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 ~סוד ~ןא מצרים יצ~את ז~ר
בתורתו

 ש~
 משה

 ו~מו~
 ~דול

 ~~ בצ~יית~
 ישרא~~

~~~~
 ישראל אלהי ה~ כי הוא מ~ה תורת של עקרה

הו~
 וע~~ ~ ~א~ון

 צןה
 ש~~

 ~שנה ~~~ים
 ירא~

 ~ל זכורך ~ל
 ן~ב~יו ~~ צב~ות הם ~~~אל ו~נ~ י~ז~~ ~ כ~~ג ~~מות ה~ ~א~ון~~~

כ~~~
 מ~ר~ם מ~רץ ה~ צ~~ות כל יצ~ו הזה היום ב~צם ןיהי

 ~~ב~~~ם
 מ~ב~

 הוצ~~י א~ר ~ם ~ב~~ ~ב~ים ב~~~~ לי כי ואומר
אות~

 אלהיכם ה~ א~י מצרים מארץ
 אמר כן ועל נ~ה~~ כ~ה~ ~ןיקר~

 מ~ר בנך ישאלך כי כ~ל~~רך
 ~אמ~

 לבנך ו~מרת א~~~~ אלהינן ה~ צוה~שר וה~ש~~י~ ןהחקים העדת ~~ה
 עב~י~

 ~~רעה ~יי~ו
 ~יד ממצר~ם ה~ ןי~יאנו~מ~רים

 ומ~~ים או~ת ה~ וי~ן ~ חז~~
~~ן~
~ 

 ~ ןגו~ אותנן הביא ~~~ן משם הוציא ואותנו
 לע~ות ה~ ןיצו~ו

~ת
~~ 

 ~~לה ה~קים
 הי~~ם ~ל ~~ן ל~וב אל~ינן ה~ א~ ~ירא~

ל~~תנ~
 ~~~ ןהנ~ הזה~ ~היום

 ~הם ~~דות
 שהם הזכרון מצו~

 ~בואר~ ~~נינם במש~טים וסיים לנו שאיר~ו המאור~ות ~ל~דןת
ןהזכי~

 הא~ם שא~ן הד~רים ~הם החןקים באמצע
 י~ו~

 ~מ~א
 ו~צונו ש~יים ~~ו התשןב~~ ~י~ר הוא ןע~יהם מ~צמו ~הם~~ם
 זו ~תשו~ה ~~ם כלל אמ~ם ~ ה~~ה החק~ם ~ל את ל~שותה~
 את אמר וע~כ ~ המ~~~ים גם ~~ד~תגם

 כ~
 ה~קים

~זה ~~~ ~ ה~~~
~~~ 

 ןא~ר חו~ים~ הם כ~~ו נ~שה אןתם
 ב~~~

 ~יו~נן
 עבדים שהיינו ל~י~~שןתם~

 ל~רע~
 והנ~ו ה~ ויוציאנו

 כע~~ ~א~~נינו~ רצון לעשותו~לינו ~~~~~
 שצןנו מ~~דון ~נו ~וק א~~כל ו~~~ ~ ~דוניו ל~ש~~ת ה~ר
 לעשו~

 וא~~~ א~~~ כל
ואמר הו~י~

 כל את ל~שות נשמר ~י ~נו תהיה וצ~ק~
 ~~צן~

 ל~~י הז~ת
 שהם וא~~~י ר~ל ~ צונו כא~ר א~~ינוה~

 מ~מ ל~~ עבדו~
 ~נו ~צ~קההש~ירה ת~י~

 ר~~
 ן~~~ה ~זכות

 והו~ טו~
 כ~~ין

 ~~ו~ ~ברא~ית צדקה~ו ןי~~ב~
 ן~~
~ 

 ו~~ביה המתרגמים שתר~~ן
 לי~

 והראב~~~זכן~
 וצ~קה ~~ו צ~~ה ~ם כ~ב

 ~ןה וכן ~~ו~ ~ה~~
 ~ נ~~יר ~מען עבדיו שא~חנו בבג~ינו סי~ן לנו שנ~שה כללב~רך
תמי~

 ~צו~יו את
 שצו~ והו~

 ~גד~הם ~נ~י ~ל ציצ~~ ~הם ו~~ו
 ונת~ול~ר~ם

 ציצ~ ע~
 ~תי~ ה~נ~

 ~ב~~~ר ן~ו~ תכ~ת
 הסרים ן~~גדי ~~בדים ב~~די ~~~תמות כ~ין היא זו מצןהןע~ין ל~~~~ ~~ן~



 כ~ין ~דוני~ם~ל~~~~עת
 ש~וז~~

 בגמרא
 ~~~א~ שב~

 ~~א~
 לע~ין

 ~ ~בכס~תו בחותם יו~א שאינועבד
 ד~~ רב~ן ~~ל~ו שם ואמרן

 או~ה בסוף ןנאמר ~ וכו~ חתומ~ ~סרבלי ליפקי לא גלותאריש

 מצרים מארץ אתכם ה~צאתי אשר אלהיכם ה~ אניה~צ~~
 להין~

לכ~
 הדבור היה וע~כ מ~א~~ שם ~שם אלהיכם ה~ אני ~אלהים

 הוצאת~ך אשר א~היך ה~ אנכי הדברןת לכל יסוד ~~ברות בי~הראשןן
 כ~~ ~~מות עבדים מב~ת מצריםמארץ

 ב~~

 כטעם הדבןר זה וטעם

 וגו~~ היינו ~בדים ל~~ךוא~ר~

~~~~~
 במציאו~ לדיבןר ישראל ~ןצרכו שלא כאן ~העיר א~י

 אל תאמר כה כמ~ש מאבןתי~ם אותו~ י~~ו ש~בר ןבמדותיוהשם
 אל~י א~רהם אלהי אבן~י~ם א~ה~בנ~י

 י~ח~
 שלח~י יעקב ואל~י

 אב~ ~~ו~~ ג~ ~~ם וגן~א~יכם
 ו~~צרים ~~ר~ה הוצר~ן ~מפתים

 ז~~ ~שם מו~ת לנו תנו לאמר ~רעה אליכם ~~בר כיכ~~ש
 ה~ שלחן אשר ו~מו~תים האתת לכלןאן~ר ~~~

 ~צרי~ באר~ לעשו~
 ןל~רעה י~א~~ ל~~~ ~דברים ארצו ולכל ~בדין ו~~לל~רעה

 ~ אמ~
 ז~~ ~~מןת ה~ אני ~י תדעבז~ת

 י~ז~

 למ~ן ואומר
 ת~~

 אין ~י
 ח~~ ~שם אלהינוכה~

 ו~~

 הא~ץ בקרב ה~ אני כי ת~ע ל~ען ואו~ר
 שם~שם

 י~~~~
 בעבור ואומר

 תד~
 ב~ל ~מני אין ~י

 ט~~~ם האר~

 י~~~~
 ~~~י ~~ר ו~מ~ן ~חי א~ הראותך ב~~ור ואן~ר

ב~~
 לי~ראל גם המן~תים אלן יועילו אבל ט~ו~~ שם ~שם הארץ
 ו~מ~ן בקרבו אל~ את~י שהי ~מ~ן וכ~~ש ~בנים לימןד~צורך
 אתתי ואת במצרים ~תע~לתי א~ר את ב~ך ובן בנך באזניתס~ר
 ו~~~ ~~ י~~ ~שם ה~ א~י ~י ןידעתם בם ש~תי~שר

 שיצ~~ ול~י ~עניני~ חוזר~~~~~
 יס~ד הוא

 ש~ בתור~~
 משה

 ומצ~ ~ס~ באכי~ת יצ~~ בזכרון ו~ןקים ~צות התןרה~~~תה
 ןכל חמור ~~ר ו~רי~ת ה~כןרים וק~ןשת ן~מץ ש~ורן~~בתת

~ל~
 ובהגדה א~הר~~ א~ר באזהרה

 א~
 ע~ אל~הם~ וא~ירה ~בנים

 גדול~ ~לק ו~אזהרות ה~ןוים אלןשכו~לים
 כןלל וכן ~התןר~~

 ~צרים מיציאתהסי~ןר
 ~ל~

 ו~~~ט ~התןר~~ ~דןל
 ~~ור~ בכ~

 להעתיק ה~~ין י~רך ~~~~י~~ ביציאת נזכריםהם
 ה~~ןקי~ כ~

 ארמןז אמנם זה~ ~עניןשמז~~רים
 ע~

 ~הם ה~~צןת ~רטי
 נסמכי~

ע~
 ה~יתם גרים כי ןג~~~ ת~נה לא ןגר המאןרע~ זה

 ~~~י~ באר~
 את יד~תם ןא~ם ת~חץ לא ו~ר ~~~~ כ~ב~~שמות

 נ~~
 ~י ~גר

 ~~~~ כ~~~ ~~ם מ~רים בארץ הייתםגרים
 ובסו~

 ~~~שכן ~ל הצוןי



ןיד~~
 ~~ר~ם ~~רץ ~~~ ה~צאתי א~~ אלהיהם ה~ א~י ~י

 ב~ריש~ ~~ן~~ כ~~~ ~~ם א~היהם ה~ אנ~ בתןכםל~נ~י
 ~~~~~לות

~מ~ו~
 ~צר~ם מארץ אתכם המ~~ה ה~ אנ~ ~י ןמהטומאה

 ~~ ק~ושים והיי~ם ~אלהים לכםלהיןת
 קדן~

 אנ~
 מ~~~~ י~~~ ~ןי~ר~

ב~ר~ש~
 כמ~שה מה~ריןת

 אר~
 ת~שו לא בה ~~~תם א~ר מצרים

 ~~~~ י~~~ ~שםו~ו~
 בס~~

 ~רשת
 ~דןש~

 ~~~ו~ ~ק~~ים
 ה~ ~נ~

 ~~תי כל את ו~~רתם מצרים מארץ אתכם הוצאתי א~רא~ה~כם
 כ~ו~~

 ןעשי~ם מ~~~~
 ~~ו ~~ט~ ~ש~ ~~ ~ני את~

 וב~וף ןל~ז~~
 ב~~ושת~ציו~י

 ן~ו~ ~~~~ שם א~ ת~לל~ ול~ ה~הנ~~
 ~~צרי~ מאר~את~~ ~~וצי~

 ~~ ~נ~ ל~~~ים ~כם להיות
וב~זהרה ~~~~ ~~ב~ ~~~

~~ 
 והחז~ת ~רבית

 אל~יכם ~~ אנ~ ו~ןשב ~ר ~נ~ י~
 ~צרים מארץ את~ם הוצאתיאשר

 לת~
 ~רץ את לכם

 כנ~~
 ל~~ות

 ושל~ ל~~~~ כ~~~ ~שם לאל~ים~~ם
 י~כר

 ישר~~
 ~~~ ~~ ל~בד

 אתם הו~אתי אשרהם~
 מ~~

 מצר~ם
 ל~

 ימ~רן
 ~~ ובהב~~~ מ~~~~ ~ כ~ה~~ם ~~~ ~~~ר~

 ~להיכם ~~ אני המצןת שכר
 ~~ת ו~שבר ~בדים להם ~~יות ~צר~ם מארץ אתכם ~ו~אתי~~ר

~~~~
 קןממיות את~ם ואולך

 ~~~~~ ~~ו~ ~ש~
 ןב~ן~

 ~רשת
 אתם ~וצאתי ~שר ר~שונים ברית להםןז~רת~ התוכ~~

 ~אר~
 ~~י~י מצר~ם

 להיותה~וים
 לה~

 ~מסית ו~נביא מ~ה~~ כ~ן~ ~שם ה~ אני לא~הים~
 ו~נב~א אמרל~~ז

 ~~ר ~י ין~ת ה~וא ה~לום ~ן~ם א~ ההו~
סרה

~~ 
 א~הי~ם ה~

 ~מוצי~
 מבית ו~~~ך ~~רים מארץ את~ם

 ל~~ת אלהיך ה~ צ~ך ~שר ~דרך ~ן ~ה~י~ך~~ד~ם~
 ב~

 ו~ו~
 ב~~יוט ~~ר ןכן ן~~~ י~~~~דברים

 ~מ~י~
 כ~ ן~ן~ וס~ל~ן

~~~
 להד~~ך

~~~ 
 ה~

 אל~י~
 ~צר~ם ~ארץ המוציאך

 ~בי~
 ~ב~~ם

 שם~~ם
 י~א~

 ב~~ התור~ ןרמז~
 ~~~~~ים ~לו ת~לית ~י

~הב~אך ~~~
 ~~ו~

 וב~~ו~ ~עבדות~
 הענקה

 ב~ילו~
 ~כרת ע~רי ~ב~~

 ~~כ~
 ~~~~ך ה~ ןי~דך ~צר~ם בארץ היית

~~ 
 ~~ןך ~נ~~ ~ן

 ~שם היןם הזה ~דברא~
 והו~ ~~ן~~ ~~ן~

 ~~~~ ש~~סי~~ ~~ין
ב~ברן~

 למ~ן
 ינן~

 ב~רץ ~~ית ~~~ ~י ןזכרת כ~ןך ואמתך ע~~ך
 חזקה ביד משם אלה~ך ה~ ויןצ~אך~צר~ם~

 ו~זרו~
 נט~יה

 ע~
 ~ן

 ה~~~ך
 א~הי~

 בציוו~ ו~ן ואת~נ~~ ב~~ ה~~ת~ יום את לעשןת
ת~ה ל~

 מ~~~
 ~ב~ כ~ וזכ~ת אמר אלמנה בגד תח~ל ו~א י~ום ~ר

ה~י~
 ל~שות מצוך אנכ~ ~ן ~ל מ~ם אלהיך ה~ ~ןי~~ך במצרים

 ןיראה ~~~~~ כ~~~ ~שם הזה הדבראת
 ~ז~

 נמשך
 ~~ ג~~

 ~מצות



 לענין תשה כי ב~~שהן~~מו
 העבו~

 ענ~ שכ~ר ת~~ק ולא

ואב~~
 ~ וגן~ ~גרך או מא~יך

 יןמתן ולא
 אבו~

 ~גו~~ בנים ~ל
 ןז~ר~ ןגו~~ ~רמך ~ב~ר כי ןגו~ זיתך ת~בט ~~ ב~ר~ת אמרןן~~ן
כי

 ע~
 לעשות ~צ~ך אנ~י ~ן על מצרים בארץ ~יית

 א~
 ~דבר

הז~
 נ~~ך שהוא ~~ב~~ שם ~~ם

 ג~~
 ק~ירך תק~ר ~~ ~רשת על

ןגן~~
 לגר נאמר ~בכולם

 ליתו~
 ~ יהיה ~ל~למנה

 ~ן~רא וב~רשת

 מגי~~יכורי~
 ~ל הקורא

 המאור~
 ושועתם ןענןים ~~ותם מצ~ים~ של

 קצרים במאמרים כו~לת ןה~אוהצל~ם~
~~ 

 וע~ ~ המאו~ע ~ן~ו
 ~ן

 לדרוש המאמרים א~תן~ב~~ן
 אןת~

 ~ס~~ בליל
 ב~י~~~~~~~~~

 לב
 במקראן~

 ימצא
 ב~~

 ה~~~ים ~ו~ן

 ~אןרע בהם ה~ורה ה~~ירה למה הטעם~~ז~רתים
~~ 

 ~~צרים~

ן~~ל~
 ~צוןי ה~ורה כשדברה אןמר

 ~ל~
 או ~מונה שום לע~ות

 לעבדםתבנ~ת
 ןשל~

 ואת~ם ~ אמרה ה~~~ים גרמי ל~בד
 לק~

 ה~

~יןצ~
 הזה כיום נ~לה ~~ם לו להיות ~מצרים ~~רזל מכור ~תכם

 ד~~~~~רים
~~~ 

 שמזקקים ~לי הוא ~ם ש~ר~~~ כמו הוא וה~ור
 יצא ~~~צ~ים ~י הזהב ~תבן

 ישרא~
 מני ~י ש~~~י~~ ~~זוקק

 א~ר~ת
 ש~~

 האדם ~~י נ~רדן לן ל~ע ב~דם ~אדם
 למדרגן~

 ןי~~ל האדם ה~ון ןישח עליהם ן~בןהים גבןה ~ל ~בוהשןנןת

עד
 ~ר~

 כאלן
 ל~

 ןלמען ~ו~קיהם~ של ~~קם ל~לאןת רק נבר~ן
 כשור הקשים ~א~ןניהם~עבדן

 ל~ן~
 ~~עבידום למשא ןכחמור

 ~תב~ית להם עשו אשר~~~~ות
 רמ~

 ~לגל תבנית ~ד האדמה
 כן ~י בש~י~~ ~ןכב~ו

 ערמ~
 העבד~ ~כב~ לאמ~ ~~ן~~ים

 ~יעשו ~~נש~ם~ל
 ב~

 ~יניה~~ א~ המאי~ים ~דברים יש~ן ואל

וע~
 ~ד ~תכסיסה מ~רים של ~~ל~ןתה של~ת ~~יעה ~ה

 ש~וק~
 ן~~ו~ל ל~אש אותו ןנ~~ן הא~ןרים ~בית~בד

~~ 
 כל

 ~ ~ר~ה~מצות ה~ר~
 ידן את איש ירים לא ןב~עדיך ~רעה אני כא~~ן

 ר~לוו~ת
 בכ~

 ~ר~~ ן~~ני מ~~ד~~ ~ ~~א ~בר~~ית ~~צרים ארץ
 בארץ ל~~וח י~ראל שיראן עד ב~ה~ה תבנית ל~ל ה~ם אתה~~~דן

~~~~
 הן

 נזב~
 לע~~י~ם ~צרים תןעבת את

 ו~~
 יס~~~ו

 לה~ית ע~ניהם ~או א~ר האכזריןת לכל קץ וא~ן כ~ב~~ ח~~~~~ןת
 ה~או~ה ן~ה~ליכם מר~םה~~דים

 אי~ ןאי~
 במצרים מתען~ר

 ארץ כל כ~ לבב ןמעטי ~וח קצרי ~ולם כי ~~לה~ בראןתן~ולה
~צרים

 לבי~
 א~רהם~ בנ~ למ~ן ~ם ~~ל~~ ונ~~ם הי~ה ~בדים

 ןש~רן א~~יו בי~ו ~א~ ב~יו א~ צןה א~ר אב~הם תורת ביןמה



 ל~~~ת ה~~רך
 ~דק~

 ~ י~ח ~~רא~ית ן~ן~~ט
~~ה אכזרי~~ ובי~ י~~~

 ןר~~~
 ~~קב גבר

 ~~מ~~~
 ז~ןן

 וח~~
 ןעם ן~~~ ןה~בד ה~ני ~ם ןח~~לה ~~י~הל~~ן ~ם ~ א~ןה ללא כה~ים

 כי ~~שו~~ם~
 את י~~והם

~~~ 
 נ~~ם את ו~ה~ו זיקקן ו~ם ~ ~א~ה ה~ן~~ל~ים

~ן~~~~
 את י~~ ה~ם ~בשר וה~א הזה~ ~~ר~ל ב~ןר ה~וים ~ןב~

~~ר~~
 ידע

 זרעך ~~יה גר כ~ תד~
 ~אר~

 ןע~ו ן~בדום ~הם לא
 ~ י~ד ~~ם שנה ~~אות א~בעאו~ם

 ל~~~ י~ג~
 ~וב~י ~לנסו~ם~ ~~ו~ם

 ~~ב~
 ישא ~י

 עו~
 בנ~~ריו

 ו~ם כ~ז~~ ג~~ ~איכ~
 ירא~

 ןהר~ע העו~קא~רי~
 כ~~~~~

 ן~ם
~~ 

 אנכי דן יעב~ו א~ר הגןי
~~רא~י~

 יצאו כן ןא~~~ וא~ר י~~~~~ ~ם
 ב~כו~

 י~~הרו ~י ~ ~ואו~ר~~ש ~~ם~~ ג~ול
 ל~כת נ~~ו~יהם ןיזדכ~ו ה~~~~ם ~~חלא~

בדר~
 ה~

 א~
 ~חנןן ר~ום

 אר~
 ~~ד ןרב א~ים

 ו~~~ ~ ואמ~
 הז~ירה

 א~םהתןרה
 במ~רים~ עבדןתם א~ תמ~~

~~~~
 כן גם הוא ~~~רים יצ~א~ ז~ר

 ~~ן~
 בצ~ייתן גדול

 ישרא~ש~
 זה ה~ביא ~~י~ה ~~לל ~ד

 הע~י~
 במא~ר בת~חן~ותין

 ~י ~~~הוה~ורה ~~~ו~~ ז~~ ~מיכה נ~~אות ארא~ו ~צרים ~ארץ צאתך ~י~~~ק~ר
~~~ 

 ~מ~ח~~ה
~~ 

 עם ורכב סןס ןראית איבך
 ~א ~~~ך~ב

 ~י~~
 אלה~ך ~~ ~י ~~~ם

~~~ 
 מ~רים מארץ המעלך

 ו~~ט~~~ ~~~~ ~~~~ד~רים
 הגוים רבים ב~בבך תא~~ר ~י או~נו

 לא ו~ן~ ~~~~~י~אלה
 ~~ה~ ~יר~

 ה~ ע~ה א~ר א~ ~ז~ר ~~ר

~להי~
 ו~~ל ~~~~ה

 ~~סן~ ~~~~י~
 עיניך ראו ~~ר ~~~ן~ות

ןה~תת
 ן~~~~י~

 ןה~רע ~~קה ו~~ד
 ה~~וי~

 ה~ הוצאך אשר

אלהי~
 ~~ ~~~ה ~ן

 ל~~ א~~י~
 ~~נ~הם ~רא א~ה א~ר ה~~~~ם

 ~ןתנו שה~~יחה ~~ה ~~~ר~י ן~~ר י~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~שם

 בה~ותםגם וא~
 ב~~~

 ו~~~~י ן~ו~ ~ו~~~ם
~~~ 

 אשר ראשו~ים ברית
 ~~א~~ או~~הוצאת~

 ~ויק~א וגו~ ~~~~~ם
 ~~ו~

 ~~~ה~
 ןכשהןד~~ה ~

 ~א~~רה~ כ~י יהיה שס~~~~ן התןרהא~ת~ו
 ן~~~~

 ב~מים א~~ם ה~
 ~~ס~ר ~~תיןנ~א~~ם

 ~ד~רי~ ש~~ את~ם ה~ י~הג א~~ בגןי~
 רחום אל ~י הי~~ים ~אחרית שיהיה ~~ה ~ן אחרי אות~ו~~~יחה כ~ד~~ ד~~

 א~~~ךה~
 יר~~ ~~

 אבות~ך ברית את י~~ח ו~א י~חי~ך ן~א
 ~שםןגו~~

 ה~~ות ~ד~ר ע~ים ש~י התןרה וה~יא~ ~~א~~ ~~
 היאהרא~~ה

 הע~~~
 ~~~לא

 ש~
 לא ~~ תורה~ ~ןתן

 ל~ו~
 ןלתוהן

 ~~~ ש~~~ ל~ א~ ~~ה ~~~לא ה~~ין~יה
 יהיו

 יש~א~
 ה~ ~הני

 ו~~דן~ ~ א~~~~וו~ושר~~
 ~~~~ה

~~~ 
 הנ~~א ~~נין

 ש~
 יצ~את



 וכמאמר הזה ה~~ר ~סבב הוא ןיכל~ן ה~ שבר~ון ר~יה ~זהמ~~ים

 י~~~~~~נב~~
 נא~ אני חי

 ביד ~א אם ה~ א~ני
 ובזרן~ ~ז~~

 ה~מי~ ~ן אתכם ןהןצאתי עליכם אמלוך ש~וכה ןב~מהנ~ןיה
 ~ל א~~ם ןהב~~י ןגו~ הארצות ~ן אתכםן~בצתי

 ~דב~
 ~~~ים

 את נש~~ת~ כא~ר ~נים אל ~נים שם את~םןנ~~~תי
 אבןת~~~

 ~~~ ~~~ ~י~~ק~ל וגו~ ~צרים ~רץ~~דבר
 ו~ו~~

 הדברים וא~ו
 באמר~ שר~ז~י~ ב~ה ~תורה~~~רשים

 שאל כי
~~ 

 ר~~ןנים לי~~ם

 ~ר~ ~ש~ היום למן ל~נ~ך הין~~ר
 ~~ם אלה~ם

~~ 
 הארץ

 הש~יםןל~ק~ה
 ן~~

 הזה ה~דןל כ~~ר ה~היה ~ש~ים קצה

 עם ה~~ע ~~הו ~נש~ע~ו
 קו~

 מדבר אלהים
 ~ת~~

 כא~ר האש
~~~ת

 ~ת~
 אן ןי~י

 ה~~~
 ~~הים

~~~ 
 ~~רב ~ןי לן לקחת

 ~~תת ~~סןת~ו~
 ן~~~תי~

 ןבמל~~~ה
 נ~ןי~ ן~זרן~ חז~~ ןבי~

 ~ש~ אשר ~כל ~דליםוב~ור~ים
 ~ לע~ניך במצרים ~ל~י~ם ~~ לכם

ן~~~
 האחרןן דיבןרן היה

 ש~
 משה

 בברי~
 ראיתם ~תם מו~~~ ~ר~ןת

 ~~~~ ~דברים ~~ו~ ~צרים בארץ ל~יניכם ה~ עשה א~~ כ~~~
כדיבןר~ א~~

 ~~ן~ למצרים ~שי~י אשר ראיתם אתם ב~יני הר~~ןן

 ד~~~ י~~~~ש~ןת
 קבעו ~י~ראל ~ גדןל ~נין ~יא ~צ~ים יציאת שזכר~~~~

 ה~~~ באכיל~ התורה שצותה ~~ה ~ל~דחכ~ים
 והמרור וה~צה

 מצרי~ ביצי~ת~ס~ר
 ~~צרים ~ביציאת ל~~ר המרבה ש~ל ~א~רן

 ~קבעו ה~י~ור ~זה ~~~וב~~ה~ז
 הי~

 ה~~ה ~נקרא מה
 ללי~

 ן~י~~ס~~
 ןדב~~ם ~ני ~ית ז~ן בסוף ~~ד~ן דבר~ם כו~לת

 ן~כ~~ הבית~ חורבן ~חר~ ~תנ~~ם~סדרןם
 האמןר~ים י~~י ב~~ף

~ית~
 ל~~ינו בעי~רה שהיא ~~ן ~לימה ~~גדה

 ר~
 די~ןרים איזה

 ןהיתה ה~~ה~ הע~ים ~חרי ~ליה ~~~~~~ןן~ן~ים
~~~~ 

 זן

 ~ם ב~י~י~ביבה
 י~ר~~

 ן~ד~~י
 י~ר~~

 ~~ן
 ~~י~ ~ב~

 ס~די~ ~~ כמו
 ןר~ גאון ~~רם ~רב ~אןן נטןר~~י ר~~~ון

 מש~
 ן~~ריהם ~~י~ןן בר

~~~י~
 ~הם ן~זכןר ר~ים

~~ 
 ~~ר~~~ל יצ~ק ~דון צמ~ ~ן ר~ש

~כ~ל~
 צר~ ןבע~ ~ ןכ~לה

 תש~~ת ~הז~יר ~ו~ם ~ה מצ~ן לי~קב

 ןדור ~ןר שבכל זן ~~דה שא~~ה וכ~~ ~ לי~~אל ו~~~חתו~~

 ~י~~~ ~צ~ל~ו ~הק~~ה ל~ל~תי~ו ע~~נן~ן~דים

~~~
 קצוץ א~י

 כנ~י~

 וקצר
 לה~~ר~ י~

 ~דן~י ~ם
 והיו המאמרים ב~ן ו~לק~ה ~~י גם ~רוצה ~ה ן~~י~מרתי ישר~~

 ה~ה ~חת ~ןעי~ה ~~ם ביד~~~~ד
 ןאח~

 ש~~~~ זה ןהיה ~נה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~ו ב~ס~ים

 ע~ב~

 אמר
 ר~

ל~~י מצ~ אשי ~ר שי~י
 ןא~~ א~~ ~~

 ל~~~ ~~רןר
 ~ח~ כ~

 את ~ן~רין ןאין ןא~ד
 ~~ה למדנו ה~~~~ שאו~~ר מי ~~ני ~לאהשן~חן

~~י~י והדרש~ ש~~ר~א~
 ~ק~~ז ןשם הגד~~ ~ק~א~ ~ס~

 גר~~נ~ ~~ב~
 א~ר

 י~קב~ר א~~ ר~
 ~ו~~

 ~~י~ר והאמר א~ני וכו~~ ה~דה מ~ו~~ר ~~ןר
שא~~~~~ו

 ~ר~נ~
 דבי

~~ 
 יו~~

 ~ב בי ~ג~תא ד~~ר מאן
~~רו י~ס~

 בי ~גדתא דאמר מאן יןסף ר~
 ר~

 ש~ת רב אמרן ששת
 דהיי~ן ~~ידין נ~צינו~כן~~

 ה~ד~
 היינן

 הש~ ~ז~ ~~~ א~ד~~
~לה~~

 א~מית~ בלש~ן וזה

~~~~~
 השם זה

 הו~
 ש~קרו ~~~

 ש~
 ענין

 הי~
 ה~~וב ~~י

 זה בעבור ~~~~ר ~הוא ביום לב~ךןהגדת
 עש~

 ~מצר~ם בצאתי לי ה~
~שמו~

 י~~~

 ה~דה~ ~קראת ן~~כ
 ~~ר~י ~ןא דורש שהןא ש~~~ ן~ו~

 ~ל באתי כי אלהיך לה~ ה~ום הגד~~ כתיב ןשם ןגן~~ ~ביא~ד

~אר~
 ונ~ו~ו~ ןגן~~

 ~~א ~א~רים ומס~ר ~ן~יד שא~נן ~~ה שאף ~~זה

ה~~
 ~ודה

 האבו~רהם ןז~~ל הגדה~ נקרא עצ~~ו ב~~י ל~קב~~~
 הוד~ה ~~ון ~ שה~א~ג~ה ןי~~

 ן~ב~
 ~הקב~ה

 ע~
 ש~חית ~~היך לה~ ה~ום הג~~י ~~רוש~~~י ש~~תרגםכ~~ן ~~צ~ים~ שהוציאנו

 ש~~~ינן יו~~ן ןבתר~ום ~~כ~ ב~רב גאןן ס~~~ה ~~ ת~ג~~וןכן די~ ~ןמ~
~ודינן

 ין~~
 ן~~ון ד~ן~ ~ומא ושבחינן ~ןד~~ן וב~רןשל~י דין

 או הק~נ~ם ש~שמעו כדי הט~ם ~יןםהג~תי הר~ב~~
 ~ראשון ן~י~ ~בו~תו~ ה~לים~ה~ם ~ודי~ היה~~ד~~ו~

 רחו~

 ~~ום ה~~תי כתוב שהר~
 לי~י ס~ר כל נקרא ~ה ו~~~עם א~היך~~~~

~~~ 
 ן~בר~ןת ה~~~ה

 ~ההגדה ן~וץ ה~~~~ן~הודאות
 ~ן~~

 ז~
 ה~~ר

 ~ר~~~ ג~~
 ~~~ל

 ~ק~~~ן ~~~~ים כד~ר~ינן ההגדה בכללש~י~ה

 ע~ב~

 ~~~~ת ~ע~ין
 א~דתא ~~~מר ד~~י ~~ןן זימני ~ריי~ים

 די~~~ ןהלול~
 אס~~י

 מ~גדה ןחוץ לד~ת~ה~~~חי~
 כו~~ ןה~~

 ש~ר הס~ר זה
שנןהגין ברכ~~

 ב~~
ש~ה נ~צ~ ה~זון~ ן~רכת ~נהנין ברכת כגון כן~ה הש~ה

 ה~ד~
 ליל הגדת ~~הר~שו~ים הר~ה ש~ראוהו

~~~ 
 ג~ כו~ל



 ןהלל ההג~ה ןהם~~~נים~
 ברכ~ת~ ןש~~

 וא~~
 בזה ל~~ר מכוונתי

ה~אמר
 אל~

 ~ס~~ בלי~י המ~ו~דים ~~ברים על
 ו~~

 על ~~בר לא
 בו~ ןכיו~א ידים ~~ילת כגןן ~סח ללילי מיןחדים שאינםה~נה~~ם

~~~~~
 ~~~ בלי~~ ההגדה קריאת ~~תוך ~~~

 הור~לו
 ןהנ~~ו~~ ןה~ר~ןת הדרשןת כל ל~רא~~ן~ה

 ~~~ם שנתח~רן

 שמצינן כמו ~~דה~בש~
 בח~יג~

~~~ 

 ע~א~
 בר~ ~~~~ה ת~ר

 שהלכן חסמא ~ן אל~זר ןר~ ברןקא בן~ו~נן
 להקבי~

 ר~ ~ני
 בבי~ הי~ ~~~וש מה להם אמר ~~~קי~ין יהוש~

 לן א~רו המדרש

 א~~ר אי א~~~~~ ~הם ~מר ~ שו~ין אנו ן~י~~ך אני~~~ידיך
 ~בת ~ חידוש ~לא ~מדרשלבית

~~ 
 ~ית~ מי

 אלעזר ר~ של ~בת
 היתה ןבמה ~ ~ז~יה~ן

 ההגד~
 ~יןם

 אמר~
 הקהל~ ב~ר~ת לן

 דר~ו~~
 ן~ןד ~כ~~ ~ה

 דר~
 הוא ואף וכו~~ ןגו~ ה~~רת ה~ ~ת

 ן~ר~~ת~
 שבזה כלו~ וגו~~ כדרבןנןת חכמים דבר~

~~~ 
 קו~ם~

 ~צ~~ו ןכן ~ עיי~ש הגדה בדברי דר~תו סיים ןאח~כ ה~לכות~דרש
 ~~~~ סןט~ ~~מס~

 ~~א~
 דסידרא אקדו~א ~קיים קא א~אי עלמא

 ןכן~~ דאגדתא רבא ~~יהןאיהא

~~~~
 על בתחל~ן הונח הג~ה השם שעיקר לה~~יש ~ין

 ~י~ב נשא ~~ בס~רי ששנינו ~הא ~ קד~ונ~ות ~~ןרעןת~י~~ר~
 הרא~ונים~ בכתובים שאירעו ~עש~ם הג~ה ~ברי ל~ניהא~~ר
 ~גי~ו ח~מים ~שרכגון

 ןל~
 ~איוב מאבןתם כחדו

~~~ 

 ואווןר
 ו~ל היא ~שומען ~דאי ~אינן דברים~~ניה

 ~~ש~חו~
 אביה בית

 שדברי ~~רשו ה~ה בהם~כדיי
 הגד~

 בכתובים ~א~רעו ~ע~ים הם
 מ~~אןרעות ~~~ו ולא יגידן חכמים א~ר מעשים כגון ~~רא~ונים
 ~~בןתם

 ו~י~
 ןל~

 ~~שן שלא ~~אבותם כחדן
 ןכג~ן אבותם~ מע~~

 ~ז~ ~ו~ה בג~רא כ~ האו~~נם ל~נ~~~ ~ןמר המעשיםאלו

 אה~ ~ ~~רת~~~ ~~ב~
 כדי שאינה דברים ל~~יה ןאומר ~~שנה דתנן

 ~ש~ח~ וכ~ הי~ל~ו~ע~
 גרסי~ אביה בית

 ת~~
 ל~~יה או~ר

 אשר כגון הראשונים בכ~וב~ם שאיר~ן ~מעשים ה~~ה ~לדברים
 ןלא י~ידו~כ~~ם

 כ~ד~
 היה מה בןש ןלא הודה יהן~ה ~ מ~בןתם

סן~ו
 נח~

 ~ו~ן היה ~~ה בןש ןלא הודה ראובן ~ ~עןה~ב חיי

~~~
 אלא ~ א~~רינן כדקא ~כרן מה ~ ש~רן ןמה ~ הען~~ב ~י~

 ןפו~~ ב~ן~ם זר עבר ןלא ה~רץ ~תנה לבדם להם ~ בעוה~ב שכרן~~
 בי~~ים בתורה הכ~ובים בד~רים ~רא~ונים בכתו~יםו~רש~י

 כגון~ר~שו~~ם
 הגד~

 עונם ~~דן ולא יג~דן ~כמים דא~ר ~ן



 הם ומ~מ~בו~יה~
 ול~י~ז ןכו~~ בל~~ ~מ~ש~ ר~וב~

ד~ר~ם ~ירו~
 ש~

 דברים הגדה
~~ 

 ~םא~א ~סכימים ~~ברים ~~ו א~ן או~ם הודייה
 ה~ו~ח~

 דברים
 ש~

 אבל ~א~~~ו~ ן~~ש~ם ה~דה
 דברי ~יאהס~~~ נןסח~

 הגד~
 ןי~אה ~איר~ו~ ~~שים

 ~~גמר~
 הבב~ית

 ו~~נן ~א~רים ב~ כאןערב~ו
 ןהו~ אן~ם~

 ל~ןמען ~~י~ שאינןא~ת~י~ין גריס ~ב~רן~ל~י
 ~~ןן ו~ן~~

~~~~ 
 ~אן~ן

 יגידן ח~מים אשר ב~מר~ יהודהו~~~ה בב~~~
 ראן~ן ~י~~

 נטלו ש~ר ןמה ~ מא~ותםכחדו ןל~ ~ וי~ןד~
~~ 

 ~~דם ~הם ~ך
 נ~~~~

 ה~רץ

ן~~
 יחי לברכם מ~ה ~~בא ~ בתןכם זר ~בר

 ~א~~~
 ~אל

 זה ןהנהליהןדה~ ןזא~ ~מ~~
 מדר~

 דא~ר א~~רא אחר
 ~~מי~

 ~ ~גידו
 ש~יא כמו א~~ בר~יתא ~~ניהם ןע~ן ~ר~בום ~בבל~תר~יצא ו~ב~~

 א~~ב~~~י~
 הגדה ~שם מ~מ~ות ~יקר

 ב~~~~
 ס~~ור~ הוא ע~י~ן

 ~דמןניו~~מ~ןר~ו~
~ 

 התרח~~~~~
 השם זה

 ע~
 ו~~ו ה~תובים~ ו~ירןשי דרשות

 שמןאל ר~~כתב
 הנ~י~

 במ~ןא
 התל~ו~

 כל היא ןהגדה ן~~ל

~ירן~
 שיבא

 בת~מו~
 שום ~ל

 ש~~ עני~
 ~~יא זו ~צוה יהים

 ~ ה~~ת ~ל ~י~לה מה אלא ~~מ~ה ~למוד לך ואין ~~~דה
~ך ן~~

 מ~ שכ~ ~~ע~
 שקיי~ו

 חז~~
 ~ע~ין הל~ה

~שרע~ה ~~~ ש~וא מצו~
 ~קב~

 הגבורה מ~י
 ~י~

 ו~א עליו ~ה~סיף לך
~~~נו לגרו~

 א~~
 ~ל ~~~וק~ם ~פירשו ~~ה

 בד~~ן ~ראהן~ה ל~ ~ש~זד~ן מה ~~~י אח~
 האלה ה~ירושים ~ן הד~ת על שי~~ה מה ןל~י ~

 ע~~ל~ ~~יהם סומ~ין אין ןהשאר ~ותםלו~~ים

~~~~~~~ 
~~ ~~~ ~~~ 

 דגרסינן הא~~וראים~ בימי~צ~ן ~~ני ס~ר כתןבה הי~ה ~בר
 דשל~ ~~ב~~ ~מ~~ ב~בו~ו~

 רב
 דברים אבין ברהונא

 ~השאי~ העשו~י~
 ~קן~~ן וא~ר ו~הז~יר

 ~ינן ב~ד~הן
 נא~~

 ~מס~ריים דסרבלא זוגא א~יק דרבא הא ~י

~~
 סורקי

 בג~ים~

 ה~שוי~ן ~בר~ם ~ מ~ת~~י דא~~~א ןס~רא

לה~~י~
 ש~י~ אני~ ן~ן~ר ן~הש~יר~

 ספר זה
~~ן~ ןהו~ ~ס~~ ~ ~~~

 ~ה~אי~
 ל~~ ~ד~ ןלהשכיר

 ~~ר ~~נו
 רש~י~~~רי ~צר~ו~ ה~~~

~~ 
 ר~ו~~ם
~ ~~~~ 

~~~~~
 נ~ ~~~~~~~~

 המכיל~א על ן~הוסי~ה ~~תבה

וכ~
 ז~ח ב~ג~ה ~~ה כ~וב

~~~ 
 ~רי~ונה א~ר~~אל~ יצחק דןן ~~ר

 ה~~דה ~שי~~ז
 ה~~~

 כ~ב וכן ~~כי~תא~ ~יא

 המ~~י~~~~~
 ה~

~~ 
 ~ומר נהגן כן ו~ל ~~ח ~~

 ה~ס~ בהג~~



~~נן~~
 ~~כילתא

 מא~
 ב~~ר הוז~ר ו~ך וכו~~ ~כ~ין

 כ~
 ןע~~~ בן

 ב~~~ ~ט~~ דב~ ~~כ~לת~ב~~
 ש~תב~ה ןה~~ם כ~~~ אןת

 ~~~ ~לי~י זה במדרש ע~וקין ~ה~ו ל~יבמכילתא~
 ו~הא

 א~ה מ~י~ן אומר א~יעזר ר~ וג~~ ה~~ות ~ה ~~~א דב~~ ~כילת~~סוף ~גרס~נ~
 אן חכ~ים ~ל ~בורה ~ייתה ~אם~ן~ר

 ש~
 לע~וק שצרי~ים תל~ידי~

בה~כ~~
 ~ו~~תא ובסוף העדןת~ מה ~~~~ר ~~ך חצ~ת עד ה~סח

 ~יי~ ~ר~~~ן ~ס~יםד~רבי
 ה~~ח~ בהלכות לע~וק~ אדם

 כ~
 הלילה

 ת~~ידו ל~ן בינו א~~~ עצ~ן ל~ין ב~נו א~~~ בנן ~~ין בי~ןא~י~
 ברבן~~שה

 ג~~~~~
 מסו~ין ש~יו ן~ק~~ם

 ביתן~ בבי~
 ~ןנין בן

~לו~
 ~~ ~ליל~ כל ה~סח ~ה~כות ~סו~~ן והין

 הגבר~ קרןת
 ל~ן וה~כו ןנן~דו ~~~~יהםה~~יהן

 ה~דר~~ לבי~

~~~~~~~~~~ 
 ~~ה~י~טים ~ןץ ל~~ינו~ כתובה ~היא כמן

 וב~~רי ~~~ף~ בה~ני~ו~~ו
 ה~~ו~

 מ~~י~ה שאין ~ה בה הו~י~ו
כ~ון

 ברכו~
 המזון ן~רכת ~ירןבין~ וברכת ןבי~ורו~ ~~ץ בדיקת

 בר~ו~ו~~~
 ה~ןמר~ ןס~י~ת ~~הנין

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 והברייתןת ןה~~~ המש~ה ע~~~

 ו~תב ה~נ~ג~ זה ל~~ןת וראו הקראים ~~עמדו ~ד וב~הנ~ן~ה

ר~
 ~~~יבתא~ ריש ~אןן נטןרנא~ רב א~ר שלן בסדר גאון ~מרם

 בקי~וש ~או~~רמי
 ן~~גןמר~ן ישראל~ את קדש אשר ~~~ ש~

מ~
 ~ ל~ר~ה הי~נו עבדים אן~~ר אי~ו נשתנה

 ~~תחלה או~~ר ןא~נן
 ו~~~~ר ~ן~רא~א

 ~~ י~וש~
 ~~~רים~ יר~ו ובנ~ו ןי~קב ~ד ה~ם ~ל

 ו~~~~~ ~א עד ~ו~~ר ~~ברוךואן~ר
 אוב~ ~רמי ןקורא

 ~~ אבי
 ~~דרשא או~~ר ןאי~ו ~ ש~ן ~~ןת ~~וקין כולה ה~רשה את~גן~~ר
 רבן ואן~~ר~~ל

 ג~לי~~
 גדול תי~ה והלל~ גא~נו ןא~ר או~ר

 ~י זה~~~ר
 מנה~ ~~ןה~

 כל א~א ~ יצא ש~א ~ן~ר צריך אין זה
 ~וא ~~ין ~ן ש~ושה~י

 ן~לו~
 ז~ל ח~מים בדברי וכו~ר ~ הוא לב

ובו~~
 משנה דברי

 ןתל~ןו~
 ~ל וחייב~ן

 ה~הלו~
 ןלהבדילן לנד~תו

~קהל
 ככ~ו~ ישרא~

 יבדל ןהוא
~~~~~ 

 היינן עב~ים ןכי ~ הגו~ה

 ז~ל ח~~ים~~~רו
 ל~

 מן
 הו~ התור~

 ~~ינן עבדים ל~נך ~אמרת

 ןיאמרל~רעה~
 יהןש~

 העם כל אל
 ל~

 ן~~יים ~גנות מ~חיל ~ ~נינו~~ך הי~ ע~~~ עו~די ~ת~~ה
 ~ ב~ב~

 מ~י ו~~~רנו
 ג~ן~

ר~
 טינא וא~~ולי היינו~ ~~~~ם א~ר

 שי~
 ןאין לבם ו~~וק ב~בבם

 ~ש~ה ~ב~י לן~ררוצין
 ן~למו~

 ~~ת~~ה לו~~ר ~הם איכ~ת מאי
אלא

 ה~~~
 י~קב ~נן ןת~~י~י חז~ל~ דברי ןבוז~ן ן~~~~י~ין ~~ינין



 דניאל של אבין אבישמן
 ברש~ המ~ו~~ חן~

 שאמר ןבמינות
 ן~~י ~ ןת~~וד משנה ד~~י עז~ו א~ריו ןהזן~ים ~תועיםל~ל

 לכםאע~~
 לעצמן אומה ~~~~ו ב~עותם הם ועד~ין ~שלי~ תל~~ן~

 תל~~ןדותקן
 ר~~ ~~

 ןשל
 ןרא~ ל~צ~~ו~ עו~

 אל~זר ןרבנא ~ןר~א
 ~~~ה ~ מצות ~~ר א~תו ~קן~ין שלן תןע~ות ס~ר ז~לאלוף

 בו~ ישתח~ולות
 עם ~הת~לל ~~א לנדותם ~ריכין וע~שין

 ישרא~
בבי~

 ש~ו~רין עד ו~הבדילם הכ~סת
 שנןהג~ן ~לי~ם ןמקבלין ~ ~מן~~

~מ~הג
 ש~

 ~כ~ ~ ישי~ות ~~~
 שאי~ו מי

 מ~ה~ נוה~
 יצא לא ~~~ו

 ח~~~וידי
 בנן ~~ר אשר לןמר צר~פין ןבקדוש ~

 דאמר ורן~~~~~~

 ל~ול~ש~~וא~
 ע~~ל~ ע~ב~~ ~~~ט ~ברכות הכ~ל ~ן ~צמו יוציא ~ל

 ב~~ בקיצןר הגאןן דברי ןהובאן ו~~~~ ב~ו בחר יא~ר ול~ךכ~~~

ה~~~י~
 ה~

 ~ס~
 נ~~~ סי~

~~~~
 ע~~~ הןא בו נןה~ין ש~נן ההגדה ~דר של ~יקרו

 ןעל ~ ןהתלמןדה~שנה
~~ 

 דברי תח~ה ןל~רש לבאר רואה א~י
 ןאח~~~ התלמן~~ ~ן לה שיתחבר ן~~ה~משנה

 ~שנת היא וה~שנה ~ בה ה~תןמים הדברים ן~~רש סידו~ה~ב~ר ה~~ד~~ ל~י~ןש א~א
 ~סחים~רבי

~~~~ 

 ~סחים~ מ~~

 ~~~ ~ו~~~~~~~
 מ~ין על מ~ו~ד הוא הלילה ~ה ס~ר

 ן~רןר ~~ה ~~~ח ~אכ~ים ~ד~ ~וסות ד~ ~ארבע~
 וחרןס~~~~

 ~ורש~ הוא ~~וק~ם וד~ ~ו~ה דברה בנים ד~ ן~~גד ~אלןתד~
 היא ההגדה ~י ~ ארבע שהן שתים הם וה~ולאוהג~ה

 ~קו~ם ןה~ולא אבי~ א~~ מאר~י הדרשה ן~ב~ א~~ ~לי~ןות~ןבה ה~אלו~
 הסעודה~ ש~~חר ההלל ן~ב~ א~~הס~~דה




