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פרשת בא
ריאמר יי' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר* שומע אני שהיה
הדבר למשה ולאהרן כשהוא אומר ויהי ביום דבר יי' אל משה בארץ
מצרים (שמותד כו) למשההיה הדברולאלאהרן * א"כ מה תלמוד לומר אל משה
ואלאהרן אלא מלמד שכשםשהיה משה כלל לדברותכךהיה אהרןכלל לדברות,
ומפני מה לאנדברעמומפני כבודו של משה .נמצאת ממעטאהרן מכל הדברות
שבתורהחוץ משלשה מקומותמפנישאי אפשר ,דבר אחר אל משהואל אהרן למה
נאמרלפי שהוא אומר ויאמריי' אל משה ראהנתתיךאלהים לפרעה (שםז א) ,אין
לי אלא משהדיין לפרעה אהרןמנין תלמוד לומר אל משה ואל אהרן הקיש אהרן
ן לפרעה אףאהרןהיהדיין לפרעה  ,מה משה היה אומר
למשה מה משה היהדיי
דבריו ולאיראאףאהרן אומרדבריו ולאירא  ,ד"א אל משהואלאהרן * שומע אס
כל הקודם במקרא הוא קודם במעשה כשהוא אומר הוא אהרן ומשה (שםו כו)
 .כיוצא בזה אתה אומר בראשית ברא אלהים את
מגיד ששניהם שקוליןזה כזה
השמים ואת הארץ (בראשית א) * שומעאני כל הקורם במקרא הוא קורם במעשה.
כשהוא אומר ביום עשותיי' אלהים ארץושמים (שם ב ד) שכיד ששמהם שקולין
כאחדוהכיה כיוצא בדבר אתה אומר ויאמראנכיאלהי אביךאלהי אברהםאלהי
יצחקואלהייעקב (שמותכ ו) שומעאני כל הקורם בדבר הוא חשוב מחברו ,כשהוא
אומרווכרתי אתבריתי יעקבואףבריתייצחקואף אתבריתי אברהם(ויקראכו מב)

.

.

2הדבר.לשון המקרא והדבראין בהםירמיה היג מ"ט:
3רלאלאהרן.בא'צמוסיףכאןע"פ
התשהריבמצריםבסיני
מניין הרי הוא אומר ביום דבר ה' את משה בהר סיני
באוה"מ מניין הה"א ויקרא אל משה וידבראליו מאוה"מ
נמצא ממעט אהרן מכל וכל ,וא-צ 4 :כללזכו" צ"לכלי
לדהרותובן נסמוך.5, ,א.ס.א,8ט  wort aberחוש Lewy.
ה 6 :8. 38משלשה וכו' .ויקראי' ח' וידבר ה' אל אהרן
ן ושכר אל תשת קרח י"ח א ויאמר ה' אל אהרן אתה
יי
ובניךוביתאביך ,ושם כ ח ויאמר ה' אל אהרן בארצם לא
תנחל ,ז"רוכן פירש בא"א אלא דחושב ג"כ פסוק חואני
הנה נתתי לך את משמרת וכו' וכתב כי הדברר דנשיאות
עון המקדש ודבור דשמור תרומה חשים להו התנא כחרא
אבל בשכ"ט דף סט כתב דהפטוק דבארצם ומו'אין למנותו
נין הנך שלשה דהדגור הזה היה עלידי משה וע"כ מפיק
פסוק זה ומעייל במקומו שמות ד כז ויאמר אל אהרן לך
לקראת משה המדברה ויש לפקפק גם בפירוש הזה דהרי
בספרי במדבר צד קלד מבואר דהמאמר וידבר ה'אל אהרן
ואש הנה נתתי לך וכו'היהע"י משה וא"כ מנקן דהתהלת
הפרשהלאהיתהעלידו ועודהיאך קאמר מפנישאי איפשר
והרי איפשר ואיפשר וכמוכןיש להקשות לענין פ' שתוי
יי
ן מנאליה דלאהיתהע"י משהועייןזבחיםקטו :וברש"י
ותוספות שם ד"ה וקבל ע"כ נראה כמו שפ' במ"ע דהכוונה
לשתי האמירות במדבריב ד-וויאמר ה' פתאם אל משה
ואל אהרן וכו' ויאמר שמעו וכו' ועוד שמות ד כז כאשר
הבאתי כבר בשם השכ"ט ועיין ספרי במדבר צד ט וספרי
זוטא צד רמז ורנא ותנחומא סימן ה כאן ופ"ז ובמדבר רבה
פרשה ו סימן ה 10 :ולא ירא
 .מכילהא דרשב"י דף 1
תנחומא פרשהז ושכ"ט שם רמדרש תנאים פרשת שופטים
יח סו דף קיא - :ד"אוכו' .מלקמן מסכתא דבחדש פ"ח
משמע קצת דהעקר כהג'רבי אומר 11 :כלוכו" אשגרת
לשון ורצה לומר דבל הקודם במקרא חשוב מחברו וכן באינך
זה כזה .שתי נוסחאותהן והניח הכותב את שתיהן ,מ"ע 16 :ביבר' בא"א מגיה במקרא:

 2ט רמז קפ כלפש הדיבורן למשה ולאהרן] ס"ה גם
לפש אבל ד לאהרן ולמשהן משיהיה דבור לשניהםן
כיכשהואן כ ה' וגו'ן בארץ מצרים] דם ח'ן  3ט אל
משהן טבל הדיבורן ילא היה הדבור (א הייבר)
לירן ן 4טאלא *מרןמ"ק א ]1אטמ בשמן
אנפית כלולוכן בס' ן  5לא] דמ מהיה ן ד מדברן
רנמצאן אב את אהרן ן 6טלפי ן ושאפשר ,אק
שאיפשטרן ואל אהרן] א שהרןן  7אל תץ' ת"ל] א ח'ן
כראה ומ'ן 8טמקישן 9היה] אטכסי9תע בס'ן
םומהןוי
הבפ'ג]אנ1כמפ ח'] אטאמרוכן בס/כ א'וכן
בס'ן  10אטפ ואעווכן בס'ן ולא בפ' בק מואינו 1ד"א
וכו' אני] כו ח'ן ד"א וכו'] אכמ ר' אומריכול (אכ ח')
כל וכו'  11טיבול כלן הוא] ט ח']אטכמ ת"לן 12ם
ללמדךן זהכזה] מח'ן ט? בזהןכיוצאוכו' כאחתש'העמ'
הס']נוח'ן אככיוצאכווכןבכלהענין,מכיוצאבדברן אכ
אלהיםוגו'ן  13הוא] אד ח'ן  14אכמ ת"לוכןבכלהעניןן
 15כאחדזה כזה] מ ח'ן כאחד] אכ ח,ןכ בזה ן ויאמר]
אד ח'ן אנכי] ד ג' האלןא אברהם וגו'ן מאנכיאלהי
אברהם וגו' ן אלהי אברהם וכו'] כ ח' ן  16אאני וט'
ת"לןל במקראן מ הקודםבמקרא הוא קודםבמעשה ת"ל,
כ הקודם במעשה ק~' ת"לן  17אכמיעקג וע' (מ ח')
מגיד (א שמגיד)ןל וכן במקרא ואף את בריתי יצחקן

אי
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מסכת דפםהאבכא

רשה א

מגיד ששלשתןשקוליןכאחד .כיוצא ברבר אתה אומר כבד את אביך ואת אמך
(שמות כביכ) ולשומעאניכל הקודם במקרא הוא קודם במעשה) 4כשהוא אומר איש
אמוואביותיראו(ויקראיםכ
,מביד ששניהםשקוליןזהכזה .ושכיוצאבדבר אתה אומר
ויהושעבןנון וכלבבןיפונהוגו' (במדבריד ו) שומעני כל הקודם במקרא הוא קודם
 6במעשה ת"לזולתיכלבבןיפונהויהושעבןנון (שם לביב)מגיד ששנ'שקולים כאחת)י
בארץ מצרים .דוץלכרך ארמדה אומר חוץ לכרך או אינו אלא בתוך
הכרך כשהוא אומרויאמראליו משהכצאתי אתהעירוגו'(שמות ט כס)והלאדכרימ
ק"ו ומה תפלה הקלה לאהתפלל משה אלאחוץלעירדבורהחמורדיןהיא שלא נדבר
ו אלא חוץ לכרך ומפני מה לא נדבר עמו בתוך הכרך מפני שהיתה מלאה
ימ
 10שיקוצים וגילולים .ועד שלא נבחרה ארץ ישראל היו כל הארצות כשרות
לדברות משנבחרה ארץ ישראל יצאו כל הארצות ,עד שלא נבחרה ירושלם
היתה כל ארץ ישראל כשרה למזבחות משנבחרה ירושלם יצאת ארץ ישראל
שנאמר השמרלךפן תעלהעולזתך בכל המקום אשר תראה כי אם במקום אשר
יבחר ד '7אלהיך (דבריםיבינ) עד שלא נבחר ביתעולמים היתה ירושלם ראויה
 16לשכינה משנבחר ביתעולמים יצאת ירושלם שנאמר כי בחר ה' בציון וגו' ואומר
זאת מנוחתי עדי ער (תהלים קלם יג-יר) עד שלא נבחר אהרן היו כל ישראל
כשרים לכהונה משנבדר אהרן יצאו כל ישראל שנאמר ברית מלח עולם הואלפני
ה' (במדבריח יט) ואומר והיתהלוולזרעו אחריו (שם כהיג) עד שלא נבחר רוד
היו כל ישראל כשרים למלכות משנבחר דוד יצאו כל ישראל שנאמר הלסו
 20לכם לרעתכייי' אלהי ישראל נתן הממלכהלדודוכו' (ד"ה ב'יג ה) אם תאמררן
אני אתהנביאים שנדבר עמהם בחוצה לארץ אףעלפי שנדבר עמהם כחוצה לארץ
 1ך ששניהםן כאחד] אס"' ,כ זה בזהן אב אביך וגו'ן
 2המוסגר אר ח'] הס] מ ח'ן 3אאמווגו'ן אמגידוגו'
כיוצאגווכו'ןזה כוהן כס מאחתןהמוסגר ד ח'ן  4א וכלב
וגו'ןוגו'] מ ח'ןאש'אניוגו'ת"לן 5זולתי] במק':בלתין
א:יפונהוגו'ןיפונהן מנ'הקניוין כאתתןאסח'ן 6אתהוכו'
לכרך] ב"ה גם פ אבל דם ח'ן ד תוךוכן בט'ן 7ויאמר
אליו משה] ט ח'ן וגו'] רק אטבן  8מ מהן אט ומה אםן
למפ קלה ,כ הקלן א תפלת'הקלן אטמ נתפללן משה] ד
פ ח'ן אטכס לכרךן דם חמורן דין וכו'] דפ לא כל

 1אמך .בא"א משלים שומעאני כל הקודם במקרא חשוב
מחברו 5 :כאחת .עיין כל זה כריתות פ"ו מ-ט ,ותוספתא
שם ת"ד הט"ו ,ת"כ ריש קדושים ,מכילתאיתרו פרשה ח,
ספרי גמדבר צד קעו ,ירוש' חגיגהעז ע"ג,ובנלי שםיב.
ותמידלב ,.בראשיתרבה פ"א מט"ו ,ויקרא רבה פל"ו ס"א
מדרש שמואלפ"ה ,מדר"א פי"ח ,ילקוטבראשיתסוףרמז ד,

וישעיה תקיא ,פ"ז בראשית דף ג ,ילקוט המכיר תהלים
יגילולים.
מ' קב .סי"ט תנהומא ב' בראשית סי"ד וסי"ט10 :ו

שמות רבה פיעב ס"ה ופט"ו ס"ה ,תנתומא כאן ס"ת פ"זי

וש"ט דף סט - :ועד-היה ראוי להיות עד אבל גמשך
למה שקדם כלשון התנחומא ולמה נמצאת שכינה במצרים
ללמדך עד שלא וכו' ,וכן בגעלי התוספות עה"חוברגינו
בחיי שכתב ומה ששרתהשכינה בא"מ דרשו רז"ללהודיעך
שעד שלא נבהרה א"יוכו',עיין מ"ע ומדרשהנאים שופטים
יח סו(צד קיא) מקרבך ולא מח"ל וספרי שם פיסקא קעה:
 12כשרהוכו' .צ"לראויהלשכינה משננחרה ירושלם יצאה
א"י שנ'כי בחר ה'בציון וגו' עד שלא נבחרבית עולמים
היתהירושלם כשרה למזבחות משנבחר וכו' שנ' השמר וכו',
א-צ .ולשון ר'בחיי עד שלא נבחרה ירושלם היתה כל א"י
כשרה לדבור משנבחרה ירושלם נפסלה כל א"י לדבור עד
שלא נבחרה בית עולמים היתה ירושלם כשרה לדבור
משנבחרביתעולמים יצתהירושלם הוא שכתוב זאתמנוחתי
עדי עד ,עד שלא נבחר אהרן וכו' וכן גרסת התנחומא עד
שלא נבחרה ירושלם וכו' לצבור משנבחה ירושלם נסתלק
ןפ"זושכ"ט שם'
הדבורמא"יובלי ספקהנוסחאמשובשת.ועיי
לים רמז תתפג ,שוח"ט קלב ,וילקוט המכירי שם
ילקוט תה

שכןן  9א מפניןמ דברןר תוךן אטכסלפין 10וגילולים]
כמ ח,ן ל גלולים ושקוציםן  11מ וכן המבירי תלים קלב
לדבורן אטיעדן  12כל] כ ח'וכן ילקוט תהלים קלבן ט
היו כל המקומות כשרות להקרבה ן א יצאה ,כ יצתה וכן
בסמוך ,מ יצאתה וכןבסמוךן טיצאו כל המקומותן א כל
ארץן  13אדכלמעילותיך וגו' (רלמ ח') 3ין במקרא:
מקשןכי וכו'~היך]בו ח'ן אכ במקום וגו'ן 4נ ה'~היך]
רק מןהיתהוכו'עולמים] ט ח'ן  15ט יצאהןוגו'] ר ח'ן
ואומר] אכמ ח16 1,עדי עד] כ וגומא עד וגרן  17אטב
ח  D~filelקלב ור'בחיירשיז,מוכןהמכירי שם לעבודהן
משנבחר וכו' ישראל] א ח',שנ'] כ ח'ן כעילם וגו'ן א
ךטהיאן  18לפני ה'] ב:מ ח' ,א לו וגו'ן ואומר] כ ח'ן
א אחריו ברית כהנת וגו'ן אטכמהישיח"ט ורבינובהיי
ראויןן  20א ישראל וגו'ן מ נתן ה' הממלכה על ישראל ואם ,ככי אני ה' אלו ישראל נתן את הממלכה לדוד על ישר'
כי
ואםן ד את הממלכה וכן בשוח"ט הממלכהן במקרא :ממלכהן וגו'] ט ח'ן אט ואםן מ תאמר אותן הנביאיםן  21את] 1מן
וכן ילקוטיחזקאל רמו שלון מ בחוץןאע"פ וכו' בח"ל] ט ח'ןאכ 1אע"פ
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ממכת דפמחאבנא

פרשה א

לא נדבר עמהם אלאבוכות אבות שנאמר כה אמריי
'קול ברמה נשמע וגומר כה
אמריי' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעהויש תקוהלאחריתך נאםיי
יוגו' (ירמיה
לא יד-טז) והאארעלפי שנדבר עמהם בחוצה לארץ ובזכות אבות לא נדבר עמהם
אלא במקום טהור של מים  ,שנאמרואניהייתי על אובל אולי (דניאל ח ב) ואומר
ואני הייתי עליד הנהר הגדול הוא חדקל (שםי ד) ואומר היה היה דבריי
' אל
יחזקאלבןבוזי הכהןעל נהר ככר (יחזקאל א ג),ויש אומרים נדברעמו בארץ ונדבר
עמו בחוצה לארץ שנאמרהיההיה דבריי'היה שנדברעמו בארץהיה שנדבר עמו
רבןצדוקאומרהרי הואאומרקום צאאלהבקעה (יחזקאלג
חוצהלארץ,היהר'אלינו
כב) מגיד שהבקעה כשרה ,תדדשאין השכינהנגלית בחוצה לארץ שנאמרויקםיונה
לברוח תרשישה מלפני ה'(יונה אב)וכימלפנייי' הוא בורח והלא כבר נאמר אנה 1,1
אלך מרוחךוגו' .אם אסק שמים שם אתהוגו' אשאכנפי שחרוגו'גם שםידךתגחני
וגוי (תהלים קלט ז-י)וכתיבעינייי' המה משוטטים בכל הארץ (וכריה די) וכתיב
בכלמקוםעינייי' צופותרעים וטובים (משליסוג) .אםיחתרו בשאול וכו' אם יחבאו
בראש הכרמלוגו' אם ילכו בשכיוגו' (עמום ם ב-ד)ואומראין חשךואין צלמותוע'
תשהכוים 15
(איוב לד כב) ,אלא אמריונה אלךליבחוצה לארץמקוםשאין השכינהנגלי
קרובי תשובההן שלאלחייב את ישראל פשל לעבדכהן שברח מרבו אמר אלךלי
לבית הקברות מקוםשאיןרבי יכול לבא אחרי  ,אמר לו רבוישלי כניות כיוצא
בך כך אמריונה אלךלי לחוצה לארץ מקוםשאין השכינהנכלית שהגוים קרובי
תשובה הן שלאלחייב את ישראל אמרלו הקב"ה ישלי שלוחיןכיוצא בך שנאמר

.

.

.

 1שנ' כה וכ' .לא נתבררלי ובז"ר פ' דרחל נקברה בח"ל
 1עמהם] ם נ' בח-ל לא נדבר עמהןן כןמ שנ' קולן מ
ואמר מה אמר ה' מנעי קולך משמע שדבר עמה בח"ל
נשמע רחל מבכה עלבניה כה נשמר ה'מגעי קולך מבכי
 .פ"א
וכעין זה פ' בבה"מ אבל אין הנדון דומה לראיה
וגו' וי"א,בו נשמע כה אמר ה'מנעי קולך מבכיויש תקוה
שהאבות היו מבקשים רחמיםעל ישראלוהבטיחם שיגאלם
לאחריתך וי"אן  2אכ מבכי וגו'ויש תקוה לאחריתך וגו'
 .וגםזה דחוק
וע"כ הוצרךלצוותלנביאיםשינבאוע"ז ,מ"ע
וי"אן  3ת"א וא'] ד ואעפ-י וט'ן ונזכות אתת] אס ח'
ונשרי מעיר על ההגי בירמיה שט דמתרגם כייש שכר
לפעולתךאריאיתאגרלעובדי אבהתךוראוילהעיר ג"כ על
וכןילק'יחזקאלן ט בזכותןובזכות] כ ולא נדברעמהן 4א
פ'וש-י שם שפ' בתחלת הפרשה מרתק ה' נראהלי בזכות
בזכותן  4אטכסיילק,יחזקאל :טהרהן מוילק' יחזקאל:
אבותונראהדהדרשמיוסדעלאיזו אגדהשהיתה ידועהלהם
י על נהרן כ הנהר
על המיםן ואומר] רק_ אן  5טאניהיית
י
ונעלמה מאתנו וצ"ע 7 :שנרבר עמובארץ .מ"קב"ה:ת-
וגו'היההיהןהגדול הוא חדקך] ט ח'ןואומר] רק ךןהיה
יהזקאל ורש"י ורד"ק ומאירי מתיחה למס' אבות דף ה'
הוצאת שסע
בפ' ב] טח'1ד ה' וגו'ן  6אלבוזי וגו'ן כ הכהן וגו'ן
.רן 9 :שהבקעה' ילק'יחזקאל ר' שלו10 :וכי
מלפני וכו' ילקוט רישיונה וילקוטהמכירי שם 15 :אמר
הכהן] מ ח'ן ט אל נהרן במקרא :בארץ כשדים עלןוי"א
יוגה תגחומא ויקרא ס-ח ירושלמי סנהדהיז ע-נ פדר-א
וכו'כשרה ש'ט] מ ח') א בח"ל"'בארץן  7כ חוצהן שנ']
טעי 17 :כסיותי אולי צ"ל כנוות פ' עוזרים 18 :קרובי
,
ח
א  1ט שג' היה היה שנדבר עמו בארץהיה ר"א וכו'ן
תשובה .שוח"ט י"ח סל"ד ש"ט דף ס-ט:
היההיה דבר ה'] אכ ח' 1א היו היה שנדבר עמו בח"ל
היה ר' אלעזרן  8היה] ד ח'ן כ ר'אליעזרן אכ בר' ,ט
ברן א הבקעה וגו'ן 9ילק'יחזקאל :כשרה לדבורן א שכינהן אב נגלה חוצה ן  10דכ תרשישה וגו'ן ה'] א נ' וגו'ן הוא
בורח]מ והמכירייונהיכול לברוחן  11וגו ],ט ח,ן אכ שמים וט' אשאן ט אתה וגו' אמר אנה אלךליזכו'ן מ אהה אשא
עלכנפי שחר שםידךתנחניעיני וכו'ן אידך וגו'ןוגו' בפ' ג] ךח'ן  12וכתיג] רק אכ 1כ המשוטטות ,דטמ משוטטותן
וכתיב] רק אכ ן  13א :ה' וגו'ןרעים וכו' צלמות וגו'] מ ח'ןוגו'] רק אב וכן בסמוךן א אםילכו בשבי וגו' אם יחבאו
בר' הכר' וגו'ן במקרא ואם יחבאווכן בסמוךן  14וגו'] ד ח'וכן בכולןן ואומר] רק א15 1לי] וק ח'ן אב חוצה .מ חוץ,
ט לחוצהן מקוס] אט ח'ן א שכינהן ד השכינה שורה תגליתןשהגוים וכו' ישראל בעמ' הס' ש' טז] ט ח'ן  16דקרובים
לתשובהן א קרוביםן כס ומכי' משל למה"ד לעבדו של כהןן א משלו משל לעבד שהיה לכהן אמרן מרבו] מ ומכירי ממנון
אמר וכו'] מ ומכי' והלך לולביתהקברותשאיןרבויכוללבוא אחריון כואמרן א אברחלילבית הקגרותןלי] ד ח' ן  17כ
ומכ' רבוןכניות] רכ ח ,,מכנענייםן ככמותך כיוצא בך ,אכמותךן18כך] מח)ןלחוצה] וכן ל אבל וקבחוצה ,מחוץן
א חוצהוגו' שהגויםקרוביםן כ שכינהן ך קרוביןלתשובהן  19א המקוםן מ מכי' שלוחין הרבהן
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פרשה א

ויי' הפיל רוח גדולה אל הים נמצאת אתה אומר שלשהבנים הם
תבע כבור
י
ח
א
האב וכבוד הכן .ואחד תבע כבוד האבולא כבורהבן .ואחד תבע כבודהבןולא
כבור האב ירמיה תבע כבוד האב וכבורהבן שנאמרנחנו פשענו ומרינו ארח לא
סלחת(איכהג מב) לכך נכפלהנבואתו שנאמרועודנוסףעליהםדברים(ירמיהלולב)
אליהו תבע כבוד האב ולא כבוד הבן שנאמר קנאקנאתי ליי'אלהי צבאותוגו
(מלכים א'יטיד) ומה נאמר שםויאמר ה' אליו לך שוב לדרכך מדברה דמשק
ונומר ואת יהוא בןנמשי תמשח למלךעל ישראל ואת אלישעבן שפט תמשחלנביא
תחתיך שאין תלמוד לומר לנביא תחתיך אלאשאיאיפשי בנבואתך.יונה תבע כבוד
הבן ולא כבוד האב ,כשנאמר ויקםיונה לברוחוגו' מה כתיב ) 4ויהי דבר יי' אל
יונה שנית לאמר (יונהכ א) שנית נדבר עמו לא שלישית  ,רבי נתן אומר
לא הלךינה אלא לאבד עצמובים שנאמרויאמראליהםשאוניוהטילוני אלהים
.וכן
תמצא האבות והנביאים .היונותנים עצמםעל ישראל  ,כמשה מה הוא אומר ועתה
אם תשא חטאתם ואם איןמחני נא ממפרך אשר כתכת (שמות לבלב) .אם ככה את
עושהליהרגני נאהרוג אם מצאתיחןבעיניךואל אראהברעתי(כמדבריא סו)בדוד
מהו אומר הנהאנכי חטאתיואנכיהעויתי ואלההצאן מהעשותהי נאידךבי ובבית
אבי(שמואלב כר) הא בכל מקום אתה מוצא האבותוהנביאיםנתנו נפשםעל ישראל:
לאמר צא ואמור אליהם מיד .דברי רבי ישמעאל שנאמר ויצא ודבר
(שמותלדלד) רביאליעזר אומר צא ואמור אליהםוהשיבנידברשנאמרוישב משהאת
דבריהעםאליי' (שםיטח).ואומרוהנה האישלבושהכדים משיב דבר (יחזקאל טיא)
ואומר התשלח ברקיםוילכוויאמרולךהננו (איובלהלה).שלוחי הקב"ה לאכשלוחי
בשר ודם ששלוחיב"וצריכין לחוור אצל שולחיהם אבללפניךאינוכן אלא התשלח
1

.

5

10

15

1

20

אל הים] מ ח' ן א גמצ' או',
נמצאת וכו'בנבואתך שי ח] מ ח'ן

 1אכ גדולה וא' ן
כ נמצאתה אמר ן
בנים] כ-ה גם  10ירמה שכ"ה אבל ו נביאים ן הם]
מכי' היו ן  2וכבוד וכו' האב] א ח' ן אכ מכ ,ולא
תבע כבוד הבן ן כ ולא הבע כבוד האב ן א הבן
וגו' ירמיה ן  3שנ'] א ח' ן א פשענו וגו' ן
אתה לא סלחת] מכ' כ וא' ,ש"ג ח'  4 1אכר מכ'
לפיכךן שג'] א ח' % 1סף] כ"ה גם ל אבל וקיוסיףן
רירים] מכ' ח  ,אכ וגו'  5 1אכ מב ,ולא תבע כבור ן
כ שכ'ויאמרן אכ קנאתי וגו'ןאלהי] דט ח'ן וגו']
ד
צ"ל אשר הקטת במתניומשיבוכו' כאשר הוא במקרא ,א"א:
ח'ן 6אכ מהןט מה כתיבןוס] אד חסל מכ' לו עוג (ל
ח')ן ויאמרוכו' לך] מכ' ח'ןה'אליו] רק אכ) אכ לדרכך וגו' ואת ן מדברה] מכ ,ח' ן  7אכ נמשי וא' ן שפט]
ל ג'ינו' ן 8א איז)לנביא] אטב מכ' ח"ן אלא] א ח'ןאכ איפשרו מולפישיונהן 9ולא] אכמ מכ'נ' הבען
המוסגר] כ"ה א אבל דכ שנ'ויהי ,סמל מכ' מה נאמר לו (ט בו ,מכ' נ' שוב) ן  10לאמר] כס ח' ן ט מכ'
ולאן אכ ולא נדבר עמו שלישית ,ט שלישית לא נדבר 1byן ר'נתזן כ"ה גם פ מכ' אבל ד ר'יונתןן  11אכ את עצמון
כ שאוני וגוי1הים] א נ' וגו' ן  12אכמ מכ' אתה מוצא שהאבות והנביאים נותנים (א נתנו) נפשם עלן במשה וכו'
ישראל ש טז] א ח' ,ן מה] מ ח' ן ועתה] מ ח' ן  13כ מכ' חטאתם וגו' ואם ככה ן מ אם ן מספרך וכו'
כתבת] מ ח' ן ל ואם וכ"ח במקראן  14כלי וגו' בדוד ן אם וכו' ברעתי] מ ח' ן  15מהו] מ מכה ח'ןהנה] מק ח'ן
כ ויאמר דוד אל האלהים הנהן כ חטאתיוגו' הא 1מ חטאתי תהיןמקבי וגו'ן 6נ האוכו'] טח'ןכ מס' שהאבותן כ מכ'
נותני'ן  17ט לאמר אמור אליהםמיד ישמע דבר שנ'ויצא ודבר ן א אמור ן כמ להםן שנ'] מ וכה"אן לס
ו פ"ר וכו'למי ש'יא ע"מ הס'] מ
ודבר אל בני ישראל ן  18אטכמלהמןדבר] אטכמ ח 19 1 ,אכ העםיגי'
ח'  1ואומר] כח'  1יהנה] ד ח'1כהנה  1כ לבוש וגו'  1א הבדים וגו' ן וקל הבדים אשר קסת הסטר
ו וגו'ן חמ שלוחיך לא ן שלוחיוכו' 1ג '1ש' עמ' המן
במתניו (לג' משיב ובר) וגו'ן  20ואומר] כ ח'ן אכייסכ
מ ח' ן  21כ ששליחי ן כ אצל שלוחיהםן כ אבל שלוחיך ,ועלהגליון לפניךן אלא] א ח'ן

 1נמצאת .יבמות מ"ח :אדר"נ נ"ב פמ"ו ילק' ירמיה
ר' שכה ילק' המכירי יונה שם אבל פס"ר פכ"ט ל דף
קלח ארבעה בנים הם 4 :סלחת.והיה לך לסלוח כ-דאיהא
באיבהרבתי שם לא סלחת כמדותך10 :לאשלישית .יבמות
שם ותוספ' ד"ה על וסדרע"רפי"ט 12 :האבות .הלשון איש
מדוקדק ראיןקורין אנות אלא לגי כדאיחא גרבות ט"ז:
ושסחות פ-אי"ר ובא"ב סגיה משה במקום אבות ובמ"ע
מראה מקום לשח"טי"חדף ע"ז ע"בואין ראיתו ברורה:
 במשה' מכילתא לקמן מס'דשירה פ"א 17 :צאוכו'.לקמןיתרו מס' דבחדש פ"נעיין ש"טדףסט וחזקות18 :והשיבני.
מכילתא שם סוף פ"ר זפ-בועיין עור
י
יי ספר
לבאדמ
פ"בעט"לוט:לי
19ה
ם.וכו'.
במדברצדה'וק-גוש"גודבריםרבה
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ברקיםוילכווישובו לא נאמר כן %א וילכו ויאמרו דהמו בכל מקום שהן מהלכין
נמצאים לפניך ואומרים עשינושליחותך לקיים מה שנאמר שלא ושת השמים ואת
הארץאני מלא נאם ה'(ירמיהכג כד) ,ר'יאשיה אומר כשהקב"הגוורגזרות פובות
ורעותעל ישראל על הטובהמחזיריםלפניוועל הרעהraמחויריםלפניו שנא'והנה
ששהאנשיםבאיםמררך שערהעליוןוגו'(יחזקאל ט ב) וכתיב וכבוד אלהי ישראל
נעלה מעל הכרובים ואומר ויאמר ה'אליו עבור בתוךהעירוגו' ולאלה אמרבאוני
ונאמרזקן בחור ובתולה וטףונשיםוגומר.ויאמר אליתם טמאו אתהכיתומלאו
וגומר (שם ג-ז) יצאו אלוואלו ועשושליחותן אלו שנצפוו על הרעה כמא למדנו
שהחזירושליחותן ווה שנצטווה על הטובה למדנו שהחויר שליחותו שנאמר והנה
האיש לבוש הבדיםוגו' .שמעוןבןעזאי אומר לאמר בקול שאתה שומעבו בו אח
למר .רי עקיבא אומר לאמר צא ואמור להם שבזכותם הוא מדברעמי שכל שלשים
ושמונה שנה שהיה כועסעל ישראל כ"אהיה מדברעמו שנא'ויהי כאשר תמו כל
אנשי המלחמה למות מקרב המחנה וידבר ה' אלי לאמר (דברים בסו-יוק אמר
ר'שמעוןבןעזאיאיני כמשיבעלדכאירבי אלאכמוסיףעלדבריו .ולא עם משה
בלבדהיה מדבר בוכותישראל אלא עםהנביאים כולם לא דבר אלא בוכות ישראל
שנאמר ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם וכתיבויהי מקצה שבעתימיםויהי
דבריי'וכו' (יחוקאלג טו-טו) וכתיב ויהי מקץ עשרתימיםויהי דבריי' אלירמיהו
וגו' (ירמיה מבז) .וכן אתודה מוצא בברוךבןנריה שהיה מתרעםלפני המקוכם
אמרתאוינאליכייסףיי'יגוןעל מכאובי (שם מהנ) מהנשתניתי אס מכלתלמידי
דקנכיאיכט ,יהושע שמש משה ושרתה עליו רוח הקודש .אלישע שמש אליהו
 1וישובו וכו" בבא בחרא בה' ,ילקוטאיוב רמז תתקכד:
 10האישלבושוכו' .שבת גה- :בקול.כעין זה לקמןיתרו
שכל שלשים וכו' .ת-כ ויקרא
ד"ה משה ידבר11 :
גוסוףבחוקותיירושלמיתענית סו ע"ג,בבלי בבא
פפ"ריקבי
בתרא קכא' ,ופ' רגמ"ה ורשב"ם שם,תעניתל ,.רפ"י שם
יבמות עב ,.מועד קטן טו ,:מע"ר פ"א ,אליהו רבה פכ"ג
דף קמה ליוצאת פריעדמאן) ,שהש"ר פרשה ב למסוקיג,
פדר-כ פ' החדש דףנ ע"ב ,מ"רפט"ו דףעג ע"ב,ילקוט
ירמיה שמט 13 :מקרב המחנה .במקרא העם וכן ת"א מגר
עמא אבל ת"י מגו משריחק:

 1א ברקים וגו'ן כוילכו וגו'ןכן] רק א1וילכו] אכ ח"ן
הא] ד ח'ן אהולכין ן  2נמצאים] א הןן לפניךן א נ'
מצוייןן א או'ן כ שליחוכון  3כ הארץ וגו'ן נאם ה ],ר
ח'ןר'יאשיה אומר] כ"ת גם ט יחזקאלשמטואיוב ההקצר

אבל ר ת'ן אב כשהמקום ן טובות ורעושן אט ח' ן ט
תמותן 4לפניו] אט אותוןא הרעותןא אותון  5אכ
באים וגו'ן וכת' וכו' ונא' ש'ז] א ח'ן וכבוד] ך ח'ן 6כ
נעלה וגו'ן ל הכרוב וכ"ח במקראןואו'] ל וגו' ,כ וכת'ן
ד אלין 2העםוגו'ולאלח אמרבאזניוגו'זקןן  7ד ובחורןא
טףן וטף וכו' וגו'] כ ח"ןו אלהים,ק אליםן כ הביתיצאון
וילק'יחזק'למדנו שלאהחזירון  9א הטובןכ מציגו שהחזירן
א שהחזירו שליחתןן  10ד אישןהבדים] א נ ,משיבן ט ר' שממן 1כ בן שטחן לאמר] אט ח'ן לאמר וכו'] כ לבוש בקוו
שאת שומע למדן ד בקון א שאתןבו בפ' ב] אט ח'ןאתן אד ח' ן  11א לימדן לאמר] ט ח'ן א אמורןל שבזכותכם ,מ
בזכותכם ,אטב בזכותןן כקהיהן  1ל"א ,ק ל"הן מ וכן מצינו כלן  12כ שכעס הקב"ה עלן מ וכןילק' ירמיה שכס כעסן
י דבר ה'אלי לאמר ן  13כס המלחמה וגו' (מ ח')
מ לא היה דבורן אטכס וכן ילק'ירמיה עם משהן א תמו וגו'ויה
י דבר ה'אלי לאמרן ד למותויאמרקוכן שהש-רושיו"ט כגומכירי שם איתא ויאמר),ל למות וגו'
וידברן םירמיה:ויה
וידברןאלין מ ח'ן לאמר] אטילק'ירמיה נ'אליהיה דבור (טירמיה הדבור ,א בדבר)ן  14בןעזאי] א ח'ן ט ר' עקיבאן
מ לאן א משה נדבר עמובזכותן שליש'ן  15ילק' ירמיה טכס בלבד גמר (ט ג' עמו ,כ נ' עמו אלא)ן טכמ ילק'ירמיה
בזכותן של ישראלן  R~aוכו'] כילשאר כלהנביאים לא נדבר עמם אלא ,אטם אלא אף (אמ עם) שאר (אמנ' כל) הנביאים
לא נדבר עמהן (מ ח') אלאןאטכ בזכותן של ישראלן 16שנ'] כ חדש %ד חלאימים וגו'ןמשמים] כ רןדטמשומםן
י וכו'
וכתיב] אטכמ "'1ט ואומרן 17טס ה'אלי לאמרןוכתיב]וכן ל אבלאיקח,ןש ואומרןוכתיב עד סח-ד] מ ח'ןויה
ימים] וק ח'ן  18וגו'] טכ ח' 1א הק' ,ט הב"חן  19אד אמרתי ,ט ירמיה ואמרןיגון] ט ירמיה ח'ן א ה' וגו'ןכ מכאובי
יןכקמתלמיין  20ט גמיםןאטכ מ משה ויתןל מש"כ חח
תרןמש ארכ ח'ןא
נשפהןאא טתריןם"
ש ן א אפשע תרוגי מ
טכ א אבהו תרתן
הי עלי

י
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ממכת דפםחא בנא

פרשה א

ושרתה עליו רוח הקודש מהנשתניתיאני מכל תלמידי הנביאים.יגעתי באנחתי
ומנוחה לא מצאתי וט' ואין מנוחה אלא נבואה שנאמר ותניח סליהם הרוח (במדבר
יא כו) ואומר נחה רוחאליהו על אלישע (מלכים ב' ב פו) ואומרונחה עליו רוח
י (ישעיה יא ב) בא וראה מההמקיםמשיבו כה תאמראליו כה אמר ה' הנה אשר
יי
 6בניתי אני הורםוגומר ואתה תבקשלך כדולות אל תבקש ואין גדולות אלא נבואה
שנאמר מפרה נא לי את כל הכדולות אשר עשה אלישע (מלכים ב' ח ד) ואו' קרא
אלי ואענך ואגידה לך בדולות וכצורות לא ידעתם (ירמיה לב ג) אמר ברוךבןנריה
אם אין כרם איןסייג אם אין צאןאין רועה מפני מהכי הנני מביא רצה אלכל
בשר וגו' ונתתי לך את נפשך לשלל אל המקום אשר תלך שם (שם מה ה'.
 10הא בכל מקום אתה מוצא שאין הנכיאים מתנבאים אלא בזכותן של ישראל.
פוישהא ההרש הוה לכס ונומר .רבי ישמעאל אמר משה הראה את החרש
 .רכיעקיבא
לישראל ואמר להם כזההיורואיןומובעין את החודש לדורות
אומר זה אחד משלשה דברים שנתקשהכהן משה והראהו המקום את כלן כאצבע
כיוצא ברבר אתה אומרוזה לכם הטמא (ויקראיא כס) .כיו"בווה מעשה המנורה
( 15במדברח ד)וי"א אףכשחיטה נתקשה משה שנאמרוזה אשר תעשהעלהמוכח (שמות
כםלח)רישמצוןבןיוחאי אומר והלא כלהדברות שנדבר עם משה לא נדבר עמו אלא
ביום  ,והחדש הראהו בלילה וכיצד היה מדבר עמו כיום והראהו החדש בלילה ר'
אליעור אומר נדבר עמו ביום עם חשכה והראהו החדש בחשכה ,החדש הוה זהניסן
אתה אומר וה נימן אואינו אלא אחד מחדשי השנה כשהוא אומר חכ האסיף בצאת
1

2ואין מנוחה וכו' .וכן ת"י שם 7 :אמר וכו' .ברר-ק
ירמיה ג' אמר הקב"הוכן ברש"י שם אמר לו הקב"ה וכצ-ל
או ישלמחוק מלת אמרעיין ח"ג 8 :אםאין כרם .ירושלמי
סנהדרין כ"ח ע"ב ב"ר פמ-ב מ"ג ויק"ר פייא ס"ז אסתר
רבה פתיחתאסי"אורות רבה פתיתתא ט"ו12 :לדורות .ש"ט
דףע 13 :שנתקשה 'חזקונילפישמולדו לא נראה עד לאחר
י"ח שעותוהיהדק מאדוכן יסד הפייט ועד שלשים מהצות
לא נכר בחוצות.עוד כתב פ"א שנתקשה לפי שלאידע
אימתי יתקדש אם כשפגימת הלבנה היא לצד צפון או לצר
דרום--:המקום את כולןוכו' .צ"ל המקום כאלו באצבעעיין
מררם תנאים דברים צד רכ"גוספרי במדבר צד נ-ט ות"כ
וחזקוני מה שכתב לפרש הקשו.
שמיני פרש'ב בועיין רש"י
שהיה למשה 16 :כל הדברות וכו' .ת"כ צו פרקיחי ולשון
ב
י
ת
ב
רש"י דביומ דבר ה' אל
,
משה
ו
ת
ו
צ
ם
ו
י
ב
וכן
מן
הירם אשר צרה ה'  ,ועיין ערד ויק"ר פ"א מי"ג במד"ר
פ-כ סי"ב17 :בלילהעיין בח"ג וכן בד"ל מביאב'נוסחאוה
ונראה כחג' ביום :ובסהתו"ה כתב דר"י ור-ע בהאפליגי
דלריי היה הצווי תיראה החדש לישראל ולדעת ר"ע למשה
עצמו הראה החדש ור"ש מחזיק גדעת ר' ישמעאל שא"א
שהראה למשה את החדש דהא דבר עמו ביש ור"א מחזיק
בדעת ר"ע .ולא נהיראלי - :ר"א וכו'.עיין רש-י:

 1ב רוח הק' עליון אטט ירמיהואני מה נשתניתי מכלן
כ מתלמידי ן א באנחתי וגו' ן  2ט מנוחה ן כ
ומנוחה לי לאן וגו'ן טכ ח' ן 3ואומר] רק ט וכן בס',
אשכ'ן בילקוט ירמיה הפסוקדישעיהקודםלפסוק דמלכיםן
ד נחה רוח ה' על אליהו ועל .אלישע ן  4הנה] ט ח' ן
5כאני וגו' ואתהןוגו'] רק אן אל תבקש] רק אט
(א נ' וגו')ן ם ירמיה נבואות וכ"ה ברש"י ורד"ק ירמיה
מה ן  6כ ספרו ן נא] ט ח' ן ר הגדולות וגו' 1
א אשר וגו' קרא ן וא'] רט ח' ן  7א ואענך וגו'ן
כ ואגידן טכלק ולאןלא ידעתם] ט ירמיה ח"ן אמרן
אכק ח' ן8אס וכו'ן אטב כרם אין(א נטן)סייג למה
צאן אין (א נ' כן) רועה למהן מפני מה] ט ח'ן 9וגו.ן
רקא 1במקיא על כל בשר נאם ה'ן ד ונתתינפשךן אל
וכו'] טוכן ט ירמיה ח'ן כ את כל המקומותן במקראעל
כלהמקומותן א לשללוגו'ן  11א] א ח'ןוגו'ן אטכמח'ן
טפ אמר ר' ישמעאל ן אש אומר ,כ א' ן ג' הרא"ם
ר' ישמעאל אומר א"ל הב"ה למשה הראה ן מ הראה
להם לישראל את החדש ואמר ן  12לישראלן כ ח'ן
ואמר להם] ק ח'ן מ כזה ראו וקבעו ן ט תהו רואים ן וקובעין כן ,אב וקובעין בון את החדש] אטבמפש ח'ן
 13אומרן א ח'ןק מב' דבריםןבהן] דם ח'ןט משה בהן א והראהן אט המקום למשהן אתן אטכס ח'ו כ כולוו
 14אטב כיוצא בוןט וזה מעשה הממרהכיוצא בווזה לכםןכיו"בןד ח' ,א? נ' אתה אומרן 15אף] מ ח'ןנתקשה משהן
ט ח'] כ ת"לןוק וזה הדבר אשרןתעשה] כ ח'ןעלן ך אתןא המזבח וגו'ן 16רשב"י] מ בן עזאי ל נ' נ"א בןעזאי
 [1byד ח ,.מ בון  17אהחדש ,וק החדשהזה]אט הראהו לון אט כיצד ן היה] אטכמש ח"ן טס נדבר]בלילה]
גם ש אבל אטעביום וכן ל נ"א ביום ן ש א'.ר אליעזרן ד ר'אלעזר ן 18ביותן מ ח' ן אכ אתהחדשן בחשכהן
מ משחשיכה וכן לבנ"א ,טפש עם חשכהן אעם בחשיכה ן זה]טח'ן  19אתה וכו'ניסזן סט ח"ן מ אלא משאר
חרשי ,ש אלא אחד משאר חדשי ן פ אלא בשאר חדשיםן כ שנהן במקרא וכן ל וחגן  1כצאת ן

,
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מסכת דפםחאבנא

פרשה א

השנה (שמות כג סו) וחג האסיף תקופת השנה (שם לד לב 4אמרת צא וראה אי וה
חדששישבו אסיף ותקופה ושנהיוצאהבווקרוישביעי א" ארזנה מוצא אלא תשרי

לאחר שלמדת ששביעיזה תשרי ראשון והניסן ואףעלפישאין ראיה לדבר וכר
לדבר כחדש הראשון הוא חדשנימן (אסתרג  :)1ראש חדשים .מגידשניסן ראש
לחדשיםומנין אףלמלכים ת"להוא החדשהשני למלוך שלמה על ישראל (מלכים א
ו א) ומנין אףלרגלים רעיי] דג המצות וחג השבוצות וחג המכות (דברים טו טו)
נמצינולמדין שנימן ראש לחדשים למלכים ולרגלים .ר'נתן ור'יצחק אומרים אף
לשכירות בתים אבל לא לשנים ולא לשמטין ולאליובלות ולאלנטיעה ולאלירקות
שנא' מקץ שכע שמם כמועד שנת השמיטהוגו' בכא כל ישראלוגו' (שם לא י-יא)
ואומרוחג האסיף בצאת השנה (שמותכג טו) וחג האסיף תקופת השנה (שם לר כב)
זה הוא האמורלך לשנים לשמיטיםוליובלותלנטיעהולירקות :החדש הזה לכם
ולא מנה בו אדם הראשון אתה אומר לכם ולא מנה בו אדם הראשון אואינו אלא
לכם ולאלגוים כשהוא אומר ראשון הוא לכם הרי לכם ולאלגויםאמור .הא מה
ת"ל לכם לכם ולא מנהבו אדם הראשון נמצינולמדין שישראםמונין ללבנה והגוים
לחמה .יקאדיים לישראל אלא אחת לשלשיםיום מגביהים ארז עיניהם לאביהם
שבשמיכם .וכשהחמה לוקהמימן רעלגוים שהםמינים לחמה וכשהלבנה לוקהמימן
רע לשונאיהם של ישראל שהם מוניםללבנה .ר' מאיר אומר כשהחמה לוקה במורח
מימן רעליושבי מורח במערב ם*מן ר?ליושכי מערב .ר' יאשיה אומר כשהמולוות
לוקים במורחמימן רעליושבי מזרח במערבסימן רצליושכי מערב .ר'יונתן אומר
אלוואלונתנולגוים שנאמר כה אמר ה' אל דרךהגוים אל תלמודו ומאותות השמים
אל תחתו (ירמיהיכ).
 1וחג וכו' .ירוש' ראש השנה נו ע"ד ,בבלי-ז..ועייןחזקוני
שמביא הפסוק רשמות לד קודם הכתוב דשמות כג 2 :שיש
בו וכו' .עיין בח"ג ולשון החזקוני שיש גו חג האסיף

ותקופת חשנה שהשנהיוצאהוכו' 5 :ת"ל וכו' למלוך' ראש
השנה ב ,:מימרא דרןיוחנן ומפרש בגמרא דמקיש מלכות
שלמה ליציאת מצרים משום דס"ל דמקרא מסורס הוא כפ'
רש"י.שמ בשנה רביעית למלך שלמה וכו' בחדש הזיו הוא
וכו' אבל לפי המשט מגופיה דקרא נפק 7 :ר' נתן וכו'.
תוספתא ר"ה פ"א ח"א בשם יש אומרים ירושלמי נו ע"ד
 8 :לשכירות וכו" באומר לשנהזו כמבוארבתוספ'
בבליז.
ומביאה הבבליז :וכרמפרש ר'יונה בירושלמי 11 :זה הוא
ובו" כצ"ל ובא-צ מגיה הזה לזה הוא אומר לך ובהעתק
רד"ל.מגיה גם לעיל וגורס שנא' החדשהזי; לזה הוא אומר
לך וכו' 12 :ולא מנה בו וכו'.עיין בחזקתי ונראה שהיתה
גרסתו להפך דכאן כתב לכם ולא לאדם הראשון ולקמןגבי
ראשון הוא לכם כהב מכאן ואילך הוא ראשון אבל מאדם
הראשון ועד עכשיו תשרי ומראה מקום על ת"י במלכים
בירח האתנים בירחא דעתיקא ברושיה ירחא קדנואה ועיין
מ"ע בהשמטות 15 :לאדייט וכו' .סנהדרין מב .בשם תנא
דבי ר"יאבל נשתנה שםכוונתהברייתאלגמרי 17 :ר' מאיר
וכו' .תוספתא סוכה פ"ב ה"ו .בבלי שם כט' ,פדר"א פי-ז:

 1אמרתוכו'בון כ ח'ןצא וראה] ט חנט איזהון 2פש
חג ואסיףן אטם חג האסיףן ותקופהוכו'] א תקופת השנה
אסיף ותקופה וכו'ן טכ ותקופת השנה (כ ושנה) יוצאהן
ט קרוין מ שביעיהוי אומר זה תשרין אב איןן א בחרש
תשרין ט בתשרין  3אכש ששביעי תשרי ניסן הוא (אב
זה) ראשוןן ט שחדששניעי תשריניסן זח ראש השנהןזה
בפ"בן כ ח' ] כניסן זה ראשוןן ט אע"פן  5כ לחדשן
טבמניןן א שאף ,כ ואףן טויהי בת"פ שנה לצאתבני

ישראל וגו' הוא החדשן טס למלךן
אכ חג השבועותן 7נמצינווכו'ולרגלים] ט ח'ן מולרגלים
ולמלכיםן אטכס ר' יצחק ור' נתןן טק אומר ,כ א' ,מ
אומ' ן  8כ לשכר ,א לשכורן ד ולא לשניםן אטכמ
לשמיטיםן ד ויובלותן  9שנ' וכו'לירקות ש'יא] ט ח'ן א
במועם וגו' בבואןוגו'ן כס ח'ן ישראל] א נ'לראותןוגו'
בח"ב] מ ח'ן  10אס חגןוחג וסו ,בצאת השכהן רט ח'ן א
מ כצאתן אמ חגן  11אטכמ זהון ד לך לא לשנים ולא
לשמטין ויובלותן א ולשמיטיםן מ ליוב' לנטיעותןלנטיעה
ולירקות] א וגו:ן החדש הזה] רק  1ן  12ולא] וכן רמב"ן
בראשיתח ה אבל אדכ לאןאהה וכו' הראשוזן אטם ח"ן כ לאן מ או לכםולא,אכ או לכם ולגוים אמור (א או')כשהיאן
13לגוים] ד נ'אמירן ראשון וכו' הראשו1ן ק ח'ן לכם] א נ'וגו'.ן הרי] ד משמען הא] מ ח'ן  14לכם ולא] ארכ לאן כ
נמצאנון אטכמ שהגויםמוכין לחמה וישראל ללבנהן  15אטמ ולאן א ישראלן ט לישראל שהןמונין ללבנה 4א אחתן 4א]
דכ ךן מ שמתן א' ללן אה ד ח'ן  16א משחמה ~ט תיאן מ שמטןן  17מ רע *שר ]4אטכ רעלניתאי קר4ן
אט שישרןמייןן משמייןן ד ר' אומרן אומר] א רן ט כשחמה ן  18במערב וכר] א וכש' במערב מר ר' עשיהון ר
ר'יוסין  19טמ ר' נתןן  20ואלן ק ח'ן א הגתם אל מו'ן כ תלמדו וגרן ומאותות וכר],ןמ ח'ן  21ל תחתל וא'ן

על ישראלן כ! ח'ן 6
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פרשה ב

 * ,ראש חדשים .שומעני מיעוט חרשים שנים מנין לשאר חרשים ת"ל
*...*4
י "ן  4לחדשי השת :ראינתן הוא לכם לחדשי השנה למה נאמרלפי שתא
פ
ימר ששר את חדש האבע ועשא פסח יברש א) שמור את הממח לאורב
אביב לפסח שיבא אביבבוסנו האכיצדיבר את ארר שיבא אביבבומנוהרישעכרו
 6או :אדרולא בא אביבבזמנושומענייעברו אתנימן ,היה ר' ישמעאל אומר הא אם
אמרתכן נמצאת אתה עושהניסןשני ואמרה תורה ראשון הואלכם .רייונתן אומר
שמור את חדש האכיכ חדש הממוך לאכיכ אתה מעכרואיזהזההוי אומרזהארר.
אכל לא שמענו מכמה מעבר כשהוא אומר שמור את חרש חדש אתה מעכר והדין
:ותןהואיל וחרש מתעבר ושנה מתעברת מה ההדש אחדממנויואף שנה אחדממנויה
 10אי מה חדש אחד משלשים בו אף שנה אחד משלשים בה ת"ל שמור את חדש חדש
אתה מעברואי אתה מעבר אחד משלשים בהאי מהשנה אי מיגב בהאףהדש אי מי"ב
בו ת"ל ובחמשה עשריוםלחדש הזהוגוי(ויקראכגו)יום לחדש אתה מעכרואי אתה
מעבר אןמי'יב בו ורייצחק אומר הא אם אמרתכן כבר הלבנה באמצעהרקיע הא
אין עליך לומר כלשון האחרון אלא כלשון הראשון הואיל והחדש מתעבר והשנה
 15מתעברת מה החדש אחדממנויו אף השנה אחדממנויה מה חדשאין תוספתעבורו
אלא בסוף אף שנהאין תוספתעיבורה אלאבסוף .רביירמיה אומר הואיל וטומאה
מעכבתואביב מעכב מה טומאהאין פחות משלשיםיום אףאביבאין פחות משלשים

"

 1פרשה ב'] אפקח .,ל פרשה ג'ן מניןוכו'חרשימן
ס ח'] לשאר חדשים] אב ח'  2 1ראשון הוא לכם]
סי
כ ח' ן ראשון וכו' השנה] א ח' ן ד הוא למה,
טס לכם למהןנאמר] מ ח'ן מלפישנ'ן 3ועשיתפסח]
אטכ "' ,ד וגו'ן פ שמור את חדש לאביב ואביב וכו'ן

 1שנים .היינוסיון ותשרי שבושני רגליםויהיהגיסן
ר-ה לרגלים ז"ר .מ"א לאייר וסיון וכןתמוז לכ' חדשים
שאחריו ויהיומונין תקופות ,מ"ע וכ"גועייןפ"י וחוקוני
וספרי צד קצח3 :לאביב וכו' .שיעשו הפסח גזמן בשול
התבואה ויהיה בשול ההבואה בפסח מפני שבו נדוניןעל
פ'
בה"מ.
ד"ה את חג

ן לקמן משפטים פ"כ
התבואה ,ועיי
המצות וספרי במדבר צד סב וספרי דברים פ' קכז ומדרש
תנאים וםט"ו א' (דף פט)ות"י שם תוספתא סנהורין ח"ב
ה"זוירושלמי שםיה ע"ד ובבלי ר"הז .וכא' וסנהדרין
יא :ויג :והראב"ד בסי'לעדיות פ"ו מ"ז מביא המכילתא
שלנו וגו' ר'יוחנן במקום ר'יונתןונראה דאינו אלא ט"מ:
6ניסן שני תוספתא שם הי"א בבלי שם יב :וברכותי:
 -:וירושלמי סנהדריןיח ע"ד ופסחים לו ע"ג
ססחיסנו
חזקוני 8 :אבל לא וכו' ' דסד"א שלאיעבר רק כשעור
היתרון של שנת החמה על שנת הלבנה והיינו י"איום:
 10חדש אתה מעבר .תוספתא שם ח"ח וירושלמי שם
ונזיר נא ע"גלעיין הג' בקונטרס האחרון לילקוט) ובבלי
סנהדריןיא .ומגילהה 12 :.ת"לובחמשהוכו"כעין שדרשו
בת"כ אמור פרקי ה"ניכול אם הוצרך שניימים נרתנין
לושני ימים וג'ל יוםאיןלי אלא יום אחד בלנדועיין
ירושלמי ר"ה נח ע"ג (נראה דצ"ל מעמעמין על הנראה
לעברו)ומדרש תנאים ראה טז 13 :האאםוכו" אםיעברו
אחד מי"ביהיה ר-ח כשהלבנה באמצע הרקיע וזהודאי
אין ראוי לעשות 16 :בסוף .וא"צ לדרשתר'יונתן; -
וטרמאה מעכבת .את הפסח 17 :מה טומאה וכו' .דטמאים
נדחים לפסח שניוהיינו שלשים יום:

את] מ ח'ן  4ט ואתהאביבן שיבא אביב בזמנו] מ ח'ן
] כ כדי שיבא ן אהרי שעברו שומע וכו'ן
5אעכי
יא ן יעברו וכוץ ע"ה גם בש"ט ,דם שיעברו ר"ח
בל
ניסןן את] כ ח'ןניסן] ש ניסן ת"ל החדש הזה זהניסן
ואין אחרניסן ן ר' ישמעאל] כ"ה שכ אבל וקמט
ר'שמעון,ל נ"א ר' ישמעאלן הא] מ ח'ן 6נמצאהן מ ח'ן
אתה] אטכ ח"ן שני] וק ב' ,ל שנים ןכ לכם לחדשי
חשנהן ד ר'נתןן 7האניב] 1ק ח' ן חדש] כמ ח'ן
אמכ סמוךן אט את מעברואיזה (ט ח') זה חדש אדרן
הוי אומרן כס ח' ן זה] מ ח'ן  8מעבר] מ העיבורן
אט את ן מ חדש האהעינורן והדיןוכו' בסוף ש' סו]
מ ח'ן 9א נתוןן אטכ והחדשןט חדשן ט ממתוייו".
ממונוייה ן כממנוייו ן לב אחת (לא') משגוייהן
אממנוייה ן10אי] אכת ,,טאוןאכ החדשןכ משלשיםן
בו] אט ח' ] כ אחתן ט אהד ן בה] ט ח'ן ת"ל וכו'
מל'בה]אח'] ט אתה מעבר אחד משלשיםואין 11כואיןן
טמעבר שנה אחד משלשיםן אט:און אחד] ד חין אטכ
משגים עשרן ט בון כ החדש ן אחד] ך ח' ן  12אב בהן ת-ל וכו' בו] א ח'ן  1ובט"ו ,ט בחמשהן הזה וכו']  1חג
ז'ימים,ק חג שבעתימים ןוגו'] ט ח'ן כ ואיןן 13אחד] כ ח'ן אטל ר' יצחקןט אמרן ט נמצאת כברן אכט לבנהן
א רקיע ן  14כ בלשוןן אכט אחרון ן כ בלשון ן אטכ ראשון ן הואיל וכו' ממנויה] ט ח'ן א ושנה ן  15אחד]
כ אינו ]כממנוייו ןא שנהן אחד] כאינהן אלכממשייה ן כומהן אכ החדשן  16אף] טה' ן אתוספתוגו'
ר'ירמיה ן אומר] א ח' ן  17ם מתעברת".מתעבר ,כ מתעכבת".מתעכב ן יום] א ח' ן אף וכו'יום] כ ח'ן
'
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יום.אואפילוכי חל אביב ובא ת"ל ושמרת את החקה הזאת במוערה (שמותיג י)
במוצרה אתה מוסיףואי אתהמוניע:
ראשון הוא לכם לחדשי השנה שלא יעשהנימןאחר .רבייאשיה אומר
מניןשאין מפכרים את השנה אלא בכיתדיןהגדול שכירושלם ת"ל ראשון הוא לכם
דברו אל כל ערת ישראל וגו':
,ר דברו אל כל עדת ישראל .רבי ישמעאל אומרוכישניהם מרבתים
"יה
אן-י
פ
י ג וההא ככר נאמר ואתה הכר אל כס ישראל לאמר (שם לא יג) ומה
ש
י
י
ה
תלמוד לומר דברו אלא כשהיה משה מדבר היה אהרןמרכין אזנו לשמוע באימה
ומעלהעליו הכתוב כאלו שומע מפי הקב"ה .ר'אחי ברייאשיה אומר וכי שניהם
מרבתיםהיו והלא כמר נאמר ואתה דבר אלבני ישראל ומה ת"ל דברו אלאכיון
שמשה מעבר היה אהרןמימינו ואלעזר משמאלו ואיתמר מימינו של אהרן והדבור
יוצא מביניהם כאלו שניהם מדברים .ר"שבןיוחאי אומר משההיהחולקכבודלאהרן
ואומרלולמדניואהרןהיה חולק כביד למשה ואומרלולמדני והעבוריוצאמכיניהם

כאלו שניהם מדברים:

י חל' צ"לביחל כאשר הוא במדרש תנאום ראה טז א,
1כ
ועייןש"י ור"ל אם בא אביבקודםזמנו 2 :במועדה' נראה
דסוף הכתוב מימיםימימה דייק דאינו יכול לעשות פסח
קודם שנה 3 :ראשון' הגר"א מוחק כל המאמר משוס
דכבר דרשולעיל ואיןניסן שני ואפשר דלעילמיירי אם
כבר עברואדרועדיין אביב לא בא אםיכוללעבר גםניסן
י למתחלה אם יכול לעברניסן במקום אדר א"נ
וכאןמייר
יש לומה דגן דרך התנא בכל דרש ששייך לשני מקראות
לכופלו וכן צריך לתרץ במכילתא דרשב"י 4 :ת"ל זכו"
סמוכין קדרש אבל מפ"ז משמע דמלכם עצמו דורש מה
ן ר"ה כב ,.תוספתא סנהדרין פ"ב
אתם ג"ד אףלדורות.עיי
ה"גומגילה פ"ב ה"ה ומדרשתנאים ראה טזא ,ברכותסג.
ןלענין שנוי הנוסחאות
סנהדריןיא,:כו' 5 :עדתוכו'.עיי
מכילתא דרשב"ייב ג והערת הרב רד"ה'
 7דגרוכו' .הרא"ם האריך ולדעת קצת הכוונה על
הפסוק אתה תדבר אתכל אשראצוךלשמותז ב)ובמ"עצדד
לומר דהכוונה על הפסוק ואתה תדבראלינונשרעכל אשר
ידבר ה' (דברים ה כד) אגלאין ספקכי הכוונה לפרש'כי
תשא לאיב וכמו שדורש שם במכילתא ממלת אתה לאע"י
מלאך ולאע"י שליח כן ממעט כאן אהרן מדבור ולפנינו
שם דבר וכ"ה בת"א אבל ת"י שם ואנת תמליל וע"כהיה
לפניו תדבר כרוב הנוסחאות בכאן 8 :אלא וכו' .בפסיקתא
זוטרתי השמיטמן אלא ער דברו ש'י 9 :כאלווכו'.אינו
מסיים במאי דפתח ובמ"ע מגיה מכח הקושיא הזאת וגורס
וכי לשניהם דבר והלא וכו' וכל המאמר למ"ז הוא המשך
ממם שאמרלעיל בפתיחא ולאסגילהבמיוצא דלעיל וכ"ז
דוחק אבל בשכ"ט דף עא גרס ומעלם ת"ל ומעלה) עליהם
הכחוב כאלו שניהם מדברים אבלראוי להעירכי בדף סט
מעתיק לשון המכילתא דפתיחא ואחר הראיה דלמשההיה
יביום דבר ה' אל משה
הדבור ולא לאהרן מן הכתובויה
מוסיף למשההויקרי ולא לאהרן 4שק41-ש אהרן נוטה אזנו
ושומע וכן הוא בת"י במקומווכעיןזה איתא בש"ט לשמות
יב מג אל משה ואל אהרן היה לו לאמר אל משה ואהרן
וכו' אלא ללמדך שהמאמר היה למשה ואהרן היה נוטה
אזנו לשומע וכן איתא בפ" 1על פסוק זה דף לה ע"א ונר'
דדברי הש"ט והט"ו זנם דברי המתרגם לקוחים מאיש מדרש אגדה ואפשר דיש לצרף שתי הממחאות ולגרוסכאן כשהיה משה
מדבר וכו' ומעלהעליו הכתוב וכו' כאלו שניהמ מדברים וכשהיה הקב"ה מדבר היה מרכין וכו' ומעלה עליו הכפוג כאלו
בא"צ מוחק כ"ז וגורס ומה ת"ל דברו משההיה חולק וכו'ואולי גרסכן עלפי רש"י או
שומע מפי הקב"ה 10 :אלא
וא"נ וכו'-
ובשכ"ט ג' דברי ר' ישמעאל אחר התירוץ דר' אחאי בר' יאשיה 11 :ממינווכו' .אינו מובן
ן לקמן
מטעם אחר,עיי
דאלעזר ואיתמר מאי בעו הכא בארץ מצרים ועוד דהאעדיין גדםואביהוקיימים ונראה כמו שכתב בסהתו"ה דבאמת לא קאי
כלל אפסוק שכאן רק אמלח דברו שבפ'שמיני דברו אל וכו'זאת החיה וכו' אבל מה שכתב עור דרשב"י בא לפרש מלת דברו
שבפ'זבים ויקרא סו ב אינו מוכרח כל כך אבל אפשר דהדין עמו:

 1או וכו' מונע] מ ח'ן או]כאומ'ןאו וכו' אתה ש' ב] מ
ח'ן כי חל] כ !בו חיל ,א חלןל ביחלן אכ החוקה וגו'ן
במקרא למועדהן ל למוערה מימים ימימה אתה מוסיף] 2
במועדה] אכ ח ]1,אטכ שסיף אתואין את (טס ח') ן
מוגיע] דט גורע ן  3א הוא וגו'ן לכם] כ ח'ן לכם וכו'
השנה] כן ח'ן לחרשי השנה] מ ח'ן מ רבי אומר שלא ן
אחר] אבכםשני]איווניהן  4אכמגיזאתה (א אתם)ש'ן
אאיןןדין] כ ח'ן א גדולן א לכם וגו' (ותולא)ן  5עות]
ומק נ'בנין ישראל וגו'] סק חזןוגומר] כמ ח"
 6ג] א ח' ,כ פרשה בן עדת] וסק נ'בנין מ ערת
אמר ר' ישמעאלוכי שניהם והלאןישראל] אטכ נ' וגו'ן
אטכפשהיו מדבריםן 7דבר] כ"ה כשובקצתנוס'ברש"י
אבל ארטפ ואתה תדבר ובקצת נוס'ברש"יאתה תדבר עתו
לא)ן מ נאמר ואתה דבר אלכל עדתבניישראל מה ת"לן
לאמר] טכ ח' ,א וגו'ן  8אטכמשכיון שהיה משהן ט
אזניון לשמוע] מ ח'ן  9אכ ומעליםן הכתוב] אטכס ח'ן
אכששומעין שניהן (אכ ח') מפין אט מפי הקדשן איט
בר ן  10אטכשהיו מדבריםן היו] מ ח'ן ך תדבר אל
כל ישראלן א תדבר ומה ת"לן דבר וכו' דברו] כ 1ח'ן מ
ןשהיה משהן 11
אלא מה ת"לן אלא] מ רן אטכמפשכיו
ט בשמאלון אטפוהיה הדבורן  12מבין שניהםן כאלו
וכו'מדברים] ט ח'ן מביניהם] מ נ' ונראהן שניהם] כ"ה
גם ש ,כ שלשתן ,וק הג'ן אפ כאלויוצאמבין שניהם
(אמפישלשתן)ן ר"ש] ט שמעוןן כר'ישמעאל ב"ריוחין
בןיוחאי] מ ח'ןהיה] א ח'ן  13לו] דם ח'ןלמדני]ד ג'
והדבוריוצאמביניהםןהיה] אט ח'ןלו] רט ח'ן
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פרשה נ

דברו אל כל עדת ישראל לאמר תשורלחדש הרכר הובר".

ולקיחה בעשור ושחיטה כי"ח .אתה אומר הדיבר היה בר"ח ולקיחה כעשור
ושחיטהבי"ד אואינו אלא הדיברולקיחה כעשור ושחיטה בי"ד ת"להחדש הזה לכם
דברואימתיהיה הדבר בר"ח האאיןעליך לומרכלשוןהאחרון אלאכלשון הראשון
הדיבר בר"ח ולקיחה בעשור ושחיטה בי"ד ר' אחא ב"ר יאשיה אומר הדיבר
בר"ח ולקיחה בעשור ושחיטה בארבעה עשר אתה אומר כן או אינו אלא הדבר
ולקיחה בר"ח ושחיטה בי"ד ת"ל דברו אל כל ערת ישראל לאמר שאין ת"ל לאמר
אלא להפסיק הענין הא אין לך לדון כלשון האחרון אלא כראשון .הדיבר בר"ח
ולקיחה בעשור ושחיטה בי"ד .רבייוסיהגלילי אומר הדיבר בר"ח ולקיחה כעשור
ושחיטה בי"ד .אתה אומרכן או אינו אלא הדיבר בר"ח ולקיחה ושחיטה בעשור
תלמוד לומרוהיה לכם למשמרת עדי"ריום אם אמרתכןעקרת את כל הכתוב הא
1

6

10

16

.

.

איןעליךלדוןוכומר:
.איןלי אלאעשירי שהוא כשר ללקיחה ארבעה
כע שורלחד ש הוהויקחו
.
עשרמנין אמרת ק"ו ומהעשירישאינו כשר לשחיטה כשר ללקיחה י"ד שהוא כשר
לשחיטה אינו דין שיהא כשר ללקיחה .י"גמנין אמרתק"ו ומה אם עשירי שאינו
קרוב לשחיטה כשר ללקיחהי"כ שהוא קרוב לשחיטהאינודין שיהא כשר ללקיחה
וה"ה לאחר עשר לשנים עשר:
בע שור לח ד ש הוה להוציא פסח דורות שפסח מצרים תקחו מבעשור
 1הזה .צ"ל היה 3 :הדיבר ולקיחה בעשור .מדכת' בעשור
 1עדת] וקטנ'בנין לאמרבעשורלחדש] רכס"'] לחדש]
לחדש ויקחו ולא כתיב ויקחו בעשור לחדש א-ניקחו בלא
א ח'ן דטכמ הדבורוכןבכולןן הזה] רק דן 2םמבעשורן
וי"ו,ועייןפסחיםו :ותוספ' ד"ה ממאי ושבתפו :ותוספ' שם
אכמ בארבעה עשר ,ט בארבע עשרן אתה וכו' בי"ד] אט
ד-ה וכתיב - :לכם דברו .מדהסמיך דברו אל החרש6 :
מ ח'ןהיה] כ ח'ן  3כ בארבעה או הדיבורן א או הדברן
הדבר ולקיחה בר"ח .והא דכתיב בעש'.ר ללמדךשידברו גם
בעשור אם יש מי שלא לקח,ש-י בשם מהר"מ א"נ שיקחו
ט מבעשורן  4דברו] א ח'ן א הא אימתין הא וכו' בי"ד]
מר"חעדעשור ,ז-רוזי"נ א"נ דבעשור בא ללמד שלא יקחו
ט ח'ן האוכו'וגו'ש'יב] מ ח'ןלומרן דט ח'ן כ בלשוןן
אח-כ אבל קודם לכן יוכלו לקחת ,סהתו"ה וחסדי דוד
אכ אחרון".ראשוןן  5אכ בארבעה עשר ןל ר' אחאין
א
בתוספתא
ואפשר
ק
ח
ו
ד
ל
"
צ
ד
ל
כ
ו
ם
י
ח
ס
פ
פ"א
ה
ז
כבדברי
טכ ר' אחין ט בר ,אכ בר'ן הדבר וכו' כן] ט ח'ן 7
א
ם
ה
י
נ
י
ב
דת"ק
ת"ק
אלא
משמעות
ש
ר
ו
ד
סמוכין
דורשין
ואין
ת"ל דברו שאין ת"ל אלאן עדת] וסק נ'בגין כ עדת וגו'
ור'אחי בר'יאשיה דורש מלת לאמר,ועיין הערה הסמוכה:
0נ ולקיחה ושמיטה בעשור' והא דכתיב והיהלכם למשמרת
אלא כל דבר הדבר בר"ח ולקיחה בעשור ושחיטה בארבעה
וכו'היינו שישרטו אותוויהיה הבשר למשמרת ואח"כ חוזר
ן
עשרשאין ת-ל לאמר אלאן לאמר] וק ח' וכן בס'ן טאי
ומפרש דהשחיטהתהיהבין הערביםבעשור ,ש"יועיין לקמן
ת"ל אלאן  8אכ אתהעניןן הא וכו'כראשיכן ט ה'ן
אב
ס"ה אבל לפ"ז קשה מאי מהדר ת"ל וכו' והרי כבר תרצנו
הכתוב הזה ודוחקלומר דא-כ עקרת אתכל הכתובהיינו כל
בלשון אחרוןן ל כלשון הא'ן כ בלשון ראש הדבור וכו']
הכתובים האחרים כמו שמפרש בש"י ,ובמ"ט וסהתו"ה מפרש
א בלשון ראשוןן  9הדיבר וכו' כן] ט ח'ן כ בעשרהן 11
דריה ג בא ללמד מנין דשחיטת ארבעה עשר גם בדיעבד
אכ .שנשמרת וגו'(כ ח') הא אם וכו'ן ט למשמרתוגו'
אם
מעכב וג"ז דוחק ואפשר דצ"ללקיחהושחיטה בארבעה עשר
תאמר  rn"Ipט ח']טהכתב]הא וכו'וגו'] ט ח'ן 12כ
וע-ז שפיר מתרץ אבל לפ"ז צריך להגיה גם הדבר בעשור
במקוםבר-ח דאל"כ בעשורלא מת קם כלל אבל קשה להגיה
לומר בלשון אחרון אלא בלשוןראשוןןוגו'] א אלא כלשון
כן מכמה טעמים ומה שמתנגדלזה בפרט הוא דנראה דדברי
אחרון]  13כ פרשה ג בעשורן הזה] א ח'ן ק ויקחו לכםן
ת-ק ור"ע וריה-ג נשנו זא-ז בסרר מדויק דהת"ק מסופק
 14מ מהן ט העשירין אב ארבעה עשרן מ,שכשרן ט
אט
בזמן הדבר ור-אלענין הלקיחהוריה"גלענין השחיטה וע"כ
וין הוא שיהאן אינו] כ ח'ן כ שיוכשרן מ מהן ומה] כ
אין לנו אלא לפרש הנוסחא כמו שהוא לפנינו אף אם הפי
דחוק 13 :ארבעה עשר מניד מאם לא לקח מבעשור ,ז"ר
ח'ן  [ORטס ח'ן  16קרוב] כ כשרן א אף שלשה עשרן מ
וזי"נ ולאהבינותי דאם הספק הוא רק אםבדיעבד כשרהיאך
שקרובן אטכסדיןהואןט שהוכשר ,א שכשר,כ שיוכשר,
שייך על זה ק"ו דממ"נ אם נכשיר גי"ד מכח הק"ו מאותו
מ שיכשרן  17אמכ ולשניםןט לי"בולי"אן  18הזק דכ"'
הק"ו בעצמו נכשיר גם לבתחלה בי"ד ואם גזה"ב שיקח
גם בי-ד ובעל ש-ט
לכתחלה בעשור מנאלן דבדיעבד
נראה דהרגיש בקושיא זו ועלכן מוסיף אחר כשר מלת לדורות אבל א"נ דמה מהכשר פ"ד בכלכזשמי
ן מדבר אח"כ וכאן
משמעדמיירי מפ"ם ובמכילתא דרשב"י פוסל מקחו מבעשור וצ"ע'
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ופסח דורות מקחו כלומן:
ויקחו להם .וכי כלןהיולוקחין אלא לעשות שלוחו של אדם כמותו מכא]
אמרו שלוחו של אדםכמותו:
 .בכלל שהגדי וטלה שנאמר שה כשבים ושהעויב
אי ש שה לבית אבות
(דבריםיד ד) לבית אבותאיןלבית אבות אלא למשפחות שנאמר למשפחותםלבית
אבותם (במדבר א ב)והרי שהיו עשר משפחותלבית אב אחד שומע אני שה אחד
לכולם.הויל שהלבית:
ואמימצ ט הבית מהיו ת מ שה בא הכתוב ללמדך שלעולם נסנין על
ח את הפמח כמותשהוא .ר'
הפסח ומושכיןידיהם ממנו עד שישחט בלבד שלאיני
יהודה אומרבלבד שיהא שם אחד מחבורה הראשונה שלא לעשותעיקרטפלהוטפלה
ציקר:
ולקח הוא ו שכנו .ר' עקיבא אומר מנין אתה אומר שאם רוצה ארם
לעשות פסחו יחידי שהוא רשאי שנאמר ולקח הוא ושכנו ר' ישמעאל אומה מנין אתה
אומר שאם ירצה אדם למנות אחרי' צל פמחו שהוא רשא .שנאמר ולקח הוא ושכנו
שומע אני שכנו שכככו אואינו אלא שכנו שבשרה ת"ל הקרוב אלביתו דבר הכתוב
כהווה ר"ש בןיוחאי אומר שכנו מכל מקום:
נ כלומן .פסחים פ"טב"ה ובחופפתא פ"ח הי"א מונה כל
,1אמ בכל' כמכל ן כמכאן וכו' כמותוןבו ח ,ן
החלוקיםבין פ"מ ופ"ר אבל חלוקזה לא נשנה שםועיין
 3א אמרו חכמים ן  4לבית אבות] א ח' ] אבות]
לקמן מ"ה ובבלי פסחים צו .ות"י ופ"ז וש"ט ורש"י:
ט נ' שה ן א טלהוגדי ן שה בפ' ג'] מ ח' ן
א.
 3כמותו .ירושלמי קדושין סב ע"א ובבלן שם מ
עזים]  1נ' שומע אני שה אחד לכולן ת"ל שה ן
ועיין לקמן פרשה ז' ומכילתא דר"ש וס"ז צד תעיט
ופ"ז וש"ט4 :עזים .הנוסףכאן בדפ"ר שומעני וכו' ליתא
 5אבות בפ' ב'] אס ח' ן אט 2אלא משפחות ן  6א
בכל הספרים וגם לא בת"ז וש-ט וכןהש"י נראה דלא גרס
היו ן לבית]  2נ' אבות ן  7לבית] ארב נ' אבות
להואי גרסינן לה צ-ל שומעאני שה לכל אחד ר-ל שכל
ט נ' ד"א שה לבית מלמד שאדם מביא ושוחט על בנו
אחדיביא שה לעצמו ,סהתו"ה 6 :עשר ובו .הגר"א ג'עשר
ובתו הקטנים וע-י עבדו ושפחתו הכגענימבין מדעתן בי,
בתים ובמקום שומעאני וכו' ג' הפ"ז להפךמגין שאם היה
עשר משפחות לנ"א אחד שיוצאים בפסח אחד ת"ל וכו'
שלא מדעתן אבלאינו שוחטע"י בנו ובתו הגדולים ולא
ן ת-יורש -ולשון ר'בחיי שה לבית אנות למשפתה
ועיי
ע"י עבדו ושפחתו העברים ולא ע"י אשתו אלא מדעתן
יי המשפחה מרובין יכול שה אחד לגולם
אהה ואםהיובנ
 8מהיות משה] א 2ח' ן כ ללמדך שה לעולם ן  9אכ
ת"ל שה לבית 7 :לבית עיין ג' הילקוט ואפשר שהיה
אתידיהםן לטס ובלבד ן אג בלבדשיניח ן אטכ כל
לפניוכן במכילתא ואפשר דהוא לקוח מפסחים פח' ועיין
מכילתא דרשב"י 9 :עד שישחט דורש ימעט שיתמעט
שהואן  10טלמפש ובלבדןשיהא] כ"ה גם 'ט ,טשהיה.
הבית ע-י שמשכו את ידיהם ואז ולקח וכו' שיתמנו
אבל דנפ שלא יהא (נ ח')ן מ אדם אחדן אטראשונה
ן לקמן בסוף הפרשה ופי"א פסחים פ"ה מ"ג
אחרים ועיי
שלא] פ ח'ן כטפילה עקר ועקר טפילהן  12ושכנו וכו'
ותוספתא פ"ז ח"ג בבלי פט .ורש"י ואףכי לרעתי העקר
כהג' דלקמן פי"אאין לדחות הג' שבכאן מפגי הג'דלקמן:
אומר] מ ח'ן כק ר' ישמעאלן שאם וכו'] כמק שאם
 10כלבר וכו' תפסתי' בג' הילקוט ובמ"מ מקיים ג' הדפ'
(מ אם) ירצה אדם(מ ח')למגות אתריםעמו (ק ח' .כ עמו
ומפרשובלבדכמוחוץ כלומר דאבלאהיה שם אחד מחבורה
אחרים) על פסחו שהוא רשאי ת"ל ולקח הוא ושכנו (מ נ'
הראשונהאיןנמנין אבל לפ"זגםלעילהיה לו לומה ובלבד
דברי ר' ישמעאל) רע"א מניין (כק נ' אהה אומר) שאם
שיניח ובכי"מ באמת ג'כן אבל הלשון עכ"פ דחוק ועיין
תוספתא פסחים פ"ז ה"ז ירושלמי לו ע"א בבלי צט.
(מ אם) ירצה(ק רוצה)אדםלעשותפסחויחידי שהוארשאי
13 :ושכנו בא"א מוחק מלה זו ,
ת"לולקתהואושכנו (מ מתחילבמלתושכנו דבורהסמוך)ן
ובמכילתא דרשב"י
וכן בילקוט לא ג' בדברי ר"ע ושכנו וכ"ח לפי ג'
ל אדם רוצהןא יצהןאדם וכו'ירצה] א ה']  13טת"לן
המ"ח ובא"צ מגיה שאינו רשאי וכו' ויסבור ר"עראין
ושכנו] ט ח'ן  14ט רוצהן למגות] א ג' עמון אם ת-לן 15
שוחטין את הפסח על היחיד וכן נראה וקצת ראיה לג'זו
מן המכילתא דרשב"י ועיין טפרי דברים פ' קל"ב ומדרש
שבגגון קשכנגרו,שבגגו וכו'] כ 1בביתואושכנובשוה ת"לן
תנאים שם ט"ו הפסחים פ"ח מ"זוירושלמיל"ו ע"א ובבלי
שגשרה] ט שבצדו ,אב שבשרון  16בןיוחי] מ ח'ן או'ן
צא .וצט .ובשב-י פ' בשם מהר"מ דר"י משמיענו דיכול
ט ח' ן מקום] מנ'ומה ת"ל חקרוב אל ביתו דבר הכתוב
למנות אחרים אפילו אינם שכנים וא"נ ובפ"ר אינומביא
אלא שיטת ר' ישמעאל וכן בש-ט אינו מביא אלא הדרשה דאם רצה למנות אחרים על פסחו רשאי אבל מביא כן בשם
ר"עועיין ת"י ואוצר נחמד ח"ד דף צג מה שכתב בזה החכם גייגער ודבריו בלתי מובנים 16 :מכל מקום .אפשה
דצ"ל ושכנו שכנו מ-מ ואות וי"ו דורש ובת"ז מביא בקצור הקרוב אל ביתו שכנו מ"מ אלא שדבר הכתוב בהווה ואמר
הקרוב אלביתו ולשון הש"ט הקרוב יכול קרובו ממש ת"ל הקרוב אל ביתו או יכול הקרובלגגו התל ושכנו שכגו מ"מ אלא
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במכמת נפ שות .אין מכסת אלאמניןשישחטנו למנוייו ואם שחטו שלא
 .שנה
למציו עברעל מצוה .שומע אני שיהא כשר  ,ת"ל איש לפי אכלו תכוסו
עליו הכתוב לפסול ד"א במכמת נפשות למה נאמר לפי שנאמר אישאיןלי אלא
איש אשה טומטוםאנדרוגינוס מנין תלמוד לומר במכמת נפשותריבה משמע מביא
אתאלוומביא אתהחולה ואת הקטןשאינןיכוליןלאכולכזיתתלמודלומראישלפי
אכלויצאו החולהוהקטןשאינןיכוליןלאכול כויתשאין שוחטיןעליהן:
תכומו על ה שה .רכי יאשיה אומר לשון מורמי הוא זה כארם שתמר
לחבירו כוםלי טלהוה :על השה ,רבי ישמעאל אומר בא הכתובללמדך שנמנים
על הפסח ומושכים את ידיהם ממנו עד שישחט ובלבד שלאיניח הפמח כמות
שהוא.רבייצחק אומרבמיהענין מדברבחי:
.תמים.להוציא
פרשה ר שה .בכלל שהגדי וטלה שנאמר שה כשבים ושהעוים
כעל מום :וכר .להיציא טומטוםואנדרוגינוס ונקבה.בן שנהאיןלי אלא
בן שנה כל שאו מניןהיהרבי ישמעאל אומרק"ו ומה אםעולה חמורה כשרה לבא
כל שנתה ככת שנתה .פסח שהוא קלאינודין שיוכשר לבא כל שנתוכבן שנתו רבי
יומיהכלילי אומר ומהאיל שתחלתו פסולמופו כשר שה שתחלתו כשראינודיןשיהא
מופו כשר:
 .אתה אומר
מן הכבשים ומן העוי' מוה בפני עצמו ומוהבפניעצמו
כן אואינו אלאשיביא משניהם כאחת ת"ל ואםמן הצאן קרבנו (ויקרא אי) מוהבפני
עצמו ומוה בפני עצמו והרי דברים קל וחומר ומה אםעולה חמורה כשרה להביא
1

בהיה ן  1נפשות] אטכס"' 1אטע למנויון אטכ אבל
אם ואם וכו'] מ שומעאנייהא כעובר על המצוה וכשרן
2אכ ועברןעברעלמצוה] ם ח'ןאישלפי אכלו] מ ח'ן
כיהיהןתכוסו] כ ח'ן כס שינהן  4אכ וטומטוםן אטם
ואנדרוגינוסן כ ואנטרוגינסןמביא] כומביאן 5את] מח'ן
מומביאגם אתן טשאיןיכולןאיש] אט ח'ן 6יצאווכו']
אמיכן אמרו החולהיכו'איןן טשאיןן אטכאיןשוהטיןן
שאין וכוץ ממכאן אמרר'החולה:והקטןשאינןיכולין לאכול
כזיתשאיןשוחטיןעליהםןעליהן]סוח'ן  7תכוסו וכו' זה
ש' ח']בז ח'ןעל השה] אכמ ח'ן ר'יאשיה אומר וכוץ מ
ר' אומר לשון פורסי הוא כאדםן כתריסי ,א פרסין כ
האומרן  8זה] מ ח'ן  9את] טכ ח'ן ומושכים וכו~ממנו]
מ ח'ן אכ ובלבדשיניח את הפסחכל שהואן טובלבד שלא
יגיחו את הפסח ן ובלבד וכו'שהוא] מ ח' ן 10במי] מ
בפירושןאחיתוםן  11ל פרשה ה'ן שה] ט נ'תמים שהן
כוגדין  12ם ואנדרגינוס .כ ואנטרוגינסן  13כל] קבןן
אכמ מה] אם] מ ח'ן ט שהיא חמורהן אם להביאן  14כ
שנהון ט שיגשירלהביאכלן מ שיכשרן לבא]  1ח'ן שנתו
בפ"ב] א ג'כבן שנתון  15ם מהןאיל] א ח'ן ט שתחלת
שנהו פסולן כ וסופון שה] ט פסח ן  17איכק הכשבים
אתה וכו' כן] טס ח' ן  18שיביא] ט ח'  1מ אלאיביא
כאחת ן מ אם ן קרגע] מ ממן הכבשים או מן העזים
לעולה ,אכ נ' וגו' ן  19א או מזהן דברים] מ חןן א
הדבריםן מ מהעולה1אם] אוכק ח'ן ט שהע חמורהן

אכמפ לבואן

ןג' המ"ח ומדבריכולן נלמד דצ"ל
שדברהכתובבהווהועיי
בדברי ר"ש מ-מ ומה ת-ל הקרוב אל ביתו דבר הכתוב
בהווה וכן הגיה בא"צ אבל עדיין דברי ת"ק גריסין
באור דאיךיליף שמנו שבשדה מן הקרוב אלביתו והגר"א
גורס שבצדו כג'יחאלקוט במקום שבשדה אבלהג' שבשדה
מאומתת ע"יהמכדרשג"י ואולייש למחוק מלות שומעאני
בתחלה וע"פ המכדרשב"י אפשר להגיה ג-כ שומע אני
שכנו שבשדה שכעשבגטויאפשר להוסיף שכגו שבצדו או
שכנו שבחצרו)מנין (פ'לענין שיהא הקרוב קרוב קודם)
ת"ל הקרוב אלביתוועייןב-מ קח :וכמהתו-ה מגיה בדברי
ר"ש ממשבמקום מ"מ 1 :שלא למנוייו זכו" מסחים מ-ה
י טא '
מ"ג תוספתא פ-ג ה"ב ירושלמי ל"צ ע"א בבל
חזקוני 3 :ד"א במכסת' בא-צ מוחק מלות אלו וא"צ:
 4אשה
 .פסחים פ"ח מ"ז טספהא פ"חה-יירושל ל-ה
מיהקטן.
ע-ד בבלי צא ע-א וע"ב- :במכסת .בא"צ מוחק5 :
וג' רש-י הזקן וכן ג' הגר"א ועיין מכילתא דרשב"י:
 7ר'יאשיה בבלי פסחים מא .רבי ,אבל בירושלמי שם לב

ז ג' מ-ח דלא ג /אלא
ע-אכלפנינו9 :ומושכיך .ועיי
שנמגין על הפסח עד שישחט ואוליהדין עמו דהריחזינן
דלר"ש מושכיןעד שיזרוק אבלונמגין מודהדאינואלאעד
שישחטוא-כאין ללמוד זה מזהועיין מכדרשב"י11 .בכלל:

בכורות פ"א מ"ר תוספתא פ"ח הי"ג ביר פ.ע ט"ו:
12בעל מוט תוספהא פ-חהי"א וירוש'לוע"ר - :טומטום.
תוספתא בכורות פ"ז ח"ז ת"כ נדבה פרשהג'ז בכורות מא.
זגדפ' קונסט'
גז 13 :.כלשנתו .רילשנה שלמה ללדתוועיי
ן ת"כ תזריע פרק ג ה"נ תוספתא פרה
ואולי כצ-לועיי
פ"א ה"ז ערכין יח  :בכורות כז :נדה מז :ס*ז צד רמ"ג
.
'
ו
כ
ו
שאינו כשר
וראם-ע וחזקוני כאן 15 :שתחלתו פסול
עד שיכנסו שלשיםיום משנחשניה:
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13

מין אחר פסח שהוא קלאינודין שיוכשר לבאממין אחד .הא מה ת"ל מן הכבשים
ומןהטוים מוהבפניעצמוומוהבפני עצמו!
והיה לכם .להביא פמח דורות שלא יבוא אלא מן הכשבים ומן העוי'
דברי ר'אליעור ר'יאשיה אומר תקחו למה נאמר לפי שנאמר וזבחת מטחלייי
אלהיך צאן ובקר (דברים סו ב) צאן לפסח ובקר לחגיגה .אתה אומר כן או
אינו אלא אחדזה ואהד זה בפסח  ,ומהאנימקיים שה תמים זכר פמח מצרים אבל
פטח דורות יביא מוה ומזה .ת"למן הכבשיםומןהעוים תקחו שאין ת"ל תקחו
 .רבתי ר'
ומה ת'ל תקחו שלא יביא פמח דורות אלא מן הכשבים ומן העזים
יאשיה ר' יונתן אומר צאן לפמח ובקרלחגיגה אתה אומר כןאו אינו אלא אהד זה
ואחד וה בפמח ומהאנימקיים שה תמים וכר פסח מצרים .אבל פמח דורות יביא
מזה ומנה ת"ל ועכרת את העכורה הזאת בחדש הזה (שמותיג ה) כעבודה שעבדת
במצרים כך עשהלדורותדברי ר'יונתן,רביאליעזר אומרצאן לפמח ובקרלחגיגה
.ומהאנימקיים שהתמיםוגו'פמח
אתהאומרכןאואינו אלא אחרזהואחדזה בפמח
מצרים אבל פמחדורותיביא מזהומזה ,ת"ל ושמרתם את הדבר הזה לחקלך (שם
יב כד) הרי פמח דורות אמור אםכן מהתלמודלומרוובחת פמחליי' אלהיךצאן
וכקרצאן לפמח ובקר לחניכה .ר'עקיבא אומר כתוב אחד אומר וובחת פכחליי'
אלהיך צאן ובקר וכתוב אחד אומר מן הכבשיםומןהעוי' תקחו כיצד יתקיימו שני
מקראות הללו אמרתוו מדה בתורהשני כתובים זה כנכדוהומותרין והעליריזה
מתקיימין במקומן עד שיבא כתובשלישיויכריעביניהן תלמוד לומר משכווקהו לכם
צאןלמשפחותיכם ושחטו הפסח.צאן לפמח ולא בקרלפמח .ר'ישמעאל אומרבחגיכה

יין

2גפני עצמו' ספרי צד קו3 :והיה וכו' לפי הג' שלפנינו
 1מ פסח הקל לא כ"שן כדין שאפשרן אט שיבש
פסוק ו' דורש אבל לפי .ג' המ"ח יהיה לכם שבפסוק
מין ן כמיןן הא] ד"' ] א הכשביםן  2מהעזים מזה
ה' דורש ויהיו דרשות ר"אור' יאשיה כסדר הכתובועיין
עצמו (ותו לא) ן ומזה בפ"ע] א וגו' ן 3והיה] אס
תוספתא פסחים פ"ח הי"ט 4 :ר' יאשיה .ספרי ראה
יהיהן אטכסיגשן 5צאן ובקר] כ ח'ן אתה וכו'כן]
ט' קכ"ט מדרש תנאים שם ט"ו ב' (צד צ) פסחים ע:
טח,ן כס או אחדן  6אט מזה אחד (א ואחד) מזהן
מנחות פ"ז מ"ו ובבלי שם פב :ושכ"ט 8 :דברי
ר' יאשיה' מיותר וכן ליתא במ"ח 12 :ר' אליעזר
כ מהן כ זכר וגו'ן זכר] מ ח'ן ט זכרבן שגה לפסחן
ן לקמן פי"אונראה דבמקום ר' אליעזר לעיל צ"ל
וכו'.עיי
א זכר וגו' בפסחן  7טל לפסח ן מ יביא בקר וצאןן
תנא אחר 16 :ר"ע .ירושלמי פסחים לב ע"א דרשת הלל:
אס הכשבים ן טהעזים הקחו דברי ר'יאשיה ן תקחו
 20ושחטו הפסח וכו' .מדכתיב תפסח מוכח דישעוד קרבן
אחרוהיינוחגיגה א"כ בקר לחגיגה' ז"ר ודוחק דלא שמענו
בפעם הא'] אכמ ח' ן  8כ אלאמה ת"ל ,אאלא ת"לן
שהיה בפסח מצרים חגיגה ובש"י פ' מדכתיב תרי קראי
שלא וכרן אכמ להניא פסח דורות שלאיביא אלא וכו'ן
ובבה"מ פ' מדשינה מלשון שה ללשון צאן ויותר נראה
וכק הכבשיםן מ מן העוים ומן הכבשים ן  [rwnא 1
דס"ל דשני הכתובים מכריעין על האחד ולא נחית כלל
תקחוןדברי ר'יאשיה]מח'ן 9דר'נתןן בקר]טח' ןא"א
לחלקבין פסחדורות לפסח מצרים כמו שמצינולר"י דלא
נחיתכלללחלוקבזה:
..מזהן
כן] טח'ן אכ ש אחדן מאוזה תה בפסחןכ:מזה
 10זכר]טכמ ח',אנ' וגו'ן ט ופסחן מיביא בקר וצאןן
 11הזאת] אג ,וגו' ן  12דברי ר'יונתן] מ ח'ן אור'ןאומר] א נ ,צאןן ט לחגיגה וכו'ומהן  13אכמ או אחדן א מזה
ואחד מזה ן וגו'ן טס ח'ן ט לפסח מצרים ן  14א דורות וגו' ת"ל ן ט ושמרת ן מ ושמרת את העבורה הזאתן
הדבר] כ ח' ן לחק לך] רטש ח' ן כ הזה וגו'ן  15מ ומהאנימקיים וזבחת ן לה' וכו'] כ ח',איגו'ן  16ק ובשר
לחגיגה ן אכ פסח וגו' ן לה' אלהיךן ט ח' ן  17אד הכשבים ן תקחו] טמ ח'ן  18מ הכתובים ן אט כתובים ן כ
מתוגים כא' אמרת זה ן מ כתובים סותרין זה את זה מתקיימיןן ט סותריןן זהבפ' ג'] כ ח'ן  19אטכומתקיימיןן ד
עדשיתקיימו במקומן יבא כתוב ן אטכ הכתוב ן אכט השלישי ן ת"ל] א ח' ן  20צאן] מ ח' ן צאן וכו'ן
כ ח'ן למשפחותיכם וכו'] ט ח' ,איר' 1ט צאן לפסח ובקר לחגיגה ולא וכו'

6

10
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הבאה בפסח הכתוב מדבר  ,אתה אומרכןאואינו מדבר אלא בפסח עצמו כשהוא
אומר שה תמיםזכר הרי פסח עצמו אמור ומהת"לווכחתפצחליי'אלהיךצאןובקר
בחגיגה הבאה בפסח הכתוב מדבר,רבי אומרבזבח הבאמן הכקרכמןהצאן הכתוב
מדברואי זה זה זה שלמיםמכאןאמרו מותר שלמים לשלמים ומותר פמחלשלמים:
פרשהה היה לכמ למ שמרת וכו'מפני מההקדים הכתובלקיחתו של פמח
לשחיטתו ארבעהימיםהיהרבי מתיאבן חרש אומרהריהוא אומרואעבור
עליךואראך והנהעתךעתדורים (יחזקאל טזח)*הכיע שבועתו שנשבעהקב"הלאברהם
שיגאל את בניו ולאהיהבירם מצותשיתעמקו בהםכדישיגאלו שנאמר שדיםנכונו
ושערך צמחואתערוםועריהוגו'(שםז)ערום מכל מצותנתן להםהקדושברוךהואשתי
מצות דם פמח ודם מילהשיתעמקו בם כדי שיגאלו שנאמר ואעכור עליך ואראך
מתבוממת בדמיךוגומר (שםו) ואומר כם את בדםבריתך שלחתי אסיריך מבור אין
מים בו(זכריה טיא) לכך הקדים הכתובלקיחתו של פסח לשחיטתו ד'ימים שאין
נוטלין שכר אלאעלידי מעשה רביאליעזר הקפרברבי אומרוכי לאהיהבידם של
ישראל ארבע מצות שאיןכל העולם כדאי בהם שלאנחשדו על העריות * ולאעל
לשון הרע ולא שנו את שמם .ולאשנו את לשונם ומנין שלא נחשדו על העריות
שנאמר ויצא בן אשה ישראלית (ויקרא כדי) להודיע שבחן של ישראל שלא היה
ביניה' אלא וה ומרמסו ופרטו הכתוב .ועליהם מפורש בקבלהגןנעול אחותי כלה
(שה"ש דיב)כןנעול אלו הזכרים.גל נעולמעין חתום אלו הנקבות.וחינתן אומר
גן נעול אלו הנשואות.גל שולמעין חתוםאלו הארוסות .חכר אחרכןנעולכל נעול

י

 1מ הבאה עם הפסח ן אתהאומרכן] ט ח' ן מדברן
טס ח'ן 1ודכ אלא בפני עצמו ן  2זכר] מ ח'ן
כזכר וגו' ן ט זכר בן שנה ן ט מהן מומה
אני מקיים וזבחת ן לה' וכו'] א ח' ן לה'אלהיך]
מ ה'ן אלהיך וכו'] ד ה'ן כאלהיך 1ג '1ן 3מ הבאה
עם הפסח ן איגח ן אטכס שהוא בא ן ט מן הצאן
ומן הבקר ן אב ומןהצאן ן  4זה בר' ג'] טכס ח'ן
מ מותר הפסחוכו'ן  5וגו'] אדם ח ,,ט עד ארבע עשרן

הכתוב] ד ח' ,מ הקב-ה ן  6אטכס קודם לשחיטתו
ארבעה (א ארבעת)ן היה] מ ח' ן אט מתיהן הרי הוא
אומרן ד ח'ן אומר] טכ ח'ן  7אטואראך וגו'ן מ ואראה,

 1בפסח.לפיג' מ-ח משמעדמ~רי בחגעתי"ר ולא נראה
אלא משמע דס"לדמ"ריבחגיגתט-ו ובת"י שם מפרש צאן
ובקרשניהם על חגיגת ט-ו וט-לדוזבחת פסח הואדבור
בפגי עצמו 3 :ר' אומר וכו'' ירושלמי הרומות מ' ע"ג
פסחים לב ע"א שקלים מן ע"ד בבלי פסחים ע:זבחיםז:
ט' מנחותפ"ג :כמן' בא"א מגיהומןוא"צ 4 :מותרוכו'.
ר פסח וכו' וכ"ח במ"חואין הכרח 10 :דםהגר"אמגיה מות
פסחוכו' .שמ"ר עי"ז מ"ג פי-ט ס"ה שהע"ר פ"א פסוק
ה'שחורהוכו'ופ'יב פ-גפסוקב'אניישנהרות ר'פ"ו ס"א
פדי-כ פ-ה (דף מ-ז) פסקא ז' (דף ס"ג ע-ב) פס"רפי-ז
(דף מ-ו ע-ב) שוח-ט קי"ד ס-ה וילק' המכירי שם פדר"א
פכ"ט ופ"ז ורש-יוחזקוני כאןואברבנאל שהעתיקהמכילתא
דכאן בקצתשנוייח 13 :ר' אליעזרוכו' .ויק"ר פל"ב ס"ה
(ושם ר"ה בשם בר קפרא) וכן שהש"ר פ"ד על פסוק י"ב
פדר"כפ"ידףפ"ג 14 :ארבעוכו' .שמ"ר פ"א מכ"ח ומכ"ט.
במד"ר פ"כ סכ"ב ושם פי"ג ס-כאינו מונה אלא ג' מדות
טובות וכן פדר"א פמ"ח בזכות ג' דברים אחרים תנחומא
בלק סט"ז ילקוט נשלה רמז רב-ז %מור ר' הרה"ג פינחס
ר' תשע"ג אליהו ר' ספכ"ג ופכ"ד (דף קכ"ג _וקכ"ד
הוצאת פרידמא17 :)1גז  "131ת"כ אחריפרקי"גי"זיומא

 2ואו' ן מ הגיע עת שנשבען אסכל שמעהן סק
הב"הן אטבלאברהם אבינון 8אטכמ שהואגואלןבידם]
מ להםן דשיעסקון בהם] מ ח' ,א בהוןכ שיתגאלון
שנ'] מ ח'ן כנכונו וגו' עריה מכלן 9א צמח וגו'ןוגו']
נזמ ח'ן ערום] מ ח'ן %טעריהמן המצותן מ המצותן
מצות פסח
אט ונתןן א הק /טק הב"ה ן % 10ט
מצ" אט בהן שנ' וכו' וגו'] ט ח' ן אעליך וגו' ן  11וגו'] כס ח'ן
ומצותמילה ן דם] כ ח' ן מ מילה שנ' ן
ואומר] א"' ] אט וגם ן כ בריתך וגו' ן שלחתי וכו'] אבו ח'ן מבור וכו'] ט ח' ן  12הכתוב] כן ח' ,מ הקב"הן
ט לקיחת הפסחן ם לשחיטה ן אטכקוים לשחיטתו) rwשחיטתו)ן ט ארבע ן אימים ארבעהן כ שאינםן מואיןן
 13אטב עלהמעשהן אכ מאלעזרן הקפר] מח'ן הקפר] ט ח' אבל פרשת שמות איתאןברבי] אטכמ ח'ןוכי ומי] ט ארבע
שאיזםהיון של ישראל]ן א שלשן  14מ ארבעהן כל] כ ח'ן העולם] טכ נ'כולון ט להןן ולא
מצותהיובידן של
ישראלי
אנחשדו עללשוןן  15א רע 16 1כ אשה וגו'ן ד הישראליתן אישראלית וגו'ן טהיו אלאן
אמכיל
וכו' העריות]בו ח'ן
% 17טזו בלבד ופרסמה ןופרסמו] כמ ח'ן ופרטו] אט ח'ן כ עליהםן ועליהם מפורשןכ :ומפורש .איפרשן ק שנ'גןן
אחותי כלה] מ ח' ,כיגו' ן אט גן נעול גל נעולגן נעול אלו הזכרים גל נעול אלו הנקבות ן  18מעין חתום] כמ ח'ן
טס ר' נתןן  19גלן טגןנעולמעיןןגל נעולן אכ ח'ןמעין חתוסן מ ח'ן אארוסותן ד"א] ק ר' א',טכ ח"אן אכיגלן

י
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אלו שתיביאותומנין שלא נחשדועללשון הרע והיואוהכיןזה אתזה תלמוד לומר
ושאלה אשה משכנתה (שמות ג כב) כברהיהבידםשנים עשר חדשואי אתה מוצא
אחד מהם שהלשין על חכרו ומנין שלאשנו שמם כשם שמייחמן כירידתן שנאמר
ראובןשמעוןלויויהורה (שם א ב) כךמייחמןבעלייתןהאוכן שמעוןלויואו'ויתילדו
על משפחותםלבית אבותםוכו' (כמרבר איח) ואו'המלאך הגאלאותי מכל רעיברך
אתהנעריםויקרא בהם שמיוגו' (בראשית מח סו) ומנין שלאשנו את לשונם שנ'כי
פי המרבר אליכם (שם מהיב) ואו'ויאמרואלהי העברים נקרהעלינווגו'(שמ' היג)
ואומרויבא הפליטויגד לאברם העברי ובראשית ידיג) .ומפני מה הקדים לקיחתו
של פסח לשחיטתו ד'ימיםלפישהיו ישראלשטופין בע"ו במצריםוע"ו שקולהכנגד
כל המצות שנא'והיה אםמעיני הערה נעשתה בשבבה (במדבר טו כד) יחד הכתוב
המצוה הואת ואמרהעניןבפני עצמוואיוה וה עבודה ורה אתה אומרע"ז אואינו 4א
אחת מכל מצות האמורות בתורה סתם כשהוא אומרוכיתשגוולא תעשווגו' באו כל
המצות ללמד על מצוה אחת יכששקולה בכולן מה העוברעל כל המצות פורקעול
ומפר ברית ומנלהפנים כתורה אףהעוברעל מצוה אחת פורק עול ומפר
י
ר
י
ר
ב
ומגלהפנים כתורה שנא' לעבור ברית 4).ומנין לעוברעל כל מצות שהוא פורקעול
ומפרברית ומבלהפנים בתורה שנא'לעברךבברית ה'אלהיך (דברים כס יא)ואין
ברית 4א תורה שנא' 4הדברי הכריתוגו' (שם כח סט) אמר להם משכוידיכם מהו
והדבקו כמצות ר'יהורהבן כתירא אומרהרי הוא אומרולא שמעו אל משה מקוצר
רוהוגו'וכיישלך אדם שהוא מתכשרבשורהטובהואינו שמחנולדלךכן זכר רכך
עה ,.ויק"ר שם וכן שהש-ר לעיל ובמד"ר מ"ג ט"ו ופ-כ
סכ"ב (וכאן הלשון משובש) ושוח"ט קבב ס"ה ובמד-ר
ושהש-ר דורש להפך גן נעול אלו הארוסות גל נעול אלו
הנשואות ועוד שינוי אסר במ"ר שם ומאידאיתא כאן בשם
ד"א מביא בשהש"ר עלשםר'נתןוכןהוא ג"כ פדר"כ פ"כ
ס'סג דףפג 14 :.ומפרבריתוכו' .שכרת הקנ"ה עםישרן
ועיין ספרי במדבר דף קטו וגרסת הספרי שם שהיאכעין
גרסת המ"ח כאן דלא גרסומנין לעובר על כל המצות וכו'
בברית ה' אלהיך יותר נכונה ואפשר דצ"לומניןלעובדעל
כל המצות וכו'  '~ffלעברך בברית ה' אלהיךומנין לעובר
על מצוה אחת שהואפורק עול וא' '~ffלעבור בריהןואין
ברית
אלא'.וכו' ,והגר"א מוחק מן אתה אומר עד דברי
הבריתוגו ועיין ספרי וברים פ' נד ומ"ח שםיא כח דף
סו וגו וירושלמי נדרים לח ע"ב:

 1אלו] א"כ ח1 ,ט בשות ולאנחשדוןא רעןט הרעשנ'
ושאלהן אכמ שנ'ן 2כ משננתהוגו'ן מוכבר ן כהיו
גידו ן אטכסואין ן אתה] מ ח' ן  3אטם באחרן
מהם] כ ח'ןעל] כס אתן ט ולאשינון אטכ את שמםן
אטכמשכשםן כמשמיחסיז אבירידתןכךמיחסןבעלייתן
ראובן שמעון שנ'ויתילדון שנ'] כ:כמ ח'ן  4ט ושמעון

'

כךן כלוי כךן מלוי כךמיחסיןן מהיומיוחסיןן
י
כם
דת
בעלייתן שנ'ויתילדוןכולוישנ'ויהילרו 5 1בו משפחו

ולאהיה בהם זנות שנ' שבטייה לישראל עדות ששם עלו
שבטים שבטי יה אמר הב"ה שמי מעיד בישראל שלא
נטמאו במצרים בזנות ולא חלפו לשונם מי שמך לאיש שר
ושופט וגו' שני אבשים עברים נצים מכאן שהיו מדברים
עברית שנ'כיפי המדבראליכםומפניוכו'ןאכמ משפחותם
1מ נ' וגו') ואומ' המלאך(א המלך)ן מכל וכו' וגו'] ד ח' .כ וגו'ן א רע וגו'ולא היה בהם זנות שנ' ששםעלו שבטיס שבטי
יה אמר הק'שמימעידעל ישראל שלאנסמאו במצרים נזנותומנין וכו'ן 6ומנין וכו' אליכם] מ ח'ןא"לפו לשונם שנ'מי
שמך לאיש שר ושופט וגו'מיכןשהיו מדברים עברית שנא'כיפי וכו'ן 7ויאמרו] מ ח'ןנקרה וכו'] מ ח' ,אוגו'ן 8ואומר] א
נ ח'ן אכהפליטוגו'ן  9של מסחן מ ח'ן טכ לשחיטהן א ארבעתן טלע"זן אט שקולהככלן  10אטכמ המצות (ט מצות)
שבתורהן ט העדה חרה כתוב המצוהן א העדה וגו'ן נ נעשתהוגו'יחדן בשגגהן מ ח'ן  11אמן המצוהן ד מצוהן קענין זה
בפניןכמ עצמה]םעצמהזו ע"ז אוןא:ואיזה וה והןמואיוו זו]כאומר זה  CKIt-yאומרזו ע"ון12אחה"ס
האמורן מ מצות שבתורה 1מחסל אטבם ח'ן כחשיו וגו'ןס  wYnאת כל המצות אשר צוה ה' היכםביד משהןוגו'] א ח'
מ הרי באון  13טכ ללמדךן המוסגר ארכ ח'ן ששקולהבעולזן ט ח'ן  14בהורה] מ ח'ן אחה] מיחידיתן פורק וכו' שג'
לעברך] ט וכו' שנ' לענרך ט ומגלה פ' ב' ומ' בריתן 15ומנין וכו' אלהיךן כ! ח'ן אכ המצותןשיואן אכ ח'ן  16אכפ
בתורה והעובר על מצוה אחת שנ'ן ה' אלהיךן טכ ח' ן  17וע'] טס ח'ן יריכמן מ ח' ן  19וגו'] כ וכו' ,אטמ ח'ן אט
שמתבשרן מ בשורות טובותן טובה] ט ח'ן דולר וכו'] ד שנ' יולד לך בן זכר שמחהון ך רבו מוציאון
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מוציאךלחירותואינו שמח אםכן למה נאמרולא שמעו אל משה (שמותו פ) אלא
שהיה קשהבעיניהם לפרוש מעבורה ורה שנ'ואומר אליהם איש שקוציעיניוהשליכו
ובגלולי מצרים אל תטמאו(יחזקאל כ ז) ואומר וימרובי ולא אבו שמוע וכו' ואעש
למעןשמילבלתי החלוגו' (שם ח-ט) הה"דוידבר ה' אל משה ואל אהרןויצום אל
בני ישראל (שמותריג) צום לפרוש מעבודה ורה:
והיה לכם כומשמרר :למה נאמר לפי שנאמר משכו וקחו לכם צאן וגו'
אמרולו ישראל למשהרכינו הן נזבח את תועבת מצריםונו' לשם ח כב 4אמרלהן
מן הנם שהוא עושה לכם במשיכתו אתםיודעים מה בשחיפתו :והיה לכם למשמרת
שמרהו עד ארבעה עשר ושחטהו בארבעה עשר אתה אומר שמרהו עד ארבעה עשר
ושחטהו בארבעה עשראו שומרהו עד ארבעה עשר ומשכהו ושחטהו בארבעה עשר
ת"ל בראשון בארבעה עשריום קבעו הכתוב חובה האאיןעליךלדוןכלשוןהאחרון
אלא כלשון הראשון שמרהו עד ארבעה עשר ושחטהו בארבעה עשר:
והיה כעככם כםמשמררןמביד הכתובשהיומבקריןאותו ארבעהימינםקודכם
לשחיטה מכאן אתהדן על התמיד נאמרה שמירה בפסח ונאמרה שמירה בתמיד מה
שמירה האמורה בפמח מבקרין אותו ארבעהימים קודם שהיטה אף שמירה האמורה
בתמיד מכקרין אותו ארבעה ימים קורם שחיטה מכאן אמרו אין פוחתים מששה
פלאים המבוקרין מלשכת הטלאיםכדי לשבת ולשני ימים טובים של ראש השנה
ומוסיפיןלעולם.והיה לכם למשמרת להוציא פסח דורות שפסחמצרים מקחו כעשור
ופסח דורות מקחו כלזמן:
 1א וא"כן אטכס מה ת"ל ולאן אל משה] א ח,ן אלא] מ
ח'ן 2בעיניהם] כ ח'ן אטכס וכןהואאומרן ואומר~יהב]
כס ח'ן 3ובגלוליוכו'ן מ ח' ,כ וגו'ן א מצרים וגו' ן
ואומר] אטכמ ח,ן דבי בית ישראל במדבר הה"דןשמוען
כ ח' אנ
.אלין מביואעשלמעןשמיהדההיאוידברןוגו']

ט ח' וכן בס'ן  4הה"ד] ק ח'ן הה"ד וכו' סו ות"א משכו
וקהו לכם וכו'ן כ ויצום וגו'ן ך עלן  5א ישראל וגו' ן
צום] מ ח'ן מ להפרישםן6א למשמרת וגו'ןאטכמלפי
שהוא אומרן אטכמ וקחו (אכ נ ,לכם) אמרון 7לו] אט
כמ ח,ן למשה] מ נ' משהן רבנו] אכ נ ,משהן נזבח

3בי ולא וכו" כצ"ל ולגרסת הרפוס הכוונה לפ'יג ח אבל
הראיה מפ' ח וט נכונה יותר ,ועיין רש"י יחזקאל שם
ורד"ק 10 :אווכו' .בוי"נ ובה"מ וכן מ"מ ומ"ע הגיהו
ןלעיל פ"נ וצ"ע אבללפי גרסת המ"ח
ושחטהו נעשורעיי
וכן הוא גרסת המהר"מ ושחטהו בט"ו הספק הואדילמא עד
בכלל וע"ז מביא ראיה דהכוונה הוא בארבעה עשר והלשון
קבעו הכתוב חובה עכ"פ אינו מדוקדק ואפשר דאשגרה
היא ןמלקמן פ-ח 14 :על התמיד' ספרי דף קפח וש"ג:
 18למשמרת .צ"ל למשמרת עד ארבעה עשריום לחדש
הזה דמלת הזהדייקועיין ג' המ"ח 19 :ופסח וכו' .פליג
על הבבלי פסחים צו ,.וס"ל דפסח דורות אינו מעון בקור

כ
וגו'ןלהן] טל ח'ן  8ט במשיכתןןכ ואתםן מה] ך ח' ן
ט בשחיטתןן א לכם וגו'ן כ למשמרת עד ארבעה עשריום שוחטיהו בארבעה עשר או שומרהו עד ארבעה עשר שוחטיהו
בארב"ע אתה אומר וכו'ן  9ק שמרוזיו ,א שימרוהון ך שוחטותו בי"ד ושמרותו עדי"דן טשחטויון אק ושחשתון אתה וכו'
בי"ד] אטם ח'ן  10או וכו'ן כ או שומרהו עד ארבעה עשר שוחטתו בארבעה עשר שומרהו עדארבע' עשר ומושכתוושוחטתו
בארבעה עשר ת"( א או שחטוהו ושימרוהו עד ארבעה עשר ת"ל ,טס אואינו אלא שמרהועדארבעה עשר ומשכהו ושהטהו
(מ נ' בארב"ע בחמשה עשר) ת"לן~נ מ ת"ל בחרש הראשון בארבעה עשר לחדש קבעו ן יום] ט ח' ,אכ וגו'ן כ הכת'
קבעון חובה הא] ק ח'ן הא וכו' ושחטהו בי"דן טמ ח'ן א אחרון...ראשוןן כ בלשוןאחרון אלא בלשון ראשוןן  12שמרהון
ק ח' ,א שימרוהון אקושחטוינון  13והיה וכו'] ט מעתיק הגמ' דפסחיםן א למשמרת וגו'ןאותו] א ח'ן  14אטם לשחיטתו
ב לשחיטתןן טמ נאמר".ונאמרן ק ונאמרהן כ שחיטה בפסח נאמרה שחיטה בתמיד ן  15מ אמורהן אט האמורןימים] ט
ח'ן קודם שחיטה] מ ח'ן אטב לשחיטתו ן  16כ לשחיטתה אטם לשחיטתון שחיטה] ר נ' מכאן אתהדן על התמיד נאמר
שמירה ובפסח נאמרשמירה מה שמירה האמורה במסחמכין אותו ארבעהימים קודם שחיטתואףשמירההאמורהבתמידמבקרין
אותו ד'ימים קורם לשחיטתןן  17כ מבוקריןן ט המבוקרתן טמ בלשכתן טש ושני ,כ שנין  18ש:פ מוסיפיזןמ עד עלסן
'היה לכם למשמרתן מ לחרש הזהן אט:מ מבעשורן  19אט:מ בכלן
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ו שח טו אותו * וכיכלןשוחטיןאותו אלא לעשות שלוחו של אדם כמותו
מכאן אמרו שלוחו של אדםכמותו .ושחטו אותו בין בחול בין בשבת .ומה אני
מקייםמחלליה מותיומת (שמות לאיד) בשאר מלאכותחוץ משחיטת הפסח או אף
בשחיטת פסח הא מהאנימקיים ושחטו אותו בשאר כל הימיםחוץמן השבת .או אף
בשבתתלמוד לזמרויצשובני ישראל את הפסח במועדו (במחכר ט ב)
בשבת
י
ל
י
פ
א
ו
דברי רבי יאשיה נםלו ר'יונתן ממשמע הוה עדיין לא שמענו .נם לו ר' יאשיה
הרי הוא אומר צו אתבני ישראל ואמרתאליהם אתקרבנילחמיוכו' (שם כח אם
ללמד על התמיד שידחה את השבת * והלא כבר נאמרוביום השבתשני כבשיםבני
שנה (שם ט) ומה ת"ל במועדו אלא להקיש ולדון גזירה שוה נאמרכאןבמועדו
ונאמרלהלן במועדו מה להלן דוחה שבת אף כאן דוחה שבת :ושחטו אותו כל
קהל עדתישראל ר'אליעזר אומר מנין אתה אומר שאםאין להם לישראל אלא פמח
אחד שכולןיוצאין בוידי חובתן ת"ל ושחטו אותווכו' :ו שח טו אותו כל קהל
עדת ישראל מכאן אמרו הפסה נשחט בשלש כתותקהל ועדהוישראל:בין הערבים
שומע אני עםדמדומי חמה ת"ל בערב (דברים טז ו)אי בערביכול משתחשך חמה
ת"ל כבא השמשאי כבא השמש ובשלת ואכלתת"למועד צאתך הפסיקהענין האכיצד
ובשלת ואכלת משהשכה ,ר' אומרהרי הוא אומר שם תזבח את הפמח בערב שומע
אני כשמוצו ת"ל מועד צאתךממצרים.אימתייצאוישראלממצרים משששעותולמעלה
וכן הוא אומר ויהי בעצםהיום הזהיצאווכו' (שמותיב מא) ר'נתן אומר מנין ראיה
לבין הערבים שהוא משש שעות ולמעלה אףעלפי שאין ראיה לדבר וכר לדבר,
שנא' קדשועליה מלחמהקומוונעלה בצהריםאוילנוכי פנההיום כיינטו צללי ערב

ב.

ן לעיל מ"ג ובעל זי-נ מגיה
ד'ימים קודם השחיטהועיי
להוציא ס"ס כדי להתאים המכילתא עם הבבלי וא"צועיין
.
'
ו
כ
ו
ספרי צד
מ"מ 2 :מכאן' לעיל פ"ג 10 :אף כאן

ס-א וצד קפ"ט 11 :פסח אחד .ירושלמי פסחים לד ע"ב
ולה ע-ד בשם ר' נתן וכן בבלי עת :ועי' תוספתא פ-ז ה-ה
ובבלי קדושין מא :בשם ר' נתן 13 :בשלש וכו' .פסחים
פ-ה מ-ה תוספתא פ"ג ח"י בבלי סד 14 :שומע וכו'.
בא"ש מוחק מן שומעאני עדרבי אומר שורהטז וא"נ ופ'
עם דמדומי וכו' דהייתי אומר ערב דערב תלמוד לזמר
בערב דווקא בערב משש שעות ולמעלה ש-י ובסתתו-ה

 1אותו] ט ח' ,כ ג' וגו'ן אבהיו שוחטיןןאותו] טס ח'ן
 2מכאן וכר כמותו] טכס ח'ן א אמרו חכמיםן אוביןן
כ מהן  3דומחלליהן ט כל מלאכות ,ככלהמלאכותן אכ
פסחןאו וכו'] כ ובשחיטת פסח מהאניןאף] א ח'] טמ
או אינו אלא (ט נ' אפילו)ן  4אטם ומהן מ בשארהימים
חוץ משבתן או וכו' ת"ל] ט ח'ן או אף בשבת] אטט ח',
כ ובשבתן  5ת"ל] ט ח'ן אטכס אפילון  6ד אמר לו ר'
ן וכו'ן ט ר'יונתן אומרן טמ זהן כ נם לו ר'
נתןועדיי
יונתן מה שמע זהמניין לא שמענו ן א נמו לו ר'יונתן

פ' עם דמדומי חמה עם הנץ החמה וכמאן דאיתליהדבין
ן ערב של אתמול וערב של היום וא-נ אלא כפ'
הערביםבי
מה שמע זה ן א נמו לו ר'יושיה ן  7ואמרת אליהמן מ
הו-י ומ-ע דדמדומי חמה תייגו סמוך לשקיעהוילפינן מן
ח'ן מ לחמי תשמרו להקריב במועדוןלחמי] אכ ח']ינו']
בערב דאף לאחר שקיעה כשר אם עדיין עוד יום וכת"י
ט ח'ן  8ט למדן דטכ שתדחה ,מ שדוחהן מהרי כברן
ביני שמשתא ובזי"נ וכן בבה-מ לא הרגיש דאינו כהלכה
עיין במ"ע ונראה דנשארכאן זכר לשיטת ב-ש במכילתא
בני שנה] כ ח' ,ל וגו'ן  9מ א"כ מה ת"לן במועדו] ל
דרשב"י ע"ש והחזקוני פ'בין הערבים בשעת אסיפת העם
נ' נ"א מוחנה לדון ממנו גז"שן אלא וכו'] מ מופנהלירון
כשפועלים באים ממלאכתן דהיינו ג"כלפי הלכה זוועיין
ממנו ג..שן אטע לדוןן ג"ש] ק ח'ן כ ובנאמר כאןן ט
מדרש תנאים דברים ט"ז ו' (והלשון שם משובש) וס" 1צד
נאמר כאןדוחה את השבת ושחטו וכו'ן 10וק כאן".להלןן
רנ-ח וברש"י וראג"ע ורמב"ן ורא"ם 18 :ר' נתן' בא-א
אכמ את השבתוכן גס'ן כל וכו' ישראלן ט ח'ן א כל
וגו'ן  11עדתישראל] כ ח'ו ר ,אליעזר אומר] ד ח'ן אכ
אלע'ן  12אטכיחידי ,מ אחד בלבדןבו] מ ח'ן ק חובתון ושחטו] מ ח'ן וגו'] טכ ח' ,מ כל קהלן ושחטו וכו' ישראל]
ק ח'ן ושחטו אותו] טמ ח'ן אותו] א ח'ן כל] מ ח'ן א כל וגו'ן כל וכו' ישראל] וכלינו
'ן  13כס כתיםן כ עדהן 14
ט אםן חמה בפ"ב] אדט ח,ן  15טמ און ת-ל וכו' ואכלת] ט ח'ן ת-ל] מ ח'ן אס צאתך ממצריםן הא כיצד] ארב ח']
 16מ משתחשך ,כמי שחשכהן כ תזבח וגו' שומען אתן ט ח'ן א הפסח וגו'ן  17אטמ כמשמעו ,כ כשומעון מ ואימתין
ישרן] מח' ,ד אלוןאכ ולמעלןן  18אכ הזה וגו'ןיצאו וגו']טח'ןוגו'] מ רןראיה] מ ח'ן 19א כשהואןכ ולמעלןן
 20שנ'] רק אכן קדשו וכד' לנו] אטכמ ח'ן מיי
םן ט נטו]
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פגשה ה-ו

(ירמיהו ~ ffרבישמעון כן יוחאי אומר בא הכתוב להשית ראשון אחרון ואהרון
ראשון מועד צאתך ממצרים לשחיטתו כבוא השמשלצלייתובצרבלאכילתובן בתירא
אומרכיןהערבים שחטהותןערב לשחיטתותןערבלאכילתו.
תר~ומ?וה ר ולקחומן הדם שומעאניביןבידבין בכלי ת"ל אשר בסף מבידהכתוב
פ' "]' ] שעוקה חוקק בצד האסקופה ושוחט בתוכהואין סף אלא אסקופה שנאמר
בתתם מיפם את מפיוכוי (יחזקאל מכ ח) וכתיבוינועו אמות המשים (ישעיהו ד) דברי
ר'ישמעאל .ר' עקיבא אומר אין סף אלאכלי שנאמר והספים והמזמרות והמזרקות
והכפותוגו' (מלכים א'ו נ):

10

16

20

ונתנו על שתי המוווות ועל השיקוף.
אתהימר מבפף' או
"
ם
כ
מ
אעו אלא מבחק רכלוראיתי את הדםהנראהלי ולאהנראה לאחריםדברי ר'יטמעאל
ר'נתן אומרמבפנים .אתה אומר מבפנים אואינו אלא מבחוץ ת"לוהיה הדם לכם
לאותלכם לאותולא לאחרים לאות ,ר'יצחק אומרלעולם מבחוץכדישיהוהמצריים

רואיןומיעיהן מתחתכין:
ונתנו על שתי המוווותועל המשקוף .שומעאני אם הקדיםוהלוה לא יצא
ת"ל והכעתם אל המשקוףואל שתיהמווזות הא אם הקדים זה לזהיצא .נמצינולמדין
ששלשה מזבחות היו לאבותינו במצרים המשקוף ושתיהמדוזות .ר' ישמעאל אומר
ארבע'היו הסף והמשקוףושתיהמזוזות:
על הבתים אשר יאכלו אותו בהם .אקלי אלאעל הבתש אשר יאכף
בהם בתים"טשו "?מם בהם ממן ת"ל על הכתים אטד אתם 'טם מכל מקום:
אוי יאכלו את הבשר :בשר לא גידים ולא עצמות ולא קרנים ולא טלפים:
 1א להשות ,כטק להשוות ,ט והשוותן מ אחרון לראשון
~ראשון לאחרוןן אט לאחרוןן  2אט לראשוןן ממצרים] ט
בס ח,ן ט לשחיטהןןלאכילתו] ט נ,בין הערבים ן  3א
שסטותון א לשחיט'ן טס לשחיטהן גטכם ותןן אטכס

לאכילה.

(ו) 4הדם] אג' ונתנון הכתוב] ט ח'ן 5לשעוקה וחוקק,
וק שעוקר וחוקק ,פ שעוקף היה עושה ,ש שהיה עושה
עוקה ,אכ שעוקה חוצץן אט האיסקופה] אכאיןן שנ'] ט
ת'ן מ ובה"א בתתם ן  6רספייןוגו'] רטמ ח' ן  7מ

הספימ,אכ כשהוא אומרוהספיםן נהסיפותן במקרא וכן פ

'הספותן ב והמזר' והכפותוהמוז' זהב סגורן 8והכפותוגו']
טס ח'ן והכפוה] א ח'ן  9א המזוזות וגו'ןועל המשקוף]
ם ח'ן אתה אומר מבפנים] ט ח'ן  10הנראה בפ-ב] אטב
מ ח'ן ד ר'שמעוןן  11אטב ר'יונתןן ד בפניםן אתה

אומרמבפנים] טח',מבפגים בפ"ר] מ_ח' 12 1לכם לאות] מ
ה'ן לאותבפ ג] קח'ן לעולם]מח'ן ק המצרי ,דהמצרים,
מ מצרייםן  13מ מתהפכים ,כמתחתניןן  14ועל המשקוף]
ו-וגו',אכח'ן אם]2ח'ן לא] כס ח' 15 1ואלוכו' המזוזות]
אד וגו' ,כח,כ נמצאנו ן16דשלשן לאבותינו] ר להםן
' ישמעאל] כ"ת גם פש ,דט ר' שמעוןן  17והמשקוף] ט'משקוף ,כ והאסקופהן  18כ יאכלו וגו'איןן אטכס אלא
כתים שהיו אוכליןן  19ספ יושביםן א ועל ן20בשר] סק
',ן ט ולאגידים עצמותן אכלס ולאגידיםן אס ועצמות

מגיה ר'יונתן 1 :להשיתוכו' .דהכתוב מסורס ומה שנזכר
אחרון הוא ראשון היינו מועד צאתך לשחיטה ומה שנזכר
ן ספרי דברים פ' קלט
ראשוןהיינו בערב לאכילה ועיי
ומדרש תנאים ותי וברכות ט .ונראה רס"ל לר"ש דתזבח
לאו דוקא שחיטה אלאעשיית הפסח וצלייה ואכילה וכנגד
אלו נאמרו ג"כ ג' זמנים 3 :שחטהו .הגר"א ג' שחטהו
ויו שני ערבים ומוחק תן וכו' נראה רמפרש רלרעת גן
בתירה בין הערבים היייובין הערב של אתמול וערב של
היום וכדמפרש עולאבריה דר' עלאי דבריו זבחים יא :אבל
אין הכרח לדחות הגרסאשלפנינוולפי גרסא זובין הערבים
היינו ערב שמתחיל מחצות היום וערב שמתחיל משתחשך:
(ו) 5שעוקהוכו'.עיין ערוך ערךעקה וערך סף
7 :.כלי
וסו" לקמן פי"א ות"א ות"י שם כר"ע ועיין ירוש פסחים
ן פ"נ
לו ע"ד 12 :לעולם .מבחוץ ות"י כדעת ר"י ועיי
וש ט וראב"ע 16 :ששלשה וכו' .ירושלמי פסחים לו ע"ג:
 19ישנים .וכן ת"י ודדמכין בהון אבל לקמן פרשהיג תרגם
ן בח"ג לקמן במכילתא פ"ז
עלבתייאדאתון שרון תמן ועיי
והגר"א מוסיף א-כ מה ת"ל אשר יאכלו אותו בהם פרט
לגיח שער אכסדרא ומרפסתועיין רש"י 20 :לאגידיםוכו'.
פסחים פ"ז מ-י ומי"א בבלי שם פג'פד .וירושלמי לה
ע"ב וסנהדרין בו ע"א וכן דורש בכמה מקומות ת"כ
צו פרשה ג' ה"ה פרק י"ס ט"ו שמיני פרק ד' ח' פרשה ג'
ת"י ספרי דברים פ' ע"חועיין פ"ז וש"ט וצ"ע רנראה ריש
כאן שיטותשונותוחלוקידינים דבזבחים פו .איתא דעצמות
קדשים מותרים ובתרומת פ"י מ"ת מחלקבין אםמכנסןאו
משליכםועייןבירושלמי שם  T"bע"ד דמפרש רמתנימיירי
בראשי מפים והסחוסיןועיין ספרי בגרבר צר קלו הערה א
ועוד קשה דבת"כ צו פרשה ג' ה-ה ממעט עצמותמדין
נרתר ובפסחים פ"ז מ"י נשנה בהריא דעצמותרגידין ישרפו
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בלילה הוה שומעאני כלהלילה תלמוד לומה לאתותירו ממנו עד בקראני אקרא
והנותר משו באשתשרופו .עד בקר למה נאמר לא בא הכתוב אלא ליתן תחום
לבקרו שלבקר.ואידהוהוה עמוד השחר .מכאן אמרו אכילת פסחים ואכילתובחים
והקמרחלביםואיבריןמצותן עד שיעלהעמוד השחר כל הנאכלי'ליום אחד מצותןעד
שיעלה עמוד השחר,ומפני מה אמרו עד חצותכדי להרחיק אדםמןהעביר' ולעשות
מייבלתורה.ולקייםדבריאנשי כנמתהגדולה שהיו אומרים הוו מתוניןבדיןוהעמידו

.ר'אליעור אומר נאמרכאןלילה ונאמרלהלןלילה
תלמידים הרבהועשומייבלתורה
מה להלן ער חצות אףכאן עד חצות:
צלי אש.ולאצלי שפודולאצליאסכלה.ולאצליחרמו של תנוראלאצליאש:
צלי אשהצלוימןהחי .אתה אומרהצלוי מןהחיאואינו אלא הצלוי מן המבושל
הוילכי אםצליאש .הא מה ח)'לצלי אש הצלוי מן החי :צלי אש על מצות
ו מרורים יאכלוהו הומיףלו הכתוב שתי מצותחוץמן המצוה האמורהבכופוואי
זה זה זה ועצם לא תשברובו:
צלי א ש ומצות על מרורים ,מכיר הכתוב שמצות הפסח צלי אש מצה
והיה אפשרלחלקבין עצמות שיש בהם מוחובין עצמות
שאין בהם מוח דמות הרי הוא כבשר לכל דבר כדתביא
בתוספתא שם פ"ו ה"י ובזה נשתנהדין פסח משאר קדשים
משום דפסחאיןיכול לחלוץ המוח בשבירה אף לאחר זמן
איסורו או נאמר דס*ל כרי מרי וצריכין שרפה מדרבנן
משום עצמות ששמשו נוהר אבל הבריתא שמביא בבנלי
שם פג :דבלעצמותקדשיםאיןטעונים שרפה חוץ מעצמות
פסח מפני התקלה א"א לפרשעל דרך זהובין לרנב"י ובין
לר'וביד הלשוןמפני התקלהאינו מיושבועיין בתוספ' שם
ד"ה אמור ופרושם דחוק מאם והיה נראה לפרש ראין הטעם
כלל משום נותר אלא שלא יבא לידי שבירת עצם ום-ל
כר' יעקבלענין שבירה א"נ יש לומר דהחלוק בין כשר
ופסול אינו אלא בזבח שנפסל כולו ולא באבר אחד שלא
כדעת ר' ישמעאל בנו של ריב-ג בהוספתא שם ה-ט בבלי
פד :וס"ל ג"כ דאסורשבירה אףבאין בו בשר או מוח וכן
לעניןגידיןיש סתירה דבת"כ שם ממעטגידיןמדין נותר
ובפסחים תניאדגידין ישרפווע"כגגידין שאיןיכוללאוכלן
ח'ן אש] כ ח' ן 10צלי אשן רק אס 1הצלוי בפ'בן ט
ןפסחים פג:דר-י אמררב ס"ל דכלהגידין כבשר
מייריועיי
ח'ן ט אלא צלי ן הצלוי] דכ ח' ן מן המבושל] אטב
חוץמגידיצוארובגידיןשסופן להקשותפלוגתא דר"י ור"ל
 .וכן פליגי בגידין הרכין ירושלמי שם לה ע"א
כמבושל ,וק במבושלן 11כי אמ] אמ ח"ן הא וכו' אש] ט
פד
וסנהדרין בו ע"א (ובמקום מחלפא ש' דר"ל בסוף העמור
ח'ן על וכו'] אטכלמפ ומצות (ב נ' וגו ,.מפ ג' על
צ"ל מחלפא ש' דר'יוחנן) ובתוספתא פ-ו ה-ח איתאלהדיא
מרורים ,א נ'על וגו')ן  12מ מהמצוה שבגופון ט המצותן
י
והעצמות והגידים הרכיןהרי הן כבשר (ומלת הרכים קא
האמורה] א ג' 1WQן  13מ זו זון זה בש' ג] רק אכן אטע
ג"כ אעצמות) 1 :אני אקראוכו' .הגר"א ג' והנותר ממנו
עצםן ט] מ ח'ן על מרורים] רק לסן הכתוב] מ ח'ן
עד בקר אג' הדפ' ומוחק מלותאני אקרא 3 :לבקרווכי"
שמצות וכו' אומר]4
היינו עד עמוד השתר ירושלמי ריש ברכות ב' ע"ג:
יא ח'ן כס פסחןצלי וכו'] כ"ח מעשה
 מכאן אמרו וכו' .ולפנינו במשנת בבלי ליתא אכילתנסים ופה-מ מ-ע נו אבל רטכמ מצה (ק ח')צלי (מ נ'
פסחים אבל במשנת ירושלמי איתא עיין ירושלמי ג ע-א
בבלי ט .ונראה דגם אכילת זבחים היו ג' אמוראי דא"י
במשנה אף דליתא לפנינו כדמוכח מפ' הירושלמי שם כל
הנאכלים ליום אחד קדשים קלים משום דקשיאליה מה הפרש בין אכילת זבחים ובין כל הנאכלים ליום אחד ומתרץ חד
בקדשיקדשים כמו חטאת ואשם וחד בקדשים קליםוהיינו תודה וכבר פ' כן דברי הירושלמי בנוהתו-ה אלא שכתב דהירושלמי
קאי על הברייתא דמכילתא וא"צ אלא דבמשנה עצמה היתה הג' ואכילת זבחיםועיין פ-ז ושכ"ט וריש ברכות בפירוש המדעי
לר'שלום אלבעק 6 :אנשיכנה"ג .אבות פ-א אדר"ג נ"א פ-ב7 :ר'אליעזר' בא-א מגיה ר' אלעזר בן עזריה - :ונאמר להלן
ן בנסמן לעיל אות ג וסוף פ"י דפסחים סותם כר"א
ליליה .בא"א כתב דצ"ל ועברהי בארץ מצריםבליליה 8 :חצורץ'עיי
ן בבלי שם קב' אבל בסוף ת"ב דמגילה משמע דמותם כר-ע ות-י נמשך אחר דעת ר"אועיין לקטן פי"ג ופ-ז ושכ"ט:
עיי
 9חרכו של תנור .פסחים פ"ז מ-ב וירושלמי לד ע-א ובבלי שםעד .ועה .ולפי גרסת הדפ"ר היה אפשר לומר דהיינו תנור
.
ה
ע
.
ש
א
הגהתי עלפי גרסת המ"ח ובא"צ מוחק לעיל מלת
שהסיקו וגרפו בבלי שם ובירושלמי שם מיבעיא ליה 10 :צלי
אלא ולפ"זצלי אששייך למטה - :הצלוי מן המבושל .פטחים מא .וירושלמי לד ע"ב ולקמן ומכילתא דר"ש ופ" 1ושב-ט:
 11צלי אש על וכו' .בא-צ מוחק כל המאמר עד ועצם לא תשברו בו ובאמתאינו מלמדנו כלום אבל נראה דהועתק לכאן

 1במקרא:ולא ן עד בקר] ק ח' ן אני אקרא מ ח'ן
אט הנותרן ממנו] דכ נ'עד בקר ,אנ'וגו'ן באשתשרופו]
א חלט תשרוף ,כ תשרףן מ מה ת-ל עד בקר] לא
בא הכתוב] מ חלליתן] א ג ,קבעך של בקר]מ שללילה
זה בפ-ג] רק אבן  4והקטר וכו' ואברים] ם ח'ן מממודים
א ואימוריסןכ יעלהןכלוכו' השחר] כ:מ ח'ן אכ ביוםן 5
מ ולמה ,אט למה ן ומפגי וכו'חצות] כח.ן אט אמרו
הכמיםןכדי] אכט ה'ן אדט] אכה
.ן  6אנשי] אכ ח']
א טכ אומרים שלשה דברים ן  7א תלמידים וגו' ר'
אליעזרן א"א וכו' חצות] ט ח'ן מ ר' אלעזרן מ בלילה
הזה...בלילה הזה ן  8אכ מה לילה האמור להלן עד
וכו'ן 0כאיסכלה ,ט אסכלאן ךצלי התנורןצלי] א ח'ן
ט ולא חרס של ,פ ולאצלי חרס של ן אלאצלי אשן א

2

5

10
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1

ומרור ומנין אתה אומר שאם אין להם מצה ומרור הן יוצאיןידי חובתן בפסח
ת"ל יאכלוהו .איןלי אלאבוסן שאין להם מצה ומרור הן יוצאיןיריחובתן בפמח
יכול כך אםאין להם פסחיוצאין ירי חובתן במצה ומרור .הרי אתה דןהואיל
והפסח מצות עשה ומצה ומרור מצותעשה .הא למדת כמו שאם אין להם מצה
ימרורהןיוצאין ירי חובתן בפמח כך אםאין להם פסח יוצאין ידי חובתן במצה
ומרור .ד"א על מצותומרוריםיאכלוהו מכאן אמרו הפסח נאכל אכילת שבעואין
מצה וברורנאכליםאכילת שבע:
אל תאכלו ממנו נא אק נא אלא
ובשל מבושל לח"ב  %החי
ל
ע
ב
"
ח
ל
ש
א
ל
א
ו
ע
א
החיועל
ועל המבחדל .אתה שמרלת"נ:עלהחי ועל המבהדל
המבושלביותר ת"לכי אםצליאש .הא מה ת"ל ובשל מכושל לחייב על החי ועל
המבושל:
 .היה ר'
וב של מבו של במים איןלי אלא מים שאר כל המשקיןמנין
ישמעאל אומר אמרתק"ו הוא אם מיםשאינןמפיביןטעמןהריהןאסוריןבבישול שאר
המשקין שהןמפיבין טעמןדין הואשיהואטוריןבבישול .ר'עקיבה אומראיןלי אלא

י:

10

מפרשת בהעלותך ,עיין ספרי שט צד סו ולכן הועתק גם
ובק נ' צלי אש ומצות (כ ומצה
אש) ומרור ן 1
י
ר
ו
ר
מ
ו
כאן הסטוק דשם וכן הוא בש-ט כי לשון הכתוב כאן
מגיד הכת' שאם
ר
ו
ר
מ
ו
ה
צ
מ
ם
ה
ל
ן
ה
ן
ת
ב
ו
ח
ן
י
א
צ
ו
י
ן
י
א
ידי
הואצלי אש ומצות על וכו'2 :איןוכו' .שתי נוסחאות
ה
ת
א
'
ח
ו
ל
ן
ן
ן
אש)
]
ר
מ
ו
א
ט
מ
ט
במסח ת-ל צלי
נוסחאותנתערבו בכאן האחתהיא ג'הילקוט דג'ומגין שאס
אין להם וכו' במקוםיכול כך וכו' ובג'זו אחזו המפרשים
שיוצאין ן 2אין וכו'] מיכולאין להם פסח יוצאיןידי
והפירוש לפי ג'זו פשוט דחייב לאכול מצה ומרור אם אין
חובתן במצה ת"ל יאכלוהו ד-א וכו' ,כן ומניין שאם אין
לו פסח כמו שחייב לאכול פסח אםאין לו מצה ומרור
להם פסחיוצאיןידי חובתן במצהוכו' ,מע'נס'::יכול כשם
והפסחא השנייה היא נ" הרמב"ם בסה"מ מ=ע נ"נ ומעשה
שאין להם מצה ומרור הםיוצאין י"ח בפסח כך אםאין
נסים דף ס-ו לר' אברהם בנו ונשאר זכר לג' זו גם בכי-מ
י"ח במצה ומרורהרי וכו' 1אב בזמן שאם
ודפ' קונסט' ונעלמה מעיני המפרשיםולפי הנוסחא שהיתה
להם פסחיצאי
לפניו פ' הרמב-ם דמרוראינו מצוהבפני עצמוואינו נאכל
אין]הן] ול ח' ,קאין3 1יכול] אב ח';מסח] ול נ'אין] א
בלי הפסח אע"פ רמצה מצוה בפני עצמה משום דכתיב
יצאוןידי חובתן] ד ח'ן ומרור] א נ' ת-ל יאכלוהוןהרי
בערב תאכלוימצותוהסכים עמולענין הלכה הרמב-ן עה"ח
וכו' ומרור שורהו] א ח' ן  4ומצוון ד מצהן הא] סב
ופ' זה לא יצדקכלל בלשון המכילתא אף אם נאמר דהלכה
מעשה נסים :אםן כמו] טבק מעשהנסים ח' ן 5הןן רק
כך דהרי במכילתאאין מחלק כללבין מצה ומרור וממעט
שתיהן מן יאכלוהו ואין זכר כאן להכתוב דבערב תאכלו
כ ומע' נס'ן מד נס' :הםיוצאיןן ק מצהן 6ומרור] כק
מצות ובאמת דאף לענין הלכה אינו כך ומלשון התוספתא
ו
ומע' גס'  '1ת-ל יאכלוהו ] אטב מע ,נס' ר-א יאכלוה
סוף פ"ו החזרת והמצה והפסחאין מעכבין זה את זה משמע
מכאן ,ס ד-איאכלוהו הפסחןעל] ק ח'ן כומע'נס' שובע
רכולן שוין ועיין פסחים קב .וגדין השיג על הרמב"ם
ר' דניאל הבבלי השואל בסי מעשהנסים ונטה מפי הרמב"ם
ןן ואין וכו'] ט ח'ן ד א ומרוריםן 8
וכן בס' ן כאי
ויבחר לו פ' לעצמו והוא דבודאי מצה ומחרשוין לפסח
מבושל] מ ח' ן  9אתה וכו' המבושל] כ:כמ ח'ן על וכו'
לענין זה ראם אין לו פסח צריך לאכול מצה ומרור אבל
ביותר] ם ,א על המבושלועלהחי ,ש-געל המבושלביותרן
בזהדינן משתנה דאםקיים מצות מצה ומרור ולא אכל פסח
 10ת"ל וכו' המבושל] א ח'ן הא] מ ח'ן מ החי שהוא
לא נפטר ממצות פסחוחייבלעשות פסחשני וזה הוא שלמד
ממלתיאכלוהו כלומראי אפשר שלא יאכלוהו דהפסח הוא
מבושלן  12ובשל מבושל] כוט ח' ן טלמ במים ן ל
העקר והן טפלות לו אגל להפך מי שקיים מצות פסח
בשאר ן כל] מ ח' ] מ משקיןן היה וכו'] מ אמר ר'
ולאקיים מצות מצה ומרור נפטר ממצות פסח לגמרי וא"ב
]
ישמעאלן  13אמרתן טכס ח'ן הוא] מ ח' ,א היאן אם
לעשות פסח שני ונראה דהעקרכג'השגייה וכפ' הזה ובפ"ז
וש"ט אינם מביאים אלא בקצור דיוצא בפסח אםאין
אכה ומה אם ,מ מהן טס שאיןן אב את טעמןן מ הרי
כאן מצה ומרור 4 :הא למדת וכו' .בא-א מגיה אם למדת
הוא אסורן בבשול] מ ח'ן  14ט כל המשקיןן לסמשקיןן
שאם וכו' וא-צ 6 :ד"א ובו"לפי גרסת הדפ' הלמוד מן
ן
טמ ומפיגיןן קמגיפיןן כ את טעמן ,א את טעמוןדי
הפסוק דפ'בהעלותך מדכתיבעל מצותוכו'ולפיהג'השנייה
הוא] כןאינודין ,מ לא כ"שן אשיהיון
נלמד כאן ממקומו מהכתיב יאכלוהו בסוף משמע דגאכל
לבסוס ,בה-מ :שבע' תוספתא פ"ה ה-ג ירושל' לג ע"ג
ו'בבליע .וקיט 8 :חי' וכן ת-א ות-י וראב-ע ודונש בן לברט אבל ברש -מפרש-שאינו צלוי כל צורכולפי הגמ' פסחים
יורכו ועיין ערובין גג .תוספות ד-ה גבר - :על
::1א .וכן דעת הירושל' לד ע"ב ובמכילתא דרשב" מפרש נא שלא בשל כל צ
ינו מבושל שהואחי לפי שלא נתבשל כל צרכווחייב שתים אחד מצד שהוא
ח ועל המבושלוכו' .מה שפ' בס'התו-ה דהיי
קיוג' מצד שהוא מבושלאינו אלא דוחק וא-נועיין ש"י 10 :ביותר .מדכתיב ובשל מבושלועיין לקמן ומכילתא דרשב"י:
חי
של בשר וכן שכ"טועיין ג' כ"י אקספרד:
 13טעמן .ג' רש"י בפסחים מא .טעמו ולשון פ-זשאיןמפיגיןטעמי
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מים שאר כלמשקיןמנין ת"ל ובשל מבושללהביא שארהמשקין .ר' אומראני אקרא
אל תאכלו ממנו כי אםצליאש .ומהתלמוד לומר נא ונשל מכושל שיכול איןלי
אלא בשעה שהוא באכולצלי שהוא בבל תאכלנא ומבושל מבעודיוםמניןת"ל ובשל
מבושל לחייב עליו מבעודיום .וב שלאין בשל אלא צלי שנאמר וכשלת ואכלת
(דברים טזז 4ואומרויכשלו את הפמח כאש כמשפטוהקדשי' כשלו כמירותוכרודים
ובצלחותויריצו לכל בני העם (ד"ה ב' לה יכ) 1מכאןהיה ר' יאשיה אומרהנודרמן
המבושל אמורבצלי :כי אם צלי אש וכו' למה נאמר הייתי אומרהראוי לשלוק
ישלוק הראוי לצלותיצלה ת"לכי אםצלי אשוגו' :ראשו על כרעיו ועל קרבו
תוך וברהכרי ר' עקיבא ,ר' אומר מקולם:
ולא תותירו ממנו עד בקר .הא אם הותיר עבר על מצוה שומעאנייהא
כשר ת"ל והנותרממנד עד בקר באש תשרופו אס אקרא והנותרממנו באשתשרופו.
עד בקר למה נאמר אלא בא הכתוב ליחן תחום לבוקרו שלבקר .דבר אחר מה
 1שארמשקין.בבליפסחים שם ודעת הח"ק גשנה שם בסתם
ודרשת ר"ע בשםרביועיין ירושל' כס ע"ג ות"י ולכאורה
נראהדלאאיצטריך קרא אלאללאו דעשהמןכי אםצלי אש
נפקאועייןחזקוני; ומבעודוכו' .בבלי מא :ירוש'לדע"ב:
 4ובשלאיןוכו' .המפרשים נדחקו ובא"צ מוחק כל המאמר
וגורסולעיל בע' הק' ש' ח אחראין נא אלאחי ות"ג ובשל
אין ובשל אלא זכתמכאןוכו'אסורבצלי .מבושללחייב על
הצלי והמבושל א-אלחייבעל הצלי והמבושל אואינו אלא
לחייב עלהצלי ביותר ת-לכיוכו'לחייב עלהצלי והמבושל
ע"כולפי הג' שלפגינו פ' המפרשים דהואכמו פנים אחרים
ולפ-זהיה ראו להיות ד"א ובשל וכו'והיה אפשר לפרש
דכ"ז מדברירכי ומבארוהולךכלהכתובויהיו המלותמכאן
אמר ר'יאשיה וכו' הוספה מן המסדר וגשכ"ט כתב
בפשיטותורבי סבראין ובשל אלאצליואין להכריע מדבריו
אם פירוש הוא שפירש מרעת עצמו או שהיתה לפניו ג'
אחרת(אולי נזדמנה לפניו הג' ד"א וטפר דהוא רגי אומר)
ולפי ג' הילקוט שמוסיף אחר מבעודיום ומבושל להביא
שאר משקין היה אפשר לומר דההמשך הוא דקשיא ליה
ן פ"ז
א"כ למה נאמר במים ומתרץ דבשלסתםהואצליועיי
ומכילתא דרשב"י ושב"י וב"ז ליישב הג' שלפנינו אבל
גראה כהגהת הגר"א אולםאיןאנירואה הכרח להגיהצלי
ן מדרש תנאים דברים ט"ז
ביותר במקום מבושלביותרועיי
ז' (דף צב) שמביא ג"כ המאמר דפה אין ובשל אלאצלי
וכו' וזה ג"כ קצת ראיה דסתמא מכילתא סוברתכן כהגהת
הגר-א ועיין חזקוני שפ' ג"כ דהכתוב בא לחייב צלאו
ואח"כ בשלו ודבריו הם ע-פ המכילתא שלפנינו 6 :מכאן
וכו' .נדרים מט .ירושלמי לט ע"ג7 :הייתי' צ"ל אלו כן
י אושהייתי כגי הש"ט - :הראוי לשלוק וסו" כגון
היית
ראשו וכרעיו זי-נ ושאר מפרשים ולשון הש"ט הראוי
לשלוק כגון הכרעים והדקים ישלוק ולפ"ז צריך לפרש
דלמה נאמר הוא כמו למה הסמיך הכתוב ראשו עלכרעיו אצלכי אםצלי אש ומלבדדאינ זה מונח בלשון עוד קשה איךהיה
עולהעל הדעת דקצת ממנו מתראחרי שהתורה אמרה בסתם אל תאכלו וכר ועוד דהעיקר חסר דראשו על כרעיו אינו
מזכיר אלא אח"כ ע-כ נראה דאפשר דגם זה מדברי רבי וכמו שהקשה בתהלהאני אקרא אל תאכלו ממנו כי אם צלי אש
הייתי
חוזר ומקשה להפך דמאחר שהיה ההכרח לכתוב אלתאכלו ממנוגא ובשל מבושל א-ככי אםצלי אש מיותר ומהררלפיש
אומר הראוי לבשל יבשל לצלות יצלה (לפי ג' הילקוט) דלא אסרה התורהכי אםצלי ובשוליחדוכעין זהיהיה הפירושלפי
הג'השנייה ואפשר לפרש דדעתרבי דנא הוא שלוק והייתי סובר דלא אסרה תורה אלא שלקו ואח"כ בשלו או צלאו ואח"כ
בשלווכן אםנרכיב שתי הגרסאותיהיה הכחנה דבלאופני עשייה מותריםכפני עצמן ולא אסרה התורה כי אם צלי ונשול
יחד ע"כ הוצרך לכתובכי אם צלי אש .פירוש אחרדהיינו הא דאמרלעיל דדילמא לא אסרה התורה כי אם מבושל ביותר
מדכתיב ובשל מבושל אבל שליקה (וכן בשול לפ' ג' הילקוט) מותרת כמוצלי ודרך התנא לכפול המדרשים ששייכים לשני
מקראות 9 :ר-עוכו'.עיין בח-ג ובירושלמי פסחים לד ע"א הגירסא הוך תוך דברי ר-ט ר' ישמעאל אומר מקולס וכן הוא
במכילהא דרשכ-י אכל בבליעד .הגירסא להפך ר' ישמעאל קוריהו תוך תוך ר-ט קורהוגדי מקולסוכן הגיה הגר"א ובעמן
תוך ברעיין בערוך שכתב ערך תוךויש ששונים תוכבר ומדמין לו חמש צאן עשויות דמתרגמינן הכברא וכן מביא רש-י
בפסחים הגירסא והפ' הזה בשם ר' קלונימוס במקום הג'תוךתוך שבגמרתנו 12 :תחום.עיין רש-י ולעיל פ-ו:
'

1כימן מ ח'ן אב ד:משקיןן דיהבי~ו ששורמשקין]
מ ח'ןלמשקיןן מ אקרא אני ן  2ם תאכלן טכ ממנו
נאכי שוננם ,א ממנו וגו' ,מ ממנו נא ובשלכי מוכםן
אט מהן נא] טס ח'ן ובשל] א:מ ח'ן א? ומבושלן 3
מ אלא שבשלו בשעהן א באכול והוגה בקום אכולן מ
שהוא בקום אכולצלי מבעודיוםמניןן ק אכולן שהוא
בבל וכו'] אדב ובשעה שהוא נא ומבושל וכו' ן ט ת"ל
ובשללחייב עליו מבעודיום מבושל להביא שאר משקין
ובשל וכו' ן  4מבושל] כנ' במים ן מאיןלי בשל ן
א ואכלת וגו'ן  5באש וכו' העם]בו ח'ן כמשפט] מ ח'ן
א כמשפט וגו' ן ובדודים וכו'  [aynמ ה' ן  7בצלי] א
נ' אשןוגו'] רק כן ששהייתין לשלוק ישלוק] ט לבשל
יבשלן 8הראוי] מ ח' ,א והראוין דלצליןוגו'] רק כן
ראשו וכו' קרבו] דב ח' ,א ראשו וגו'ןועל קרבו] ם ח'ן
ר' ~יעזר רע-א מקולס]ר'] אממש ר,
 9מ ברן ט דברי
~יעזרן  10וק לאןא ממנו וגו']הא וכו'] ס שומעאני אם
הותיריהאעובר על המצוה אגל יהא כשרן ש האאמהותיר
שומעאנייהא כעובר על המצוהויהא כשרן1הותירו]עבר]
כ הלט אבל שומען1נ ת"ל וכו' תשרעו] רק ש ,אדטכ
ת"ל לא תותירו ממש עד בקר (אב ממנו וגו') ,מ ת"ל
והנותר ממנו באש תשרופוןאני וכו' תשרופו] מ ח'ן ממט
בפ' בן דכ נ' עד בקרן א ממנו וגו' עד בקר למהן  12ט
למהלין אלא וכו'] מ זהו שאמרנוליתןן מ תחום לבקר

6

10
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פרשה ו1-

ת"ל עד בקר מגידשאינו נשרףער אור ששהעשר .רבי ישמעאל אומר אינו צריך
הרי הוא אומר כל מלאכה לא יעשה בהם שריפהמעין מלאכה היא ומה ח)'ל עד בקר
אלא אם חל אור ששה עשרלהיות בשבתמגירשאינו נשרף אלא עד אורי"ז ,ר'יונתן
אומראינוצריך ומה אם במקום שכל אוכל נפש דוחהיוםטובאין שריפתנותר דוחה
יום טוב* מקום שאין מקצת אוכל נפש דוהה את השבתאינודין שלא תהא שריפת
נותר דוחה אותו ומה ת"ל עד בקר בא הכתובליתןתחום לבוקרו שלבקר .רבייצחק
אומר אינו צריך ומה אם חמץ שהוא בבל יראה ובבל ימצא איןשריפתו דוחה יום
טוב .נותר שאינו בכל יראה ובבל ימצאאינודין שלאידחהיום טוב לשרפו ומה
תלמוד לזמר עד בקרלענין שאמרנו.
וככה תאכלו אותו כיוצאידרכים .ר'יומיהגלילי אומר בא הכתוב
wן
פהן ש
,rן ללמדם דרך ארץ מןהתירהעליוצאי דרכים שיהיומזורוין :ואכלתם
אותו כחפוון והחשוון מצרים ,אתה אומרכן אואינואלאחפזוזישראל כשהואאומר
ולכלבניישראללאיחרץכלבלשונו(שמותיאז)הריחפזוןישראלאמורהאמהאנימקיים
ואכלתם אותו בחפזון דהחפוון מצרים .רבי יהושע בן קרחה אומר ואכלתם אותו
בחפזוןזהחפוון ישראל ,אתה אומרכןאואינו אלא חפזון מצרים כשהוא אומר כי
גורשו ממצריםהריחפוון מצריםאמור .ומה תלמוד לומר בחפזון זה חפוון ישראל.
אבאחנן משוםרבי אליעזר אומר וה חפזון שכינה אףעלפישאין ראיה לדבר זכר
לדבר* קולדורי הנהוה באמדלגעל ההרים מקפץעל הגבעות (שה"ש ב ח) ואומר
 1אור ששה עשר.מכילתא דרשב"י ולשונו שני בקריםוכן
ואי זה זה עמוד השחרן ד"א] מ ר"אן  1עד בקר] מ ח'ן
ירוש' שבת ד ע"ג פסחיםלהע-א בבלי שבתכד :בשם הנא
נשרף] מ ח'ן עד] אטבם אלאן טס לאורן  2מ ושרפה
ן
דבי חזקיה אבללפישיטת המכילתא משמע דנשרףבלילה
מעין]מח'ן מלאכה] כח'] ט הואן ומה] כ ח'ן ט הבקרן
וקשה דהא עד הבקרכתיב וכזהקשהבש"יובשיטת המכילתא
 3אלא] מ ח'ן טמ שאםן אור] טמ ח'ן מגיד] מ ח'ן
הולך גם ת-י אבל מדמתרגם ודאישתייר מניה עד צפרא
באורחא דשיתסר בנורא תוקרון משמע דם-ל
תצנעיניה ו
מ אינון עד אור] כ ח' ,טמ לאורן ר'יונתן עד מה-ד] מ
דעד בקרהיינו בוקרו של ט-וולפידיה אפשר לומר דט"ל
ח'ן  4אם] אט2ח'ן גט :אתיו"טן  5אטכ את יו"טן ט
דהאדאין שורפין קדשים ביו"ט ממ"א ילפינן וא"כ א"א
דוחה שבתן  6אותו] אטכ את השבתן 7ומה] אכ ח'ן אטכ
לשרפו קורם הלילה אבל על המכילתא קשה ואפשר דמפרש
ובלן אכ את יו"טן  8נותר וכו' לשורפו] ט ח'ן אכובלן
עד הבקר קודם שיאור הבקר השניוהיינוכל הלילהשלפניו
אכ שלא תהא שרפתו דוחה אתיו"טן אטב הא מה.
ולשון השיט ד"א מהת"ל עד בקר מגידהכתוב שאינונשרף
עד בקר שנידהיינו אור ששה עשראינו מדוקוק דסותר את
]
ץ
ר
(ז)  10טכ ביוצאי ן  11אטכס ל]רימדךן א
ק
עצמו בתוךכדידבורועייןרפ"יוחזקוגיומ-א ופ"ז 3 :אלא
ח'ןמן הלתוריה] מ ח'ן  12משרידה וכו' כן] טמ ח' ,א
וכו' .דס"ד דמשום שבת שחל רק לפעמים בס-ז לא ידחה
כ ושראוה אומר הפזון מצריכם ן אינו] כח' ן חפדז]
זמןשרפתוודורשהכי והנותר עדבוקרו של ט"ו שאינויכול
לשורפו בלילה מחמת השבת תשרפו לאחר זמנו ועיין ז"ר
מ נוסף של ]  13כ ישראל וגו' ן ~Faיחרץן ט ה'ן
ושב"י:
עד אור י-ז' וזה שלא כשיטת הירושלמי
כלב לשונו] רקאמ]חפזון] מ נ' שלן ט דישראלן אמור]
דבירושלמי -שבת ופסחים משמע דגם לר"י אין שורפין
מ ח'ןמ ומהאני מקיים בחפזוןןאט הא מה ת"לבחפזוזן
קדשיםבלילה אלאבקדשים שעבר זמנןוהיינו קדשיםשהיה
ןבבלי יבמות עב:
 2הא מה ת"לן 14בן קרחה]ד ה'ן ואכלתםאותון טמ ח'ן
לו כנר שהות לשורפן ולא שרפן ועיי
ודוחק לומר דכאןנמי עברזמנוקרי להו אף שלא היהיכול
! 1בחפזון] ט ח'ן אתה אומר כן] טמ ח'ן כזן כ חפזון,
ן תוספ' יבמות שם ד"ה
לשורפן מחמת יו"ט ושבת עיי
ש זה חפ' יש' ]  16ממצרים] מ מצריםן אטבם הא מהן
שלא .וס"ל דהא דאין שורפין קדשים בלילה היינו כגון
אטכ ה-ל ואכלתם אותו בחפזוןן זה] ר ח' ן  17אטכס
שלמים שאין שורפין אותן מיד אחר שנפסלו מאכילה
בהגיעלילה שליום השלישי עיין ת"כ צו פרק י"ב
זנן(אכחנין)אומר משום ר'~יעזרן וק משם ר'~עזרן 18
*
ן פסחים פ"נ
מ שנ' קולן מדלג וכו' הגבעות]  2ח' ,אד וגו' ,מ מדלג
י
י
ע
י
"
מ
(ז)  10כיוצאי וכו' .פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב ורש"י:
 13הרי חפוון ישראל אמיר .כלומרהרי שובח משם
טלאהיה להם חפזון ואף דע-פ הרוב משמעות לשון זה אינו כך כאן אי אפשר לפרש באופן אחר ועיין דוגמתו לקמן פי"ג
פרשה ראה שם בפ-ז ובש-ט פ' בניחותא ומוכיח שהיו נחפזים לצאת וע-כ לא יחרץ שלא
:ד"ה משארותם ומפורש כן בס
פרי בחפזון יצאתם ממצרים הרי וכו' וג' מדרש תנאים דברים ט"ז ג' (וף צ-א) וכשהוא
תעכבו וגא"צ מגיה כשהוא או
יכמלרוכילהתמהמה הרי חפזוןישראל אמור הא מה ת-לכי בחפזוןיצאו ממצרים זה חפזון מצרים
,ומרכי גורשו ממצרים
.
ה
נ
י
כ
ש
וולןאישראל אבאחנין וכו' ומשובש ועיין ברכות ט
 .ילקוט ישעיה רמז תע-ו17 :
וכן ת"י
".יבן קרחה אומר זה
ז
פ
ח
עלמאועיין רבה פי"ט ס-ו ושהש-ר מ"ב לפסוק א'ופדר"כ פ' החדש דף מז ופס"ר דף ע:
:מהילו דשכינת

מארי
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הנה זה עומר אחרכתלנו (שם ט) יכול אף לעתיר לפא יהא בחפזון ת"ל כי לא
בחפוון תצאו ובמנוסה לאתלכוןכיהולךלפניכםיי'וגו'(ישעיהנביב) :פסח הוא
לייישיהיו כל מעשיו לשם שמים:
ועברתי בארץ מצרים .רבייהודה אומר כמלך שעובר ממקום למקום.
דבר אחר נותןאני עברתי ויראתיבמצרים .אין עברה אלא זעם שנאמר ישלח בם
חרון אפו עברה וזעם וצרה (תהלים עת מט) יכואומר יום עברה וכו' היום ההוא
גם):
(צפניה א טו)) 4ואומר הנה יוםיי' בא אכזרי ועברהוחרוז אףוא'(ישעיהי
והכתי כל בכור שומעאניעלידי מלאךאועלידישליח .תלמוד לומהויי
הכה כל בכור בארץ מצרים לא עלידי מלאך ולא עלידי שליח:
והכתי כל בכור בארץ מצרים אפילו ממקומות אחרים והם במצרים
ובכורי מצרים אפילו הםבמקומות אחריםמנין ת"ל למכה מצרים בבכוריהם וגומר
(תהליםקלוי) בכורי חם כוש פוטולודמנין ת"ל ויך כל בכור במצרים ראשית
אונים באהלי חם (שם עתנא):
מאדםועד בהמה .מי שהתחיל בעבירה תחלה ממנו התחילה הפורענות
כיוצא בדבר אתה אומרויסח את כל היקום אשרעלפני האדמהוכו' (בראשיתזככ)
יככיוצא בדבר אתה אומר ואת האנשים אשר פתח הבית הכו במנורים (שםיט יא)4:
כיוצא בדבר אתה אומר ואככדה בפרעה ובכלחילו (שמותידי ד) ,כיוצא בדבר
אתה אומר הכה תכה אתיושביהעיר ההיאוגומר (דבריםיגסו) .כיוצא בדבר אתה
אומר וצבתה בטנהונפלהיריכה (במדבר ה כו) יתאבר שדתחיל בעכרה תחלה) 4אף
כאן אתה אומרוהכיתי כלבכורמישהתחיל בעברה תחלה ממנו התחילה הפורענות

 1לעתיד וכו' .שמ"ר פי"ט ט"ו ילקוט ישעיה תע-ו3 :
וגו'ןואומר וכו' כתלנו] מ ח'ן  1א כתלנו וגו'ןיכול וכו'ן
לשם שמים .בא"צ מגיה לשם פסח ועיין לקמן פרשהיא
אכ ואף לעתירן אף] ט ח'ן איחיהן ד חפזוןן ת"ל] ר
וספרי דברים פיסקא קנו ותרספתא פסחים כ"ג ח"ב ויררש'
.
ה
ס
ו
נ
מ
ב
ו
'
ו
כ
ו
שנ'ן  2אטע תצאו.וגו'ן
וגומר] כס ח' ן
שם לא ע"ד פסחים פ-ה מ"ב ומשנה ריש זבחים ובבלי
הואו ט ח' 3 1וק שיהון ופק מעשיהםן אכמ לשוםן
שםז 4 :'.כמלך .ובהעברה אחת וברגע אחד כולןלוקין
רש"י ובז"י מפרש כמלך שהכל מוכנים לשליחתו ואפ"ה
שמים] וק נ' וגו'ן  4כ מצרים וגו'ןר-י אומרן מ ח'ן מ
י
עובר לפעמים בעצמו ידעת המ"ע דס"ל לר"י רעליד
כאדםן אטכס שהוא עוברן 5יראתי] כ"ה גם פ ,דם ח"ן
מלאךולכך דורש כמלךועיין לקמן פי"א ופ"ז "91ט ות"י:
ן
6
.
]
ה
ר
צ
ו
ם
י
ר
צ
מ
ן
'
ו
ג
ו
ה
ר
ב
ע
ן
מ
א
לס
ץ
ר
א
ב
ואין
כמ
ז סיד ש"ז ש"ט:
5עברתי .ב"ב קטו.וקמא .שמ"ר פרשהי
ח'ן המוסגר דפ ח'ן אהיום וגו'ןוגו'] רק כן  7ואומר
 8מלאך וכו' .עיין לקמן פי"ג וע"פ זההגיה בא"צ כאן
לפי שני וה' הכה כל בכור שומעאני וכו' ת"ל והכיתי וכו'
הנה וכו' וגו'] אט ח'ןיי'] וק'ח'ןוחרון אף וגו'] מ ח"ן
ן בח"ג לקמן ובמ"פ ובמ"ע פ' דמכתוב אחדאין הוכווה
ועיי
כ ועברה וגו'ן  8כל בכור] רקט .א כלן כ המלךן א
ובא כל אחד ומלמד על חברו וא"נ והראיה הוא מסוף הפסוק
המלאךן  9בארץ מצרים] אדש ח' ,כ וגו'ן ט השליחן 10
'
ה
וש"ט
י שליח:
ן פ"ז
ועיי
ולשון רש"י אני לא עליד
והכתי] מ ח'ן בארץ מצרים] אדב ח'ן אט ואפילון ק
 10אפילו ממקומות ובו /פ"ז ש"ט רש"י 13 :חם וכו'*
.
'
ו
כ
ו
א
מ
ו
תנח כאן ס"ז ילקוט תהלים תת-כ14 :מי שהתחיל
במקומות 1והם במצרים] רק מ 11 1מ בכוריןאפילו] א
לקמן בשלח פ"א ספרי נמדכר צד כב וס"ס צד רלו ג"ח
טכס ח'ן מ והם ,אטב שהןן א ממקומותןמנייח מ ח'ן
פ"נ מ"ח שמ"ר פ"א ס"ט ופ"י מ"ג ופי=א ס"ג תנחרמא
ט שנאמרן וגו'] אטכלמ ח'ן  12אטכ ובכורין חם] מ
'
ח
ן ד וכושן אמכ ופוטןפוטולוד] ד ח'ןכ בכור וגו'ן
במצרים] ד ב וגו'ן א במצרים וגו'ן  14מ עדן כ משהתחילוכןבכולןןתחילה] ם! ח'ן כ ממנהןרש"י :מתחלת ,ד התחלתן
 15כיוצא וכו ].מכאן עד הפורענות שורה כ מעתיק בילקוט בראשית רמז פד רק תוכזהענין,ן כיוצא וכו' וגו'] א ח"ן כ
יקום וגו' משהתחיל בעברה תחלה ממ' התח'הפור'כיוצא וכו'ן מ היקום מאדם עד בהמה מי שהתחיל בעברה תחלה ממנו
התהילה הפורענות כיוצא וכו'ן  16המוסגר ד ח'ן א כיוצא נון כ הביתוגו' משהת' ב' תח' ממ' התח' הפ' כיוצא וא'ן מ
בסנורים למגדול ועד קטןן א בסנורים וגו'מי שהתחיל בעברה תחלה וגו' כיוצאן  17כ בפרעה וגו' משהת' בעב' תח' וגו'
כיוצא וכו'ן ס חילו פרעה התחיל בעבירה וכו' כיוצאן אתה] כ ח'ן א בפרעה פרעה התחילוגו' כיוצא ן  18כ תכה וגו'
משהת' וגו' כיוצא וכו'ן מ העיר ואת כל בהמתה כיוצאן איושבי וגו'מי שהתחיל בעבירה וגו' כיוצא ן  19אכ בטנה וגו'
(ג מ אבר)מי שהתחיל בעבירה אברן המוסגר ד ח'ן אכ בעברה וגו' ואף כן אתה וכו'ן  20אתה אומר] מ ח'ן כ את כלן
בכור] א ל וא' 1ילק בכור (ל נ' וגו') שהתחיל תהלה בעברה והלא וכו'ן ממגו התח' הסורענות] א ח'ן כ משהתחיל בעב'

10

16

20
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והלא דברים קל וחומר ומה אם מדת פורענה מעוטהמי שהתחיל בעבירהלוקהתחלה
קל וחומר למד' טובה שמרובה:
ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני יה
מששם זה טה
י
ט
פ
ש
שלאבן היתה נמסת ושל עץ שתה נרקבת ושל מתכת
חררה שתאמר ומצרם
בהם כל בכור ובאלהיהם ג
ש'
עה
 6מקברים את אשר הכה ה'
"שפטים (במדברלג ד)
עשה
וי"א של אבן נרקבת ושל עץ נמסית ר' נתן אומר שפטים שפוט שופטי שפטים
נרקבים נבקקים נגדעים נשרפיםנמצינולמדין שע"ו לוקה בארבעה דרכיםועובדיה
בשלשה במכה בהשחתה ובמכפה ,אנייי' מה שאי איפשר לכשר ודם לומרכן
אנייי
יבשבועה אני נפרע מהם והלא דברים קל וחומר .ומה מדת פורענות מעוטה
10
אמר הקב"ה לעשו' ועשה מדה טובה מרובהעל אחת כמה וכמה:
והיה הדם לכם לאות .לכם לאות ולאלילאות .לכם לאותולא לאחרים לאות:
ימ אשר אתם שם למה נאמר והלא כבר נאמרעל הבתים אשר
על הבת
יאכלו אותו בהם איןלי אלא בתים שיאכלו בהם בתיםשהיויושבים בהם מנין ת"ל
על הבתים אשר אתם שם מכל מקום:
16
רראיתי את הדם .היה ר' ישמעאל אומר והלא הכלנלוילפניו שנ'ידע מה
בחשוכא ונהורא עמיה שראודניאלבכב) ואומר כם חשך לא יחשיך ממך (תהלים
קלטיכ) ומהומילוראיתי אתהדם .אלא בשכר מצוה שאתם עושים אני נגלה וחם
עליכם שנאמר ופמהתי עליכם .אין פמיהה אלא חיים שנאמר כצפרים עפותכןינן
יי' צבאותעל ירושלם גנוןוהציל פסוח והמליט (ישעיה לא ה) :ד"א וראיתי את
 20הדם ריאה אני דם עקדתו של יצחק שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא
וגו'והרי דברים וכו'ן  1אט והריןא הדבריםןאסמהןאס]
מ ח'ן אטב הפורענותן ט ממנו התחילה הפזרענות מי
שההחיל בעברה ק-ון אכ בעברה וגו' ק"ון מ בעבירה
ממנו התהילה הפורענות ק"ון  2כלס למדה .ט למדתן
ט הסוגן מ המרובה ,ל מרובה ,אט שהיא מרובהן  3אכ

ואראסי-ד בשלח ס-ו ילקוט וירא פ-ד 4 :חררה.עיין
בח"ג ובא"א מגיה חלודה כג' הילקוט וא"צ דגם הג' חררה
יש לפרשהוהכמנה דנעשיתחתיכתמתכת- :שנ' וכו' .כלומ'
אע"ג דלא כתוב בפ'ויהי בחצי הלילה כבר מפורש במ"א.
מ-ע 6 :ר' נתן וכו' .וכן ת"י ומדמתרגס מתרככין מוכח
כג' כי"מועיין ש"ט ופ"ז וכן בפיוטלליל  nObומה שקתב
בסהתו-ה כאן דדייק מדכתיב שפסים ב' פעמים כאן ובפר'
מסעי א"נ 9 :בשבועה .בא"צ מניה בשמי אכל כבפנים
כן הוא בכל הנוסחאות וגם בפ"ז ולשון השכ"ט בשבועה
שאני בעצמי נפרע מהם 11 :ולא לאחרים .סתמא כר"ג
לעיל פ"וועיין לקמן פי-א ור-שי 13 :יושבים' צ"ל גם
כאןישנים כמולעיל פ"ו או צ"ללעיל יושבים כמו כאן:
 17בשכר מצוה .וכן תרגום יונתן ואחמי ית זכות דמא
ועיין פ"זורש-י ובש-ט דףפ מפרשדהיינו דם פסחומילה
שנתערבו תתנו מחט לאות וכן מפורש בת"י18 :חיים .ש"ט
שם ורש"י 19 :ד"א' פ"וועיין לקמן פי"א:

מצרים וגו'ןאני ה'ן כוס ח'ן שפטים] ט ח'ן כ זון  4ד
צלם של אבןןהיתה נמסת] וכן פש אבל ד היה נימוחן א
טכס שלן היתה] מ ח' ,ד היהן ר נרקבן אט מרקבת ן
אטכס של 1דהיה נעשה ,טנעשהן אטלס חלודה ,כ
חרדה ,פ חלודה וחררה ,וש כבדפוס  1מ וכה"אן  5את
וכו' שפטים] וק ח' ,לכ וגו'ן גתוכו' בכור] מ ח'ן א
את וגו'ן  6ם מרקבת ,אהיתה מרקפתןושל] כ שלן שפוט
טס ח'ן טלמ שפטין .כ שופטים נרככיסן  7ט מקוים
נגרעיםן מ ע"נ לקתהן בארבעה] ט ח'ן דרכים] ט ח'ן ט
רברים ן  8כ יבהשתהה ,א בהשחתן מ ומגפה ,א כמגפה,
ט במגפהן ה'] מ ח'ן כ שאפשרן  9אכמיהרין והלא דברים] ד ח'ן א הדבריםן אב מה אמ ,ט ומה אם ,מ מה ן אכ
הפורעפתן 10אמר הקב"ה] א ח' 1כס המקוםןועשהן א נ ,המקוםןטכ מוקא הטובהןאטכ שמרובה  11מ לכם הרמן
לכם לאות בפ-ב] ט ח'ן לאות גפ"ג] כ ח'ן לכם לאות בפ"ג] מ ח'ן לאות בס"ה] ט ח'ן  12אשר אתם  [amדק מן כבר] א
ח,ןא ועלן מלפי שג'ן  13אותו בהם] כ ח'ן א שהן אוכלין אותו ,טמ שאוכלין (םנ' אותו) ,כשהיואוכליןאותוןבתים] מ
ח'ן אט שהןן טלמ ישנים ,וכן ששישניןן  !4על] וק מן ,א ועל 1ב בכל מקוםן  15היה אמ ח'ן הכל] ט ח'ן שג'] ד ח'
 16כמ בחשוכהן ונהורא וכו' פרא] מ ח' ,אכ וגו'ן ט שרי ,ק שריהן ואומר] טכ ח'ן ואומר וכו' ממך] אמ ח'ן ממך] כ
וגו' ן 17טמ מהן הדם] ט ח'ן אט מצוה אחתן 18אבלם ואיזןטמ חסותןא עפות וגו'ן 19ה'וכו'והמליט]טוכו' ,כ וט'ן
ד-א] כ"ה גם פ ,אדב ח'ן וראיתי וכו'אני] ט ח'ן  20כ את דםן טכ את שםן א המקום וגו'ן ההוא] מ ח'ן
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'וינחםוגו' (ד"ה א'
אומר ובהשחית ראהיי

יי'יראהוגו' (בראשית כב כד) ולהלן הוא
כא סו) מה ראה ראה דם עקדתו שליצחק יכשנאמר ה' אלהים יראהלו השה4::
ופםחתי עליכם ,ר'יאשיה אומר אל תקרי ופסחתי אלא וממעתי שהב"ה
מדלג על בתי בניו במצרים שנאמר קול דודי הנה וה בא מדלג על ההרים
(שה"ש ב ח) ואומר הנה זה עומר אחר כתלנו וגומר .רבייונתן אומר ופסחתי

עליכםעליכםאני חםואניאים חם על המצריםהרי שהיה מצרי בתוךביתו של ישראל
שומע אניינצלבגינו ת"ל ופסחתיעליכםעליכםאני חםולאעלהמצרים .הרי שהיה
ישראל בבית המצריםשומעאניילקהבגללו ת"ל ולאיהיה בכםנגףלמשחיתבהכותי
בארץ מצרים בכם אינו הווה אבל הווה הוא במצרים :ד"א בהכותי בארץ מצרים
בארץ מצריםאינו הווה אבלהווה הואלאחרזמן:
והיה היום הוה לכם ל1כרון וחבותםאותו .יום שהוא לךלוכרון אתה
חוגגו .אבל לא שמענואיזהו כשהוא אומרויאמר משה אל העם וכור את היום הזה
אשר יצאתםממצריםוגומר (שמותיבג)עדין הדבר שקול כשהוא אומרוימעו מרעמממ
בחדש הראשון כחמשה עשריום לחרש הראשון ממחרת הפסחיצאוכני ישראל ביד
רמה (במדברלגג) אימתי אכלובני ישראל את הפסחבליליי"ס והם לאיצאו אלא
כיום טובעצמו:
וחגותמ אותו חג ליי' אין לי אלא יום טוב ראשון שהוא טעוןחגיגה
גו)
יום טוב האחרוןמנין ת"ל שכעתימים תאכל מצותוביוםהשביעי חגליי' נשמותי
 3ר' יאשיה .פ"ז 9 :בכם אינו וכו'.אינו נקשריפה עם מה

שלמעלה ונראה דמאמר בפני עצמו מאוצ"ע ת"לולאיהיה
בכם נגף :ולאיהיה בכם נגף למשחית וכו' .ודורש דלקו
בשלשה מכות במכה בהשחתה ובמגפה כמו שאמר לעיל

בד"ה ועברתי וכן נראה קצת מן הפץ וש"ט ומכילתא
דרשב"י אבל אפשר ג-כ דהמלות בכם אינו וכו' נשמטו
ממקומןכי מלשוןרש"י משמעשהיתהלפניוג' אחרת מדכתג
ולאיהיה בכם נגף אבל הווה הוא במצריםהרישהיהמצרי
בביתו של ישראליכול ימלט ת"ל ולאיהיה בכם נגף אבל
הווה במצרים שבבתיכם הרי שהיה ישראל בביתו של מצרי
שומעאני ילקה כמותו ת-ל ולאיהיה בכס נגף ולפי זה
משמע קצת כי המלות בכםאינו הווה וכו' שייכיםלעיל
ואפשר דדברי ר'יאשיה מקוטעים ודורשמן ופסעתי דהמק'
מדלג על בתיבני ישראל שהיו מובלעים בתוךבתי בני
מצרים ומן ולאיהיה בכםיג
ף דנית מצרי שהיה מובלע
בתוך בתיבני ישראלאינוניצולבגינו וא'יונתןיליף מן
ופסחתי דאינו חס על מצרי שהרא בהוךביתו של ישראל
ומן ולאיהיה בכם נגף דישראלניצול בתוךביתו שלמצרי
ובסהתו-ה פ'דהוא דבור אהד ודורש דאם ישרןננייד של
מצרי דישראלניצול מדכתיב ולאיהיה בכם נגף אבל הווה
במצרים והמצריילקה 10 :לאתר זמן' לשון הפ"ז בארץ
מצרים.זו תוכחה כלומר בארץמצרים לאיהיה גבן נגף הא
כמ"א הזהרו געצמכמ וכן לשון הש"ט כלומר במקומות
אחרים הזהרו על עצמכםועיי
ן סוף פ' יעד 16 :עצמו'
מכילתא דרשב-י 18 :שבעתוגו' .תפסתי בג' הם-ח וכן
הגיה בא-צ מסברת עצמוולפי ג' הדפוס הכוונה על דברים

 1וגו'] טכס ח,ן מ וכן הוא אומרן כ וכשהשחית ה' בעם
ראהןבמק' :וכהשחיתא ה'ראהןוגו' מבס ח'ן  2מה וכו'
השה] ק ח'ן ראה בפי  ]2דטמ ח'] מ יצחק ראהן המוסגר
ול ח' 1ה'] אט :ח'ןאלהים) מ ח'ן  3סב שהמקום ,א
כשהמקום ,מ שהיה המקום ,פ שהיה הקב-הן 4בניו] ב"ה
גם פ ,ד בם ישראלן ק ממצריםן אב בא וגו' ן ט בא
הנה זה וכו'ן על וכו' וגו'] מ ח' ן  5ואומר] א ח,ן א
עומד וגו'ן 6עליכם בפ'בן ט ח"ן אטכלמואיניןאטכס
מצרים ן הרי וכו'] מ נכנס מצרי בתוךן אפ המצרין ט
בביתון 7בגינו] דם ח' ,א מבנינוןעליכם בפ' ב] ט ח'ן
אטכלמאיני (אכלםואיני) חסעלמצרים (אלהמצרי')ן
ש שהיה ביתו של ישראל מובלע בתוך ביתם של מצרים
וכן פ דורש מן ולאיהיה בכם נגף אפילוביתו שלישראל

ביןבתי המצריםן  8כ בתוכם שלמצריים ,אטם בתוך
ביתו (ט בביהו) של מצרין בגללו] טכבגינו ,אמבגיגו,
מ מבינון אל נגף וגו'ן למשחית וכו' מצרים] וסק ח'ן
למשחית] מ ח'ן  9אאיןן אבל] מ ח'ן א אלא במצריםן
הוא] רק מ ן ט במצרים הווהן וק על המצרים ,ל על
המצרייםן ד"א] ט ח'ן  10בארץ מצרים] רק מן אבל] מ
ח',טקאלאן הווה]קח'ןהוא] אדטכח'ן  11אכלכםוגו'ן
וחגותםאותו] ט ח' 1 ,וגו' ת"לוהיההיום הזה לכם לזכרון,
ל וגו'ןאותו] ק ח'ןלךן אט לכם ן 12ד חוגגןכ איזהיום
הוא כשהואן ויאמר וכו' העם] מ ח'ן אטע זכור וגף (ט
ח')עדייןן 13וגו'] מ ח'ן אטע אומר ממחרתוכו'ןויסעו וכו' בח' הראשון] מ ח'ן  14כ הפסח אימתי וכו'ןבני וכו' רמה] ט
מ ה' ,א וא'ן 15בני] אמכם ח'ןאדל א ח'ן א הםן מ ולאן  17מיום ראשון שטעון ן  18מ אחרוף שבעת] מ ,דטכ
ששתןוביום וכו'] כ ח'ן חג] ד עצרתן א מצות וגו'ןלה'] ך נ' אלהיךן

6
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מסכת דפסחא בבא

פרשה ז-ח

אין לי אלא יום טופ ראשוןואחרון שהםטעוני'חגיגהחולו של מועד מנין הרי אתה
דן הואיל ויום טוב הראשוןואחרוןקרויין מקרא קדש ,וחולו של מועד קרוי מקרא
קדש אם למדת עליום טוב הראשוןואחרון שהןקרואי' מקרא קדשהרי הן טעונין
חגיגה חולו של מועד שהוא קרוי מקרא קדשדין הואשיטעןחגיגה ועוד קל וחומר
 6ומה אם יו"ר הראשוןואחרוןשאין לפניהם ולאחריהםמקודשיןהדי הן טעוניןחגיגה
חולו של מועד שהוא מקורש לפניו ולאחריודין הוא שיהא טעון חגיגה ולד"א אם
יו"ט הראשון והאחרוןשאין לפניהם ולאחריהםטעוניםחגיגההריהןטעוניםחגיגהחולו
של מועד שלפניו ואחריו טעון חגיגהדין הוא שיטעון חגיגה) 4ר'יומיהגלילי אומר
הרי הוא אומר שבעתימים תחוגליי' אלהיך (דברים סו סו) להביא ו'ימי הפסה
 10שיטענוחגיג'אואינו מדבר אלא בחג כשהוא אומ' וחנותם אותו חגליי' (ויקרא כג מא)
הרי חג אמור .ומהאני מקיים שבעתימים תחוגליי' להביא שבעתימי הפסחשיטענו
חגיגה :לדורותיכם שינהוג הדבר לדורותאו לדורותיכם שומעאני מיעוט דורות
שנים ת"ל חקתעולם תחגהו:
]
י
ג
תאכלו,
ש-וטה שבעת ימים מצות
שומע אס
במשמע לא
"
צ
מ
 "~ 15ש''ן]'
" תאכל עלע חמץ (דברם ט"ו  0לא אצרתי אלא דבר הבא ליח מצה
וחמץ שי וה מ אלו חמשת המעץואלו הם ההריםושחטרים והכומס"כמבולת שועל
ושיפון יצאו האורז והדוחןוהפרגין והקטניות והשומשמיןשאיןבאיןלידי חמץ ומצה
אלאלידי סרחון :שבעת ימים מצות תאכלו,
אני אף מעשה קדרה
י
מ
ו
ש
במשמע ת"ל לחם :שבעתי מים עםיום טוב הראשון אתה אומר כן או אינו
 20אלאחוץליום טוב הראשון ת"ל עדיום האחד ועשרים איעדיום האחרועשריכם
אוציא ממוך לעשרים ת"ל שכעתימים מצות תאכלו:

יל

.

 1שב] א ח ],א הראשון! ט והאחרוןן מ שטעונין ן  2כ
יו"טן טכס ראשון ואחרוןן קדש] ט ח'ן  3אטש ראשוןן
כ ותאחסןן מ שקרויין 1ד שהואן ר קרוין מ שטעוןן 4
שהוא וכו' מועד שורהו] ט כפול ן מ שקרוי ן טבל

ן ספרי במדבר
ש"ז ח'ועיין לקמןפי-ז8 :ריה"גוכו'.עיי
דף קצג ועיין סהתו"ה שכתב דריה-ג שבעתימים מוסב
למטה שבעתימים תחוג לה' אלהיך בשלש פעמים וכו'.
ןספרי במדבר
ואוליכווןיפהכיסגנוןזהמיוחדלרהי-געיי
דף ג הק'יד .ויש להוסיף על המקומות שרשמתי שם ב"ר
פ"כ ס-ז דדורש לא יחבול רחים ורכב על אשה ועוד
מכילתא משפטים פי"ז גבי מכשפה ופ כ לא תבשל גדי
בחלב אמו 12 :לדורות .ספרי במדבר צדקעח ומכדרשב"י:
 13שגים'לעיל ריש פרשהב.
(ח) 18לירי סרחון .ספרי במדבר צד קצג שורהיח:
 19לחם .בא"צמגיה לחםעוני וכ"ה במ-ח וא"צ לפי דעתי
דמלחם ע
ו.צמו אימעוט ומעשה קדרההיינו מעשהאילפסעיין
פסחיםל ומא .תוספתא פסחים פ"א הל"א ירושלמי כס
ע-ב פ-ז שכ-ט 20 :חוץ וכו' .הואיל וכתיבלעיל וחגותם
אותו שהוא יום ראשון וכן כתיב אח"כ אך ביום הראשון
ם הם חוץ מיו"ט הראשון20 :
ויש מקום לטעותכי הז'ימי
ת-ל וכו' .פ"ז שכ"ט דף פא וירושל'רישפסחים 21 :סמוך
לעשרים'היינויום כ"א דעד ולא עד בכלל המפרשים.ואין

שיטעוןן  5ומה] כ ח' ,מ מהן אם ין-ט] מ ח'ן טוב] טכ
רן מ ראשון! אטכ והאחרוןןהרי הן] מ ח'ן  6אטבם
שמקודשן סכם שיטעון ,אמ שיטעןן המוסר ומק ח',ל
מא אם י"ס א' שאין וכו'ן הרי וכו' חגיגה] א ח'ןיו"ט]
ט יוםן  8ט מועד שלפניהן ולאחריהןטעוניןן א מועד
חג שלפניהם ושאחריהםדיןן א שיטען חג חגיגהן  9הרי
הוא אומר! ד ח'ן סב תחוג וגו' (ט ח') להביאן א לה'
וגו'ן 10כ שיטעון .ט שטעוז]מ חגיגה כל שבעהן א אותו
וגו'ן מ לה' שבעתימים בחדש השביעי תחוגו אותוהרין
 11אסובב ומת (מ מה) ת-לן לה'] טס ח' ,אב וגו'ן 12
לדורותיכם וכו' און כ! ח'.
(ח)  14ט:מ כל מצהן ק במשמעון  15טב אמרהן
כ בדברן אטבם שהוא באןמלידי חמץן  16מואי זהון
ואי זה זה]נו ח'ן אכ ואי זה דבר (א הוא) שהוא באלידי מצה וחמץ אלון א ואלו הן חמשת המינין החטיןן ואלו הם] טס
ח'ן כ חטין שעורים וכוסמיןן  17אט והשיפוןן ד והפרגוןן אט:מ והשומשמין והקטניותן ק והקטניתן אכמ שאינןן מ
לידי חמוזןליריוכו'אלא] טח'ן אכ מצה וחמץן 18א מצות וגו'ן כ תאכל מצותן  19מק לחםעונין ימים] אטמ נ' מצות
תאכלו ,כ נ' תאכ' מצותן טוב] א ח'ן אתה אומרכן] אטמ ח'ןכ אומר עם ירט הראשוןן  20ט מיו"טןהראשון] אכ ח'ן
ת-ל] מ ח'ן א :ועשרים לחדש (א נ' וגו')ן ט:ואיןאי וכו' ועשרים] א ח'ן  21ט מוציאן מ לעשר' וא' ת"לן כ תאכלן
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שבעתימים מצות תאכלדו לעשות הראשון חובה ושאר הימים רשות
אתה אומר לעשות הראשון חובה ושארהימים רשות או אינו אלא לעשות הראשון
רשות ושארהימים חובה ת"ל בראשון בארבעין עשר יום לחדש בערב תאכלו מצות
הכתובקבעוחובה .האאיןעליך לומר כלשון האחרון אלא כלשון ראשון לעשות
הראשון חוכה ושאר כלהימים רשות :שבעתימים מצות תאכלו כתוב אחד אומר
שבעתימים מצות תאכלו וכתוב אהד אומר ששת ימים תאכל מצות כיצדיתקיימו
שני מקראותהללו השביעי הוה בכלל היה ויצא מוצאמן הכלל ללמדעל הכלל מה
שביעי רשות אף כלן רשות או מה השביעי רשות אף לילה הראשון רשות ת"ל
כראשון כארבעה עשריום לחדש הכתוב קכעו חובה הא אין צליך לומה כלשון
האחרון אלאכלשון הראשוןהשביעיהיה בכללויצא מוצאמן הכלל ללמדעל הכלל
מהשכיעי רשות אףכולן רשות :ד"א כתוב אחד אומר ששה וכתוב אחר אומר
שבעה כיצריתקיימושני מקראותהללו אלא ששהמן החדש שבעהמןהישן:
אך ביום הראשון וגו' ,מערב יום טוב אתה אומר מערב יום טוב או
 1שבעתימיםמצות תאכלו] רק מ]לעשותן מ לילהן  2אתה
וכו' רשות] טס ח'ן לימיםן אב או לעשותן לעשות] מ
ח'ן מ ראשון ן  3ט בארבען א עשר וגו'ן יום וכו'] ט
ח'ן לחדש] כ ח'ן בערב תאכלו מצות] רק מ ,ל וגו'ן 4א
טנ קבעו הכת'ן הא וכו' רשות] טס ח'ן אכ בלשוןן א
אחרוןן ר אלאכראשוןן  5כל] א :ת'ן שבעת וכו' תאכלו]
דטמ ח'ן כ תאכלן כ וכתוב אחד אומר ששתימים תאכל
מצ'וכת'אחד אומר שבעתימים וגו'ן  6מצותתאכלו] מ ח"ן
כיצד וכמהללו] טח'ן 7כ שתיהמקראותןהזה] אטכס ח']אט
כס היה בכללןל מוציאןמוצא] אטד חוטט הכלל כולון
 8ד כלן כס איןאטמקשביוגין ו_הראשונה ן 9א עשר
נערב קבעו הכת'ן ט בארבע עשר וגו' קכעו הכתובןיום]
כ ח'ן לחרש] כס ח' ,ל נ' וגו'ן כ קבעו הכת'ן הא זכו
כולן רשות]בו ח'ן כלשון האחרון] ט ח'ן  10אכ אחרון.
ראשוןן כלשון וכו' על הכללן מ ח'ן השביעי וכו' הכלל]
ק ח'ן אכ יצאן מוצא] רק אכ]  11כולן רשות] מ נ' חוץ
מלילההראשון]ד"א] ש ר' מאיר אומר]מ שבעתימים".ששת
ימיםן כ אתרן  12כיצד וכו' אלא] ט ח"ן כ נתקיימון אכ
מ כתובים הללו] כ ח' ואלא] אכש ח"ן אטכס ושבעהן
 13וגו'] דטכח.ן מ הראשון תשביתו שאורן אתה] כ ח"ן
אתה וכו' מערב יו"ט] ט ח'ןמעיו"ט] מ ח'ן

הלשון משמע כן ובא"צ מגיה אוציאיום כאועיין ג' הם-ח
ואולי שתי נוסחאותנתערבו בכאן וצ"לסמוךלעשרים ואחד
בלי מלת אוציא או אוציא עשרים ואחד ועיין מכילתא
דרשב-יוערכיןיח 1 :.שבעת וכו' לעשות .תפסתי בגרסת
המ-חוכן הגיה רש"י בשם מהר-סואין הפ' לעשות דמכאן
שמעינן דרק לילה הראשון חובה אלא שלא תטעה קאמר
כלומר לא בא הכתוב לעשות כל שבעה חובה אלא לילה
הראשון וגרסת מהר"מ לעשותלילה הראשון ובם-ח לא גרס
כלל לעשות רק לילה הראשון וכו' ולשון זה מתוקן יותר
רבמ"ם פירש לפי הנדסחא הישנה דמחובר עם הקודם
דמתחלה מסופק התנא שמא שבעתימים חוץמיו"ט ראשון
היינוחוז משהשחייבלאכולגורבויום ט"ו בכללו ואחרי
שהוכיחדיום ראשון בכלל אםכן למה הוציאו הכתוב בפרט
עלכרחךלומר דבערב חובה אבלאין הלשון משמעכפירוש
הוה שהרי מדקאמר ת-ל בראשון בערב וכו' משמע דעד
השתא לא סליק אדעתיה להביא ראיה מכתוב זה ועוד דלא
יתכן לפרשכן לקמן בפרשהיז ששם נשנה כל הדרש על
הפסוק דשבעתימים תאכל מצות ובא-צ מגיה כל המאמר
וגורס בראשון בארבעה עשר לעשות הראשון חובה ושאר
הימים רשות אואינו אלא אף שארימים חובה ת"ל ששת
ימים תאכל מצות וכ"א אומר שבעת וכו' כיצדמתקיימין
וכו' 2 :או אינו וכו' .כלומר דילמא להפך 4 :חובה.
מכילתא דרשב"י ,לקמן פרש'י ופי-ז תוספתא פסחים פרק
ב הלכה לד ,בבליכח :וקכ ,.קדושיןלז :ד ויצא מוצא וכו'.
מדרש תנאים דברים טז ח ,פ"ז ש"ט ,ת"כאמור פרק יא ג,
פסחים קב' ,והדרש זה מהמיה דאיך קורא דבר שיצא מן
הכלל ללמד על הכלל והוא סותר את הכלל דבכתוב אחד
אומר שבעה ובכתוב השני ששה .ועיין גרש"י שרוצה
להסביר הדבר ולקרב את הדרש אל השכל .ובסהתו-ה ת"כ
אמור שם ובמנחתיהודה עה"ח האריכו ,ובא"צ מגיה כיצדמתקיימיןשני מקראות הללו 4]-7~4ן לעשות הראשון חובהו השאר
רשות פירש א-כ דששתימים קאי על ששתימים האתרוגים והוציאם הכתוב ללמדנו שיש הפרשביןיום ראשון שהוא חובה
לששתימים האחרונים שהן רשותוכעין זה רוצה לפרש במנחת יהודה וצידדלהגיה ששתימים בכללהיואבלאי אפשר לפרש
כן בת"כ ובברייתא המובאה בפסחים קב .דמשם יוצא להדיא רס"ל דששתימים דתכם ששימים הראשונים ויום השביעי הוא
שיצא מן הכלל ללמוד על ששתימים הראשונים ושםאי אפשר להגיה על דרך הגר"א עלכןאין לנו 4שק-ן4ש לומר דהדרש
שלפנינו הוא בעצמו יוצא מן הכלל כמו שמצינו לפעמים מדרשים שרחוקים מן הסברא הישרה בהשקפה הראשונה ואעפ-כ
נדרתם בזמנם ובמקומם,ועיין ד12 ;Schsvarz: Die hermeneutische Rntinomie, Wien 1913 ;5. 6הישן.ירושלמי פטרים
לג ע-א בשט הלל ,ת"ב אמדר פרקיב הלכה ה על שם רשב"א ,ספרי דברים פיסקא קלד בשם ר"ש ,מ-ת שם ופ"ז וש-ט כאן
ולפ"ז פירש דששתימים קאי על מה שאמר קודם לזה ופנית בבקר והלכת לאהלך דהיינו מלבדיום הראשון יאכל עוד ששה
ימים מצותמן החוש וכן פירש ת"י שם ובדרך זה תפשו קצת מן הפשטנים.ועיין סהתו"ה ת"כ שם!  13מעיו"טוכו'.פסחים
ה ,.ובמקום ר' יונתן הגירסא שם ר-ע ובמקום ריה-ג הגירסא ר' יוסי,ועיין פ 1-ובשב-ט חסרון בדבריריף"ג ומרכיב סוף
דבריו אך חלק עם דרשת א"ע:

5
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אינואלאביום טוב עצמו ת"ל לא תשחטעל המץדםובחי (שמות לד כה) לאתשחט
את הפסח ועדיין חמץקיים דברירביישמיאל רבייונתן אומר אינוצריךהרי כבר
נאמר כל מלכה לא יעשה בהם שריפה מעין מלאכה היא הא מה תלמוד לומר
תשביתו שאור מערביום טוב רבייומי הגלילי אומר ביום הראשון תשביתו שאור
מבתיכם מבערביום טוב אתה אומרכןאואינו אלא ביום טוב עצמו תלמוד לומר
אך ביום חלק .רבי יומי אומר תשביתו שאור מבתיכם בשריפה אתה אומר
בשריפה אואינו %א בכל דברהרי אתהדן נותר אמור באכילהוחמץ אמורבאכילה
אםלמדתעלנותרשאינו %א בשריפה אףחמץ לאיהא %א בשריפההרי נכלהתוכיח
שהיא אמורה באכילהואיבה בשריפההיאתוכיח על חמץ אע"פ שהוא אמור באכילה
לאיהא בשריפהאמית הפרש נותר אסור בהנאה והמץ אמורבהנאה .אם למדת על
נותרשאינו אלא בשריפה אף חמץ לא יהא אלא בשריפה והרי שור הנסקליוכיח
שהוא אמור בהנאהואינו בשריפה הואיוכיח על חמץ אע"פ שהוא אמור בהנאה לא
יהאבשריפה .אמרת הפרש נותרחייביןעליו כרת וחמץחייביןעליו כרת אם למדת
עלנותרשאינו אלא בשריפה אף חמץ לאיהא אלא בשריפה .והרי חלב של שור
הנמקליוכיח שחייבין עליו כרתואינו בשריפה הוא יוכיח על חמץ שאע"פ שחייבין
עליו כרת לאיהאבשריפה .אמרת הפרשאדון ארבעה לשונות כאחת מד' לשונות
כאחת .נותר אמור באכילה ואמור בהנאהוחייבין עליוכרת .והזמןגרם.וחמץ אמור
באכילה ואמור בהנאה .וחייביןעליו כרתוהומן גרם ,ואל תאמרנבלהתוכיח שאע"פ
שאמורה באכילהאינה אמורה בהנאה ולא שור הנמקל יוכיח שאע"פ שהוא אמור
בהנאהאיןחייבין עליו כרת* ולא חלב שור הנמקליוכיח שאע"פשחייביןעליו כרת
איןהזמן גורם אלא אלמוד דבר מדברואדון דבר מדבר אלמוד דבר שהוא שוה
בד' דרכים מדבר ששוה בר' דרכים ואל אלמוד דבר שהוא שוה בארבע'דרכים
מדבר שהוא שוה בדרך אחדאו בשנים או בשלשה אם למדתעל נותרשאינו אלא
בשריפה* אף חמץ לאיהיה אלא בשריפה* אמרלו ר'יהודה בן בתירה מבור אתה
שאתה מחמירעליו ואינך אלא מקלעליו הא אם לא מצא אור ישבלו ולא ישרוף
1

20

25

יים

עי

 6חלק ומפרש בגמרא שםואי ביו"ט עצמומי שרי וכו':
 -ר'יוסי .הגר-אמגיה ריפודה כג'הילקוט - :בשריפה

 1ט  2 1אש ט  1אטכ הפסח וחמץן מ החמץן א
טכס והלאן  3אט וכלנןמ ושריפהן הא] אד ה'ן מ ת"ל
ביום הראשון תשביתון  4מערב וכו' שאור] א ח'ן ריה"ג
ע"גיבבלי כו~:והבבלי
וכו'כן] ט ח'ןביום הראשון רק מן שאור מבתיכם] מ ח"ן
ן ש"ט 8 :אם
נגרר בלשונו אחר המכילתא דרשב"י ,ועיי
ן בח"ג ובג' הדפ' נתערבו שתי נוסחאות:
למדתוכו'.עיי
5טבחיכם] כ ת'ן מאל מעיו"טן אתה וכו'כזן מ ח'ן כן]
אכ מעיו-טן 6ביום] רק אן סט ר' יהודהן שאור וכו' או
אינו אלא] ט ח'ןמבתיכם] מ ח'ןאתה וכו' בשריפה] מ ח'ן 7בשריפה] כ ח'1הרי] א ח"ן מ הריני דןןבאכילה בפ"ב] דם
נ' מה נותר גשריפה אף1המץבשריפהן  8אמן ט ח'ן אם וכו' בשרפה ש' בד] מ ח'ן על] ר ח'ןאף] א נ' עלן הרץ רק אכ
 9א שהיא אסורהן  11והרי שור וכו' בשרש ש'יד] כ ח,ן א השורן  14ט נותר שהוא בכרתואיטן אף וכו' בשרפה] א
וגו']ן שש טכ ח' ן  15א חמץ וגו' אמרתן טבק אע"פ ן  16הפרש] ר ח'ן כהדין ארבעה לשוטת באחתן אאדיןן
ט ארבע ,א ארבעתן מ ד' לשונותן מד' לש' כא'] אטכ ה' ן  17ואסור בהנאה] ד ובהנאה ן ט גורם וכןבכולן ן וחמז
וכו' גרם] א ח' ן  19ט שאסורן כ שהיא אסורהןבאכילה וכו' אסורה] כ ח'ן טאין אסורן ט שאסורן 21אין] ק אףן
אכ גרםן אלא] אטכ ח,ן אטכ אלמדן כמדין ,אאדיןן אטכ אלמדן  22אכ בארבעהן ט בארבעדבריםן אטכ שהוא שוה1
ט בארבעה דבריםן אטכ ולא אלמדן ט דבריםן  23אדכ מדבר שאינו שוה לא (א ולא) בדרך אחד ולא פשנים ולא בשלשה
(ר ולא בב' דרכים ולא בג' דרכים)ן אם] ק ח'ן אם וט' בשרפהן ט ח'ן  24לו] ד ח' ,טליהןבן בתירה] א ה'ן 25ואינךן
 rדג ,לוןל
אטאי אתהןעליו] ד ח'ןהא] ט חלאם] מ
n
(
I
n
wו] מ ח"ןs

טץ:גבתנן2
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אלאבלשון הזההויאומר עד שלאתגיע שעתהכיצורמצותכילויו בשריפה .משהביעה
שעתהכיעור מצותכילויו בכלדבר .רבי אומר בדבר שהוא בבל יראה וכליטליא
ואי זה הוא דבר שהוא בכל יראהובל ימצא,אין אתה מוצא אלא בשריפה,
כי כל אוכל חמץ ונכרתה .שומעאני כל חמץ במשמע ת"ל לא תאכל
עליו חמץ לא אמרתי אלא דבר שהוא באלידי חמץ ומצה ואיזה הואוהו מחמשת
המינין .החטין והשעוריםוהכוממי' שבולת שועלשיפוןיצאו האורו והרוחן והפרגין
והשומשמין והקטניות שאין באין לידי מצה וחמץ אלא לידי מרהון ,ונכרתה אין
הכרתה אלא הפסקה :הנפט ההיא מרדהדברירביעקיבא :מיעיראל .שומע
אף תכרתמ"צראל.ותלך לה לעם אחר ת"ל מלפף אףי" (פק' כב  0בכל מקום
שהוא רשותי:
מיום הראשוז ע.דיום השביעי* ענשו שבעה ואזהרתולעולם שהיהבדין
הואיל והחלבחייבעליו כרתוהמץחייביןעליו כרת אם למרתעל החלב שעשהענשו
כאזהרתויכול אףעל החמץ יעשהענשו כאזהרתו ת"ל מיום הראשון עדיום השביעי
שענשו שבעהואזהרתולעולםעונששמענואזהרהלאשמענו ת"לכלמחמצתלאתאכלו.
 1אלא בלשון וכו' .דעת רבי יהודה בן בתירה כדעת
חכמים בירושלמי פסחים כח עמוד ד ,ועיין מכילתא
דרשב"י .ולפי הבבלי יב :שיטת ר' יהודה ג"כ ובשעת
ביעורו השבתתו בכל דבר ומן המגילתא כאן משמע רשעת
ביעורוהיינו משהגיע הזמן לישרףוהיינו בתחלת שש אבל
רשי שם מירש דשעתביעורו משהתחיל זמן איסורו מן
התורה משש שעותולמעלהוקודםהזמןהזה השבתתו בשרפה
ור"ת פ' שם להיפך דבשעתביעירוהיינו בתחלת שששאין
השבתתו אלא מורבנן מצותו בכל דבר ולאחר שש היינו
מתחלת שבע שאיסורו מן התורה השבתתו בשרפה כנותר
אבל לדעתי יש לפקפק בעיקר הגירסא דהא ר' יהודה
אימתי קאמר ומשמע דאדרננן קאי דשמע להו לרבנן
וקאמרי דהשבתתו בכל דבר וקאמר להו אימתי וא"ב צריך
לגרום אבל בשעתביעורו השבתתו בשרפה אבללפי הגרסא
שלפנינו קשה ר' יהודהאהיכיקאיוכיאיברי עצמו קאמר
אימתי וקושית הגמרא יש להבין אף אם נגרוס כאשר
כתבנו דמקשה ארבא דאמר דנתנו לו שעה חמישית ללקט
עצים והא שמעינןלר-י וקודם זמן איסורויגול לבערבכל
דבר וא"כ אמאי נתנו לו שהות הרייכול לבער קודם זמן
איסורו ואם השערהגו נכונה תהיה הברייתא דבבלי מסכמת
עם הירושלמי והמכילתא דרשב-י 2 :רבי אומר וכו'.
ירושלמי שם כח ע-ד 4 :כי כלוכו' .בא-צ מוחק כל
המאמר ואחרי כל האריכות שהאריכו המפרשים לעיין ש"י
בשם מהר-ם "11ר ומ-ס) לא הועילונו כלום יסוף סוף
אריכאידעינן דלא הוה מצה אלא מחמשת המינין משום
דאינם באים לידי חמוץ אלא חמשה מינין וא-כ הראיה
אינה אלא מערכה על הררוש ואם לא נרצה למתוק המאמר
מכל וכלאין לנו אלא לומריהואכעין מראה מקום מבעל
המכילתא בעצמו שרומז אל הדרשה בריש הפרשה כלומ'

1אככלשוןןטזה;א לאן מ הגיען מצות] כ ח'ןכ כולו

מכיליון ,טכילויין1 ,כילוי,אטכמ משתגיען  2ככולויון
מכיליון ,טכילויןן טדבריון אכ בל יראהן מ ובבלן
3ואי וכו' ימצאן ט ח'ן אאין הוא וכו' ימצא] מ ח' ן
בבל] ד בלקאיפוא וכו' מוצא] מאין זהן א :שרטהן
 4אט מחמצתן ונכרתה] מ ח'ן  5אכ מצה וחמץן מלידי
חמוץ;קחמוץומ'ןטמצהחמץ14חמשתמיניןוכו'(מקצר)כרת
אין הכרתהוכו'ן אכ הוא דבר שהוא באלידי מצה וחמץ4ו
חמשתמינין (כ ג'ואלוהן)החטין(אחטים)ן מואי זהואלו
חמשתהמיניןן ק חמשתן  6א חטים וגו'אלאלידי סרחוןן
כ ושבולת שועלוהשיפוזןמושבולתןטאורזודוחזןרוהפרגון
מפרגין 7 1מ ושומשמיןןוהקטניות] ד ח'ן מ שאינןבאין
לידי חמוץן א ונכרתן  8דבריר-ען מ ח'ן  9א ונכרתהן
לה] מ ח'ן אכ אל עםן אני] ומק ח'ן 0נ שהוא רשותי]
מ שאני ,ט הואברשותי ,כ הוארשותי .ק הוא רשוהו ,א

היא רשותי] נו א ועדן שהיה וכו'לעולם] מ ח'ן 12כב
ככחייגיןן וחמץ וכו' כרת] דכ ח' ] א החלב שענשו
ואזהרתו לעולם אף חמץ ענשו ואזהרתו לעולםן  13ם:כ
באוהרהו 1ט :אף חמץן ט בטהרתו 14 1אטשעיגשון א
כפ ואזהרהן מ אזהרהמניןן א מחמצת וגו'.
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אמרנולעיל שסמיכות מצה לחמץ להודיענו ראין מצה אלא

ל הכרת שהואאבדון ,ויש מפרשים שימות עדנ
התש"יכאמיםנטע;באיזי:ס

יגיעלימי זקנה ואחרים

:יפיתמזיא תאכףהייי ybnיאפילולשן

דיליף מכא 1אזהרה לחמץ

לאחי
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:חנ41פג%
ף
לפני :%תורזנן יגב :עי
זמנו מ-מ

המוער נכלל ג"כ באזהרהזו.
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