
בבא

 , ףאמר מצרים כארז אדון יא5 משה א5י?

 , ולמשה לאהרן הדבר שהיהאני *י**4**
 אר[ י; דבר ביזם ויהי אומר כשהוא ע8פ4

 %אהר(' ולא הדבר היה0שה'לטשה
 שכשם איאמימד ואיאהרן, מהתימור5ומר(משהגב

 ומפני , לדברות כ5ל אהרן היה כך , לדברות כ4% משהשהיה
 ממעט נמעא משה, שי ככורו מפני עטו ברבר היה %אטה
 מפני מקומות משישה הוך שכתורה הדברות מכףאהרן

 או5 שהוא יפי נאסר, ימה אהרן וא% משה א5 יא ישאפשר
 ח4%ל %י אין ן לפרעה אלהים נתתיך ראה משה יואףויאמר
 אהרן ון משה ףומראף תימוד מנין אהרן , לפרעה דייןסשה
 היה אחר( אף לפרעח, ריין היה מהמשה ימשה אהרןהקיש
 אהרן אף , ירא ולא דבריו אומר היה משה מה , לפרעהדיין
 אניכ% ,שומע משה1ח%אהרן דאא% דבריוויאירא,אומר
 אהרן הוא אומר כשהוא , כמעשה קורס הוא במקראהקודם

 אומר כזהאתה כיוצא , כזה זה שק41ין ששניהםומשהמגיד
 כ% אני שומע , הארן ואת השטים את אלהים בראבראשית
 יו עשות כיוס אומר כשהוא , כמעשה קודם במקראהקודם
 , כזה זה כאחד שקולי( ששניהם מניד ושמים ארזאלהים
 אברהם אלהי ' איה;אכיך האל אגבי אומר אתה בדגרכיוצא
 חשוש הוא בדבר הקודם כי אני שוסע , יעקב וקהי וצחק"ה'

 יצחק כריתי ואף ברית"עקכ את וזכרתי אומרמחכרו'כשהוא
 כיוצעם ' כאחד שקירין ששניהם מניר אברהם כריתי אתואף
 איש אומר כשהוא ; אמך ואת אביך את ככד אוטר אתהבדבר
 אנקו האמר אומר כשהוא ן הכרך תוך אלא אינו או לכרךהוז טצרי בארז ' כזה זה שקולין ששניהס תיראו,מגיד ואביואסו
 8-121 זבלתי ' שכן כ5 לא חמור רכור ' ףעיר עז א5אהתפ55 44י הקלה תפלה ומה קו דברים  וגרא העיי את כצאתימשה
 6~ל1ל4 וביקוצו מלאה שהיתה מפני הכרך, תוך עמו נדבר5א
 ז לדברות כשרות הארצחן כ% היו ישר" ארץ ננחרה שלאועד

 נכהרד( ש44ש עד ' הארצות כל יצאו ישרא% אוזמשנבחרה
 משנכחררק למזבחות כשרה ישראל y~a כל היתהירושלם
 היתוק עולמים בית נבחר ערשלא יבחרן אשר בסקופאס כי תע5הקו%ותך פן % השמר awi ישראף ארז יצאתירושלם
 ירמשלם יצאת עולמים, בית משנכחת לשטנה ראויה'ירחש%ס

 שלא על ' עד עד' כנוחתי זאת ואומר ייגצ'ון כתר כ'שנאמר
 אהדן משנכחר לכהונד( כשרים ישראל כ5 היו אהרןנכ"4

 ואומר ' יי לפני היא עולם מיה כרית שנאמר ישראליצאו'כ%
 ,טראי( כל היו דוד נבחר עדש%א 'והיתהףווףזרעואחריו

 הלמש שנאמר ישראל כ% 'צאו דוד טשנכחר , %מלכיתכשרין
 אם ' זנן לדוד המטולה את נתן 'שראי 'ואלהי כי לרעת%כס
 אף לארץ' מןהנכיאיםשנדגרעםהסכחוצה דןאניתאמר
 כזכות (א עמהם נדבר %א לארז' בחוצה עמהם שנדבר פ'על

 קולך סנש ח אם כה וע גרמהנשמע "'קו% אם שנ'כהאכות
 ואעפ ונוטר, יי נאם לאחריתך תקוה ויש מדמעה ושכוךתככי
 אלא עמהס נדבר 4א אכו ובזכות לארו כחוצה עמהםשנדבר

 הייחף ואני ח41, אוב% ע% הייתי מ'ם,שלואני שלגטקיטהור
 ויא ' וני 'י רבד היה היה ואומר חדקך הוא הגד51 הנהר 'דקף
 יי דבר היה היה שנ לארץ בריצה עמו ונדבר כארז עמונדבר
 כן "עזר %ארז,ר וגיצה 'עטו שנדב היה כארז עמו שנרכרהי"
 שהכקעח מגיד הבקעה, אף צא "ום אום הוא הרי אומרערוק
 סר נע ככר והלא נורח, הוא יי מלפט וכי , ונו תרשישהיברה, ימת הקם שנ לארו בחוצה נגלית aawi1", שאין תרע 'כשרה
 כנפי אשא וגי חתה שם שמים אסק אס ונ4 מרוחך איךאנא
 ן הארץ ככ1e~lwni 5 המה " 'עיני וגו תנהגי ירך שם גםשחר

 כשאוף'אם 'התרו אס וטוביסן רעים צופות יי וךמ מקוםגכ5
 בראשיחבאו

 הכרמי
 * צלטות ואין חשך אין י כשגי מכו אס ,

 שוררם השכינת שאין מקוס לארז בחוצה אלך יונה אמראלא
 ן ישרא% את לח"כ שיא 'ה( לתשובה קרובים שהנחסונגלית

,Swaטקום הקברות לבית א5ך אמר מרבן שכרח כהן מעכך 
 כך כך' כיוצא %י רבויש 5ו אמר ' אחרי וכא יכו% רנושאין

 נשית השכינה שאין מקום לאוץ  בחתהאמריוגתאידיי
 א% נרוקה רוח ו'והטי% שנאסר בך כיוצא שיוחין %י ישחקיה 5י אכר ישראל את יחייב הןש5א לתשובה קווכיןשהעיס

 כבור תבע אחד הם שלשהנכיאיםהים,נטצאתאתהאומר
 ואחר , רגן כבוד וקא האב כנוד תכע ואהד ' הב( וככורהחב
 הכן וכבוד כבודהאב תבע האב,ירמי ככוו וקא הבן כבודתבע

 ושד שנאמר נבואתו נכפיה לכך ותרינו פשענו נחנושנאמר
 שג הכן כנוד ו5א האכ כבוד תבע דבריס,א4הו עליהםיוסיף

 לררכך ויאמריךשג ומהנאמר וגוקנאקנאתי%יי'צבאות
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בא
 ;EIWt ע4 4מ%ך תמשח נמשי כן יהוא ואת וגי דמשקכשהוה
 14מר תימוד שאין תחתיך ףנביא תמשח שפט כן אלישעואת

 כבוד תכע יונוץ ' בנבואתך איפשי שאי א44ו תחתיך4נכי~ש
 , לאמר שנית יונה יואל רכר דהי שנאמר האב, כבוד ולאהכן

 יונות היך 5א אזמר יונתן רכי , שישית לא עמושניתנדבר
 ן והטי4וני שאוני אייהם ויאמר שנאסר בים עצמו לאכרא4א

 ישר" על עצמם נותנין היו והנביאים, לאכות תמצאהים,ונן
 ן

 נא מחני אין ואם חטאתם תשא אם ועתה אומר הוא מהגמשה
 אם הרוג נא הרגני לי עישה את ככה אס כורכת, אשרמספרך
 ואף כשניך חןמצאתי

 הנוה אומר מהו כרוד , כרעתי אראלי
 ידך נא תהי עשו מה הצאן ואיה העויתי ואנכי חטאתיאנכי
 והגנואים האכות מוצתן אתה מקום בכ4 הא , אבי וכביתכי

 ן ישראל ע4 נפשםנתנו

 שנא6 ישמעאל רני דברי מ'י' אייהם יאמייצאלאמר
 ;ם : אל' ואמור צא אומר אליעזר רגי , ודברויצא

 ואומר ן יי א4 העם רכרי את משרז וישב שנאמר דברוהשיכני
 התשלח כםתניווג%ואומ הכופר קסת אשר הכדים יבושהאיש
 בשר כשיוור 4א הקבה שן5חי , הננו י ויאמרו וייכו'ברקים
 אינו לפניך אכ5 שולחיהם אע5 לחזור צריכין 5ו ששיוהיורם
 ' וילכו איתן נאמר לא וישוכו וילכו כרקיס התשלח אי4"גן

 עשינו לפניך,ואומרו נמצאים מהקנין שהן מקום ככףויאמרו
 אנו האוש ואת השמים את היא שנחמר עה ,~ottpשליחותך,

 הטובח עי ישראל עי ורעות ,nlalw גזיות נוזר נשהק3הס4א,
 שנאיוהנהששה שפטו סחויריס אין הרעה לפמוועלמתזיריס
 n~pa ישיא4 אלהי וכתוב וגו העליון שער מררך באיןאנשים
 51איה ינוע השי נתוך עכור איי " )ואמר ואן הגרוביםמע4
 ויאבר , ונום ונשים וטף וכתולכם וכחור זקן ונוגמר באזניאמר

ID'nSNא15 סייהותן ועשו אלו יעאו זנו% הוה הכית את טמאו 
 שנצטווה וזה ן שליחותן שר"זירו וכמדגו יא  הרעה ע4טגצטוו
 לבוש איש והמה שנאמר ש4'חזחו שהחזיר למרנו הסוכהעל

 כוי שומע שאתה כקו , ייזמר אטר עוש כן שמעון וגל,הכדים
 הוא טנזכותם יחס ואמור צא לאמר אומר עקיבא למד'רממ

 מדבר היה %א ישראל ע4 כועס שהיה שנה 4" שכ5 עמימדבר
 יי  ויאש המלהמהלמות אנשי כל תמו כאשר ויהב שנאמרעמו
 , לאמרא4י

 רט דנרי ע4 כמשיב איני עזאי כן שמעון רכי אמי
 בזכות סדכר היה כלכד משה עם 41א ' רגריו ע% כמוסיףא4א
 ש3 ישראל בוכות איא דגר לא כ4ס הנכיאים עס א4אישראל
 שכעת מקעה ויהי וכת"כ , בתגם משומם ימיפ שכעתואשב
 אתרץ וכן ירמיה11גו%, א4 ין דכר ויהי וגום 4 דבר תהיימים
 אוי אמותי המקום לפני מתרעם שהירס נריה כן נכרוךמתא
 אני נשתנינו ' מכאוכי ע5 ינון יי 'סף כי 5ינא

 מכר(
 תלמידי

 "ישע הקדשן רוח עליו ושרתות משח שמש יהושע ,וצביאים
 אני נשתניתי מה הקדש רות עליו ושרחוץ אליהושמש

 מכר(

 ואין ונוף מצאתי 5א ומנהוה כאנחתי יגעתי רגביאיסיתלטפי
 על יי' רוח נחה השח, עליהם ותנה שנאמר גכואה א5אמנוחה

 המקום מה וראשה בא ' " רוח עייו תהדס איישע,.א5יה11עף
 הורס אנ' בניתי אשר הנדב אסריי גה אייו תאמר כהמשיבו
 נבואה א5א נרויות ואין נר41ות 4ך תנקשואתה

 שנא"
 ספרה

 נדולל 4ך ואבידה ואענך א5' קוא )טם הגדולות כ4 את 5'בא
 A~tDi* אין כרם אין אס נריה, בן ברוך יועתס,אמר %1אובצורות

 נשר כל אל רעה מביא הנני כי מח מפני רועהי אין צאן איןאם
 מקום בכף הא שם' חיך אשר המקום א4 לש~; נפשךונתתי
 ש4 בנכותן חלא סחגבגים רגכיאים שאין מתאאתה

 ישראי
 ן

ב אפרחח

 משת,שמעא4אום וח8 1ש ן11 רבי , 4כ10גו6הזהףי4א5איקי
 החרש אתהוארה

 ירורותז ההדש את וקובעין רואין היו כזה 5הם4שרא14אמר
 הבקום והראהו משה שנתקשה דברי מג א זה אום עקיבאגב'
 וזח ' הכת" לכם וזה אומר אתה כדבר -h'Ylt1 כאצנע' כלןאת

 וזה שנ נתקשהמשה בשחיטה אף אוסרים ויש המנויה,מעיטה
 כ4 והלא אי יוחאי בן שמעון רבי המזבח, את תעשה אסרהדבר

 רבו ב5י5דץ ההדש זהראהו סיום עמו. מדבר היה וכיצדב4י4ה הראתי הזה החרש , ניו "א נדבר רא משו; עס שנדברהדברות
 בחשכת החדש והראהו חשכה עם בגוס עמו תבר אומראיעזר
 מחדשי אחד (א אינו או ניסן זה אומר אתה ניסן זה הזההחדש
 תקיפת האסיף וחג השנה כצאת האסיף חג או כשהואהשנה'
 ושנה ותקופה אסיף בו שיש חדש זה א' וראול צא אסרתהשנה
 שלמדת לאהר תשר' א4א מוצא אתה א' שביע' וקרו' גויוצאה
 ראיהלדבר שאין פי % ואף ניסן זה ראשון תשרי, זהששביעי

 מגיר חדשים ראש , גיסן הדש הוגש הראשון כחדש ףרבהזכר
 השני החדש הוא %% לחיכים אף ומנין ' יחרשים ואששניסן
 וחג המצל חג %% 5רג4יס אף ומנין ישראי, על שימהלמלוך
 מהרש; ראש שניסן למרין הסכות,נסצינו וחגהשכועל

 שבע שנא%כקן ליוקות' 51א לנטיעה רובי51%א ישמט;ולא לשני ולא בתים %שכירן אף אומרו 'צחק נתןור רכיו5רג%'ם' למלכי
 וחג ואומר ונו ישראל בבאכל השמטהוגו בםועדשנתשנים
 ;~twaw' ולא לשני 4א 5ך האמור הוא זה השנה תקופת ףהאסי

 אדפ בו מנוה 4א , לכם הזה החדש , ולירקות לנטיעהו'1נ14ת
 אינווא הראשון,או אדם גו סנה ולא לכם אום אתההראשק'
 לכם משמע לכם הוא אוראשון כשהוא אמות לגוים ולאףכם
 נתמנו הראשון אדם בו מנה 5א תליכם מה הא 4נויאםורוףא
 לישראל רייס יא 5המה' והגרם לקונח ?l'a1 שישראללמדין
 קוקוה וכשהחכה שכשסים יאכיהם מנביהוויניהם 4%;וםא

 רע סימן עקה זכשהלננוה %רמזרה מומם  aw' 5נן רעמרמן
 לוקה %או%כשהחם מונול5בנה, שהס ישראל5שונאיהםש4

 מערבן ייושכי רע סימן גמערנ מזרח, 4יושכי סיסגרעבמזרח
 בסער סורח' רעייושבי סי במזרח רוקי כשהמויו אום  יוסירבו
 ר ייושכימערב'סילע

  גובתן
 אס כה שנ יגויס וןונתכו אתלבן

 י1סייוו"'ו" ביאספראוב
 חרש את שסור אום שהוא יפי נאמר ימה הוא ראשון 'הסנה
 אביס שיבא ולסח, ואביב כלביב הפסח את  שמור וגעלהאביב
 שענרו הרי כזמט' אביב סיבסב ארר את  עבר כיצר חש 'בוסנו
 רש ניסן'ומה רח שיעברו  יומבהשוטעני אכיב בא ו4א ארראת
 תייה ואמרה ב ניסן עושה אתה נמצאת כן אסרת אם האאום

 לאביב הסמוך חרש,חדש את שמור או נתן ר ;I(aA הואראשון
 או" הוי זה זהאתהמקנרואי

 שסענומכסרן 4א אבך אדרי זה
 והדין , מעכר אתרץ חדש , חדש את שמור אוון כשהואמעכר'
 אחר החדש מה מתעברת ושנרה מתעבר וחדש הואילנותן
 שטת כואף אימג' הרש מה אי , ממנויה אחד שנה אףממנויו

 כעתר אתה ואי מעכר אתה חרש,חרש את שמור תל כה, מרא
 4%וב"ויופ מיבבו חרש אף מיבבה שנה מה מל'בה'איאחד
 מ"כ א מעבר אתה ואי מעבר ,rlnw לחדש 'ום 1ימי' חנ4הדש
 הרגיע באמצע ר4גנה ככר כן אטרת אם הא 'צווקא)מרבו'ור

 אפרשה

תא
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ג דפרשהבא גפרשה
 הואיל  כ4שוןהראשון  האהרוןאיא  בישון יימי Fbi~ *ןש"

 אף ממנויו אחר החדש מה מתעכרת והשנסה מתעכרהתחדש
 אף כסוף איוש עבורו תוספת אין הדש מה ממנויה אחרהשנה
 וטומאה החשיף או ירמיה רבי ' כסוף "א עיבורה תוסף איןשנה

 אף יום משישים פהות אין טומאדק מה מעכב ואגיבמעכבת
 תימוד וכא  אביב ו4 כי יוס'אואפי5ו משישים פחות אי(אביב

 DtDi'~' אתה  כמוערה  כמוערה' הואת ריקה אתיומרושטחז

 ' נורע אתהוא'

 יבי ' אחי נ'סז שי"ןעשה השכה גייסי %כס הסראיון
 בבית "א השגה את מעכרי  שאין 'מנין אוםיאשית

רין
 הנרוי

 א% רברו ' 4כם  הוא ראשון לומר תישור שגירושים
 ' ישראיונום  כניביערת

 וכישניהם אומרישמעאל( 1 5ש*וי כביישראירבי  איכיעדת  דברו גולרטון(
 נאמר ככר היווה%אמוכרי

 כשהיה איא דברו ת% ומה , לאמר ישראל כני אי תדברואתה
 ע14 ומעףה באימה ףשמוע אזנו מרכץ אהרז היה מדברמשה

 שניהם וכי יאשיהאו אחיבר ר ' רקבה מפי שומעהכתובכארו
 ה%  איכיישראיומה תדבר ואתה נאנ; ככרםדכרלהיווה%א

 '(שלאהרןואיהר
 והדבור למדגי ואו יאהרן כבור תויק היה אבטיחה יוחאי בןרש
 ימרני לו ואומר ימשה  ככור חולק היה ואהרן , סביגיהםיוצא

 מכיניהם ירואוהדבור
 נאוי

 ' מרבריס  שניהם
 ו,יהה ' נרה היה הדביי ' ישיאי כנ' עדת איכלדברר

 ח ב4 היה הדכיר אוסד אתרה ן כןד ושהיטה 'כעשור

"%י-בינ:גש~ש:םג
 ברה הדיבור הראשון כלשון א4א האחרון כישון עייך  איןהא

 אוכוהדיכור יאשיה % אחא רבי ' ביר ושחיטה בעשורוףקיהה
 אד אוכלכן  אתה ' עשר כארכעוה ושחיטה כעשור 1,ההברת
 ושחיטה בלח ויקיחה הרהור איאאינו

 בני
 עדת  כל ן רביו %

 כישון לדון %ך איז הא הענין להפסיק א"א %% שאין ישיגני
 , ביד וששיטה בערער 7לקיהה נרח הדיכוי כראשץ "אהלאדרון

 " כיד זשחיטה נעשזר ז4קיחה ברח הזיכור או הגלילי יוסירכי
 בעשור ושחיטה 1,יחה ב4ח הדיבור "א אינו או כן אומאתה
 עקרת גן אמרת אם יום יר עד  ימשסרת לכס 1%14דיה%מזד

 ' גנו% לרזן  עליך אע הא הכתוב,  כלאת
 כשר שהוא עושרי אידש %י אין ויקחו הזהלחדשבעשור

  יסחישה כסר  שהוא זר / הות  ללקי כשר %ט,ויטהשאיגוכשר עשירי קוומה אמרת מני( עשר ארבעהללקיחה
 עשירי אס קוומה אמרת מנין יג %4קיחה' כשר שיהא דיןחינו
 ישחש'וק קרוב שה"ש יג ליקיהה כשר ףשהיטה קרונשאיט
 ' עשר לשנים עשר לאחד והה לר'קיהה כסר שיהא ריןזזינו

 מקתו מצמם שפסח יהעת' פסח  יהיואיחדשבעשק*
 רורות ופסחסכעשור.

 4קחוכי
 להם ומן,ייוו

וכיר"
 כמותומכאן שיארס שיוחו awpil~ א%*ש יוקחין היו

  בכיישה אבות רבית שה איש י רמותו ארם של  שלוהואמרו
 %% יכין אחר שה  אם שומע עדם כשכלותה שה שנ ושיהד'
  ,שלימשפחותם למ'טפהו וא אבות פכית אין אנות יביתשה
 שומע אחד אב פכית מטפחות עשר שהיו והר' ' אכותם5ב'ת

 , אכוה יכית שה ףימר תימור ' יכולם אחד שהאני

 שיעולם ייסרך הסבוב בא משה תשות יםעשהביתלאמ

 ש4ח בינה *ישחט עד ממנו יויהס ומביכין ע%ה8סחנסנין
 ן ויקר וטפלה טפלה עיקר niwsiSI טל"ח הראשונהמחכורה (י שם יהא שיא גיבר או ייהודה שהוא, כסות הפסח אתיניח

 רוצת או%שאם אתה מנין או עקיבא ר , ושכנו הואדלקות
 הוא ולקח שנ רשאי שהוא יחידי פסחו לעסותאדם

 שכנר אני PDIV י וטגנו הוא  שנ'ו,ח רשאי שהואעיפסהו אחרי למנות ארס ירצה 'ONW אי ."תה מנין או ישמע ר 'ושכנו
 שכנו שא אינושבגגו'או

 שכשדהתי
 דבתו רבר כיתו ש הקרוב

 י מקום מכי שכנו יוחאיאום רטבןבהווה,
  למנותו ,lJanwlo כנק, "" מכסת אע 'נדשאבמפיסת

 שומע. י מצוה על עכר למנוייו שלא שחשוואם

 עליו סנה תכוסו/  אכלו לפי אוש לומר תלמוד , כשר שיהאאני
 לו%גמכסת תףמוד , לני( אנדרונינוס טוסטוס אשה איש'וא %י אין שלאיש' נא'יפי ימה  נפשות במכסת דא לפסו%הכתוב
 הקטן ואת החולה את ומביא "ו את מביא משמע ריבהנפשות
 אכיו, ףמי איש יוכר תימוד , כזית לאכוף יכו5יןשאינן

 לשכוי יכ41ין שאינ( והקטןהחויה 'צא*
 , עליה( שופכין שאין כזית

 שאום כארם וה הוא סירס;  רסון או ,ntwat: ר השה, עלתכוסו
 בא אומר ישמעא% רבי , השרק ע% ' וה  טיח לי 3וסלהכירו
 מסע יייהם את ומושכים "noa ע% שנמנים  ימרדהכתוב
 "ו יתויק רבו שהוא כמות  הפסח ימה שלא ובלכד שישחטער

 ' בחי מרבר העניןבמי
 =ייהמ="='ייני"' טה רפרש

 ואבררוגינוס טומטום להוציאז3ר
 רכו יוגה כףשנתומנין mw בן אילן 4 אין שנה בןגקכה,

I~NpDW*שבתה בי יבא כירה חמורה עחןה אם  קווםה אופר 
 נבן שנתו %3 שיוכשר  חן קלאעו שהוא פסה , שנחרז3נת
 ן כשר ספו פסוי סתה%תו איי איומה הגיייי יוסי רבישנתו,

 ומן הכשבים מן , בשר סופו שיהא רין ינו א  בשר  שזחלנושה
 "א אינו או כן או אתה עצמו' כפני עצמוומוה בפני ,םוההעני
 קצמו בפני מנה קרצנו הצאן מן תמואס כאחת משניהכהניא
 כש4'יהבי8. חמור עויה אס זמה דברוק1 עצמו,והרי כפניומוה
 %% בה א" ממין יבא שיוכלר יין לאינו שהוא ,פסח א4מין
 ' עצמו בפני ומוה עצמו בפני מןה העזים זמן הננשיםמן
 ומן הכשבים מן "א יבוא סיא רוד מסט רהב'א רכםרה"ןן

 ימת תקהו אומר יאשיה ר אייעור' רבי רגריהעזים
 זבקר לפסח צאן 1pa)i ענן ןר%ך 4ל פסה שלוזכהתנאןלפי

 , מצ'נס פסח זכר תסיס שה טקייםאני

 יביא  רורות ~noe אבי
 י %תקהו שאין תקחו העים ומן הכבשים %ימן , ומוהמוה
 אתהיונל ' לחנינה ובקר rnot~i צאן  או נתן ר  יאשיה' רדברי הע" ומ( הככשים מ( אא רורות פסח יביא  שיא תקחו י הומה
 תכיס מה מקיים  אני ומה כפסח' וה  ואחר זה אואיטשאא3ן
 ועברת  %ל ומוח )nra יבייש רורות  אביפסח מצרים,  פסחזכר
 כד י במכייס שעכרת כעכורוץ הוה' כחרש הואת העגורהאת
 אומ, אייעור רכי רבריייונתן' גליותעשה

 ובקר יפכה צאן
 ומה בפסה, חז והואחר אחר אלא אינו או כן אתהאוםלחגינה
 יבייש רואית א%3פסח מצרים פסח וגו שההמים מקייםאני
 אמור  רויות פסח ה,.י הוה הרבר את  תיושמרתם ' ומוהשוה
 צאן וכקר צאז 1%י'איהיך פסח תבהת יומר תימור בה  כןאס

 יזכהת (:וא' אהד כת"נ אומ עק.כא רבי ' לחגיגתה ובקרלפסת
 הכשכים כן אומר אהד זכתוג ובקר עאן אלהיך עייפסה

 1מ1 1,1 ג ג אפסלתא
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 ו -פרשהבא הפרשה
 מדה זו אמרת ה154 מקואות שנו קיימו יח כיצד קיתקחק

 זה כנגד זה כתוכים שנינתורכם
 )סותריי

 זהעד 'די ער( זה
 תימוד14 ויכריעכעיהן שלישי כתוב יבא במקומןשיתקיימו
 לפסת צאן , הפסח ושחטו למשפחותיכם צאן ףכםמשכווקחו

 הכתוב בפסח הכאה אילבחנינה יטמעאל רבי לפסח, כקר41א
 או כשהוא עצמו בפני ארא מדבר אינו או כ; אומר אתהסדנר'
 פסח ווכחת ~מר תימור ומה עצמואטור פסח הרי וכר תמימה

 מן הכא בזכת אוט רבי , מדבר הכתוב בפסח הציגה4ילכחניגו:
 מכאן שהמיס זה זה זה ואי ' מדגר הכתוב ומגאן כמןהבקר

 ' 4שימיפ פסת ומותר 4ש%מ,ם שימים מותראמרו
%סיממ".ש" ך1קוךק הפרשת

 ז 'מי ד כשחיטתופסח

 עתך והנה ואראך עייך ואעכור אומר חרש בן מתייש רבוהיה
 את שינאף יאכרהם הקפה מנשבע שבועתו הניע , דודיםעת
 שדים שנ שיגאה כדי בהם שיעסקו מצות גירם היה ו4אבניו
 נתן , מצית מכף ערום ונ% ועריה ערום ואת צמח ושערךנכונו
 שיתעסקו nStaI~ ודם פסח רם מצות, שתי הא ברוך הקדולהם
 מתכוססתכדמיך ואראך עייך ואעכור שנא% שיגאה כריבם
 מים אין טבור אסיריך שיחתי בריתך בדם את גס ואו% 'וגום
 ן ימים ד לשחיטתו פסח שר( ,קקתו הכתוכ הקדים יכך 'נו

 כדאו העו4ס כ4 שאין מצות ף ישן ש4 כידם היה 4א זניאו% בי הקפר איעזר רבי י מעשרז  עייוי  שכראלף  נוטיתןשאין
 את שנו 51א הרע ישון ע4 וקא , העריות ע4 נחשדו שיאבהן,
 שנ העריות ע4 נחשרו ש4א ומנין , ישונס שנו-את ויאשמס,
 ש4 שבחן phnnS: הישרא5ת אשה בןויצא

 'שראי
 היץ סיא

 כקביה מפורש ועליהם , הכתו ופרטו ופרסמו זה אראביטהפ
 חתום משן נשי ג4 ' הזכרים א4ו נעזר נן כ5ה אחותי נעיגן
 נעור[ גף , רגשואות ח14 נעון גן אט נתן ורט ' הנקנותח14

 נעוי גן אחר דבר י הארוסן ח14 חתוםמעין
 זה את זה אזהטן והיו הרע לשון עי כתשרו ש4א ומניןביאות, שתי א14 נע51 ג4

 עשר שנים בירם היה ככר משכנתה אשה ושא14; יומרתלמוד
 ש5א וממן , חרורו ע4 שהלשין מהם אחר מוצא אתה ואיהדש
 לו* שמעון ראובן שנאמר כירידתז שמייחסן כשפ שמםשנו

 לבית משפחותם שנא%ויתילרול כעדייתן מיחסן כךויהודה
 לשונם את שנו שיא וכנין '  אותי הגון המלאך ואו ונואכותם
 נקווץ העברים אלהי ויאמרו ואום איכם המדבר פי כישנל
 מה ומפני ' העכרי לאכרם וינר הפייט הבא ואו% וגוםקיקנו
 ישראר[ שהיו 4פי ימים ד 4שהיטתו פסח ש4 4קיהוזוהקריס
 אם שלוהיה המצות כ4 כנגר שקוקה 1*1 כמצרים בלושטופין
 ואמרתו הזאת משה הכתוכ יחד כשננה, נעשתה הערהמעיני

 איא אינו או עז אתהאו ן זרה עמדה זה זה עעמוואיעניןכפני
 וכיתשנו אום  נשהוא בתורחסתסי הממוחת מצות מנ4אחת
 יעובר ומנין אחת בנגוה ע% מלטד המצו כ4 תעשווגלבאוולא
 כתורות פנים ומגיה כרית עו14מפר פורק שהוא מצות כ4על
 דברי "ה שנ תורה איא ברית ואין ייא5היך כנרית יעכרךש%

 מקוצר משה א4 שמעו ולא אום הוא הרי או6 כתירא נןיהודה רכי , בטצווז והדבקו מעו יריכם משכו אמר4הם ונוםהכרית
 שמח ואינו סוכה גשורה מתבשר שהוא אדם 4ך יש וכ' וגןרוח

 ואינו לחירות שמחהו,רבומוציאו שסח וכר בן 4ך יוידשנאמר
 קשרם שהיה א4א משוה א4 שמעו %1א נאמר 4מה כן אםשמח

 ה5ר י בפרבר יש4 בית בי ואןףמרו תטמאו ן םצרהםובפייות השליכו עיניו שקוצי איש אייהם ואו שנ מעז לפרושבעימהם

 יפריש צום ן ישראל בני ל ףצום אחק וא4 משה יואלוידבר
 4כם והיהט*

 למשמי
 4כם וקחו משכו שנא 4פי נאמר ימה

 ם:רום הועכת את נזבח הן רכים למשה ישר אמרותי וגוצ?
 יודעם אתם במשיכתו ףנס עושרת שהוא הנס מן להן)ניאמר

 והיראכשחיטתו'
~a1Si 

 יר' עד ושמרוהו כער טחטוהו ףמשמרת
 ומשכהו ער עד שומרהו או בעד )שתמהו יר עד אישמרהואתה

 חובת רגת4 קכעו יזם, בעל בראשון יומר תימור ביד)שחטהו
 בור, ושחטהו זרעד שמרדי הראשון כלשק א5א האהרון כלשון לדון ע~ך אקהא

 התמיר,נאמר ע4 דן אתה מכאן לשחיטה קורםומים י אותו מבקרין שהיו הכתוכ מניד למשמרת 4כםלהיה
 האמורדא שמירה טה כתמיד שמיררת ונאמרתי כפסחכגמירה
 שמיררה אף שחיטבה קודם otati ארבעוק אותו מכקהםבפסת

 אתה מכאן אודטה קודם ישם ד אותו מנקרי בתמידהאמווה
 שמיררו מה שטירה נאמר וכפסח לשרה נאסר התמיד ע4רן

 אף שחיטתו קודס ימים ארבעתם אותו מכין כפסחהאמוורו
 4שחיטתןן קודס ד'ימיס אותו בתמי'מכקרין האסורהשיתורץ
 niw~a המנוקרין טלאים מששרץ פוחתים אין אמרומכאן

  זמוסיפין השבה  ראש שי ימוטובים  וישבי לשכת כדיהטלאים
 מצרים שפסה דורות פסח להוציא למשמרת 4כםלעו4ם'והיה

 כ4ן וכ' אותו' ושהטו ומן' כ4 תקחו דורות ופסח בעשורמקחו
'lem~אכר) מכאן כמותו' אדם של שלוחו יעשות  א"א אותו 
 כשבת'זמרץ כין בהול בין אותו ושחטו כמותו' אדם שלשיוהו

 משחיטת חון כשארביאבות 'ומת מות מחל5'רע מק"מאני
 אותו ושחטו מקיים אבי בוט הא פסח בסחיטת אף אורשסח
 יומר תלמוד , בסכת אף או השכת, מ, חוף הימים כריכשאר
I1Wp'1רכי דברי ' בשכת ואפין במועדו, , הפסח את ישרי נני 
 הרי 'אשיות ר לי נם , שמענו 4א ועדן נתן ן 14 אכריאשיה'
 כמ את צו אומהוא

 ישד"
 1נ1 המי קרבני את אתהם ואמרת

 נגוכיום ככר והלא השבת, את שתדחה התמיד ע4 ןימדאם
 להקיש "א %14כטועדו תימור שנהומה ככשיבניוכשכתשני

 כאן טה נכזעדו להין תאמר כסועדו כאן נל שוה נזרה41רון
 עדת קהי כ5 אותו זשחטו , שגת דוחה להלן אף שבתדוחה
 ,טכאן אותוונו חותוונ~ושהםו )שחטו 4% חוכתן ידי בו*וצא, שכין אחד פסח משי"א 4הט אין אושאם אתה סטן"שראף
 ן הערבי ,בין וישר ועדה קהי כתות כשיש נשחט הפסחאסרו

 משתחשך יכול כערב אי בערב 5ל חמה דמדומי עם אנישומע
 צאתך מועד ואכ%ת'4% השמש'ובשית ככא אי הש5 נבא45

 שם אזם הוא הרי או % משנושכה, )אכית וכשלת העניןהפסיק
 צאתו מועד 45 , כשסועו אני שומע כערג הפת" אתתזבח

 וכן ולעירק שעות משש ממצרים א5ו יצאו אימתי יממצחם
 בצהרים העלה קומו , מיחמות זייה קדשו , ידבר זכרידבר ראיה שאין פי ל אף ולטעיה שעות משש w~nv הערכייבין ראיה מנין  אוש ועגתן י  יצאווג4 הזה היום בעצם ושי או%הוא
 סועד ן ראשון ואהרון אהרון ראשון להונית הכתוב באאון יוחאי כן שמעון רבי , ערב צילי ינטו כי העם פנכה כי לנוצח

 כעוב ן לצלייתו השטס כבושי '  ישחיטתו  ממשייםצאתך
  לשחיטה עיב ן ה הערגושהטהו בין אוב( כתירא בןלאכי5תף

 ' ו'אכילתו עיב תןפ
 עה"קק =0ק ללק-יחן ו5הה

 שעוקר הכת ,1uaבסף
 ן שנ אסקופה אלא סף )אין בתוגה ושנהם האסקופה בצרוחוקק
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ד זפרשהבא ופרשה
 יישמע"' הספירברי אמות וכתיוינועו םפ"' אתבתתמסיפם

 והס~וקזת והמזמרל ש%והספים כב' איא סף אין אום עק,כאי
 ק% הסיווות שת' ע% ונתנו ' וג4והכפות

 המשקי
 אתת מכפם

 הנראה הדם את וראיתי ת% ' מנהק "א אינו או מכפניםאומר

 מכחן %עולס אן יצחק ל ן לאחרולאות ולא ףאות יגסלאות
 , מתחתכין ומיעיהן רואין המצרים שיהוכדי

 זה הקדים אם אני שומע , וגו המיייית שתיע%ונתבל
 אס וניחא המשקיף ש והגעתם ן% , יצא לאףוה

 כמצרע יהם וצו מזבחו שיש למדין נמצינו , 4היצא זההקדר
 והמשקוף הסף היו איארבע שמעון ר ' המזוז% ושתיהמשקוף
 אלא %י אין כהס אותו יאכלו אשר הכתים עף , המזוזותושתי
 ממן בהם ישנים שהיו כת"ס בהם אותו יאכי1 אשר הכקיםעל

 / מקום מכל שם אוזם אשר הכתיס ע%תל

 קרנים %1א עעמות ולא גידים %א בשר הכשר "תואבלו

 כלהף'לה שזמעאנ' ' הזה בי'יהויאטלפ'ס 1 ."

 בקר עד ממנו והנותר אקניא אני בקר ער ממנו תותירו %אחי
 ביהן אלא הכתוב כא לא למהנאבר,ב(2טתשרופו,עדכקר

 אמרל מכא, , השחר עמוד זה זה ואי , בקר ש% וכקרותתים
 ער מצותן וא.ברין חלבים והקטר וכחי ואכילת פמפסאכילת
 טיעלה עד מצותן אחד קוס הנאכלי כל , השחר עמודשיעלה
 העכי4 אפסן להרחיק כד' חצו עד אמרו מה 'aat1~ השהעתד

 שהיו הכדולה כנסת אנש' דברי ויקיים ' לתורה סיינולעשות
 סייג ועשו הרבות תימירים  I11tapnl בדין מתוני( הוואוכריס
 להלן מה %ילה %הלן ונ לילה כאן נאמר אומר ןיעור ריתורה'

 התנור צ4 ויא , אסכלה ציי ויא שפור ציי  ייא 'אשסורן ' חצות ער כאן אף חצותער
 אן החי מן הציוי אום 'אתה החי מן הצקי אש צ4אג
 צליאשהצלוי תל מה הא , אש אמצלי תףכי כמכושףאיגווא

 הכתוב יו הוסיף יאכיוהו, ומרווים מצות ע% אש ציי , החימן
 י4ש ועצם זה זה יאי בגופו האמורה הבצוה מן חוץ ::צויזומתי
 ציי מצה הפסח הכהושסצות מגיד ומוות אש ציי ! שכרוכוה

 ~aa %הם ימן שאם אוכר אתה ומנין :ntsa1 אש ע4 ,ומרור
 בזמן "א יי אין , יאכלזהו תל בפסה חובתן ירי יוצ"ין הןומרור

 חס  יכולבך , בפסח  חובתן ידי יוצאין זמרור nyrllשאתלהם
 והפסת הואיל רן אתה הרי  במצ'ומרור, יוצאין אין פסח להטאין
 פסח להם אין  אס כך בפסח חובתן ירי יוצאין ומרור  מצותיהס אין שאם כמו ףמדת הא ' עשה מצות  ומרור מצה , עשהמצות
  יאכלוהו ומרורים מצות  עי רא ומרור, במצה חוכתן 'רייוצאין
 נאכייס ומרור מצה ואין שבע אביית נאכף הפסח אסרושכאן

 , טבעאכילת

 ובשימבושי חי  "א נא אין נא ממנותאביו8ף
 :Sv %ח"ב

  הא ' אש אםצל' כ' %ל ביותר המכושף עף יה"כ אינואיאאו ועירסכושי החי  עי לח"ב או המכושי'אתה ועיהחי
 %%סח

  ובשי
 המבושלוובשלמבושף  ועי החי ע% לח"ב מכושף

 ישמעאל ר היה ' ממן המשקין כל שאר מים אלא יי איןבמים
 r":DNI הן הה טעמן מכינין שאינן מיס אם הוא קו אמותאומ

 אשורין שיהו הוא רין טעמן מפיגין שהן  המטקין שארכנישול
 א אתמראביאקרא  י ' שארהםשקיןתיובשימכושייהביא מבין משקין  בי שאר מיס איא לי אין אוסר עקיבא ר ,בבישוף

 נא ~b1S עממור ומת , אש ציי אם ניתאכיוממנו
 נשעה א5א לי  איןסיטי ובשימבהןי

 / צלי שהואבאכוי

"Pwa טש שהוא 

 מנין יום מכעורומכושף
 לעונשי

  מבעור עליו לח"כ מכושף
 ובדודך בסירות  כשיו והקרסי כמשפט באש הפסח אתיבשיו ואומר , ואכרע ובשית שנאמר ;tss~ בשיאנך וכשיאין ,יום

 הנורר או1 ייאטיה היה מכאן , apn גני לכ5 ויריעווכצלחות
מן

 המבושי
  היתי ' נאמר למה אש צלי ביאס , כצלי אסור

 ציי אם  חיכי יציה הראוייציי ישיוק  ישיוף הראויאומר
 ממנו תותירו לא '  מקולס אומר ר , עקיבא ר רברי תוךובר8ש
 5% כשר יהא אנו palw מצוה עף עכר הותירו אס הא נקרעד
 באש בקר עד ממנו והנותר אקרא אני בקר ער ממנו תותירו%א

 תחום %יתן הכתוב כ"ש יחליא נאמר כמוה ערנקףתשרופו,
 שאינובסרף מניר לערבקר ת מה אחר דבר , בקר שרלבוקרו
  אומר הוא הרי  צריך איבו אומ ישמוט רבי , עטר ששה  אורעד
 שריפה נהם יעשה %א מלאכהכ%

 טשי
 % ומה היא מיאכה

 טאינו מגיר בטבת  עסריהיות nsw אור הל אם אלא נקרעד
 אם ותה אינוצריך אוסר יונתן רבי יו'  אור עד "אבשרף

 ז טוב יום דוהה נותר שריפת אין טוב יוס רוחה אוכינפששכי במקי

 טלא רין אינו השבת את רוחה נפש אוכ, מקצת שאיןמקוס
 ייתן הבחוב  בא עיבקר %ל  רוחהחותווסה נבזר שריפתתהא
 חמק ;oa ומה צריך אינו אומ יצהק רבי , בקר של לכקרותהום
 נותר , טוב יוס רוחה שריפתו אין ימצא וככל יראו; בכלשהו
  ישרפו  טוב יוס ירח שלא רין איו  ובבייכצא יראה בבלשאלו

 ' שאברנו יעשן בקר עי יומר תימורומה
 כיוצאי אותו'  תאכלו דככח 1פרשה

 יימינו הכתובאצבא
 זאכלתם  , מוורזין טיהיו ארכים עייתאי ' התורה מן ארץררך
 אלא אינו או כן אומר אתה ן מצרים הפזזן זה ' כחפזוןאותו
 הרי יחרץ %א ישראל בגי ולכ% אומר כשהוא ישראלחפזון
 כחפזון אותו ואכלתם שקיים  אני מה הא ן אמור 'שראלחפזו(
 זדת כחפזון אותו ואכלתם אומר יהושע רכו / מצריס חפזקזה

 ישר"תפזוז
 כשהוא מצרי חפזון אלא אינו או כן אתהאומר ז

 ומהתימוד ' אמור מערים הפוק הרי ממתריס '1WIIA כיאומר
 אומר אלעזר רני משום חנז אבא / ישראל חפזון בהפ;וןלזמר
 קו5 ,  לדבר וכר ירבר ראיה שאין לפי  אף שנינה  חפווןזה
  יכת! כתיבו אחר עומד ווט הנה  ואומר ונומר בא זה הנהדודי
 שנא' חפוון יהא יבא יעתיראף

 ובכנוסת תצאו בחפוון יא כי
 כ% סההו  יע הוא פסח וגהור יי' לפניכם הולך ני  תלכוןל4ו

  יהודה רבי , מצריס בארץ ועברתי וגומר שסים לשםמעשיהם
 אם נותן אחר דבר , לסקוס שמקוס שעוכר כמלךנשומר
  הרון בס ישיח שנאמר ועם אלא עכרה  אין , במעריםעכרתי
 והרון ועכרה אכורי בא יוס הנה ואהמר וצרה  11;ס עברהאפו
 ן יייח עיירי או ירימףאך עי אני שומע  והנחי וגובו,ואף

 וי4 יומרתףםור
 הכהכי

 :שליח ירי ע%  וף4ש מלאך יר' על לא בכור

 חדל מנין אהדים כמקומות הם אפיסמצריס ובכורי אחרים ממקומות  אפיקוכר(בכורשלביצי
 , הס כאהיי אונים ראשית תוס' במצרים נכור ני ויךיוסר הלמזי מנין זכוש הם נכורי ונוכר גככוריהס מצריםלמכרז

 החה"מ  ממנו  חהירה  שהתחייבעבירוה מי בהמהמאיסוער
 כפרעה ואכברה אומר אתה ברבר ביוצא , וגומ' הארסהפני עי אכר ביהיקוס את ףםח אתהאוסר  ביכר כיוצאהפורענות

 בטנאם וציתות אוסר אתה ברבר כיוצא , וגומר ההיאהעיר יושבי את תכרץ הכר, אתמר אתה  ברבר כיתרה , חיולובכן
 תפלה 1111 1 ר אמנילתא
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 זפרשה
 שהתואו-4  לכור בי המנחי אומר אתה כאן  אף ן אצנהונפיה

 פורענו' מרת אם ומה והומר ל דברים  והיא בעכירהתחיה

 טובת וחוסלימד ל תחיה לוקה בעכירה שהתחיל מימעוטה

שמרוכה,וככי
 יישפטימשונו אני אעעחהשפטו מצרים אלוף

 אבן של  גיא ' מקפחם ומצהס שכל הררת נעשה ה"השתכת ושי נרקב הירק עז וש4 נימוח' היה אב( של צימ , מנהזה
 שופטי שפוט מפטים אומר ינתן ' ושלעזנמסיתברקבת
 שעז למדין נמצינו נ"א-מים נגדעים נכלוךס נרקביםשפטים
 כהשהתרץ כמכה כשישה ושכדיה דלוגים כארדעהלוקה

 י4 אס כן יומר  לבשיודם טאיאיפשר  אביייסה 'ובמגפה
 מעוטת פורענות מדת ומה והומר קל מהם נפרע אניבשכועה
 ן וכמה כמה אחת על מרובה מדהטובה ועשה 4עש) ה3האמר

 ' יאות וףא4 לאות לכם , הדםלכסיאותוייךז
 למה הבתי ע5 יאות לאחרים ולא יאות%כס

 % מנק בהם יושבים שהיו בתים  שיאביובהס בתם אלאיי אין בהם אשריאכיואותו עיהכתים  נאמר ככר והיאבאמר
 היה , הדם את וראיתי מקום מכ4 ' שם אתם אשר הנחיםס(
5

 ובהורא בחשוכה מה  ירע יפביו גיוי  הכן או15הלא ישמע"
  תיוראיתי ומה ממך יחשיך %א חשך גם ואומר , שריהקמיה
  עליכ וחם בגרה  אני עושים שאתם  בשכרסצהט  ןא ,  הרםאת

 עפות  שנ'3צפרים חיים  איןפסיחהאיא ן עליכםוץלופסחתי
 וראיתי , .והמחט nica והציל ננון ירושים עי צבאו יך יגן ןכ
 שם אכרהס ויקרא שנ יצחק של עקדתו רם אני רואה הרםאת

 יי ראוץ וכהשגיית  אומר הוא ולהלן  יגו יראה יי ההואהתקום
  שייצוגי עירתו רם ראה  מה וגוויבחם

 ר ,  עייבם  ופסחתי ,
 ע4 מדלג שהקה ופסעתי אלא ופסאז' תקרי א5יאשיהאומר

 ההריפ ע4 מדיג בא זה הנה רודי קוף יש%כמצרושל כמבתי
 ופסחתי אומר 'ונתן רב' ' ונל כתיגו אחר עומר זה הנהיאוסר
 שהירץ הרי רסצריס על הס ואני_איני הס אני עליכםשעיכס
 עייכ ופסחתי ,ף ,נצל אני שומע ישר" ש4 ביתו כתוךמצרי
 המצרו ,שלכבית שהיה היי , המערים ע% ולא חם אניעליכם
:VD1aהוזח אינו בכם נגף בכם יהיה ויא %% כנלי) ילקה אני 
 הווה אינו ן מצרים בגרז כהכותי דא , המצרים על הווהאכל
 והיה וגללן יינרון לכס הזה היום והיה ו3:ן' ףאחר הווהאכף
 אתההוגג, לךיוכרון שהוא יום לזכרון, ה(ה4כסהיום
 זכור העם " משה )יאמר אומר כשהוא זהז אי שמעגו %אאכל
  כשהוא שקול הדן עדין וגו ממצר'ס יצאתם אשר הוה היואת

 ףחדש ע'שריוס כחמשה הראשוןאוברויסעוסרעמסס'בחרש
 ישר" בכי יצא) הפסח ממחרתהראשון

 אכיו אימת' רמה ביד
 עצסו' טוב ביום "א 'צאו 4א והם יט כחייי הפסח ישיאתבני

 טעון שהוא ראשון טוב 'ום איא 5' %'לאין חג אותווחנותם
 , טצות ימיסתאכל תלששת מנ'( האחרון טובחג'גהי)ם
 ראשון ט)כ 'ום איתן 5י אין ' ליי"היך עצרת השביעיוביום
 דן אהדק הרי מנין מועד שי חולו חיגה טעונו שהםואחרון
 ש% וחולו , קרש N~pa קרויין ואחרו( הראשון טוב ויוםהואיל
 ואחרו הראשו טוב יוס על למדת קרש,אס מקרא קרויסועד
 ט)ער של חויו הנינה טעונין הן הרי ,קדש מקרא קרוי"שהוא
 וחוסר ק4 ועוד חגיגה' שיטען הוא רין קרש מקרא קרוישהוא
 ולאחריהם' לפניהם שאין ואחנק הראשון טוב יוס אםומה

 מקודש שהוא סוער של חולו חנינה טעונין הן הרימקורשין
 אום הגללי יוסי ר חגיגה, 'I'PW~ שירא הוא רין וףאחריוולפניו
 חגיג שיטענו רפסת, 'מי ז להביא "היך ליי תחוג ימיםשכעת

 ליוהרי חג אותו וחגותס אום כשהוא י בסיג אלא פרבר אינו%ץ

 חפושהבא
 שבעי 4ו4הביא תחוג ימים שכעת מקייק אמ ומה , אמוד8נ
 ' 5רורות הדבר שינהוג לדורותיכם , חנינה שיטענו הפסחימי

 תהגהה עוי הקת ת4 ל דורל מיעוט אנו ידורותיכס,שומעאו

 ""מ"""4יי שבע"ע חמישה
 זה ואו , וח"ז מצה קוי יברהב8  איא אמרתי  יא חמקע4ו
 והכוסמים והשעורים החטים הס ואיו המינין חמשת איוזה

 שועלושגולת
  ושיפי

 ההקוקיות  וךפרגון  והרוחן  האורו ידאו
 , סרחון יירי איא  ומצה  חמץ יירי באין  שאץוהשוסשסין

 מעשית אף "נ' שומע ' תצלפו מצית ימיםשבעת
 יום עם ימים 5הם'שכעת ת4 כמשמעקדרה

 הראשון טוב ליום חול "א אינו או כן אומר אתה הראשקטוב
  הראשון יעשות  תאכלו מצות יסים שלשבעת וקשריםסמוך אוצי4י ועשרים האחר  יום ער אי '  האהרועשרים יוס עדתל

 חוברת הראשון יעשות אוסר אתה רשות השגיס  ושארחיברז
 ושאר רשות הראשו( יעשות איא אינו או רשות היטיסושאר
  הכתובקכער יחרש יוס עשר  בארבע כרשמון %ל ושכההישם
 %עשות כראשן אלא האחרון כלשון יומר עייך אין האחובה,
 אומר אחד כתוב רשות, הימים כ4 ושאר חובוקהראשנן
 תאכל ימים ששת אומר אחר וכתוב תאביו מצות יביסשבעת
 בכיף הזוק השביעי ה4%ו מקראות יתקיימושני ניצרמצות
 כ4 אף רשות ז מה הכ%% על יימד הכיף מן מוצא ויצאהיה
 תיבראשון  רשות הראשו3 לילה אף רשא השביעי  אושהרשו

 בכ45 היה השביעי הואשון כישון איא האחרו( כלשון,מר v~? אין הא חוכרה קבעו הכתוב / לחרש יום עשרבאיבעה
 עף יימד הכיף מןויצא

 הכלי
 רשיי כי( אף רשי שביעי מה

 יתקיימב, כיצד שבעה אום אהד וכתו ששה אום אחר בתוכרא
 אך , הישן מן שבעה החדש מן ששה אלא הייו מקיאותשני
 אינל או טוב יום מערב אומ אתה טוכ יום מערב הראשוןגיוס
 זבחיי~ו חמזדם על תשחט תל%א ביוסטובעצמו,א"א

 ייונתן ישמעל רבי דכרי ,ottp חמץ ועדיין הפסת אתתשחט
 בהם  Inwut  יא מלאכה כף נאמד ככר היי צריך אינואומר
  יום  מערב  שאור  תשביתו ת4 מה היא סיאכה מעיןשריפה
 מכותב מכתיכם שאור תסכיתו אומר הג54י יוסי רב' 'טוי

 אתרע. י בסרטה מבפיכס  שאור תשכיתו אוסר יוסי רכיחיק חלאך עצמו טוכ כיום איא אינו או אתהאומרכן,יוטטוב
 אחדן, הרי דבר, ככ% בשריפהאואימ"אאומר

 אסור נותי
 חמץ אף בשריפה מהנותר ' באכייה אסור וחמז '.גאכייה
 5א חמץ אך כשריפה אלא שאינו נותר למדת אם ,גשריפה
 ואינשת באכילה אסורה שהיא תוכיח נכלה כשריפה אלאיהא

 יהא %א באכילה אסור שהוא אעפ חמץ עף תטיחבשרפה'היא
 גהנאהן, אסור וחמז בהנאה אסו נאר הפרש אמרתבשריפה

 יוורש 4א חמז אף natlw1; איפל שאית פתר ע% ימרתאם
 שור והרי , בשריפהאלתו

 הנסקי
 כריאת אסור שהוא יוכיח

 בהנארץ אשי שהוא אעפ חמז, ע4 יוכיח הוא בשריפהואינו
 וחמן ' כרת עליו חייבין נותר יושרש אמרת ' כשרפה יהא4א
 אף בשריפה א5א שאינו נותר ע4 למדת אם כרת, עייןחייכין
 * יוכיח הנסקל שור ש% חיב והרי בשריפה, ןא יהא לאחמץ

 שארפ חמז עף יוכיח הוא כשרשרץ )אינו ברת עליושחייבין
 ישונו ארבעה אדון אמרת בשריפ', יהא %א כרתושח"ביעיוו

 וחייבץ ובהנאה באכ'ףה נותראסור , ,han שללשונותכאחת
 בהיארש ואסור , באכייוץ אסור וחמז ז גרם והומן כרתןעליו
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הנא
 שאלו תטיח נבירה תאמר ואף , גרם והשן ברת SPi'1לסבין
 יונית הנמל שור ולא / כהנאה אסורה אינה כאכייהשאסורה
 שור חיב 41א , כרת עליו חייבין און בהנאה אסור  שודא8שפ4
 יוכיחהנמל

 אף4ש טרם הזמן אין כרת עליו שח,יבין שא*
 בד שוה שהוא דבר אלמור מדבר דבר וארון מכנר צבראלמוד
 שזרע שהוקי דכר ח4מוי וא% דרכים בד ששורץ מדברדרניס
 לדרכים ויא אחד כדרך יא שוח מדברשחיגו דרכויארכעה

 אף ' כעריפתה א4א שאינו נותר על ימרת אס כלדרכיםולא
 יוזח סכור בתירה כן יהודה %ר , כשריפה אלבש יהיה לאחמץ

 יואור מצא 5א אם הא מל ח44ש ע5'וואינך מחמירשאתרה
 תניע שלטן עד אומר תוי הזה בישק אינש ישויף ויא 14ישב
 חכיעור שעת משהגיעכם , בשריפה כילוי מצות המעור9עת
 וכ4 יראנה בכל שהוא כדבר או% רבי , דבר ככף כילוייופצות
 אתרת אין , ימצא וכל יראה כל שהוגם דבר הוא זה ואיימצא
 כ5 אני שומע , ונכרתה חמץ אוכף כל כי , בשריפה אלאמוצא
 דבר אלוש אמרתי יא הסע עלס תאכל לא %י כמשמשחסו
 ז המינין מחמשת זהו הו4פ זה ואי ומערה חסך יידי כאשהוא

 והדוחן האורז יצאו שיפוןאחטווהשעורווהכוסמישכול'שועף
 סרדיןן לזדי "א וממץ מצה לירי כאין והשומשמישאיןוהפרגון
 ר' רכרי מזידה ההיא הנפש הפסקה, "יא דברתה איןונכרתה
 תכרת אני שומע מישראלעקיל

 מישר"
 אחר יעם 5ה וחיך ,

 והחלב הואיל ברין לעו4'שהיה ואזהרתו שבעה ענשוהשביעי, יגס הראשוןעד מיום רשותי, שהוא מקום ככף י%1מסיפני
 כאזויתו ענשו שעשרה הח"כ ע4 למדת אס כרת ע4וטייב
 עד הראשון מיום %% כאזהרתו ענשו 'עשה החמק עף אריכול
 שמענו עונש , לעולס ואזהרתו שנערץ שענשו השביעייום

 תאכי), 5א מחמצת כל ת4 שמענו, לאאזהרה
הי"ש4מקיקיש'כבדהו יחירוה טפרשה

 וככסות ונמשתהגמאכם שח ועשק
 ~ale יום א5א לי איןנקייה

 מנין מוער שף הויו קדש מקרא קרהיז שהם והאחרוןהכאסון
 מלאכת כ4 קדש, מקראי אותם תקראו אשר יי סועדי איהתל
 כעשיית אסור שה41ש האחרק טוכ 'וט אלא ל' אין יעשרץ'לא

 אין קדש, מקנא הראשק כיו %ל מנין הראשון טוב י)סמלאכה
 מיאכת כעשיית אסורין שוק והאחרק הראשון טיב יוס "אלי
 הו15 קדש' מקרא השכיע' )ביום קדש מקרא הראשון כדםשנ
 'D1pQ מכ% תשמור המצות חג את יומר תימור מנין סוער1ל

 הראשון טוכ יום אם צויך אינו אוכל יונתן רכי , יאשיה 4דברי
 אסורין הן לאחריןהרי ולא לפניהם לא קרושה שאיןוהאהר)ן
 דין אינו ויאחריו לפניו קדושות שיש מועד שף חויובמלאכה
 לפניהס קרושכם שיש יוכיחו בואשית ימי ל במיאכחשיאסר

 אם %א , גמיאכה מותר ףפניווףאחריו קרושה 1% שיששארפ מועי ש% ה51) ע% יוכיחו הס כמלאכתה וסותריםכלאחריהם
 תאמרצמלאכת, מותרין לכך מוסף, קרבן כהן שאין כואשית ימי בששתאמרת

 כתלושי
 'לכך מוסף קרב, בו שיש מועד

 מוסף קרבן כהן שיש חרשים ראשי והרי ' כמלאכים אסוריהא

למותריי
 נו שיש שאעם מועד שף חוה ע% יוכיתז הס נמלאכוה

 חדשים כראשי אמרת אם 5א כטיאכה, מותר יהא מונףקרנן
 נחיג ת.אמר , במלאכות מותרין ףכך קדש מקיא קריייןשתין
 דג / במלאכתה אטור יהא קדש מקריש קרוי שה41ש 1p1aשל

 , כמלאכה אסור שהוא מועד שף חולו עללמדנו

 %" 5"'עשהכהס מלאנהכל
 תעל"תהיי

 חכיד "שה
 אואיטלח  יעשתגךסיאכתך'אתהאובן )לא.

 תעשה ינום 1 ג5 מלאכתך נח העשה י  חברךתעשתאתהויא
 תעשנה לא בהם/ יעשה לא מלאכה וכ5 למדת וגיהא מלאכה'

 ייאשההן דכרי מלאכתך הנוי ~Inapt ויא חכרך יעשה ולאאתה
 השנת יום את זכור נאמר ככר והלא צריך אינו אומר יונתןרבי

 מוותר איבו חמורה שכת אס ומה וחומר  קל יברייקרשו'והיא
 יהא  שן4ש הוכש רין  הק. טוב יוס  במיאכתך גויקד(מיאכת

 יעשהבהם %א  תויבימיאכה  נויבמיאכתך עימיאכתטווהר
 ל מווהר שאהום הקי טוב יום אס הקי טוב יוס א4%ש ייאין

 חכרךמלאכת
  במלאכתי
 י

 טוב,ואין יוס רחבה נפש אוכ% נפש'כף לכל יאלף  שר-ויא
 בכקומ אס ומה ברין שהיות טוב יום רוחה  עבורהבל
 את דוחות עבורות  בקצת שבת רוחה אוכיגפששאיןמקצת

 עכודח שכף דין אינו טוב יוס דוחה נפש אוכל מקישכלהשכת
 רוחת יאכיףכינפש,ביאוכיבפש אשר  טוב,%אך יוםדוהה
 מקצת ויהא ינ' רוחה In~lap כי ואין טוביוס

  אוכי
 רותח נפש

 כף ' יט רוחת עבורה כי  במקישאין אם ומה נותן והדיןשבת,
 יט רוחהאתינפש

 רו אינו שבת רוחה עבורה שמקעת  בסקי
 ואין שבת רוחה עכור מקצת יאכף אשר 'אך וגו לברו הואנפש 4כי יאכף אשר אך תף שבת דוחה נפש אוכף :nspa:שינתש
 נפש יכל  יאכל אשר אד ' השבת  את דוחה נפש אוכלמקצת
 לכס* %ל אחר1במשמע ונפש) בהמה נפשות אני"ףוגיסומע
 ר'יוסי , %יסמפט% רברי ' לאחרים ויא לכם יבהמה,  ויא4כם
 במשמע* בהמה נפשות אף ~(wa לכל יאנף אשר א%אךהגלילי
 ן חלק אך תל אחרי נפשות )מכיא , בהמה נפשות מביאמשמע

 בהמרס נפש אף נפש יכר[ יאבר[ אראשר אומר  עקיבותרבי
 תימו אחרים נפשות ומשא כהתה נפש מביא משסעבמשמע'
 מוזהר שאתה יחלוק ראית מה יאחרים ולא לכס ' ףכםלומר
 עג[ מוזהר אתרה וא' הבהמרהע%

 ' הטי
~maw, 

 המצת את
 תלטוש תפח אמרו מכאן ' פסו% %'ד' תכיאהו שלא עדשמרה)
 ח"כ והאוכל) ישרף סידוק ' פטור והאוכ1% ישרף שחורכצוג,
 בזחי זה סדקיו שכהערכו חגכיסידוק כקרני שאור זה) א'מיול'
 171  אי ' מיתה ח"ב האוכלו 11ה זה א) וחכמים יהודכם רכיסברי

 י שערותיו שעמרו כארם פניו שהכסיפו כ%שאור
 141שסרתם בן  או'איתקרי יאשיה י  המצי "תושמרתם

 כג המצה את מחמיצין שאין נררך המצותאת
 אותו-ץ עשה לידך משה כא אס "א , המצוה את מחמיציןאין
 הוצאתי , כיום יצאו"א שיגש מגיד הוה, היום בעצם כי ,בור
 הכאות "א אואינו איכן ישראיאתה  צבאות "1 צכאות'כםאת

 צבאות אלו צכאותינם את הוצאתי יי מה הא ' אמורמשרוז כ"ן.אכי צבאות ייהרי צבאות כי או;צאו  כשהוא השרת%אכי
 מיאכה כף נא נכר והףא נ% %מה הוה' היום ושםרתס'אתישר
 שהם דברי מיאכה DIV~i רברישהם  (א 5י בהם'אין יעשה%א

 רבת'שהן ףהביא הוה היום את '%.וסמרתם  מנין שבתוגיורי
 והדין אסור שכות סש)ס יהא מועד של חול) ואף י שבזהמשוס
 וחו%נ קדש מקרא קרויין האחוון חום הראשון ויום הואילטתז
 הן הרי והאחרון הראשון טוב ויום קרש מקרוש קרוי סוערשל

 קרש מקרתי קרוי שהוא מוער שף  חויו ,  שנות משוםאסורין
 , שבתון הראשון %ןטוס שבות משום אסור שהא רין.אינו

 1"11:'  כראשון 'פישה
 ן ימי 5יןא אין תאכףו מצות יסים שהואא%שבעת תעיפיטה

 ן הל,ל)ת את לרבות )עשרים האחר י)ס עד גל טגייןלילות
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בא
 לי אין גבולך ככל שאור יראה לא %ל מניןיראה בי 'baat אי"~כ4 4' א'ז ' ימם" 4א שאיישםשנעת

 יראה לא % מניין חמץ Nsa1 וככל יראה בכ4 שהיא שאורשא
 ישאור' וחמץ לחם? שאור הקיש שאור' 5ד 'ראה ולא חמץ4ך
 'ראה בכל זהמה

 ובכי
 מה 'מצאר וככל יראה ככל זה אף ימצא

 נאם למה ,נבתיכס המינין מחמשת זה אף ,Iu'an מחמשתזה

 בתיגם מה בכתיכם %ל כמשמעו אני שומע נכויך שנבכףלפי
 שהוכש ישראל של חמצו יצא , בריאותך גבולך "ףברשותכם
 כרשות שהוא נכרי שףחמצו יעדי כרשותו אינו אבל יכערו שיכול פי ער( אף נכריגישות

 מפולת עליו שנפלה וחמץ ישר"
 לכך אומר אתרה יכערו יכ41 אינו , כרמותו שהוא פי ע4אף
 , יעולם ונגכויין שכעטה ככתים ללמדך אינש בא לא אובא

 אף שבערה כתים מה וגוף גנויך ככל שאור יך יראנה %א%ל
 כ4 כי שפ ףפי נאמר ףמה מחמצת אוכל כי כי שבעה'בגכו,ם
 %ף מנין שאור כרת עליו סחייביס חמץ אלא לי אין חמץאוכל
 אם מה ברין' %י יש יאמר שישן ונכרתה מחמצת אוכף כלכי
 מהמיץ שהורש שאור כרת עייו אחרוה"כין מהמיץ שאינוחמץ
 שהוא בחמץ אמרת אם לא כרת, עליו שהייבין דין אינולאחרי
 שאינו כשאור כרת,תאמר עליו חייבין יהו לפיכך ?אכילהראוי
 אוכף כף כי %% , כרת ליו חייכין יהו לא לפיכך לאכילהראוי

 השאור מה יחמק ק: השאור את אני אקרצף ' ונכרתהמחמצת
 4אכייה ונחוי שאינו חמז כרת עליו חייבין יאכייה ראףשאינ)
 מחמיץ  טהוא בשאור ת אמו אם כרת,לא עליו שחייבין הואדין

 מחמיץ שאיבו בחמץ האמר ' כרת עליו חייבין לכך%אחרים
 כ4 כ' תף כרת' %'ו ח"בין %א4אחר'ס

 כי ונכרתה' חמץ א:כי
 לא ואס כתוכין שני שיאמרו עד וגו ונכרהה מחמצת אוכלכל
 מררה ההיא הנפש הפסק'  הכרתה"א ונכרתהאין  שסענו,לא
 רשות" שהוא בקים בכף י: אני מיפנ" ת% אחר ףעם 4החיך תכרת ישראל מעות אני שומע ישראל מערת עקיבא רנירברי
 יהבי"ט צריך ' כישראף מעשה שהוא יפי , הארש )באזרחבגר
 אונף כ4 כ' ונכרתוה' חמז אוכל כל כ' שנאמר יפ' נאברימה  תאכלה 5א מחמצת כף בישראף מעשה שהוא בכף אףהגרים

 מחמצת כ% ת% מנין תערוכתן ח14 "א 4י אין ונכרתה חמצתמ
 שו יפי גאי  ימה  מצות כלו תא מושבותיכם ככ4 תאכלו,4א

 שהע"ה הרי ויעהוך תירושך דגנך מעשר 'ומהיך ףפנ'ואבית
 ' מצה משום הזבתו ידי בה יצא אני שומע לירושלם שנימעשר
 שאינו זה 'צ~ש מושכותיכם בכיתל

 נאכי
 בחיות ו44ש מנהות כשירי 451, הפנים ביהם 4א יצאשירש ומנין מקוס, בכ4

 מושבותיכם בכ5 תל ' בבכורים וירש נזיר כרקיקי ולרשתודה
 משמע סושבותיכס' ככל שאינןנאכ4ין יצאוא14תאכיומצות

 והאכקריטין והדובשנין האספגנין ומכירם אלו את אנימזציא
 תישמעי/ דברי עוני לחם יומר  ואטישהתימור משרתוחלות
 עונו יחם %% שוה , שני ובמעשר בם יוצחר אומריםוחכמים
 מקטף אבי המסק,ס בשאר ויא בשם( 4א כיין יא ילוששיא
 תלמד שני'ומה ובמעשר כס יוצא אומר ןיעזר רכי מכלן,הוא
 אשק41שה השנה נ4 עני ש4 יחמו מה איא עוג" להםףומר
  אומר יוסי רבי כסיק' והוא ןשה היא נאן  אף  בתנור מס.קוהוא
 מעשר אף אני שומע מצות תאכלו  ימים שבעת אובר הואהרי
 כשמתהן אלא נאכל שאינו זה יצא עוני, להם קל במשמעשני

 שניוומי%,י.; 11קרא יא0תה
 אומר יונתן רגי ' יקשיש רני דברי ' 4שרא4 משרה מפייצא

 ינ4 והזקתם יזקניט יאמר משה מפיהדבר
 ישראי
 הדברות מכי הזה הרבד נשתנסה מה זה ואחד זה אחדיאשיה י 5ו נס ,

 הדבר כאן ף א לישראל יאש. משה מפי היו שכולןשבתורו-;
 ' וגו ויסר לומיי תימוד וטוה ישרא% יכ4 לאמר משהמפי

 הקקה וכן ףוקנים כבור שמשהחיק  איאאליהםויאתגר
 %ך שנאמר יוקנים  כבור  חיק סשה  למשהאמר

 אק ויאספו , ואהרן משה ח4ך וכתו וט ישואנן זקני אתואספת
 ישראל' זקניכ%

 ' יו שאין מי וקחו ' 5ו שיש מ' משכו ' יכםויומשבן
 כמצוהן והדבקו מעז משכו , אום הגרילי יוסירכי

 למנין העוין כר( ע4 ילמד הכתוב גא אומר ישמעארןרבי
 שיניח וכלכד שישחט עד ממט ידיהם את ומושכין הפסחע4
 בהמה ע4 הימדך הפסח כא או% יצחק % שהוא, כ4 הפסחאת
 יוכשר אבי שומע עימצוה עיר ישמו  שיא סחטו אבףישמח שישחטנו מצוה הפסח את ושחטו כמשיכה נקנית שהיאדקה

 אמרו מכאן ' יפסו%  הכתוב עפיו טנה ' יכם וקחו משכו%י
 חוכה ישום ע15 ש5א "א כשרין ישמן נזבחו שיא הזכחיסכ%

 אזוב אגודת 5כם החטאת'ו5קחתם ומן הפסח מן ח"זלבעלים
 אגורות "א שאינן שבתורה לקיהות כ5 ימד אתהמכאן

 באחת הכתזב לך ופרט שכתורהסתם הלקיחות כ%ונאכרו הואיי
 שבתווכם ףקיחות כ4 אני פורט אויב אגורת א5א שאינהמהן

 ויפש , רומי אזוב 41א יון אזוב ולא אזוב אגורות, אלאשאינם
 יזוין שם עייו שיש אזוב כ% ו5א אזוכדברית ויא כחליתאזוכ

 מגיד בסף אשר טכי5רה כר' כרם ש'ה~ש נדםלטבלתם
 ושוחט האסקופות חוצ(-כצד תעוקההכתוב

 ישמע" רבי דברי הספים חמות וינועווכתוב וגי ספי תחת ספם חת שיבתתם אסקפה "א סף אין /בתוכה
 אוכר עקיבא רכי ,

 המשקוף אף והמזמרות,זהגעתם שלוהספים כ4י א4א סףאין
 שא אינו או  מבהביס  אובר אתהמנפנים

 מבחי
 את וראית' ה4

 הדם והיה % ר מבחוץ אלא אינו או מכפנים אום אתהמכפנים, אומר ייונתן , ישמעאף ר דברי , ףאחרים %1א %' הנראההדם
 יצחק רבי , לאות %אחר'ם וף4ש יאות יכם 'ףכם

 או"
 מתחתכים ומעיהם רואים המצרים שיהו כדי , מכחולאל"מ כי %א

 4% יצא לא יזה זה הקדים אס שומעאני המשקוף אףוהגעתם
 נמצינו יצא %זה זה הקיים אם הא וגום רגזוזות שתי ע4ונתנו

 וכ4 מזוזות ושתי המשקוף לאבותינו היו מזבחותףמרושישה
 בדם לטכסכם נאמר כבר והיא נאמר ימה בסף, אשר הרםמן

 טכי%רן אני שומע הדם מן ולקחו אומר שהוא כסף,לפיאשר
 ן טביןוה הגעה כל עף המשקוף אי והגעתם %י ככולםאחת

 4הכיאעו ימשהית ישי משנתנ מגיי תעאי יאךאתם
 חרך " ךעמ ע5  ? יי11
 מתערה חרבי והוצאתי אייך הנני 'ואו וגו בערך רלתךוסגור
 ואויואתם , כבורי בעכל והיה ואום ורשע, צדיק ממךוהכרתי
 בכי וצא , טוב בכי ושנס , ידרך כשתצא 54מדך וג4 תצאולא

 ארז'וישכם בדרך נהגו הראשונים כאבות מוצא אתהטוכ'וכן
 וישכגז כבקרן משה וישכם ' בבקר 'עקב רשכם , כנקראברהם
 וישכם , בבקריהושע

 שמוחי
 דברו והיא בבקר שאול לקראת

 והית שאם מי ש% :wy1 לעשות שהלכו ונביאים אמת והיאקו
 השר תשת ולהא  עאכו, אדם בני שאר ארץ בדרך נהםהשלם
 %הס'  תחן  ואום לטוף שואמם הכפייים ואוש %יערץ,ויהי

 יצ~ש ואילך מנאן וגום 'אספון השמש תזרח ואומ וגוי4קוטון
 וגו יו מעקיך רבו ואוןמה , ערב עדי ו4עכורתו לפעלואדם
 לנני ייקע

 שהו"ר כמיך אום יהודה רם וגש מצוים את
עוכר www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 יגפרשהנא יבפושה
 'NSm אום 'שמע( 4 היה הדס את וצאה ' המקוטעפרממקום

 עטיה ובהורא בחשוכא סח ידע שנאמר %פנת וידוע נ%ו'הב%
 רעיהם והם lon~ipi ננווה הוא עושים שהם מצות ישכראיא הדס את וראה ת% ומה ' ממך יחשיך %א חשך גם השמרשרי

 כצפרים שנ , חיים (א tW'DD, אין הפתה ע% יי ופסהשנאמר
nlaPן והמייט פסוח והש% ננון ירושים ע5 יי יק כן 

 ויקרא שנ' שלץחק עץדתי ים חיא ייא" "תהיסלראה
 כעט וביתמות וכת יראה יי ההוא המקו שםאכרהם

 15 יראה אלהים שנאן יצחק ש% עקדתו דם ראה ראה מהראה
 דם אס ומה קו דברים והיא , הפתח 'Sv ופסהיי 5ע51ה'השה
 ובמיירש  ביום נוהג ואינו ישעה אלא שאיט הק% מצריםפסח
 חמור שתא מזוזה המשחית יתן ולא בו נא %דורות נוהגואינו
 וטהנת וכליווה בנוס ונוהגי( מיוחדין שמות עשרה בהשיש

 עונותיה נרם מי אנ"ש המשוף יתן שלא 15 אחת ע%לדורות

 זרטאתיכם ' oltnSi, וכין ביניכם מכדייך וצו עונותיכם כישי
 %הביא , הזה הדבר את ושמרתם , מלוע פטם מכםדגתירו

 דברי ' העזים ומן הככשים מן אדא ינ,אפסחרווותש%א
 וף

 ויקהו אוטר שהוא לפי נאמר למח 'l~taai1 %ך %חוקאליעזר
 , מבניך %ך %חק ת% כמשמעו הנשים אף וגי שומע הדםמן

 הנשים, ו5אהאנשים

 נ'תנואואיהארז,תירץ והיה יבפרשה
 הכתוכ5עכודווזףמכיאתן 1 1 1 ןש

לארז
 ולה"
 ן דבר כאשר ,

 או אתה כדבר כיוצא ן וגו' הארז א% אתכם והכאתי דברוהיכן
 ביושרו וגו הששי ביום יהיה דבר והיכן שכתון " דבר אשרהוא
 דבר והיכן זנן אקדש כקרובי יי דבר אשר הוא או6 אתהגרבר
 פחדכם אז אתה כרכר ,כיוצא ונום ישואל לבני שמהוגוערתי
 יפמך אשיח אימתי את דכר וויכן דבר כאשר 4 יתןוטוראכס
 יי יושיב כי אום אתה ברבר כיוצא , ונום העם כל אתוהמותי
 נהם אוריש כי דכה והיכן * דבר וני,כאשר נב* אתא%רהך
 אידיך י; כדבר כ,וצא ונו פוף טפ נבולך את ושתי וטספניך
 כיוצא העמו מכל תהיה 'ra דבר והיכן %ך דכר כאשרכרכך
 ויומן האמרת יי את דבר היכן היום האמירך מי או אתהבדבר
 ין ונחנך רכר ,וחנן וגזם רעיון ולתתך או אתה אדגרכיוצא
 או אתה בדבר כיוצא 1נ1 קרושי לי והייתם לזנכ,הוו ולאלראש
 הסמים וודאנו דכר וריכן דכר ין כי ארז והאזינו שמיםשמעו
 כשר כל וראו יי ככוך ונגלוש אום אתה כדבר כיוצא ,יאדכרה
 כיוצרת הוא, אם אט כי עתה ראו דבר והיכן דבר יי פי כייחדיו
 %נצח המות אףכג אתה כדכר ניוצא , ו% נקמת חרבלכם והכאתי דבר והיכן , ונום תטאנוומריתם ואם אש אתהברבר
 אז או אתה כדבר ניוע~ל ן ונוט ואומה אמית אני דבר והיכותו

 כירוא ' וגו ארז עיבםותי ירכיבדן דבר והיכן וגו יי עלתתענג
 דבר ופכן וטם אשר היום הוא יי נאם ונהייתה באה הנהכדבר
 נפט תחת איש חשכן אום אתה כרבר כיוצא י מדם חציאשגיר
 %1א ץמ אתה כרכר כיוצא נארז, שתם ונתתי דבר והיכ(וגו
 כיוצא ' ונו שריר והאביד מיעקכ וירד דבר והיכן וגו שרידיחיה

 ומכרתי או אתה כדבר כיסא וכי כחת אכרם את " כרתהרבא
 ונום כנען ארור ויאמר דבר והינן וגו בטתיכם ואתאתכניכם
 אשר כי דכר והוכן ו% אמר%כם%א ויי אתהאום בדברכיוצא
 הגוי מן או אתה ברבר כיסא הארז' מן רעה ורה והשגתייבר והיכ( כאהד 'רעו ולה אוכוזאכ אתה בדנך 'כיוצא ועראיתם

 אהל אתה בדבר מרוא ' בם תתחתן %א דבר היכן * אמראשר
  עיהכפורתן  אראה בענן בי רגר והינן וכו אם יי שלטה אםאז

 ן סגיה יי והייהם רבר והיכן יי  אם %י  אלוהיו אתה ברברביוצא

 רבף הרבן תום  בשם יקרא אשר כי  אווהיה אתה ברברכיוצא
 הלחיט %כהנים אקח מהם ונס בו כיוצאך הארש עמי כלוראו
 אום אתה באן וניאף  יי:איהינו הנסתרות אמר י4והיכןאמר
  תבוש" גיוהית

 נתכפשו כשורתרעה כניכם שיכם יאמרו כי והיה5ארזויהין' מביאתן הואת ,בודה  הכתוב ונחתיה האוץ
 אוסרים חש יהשתכח עת'דה התורה שסוף שעה כאותה'שר(
 יראיננך עת'דין שעה'שהן באותה 'שר נתחשדו שובהגשורה
 משום השתחם %מה וט ישתחוו העם ויקוד שנ להם כניםובני
 אג ימהמשיוזא ויא מחמשה יש%אחד בנו ע5ו וחמושיםשנ

wan~פרל ישרא%  וכני וכתיב 1נ4 נתמיך השדה כצמה רככה שלעי1 מאות המחמש ויא אוגרהעבורה  נהוראי % י עלו מאות 
~1YIW"ששה יוקרת אחת אטה שהיתה ota1; ואתת ' בברסחחר 
 אפקה ימי בשישת מתו  ואימתי , עיו מאות מחפש אחראהמר
 והורוושבחו מיתיהן סהיוקוברין אחיו את אמי ראו  יאכתיב

 , במפיחם ושטחו ראואוקניססמא

 ראהין אומר הגיירי יוסי  רט , יי4 הוא ובחפסחי(פנזרלזם
 שנמר עד כמצרים כלייה ישר" של שונאיהםופו

 מי שכי ללמדך , הוא פסח זבח ואמרתם , פסחו את מהםאחד
 הכה שעשה האלו הנסיםששומע

 לשבת צריך במצרי משראי
 עליהם משק153 "א עסו כבר ויעשווכי יעשזיה חובריהייכה שכר ייתן ויעשו  יתרווייכו יחר ונום  לחתנו משה ויספרוגש

 להודיעך יל צוה כאשר ונום עשו כאיו עליהם מע"ר,%עשות
 מה אחר דבר , עשו כן ואהרן משיט %הם שאמרו שכשםשבחן

 כן/ עשו ואהרן משה אףתףכןיאיא

 ימה ' יוצרוח"1 ה%יףה כחצי ו811וי יגיצרשךז
 משהכח ויאמרנאכילפישנ ,1

 יוצא אני ה%4ה  כהצות ילאמר
 חב א"א %4ה, ש% חציה ע% אעמוד ודם יבשר אפשרוגונבוכי
 ועתותיו שעותיו היורע  אומי ירה בת בן יהורה  רב1 ' חיקויוצרו
 חצות ונאקתה, יי4ה באן נאמר אוסר  רבי("עור ח4קףהוא
 ין ע% %א כיבכור תיוהכתי שייח ירי ע%עיירימיאךאו כ%בכורישומעני דגה הי ווצות' ער כאן אף הצות עד ISnS'מה

 * מצרים בארז בכור כ% rDn הי ש4ה, ידי ע% 4%1ומקאך
 אחרים כמקוטות שהן מצרים ובכורי אחרים, ממקומותאפיקו
 ופוט כוש חם בכורי 1ג%1 מצרים %מכדה יומר תקטרסמן
 מבכור ' וגוזל במצרים בכור כר( ויך וגומר תעמוד למנין%1וד
 שהוחס פרעוש ע% ל%טדך הכתוב בא כסאו על היושבפרעוש
 אומר כשהווט ככור שמזא כנו ע% יימר אי4פ כא %א אונכור
 פרעו-ש שככור %ומר תימזג מה אמור כנו הרי כסאו עיהיושב
 הככורות מכ% נשתייר וה41ש בכור שהוגש לעמדך הכתובבא
 , צפון בע% , העמרתיך זאת בעבור ואוים אזם הכתוב1ע14
 מכ1%ץראהןנשתייר

 בשביי
 סליהם / טצרים ש% ףבן לפתות

 מת  יבויץ ובי , בכורהסאני ער '  ויאברם  יגויס א4משניאהוא
 את עייו הביאה יראתינו אונק השבאין יחו ש44ש איישחטאו

 נוזר פרעות שהיה נזירות שכ%  ללמדך הפורענות בנושיטה שיא יראתינו קשה ' עבטן עי שעמרה יראתן קשה 'הפורענות
  *קת יאיד5א שמח שנא% בהם שמחין השבויין היו ישראףע%

 אמית אשר יען ארם בן ונתיב  אלתשמח אויבך בנפולוכתיב
 שבואס ויא לגסיו הים כהעיות רבים גףם עףיך והעבתיצור * הנני אמרייצכאות כה יבן וגווכתיב האח  ע%ירושיסצר
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 ידפרשהבא יגפרשה
 וכ5 , הששהה בנור עד שני ושפתת עכדיכ אפי14 א5אבקבר
 המצרים יאמרו שיא אלחם חוטאת מה כהמוט זכי כדמהבכור
 עלינו שהביאה יראתנו הפ)רעניקשה זה עיינ) הכיאהיראתנו
 , פורענות כה שיטהשיא יראתנו קשה %עצטוק' שעמרה יראתנ) קשה , הפורענותאת

 מיכים ייד שעז שעית בשקץ "נ' שומעפרעתיךיקם
 מוטע ,  ייתרץ אי לילה %י  שעותי בשלשה%עמוד

 מהזר שפרעה מגיד עבריו וני  ת4הוא  טריסושרוח עיאני
 ועי ' עכדע בת'ע4

 ' ממקומו אחד אחר ומעמידן 'שר בת' כף
 אזן כ' נדויה צעקה והיתה שנ נענ'ז ' נדויה צעקהךרצרך

 בתים שם הי) וכילא או נתן מת'ר שם אשראיןבית
 מהן לאחד מת הככור שהיות כ')1 אלוצו בכורות שם איןאשר
 נשחקות ה'וס ואותו כביתו ומעמ'רו איקונין rtw~v 14היו

 41א הקבורה כיום להן קשה היום אותו והיה ' ונזרות)נייקות
 באין כלביס )ה'1 בכת'הס מקוברים המציים שהד אירשעוד
 ומתעתע'ן כוכיהן מתוך הבכורות את ומוצ'אין ומחטטיןלשם

 ' הקבורה כיום להם קשה היום אותו וה'רה 'בהם
 מחזר פרעה שהיה מגיד ולאהרןלמשהויקרא

 ושו"
 בכ4

 שרוי,ו'אמ אהרן היכן שרוי משה היכן מעריסארז
 בפרהסיא אא לעאת שלא אנ) מוזהרין משה לו אמר צאו,קימו

 נא ימה ויאהרן למשה ויקרא 5א וכי, תצאו 4א ואתםשנאמר
 יפה דברת כן משה ויאמר מעלי יך פרעה יו אומר שהיה4פ'

 כ4 וירדו אלא פסך ראות עור אוסיף 4א ' דברת וכזמנודברת
 נראשס להיות עתיר שסופך איא א4ה ת4 שא'ז איה'עכד'ך
 הפה וכן ימיכות כנור ח4ק שמשה סימר "א בראשונהוי'רר
 אהרן וא% משה אף 'י ידבר שו למלכות כבוד חלוק 14אמר
 ביוסף 1atya: שכן הליכות ככוד יחלק צום ' פרענה א4ויצום
 וכן פרעות שלוס את יענה אלהים שנ למלכות ככורמחלק
 המטה, ע4 חשב ישראל ויתחזק שנ ףמ4כות ככוד חיקועקב

 לקראת וירך מתניו וישנס שנא לסיכות ככוד חלק אייה)וכן
 חנניה וכן ,אחאב

~,vwfni 

 שנאמר 4מ4כות כבור חיקו ועזריה
 אתון  יתרע נצר נכוכד קרב כד וגו מישך שדרך נפקיןבארין
 עילאה "הא  רי עגדוהו ננו ועבר סיטך שדרך ואמר עבהנורא
 רניאי וכן ואתופוקו

pS"' ,וכמקרנית שנאמר 4מיכות ר כנ 
 ונף, מיכא 'ap דניאף אדין יגו זעק עצ'ב בל קרניאלתנובא
 אמרתם ואתם ההמכים )מ' מ' אמרתי אני צאו קומוויאמר
 רק אמרתי אני , עמי מתוך צאו קומו נלך וכזקנינובנערינו
 וגין כידינז תתן אתה נם אמרתם ואתם יוצג, ונקרכםצאנכם
 שתכלה עיי והתפילו אותי נס וברכתם ויכו, שדברת מהקחו

מעליהפורעבות,
 לצאת אותם טוררין שהיו מגיד opn עי מיייםליגתזק

 כמדת ו4א אמרו , מתים כלבו אמרו כי 'בבהלות
 היו והם4א שבהם הככור א"א מת אין כנים אוה 4)ד שישנוי שכי והיוסכורין , מצרים כארז ככור כי ומת אמר משהמשה,
 אחריהם בכזרימרוזקי זכוין בעריו חשודות שנשותיהןקדע'ן
 מרת אס  קוומה רברים והרי  אוחס, פרסם והגה בסתר עשוהן

 טובה מרה מפרסמו, בה הקרו' בסתר העושה טועשתפורענות
 , וכמה כמה אחת עלסרובה

 את שיסו מגידהעסאתכצקיטיםיחמז'רישא
 מוצ"ש וכןאתה לחמצה, הספיקו )לאהעיבה

 מאופדם בוערכם תנור כמו מנאפים כולם רכתיב לבאעתיד
 החיו מ4כנ) יום וכתיב ' חומצתו ער בצק מיוש מעירישכוב
 או אתה ומרור מצה שיורי "ו משאוותם ' זג) מיין חמתשוים

 בקר עד ממנו תותיוו יא א% כשהוא פסיה שירי שא אינו אוכ(
 כשמלותם צרורו משארות סקיי אני ומה אמור פסח שיריהרי
 נתן רבי שכמם ע4 בשמלתם צרורות ומרור, מצה שיוריח14
 רבע5ח ערב )גם נאמר ככר והרי , נהמה שם היתה לאאומר
 שוהנ איא , שכסם ער( קומר תימוד )מר, ובקר ועאן ,אתם

 משת להב אס מה עשו)כי ישראי )כני , המצוות אתמהבכין
 אידש ושמיות עמר חלמור שאין ושמיות והב וכיי בסףכיי עשווישאיוםםצרי )כן העם כאזמ דברנא או הוא הריבמצי;
 כמשמעו נתן וזהכ.ויי מתכף יותר עליהם הכיבה היתההכסות
 נחזן שהוא ער השאייני  יומר הספיקו  יא ישמעאל רביצברי
 באפלה ומה אומרי שהיו בם אאמינו אום הגלייי יוגף רבי ,%ו
 אירוחהקרט אליעורבזיעקכ  רבי הונחשרץ עכשו ' עשו%א

 פ14ני ברקום nalan כלך טאייני ה אומר והוא עליהםשרתח
 ונתת, שנאמר הקדש רוח  אלוש חן ואין  יו' ומתן מושאוהוא
  בת(אומ'אעו זגוורכי חן רוח ירושלם 1ע4 חן רוח רוד ביתע4
 אותם  משאילים היו שאלום שלא מה וישאייום איא כךצריך
 כיוצא ואחר יד טול  ף) אום והיה ייחפץפףוני תן לו אוםהיה

 ונטיה נתכת שיהם זרה שעכודה מימד אתמצריםבו'וינצ4ו
 זתרמ שנאבד ' מזו גדולה הי0 שביזת ומנין יתח5תה,וחזרה
 ביזת ז) עדיים , מצרים זו כעדי , עדיים בעדי ותבואיותגדלי
 )אכרותיה מצריס' ביזת , ככסף nDei ')נה כנפי )אומר 'ומם

 היס,עס  ביות זו , 4ך געש זהב הים,תורי כזה זו הרוובירקרק
 ' מצהס ביזת זו הכסף,גק)רות

 בניישראוממרעמכס רירהייר ידפרשה
 )עש.ריס מארה5ס.7ת ,13 אח14

 מי4 צר% מהיךפרכה
 משה ש% ק141 הויךפרסה

 שהרו תתמה ואי יום ארבעי מהי
 %היך דרכו שאין אבק אם )מה ק) רכר'ס והר'  תויאבק והיה חפניכם מיא זומ  קחו  משהואיאהרן 'יא4 ויאמרכתוכ

 ע% אתכם  ואשא שנאסר כה לק"כ ' יסוכותישרא%מרעמסם בני נסעו עין, כהרף להלך שדרכו יק41 ק) ')ס ארבעיםמהיך הוי
 בסע ויעקב רכתיב ממש סוכות סובוהה ' וגוס נשריםכנפי

 אלבש מונות אין אומרים וחכמים  אייעורסוכתהרברירגי
 %ף מקוס איתם מה באיתם )יהנו מסוכות יסע) שנאמרסקוס
 כבחר עגבי אלוש סוכות אין אומר עקיבות רבי , מקוסוחוכות
 ונוגה  'ומס ענן מקראיה ועי ציון הר למכון ח וברא:שבאמר
 ' ישעבר אלוש 4י א.( חופה, ככור כ4 ע4 כי 4י4ה, יהסהאש

 יומם יערן תהינה וס)כרק תימור%ומר 4ב~ומנין,תעתיר
 סיכותה אומר נחמירה רבי ישוכון, יי )פדחי ,ואום וגוםמחורב
  כששמאות , בס;פ) 4וה~ש נותן מתחיתו ימד שצריךלפי

 שיווסשים השבוס וגומ'שימי סביב  גבורים otvwiשישימה מכתו הבום  שנאסר ישמעאף רבי רברי ריבתם  כששים 'א*
 מיחמה מיוסדי חרב אחוזי  ישראי.בויס מגבורי גבוריםרבוא
 בכבוד הסידים יעיז) ')כתיב '; גספרםיחמ)ת 'אמר כן ע%וגו
 מיכיהפ )אילאסור ' בנר)נס א4 רוממות טשככותכ ע4ירננו

~otptlaמטף לבד , ונ"מ הדר כתיב משפט בהם לעשות ואום 
 מנשים לבר ' מטף 4בר אומר יוחנו רכ' ' וקטנים נשוםלכד
 יבר דב?.י רביבה ועשרים מאה וגומ רב ערכ וגם , וזקניםטף

-~NPQWt, רביגתן רבו~ש' וארבעים מאתים אומר רביעקיכ~ש 
 הקרוש אמר עליהם י ובקר וצאן רבודת וששים מאתיםאומ
 גדורן ברכוש יצאו בז ואחרי יאברהס הואהדוך

 יציאתן עם /
 )זהם כסף ממלאן אנישמצרים

ויאפו
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 ו טפרשהבת ו טפרשה
 דוייק 51א השסדץ את שישו ממו ' הכצק חתניאפד
1י

 מעיר 'שבות ך'כא לעת: וכן י שנגפי 4"מצן7עד
 ועוגת שנאם חררה אצא ,ונות אין וגו'עוגות מלכינו 'וםוגום

 גדול נס , קטנה עונות 0שס 4י עשי אף  תאבייכתיבשעורים
 נורשו ,כ' המן שירד עד יחס ממנה שאכלו בחררה להםנעשה

 4התמהסרה יכ15 ו44" שנאמר מאייהם "ני שומעממצרים
 ש4 שבחן הקדדנה להודיע שטו4הס 4א עדה וגס שננאק,ער

 צדרץ רנו ואין לפרבר נצח הירך למשה "(רו של" עדישראל
 כקכ4רה מפורש ועייהם משה אחר והיכו האמימ אלאלררך
 ל'; ישראל קדט נטלו שכר מה ירושים וקראתכא~טהלוך
 'D'tiW אומר אחד כתוב ' 'שרא15גו% בנ' 'awlnl נאמריכך
 ארבע אותם וענו אוןועברוס ג וכתו שנה מאות וארבעסנה
 ער שנה הללז,שלשים מקראות שט 'תקוימו כיצד שנה,מאווז
 אחד כתזכ אי רבי ' הכתוים כין גזרה נגזרה ' יצחק נולדשלא

 רביעי ורנר א:מ % מאותשנה,וכתוב ד זם או וענואונרועכרוס
 rtWtvi אם הקלה אמר שו כתוכין יתקיימושני כיצר הנה'ישובו

 / לשטם נוא4ם אני 4או ואם לדורות גואלם אניתשובה

 וכארז וב"רשכנען במצרים "שכשבי ישי(כנ'וכנושב
 הדכרים מן אחד וזה שנה מאות וד' שנה לנושן

שכתבו
~fDhnS, כראשית/ ברא אלהים כתסו(יו בו כיוצא המלך 

 ט%השש" ויכל בראם' ונקוביו כר וברמות, בצלם אדםאעטה
 ותצחק שפתם, שם ואכייס ארדה הכה השביעי, בי"סמשבות
 אכופן עקרו וכרצונם איש הרנו באפם כי , 5א1 בקרוביהשרה
 5א ' אדם נושנש ע4 וירכיכם בניו ואת אשתו את מ.טרעתקח
 4כ4 להאיר אותם איהיך 'ו חיק אשר נשאתי, מהם אחרחמור
otDynציית ואת 4ו וכתבו , 4עכדם יאותת צויתי 5א אשר 
 מג'ד שנרה שישים נ,קז חה' ונוס 'שראף כנ' ומושכהרג4ים'
 עשר כחמשכם עין כהרף רגתוכ עכבן ףא הגיע שהזטןשמכיון
 נגזרתם כניסן בפו ' לבשרו 5אכרהם השרת מלאכי באובניסן
 היום בעצם יכוףן'1'הי אחד קץ סקי שוההי הבתרים כיןנזרה
 שישראי זמן כל מוצבט אתה יצ"ווכןהזה

 ככיכונ[ משועכרין

 רג4יו'יכשנג(ו ותחת ישרן אלהי את ויראו של עמהם'שכינה
 צר, לו צרתם בכי ונאסר לטוהר השמים וכעצם אומר הואמה

 עמו ואענהו יקראני %ף מנין יחיד טץבור,צרת צרת איא ליאין
 יוכף את יו ויהי ואום אותו, יוסף אדוני ויקח ואו% כצרהאנכי
 אונו לנעזר % ' איהד עי ממצרים פדית אשר עמך ספני~ו%
 ואי גלים, ביס והכה צרה בים ועכר של בים ישרף עם עכרהעז
 אי כתוב מקרא א4מ4א אי עקיבא רני מיכה של צלמו זה זהשה

 פדית עצמך הקבה לפני ישראף אמרו ככיכוב יאמרואיפשר
 מוצתי את1כ1

 ימצרים ניו , עמהם סכינתה שניו מקוס ככף
 ז כמצרן בהיותם אביך אית " נגליתי הנגיה שנ עמהםשכינה

 ניו ן בבלה שוידואי ימענכם שנאמר עמהם שכינה 4ככ5ניו
 הארום גלו ' בעיים כסאי ושמתי שנאמר עמהן שכינהלע'ףם
 מבצרו-ען כנדים המוז מאדום בא זה מי שנאסר עמהם,שכינה

 אינו איודך ין ,aw1 עמהן,של שכינה ככיכובן לחזורוכשעתידין
 היא מיבני וכי כיה מלכנון אתי ואום ושכ, א4א והשיבאומר
 44ננוע41ם'5י4 ואת אני ככיכו4 עז4ה %בנלומא והףאבאה

 'הושע רכי דברי ףהגא5 עתיד'ן ובו ננאלו 'בו 4ישמורוהוא
 לעתיד ' נגא14 בו אום אלעזר רכי ' ף'י הזה הליזה הואשל
 וגום שופר בחרש תקעו שנאמר בתשרי א5א נגאלים אין4בא
 4יי' הזה ה54ח הוא %% 1ג15מה הוא SN~WtSi חק כי מהמפגי
 גוש אני אברהם אבינו %אכרהס שאןהכה הזה הזייה הוא(א
 ז עין כהרף הפה עכבו 5א הקז וכשהגיע יבא יעתיר בניךאת

 ישראי כני 4כ4שפרים
 בה להשתמר -יכין צ ישר( שכ4 מניד

 ""משהין%"יו"ש ךי~פכ2ך ו טפרשה
 פורט ' כסיףופורט

 פרט'איה כהנים ממלכת . תהיו ואתם כסוף, וכי55נתה4ה
 אייך תקחו ' כלי התורה חקת זאת כ4ל, תדגר אשרהדכרים
 כל4 פרט. נכר כזבן כיי, הפסח חוקת זאת פרט' אדומהפרה
 מצרים כפסח הפסח חקת זאת שכפרט, מה (א ככלל איןופרט
 אוכפסת יונתן ל יאשיה, רבי הכתוכםרכר,דכרי דורותובפסח

 מנין  רורות פסח מצריס פסה אלא  איי41כצריס"כתובמריר,
 טצרים בפסח יאשו רבי 14 נם , משפטיו ובכל חקותיו בכי4%

 ea~a'1 וגכ% חוקותיו ביי ת% ומה מדבר הכתוב דורןוכפסח
 הכתי כאשא

 כוי יאכל לא נכר כן כ5 גופות, (א אינה בפסח האמורהחוקה אי עקיכא בן איסי י כו המהוסריס ככרים כלטד
 / ףב ערל נכי בן וכ4 של במשמע, גוי ואי משומד ישראלאחד

 nJpa %ל מנין וקטן אשה , איש עכד "א 4' אין איש עבדוכי
 טעכבתו ענר'ו שמילת מגיד רבו אותו מקו',ומלתה מכלכסף
 אתת הרי מנין זכריו מיעז עבריו מלת (" 4י אין בפסח5אכ4
 כאן אף מי5תוכרי מהבהין אז 4ה4ן זנאסר א; כאן נאמרי(

 עכד'ו'4' מיית כאן אף עבריו מיית יהין מה או זכרם,מעת
 מעכבתו עכריו מיית גין אוילאליעזר

 5אכי
 ת4 ומד: כפסח

 אומר אתה טנין וערלים עבדים ףפניו שהיו הרי , אותוומלתה
 רשאיתי ויהאכי%ן ףמוין רצהשאם

 כן 'אכן אז אותו ומלתה
י ערןים לו ""ם רשא' שהוא מעינורכו ל  וינפש שנאמר 
 עכד'ם לו תק"ם רשא' אינו או% אייעזר רכ' ' והגר אמתךבן

 רשאי 1at,s אום ליעזר רכי , והגר אמתך גן רנפש שנערלים,
 כן אם , כו יאכי אז אותו עריילמונגומ%תה עכדים %ו4קייס
 ש,הורכוערב הרי י %ומר , והנר אמתך כן וינפש 5%מה
 נאמר לכך שהחשיך עו' , ימולו הספיק ולא חשכה עםשכת
 להכירה : כו אני או ' אותו ומיתה %א , והגר אמתך כןוינפש
 שחזר אפילו :rna שערה אפייי מייה מצות בו שנתקיימתןאת

 ן כתרומה %א בפסח לאכל מעכבו אינו העטרתה והפההכשר

 נר זה 5טומאה'תושכ הוצץ אין ואמרו בגיור רבות; נמנו זהע%
 נח6 ימה ושכיר תושג אומר א.עזר רכ' 1;גה' זה שכירתושכ'
 5י יש 'אמר ש44פ עד הערף כה יפסול בתרומה הפסח מןידון
 אינו חסורח תרומה ' הערף את בו פס4 ' הק4 פסח ומהברין
 כ1 שמיעט כפסח אמרת אם 4א ' הערף את גה והפסולפין

 תאמר ' העוף את כו פסף 1]ך ' 4אכ4'ו אכילתו זמןהכתוב
 כח שנפסיל דין אינו 5אוכ5ירץ אכילתה זסז שויבהגתרומה

 י בתרומרץ ושכיר תושב בפסח ושכיר תזשנ 4% הערףאת
 תושכ זנאנל כפסח ושכיר תישב נאסר 3ש יהקיש'וידוןואפנה
 פוסד( כאן אף הערף את כו פוסף ףהין מה , בתרומותושכיר

 ככר והיא נא% 4מה ושכיר תושב או6 יצחק רבי הער4' אתבו
 וננעוני מהע ערכי היה אם אכף , בו יאכף 5א נכר בןנאכיכף
 ן ושכיר תושב 14מר תימוד בפסח יאכל יוכשר אט שומעכשר

 ב"~ית אי מדכי'אתה הכתינ " 'אכ5כ"כייה "ךדנבייר
 ע אוב כשהוא כמשסעו, אחד בכית ארא איש אוא
 בבתים נאכף שהותן אני שומע בהם אותו יאכלו אשרהכתים
 ומה אח כחכורה , יאכף אחד בכית וקמר תימור מה האהרבה
 דפסח אמרו מכאן יאכיואותובהם אשר הכתים טקייסע5אני
 כן שטעון רבי הבורות' בשני נאכי ואין מקומות בשנינאכף
 עליהם ונקענה אחר גבית היו כיצד מקומות בשני אומריוחאי
 עליהם גשמים צררו בהצר ח'1 , ףחוץ ףוצאיםהקורה
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 ו טפלשה
 מן שיא 5א םגץםחן, כשם שתו אולתם נמצא הכית/נתוך
 אינו או לחשרה חוץ חושו אומר אתה להכירה חוץ וגויהכות
 ה11א אם הא 5אכי5תו' הש חוצה 5ומ תלמוד לבות חשא5א
 ושימים הואיל נוהן והדי( , כשר יהא אני שומע משה ע%עכר

 אם שלמים ע5 לסדת אם , לים קדשים והפסח קייםקדשים
 הא פסלו לחוך הווראו אס רפסת אף יכוץ HDD' יחקהחמאן
 חוז היצרע הכשר מן הכית מן תהר"ש לא יומר תלמודמה

 הכתוכ בכשר , חוצתה הבשר מן רבית מן תוצ'4ן 4אלחבורה,
 ' פסד[ עצם ואחד בשר אחד או ככשר אומר אתוץ ןמדבר
 מזהבית תושרש 5א יומרתימור

 ונוי
 מדבר הכתוב כבשר

 את ואכלו נאמר ככר וה45י נאמר ימרץ ' בו תשברו %אועצם
 שחוצה הכשר,הבשר את ואכיו שנאמר לפי הוה כיילההכשר
 הבשר אינוא45י 5עצסאו שחוצרץ הכשר אתהאו5%עצס
 עצם בו תשברו ן14 ועצם מקאם אנ' מה הא ' העצםשכתוך
 תשכרו 5א 5לועצס תףמ1 בובשר שאין עצם או בשר' כושיש
 ימרס ברי( שהיה קדשים כשאר ולא בו ' בשר כו שיש עצסכו
 בו תשברו 5א ועצם משום עסו עוכר הוא הרי הק% פסחאם

 תשברו כף משום עליהם עוכר שיהא רץ אינו תמוריםקדשים
 קדשיס'כ5עדת כשאר ת.בובוו%אבוהאמה

 'שר"
 5מה

 מצרו שפסח ~DW סאן לכס וקחו משכן 'אומ שהוא לפינאמר
 אף4ש כשר אינו דורות פסח אף למשפתכם, איא כשראינו

 כערבוכי' בא דורות שפסח מגיר ישרן עדת כ%ימשפחה,תף
 אתי י~ויולי

 מידי פסח יעשה נשנתג"ר אנ' שומע ' גר
 רכי ' %ד גר אף כלר אזרח טה הארז והי%כאזרחת%
 יעשיש אני שומע , פסחים שני כין שנתגייר הרו אומרשמעון
 את עישה שלא ער אזרח מה הארז כאזרח והיה תל , שניפסח

 הראשון את עשרץ ש5א כ% גר כך , השת את יעשההראיתן
Inwptמנין עבדים מ'ףת זכרים מילת א5א 4 איןמיאכויבפסח, מעכבתו זכרים שמילת מגיר זכר כ5 לו המונך , השני 
 אף עבדים מילת יחלן מה ונא5%הין נאנכאן דן אתההרי
 מילת כאן אף זכרים מילת מהלהבן אי ' עביים סילתכא(
 מעככתו זכרים מילת אין אום יונתן ר יש* רבי דבריזכרי

 תרן זמה כפסחמלאכוף

 המוי
 הלניל שהא הרי זכר כ% 5ו

 מהם איזה אינויודע מייה ומצות פתחן מצות , משתשתי
 שירע מצוה תקדים זכר כ% %ו דיגשו% אומר כשהואתקדים
 ההביא ,איש  יו המוך תל שאין אומר נתן רבי , הפסחלמצות
 גביורי~ש ,nwpa י חורין יבן רבוויצא שטגף4שני העבראת

 מעשות ובא ן לאחרה ומקצת לפניה שפחותי מקצתשטכסו
 V1tlnh'S חורין בנות לפניה שטכ5ו את ואמרו הכמיםלפני

 ן מותה יום עד שמשוה ואעפכמשועבדות

 כן כ5 נאמר כבר והיא נאמר ימה יאכיבו 5אער%5
 כשר יהא אני ~Ipalw ער5 ישהק אכ5 בו יאי 5אנכר

 ' 1aSINtNS ער5 כ% %י5אכוףפסח
 יהיהלאזרה אחוהיהכאזרהארזומהתלתור נאמי כבי ייא נ"מן 5מף י 'היחלאייח"התהירה
 שהשוהכו פסת א5א לי אין נר אחד ינור וכי אומר שהואפי
 מנין םשתשכתורה כ5 שאר לאזרחהנר

~ 
 אחתיחה תורה

 שבתוריה מצות בכ5 לאזרח הגר את והשיח הכתוכ כאלאזרח
 %נ אחת יהא בכור כf~a 5ע יו"ימש"'נ4קיש5י 1יוי8818ר8! יריפרשנו

 נדרשת שהתורהמדות
בהם,

 קדש 5כ1%, צריך שהוא ופרט לפרט צריך שווא בכףי
 כ5 ואחדנקכווזי ונלכ%אחדוכרים פטררחם4נ%בכור

 ו יפרשהבא
 יפש אבי הכלל אנ?קוראאת שאס הפרש את %% /מההכיף את אקרא םמסמעאני נקבות יגיפרט"צאו אשרי51דהככור
 הפרט את אקי נקכות,אני %א אכ5 זכריס הבכור כ5 5%נכור נקכהיהי בין זכר בין ראשון שיויד כ5 קתמעאמ , הפרטאת
 שומע הכי% את 51א אתהפיט קויאמ אם אתהכי% %%מה

 פותחרחם שאית וכין רחם פותח זכלכקשהואאניכ%שהו
 יקיו רחם ופותח זכר שיהא ער כלבכי קדשה בכולתיהיה
 את ~בהמה כארם תזנו מקנך וכ5 5י רחם פטר כ5 שנאסה
 חץ בנדם להם שאין הלהם 'צאו כנהמה 15 יש כאדם 15שיש
 בה1 וככור בהמה יככ)ר אדם בכור תקיש 4א " בבהמה5הם
 ר44 חף כוהכנורה' פוטרים הנפלים הכחמה טה אדםלככוב

 רשאי5יתנו אתה אדם בכו ומה , הככורה אתהנפ5ופוטריכו
 5כ5 5יתנ51ו חתהרשאי בהק ככור אף שירצה מקו ככי5ו

 ז וזבחיכ עולותיכ שמה והכאתם אום שהוא לפי שירצהטקום

 5הכי~י1 הוכה עייו יהיה רחוק כמקום הוא אפייו אםושומע
~ntab

 לבכור ארס ככור הק"ש ) וככהמה כאדם ת5 הבחירה
 בכור אף שירצה מקום בכ5 לכהן נותנו אדם ככור מהנריקה
 אדם ככור r1a1 ' שירצוץ מקום ככי 5נהן נותנוכהמוט
 ז 'ום DtV~W' לו מטפ% כהסה בכור אף יום שלשים 5ונוטפל
 הקדישו תקריש הזכר אומר alnw לפ' נאמר למרה הורע4

 איגד הקדישו לא ואם ' מקודש הקרשתו אס אוזמתקכ5'שכר
 תקדיש הזכר %י מה הא ' מקופ מכל הוא %' %ומקורש
"קדישו

 ע4א וביער אומר )צוה בואתה כיוצא שכר' 5קכי
 התש 1pat1 א'( ולבנון נאמר ככר וחלא נאמר למההכול
 הכבש ואת כו כיוצא שכי' שתקכם עייה'הכהן וניער )5מה

 % מה וגא עויה די אין והייתו נא% כבר נאנוהיאהאח'5מה
 לי ועשו כו כיוצא ' שכר לקכ5 למה'נאמר האחד הכבשאת

 הארץ ואת השסים את נאמר ככר והלא נאמר ףמה 'טקרש
 'כד'5קכ5שכרע5 מקדש ועשוקי מהחג' הא 'אנימ5א

 יהושע רב' שם שבת ולא כיבנה תלמידים שבתו"עש"ה'כבר
 בוכנה לכם היה דברים מה להם אמר תלמ,ריואצו,1כשכאו
 שעזר 4 5ו אמרו שם שכת ומי 5הם אמר רמי אחריך 15אמרו
 חרש ויא עזרי גן יתעזר שם ששכת אפשר עזריאל5הםגן
 טפכם כולכם היל נצכיס אתם דרש וה כיל 15 אסרו דברלבם
 שכר 5יתן אלא לרע טוב נין להכין יורע היה וכיטף 'נתרכס

 yan שנאחזו מה לק"מ ' רצונו עושי שכר קרבותלמביאיהם
 ככן הריני זה חדשי"רעל רכר זה א' לפס אמ וצ צדקולמע(
atpl~אברהם אשריך ' היום כלתי זה לדבר זכא;' ו4א שנה 
 שרבט יתום הדור אין ן מהיתך יצא עזריה כן שאלעזראבינו
 דרגה זה כלל עור רכי לו אסרו כתוכה שרף עזריה בואלעזר
 הדבר ייוגו5כה חי עור יאסר יירא נאם כאים יסים הנחלכן
 בח"רץ נורר בת 1 וגוידה לכנים מתאוה שהיה לאחדרומה
 שמעון רני , הכן בחיי נורר והיה ה3ת הניח ' כ( ונויר5וישר
 ופנון בדרך מהלך שווה יאחר דוס הדבר למה אומר יוחאינן
 הימנע וניצ% ארי בו *גע זאב מעשה מספר והיה ניצף זאבנו

 ויקרן דרס 13 כיוצא , ארי מעשה מספר והיה זאכ מעשההניח
 בנ כיממת השני, ויתגךים הראשון א5,עכרשם ביגשטהמקום
 ונתקיים הראשו( שם עכר ' אברם שמך עור יקראורשו5א
 נתקיימו הראדון שס עכר , אשתך שרי דרש נו כיוצא /השני

 ,עיחראשג ו% יענף עור שמך וגמא ו5א תדרש"שמ'כיהא
~ottpn)

 %ו נתוסף , השם
 יונה"

 יצחק , יאשיה ושעסה יצחק הכה ספי  שנקראו הם 21 ,"כה מפי שנקרא  שמו  נשתנה %א
 ן ישוק שמו וקראת בן לך יוערת אשתך שוה אכף אומותהו
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 י1הרשהבא 1 יפרשה
 אומר מהו ביאשיהו / שמו יהיה שימה כי אומר מהונעקמה
 ,Spawt אומריאף ,1'ש וגי שמו יאשיה דוד 4כית נו4ר כןהנה
 עד למקום נלאי ומעשיהם צדיקים ש4 שמותיהן מש ,בגחם
 ש% שמותיהן מצינו  וגו כבטן אצרך כטכס שנאמר נוציוסלא

 , וגו מרחם רשעים וורו  תל מנין רשעים ש% שמות.הן*ריקום,

  מערים יציאת שמוכירים אלא %י אין וגו העם  אי משהויאמר
 ימי וגי, צאתך 'ום את תזכור שללמען מנק בלילות.גימיס
 אום וחכמים זוחה בן כדברי הלילות חיוו ימי כל הימיםחייך
 , הדושיח לימות לרגיא חייך ימי כל הזה נעוים חייךומי

 יציאת %הזכיר שלא ישרא% עתייים זומא נ( יהסאטר
 אם כ' ממצרים ישראף את הע"ה יואשר חי עוד יאמריוציא נאם כאים ימים הנה שליכן לבוא לעתידמציים

 העיה אשר אוי ינתן tlbYI' סאות  ישרן את העלה  יואשר1"
 שאומרי ומנין לבוא לעתיר מצרי יציאת שמווזירי הביאוישי
 יצחק "הי אכרהם אלהי אבותינו ואלהי איחינו יי אתהוכרוך
 א4 תאמר כה משה אל איהיס עוד ויאמר שנאמר ,עקבואיהי

 ואכית שנאמר trlan ע% מכרכין שהן ומנין וגוגניישראף
 , שנייה כרכה זו הארש על , ראשונה כרכה זו וכרכתושכעת

 נחמני כר הי,א יר' טוב כףשנמים
 %ך נתן  אשר אמ1היבנק

 '  לך  בתן אשר מחוסר זה מה ושבעת ואכלת אומר הואהרי
 שהוא המזון כרכת איא 4ן אין פורענות ימרה nalei סדהבין
 ר היה ?IQ לפניו ' לאחריו כרכהטעון

 ישמע"
 וחות קל אום

 שכ('ר'נתן כל 4א תאב כשהוא טעק.ברכ לשובע כשאכלמה
 בטרם אותו תמצאון כן העיר אל כבואכם אומר הוא הריאומר
 יברך הוא כי בואו עד העם ,אכלו לא כי לאכו% הכסתהיעלה
 וחת יחמך את יוברך את ועכדתס אומר יצחק רט ' וג4הזבח
 אכילת איא 5י אכיתו,אין שלא עד לחמך הוא אימתי ,מימך
 חום ישמע" רבי מנין ו4אחריו,תורח לפניו ברכה שטעוןמתן
 לפניו כוכה טעון שערץ חיי שהוא מזון אם ומה וחומרקל

 נרכסה שתטעון הוא דין ' הכא עולס גה שיש תורה ,ולאחהו
 אוברואכית הוא הרי אום בחין בן היהורה '  ויאחייהלפניה
 זרה אקרא השם שם כ' אומר 'הושע י אח' בן חנינא רכי 'ינו' טוב ףקח כ' דכת'ב תורה זו איא טוכה מחוסר וה מהושבעת
 עונין הן ומה ' אחרין העונים יאיהינואיו גורל הבו 'המכרך
 עונין יהו גשמו קזרא וכשהוא לעויס, המכורך יי ברוךאחריו
 'aw' י יחרו, שמו ונרומסה ייואתי נד14 וכן ' בשכס4אחריו

 D'b~pnI חי צדיק הצדיק את מזכיר כשהוא לברכה ~pt1y!שכר
 יוככישלצדיק

 אור( בהנאה,כשהוא יאסרו א4א אינו או כאוכי' המאכיףאת חמדיעשי אמן,%איאכל לברכה 1ג%, דרכיו
 %א מה% הא , כהנאה שאסור למדנו עייוחמץ תאכף4א
  את לעשית חמץואכל

 המפכיי
 רב1 , יאשיה רבי רברי כאוכף

 את בהם עשה קיים שרצים אם ומה , צריך אינו אהמריצחק
 כואת שנעשרה רין איבו חמור  חמושהואהמאכייכאוכ%'
 וא הכתוב בא יא חמץ יאכף תייא מה הא ,המאכייכאוכ%

 ן כיבד אחד יום א4א במצרים מצה ישראל אכלושיא מגיד היום חמץ יאכף 4א אומר ה%'4י יוס' רב' כהנאהלאסרו

 גשמים 41א קשה חמה לא כשה שהוא חדשאיא  האכיכ חרס  ת% שאין  האביב בחדש יוצאים"תםךץךב(
 ן ככושרות אסירים מושא כיתה יחידים מושך אומר הוא1כ(

 יכמן כשר שהוא חדש ככושרל"א 5ל מה נכושרות ת4שאין
 כוכים ח14 ככושרות אומר %נתן ' גשמים חמהקשהו4א4א
 תשרו מקכרזס ותצרים שנאמי בוכים שבמצר; שוחקיםצאל1

 מתרומפ צדיקוונישה5ה השועבאה4י ננה שוקימשיה
 ש4הס הכשרות במעשה ככושרות, אומר נתן רבי , מצריםעל
 בזכרן אומר עזריה בן איעזר ר / הצובאות במראות אומרר

 את קדשו רבר  את זכר כי שנ מבסריס הבניאס אכיסאכרהם
 בן שמעון רבי י  ברנה בששון עמו יוציא  ואומר , עברואברהם
 ואראך עייך ואעכור שו ה5ה הוציאס רצוייה אולבזכ1יוחאי

 יצאו עצמו בזריזות '4א מצר, מארץ אתכם ,ו הוציא ידבחוזק שלכי ממצרים ישראל יצאו כוריזות וגייא בדמיךמתכוססת
 מושיב י5א וני חגורים מתניכם אותו תאכ14ממצר;שלוככה

 נחירו שכנו סוררים אר בכושרות םוציגאסירים  ביתהיחיויס
 אונוואוןש~כפ הוא וכן כהכשרות' עמהם שנוהג "אםוררוהיו

 בי ואמ'ויברו , במדבר יהפ,צם רעיהםחמתי תטמאוואונר%שפי מצרו" השןיכוובגיויי  עיניו שקוציאיש
 ון~

 עזבו, 4א מצרים גיוסי השייכוואת %א עיניו שקויי אישיי ישתוע אבו

~wpw1
 כתוכם הסה אשר הנוים ףעיני הת% לכ4ת' שמי למען

 אך.סוררים מצרן מארץ יהוציאס ףעיניהם ~הם נודעתיאשר
 יוצאים אתם היום , כהכשרות עמהם שנוהנ איאהיו

~ItSV 
 ת4

 'יעכר צריכח אינה ממצרים ישרן שיצאו שהשנה מגיד האכיכבחדש
 שכל בארז הכנער, 8 ש ן 81 ארזנייכיאךעאל 815וי181 יןוקרשה

עמסים
 מרכר הכתי

 אתה מרכר,הכתוכ )עממי( באוץ איא אינו אואתה.אומר
 % כארץ להלן מה כיאה 4ה%( ונאמר ניאה כאן נאמר ,אומר
 עממין ה כארץ כאן אר מדבר הכתו אחד כמקוס שה(זעסמין
 לאבותיך נשבע אשר אומ הגלילי יוסי ר , מדבר הכתוב 1שהן
 כאן נאמר דן אתה הרי במשמע דהירות כ4 אני שומעהאדמה פרי כף %1קחתמראשית אומר שהוא יפי נאמר למה לך4תת
 onw עממים ה כארז להלן מה שבועה להין ונאמרשבועה

 יאשיה רי %, ז'במקום שה( עממיז ה כארז כא( אף א במקוםן
 חיב זכת ארו להלן ונאסר ודבש זבת ארץ כאן נאמראומר

 כארץ כאן א'אף נמקום ז שהן עממי ה כארז להלןורכש,מה
 ן 4אכותיד נשבע אשר , אחר כמקום שבעה שהן עממיה

 כרת ההוא ביום אומר הוא כאברהם , 4אכותיד נשבעוהיכן
 הזאת כאוץ נור אומר הוא מה ביצחק , ברית אברהםיואח
 את וגיועכדת עיתה סובב אתה אשר הארז אומר הואביעקב
 4רורירברי עשה כך כמצרים שעבדת כעכורה הזאתהעכורה

 ' נתןרבי

 בהשמעו מצה כי "גי שימע ( מצב תאכלי'מיםושנעת
 דכריס איא אסרתי לא ע%יוחמץ תאכל 4את4

 החטים המינק חמשת זה (ה זה ואי , וחסך מצה ליריושכאים
 ודוחן אורז יצאו ושיפו( שועף ושכוית והכוסמ'סוהשעורים
 "א וחמץ מצה לירי כאין שאין והקטניו והשומשמיןוהפרנק

 , סרחו(פידי

 4עשו'הראשו שא אינו או רשות הימיושאר "יכ" היאשרו 4עשןת ' מצית ת"כלו'מיםשבעת
 כערב יום עשר כארבעה , כראשון %י , חוכה והאחרוןרשות
 שנעת אומר אחד כתוב , מצות תאכף ימים שכעת ,הראשון כישי אא האחרו 4וןכלשק ע4ך אין חוכההא קבעוהכתם
 כתוכים שני יתקיימו כיצד ימים ששת אומר אחד וכתובומים
 מ( יצא בכף4 היה הזה השביעוא4ו

 הכ~
 * הכ4% ע% 44מד

 אף רשוי שבוע' מות אי ' רשות אףכ41ן רשותמהשכיע'
 חובוק' הכתו'קכעו עשר ההריעה תל ' רשות הראשוןלילה

הא
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 * יפרשהבא יצפרשת
 הראש411י4הי כישק אלא האחרון 4שו( יומו 5יד *ן"8

 % הכל מן הזה ;Itp~ae ה , רשויו וצמים כל זשאר ושכההראשנן
 ףמים שבעת אום אחר וכתו' ימי ששת 'ala אחד כתו ' ובונצא
 ושכעת ההרש מן ששה אלא הללו מקראות שני ,lat'pntכיצר
 והגזת אות שהוא לפי נאם 'למה ליי חנ Ifp'awn הישן'וכיוסן

 טוב חנינה,יום 'l'Pa שהוא הראשין עט "" לך א.ן %ין תגשעתו
 ראשון 5ט "א לי אין 'nls'a תאכל ישי שבעת ~ל מניןהאחרון
 סועד של קדש,וחויו קרויומקרא והאחרה הראשו ויטהואינ( אתהדן הר' מנין מועד של חניגה'חולו טעונין שהןואהרון
 קרויים שהם הראשווהאחרו יט של יסרת אם קרש סקרקרוי
 מקריש קרוי סוער חולו'על חגיגה טעונים שהם קדשבנקרא
 'וס אם ומה והוסר ק% ועור ' חג'נה שיטעון הוא דיןקרש
 הן לאחר'ה ולא %פניהם %א קרושה שאין ואחרון ראשוןטוכ
 דין %פניוולאחר'1 קדושה שיש מוער שף חולו תגינהטעינין
 שאין והאחרון הראשון טופ יום את 4א , חנינה שיטעוןהוא

 ו%אהריהם יפניחם חגיגה טעותן ואין לפנ'וולאחריוקרושה
 לפניו חג'גה טעון שהו" מוער של חויו חניגה טעונין הןהרי

 יש חנינה v~wi זמן כף או , חניגה שיטעון הוא די( לאולאחויו
 מצות , יאכף nlya תף ' מצת אין חגיגה שאין זמן כל ,מצת
 משש "סור שהוא החמק על למדנו שלא לפי נאסר למהאכן
 %% ולמעלה שעית משש אסיר שהוא מני( , ולמעלהשעות
nlyaכודקין פרקים בשלש אומר יהודה רבי ה ה ן מבא יאכל 
 בשחרית, עשר ובאיבעה עשר, ארבעה אור ' החמךאת

 , הביעורובשעת

 מה יחמך ושאור לשאור חמץ הקיש חמש %דייאהעלא
 ימצמץ בב% זה מה , 'ראה ככ% זה יראהאף כב%זה

 מחמשת זרם אף המינין טחמשת זה מה , ימצא ככ% זהאף
 בכ% תל כשמועז שומע נאננככחמס לשה גכוףך ככף ,המינין
 ש% חמצו יצא כרשותך' ביתך אף ברש;תך גבולך מהגבויך
 אינו 'אבל %כערו יכוי שהוא אעפ י נכו ברשות שרגאישראף

 אתה '  שוייבערו ברטותואביאיגו  שהוא אעם משיתודייו שנפלה חמץ ו ישרץ כרשות שהוא נכרי שי חמשברשותו,יצא
 ובנתים שבעה בנבולין ללמד אא כא אינו או , בא %כךאומר
 נכתים אף שכע נגכו%ין שאורוגוסה ירגףך לא 'ת%לעויפ

 ,שבעה

 זדה בעכור תר יום שבעוד 'כור ההוא ביוםאי החי" a7ta 4% חדש מיאש "נ' שימע 'לבכרועונדת
 , זה בעכור שולחנך לפניך,על מונת ומרור מצה שישנשעה

 בן זה "א לכם' הזאת העבודה מה אומר שחוא לפייסהנאטר
 עצמו את שהושא 8%1' הכףי סן עצמו את שהוציא הוארשע
 הכלל מן עצטך את ~rNStnW ו%פ' לך %1א ל' ססצריםבצאת' 4 יי :nap זה כעבור הנ%% מן הנטאהו אתה אף הכי%סן

 ' נגאל האת לא שם ה"תאלו

רייהי
 פרשיות' מלארבע %אותונוכרדאחד

 תפ'%'ן תן תורה ואמרה הוא'ל נותן והדין-
 ארבע גיד אף טוטפות ארבע כראש מה כראש תפיף'ן תןביר

 י אחר כרך בראש כך אחד כרך שכיד כשם עלפרשל, ארבע ש% אחד כרך ירך %אותע% י ומה 4מ תלמודטטפות
 תן ביד תפיל( תן תורכם ואמרה הואי% גזתןוהדין

 לטיטפות תל , אחד כרך כראש אף אחד, כרך כידבראש,מה תפיק"
 ש% כימין ר' יעשה או , אסורות טוטפות ארבע היילטוטפות
 ארבע סו( אחר כיס עימך כי( "ו(ו%זכרזן י פרשיותארבע

 ז*שיות

 כמשמעה יר ע% א4א אינו או יד שי גונה ע4ירכתע%
 נ)ס' על ביד אף , שלראש נוכה מהבראשע% , בראשתפלין ת* ביר תפיין תן תורה ואמרה הואיל נותןוהדק

 'ד נובהש% על ע%ידך אומר אליעזר רבי , ידש%

 אומר יצחק י ' לאחרים אות ואינה לאות לך ידכה עללאות י והיה תל כמשסעו' יד ע% אלא אואינו ' יר של נוכהע% ,אתהאובי
 את D~laW1 כסשמעה"ל ידכה ע% "א אינו ישאו ש% ט5עף
 ירכהזת ע% , יי והנובהש% ' כננדהלנ זהומכוון )אי ,סיב כנגס מכוון שהוא דגר אלא אסרתי %א מבככם ע% אלהדברי

 שאע אלפ ימין אואיבואיא והשסאף, אתהאוטרשמא%,
 טפחה וימיני אדש יסדה יר' שניאף , לדבר זכר לרברראיה
 l'a'ai קשירה מה וכתבתם וקשרתם אובו יונתן ר , שמאףאיא בקום בכי יד חינו ,הא וגי תשףחנה יתד ידה וגוואוםשמים
 ן יד קרויה שהימק מצינו אוכר יוסי אבא , כיזמן כתיבהא5

 שנ לדכר זכר ;;דבר ראי שאיןאעפ
 וישלהישר"

 ן 'ם'נו אתיר

 ' בימין ן נות שיהא הג.דם את ףהכיא ירנה על תלומה
 כיך,תןאהש4 זמןשליר כ% יוך ע% לאיתלדלימיו[

 כשהוא תפלין מצית אסרו מנאן ' כראשראש
 חויץחל ,וכשהוא ראש של נותן וא"כ ' יר ש% נותן 'נותן

 ראשי ע%גובהש% עיניך וחהכשליד'ביןאתשלראש
 ת% כשמועו עיניך בין אלא אינו או ראש של גוכה אומראתה
auaנוצת ל להין האסור בעימכם ונלסה "היכם לין אתם 
 או~הואי4 יהודה ,רט ראש של נובה עיניך בין אף ראששל

nlua1כירמקום נראש,מה תפילין תן כיד תפ'יין תן תורה 
 %יטמא ראי שהגא כתם כרחש אף כנגע להטמא ראוישהוא
 שנא לפי נאמר למה בפיך, יי תורת תוזינה למען , אחדבננע
 נית(,הואי% והדין הנשלבמשמע אף אני ,alw~: לאות לוהיה
 מזוזרץ ע% יסדת אם ncp; מצות ותפלין nwp סצ:תומזווה
 כנשים נהנו הפילין אף יכוכ( כבאנשים בנשים נוהגתשהיא

 בם אלא אסרתי %א בפיך, יי תורת תהיה למען ת%כבאנשים
 חייבין הכל אסרו מכאן ' תורה בתלסור חייבשהוא

 תפלילו מנחת היתה כוש' בת מיכל ועכדו' מנשים חוץתורנה כתלמוי
 רבן ש% עכרו סכי , %רעלים עולה היתה יונות סיאשתו
 %מען ן עיניך נין ולזכרון , מניהתפילין rvnנסייאל
 קורא כאלו תפילין nuan אמרו מכאן , יי'בפיך תורתתהיה
 maw1 , ושאפיין מן פטור כתורות הקורא, וכרןבתורה
 ושמרוד שנאמר ףפי נאסר למה למועדה הזאת החקהאת
 הקטנו,והדין אף אני ידך,שומע יאותעף לך והיה החקהאת
 %מדת עשה,אס מצות ותפלין ' עשה n;sai ומוזה הואי%נותן
 תפלין אף יכור[. ככגךוליס כקטנים נוהנ שהוא ' מזווהל
 הזאת החוקה את ושמרת לום' תלמוד ' כגדולי גקטטסינהם
 קטן אסרו מכאן הפ14 %שמור שיורע בס' איא אמרתי%א

 ' תפיין לו עושה הוא הר' תפלין ישמורתורע
 אדמה אתה תפלין חוקת ח , הזאת החיקהאתלשומרון

 הענין במי אמות המצות חוקתאוא,נואלא
 והית אומר א שה; 'tDS~ נאמר למה ימימה ,מיסים נתפליןםרבר
 הואיי( טחן והדין ' כמשמע הלילות אף אני שוסע ףאוו%7ך

 מזוזת על %סדת אם מצותעשה, ותפלין עשה מצותוסזווה
 כבים* כעילות נוהנין תפיק אף יכוף ככימי ב%י1%תשנוהגת
 Dt~ta דא נותןולאגלילות' גשיסאתה ומיסהתרסיסים
 אם palw: %אות י וזויה אוסר שהוא -dS" נאמר יסהוסימה
 ומזווטצות הואו% נותן כמשמע,והדין וימוטוכים שכתותאף
 מזי ש לסדה אס עשה חצות ותפייןעשה

וכימים נשנצו* שטהגת
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ט ה יפרשהבא ח יפרשה
 4% טובים וסמים בשכחות יהנו תפייין אף ימ4 טוסובימים
 אומר יאשיה רכי ן טובים ונמים שבתות יעאו / ימימהמימים
 עשתן מצות עשה,ותפייין מצות ומזווה הואיל , 'מימהמימים
 אף יכול / סוכו וכימים כשבתות שמהגת מזוזה ע4 למדתאם,
 שאתה ימים יש י ימימה נדמים דא , ימי% מימו כן,תל 4יןתפ
 רבי , מומם וימים שכתות 1h'Yt' עתן אתה שאין יעם וישנות!
 אות,5א קרויק ותפילין אות' קרויק ושכת הואילך אומריצחק
 שבת תדחה אמית אות' לתוך אות אוותן אות כתוך אותיתן

 ואיכלעיו1 4תפי4ושאינ! ר,ן, בית ומיתת כרת עליהשחיובי!
 שמים 'i'Qa נאמר חדש עשר D'a~ אחת התפי4ק אתישרוק צרי שאדם מגיר מיט'יםיםה בותדין'דא נןתת ויא כרתלא

 האמור מהימש , גאולתו תהיה otot להין ונאמר ןישמה
 אין כק האמורי ימים אף חדש עשר משנים פחות אין4ה4ן
 אינו אומרי שמגו בית היי בזת דברי חדש עשר משניםשהות
 ' אים אבי שי תפיק יו אום הזקן ע51ם'ת'שמאי יכדקןצרי

 נ'ו'ץ""ליז" ושעידן יחפושת
 עשה מה וכי שמו עלהאר

 ופנה עמד לארז נכנסק שישראף כנען ששמע כיק א4אכנען
 הארז אקרא אני י כנו מפני פסת הק%האתה לו אמרמדניהם
 הוא אפריקא,וכן זו זו זו ואי ו2תכארצך ארז 4ך ואתן שמךע%
 חת כני ויענו וכתיה , חת ואת ככורו צידק את ילל וכנעןאום
 ירידי, את ככרתם אתם הקקה 4הם וניאמר אדני שמענווגו,
 כארצנס יפה ארז יכת ואתן , שמכם ע4 האר( אקרא אניאף

 וכל הארז א4 אתכם והכאתי %ו, נשבע 'iym' 4ך נשבעכאשר
 כיום כתיב הוטו כאברהם נשכע והיכן %אכותיד, נשבעכאשר
 הזאת באר( גור כתיב ביצחק וגומר אברהם את "' כרתההוא

 לך ונתנה עליה, שוכב אתה אשר הארז כתיבוגומר,ביעקכ
 היום כאלו כעוניך תהי אכות,"א כירושת בעיניך תהאש4א
 הפרשה איא העכרה אין , רחם פטר כ4 והעכרת ן 4ךנתונה
 אומר t~StPi: כן 'שמעו! 4כת1 נח4ת1 את אום'והעכרתס הואוכן

  השבט תחת יעכור אשר  כי אומר שהוא יפי ןף מהוהעכרת
 מום בע4 אם ומה נותן והרין , במשמע היתום אף אנישומע
 כשר שהוא לריר"תום יהתעשי נכנס מזכת לנכי כשרמאינו
 יוכיח הלקוח והרי '  יהתעשר נכנסלדר יש" nata~"4גכי
 יוכיח יהחש(.הוא יריר נכנס ואיבו המזבח גגי ע% כשרכיהו
 יריר בכנס יהא %א השובח עיגוני כשר שהוא אעם היתוםע%

 5כך / ברשותו נויד שאינו בלקוח אטרת אם 4א ,להתעשר
 יכך כרשותו שנויד מיתוס תאסר , ףרעזעשר יריר נכנסאינו
 עכורה כאן נאן ' הדין מן זכיתי 4התעשר'4א לריר נכנסיהא

 בחיי א"א עיין חיה קרושה אין יהין מה עבורה יהיןונאמר
  חיה קרושה תהא שיא הוא רין כאן  האמורה עבורה אף 'אמו
 ייכיאשר וכרים יהין ונריסאף כאן אימה , בחייאמואלא
 כחמה שנר פטר כן ' כמשמע נקכות ואחד זכרים אחדיעבור
 עובר המוכר את להוציא לך יהיה בכור,אשר אינו אחר'ווחבא הככוי מן פטור יהא אמו, ששגרתו אלא בהמה שגר פטראין

 עובר הסונר  את אני NtylD' במשמע יולד אשר לגויבהמתו
 ת% י שינוי עוברבהמתו היוקח את אבי ומביא , ינויבחסתו
 בכרה סיא רחי אום  הגיייי ייוס' היה 4ימנאן  הודרים ןגה שי  עוברבחמתו  הייקח את ןהוציא ובצאנך בבקרך יו"דאשר
 שנלו %וה! ;DnuW~ כאחת ראשיהם שני חעאו זכרימ שניויערה
 ינהן'  אחריוואהר איפשר(א  אומריאי וחכמו חיו,הזכרים
 וף4ש בחירז געגיויא 'גשהולא בשה הסורחפרהניפטר

 בניחואגביאים'ופסדהםורז ו4א "יאבמצפח,בשחיטתי
 שומע תפדה, פדה אך מנאמר 5פי נאמר 5מה כשהתפדה
 כשת הפיה חסור ופטר ת4 כמשמע טמאה כהת כמר נ4אני
 ז טמאה נתמדה בכור כ4 פודה אתה אי , פודה אאוהחמור

 המ"ר פטר  יבומכן בסה, תפרה חמור  ניפטר אחרוכר
 אס אר  וכייסתי בגתות  טמאה בהמה ושאר בשהאתהפורה

.
Inlaibal~  תנהו טמא בהם טרלין ענין אינו אס תפר  gtap 
 מהקרש  אותרה הכית)פורי! לברק טמאה בהמהוומקדישין
  1(מרומצוחשר11" וערפתוםכאן תפרה לא אם"בית

 קורמת
 פודחו י,תה אין אם וערמתו תפרה %א אם %א , עריפה%מצות
 ומנין יאבוו ננסיך אף כהן נכסי ואברת הואיר(עורפהו
 מושו ' עריפה 4ה4ן ונאמר עריפה כא! נאמר בהנאהשאסור

 אדם בכור כי ז כהנאות אסור כאן אף בהנאתה אסורלה4!
 תפדרש חוש מכן יפדהיו אומר שהוא 4פי נאמר 5מה 'בכניך
 ןא ככלל אין ופרט פרטכל4 שקלם חמשת כסף כערכךכ%%
 ובין חוף תפ% בבניך אדם בכו בי אומר  שבפרטוכשהואמה
  וכ4%%שי כלמופרט אקא ' ףאו אמרת  הראשון נייבניףאו

 המטלפיי בנכסים מפורש הפרט מח הפרט כעין  רוןאאתה
 בכסיס אלא מרבה איני אני ףף  ממון ן פופ אחריות להםשאין
 אדם בכורי פורין מקום ככן אמרו מכאן / אחריות יהםשאיו
 כבניך ארס נכו ,כל והקדשו וקרקעות ושטרות מ;נריסחוך

 לפדות שהחב מנין נשים מחמס  שויויובכורותהפדההרי
  בבכיך אים  בכור כ4 % כ%!את

 תפרהוכי
 אפר1ח1 בני בכור

 אפרה  בני כיבכל ת4 עצמו יפרהאת פראואביו יא אםמנין
 אומר הגייתי יוסיר

 הואיי
  כנךוימר את פיה תורה ואמרה

 ימדואבש %א שאם "ורה עיתימו ימרת גנךתורהאםאת
 ,layp~ את  פורה בוא אביו  פראו %א אם בך סימריעצמוהוא
 לא הכי'שאם  כנגר שקול שהוא תורה  בתלמי  אמרת אם%א
 שקוימו שאינה בפייה 'האמר יעצמו סימר הוא אביולמדו
 עצמו, את ~רה יא אביוויא פראו יא ולךאס הכיבבגר

 אביו  סקו %א הכ%'ואס כנגר  שאילשקויה תוכיח המייהורוי
 עצמו את  יפרה פראואביוהוא %א כךאם ' עצמו ממאתהוא
 הוא אדיו סלו %א שאס ' כרת עליה שחייבין כמילה אטרת4א
 אם לכך י כרת עליה חייביז שאין כפדיה תאמו עצמו אתמ4
 כנין וארו! הפרש עצמו'אמרת את יפי לא הוא אכיו פראולא
 תקמור רוי ולא , תימוד כהרי מילה הרי 4א שלשת! מביןאב
 ואז זה כהרי פדייה הרי ולא פרייה נהרי וזה זה טקיה'ו4אכהוי
 אביו עשה  יא aw הכן ע4 האב מצות שהוא שבה! השוההצד

I"wp'ש אס עלהבן האב מצות ויהוא כל אף  יעצמו הוא~% 
rnwp1הוא אביו יו nwpt, התורות אמרומן מכאן יעצמו at%i 

 אומרתן 41למדו תורה, %41מדו ' חיברותו בנו ימחיאתארם

 אומר רכי , שייט ילמדו אף עקיבאאומר רבי , אשהויהשיאו
 ' מדינה יסוב,אף

 מחר ףש ' עכשו ב"ר יש , בנךמחר ישא5ךכילךףךן
 מחר זמן' לאחר מחר הרי ואת מח ' זמןלאחר

 הדי לכנינו כנוכם ישתוו עכשיו'מחר מחר הרי הזה האותיהיה
 אוגע נמצאת והמשפמים החקים העדות מה ' זמן לאחרמחר

 ואחר ' תם ואחד רשעי ואחד חכם' אחר הס' כניםארגעה
 החגףם הערות סוס אומר הוא מה חכם '  4שאו5 יודעשאינו

 ן אפיקומן דפטח אחו מפטירין איןהפסח כארגי 15 אתהפתח אותנואף  יואהינו צוה אשראמשפטיס

 געיתך וכפר הבקל מן עצתו את שהושא וףפי5ו וילי יכם יכס העכורההואת  מה אומר הואמהרק(ע
 אף נ ש א במכייתא
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 אפרשהבשית אפרשה
 נצאתי 4י ע עשה זה נעכר 5ו ואמו שימו את הקהה אתהאף

 מההוא תם , ננאף שםלאהיית היית %ךאלו ולאמסצרים%י
 מבית ייממצרים הוציאנו יד בחהק "יו ואמות זאת טהאומר
 ביזם לבנך והגדת שנ %ו פתח את %שא4 ושאינו'ודע ,עקדים
 שאפ אומר אתה 'iItdaa1,1 אייעזר 4 העדות מה וגי,4אההוא
 לעסוק שצריכים תלמידים שר( או חכמים שף חכורההיתה

 הקשה כי ויהי העדווג5 מה נאן 4כך הצות ער פסחבהלכות
 * פרעה %כ יואת %%תחזק מאליו, אל שומע לשלטנופרעה
 ככורי כנגר בהמה בכורי זוכהין אמרו מכאן ככורי כל ייויהרג
 תו לאות והיות אדם בכורי כנגד אדם ככזרי זפוהןבהמה
 יביאך כי והיה %' קדש תפלק פרזל מזכירין מקומותבארבע
 יר של פרשיות ארבע אמרומצות טכאן שמוע אס והיהשמע
 5" קרש הן 1"1 טוטפת ר דא( יאש של פרסיו אחדיד כוךהס

 ואס כסדרן, כותכן ' שמוע אם זהירה שמע' ' יבשךוחיהכי
 ן יגנזו אלו הרי כסדר( כותב(לא

 הרוחה והיתה דפסחא מסכתאחסלת
1  כשלח ויהיפרשת

 ףשלחס'1'שלחסיצחק ואברהםהויעמהם * *ש שנאי 14' אלא מקום בכי שלוח אין נשלחילה?
 את נס שאמרהפה

 ישואי
 כך ע% נט14 שכר מה ' טפכם אתכסואת אשיח אנכישאמר הותי ' אשיח %א

 שאל 'להיא את ירעת' %א שאמר הפה מצר" תתעב%א
 כך על נטיו שכר מה ' במצרים יהס נלחם יי בי יקרא%מפני אנוי

 אצר( וסצכה , ארזסצרים ייובתוד מזבח יהיה ההואניזם

 רפרט הוא ' :1Slpa' אשמע יואשר מי שאמר הפה ףיי,נכלה
 מקום להם נתן כן על , הרשעים ועמי ואני הצדיק יישאמר
 און ן איהימ נחם %1א ' ארז תכ4עםו ימינך נטית שנקצורה
 עמי כצאן נוהת אומר הוא וכן , נהוג איא זהנחוס

 וכתיב וגו
 ב הד הוא קרו הוא קרוב פישתי'כי ארץ דצך בענעומםתנהם
 את תעכדון ממצרים העם את בהוציאך למשה הקבהשאמר
 %מצרו ,atwS! הררך קרוב הוא קרוב ני הוה, ההר עףהאלהים
 קרובות ' הוא קרוב כי 5א , במדבר ני ימים שלשתשלדרך
 אס באלהים %י השבעה %אכימ4ך אכוהס שנשבעהשבועה
תשקוד

~ 
 הוגש קרוכ כי 4א , קיים נכדו ועדיין ולנכדי ולניני

 הושו קווב כי דא , ;n'uwi ראשונה מלחמה השנועהקווכם
 הנהמא ישובו רביע שאיורור הארו את כנעניים ירשובקרוב
 המדבר דרך אלט* ישראל לאות פשוטה ררך הקהוההביאן
 מיד יארץ ישרו עכש,ואת מביא אני אם הבהאמר

~tptma' אק.פם איא התורה מן בטיים והן ככרמו' נשוהוואדםאדפ 
 הו~פ קרוכ כי ,דא תרומה אוכלי %הס ושוין ן המן לאוכלי"א 4ררוש התור ניתנה יא אום שסעק י היה מכאן בגופ(בכיית הבאריוהתור מי ושותין ןן אוכלין שיהיו שנה ארכעיבמדבר
 כנענים ששמעו כיון איא בפישוטן המקום הביאן%א

 את וסתרו האילנות כ% וקצצו הזרעים כ% ושרפו עתרוגננסו שישר"
au~aanאכנת הכמחתים %א הבה אטר המשנות את וסתמו% 
 מלאים כ%טובשגוכתים טלאה אלא חהבה %איששאכניסן

 שיעמדו עד שנה ארבעים במדבר הריניבקיפן איא טובכ4
 מלחמת זו וגו והים אמר כי דא , שקלקלו מה ויתקנוגנעמיס
 בני מיחמת זו "היס אמר ני רא וגל, העסיקי שלוירדיסלק

 נושכל אפרים ונת'בכני שותיח אפריס בם שלאיהאפויס
 העדיי ברית סמרו שיא מפנ' וגו ' קרב כיוס הפכו קשתוומ'

 %יראועצמותני
 םטושיכי

ע
 השר

 עה
 ...(' -. ץ.

 אם ומות ו ק דברים זודי לאחוריהם יחזרו ש"א כד'איהים
 א4 מצרימה ונשובה ראש נתנה אמרו עמוגףן דרךבשהקיפם

 !1WpS כדי העם את "הים ,aDt1, א)כןוכפ ע4 כפשוטהבאין
 %יגעם כדי אומר ויעזר ר , ונפאר ובשייו כמן וגבורותגסים
awשנהמוייכך לצרפן כדי המדב וגון ימי קצר גחי ברר ענה 

 אכותען שנאם לנסותם כדי סוף ים , והמרא הגדורבמדיר
 כדי דרך אומר pw~nt: וגירתי ופלאותיך השכילו לאבמצרים
 התוהה את יהס%'תן

 שלבכי
 אתכם 'וקהינו צוה אשר הדרך

 %וכבכילם נדי רבודבר מצוהותורהאור, כינר 1אומרתלכו
 המןאת

 שנ'המאכיי
 5הם גשו % כדי סוף ים וני, כמדבר מ,

 ואום זנו גדולות עושה מושיעם אל שכחו ,שנ וחלאותנסים
 בני ע15 וחמושים שנ מזויינין א"אחמושים אי* והמושים כמדבר, בתהומות וי57יכס ויחרב סוף ביםויגער

 ואתם , ישראנ(
 המנשה שבט והצ' נד ובני ראובן חםושו,וכתיויעכריתעכרו
 מחמש אחד לו וחמקה יא צבא ח%וצ' אלף ארבעיםהיוצים
 אומר נהוראי רבי , מאות מחמש אחד יא , מחמשים אחדולא

 כצמחהשררש שלרבכה מאותעיו מחמש אחר לאהעכורה
 שהיתרץ ויעצמו וישרצווירבו פרו ישראף ובני וכתיכ ,גתתיך
 את איש ראו %א אפ%ה'של ית' כשישת מתו ואימתי 'במצרים מישי הרכה ממתו "א ע1% מאות מחמש אחד העכוייאעין מא1 מחמש אהד אומר )אתה ן אחר בכרס ששה יולדתהאשה
 ראו שלוש %הקכרץ ושכחו והורו מתיהם גזברים מהיואחיו

 יוסףעמו עצמות את ויקחמשרץ , במפ4תס וששואהביהם
 משה'שכ% ש% והס'רותו חכמתוףהוד'ע

 בכזה ltPO'P~ 'שראי
 לב חכם אומד הכתוב עמו ' ')סף עצמות כמצות עוסקומשה
 היכן עדע היה מהיכן ומשה ' ילבט שפתים ואויל מצותיקח
 והיא הדור מאאו בשתח4 אשר כת סרח אמרו יוסף קבורהיה

 %ו עשו שמזהו הוה כמקום 1% אמרה יוסף קבר %משההראתה
 על( ועמד בא , נימס כתוך מתכתושקעוהו ש% ארוןמצרים

 הניערם יוסףיוסף ואמר וזעק יתוכו וזרק צרורנייוסנט%
 תן כניו את גאל שהוא אבינו לאכררג( הכה שנשבעהשבועה
 אנו כגילך גא51תך.כי את ואיוועכב ישראל ייואיהיככור

 ש4 ארונו צף משבועתך,מיד אנחנו נקיים מאזמעוככים'ואס
 תאחו אונלויהי הוא הרי הזה ברבר תתמה 1" משה' ונטיו וכף*

 הקורה אתטפיל
 והכרזי

 ייוהוא אהה  ויאסר ויצעק למיס נפף

וואוי
 הציף שיאייהו תימירו  ומהאיישע קו רברים  והרי '
 בקיפוסו4ן אתמר נתן רבי אליהו, של רכו ימשה קו ,הכרזף
 כה מורד שהאדם שכמדה ללכדך ייכף קכור היה מצריםש4

 אחותו ותתצכ שנ אהת' שעה לטשה ר"מת'נה לו,מריםמורדי
 והשכין~ןכהמ הצרוו כמדבר %ה עכב והמקו , %דעהמרחוק
 4א והעם שנ , נכור ענני עם ימים ~nplw' ישראל וב%והיויים
'yD)באחא שאין אביו את 4קכור זכה יוסף , מריס האסף עד 

 גס עמו ויעל כתיב אביו את לקבור יוסף ויעל שנ ' ממנונדוי
 משה אלא בו נתעסק שיא כיוסף גדול לנו מי פרשים גסרכב
 כושר" 'lWW~ יוסף בעצמות נתעסקמשה

 תקח של ממנו גדוף
 ~pDpna שי4מ כמשה נדול %נו מי עמו ישף עצמות אתמשה
 ,עקג apwl~ "א עוד כמא,ולא אותו ויקכור שנ שכינה אלאבו
 זהכהני והשכינה הארון 'וכף בותוועס וזקני פרעה עבדיעלו

 שהירץ א5א עוד ולא ן כבוד ענש nplwl~ ישואף וכיוהלחים
מהרך
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