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מסכת דפטחא בבא
וביים הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש ארעםפ] שן,
**א?" מ במאכליבמשתה ובכמותנקיהאיןלי4איו"טהראשוןוהאחרון שהםקרויין
מקרא קודשחולו של מוערמנין ת"ל (ויקרא כב ב) 4המועדי ה' אשר תקראו אותם
מקראי קודש:
כל מלאכה לא יע שה בהם אין לי אלא יו"ט האחרון שהוא אמור
5
.איןלי אלאיו"ט
בעשיית מלאכהיו"ט הראשוןמנין ת"לביום הראשון מקרא קודש
הראשוןוהאחרון שהםאמורין בעשיית מלאכהדולו של מועדמנין ת"ל אתחג המצות
תשמור (שמות כנ סו) מכל מקום דברי ר'יאשיה* רבייונתן אומראינו צריך אם
יו"ט הראשון והאחרון שאין קדושה לא לפניהם ולא לאחריהם הרי הם אמורים
 10במלאכה חוש"מ שיש קדושה לפניוולאחריו אינו דין שיאמר כמלאכה ששתימי
בראשיתיוכיחו שיש קדושה לפניהם ולאחריהם ומותרים במלאכה הם יוכיחו על
חוש"מ שאע"פ שישלו קדושה לפניו ולאחריו מותר במלאכה לא אם אמרת בששת
ימי בראשיתשאין בהם קרבן מוסף לכך מותרין במלאכה תאמר בחוש"מ שיש בו
קרבן מוסףלכךיהא אמור במלאכהוהריראשי חדשיםיוכיחו שיש בהם קרבן מומף
 15ימותרים במלאכה הם יוכיחו עלחולו של מועד שאע"פ שיש בו קרבן מומף יהא
מותר במלאכה לא אם אמרתי בר"חשאיןקרויין מקרא קודש לכךמותרין במלאכה
תאמר בהולו של מועד שהואקרוי מקרא קדשלפיכך יהא אמור במלאכה הא למדנו
עלחולו של מועד שהוא אמור במלאכה:
כל מלאכה לא יעשה בהם .לא תעשה אתה לא תשה חברך לא
 20יידה עי מלאכתך אתה שמר כן ש אעו אלא לא התעה אתה ולא יעעמ חכרך
ויעשהגוי מלאכתך ת"ל ששת ימים תעשה מלאכהוגו' (שמות לה ב) הא למדתוכל
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(ט)  1במקרא :וביום
,וביום וכו'ן דם ח'ן א השביעי
וגו'ן מקרא קודשן ט ח'ן ארעם] כ-ה גם פש ,ד כבדתו
ט קדשהו ן  2א ובמשקהן מ ומשתה וכסותן ט בכסותן
טס ראשון ואחרוןן שהם] מ ח'ן טכ קרואיןן  3אשר
וכו' אותם] מ ח'ן א תקראו וגו'ן ט אותם וגו'ן  5בהם]

(ט)  1ארעשעייןמכילתא דרשב"י וספרי במדבר קצר:
5איןיכי'
 .הגר"א מוחק מכאן עד קודש בשורה הסמוכה:

ם נקאת)ה ,מדרש תנאים שם טז ח.
:ברי
דרשב-י כאן וש-ט ,ועיין תוספות חגיגה שם ד"ה חוש"מ
.
'
ו
כ
ו
וכשם דששת
ירא-ש ריש מועד קטן 21 :ת"ל ששת

מכילתא

ד ח' ,א ר וא'ן מ שאסור ן  6מ ראשוןן מ קדש וביום
השגיעי מקרא קדשן  7מ ראשון ואחרוןן ט שהוא אסורן
מ שאסוריןן מלאכתן ד נ' שנ' ביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קרש ן  8א תשמור וגו' צריך] כ ח'ן אם]
כ את ן  9ן ראשון ואחרון ן לא] אס ח'ן אס ולאחריהם ן  10מ בעשיית מלאכה וכן בס' ן אטכ בעשיית מלאכה וכן
בכולן ן חט לפניהם ולאחריהם (א ולאחר') ן מ דין הוא ן אכש שיהא אסיר ,ט שיהו אסורין ן  11א והם מותרים ן
מ למלאכה ן מ והם ן הם וכו' במלאכה] א ח' ן  ;2ט חוש-מ שמותרין בעשיית מלאכה אע-פ שיש קדושה לפניהן
ולאחריהן ן כנ ,אע-פ ן לו] :מ ח' ן כ שיהא מותר ן מ יהא מותר בעשיית מלאכה ן אמן מ ר ן  13אסכם
לפיכך וכן בסמוך ן טמ מותר ן בון ט ח' ן  14מוסף] א :ח' ן ט הוא ן מ הרי ן יוכיחו] ד ח' ן  15כ מותרי'ן
הם וכו' במלאכהן א ח' ן טמ והן ן מ לחולו ן כס אע-פ ן  16אטכס שאינן ן אטכמ לפיכך (א נ' הן) ן ם
מותר ן  17כ שהן קרואין ן מ שקרוי ן לפיכך] ד ח' ן יהא] ט ח' ן הא וכו' במלאכה] ט ח' ן  18מ לחולו ן כ
שיהא  1א שאסור ן מ שאסור בעשיית מלאכה ן  19אתהן ק בהם ן ולא יעשה גוי וכו'] ט אבל גוי יעשה מלאכתך
או אינו אלא לא יעשהגוי מלאכתך ת-ל וכו' ,ט ר"ן בשטה מקובצת ב"מצ :.ולא יעשה גוי מלאכתך או אינו אלא (ר-ן:
י מלאכתך הורהרה אומר 4)7ן
אינו אלא ח') י)4ן יעשה גוי (ר"ן :הגוי) מלאכתו ת"ל וכו' וכן גרס רמב"ן ולא יעשהגו
תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשה גוי מלאכתך או לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשהגוי מלאכתו ן  20אתה
וכו' מלאכתך] ב ח'ן אתה וכו' כןן א ח'ן אינו אלא] וק ח'ן יעשה] ד ח'ן א חברך ולא יעשהגוי מלאכתך אבל עושהגוי
את מלאכתו ן  21ט ימים וגו' אבל יעשהגוי מלאכתך דברי ר'יאשיה ר'יונתן וכו'ן מ תעשה מלאכתך וביוםהשביעי יהיה
לכם קדשן וגו'] רמב"ן ח' ן הא למדת וכו'] רק ד אבל כמ רמב"ן ויראים עמ' קיג הא לא תעשה אתה וכו' ן
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מלאכה לאיעשהבהם לא תעשה אתהולא יעשה חכרך ולאיעשהגוי מלאכתך דברי
רבייאשיה ר'יונתן אומראין צריך והלא כבר נאמר וכור אתיום השבת לקדשו
והלא דברים ק"ו ומה אם שבת חמורהאין אתה מוזהר על מלאכתהכוי במלאכתך
יו"ט הקלדין הוא שלא תהא מווהרעל מלאכתהכוי במלאכתך ת"ל כל מלאכה
לאיע שה כהם ,איןלי אסאיום טוב שאתה מוזהר על מלאכת חברך במלאכתך
שבתמנין ק"ו ומה אםיו"ט הקל אתה מווהר על מלאכת חברך במלאכתך הישכת
חמורהדין הוא שתהא מוזהר על מלאכת חכרך כמלאכתך4).
אך א שריאכל לכל נפ ש כל אוכל נפש דוחה יו"ט ואין כל עבודה
דוחהיו"ט שהיהבדין ומה אם במקום שאין מקצת אוכל נפש דוחה שבת מקצת
עבודה דוחה את השבתמקים שכל אוכל נפש שחהיו"טאינודין שכל עבודה דוחה
יו"ט ת"ל אך אשר יאכל לכל נפש כל אוכל נפש דוחהיו"ט ואין כל עבודה דוחה
יו"ט ויהא מקצת אוכל נפש דוחה שבתוהדיןנותן ומה אם במקוםשאין כל עבודה

6

.

 1רמב"ן :אבליעשהגוי מלאכתון כהגוין 2כ ר'נתןן
אם אינוצריך ן רמם-ן :כבר נאמר ששת ימים תעבוד
ועשית כל מלאכתךןא הלאן טס הרי הוא אומרן ט השבת
והרי דברים וכו'ן אל השבת וגו'ן כס לקדשו ששתימים
תעבודן  3אכמ והרין א הדבריםן אם] טמ ח'ןאין אתה]
ד אינון טאי אתהן דגוין במלאכתך] רמב"ן :כמלאכתך
(ואינו מעתיק יותר) וכן מ בכולן ,ט במלאכתך אבל לקמן
בכולן כמלאכתךן  4תהא] ד יהאן וק גוי ,לנכרין ת"ל]
רק רן 5אין וכו' ומה] ק ח'ן יו"ט] אב נ' הקלן ד אלא
יו"ט הקלאםיו"טהקלשאתהמוזהרוכו' (ומה שבגתיםחטיפן
א כמלאכתךן  6שבת מנין וכו'] א? שבת חמורהדין הוא
וכו'ן ק"וומ'] מודין הוא אם ומ'ן מ הרי אתהן השסגר
 1ח'ן  7מ חמורהלא כלשכן אך וכו'ן א כמלאכהךן  8א
שכלוגו'ןיאכלן ט ח'ן א את יו"טן כל בפ"ב] ט ח'ן 9א
ט :אתיו"ט וכן א? בכולןןשהיהוכו'יו"ט ש'יב] מ ח'ן
שהיה] ? ח'ן אכ מהן אטב את השבתן שבת] ק נ' אףן
 10ם אתיו-טן אטב שתהא כל עבודהן  11ם את יו"טן
 10ר-:רן וכו' ירט] א ח'ן לכל נפש] ט ח' ן כ נפש
וגו' ן כל בפ' א] כ שכל ן  12ויהאןכן ולא ,א יהא ן
אטכס את השבת ן שבת] מ נ' על הגליון :כמו שמקצת

ימים תעשה בין עצמך ביןע-י חברך ביןע-יגוי כן לא
יעשה כולל הכל ,ברכייוסף א"ת ס' ר"ג בשם רי"ד וק ק
אמאי לא הביא הפסוק רשמות לא סו ששתימים יעשה
מלאכה ובמ"ע מציין ויקרא כג אבל הכתוב דפ' ייקהל
מוקדם ולפי גרסת המ"ח והילקוט דיליף מכאן ריעשה
הגוי מלאכתו קשה מאי זו ראיה מן הכתוב .ובסהתו-ה
שנמשך אחר גרסת הרמשן כתב דהלמוד הוא מדשינה
הכתוב לשונו מלשון תעשה ללשון יעשה משמע שאתה
י
לא תגרום שיעשה הנכר מלאכה בשבילך אבל מה שהנכר
יתר וזה דרך מחודד ואינו אמת.
עושה בשביל עצמו מו
ובז"ר פירש דלפי גרסתהילקוט הכוונה על הכחוג דדברים
טו חגבי עצרת ששתימים וגו' לא תעשה מלאכה אבל
למי זה יותר היה לו להביא דאיה מן הכחוב דבל מלאכת
עבודה לא תעשו שנאמר כמה פעמים בא' אמור ובאמתכן
הוא גרסת הגר א שנמשך אחר גרסת הילקוט אבל במקום
הפסוק דפ'ויקהל מגיה ת"ל כל מלאכת עבודה וכו' ובמ"ע
מרכיב נוסח הרמב"ן עם נוסת הדפוס ומוסיף קודם דברי
ר'יאשיה אתה אומר לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא
יעשהגוי מלאכתךאו לא תעשה אתה ולא יעשה חברךולא
יעשהגוי מלאכונו ת"ל ששתימים וגו' הא לא תעשה אתה
ולא יעשה חברך אבל יעשהגוימלאכתו .והכוונה על תקרא
דגבי עצרת אבל קשה דיותר היה לו להביא ראיה מן כל
מלאכת עבודה לאתעשונפ'אמור כאשר כתבנהועיין לקמן
הגרסא בדברי רבי יונתן ולשון המגדל עוז ריש הלכות
שביתת יו-ט ה"נ במכילתא לא תעשה בהם אתה ולא יעשה
בדברך (וטיס במקום חברך) ולא יעשה הכותי מלאכהךבין
ביו"טבין בשבת ,ועייןש-י ובהשמטותיו - :הא למדת
וכל וכו' .צריך להיות לכל במקים וכל ,אויש להגיה כגרסת הספרים הא לא תעשה וכו' ,וב-ה שבה-לימים טובים ס' רמא:
 2לקדשו' וכתיב בסיפא דקרא לא תעשה אתה ובנך וכו' משמע דוקא בן ברית ובמקום במלאכתך נראה דצ"ל כמלאכתך
אבל הכוונה אחת לדעתי לשתי הגרסאות ורצה לומר דאינו מוזהר על מלאכת הגוי בשביל ישראל כמו שהוא מוזהר על
מלאכת עצמו 4 :ת"ל .במ"מ ומ-ע מחקו מלת ת"לולפי זה מתחיל במלות כל מלאכה ד"חואינו מפורש אליבא דמאן קתני
לה ,ובא"צ מגיה במקום ת"ל וכו' וגורס שבתמניין שלא יעשה חברך אמרת אם יו"ט חקל אתה מוזהר על מלאכת חברך
במלאכתך שבת חמורה לא כלשכן .ולי נראה לקיים גרסת הדפוס ולהגיה [ומה] ת"ל כל מלאכה לא יעשה בהם [לא תעשה
אתה ולא יעשה חברך מלאכתך] איןלי וכו'ורבייונתן פליג על רבי יאשיה וס"ל דאינו מוזהר על מלאכת הגוי ולפי זהאין
צריך ברברי ר' יונתן אין משמעו כמו בעלמא דכאן הפירוש דאי אפשר לדרוש כן דבמקום אחר מפורש להיפך והא
רפש-ט בש-ס דאמירה לנכרי שבות אפשר דהוא אליבא דר' יונתן8 :ואין כל וכו' .הגר"א מוחק מלת כל וא-צ ,ועיין
ביצה פ"ע מ"ד ותוספתא חגיגה פ-בה-י וירושלמי ביצה סא ע"ב ובבלי יט' ,וממעט כאן לב-ש אפילו עולות ראיה ולב"ה
נדרים ונדבות ולרשב"א שם דוקא עולה של נדרים ונדבות לב"חאינן קרבין אבל שלמים קרבי אמילו נדרים ונדבות וק-ק
לטעמא דב"ה דדרשו לכם אינו נעשה אבל נעשה הוא לגבוה כלומר דלא גאסל מה שאינו אוכל נפש אלא להדיוט היה
להם להתיר לגבוה אפילו עולה והראיה שהביא ר' יוסף שם דלתנא דברייתא גם לב-ה לא קרבי 4שום4ש שלמים הבאים
מחמתיו-ט אינה ראיהלמי הירושלמי דיש לומר דמשום סמיכה נקט שלמים הבאים מחמת יו"ט יען כי בשלמי נדבה כולי
עלמא מודו דיגול לסמוך מעיו"ט 12 :מקצת וכו' .רצה לומר דברים שאין בהם טורח כל כך ,רחב-ן בפ' אמור.
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דוחה יו"ט כל אוכל נפש דוחה יו"ט כמקום שמקצת עבודה דוחה שכת אינודין
שיהא מקצת אוכל נפש דוחה שבת ת"ל אך אשריאכל לכל נפשוגו' מקצת עבודה
רוחה שבתואין מקצת אוכל נפש דוחה שבת:
אך א שריאכל לכל בפ ש ובו'
 .שומע אני אף נפשות בהמה בפשות

6

10

אחרים במשמע תלמוד לומר לכם לכם ולא לבהמה לכם ולא לאחרים דברי
ר' ישמעאלריה"ג אומר אך אשר יאבל לכל נפש אף בפשות בהמה במשמע משמע
 .ר"ע אומר אך אשר
מביא נפשות בהמה ומביא נפשותאחריםתלמוד לומר אך חלק
יאכללכל נפש אף נפש בהמה במשמע משמעמביא נפש בהמה ומביא נפשות אחרים
ת"ל לכם לכםולאלאחרים מה ראית לחלוק .שאתה מוזהר על הבהמה ואי אתה
מרוהרעלהגוי:
ושמרתם את המצות .וימרהו עד'טלא תביאש לית פסול מכק אמרו
תפח תלטוש בצוק שיאור ישרףוהאוכלו פטור סידוקישרףוהאוכלוחייב מיתה.
איזהו שיאורכקרניחגביםמידוקשנתערבו מדקיוזה בזהדברי רייהודה וחכ"אזהוזה
 2ת"ל וכו'.פירש בבה"מלפי גרסת הדפ'דאך ולבדודורש
עבודה דוחה אותון והדין וכו' שבת ש' ב] מ ח'ן א מהן
אבל נראה דאינה אלא נוסחא משובשת וחד מתרי מעוטין
 1גככ את יו"טוכןבסמוךן אטכ מקוםןאטכ את השבתן
דורש או אךאו לבדוולפי ג'הילק' כאו"נ דוחת יו"טואין
אינו ובו' שבת] א ת' ן  2טכ את השבתן א שכל וגו'ן
מקצת אוכל נפש דוחה שבת ה"ק דאין מקום להתיר אלא
ו נפש הוא לבדו וגו' אך אשר יאכל מקצתן לכל וכו'] ק
או כולו מוהר או הכל אסורוגר' הגר"א ת"ל אך לומר לך
כל אוכל נפש וכו' (כגרסת הילקוט) וכן גטהתו"ה ולדעתו
ח'ן מ ת"ל אך מקצת עבודה ,ט ת"ל אך אשר יאכל וגו'
הכוונה על הפסוק אך את שבתותי תשמורו 6 :ריה"ג וכו'.
כל אוכל 1פש דוחה אתיו-טואיןן  8אבק את השבתן
א
לפי הגרסא שלפנינו אין בין ריה"ג ור"ע רק משמעות
איןן אטכ אח השבת (כ נ'
ן  4אך אשר יאכל] מ
דורשין אבל לס? הבבלי ביצה כא' פליגי דריה"ג אוסר
"וגו'] טס ח'ן כס נפש
'1
ח'ן א אשר וגו'ן כ יאכל 1ג
לכלבים (ולפי גרסתהרי"ף גם לאחרים) ור"ע מתיר לבהמה
"ן
ת
ואוסר לאחרים ובא"צ מגיה דברי ריה"ג רע"א וכו' ומה
בהמהן טמ תפשן  5לכם בפ' ב] אכ ח'ן ט לא (בפ' א)ן
שבגתים מוחק.ועיין מכילתא דרשב"י ובתוספתא ביצה פ-ב
ל
 6לכל נפשן ט ח' ,א וגו'ן מ אף נפש ] מ בהמהיכו
ה"ו סותם כר'ישמעלוכן סתם משנה דחלה פ"א מ"ח דןסור
נפש אחריםןמשמע] א ח'ן  7כ נפש'בהמהונפשות אחרים
ן ביצה פ"א מ"ט וירושלמי שם מא ע"א ום"ד
לנהמה.ועיי
מ"א וירושלמי שם סב ע"ב וט-ס שם ובמקום ברם כמ"ר
ת"לן אך אשר יאכל] מ ח'ן  8לכל נפש] כ ח' ,א וגו'ן
וכו' צ"ל ואפילו כמ"ד נפשות בהמה בכלל ?ריכא ליה
ם
אף] ט ח'ן אכ נפשותן מ במשמעיכול אף נפש אחרי
מתניתא וכו' .ועיין חזקוני שמביא כאן פירש"י דלכל נפש
במשמען אכ נפשותן ומביא וכו'] ט ונפש אחרים ן 9
אף לבהמה וכתב דהא דאמרינן לכם ולא לכלבים היינו
לכם בפ' ב] אטכסח ].אס ומהןטמ לחלקן מ הבהמה
משום שיכול לחזור אחר מזונותיו אבל מן הגמרא מוכה
להדיא דאינו אלא דפלוגתא דתנאי היא 11 :עד .הגר"א
ןן  10ט
להחיותהן  1בהמה ן כואין מוזהרן אטשיאי
מוחק מלה עד(כ-י מלבי-ס) 12 :פטור ובו" פסחים פ"נ
ה
ת
ו
ג
ו
ז
מ
הגוים שהגוים אין מזונותם עליך אבל
הבהמה
מ"ד ומ-ה ,ירושלמי ל ע"ב ,בבלי מח .ופטור דקאמר
עליךן  11ם שמרם שלא תביאםןעד] אכמ ח'ן מ הבא,
נראה דר"ל מכרת אבל מלקות בודאיחיובי מיחייב ,אבל
מ תביאון םלבית הפסולן מ פיסול מכאן אתה אומרן 12
בגב נקט בפשיטות בכמה מקומות דיש כאן פלוגתאבין
ר"מליע"י ולר"י חמץ נוקשה אפילו במלקותלית* עיין
תלטוש] אכ תכנהן א בצוניןן וסק שאורוכן בכולןן כ
חולין בג :ומנחותגג .ופסחים יג' ,ופירשו הברייתא דשאור
אוכלו ,א ואוכלון ט סדוקן אכ ואוכלון אטמחייב כרתן
ישרף ונותנו לכלבו והאוכלו בארבעים דסיפא אתאן לר"מ'
 13כ ואיזהוןאיזהו וכו' שערותיו] מ וא'ן כ סדקיןן
ומציעתא דנוהנו לכלבו היינו שיאור דר"מ לר"י אבל
בירושלמי ל ע-ב שמעינן לרב דקאמר אמתניתין דשיאור
ישרף ומותר להאכילו לכלבו משמע דישרף לאו דווקא
4שים4ש ר"ל דחייב לבערו וא"באין נמנע לפרש גם הברייתא על הדרך הוה ומלבד הדוחק הגדול לפרש דנותנו לכלבו
היינו שיאור דר-מ ל קשה מי הכריחום עוד לומר דסיפא אליבא דר-מ וע"כ משום דסימן היה בידם דלר"י שיאור
ריילדבר נעלם מאתנו ואפשר שהוציאו כן ממלת פטור בדברי ר-י וס"ל דפטור לגמרי משמע
אינו במלקות והמקור
כסה מצינו פלוגתא בזהבין ר"מ ור"י אבל בכיוצא בזה מצינו פלוגתא דאמוראים לענין תערובות ע"ש דף כס
וביר
רושדלממיהו שילקה וכו'ועיין הגרסא בשרידי ירושלמי (דף קו) ונראה לפ-ז דצ-ל ר' ירמיה בשם ר'אלעזר ר' לא בשם
עמו
ר"שבן לקיש (אף ללקות אינה ליקה 1מלתיה דר' אמרה אף ללקותאינו לוקה] דתני על וכו' ואמור זה וכו' פ' מדמפרש
דעירובודברייתא זהסיעור מוכח רס"ל דבתערובות אף ללקותאינו לוקה - :מיתה'בזי"נ מגיה כרת וא"צ רמיתההיינו

יב
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האוכלוחייב מיתהאיוהו שיאור כל שהכסיפופניו כאדםשעמדושערותיו :ושמרתם
את המצות :ר'יאשיה אומר אל תקראכן אלא ושמרתם את המצוות כדרךשאין
מחמיצין את המצה כךאיןמחמיצין את המצוה אלא אם באה מצוה לידך עשה
אותהמיד :כי בעצם היום הזהוגו'מגיד שלאיצאו אלאביום :הוצאתי את
ו אלא צמאות מלאכי 6
צבאותיכם אלו צבאות ישראל אתה אומר כן או אינ
השרת כשהוא אומריצאו כל צבאותיי' הרי צכאות מלאכי השרת אמור הא מה
ת"ל הוצאתי את צבאותיכם אלו צבאותישראל.
ושמרתם את היום הזה לדורותיכם למה נאמר והלא כבר נאמר כל
מלאכה לא יעעמ בהם .אקלי אלא דברים שהם משום מלאכה דברים שהם משום
שבות ממן ת"ל ושמרתם אזהים תה להביא דברים ומק משום 'אבותואףחורו 1
1,
של מועריהא אמור משום שבותוהדיןנותן הואיל ויום הראשוןויום האחרוןקרויין
מקרא קדשודולו של מועד קרוי מקרא קדש אם למדתעל יו"ט הראשון והאחרון
שהןקרואים מקרא קדש הרי הןאמורין משום שבות אףחולו של מועד שהואקרוי
מקראקדשיהא אמור משום שבותת"לביום הראשוןשבתוןוביוםהשביעישבתוןוגו',
י הכתובקבעו חובה :עדיום האחד 15
 ,בראשון בארבעה עשר יוםוגו
תף,14יה
י ש] ,יעשרים לחדש בערב מהת"ללפי שהוא אומרשבעתימים מצותתאכלו
פ
איןלי אלאימיםלילותמנין ת"ל עד יום האדד ועשריםוכו' לרבות את הלילות:
שבעת ימים שאור לא ימצא,
לי "1ל"4בלימצא .בל יאה מק
חיל לא יראהלךעשור ככל צולך אק 4 4א'אאור טחיככליראה וככל ימצא חמץ
מנין ת"ל לא יראהלךחמץ ולא יראהלך שאור (שמותיגז)
 .הקיש שאור לחמץ וחמץ 20

.

.

ין

 1אב אוכלוןמיתה] א ח' ,ט כרתן כ איזה ,אטואיזהון
כרת 3 :מחמיצין וכו' .פירשכן לפי שכבר הפסיקענין
המצות ש"י,ועיין ראב"ע ויומא לג ,.מגילה ,:1וברש"י שם
א שנכספון  2סמקתקריןכןן מ המצות ,או"ז הלכ'פסחים
ורש"י כאן עה"ח4 :יצאו אלא ביוס'לעיל פ"ז ד"הוהיה
רמס :כאןן ושמרתם את] מ ח'ן ד המצות ן  3אטכ
היום וכו' ,ספרי דברים פ' קכ*ח ומדרש תנאים שם סו א
או"ז :לאיחמיצו את המצות (כ המצוה) ן או"ז :בא דבר
(דף צ) ברכותט 7 :.צבאותישראל .לקמן פרשהיד אדר"נ
מצוהן אט באת ,דכ באן אטכ או"ז :עלירךן  4וגסן רק
נ"ב פמ"ד 10 :ת"לוכו' .כ"ל דושמרתם כאןלענין מלאכה
נאמרועייןרש"י - :שבותוכו'.עיין ריש הפרשה ורמב"ן.
א ]  5אתה אומר כןן מןמ ח' ן אכ אומראילו צבאות
(י)  15חובה.לעיל פ"ח 17 :לילותמנין' ס"ד מהכשב
ישראלן אאינןן  6א ה' מא' מצ'ן ט ת"ל צבאות אלון
ימיםאין הלילות בכלל והייתי אומר דגם הכתובים לענין
'
ו
ג
ו
 7א מורע צבאותין  8לדורותיכם] דם ח' ,כ ן  9א
ן ברש"י ורא"מ
בל יראה אינם כוללים אלא היום ועיי
ודברים בפ' בן  10ט ושמרתם להביאן אכ היום וגו'ן 11
שהאריך ורוצה לפרש המכילהא שלפנינו עלפי חמכילחא
דרשב.י ולפי דעתי לא יתכן לפרשכן.ועיין חזקוני שהקשה
אסור] ד ח' ,מ נ' בון שבות] ד מאסורן אטכס ויו"ט
ג"כ רהא כתיבלעיל מיום הראשון עדיום השביעי ותירץ
הראשון (מ ראשון) והאחרון (אסואחרון)ן טקרוין  12אס
בדוחק .ובת"י שינה כאן פיסוק המקראות ותרגם בניסן
וכו'] ד ויו"ט הראשון והאחרוןהרי הן וכו'ן מ יו"טראשון
גארביסר יומין לירחא תכמון ית פסחא וברמשא יתמסר
ואחרון שאסור בהם משום שבות אף חש"מ וכו'ןוהאחרון]
תיבלון סטיריעדיומא דעשרין וחר ליוחא ברמשאדעשרין
ן תיבלון חמיעא ע"כ ומשמע ומושך תחלת הפסוק
וירי
ט ח'ן  13אף] רק מן שהואן ט ח'ן שהוא וכו' קדש] מ
למטה
בראשון וכו'לפסוק שלפניו ומלותבערבוכו'נמשכין
ח'ן  14יהא וכו'] דטכאינודין שיא אסורלט שאסור)ן
.
ן
י
נ
מ
ועיין מ"ע וסהתו"ה 18 :בל יראה
פירשמנין שעובר
וביום וכו'] דמ ח'ןוגו'] רקכ.
גם משום בל יראהויהיו א"כ שנילאווין ,המפרשים' ודוחק
(י) 15יום] אטכ חןןיי
ם וגו'] מ ח'ןוגו'] וק ח'ן
ונראה וחסרון בכאןוצריך להיות לאימצא למה נאמר לפי
ם
שהוא אומר ולאיראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימי
אטכ קבעו הכתוב ן  16א לחדש וגו' לחדש בערב למה
ו-ז"פ)
(דברים טו ד)איןלי אלא בל יראה בל ימצאמנין
'
ה
'
נ
ש
נאמר
ן בערב] ט ן אמכםלמהנאמרן םלפי ן  17כ
שבעתימים שאור לא ימצא בבתיכם אין לי אלא שאור
ולילותןיום] מ ח'ן וגו'] דטמ ח'ן לרגות 1מ לפרשן 18
ן מדרש הנאים דברים דף צא20 :
שהוא עובר וכו' ,ועיי
הקיש ובו" ספרי דברים פיס' קלא ,ביצהז:
א שאור וגו'ן לא ימצא] כ ת' 1טס ימצא בבתיכםן א 4א
דברים שהן משום בל ימצאן ט בבל ימצאן אמ וצליראה
טבל יראה מגלןן 19ליל
אן לך] ך ח'ן בכלגבולך] אטכ רן שהוא]ןא ח'ן אכ בלן אטכמוצלן ט חמץמנלןן 20ולאוכו']
א ח'ן טמ שאור בכל גבולךןהקיש] א נ ,עלן
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10
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פרשה

1

לשאור מה זה בבל יראה ובבל ימצא אףזה בבל יראה ובבל ימצא מה זה מחמשת
המינין אף וה מחמשת המינין .בבתיכם למה נא' לפי שנ' בכל גבולך שומעאני
כמשמעו ת"ל בבתיכם מה בתיכם ברשותכם אף גבולך ברשותך .יצא חמצו של
ישראל שהוא ברשותנכרי אףעלפישיכול לבערו אבלאינו ברשותו יצא חמצו של
נכרי שהוא ברשות ישראל ורמץ שנפלהעליו מפולת אף עלפי שהוא ברשותו אבל
אינויכול לבערו אתה אומר לכך בא או לא באאלא ללמדך בבתים שבעהובכבולין
לעולם.ת"ל ולא יראה לך שאור ככל ככולך ונומ' מה בתים שבעה אף בגכולים
שבעה :כי כל אוכל מחמצת למה נאמרלפי שנא'כי כל אוכל חמץאיןלי4א
חמץשחייביןעליו כרת שאורמנין ת"לכי כל אוכל מחמצת ונכרתה ער שלא יאמר
ישליברין ,מה אם חמץשאינו מחמיץ לאחריםחייביןעליו כרת שאור שהוא מחמיץ
לאחרים איתציןשחייביןעליוכרת לא אם אמרת בחמץ שהואראוילאכילהלפיכךיהו
חייביןעליו כרת תאמרבשאורשאינוראוילאכילהלפיכךלאיהוחייביןעליו כרת ת"ל
כי כל אוכל מחמצת ונכרתה אקראאני את השאורק"ולחמץ מה אם השאור שאינו
ראוילאכילהחייביןעליו כרת חמץ שראוי לאכילהדין הואשחייביןעליו כרת לא אם
אמרת בשאור שהוא מחמיץ לאחרים לכךחייביןעליו כרת תאמרבחמץשאינומחמיץ
לאחרים לפיכך לאיהוחייביןעליו כרת ת"לכי כל אוכל חמץ ונכרתהכי כל אוכל
מחמצת ונכרתה וגו' ער שיאמרו שני כתובין ואם לא לא שמענו :ונכרתה אין
3יצאוכר.עיץ לקמןסוףפי"ה ובמכורשב"יוספרי דברים
) זה
 1אטכ זה בבל יראה (אב בל וכןבכולן) אף (כיאף
פ' קלא ,וכן בבלי פסחים ה :ממעט חמצו שלנכרי ברשות
בבל יראה ומה זה בבל ימצא אף(ג ואף)זה בבל ימצא ן
ישראל מןלךאבל מרבהלענין בליראה בקבלעליו אחריות
3כ כשמועו ,א כשמעון אטכמ רש-יורמב"ן :מה ביתךן
ופוטרבייחד לוגיח .וכן הוא ירושלמי פסחים כח ע"ר
אטכמ ברשותךן  4אטכמ רמנ"ן :שהוא יכולן אבלן מ
ן רש-י ורמב"ן עה"ח ,אגל במכילתאדילן נשנה סתמא
ועיי
דפטור בחמץ של נכרי ברשות ישראל ומדמי לה לחמץ
ח'ן  5א ברשותו וחמץן אבל] ד ח'ן  6אטכמ ללמדן מ
שנפלהעליו מפולת ובענין חמצו של ישראל ברשותנכרי
לבתיםן מולגבוליןן 7ולא] ט ח',אדמ לאן בכלוכו'וגו']
נראה דיש פלוגתא ,דבתוספתא פסחים פ"א הכ"א אירה4ש
כ ח'ןוגו'] ט ח'ן אס גגולך שגעתימיםן אט נכתיםן
דנכרי שהלוה לישראל על חמצו ואמר לושוכבי לא באתי
י שהותאומר ,
הפסח
לאחר
ולהפך
קודם הפסח הרי הוא מכור דמותר
8אוכל] מח"ן אט מחמצת ונכרתהן אטכלפ
בישראל שהלוה לעכו-ם אסור וע"כ בדלא הרהינו אצלו
י אלא  [ybnט ח'ן 9עליו] א ח'ו
א חמץ ונכרתןאיןל
תיירי דאל"כ פשיטא ואע"ג דהרמב"ם פ"ד הל' חו"מ ס"ה
ונכרתה] ט ח'ן עד] וק ח' ,מ ועדן 10טומהןאם]
מ
.
י
ת
ב
ת
כ
ש
ח"י
אבל מן
אינו מפרש כן לפי הפשט נראה כמו
ן
מ מחמץ את אחריםן ד אחריםן טמ שמחמץ ,אשמחמיץ
הרישא אין להוכיח איך הדין בחמצו של נכרי ביד ישראל
 11אטכמ דין הואן אכמ שיהוחייביןןעליו] מ ח'ן מ
דיש לומר דעובר לפי התוספתא ואעפ"כ לא נאסר חחמץ
משום דחמצו שלנכרי הוא כסברת ר'יונהבירוש' שםולענין
שראויןלפיכך וכו' כרת] מ ח'ןלפיכך] א ח'ןיהו] אטכ
משגתנו פ-ב מ"גיש מקוםעיון דלמי ג' הבבלי וכדמפרש
י
ח'ן  12תאמר] כ אם תאמרןלפיכך] מ ח'ן 3נ אטכ אנ
שוביי דלמפרע גובת כשחלוק על יהתוספתא וכן אם נפרש
אקראן את וכו'] מ לשאור וק-ון א חמץן ט ומהן אמן ד
ומשנתנומיירי בגוונכם דתוספת4ש אבל לפי פירוש רב4ש
מ ח'ן מ שאורן  14אכ שהוא ראויןשראוי] וק שאינו
דמיירי בהרהינו תוצלו ושין להוכיח ממשנתנו לענין
דיננווכן הואלסי גירסת הירושלמי דגורס במשגתנו להפך
ראוין טחמץלאכש"כן מדין הואשיהא בכרתן אכ שיהו
ברישא אסור ובסיפא מותר,וכן יחלוק ר"מ דברייתא בבלי
חייביןן ט אםלאן  15מ שמחמץן כ מחמץן לכך וכו' כרת]
ל"א .על המכילתא ולפי הפירוש דמיירי בהרהינו אצלו
מ ח'ן לכך] א ח'ן טכ לפיכךן כמק מחמץן  16לפיכך]
סיפא דברייתא דלא כהמכילתאואין צורך להאריך בפרטים
ן רמב"ם פ"ד מחו"מ ה"ב ורא-ש פ"ק דפסחים וגרסתו
וק ח'ןיהו] וק ח']כי וכו' חמץ ונכרתה] א ח' 1מ חמץ
יעיי
משוגה במכילתא אבל נראה דאינו מעתיק רקהענין ,ור"ן
מכרתה האעדן א מחמצתעדוכו'ן טכונכרתן  17ט מחמצת
הלכורה 6 :בבתים וכו' .כלומר דאיסור לן4ן
שם
י
ש
ו
ד
ח
עד ערן מר] אכ ) כ נשמחן מם מ ךן אטכ
ימצא והאמור בבתיכם לאינהוג אלא שבעה אבל אסור לא
ואם לאון לא שמעט]א ח'ן מכרתה] א ח'ן ט תכרתן
יראה האמורבגבוליןינהוגלעולם בחמץ שעברעליו הפסח
לכך נאמר ולא יראה לך וכו' בפרשה ראה ושם מפורש
דשבעתימים ,מ"עושב"יי ויש לפקפק קצת בפירוש הזה
דחמץ שעברעליו הפסח לא הוזכר כאן כלל עלכן אפשר דצ"ל כהגהת הגר"א דמגיהיום אחד במקום לעולם ומלות מה בתים
וכו' מוחק,ועיין לקמן סוף פי"ז !0 :שאור וכו"מכילתא דרשב"י ,ובברייתא ופסחים מג'איתא להפך דמחמצתהיינו שנתחמץ
מחמת דבר אחרועייןרש"י17 :איןוכו'.לעיל סוף פרשה ח:

י

לי
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מסכת רפםחא בנא פרשהי

ab

הכרתה 4א הפסקה :הנפוט ההיא מדדה דברי ר'עקצא :מערת חצרך שמע
י
*
הכרע מערת"אראלותלך לה לעם אחר ת"ל מלפף אף "' בכל מקום ההוא הטמע:

כנר ובאז רח הארל לפי עמוא מעשה משראל צרן'%הבט" את הכרם אף
בכל מקום 'טהש מעעה בשראל 'כצרןלהבים את הכר"מ
כל מחמצת לא תאכלו למה נאמר לפי שנאמר מ כל יכל חמץ
ןלי אלא אלו תערוטק ממן ת"ל כל מחמצת
בכרתהכי כל שכל מחמצת מכרתה
י
לא תאכלו :ככל מושכותיכם תאכלו מצות למה נאמרלפי שנא' ואכלתלפני
ה'אלהיך מעשררכנךתירושךויצהרך(דבריםידכג4הרישהעלה מעשרשני לירושכם
שומעאני יצאבוידי חובתו משום מצה ת"ל בכל מושבותיכם יצא זה שאינו נאכל
בכלמקום .ומנין שלא יצא עמא בלחם הפנים ולאבשירי מנחות ולא בחלות
י
ר
ד
ו
ת
ולא ברקיקינזיר ולא בבכורים ת"ל בכל מושבותיכם תאכלו מצות יצאו אלושאינן
נאכלין בכל מושכותיכם משמע מוציא אני ארע אלו ומביא האמפכנין והדובשמבם
והאמקריטין וחלות משרת ואשישה ת"ל לחםעוניכייצאו אלושאינן לחםעוניתי דברי
ר'ישמעאל וחכ"איוצא בם ובמעשרשני ומה ת"ל לחםעוני שלאילוש לאביין ולא
בשמן ולא בשאר כל המשקים אבל מקטף הוא מכולן .ר'אליעזר אומר יוצא בם
וכמעשרשני ומה ת"ל לחםעוני אלא מה לחמו שלעני כל ימות השנה אשתו לשה
והוא מסיק בתנור אףכאן היא לשה והוא מסיקבתנור .ר'יומיהכליליאומרהרי הוא
 4מעשהוכו' .ספרי במדבר דף מב ומשם מוכחואין הפי'
כמו שהבין רש"י כאן 6 :תערובתן מנין .דהן באזהרה
והגר-א מגיה לפי שנ' וכו' ונכרתה הרי עונש אזהרהמנין
ת"ל כל מחמצת לא תאכלו איןלי אלא הם תערובתןמנין
וכו',ועייןלעילסוף פ"ח ונשנה ריש פ"נ דפסחים מכילתא
דרשב"י ,ירושלמי כס ע-ד ,בבלי מג' ,ות"י כלעירבובין
דמחמע לא תיבלון 7 :למה וכו' .דפשיטא דהא חובת הגוף
ן רא"ם
הואועיין קדושיןלז :דרשו הכתוב לענין אחרועיי
שהאריך;  9ת"ל וכו' ומניןוכו' .והא דפלגינהו לתרי בבי
אכשר משום דעל מ"ש היתה מחלוקת כמה תנאים ביחוד
ן בה"מ וש"י ,ולגירסת הספריים דלא גרסו ת"ל וכו'
ועיי
ן פסחים פ"ב מ"ה ותוספתא פ"א
הלשון מתוקן יותר .ועיי
ת"ל ,מכילתא דרשב"י ,פסחים לו ע"א וע"ב ולח( .ובמקום
חלה הלקוח בכסף נראה יותר לגרוס הלקוח וכו' ולמחוק
מלתחלה) וירושלמי כט ע"ב 10 :בשירי מנחות' ולא חשים
להו כאלו נלושין בשמן משום דאין בהם שמן הרבה ,ועיין
ירושלמי שם ובבלי לת :לענין חלות תודה - :נחלות תודה
עיין בפ' משנה ראשונה לחלה פ-א מ"ו 11 :בבכורים.
וכן"
מכיל' דרשב"י ,ס"ז דף רם ,פסחים לו ,.ירוש' שם כטע"ב:
.
ו
ל
א
'
ש
ו
ר
י
ו
ש
ק
ה
שם
 יצאובבלי פסחים לח ,:וכן
אמאי
לאממעט חלותתודהורקיקינזיר ממושבות.ועיין ס" 1הנ"ל
ית"כ אמור פרקיא הלכה ר 12 :האספגנין'אין לפרש כמו
שתרגט אוגקלוס רקיקים אספגנין דהא הזכיר לעילורקיקי
נזיר אלא הוא לחם שבלילתו רכה ,ובתוספתא פרק א ה"לא
מחלקביןנעשין באורוביןנעשין בחמה אבל מיד אחרכך
דה"לב סותמם דאיןיוצאין באספגנין ואפשר דהיא בפערם
השנית אשגירתלשון.ועייןבבלי לז' ,וירוש' חלה גז ע"ד:
 13משרת' הרגום של מחבת - :ואשישה .ספרי פיסקאקל,
מ"תדגריםדף צא,בבליפסחיםלו.:ירוש'כט ע"ב ובתוספתא
שם ה"לב חסרה מלת אשישה14 :בייןוכו' .אבל אינךאינם
מצה עשירה,ועיין מכדרשב"י ,מ"ת דברים דף צא .ירושל'
שם ובבלילה.ולו ,.ותימה גדולה על סוגית הבבלי דקורא
ליין ושמןמיפירות וס"ל דאין מחמיצין והלאיי
ן ושמן
נכלל שבעה משקיןהן שמכשירין ואין להפדיןמיפירות
לשוםענין 17 :לשה וסו" מ"ת דברים דף צא ומכדרשב"י'

 1א הכרתן ך הפסקןמזידה] ט ח'ן ולקאני מעדתישרן
תכרת תלך (ל ותלך)ן  2א ונכרת מעדתן אטכס אל עםן
אני ה'] אט ח'ןאני] ל ח'] שהוא] אכ ח'ן שהואוכו'] ס
אנין ק הוא רשותון ט מקוסברשותיהואן 3הארץ] מ ח'ן
לפי] מ נ'הארץן ק שהוא עשה מעשהן בישראל] א ח'ן א
צורךן את] ר ח'ן אף] א ח'ן אף וכו'] כ ח'ן  4מקומן ר
ח'ןהמוסגר ול ח"ןצריך] מ ח"ן א צורךן 5כלפי שהוא
אומרןכיוכו'חמץ ונכרתהן אט ח'ן 6כי] מ ח'ןאוכל] מ
ח'ן פש 4א חמץ גמור ,ט 4א חמץ תערובתון  7כ תאכלו
מכלמקוםן אטכלפי שהואאומרן  8אכדגנךוגו'ןתירושך]
ט ח'ן ויצהרך]

טס ח'ן א והרין  9מ יצא משום לפני ה'

ומנין שאין יוצא בו ולא בלחה-פן אטביוצאן ד בהןידי

] א ח'ןכן מצוהן ת"ל
חובתו] טכש ח'ןידיוכו'יצא ש'י
וכממקום] טפש ח' ן10טמנין ןטכ שאין יוצאןששאיט

יוצא משום מצה לא במעשר ולא בשתי הלחם ולא בלחה"פן
כ לא משום שתי הלחם ולא בלחה"פן א לא בשתי הלחם
ולא נלחה"פן מ תודהורקיקין ננ כ שאין ן12נאכליזן מ
נבלליןן ט מוצאןכוס מושבותןאני] אטט ח'ן אכ את
האיספגנין (א הספגנים) ואת הדבשנין ואת האסקריסין (א
והאיסקריטין)ן ט אתהסופגניןואתהדובשניןן מ אתהסופגין
והדבשיןן  13א:0כמ וחלתןמ המשרת ,ט המסרת ,א מסרתן
המוסגר ד ח'ןאלה מ ח'ןעונין מ רן  14טמ גהםן א
אלא לאילושןוק לא בשמזן 15כלנר ח']טמשקין אלא
מקטףן ט בהן ן  16לחם] ס ח'ן אלא] טכ ח'ןימות] ר
ח'ן אשהו וכו'] מ הוא מסיק אתההנור ואשתו לשהן  17ט
אף מצה אשתו לשהןהיא] אכמ אשהון לשה]א ח'ן בתנור]
ד ח'] מ את ההנורןהגלילי] ר ח'ן

10
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מכת דפסחא בבא פרשה י--יא

אומרליש תאכל עליו חמץ 1שבעת ימים תאכל מצות (דברים סו ג) שומעאני אף
מעשרשני במשמע ת"ל לחםעונייצאזהשאינו נאכל אלאבשמחה.
ויקרא משה לכל וקני ישר %מלמד שעשאן מד :ויאמר %יהם
ר שתן אומר
משר :לאמר רכל] ישראלים דברי ר
פרשת:יא.1דבר
"
ר
ש
א
י
 6הדברמפי משה מ
"לזקנים והזקנים לאמר לכל ישראל נם לו ר'יאשיה אחדזה
לאמר
ואחד זה מה נשתנה הדבר הזה מכל הדברות שבתורה שכולן היו מפי משה לאמר
לכל ישראל אףכאן הדבר מפי משה לאמר לכל ישראל ומה ת"ל ויאמר אליהם %א
שמשה חלק כבודלזקניםוכן הקב"ה אמר למשה משה חלק כבודלוקנים שנאמרלך
ואספת אתוקני ישראלוגו' (שמות כ טז) וכתיבוילך משה ואהרןויאספו את כלזקני
 1ישראל (שם ד כט)1
,י
ו
ל
ו
ח
ק
ו
ו
ל
ש
י
ש
ו
כ
ש
מ
לכם
וקחו
מישאיו רבייומיהגלילי
משכו
צאן
מי
אומר משכו ידיכם מע"ז והדבקו במצוהרבי ישמעאל אומר בא הכתוב ללמדך
שלעולםנמגיןעל הפכחומושכין אתידיהם ממנו עד שישחט ובלבדשיניח את הפמח
כל שהוא ר'יצחק אומר בא הכתוב ללמדך על בהמה דקה שהיאנקניתבמשיכה.
הפסה מצוהשישחטנו לשמו אבל שחטו שלאלשמועברעלמצוהשומע
15
ט
ושחטיל משכו וקחולכם שנהעליו הכתוב לפסולמכאן אמרוכל הזבחים שלא
נובחו לשמן כשרין אלא שלא על לשום חובה לבעליםחוץמן הפמחומן החטאת.
לא וכו' חמץן דם ח'ן כ חמץ וגו'ן אטימים וגו'ן ך
תאכלו ן  2כס במעשרן ט משמען זהו אטכמ מעשר
שנין מ אלא בשמירה'
(יא)  3כ ישראל וגו'ן אטכמפ מגידן 4טפהדבורן
הדבר] ך נ' יצאן מ משה לכל ישרן שנ' דברו  4כל'עדת
ר' יאשיהן לאמר לכלן כ"ת גם פ ורמג"ן וא'
ישרף דברי
דן ד לישרןן  5נ:שפ הרבור וכן ט בס'ן לאמר בפ"א] מ
ש ח'ן אטכמפ ורמב"ן :וזקניםן לאמרן דם ח'ן כ נמולו
ר'אומר אחד וכו'ןאחד וכו'זה] טמ ח' ן 6ט מכל הדבורו
אטב שכל הדברות שבתורה הדבור (אכ הדבר)מפין שכולן
וכו']בג הדברמפי משהן 7לכלישר4ןרלישר ]4ק לישר4
לאמר אףן א ואףן ט הדבורן ומה ת"ל] ק ח' ,ול נוסף
ויאמר (ל לאמר) וגו' ן כ מה ת"לן מ ת"ל לכל זקני
ישראל לחלוק כבוד לזקנים שנ' לך וכו'ן  8א משהן אט
כ הב"ס (אכ הקנ"ה) אמר לו חלוק ן  9וגו'] אטם ח';
ן עשה משה(אנ.שנ'וילך משה)ואהרן
וכתיב וכו'] אטיכ
ויאספון כמ ויאספו וגו'ן א סל וגו'ן במקרא:זקניבני
ן נסן
ישרק  11לכם צאן] כ ה'ןצאן] ך ה'ןמי] כ ח'וכ
 12ידיכם] ד ח'ן מ מע"זידיכםן כ והדביקון אטלפ
במצות ,כמ למצוותן ד ללמדעלכלהעוליםלמניןעל הפסח
וכו'ן מ ללמדך שלעולםגמני1ימושכין אתידיהם ממנו עד
שישחט ר' יצחקן  13ל מושכיןן את] ט ח'ן א בלבדן ט
שלא יניח את הפסח כמות שהואן  14הכתוב] מ ח' ,ד
הפסחן אט ללמדן ם הבהמהן מ שנקגיהן טכ שתהאן 15
ושחסון ר נ' אתן א שישחטוהו; אבל] מ ח'ן אטכ אבל
אםן ט המצוהן ט יכול ן  16אטכמ יהא כשרן מ ת"ל
ואמרתם זבח פסח הואן לכם] אטכ ח'ן אטכלמ שנזבחו

שלאלשמןן  17אטכמעלולבעלים לשם(א לשום,כ משום)
חובהן מ והחטאתן

(יא)  3ב"ד' בפסיקתאזוטרתי מוסיף שנ' זקני ישראל:
 5אחד זהוסו" כלומרבין שנזכרו הזקניםבין שלא נזכרו
זזקניםובין ישראלטויס הם
הדבור לכל ישראל ,א"נני
וכולםשמעו מפי משה ,זי"נ' ובא"צ וא"א מחקואלה המלות
ן לקמן פרש' טו דבורהמתחיל זאת חקת הפסח'
לגמרי'ועיי
ומשפטים פ"כ ד"ה עזוב תעזובעמו משמע קצת שהיה לשון
זה מורגל בפי ר' יאשיה 7 :ומה ת"ל' מהר"מ הגיה ומה
ת"ל לכל זקני ישראלה ,וכן הוא במדרש חכמים ובד"פ
ליוורנו הגירסא ומה ת"ל לאמרוגו" וא"צ להגיה ואדרבה
מאחר דובר לכל ישראל
היתרון להגירסא שלפנינו ומקשה
מדועכתיב ויאמר פיהם כאלוהיה הדבור להם לבד ומהרץ
שחלק כבוד לזקנים ולא נזכר מה היה הכבוד הזה וברמב"ן
פירש שמשה קרא לזקנים והם אספואליו כל ישראל וזאת
היהה כבודם .אבל מדקאמר מה נשתנה דבור זה וכו' משמע
כפירוש רש"י דבתחלה דברלזקנים ואח-כ לכל ישראל כמו
בשאר הדברות ,ואם כן היה אפשר לפרש דבזאת היתה להם
מעלהיתירה .אבל אפשר לומר גם כאן דהדבור היה נפעם
הזאת לכולם ביחד והא דקאמר מה נשתנה וכו'אינו אלא
לותר דכמו דשאר הדברות לאהיו עלידי אמצעי אף כאן
והא דחלק כבוד לזקנים-1היינו שגתןעיניו בהכמ בשערת
הדבור כאלו היה הדבור להם לבד וכמו דמפרש במכילתא
ן פ"ז וש"ט דף קלד וס"ז דף שכה 8 :כבוד
דרשב"י,ועיי
וכו' .עיין ספרי במדבר צג וש"ג 11 :שאיןלו .במכילתא
דרשג"י בשם ר"ע ,ועיין פ"ז ושכל טוב צד קלה ורש"י:
 12מע"ז.לעיל פרש' ה רבה פט"ז מ"ב ובמכילתא דרשב"י
בשם ר' אליעזר ,וגרסת הרא"ם ר' אלעזר הקמר ,ובס-ז
בשם ר'יוסי ,ובש"ט דף קלו כלפנינו ואחרי הפירוש הזה
נמשך ת-י 13 :שלעולם וכו" לעיל פרשה ג וש"ט שבנו:
 14במשיכה וכו' .מכילתא דרשב"י ,ירושל'קדושין ס ע"ב,
פ"ז וש"ט שם,ובעל מ"ע בהשמטותיו מראה מקום כאן על
שפירש משכו את עצמכם למשפחותיכם וקחו לכם
החז
ןקונדיוגמת ומשכתיאליך אל נחל קישון ועל דרך הזה
צא
פירש גם כאן ר' ישמעאל מלת משכו 15 :לשמו .פסיקתא
רץ-רן
.
'
ו
כ
ו
באפס
משכו
זוטרתי ,שכל טוב דף קלה16 :
צדק הגיה תלמוד לומר ואמרתם זבח פסח הוא ,וכן הגיה
מהר"ס וכן הוא במדרש תנאים ,ועיין מכילתא דרשב"י.
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ולקחתכמ גודרן 7114ב מכאן חורתה למד כל דהלקיחורע שכתורות
הואיל ונאמרו ל4קי
יחות בתורה מרעכם ופרט לך והכתוב באחת מהן שאינדס
אלאאבוד' כך פורטאני לכל הלקיחות שבתורה שאינם אלאאכודות :אזובולאאזוב
יון ולאאווירומיולאאזו'כחליתולאאוו' מדבריתולאכל אזוב שישמליו שםלווי:
וטבלתם בדם ,שיהא בדם כדי טבילה :אשר בסף מגיד הכתוב שעוקה
חוקקבצד האסקופה ושוחט בתוכהאין סף 4א אסקופה שנא' בתתם מפם אתמפיוכו'
(יחזקאל מג ח) וכתובוינועו אמות הספים (ישעיהו ד) דברי ר' ישמעאלרכיעקיכא
אומראין מף אלאכלי שנאמר והספים והמומרות (מ"אד
והכעתם  4ה מ שקוף מבפנים אתה אומר מכפניםאואינו אלא ממחוץ ת"ל
וראיתי את הדם הנראהלי ולא לאחרים דכרי רבי ישמעאל ר'יונתן אומר מבפנים
אתה אומר מכפנים אואינו אלא מבחוץ ת"ל והיה הרם לכם לאות ,לכם לאות ולא
לאחרים לאותרבי יצחק אומר לאכי אלא מבחוץכדישיהו המצרים רואים ומעיהם
מתחתים :והכעתם מהמשקוףו 4שתי המזווות שמע אף אם הקדט 4 1ה
לאיצא ת"ל ונתרעל שתיהמיית ועל המשקוף הא אם הקדים לו יצאנמציע
למדיםיטלשהמובחועהיולאכותעובמצריםהמעקוףתטתימעתתוכו :מן הדם אטר
בסף שד למה נאמר והלא כבר נאמר וטבלתם בדם אשר בסף (עמה ת"למן הרם
אטר בסף)4לפישהוא אומרולקחומן הדםונתנו שומעאני טבילה אחת לכולם ת"ל

נ..

י

 1ולקחתם] וק נ' לכםן אטבדן ,מ לכלן רב לקיחותן
שבתורה] זל נ'שאינן אלא אגודותן  2ט ונאמרןונאמרו]
ח,
דכנ'כלן לקיחותוכו'אני]א ] דהלקיחותן דכשבתורה'
 1שהיא אגודהן כשאינן אלא
לך] כמ ח'ן שאינה וכו']י
אגודת אף פורטאנין  3אטד'] ך נ' אזובן כך] דם ח'ן
ארבכלן רלקיחותן טכלמ אגודת ,קאגוד'ן אאיזוביוןן
 4א כוחלית'..רומין ט רומיתן מ ולא כוחלי ולא מדברי1
ולא אזוב כוחלי] ט ח'ן אטכסלו] מ כל שםלווין  5אס
בדם אשר בסףןככדי שיהאן הכתוב] מ ח'ן 6ל וחוקקן
חוקקןאיטכק"וצץן אטכ"איסקופהןמשאיןןטאיסקופהן
שד' וכו' עד וכו' ש' טו] ט ח'ן כ נתתםן ר את טפםן כ
ספם וגו'ן את] ד תחתןוגו'] מ ח'ן  7מ וכתי',אואומרן
אב הספים וגו' ן  8אכש הספיםן במקרא :והספותן א
והמזמרות וגו'ן כמ והמזמרות והמזרקים (כ והמזרקות) ן
 9א המשקוף וגו'ן אתהוכו'מבפנים] מ ח'וכן בס'ן 10א
הדם וא' ן  11אתה א' מנפנ'] א ח'ן לכם] מ ח'ן לאות
בפ' א] ד ח' ן 12כי] מ נאמרן אמ שיהומצרייםן לב
המצרייםן כמעיהםן  13ואלוכו' המזוזות] רק מ 14 1ועל
המשקוף] ד וגו'ןלזה] א נ'לאן  15מ ששלשהןבמצרים]
רק א] כק לאבותינו וגו' מן הדםן המשקוףושתי המזוזוה
וכו'ן ט ח'ן וכו'] א ר'ישמע 4אומר ארבעה הסף והמשקוף
ושתי המזוזותן 16
ט ח'ןעודן רק אכן המוסגר דפ
ןno
ח'ן  17מ לפי שנ'a
כ~ולקחתםן ונתנו] רכ ח' ,א נ' וגו'ן

שובל כברהעיר בשבות יהודה דיש לפקפק בהגההזו מדלא
חזר בעל המכילתא וכפל הדרש לקמן על הפסוק ואמרתם
זבח פסח כדרכו בכ"מ שדרש אחד מוסב עלשני פסוקיכם
ע"כ נראה דחסרה בתחלה הראיה דמצוה לכתחלהשישחטנו
לשמו ואפשר דהטעם משום דהמאמר הועתק ממקום אחר
לכאן וצריך להיות בסוף ת"ל משכו וקחו לכם ושחטו
הפסח שנה וכו' .ועיין ספרי דברים פיסקא קכח ,תוספתא
פסחים פ*ג ,ירושלמי שם לא ע"ד ,זבחים ז 2 :לקיחות
בתורה סתם .פרה אדומה מצורע ולולג ז"ר' אמנםלענין
ממרעויקרא יד  '1לא מצאנו שדרשו כן ,אך בת"כ פרק
א ה שונה בסתם כיצד הוא עושה נוטל ארז וכו' וכורכן
בשיריהלשון מבליראיה מן הכתובוגבי פרה חקתיט  1ויח
משמע דלא דרשו לקיחה בספרי צד קנו וקטו אלא לענין
ג' קלחים אבל לאלענין אגד ובסירושתנן פרה מי"א מ-ט
דאגדאינו מעכב באיזוב דטבילה וגביאיזוב שהיו כשליכין
להיך שריפת הפרה תניא ניגמא מא :למה כורכן בדי שיהיו
כולן באגודה דברי רבי ,ראב"ש אומרכדישיהיו בהן כובד*
ועיין בת"י שם שכתבו בשם ריב"א דמספקאליהאיילפינן
מאגודתאיזוב דמצרים ולא מצינו הלמודלענין אגד בפיר'
אלאגבי סוכה דשם איתא להדיא בה"כ אמור פרק סו ,4
פלוגתא בין ח"י וחכמים לענין זה' ועיין סוכהיא:ויג.
ותוספ' ד"ה מצות וסוכהלג ,.מנחותכז ,.ותוספתא פ"ע ה"י
סוף דבר דרבנן אינן מדמין רק איזוב לאיזוב להצריך ג'
קלחים
ן מכ'דרשב"י:
י מדותיוגבי פסח מצרים אגודה,ועיי
4לוו
 .ספרי במדבר צו קנו וש"ג ,ועור פרה פי"א מ"ז
נגעים פי"ד מ"ו ת"כ מצורע פרש'א טז חולין סב :ורש-י:
 5כדי טבילה .ולא המספג ,ועיין ספרי במובר צד קם
וזבחיםצג .:ובש"י דחה זה הפירוש מחמת דקדוק קלופירש
בדרך רחוק רבא למעט אם קבל פחות מכדיהזייה בכלי זה
ופחות מכדיהזייה בכלי אחר וערבן וא"נ 6 :חוקק' תפסתי
ן אהלות
בגרסת מ"ח אבל גם הגרסא חווכצו'ץ.יש לפרש,עיי
.
'
ו
כ
ו
ן כ-זלעיל פרשהו  17לפי שהוא
בש"י הניח בצ"ע מפני מה ד)4ן קאמר
פרק טו משנה ה 14 :נמצינו עיי
לפי שהוא אומר וטבלתם וכו' ,ובא"צ מגיה רכן צ"ל ואפשר דמשום דכתיב ולקחו ונתנו נקט פסוק זה דס"ד דמשמעיות,
י)קיחרש ונתינתה כשחרז;
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16
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והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בטף על כל הגעה רכילה:
ואתם לא תצאו איס מפתח ביתו ער בקר ממד משנתנה רשות למשחית לחבל
אינומבחיןבין צדיק לרשע שנא'לך עמי באבחדריך ומגור דלתך בעדךוגו' (ישעיה
כו כ) ואומרהנניאליך והוצאתי חרבי מתערה והכרתי ממך צדיק ורשע (יחזקאל
כא ח) ואומר והיה בעכור כבודי (שמותלכ כב),
עד כקר .ללמדך כשתצא לדרךהכנםבכיטוב וצאבכי טובוכן אתה מוצא
שהאבות והנביאיםנהגו בדרך ארץ וישכם אברהם בבקר (כראשית כב ג) וישכם
יעקב בבקר (שם כח יח) וישכם משה כבקר (שמות לד ד) וישכם יהושע כבקר
(יהושעג א) וישכם שמואל לקראת שאול בבקר(ש"א סויב) והלא דברים ק"ו והלא
האבות והנביאים שהלכו לעשות רצונו שלמי שאמר והיה העולםנהגו בדרך ארץ
שארבני אדם עאכ"ו וכה"א תשת חשךויהילילה(תלים קד כ)ואו'הכפירים שואגים
לטרף ואומר תתן להם ילקוטוןוגו' ואומר תזרח השמש יאםפון ונומר מכאן ואילך
יצא אדם לפעלו ולעבודתועדי ערב ואומר מה רבו מעשיךיי'וגו'.
ןעבר ה' לנגוף את מצרים וכומר .רבייהורה אומר כמלך שהוא עובר
טמקו 6למקום ולד"א ועבר ה'נותן הוא עברתו ויראתו כמצרים אין עכרה אלא זעם
שנ' ישלח בםוגו' (ההלים עת מם) וכת' יום עברה היום ההוא (צפניה א סו) וכת'
הנהיום ה' בא אכזרי ועכרה וגו' (ישעיהיג ט) וכת' ובכל כרמים ממפרכי אעבור
בקרבך נאם ה' (עמום היו)).
וראה את הדם .היה ר' ישמעאל אומר והלא הכלגלויוידועלפניו שנאמר
 1טבילה .מדכתיב אשרבסף ולא ממת שנשאר באיזוב אחר
כלהזייהוהזייה ,ובמ"מ פירשדמן הדסדייק וכן ת-כ חובה
ן סהתו"ה שם ,זבחים  ,;ASמנחות ז ,:ת"כ
פרשה ג ח ט,עיי
מצורע פרק ג ט,ספרי במדבר צדקנדועייןרש"י 5 :נעבור
כבודי .ברייתא דר"י פ' ח ,ס"ז צד רנד ,ילקוט מלכים רמז
קפט ,בבא קמא ס' 6 :ללמדך וכו' .בא"צ מוחק מלוו-ן
ואומר שבג' הדפ"ר וגורס ד"א ואתם לא תצאו וגו'ללמדך
ומלשון רש"י משמע דס"ל דדרשה אחתהיא שכתב שמאחר
שנתנה רשות וכו' אינו מבחין וכו' לרשע ולילה רשות
למחבלים וכבר טעןעליו הרמב"ן ודעתו דמתחלה בשמר
משנתנה רשומה לפי שהקב"ה עבר במצריכם וספקלטוריכם
לפניו ואח"כ אמר דלפיכךאין כשדכם רשאי לשנורר דרך
העולם ולצאת בלילהלפי שהוא זמנן שלחיות ובמ"עמקייט
גרסת הדפוס וכתב דהמדרש הועתק ממקום אחר לכאן
האפשר דכן הוא אבל בזה לא הונח לנו ובמלות ללמדך
מתחיל לדעתנו מדרש אחר זצ"ל עד בקר (או ד"אעד בקר)
ללמדך וכו'.ועיין בסהתו"ה שכתב ששני הפירושים תלוים
בפלוגתא דר' יאשיה ור'יונתןלעיל בפרשה ז ,דלר'יאשיה
ופסעתי הואמענין דלוג ואם היה המצרי בבית ישראל לא
נכנס המשחית אל הבית כלל מפני שאינו מגחין ומטעם זה
ג"כ לא יכלו לצאת ,והפירוש השני בר'יונתן דופסעתי הוא
מעניןחיים וכשהיה מצרי בבית ישראל היה נכנס והבחין
וע"כ לדעתו הטעם שלא יצאואינומפניהמשחית רקשיצאו
בכי טוב - :הכנס' פסחים ב' תעניתי ,:בבא קמא שם,
חולין צא ,.בראשיהם רבדה פצ"ב מ"ב 7 :וישכם וכו'.
תוספות פסחיםד .ד"ה שנ' 13 :ואומר וכו' .מהר"מ מוחק
זה וכן בא"צ 14 :כמלך וכו' .לעיל פרשה ז:

אחה]מח' 1ולבכולםן  1ואל וכו' בסףן וכס ח' ,ליגו'ן
ואל שתי המזבות] מ ח'ן ט ועלןמן וכו' בסף] ט ח'ן א
הדם וגומא על הגעה טבילה על כל כו'ן  2איש וכו' בקר]
ד ח' ,אכ וגו'ן א מגיד שמרשות נתנהן כמי שנתנהן א
טס למלאךןלחבל] ט ח"ן כ לחבל למלאךן3טאיז]קבןן
וסגורוכו'ן אטכוגו' ,מ ח'ן  4ואומר וכו'בקר ש' ]1ט ח"ן
ואומר] כ ח'ן א חרבי וגו.ן והכרתי וכו'] כמ ח' ן  5א
כבודי וגו' ללמדךן דל כבודי ואומר (ל ח') ואתם לרש
תצאו וגו' ללמדך ,רמב"ן :כצודי ללמדךן  6אפןכמ ללמדך
שתהא נכנס בכי טוב ויוצא בכי טובן ר מוצא באבות
הראשונים נהגו ן ד אט שהיו אבות והנביאיםנוהגין (א
נהגו)ן מהיונוהגיןכן בד"אן אט שכ' וישכםן  8בבקר
בפ' א] מ ח'ן וישכ' יעק' וכו' משה בבקר] א ח'ןוישכם
יהושע בבקר] ט ח' ן  9אטכסוהרין א הרבריםן והלא
בפ' בן לכ ומה ,אטימה אם ,מ מהן  10דטמ אבותן ד
ונביאים  1אב הלבו ,מ שהיו הולכיןן אט רצוןן של] אק
ח'ן מ שלמקוםן כ למישאמרןוהיה וכו'הקל ע' הס' ש'חן
אח"ן  11ט עאכ"ו שאר כל אדםן מ וכן אומרן ואומר] מ
ח' ,טכינו'ן  12מ לטרף ולבקש מאל אכלם תזרח וכו'ן
ואומר] טכ ח'ן וגו'] ט ח'ן ואומר] כ ח'ן יאספון] כ
ח'ןוגו'] טמ ח'ן  13ולעבודתו וכו'] מ ח'ן ולעבודתו וכו'
ח'
ערב] ן
ה'
ן
ט ח' עדי ערב] כ ן ט כלם בחכמהעשירי
 14וגו'] טכס ח'ן מ למלך ן  15המוסגר ר ח'ן ט ד-א
נותןאני עברתי וראתין ויראתו] מ ח'ן ט על מצריםן מ ואיןן  16שנ' וכו' נאם ה'] ט וכו'ן 1ג '1וכו' נאם ה'] מ ח'ן
 15מ ר' שמעון אומר והכל הכלןהיה וכו' אומרן ט ח'ןויגוע] טכס ח'ןכ לפניךן שנאמר וכו' לעולה בע' הס' ש' ז] טכ
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ירע מה בחשוכא ונהורא עמיה שרי (דניאל ב כב) ואומר גם חשך לאיחשיךממך
(תלים קלטהב) ומה ת"ל וראה את הדס אלא בשכר מצות שהם עושים הוא מלה
עליהם והםעליהם שנאמר ופסח ה'על הפתחואין פסיחה אלאחיים שנאמר כצפרים
ן ה' על ירושלםגנוןוהציל פסוח והמליט (ישעיה לא ה 1,ד"א וראה את
עפותכןיג
הדם רואה הוא דם עקדתו שליצחקשנא'ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה'יראה
(בראשית כביד) וכת' ובהשחית כעם ראה (ד"ה א' כא סו) מה ראה ראה דם עקדתו
שליצחק שנא' אלהיםיראהלו השהלעולה (בראשית כבח).
ופסחיי' על הפתח ולאיתן והלא דברים ק"ו ומה אם דם פסח מצרים הקל
שאינו אלאלשיהואינונוהגביוםובלילהואינונוהג לדורות נאמרבו ולאיתן המשחית
מזווה שהיא חמורה שיש בה עשרה שמות מיוחדין ונוהגת ביום ובלילה ונוהגת
לדורות על אחת כמה וכמה שלא יתן המשחית אלא מי גרם עונותינו שנאמר
ולעונותיכםהטו אלהוגו'(ירמיההכה) וכתיכלהכי אם עוטתיכםהיו טבדיליםביניכם
רביןאלהיכם וחטאתיכם המתירו מכםפנים משמוע (ישעיה נטכ).
ו שמרתם את הדבר הזה .להביאפמחדורותשלאיביא אלאטן הכבשים
מןהעוים דברי ר'אליעור :לחק לך ולבניך למה נאמרלפי שהוא אומרולקחו
מז הדם שומעאני אףהנשים במשמעו ת"ל לחקלךולבניך האנשים ולאהנשים.
* ,ף והיה כי תבאו אל הארץ תלה הכתוב לעטרה ץ מביאתזלארץ
''  -4ולהלל כאשר דברוהיכן דבר והבאתי אתכם  4הארץ וט' (כמותו ח)
= "4

כיצא בדבר אתה ש' הוא אעם דבר "' שבתק (טם טו ככ) והון דבר ותהבים
" לאמר בקרעי אקרשוט'
 ~wwnוט' כיצא בדבר אתהימר הוא אשר דברי

(ויקראי ג)והיכן דברונועדתי שטה לבני ישראל וגו' (שמות ם מג) כיוצא כדבר
אתה אומר פחדכם ומוראכםיתןיי' כאשר דבר (דבריםיא כה)והיכןדבר אתאימתי

וגו'ן שנ'] כ ח'ן  1וכהוראוכוט כס ח'ן ואומר] כ ח'ן
 10מיוחוין' בא-צ מוחק מלה  11 :11שלא ובו" מגחות לג:
ע"זיא,.ירושלמי פאה טו ע"ד ,רמב"ם פ"המהלכותהפילין
וק ואמ'ן ואומר וכו' ממך] מ ח'ן כ ממך וגו' ן  2וק
הלכה ד 14 :דורות .דסלקא דעתך אמינא דדוקא בפסח
לשכר  1כ לש"ת ועל הגליון לשכרן כ מצוהן 3עליהם
מצריםכןלהראות ששוחטיראתן בפניהם מ"פ16 :הנשים.
בפ' א] כמ ח'ן כאין פיסוחן מ חיסה ,כחיים ,קחייםן
לענין פסח מצרים איצטריך משוםדעדין העבודה לא היתה
לדורותצריכא משוכנו
4כן וכו'] מ ה' ,כ 1ג'1ן ד"א] דכ ח'ן  5שנ' וכו'יצחקן
גכהנים ,ובש"ייראה שהבין
~ ונתמעטו נשים מזריקה
hן
הר
אd
דאע-ג דכבר כתיב וזרקובני "
מ ח'ן כ אברהם 1ג'1ן  6בעם] במקראליתאן  7לעולה] כ
ס-ד דגמי פסח כשרים מפני שאף הםהיו באותו הנס ונשים
מ ח'ן  8ולאיתן] רק מ 1טכס והרין מ מה דםן 9בו
בראשון חובה,ועיין ז"ר וקדושיןלו:.
שלאהיה אלאן אטלפי שעהן מ לשעה אתתן ט כתי'
(יב) 7נ מניאהן ומ" ופסח שעשו במדבר על
י
פ
ן ראב"ע וברא"ם כתב בתחלה דברייתא זו
הדבור היה,ועיי
לאיתןן א לאן  10שהיא] אטכס ח,ן ט מיוחדתןונוהגת
מא
במדבר
דאפשר
ד
צ
ב
ה
כ
כ
"
ח
א
ו
י
חולקת על הספר
'
פ
ב
י
א
מ
ד
]
א
,
ת
ג
ה
ו
נ
,
ן
י
ג
ה
ו
נ
ו
ן
1
1
א
ל
כ
1
ן
ן
כ
ו
ך
ו
מ
ס
ב
א א
דקאמר בספרי בגנות ישראל מדבר היינו שנשתהו כל כך
המשחית וגו'ן אלאמין אטכמומין  12המוסגר אד ח'ן
.
'
ו
כ
ו
במדבר18 :והיכן דבר
עיין בל זה ילקוט המכירי
כעונותנוןוגו'ן רק ט 1טכואומרןאמן רק מ1עונותיכטן
ישעיה ב דף ה20 :בקרוביוכו' .מכילתאדמלואיםשמינילו
זבחים קטו 22 :פחדכם .ספרי דברים פיסקא נב ,מדרש
מ ח' 1א המהמבדיליםוגו'ןביניכם וכו'] כמ ח' ,ט וגו'ן
 13במק' :לביןן במק' :פנים מכםן  14א הזה וגו'ןדורותן
א ח'ן  15דברי ר' אליעזרן ט דכתיבןבזולבניך עד עולםן מ לפי שנ'ן  16מן הדם] א ח'ן מ הדם ונתנון אנט טח,ן אטכ
מ במשמען ט אבל לאן ולאוכו'הלילה עמור מב שורהיג] א ח"
(יב)  17ט תבאן מ הארץ אשריתן ה' לכםן טכ הזאתןולהלן] מ נ' שבשבילה תכנסו לארץן  18מ על הארץןוגו'] כ
י טס וילקוט המכיריישעיה כיוצא בו הוא וכן בכולןן כמ שבתון שבת קדשן כוכח הששי
מ ח' ,ט אשר נשאתי וגו' ן9
והכינו (טמ ג' וגו')ן  20כ כיוצא בו הואוכן בכולןן לאמר] כש ,ש"ג ח'ןוגו'] טכמ ח' ן  21מ ונועדתי לך שם ונקדש
בכבודיןלבני וכו'] כ ח'ןוגו'] ט ח'ן 22יתן וכו'] כמ ח'ן ט ה' אלהיכם וגו'והיכן ,ל ה' וגו' כאשר דבר לכםן
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אשלחלפניך והמותי את כל העםוגומר (שמותכגכז) כיוצא בדבר אתה אומרכי
ירחיבהיאלהיך את גבולךוגו' כאשר דברלך (דבריםיב כ)והיכן דברכי אוריש
גוים מפניך והרחבתי אתגבולך (שמות לד כד) ואומר ושתי ארע גבולך מיכ)
כי ה' אלהיך ברכך כאשר דברלך (דברים סוו)
סוףוגו' (שם כגלא)כיוצא
והיכז דבר ברוךתהיה מכל העמים (שם 7יד) כיוצא בדבר אתה אומרוה'האמירך
ו-יז)והיכן דברוהייתםלי מגולה(שמותיט ה) כיוצא
(שםדכב
היוםלהיותלולעםמגולה ב
בדבר אתה אומר ולהתךעליוןוגומר (דבריםכו יט)והיכן דברונתנך ה' לראש ולא
לזנב (שם כחיג) ולהיותך עם קדוש כאשר דבר (שםכו יט) והיכן דברוהייתםלי

קדושיםוגו' (ויקרא כ כו) יככיוצאבו כה אמר ה' שימו איש חרבו על ירכו (שמות
לב כו)והיכן דבר ווכח לאלהים יחרם (שם כב יט *),כיוצא בדבר אתה אומר
ארץכי ה' דבר(ישעי' א ב)והיכן דברהאזינו השמים ואדברה
שמעו שמים
י
נ
י
ז
א
ה
ו
דברים לב א) כיוצא כדבר אתה אומרונגלה כבוד ה' וראו כל בשריחדיוכיפי ה'
דבר (ישעיה מה) והיכן דבר ראועתהכיאניאני הוא (דברים לב לס) כיוצא בדבר
אתה אומר אם תאבו ושמעתם ואם תמאנוומריתםוגומר (ישעיה א ים-כ)והיכן דבר
והבאתי עליכם חרב נוקמתוגו' (ויקרא כו כה) כיוצא בדבר אתה אומר בלע המות
לנצחוגו'(ישעיה כה ח) והיכן דבראני אמית ואחיה וגומר (דברים לב לם) כיוצא
כדבר אתה אומר אז תתענג על ה'וגו' (ישעיהנחיד)והיכן דברירכיבהו על במותי
ארץוגוי (דברים לביג) כיוצא בדבר הנה באהונהייתה נאם ה' הואהיום אשרוגומר
(יחזקאל לט ח)והיכן דבר אשכירדצ .מדם (דבריםלב מב) כיוצא בדבר אתה אומר
וישכו איש תחת גפנווגוי (מיכה ד ד) והיכן דברונתתי שלום בארץ (ויקראכו ו)
כיוצא בדבר אתה אומרולאיהיה שריד וגו' (עובדיה איח) והיכן דברוירד מיעקב
והאביד שרידוגו' (כמדבר כד יט) כיוצא כדבר אתה אומר וה' פקד את שרהוגו'
1לפניך וכו'] כ ח'ן והמותי וכו'] המכירי טס ח'ן ק
כל הגוים ן  2ה' וכו'] כ ח'ןאלהיך] ט ח'ן את וכו'] מ
ח'ן כאשר וכו' לךן ט ח'ן  3והרחבתי את גבולךן טכ
ח' ,ד וגו'ן ואומר רק כ] ואומר וכו' וגו'] המכ' מ ח' ]
מים וכו'] םזכ ח'ן  4וגו'] טג ח'ןכי] וק ח'ןכמ ה'~היך
(מ ח') ברכך וה"דן ט ברכך וגו' וה"רן  5כיוצא וכו'לי
סגולה] המכיריישעיה ח'ן 6היום] מ ח'ןלהיות וכו'] דט
כ ח' ,ל וגו' 1דטכוהיכן דבר את ה' האמרת היום (ט נ'
וגו') 7 1טעליון על כל וגו' והיכןן וגו'] כס ח'ן ולא
לזנב] מם ח' ,ט וגו'ןולהיותך וכו' קדושים וגו'] ט המכ'
ח' ,דכת ואומרוהייתםלי (ק ח') וכו'ן  9וגו'] כמ ח'ן
התוסגו רק מ וילק'שופטים רמז מג אבל בילק' שם ג' לה
לקמןקודם זאב וכו'כאחדעמ'הס'ש'וורש"יכי תשא לב כז
11כי ה' דבר) טכס ח'ן ואדברהן כ ח'ן  12כיוצא וכו'
אני הוא] המכירי ח' כאן וג' לבבאזולקמן אחדואני אמית
ואהיהן וראו וכו'] כמ ח'ן  13דבר] מ ח' ן  14אם וכו'
ושמעתם] ר ח'ןואסן טכ אםן מ תמאנו וגו' עדכיפי ה' דברן וגו']כי
ב ח' ן  15נוקמת] ט ח'ן נוקמת וגו'] כמ ח'ן מ
ובלע]  16וגו'] כ ח"ן כ ואחיה מחצתיואני ארפאןוגו' בפ"ב] מ ח'ן 17מ על ה' וגו'עדכיפי ה' דברן 18וגו'] טכס ח"ן
מ ונהיתה וגו'ן טכ ה' אלהים (ט ח') וה"דן  20ט גפנו ואיש רתחכם תאנתון ט גארץ וא'ן  21מ לאן טמ שריד לבירת
עשווהיכן (מ ח') דברן 22שריד וגו'] ט ח'ן מ שריד מעירן ט שרה כאשר אמרן
תנאיט שם דף מה 2 :כאשר דבר' ספרי דברים פיס' עה,

מדרש תנאים שם דף נב 5 :ברוךוכו' .וכן הוא במדרש
תנאים שם דף פא אבל בספרי פיס' קטו ברוך אתהבעיר:
6והייתםוכרי .כן הגיה בא"א ,מהר"מ ,זי"ב וא"ב ,רמן הוא
ברש"יכי תבא7 :והיכן דבר ונתנךוכו' .במ"ע מוחק זה
יעןכי מקרא ונתנך וכו' מאוחר למקרא ולתתךעליון וע"כ
גורס כיוצא בו אתה אומר ולתתךעליון ואומר ולהיותך עם
קדוש כאשר דבר והיכן דגר והייתכםלי קדושים ואףכי
יפה הקשה אין להגיה בשביל כך גרסת הספרים 4]-7,4ם
אשגרת לשון היא מלעיל ובאמת היה ראוי להיות והיכן
עשהוהיית רק למעלה וכו' כאשר הוא במדרש תנאיםיאו
דף גז 9 :קדושים .רש"י כי תבא שם - :שימו וכו'.
רש"יכי תשא וכן ילקוט שופטים מג ,ועיין ושליהו רבדה
פרק ד דףיז16 :ואחיה .ספרי דברים פיטקא שכס ומדרש
תנאים שם צד רג 18 :באה .וקודם לזה כתיב לעיט צפור
כל כנף וכו' נתחיך לאכלה ועלזהמביאהראיה ממה דכתיב
אשכיר חצי וכו' וחרבי תאכל בשר .ועיין סמרי דברים שם
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שראשית כא א) והיכן אמר אבל שרה אשתךוגו' (שםי
ו יט)כיוצא בדבר ארתות
אומר ויטשיי' לשררה וגו' (שם כא א) והיכן דבר ביום שההוא כרתיי
' ארז
אברם ברית וגו' (שם סו יח) כיוצא בדבר ארזנה אומר ומכרתי ארזבניכם ואת
בנותיכםוגו'(יואל ד ח)והיכן דברויאמר ארורכנען וגומר (בראשית ט כה) כיוצא
ו טו)והיכן אמרכי אשר ראיתםוגו'
בדבר אתה אומרויי' אמר לכם לא וגו'(דבריםי
)
ה
כ
ו
ע
ר
י
כאחד
ה
(שמותידיג)כיוצא בדבראתה אומר זאב וטל
מה
ה
י
ע
ש
י
(
'
ו
ג
ו
והיכן
דבר והשכתיחיה רעהמןהארץ(ויקראכוו) כיוצא כרכר אתה אומרמןהגוים אשר
אמרייי(מ"איא א)והיכן אמר לא תתחתן בם(דבריםז ג)כיוצא בדבר אתה אומר אז
' אמרוכו'(מ"א חיב)והיכזאמרכיבענןאראהעלהכפורת(ויקרא טו ב)
אמר שלמהיי
כיוצא בדבר אתה אומר והיולי אמריי' צבאותליום אשראני עושה מנלה (מלאכי
גיז)והיכן אמרוהייתםלי מגלה (שמותיט ה)כיוצא כדבר אתה אומרוהיה כל אשר
יקרא בשםוכומר(יואלג ה)והיכן אמר וראו כלעמי הארץ (דברים כחו)כיוצאבו
וגם מהם אקח לכהניםהלויים אמריי'(ישעיהסו כא)והיכן אמר הנסתרותליי'אלהינו
וגו' (דברים כט כח) אף כאן אתה אומר והיהכי תבאו אל הארץ וגו' תלה הכתוב
לעבודה הזאתמביאתן לארץולהלן,
והיה כי יאמרו אליכם בניכם בשורה רעה נתכשרו ישראל ביתה
שעה התורהעתידהלהשתכח ואטאומריםבשורה ןבה נתביר
ו "אראל באותה
שעה שהןעתידים לראותבנים ובני בנים להם שנאמרויקוד העם וישתחוווגו' למה
השתחוו משום שנאמר וחמושים עלו בני ישראל אדד מחמשהוי"א אחד מחמשים
אטחסד -מחמש מאות עלו ר'נהוראי אומי העבודה ולא אחד מהמש מאותעלו
וי"א ,
שנאמר רבבה כצמח השדהנתתיךוגוי(יחזקאל טוו) וכתיבובני ישראל פרו וישרצו
פיסקא שלב ומדרש הנאים צד גג:

 2כרת וכו' .עיין

בראשית רבה פנ"ג ס"ה דההבטחה לאברהם היתדה עלירי
ן רש"י וירא כא א שפירש כאשר דבר לאברהם
דבור ,ועיי
ובא"פ מגיה והנה דבר ה'אליו לאיירשך זה 7 :והשבתי

ן ת"כ בחוקותי פרק ב א ,ובאדר"נ נוסחא ב פרק 4ב
עיי
מבואר ביותר דשם אימא בשח ר' מאיר דהכתוב והשבתי

קאי על הנחש 13 :הנסתרותוכו' .פירש מי מהם כהנים
הנסתרות"ה'יוכו' שרומז על המכגתא
ה' בעל מ"ע

%

בהשמטותיו שהכוונה לדעתו כי המקרא רמז בטעם הגלות
כי הנגלה בדבר לקיים נשרת כל דברי התורהוענין הנסתר
הוא כמו שאמרו בפסחים פז ,:כי הגלה הקב"ה את ישראל

לבין האומות כדי שיתוספו עליהם גריס 14 :אף וכו'.
הגר"א מוחק עד ת"ד וצ"ל אףכאן אתה אומר וכו' כאשר

דברוהיכן דבר והבאתי וכו' ,ש"יווי"נ 18 :שכ' .בילקוט
דמוםוויניציאה ליתא שנא' ועס"ז הגיה בש"יווי"נ ,וכן
בש"ט דף קלויא בשורה וכו'ובני בנים ויקוד וכו'בלי
שום מלת החבורביןשני המדרשים' ועוד כתב בזי"נ דלפי
גרסת הדפוס יש לומר דבתחלה מפרש למה ויקדו ואחר כך
גזפרש למה השתחיו וזה דוחק .ובא"צ מוחק מן שנא' עד
סה"ד וגורס לקמן קודם דבור המתחיל וילכו ויעשו ד"א
ויקוד וגו' למה וכו' ,ועיין גרסת הם-ח .ובמ"ע מוחק מן
למה וכו' וגורס לקמן קודםוילכוויקוד העם וישתחוו למה
וכו',ועיין רש"יויקוד על בשורת הגאולה ובשורת הבניכם
ולפיזה אפשר דאגם אורחא קאמרנמי טעם אחרודילהגיה
ד"א למה וסו" אבל במ"פ צירר לומרכי כל המדרש כאן
הוספה מאוחרתיעןכי בפרשה בשלח פ"א מביא גם כן מה

 1אמר] רם דברן אשתך] ט נ'יולדתן מ אשתךיולדתלך
בןן 2כוס לשרה כאשר דברן דבר] ט ח'ן אתוכו'וגו']כ
ח'ן  3ברית וגו'] ט ח']וט'] מ ח'ןכ בניהם ואת גנותיהסן
ט בניכםוהיכןן  4וגו' בפ"ב] כס חלט כנען עבו כיוצאן
 5טכלמ לא תוסיפון וגו' (ט ח')והיכןן אמר] דט דברן
מ כאשר ראיתם את מצריםן כלס ראיתם את מצרים (ל
נ' וגו')ן  6כאחד] כמ ח"ןוגו'] רקלן  7רעה וכו'] מ ח"ן
מן הארץ] טכ ח'ן  8טס ה' לא תבואו (מ תבא) בהםןאמר]
ר דברןל ולאן 9היאמר] פכ "']מ אמר לשכון בערפלן
אמר] ך דברן  10צבאות וסו,סגלה] רק כ] מ צבאותוהיכן
אמר ואתםתהיולי ממלכהכהנים כיוצאן  11אמר]דדברן
והיה וכו'] טכל הנקרא בשמי וגו'והיכן ן  12מ בשם ה'
והיכןן אמר] דטמ דבר]ט הארץ וגו'ן  13כ אקחוהיעז
,כ!
לכהנים וגו'ןהלויים וכו'] מ ח'ןבמ':ללוים]ט דברן 14וגו']
טכס ח'ן אףעד סה"דן ט ח'ן כ ואףן אתה או' וה'] מ
ח'ןוגו' וכו'ולהלזן מ והיכן דבר והבאתי אתכם הארץן
16אליכסןבו ח'ן 17עתידהן מ ח'ן מ טובה היאשעתידיןן
ט עתידה תורהן ישראל וכו'עתירין] ט ח'ן  18כ לראות
להםן מ שעתידין להיות להם בניםן להם] כןכמ ח'ןשנין
עד טה-ד] מ ח'ןוגו'] טכ ח'ן  19טלפי שנ'ןישראל] כ
נ'עלון 20עלו] סג חלל לא]ולא] ט חלט מאות לא
עלו ן  21נתתיך] ט ח'ן נתתיך וגו'] כ ח'ן טכ ואומר

י

5

10
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פרשה יב-ינ

(שמות או)שהיתה אשה אחתיולדת ששהבנים ככרם אחד ואתה אומר אחר מחמש
מאותעלוואימתי מתו בשלשתימי אפלה שנאמר לא ראו איש אתאחיושהיוקוברין
מיתיהןוהודו ושבחו שלא ראואויבים ושמחו במפלתם.
ואמרתם זבה פסח הואליי' .רבי יומי הכלילי אומרראוייןהיו שונאידם
של ישראל כלייה במצרים עד שגמר האחרון שבהם את פסחו שנא' ואמרתם זבח
פמח הוא לה' אשר פסה :ויקוד העם ללמדך שכל מישרואה ושומע הנמים האלו
שעשה הכ"ה לישראל במצריםצריך לשכח וכן הוא אומר וימפה משה לחתנו וכו'
ויחריתרו ויאמריתרו ברוך ה' (שמותיח ה-י,4
וילכו ויעשו בני ישראלליתן שכר להליכה ושכר לעשייה :וי עשו ,וכי
אלא משקבלו עליהם לעשות מעלה עליהם כאלו עשו :כא שר צוה
הכ'בראעתש
ימ שה ואהרן כן ע שו להודיעך שבחן של ישראל שכשם שאמרו להם
משה ואהרןכןעשו .סבראחר מה ת"לכן עשו אלא אף משהואהרן עשוכ*.
ה בחצ הל לה למה נאמר לפי שאמר האמר משה כה אמר
י
י
נמםרטיש]ה
,
)
ד
ה אםיוצא וטמר ששותיא שאי אפעל לבשר ודם
ייעג ה כחציתהיל
לעמור עלחציו שללילה אכלכאן יוצרו חלקורבי יהודהבן בתירה אומר היודע
ובגין כיישרצו וט'ן 1םהאשה,אחת] טכ ח'ן בנים] טכ
ח'ן טכיאתן  2מ בשלשהןשנ'] וק כתיבן ל דכתיבן
טולאן 3טכ אתמתיהןןכ יראוםןמאויביהםן טמפלתם
וישישון כ וששו)  4ואמרתם וכו' לה'] ט"'1לה'] כ ה'ן
הגלילי] כ ח"ן טכסהיו ישראל כלייה(מח')  5טיגמור,ד
אחד מהםן שבהם] מ ה'ן שר] ר ח'ן ואמרתם] מ ח'ן ר
כ עת פסח הוא (כ חץ ללמדך ,ט זבח ללמדךן  6דפ
ט כבפטם ן ,שכמפטנסים שעשהן 7
מי ששימע ,אבל'
במצרים] ב"ה גם פער אבל,טס ח'ן מחייבן מכם צריך
ליחן שנח והודאה (בדג זף)ן עה"קק כ"ה גם פער אגלום
כ שף ,וק סף ,ל שומרןו ]'%טמ ח'ן 8תחדיתרט מ
ח' ן ויאמר וכף הק וק ח' ן הק מ ל כאן מה דאיתא
לעילואיני מעתיק "4ים4ן השנתים וז"ל וישתחוו
ולמד"

""א אחד מחמש מאות ר' נבראי וכף
השתחץ וכר
מחמק"
אשה יולדת ששה בכרס וכו' אפלה שכ'
נחתיך ובבת וכר
לא וכו'אחיווהודוושבחו שלאראואויביהם וששו במפלתןן
י ישראל] ר ח' ,כ וגו'ן טלעשייה ושכר להליכהן 10
9בנ
בז מכאן שקבלו ,כמכיון שקבלו ,משכיון שקבלון לעשות
וכו'כן עשו] כ ח'ן לעשות] מ ח'ן טוהעלהעליהםהמקוס,
מ העלהעליהם הכתובן עשו] וק נ'וגון  11את וכו' עשו]

ד ח'ןט ואת אהרןןטכמ להודיעןשל ישראל] דח'ן,ש

מ שאמרן  12כשה תיל] עשט וק ח']אף],ט ח']כמ
ן טכ כן עשה
שאף]
 13מ הלילה וה' הכה כלבכורןארנ:כהלילה (כ
נ' וגו')יוצרו חלקון טלפי שהוא או'ן  14כ בחצי הלילהן
אםיוצא וגו'] מכם ח' ן שאי אפשר] כ"ה מ ,ש"גוכי
אפשר ,וב-ה שן  15ד חציהן ט אלא מכאן ,דכש אלא אם
כן,ז אלא,וכן אגורס אבל והשארנמחקןר-יוכו'חלקו] מ
שיודעשעותיוורגעיון א ר' יהודהבן בתירה אומר משל

יט)

(וכאן נמחקה מלה אחת) ביד אדם והוא רוצה לחלקו וכי

שנאמר כאן ושםאין זכר להפסוקויקוד העם וכו' .ובפ"ז
אינומעתיק כל המדרשכאן אבללקמן ש'ח'אחרויאמריתרו
וכו' גרסויקד העם וישתחוומיכן שצריך האדם להודותעל
בשורה טובה ,ד"אויקוד העם וישתחוו על מה השתחוו על
שקברו בשלשתימי נשפלהכדי שלאיראו בהם המצרייכם
וישמחו .ונראה שגם לפניו היתה הגירסא כמולפנינו ושלא
להפרידבין שתי הדרשות הביא תוכן הדרש דבשורה טובה
ן לקמן בשלח  ,H~Dשמורץ
לקמן 1 :ששהבניםוכו' .עיי
רבה פ"א מ"ח ,תנחומא פקודי ס"ט ,פדר"כ פ"י דף פה
ע"ב ,אגדת בראשית פ"ה 5 :שנ' ובו" וכן הגיה בא-א
אבל במ"ע כתב דטעותהיא ומלות ואמרתם וכו' נמשכורע
למטרה6 :ויקודוכו' .כהטסתי בגירסתה הם-חוכן הגידה

בא-צ מסברתעצמו וכן הוא בפ"ז וש"ט דףקלז ויקוו העם
וישתחוו מכאן שצריך האדם להודות על בשורה טובה ,והוא
המדרש דלעיל וקוום לזה מביא במת ואמרתם זבח פסח
הוא לה' וגו' למרנולמיששומע - :הנסים .וכן בפ-זנסים
שעשה ה' את אבותינו במצרים ,וכן ש"ט שם נסים שעשה
הקב"ה לישראל במצרים ,כשבים יותר נראה לגרוס נסים
שעשה הקב"ה לישראלבלי מצרים .וכן מוחק מלת מצרים
בא"א ,ועיין ברכות נדי 9 :וכי וכרי .והלא מר"ח נאמר
להג ,לשון רש"י 10 :משקבלו וכו' .ספרי זוטא דף שיא:
 11שבחן* ספרי דף ד - :שכשם וכו'* בא"צ מגיה שכשם
שנאמר למשה וכו' ,וא"צ 12 :ד-א .בא"צ מחקווכן משמע
דרש"י לא ג'לה דז"ל ומהוכן עשו אבל גם ברמב"ןאיתא
ומה שכתב בש"י דהתנא משתמש בלשון ד"א כשדורש סוף
הכתוב לא הבינותי - :אף משה וכו' .דם-ו לפי שהיו
עסוקין במצוה פטורין,עיין מכילתא דרשב"י.
(יג) 13הלילהוכו' .תפסתי בגרסת המ"ח וכן הוא בש"ט
וגרסת הא"צ 'וצרו חלקו היודע וכו' ומה שבגתים מוחק
ובמ"ע כתב דלמה נאמר וכו'הוא כמו ד-א אלא שהברייתות
העתיקא לא השתמשו במלהזו אבל גם אםנניח שכן הוא
והלשון שאח-כצריךתקון.ועיין ברכותג ,:מכילתא דרשב"י
כאן ,בראשית רבה פ"י ס.ם ופמ"ג ס"ג ,שמות רבה פי"ח
ט-א ,פס"ר פי"ז דף פו ,פדר"כ פ-ז דף סג ודכאן הלשון
משובש) תנחומא כאן ס"ז ולךלך ס"ט,תנחומא ב כאן סי-ז
ושם מי"א ,פדר"א פכ"ז ,ילקוט לך לך עג15 :ריב"ב .מ'
הררב*ז הביאו הש"י דלת"ק העמידהגלגלזמן מה ולריב"ב
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שעותיוועונותיו הוא חלקו .רביאליעור אומר נאמרכאןלילהונאמרלהלץלילה מה
להלןער הצות אףכאן עד חצות :ויי' הכה כל בכור שומעני על ידי מלאך
אועלידישליח ת"ל והכתי כל בכור לא עלידי מלאך ולא עלידישליח :וה' הכה
כל בכור בארץ מצרים אפילו ממקומות אחריםובכורי מצרים שהן במקומות
אחריםמנין ת"ל למכה מצרים בבכוריהם (תלים קלו י) ככורי חם כוש ופוט ולוד
מנין ת"לויך כל בכור במצריכם ראשיתאונים באהלי חם (שם עת נא) :מבכור
פרעה היושב על כ סאו בא הכתוב ללמדך על פרעה שהוא ככוריכאתהאומר
ללמדך על פרעה שהוא בכור או לא בא אלא ללמד על בנו שהוא בכור כשהוא
אומר היושב על כסאוהרי בנו אמור הא מה ת"ל מבכור פרעה בא הכתוב ללמדך
על פרעה שהוא בכור41והואנשתייר מכל הבכורותועליוהכתוב אומרואולםבעבור
זאתהעמדתיך בעלצפוןנשתייר מכל היראות בשביל לפתות לבן של מצרים עליו
הוא אומר משגיאלגויםויאכרם(איוביב כג) :עד בכור השבי וכי שבויין מה
חטאו אלאשלאיהוהשבויין אומריםיראתנו הביאה עליהם אתהפורענות קשהיראתנו
שעמדה על עצמה קשה יראתינו שלא שלטהבנו הפורענות ד"א ללמדך שכלגזירות
שהיה פרעהכוור על ישראלהיוהשבוייןשמחין בהם שנא' שמח לאיד לאינקה(משלי
יו ה)וכתיב בנפולאויבך אל תשמח (שם כדיי
) וכתיבבן אדםיען אשר אמרה צר
על ירושלם האחוגו' (יחזקאלכו ב)וכתיב לכן כה אמריי' צבאות הנני עליך צור
והעליתיעליךגויםרכים כהעלותהיםלגליו (שם נ) ולא שבויים כלכד אלא אפילו
איפשרלכוונואבלהיודעשעותיווכו'ן 1טשעותיה'ועינותיון

לאהיה צורך לנס זה ואפשר דהפלו1תאהיאכעין פלוגתת
רבנןלעיל דלת"קיוצרו חלקו ולרבנן ולריב"ב נחלק מליו
דטכועתותיוןהואז הין ט ר'אליה ת"א וכו' אף כאןעד
א"נ דעת המ"ק דמשעת הברייקה הלילה"-~Trההיה מוכן
תצוה] מ ח'ןלילה בפ"ג] ד חצות,ו חצותלילהן אט מה
לחלק וזה הוא שכוון באמרויוצרוחלקו .וכל זהאינו אלא
לילה האמור כאן'..אף לילה האמור להלןן  2כל בכורן אט
השערה ,דגירסת כ"י אקספרד משוגה כאן לגמרי מגירסות
הספדיםולפיגירסאזו ריב"ג לא נא 4א לבאר דברי הת"ק
ח'ןמ בסרלפי שנ'והכיתי כלבכוראניע"יוטיןא המלאך
עלידי משל אבל חבלכיאין לפנינו הגירסא בשלמות ואולי
".השליהןע"י וכו'] ק לאע"י מלאך ולאע"י ן 3מ לכך
ן גירסת מ"ח,
צ"ל חוט השערה ביד וכו' או דומה לזהועיי
נאמר וה' הכה כל בבורן כל בכור] א ח'ן לא וכו' שליח]
ולפי גירסא זו אין כאן פלוגתא כלל וכעין זה גרס הפ"ז
מ ח'ןןאטכ השליחןוה' וט'בכור] מ ח'ן  4בארץ מצריה]
מי החצהו כי אם יוצר הכל שיודע שעותיוועונותיו ולשון
והזהיר דף ד יוצרו חלקו וכי אפשר לו לאדם לעמוד על
טכ ח' ,אוגו'ן מ בכורין  5פ שג'ןבבכוריהם] ד וגו'ן
ש
חצותלילה והלא כבר נאמר בחצות ודצ"ל כחצות) 4וי41
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1ועונותיו'ע.ין גירסת מ"ח ואולי צ"ל שעותיו ועוש
ר
חם] מ ח'ן  7היושב על כסאו] רק ן כ ללמדןהמוסגר רק
ועתותיו ורגעיו ,עיין תוספתא ברכות פ"א ה"נ וירושלמי
שם ב ע-ד ובבלי - :.1מה להלן וכו' .צ"ל מה כאן וכו'
אוטן אתה וכו' בכור] וט ח'ן  8א אואינו באןגא] ט ג'
להלן ,א"א וזי"נ וא"צ ,והמאמר הועתק מלעיל פ-ו לכאן:
הכתובןא כשהואן9הא]  1ח' ןאט ללמד10,עלפרעה]וח"ן
 3לאע"י מלאךוכו' .עיין לעיל
 5חם וכו' .לעיל
והוא] א פרעהן אטעליון רש"י:ועליו הוא אומר בעבור
מרשה ז 8 :או לאוכו' .המוסגר ליתא גם בס' והזהיר
ופ"ז וש"ט ,וכן מש"י ורא"ם לא גרסו לה אבל איתא במכ'
הראיתך אתכחיבים סוףן כס הוא אומרן  11א העמדתיך
דרשב"י ,ועיין פדר"כ דף מה 13 :קשה וכו' על עצמה'
וגו'ן א היראיותן כ ובשבילן מ כדי לפחותן של] כ ח'ן
י המ"ח
אפשר דוה אשגרה מלקמן 14 :ד-א' הוספתי עלפ
ר עליהםן 12כ משגהןאויאבדם וגו'ן 13נו אומר יראתסן
ובא"צמגיה וללמדך ולשון רש"י שהיו שמחין ועוד שלא
מ הביאן רעליון דיראתן ן  14ר עצמן ,א לעצמהן כ
וכו'ובמכילתא דרשב"י הטעם הזה נאמר בשם ר"א בגו של
ן ת"י ,והזהיר רף ה' ,תנחומא
ריה"ג 15 :שמח וכוץ עיי
נהםן טכס את הפורענותןד"א] רק מן  15כ גוזר פרעהן
ס"ז ,הנחומא ב' סי"ח וכן בפיוט למערבית של פסח:
טהשבוייןהיו בהן שמחיןן אשבוייןן השבויין] מ ח'ן
כ שבוייןהיושמחין בהםן מ בהםלסיגךלקו עמהםלקיים
מה שנ'ן טועליהן הכתוב אומרן  16א וג' ,ט ואומרן ט
תשמח 1ג'1ןוכתיב] אוכן ט וכשבן כ צור וא' וכתיבן צר] א ח' ן  17אט האח (א נ' וגו') מהו אומרהנני וכו'ן 1ג ]'1מ
ח'ןלכן וכו' צבאות] כמ ה'ן במקרא:אדני ה'הננין אדכמאליךן  18אעליךוגויןכגזים וגו' ולא ,םגוי ולאןוהעליתי
וכו'לגליון מ ח'ןשגויים] ט נ' היון
:T~D
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עברים ושפחות שנאמר עד בכור השפחה :וכל בכור בהמה וכי בהמה מה
חטאת אלא שלאיאמרו המצרים יראתנו הביאה עלינו את הפורענות קשה יראתנו
שהביאהעלינו את הפורענות קשה יראתנו שעמדה לעצמה לוטהיראתנו שלאשלטה
בהפורענות.
ויקם פרעה שומעאני בשלש שתות שכן דרך מלכים לעמוד בשלש שעות
ת"ללילהאילילה שומעאניע"י שרים ושרות תלמוד לומר הוא :הוא וכל עבדיו
וכל מצרים מגיר שפרעה מחזר על כלבתיעבדיו ועל כל בתי מצרים ומעמידן
אחד אחר ממקומו :ותהי צעקה גדולה כענין שנאמר והיתה צעקה כדולה וגו'
(שמותיאו) :כיאין בית אשר אין שם מת ר'נתן אומרוכי לאהיו שם בתים
אשראין שםבכורות אלאכיון שהיה הבכור מת לאחד מהן היו עושין לו איקונין
ומעמידהבביתוואותוהלילה נשחקת ונדקת ונורת והיה אותו היום קשה להן כיום
הקבורה ולא עוד אלא שהיו המצרים מקוברים בבתיהם והיו הכלבים נכנמין דרך
הכוכין ומחטטיןומוציאין את הככורות מתוך כוכיהן ומתעתעין בהם והיה אותוהיום
קשה להםכיום הקבורה,
ויקרא למשה ולאהרן מגיד שהיה פרעה מהור ושואל בכל ארץ מצרים
הלז משה שרף רכז אהרז שרף :ויאמר קום צאו מתוך עמי אמר משה
 1שנץ אק ח'ן שרוכר השפחתן כ ח' ן מ ער בכורן
כ חטאהן אטמ שלא
השפחה א ר אשר אחר הרחיםן ~,2
היו (אטיהב)המצריים אומרים (א ן יאמרק כ ח'ן
אח] מ ח /ד זהן קשה תר הפורענתק רק ד]  3כס על
עצמה ,זממש לעצמה ולא שלטה וכרוכן פס"ר דף פח ע"ב
אבל בפדר"כ דף סח ע"ב כמו בפסםן מ שלטן  4כ בהן
את הפורענותן אטמ הפורקדתן 5טכפרעהלילהןמ שעות
כדרךן שכן וכר שעול כ ח'ן ט המלכיםן לעמוד וכר
שעמק מ ח'] ד בשלשה] ט עד שלשן  6כ מי] זףתיק
מ או שומע עף ן א שדים ושדות אבל אפשר לקרא ג"כ
ברי"ש,ת"להוא וכף] כ"ח כ ,אבל ש"ג ת"ל הוא וכל וכרן
 7תל מצרים] דב ח' ן וכל מ ד' ] אטכמפש שסה
מרעהן כמ מגזירן כל בטא] דם ח'ן א בחי כל עבדה
ועלבתי כלמצריםןמצרימן ד ישראל כ ארץמצריםן כ
ומעמידי'ן ט והעמידןן  8אט כל אחד ואחדן גדולה בפ-א]
אט נ' במצריםןכענין וכו' וגו'] א ח'] טכותהיןוגו'] ד
ט ח' ,מ במצרים ן  9אב בית וגו' (א נ'היה) ר' נתןן
אשר וכו' מת] ט ח'ן טהיה שםבית שלאהיה שם בכורן
שם] א שנין 10מ שלאהיו שם בכורות,כ שלאהיוהבכורות
בהם ,א שלאהיו בהט בכורן שם] קנ' מתן טמכיון שהיה
היהעושה,לו] ט ח'ן
לאחדמהן מתן אמכיוז,
דכו
אב
טת
אי
ןמ
רע
ומ
כן
אטכסאיקונין שלו] 11
י אטמ בתוךביתון כ

ח"

י

 2קשהיראתנווכו'הפורענות'טעםזה נשמט בס'והזהיר דףה
וכן בש"ט דף קלה ,ופ"ז ותנחומא ס"ז ותגחומא ב' ואפשר
דאינו אלא אשגרהמלעיל 3 :קשה יראתנו שלאוכו' .שפת
יתר ועכ"פ עדיפא גירסת הילקוט ולשון התנחומא שילטו
יאמרו יראתנו קשה שלא שלטה בהם (]ן פורענות ,ותנחומא
ב' שלא יאמרו קשה יראתנו שלא שלט בה
ני
תת
קשהוריערנאו
אתהפ
ו
וכן בפ"ז תפש לשון קצרה שלאיהיו אומרים
שעמדה לעצמה,ועיין ת-י6 :אילילה .בא"צ מוחק זה וכן
ליתא בתנתומא ס"ז ובפ"ז וש"ט דף קלח אבל בס' והזהיר
דף ה איתא - :שרים ושרות .פירש בז"רע"ימיני זמריט
ובמ"מ פירש דס"ד ששלח אתשריו ובתנחומא איתא יכול
י שדה ושרות פירש ע'מיני מרכבה ונכון ובמ"ע כתב
עליד
דעיקר הגירסא היה שריס ושרות ותענוגותבני האדם שדה
ושדות7 :בתי מצרימ' כן הוא גם ש"ט אבל והזהיר :ת"ל
הוא וכל עבדיו מגיד שהיה פרעה מתחזר עלגתי עבדיו
הואועבדיו מתחזרין עלכל בתיישראל ומעמידן אחד ואחד
ן פ"ז 9 :ר' נתן וכו' .פרר-כ פסק'ז דף סד,:
וכו' ,ועיי
רס"רפסק'יז דף פז ,:פ"ז וש"ט וס'והזהירוכן בפיוטליל
שני דפסחליל שמורים לה' להדק נשחקאיקונסראשיתלכל
אונם 12 :דרךהבוכין .עיין בח"ג וכן בפדר"כ הגירסא
ורךהכובין ונראה דצ"ל דרךהביבין וכצ"ל בפס-ר וכ"ח
במכילתא דרשב"י ,ועיין בנסמן לעיל ובחזקוני ובבעלי
הוספות עטת וכן בפיוטליל שני דפסח כוכם נחטט ונבאו
וכן ת"י ארום לא הוה תימן ביתא דמצראי דלא הוה תמן
בכור מאית 16 :שרוי .פ"ז וש"ט ותנחומא ,תנחומא ב'

קשהבעיניהן באלו אותו היום (כ נכפל קשהבעיניהם כאלו אותוהיום) קברוהו (כ שקברו אותו) ן  12מ שקברוםן אטכמ
שהיו המצריים (אכ מצרים ,מ מצריים) קוברים מתיהם (אטכ ח') בתוך בתיהםן דנלבישנאין לשם ומחטטיןן  13הבוכין] כ
הבוכים ,אהביכין ,ט הכובים ,זש המוכיןן אכ מחטטיןן מ ומוציאין אותן בתוךבנציהןן מתוךכוכיהן] ק ח'ן כ בוכיהן ,ס!
כוביהן ן א המתים ] משוהיה (ש נ' קשה)בעיניהם כיום שקברום ,אט וקשההיהבעיניהם כאלו אותוהיום קברוהו (ט
קוורום)]  14ב קשהבעיניהם כאלו אותוהיום קוורוםן  15אט ולאהרןלילהןושואל] מ ח'ן אכ מחזיר ומשאיל (א ומשאל)ן
בכל ארץ מצרים] א ח'ן  16אאיכןן מתוךעמי] רק מ ,א וגו'ן משה בפ"ג] כ ח']
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ממכת הפסחאבנא פרשה יג
מוזהריןאנו שלא לצאת אלא בפרהסיא שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתחביתו ער
בקר ד"אויקרא למשהולאהרן למה נאמרלפי שהוא אומרויאמרלו פרעהלךמעל
וכו'ויאמר משה כן דברת יפה דברת ובזמנו דברת לאאוסיף עוד ראותפניך אלא
וירדו כלעבדיך אלה אלי שאין ת"ל אלה אלא שסופךעתידלהיות בראשם ולירד
בראשונה אלא מלמד שמשה חלק כבודלמלכותוכןהב"ה אמרלוחלוקכבודלמלכות
שנא'וידבריי'  4משהואל אהרןויצום אל פרעה צום לחלק כבוד למלכותוכןמצינו
ביוסףשחלק כבוד למלכותשנא'בלעדי קהיםיענה את שלום פרעה (ברא' מא טז)וכן
יעקב חלק כבוד למלכות שנא'ויתחזק ישראל וישבעל המטה (שם מחכ).וכן אליהו
חלקכבור למלכות שנא'ויד ה' היתה אלאליהווישנםמתניווירץלפני אחאב (מ"א
יח מו)1וכןחנניה מישאלועזריה חלקו ככוד למלכות שנ'באדין קרבנכוכינצר לתרע
וגו'עבדוהידי אלהא עלאה פוקו ואתו (פניאלג כו) 1וכןרניאל חלק כבוד למלכותו
שנא'וכמקרביהלבובאלדניאל בקלעציבזעיקוגו'אדיןדניאלעם מלכאוגו' (שםו כא):
ויאמר קומו צאו אני אמרתי מיומי ההולכים ואתם אמרתםבנערינוובזקנינונלך
קומו צאו מתוךעמיאני אמרתי רק צאנכם ובקרכם יוצכ ואתם אמרתם ירוגםמקננו
ילךעמנו גם צאנכם בם בקרמם קחו אתם אמרתם .:גם אתהתתןבידינו ובחים ועולות
גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתםולכו :וברכתם גם אותי התפללועליכדי
שתכלהממניהפורענות.
ותחזק מצרים על העם מגיד שהיוטורדין אותם לצאת בבהלה :כי אמרו
כלנו מתים אמרו לא ככזרת משה משה אמר ומת כל בכור בארץ מצריםוהיו
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סי"ט ,ס' והזהיר ,רש"י ורא"ם 5 :בפרהסיא .פ"ז ,ש"ט דף
 1כ שלא נצאן אלא] ט ח' ,כ אפילו1איש וכו' בקר] דכ
קלט ,שמות רבה פי"הפ"י ,ועייז רמב"ן שהביא המכילתא
וגו'ן מפתח וכו'] מ ח'ן א ניחו וגו' ן  2ויקרא למשה
כאן ולשונו משונהבין מן המכיל' שלפנינובין מן המכיל'
ולאהרן] א ח'ןלאהרן] מ ח'ןד לפי שהיה אומר לו פרעהן
דרשב"י אגל טא כלשון התנחומא ותנחומא נ' סמןיט
מ לפי שנ'ן  3וגו'] דכמ ח'ן דברת בס"א] א נ' וגו'ן ט
ן רש"י שם פ"י ס"ט:
ושוח"ט מי"ג 3 :ושמנו דברת.עיי
 4שסופך .גרסת הילקוט יותר נכונה אבל כלפנינו בכל
בזמנו ,אכ ובזמנהן 4אלי] ך ח' ,כ וגו' ,א ג' וא'ןשאין
הספרים וגם בש"ט דף קלט 5 :אלא מלמד' שתי נוסחאות
וכו' אלא] א ח'ןאלה] טח'ן א טחך ,ט שסופון אטכמש
הן וצריך למחוק אחת משתיהן:
כבוד למלכות .שלא
עתיד (;ש לרדח) לירד בראשם (אט בראשונה) ן ולירד
אמרלו אתה ,ס'והזהיר דף ה 4פ"ז -וש"ט תנחומא כאן ופ'
'
ה
5
'
ה
ק
ר
ן
מלמד] אט ן ט ומלמד
בראשונה]  11אלא] מ
וישלה מ"ג אמר ר' ישמעאל ראה מהוידבר ה' אל משה
ואל אהרןויצום ובו'ואל פרעה למדם לחלוק כב:ד למלכות
שהיה משה חולקן אכ הקב"ה או' חלוקן מ הקב"ה חלק
ן זבחים קב' ,מגחות צח ,.שמ"ר ס"ה מט"ו ,פ"ז מ"ג,
ועיי
שנ'ןוכןוכו' למלכותן ק ח'ן  6אכויצום וגו'ן מ אלן
פדר"כ פ"ב דף טו' ,ילק'וארא קעח 14 :אמרתם וגםוכו'.
:
א
ר
ק
מ
ב
ק
ו
ל
ח
ל
ן ד שכןן 7
אלבניישראל ואל פרעהן כס
כ"ס גם בסי והזהיר,ועיין החף ס-ז ,פ"ז ,ש-ט קלט ות-י
כלעדה דכ ח' ן איענה וגו' ן כ ובן מצינוגבי יעקב
דברומןדיליהיכמאדמללהון והבמדותדר"אבנו שלריה"ג
מדהא17 :הפורענזש ת"י ,ס'הזהיר ,ש"טזפ-ז 18 :בבהלה'
שחלקן אטםוכןמציגו ביעקב(א באבינו יעקב) שחלקוכן
ת
פ"ז ,ש-ט ,והזהיר 19 :כגזרתוכו' .לשון רש"י לא כגזר
8
,
ו
ל
ו
כ
ב
]
'
נ
ש
'
ח
ט ןכ וכן מצינו בליהו שחלק וכן בכולזן
9ויד וכו' אליהו ר ח' ,אכ מתניווגו'ןלפני] דט לקראת1
 10חלקו וכו'שנץ א ח"ן כ למלךןשנ'] ק נ'וישנס מתניוןר באריןנפקין שדרךמישךוגו' כר קרב נבוכדנצר לתרע אתוןנורא
עגהואמרשדרך תישך ועבדגגועבדוהי וכו'ן א לתרע אתון נוראוכןוכו'ןעבדוהי וכו'] טכ ח'ןחלק ובו'שנן א ח' 12 1טכ
ובמקרביה ,מ וכמקרביאן אטב לגובהןלדניאלן א ח'ן כמ לדניאל (מ ח')אדין רניאל עם מלכא מליל (כ נ' וגו')ן אט
זעק (אזעיק וגוץ מהו (א ומה הוא) אומראדין דניאל ן אט מלכא מליל מלכא (ט ח')לעלמיןחיי ן  13ויאמר] ט ח'ן
אני] מ ח'ן א אמר' ,ט אומריםןנלך] ט וגו' ,א ג'וגו'ן  14מתוךעמי] ט ח') א וגו'ן מ צאו גס אתם גםבני ישראלן
רק] מ גם ,ט ח'ן מ צאנם גם בקרכםן ט אומריםן איאתת אומרים גםן המוסגר ך ח'ן טגםן  15ט אתה אומרן אתם וכוץ
מ ואף מה שדגרתם גם אתה תתן בידע כאשר וכו'ן 4ערץוה] כ שורעכםן אדט נידע (ך נ' וע' ,א זבהימ ועולות) קהו מה
שדברתםן  16כ ולכווגו.
התפללו וכזען אד יהתפללוןעלי] כ ח'ןכדי] אדם ח' ,כ עד ]  17ממני] ד מעלי ,טכ ממנון 18
,
'
ח
'
ו
ג
ו
'
נ
כ מצרים וגו'ןעל העם]
ן
מ
א
אט
ן
ן
]
ה
ל
ה
ב
ב
'
ח
ן
ם
ת
א
ן
ת
ו
א
ן
י
ל
ה
ב
מ
מ
ו
ה
ו
א
ן
ת
ו
א
ן
י
ד
ר
ו
ט
ו
ן
19
טרודין
כ
אטם
מתים] ט ח'ןד ולא כמדתן זטכ לא בגזרתן כ שמשה גזר ומתן בארץ מצריב] טס ח' ,א ט 1,אהיו  '%ארבעה חמשר;

5

16

16
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ממכת מפסחאבנא

פרשה ינ

מבורין שכלמי שישלו ד'או ה'בניםאין מת אלא הככור שבהם והם לאהיויודעין
שנשותיהן חשודות בעריותוכולן ככוריםמרווקים אחריםהן עשו בסתרוהב"ה פרמם
אותיר .והרידברים ק"ו ומה אם מדת פורענות מועטת העושה במתר הקדוש ב"ה
מפרסמו מדה טובה מרובהעל אחת כמהוכמה.
וישא העם את בצקו מרם יחמץ מניד שלשו את העימה ולא המפיקו

לחמצה עד שנכאלווכן אתה מוצא לעתיד לבא אכתיב כולם מנאפים כמו תנור בוערה
מאופה ישבות מעיר מלוש בצק עד חומצתו יום מלכנו ההלו שרים חמת מיין וגו'
והושעז ו-ז) :משארותם אלו שיורי מצה ומרור אתה אומר כן או אינו אלא
שירי פסחים כשהוא אומר לאתותירו ממנו עד בקר הרישירי פסחים אמור ומהאני

מקיים משארותם צרורות בשמלותם אלושיורי מצה ומרור :צרורות בשמלותם
על שכמם רבינתן אומר וכי לא היתה שם בהמה והרי כבר נאמר ובם ערב רב
עלה אתםוצאן ובקר ומה ת"ל על שכמם אלא שהיו ישראל מחבבין אתהמצוות.
ובני ישראל עשו כדבר משה וכי מה אמר להם משה במצרים הרי הוא
אומר דבר נאבאזני העם וישאלו וגו' וכן עשו כס ישראל :וישאלו ממצריכו
כלי כסף וכלי והב ושמלות שאין ת"ל ושמלות אלא והכמורה והיתך :חביב7-
עליהםיותר מכסףזוהב.
וה' נתן את חן העם וכו' וישאילום כמשמעו לא המפיקלומרהשאילני עד
משה הוא ,פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב ,ס' והזהיר ,מכילתא
דר' שמעוןבזיוהי .ועיין עוד פדר"כ דף סד; ,ופס"ר דף
פז :וקצו ,:ושוח"ט דף קעת .ורכו ,:וילקוט כאן  t1Dpועיין
היטב גירסת כ"י אקספרד דמשונה בכאן מכל הג' ואפשר
דהיא עקרית אף שצריכה תקון קצת וס' מלת הותרה כמו
ויתרה כלומר דע"ז היינו מותרים דאינו אלא דבר מועט:
 3והרי רכר .ספרי במדבר דף קכז ,ומדיש תנאים דברים
יח5 :ולא וכו" איגרסינן ולא הספיקו לחמצה משמע
כשי
ברצונם היה שתחמץ וא"ב צ"ל דהא דפסח מצרים תמוצו
נוהגיום אחד היינו ארבעה עשר והלילה שלאתריו אבל
לפיהגירסא ולא הספיקה לחמץ אפשר לפרש שלשו על מנת
לאמותה ולאיכלו והיה הגס שאףעלפיכן לאהחמיצה,עיין
0התו"ה 7 :ישבותוכ עייןיונתן שם שתרגם ועל דלא
אות"עבידו להון גיום מסקיהון ממצרים
אדכירוגיסן וגבורן ד
מעידן מילש לישא עד לא חמע והסיום יום מלכנו וכו'
ליתא בתנחומא ומוחקו בש"י ,ועיין בפ"ז וש"ט9 :הרי
וכו" כלומ'נשמע מנה דלא אמשר לפרש כן 10 :מצה וכו"
וכן הרי .ואונקלוס מותר אצוותהון ,אבל תרגום ירושלמי
ומותר פסחיהון וצ"ע ,ולשון ר'בחיי שיורי מצה ומרור
וי"אשיורי פסח שנ' ולא תותירוואינומובן'ועיין פסיקתא
זוטרתי ושכל טוב דף קם 12 :מחבבין וכו' .רש"י ותנחומא
פסיקתא נוטרתי ושכל טוב 14 :וכן וכו' .נמ"ס מגיה וכן
על משהואינו נראה15 :שאין וכו' .דאם
עשה ופירש
כסף וזהב השדאקיאליום קל וחומר שמלות .ובשבותיהודה פירש
דמקשה שהרי ע4)-ן נצטוו על שמלות ואפשר דאין הלשון
מדוקדק אלא רצהלגמר מה למדנו ממה דמתיב כאן שמלות,
וכן נראה מן המכילתא דרשב"י ולשון התנחומא וישאילום
וכו' ושמלות למה שהכסות וכו' - :חביבה וכו' .דלפי
חשיבותן הוא מונה אותן ,ועיין גירסת הילקוט וכן הוא

בנים לאחד מהם ואחד מהם מת הותרהוהן וכו'ן  1שכל]
ט ח' ן מ כל ן או] כא' ] בנים] ט נ' לאחד מהן
דרש היה אחד מת  hd~h4הבכור וכו'ן מ אינון שבהם]
כ ח'ן היו] א ח' ן  2אטב שנשיהןן מ היו חשודות1
אטכס על העריותן אטבםוהיוכולן בכורותן ר אחריתכן
אטכמ והמקום (מ והקב"ה) פרסמן (כ פרסמו) בגלוין 3
מ והלאן אהכבריםן כמ מהן אם] מ ח'ן אטכ הפורענותן
אטכסמעוטה אס המקום  4אטכס מפרסמו (א מפרסמה)
בגלוין מדה וכו'] אס ק"ו למדת הטוגה מרובהן כ מדתן
 5כ העם וגו'ן א בצקו וגו'ן מ בצקו שלשו העיסה וכו'
ר הספיק ,מ שפיקה]  6מפלחמץ,כש לחומצה,עדשנגאלון
ר ח'ן ט אתן דכתיב] אטכ מהו אומרן כולם ובו מאופתן
רק ר ן7ט וישבותןמעירן ט ח' ,כ מערי,א מהמעיר ד
וכתיביום]קמלכיו]החלווכו']אח' .ט וט']שריםוכו'ןמח"ן
חמת וכו'] כ ח'ן  8אסקשיירי ,כמששירין אתה אומר
בז] טס ח' ן א אומר שיירי מצה ומרור ן א אלא של
פסחיםן  9א בקר וגו'ן דש פסחן אט אמוריםן אטכמ
הא מה ת"לן 10צרורוה בשמלותם] רק ד] אטכמ שירין
 11על שכמם] רקד]וכין ד ח'ןאטכמ היהן ששת היה
(פ היו) להם בהמה (פ 1:בהמות)ן אטכמ והלא ן א רב
וגו'ן 12וצאן ובקר] כח ,:ט וגו' ,מ מקנה כבד מאדן כמ
ש אלא מה ת.לןת"ל] אטמףצר'בש'ן אלא] מ מלמדן
ישראל] דם ח'ן 18כדבר משה] רק ט 1אט משה לישר4ן
הרי] ק מהו ,מ הנהן  14וישקו וא'] דט ח',אכח'ויש4ון
בני ישראל] דמ ח' ,כ ח'בניןכ ממצרים וגו'ן  15אטכ
שהכסות ן  16אטכמש הכסף ומן הזהב (ט נ' אחרון אחרון חביב) ן  17את וכו'
מן
מש ת"ל שמלותן ט 4שי)4ש מכאן
ח'ןוישאילום] כ ח'ןאכ כשמועון כמשמעו] אדכ נ' דברי ר' ישמעאל ואינם ג' אלה
וישאילום] ך ח'ן וגו'וישאילום] מ
המלות לקמןן ד הספיקון לומר] אכ נ' לון
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שהואמוציאונותןלוצברי ר' ישמעאל ר'יומיהכלילי אומרהאמינו בם משלשת י%
האפילהשהיואומרים מה אם בשעהשהיינו באפילה והם באורה לאנחשדו ועכשיו
הןנחשדין .ר'%יעזרכןיעקב אומר רוח הקרש שרתהעליהםוהיה אומרלוהשאילני
כלך המונח במקוםפלוני והלא מוציאונותןלוואיןחן %א רוחהקרש שנ' ושפכתיעל
בית דוד רוח חן וגו' (וכריה יבי) .ר'נתן אומראיןצריך לומרוישאילום אלא מה
שלא שאלוהיו משאילים אותם היה אומרלותןלי חפץפלוניוהיה אומרלו טוללך
*אחרכיצא ט :וינצלו את מצרים מלמד שעתדה זרה שלהם נתט 2ובטלה
התרה התחלתה ומרן,טבעתהים גדולה מבזזמצרים שנאעתרביותגרליותבואי בעדי
'גדיים .בצדיזן בזו :מצר'.םעדייםזוביזתהים .ואומרכנפייונה נחפה בכסףזוביזת
מצריכם ואברותיה כירקרק חרוץ זו בזתדגיכם תורי זהב נעשהלך זו בזתהיכם עם
נקודות הכסףוו בזתמצרים.
פן שן ,ןף ויסעו בני ישר %מרעממם מכתה מרעממם לסכות מאה ועשרים
פיסה מהלך ארב'מיל פרסההולךקולו של משה מהלך ארבעיםיום

י

 1ד שהואנותןןהגלילי] מ וילק'המכירי לזמריהיב ח'ן
ד בםשהיו אומ' ומה באפלה לאעשועכשיווכו'ן  2כזכמ
אילהן א שתא ארן ט ומהן אש מ המו ח'ן ט בשעל
מ שהיגאפלהוהם באפלהןטמאפלהן3החאח'ןנחשוץ]
כעושע,משדען א מהאמיטבהםמשלשה ימיהאפלום ר'
אליהןהמכירי :ר' אלעזרןבןיעקגן אטכממש והמכ'ח"ן
כ שרה ,אט שרתןא על ישראלןד ושאןלהרח'ן 4טכ
ק בלו ,מ חפצך] א כלו בם ום פרף הוא מתח לךן ט
כ המתח לךן והלא] ד והוה אטם והלהן ך התתי עלן
 5ד חןועלירושלםרוחחןוט-רוחחחכ חקבמק"ועליושב
ירושלםןוגו'ןנו ח' ,אט ותחמניםן א ור'נתןןאינו וכו']
דאינו צריך כך אלא השאיטם מה ומ'ן  6ד שאלגםן ט
אותו,א להןןט וכך]:יה ,א וכןהואילו] כוח'ןמ והואו
לו] ט לכםן אטולולך מיד ואחר ן  7אטכסמגיד ן
ט שהעטרהן םנתכה ,מ נישוכהןכ נחוכה ובטולהן  8א
טכס וחוזרתן ט לכתחלהן מגזת מצרים] ד מזון ותרבי]
ס ח'ן אכ וחבאי וגו' (א ח') בעדיזו ן  9טעדין בזת
במ' א] דכ ח'ן ואומר] אטב ח'ןזו] ד ח'ן בזת] ם ח'ן
 10ט ואפרוחיהןחרוץ] ט ח'ןזו] ד ח'ן מ מצרים".הים
(יד)  12מרעמסס סכתה] ר ח'ן ט לסוכות קט מהלך
ושרבעיכם פרטה הולך וכו' ן אכמ  nhdbושלשים מיל
(א ח'):ן  13אונ'] כ"' ,ק ארגע ,מ ארגעה ,א ארבעים

במכילתאדרשב"י ,פסיקתאזוטרתי ושכלטוב ,ועוד בראשות
רבה ס"ס מי"א ,שמות רבה פ"נ מי"א 1 :דבריובו"
נמשכהי אחר רוב הנוסחאות אבל לשון הפ"ו במשמעו
וישאלום (צ"לוישאילום) לא היה ממפיק וכן לשוןהיו"ט
ולפי זה אפשרלקיים גירסת הדפ' ולפרש דר'ישמעאל בא
לומר דחן כאן כמשמעו והא דקאמר דלא הספיק בא לפרש
מלתוישאילום ואף עלפיכן הגירסא הנכונה כמו שהוא
בפגים - :משלשת .פ"ז וש"ט ,שמות רבה פרש'יד סימןג
4והלא .כמו והלה,וכן נמצא במכילתא דרשב"י דף קלו:
 5ר'נחן וכו" פלוגתתמכעין הפלוגתא בברכות ט ,:דלרבי
אליעזר בן יעקב בע"כ דמצרים שהמצריים רצו לכחש
ולרבי 1ת 1בע"כ דישראל ,מ"מועיין ס"ז וש"ט 7 :שע"ז
וכו' .ואל"כ מאי וינצלו שתרגומו ורקינו והרי נשתיירו
להםאלילי כסף וזהב ש"י ומ"ע אבל במ"מ פי' דהדורש
הזה מתר המלה על הגרעון כמו בראשית רבה פס"ז ס"ד
ופע"ד מ"ג ועל כן ממרש דויגצלו קאי על עבודתם זררץ:
 8לתחלתה .פירש בא"א שעשו ממט העגל ,אבל מלשון
התנחומא מ"ח וחזרה כבתחלה ונטלו את הכל לא משמעבן
והפירוש פשוט שחזרה להתירה .עיין ז"ר אבל מה דפירש
דצ"ל דס"ל כמאן דאמר עבווה זרה שנשתברה מ4שכ]יה
מותרה ,ע"ז מא :ליתא דאמילו לר"י דאמר אסורה הכא
מודה כדאיתאבירושלמי מב ע"ד דהפלוגתא אינה N ~ h d
בסתם אבל אסאינועתיד להחזירןלכליין ד"ה סוחר והכא
כאינו עתיר להחזיר דמי וזכר לסברא זו גם כן בבבלי
והיינו מה דמתרץ שמואל מא :בעומדין על בסיסן והכוונה
דבעומדין על בסיסן כמושעתידיןלהחזירןלכליין כדמפרש
ר' יודן אבא דר' מחנייה בירושלמי והמפרשים נדחקו,
ועיין שכלן טוב 8 :גדולהוכו' .רץנתומא וש"ט דף קמא:
 10תורי וכו'*עיין גירסת מ"ח רבספרי דברים דף קב הגי'
ן Hoffmann-~Jubelschrift 5. 260
כמו לפנינו,ועיי
(יד)  13מאה ועשרים וכו /עיי
ן בח"ג ולשוןרש"י מאה ועשרים מילהיה ,וכן הוא ברא"ם בשם המכילתא ריש בשלה
בד"ה וראו שאינן חוזרין ,ובת"י איתא ונטלובני ישראל מןפילוסין לסוכות מאה ותלחיןמילין משמע דגורס ככי"מ ומ"ח
וכתבעליו המפרש דמעות סופרים וצריך להיות קס מילין ומביא ראיה ממה דאיתא במכילתא מרעמסס לסוכות 4שרבעיבט
פרסה מהלך קולו של משה ארבעים פרסהולפנינו ליתא כן אבל כן גירסת הילקוט דפוס וויניציאה מרעמסס לסוכות מהלך
מ שרטה הולך קולו של משה מ
.הלך מ פרסהוכן גירסת התנחומא מרעמסס לסוכותארבעים פרסה אבללשון הפסיקתא זוטרתי
אמרו מרעמסס מהלך קל פרסה וכן הוא בש"ט דף קמד עדף קמא איתא דמרעמסס לסוכות מהלך תקבמילוהיינו הך דפרסה
דמילין ונראה דלפיגירסת הילקוטצריך להיות מרעמסס לסוכות מהלך קס[מיל] מהלך ארבעים פרסה ,וכן הוא במכילתא
דרשב"י ואח"כ גורס שם והיה קולו וכו' ארבעיםיום כמולפנינו אבל בילקוט דפוס ראשון ליתא למלתיום ובמ"ע מחזיק
בגירסת מאה ועשרים מיל' והמלות מהלך 4ערבעז-המיל פרסה מוחק לגמרי וגירסת הא"א מאה ועשריםמיל מהלך ארבעים
פרסהוהיה הולך קולו וכו' .אבל במ"מ גורס מרעמסס לסוכות קס מיל מהלך דמילין הוא פרסה הולך קולו של משה ארגעים
פרסה ובא"צ מגיה מאה ועשרים וכהרףעי
ן נסעובגי ישראל וכו' נשרים כיו"ב הולך קולו של משה וכו' ונראה דהעיקר מאה
וששיםמיל כאשר הוא במכילהא דרשב"י3 :נ הולך קולווכו' .רצה לומר שהיה
הולך בכל ארץמצרים ונתקבץ לרעמסס

קו*
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ואל תתמה שהרי כתובויאמריי' אל משהואלאהרן קחולכם מלאחפניכםוכו'והיה
לאבק על כל ארץ מצרים (שמות ט ח-ם) והרי דברים ק"ו ומה אם אבק שאין
דרכולהלך הלך מהלך ארבעיםיוםק"ו לקולשדרכו להלך כהרףעיןגמעובבי ישרף
מרעמטם למוכותלקייםמיה שנאמר ואשא אתכם על כנפינשריכםוכו' (שםיט ד):
םוכו תה .מוכות ממש היו ככתיב ויעקב נסע סוכתה (בראשית לג יז) דברי
רביאליעור וחכמים אומריםאין סוכות אלא מקום שנאמרויסעו ממוכותויחנו באיתם
(במדבר לגו) מה איתם מקום אףמוכות מקום .רבי עקיבא אומר אין מוכות אלא
ענני כבוד שנאמר וברא ה'על מכון הרציוןועל מקראיהענן יומם ונוגה אש להבה
לילהכי על כל כבוד חופה (ישעיה ד ה)איןלי אלא לשעברלעתיד לבאמנין ת"ל
ומוכה תהיה לצליומם מחורבוכו' ואומר ופדויי ה'ישובון ושמחת עולם על ראשם
בסופו:
(שם להי)רבי נחמיה אומר מוכוחהלפי שצריך למד מתחלהונותןלו
י
4
ד
כשש מאות אלף רכלי כששים ריבוא דברי רבי ישמעאל שנאמר הנה מטתו
שלשלמה ששיםגבורים מביבוגו' (שה"ש כ ז-ח) הנה מטתו שלמי שהשלום שלו
ששים ריבוא גבורים מגבורי ישראל כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה וגו' עלכן
יאמר במפר מלחמות ה' (במד' כאיד) וכתיביעלזוחמימים בכבודירננועל משכבותם
רוממות אלבכרונם וחרבפיפיותבידם לעשות נקמה ככוים ואומר לאמור מלכיהם
בזיקים ואומר לעשות בהם משפט כתוב הדרוגו' (תלים קמט ה-ט) :לבד מטף
לבר מנשיםוקטנים ר'יונתן אומר לבד מטף לבד מנשים טףווקנים.
מיל] א ח,ן מ הפרסהןא הלךן הולך וכו' להלך שורה ג]
מ ח'ןיום] ט ח'ן  1אטב תתמההרי הוא אומרןוגו'] רק
אב 2 1על וכו'] דב וגףןמצריחן א נ' וא'ן כ והלאן א
הדבריםןומה וכו' ק"ו] ט ח' ן  3כ להלוךוכן בסמוךן
הלך] ק ח' 1 ,הולך ,איהלךןנסעו] א באוןבני] מ ח'ן
 4מ מוכההןוגו'] טס ח'ן 5היו] דכמ ח'ן אהיו דב'
ר"א שנ' ויעקב וכו'ן דכתיב] מ ח'ן טכ שנ'ן מ סכותה
ויצן וגו'ן  6מ באיתם וגו'ן  7מ אף סוכתהן  8כ הכבודן
וברא וכו'לילה] רק רן מקראיה] ק מקדשן במקראו על
כלמכון וכו' יומם ונוגהן  9אטואיןן כ ולעתידן  10יומם
וכו'וגו'] כ ח' ן מחורב וגו'] כוס ח' ,א ח' מחורבן
ואומר] ט ח'ן ושמחת וכו'] ד ח' ,אטכ וגו'ן 11כ לזמרן
ט בתחלתו ניתן לו ,ס בתחילתהגיתן לה ן א גתחילתו
תתןן כק ונותןן הא] כ ח'ן מ בסופה ,כ כסופון 12שלין
ך ח' ,א נ' וגו'ן אטכמש ששיםןדברי ר"ל מ ח'ן שנק
כח'ן 13ששים וכו'] אט ח' ,כוגו'ןסביבוגו'] מ ח'ן הנה

ירושלמי פסחיםלב ע"ג ,מכילהאיהרו מסכתא דבהדש פ"ב
מ"ת דברים דף גז ,ות"י באן פסוק לא ,שמות רבה פי"א
ס"ה וי"ט ט"ו ,תנחומא וארא סי-ד ,ילקוט מסעי בשם
שוח"ט2 :והרי .בא"א כתב דצ"ל מקודם ומצרים מהלך

מיום 3 :כהרף .נראה דצ"ל וכהרף ,מ"ע 5 :ממש.כעין
זה ת"כ אמור פרקיז הי"א,ובבבליסוכהיא :חלוף בשמות
האומרים - :סוכתה .ושם מפורש על כן קרא שם וכו':
 6ואכ"אוכו' .בא"צ גרס דברי חכמים אחר ר"ע ומגיה
י אלא לשעבר וכו'
בדברי ר"ע שנ' וסוכה תהיה לצלאיןל
ת"לופדויי וכו' ,אבל מלשון התנחומא ס"ט רע"א סוכות
אלועגנים כענין שנאמר כי על כל כבודוכןלעיל וסוכה
תהיה לצל ירמם משמע דמלת תהיה דורש שהוא בעתיד'
ן שהש"ר פ"א פסוקז ור"ע לשיטתינו רס"ל דסוכות
ועיי
ענני כבוד ובפסיקתא זוטרתיאינו מביא 4א דעת התכמימ
ובש"ט דף קמא רוצה להתאים שיטתהחכמים עם דעת ר"ע
ובאמת שם מקום הוא אבל נקרא כן על שם המאורע
דכאשר באו לשם חפועליהם ענגי כבוד או עשו סוכות
כרעת ר"א' וכן בת"י מרכיב דעת התעמים עם דעתו של
ר"ע ,ועיין בראשית רבה פמ"ח פ"י 9 :חופה .בא"א
משלים וסוכה תהיה וגו' 10 :ושמחתוכו'~.וכן ת"י שם
וענן יקר תהי מטל על רישיהון 11 :בסופו .יבמותיג.:
ירושלמי שם ג ע"א ,בראשית רבה פס"ה ס"ת פ"נ מ"ג
פ"פו ס"ס ,שוח"ט תהלים ט ,ומכירי שם ,ילקוט 9ם רמז
תרמה 12 :דברי ר' ישמעאל' יש למחוק וכן ליתא במ"ח
וכןמוחק בא"צ14 :רבוא .באיפת צדק מוחק וא"צ .ובמקום
מטתו נראהלגרוס מטותיו כאשרהוא במדרשהכמים ובשיר
השירים רבה פרשהגפסוקו ס"ד'ועיין מסכת דשירה פ"ט
ויבמות קט :תוסמ'ד"ה ששים 18 :לבד מנשים' בא"צ מוחק
מנשים וגורס לגד מקטנים דברי ר' ישמעאל רע"א לבד

מטתה ד ח'ן מ מטותיון ט שלמי שאמר והיה העולםן ד
י ך וששיםן מגבורי ישראל כולם] מ ח'ן א
חהרשבלווםגו'ןע4
לכן וכו'ן מלומדי וכו' וגו'] ט ח' ,כ וגו'ן
וגו'] מ ח'ן  15כ בספר וגו'ן ה'] מ ח' ן וכתיב] אט
ח'ןיעלזו וכו'משכבותם] מ ח' ן כ חסידים וגו' רוממות
 4וגו' לעשותן אירגנו וגו' רוממותןירננו על משכבותם]
ט ח'ן  16א בגרונם וגו'לעשותן וחרב וכו' בגוים] ד ח'
וחרבוכו'בידם] ט ח'ן אכ נקמה (א נ'בטים) וגו'לאסורן
ואומר] ט ח'ן אכ מלכיהם (אנ'בזיקים) וגו' לעשותן ואומר וכו'ואומר] .מ ח'ן  17ואומר וכו' וגו'] ט ה'ן כ נהם 1ג'1ן
נ,
ר'ישמע4לק1-
הדר] א ח'ן הדרוגו'] מ ח' ן .18דנשיםןמנשים] אטב טףן מ ר'יונתן אומר מאה ועשרים רבאדברי
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וג ם ערב רב וגו' מאה ועשרים רבוא דברי רביישמעאל .רכי עק.כא אומר
מאתים וארבעים רבוא .ר'נתן אומר שלש מאות וששים רבוא :וצאן ובקר מקנה
כבד מאד עליהם אמר הקב"ה לאברהם ואחריכן 'צאו ברכוש גדול יברא' פו יד)
עםיציאתן ממצריםאני ממלאן כסףוזהב.
ו
ל
א
ג
נ
ש
להכצה
ו
ק
י
פ
מ
ה
א
ל
ו
ד
?
ה
מ
י
ע
ה
את הבצקמגיד שלשו את
וכן
אתה ממ
יעתיד לבא מהו אומר ישבות מעיר מלוש בצק עד חמצתו יום מלכנו וכו'
אא
וצ
פל
(עמוםז ד-ה :,עוכותאין עוגות אלא חררה שניועוגת שעורים תאכלנה(יהזק4דיב)
וכתיב אך עשי לה משם עוגה קמנה בראשונה (מלכים א'יז יג) נם גדול נעשה להם
בחררהזו שאכלו ממנה שלשים יום ער שירד להם המן :כי כורשו ממצרים
שוס? אני מאליהם ה"ל ולא יכלו להתמהמה עד שנגאלו :וגם צדה לא 1C'Y
(ומה שבגתים לא גרס)ן ד ר'יוחנןן לבד מטף וכו'] אבכ
מאה וששים ריבוא לבד מטף מנשים (אב ח ),לבד מגשים
טף וקטנים (כ מנשים וטפי קטנים)ן  1וגו'] כ ח' ,ט עלה
אתם ,א עלה ן  2מ ר'יונתן וכן פש ן שלש מאותן ד
מאתים ,וכבפנים כ"ה גם פש]יצאז] טח' ,אסצאןן מקנה
כבד מאד] דם ח' ,כ וגו'ן  3מ על זה אמר המקוםן טכ
עליה אמר המקום (טהב"ח,ן ק הב"ה ,אהק'ן אטלאברהם
אבינון כ יצאו בר ישראל עם יציאתםן  4ממצרים] מ ח"ן
כ מסולאין ן  5הבצק] א נ' וגו'ן ד הספיקן מ הספיקה
להחמיץן אטכ לחומצהן  6אתה מוצא] ד ח'ן מהו אומרן
דכ ח ,,מ שנ'ן ט וישבותן אד מעיר וגו'יום ,כ מלוש
וגו'יוםן עד וכו' וגו'] מ ח'ן 1ג'1ן טח'ןל עוגותמצותן
ט ועוגותן ר תאכלן א שעוריםוגו'ן  8גטכלמ ואומרן
אך] טכ ח' ,ר אךןבראשתה] רק כ"א וגו'ן 9זו] רקמן
אט שהיו אוכליןן ממנה] ד נ' לחם] שלשיםיום] ד ח'ן
להם] ד ח'ן ממצרימן א נ'וגו'ן 10מ,יכול מאליהםן ת"ל]
ד שנ'ן ט לאן עד] מ על ,א ח'ן לא עשו להם] מ ח'ן

וכו' ובבה"מ צידר להגיה הגברים לבד מטף הגברים לבד
מנשים לבד מטף וקטנים ואח-כ גרס הגברים לבד מנשים
וזקנים לבד מטף הקטנים.ועיין לשון הש-ט דף קמא כשש
מאות אלף רגלי דהיינו ששים רבוא דברי ר' ישמעאל
לבד מטף לבד מטפי קטנים זכרים וכשהוא אומר הגברים
פרט לנשים ועל פי זה מפרש גם כאן הפלוגתא דלקמן
ונראה קצת דאיזה חסרון בכאןונשנוכאן שלשדעות במספר
היוצאים מן ישראל ולעומת זה נפלגו גם כאן לשלש דעות
במספר הערב רב ואולי ס"ל לר'ישמעאל דלבד מטףהיינו
גםכןששים רגוא ואםכןבין כולן קב ור-ע סובר הגברים
לבד מנשים שהיו גם כן ס רבוא ולבד מטף כיוצא בהן
וא"בבין כולן רם גר' נחן או ר'יונתן ס"ל דהגברים חוץ
מנשים וזקנים דהיינו קפ ולבד מטף כנגד כולן ועולה
מספר כולן  2 ioeשלש וכו' .עיין במכילתא דרשב-י
דדורש מן רב וגםשהיו גרים ועבדים שלשה כמספר ישרן
וכעין זה מירש בש"ט דף קמא דר' ישמעאל דורש רב
כפליםמגבריםהיינו קכ ור"ע דורש גם היינו כפלי כפלים
שהם רמ ור' יונתן דורש גםויו דוגם שהן שס וקרוב לזה
פירש בשבות יהודה ובבה"מ מפרש דלר"י הערב רב היה
כמספר ישראלהייגובין הכל קכ ור"ע סבר דנדים מטף
וזקנים היו גם כן ם רבוא שהן עם הגברים קכ וערב רב
כמותן שהןבין הכל רמ ור' נתן ס"ל דנשים וזקניםהיו ס
רבוא וכמו כן הטף נמצאבין הכל קכ וערב רב כמותן סך
כולן שם .ובמ"ס מפרש דר"י אינו חושב רק הזכרים
שהגדוליםהיו ס רבוא וכמו בן הקטנים הרי קב רבוא והערב
ומספר הקטנים ומספר הזקנים ד פעמים ס רבוא הרי רמ רבוא וכמספרן מספר הערב רב .ור' נתן אינו חושב אלא הגברים
ן ת"י ,הרי שס רבוא
וקטנים וס"ל דחמשה קטנים היו כנגד כל אחד מהגדולים עלפי הדרש דוחמושים עלוהיינו מחומשיםעיי
וערב רב כמותן' ועיין הערהלעיל 4 :ממלאן'עיין גירסת כי-מ ולפי זה אמטר דצריך להיות מסלאן ,אבל גםלפיגירסתנו
אפשר ההכוונה כך כדאשכחן ממולאיבנ! בתרשימם ומלת כבד מאוד דורש דמשמע שהיו טעונות כסף וזהב ,ז"ר .עיין בכורות
ה ,:פרכות ט ,:שמות רבה פ"ג סי-א .ש-ט ,פ-ז ,שה"ש זוטא הוצאת בובער דף יד 5 :מגיד וכו' .בתנתומא לשו ולא הספיקו
לאפות ,ובמ"ע נוטה לומה דכן העיקר וע"י אשגרה העתיקוברייתא דלעיל פי"ג אבל בש"ט ופיז כלפנינו 9 :שלשים .וב-ה
תנחומא ,פ-ז וש"ט דף קמב ,ומדע-ר פ"ה ופ"י ,וכן יוסף הכהן בקדמוניות  ,2, 15,1קדושין לח ,.שמות רבה ת"ג ס"ד ,אבל
מכילתא לקמן מסכת דויסע פ"א אכלו ממנו הל-א יום וכו' ששים ואחת סעודות .וכן הוא גפ"ז וש"ט וכן שמות רבה פכ"ה
ס"ד ,ובשיר השירים רבה פ"א פסוק ז ר'אליעזר וכו' ל-א יום דא-רשילה ששים ושתים סעודות ובם-כ שם מגיה דצ"ל אכלו
ממנה אחד ושלשים (משמע שהיתה לפניו הגירסא שלשים כמו שהוא בילקוט שה"ש רמז תתקפג) דא"ר שילה ששים ואחח
סעודות ובתנחומא כאן איהא ששים פעמים ולפי הגירסא ששים ואחת מתחילין הסעודות מן הבוקרשל סו בניסןוכלין בסעודה
של טובאייר בשחרית שהרעמו על שלא היה להם בערבלאגול .עיין רש"י והא"ע בשלח טז א אבל בע"ז וש"ט באן מפרש
שהן מא סעודות לפי שאכלו מן החררה בלילה הנכנס לטו באייר ובסו בבוקר ירד המן משמע דמונים הסעודות מן הערב של
טו בניסן .אבלמנין זהאינו מדוקדק דמפשט הכתוב משמע דלא ירד המן אלא בששה עשר באייר' והפ"ז סותר את עצמו
דלקמן פרשת בשלח מונההסעודותמןליל טו בניסן כמו כאן אבל כתב בפירוש דהמן ירד להם בששה עשרבאייר ,ומן הוא
בש"ט שם דף קי .ור'גחיי כתב דהספיקה להם החררה גם לסעודת הערב של טו באייר :ולפי זה קשה למה התרעמו עלכן
נראה דהעיקר מהגירסא סא סעודות ובענין המנין של ל או לא יוםאין חלוק בגוף הדבר רק דמה מוגהיום שיצאו בו ומר
אינו חושב.ועיין בת"י ובשה"ש זוטא הוצאת בובער דףיד הגירסא מ יום 10 :מאליהםוכו' .כלומר שהמצריים גרשו מליהם
ת"ל ולאיכלו וכו'כי באותה הרגע כלה הקץ ,ז"ר ובה-מ .ולפי פירוש זה יותר נכון לגרוס על שנגאלו כגירסת הם-ח או
כשמאלו וכן פירש במ"ע וכתב רהרורש הזה סובר דהאי ולא יכלו להתבהמה אמצרים קאי' ובמ"מ פירש רמ"ד דיציאתם
ממצריב היתה רצונית ואם היו רוצים להשאר הרשות בידם ת"ל ולא וכו' משנגלו ונראה כפירוש הראשון ודוגמתו לקמן סוף
,
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('1

להם להציע שבחן של ישראל עד שלא אמרו למשה היאך נצא למדבר ואין
לנו צדה לדרך אלאהאמינו והלכו אחר משה ועליהם מפורש כקבלה והלוך וקראות
באזניירושלים לאמרוגו'(ירמיה ב ב) מה שכרנטלו על כך קדש ישראלליי'וגו'.
ומושב בני ישראל וכו' .כתוב אחד אומר שלשים שנה וארבע מאות שנה
וכתוב אחד אומר ועבדוםוענו אותם ארבע מאות שנה (כראשית סויג) כיצדיתקיימו
שני מקראותהללו שלשים שנה עד שלאנולדיצחק נכורה גוירה כין הכתרים .רבי

אוטר כתוב אדד אומר ועבדוםוענו אותם ארבע מאות שנה וכתוב אחד אומר ודור
רביעיישוכו הנה (שם טו) כיצדיתקיימושניכתיבין אלו אמר הקרוש ב"ה אםעושין
ם לשנים,
תשובהאני כואלם לדורות ואםלאואניכואוי
ומושבבני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים ובארץ כנען וכארץ גושן
שלשים שנה וארבע מאות שנה וזה אחדמן הדברים שכתבו לתלמי המלך כיוצא בו
התכואליו קהים כהא בראשית ,אעשה אדם בצלם ובדמות ,זכרונקוביו כראם,ויכל
ביום הששיוישבותכיוםהשביע ,.הכה ארדה ואבלה שם שפתם ,ותצחק שרהכקרוביה
פרשהיח ד"ה ויהיכי הקשה וכו' .ולשון השי ט דף קמם
1להודיע] ך נ' הקב"הןעד] רק ךן אטכס אנויוצאיןן
שומע וכו' להתמהמה עד שיאפו אותו כענין שנ'כלה יגרש
כ במרברן אטואיןבידינומחיה(א צדה)לירךן  2האמינו]
אתכם מזה1 :עד .בא-א מחקו וליתא רק בדפוס ראשון
אכ נ' בון והלכו] א נ ,להםן אטכמ אחרי ן אטכמ
אבלאין הכרח להגיה3 :ליי' .במ"ע מקיים גירסת הדפוס
עליהםן וקראת] ל נ' ה'ן  3לאמר] רק אסןוגו'] וק ח'ן
וגורס לכךנאמר וגם צידה לא עשו להם ,ונראה דכצ"ל אבל
א
ת
ק
י
ס
פ
ב
ת
ו
א
ח
ס
ו
נ
ה
ל
כ
ב
א
מ
ו
ח
נ
ת
ו
וש"ט
ם
ג
ו
כ ומהן על כך] ד ח'ןליי'] ד נ'לכך נאמרןוגו'] רק ט
זוטרתי
ורש"י
וראפ-ע ורמב"ן ליתאועיין תדב"א פרקי"ז דף פה וילקוט
 4וגו' טס ח'ן כ וכד'ן א אחר וכת' וכו'ן שגה בפ"א] מ
ירמיה 4 :כתוב וכו' -שמות רבה.פי"ח סי-א ,סדר עולם
ח'ן  5וכת' וכו' אומר] מ ח'ן כ אחרן שנה] ט ה'ן מ הא
רבה פ"ג ,פרקי דר'אלעזר פמ"ח ,תנחומא ,פסיקתאזוטרתי,
כיצד שלשים וכו' ן אטב כתובים הללו (כ ח') ן  6מ
ושכל טוב ,לב מדות דר"א של ריה"ג מדה לב ,ת"י ,ילקוט
לך לך עז 8 :אם עושין וכו' .ומשתמע ליה דדור
גזרתביןן  7כ אותם וגו'ן כס אמרן  8מ הא כיצד אם
י
ע
י
ב
ר
מיצהקהיינו יהודה אס יתו ואם לאו לשנים ,זיתרענן.
עשו,אטכ הללון אמר הקב"ה] אטט ח'ן אכ עשו .טיעשון
ובש"י צידדלהגיה אם עושים תשובה וכו' לשנים ואם לאו
 9טבמ גולםאניוכן בסמוך]א ג4ם אני בת"ב0נ ישרק
א
לדורות דהיינו אם יזכו יכנסו מיר לארץ ואם לאו דור
ח'ן קובמצריםן א במצר' בארץ ארבע' ובארץ גושןן מ
רביעי מיורדי מצרים כי קהת מיורדי מצרים ובני משה
נכנסו לארץ כפירוש הראפ-ד והרמב"ם בעדיות פ"ב מ-ט'
במצרים עם שאר מקומות שלשים וכו'ן  11שנה בפ"א] מ
רעיין תוספתא שם פ"א הי"ד ות"כ אחרי פרשה ט ה"ה-ו:
ח'ן אכמ זהן מ מהדבריםן כיוצא וכו'אליו] כ ח'ן 12
א
 10ומושבוכו' .ירושלמי מגילה עא ע"ד ,בבלי ט' ,מסכת
מ לון א כיוצא בו אעשה וכן בכולןן תמכ ונקבהן ועמא
סופרים ס"ה ת"ז-ח ,מסכת ספר תורה פ"א ת"ח ,תנחרמא
בראו ,תנחומא ב' :בראם  13אכמ בששי...בשביעין שם
שמות סכ"ב .תנחומא ב' שם מי-ט ולשון הירושלמי שםיג
דברים שינו וב-ה בפרט וכ-ה במס' ס-ת אבל בבבלי מונה
כיפתם] א ח'ןשפתם] כ ח'ןא ותכחש שרהןשרה]כשבן
טו.ע"י שהוסיף וישלח את זאטוטיבניישרן (שמות כד ה)
ואל זאטוטי בני ישראל (שם יא) ובמס' סופרים איתא גם
כןיג אבל אחר כך מוגהיד עלידי שנוסף ואל זאטוטי
מי.ה דברים נראה דאינו אלא אשגרה מןיח תקוני סופרים
ובמ-ס האריך ובתנחומא איתא זה אחד מעשרה דברים ובנ"א א'משמונהוכן בתנחומא ב' נוסהאות שונות - :ובארץ וכו' .בא"צ
מגיה במצרים ובשאר ארצות עלפ הבבלי והירושלמי ובמס' סופרים בארץ מצרים ובארץ כנען 12 :אלהים וכו' .כי מדרך
יעת רש"י שלא יאמרו דשתי רשויות הן וטעמו לפי שכבר שאלוהמינין דאלהים לשון רבים
הכבוד להזכיר את השם תחלה ולד
והשיבו להם דכתיב ברא ב"ר פ"ה ס-ט ותשובה זו אינה מכרעת רק בהקדם השם דבהקדס הפועל כמה פעמים לא ישאר המין
והמספר ,מ"ע .עודיש לומר דבאו להוציא מן הפירושכי בראשית הוא נסמך כמו בראשית הבריאה עלידי הקב"ה (פירוש
ן ,5. 51י]  - Geiger~ Nad~gelassene Schriftenאעשה
רש"י וראב"ע) דלפי פירוש זה יש לטעות דהיה חומר קדום,עיי
אדם וכו' .בראשית רבה פ"ה מ"ג וס"ס ,אבל בתנחומא ב' ויברא אלהים את האדם בצלם ובדמות - :ונקוביו בראם' משמע
דקאי אפסוק שבבראשית א כז וכן הוא בירושלמי עמביא השינוי הזה קודם ויכל וכן משמע בבראשית רבה פ-ח מי"א אךציון
פירוש מהרז"וו שב .):שובל בבבלי ובמסכת סופרים מביאיכ):
הכתוב שם זכר ונקבה בראם כמו שהוא בבראשית ה ב ,ועיין ב
השינוי הזה אחר הפסוק דויכל ואם כן קאי אפסוק שבפ"ה ולשון הבבלי זכר ונקבה בראו .וכן הוא במסכת ספר תורה ומוסיף
בבבלי ולא כתבו בראם להודיעכי הכוונה על הפסוק שבפ"הולפי זה הכוונה שנבראויחידי דו פרצופין כדאיתא בערוביןיח.
וגם לפי הירושלמי והמכילהא יש לומר דעיקר השינוי היה דפרשו לתלמי המלך דזכר ונקבה היינו דו פרצופין ,אבל לפי גיר'
ן גירסת מ-ח - :ויכל וכו' .בראשית רבה פ"י :D"O
כי"מ דשנו שכתבו בראם במקום אותם צ"ע מה טעם לשינוי זה ,ועיי
 13הבה וכו' .בראשית רבה פל"ח פ"י - :בקרוביה .ששרה ספרה הצחוק לקרוביה ולכן הקפיד עליה הקב"ה אבל אברהם צחק
מגילה .ובבה"מ נותן עוד טעם לדברכי מלת לאמר לאיתכן על המחשבהועיין בראשית רבה פמ"ח סי"ז:
בלבו ,רש"י

,
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לאמה כי באפם הרגו שור וברצונם עקרו אכום.1 ,קח משה את אשתו ואת במו
ילהיך אותם להאיר
וירכיבםעל נושא ארם ,לא חמור אחר מהם נשאתי ,אשר חלקי
לכל העמים ,ושתכולו אשר לאצויתילאומותלעבדם .וכתבולו ואת צעירת ההלים
ומושבבני ישראל שלשים שנה וארבע מאותשנה.
ויהי מקץ שלשים שנדה וארבע מאורע שנדה מכיר שמכ.וז שהגיע
הקץ לאעכבן המקום כהרףעין הבחמשה עשרבנימן נדבר המקום עם אברהםאבינו
בין הכתרים)י כחמשה עשרבנימז באו מלאכי והשררו אצל אברכהאבינו לכשרו
וכבחמשה עשרבנימןנולד יצחקקוומנין שבחמשה עשרבנימןנכורהגורהכיןהבתרים
ששמהי מקץקץ אחד לכלן וכה"אויהי בעצם היום הוה יצאו כל צבאות י"
מוצא כל ומן 1ט"טראל מעףעכדק ככיפול עמימת
מלאכי השרוץ וכן
"
ט
ר
ש
משועבדת עמהם שנ'ויראו אתאלהי ישראל ותחתרגליו כמעשה לבנתהספיר (שמות
כד י) .וכשנגאלו מה הוא אומר וכעצם השמים לטוהר ונאמר ככל צרתם לו צר
(ישעיה מכט) .איןלי אלא צרת ציבור צרתיחידמנין ת"ליקראני ואענהו עמו אנכי
בצרה (תלים צא סו) ,ואומרויקח אדנייוסף אותו ,ואומרויהיי"י אתיומף (כראשית
לט כ-כא) ,ואומר מפני עמך אשר פריתלך ממצריםגויואלהיו (שמואל ב' ז ככ).
ר'אליעזר אומר עבודה זרה עכרה עם ישראלבים שנאמ' ועכר בים צרה זהבה כים
גלים (וכריהי יא),וא.זהוה והצלמו שלמיכה .ר'עקיבא אומר אלמלא מקרא כזיכ
אי אפשר לאמרו ככיכול אסרו ישראל לפני הקב"ה עצמךפדית.וכן את מוצא בכל
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הרגמם כתבו לו ומושבן  4א ישראל אשר ישבו באר' מצ'
משער לפי שהיוליצני הדור 4וומריבם שישראל עובדים
ובאר'כנען ובא'גושן שלשיםן שלשים וכו'ן כ ח' ,ד וגו'ן
ן ספרי דברים פיסקא קמח:
לצורת חמור - :להאיר .עיי
 3לאומות .בא"א מוחק מלה זו- :לעבדם .שלא יטעה לומר
שנה] א נ' וא' מן הדברים שכתבו לתלמי המלךן  5וארבע
ן ספרי שם וצ"ע - :צעירת .מפורש
לאצויתי להיות,ועיי
וכו' שנה] רק מ ,א וגו'ן טס שכיוןן ר שהזמן הגיען 6
בבבלי מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה,
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שאמו של תלמי' ולפי הגירסא שעירת הוא תאר לארנבת
בלשוןיון :ט0ן6סך8 :8ומנין ובו בתנחומא  D~bמסיים
אבינו אברהם וכן בס' ן  7ד השרת לאברהם לבשרון מ
"ביותויהי מקץ שלשים
.בסו בגיסןעתידין להגל משעבוד מל
המלאכים לבשר את שרהן  8המוסגר ר ח'ןבגיסן] מ ח'ן
נטנה קץ אחד לכולם' ועיין סדר עולם רבה פ"ה ,בראשית
ומנין וכו' הבתריםן ט ח' ן ומנין שבחמשה עשר] אדכ
.
פ
ס
ו
ת
ב
ר"ה
רבה פמ"ה סי"ב (ושט איתא פרס הפסח אגל
בחמשה עשרן  9מקץן כ נ' שלשים שנה ,א נ' וגו'ן וכן
י-א' ד"ה אלא ג' פסח) פ"נ סי"ב ,שמות רבה פי"ח מי"א,
הוא אומר] ר ח' ן הזה] מ ההואן כל וכו' השרתן ר ח',
פס"ר פיסקאז דף כא' אבל בר"ח שם איתא דנתבשר בחג
ואמר למועד הראשון שהיה בחג ,ועיין בתוספ' שם ובפ"ז
אכ וגו'ן 10אלו וכו' השרת] ט ח'ן ס מוצא בכל מקוםן
וש-ט דף קמר ורש-י 10 :מלאכי וכו' .לעיל פרשה ט:
אטכ שכל זמןן כביכול] אטע ח,ן  11משועבדת] ר ח'ן
י
 16עבודה זרה וכו' .לקמן מסכת דויסע פרשה א ,ספר
ותחת וכו'] כ ח' ,א וגו'ן כמעשה וכוץ ד ח' ,אט וגו'ן
ממדבר צד פב ,מררש תנאים דברים א א ,ירושלמי סוכה
נד ע-ג ,בבלי סנהדרין קג ,:שמות רבה שכ"ד מ"ב ופמ-א
 12חטכם ואימר בכל ]  13צרת בפ' ב] א ח'ן מ שנ'ן
ס"א ,במדבר רבה פט"ז סב-ו ,פדר"כ פי"א דף צח,:
יקראני ואענהו] ס ח'ן עמו וכו' בצרה] ט ח' ,אכ וגו'ן
תגחומאכי תשא ס.יד (בשם ר'יוסי) וראה סט"ז (בשם
 14כ יוסף וגו' ן אט אותו (א נ' ויתנהו אל בית הסהר)
ר' יהודה בר' אליעזר) ,שוח"ט קא ,ילקוט שופטים עד
ו
ה
מ
ו
אומרויהין כמ וכתיבויהין טיוסףויט אליו חסר.
כיוסף וט'ן  15אטכס וגה-א מפנין אלך וגו'ןלך] דט
(ח'ן ממצרים] ט ח'ןגוי וכו'] כ וט'ן ד אלהיון  16ר-א וכו' מיכה] ט ה'ן והכה וכו' גלים] אכש ח'ן  17כ צלםן וה ב"ג]
מ ח'ן אטאילולי הדבר כתובן  18כביכולן מ ח'ן ט אמרן אטכמ המקוםן פדית] ק ח'ן כ שבכל ,אט שכלן

:

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

52

מפכת דפםחאבנא

פרשה יד-סו

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

.

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

זכריה תקעת .תהלים התנה ,אבות דר' נתן נ"א פל"דועיין
ח] 1-literarischen Gesells(haftמ5ןאJahrbuch der 15
, 1909, 5.76א  2 Frankfurt 8.למענכפ עיין ילקוט
תהלים מזמור קלו 8 :ללבנון .בא"ע מגיה מלגנון ,ועיין
לקמן בשלח מס' ועמלק
פ"נ .ומדרש שמואל פ"ר וספרי
במדבר דף פג 9 :ליל וכו' בא"צ מגיה לה' וגו' הוא

