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 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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אים-
 רז"ל מזין ד,'רי,; " פס מצרים פס" א"א לי אין מרמר הברב מצרים בהם"

 ואחד זה אחר יאשיה רבי לו נם כ( ט )כמדבר אותו תעשו הפטיו מ וככל חקותיובכל
 תלמוד ומה מדבר הכתוב דורות ובפסח מצרים בפסחזה

 לום-

 וככל חוקותיו ככל
 חוקה אומר צקיבא בן אים. בו. המחוס-ים דברים בו ללמד הכתוב בא אלא שפטיומ

 משומד ישראל אדד בו יאכל לא נכר כן כל בגופו: אלא אינה בפמחהאמורה
 לי אין איש עבד וכל ט(: מד )יחזקאל לב נכרערל בן כל ש:' במשמצ כויואחר
 אותו ומלתה מקוס: מכל כס" מקנת רז"ל מנק וקטן אשה עבד איש צבהאלא
 בפמח מלאכול מעכבתו עבדיו שמילת מגיר רבו בו(4 יאכל ,כאו בו יאכלאו
 דן אתה הרי שין וכהיו מילת עבדיו מילת 4א ליאין

 נאם-

 מה או להלן ונאמר או כאן
 צכריו מילת להלן א" עבדיו מ'לת כאן ומה וכרים מילת כאן אף וכ-י' מילתלהלן
 ומה בפסח מלאכל מעכבתו מבדיו מילת אין אזמר ישמעאל רבי אליצזר רבידברי
 שאם אומר אתה שין ער'לים עכר'ם לפניו שהיו ה-י בו יאבל אז אותו ומלתהת"ל
 שהוא מצינו וכן בו יאכל אז אותו ומלתה רז"ל רשאי שהוא בפס" ולהאכילן למולןרצה
 אינו אומר אליעזר רב. והנר. אמתך כן וינפש שנאמר ערלים עכדימ לו לקייםרשאי
 אמתך בן וינפש ת"ל מה כן אם אותו. ומלתה שנאמר ערלים עברים לו לקייםרשאי
 שהחשיך עד למולו, הם2יק ולא חשכה עם שבת צרב רבו שלקחו ה-י לך לומרוהגר,

 שלא מצוות דורות, פסח על ללמד מירש וכו'. ללמר4
 ובמ"ח ז"ר. מצרים, בפסת לעיל ונאמרו 11 בפרשהנאמרו
 רבי רעת תפס ובראב"ע דכצ"ל ונראה כאן המחוסריןגרס
 אינו אבל הרמב"ן עליו והשיג מדבר מצרים ~noeaיונתן
 דבפסח כן גם מפרש דרשב"י ובמכילתא המכילתאמביא
 כעין מחוקה דורות פסח ומרבה יונתן כר' מדברמצרים
 פסחים תוספתא ועיין חוקותיו. ככל מן יונתן ר'שמרבה
 דעת השמיט ס-י ובתנחומא וש"ט המרק סוף עד הי"אפ-ח
 אפשר בגופו. 5 רנת: דף זוטא ספרי ועיין יאשיה,ר'

 ככל לכתוב דהוצרך ומפרש יאשיה כר' כן גם סוברדאיסי
 אינן חוקה דגכלל משוסחוקותיו

 4וכן4~
 האמורות מצוות

 ועיין גופו, על שאילן מצוות לרבות הוצרך בז ועלבגופו
 אינה נפסח האמורה וחוקה מפרש ובסהתו"ה סו' דףספרי
 הוצרך כן ועל עצמה בפרשה שכתוב מה היינו גומהאלא
 בקר עד ממנו ישאירו ולא וכו' מצוות על שני בפסחלכתוב
 ובו" משומד - צח.: בפסחים יהודה בן איסי דברי מפרשוכן
 דאיסתלק ישרף נר רק ת"א אבל הלשונית שתי תפס .י תוכן

 קמו דף טוב ושכל זוטרתי פסיקתא עא., יבמות צו.,פסחים
 קטן ג' דלא י"ס וקטן. 7 ורמכ"ן: רש"י ועייןותנחומא,
 נמי מעכבה זכרים דמילת וכו'. כאן אף 0; ש"י:ושין

 דאיך מקשה ע4 וביבמות דושנתי. מכילתא עייןמאכילה,
 בשעת ולתנייהו אכילה בשעת דאתנייהו בבניו להמשכחת
 שמונה רעד לאכילה עשייה בין דנולדו למימר וליכאעשייה
 שנאמרו ע"ש שבת הירושלמי מן גם וכשוכח ערל הוילא
 זוטרתי' ופסיקתא קמו דף טוב שכל ועיין הירוצים,כמה
 דמילת יהושע ר' בשם שמביא עה"ח שור בכור ר"יועיין
 מילת אבל פליג ור"א בתרומה מלאכול אותו מעכביןעבריו
 וכן זכר, כל לו המול דכתיב אותו מעכבין ד"הזכריו

 שנ' 14 ור"ע: דר-י זו פלוגתא מניא עה"תהאברבנאל
 מת:, יבמות ג, פרשה משפטים מ"כ, יתרו לקמן וכו"וינפש

 ר"ע: מגיה בא"צ אליעזר. ר' - הערל: רישירושלמי

 . 2 ן ח' א ב[ בפעם מצרים ן וכו' פסח מצרים אלא ט1
 מ אותו[ ן יעשו ט ן ח' דכ אותו[ תעשו ן ובכל דכ ןבכל
 ואחר זה אחד ן לו נימו א ן ת' כס משפסיון וכו' נם ןח'
 ן בכל...ובכל ד ן ח, ש דורות[ ובפסח 3 ן ח' רכשזה[
 ן ח' דש בו[ ן יעשו משפטיו ט אותו, העשו משפטיו א4
 אסי, ר' א ן כאן המחוסרים מ ן מחוסרים אט ן ללמדומ
 ש עקגיא, אט ן ח, מ בגופו[ וכו' איסי ן איסי רבידכ

 אט גופיה, כ גופה, ר ש, בגופו[ ן ח' צ אינהן 5 ןיהודה
 במשנוען6טכ משומר ואחר גוי אחד וכלןמ ןט גופול

 ה' אמר כה אט ן בו יאכל לא ערל כל שנ' כ ןמשמע

 וערל לב אט ן ח' ק לב[ ערל ן והל ך ן כל אלהים( נ')א
 ן ח' א וכל[ ן מקרשי( אל יבואו לא יבא)ט וגו'לאבשר
 ד בפ"ב[ עבד כסףן7 ומקנת איש ח,ןמ כ כלןאיש[מ
 רק המוסגר ן ח' דכ בו[ יאכל אז 8 ן ח' מ אשה[ ן רמ
 ר ן אותו מעכבין מ [ אומר רבי נ' ק ח', ט רבו[ [א

 מ מילתן 10 ן דן הריני מ 1 עבדים".זכרים אכק 9 ןלאכל
 אי כק מה, או 1 מה, אט [ זכריוף'זכריו טס ן בס' וכןח'
 ך דברי[ 11 ן עבדים..'עבדים אב ן להלן."כאן דכ ןמה
 ם ן עבדים אכ ן שמעון ר' מ ח', ד ישמעאל[ ר' ןח'

 4א אט 1 ת' רב בון יאכל  אז 2נ ן לאכל ד ן אותומעכבין
 אתה ן ומנין א י  וערלים ר י עבריו ט ן לו שהיו מ ןהרי

 ן להאכילן :מ ן למוהלן אטם ן רוצה כ 13 ן ה' סטאומרן
 שכל אז נ' כ רבו, ך ד בון ן ח' ד שהואן ן ח' רבפסח[
 ן עבדים ערלים ר ן לו לקיימו א 14 ן מ רק וכן[ ן רבובו

10

15

 עברים[ לו 15 ן והגר אמתך בן וינפש שנא' ערליםעבדים
 ן ח' טמ הרי[ ן אלא אטכס לך[ לומר ן ח' כ: והגר[ 16 ן בו יאכל אז נ' ד אותו[ ן חטר( שבנחים )ומה וכו' וינפש שנ' א ן ח'ס

 ן שיחשיך ק ן שחשכה עד אט ן למוהלו טכ למהלו, אס ן ח' ט חשכה[ עם ן מערב ט ן ח' מרגו[
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 את להביא נאמר למה בו יאכל אז אותו ומלתה ד"א והגר אמתך בן וינפש נאמרלכך
 העטרה את וחפה הבשר שחזר אפילו אמת שעה אפילו מילה מצות בושנתקיימה

 ואמרר כלוד רבותי' נמנו זה על בתרומה* לאכל ולא בפסח לא מלאכל מעכבואינו
 לטומאה. חוצץאין

 רבי הנוי, וה שכיר תושב. בר וה תושב בו, יאכל לא ושכירתושב
 לפסול התרומה על הפסח מן לדון נאמר למה בו יאכל לא ושכיר תושב אומראליעזר
 תרומה הערל. את בו פסל * הקל פסח ומה בדין לי יש יאמר שלא עד הערל אתבה

 זמן הכתוב בו שמיעט בפמח אמרת אם לא הערל את בה שיפסול דין אינוחמורה
 אכילהה ומן הכתוב שריבה בתרומה תאמר הערל. את בו פסל לכך לאוכליו,אכילהו
 בתרומה. ושכיר תושב בפמח ושכיר תושב ת"ל הערל את בה שנפסול דין אינולאוכליה
 מה, . בתרומה ושכיר תושכ ונאמר בפסח ושכיר תושב נאמר מיש ולדון להקישמופנה

 ושכיר תושכ אומר יצחק רבי הערל, את בו פומל להלן אף הערל את בו פוסלכאן
 ערבי היה אם אבל בו, יאכל לא נכר כן כל נאמר כבר והלא נאמר למה בו יאכללא

 בו. יאכל לא ושכיר תושב ת"ל בפמח לאכל יוכשר אני שומע מהול וגבעונימהול
 או א' בחכורה אומר אתה מדבר. הכתוב א' בחבורה יאכל. אחדבבית

 למדנו הא בהם אותו יאכלו אשר הכתים על אומר כשהוא כמשמעו אחד בכית 4אאינו
 אמרר מכאן , אחת בחבורה יאכל אחד בכית ת"ל מה הא הרבה בבתים נאכלשהיא

 ן כפי ט ויאפילו[ ח' ד נאמר[ למה ן ח' כ בו[ יאכל אז1
 מ ן שהותר א שחזר[ ן אע"פ אטכמש ב[ בפ'אפילו
 מעכבו( )כ מעכבתו מ ב 3 ן עטרה ט ן ח' ר את[ ןוחופה
 ש, גם כ"ה ב[ בפ' ח'[לאכל דם לא[ ן לאכל לאכל,דלא
 5תושב ן אינו אטכס אבדורן4 ועלןבלוד[ ח'ןט דטכאבל

 ן ותושב תושב[קח'ןכ טןקהגרן רק בו[ יאכל לאושביר
 התרומה[ על ן את א מן[ ן לירון מ ן ח' דכמ בו[ יאכללא
 ן מח' שו'יא[ וכמג"ש ח',עד דכ את[ 7 ן בתרומה דב6

 אט בו[ ן שיפסל אט שתפסל, כ 8 ן גה ט ן אם במהאט
 ן ח' ך הכתוב[ ן לפיכך אב: ן לאכלו א לאוכלין, ט 9 ןח'
 דין אכילתה זמן הכתוב ורבה הואיל נ' א לאוכליה[10
 תושב ן ת"ל שאין כ ן יפסול שלא ט ן ניפסל שלאהוא

 להקיש מופנה אלא ט ן יאפנה ד 11 ן ח' צט בפסח[ושכיר
 את בו פסל האמורבפסח ושכיר תושב מה גז"ש הימנהולדון
 ן הערל את בו פסל בתרומה האמור ותושב שכיר אףהערל
 את בו פסל בפסח האמור ושכיר תושב מה א וכו'[מופנה
 ן הערל את בו פסל בתרומה האמור ושכ' תוש' אףהערל
 ד 12 ן הערל את פסל להלן אף הערל את פסל כאן מהמ

 לא ן וכל א [ אט רק בו[ יאכל לא ן13 אמרלהלן'..כאז,ט
 שומע מהול ערבי שהיה הרי בו וכו'[ אבל ן ח' מ בוןיאכל
 ן כשר דכ וגבנוני:מהול[ אט 14 ן ת"ל בפסח אוכל יהאאני
 ן וגו' כ א, רק [ וב לא ן בפסח לאכיל כשר יהאאטט
 כ ן מדבר הכתוב נ' א ח', טס א'[ וכו' אתה ן לחבורה ט15
 כס הא[ כשמועו[ א ח"ן אטכ אלא[ אינו 16 ן וכו' אתהמה
 ומה מ ן שנאכל מ דו ן אני וגומע ד למדנו[ הא ן ח'פש
 ן מדבר הכתוב נ' אנוכש אחת[ ן ח' כמכש יאכל[ ןת"ל

 או העטרה כל חפה אפילו לומר דרצה משמע וכו'. שחזר2
 ואפשר ער"ה אסור .דמדרבנן דמודה ואפשר רובהאו

 פ"י יבמות התוספתא לשון מורה וכן קאמר מדרבנןדאפילו
 וכהגירסא אוכלין אלו הרי מהול שנולד ומי משוךה"ב

 אינו למול דצריך גב על ואף אדר"ה דמקשה מחיביבגמרא
 לחד מחלק ע"ד ח שם ובירושלמי בתרומה לאכולמעוכב
 לטומאה. 4 מאליו: הבשר חזר או בידים מושך בין דאמרמאן

 שרץ נגע דאם זה לענין פירש ובז"ר לתרומה, מגיההגר"א
 דלענין פירש ובמ"ע ודוחק' בגופו, כנוגע הוא הריבעטרה
 ובשר דאבר דמקואות בתוספתא ששגינו וכאותה איתמרטבילה

 ערלה לענין גם כן וקמ"ל לטבילה חוצצין אינןהמדולדלין
 דהדברים ואפשר לראיה דומה הנדון אין אבל לחתוךשסופה
 בתוספתא דתניא הא וכי קאמר ממש טומאה ולעניןככתבם
 שישב דעכו"ם כ. בחרא בבבא והובא ה"ו פי"דדאהלות
 דמקבל בישרן משא"כ מת טומאת בפני וחוצץ ממעטבחלון
 שחזר גב על אף שמל בגר וקמ"ל ממעט אינו וע-כטומאה
 לענין דאמרינן כמו ממעט ואינו גמור כישראל דינוהבשר
 חזקונין: ועיין מתרומה, הכהן פוסל אינו הבשר דחפויתרומה

 וכו'. עד 7 זרה: עבודה עובד שאינו תנחומא תושב. גר5
 ראיות: אינן וראיותיו הוספה סופרים מדות בעל דעתלפי
 מחזיק ובמ"ע נפסול, שלא יכול מגיה בא"צ ובו" אינו10

 הערל ריש ירושלמי וכו'. כאן מה 11 הילקוט:בגירסת
 : קמו דף טוב שכל זוטרתי, פסיקתא תנחומא, ע., שםובבלי

 א"צי בו, יאכל לא ערל כל להיות צריך וכו" בן כל13
 רש"י פי על מגיה במ"ע אבל. - ורא"ם: רש"י פ"זועיין
 מגיה ובא"צ במלה מלה מעתיק דאינו ראיה אין ומשםאלא
 ת"י כן וכו'. בחבורה 15 שם: יבמות בבלי ת"ל. 14יכול:
 לומר אפשר היה )ולכאורה מי"ג כ"ז פסחים ועייןות"א,

 שם בבבלי אבל פסחים ב' של חבורות כב' מיירידמשנתינו
 יא הלכה פ"ו תוספתא אחר(, פסח של חבורות בב'פירש

 מיי תנחומא דרשב"י, מכילתא פו', ובבלי ע"ב להירושלמי
 משונה הירושלמי ושיטת קמו, דף ש"ט זוטרתי,פסיקתא
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55 סו פרשה בנא דפסחאממכת

 בשני אומר יוראי בן שמעון רבי חבורות בשתי נאכל ואין מקומות בשני נאכלהפסח
 וירדו כחצר היו . לחוץ ויוצאים הקירה עליהם ובקעה הבית בתוך היו כיצדמקומות
 א ל : מקומות בשני אותו אוכלין אוכליו נמצאו הבית בתוך ונכנסו עליהםכשמים

 לחבורה חוץ חוצה אימר אתה לחכורה רוץ וכו' חוצה הכור מן ת י ב ה ן מ א י צ ות
 5 שומע מצוה על עבר הוציא אם הא לאכילהו. חוץ רוצה ת"ל לבית רוץ אלא אינואו

 למדת אם קלים קדשים והפסח קלים קדשים ושלמים הואיל נותן והדין כשר יהאאני
 ת"ל מה הא פסלו ~להוץ הוציאו אם הפסח אף פטלן להוץ הוציאן אם שלמיםעל
 ן מ ת י ב ה ן מ א י צ ו ת א ען : לחבורה חוץ חוצה הבשר מן הבית מז תוציאלא
 עצם ואחר בשר אחר או בבשר אומר אתה ברבר הכתוב בבשר ה צ ו ח ר ש בה

10 מרבר, הכתוב בבשר וכו' הכית מן תוציא לא ת"לפסל

 הכשר את ואכפו נאמר ככר והלא נאמר למה בו, תשברו לאועצם
 הבשר אומר אתה לעצם ~אחצה הבשר הבעזה את ואכלו האמר לפי הובללה
 תשברו לא ועצם מקיים אני מה הא העצם. שבתוך הבשר אלא אינו או לעצםשחוצה

 ר-י דברי על להוסיף ר"ע הירושלמי דלפי הבבלימשיטת
 לפי 4שעם4ש בלבד זו ולא אוכר שר"י במה אף ומתירבא

 ומותר חבורות גב' אסור דלריי ראיה קצת שםהסוגיא
 המכילתא אבל מותר חבורות כב' אף ולר"ש מקומותבשני
 דגרם הש"ט גירסה ועיין כא"ש. וכולה הבבלי כשיטתשלנו
 כאלו ראשונה בהשקפה נראה זו דגוסחא ואף רשם-ידברי
 בספרי זה מגגון ומצינו לגמרי, לדחותה אין הגהההיא

 קושר בתנחומא תוציא. לא 3 כב: שורה קיז דףבמדבר
 מה כן אם מקומות בשני וגורס שלפניו מה עם זהמאמר
 נאכל דפסח דמאחר הוא מוכרח ולכאורה תוציא לאת"ל
 מקומה את לעקור יכולה החבורה כל א"כ מקומותבשני

 חלקו להוציא ליחיד אלא אסור ואינו הפסח אתולהוציא
 חוץ חוצה דדרשינן דאף כן אינו באמת אגל לחבורהחוץ

 לגמרי הבית מן הלשון נעקר לא זה בשביל אכילתולמקום
 מחבורתא בר בפרא מן ביתא מן ות-י דרשב"י מכילתאועיין
 בשתים עובר לבית תזז הוציא אם  זו דעה דלפיואפשר
 ירושלמי ועיין חוצה. ומשום הבית מן תוציא לאמשום
 כשני לחבורה מחבורה הוציא בעי אימי רב ע"ב להפסחים
 משום שתים חייב הק-ע( כהגהת בתים בשני )צ"לזיתים
 לכן קודם דאיתא מה זה פי על להגיה ויצריך ואפשרוכו'
 א"ר מתחייב שהוא לחבורה חוץ הוציא שאם מיכן יודןא-ר
 חוץ הוציא אם אמרין ואנן חוצה תוציא לא קרייא אמרמנא

 דמאמר ונראה לגיח חוץ שכן כל לא מתחייב שהואלחבורה
 לחבורה חוץ להיות וצריך מנא ר' אחר להיות צריך יודןר'

 לה ירושלמי פסלו. 7 ]שתימן: מתחייב שהוא לביתןןמבית
 מיותר. וכו' הא - קנג: דרשב"י מכילתא פה., בבליע-ג.
 לאכילתו: חוץ אחר ה שורה לעיל דשייך ואפשרא-צ,

 ך וצר משובשת הברייתא דכל משער במ"ע וכו'. בבשר9
 אחד וכו' בכשר בו תשברו לא ועצם וכו' תוציא לאלהיות
 לא ועצם דהאי ויליף בכשר וכו' ת"ל פסול עצם ואחדכשר
N קאי תשברולא ~ h d  בפסול אבל בכיור דהיינו תושא 
 פ"ו פסחים בתווןפתא נדאיתא עצם שבירת משום עובראינו
 ולשון כלפנינו הגירסו הספרים בכל אבל ופד:, פג.ובבלי

 העצם שבתוך מי: ולא לעצם שגהוצה הבשר מןהתנחומא
 וקאי חסרון איש כאן דיש ונראה קאי אהיכי מבוארואינו
 וכבתוך בבשר הבשר את ואכלר דהכתוב אח"כ שדרינואמה
 והלא - למה: בו מגיה הגר-א וכרי למה 11 מדבר:העצם
 א"צ. מיותר, הזה.וכו'

 יאכלו אשר הנהית על מקיים אני מה( )? ומה אדב וכו'[מכאן
 ל ן נאכל הפסת ואין ט 1 ן וכו' מכאן בהם( אותו )אדוגו'
 אוכלין אוכלין( )כ אוכליו אין( )א ואין אכמ ן ואינוש

 ר"ש ן בשני וק ן מקומות( בשני )אב חבורות בשתיאותו
 רשב-י דברי ,1 וכו', כיצד ישמעאל ר' דברי מוכו'[

 הביתן בתוך 2 ן שהיו כגון מקומות נשני כיצד אומרשרשב"י
 הקורה ש קירה, אכש ן אחד בבית ר אבל ש גם הואכן

 מצ היו או מש ן לחצר אט ן ייצאין אסק ויצאו. ט ןעליהן
 ן נכמין אטפש ונכנסין, כ ן גשמים עליהם אכ 3 ןשהיו(
 אגל ש, גם כ"ח נמצאו[ ן הבית להוך אכמש בבית,טפ
 דכמ 4 ן ולא ט ן נשתי מ ן ח' דט אוכליו[ ן נמצאר

 וכו. אתה ן ח' ט וגו'[ ן הבשר ומן ט ן ח'( )כס וגו'הבית
 ן ח' כ חוצה[ ן ח' ט לאכילתו[ וכו, אתה ן ח' מלחבורה

 ן וכו' אם הא חוצ' הנשר מן הנית מן תוציא לא אומרא
 ודין מ 6 ן המצוה ט ן מוציא כ ן ח' כ לאכילתו[ וכו' או5

 ן השלמים מ ן קלים קדשימ ושלמים קלים קדשים פסחהוא
 פסלון ט ן הוציאו ט 7 ן שאם ופסחןאטכמ שלמימןטאכ

 פסלון כ ן כהוציאן ן שאם א ן נ'יאכלפסלן[וכלנ'יכול,ק
 וכו' הבית 8מן ן ח' מ לחבורה[ וכו' יאכלןהא נ' קפסלו[
 טכס חוצה[ הבשר מן ן ח' כ הבשר[ מן ן ח' טחוצה[

 בבשר אושא אינו או מ וגו'[ וכו' אתה 9 ן וגו' מן א ןח'
 מדבר הכתוב בבשר אומר א ן בבשר הבשר מז ת"לובעצם

 הבית אט ן ח' כ הבית[ מן ן ולא ט ן ח' א פסל[ 10 ןאו
 בון12 נ' כ א[ בפ' נאמר 11 בבשרן וגו'( נ' )"מןהבשר
 או העצם שבתוך בשר הזה א ן וגו' כ ח'. כ: הזה[בלילה
 טכס הבשר[ וכו' לפי ן וכו' אני ומה לעצם שבחוצהבשר
 ן שבחוצה כ שבחוץ, מ בס', וכן שחוץ ל ן בבשר מ ןח'
 ל ן בבשר מ ן בשר או ט? 13 ן ח' נ!?מ לעצם[ וכו'אתה
 ן אני ומה טכמ ןוהא
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 טו רשה בבא דפסחאמסבת56

 כ.ן בו תשברו לא ועצם לומר תלמוד בשר בו w~w עצם או בשר בו שא.ן עצםבו
 הקל פס" אם ומה ברין שהיה קרשים בשאר ולא בו בשר: כו שאין בין בשר בושיש
 עובר שיהא דין אינו חמורים קדשים כו תשברו לא ועצם משום עליו עובר הואהרי

 קדשים. בשאר ולא כו בו ת"ל מה הא כו תשברו בל משוםעליהם
 צק לכם וקחו משבו אימר 'מהש לפי נאמר למה יעוראל. עדתכל

 רירית פסח אף למשפחה אלא כשר אינו מצרים שפסח כשם יכול וגו'למשפחיתיכם
 בצרכוכ.'. בא דירות שרמח מניד ישראל צרת כל ת"ל למשפחה אלא כשראינו

 מיד פם" יעשה שנתגייר כיון אני שימצ לה', פמח וחשה גר אתך יגורוכי
 הרי אימר אלצור כן שמעון רכי . בי"ד גר אף בי"ד אורח מה הארץ כאזרה והיהת"ל

 הארץ אורח מה הארץ כאורה והיה ת"ל שוי פם" יעשה אני שום? פמח,ם שוי כיןשנתגייר
 יעשה טון ה-א את עטה שלא כל גר כר השני, את יעשה הראשון את עטה שלאער

 מלאכל מצככ'תו וכרים שמילת מגיד לעשותו יקרב ואז כלנזכר לו המולהשני:
 ונאמר או כאן נאמר דן אתה הרי מנין עכד'ם מילת וכרים מילת אלא לי אוןבפסח
 מילת להלן אף וכרים מילת כאן ומה ?בדי' מ"לת כאן אף עכדי' מילת להלן מה אזלהלן
 ר' דבריזכרים

 ישמתי
 ת"ל ומה בפמח מלאכול מעכבתו וכרים מילת אין אומר יונתן ר'

 מילה ומצות פסח מצות מצות שתי לפניו שהיו הרי 4א לעשותו יקרב ואז זכר כל לוהמול
 תקדים לעשותו יקרב ואז וכר כל לו המול אומר כשהוא תקרים מהם איזו מרצאיני
 העבד את להביא אלא לי המול ת"ל שאין אומר נתן רבי הפסח למצות מילהמצות

 ן ת"ל בשר בו שאין ובין בשר בו שיש בין שיש בין בו א1
 מ ן ח' מ בשר[ וכו' או ן שיש.,'שאין רב : בעצםמ

 שאין בין 2 ן ח' ט בין[ ן וכו' שיש עצם בו ר ןישברו
 אבס ן קדשים( ): הקדשים כל אטב ן ובין א ן ח' דוגו'[
 משום אטבם ן ח' בו עליו[ 3 ן הפסח כ ן ח' מ אם[ ןמה
 ט ן תשבור בל משום עליהם שיעבר אכמ ן תשבורבל

 ב[ בפ' בו ן ח' אס מה[ הא 4 ן וכו' מה הא עליושיעבור
 וכלןאטמ ט קדשים(ן5 הקדשים)מ כל ה'ןאבמא:מ
 למשפחותיכם[ 6 ן ח' מ צאן[ ן שנ' מ ן אותו יעשוישראל
 מ אלא[ וכו' אינו [ מ רק יכול[ ן א רק וגו'[ ן ח'ארטב

 ט ן כשר יהא ר(4ן אט: 7 ן כך אטבם ן בסטיך ובןח'
 מגיד ן אותו יעשו ישראל אט ן ח' מ עדת[ ןלמשפחות

 בא[ ן בעירבוביא נאכל שפסח ט ן בערבוביא אפילו מוכו'[
 ן א רק לה'[ ן אט רק פסח[ ועשה 8 ן בערבויה כ 1 ח'אב
 ן ח' ך אלעזר[ בן ן הגר אטב 9 ן כשנתגייר 1 ן ח' רכיון[
 ט ן ח' אטם עד[ 1; ן ט רק ב[ בפ' הארץ 10 ן והריא

 כל[ ו ר אב גר[ ן הגר אף מ ן ח' ט השני[ וכו' כך ןיעשה
 וכו' ואז ן השני את אס 12 ן כך נ' נ הראשון[ ן ח'מ

 ן הפסח מלעשות מ ן זכריו טס זכוריו, א ן א רקלעשותו[
 ב[ בפ' מילת ן זכריו...עבדיו טמ ן ..עבדיו זכוריו' 'א13
 נאמר ן וכו' מה לג"ש אז ת"ל מ ן ה' מ דן[ אתה הרי ן ח'מ

 ולפי בו מן הלמוד הגר"א גירסת לפי וכו'. ועצם ת"ל1
 דכתיב בו ישברו לא רועצם קרא מן חכמים המדרשגירסת
 דאסור לגופו אצטריך דהא עיון צריך אבל שני פסחגבי

 ובג"ש רם דף זוטא ספרי ועיין שני. בפסח נוהג עצםשבירת
 למיכל תתברון לא וגרמא ות"י ע"א לה פסחיםוירושלמי

 לא דע"כ משמע הלשון ומסתימת רש"י ועיין דבגוויהמה
 מוח בשיש גם עובר אם אלא דמכילתא לתנא ליהמספקא
 בו ביש דוקא דהאיסור לומר דעתו על עלה לא אבלבעצם
 בין בזה מחלוקתם נולדה אבל מבמנים או מבחוץבשר

 בעצם דוקא עצם דשבירת דהאסור למ"ר דאיכאהאמוראים
 ד"א לעיל הגהתו לפי מגיה הגר"א בז' 2 בשר: בושיש
 בערבובי'. 7 ס-י: ותנחומא דרשב-י מכילתא קדשים- 4בו:
 פ"ח, פסחים תוספתא ת-י, וכן למשפחות ליקח צריךשאין
 קמז: דף טוב שכל זוטרתי, ממיקפא תנחומא. צו.,בבלי
 דבמקומ ואפשר לקמן כל ומלת עד מלת מוחק בא-צ עד.11
 שכל זוטרתי, פסיקתא תנחומא, וכו'. כך - כל: צ"לעד
 ישמעאל. ר' דברי 5; וש"ג: מז דף ספרי קמז, דףטוב
 מגיה ובבה-מ וכו', עבד וכל ד-ה לעיל עצמו דבריסותר
 מגיו-ה ובמ"פ וכו' אין אומר ישמעאל ר' יהושע ר'דברי
 ובש"י המ"ח. גירסת ועיין ישמעאל, ר' במקום יאשיהר'

 ולו אומר ישמעאל ר' ר"א דברי דגורס מהר"מ גשםמביא
 ישמעל ר' ר"ע דברי או יהושע ר' דברי להיות רצריךנראה
 ירושלמי ג, פרק סוף פסחים משנה מצות' שתי 16אומר:
 בש"ט מפרש ת"ל. שאין 18 קמח: תנחומא,ש"ט ע-ב, לשם
 משמע ל מרכתיב דדורש ונראה זכריו כל ימול למימרדמצי

 ויליף לחרות ירה על יצא שלא באופן שתהא צריכהדהמילה
 ח' מ מילת[ 14 ן נאמר ט ן בס' וכן ח' ר אז[ ן ח' ט אז[כאן

 רבי דברי מ 15 [ כאן ט להלזן ן וכורין."זכורין א זכריו."זכריו, ט ן להלן".כאן ד ן מה אי דב [ עבדיו".עבדיו מן ןוכזבכולן
 וכו' ואז 16 ן ה' ב בפסח[ מלאכול ן הפסח מלעשות מ ן זכריו טמ ן זכורין א ן רע"א ט ן וכו' אין אומר ישמעאל ר'אליעזר
 וטכס ן יאורי ל אינו, 1 ואינו, א 17 ן ח' מ ב[ בפ' מצות ן ח' ק זכר[ וכו' הרי ן היו שאם אלא ט ן ח' מ אלא[ ן ח' רכאלא[
 תקדים[ ן א רק לעשות[ וכו' ואז ן ח' כ זכר[ כל ן לכם המול נ ן יקרום א יקדים, כול בס', וכן תקרום מ ן ח' ט מהם[ ןאיזה
 ן וגו' נ' ל לו[ ן להביא יקרב ואז זכר כל ת"ל מה מ ן ת"ל אין ט ן פסח כס 18 ן הקדים טל ן לגם נ'ב
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57 סו-טז פרשה בנא דפטחאמסבת

 ומקצתן לפניה שפחותי' מקצת שטבלו בבלוריא מעשה חורין לבן ויצא רבו לפנישטבל
 לאחריה חורין בנות לפניה שטבלו את ואמרו חכמים לפני מעשה ובאלאחריה

 מותה, יום עד שמשוה ואעפ"כמשועברות
 כלקנכרלאיאכל כברנאמר למהנאמרוהלא בה יאכל לא צרלוכל

 כח יאכל לא ערל וכל ת"ל בפסה לאכל כשר יהא אף שומע ערל ישראל אכלבו
 כירח ותה נאמר ככר והלא נאמר למה לאזרח, יהיה אחתתורה

 פטם וכשה גר אתך ימר וכי אומר עהוא לפי לירח "י אחת תורה ת"ל ומההארץ
 תורה ת"ל מנין שבתורה מצות כל שאר לאורח הגר את בו שהטוה פסח אלא ליא.ן
 שבתורה. מצות בכל לאזרה הכר את והטוה הכתוב בא ולגר לאזרח יהיהא"ת

 נקטת ואחד וכרש אחר כלל תר רחם כל פטר בכיר כל 4 קטן לכללוצריך שהם" ופרט לפרטו צריך שהוא מכלל בהם נדרשת שהתורה מדית טן , שןפן עשרה משלש אחת ץ בכור כל לי קדש ומי משה י"אל.וידבר
 מה הכלל את אקרא אני ממשמע נקבות יצאי פרט וכו, יולד אשר הככיר כלבמשמע
 שיולד כל אני שומע הפרט את לא אבל הכלל את קירא אני שאם הפרט אתה"ל
 נקבית לא אכל וכרים הזכר וגוי הבכיר כל ה"ל בכיר יהיה נקבה בין וכר ביןראשון
 שומע הכלל את ולא הפרם את אני קורא אם הכלל : א ת"ל מה הפרט את אקר'אני
 לי קדש ת"ל בכיר יהיה רחם פותח שאעי ובין רחם פותח שהוא בין שיולד זכר כלאני
 תוכר. מקנך וכל לי רחם פטר כל שנא' מה לקיים רחם ופותח זכר שיהא עד בכרבל

 כ(הבי~ו. - לחרות: שיוצא רבו קודם וטבל מל דאםמנה
 לחרות דיצא מאחר מעכב ואינו כלומר להוציא מגיהבמ"צ
 מו., יבמות וכו'. מעשה 1 ויצא: במלת לקמן ח"גועיין
 הרי"ף גירסת ועיין דרשב"י מכילהא פ"ב, גריםמסכת
 וגרסת שם יבמות קמאי מן חד ובתוספות שם ורמב"ןורז"ה
 בן שיצא 4א שם התוספ' וג' חורין לבן ויצא שםהרמב"ן
 ובמ"ע וכו' כל שנ' לפי מגיה בא"צ וכו'. והלא 4חורין:
 אבל, יאכל דלא הוא וגוי מומר ישראל שיכול לקמןמגיה
 ופירש ת"י וכן וכו" ישראל 5 חכמים: מדרש גירסתועיין
 רש"י עיין מילה מחמת אחיו שמתו רש"י לדעת בכ"מערל
 צו.: פסחים ערל, ד"ה שם ותוספ' רש"י כת:, ופסחיםעה"ת

 מז דף במדבר ספרי שבתורה.9
 אלו מוחק הגר"א במשמע' וכו' זכרים אחד 12)טז(
 לקיים 18 מוחק: הגר"א ממשמע' נקבות יצאו 13המלות:
 יט טו דברים תנאים מדרש עיין ובה"א, מגיה הגל"אוכוס
 שלישית בבא הוסיף ושם ט פיסקא דר"י וברייתא פזדף
 הוא וכן דופן יוצא אחר יצא אפילו יכול רחם פטראי

 הכלל דמדת שם רש"י ופירש יט., בכורות דבבלי_בברייתא
 הבבא אבל האחרונות בבות אשתי קאי ולהפך לפרטוכצריך

 שלפגינו הגירסא ולפי ופרט כלל במדת היאהראשונה
 כיצד ד"ה שם תוספות ועיין כן' לפרש א"א ומ"תבמכילתא
 כלל ובין ופרט כלל שבין החלוק ולענין לת"כ'וראב"ד
 הסוג הוא הכלל אם ופרט כלל דקורא אפשר לפרטשצריך
 סוג הוא דהפרט הצאן ומן הבקר מן הבהמה מן כמוהעליון
 למלת התחתון סוג כמו אינו זכר מלת אבל להכללהתחתון
 שקורא פח:, חולין בעפר וכמהו לענין לומר יש וכןבכור
 וצ"ע: לפרט, הצריך כלל ג"כאותו

 ן הגיורית בבלוריא מ ן בן אטמש ן יצא ל שיצא, טמש1
 כ ן שפחותיה מקצת נ, כ שטבלו[ ן אמ' ט 2 ן ומקצתדב

 מ 3 ן ושלאחריה מ ולאחריה, אט ן לאחריהושטבלו
 אטב ן אעפ"כ אט ן אותה משמשות שהיו אע"פמשועבדין

 מה"ד[ עד וכל 4 ן אותה היו( משמשות )אב משמשותהיו
 הרי מ וכו'[ אבל 5 ן ה' מ בו[ יאכל לא ן כל וכק ן ח'נ:

 ן פסח ד ן ישראל היה אם אבל( )כ אלא אב ישראל,שהיה
 ט ן ח' מ הארץ[ 7 ן והרי ט ן וגו' לאזרח א 6 ן כלא.כק

 ןועשה אתכם ס כין שנ'ןא מלפי ן וגו' הורהמהת"לןא
 אתן ן ח' א בו[ ן שהשוו א ן שוה שהוא כ 8 [ מ רקפסח[
 ולגר[ וכו' יהיה 9 ן ח' מ שבתורה[ ן המצות אטכס ן ח'ך
 האמורות ט ן המצות אטע ן לכל טס ן ה, אר ולגרן ן ת'כ:

במפורדה.
 משה[ אל ן ויאמר אט ן ח' מ וגו'[ וכו' וידבר 10)טז(

 ן וגו' בכור א ן ח' כ כל[ ן לאמר אטל ח', כ וגו'[ ן ח'כק
 כ 11 ן המדות מן י"ג[אט מן אחד[כ יהא[טזו[וק
 פרט, ק ן לפרט וטכ ן שצריך מ ן כלל אט בכלל. דכ 1הן
 ן ח, אט וכו'[ פטר ן לכלל טל ן שצריך מ 12 ן ומפרטומ
 ן אחת..'ואחת מ ן ישראל בבני כ ח', מ וגו'[ ן ת דכל[
 נוסף ט הזכר, מ וגו'[ ן ח, כ יולד[ ן ח' דכמ במשמע[13

 14 ן )ומה אט ן אני אקרא מ ן יצא א ן ח' מ פרט[ ןהזכר
 5נ ן ולא מ ן אני שקורא כ ן אני קורא אטם ן ח' טמאת[
Paנ' א הבכור[ ן ובין א ן יהיה הנקבה אף מ וכו'[ זכר 
 את ת"ל מ ן הזכר ח' כ ח', ד הזכר[ וגו' ן יולדאשר

 ן ח' כ הכלל[ וכו' אם ן שאם א ן ומה אם ן ח' ט הפרט[ וכו' מה 16 ן הנקבות כ ן ולא א ן אני אקרץ נקבות ולא זכריםהפרט
 ן וגו' סרט נ' א בכורן 18 ן ח' מ בכור[ יהיה ן בין ט:מ ן ח' דכמ שיולד[ ן ח' א זכר[ ן זכר שהוא כל ך 17 ן לא אבלאט
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 טז פרשה בנא רפשחאכמכח58

 להם שאין הלוים יצאו בבהמה לו יש באדם לו שיש את ה מ ה ב ב ו ם ד אב
 אדם לבכור בהמה ובכור בהמה לבכיר אדם בכור הקיש ד"א בבהמה להם איןבאדם
 את בו פוטרים הנפלים האדם אף הבכירה את בה פיטמים הנפלים הבהמהמה

 בהמה בכור אף שירצה מקים בכל לו ליחנו רשאי אתה אדם בכיר ומההבכורה
 וגו' עולותיכם שמה והבאתם אימר שהיא לפי שירצה. מקום בכל לו ליתנו רשא"אתה

 עליו יהיה רחוק במקום היא אפילו אני שומע ו( יב )דברים וצאנכם בקרכםובכורות
 מה אדם לבכיר בהמה בכור הקיש ובבהמה באדם ת"ל הבחירה לבית להביאוחובק
 ליתנו רשא. אתה בהמה בכור אף שירצה מקים בכל לכהן ליתנו רפא* אתה אדםבכור
 בהמה בכיר אף יום שלשים בו מטפל אתה אדם בכיר ומה שירצה מקום בכללכהן
 יום, ' שלש בו ממפלאתה

 שתקבר הקדישו אלה.ך לה' תקדיש הוכר אומר שהיא לפ. נאמר למה , א ו ה יל
 מקים מכל היא לי ת"ל מיקדש אונו שו הקא לא ואם מוקדש הקדשתו אם אישכר
 הכהן עליה וביער אימר אתה בו כיוצא שכר. לקבל הקדישו תקדיש הוכר ת"ל מההא
 מ )ישעי' בער די א.ן ולבנין נאמר כבר והלא נאמר למה ו( )ויקרא בבקר בבקרעצים
 אחד הכבש את בו כ-וצא שכר שתקבל כדי עצים הכהן עליה וביער ת"ל מה האסו(

 הכבש את ה"ל מה הא עולה די אין וח*יתו נאמר כבר והלא נאמר למה בבקרתעשה
 ח( כה )שמות בקוכם ושכנתי מקדש לי ועשו בו כיוצא שכר לקבל בבקר תעשהאחד
 הא כד( כג )ירמיה מלא אני הארץ ואת השמים את הלא נאמר כבר והלא נאמרלמה
 ולא ביכנה תלמידים שכתו ככר העש.יה. על שכר לקפל כדי מקדש לי ועשו ת"למה
 ב.בנה לכם ה.,ק דברים מה להם אמר אצלי הלמידיו וכשבאי יהושע רבי שםשבת

 ח'. ט וכו'[ וכל ח'ן ליוכו'[כ עדן הא רחם פטר בכורמ
 לא( )ט ולא אטב ן ולא מ אין[ 2 ן לוים מ 1 ן יגו'א

 כ ן נפלים מ ן בכור נ' ט מה[ ן בהמה מ" אכמ 3 1יהיה
 ן הבכורה מן ט ן ח' ד את[ ן בו ך ח', כס בה[ ןהטפלים

 כ נפלים, מ ן אדם אטם ח', כ האדם[ ן בכור נ' טאף[
 מלאט אטב ח'ן4 ט את[ באבו א ח', מ בו[ ןטפלים
 ן בכולן וכן שתרצה מ ן ח' א שירצה[ ן לכהן ליתנוכמ

 בו וכו'[ וגו' ן שנ' לפי מ ן לכהן אט:מ 5 ן ח' כבכור[
 מ ן ח' כ וכו'[ בכורות 6 ן וגו'( נ' )א וזבחיכם אדח',

 א 7 ן עליו בחובה יהא אס ן עליו חובה טכ ןשאפילו
 )ר את אדם דכ 8 ן אדם...בהמה אד: ן בית אל מ ןבית
 ט 9 ן וכו' בכור ומה כן בהמה מ ן בס' ך וכן נותנוח'(

 דהשלש כתב ובסהתו"ה קלח, צד ספרי וכו'. שיש 4ור-11
 תפדה פדה אך הפסוק מן כי מקומות שלשה על הםדרשות

 )במדבר תפדה הטמאה הבהמה בכור ואת האדם בכוראת
 פוטרים שהנפלים דורש ומכאן הלוים לפטור דורש טו(יח
 שירצה מקום בכל בהמה בכור ליחן דרשאי והא באדםגם

 מה אבל טו יח במדבר הפ' בתחלת ובבהמה באדם מןדורש
 1משפטים לשורך רזעשוק כן מן דורש בו דמטפלשאמר
 קלח דף במדבר ספרי זה כל עיין יום. שלשים 10 כט(:כב
 מ"ת שכר- 13 קמט: דף טוב שכל זוכרתי, פסיקתאועיין
 בחקתי ת"כ קפי, פיס' דגרים ספרי פז(, ודף יט טודברים
 קמח דף מוג שכל זוטרהי, פסיקתא יג., נדרים ח,פרשה
 שם, תנאים מדרש העשייה' 19 בא: ריש ושאלתות וקנ,וקמט
 ה"ט, פ"ז סוטה תוספתא זכו" שגתו - קמח: דף טובשכל

 פי"ח, א נמחא אדר"נ ג', שם בבלי ע"ד, עה חגיגהירושל'

 כ אתה[ 10 ן בס' וכן לו ך בון ן בס' וכן ח' ר אתהן ןמה
 מ ( בז רק אלהיך[ לה' ן שנ' מ 11 ן בה ןא תהי אתהא,
 מקודש, ש"ט אח" מוקרש[ ן יהא נ' ,ן הקרן ן הקדישו אם ק 12 ן שתקבל כף טכ ן ואם מקודש הקרישו אם אף שומעתקדיש

 אטבם חין אטכ הקדישו[ נ'לה'4היךן א תקדיש[ ח"ן ט הזכר[ מקודשן13 א ן הקדשתו ל ן אינו לאו ואם אט:מ בסןובן
 והרין ט ן ח' מ בבקר[ וגו')בבקר כ ח', ר וכו'[ עצים 14 ן בדבר מ אומרןבו[ תצוה גואתה כיוצא שתקבלןוק ח'( 1אטמכדי
 וק ן אומר אתה גו( )אטב בדבר ניוצא אטכס ן בו שהקבל מ ן שיקבל כ 1 ח' ארס כדק 1 א רק עצים[ ן והא כ ח', מ הא[15
 כ. א, ויק בבקר[ תעשה ן נאמר למה האחד וק 17 ן ח' מ הא[ ן והרי ט ן ח' ד בבקר[ תעשה 16 [ בס. וכן האחד ומק 1ואת
 ן א רק בתוכמן ושכגתי ן לא( )ותו שכר שתקבל מקדש ט ן א"א בו כיוצא אב ן בו( נ' )מ שתקבל ח'( )אטם כדי אטכס ןוגו'
 ( ח. אמ כדל 19 ן ומה מ ן והא כ ן נ'נאםה' א מלא[ ן הלאןקח' ן 1ג1' כסאי השמים נאמר ב ן ח' ךט מח'ןוהלא[ נאמר[ למה18

 טף וכי והטף והנשים האנשים הקהל עזריה בן ר"א אמר כיו"ב מ וכו'[ כבר ן ד רק העשייה[ על ן בו( נ' )מ שתקבלא:מ
 ן חדוש( דבר ירמיה: )ילקוט חדש דבר אם: ן תלמידים אל התלמידים, צ-ה רמז ירמיה ילקוט וכן ט 20 ן וכו' יודעזה
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59 בז פרשה בכא דיכואובת

 להם אמר עור.ה כן אלעזר ר' לו אמרו שם שבת ומ. להם אמר רבי אחריך לואמרו
 דרש וה כלל רבי לו אמרו דבר לכם חדש ולא עור,ה בן אלעזר רי שם ששבתאפשר
 טוב כין להבין יודע וה טף מה וכי ט( כס )דבר' נשיכם טפכם כלכם היום נצביםאחם
 חפץ יי' שנאמר מה לקיים רצוני עושי שכר לרבות למביא.הם שכר ליהן אלאלרע
 שבעים ככן הריני זה על יהר חדש דבר זה אי להם אמר כא( מב )ישע' וגו' צדקולמען
 יצא עוריה בן שאןעור אבינו אברהם אשריך היום בלש וה לדבר זכיתי ולאשנה

 זה כלל עוד רבי לו אמרו בתוכו שרוי עזריה בן אלעזר שרבי יתום הדור איןמחלציך
 למה יד-סו( סו )ירמיה וגו' יי חי עוד יאמר ולא יי נאם באים ימ.ם הנה לכןדרש
 בן לו ונולד חזר בחייה נידר בת לו וגילדה לבנים מתאוה שהיה לאהד דומההדבר
 דומה הדבר למה אומר יוחא* בן שמעדן רב* . הבן בחיי נידר והיה הבת אתהניח
 כואב לו שנעשו נם.ם מתנה וה"ה מס:. נ.צל ואב בו ופגע בדרך מהלך שהיהלאהד
 בי כ.וצא בארי לו שנעשו נמים מגנה והיה ואב מעשה הניח הימנו וניצל ארי בופכע
 ונתקיים הראשון שם עבר יט( כה )בראשית אל בית ההוא המקום שם ויקראדרש
 הראשון שם עבר ה( יו )שם אברהם שמך את עיד יקרא ולא ררש בו כיוצאהשני

 השני ונתקיים הראשון שם עבר טו( )שם אשהךוגו' שרי דרש בו כיוצא השניונתק-ים
 הראשון שם כח( לב )שם וכו' שמך עוד יאמר יעקב לא ויאמר דרש בוכיוצא
 הם ושלשה הב"ח מפ. שנקרא שמו נשהנה לא יצחק לו נקומף השני ושם לונתקיים
 יולד,ת אשתך שרה אבל אומר מהי ביצחק ויאשיה ושלמה יצחק הכ"ה מפ.שנקראו

 בבלי וכן שם בתוספתא רבי' אחריך 1 רצ"ה: ירמיהילקוט
 וכאן שותים, אנו ומימיך אנו מתלמידיך הלשוןוירושלמי

 ובוי"נ הוא. שיפתח קוום לדבר ריאין דאין דהכוונהנדאה
 ילקוט וכו'. עוד 7 : ממך שמענו כבר ששמענו מה כלפירש
 יב: בבלי ע"א, ד שם ירוש' הי"ב, ס"א ברכות תוספתאשם,
 ע"פ שבדפ"ר עבר מלת מחקו ובא'.צ בי"ג הראשון. שם16

 בתוספתא הוא וכן גירסאות חלופי ועיין נראה, וכןהילקוט
 דרש כיו"ב המלות בא"ב מוחק ועוד ובבלי וירושלמישם

 אדע ולא יד שורה דרש כיו"ב והניח טז ושורה יבשורה
 סמ"ה רבה בראשית שם, ירושלמי הם. ושלשה 17טעמו:
 וכן ששה, מונה ובפדר"א פל"ב אליעזר דרבי פרקימ"ח,
 פ"סה. בראשית אגדת ועיין ר, ומלכים מ"ה בראשיתילקוט

 ט 2 ן כבפגיכם אח"כ כשבל כשעמיעזר רבי ט ן מי ט1
 א ח', ירמיה וילק' דכ רבי[ ן דבר שום כ ן איפשראי
 וגו' היום ב 3 ן ח' ירמיה ילקוט דרש[ זה כלל ןדבר
 ילקוט וכי[ ן וגו' טפכם א ן טפכם וגו' כולכם לאט ןטפכם
 מ בין[ ן להבחין כ ן היה ך זה[ [ אב רק מה[ ן ח'ירמיה

 העם את הקהל וכן נ' ירמיה ילקוט לרע[ ן ורע מ 4 ןח'
 אב ן לאבות בנים שכר אטבם ן והטף הנשיטהאנשים
 וכו' אמר ן יגדיל מ ח', ט וגו'[ 5 ן וגו' yDn כ ןעושה
 יתר ן חדוש ירמיה: ילקוט ן אין אט ן ח' מ זן שו'בתוכו
 שמנים[ אט ן אני והלא ט אני, והרי אכ ן ח' אטע זה[על
 כ 7 ן עזריה בן אלעזר יר' ט ח', א אברהם[ ן לא כ6

 מ וכו'[ אמרו ן ח' ט רבי[ ן בתוכה וק ן שאלטר א ןואין

1)1

16

 גני את העלה אשר ה' ט ן שמרו אט ן וגו' יאמר 2 ן לא רם ן ח' מ ה'[ נאם 8 ן אחר כלל ט ן ימים הנה ראב"ע דרשעוד
 )א הגיא ואשר העלה אשר כפול( ה' חי )מ ה' חי אם כי מצרים( מארץ יש' בני את נ' )א העלה אשר ה' אם וגו',יש'
 ן הבת בחיי אטם ן היה(טדר )ט והיה אט:מ ן וילדה כ נולדה, ט 9 ן למה"ד משל מושלו( א ח', )2מ משלו אם:מ ן וט'(נ'

 א 11 ן ח'( )כ למה"ד משל ח'( )ם מושלו אטכ ן ח' א אומר[ ן ח' דם את[ ן והניח מ 10 ן מח' לו[ ן נולד ט ן ח, אטמחזר[
 פגע 12 ן זאב מעשה ומספר( הולך )כ מספר והיה דב ן היה ט ן מידו אם ח', ד ממנו[ ן וניצל מ ונוצל, כ נוצל, טוהוצל,
 מעשה שכח כ ן ח' ט  הימנון וניצל ן ממנו מ ן ונוצל ב ן הארי מ ן ולע ח'( )מ חור טס ן בס'  ולן אריה ל ן ח' א  זאב[וכו'
 נחש בו מגע נ' )? ארי מעשה ומספר( הולך )כ מספר והיה דכ ן הזאב הניח מ ן בזאב לו שנעשו Q~D1 והגיח ט ן והיהזאב
 כיוצא ן דהראשו%ו-ת( משכחות רהאהרו%ר: צרות יש כך אף נחש מעשה ומספר הולך והיה שניהם מעשה שכח ממנוונוצל
 מדרשון ן בכולן וכן השני שם מב מתקיים,14 ? ויתקיים, ו ן ח' רט ההוא[ ן השם את במק': 13 ן ח' אם ידן ש' השניוכו'

 כיו"ב ן בס' וכן השני שם א ראשוה,15 מ ן וגו' אברם א ן אברהם שמך והיה טמאברם ן עוד טשמך ן כ רק את[ ן לאאטכס
 ולא ד ן ח' מ דרש[ 16 ן נתקיים ד ן ח' וק וגו'[ ן 1ג1' תקרא לא אשתך א ן שרי אברם אל ה' ייאמר אט ן ח' מ השגי[וכו'
 כס 17 ן ח' אט שם[ ן הראשון ח'( )ר שם עבר רכס ן ח' טמ וגו'[ ן וגו' יעקג כ ן וגו' יעקב עוד שמך יקרא לא()ל

 א הם[ ן שלשה אטמ ן שמו שנקרא לפי מ ן לא אומר יצחק ר' כ ן נתייכף כ ן שם כ ן והשני אטמ ן השני נתקיים ד ןונתקיים
 יולרר: ן וגו' אשתך אטכ ן ח' מ מהו[ ן ויצחק ק יצחק, . ן הק' א הקב"ה, ?ל ן ח'( )אט שמם נקראו אטמ 18 ן ח'כס
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 טז פרשה בנא דפסחאמסכתטס

 איש יהיה הוא לך נולד בן הנה חומר מהו בשלמה יט( יד )שם יצחק שמי וקראת בןלך
 ישראל על אתן ושקט ושלום שמו יהיה שלמה כי מסכיכ אוב.ו מכל לו והניחוהימנוחה
 וגו שמו יאשיהו דוד לבית נודד בן הנה אומר מהו ביאטיהו ח( כב )דה"אכימ.ו
 גלוים ומעש.הם צדיקים של שמותיהן מצינו בכוים ישמעאל אף ם אימר ויש כ( יכ)מ"א
 שמ.תיהן מצ-נו ה( א )'רמ.ה וגו' ידעהיך בבטן אצרך בטרם שכ' נוצרו שלא ערלמקום
 ה(. נח )ההלים וגוי מרחם רשעים דורו ה"ל מנין רשעים של שמוחיהן צדיקיםשל

 אין וכו' ממצרים יצאתם אשר הוה היום את וכור העם אל משהויאמר
 יום את הזכר למען שנאמר מנין כלילות ב.מים מצרים יציאת מים שמוכ אלאלי

 הלילות חייך ימי כל ה-מ-מ חייך ימי ב( סו )דברים חייך ימי כל מצרים מגרץצאהך
 המשיח: לימית להביא חייך ימי כל הוה כעולם ח.יך ימ' אומרים והכס-ם זומא בןכדברי
 לביא לעת-ד מצריבם יציאות להוכור NL/W ישראל ע'תידים זומא בן להםאמר
 ישראל בני אח העלה אשר יי' חי עוד יאמר ולא ייי נאם באים ימים הנה לכןשנאמר
 נתן ר' יד-טו( טז )ירמיה צפון מארץ ישראל את העלה אשר יי' הי אם כ.ממצרים
 ומנין לבוא לעתיד מצר-ם יציאת שטוכירים מכיד הביא ואשר העלה אשראומר

 יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבותינו ואלהי אלהינ. יי' אהה בריךשאומרים
 אלה. אבותיכם אלהי ה' ישראל בני אל האמר כה משה אל אלהים ע.ד ויאמרשנאמר
 שנאמר ן המז על מברכין שהן ומנין טו( ג )שמית יעקב ואלהי יצחק אלהיאברהם
 הטיבה שנייה ברכה וו הארץ על ראשינה ברכה זו י( ה )דברים וברכת ושבעתואכלה

 טוב כל שבמלנו לך נחן חשר כה( ג )שם והלבנון הזה הפוב ההר שנאמר ירושלםזו
 זה מה )שבעת ואכלת אומר הוא הרי ישמעאל רבי משים אמר נחמני בר חייאר'

 ר מסביבון וכו' הנה ן בס' וכן אומר הוא מ 1 ן ח' מוכו'[
 כי מנוחה מ 2 ן ח' ט מסביב[ וכו' הוא ן והוא א ן ח':

 אט?מ וגו'[ ן לבן כ לביתן 3 ן ? רק וכו'[ ושלום ןוכו'
 לפני אטכס 5 ן שמותם אטט ן ששמותם מצאינו כ 4 ןח'

 )כס הא אטכמ ן ח' טס וע'[ ן ח' אר ידעתיך[ ןהמקום
 גלוים צדיקים אטע 6 ן ששמותן א שמותם, כס ן למדנוח'(
 ן שנ' מ ן ח' אטכמ שמותיהזן ן המקום( למני גלוים)אכ
 וגו'ן ה.ום כ וגו', זכור ט ן וגו' העם ד 7 ן ח' טטמוגו'[
 ן מזכירים כס ן ח' א? אלא[ 8 ן וגו' הזה א ן ח' טהוה[

 ר 9 ן וגו' תזכור כ ן ת-ל אט?מ ן אלא נ' א?מצרימן
 מ ן זומא בן מדברי בלילות וגו' מצרים א ן וגו'צאתך
 כ ן בימים כק ן הלילות להביא כל חייך ימי כלעאחך
 ח"ן מ חייךן ,ימי העולס טח'[מ בדברי,בן[ ב: 10 ןבלילות
 העלה אשר לאיאמר באים ה"מ כס לכן[ ימותן12 אתטכ
 כי וגו' עוד כ ן לא ר ן אם כי וגו' באים אט ן וכו' גתןר'
 אשר ה' חי גט ן מצרים מארץ במקרא: 13 ן ח' ד בני[ ןאם

 שמזכירין( )א מזכירין שאין מגיד וגו'( נ' )א הביאהעלה,ואשר
 הביא ואשר העלה אם כי אומר נתן ר' מ ן יש' בני כ ןוכו'

 נשתרבב הסדור כל דאולי לומר צידד עין במאיר מרחם.6
 וכו'. לי אין 7 זומא: בן דרשת אחר למטה ושייךלכאן
 ספרי ה"י, פ"א שם ותרספתא דברכות, פ"א סוףמשנה
 קמט דף טוב שכל זוטרתי, פסיקתא קל, פיס'דברים

 יב: בבלי ע"א, ד ירושלמי שם, תוספתא ובו" להם אמר11
 כתב ובמ"ע שלמעלה, למה המשך לו אין וכו'. ומנין14

 חותמין דהרי לגמרי יעקב נעקר דלא לראיה כאןדמביא
 ענינו מה אח"כ שהביא מה קשה עדיין אבל יעקבבאלהי
 אחד בקובץ באו.יחד הדרשות אלו רכל נראה כן עללכאן
 ועייז וחכמים, זומא בן דפלוגתת גררא אגב הביאם כןועל
 במקומו שמות בפרש' חזקוני עיין וכו'. תאמר כה 16מ"ע:
 ואכלת דמן שינוי בקצת שם בתוספתא וכו'. ומנין 7נ :שם

 ברכת אלהיך ה' 4וו-ע ומן הזמון ברכת יליף וברכתושבעת
 שם' ד-ס עיין מח:, וגבלי ע"א .יא בירושלמי הוא וכןהזן

 בברייתא הבבלי שמביא רבי כדעת היא במכילתאוהנוסחא
 זו 19 נפקרת: גדלו מן הזמון דברכת וס"ל דפליגש"מ

 וירושלמי בתוספתא להדיא הוא וכן והמניב הטוב ברכתזו וכו" שגמלנו - ירושלכ::: בונה זו מגיה בא"אירושלם.
 ביבנה ומטיב דהטוב וס"ל פליג רבי אבל ת"ק בדבריוגבלי
 המזו ברכת לרבות לך משנתן לך נתן אשר ודורשתקנוה
 הטובה: על וברכת משלים ב4ן"4ה ושבעת' 20לפניה:

 מנייזן ח'ןאט מ מה"ד[ עד ח'ןומנין ר מגיד[מגידן14
 א 17 ן וגו' תאמר ? ן וגו' ישראל ד ן שנ' כענין א ן ח' ט שנ'[ 16 ן שנ' אברהם כ ן ח' א אבותינט ואלהי ן או' שהן אכ15

 ט 20 ן רשגמלם ן כפול כ לך[ נתן אשר ן ירושלם בונה זה טכ 19 ן טובה אט ן וגו' ושבעת א 18 ן שמברכין אט ן וגו'יעקב
 ן הטובה וברכת נ' ט וברכת, נ' א הטובה, נ' כ ושבעת[ ן ב"ר כ ן ישמעאל ר' משום נחמני בר ר"חאמר
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 ברכה פעון שהוא מזון אלא לי אין פורענות למדה ט.בה מדה בין לך נחן אשרמחוסר
 היא הרי ושבע כשאכל מק הוא וחומר קל אומר ישמעאל ר' היה מנין לפניולאחריו
 כן העיר כבואכם אומר הוא הרי אומר נתן רבי שכן. כל לא תאב כשהוא ברכהטעון

 יברך הוא כי בדאו עד העם יתכלו לא כ- לאכל הבמתה יעלה בטרם אותוהמצאון
 ובמך אלהיכם יי' את ועבדהם אימר היא הרי אומר יצחק רבי יכ( ט )ש"א וכו'הזבח
 אלא לי אין אכלתו שלא עד לדמך הוא אימתי כה( )שמית.כד מימך ואת לחמךאת

 ומה וחומר קל אומר ישמעאל ר' מנין תורה ולאחריו לפנ.ו ברכה שטעון מז.ןאכילת
 הוא דין הבא עוקם בה שיש תירה ולאחריו לפניו ברכה טעון שעה היי שהוא כווןאם

 ושבעת ואכלת אומר הוא הרי אומר בתירה בן יהודה ר' ולאחריה לפניה ברכהשתטעין
 אחי בן חנינא ר' ב(. ד )משלי וכו' טוב לקח כי הכתיב תורה זו טובה מחומר והמה
 אקרא השם שם כ. לאלהינו בודל הבו אקרא ה' שם כי חומר הוא הרי אומר יהושער'
 המבורך יי ברוך אחריו עונים הן ומה אחריו העונים אלו לאלהינו כודל הבו המברךזה

 אתי ליי' גדלו חומר דוד וכן בשכמל"ך. אחריו עונין יהו בשמו קורא וכשהואלעולם
 כשהוא ז( י )משלי לברכה צדיק וכר אומר רבי ד( לד )תהלים יחדיו שמוונרשמה
 לברכה ז( קמה )תלים וגו' דרכיו בכל ה' צדיק שנ' העולמים חי צדיק הצדיק אתמוכ-ר
 כהנאה לגמרו אלא אינו או כאוכל המאכיל את לעשות חמץ יאכל לאאמן:
 חמץ יאכל לא ת"ל מה הא בהנאה שאסור למדנו חמץ עליו תאכל לא אומרכשהוא
 אם ומה צריך אינו אומר יצחק רבי יאשיה רבי רבתי כאוכל המאכיל אתלעשות
 המאכיל את בו שנעשה דין אינו חמ.ר חמץ כאוכל המאכיל את בהם עשה קליםשרצים

 מדכתיב ודורש ר"מ בשם שם בתוספתא וכו'. טובה מדה1
 טובח מדה בין שדנך דין בכל דיינך אלהיך ה' לך נתןאשר
 ואפשר הדפוס גירסת עיין וכו'. אלא - בבלי: וכ"הוכו',
 מביא בירושלמי וכו'. ישמעאל ר' 2 : המזון אכילתדצ"ל
 משנתן לך נתן אשר מדכתיב יליף ובתוספתא רבי בשםכן
 נתן ר' 3 יט: הע' לע' כדאיתא רבי בשם כן מביא ובבבלילך

 תקון צריך הלשון ובירוש' וירושלמי, בבלי וכו'. יצחקוכויר'
 : וברך אלא ובירך א"ת מוסיף בבבלי וכו'. וברך 5קצת:

 רבי: בשם ירושלמי אבל בבלי הוא כן וכו'. ישמעאל ר'7
 וכי" טובה - הטובה: מהו מגיה בא"א וכו'. זה מה0!

 דמכאן נראה וכו'. השם כי 11 הטובה: טובה דורשבבבלי
 ברכה בתורה כתוב שם 'בירושלמי וכ"ה התורה ברכתלמד
 לז., יומא ועיין וכו'. שם כי לפגיה בה כתיב מה וכו'לפניה
 קפו( )דף ג לב שם תנאים מדרש שו, פיסקא דבריםספרי
 שמות בחלוף שם יומא וכו'. אומר ר' 14 מה.: ברכותבבלי

 כבילקוט להיות דצריך מגיה בא"א לברכה. 15האומרים:
 מותר שהוא מגיה בא"צ וכו'. למדנו 17 ברכה: לותן

 דא"א להדיא יוצא ע"ג כח פסחים מירושלמי אבלבהנאה
 ה"א י"ב פרק שמיני ת"כ וכו'. קלים שרצים 9! כן:להגיה

 )א מדת בין( )אט ובין הטוב מרות( )א מדת אטב1
 דט ן ברכת נ' ד אלא[ ן פורענות( )ט הפורענותמדות(
 2 ן מניין ולאחריו לפניו ברכה ט ן ח' אב ברכה[ ןהמזון
 ן ח' ך הוא[ ן כששכל אם הוא כ ן אמרת ר א2אומרן
 אט2 טעוזן3 לשובע ד ן הרי הוא כ הוא[ הרי ן אם אטמה[
 אומר הוא הרי א"צ אומר רבי נ' )ט לאכול תאב שהואק"ו

 הארץהטוגה ברכת זו הארץ על הזן ברכת זו ובר' ושבע'ואכלת
 והמטיב הטוב זה לך נתן אשר הטוב בהר וכח"א ירושלם בונהזה
 משעה לך נתן אשר ת"ל מגיין לפניו לאחריו אלא ליאין

 א ן אומר הוא הרי נתן( ר' דברי גורס ואינו לךשניתן
 אותו א 4 ן אל נ' ד כבואכם[ ן וע' העיר בבואכם כ ןח'
 ד אומר[ הוא הרי ן ח' כ אומרן 5 ן יאכל במקרא: ןוגו'
 א מימך[ ואת 6 ן וגו' כ וא'[ וברך ן ח' ד אלהיכם[ ןח'
 ן טעון שהוא אטכ ן ח' אטב אכילת[ 7 ן תאכלנו כ ן ח'ט
 ן ח' א ולאחריו[ וכו' תורה ן ואחריו כ ן ולאחריה לפניהא
 ט אם[ 8 ן מה כ ן ק"ו אמרת או' ט ן ישמעאל ר' היהטכ
 שעה חיי אלא שאינו כ ן הזה העולם חיי צורך שהוא ט ןח'

 טכ 9 ן דין איש ט ן עילם( )א העוה-ב חיי שהש אט ן וטרה א [ דין העולם חיי שבן מניין תורה ואחריו כ ן טעון הואהרי
 ן תורה זו הטובה מהו וברכת ושבעת ט ן וגו' ושבעת ל וברכת, ישבעת א ן ח' ט הרץ ן ולאחריו לפגיו ט [ שתטען אשיטעון,

 הוא הרי 11 ן חמיה ר' א ן ח'( )א וגו' ח'( )כ לכם נתתי טוב אטב שנ'ן אטכ ן כי או' קוהכתו' ן טובהןדנ'אלא10
 אחר אטב בן בפ' אחריו ן המברך אחר ט 12 ן רח' שם אסכל השם[ שם [ א רק לאלהינון וכו' שם כי [ ח' דאומר[
 ן ח' ומ אומר[ דוד ן גדלו יכה"א ל ן הוא נ' ט דוד[ ן ברך ואומ' אחריו אכ 13 ן ועד לעולם אלכ ן וגו' המבורך ט ןהמברך

 ן ברכה לו תן דרכיו ט ן ח' א וגו'[ ן ח' א שנ'[ ן עילם א ן וכו' חי מזכיר ט 15 ן וגו' יחדו א ן וגו' כ ח', ט וכו'[ ונרוממה14
 מ ybn] 17 ן בהנייה אב ן כאוכל המאכיל את לעש' אומר אתה נ' כ כאוכל[ ן ח' מ את[ ן ילא ל: ובז במקרא: ן ח' ט אמן[16
 אב ן שהוא נ' ך חמץ[ 19 ן ח' מ אם[ ן מה אכמ ן ח' ט ומה[ 18 ן ח' מ הא[ ן אסור שהוא אטכ ן למדנו הא אט ןח'
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 הכלילי יומי רבי בהנאה לאכרו אלא הכתיב בא לא חמץ יאכל לא ת"ל מה האכאוכל
 בלבד. אחד יום אלא במצרים מצה ישראל אכלו שלא מגיד ה-ום חמץ יאכל לאאומר

 חדש האכ:גלא חדש שאקרףל האביב בחדש אתם*עצאיםהיום
R1nWכוציא ביהה יהירים כעעוענ אומר הוא וכן מטפים ולא קשה חמה לא לכם כטחא 
 חדש אלא בכושרות ת"ל מה בכושרות ת"ל שאין ל( מח )תהלים בכושרותאמירים
 ואלו בוכים אלו בכושרות אומר יונהן ר' כשמים ולא קשה חמה לא לכם כשרשהוא

 משוררים וישראל ד( לג )במרכר מקברים ומצרים שנחמר בוכים מצריםמשוררים
 שהב"ה סו-טו( קיח )ההלים רוממה ה' ים-ן צדיק.ם באהלי וישועה רנה קולשנאבר
 אומר ה.א וכן שלהם הכשרות כמעש. בכישרות אומר נחן רבי מצרים עלמהרומם
 אבינו אברהם בוכות אומר עזריה בן אלעזר רי ח( לח )שמות הצובטותבמראות
 עמו ויוציא ואומר עבדו אברהם את קדשו דבר את יכר כי שנאמר ממצריםהוציאם
 הוציאם המילה בזכות אומר יוחאי בן שמעין רבי מב-מג( קה )תהלים ברנהבששון
 בוריוות ד"א טו( )יחוקאל וגו' בדמיך מתכוממת ואראך עליך ואעבור שנאמרהב"ה
 בזריזות ד"א מצרים מארץ אתכם יי' הוציא יד בחזק כי שנאמר ממצעם ישראליצאו
 חומר רבי וגו' הבורים מתניכם אוהו תאכלו וככה שנאמר ממצרים ישראל יצאועצמן
 היו מוררים צחיח' שכנו מיררים אך כמושרות אמורים מוציא ביתה יחידיםמושיב
 וימרו וכו' עיניו שקוצי איש חליהם ואומר אומר היא וכן בהכשרות עמהם שנוהכאלא
 וגעש עובו לא מצרים גלולי ואת השליכו לא עיניו שקוצי איש לי לשמוע אבו ולאבי

 לעיניהם על.הם נודעתי גשר בהוכם המה גשר הבוים לעיני החל לבלתי שמילמעז

 בו ט ן ח' כס בו[ ן כזאת וק את[ בו ן שיעשה כ ןהחמור
 כ 3 ן הא נ' אכ חמץ[ ן בס' וכן ילא ל 1 ן וכו' מה האמן

 תהלים ילק' ן ח' ד לכם[ 4 ן בחדש ת"ל טס ן וגו'יוצאים
 אלהים אכ ן ח' כ: גשמים[ וכו' וכן ן קשים גשמיםתשצה:
 ן וגו' יחידים כ ן ח' מ ביתה[ וכו' מושיב ן מושב ןמושיב
 בכושרותן ת"ל מה ח"ן מ גשמים[ וכו' שאין 5 ן וגו' ביתהא
 ר' תהלים: וילקוט וק אבל שח, וכ"ה יונתן[ ר' 6 1 ח,אכ

 ן שוחקים וק משוררים[ 7 ן בכושרות אסירים מוציא ט 1בתן
 ט ן ח' מ ומצרים[ וכו' בוכים ן שבמצרים ד מצריים,א

 וגו הכה אשר את מקברים ט וגו', מקבריט א: ןמצרים
 לס ן ינו' ד ח', אםכ ובז'[ ימין ן וגו' וישועה כ 8 ןישי

 א ן המצריים ט 9 ן שהמקום אטעשהקב"ה,
 הכשר תהלים ילקוט ן בכשרות נ' מ בכושרות[ ן הכש'במעשה בהכשרו~

 מי"א, תנחומא כא:, פסחים בבלי בהנאה. 1 קיד:יבמות
 פסחים וכו'. יום 2 קנ: דף טוב שכל זוטרתי,פסיקתא
 כח:, בבלי ע-א, לז ירושלמי כ"א, פ"ח תוספתא מ"ד,פ-ט
 ועיין שם' טוב שכל זוטרתי, פסיקתא סי-א, תנחומאצו:,
 בחמץ נאסרו שלא מגיה ובא"צ יד אות ג דף במדברספרי
 דברים ספרי דרשב"י, מכילתא גשמים. 6 : וא"צ וכו'אלא
 יונתן ר' - רש-י: קנג, דף ש-ט סי-א, תנחומא קכח,פיס'
 דורש וכן תנחרמא, שם, ש"ט דרשב"י, מכילתאוכוי

 : שם D*V וכוי נתן ר 9 : יב דף פ"ב מדר"כבנוטריקון
 מכיל' אברהם. - : לח לח ויקהל רש-י עיין הצובאות.10

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

 את המקום הוציא אטכ 11 ן אביהם ט ח', מ אבינו[ ן וגו'( צבאו )א אוה"מ פתה צבאו אשר הצובאות אט ן וא' הצמאותכ

 כמ ח., אט ברנה[ 12 ן ויוצא ט ן ר אטבם ואימר[ 1 ח, א עבדו[ ן וגו' קדשו כ ן ח' מ את[ ן המקום הוציאם מ ןישראל
 מתבוססת אכ ן ממצרים יש' את המקום אט ן המקום כ הקב-ה, ל ן ח' מ ממצרימן וכו' הב"ה 13 ן יצאו מ הוצגכן אטב ןוגו'

 ןאתכמ[ ממצרים( ה'וגו')א הוציאנו ןאכ ח' אכמ כי[ ן מצרים מארץ ט 4; אומרן רבי אטכ ר"א, ק וגוך ואראךוגו'ןט

 אותו כ ן ח' מ ממצרים[ ן ח' דם ישראל[ ן עצמו וק 5נ ן מזה אלהיכם ל וכן במקרא ן ממצרים מ ן ח' ט וכו'[ אתכם ן ח'מ

 דם אבל יע וכ"ה אומר[ רבי ן ח' ט וגו'[ חגורים ן ח' א חגורים[ ן וכו' יחידים מושיב אלקים אותו מ ן נ'יצאו מ וככה[ ןוגו'
 וכו' מוציא ן אלא היו וגו' ביתה א ן וכו' היו סוררים וגו' יחידים כ ן ח' ט צחיחה[ וכו' מושיב ן מושיב אלהים אכ 16 ןד-א

 ן להם כ להן, ט ן אליכם ד ן בכשרות מ ן בהכשרות עצמם שניהג כ ן שנהג טס 17 ן ח' מ צחיחה[ ן אף מ ן ח' מבכושרות[

 חמתי לשפוך ואומר נ' )יק תטמאו אל מצרים ובגלולי השליכו עיניו ד למען, ואעש השליכו עיניו טמ ן ואעש וגו' עיניוא
 ן עיניהם שקוצי את ל וכן במקרא ן אלי ל וכן במקרא לי[ ן ואעש וגו' לשמוע כ 18 ן וימרו ואמר במדבר( להפיצםעליהם

 סוררים אך וגו'( נ' )א ההל אטכ ן ח' מ בהכשרות[ וכו' לבלתי 19 ן במקרא הוא כאשר מצרים ארץ וכו' ואומר נ' לעזבו[

 ן אליהם וגו' אשר ק ן היו ח'( )טסוררים
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 עמהם שנוהכ אלא היו ם מורר סוררים אך ז-ט( כ )יחוקאל מצרים מארץלהוציאם
 שיצאו שהשנה מגיד האכיכ בחדש ת"ל שאין מ י א צ ו י מ ת א מ ו י ה :בהכשרות

 לעבר. צריכה אינה ממצרים ישריבה

 מדבר הכקוב עממ.ם שכע' בארץ הכנעני ארץ אל יי יביאך כי והיה ף. 4 ל4.
 5 אוטר אתה הרי מרבר הכתוב עממין הי בארץ אלא אינו או כן אדמת אהה , י , ש,פו

 אחר במקים ו' שהן עממין ה' כארץ להלן מה ביאה להלן ונאמר כיאה כאץנאמר
 אשר אומר הגלילי יומי ר' מדבר הכתוב ז' שהן עממץ ה' בארץ כאן אף מדברהכתוב
 האדמה פרי כל מראשית ולקחת ממר שהוא לפי נאמר למה לך לתת לאבוי:יךנשבע
 שבועה להלן ונאמר שבועה כאן נאמר דן אתה הרי במשמע הארצות כל אנישומע
 10 במקום וי שהם עמסים הי בארץ כאן אף א' במקום ז' שהם עמסים ה' בארץ להלןמה
 ורבש חלב זבת ארץ להלן ונאמר ודבש חלב זכת ארץ כאן נאמר אומר יאשיה ריא'
 שבעה שהן עממים ה' בארץ כאן אף א' ו'.כמקום שהן עממים ה' בארץ להלןמה

 בתרגום הוא ודן אף, המ"ח גירסת אך. 1 מח"ג:כנראה
 בבאור עיין זו, מסורה פי על הוא שהדרש ואמשרהשבעים
 מהיום מוכרח: איש אבל פ'היות, עצבי מאת ההליםלספר
 זומרתי פסיקתא ועיין היום, ד"א מגיה צדק באיפתוכו'.
 : קנ דף טובושכל

 זו בברייהא נאמרו פירושים הרבה וכו'. בארץ 4)יז(
 דרכי שכהב ההייה על הרמשך פירוש להזכיר ישובכללם
 הירדן עבר גם ממעט וריהשג עממים שני ארץ ממעטיאשיה
 כהשערת והעיקר הירדן עבר היינו עממים שני דארץוא-נ

 4א לכאן והועתק תבא כי בפרשה הדרש דעיקר עיןהמאיר
 בבכורים דכתיב ביאה בפשיטות למד לא מדוע צרבשעדיין
 בכורים דפי משום ואפשר א ו ואתתנן בפי דכתיבמביאה
 הדעתה על עולה והיה הירדן עבר כבש שכבר אחרנאמרה
 מכאן יליף 9כ עממים ה ארץ רק היינו תבא כי באמרוכי
 כאן מונה דאינו דאף בפ'ואתחנן אחר במקרם וו כאן הדהם
 היה הירדן בעבר האמורי שהרי בכלל הירדן עבר האלא

 כאן אף עממים שבעה בארץ להלן מה דגורס מ"חולגירסת
 ואתחנן לפ' דכוונתו לומה יש באמת עממים' שבעהבארץ
 דרשתם מביאים האתרים התנאים כי יען לכאן הדרשוהעתיק
 4א בכורים מביאין דאין ס"ל כולהו כי"מ גירסת ולפימכאן
 ה אלא מונה דאינו פי על דאף וכתב התיק דעתשהסביר רש"י ועיין ביניהן. דורשין ומשמעות עממים חמשהמארץ
 לא כנען ממשפחות ואחת כנעני בכלל שכולם במשמע זכל

 דבכורים מ"ב סוף משנה ועיין כנעני. 4א אחר שם להנקרא
 פיס' דברים וספרי דרשכ"י ומכילתא ע"כ סד שםוירושלמי

 ריה,ג 7 קעא(: )דף ב בו דברים תנאים ומדרש ושארצט
 הגלילי ר'יוסי ולקמן ר'יאשיה. כאן גורס צדק באיפתוכו'.
 בארץ כאן אף עממים ה בארץ להלן מה ריה,ג בדבריוגורס

 משום נראה וכן אחר כמקום ז שהן המלות ומותק עממיםה
 ודבש. חלב זבת שאינו הירדן עבר ממעם דריה'גדמצינו
 עממים ה דבארץ ס*ל ריה,ג זו גרסא למי דגם מיח ג'ועיין
 אשר להיות דצריך נראה וכו'. נשבע אשר - : מדברהכתוב
 קאי, דעלה בכוריט בפ' כדכתיב לנו לתת לאבותינו ה'נשבע
 במדרש אבל הארץ כל מגיה הגמיא וכו'. הארצות 9מ"ע:
 מכל אני שומע מארצך ד"א איתא דשם כן להגיה קשהתנאים

 עצמם שניהג כ ן ח' ך ב[ בפ' סוררים ן בהוציאם ק1
 האביב בחלש יוצאים וגו'[מ יוצאים א 2 שנהגןבהכשרות[אט

 ת"ל ומה ג' א האביב[ ן חדש ת"ל כוכ ן בחרש ת"למה
 לא אטכס ן ח' דכמ בה[ 3 ן מגיד אלא בז ן האביבבחדש
 צריכה-היתה

 הכנעני ט ן וגו' הכנעני אטב ן אלהיך נ' א ה'[ 4)יז(
 העממים, )אב עממים חמשת אטט ן והפריזי והאמוריהחתי
 מדברן ן שבעה לס ז', ק ן אחר( במקום שבעה שהן נ'ט
 הכנעני בארץ אומר א ן ח' סט כן[ אומר אתה 5 ן ח'א
 כן[ ן מדבר הכת' העמסים חמשת בארץ אומר ב ן אינואו
 )א העממים שגעת אכ ן מדבר מ אט אינו[ ן ח'וק

 הרי ן ח, אטכמ מדבר[ הכתוב ן העממים חמשת ט ןהעמים(
 א 6 ן ח' ו הרי[ ן דן אתה הרי אטב ח', לס אומרןאתה

 להלן אמורה( )א האמורה ביאה מה אט ן ונ' וכו'ונאמרה
 מ ן בכולן טכ וכן העממים חמשת אטכ ן ז' ק ה'[ ן ח'()א

 ן ריה"ג עממים שבעה בארץ כאן אף עממים שבעהבארץ
 7 ן בכולן וכן א' ל בטלן, טכ וכן אהד וטכ ן שבעהאט

 שהן א ן כאן האמורה ביאה אף אט ן ח' מזב מדבר[הכתוב
 במ'א'ן נ' ט ה,;ז'[ כן מדבר[ וכו' וגנ'ריה"גוכו'ןשהןשבעה

 מ ת-ל.ן מה ח,;מ אטם לךן לתת 8 ן ח' כ!כ .מדברןהכתון
 וגו'[ן9 האדמה א וגו'ן מראשית כ ח"ן א אומר[ ן שד'לפי

 10 ן ..ז' ז'. ק שבועה...שבועה[ ן המירות אדטכהארצות[
 ר' עממים חמשה בארץ כאן אף חמשה בארץ להלן מהמ

 ט ה'[ ן להלן אמורה( )א האמורות שבועה מה אט ןיאשיה
 בפ"אן ארץ 11 ן ן מס' וכן yat בו ן בס' וכן העמים א ןח'
 אט 12 ן ח' כ בפ"ב[ ודבש ן ח' וק בת"א[ חלב[ ן ח'מ
 ארץ כאן מה מ ן להלן האמור ודבש חלב זבת ארץמה

 אף ן וכו' אשר עממים שבעה בארץ להלן אף עממיםשבעה
 להלן ונאמר ביאה כאן נאמר רן אתה הרי במשמעהארצות
 מכפורים שפטורים ארכות שאר גם יכבשו שאם ללמד דבא משמע וכו' הארצות כל שאר להוציא להלן שנאמר ביאה מה.ביאה

 א"א דשם הנוסחא לפי וגו" נותן:לך אלהיך ה' אשר מן ארצות שאר ממעט כן אחר מיד דהרי דקשה ואסג שם המו"לוכדפירש
 אבל הירדן עבר למעט ובא הארץ להגיה נכון זה ולפי דשם הדרשה מן משונה שלפנינו דהדרשה אפשר אבל אחר באופןלפרש
 משמע פנים כל ועל הממקנא לפי כן קאי דלא משמע אני שומע דלשון אהר במקום ז שהם מלות למחוק צריך זו הגההלפי
 וצריך לעיל שכתבתי כמו המלות אלו מוחק הגר,א וכו'. שהן 12 הפסוק: שבסוף ארצך אסלת קאי שלפנינו הדרשהוגם
 גבי ודבש חלב זבת כתיג דהא קשה אבל רמב*ן' הירון, בעבר ולא ישראל בארץ שהיה הוא שבכאן רהאמורי דס"ללהיות
 תירוץ אבל ודבש. חלב זנת לענין דן4ש אבל ורחבה טובה לענין הפריזי דהוסיף תירץ ורמשן ח( ג )שמות עממיםשש
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 יז פרשה בנא דפמחאמפכת64

 אומר הוא באברהם לאבותיך נשבע וה-כן לאבותיך נשבע אשר גהר:במקום
 אוכר הוא מה ביצחק יח( סו )בראשית וגו' לאמר ברית אברם את ה' כרת כהואביום
 לך עליה שוכב אתדר אשר הארץ אומר הוא ביעקב ג( כו. )שם וגו' הואת בארץגור

 כעמדה הוה בחדש הזאת העבודה מות ועבדת יח: כח )שםאתמה
 ר' דברי ורות ל ש2ה כך במד-םשעבדת

 עליר תאכל לא ת"ל במשמעו מצה כל אני שומע מצות תאכל ימיםשבעת ימה"
 וחמק מצה לידי שכאים דברים אלא אמרתי לא מצות עליו תאכל ימים שבעתחמץ
 יצאו ושיפון שועל ושבולת והכוסמים והשעירים החטים המינין דמשת זה וה זהואי
 סרחון: לידי אלא וחמץ מצה לידי באין שאין והקטניות והשומשמין והפרגון ודוחןאורו
 אינו או רשות הימים ושאר חובה הראשון לעשות ת ו צ מ ל כ א ת ם י מ י ת ע בש

 לחדעו יום עשר בארבעה בראשון ת"ל חוכרה והאחרון רשור: הראשון לעשור:אלא
 : הראשון כלשון אלא האחרון כלשין לומר עליך אין הא חובה קבעו הכחובבערב
 אומר אחד וכתוב ימים שכעת אומר אחר כתוב מצות. תאכל ימיםשבעת
 מן יצא בכלל ה.ה הזה השביעי אלו כתובי' שני יתקיימו כיצד טו( )רברי' ימיםששת
 לילה אף רשות שכיעי מה אי רשות כולן אף רשות שכיעי מה הכלל על ללמדהכלל
 לומר' עליך אין הא חובה קכעו הכתוב יום עשר בארבעה בראשון ת"ל רשותהראשון

 רשות הימים כל ושאר חובה הראשון לילה הראשון כלשון אלא האחרוןכלשון
 אומר אחד וכתוב ימים ששת אומר אחד כתוב ד"א וכו'. יצא הכלל מן הזההשביעי
 הישן: מן ושבעה ההדש מן ששה אלא הללו מקראות שני יתקיימו כיצד ימיםשכעת
 ליי: חג אותו וחגותם אומר שהוא לפי נאמר למה ליי' הכ והשביעיוביוב(

 השביעי וביום ת"ל מנין האחרון טוב יום חגיגה טעון שהוא הראשון י"ס אלא לךאין
 אתה הרי מנין מועד של חולו חגיגה טעונין שהן ואחרון ראשון י"ט אלא לי אין ליי'חג

 לא ודבש חלב וזבת דס*ל וצזל שם יז אפסוק שייך לאזה ן יאינן א היכן. ם [ אחד וק 1 ן וגו' א ח', ט אחר[וכו'
 בארץ כאן שגורס חכמים מדרש גירסת יעיין אכולהו.קאי ה' כ 2 ן אומר מהו א ן לאבותם מ ן ח' אטבלאבותיך[

 משמע ~fibראיה 6 ד: פרשה לעיל:5 וגו'[ ן ח' ד וגו'[ לאמר ן אברהם וק ן וגו' אברם א ןוגו'
 הישזי 19 פיח: לעיל הראשון. 17 פיח: לעיל סרחון. 9וא"צ: אטב ן ח' דם וגו'[ 3 ן ח, א אומרן ן ח' כס מה[ ן ח'מ
 פ"ח:לעיל בחדש 4 1 וגו' אדכ מח', לךאתננה[ ן טוהארץ הואומה
 ן האכ* ד 6 ן נתן ר' ד ן כן טס 5 ן 1ג1' כ ח', דהזה[
 מציין רק מעתיק אינו ט [ ז ש' הס' עמי חגיגה וכו'שומע
 זה ואי חמץ לידי מ ן בא שהוא דבר אם ן הבאים כ ן אמר א ן וגו' א ח', דב מצות[ וכו' שבעת 7 ן במשמע אכמ ן ררמז

 אכ ן שיבולת א ן החיטין הו ואילו א ן ח' מ מה"ד[ עד החטים ן ה' כ גן בפ' וה 8 ן חמשת אלו והמץ א ן המינין חמשתאלו
 ןא בס' וכן לילה מ לעשות[ ן עליו האכל מ כח'ן10דתאכלון לחמץ[ כשאינן ן והפרגין אכ ן והדוחן האורז א 9השיפוןן
 כ 11 ן ח' א חובה[ וכו' או ן וכו' אינו הוא כן אומר אתה רשות כ ן רשות הימים ושאר חובה הראשון לעשות אומר אתהרשות

 ן מדבר נ' כ הכתוב[ ן וע' בערב א 12 ן א רק לחדש[ ן ח' מ יום[ ן הכת' קבעו וגו' עשר ב ן ח' מ חובה[ והאחרון ןובאחרון
 לעשות מצות תאכל ימים שבעת ראשון א ן ראשון אחרון... אכ ן בלשון...בלשון כ ן ח' מ הראשון[ וכו' הא ן הכת' קבעוא

 ן מצות האכל ימים ששת אכ 14 ן מצ' הא' ימים א ן ח' מ מצות[ וכו' שבעת 13 ן וכו' שבעת רשות הימים ושאר חו'הראשון
 כ 16 ן ח' כ ג[ בפ' רשות 15 ן מוצא יצא אכ ן ה ה בכלל מ ן ח' אכמ הזה[ ן הללו כ ן ח' א אלו[ ן שביעי הללו הכתוביםמ

 ן ח' מ הראשון[ וכו' אין ן הכתוב קבעו אב ן וגו' כ ח' ך יום[ ן מצות תאכלו בערב וגו' עשר א ן ח' ד בראשון[ ןהראשונה

 אף רשות שביעי מה הכלל על ללמד הכלל מן מוצא יצא בכלל היה השביעי ראשון בלשון ולא( )כ אלא אחרון בלשון אכ17
 ן שבעה א 19 ן ימים ימיפ"ששת שבעת מ ן ח' א ימים[ ן ששה א ן ח' ך ד"א[ 18 ן ח' כ, כל[ ן וכו' ח'( )כ ד"א רשותכולן

 אין אכמ 21 ן שכ' לפי מ 20 ן מן ימים מ'ששה ן ששה כעובין אכ ן ח' מ אלא[ וכו' כיצד ן יתקיימו באיזה כ ן ח' אימים[
 ן שטעונין כמ ן האחרון א ן ח, א ראשון[ ן רקא לה'[ 22 ן מצות תאכל ימים ה,לשבעת ךכ ן משטעון ן מעין ך ן ראשון מ ,לי
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65 ת פרשה בבא דפםחאכמבתא

 אם כךש מקרא קרוי מועד של וחולו קרש מקרא קרויין והאחרון ה-אשין וי"ט הואילדן
 חולו אף חנינה טעונים שהם קרש מקרא קרויים שהם והאחרון הראשון י"ס עללמדת
 טוב יום אם ומה ק"ו ועור חנינה שיטעון הוא דין קדש מקרא קרוי שרגא מוערשל

 מורד של חולו חגיגה טעונין הן לאחריהם ולא לפיהם לא קדושה שאין ואחרוןראשון
 6 והצהרון הראשון טוב יום אם ד"א חגיגה שיטעון הוא דין ולאחריו לפרו קרושהשיש

 חכיכה טעינין הן הרי ולאחריהם לפניהם חניגה פעונין ואק ולאחריו לפניו קדושהשאין
 זנק כל או חכיכה שיטעון הוא דין לא ולאחריו לפניו חגיגה טעון שהוא מוער שלחולו
 : הימים שבעת אק יאכל מצות ת"ל מצה אין חגיגה שא"ן ופן כל מצה יש חככהשיש

 החמץ על למדם שלא לפי למהנאמר הימים ץןבעה את יאכלמצות
 א ז מצו ת"ל ולמעלה שעות טעחם אמור שהוא ממן ולמעלה שעות WWb אמורששוא
 החמץ את בודקין פרקים בשלשה אומר יהודה רבי היה מכאן הימים שבעת אתיאכל
 : הכיעור ובשעת בשחרית עשר ובארבעה עשר ארבעהאור

 ושיר לשיר חמץ הקש שאור לך יראה ולא חמץ לך יראהולא
 כה ימצא בבל י אף ימצא בבל זה מה יראה בבל זה אף יראה בבל זה מהלחמץ

15 : המעיק מחמשת זה אף המשק מחמשתמ
 חגיגה 7 וכו': חגיגה טעותן 'שאין צ"ל וכר. שאין6

 ונראה הם-ח גרסת עיין ובו" שבעת את 9 ז: פרשהלעיל
 מכילתה, עיין דייק, את ומלת שבפנים כהגירסאוהעיקר
 עשה איסור והוה דר"ש אליבא זו דררשה ונראהדרשג"י
 דכתיב עליו תאכל לא מן זמנו לפני חמץ לן נפקאדלר"י
 יאכל ולא מן זמנו לאחר וחמץ ראה בפרשה פסח קרבןגבי
 ומפ' ע"ד וכח ע"ג בז פסחים ירוש' עיין ג. יג בפ'באחמץ
 ואית תורה מוברי זמנו לסני דס"ל מאן אית דלר"שבאן
 אלא אינו זמנו לפני לכ"ע לר"מ אבל מדבריהם רס-למאן

 זו דלא לר"י משא"כ ע"ג כז התם כדמפרשמדבריהם
 מדכתיב בעשה כן גם ועובר אלא תעשה לא בו דיש בדבל

 כח בבלי ועיין חמץ. ולא מצות עליו תאכל ימיםשבעת
 מחמצת וכל חמץ יאכל לא כתיבי קראי תלתא לר"ידקאמר

 הירושלמי שיטת כן ואין חמץ עליו תאכל ולא תאכלולא
 תאכל לא מן נפקא קרא מחד זמנו ותוך זמנו לפניאלא
 באכילת אסור הפסח עשיית לאחר ומיד מנה ויעיף חמץעליו
 הר"ר! דצדק שמעינן אורחא ואגב הפסח' עבור עדחמץ
 שעורץ משש בחמץ דהמקרש גידל ר' בדברי שפירשגמה

 אבל משש ד"ה ו: דף תוספ' עיין שש. מסוף היינולמעלה
 נוקשה חמץ דהוה משום הוא החדוש ולדעתו מטעמיהלא
 וחמץ ליה דאית לר"מ הוא דהחדוש מפורש בירושלמיאבל
 פ"א פסחים וכו'. מכאן 11 מדרבנן: אלא אינו זמנולמני
 ע"ג כז הירושלמי לפי ובין משובשת דהנוסחא ובראהמ"ג,
 שלשת בכלל אינו יאכל דמצות הכתוב י: הבבלי לפיובין

 ע"כ יהודה ר' דמצריך בדיקות שלש כנגד שהםהפסוקים
 ואפשר וכו' מכאן וכו' לך יראה ולא להשלים ויצריךנראה
 דכתיב בבתיכם ימצא לא שאור ימים שבעת כנגדדר-ל
 כדמפרש או כאן יראה לא פעמים ושתי יט פי-בלעיל

 והיינו שאור גבי יראה לא דכתיב ג'פעמים כנגדבירושלמי
 כולתו הבבלי ולפי ראה בפ' אחת ופעם בא בה' פעמיםשתי

 תשביתו הראשון ביום אך והם יליף בא דפ' פסוקיםמשלשת
 ימצא לא שאור ימים ושבעת טו בפסוק מבתיכםשאור

 ראשון ירט מה מ וכו'[ אם ן ח' כ קדש[ וכו' וחולו ןואחרון
 של חולו אף חגיגה טעונין קדש מקרא שקרויןואחרון
 ד ח,, א על[ 2 ן ועוד חגיגה טעון קדש מקרא קרוימועד
 ן טעונים הן הרי א ן ח' כ טעונים[ ן הן כ ן שימט א ןשל
 א ן ח' ד שהוא[ 3 ן ח, דב אף[ ן ח' ק קדש[ וכו'שהם
 הראשון אב 4 ן ח' אם ומה[ ן מה כ ן עוד אב ןשיטען
 מ 1 ח' מ לא[ ן מקודשין ולאח' לפני' שאין א ןוהאחרון
 ואחריו שלפניו מועד א ן ח' מ הן[ ן הן הרי אב ןולאחריהם
 וכו' ק"ו ועוד א ן שיטען אמ ן ואחריו כ 5 ן וכו' דיןמקודש
 קואתן6א אסן ן ח' מ ש"ז[ בפ'ב חגיגה וכו' ד"אכפולן
 ולא לפניהן לא כ הריו חגיגה טעונין ולאחר' לפני' שאיןל

 א 7 ן ח' כ ז[ ש' א בפ' חגיגה וכו' לפניהם ןלאחריהם
 ן ח' אבק לא[ ן ואחריו כ ן חגיגה טעון ואחר' שלפני'מועד
 אטכס 8 ן ואו' א או[ ן כל אני שומע או מ ן שיטעןא
 את נ' )ט יאכל מצות תיל טכ ן חגיגה אין אם( )אטואם

 9 ן ח' ך הימים[ אתששבעת ן וכו' נאמר למה הימים(שבעת
 הימים[ שבעת את ן וכו' למה חמץ לך יראה לא מ וכו'[מצות
 תזל מ ן ולמעלן אט? ן ומניין אכמ ן ולמעלן א 10 ן ה.ר
 שבעת את 11 ן מכאן שאור לך יראה ולא חמץ לך יראהלא

 ם 12 ן בתירא( )ט בתירה בן יהודה ר' אטכ ח,[ דבהימים[
 בע' ש"ז שבעה וכו' ולא 13 ן שחרית ובארבע[אטמארבע,ט

 וגו' יראה לא כ ן חמץ שאור"'לך לך א ן לא מ ח"ן טהס'[
 שאור אכמ ן ח' ך שאור[ לך יראה ולא ן הכתיהקיש
 יראה בבל מ ן בכולן וכן בל אכ 14 ן לשאור והמץלחמץ
 מינין"' כ 15 ן ימצא ובבל יראה בבל זה אף ימצאובבל

 שהביא מה עוד ועיין דכאן והכתוב יט פסוקבבתיככ:ז
 וברדלס חולה דדרך דס"ל מנה דשמעינן לבור נפל שהטילה רמון בית דשפחת במעשה לזה קודם שהובאה דברייתא יהודה ר'על דקאי המפרשים ופירשו חוששין יהודה וכר' חולדה גררה שמא חוששין אין אבהו ר' בשם דקטרין רבנן ע-ג כן שםבירושלמי
 יהודה ר' דלשיטת נותנת הסברא דאדרבה דליתא נראה העיון אחרי כן משמע ראשונה בהשקפה כי אף אמנם גורריןלהיות

 אינו כן על דאכלתיה לתלות דיש מאחר דשקלה חזיגן אפילו להקל לנו יש דלר-י בבבלי דייק וכן להקל יש יותרבברייתא
 לפירכא חש לא דר-י לומר יש במתניתין שאמרו כמו סוף לדבר אין וא"ב ניחוש לעולם לר-י א"כ וא"ת בדיקה אחרבדיקה צריך וע"כ דחוששין משוט הדבר טעם בכתוב הסמך מן דמלבד וס"ל דירן אר"י דקאי נאמר אם רחוקה כהשערה בעינינראה
 ס"ל כישן אף סוף לדבר אין כן דאם חכמים לתשובת חש ולא תמות שמא לו מתקינין אחרת דאשה יומא נריש דם-ל כמוזו
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 אנו שומע בבתיכם ימצא לא שאור שנאמר לפי נאסר למה נבולךבכל
 ככולך אף כרשותך ביתך מה בבתיכם(4 נאמר למה יכא"כ בבולך בכל ת"לכשמועו
 אינו אכל לבערו יכול שהוא אע"פ ככרי ברשות שהוא ישראל של חמצו יצאברשותך
 אע"פ מפולת עליו שנפלה יחמץ ישראל כרשות שהוא נכרי של חמצו יצאברשותו
 ללמד אלא בא אינו או בא לכך אומר אתה לבערו יכול אינו אבל כרשותושהוא
 מה ימים שבעת גכולך בכל שאור לך יראה לא ת"ל לעולם ובבתים שבעהבגבולין
 שבעה. בבתים אף שבעהבכבולין
 יכול ההוא ביום אי ההוא ביום ת"ל חדש מראש אני שומע . ך נ ב ל ת ד ג הו
 בעכור שולחנך: על לפניך מונחים ומרור מצה שיש בשעה זה בעבור ת"ל יוםמבעוד

 רשע בן וה אלא לכם הזאת העבודה מה אומר שהוא לפי נאמר למה לי ה' עשהזה
 היציאהו אתה אף הכלל מן עצמו את שהוציא ולפי הכלל מן עצמו את שהוציאהוא
 עצמך את שהוצאת, ולפי לד ולא לי ממצרים בצאתי לי יי' עשה זה בעבור הכללמן
 . נשל היית לא שם היית אלו הכללמן

 הואיל נותן והדין פרשיות ארבע של אחד כרך זה ידך על לאות לךוה"ה
 ביד אף טוטפות ארבע בראש מה בראש תפילין תן ביד תפילין תן תורהואמרה
 יכול פרשיות ארבע של אחד כרך ירך על לאות לך והיה כומר תלמוד טוטפותארבע
 תפילין תן תורה ואמרה הואיל נותן והדין אחד כרך כראש כך אחד כרך שבידכשם
 לטוטפות לטוטפות ת"ל אחד כרך בראש אף אדד כרך ביד מה בראש תפילין תןביד
 בין ולזכרון רמץ פרשיות ארבע של כימין ארבע יעשה או אמורות טוטפות ארבעהרי
 ידך על אלא אינו או יד של כובה על ידך על פרשיות: ארבע של אחד כיסעיניך

 על בראש מה בראש תפלין הן ביר תפלין תן תורה אמרה הואיל נותן הדיןכמשמעו

 כמשמעון מ ח'ן2 ר שומעןאני[ נ8'בבתים למה ד 1מיניןן
 אף ברשותך גבולך מה אדב ן ח' אד המוסגר ן כשומעוק

 א 4 ן שיכול מ 1 יא4 ברשותו שאינו גוי א 3 ן וכו'ביתך
 ובגבולין בבתים ללמד מ ן אכמלאבא ן ח' א אבל[ 5 [גוי

 יגו'ןא ד ימים[ וכו' בכל ח"ן א לך[ ן 6כלךוגו' ןלעולם
 ההוא ביום לבנך אט 8 ן בתים"'גבולין מה מ ן בגבולךמה

 אתה כ אי[ ח"ן ט ההוא[ איביום ן יכול מ וגו'([שומע[)אג'
 השולחנן אט ן שמצה אכמ 9 ן אני שומע אטב יכולן ןאו'
 ט זה[ ן ח' לס אלא[ ן שנ' לפי מ ן ח' ד לי[ ה' עשה10
 לו אמור בעקר וכפר הכלל מן א ן ח' אטכס הוא[ 11 ןח'

 ט ן ח' כ אתה[ ן ח' טס הכלל[ וכו' ולפי ן וכו'בעבור
 וכו' בצאתי ן בעבור לו אמור ט 12 ן הוציאו כסתוצפו,

 ולפי ן לו אטם לך[ ן ח' מ ממצרים[ בצאתי ן ח' אטבלי[
 אכ בס', וכן היה היית,ט ואם מ 13 ח"ן אטבם הכלל[כו'

 בראש וכו',אכ ארבע בראש תמילין תן תורה ט 15 ן מרק זהי ן וגו' ד ח', כ ידך[ על ן ח' מ לך[ 14 ן בס' וכןהייתה
 ידך ידכה!כ זמהןק יק והיה[ בידךן16 ט ן ותן מ ן...ביד
 ח"ן אבק יכול[ טוטפותן מ עלן א ושל[ כרך[קידךוגו'ן

 ולא לחוש אנו צריכין וע"כ לדבר וקץ גבול נתנהדהתורה
 על 9 י: פרשה לעיל שבעה. 7 ט.: פסחים ועייזיפ"עיותר,

 - זוטרתי: פסיקתא ועיין וא"צ זה מוחק בא"צשולחנך.
 לקמן עיין נגאל. 13 אלו: מלות שתי מוחק בא"א זה.בעבור
 וש"ט בפיז רכו'. מרך 14 ווטרתינ ופסיקתא יח פרשהסוף
 כן: ליתא ולפנינו חסר י[4ורץ כתיב דלכך כתב קנהוף
 בז( )דף ח ו תנאים מררש פ'לה, דברים ספרי וכו'. ת"ל18

 בסנהדרין רש"י ודעת לז:. זבחים ד:, סנהדרין לד:,מנחות
 שם בתוספ' אבל מלא כתיב לטטפות שמוע אם והיהדבפ'

 דבפ' רק בסוף מלא כתיב אינו מקום דבשום כתבוומנחות
 ועיין ולטוטפת. היינו באמצע וי"ו כתיב יביאך כיוהיה

 גירסאות ובחלופי עקב פרשת סוף שי במנחת שונותשיטות
 שתי דרק לפרש אפשר היה שבפנים הגירסא ולפיכאן

 גירסת לפי לפרש צריך וכן לגופיה כתיב וחד דורשפעמים
 שכתב מה כי אף קנט דף בש"ט שמירש נראה וכןכי"ג
 ראש של הפלה על ללמד ווי"ן שני חסר לפטמתולמה

 אבל וב"ב. מובן אינו בתים בד' פרשיות ד' שיהיושצריכה
 חסר פעמים הרי מדכתיב דדורש משמע המ"ח גירסתלפי

 בספרי ה ר פירוש לפי הוא וכן ד, והיינו מלא והרלבסוף
 בגי', עיון צריך אבל כאן דרשב"י ובמכילתא פ-להדברים
 בטעות הגיה והמו-ל קנה, דף טוב שכל וכו'. כיס 20ע"ש:
 תנאים מדרש שם, ספרי וכו'* גובה על - כיס: במקוםבכרך

 ט ב[ בפי אףןאחד כמ 17 ן כרך ביד מה אי מ וכו'[יכול
 לטוטפת עיניך בין לטוטפות ת"ל מ הרי, לטוטפות לטוטפות לטוטפות( )כ לטטפת ת"ל אכ , כך ב ן ותן מ 18 ן התורה כ ןאחת

 א"א יו אכ ן היר גובה זה ירך מ ן ידכה ך ן פרשות א 20 ן לזכרון ט ן ח' ך א[ בפ' ארבע ן אז ם 19 ן הרי לטוטפותלטוטפת

 בראש תפלין אטכ ן והדין אדטכ מ, הדין[ 21 ן יד על ד ן כשמועו ידך על אי אכ ן ידך או מז ן וכו' או יד של גובהעל
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 אתה יד של גובה על ידך צל אומר ליעזר ר' יד. של גרבה על ביד אף ראש שלבובה
 לך ידכה צל לאות לך והיה ת"ל כמשמיו יד צל אלא אינו או יד של נובה עלאומר
 כמשמעו ידך על 4א אינו או יר של גובה צל אומר יצחק ר' לאחרים. אות ואינהלאות
 שהוא דבר אלא אמרתי לא יח( יא )דברים לבבכם על אלה דברי את ושמתםת"ל
 זה . ך ד י ל ע : יר של גובה וה הלב כננה מכוון שהוא דבר ואיזהו הלב כנגדמכוון
 לדבר וכר לדבר ראיה שאין פי על אף ימין אלא אינו או שמאל זה אומר אתהשמאל
 תשלחנה ליתד ידה ואנמר יג( מח )ישעיה וכו' שמים טפחה וימים ארץ יסדה ידי אףשנ'

 אומר נתן ר' שמאל אלא מקום בכל יד אינו הא כו( ה )שופטים עמלים להלמותוימינה
 מצינו אומר החרם יומי אבא בימין קשירה אף בימין כתיבה מה וכתכתםוקשרתם
 ימינו יד את ישראל וישלח שנא' לדבר וכר לרבר ראיה שאין אע"פ יד קרויהשהימין

 לך והיה בימין: נותן שיהא הגידם את להביא ירך על ת"ל ומה יד( מח)בראשית
 בראש ראעו וטל את תן מד יד וטל ru1 כל עימך בץ ולטוטפות ידך עללאות
 שלץ ומהתא ט רא טל מתן ואח"כ יד של מק מתן מהתא תפילץ מצות אמרומכאן
 אומר אתה ראש של גוכה על עיניך r':a יד: של את חולץ ואח"כ ראש של אתחולץ
 בין מה וכו' אלהיכם לה' אתם בנים ת"ל כשמועו עיניך בין אלא אינו או ראש שלגובה
 ראש, של גוכה על כאן האמור עיניך כין אף ראש של גוכה על להלן האמורעיניכם

 מקוכם ביד מה בראש תפילין תן ביר תפילין תן תורה ואמרה הואיל אומר יהורהר'
 אחד. כנגע ליטמא ראוי שהוא מקום כראש אף אחד בנגע להסמא ראוישהוא

 טוב שכל זוטרתי, פסיקתא לז:, מנחות דרשביי,מכילתא
 לאחרים' 3 ס"יד: תנחומא ו, דף והשיר מסר וקנט, קנהדף

 וכו'. ושמתם ת"ל 4 קנה: דף טוב ושכל זוטרתיפסיקתא
 אבל קנט, דף טוב ושכל יג:, ובברכות שם בגמראוכ"ה
 על וכו' האלה הדברים והיו מן הלמוד תנאים ומדרשבספרי
 ו דף והזהיר ובס' המכילתא, כגירסת דהעיקר ונראהלבבך
 ז-הנוסתכם: ונשתבשה הכתובינ:מ שני לכלול שרצהנראתה

 מכילתא תנאים, מדרש שם, דברים ספרי וכו" שמאל6
 קנה: דף טוב שכל זוטרתי, פסיקתא לו:, מנחותדרשב"י,

 4וב4, 9 ובגמרא: תנאים מדרש בספרי, וכ"ה נתן. ר'8
 יוסי ר'  ובגמרא יוסי, ר' הנאים  ומררש בספרי וכו',יוסי

 בשטה rw אחרותי נרמחאות ועוד )רש"י( החרום אוהחורם
 מה ועיין מקום, שם על ההרס או החרס ר"י שםמקובצת
 שנ' 10 [[[ץ: דף תנאים למדרש בהקדמתו רד"ה הרבשכתב
 יד מלה ליתא וילקוט ובכי"מ יד כחיב לא במקראוכו'.
 ובגמרא ומ"ת ובספרי ראיה, זו מה מובן אינו זה לפיאבל
 נכון: וכן ימינו יר אביו ישית כי יוסף וירא מן הראיהוד"ל
 נפקא מהבא לאו בשמ4 הנהה א"כ כלומר וכו'. ת"ל ומה11

 על )או דכתיב ידכה ועל נחן( בר' )ואולי אחר ממקוםאלא
 בימין נוהן דגידם ללמד בא הילקוט( גירסת לפיידך

 ספרי וכו'. זמן כל 12 לז': שם בגמרא ועיין דחוק,והלשון
 תנחומא ז., דף והזהיר ספר לו:, מנחות שם, תנאיםומדרש
 עיניכם ביז מה 15 תפילין: מס' קם דף ש-ur ס"זס"יד.
 הפילין מס' קנה, דף ש"ט דרשב"י, מכילתא לז:, מנחותוכו'.
 בנגע יפירוש וגמ' שם תנאים ומדרש ספרי אהד. בנגע8;

 הראש גובה על ראש של תפלין מה מ ן ותן מ ן ביר תפ'תן
 ר'4עזרן מ ן שבראש"'שביר ט 1 ןאףשלידעלגובהשליר

 ח"ן סוט יד1 וכו' [אתה זה מ קיד[על[ ח' אטבעלידך[
 ידכה[ על ן כשמועו אב ן ידך אלא מ ן ידך על או אט21
 ולא לאות כס 3 ן לאות היא ח'( )א לך אטם ן ךרק

 על אומר אתה נ' אכ ידן ן לאוה ט ן לאות( נ' )כלאחרים
 ידך על או אכ ן כמשמעו היד על או פן ן יד שלגובה

 ן ח' כ לבבכם[ על 4 ן ת"ל ממש ידך מ ן ידכה ד ןכשמועו
 הלב[ וכו' דבר ח"ן ט הלב[ וכו' ואיזהו בס'ן וכן מכוין כ5
 וכוח אתה 6 ן ידכה ך ן ח' כ זה[ ן ח' ד שהוא[ דבר ן ח'מ
 ארץ ק ן ח, אטכס שנ'[ 7 ן הימין על אלא מ ן ח'טס
 טמ וע'ן [ וגו' ארץ כ ואומר, וגו' עליהם אני קוראוגו'
 ט וגו', ך עמלים[ להלמות וימינה 8 ן ואל ט ואומר[ ןח'
 וכתבתם א 9 ן ר'יונתן ד ן אין אטלס ן וגו' להלמות אח',

 ט ן ח' א התרמן יוסי אבא ן קשירה".כתיבה קי ןוקשרתם
 ט ח', ד החרמן ן ח' מ יא[ ש' בימין וכו' אבא ן יוסיר'

 ל ן ח' אטכ שנ'[ ן ואע"פ ט ן היד קורא ט 0; ןהחרום
 א ן ח' אטכ יד[ ן ימינו יר אביו ישית כי יוסף ויראשנ'
 ן להביאם ק ן ידכה ד 11 ן וגו' ימינו טכ ן וגו' וישחימינו
 ן ח' כ וכו'[ על 12 ן ח' מ לךן ן נותן בימין ק 1 הגיזםט

 לס ן שתפלין נ' ט זמן[ 1 וגו' אל ח', דטכ וכו'[ולטוטפ'

6

10

16

 ד בן בה' חולץ ן ח' מ אתן 14 [' בס' וכן של את אטב 13 ן בראש תפילין את ק ן ח' מ את[ ן בראש ראש ושל ביד כ ןששל
 אטכ ן כשמעו ק ן כשמועו( )א כמשמעו עיניך בין על או אט 15 ן על אומר אטכ ן ח' מ וכו'[ אתה ן ח' אדא את[ ןח'

 גובה מ 16 ן עיניכם א בעיניכם, וק עיניכם[ בין ן למת עיניכם בין קרחה תשימו לא ת..ל מ ן ח'( )א וגו' תתגודדו לאאלהיכם
 וכן שראוי מקום מ ן ותן מ ן ח' ט בידן תפילין תן 17 ן בגובה מ ן ח' יל על[ כאן האמור ן עיניכם מ ן כאן כ בין[ ןהראש

 ן אחרן מ ב[ בפ' ח'ןאחר וק בס'ןאחט וק ~RnU מבס'ן18
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 יי פרשה אנא דפסחאמסכתא68
 אף אני שומי לאות לך והיה שכאמר לפי נאמר לטה בפיך ה' תורת תהיהלמען
 על למדת אם עשה מצות ותפילין עשה מצות ומזוזה הואיל נותן והדין במשמעהגשים
 למען ת"ל כבאנשים בנשים ינהגו תפילין אף יכול כבאנשים בנשים גוהכת שהיאמזוזה
 הכל אמרו מכאן תורה בתלטוד חייב שהוא במי אלא אמרתי לא בפיך ה' תורתתהיה
 יונה של אשתו תפלין, מנחת היתה כושי בת מיכל ועברים, מנשים חוץ בתפיליןחייבין
 בין ולזכרון תפילין: מניח היה גמליאל רבן של עבדו פבי לרנלים, עולההיתה
 בתורה קורא כאלו תפלין המניה כל אמרו מכאן בפיך ה תורת תהיה למעןעיניך
 התפילין. מן פטור בתורה הקוראוכל

 על לאות לך והיה לפישבאמר באמר למה למועדה הואת החוקה אתושמרת
 מצות ותפילין עשה מצות ומווזה הואיל נותן והדין במשמע הקטנים אף אני שומעידך
 בקטנים ינהגו תפילין אף יכול כבגדולים בקטנים נוהגת שהיא מדוזה על למדת אםעשה

 תפילין לשמור שיודע במי אלא אמרתי לא הואת החוקה ארז ושמרת הוילכגדולים
 החוקה את ושמרת תפילין: לו עושה הוא הרי תפילין לשמור היודע קטן אמרומכאן
 אמרת המצות כל חוקת אלא אינו או תפילין חוקת זו אומר אתה תפילין חוקת דוהזאת
 לאות לך והיה אומר שהוא לפי נאמר למה ימימה מימים בתפילין: מדבר העניןבטי
 עשה מצות ותפילין עשה מצות ומזווה הואיל נותן והדין במשמע הלילות אף אנישומע
 כבימ.כם בלילות נוהכין תפילין אף יכול ככימים בלילות שנוהגת מזוזה על למדתאכו
 לפי נאמר למה ימימה מימים ד"א בלילות. ולא נותז אתה בימים ימימה מימיםת"ל
 נותן והדין במשמע טובים וימים שבתות אף אני שומע לאות לך והיה אומרשהוא
 ב?בתורז שנוהגת מזוזה על למדת אכם עשה מצות ותפילין עשה מצות ומזוזההואיל

 טס ן וגו' לאות כ ן אומ' שהוא לפי אט ן וגו' בפיך א1
 במזוזהן כ כמשמעון והטף הנשים כ( 2 ן ידך על לאותוהיה
 ק באנשים, כ כאנשים, ט ן שנוהגת מ ן המזוזה מ3

 א חייב[ 4 ן נהגו ך ן בס' וכן ח' מ כבאנשים[ ןובאנשים
 אדט בתפילין[ 5 ן חייבין הכל נ' מ אמרו[ ן שחייב מ ןח'
 עיניך כ 7 ן לזכרון אס ן לרגל כס 6 ן תורה בתלמודכש
 ן ח' ד כל[ ן וגו' ב א ח', מ בפיך[ ן ח' ק וכו'[ למען ןוגו'
 ן וגו' כ ח', מ למועדה[ ן ח' מ הזאת[ 9 ן מתפילין ט8

 ן החוקה את ושמרת נ' יק שנ'[ ן אומר שהוא לפיאטב
 ן ח' ך במשמע[ ן ידכה ל 10 ן ח' בם ידך[ על ן ח' בולך[
 כגדולים מ ן ובגדולים אטכ ן שנוהגת מ ן נוהג שהוא וק11
 ן ובגדולים אטכ 12 ן ח' ט ינהגו[ ן התפלין נו ן בס'וכן
 אט ן ח' מ אמרתי[ לא ן וגו' החוקה כ ן למועדה הזאתא

 ט 13 ן וכו' מכאן לשומרה יודע ש ן יודע שהואכמש
 את כ ן יודע שהוא אככ ן קטן כל אככט ן חכמיםאמ'

 הרי ט ן ת"ז אכ ן אביו לס הוא[ הרי ן תפיליו מ ןתפיליו
 כ חוקת[ זו ן ח' מ דהזארץ[ 14 ן עשה א ן אביוזה
 תפילין[ חקת זו ן ח' טמק וכו'[ אתה ן מצות זו ט זו,הקת
 שנולך כחקתןכלןדת'ן5גאעניןןמ כוןמ ל ח',ו
 ן נוהגת מזוזה מה עשה מ ח-ן כ הלילות[ אף אני 16 ן ה'מ
 אטכס ן ח' ט יכולן ן בלילה כ ן נוהגת שהיא אטכ17

 )ם בלילות יותן להרהרה ומה )טס ואין טכס 18 ןיגהצו
 ן הואיל בדין שהיה וי"ט לשבתות פרט ימימה מ ןבלילה(

 ן שהגת שהיא אטכ ן במזוזה למדת מ20

 לאפוקי צהוב בשער וראש לבן בשער אחד בנגע דביראחד
 בשר ואיבא צהוב שער ובעי דגבות שער דאיכא עיניךבין
 פ"נ ברכות ובו" אמרו מכאן 4 רפ"י: לבן, שערובעי
 ע"ג ד ברכות ירושלמי ח"י, פ"א קדושין תוספתאמ"ג,

 כ:, גרבות בבלי ע"ג, מא קדושין ע-א, כו ערשיןוע-ב,
 תפילין: ומס' קנה דף טוב שכל זוטרתי פסיקתא לד.קדושין

 בבלי ע"א, כו ערובין ע-ג, ד ברכות ירוש' וכו'. מיכל5
 ברוקח וכו'. תמילין המניח 7 : שם תפילין מס' צו.,ערובין
 תקצר סימן תפילין הל' זרוע ובאור שסט סימן ברכותהל'

 מן פטור תפילין המניח כל הלשון בזה המכילתאמביאים
 עליו מעלין אלא קאמר ממש פטור דלאו ומפרשיןהתורה
 הגירסא כט ס' תפילין הל' ברא"ש אבל בתורה, שונהכאלו
 ופסיקתא תפילין מס' וסוף א שוח"ט ועיין בתורה.כקורא
 שם ברא-ש עיין וכו'. 8פטור שם: המו"ל והערתזוטרתי
 דהא זו כברייתא הלבתא דלית חפני שמואל ר' בשםשכתב
 ומברכי תפילין ומנחי אומנתן דתורתן קשישי רבנןכמה

 כוונת דאין כתג דברכות ב בפרק יונה ורב'עליהן'
 ותפלה שמע קריאת בשעת יגיחם שלא לפטורהמכילתא
 וכו'. ושמרת 9 היום: כל להניחם חייב דאון4ורם4ש
 בא מה הזאת וכו' ושמרת הפ"ז לשון  דרשב"י.מכילתא
 ושמרת שנ' התפילין מן שפטורין הקטנים על למדנוללמדנו
 הקטן ולא בתפילין חייב בחוקים שמחויב מי הזאתוכו'
 שכל וכו'. קטן 13 חדש: מדרש כמו וזהו וכו' אמרומיכן
 רפם: דף זוטא וספרי חי, דף והזהיר ספר קבה, דףטוב
 הפסח דבחוקת ס"ל ר"ע אבל כריה"ג, סותם בתפילין.15

 ועיין מד:' ברכות לו:, מנחות צו., ערובין בבלימדבר.
 יונתן, ותרגום ע"ג ד ברכות ירושלמי דרשב"י,מכילתא
 אלין מן תרגם ירושלמי בתרגום אגל כריה"ג, ת"יודעת
 משתעי: הפסח דבחוקת דסובר ונראה ירטין לאליןיומין
 ד"א מוחק ועוד ימימה מוחק בא"צ וכו'. בימים ימימה18
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69 יז-יח פרשה בנא רפמחאכמבתא

 יצאו ימימה מימים ת"ל טובים ובימים בשבתות ינהכו תפילין אף יכול טוביםובימים
 ותפילין עשה מצות ומווזה הואיל ימימה מימים אומר יאשיה ר' טובים. וימיםשבתות
 כן תפילין אף יטל טובים ובימים בשבתות שנוהכת מוווה על למדת אם עשהמצות
 נותן אתה שאין ימים ויש נותן שאתה ימים יש ימימה מימים ד"א ימימה. מימיםת"ל
 אות קרויין ותפילין אות קרויה ושבת הואיל אומר יצחק ר' טובים, וימים שבתותיצאו
 אות קרויה שהיא שבת תדחה ולאמרת אות בתוך אות יתן או אות בתוך אות יתןלא

 אות קרויה ושבת הואיל אומר אליעזר ר' כלבד. אות אלא קרויין שאיק לתפיליןוכרית
 שבת תדחה אמרת אותיר בתוך אות יתן או אות בתוך אות יתן לא אות קרוייןותפילין
 מיתת ולא כרת לא עליהן חייבין שאינן לתפילין דין בית ומיתת כרת עליהשחייבין
 עשר לשנים אחת התפילין את בדוק ו צריך שאדם מגיד ימימה מימים ד"א דין.בית
 ימים מה כס( כה )ויקרא כאולתו תהיה ימים להלן ונאמר ימימה מימים כאן נאמרחדש

 עשר משנים פחות אין כאז האסורים ימים אף הדש עשר משנים פחות אין להלןהאמור
 אומר הוקן שמאי שלמית לבדקן צריך אינו אומרים שמאי בית הלל בית דבריחדש
 אימ'* אבי של תפליןאלו

 על הארץ 'אתקרא כתן דכה הכנענה ארץ אל ה' אך יב כי יהיה יחסו*"?*
 עמר לארץ נשמץ שישרף כתן טחטמע ככן אלא כמן טחה מה דם קסמן [ ן[ י ט[נט

 ואתן שמך על הארץ אקרא אף אף כף מפה פצת אתה הקב"ה 4 אמר מפגיהםופעה

 אף יכול 4 דף והזהיר וטפר ס"יד החנחומא ולשוןמימים,
 בשבתות אף יכול לילות ולא ימימה מימים ת"ל כןבלילות
 נותן שאדם ימים יש ימימה מימים ת"ל כן טוביםוימים
 ועיין טובים וימים שבתות הז אלו נותן אדם שאין ימיםויש

 : קנה דף טוב ושכל ע"ג בו ערוגין וירושלמי לעילבנסמן
 מלות השלשה אלו מוחק ומ"ע בא"א ימימה. מימים ד"א4

 ד שורה ד"א עד א שורה מימים מן לעיל מוחקובא"צ
 Nttha בעל של הגהתו ולפי לעיל. ההנחומא לשוןועיין

 דשתי לותר ואפשר כלום יאשיה ר' חדש דלא קשהעדיין
 זוטרתי ובפסיקתא שתיהן. את הכוהב והניח הןלשונות
 תפילין שמניח מועד יש למועדה ד"א זה: כלשוןמצאתי
 טובים וימים שבתות יצאו תפילין מניח שאינו מועדויש

 לילות ,יצאו ימימה מימים אות, בהוך אות צריכיןשאינן
 להעתיק הקפיד דלא נראה כי ואף כ. ע- תפילין זמןשאינן

 לאחת דרשות שתי כן גם וחבר ממש בלשונההמכילתא
  ריריך ולואר אחר  נאופן להגיה  זה לפי אפשר מק"מכל
  למועדה ה"ל וכי' הואיל  למוערה יאשיה ר'  ברברילפיוח
 דין. בית 10 וכו': שאין מועד ויש נותן שאתה מועדיש
 המ"ח גירסת עיין וכו'. ימים מה 11 קנו: דף טובשכל
 ב"ש דברי להפך גורס ס"לא תפילין הלכות ברא-שוכו'. דברי 3נ תפילין: ד"ה מב מנחות התוספות גירסתוכ"ג
 מוכח הזקן שמאי ומדברי בדיקה צריך אין אומריםב-ה

 ערובין דבירושלמי מוכרח אינו אבל כגירסתנודהעיקר
 טבירא דרבי ורשב"ג רבי בין פלוגתא בזה מביא ע-אבו
 ומסייכם צריכין ראינן סובר ורשב-ג בדיקה דצריכיןליה
 פ"ב סוף ברמב"ם וכ"ח אימא. מאבי אלו אומר הזקןהלל
 שם מנחות ובתוספ' כאן, וחזקוני ה"ת וס"מג תפיליןמהל'

 ס"יד, ותנהומא דרשנ"י. מכילתא וכ"ה לפנינו כמוהגירסא
 קסם: דף טוב ושכל זוטרתי ובפסיקתא ח., דף והזהירספר
 אבי של ובפ-ז אימא, אבי אבי שם ברא"ש ובו" אבי של14

 בית של והזהיר ובספר אימא, אבי בית של ובתגחומאאבא,

 ימימה מ ן וימים אטלמק ן ח' מ יכול[ ן וימים א"ש1
 מימים 2 ן וכו' יצחק ר' יאשיה ר' דברי ושט לשבתותפרט
 נאמר למה ימימה אב ן ח' ל ב[ בפ' ד ש' ימימהוכו'
 שבתות אף אני שומע לאות לך והיה אומר שהואלפי
 ימימה וכו' ימימה ן הואיל נותן והדין במשמע טוביםוימים
 כ ן נוהגת שהיא אב 3 ן המעזה א ן ח' ט ב[ בפ' דש'

 ימימה גימ' ת"ל ובופט בשבי ינהגו תפלץ א ןבתפלין
 וכן קרואה א ן קרוי מ 5 ן שאי ט 4 ן טו' וימ' שבה'יצאו
 6 ן בכולן וכן קרואות א ן ח' מ אות[ קרוין ותפילין ןבס'
 תדחהן לא ח'ןט ד המוס' ן האות בתוך כ ן בפ"ב לתוךוק
 וברית אות קרוין שאין ט ן קרויות שאין כ 7 ן שקרויהמ

 ן ח' א אותן בת' אות יתן או ן קרויה כ 8 ן ר'אליה ט ןאלא
 ן תפילין כ ן עליי שחייבין מ 9 ן השבת את כ ן תדהה לאט
 מרת עליהן מ ן עליו ד ח', כ עליהן[ ן שאין כס אינן,ק

 מ תפלין, אב ן מימים החקה את ושמרת ד"א מ 10 ןומיתת
 מימימ[ 11 ן לשתים כ ן אחד פעם ט ן ח' מ אחת[ ןתפיליו
 אף חדש עשר שנים להלן מה מ ן ח' ט ימימה[ [ ח'אכמ
 א ן שית לא ק ן בס' תן שף אט ט [ן ' תו שמםכק

 אכמ אומר, ט ן ח' כ חדש[ 13 ן בכאן האמור כ ןימימה

אומ'ןג~
 אמ4. טס יטמאין14 אמר אץןמ

 ק ן וגף הכנעי כ ן אלהיך ר ט ח/ מ הק 15ףח(
 אט כנעח ן ח' מ עשה[ ן עשאה ק 16 ן שנקרא וטשקרא,

 ן פייתה א ן המקום אטכ ן יקה ט , י מ לו[ ן ,פנה ד 17 ןח'
 את אט ן ח' ד אף[ ן נצ" כמ ן מפיהם א ן עמי מפףט

10

16

אימא.
 ועיפן ס"יד. פ"ה רבה דברים ס"ה פ"ט ףק"ר וכ"ה גרגשי על כן איתא ע"ג לו שביעית בירושלמי וכר. ופינה 17לח(
 קנו דף וש-ט פ"ז ס"יב, תגחומא ועיין אמורי. על כן מסופר ה"כה פ"ז שבת ובתוספתא כיון ד"ה מו' גיטיןתזספי'

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



 יח פרשה ב:א דפםחאמסכתא70

 תר: ואת בכורו צידון את ילד וכנען וכה"א אפריקא זו זו זו ואי כארצך יפה ארץלך
 ד-ה( ככ )שם וגו' אדני שמענו לו לאמר אברהם את חת בני ויענו וכתיב סו( י)בראשית

 לכם ואתן שמכם על הארץ אקרא אני אף ידידי ארז כבדתם אתם הקב"ה להםאמר
 והבאתי לך נשבע והיכן לך נשבע ר ש א כ אפריקי:(( וו וו זו ירואי כארצכם יפהארץ
 לאבותיך נשבע והיכן ולאבותיך ח(: 1 )שמות ירי את נשאתי אשר הארץ אלאתכם

 עקיב ביצחק יח( ' טו :ית )ברא לאמר ברית אכרם את ה' כרת ההוא .ביום כתיבבאברהם
 : כח( )שם עליה שוכב אתה אשר הארץ כתיב ביעקב כן כו )שם וגוי הגאת בארץנור

 לך. נתונה היום כא~ו בעיניך תהא אלא אבות בעיניך_כירושת תהא שלא לךונתנה
 והעברתם אומר הוא וכן הפרשה אלא העברה אין . ם ח ר ר ט פ ל כ ת ר ב ע הו
 אומר שהוא לפי ת"ל מה והעברת אימר עזאי בן שמעון ח( כז )כמדבר לבתו נחלתואת
 ומה נוהן והדין כמע בס היתום אף אני שומע לב( כז )ויקרא השבט תחת יעכור אשרכל
 לגבי כשר שהוא יתום להתעשר לדיר נכנס הוא הרי מזבד לכבי כשר שאינו מום בעלאם

 ואינו המזבח גבי על כשר שהוא יוכיח הלקוח והרי להתעשר לריר נכנם יהא לאמזבח
 יהא לא המזבח גבי על כשר שהוא פי על אף היתום על יוכיח הוא להתעשר לדירנכנם
 לדיר נכנם אינו לכך ברשותו נולד שאינו בלקוח חמרת אם לא להתעשר לרירנכנם

 מן יכיתי לא להתעשר לדיר נכגם יהא לכך ברשותו שנולד כיתום תאמרלהתעשר
 עברה כאן נאמרהדין

 ונאם-

 חלה קדושה אין כאן האמורה עכרה מה עברה להלן
 %א עליו חלה קדושה תהא שלא הוא דין להלן האמורה עברה אף אמו בחיי %אעליו
 אהד השבט והחר: יעבור אשר כל ת"ל וכרים להלן אף זכרים כאן מה אי אמובחיי
 אלא בהמה שכר פטר אין בהמה שגר פטר וכל במשמע: נקבות ואחדזכרים

 ח'[קאפרקיא,אטכמ כס בת"ג[ זו ן זה ואיזה ם 1 ןהארץ
 וכתיב[ 2 ן ח' מ בכורו[ ן וכתיב וגו' ילד שג'[כ לאפריקין
 וגו'( ן שמענו חת מ ן שמענו וגו' חת ך ן ויעשו מ ן ח,אט
 ן הארץ את אטכ ן המקום אטכ ן ח' מ להם[ 3 ן ח'טס
 וכו' כאשר ן ח' ט זו[ זו ואי ן ח' ד המוסגר ן ח' מיפה[
 שנ' א ן ח' א לו, ד ב[ בפ' לך ן אואיכז ן ח' כ!ידי[

 נשאתי א ן וגו' דב וכו'[ אשר ן את כ אל[ 5 ןוהבאתי
 ן היכן אכ ן לאבותיך נשבע כאשר וסק ולאבותיך[ ןוגו'

 הוא וק אומר, הוא מה א 6 ן לאבות ט "', דכלאבותיךן
 א לאמר[ ברית [ אברהם ו [ וגו' ה' כ ן אומר הוא טכתיב.
 לך כי כתיב כ ן אומר מהו אט ן ח' מ לאמרן ן וגו' דח',

 ח'( )מ מהו ביעקב אטם ן ח' טמ וגו'[ 7 ן וגו'לזרעך
 יחי, אלא ט 8 ן וגו' כ וגו', נ, אל ח', ט עליהן ןאומר
 א וכו'[ כל 9 ן נהנה אטמ ן היום אותו אטכ ן תהי אלאמ
 יש' בני ואל אומר א ן עברה ט ן וגו' רחם כ ן ח'טמ
 ן נחלת מ 10 ן וגו' לי איז ובן ימות כי איש לאמ'תרבר
 והעברת אט ן ח' מ ש'כ[ במשמע וכו' שמשן ן ח' מלבתו[
 א ן אינו א 12 ן וגו' יעבור כ 11 ן לה'( נ' )א רחם פטרכל
 ח"ן כ הוא[ ן ח' ד הוא[ הרי ן מזבה( )כ המזבח גגי עלטכ

 4ופריק4ן: ערך לראפאפורט מלין ערך עיין ושפריקה*1
 מהר"מ בשם אחרת גירסא מביא ינחמנו בזה שמכם. על3

 וכו'. אברהם 4ור: שכבדו שם על אחר דבר ויגורסנגארי
 ס"ה, פ"יז רבה ויקרא ח, יג פרק אחרי כהנים תורתועיין
 עליה' 7 וצ"ע: וז"ר, ראב"ע דרשב"י, מכילתאחזקוני,
 ושכל זומרתי פסיקתא ס"יב, תנחומא רש"י, יז, פרש'לעיל
 ש"ט פ"ז, ס"יב, תנחומא רש"י, וכו'. היום 8 שם:טוב
 ועיין ולדא, פתח כל ותפרש ת"י וכן הפרשה. 9 קנו:דף

 עיין אמו. בחיי 18 קנו: דף ש"ט פ"ז, ס"יב, תגחומארש"י,
 ח פרש' ריש אמור כהנים ותורת פ"יט פרש'משפטיםלקמן
 בכורות נד(, )דף כו יב הנאים מדרש עז, פיס' דבריםספרי
 לח: חולין גז., שם בבלי ה"ו, פ"ז שם תוספתא מ"ר,ס"ט

 מזבח לגבי כשר דיתום בפשיטות נקט עזאי בןושמעון
 וכן מבכור' בהמה מעשר ויליף בבכורה קדוש אינואבל
 הנך בהדי דוכתא בשום יתום שנינו דלא המשנה דעתנראה

 מ"ר פ"ט בכורות יו"ט בתוספות עיין מזבח. לגגידאסורין
 נכלל הוי דיתום דהרמב"ם אליבא קורקוס הר-י שתרץומה
 שייך לא זה תירוץ לצמצם אפשר דאי משום דופןיוצא
 יתום שונה בהמה מעשר לענין דהא דמשנתנו התנאאליגא
 אינו דיתום עזאי לבן ליה דפשיטא והא דופן יוצאבהדי
 אחד 19 רחם: פטר מקרי דלא משום אפשר בבכורהקדוש

 ט ן יתום א 14 ן ח' נ: יוכיחן ן שיכנס הוא דין המזבח גבי על אט 13 ן ח' כ טו[ בש' להתעשר וכו' יתום ן לדיר להתעשרד
 כ ן כפול כ להתעשר[ וכו' תאמר ן ח' ט לכך[ 16 ן ה' א  ברשותו[ וכו' לכך ן לפיכך טכ 1 שלא אטכ ן בלוקח כ 15 ןשאע"פ
 [ להלן האמורה א ו כאן מה ל ן וכו' אין להלן מה ובק ן העברה..העברה ל עבודה-עבורה, וק 17 ן לריבך א ן יהא לאלפיכך

 ן או א 19 ן ח' ד עליו[ ן קדושה אין להלן טל ן כאן אף ... להלן מה ת וגז כאן, האמורה עבודה( )קו עברה אף אובק18
 ן ששיגרתו כל אלא כ ן ח' מ בהמה[ וכו' אין ן כל וכמק 20 ן אחת".ואחת כ ן ח' ד השבט[ תחת ן כאן כלהלן[
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71 יח פרשה בנא רפםחאמסכתא

 להוציא לך יהיה אשר בכור: אינו אחריו והבא הבכורה מן פטור יהא אמוששאתו
 ומביא לגוי בהמתו עובר המוכר את אני מוציא משמע לבוי בהמתו עובר המוכרארן

 יט4 סו שברים ובצאנך בבקרך יולד אשר ת"ל נוי של בהמתו עובר הלוקחאניואת
 הבלילי יומי ר' היה מכאן לה' הוכרים גוי: של בהמתו עובר הלוקח אתלהוציא
 שנ' לכהן שניהם כאחת ראשיהם שני ויצאו וכרים שני וילדה בברה שלא רחלאומר
 לכהן. ואחד לו אחד אלא אפשר אי אומרים וחכמים לה'הזכרים

 ולא בשהותה ולא  בהיה ולא בעגל ולא בשה כשה, תפדה חמור פטר'וכל
 נאמר למה כ( לר )שמות בשה תפדה עמור ופטר בכלאים, ולא בכוי ולאבטריפה

 כמשמע טמאה בהמה בכור כל אני שומע טו( יח )במדבר תפדה פרה אך שנאמ'לפי
 בהמה בכור כל פודה אתה ואי פודה אתה חמור פטר בשה תפדה חמור פטר כלת"ל

 ת"ל וכלים ככמות טמאה בהמה ושאר בשה תפדה חמור פטר אומר אני ועדיןטמאה.
 בכור פודה אתה ואי פודה אתה חמור פטר בשה תפדה חמור ופטר אחר במקוםעוד
 בהמה בכור שפודין ענין אינו אם %א תפדה פדה אך ת"ל מה כן אם טמאה בהמהשאר
 הבית: בדק מהקדש אותה ופודין הבית לבדק טמאה בהמה שמקדישין ענין תנהוטמאה
 ואם ד"א עריפה, למצות קודמת פדייה מצות אמרו מכאן וערמתו, תפרה לאואם
 יאבדו נכסיך אף  כהן  נכסי  ואברה  הואיל יורפהו  מורהו  אתה אין אם וערפתו תפדהלא
 אף בהנאה אמור להלן מה עריפה להלן ונאמר עריפה כאן נאמר בהנאה שאסורומנין

 ששגרתו כל לרבות כלומר וכו'. פטור 1 : שם תנחומאוכו'.
 מן אחריו הבא פוטר ואעפ"כ בכור דאינו נפל ואפילואמו

 ללמדך זמנו בלא ושלחו אמו ששגרתו רש"י ולשוןהבכורה,
 בלשון אבל אחריו. הבא את לפטור בבכורה קדוששהוא

 נפלים גם דכולל הכוונה אלא כן לפרש אפשר איהמכילתא
 דרשב"י ומכילתא ג. בכורות ועיין אנפלים, דוקא דקאיולא

 לפ"ז אבל פטור במקום פוטר הם-ח כגירסת דצ"לואפשר
 ועיין פטור ג"כ גורם ובתנחימא מיותר בכור אחריווהבא
 בהמה שגר פטר וכל הפ"ז לשון אבל קלה דף במדברספרי

 ואין קנו דף ש"ט הוא וכן דופן. יוצא ולא בהמהששגרתו
 : וא"צ זה מוחק בא"צ עובר. 2 : גרסתם היתה איךלהחליט

 תנחומא שם, תוספתא פ"ב, ריש בכורות וכו'. להוציא4
 לכהן. 6 : קנו דף טוב שכל זוטרתי, פסיקתא יב,סימן

 פסיקרע4ן יז:, בבלי ה4ז, פ"ב תוספתא מ"ו, פ*בבכורות
 : החכמים דעת משמיט ובתנחומא קנו, דף טוב שכלזוטרתי,

 וה"יד. ה"יג פ"א תוספתא ס"ה, פ"א בכורות ככלאים'8
 קנז: דף ש"ט פ"ז, תנתומא, יב', בבלי דרשם-י,מכילתא

 הכהן ויוסף פילון וכרעת דקרא כפשוטא וכו'. אני שומע9
 -טת0א וגם גג צד ח"א ורורשיו דור דור עייןרהקראים,
 Wien talmudica, menta :913נ Recht .ו,11 ,5.26נ17.א

 וכעין מ"ח, גירסת אחר ונמשכתי בח"ג עיין הבית. בדק14
 ד"ר-: פ"כ משפטים פרשה לקמן תמצא הישגהוהגירסא

 דמעתיק כאן משונה התנחומא ולשון תשמור. המצות חגאת
 תפדה פדה ומאי טמאה בהמה שאר ולא פודהו אתהד"א
 לע"ה טמאה הבהמה את שמקדישין הפדה בלבד פ"חפדה
 קלט דף במדבר וספרי קנז דף ושצ'ט פ-ז ועיין וכו',ופודין

 תנחומא מ-ד פ"א בכורות וכו'. מכאן 15 ורשב"י:ומכילהא
 תנחומא י:, נסורות וכו'. הואיל 16 קנז: דף וש"ט פ"זשם,
S~D:וי:, ט; בכורות ערופה, בעגלה ובו" להלן  דו וש"ט 

 לגוי[ ן ח' ט אח[ 2 ן פוטר מ ן שעברתו נ' ק ששגרתו[1
 וכוץ ומביא זה את מוציא במשמעה וק ן יולד אשר נ'וק
 ט ן ח' כ גוי[ וכו' ת"ל 3 ן מביא א ן בס' וכן 1 רקאני[
 שני[ ן רחלה נ! רחילו, א 5 ן ח' מ הגלילי[ 4 ן הזכרוצאנך
 אפשר א. טל 6 ן באחת כ ן כאחד אטם ן ילדים ג'כ

 מ ן ח' מ וכל[ ן כל וקכ 7 ן אלא כן לומר אפשר מ ןלצמצם
 ק בעגל[כלאבחייהן6 לא חלא ט בפ'ב[ופטר[בשה

 ט בכלאים[ ולא ן בכור( )א בכלאים-.בכוי אכמת ןבטרופה
 נ'בשה מ תפדה[ אומרן שהוא ן9אטלפי פטר וכל ל ןח'
 בהמה כל א ן וגו' תפדה אלכ ן הטמאה הבהמה בכוראת
 וכו' תפדה ופטרן אדטכ פטר, יכל ל בו, פטר[ כל 10 ןת"ל

 פודה את חמור ואיז[א כ בכוו ט ח', ד ח'ןפטר[ מטמאה[
 ועדין 11 [ בכור שאר פודה מ ן וכו' בכמת ט' בהמהשאר
 תפדה חמור פטר כל ד"א ו וכו', חמור פטר או ם!וכו'[
 וכלים וכו' ושאר בשה פודה אתה חמור פטר כל יכולבשה
 תפדה חמור פטר כל ד"א ק וכו', ת"ל מה א"כ אךת"ל
 בכור כל פודה אתה ואי פודה 4~1-ודה חמור פטר כלבשה
 בשה תפדה חמור פטר ד-א וכלים בכסות אלא טמאהבהמה
 ד"א כ וסו/ ת"ל מה א"כ וכלים בכסות טמאה בהמהושאר
 אתה ואין פודה אתה חמור פטר בשה תפדה חמורופטר
 אך ר-1"ום מה אגב וכלים בכסות טמאה בהמה שארפודה
 טמאה בהמה ושאר בשה תפדה חמור ופטר ד"א תפדהפדה

 בכור שאר ם ח"ן תפדה[_מ אך.ן ת"ל מה א-כ וכליםבכסות
 אך ת"ל נא' למה א"כ וכלים א ן טמאות בהמות מ [בהמה

6

10

16

 4א[ ן ח' ל תפדה[ ן ח' וק אך[ 13 ן המור בכור ט ן ח' מ בשה[ תפדה ן ח' מ בת"א[ עוד 12 ן ענין אינו אם 4א וגו' תפדהפדה
 ן אם וכק 15 ן ח' וק בדק[ ן מהקדש ופודן ט ן לבית מ לבדק[ ן ח' ט ענין[ 14 ן ח' ד בכור[ ן בהמה שאר לבכור ענין מ [ "'דם
 שהוא אטכ ן ומניין יאבדו ממונו כהןאת ואיבד ט [ טיערפהו ן ח' אתה[:אט 16 ן אם דטכ ן ח' מ ד"א[ ן טח' וערפתו[ וכו'מצות
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 יח פרשה בנא רפםחאמסכתא72

 אומר שהוא לפי נאמר למה תפרה כבניך ארם בכור וכל בהנאה: אמורכאן
 כלל פרט שקלים חמשת כסף בערכך כלל סו( יח )במדבר תפדה חדש מבןופדוייו
 וכלל חור תפדה בבניך אדם ככור כל אומר וכשהוא שבפרט מה %א בכלל איןופרם
 הפרט כעין אלא דן אתה אי וכלל ופרט כלל אלא לאו אמרת הראשון בכלל כללאו
 איני אני אף ממון וגופן אחריות להם שאין המטלטלים בנכסים מפורש הפרטמה

 ארם בכורי פודיו בכל אמרו מכאן ממון ונופן אחריות להם שאין נכסים אלאמרבה
 חוץ אדם בכורי פודין בכל אומר וכרבי והקדשות וקרקעות ושטרות מעבדיםחוץ

 נשים מחמש בכורות חמשה לו שהיו הרי תפדה ככניך אדם בכור כל ד"אמשטרותיה
 אפדה בני ככור וכל תפדה: בבניך אדם בכור כל ת"ל כולן את לפדות שחייבמנין
 הגלילי יומי ר' אפדה. בני בכור וכל ת"ל עצמו את יפדה הוא אביו פראו לא אםמנין
 תלמוד על למדת אכו תורה בנך את ולמד בנך אח פדה תורה ואמרה היאילאומר
 ארע פורה הוא אביו פראו לא אכם כך לעצמו מלמר הוא אביו למרו לא שאםתורה
 הוא אביו למדו לא שאם הכל כנכד שקול שהוא תורה בתלמוד אמרת אם לאעצמו
 לא הוא אביו פדאו לא אם לכך הכל כנגד שקולה שאינה בפדיה 'תאמר לעצמומלמד
 הוא אביו מלו לא ואם הכל כנכד שקולה שאינה תוכיח המילה והרי עצמי. אתיפדה
 במילה אמרת אבם לא עצמו. ארע יפרה הוא אכיו פראו לא אכם כך עצמו ארעמל

 חייבין שאין בפדיה תאמר עצמו את מל הוא אביו מוו לא שאם כרת עליהשחייבין
 אסורה א ן להלן אמורה( )א האמורה עריפה מה אט ןאסור
 כ 1 ן כאן אמורה( )א האמורה עריפה אף אט ן בס'וכן
 לפי כס 1 ח' ומ:כק תודתן [ כל איטמק ן אסורה נמיכאן
 טס 3 ן פרט הק' כ' עו' ב' בערכך כ ן וגו' מבן כ 2 ןשכ'

 כלל, מ בכלל[ 4 [ ח' אב חובבניך[ מ וכל1אדם[כשהוא[ט
 הפרט א ן אין אכ ח"ן כ ואמרת:וכלל[ ראשוז1ק מ ן ככללל

 מ מיטלטלין, א ן אף נ' כ בנכסים[ 5 ן פרט מה לךלומר
 וגופן ן ח' מ אחריות[ להם שאין 1 ומטלטלין טהמיטלטלין,

 ן ח' מ אני[ ן וכו' מכאן כן הכלל אף ט ן ח' אטכממון[
 בזה כיוצא אלא מ 6 ן מטלטלין נכסים אלא לי אין אניאג
 ן מקום נ' ד בכל[ [ "' אדכ ממון[ וגופן ן וכו' בכלמכאן
 המופגר ן ושטרות וקרקעות מ ן העבדים מן ט 7 ן בכורטס
 בבניך 1 וגל א [ אט רק ד"א[ 8 ן מ רק משטרות[ חוץ ן ת'ד

 ן ח' ד חמשה[ ן היו אטכ [ ח' אטכ הרי[ ן ה' מקתפדה[
 ן וחייב כ חייב, ט היו, א [ ח' אטכ מנין[ 9 [ חמשתא

 בניךן מ ן הח' ח'[אוכל[אדטן הפדה[בות"לוכו'
 ומנין א 10 ן כל( )ב וכל ד"א טכ ן ח' כ תפדה[בבניך
 אביון ן וכו' בכור וכל אומר אתה מכאז אומר רבי ק ןואם
 אוטכק ן ח' א את[ ן לפדות שחייב מ [ ח' 1 הוא[ ן ח'ק
 אם ן לא ג' ב אם[ ן תורה בניך א ן בניך"עניך ט 11 ןכל
 ללמד שחייב מ [ אבא ס 12 ן ד"ת על כ ן ח' א ת-ת!וכו'
 ט אביו[ ן עצמו את אטכ ן הוא מלמד אטכ ן עצמואת
 מ וכו'[ לא 13 ן יפדה אכ ן עצמו את לפרות חייב ט ןח'

 עשה לא שוכם הבן על האב שמצות וכל מילה לבריתוה"ה
 אטכ ן וכו' למול חייב אמרו מכאן לעצמו הוא יעשהאביו
 15 ן ח' אטכ הוא[ ן לפיכך אטב 14 ן עצמו את הואמלמד

 16 ן הוא מל אט ן שאם טכ ן שלא א לא[ ואם ן מילהאטב

 ן הוא מל א 17 ן ח' ו אם[ ן הוא יפדה כ ן ימולכ

 סג קדושין ירושלמי דרשב"י, מכילתא ה"יז, פ"אתוספתא
 קלט: במדבר ספרי וכו'. למה 1 וש"ט: פ"ז תנחומא,ע"א,

 הוא וכן מ-ח פ"ח בכורות המשנה כלשון וכו'. והקדשות7
 ופירש כאן תנחומא וכן ליתא שם בספרי אבל וש-טבפ-ז
 אשורה 4א דאינו ונראה אלו בכל הקרשות ולא שםבגמרא

 העיר כאשר תימה אלא אינן ודגריו ת-י ועייןושמעתי[.
 דשמות הכתוב מביא ושם כס:. קדושין וכו'. הרי 8במ"ע:
 וש"ט דרשב"י מכילתא ועיין תפדה. בניך בכור כל כלד
 דצריך ונראה להבין. אין וכו'. וכל ת-ל 10 קנו:דף

 וכל ת-ל וכו' מניין תפדה בגניך אדם בכור וכללהיות
 אדם בכור וכל ד-א בפ"ז הוא וכן תפדה' בבניך אדםבכור
 עצמו את פודה שהוא אביו פדאו שלא מי לרבותבבניך
 הביא לזה מקורם כי יען מעצמו דהוסיף אפשר ד-א)ומלת
 אדבש בכורי פודין בכל המאמר אליו לסמוך המקראציון
 וירושלמי כ לד ושמות כאן דרשב-י מכילתא ועייןוכו'(.
 תפדה אדם בכור וכל וצ"ל תפדה אדם ע"א: מאקדושין
 ראי המכילהא בנוסחת השבוש נפל אופן באיזה צ"עאבל
 לכאן ענין לו אין אפדה בני בכור וכל דהכתוב לומראפשר
 משלנו משונה גירסתו שהיתה ג"כ נראה התנהומא ומןכלל
 זכריכבז ובכרו וכו' נשים חמש לו היו בניך בכור כלרז"ל
 ולא לכהן הן בכורות רחמנא אמר רחם פטר לפדותןחייב
 לומר תפדה בניך בכור כל *מר הנתוב הוצרך ולמהלנחלה
 ונראה עצמה את לפדות חייב הוא אביו מדאו לאשאם
 חמש לענין הכתוב דורש דמתחלה בדבריו חסרוןדאיזה
 ולכאורה וכו' הכתוב הוצרך ולמה מקשה כך ואחרנשים
 אדם בכור כל היתה העקרית דהגירסא לומר אפשרהיה
 הרי אפדה בגי בכור כל שנ' לפי נאמר למה תפדהבבניך
 דעתך מלקא אמדה בני בכור וכל דכתיב מאחר כלומרוכו'
 קשיה אבל לאביו בכור גם הוא אם רק פדיון צריךדאין
 לפדוו-ע דחייב יליף אדרבה דרשב"י ובמכילתא בןלהגיה
 הג' דהיתה לומר אפשר ע-כ אפדה בני בכור וכל מז כולןאת
 בכור וכל נאמר כבר והלא נאמר למה תפדה בבניך וכו'וכל
 גרסתו דהיתה לומר קרוב התנח' לשון ולפי וכו' הרי אפדהבני
 אפרה בני גבור וכל ת-ל כולן וכו' הרי תפדה בבניךוכו'
 תפדה בבניך אדם ככור וכל ת"ל וכו' פדאו לא אםומנין
 עצמו את לפדות דהלמוד נראה עכ"פ הגירסא שהיתהואיך
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 אב בנין ואדון הפרש אמרת עצמו את יפדה לא הוא אביו פראו לא אם לכך כרתעליה
 וזה זה ולא מילה כהרי תלמוד הרי ולא תלמוד כהרי מילה הרי לא שלשתןמכין
 הבן על האב מצות שהוא שבהן השוה הצד ווה וה כהרי פדייה הרי ולא פדייהכהרי
 עשה לא אם הבן על האס מצות שהיא כל אף לעצמו הוא יעשה אביו לו עשה לאאם
 ולפדותו כס את למול אדם חייב התורה טן אמרו מכאן לעצמו יעשה הוא אדיולו

 רבי שייט, ללמדו אף אומר עקיבא ר' אשה. ולהביאו אומנות וכלמרו תורהוללמדו
 מדינה. ישוב אףאומר

 לאמר מחר ומן: לאחר מחר ויש עכשיו מחר יש מחר, בנך ישאלך כיוהיה
 עכשיו מחר הרי יט* ח )שמות הזה האות יהיה מחר ומן לאחר מהר הרי ואתמה

 הרי כד, כב )יהושע לכנינו בניכם יאמרו מהר עכשיו(4 מחר הרי פ( יז ישם נצב אנכייתמחר
 )דברים אותנו ה' צוה אשר והמשפטים והחקים העדות מה זמן: לאחרמהר
 יודע שאינו ואחד תם ואחד רשע ואחד חכם אחד הם בנים ארבעה אומר נמצאת כ(ו

 אותנו אלהיכו ה' צוה אשר והמשפטים והחוק.ם העדות מה אומר הוא מה חכםלשאול.
 הוא מה רשע אפיקומן. הפמח אחר מפטירין אין הפסח בהלכות לו פתח אתהאף

 וכפר הכלל מן עצמו ארז שהוציא ולפי לו ולא לכום לכם הואת העבודה מהאומר
 ממצריבם בצאתי לי ה' עשה וה בעכור לו ואמור שיניו את הקהה ארזיה אףבעיקר
 וא-ז מה אומר הוא מה רוכם נכאל, היית לא שם היית אלו לך ולא לי ח( יב)שמות

 כתיב כאלו דדורש ונראה בבניך אדם בכור כל מןהוא
 בניך בכור וכל תפדה אדם בכור כל פעמים שתיתפדה
 נראה קנח דף בש"ט אבל דרשב"י מכילתא ועייןתפדה.
 צ"ל וסו" שלשתן מבין 2 תימדה: תפדה דדרשינןשהבין
 ומה וכו' השוה הצד מילה כהרי צ"ל ולקמן שניהםמבין

 שלשתן דמבין צ"ל שבפנים הגירסא ולפי נמחק.שבנחים
 דחייב אומנות ללמדו כמו הבן על האב מצות לשאריליף
 בכאן מעתיק דאינו אף הח"ז שהבין נראה וכן לעצמוללמד
 וכו' למול אביו חייב אמרו וכן כותב אלא המכילתאלשון

 חייב אלה מכל אחת אביו לו עשה לא ואם אשהולהשיאו
 זו ולא וז"ל קנח דף בש"ט הוא וכן לעשותם בעצמוהוא
 על האב מצות שהוא כל אלא פדייה( מצות )ר"לבלבד
 אשה וכו' אדם חייב אמרו מכאן לעצמו הוא יעשה וכו'הבן
 ילפינן אי כן לפרש אפשר אי אבל וכו' אביו לו עשהלא

 וגורס לעיל בא"צ מגיה וע"כ אב בנין ע-י בעצמהפדייה
 התנח' ודברי הפרש אמרת במקום אפדה בני בכור וכלת"ל
 תמוהין: מפדיון בק"ו הורה תלמוד דילפינן שמביאבכאן

 ס"א שם וירושלמי ה"י פ"א קדושין תוספתא וכו'. מכאן5
 מן למדנו אורחא ואגב ה"ז שם ובמשנה כט', ובבליע"א

 הירושלמי כגירסת דהעיקר כאן המכילתא ומןהתוספתא
 מצות כל ואח"כ הבן על האב מצות כל בתחלה דג'במשנה
 לאחר 8 ז"ר: ארץ, דרך מדינה. ישוב 7 האב: עלהבן
 במקרא ארחנו. 13 קנח: דף וש"ט פ"ו ס"יג, תנחומאזמף
 שאלת בין חלוק דאיזה העולם קושית וידועה אתכםכתיב
 בסדר הוא וכן ניחא שלפגינו הגירסא ולפי והרשעהחכם
 לז פסחים ירושלמי ה וכ כאן כמו אותנו להרמב"םהגדה
 אין 14 ומ"ע: מ"מ עיין והוולגאטא, השבעים ובתרגוםע"ד
 מ"ע האחרונרה, 1-הלכה שהיא מפטירין מעין עד ר"לוכו'.
 שאלת ועל הפוכה הגירסא ע"ד לז ובירושלמי אחריםבשם
 עבדים מבית ממצרים ה' הוציאנו יד בחווק התשובההחכם
 הלכות למדו 4שר-ן אף התשובה מבש הטיפש שאלתועל
 מחבורה עומד יהא שלא אפיקומון וכו' מפטירין שאיןהפסח
 בח"ג עיין וכו'. הכלל מן 15 אחרת: לחבורה ויכנסזו

 : זה בעבור לו אמור אתה אף שם הירושלמיולשון

 אדע, ט "דין, חלא אטכ הואן ן ח' ט לפיכך[אביו[ אטב1
 ט ן כראי כ ן בס' וכן ראי כ 2 ן ח, א אב[ ן ועדייןכ

 3 ן זה לא א ן והרי לא א [ תורה הרי לא ט ן תורהתלמוד
 שאמחא הנזכך שהוא[כ כל שהז[אטכ לא[כא

 וכו' אף ן יעשה הוא אביו[אכ לו יעשה לא ח"כ דשאם[לו[
 מזהתורה[ אמרה ק 5 ן יעשה אמ[קו כן הבן ח"כ אלעצמו[

 אף מ ן אשה לו ולשאת כ 6 ן התורה מן אדם חייב ט ן ת'א
 שהוא מ ן לאמר מחר בו ן וגו' בנך כ 8 ן בגהרלהשיטו
 וק לאמר[ מחר ן לאמר למתר כ ן זמן אחר שהוא מ ןעכשיו

 ט ן ה' ק הזה[ האות ן יהיה למחר ל וכן במקרא 9 [ח'
 הגבעהן ראש על נצב אני ט ן ח' אד המוסגר 10 ןלעכשיו

 ן ח' כ והמשפטים[ והחקים ן מה אומר הוא להלן מ11
 ן וגו' א מ, רק וכו'[ אשר ן החקים ר ן ח' מוהחקים[
 בנים ארבעה כנגד אומר מ 12 ן אתכם אלהינו ה.במקרא:
 אחד( )אב ואחד טפש אחר( )א ואחד אטכס ן תורהדברה
 פ ן ח' א וכו'[ והמשפטים ן החקים אד 13 ן אתך א ןרשע

 פתח 14 ן אתכם לכ ן ח' ס והמשפטים[ ן וגו'והמשפטים
 אין לו ואמור הפסח כהלכות ח'( )מ לו אמור טסוכו'[
 אין הפסח לו אמור הפסח מהלכות א ן כהלכות כ ןוכו'

 ק אפיקומון, מ ן ח' כ וכו'[ אין ן אפיקנמןמפטירין
 ן רשע קודם דטפש הבבא ג' אטכס וכו'[ רשע ןאפיקומין

 ח"ן כן לון ולא ן ח, אכמ לו[ ולא לכם 15 ן ח' א הואןמה
 אתה אף( ג' )אב הכלל אכמ ן ח. א את[ ן לסיאטכמ
 אתה ט 16 ן כפר ט ן לו אמור( )א ואמור הכלל מןהוציאו
 ן ח' כ זה[ ן לו אמור נ' ק אתה[ ן ואמור הכלל מןתוציאו
 ט ממצרים[ ן ח' א וכו'ן בצאתי ן ח' כ ממצרים[ וכו'לי
 טיפש א ן טיפס כ ן היה".היה ם ן לו ולא ט 7; ןח'
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 יה פרשה בנא דפמחאמםכתא74

 פתח את לשאול יודע ושאינו עברים. מבית ממצרים ה' הוציאנו יד בחוזק אליוואמרת
 מנין אומר אליעזר ר' והחוקים העדות מה ד"א וגו'. ההוא ביום לבנך והכרת שנא'לו

 בהלכות לעסוק שצריכים תלמידים של או חכמים של חבורה היתה שאם אומראתה
 וגו'י העדות מה נאמר לכך חצות עדפסח

 פ-עה: לב את ה' ויחוק ת"ל מאליו אני שומע לשלחנו, פרעה הקשה כיויהי
 בכורי ופודין בהמה בכירי כנגד בהמה בכורי וובחין אמרו מכאן בכור כל ה'ויהרכ
 קדש תפילין פרשת מזכיר מקומות כארבעה וכו/ לאות והיה אדם: בכורי כנגדארם
 יד של פרשיות ארבע תפילין מצות אמרו מכאן שמוע אם והיה שמע יביאך כי והיהלי
 כי והיה לי קדש הן ואלו טומפת ארבע הם ראש של פרשיות ארבע אחד כרךהם

 יגנזו אלו הרי כמדרן כותבן לא ואם כמדרן כותבן שמוע אם והיה שמעיביאך

 הרוחה  והיתה דפסהא מסכתאחמלת

 ענדים[ מנית [ "' ט וכו'[ ה' ן %1' יד כ 1 ן זאת מהלאמר
 לבנך א ן ח' כ שנ'ן 2 ן לשאל יודע שאינו מי כס ן ח'אם
 ן ח' א ד"א[ ן ח' ט וגו'[ ן ח' כמ וגו'[ ההוא ביום ןוגו'

 אתה מנין ן וגו' והמשפטים יהחקים א [ ח, דבוהחקים[
 חכמים תלמידי של חבורה ט ן היו אמ ם 3 ן ח' מאומר[
 א ן חכמים תלמידי אב ן ח' מ תלמידים[ של או ןצריכים

 טכ ן לעשות צריכים כ ועוסקין, יושבין להיות פריכיםט
 העדות אט ן ח' מ חצות[ עד ן הפסח אנכס 4 ןכהלכת
 ן  והחקים מ ח', כ וגו'[ ן וגו' ח'(  וא והמשפט'והחקים

 בכור אט וגו', בכור ל 6 ן לשלטנו 1 ח', אט  לשלחנך5

 פו ן זובח אני כן על בכור מ ן ח'( )ט וגו' מצריםבארץ
 בפ1ב[ אדם 7 ן ופדיון מ ן גותנין מ זובחין[ ן חכמיםאמרו

 )ט וגו' ידך על לאות אט ן ידכה על לאות כמ ן בהמהא
 כל לי ס 8 ן מזכירין ד ח', אמ מזכיר[ ן בארבע טכ ןח'(
 ארגע ן א' ד תפילין[ ן תשמעו שמוע כ , יש' שמע ט ןבכור
 אנ'של[כ אחד[ ידף על כ ליד, חקק ט אחד[וכו'
 10 ן בכור כל לי ט ן ראש על כ ן פרשה ארבע אחתכרך

 דס"ל לטעמיה דה"א משום הצות עד דנקט נראה הצות. עד4
 מהר"מ בשם מביא בש"י אבל חצות עד פסח אכילתדומן
 פסחים תוספתא ועיין חצות, עד גרסו דלא ספריםדיש
 וש"ט פ"ז ס"יג, הנחומא וכו'. ת"ל 5 וה"יב: ה"יאפ"י
 .זובחים משובש, בתנחומא וכו'. מכאן 6 ת"י: וכן קנח,רף

 בכור כנגד אדם בכור ופודין אדם בכור כנגד בהמהבכור
 וכן ו, דף והזהיר בס' המאמר תחלת משובש וכןבהמה.
 על קנח דף בש"ט אבל פ"ז של נוסחאות בקצתמשובש
 רש"י פלוגתת וידועה לד:, מנחות וכו'. כוהבן 10נכון:
 המכיל' דמן שכתבו והקורא ד"ה שם בתוספות ועייןור"ת'

 להראב"ד שם שלישי פי, ועוד רש"י כפי' משמעשלפנינו
 קאי קורא של מימינו כאן בגמרא שאמרו דמהשפירש
 ושכנר והיה שמע מימין יביאך כי והיה לי דקדשאברייתא
 דקאמר והא האי ר' כדעת באמצע והויות משמאלשמוע
 נאמר שמוע אם והיה שמע אפרשת כסדרן קוראוהקורא
 הוא הזה והפירוש לשמאל מימין בתורה הקורא כסדרשהוא
 המפרשים על התימה ומן הגמרא בלשון לדעתי פשוטהיותר

 הרגישו ולא ור"ת רש"י דעת אלא הביאו שלאוהפוסקים
 שלישית. דעה והיא משתיהן משונה היא הראב"ד דעתכי

 דססח מסכתא א 11 ן יגניזו א ן כסדרן שלא כתבן ואם אטכס [ תקנח סימן ה-ת או"ז יכ"ה וכוהבז ט כותבי', כ ן ה' יביאךט
 ותיקדש עשר לארבעת קודם יומין לשובעה מיכולתא למיסב למינטר וכה לאומר הדין מצריא וסימגיהון יח פרשיתא בהואית
 תסו. הלכות מסכתא כרו:' ואית חזק דמעאלנא ארעא ותקדש פסחה מפלוסיו בליליאותיעול
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