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 דפרק
 רכ אטר פסחים ערכיכפרק

 5יח אטר יקרש 5א יריו הטט5 רכ אטריחנא
 נפשיח נח 5א עריין טרתא כר שטוא5 כר יצחקרכ
 שח סגיאין זטנין לשטעחתיח שכחתינתוררכ

 הוי ריפתא 5יח רתכיכא זטנין ררכ קטיחקאיטגא.
 שי תטרא 5יח רחכיכא וזיטנין אריפתאטקרש
 נטי5ח כעי 5א א5טא רש"י פירש אתטרא.טקרש
 רקרוש נהטא 11וכ5 טשי טעיקרא א5אאחריתי
 חרא"ש רעת תוא וכך ורשכ"ס רש"י וטפרשע"ב.
 נטי5ה כין תפמק חקרוש שאין כיון טקשח תואשבך

 ירים נוט5 ה111 שתרי תפת % יקרש באשרו1ובי5ח
 שהוא כיון נטי תבי תפסק הקרוש ו1וין קרושקורס
 זח 5פי הקרהמ. חפסק תף 5א יין % 5קרשרוצח
 הית יקרש 5א יריו נט5 כחנא רכ רקאמרחא
 טותיח לן קייטא %א פת ע5 5קרש שאסורסוכר
 רכ שאטר כטו אפת טקרש רכוראי כרונאררכ
 5קרש שסותר יריו נט5 שאם תרין ותואיצחק
 פת. קרוש וכיז יין קרוש כין ח15ק שאין ייןע5

 שאם אוטר אתח שאם 5וח ראיח חרשכ"םוהכיא
 כחנא רכ חשיכ 5טח יין על יקרש 5א יריונט5
 פת אכ5 יקרש ר5א ראמרי תוא יין 5עניןא5א
 טקרש פת ע5 רטקרש כטו ח15ק אין א5איקרש
 רכרים אלו כפרק רתנן מא' נטי5ח. אחר אייןנטי
 וקאטר 5ירים טט5ים כך ואחר תטס טווניםח5כח
 טינח רשטעת סשרח 5נטי5ח רתכה כהמוםטעטא
 רחח 5סשרח. נטי5ח כין כקרוש 5תפסיקראין

 טורים רחכ5 איירי כש5 רהתם ות ו"5חרא"ש
 רחיישינן 5ירים טט5ים כך ואחר רטווניםכזח
 כשכת אכי כן גם צרכיו כשאר יתעמקשטא

 5נטי5ח תכה שפיר מוי חיישינן 5א עחךשחש5חן
 כחטין טווגין רהתם אחר כענין רחח ור"יסעורח.
 ותיטח אפת. טהרוש חפסק ושי יותר תקוןשחוא
 חפסק הוי 5א רקרוש בחגא רכ טורח איטוכי
 51א קרוש כך ואחר חגפן פרי כורא אמררחא
 5שתיח חגפן פרי כורא כרכת כין חפסק הקרושחוי
 5סשרח נטי5ח כין חפסק הקרוש שי רלא נטימכי
 רתכה טחא יותר פת ע5 יכרך שנט5 רתכה האוכי

 כזח ורכר 5שתות שצריך חגפן פרי כוראשכרך
 'כחנא רכ רחח ש5א ומה 5%. 15טר שייךאינו
 טקרש פת ע5 אכ5 חיין ע5 יקרש ש5א ראטריאנא
 רעת שחיח טפני כי קשיא זח איןכוראי
 רעתו חיח ראם %י יקרש ש5א כחנארכ
 טקרש פת עי אכי חיין עי יקרשש5א
 ועור יין. ע5 יקרש 5א יריו נט5 5טיטר 5יחחוח
 רק 5קרש כרעתו חיח יא כן אם יריו שנטלביון
 שחוא כיון יקרש 5א כזח 15טר שייך ואיך פתע5

 רעתו וחיח 15 חכיכ ששא טח ע5 5קרשיט5
 נט5 רשטועח פשטא וכוראי טהח5ח 5קרשע5יו
 אין כרונא 5רכ 5יח רסכירא כ55 יקרש 5איריו

 רנט5 כיון אטר שפיר והשחא פת ע5טהרשין
 5סשהה. נטי5ח כין יפסיק שחרי איין יקרש יאיריו

 אחרים אכ5 יקרש 5א הו1ו מרא"ש רשכ"םופיחש
 ובין נטי5ח כין יפסיק 5א וחוא 15טקרשין
 יקרש יא יריו נט5 אטר ריכך וגראחחסעורח.

 טהרש אינו טעס כאירך שאטר כטו אטר51א
 כרין שאינו בהמטע טקרש איט כי טכריי איטטעם
 אם טקום וטכ5 יו טקרש איט אחר ואףקרוש
 פת ע5 כין עייו טקרש חיח עייו חכיב שחיחטח רבי טרכ וטהשח בעצטו. יקרש בוראי אחראין
 %יו טהרש חביכ שחוא ב5 כן אם יין ע5וכין
 טרנט5 עייו חכיכ חוא שפת דעהו שג5ח ביוןוזח
 כרחך עי א5א יקרש 5א כוח שייך טאייריו

 כחא חקא וטשטע פת עי טטרשין ראין לןסכירא
 שלא שאטר כפה כחנא ררכ טותיח ה5כתא5ית
 ירצח שאם טוריס חכי כחא וכוראי פת עייקרש
 טקשח 5א רחא תח5ח יריו יט51 ש5א יין ע55קרש
 פה ע5 5קרש רמצי טשום רק כחנא ררכע5יח
 יריו נפל כחנא רדכ שטעתא 5ן סכירא יא5כך
 אין כוראי יין ע5 5קרש כעי אי אכ5 יקרש5א

 לטפ טהגיו רסכרי כ"ח רחא ועור יריה5ט51
 סטרה. 5נטי5ח תכה כהמום 5ירים טט5ין כךמחר
 ובך רכר כח נרחח 5א כאשר חסונש פי' חואכך
 מח חלשון 5ישכ שקשח א5א חרטכ.ם. רעתחו1ו

 א5טא הקושיא כטסקנת א5פס רכ כספרישנטצא
 בהטמע חוח חלשון כנטי5ח. 51א ת5ינןכחכיטתא
 %א 15 וחשיב כנטילה רת5יא סוכר חיחרחטהשח
 פירושו כך כרחך ועי כחכיכוהא. א5א כנטי5חהליא
 קאימגא חף סגיאין ויטנין יצחק רב יורחשיכ
 ריפהא עייו חכיכ חף סגיאין ווטנין ררכקטי
 חכיכ שי וויטנין עייו טהרש וחיח יריו שנט5אחר
 בן אם ע5יו טהרש וחיח יריו שנט5 אחרחטרא

 ולא פה עי או יין עי 5קדש ת5יאכחכיכותא
 15 טותר יריו שנטל 3ב עי ראף כנטייחשת51ח
 על אף תח5ח יריו נט5 שי רכ רהא יין. ע55קדש
 שפיר טקשח וחשתא חכיב חיין כך שאחרגכ
 3ב ע5 אף יקרש 5א יריו נט5 רמשטע כחנאארכ
 לרכ רחא כרב רלא ווח יקרש יא יין %יורחביכ

 יריו שנטל גכ עי ואף ביחא תייאכחכיכותא
 ראטר וחא חשטועח ו"5 א5פס רכ פירש כךיקרש.
 ועל פת. ע5 טהרשין אין ליח רסבירא בהמוםנטי אי יין ע5 שחוא קרוש כסתם איירי אפשר פתע5 ריקרש סכר 51א יקרש לא יריו נט5 כחנארכ
 דאטרי חא 5חדץ יש שפיר וח 51פירוש לקרשכך ואחר יריו ליט51 חוא הטנחג אלפס רכ שיטתפי
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 ראף 5יריס נוט5ין כך ואמר כוס טוזנין מי55בימ

 נוטלין כך ואמר טוזמן אוטרין חיל5 רבית גבע5
 טלר.ו חתם סעודח לנטי5ח שתכה טשוסליריס

 5צורך טזון שמוא בבוס איירי 5נטריאמריתא
 קרוש אב5 חסעודח קורם 5סזונ ויכוי במו5סעודח
 "אין לסעורמ שייך שמוא כיון חפסק משיבלא

 בין חפסק נמשב ו5א סעורמ בטקוס א5אקרוש
 סוטכין אע א5פס רב פירוש וע5 5קרהש.נמי5ח
 נומנין פסמ רבערב ומא תחלח. ירים 5יטויונוחניס
 רוראי שפיר 5מיק יש יריס 5יטת בך ואמר5קדש
 נב עי אמ כוסות ארבע צריך אין משנח יטותבשאר
 אין כן אס אפת לקרש בעי ראי כיון יקדשרצריך
 חוי ו5א עיקר פת עי חסעודח רק עיקרמיין

 כארבע אב5 חסעורה. בשבי5 מוא והקרושחקרוש בשביי מוא חכוס שתיית דחא מפסק טסשתיית
 יהימ קורס יריו יטו5 אס עיקר שמכוסותבוסות
 5יטת צריך 51כך 5כוסות ידיו נט5 כא15כ-אח
 טמ אמר טעם כתבו חרשב"ס ובשם כך. אמריריו

 5ירים. 5יט51 כך ואמר 5קדש פסמ בערבשעמניס
 שצריך פשוט חוא חטעס אסרנו אשר חטעםיפי
 ומנמ 5ירים. 5יטו5 כך חשמר 5קרש פסמבערב
 רב שיטת פי ע5 כ55 כרומק ש5א חש0חמתבאר
 5נטרי ככהחטעו נפרש 5א 5טמ שקשמ א5אא5פס
 יקדש ש5א טוריס שמכ5 תמ5מ שפירשעכטו
 פת ע5 טקרש מימ כאשר ורב 'ריו כשנ% 'יןעל
 יריו נסי 5א אפת קדש 5א ובאשר תמ5מ 'ריונ%

 רהימ חרשב"ס קושיות רומקו שזמ ואפשרתמ5ג
 5א שאטרתי מוא אמטרא אנא 5חשיב ברונא5רב
 וטכ5 5קרש כך ואמר ירים 5יטו5 5כתמ5מאפי15 חבי טת'ר ררב כהשטימ יצחק רכ אלאיקדש.
 ואחר תמלמ 5קרש לנהונ ראוי זמ % עםטקוס
 כןזנין מילי בית שסוברים כטו יריס 5יטאכך
 שראוי טנחנ ומוא ייריס נוטיין כך ואמר מטסאה

לשבה.
 וטעס ראשון. יטבו5 ס ' ד ' ל ם 1 נ1

 חת'נוקהן. שישא5ו כרי בנמרא טסיק הראשוןהטבוי
 כשיראו מתינוקות שישא15 זמ פירוש חנראהולפי

 ב' 5טבו5 ררך שין מסעודח בתוך משניחטבו5
 טטבי5ין אנו אין מ5י5א שבכ5 וכראסרינןפעסים

 עהשין ח'1 וא5ו פעם'ם ב' חזח מ5י5מ פעטיםב'
 טבו5 מכ5 נואמ מימ מסעורמ בתוך טבתיס ב'א5ו
 מסעודח בתוך ואמר הסעודח קורס אחר אב5אמר
 טבת ע5 'שא5ו וחשתא בורא' טבו5'ס ב'חס
 טבו5 שצריכיס 5חם וישיב חסעודח בתוך'שני
 וטבוי הטרור.נהשוס

 יטות בשאר כררכו חראשון
 שאין יטצח הכירא רבר עושמ שאינו וטממשנמ
 אב5 עונ' 5מס רהוא משנמ בכ5 טצח 5אכו5דרך
 5עשות צריך יכך השנה כ5 5אכת דרךחזרת

 בעצפו. טשונח רחוא 5טצה ו5א 5מזרתחכיר
 ררך ראין טשום זמ דחיבר חטעס פירשוהטור
 חוא רחחיכר סרבר'1 וטשטע מסעודח. קורםלטבו5
 ו5א חשע. חטבא ב5א בעצטו מראשוןהטבו5
 מה זח ע5 מתינוקומ ישא15 שאם 5חביןידעמי

 אפשר חימ חטור רברי ולפי זה. ע5חתשובמ
 וכאשר שמוא. בטה אמרימי בט5תא מיכרא5עשות
 קורס טבו5 5עשות מורין בני שררך טפרששחטור
 א5א מירות. ררך זמ רהוי 5תינוקות וישיבוסעורה
 טבו5ין אמרי בגסרא רטקשמ חא קשיא זחר5פי

 אמת פעם אפי5ו 5טב5 מייביס אנו איןרקאטרינן
 וכו' 5רורקי מיובא ומקשח פעטיס בי חזחח5יימ
 טטכייין אט אין חיייות בכי יאטר רכךוטתרץ
 הטבו5 ר5טא מקשח טאי ומשתא אמה. פעסאפילו
 חראשון. בטכו5 וטצומ חוא מורין בני ררךחראשון
 שמטבה קאי ראטתניתין קשיא 5א רוראי 5מרץויש

 וכיון 'רקות שאר 15 ראין במזרת כן נםחראשון
 בטבת ככר יצא טרור רמוא במזרת ראשוןשטבו5
 טשוס רק איע במזרת משמ וטבו5 בטרורראשון
 מנוסמא 5יישב נראמ הימ זמ תפי דהיעקות.חיכרא
 איירי מעסמ כי פעטים שתי מזמ מ5י5מ אממפעס 5טבי מייביס אנו אין מ5י5ות שבכ5 בחןשכמוב
 ומשתא חראשון 5טיבו5 ירקות שאר 15 רישבסמס
 קורס מראשון מטבו5 מובמ מטבו5ין שנימוי

 טרור 5מצומ מוא השני וחטבוי מירומ ררךסעורח
 מייבין אנו אין מטור פהק חכי 1אפי15 שפיר.וחוי
 ובטיבו5 ירקות שאר יו אין ר5פעטיס כהשוסלטב5

 יוצא ראשון בטבוי וחרי טרור כן נס יוקמחראשון
 חסעודח קורם 5טבי מירות ודרך טרור פצותירי

 ב5בר. 5תינוקות מיכרא 5עשות ברי משניוחטיבו5
 5קיש ריש אטר שס רקאטר 0ח ניחא חזמוגפירוש
 בעינן ר5א וכיון טונח צריכות טצות אוטרתזאת
 חוא הארמה פרי בבורא יימ אכי רטרורמיובא
 בעי ח5כך אטרור איכוון 5א ור5טא 5ימראכי5
 טצות דעמך סיקא ראי סרור 5קום 5טבוי05חרר
 טב5 והא טבוייס תרי 5י 05ח כוונח צריכיןאין
 טונה צריכין אין 5ע51ם ורממ זיטנא. מרא5ימ
 5תינוקות. מיכרא ר5חוי מיכי כי יי 5טח טבוייותרי

 5מו' 5נופימ רלקשי רטקשמ דעתך ס5קא 0חוהשתא
 חוא טרור במיוב טבוי חך רוראי שני בטבו5סני

 סני יא ראשון בטבוי רוקא כהחטע שחריראכי5
 אכ5 רלא ומיישינן טצח אכי5ת קורס ראכייכהחום
 בח-אי הסעורמ שבתוך טרור ע5 אב5 טרור5שס

 טבול 5י תמה 5ימ ראכי5 חוא טרור אכי5תבמצומ
 מורין בני כררך צריך ראשון טבת א5אראשון.

 בטבו5 סני טר5א ורייק מסעורח קורסשטטבי5ין
 ראיתי עך כוונג צריכות רמצות טינמ שטעראשון
 הוא ראשון טבת כי פירשו ממנדח שפירשו5קצת
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 0האח שאינו רכר זח %1 חיחת ררך שחואכשכי5
 כתלסור זח רכר נזכר ר5א ור%ים ירים ל1ואין
 כטט5 חסבח רצריך אשניעינן לא רחא זאתמ?וח
 ריש סוכר חיח וכך כך חסירהש אין יפיכךראשון
 חטכול ניכר שיחיח כרי ראשון טטל חראי5קיש
 חסחר שא% נכ ע5 שאף סחר מחת 5שםחשני
 5אטל שררך כיון מרור אכילת כעיר! חסשרחכתוך
 מצוח לשם שחוא ניכר יחיח 5א חשנח %חזרת
 טכ51 0האח שיחיח כרי ראשון טכ51 צריךלכך
 טכ51 עור צריך רלסח ופרקר9 טחה לשםחזרת
 רייק רלא וחא טא צריטת רמשת כהשם אלאיני

 אלא %ל ראשון טכ51 צריך רלמח ראשוןסטכ%

 משת כן אם מצוח 5שם חשני חטט5 ניכרשיח"
 ראף לוסר יש לשים ראיח זח ראין טנחצריטת

 ניכר שיחיח צריך טנח צריטת אין רמשת גבע5
 שיחיח כרי חראשון חטב51 5פיכך ל0טריחמצות
 סטכ51 אב5 טחח לשם שחוא חשני חטכ51ניכר
 כוגח צריטת אין משת ראם שסיר סרקרקשני
 ניכר שיחא 15פר ראין 5י למח שני טכ1ל כןאם
 כן אם ראשון כטכול כבר ריצא רכיון מצוחלשם
 ניכר שיחא עליו שתאמר משח חשני חטכ%אין
 טונח צריטת משת כרחך על אלא טשחלשם
 כהשם ראשון כטכ51 סני רלא שני טט5 כעי1לכך
 שטועח. רחך סירוש וכך ראשון כטכ% יצא%א

 דחו כי כגסרא רקאמד חא שסיר אתיוחשהא
 5מח טכ%י ותרי טונח צריטת אין משתלע%ם
 לאשסתינן כן אם תיטא וכי רתיטקות חיכראמשום
 סאי וחשתא וכו' קאסר סכעש לא ירקותשאר
 5מח זאת קהפיא קשיא 5טהשח גם רחא תיסאוכי
 ירקות שאר לאשמועיט כחזרת ראשון טכ51צריך
 טכ51 5עשות משום רק חוי 5א ראשון רטט5כיק
 רחוא כחזרת חקא לעשות לי למח חירותררך
 חיח לקיש רריש שאסהנו כסו סירוש אלאמרור
 כשאר טטכ5 שכררט שסרו 1לא מצוח לשםרחוא אוכ* שחוא חסחר רחייט שני רטט5 ניכרהאשון טכו* ירי רעי כחזרת ראשת טכ51 כעי יכךסוכר
 ניכר והשתא ראשון טט5 יעשח 51כך חשנחימות

 שסא רחיישינן וטפני טצוח. לשם ששא שניטכי
 גב ע5 אף לס?וח חשני חטכו5 יעשח לאעריין
 טכו5 לעשות טוכ יותר לסיכך חיכרא ליחרעכיר
 שני כטכול לגסרי כ11ן לא שאם כסרורראשון
 % שעל שמאחר ראשון כטטל סכוין מצוחלשם
 טכו* ניכר שיחיח האשון טכ% לתקן חוצרטסנים
 כסרור ראשון טכו5 לתקן יש מצוח לשם שחואשני
 כטכול וכיון מצוח 5שם שני כטכו5 כיון לאשאם
 צריטת אין משת ראסרינן חשתא אכ5 י?א.ראשון
 ראף כסרור ראשון מבול צריך 5מח כן אםטונח
 אין רמיות י?א שני כמבול כ11ן שלא גבע5

 פכעיא לא קאמר טכעש 85 ופתרץ כווגח.צריטת
 שני טכי דצריך יר19ת שאר 5יח ראיתחיכא
 טכ1ל עכיר אפי15 58א ראשון כטטל י?א לארחא
 שני טט5 צריך ראין אסינא חוח כטרורראשון
 משום אשסתיא ראשת כטנול י?א ככררחא
 51פירה? שני. טכ51 לעשות צריך רתיטשתחיכרא
 בססרים שיש חנרסא שסיר 5ישכ יש כן נםזח

 ראם שנתכאר כטו חייכים אע אין ח5יל1תשככל
 חראשון ממח. חם חטכ51ין שני יר19ת שאר 15"פ
 1חטכ51 ירקות שאר ל1 אין אם אכ5 עצסה.משת והשני משח לשם חהו שהשני ניכר שיחיחכרי

 חיכרא. משום רק חראשון אין אז כפחרראשון
 על אף נטילח צריך כטשקח שטכ1% כ5א5יעזר ראסררכי ראשון לטכ51 יריו 5 נוט1
 חתרומח את חפוס5 1כ5 ככהשקין רטכ1% כיוןחחח טגסי זח חרי 5סיחת יריו חטטל 5ן רקיימאגב

 שניות ירים 5ן וקייסא תח5ח 5חיות משקיןטטסא
 5גהז רפריך מחא זח סירהש ע5 כתוססותשחקשו השי נטילה. צריך 5פיכך חתחמח את1שסל1ת

 חוי טאי נש אפי15 נגע 5א חא ירים נטילת5יח
 נמי חכי נטי5ח וכעי טאכי5 טחסת סאו% גרעוכי
 ירע לא וכי  ועור נגע. רלא גב ע5 אף נטילחכעי

 כרחיישינן ינע שסא דחי"שינן 15 שיתרץחמקשח
 חתוספות פירשו כך ומשום סאכי5. מחסתכאו%
 יטנאו ש85 כרי נמילח כעי ככהשקין שטכ1%רכל

 חמקשה סוכר חיח %סיכך גופו. 1יסס51חכהשקין
 אין זח 51סי יגע שסא חיישינן לא מלתארלחך
 סכהשקין נזחרין אט ראין  עכשיו נטי5ח חךצריך
 אכ5 חעיטור. וכע5 חרסב"ם רעת וזחוטסאים
 גרע חראי רש"י סירהש ע5 5תרץ ישחקהפיא
 חיישינו טאכי5 טחסת ראוכל טאכי5 סחמתטש%
 טאכיל טחסת לאכ51 ררך ראין משום יגעשסא

 5חשקיצ ררך אין כאן אכ5 ינג שטאוחיישינן
 יריו וילכ5ך לחרך שלא ינע ולטח כמשקיןחסרור
 לשקוע שצריך יגע שמא רהיישיגן ורחחכחנס.
 5טטל כזית רכעי ז"5 חרמכ"ם וסירש ע'גכסחר
 רלא כזית כעי רלא ססק או"ח כטור אכ5ראשו
 51הא תיטקות חיכר טשום א5א ראשון טכ1לחוי

 אכילת רכתיכ כמלתא חראי כזית כעי לאטלתא
 ר9 חוי רלא מלהא אכ5 כזית צריך סחרכסו
 שחסתיא ויראח כזיה. צריך לסח חיכראמשום
 5קחש ריש סררייק כזית רכעי חרמכ"םכרכרי
 5מח כווגח צריטת אין ראי טונח צריטתרמצות
 %כך כזית שם חיה לא ראשון רכמב1ל ניסאסוכיח וטאי זיטנא חרא 5יח טכיל וחא שני טכ1ל5יח
 רמ9עאז 15סר שין מרר. ירי לצאת שני טט5צריך

 משת כו י1צא יחיח ראשון כטכ1ל כזיתשיטכ51
 לחקריפ יותר ס?ח המיות קשיא איט רזחסחר.



אל מחו"'לפיויהשקש

 ובחריא ש%יו. ומחרים טצות על ברנאיבלטרור
 כהשמרינ! חמצח עם מהר אבילת ועיקרסוכח
 בבורא ליח אביל מטח בעיר! רלא הששק פכ%נבי
 !א5 רשבאם ופירש ליח. דאכיל שא חארמאפרי
 כהשום מטח בעיר! שלא ראשון טכול חוילכך

 מטת לע%ם נאמר ב! ואם חכההז עם מרוררמצהן
 סכזית פחות א% רסתחלח 1בי1! כ1ונח צריבהזאין
 בעירן שני טטל וצריך יצא לא מחר בעיר!שלא
 בטטל בעי בוראי אלא ב!ית ברי ויאב5סרור
 ילא ש על שף שפיה חוי וחשחא ב!יה.הששון
 ביון תינוקות חיכר טשום רק ראשו! מט5חוי

 ירקות פעמים שתי שאובלי! פח תיטקוחרהיכר
 ראשו! בטבול צריך ולבך מב!ית פחות אבילחואי!
 ואין 5נחונ ראוי ובך ח5כתא ובך ב!ית ב!נם

 לפי ראשון טבול אחר אחרונח ברכח לברךצריך
 לחמשיך רבא ביון ראשו! טבול רהא הרא"שדברי
 סשרה פחמת חבאים רברים כמו נחשב המאבלאת
 פרי בורא וראי מקום ומב5 אחחנח ברכח צריךואין

 פחסת חבא שהרבר נב על אף צריךחארפח
 רברכת התם שאני לפניו ברכח צריך אי!הסשרה
 על טברך טפי5ח ועמו עיקר במו רשי פוטרהלחם
 שאבל חירקות אבל חטפילח. את ופוטרהעיקר
 לברך צריך בוראי הלחם על ברך לא ועריי!פחם
 אוחם פוטר חכהו! ברכת בסוף אב5 חחלחע5יחם
 ברברי ומצאתי סעורח. לשם חבאים רבריםבמו
 ברברים חמחר רהשיב רשי רלפיחש שפירשחטור
 אוחם פוטר חמוציא רברכת חסעורה בתוךחבאים
 נפטר לחיות צריך חשני בטבול שאב5 חמחרשי!
 במטל שא% רירקות חארפח פרי בורא יריע5

 אחר אחרונח ברכח לברך חייב ולריריחראשון
 חשיב חרא"ש רחא ח! תיפח ורכרי ראשען.טבול
 ברכרים סעורה קורם שבאים חראשוטתירקות
 לחגחשיך באים שחם כושם סשרה מחמתחבאים
 טב51 אחר אחרונח ברכח צריך שין חטא%חאות
 רביון ראשו! רטב% רבריו 5פי ופשוטראשון.
 ברכח צריך שאי! חטאב5 לחגחשיך באשחחש
 5פי אב5 !"ל. חרא"ש רברי לפי חוא ובךאחרונח
 קורס חבאים שרברים שסובר !"ל חרמב"ןרכרי

 נחשב ולא ולאחריהם לפניחם ברבח צריבחהסעה-ה
 לכך רפירש רשב"ם ולפירוש אחרונח. בהכחצריך חראי נראח חסעורה בתוך חבאיס רבריםבמו

 כהשום חארפח פרי בורא עליו סכרך אי!חמרור
 חארמה פרי בורא שברך חסעורה שלפנירהירקות
 אחר אחרונח ברכח לברך צריך אי! אוחםפומר
 חמחר לפמור ברי ראשו! בטכ% חירקותשאו%

 נפשות בורא יברך שאם חארמה פרי בוראמ!
 בורא ולברך לח!ור צריך יחיח. ראשון מטלאחר
 יבהר המחר שא% ואחר חמחר. על הארטחפרי

 חסעוהה קורם שאוב5 חירקות 5פסור אחחנחברכח
 שפירש !"ל חרטכא! לרברי אחחנחטכדכח
 לפניחפ ברכח צריבים סעוהה קורם חבאיסשרברים

 בא שלבך פסח של בסרר סרר וחפייט51אחריחם.
 הששק רטט5 אמריט רכנטרא נכ על ואףחארפח. פרי סטרא חטחר את לפטור כדי ראשו!טכ51
 תקט רלבך פירהטו חבי רתיטקות חיכרא סשוםשי

 ברי רבר שאר או עץ בפרי ולא בירקותחטכ51
 ומיחא לשרך. שלא בברבח יוסיף %א חמרורלפמור
 בכך פח בן ראם חוי חא משום לא תקנחעיפר
 נטי ההא מחר אבילת על חארמה פרי בוראיברך
 !כר תבשילין שני וצריך חטשח ע5 חמוציאסברך
 !את מצמ שנא טאי תאמר ואם ופסח.לחנינח
 לח !בר עהטי! שאנו לקייפח אפשר שאיבשביל
 !כר ששין שין לעשות 'טלים שאי! מטתוכפח
 מצח פסח מטת ף באן יש בי חש וחמעםלחם.
 על רכתיב זו אל !1 שייבים מצות נ' ש15ומחר
 מצח מטת מקיימים ואנו יאכ5מו ומחריםמטת
 לח שייבים שחם מצות לשאר !בר לעשות לנויש

 לעשות ויש ביחר מחיחסים חם שחמטת זחולענין
 סני. בעלטא זכר שחוא ח!ח חרבר ביחראוחם
 יראח.בך

 חציח 5שתים חאמצעית ח צ מ ח ע צ ב י1
 חשלימות שחי בין חשני וחצי לאפיקומ! חמפחתחת
 לחם !"5 שררשו כמו פחסח על חנרח ששמרברי
 בפרוסח. כאן אף בפחסח עני ש5 ררטפח שני לחם בן נם וררשו רברים עליו ששני!עוני

 וזי8רק
 בחא %א גרסינן חבי וט, א מ ח 5 אח
 אשר חלחם את יראו למען בתיב קרא רהא5חמא
 !"ל חכמים סרח !ח מאמר תף. אתכםחא%תי
 לחם ושחוא הזח חלחם ענין לפרסם ברישיאפר
 5סרר שקבעו שמפני במצרים אטתיט שאבלועתי
 שעונין עוני לחם שררשע כמו חלחם עלחנהה
 קרואיו וקורא בלחם טתאי5 לפיבך רבריםעליו
 אחר שיאמר מח שבל נראח שיחיח כרי חלחםע5
 מתחיל חיח ואם בו. שחתחיל חלחם על חואבך
 ע5 אלו רברים אומר שחוא נראח לא נשתנחפח

 אל קרואיו את וקורא לחמח חא ובשיאמרחלחם.
 ששא נראח אז נשחנח פח מתחיל כך שחרחלחס
 רק !ח שאי! ולפי האט. חרברים הלחם על .שנח
 ארמי. בלשו!ביתו בני א5 לרבר ושדרך ב5שון הוא חנהה ע5יולספר ברי חלחם אל חב5 את שקורא הבית בעלרברי
 במצח נאח שחש אפשר מרי עתי לחםחסיח חיא 5מח 5שא% יש ובה. א מ ח 5 אח
 וראיתי עתי. לחס חמצה נקראת סח שס ועלשלמח



 י.- מחר"לפירהשאש
 ~קרא ר5כך חזאת חגרח רכרי 5פרש רצו אשר5קית
 כאשר שחחמץ גב" ואינח נמוכח שחיא מפניעוני

 כמו נמוכח חיא וטצח גכ" נעשח ח"נתחמץ
 פת חשני חטעם עוני. 5חם חוא 5כך חזחהעני
 חיא 51כך כאצטשכא 5התעכ5 קשח חיאחמצח
 וזחו כמעיו. חמזון יתעכ5 ש5א כרי ענימאכ5

 כארעא אבחתנא ראכ15 עניא 5חמא חאשאשרים
 מאכייים מצרים חיו בטצרים כי פירהפרמצרים

 ש5חם כאצטומכא שיתאחר כרי מצח ישרא5את
 חעושין 5עכרים חמצח 5האכי5 שררך יתעכ515א
 שיכחיש רברים וחם רבריחם. ע"כ חעבורח.את

 בכתוב 5א מקום בשום נטצא 5א כי "אמת.חכתוב
 מאכי5ים חיו שחמצרים כת5מור 51א בכהשנח51א
 בפרשת אמרו בספרי ואררכח מצח. ישרא5את

 חנם כמצרים נאכ5 אשר חרנח את זכרנובהע15תך
 רנים 5חם נותנים חיו שחטצרים בענין ישמו'
 אם 5כם ינתן 5א ותכן עכרו 5כ1 כתיב "5אחנם.
 נותנים חיו רנים חנם 5הם נותנים חיו 5אהבן
 אוסר שחכתוב ועור חמצות. מן חנם א5א חנםלחם
 מצות ע5יו תאכ5 ימים שבעת חמץ ע5יו תאכ55א
 עמי 5חם ואם ממצרים יצאת בחפזון כי עוני5חם
 אטרח 5מח העני אותו שפאכי5ין שם ע5נקרא
 אותו שמאכי5ין עתי 5חם מצות ע5יו תאכ5חתיח
 עוני בשם אותו קרא 51מח יצאת בחפזון כי5עניים
 אסנם הגא51ח. עשירות כמקום עניות עניןראין
 טצה הפך עוני 5חם נקרא חמצח כי הרברפירוש
 עשירח נקראת ורבש שמן בח יש שכאשרעשירח
 שאין העני כי וזח ח5חם מעשיר חזח חרברכי
 וחמצח וגופו עצמו רק ממון 15 ואין עצמו א5א15
 שעצמות חעיסח עצם רק בח אין כאשר כן4ם

 ובזח עיסח עצמות וזהו "קמח חמים ח"חעיסח
 טעמ חמץ או שאור בו יש ואם עתי. 5חםחוי

 חוא וזח העיסח עצם ע5 נשמ חוא וחחסץחשאור
 בשכי5 עשירה טצח כי עשירח מצח מן עשיריותר
 עיסח "מנם ש5ח. עשירות זח טשקח בחשיש
 ממח מענין יותר יצאח חמץ או שאור בחשיש
 5חם חיא המצח 51כך חמץ העיסח בטמשיש
 חחירות א5 חעניות ענין טה יך יקשח "51יעמי.
 רבר ח5א "עניות. חחירות חם הפכים שני"5א
 חנא51ח ע5 חוראח בעצמו העניות בי קשיא איןזח

 צירומ ש" לו ואין שיוצא רק הנאולח עניןשאין
 ויש כעצמו עשר שאינו חעבר כמו 5א ז51ת1אל
 שיש חרבר לכך חארון. הוא ז51ת1 א5 צירומל1
 צירוף לו יש רק בעצמו עומר אינו עשירותבו
 כו שיש חרבר אבל גא51ח בזח ואין קנינוא5

 בו שייך בעצמו עומר רק קנין לו ואיןעניות
 מורח עוני 5חם שחיא המצח חיח אי15 כיגא51ח
 וח5א 5שאול 5ך חיח חורין בני שחם ארם כניע5

 חזח עוני 5חם אב5 כ55. חירות סימן חעניותאין
 חיציאח ועצם 5חירות חיציאח עצם ע5 כאחוא

 שלא חצירוף ענין כחסת5ק אם כי אינו5חירות
 חצסרפוח כאן אין וכאשר 5% חצטרפות נמצאיחיח
 עוני 5חם 5אכול צ" יפיכך נא51ח. נמצאתאז

 רק במצח שאין כעבור חיציאח כלי5 חמצחשחוא
 כסו "וא שאור מן רכר בו יצטרמ 51א ח5חםעצם
 ב5י5ח צירומ שום כ55 גמצא יחיח שלא כריעני
 חצירומ. ס15ק שחוא חנא51ח יקנו ואו חגא51חשבו
 יש כי כעכור בח יוצא אינו עשירה מצחאכ5
 ואין כח שנתן הטשקח וחוא צירומ חטצחלואת
 כחדש גא51תם שחיח טח תבין "זח גא51ח.כאן

 גב% כאשר רק גא51ח אין כי וזח רוקאחראשון
 חגאאח. תכא "זח בעצמו עופר "ואטזולתו
 שחוא רק זמן חתחברות בו שאין חראשון"חרש
 כאן יש שני שחוא כעכור השני חחרש כיראשון
 עשרים שיחיו חגא51ח אל ראוי זח שין זסןחכור

 חסת5קות חנא51ח ענין כ5 חרבר כ55כעצמם.
 וחבור צירומ 15 יחיח 51א בעצמו 5עטורמז51ת1

 כי ראשון בחרש שיחיח ראוי זח ורבר ז51ת1.א5
 אותח בו שנעשח הזטן א5 מתיחס שנהח"הרבר
 חבור כו שין ראשון שהוא הזטן 51פיכךחויח
 היא שחגא51ח 5גא51ח מי"ר זמןוצירומ

 תכין שזח 511ת1. א5 צירומ שום 15 ואיןמז51ת1 שגב~
 ע5יו תאכל ימים שכעת כפשוטו חוא חכתובכי

 פירוש מטצרים. יצאת בח*זון כי עוני 5חםמצות
 ואין כעצמו חעוטד ה5חם שה" עוני 5חםשתאכ5

 כי ה5חם זח תאב5 51מח ז51ת1 א5 הצטרפות15
 מחירות חוא חח*זון וענין ממצרים. יצאתבח*זון
 בחרש שיצאו כשם כי זמן "כהשך עבוב בוואין

 ר"א הנא51ח א5 הראשון חרש שראוי מפניראשון
 אין כאשר רק 5144ח אין כי התבאר אשרמטעם
 חיח 51א ראשון שהוא ראשון חדש וזחו צירומכאן
 תחיח ש5א ראוי וכך חרשים וצירומ חבורכאן

 המשכח מב5י הראשון בזכה רק זטן כעכובחגא51ח
 טתיחם חוא ראשון שכ5 כ55. צירומ בו ואיןועכוב
 5גא51ח שייך אין שזח זמן חבור 5א חגא51חא5

 "חבור. הצירוף הסת5קות חגא51ח א5שצריך
 חכסח. רכרי תכין כאשר ברור חזח חרבר51פיכך
 א5 שייך עתי 5חם שחיא חמצח איך תרעועור

 פשיטות ענין וזח רבר 15 שאין חעני כי וזחחגא51ח.
 חסרון שחש עם זח ורבר בעצמו עשר חשכאשר
 ומע5תו החרכבח ע51ם שחוא חזח בעולםנחשכ

 מצר הוא סעלח חפשיטות מקום מכ5בהרכבח
 חיו הזח וכלי5ה חרכבח בו שין הפשוטעולם

 חע51ם טצר חגאולח חיתח ולא חגאולח אלצריכים
 הע5יון חע51ם מצר רק חמורכב עים שחואחזח

 שחוא עתי לחם מצח לאבול צוה ולפיכךחפשוט.
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 מפסחים את שוחטים אתם ישראל ערת קחל כל פשוט עצם רק כוורכר 4ר1. שחרילחם,חפשופ

 שנקרז כטו פשוט שחוא רכר על כא טצח לשוןט
 עפי' ולא קטיח %א טליח %א פשוט שחואחעור
 חוו שכליח וטפני פצח. כשש פשוט שרוחוא
 עינ 00 לטעלח חעליונה כמדריגח נגאליםחיו

 פשופה שחיא מצה אכילתן שיחיח צוחחטורכב
 ככגר חשנח יטי ככל טשמש גר% כחן וחרטיון
 ווח ולפנים. לפני לכן ככנרי חכפורים וכיום~הכ

 נכנ, חיח שחרי עליונה סרריגה קונה שהואכשכיל
 עולם טטררגת לסלק לו יש ולפניםלפני

 כם לש0הפ לו יש %כך פשוט איטשמדדינתו חו~
 ולפני, לפני כשנכנס אכל כחוץ וחכ ככגריחשנח
 שנכנ, חטרריגח מעלת לפי לכן ככגרי לשמש *יש
 כלי' צוח %כך פשוטים חם לכן כגרי כילשם
 כ טכל פשוט עתי לחם שחיא פצח לאטלוח

 עלי01 טרריגח וכל עליונח כטרריגח נגאלו וחכליי
 יטי, שכעת חכתוכ פירוש ווחו פשיטות. כחיש

 יצאח כחפוון כי עוכי 5חם פצות עליותאכל
 המשן כלי בחפזון יוצאים שחיו טח כיססצרים

 וחפעי עליונח וכטעלח כטרריגח שיצאו סורחוטן
 חטכעיי, רכרים כטו לא ו00 כלי נעשח טשםשכא
 גאולם חיח כאן אכל וטן כחכהשך פע%תםשכל
 ראו ולכך וטן כלי כח*וון היח ולכך כטכעשלא

 חרכבח טכלי חפשוט לחם חוא עוני לחםשיא0לו
 גן שם. עיין כאריכות למע5ח נתכאר וחורכר
 כרורין רכרים עור ותטצא 11 טצח אצל לקטןעיין
 פצו חעוני שלחם לוח כרורח וראיח וח.כענין
 לטעלו שנתכאר כטו וח4אולח חחירות חואעצטו
 כלילו אכלו כטצרים כעורם חגאולח קורםשחרי
 יאכלוח וטרורים מ"ת על כרכהיכ פצותחזח
 רש חמ עצטו פצר חלחם כי ותרע תלטורשטוח
 חלילו כאותו חקכ"ח ורצח שאטרנו. כטולחירות
 חחירו) אחר נמשכין לחיות רכרים עושיןשיחיו
 נאטר רכרים שלשח כי לגא%ח יוכו ירושעל

 וענ ועכרום זרעך יחיח נר כי אכרחםכחכטחת
 יעכר אשר חגוי את וגם שנח מאות ארכעאותם
 שלשו חרי גרול כרכהמ יצאו כן ואחרי אנכירן

 חשנ ישראל. את משעכרין שיחיו' חאחררכרים.
 חשליש פצרים. את לחן אותם חבטיחהקכ"ח
 וכו עוע לכך טטצרים. יוצאים ישראללחיות
 וגו וכננר חייחם את ויטררו חשעכור עלכטרור
 כטחו טכות ווחו אנכי רן יעכרו אשר חגויאת

 חנו" חמנות ראשית רם רטו רן טן הרל"תאנכי י כמ5ת הט0ח ורטווח טצרים ט0ות גטרשחוא
 ולוו הטכות. כל כנגר שקולח וחיא נגע הוא רןמן
 חפסו שחיטת כי שאכלו פסח הוח כלילח זכרעשו

 ע ויפסח פצרים ככורי שיחרו4 כעצטוואכילתו
 אוח ושחטו כא ש"שת רכה ושררש ישראל.כתי

 רכתיכ וחחיצאח כרלעיל. חכטחת את שוחטואני
 שה*1 חמצח עליו חרטו גר% כרטש יצאו כןואחרי
 ולפיכך לחירות. וכר חיא שחסצה כלילחאוכלין
 גי אלו כי חוח כלילח רכרים נ' א* ילעשותשח

 0הפועכרים שחיו פצר כי כוח וח תלוייםרכרים
 וטי ננאלים שיחיו ראף גחל כעכרות וחיוכפצרים
 וטרור פצח פסח ווחו לעונש ראוי אותםששעכר
 וטרור פצח פסח אצל לקמן אמנם כאחר.שנאכלים
 פנים כל על אמנם אחר. כענין עור וחיתכאר

 יקנו ירח שעל טסני סצה אכ* חיציאחכליי
 לפני חוא וירוע מוי כי תירץ וחרטכ"1החירות.
 העיסח יתחמץ ולא כחפוון יוצאים שיחיוהטקום
 עיקר אכל טצח. טשת על שיצאו קורם שחלכך

 לחירות. וכר כעצטח חיא פצח פצות כיחפירוש
 מקכ"ח שיצאו קורם כלילח מצה אכלוולפיכך
 חטעם טן לחתטחטח יכלו שלא כחפווןחוציאם
 לך יתכאר ושר נפ5אח. חכמא וחיא נתכאראשר
 עושח לחיות ראוי וכן 11 טצח כמאטר וחרכר
 חעני. כררך חטצח עניןכל

 לחם פסחים ערכי כפרק ל " 1 1 ר ט א1
 לחם אחר רכר חרכח. רכרים עליו שעוניןעוני
 כפחסח. כאן אף כפרוסח עני של רו,כו ט"עוני
 5חם טצח שתקרא הכתוכ שפשט נב ע5 אףפירוש
 רק רכר 5ח ואין שאור טכל מהפו55ת שחיאעוני

 5טיכתב צריך לטח לחם חוקשח כעצמחעוטרת
 שאור כח שאין מצה שכל ירעינן פשיטא עונילחם
 אלא עוני לחם לטיכתב חוצרך %טח עניחשחיא
 רכרים עליו ששנין לוטר שני לחם כתיכלכך

 יציאת ירח על טתפרסם שחטצח פירושחרכח.
 מטחר הפסח על גם חרי תקשח ואלפצרים.
 אוכלין שאנו פסח אוטר שחרי רכרים עליועתין
 פצרים יציאת כי קשיא וח אין וט/ וחמרור
 5ך ,טג'ר שחלחם לפי חלחם על יספר חחגרחוכל

 שפסח רק יציאח שאינו חפסח לא פצריםיציאת
 את ויטררו וחמרור ישראל כני כתי עלחקכ"ח
 היציאח חיא חטצח אכל קשח. כעכורחחייחם
 יצאת כחפוון כי מצות תאכל יטים שכעתכרכתיכ
 חכל כי עיקה חיא חטצח כי תפצא וט/טטצרים
 ישראל כני כתי ע5 שפסח ט" שחרי כיציאחת5וי
 זח אין חייחם את וימררו וכן חיציאח. א5נטשך
 חכל נטשך שטמנה חיציאח חיא חעיקר אכלעיקר
 המצח תקרא לכך חמצה ע5 חנרה 5ספר ראוילכך
 טררש ימ5פי וטפני רכרים. עליו שעתין עוני5חם
 עוני לחם טח עניח לחם 5טיכהב רחוי קשחחוח
 וכטררש וכוי. עני של ררכו טח כן 4ם ררשולכך
 טח עני 5חם לכתוכ כן דאם סגי לא נטיהוח

 וח רכר ומעם טיניח. שמעיק תחיייחו אלאשני
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 בפחסח עני של ררט טה חעני בטו נוחנלחיות
 עני לחם שחוא חזח ייחם לעשות חתורחשפצות
 בפו בפרוסח שיחיח רחיינו לעניים חשייביםרברים
 עני לחם שחוא לאבול חתורח ווצותח חזחחלחם
 אחריו נמשך יחיח ובך לחירות ראוי שחואלפי
 פצר חש שחנאולח חחבאר שכבר חעני. ענין%

 נם לפיבך באריבות לסעלח שטתבאר בטוחעניות
 אופח ואשתו טסיק חוא עני של ררבו טח ררשובן
 עני לחם אטרו ועור אחר. לענין נטשך וח%
 עני לחם יח שאין ובו' ונלוסקא לאשישאפרפ
 טן טופשטים חם אשר רברים הוח ללחםשראוי
 חטצח בי פידש אנבי ראח בפרשת וחרטב"1חעהשר.
 בלחם בפצרים שחיו חאחר רברים. לשני וכרחש
 טפצרים ישראל שייאו וחשני לחץ. ובמיםצר

 אבלו רי עניא לחטא חא אטח ובןבח1118.
 לחם שם שאכט בלוטר רפצרים בארעאאבהתנא

 נובר אשר לפירוש נוטח ופירושו לחץ וטיםצר
 רק חפצח אין בי בלל חרברים שאין ורעלסעלח;
 בחכיח שאטח וטה חירוה. רק בח ואין לחירותזכר
 טאטר חוא רפצרים בארעא אבהחנא אכלודי
 ביחו. בני עם ברבריו טרקרק שאינו חביתבעל
 בפצרים ישראל שחיו יק לחמון יותר ירוע רברואין
 אף רפצרים בארעא אבחחנא א1% רי אטרולבך
 בצאתם אבחתנא א%ו רי לוטר ראוי שחיח גבע5

 אבלו לטח לוטר עתח סוקרק שאינו אלאטפצרים
 בלוטר בטצרים אותו שאבלו בסתם אטר לבךאותו
 עוני לחם אובלין חיו בארץ עריין אבותינובשחיו
 חיו עריין חוח חלחם רבשא%ו חאסת חוא ובןחזח.
 טיר פצרים לארץ חוץ יוצאים חיו שלאבארץ
 לנטרי פצרים לארץ חוץ ראשונח סשרח שתחיחער

 טסבות ויסעו ער לסרבר באו לא חיום אותושחרי
 נחשב ח% זח וקורם חטרבר בקצח באתםויחט
 ויוחר טפורסם חיותר חטקום ובר לבך פצריםבשם
 זבר אלא חפצח ענין אין אבל חחטון. א5ירוע

 בטקוטו. יתבאר ועור5חירות.

 חרי אט וטי. ייתי רצריךכ*
 לחם ויא1% יבאו רעבים שחם לאותן חאחרלישני
 אך רעב איט ואם וטי. "תי רבפין בל ווחושני
 רצריך בל ל1 ואין בפסח חובתו ירי לצאת צריךחוא
 פסח. חלטת סרר יעשח פירוש ויפסח ייתילו

 טרוצח שיחיח אוטר פסח חלבות סרר שזברטפני
 ואם לעשות לנו שאפשר מח חקב"ח א615קובל
 בן נם נעשח חפסח לעשות שט% אפשרחיח

 אל וטקובל טרוצח יחיח לעשא ט% שלאועבשיו
 חבטים שאטח ררך על וזחו עשינו. באשרחקב"ת
 לו טחשב הקב"ח ונאגס פצוח לעשות חשבו"5
 שנחיח נקוח באשר חבאח ולשנח עשאח.כאלו
 שאנחנו טה בי כחלכחו פסח נעשח ישרא5בארץ

 5עשות לט אפשר קחאי טפני עכשיו עישיזאין
 שיש וטפני עשיט. באט לחקכ"ח נחשב יחיחלבך
 ישראל בארץ נחיח אם שאף חמעכבות סבותשתי
 לבנות לנו אפשר אי סיביות שיעבור עלינו ישאם
 עור שיש אטר לבן חפסח ולעשות חטקרשבית
 חורין בני חבאח לשנח עברי חשתא שניעבוב
 ו1אין עבוב חמעבבין שני סעליט יסתלקובאשר
 181 חבחירח בית בנין ועבוב ישראל בארץאנו
 לשת חוא עברי חשתא ואפר כחלכחו. חפסחנעשח
 אמר שלא חקודש 5שון חוא חבאח לשנחארפי
 חבאח לשנח לוטר רצח בי וחטעם ראתיה.שתא
 ופפני אחרת. שנח יחיח באשר נאולח לטיחדש
 בלופר שינוי פ5שון שנח נקראת חקודששכלשון
 לשגה בי אסר לבך שנית פעם נשניתשחשנח
 שגהיח זח שיטי בן 4ם ינרום חשנח שינויחבאח
 שנה בי ושתא שנח בין יש וחלוק רישראלבארעא
 חוכ8 שחוור על נקראת חשנח ובל שינויסלשון
 אוסר חעוסרת שנח על אוטר חיח באשריפיבך
 שיטי חשנח שיחדש יאטר ובאשר עברי.חשתא
 שמי פ5שון חבאח לשנח יאטר אותנושיגחל
 כ! נפ שינוי יחיח ואז שנית פעם חשנחשחחזור

 נקרא חבאח השנח ח5שון שבך ואפשר נאולח.של
 ושנה חשנח חוזר שיחיח שינוי ט5שה שנחבלשון
 כאאשת חשתא לפרש ואפשר שתא. נקראחעוטדת
 לוסר שאין עבשיו טלשון אתינא חשחאחתלטור
 חזאה. בשנח פירושו אין חשתא ולפיבךחורין. בני נחיח חואת ובשנח נזבח שאולי עבריהשנח
 יביט שלא חקודש בלשון אטר שלבך טפרשויש

 בלשון זח אטרו ולפיבך לברוח חצים שחםחפרסיים
 אט ורברים תרנום בלשון רישראל בארעאחקורש
 בלשון חבאח ישנח לטח ישראל בארץ חבאחלשנח
 אלו ורברים הרגום ב5שון רישראל בארעאחקודש
 %ל. טעם בחםאין

 שיתפת ברי חש5ח11ע1קרין יפרק
 לט יש בי לו וישיב פשבים חייט שכבראחר לאכוי ראוי חיח וחלא חשלחן שקרין לטהחתיטק
 אין ועבשיו חאבילח. קורם טצרים ביציאתלספר
 עם חקערח עוקרין וח ובטקום חשלחן עקירתנוחנין
חפצוה.

 טח וטתחיל שני ב1ם1ט11נין
 בלי5 עושים אט אשר חשיטים בל וטספרנשתנח

 טח לטאטר תשובח טצאט י5א טקשים וישזח
 חאטת. טן רחוקים רברים פירשו בך ובשבילנשתנה
 בסוף חוא חתשובח רוראי קשיא איט וחובל

 סויע כאשר וטחר טצח פסח על שמשיבהטאטר
 1ב1 הספור. חתח5ה חוא חייט עברים אבל5שם
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 ארם חייג ורור רור גכ5 טשיג סםוגין שאלע5

 וט/ סמירים יצא חוא כא15 עצטו אה5ראות

 5עשות יש טמירים יצא כא5ו עצפ שיראחומפני
 טשיג חוא חכ5 וע5 חורין גן שהוא שכהאחחםגח
 קשיא ואין צורך אין ח15 דכרים 5כ5 אסגםכהאוי.
 חכם ת5טיר מאטר חוא נשתנח סח מאטרכי

 ואם שוא5ו גט חכם פמחים ערכי בפדקכראיתא
 חכטים ת5פירי שני מפי5ו וכף שמ5חו אשתו5ח1

 מח כי נמצא וכו' נשתנח מח 5וח !חשוא5ים
 נשחנח מח פירוש וכך חכם. ת5טיר שא5חנשתנח
 ע5 סורח מיח אכי5ת ענין וגוראי וכו'ח5י5ח
 חטרור וכן וח חוא ויודע חכם ת5טיר שהואחירות
 1כ1 חחירוה. ע5 וחחםגח חשעכור ע5 סורחשחוא
 א5א נשתנח טח גמאמר הנ!כרים חרגריםג5

 שעושין 5נ1 קרח מח כי 5נ1 !ח ענין מחששוא5
 וטחרץ !ח חיח טקום וגאי!ח וחשעגודחחירות
 חחשוגח וחשתא וכו'. גסצרים 5פרעח חיינועכרים
 !כר 5א כי כוםות ר' !כר 51א עישה חוא וכךגסדר
 תקנת שחוא כוםות ר' כטו חכטים תקנת שחוארגר

 חכסים תקנת אינו וטרור מיח אגל לנסריחכטים
 כן גם שחוא ממוגים כ5ט רטזכיר גכ ע5אף

 טראורייחא שחיא 5טצח חיא שחסגח כיוןטררכנן
 וכן !ח. ע5 שוא5 שפיר חםגח צריכח מיחשחרי
 ונם סררכנן ראשון רטג51 ש ע5 אף טג51יןג'

 דפירושו ע5יו שוא5 סדרגנן השני גטכ51חחרוםת
 סרור יש אחר וגטגו5 טגו5ין שני ח!חח5ילה
 טררגנן טפא רחרוםת גג ע5 אף חתורח סןשחוא
 חתורח ס! שחוא 5סרור חוא שחרוםה כיוןחוא
 שחוא כוטות ר' אג5 נשתנח סח ע5יו שואישפיר
 שוא5. אינו חתורח סן רגר גו ואין 5נטריטררגנן
 !ח ואין 5שחות ארם צריך 5ייח גשאר רנםועור

 חנוםחות וגכ5 גוטות. ארכע ששותח מחשינוי
 5טגל חייגין אנו אין ח5י5ות שבכ5 נטיאש5ט
 וחרשג"ם פעסים. שתי ח!ח ח5י5ח אחת פעםאפי15
 5טג5 חייגים אנו אין 5נרום שאין חניחווחטור
 םפרא רג רפריך מחא וכו' טטגי5ין אט איןא5א
 שגכ5 קאטר חכי א5א וטהרץ 5רררקא חיובאאטו

 ח5י5ח אחת פעם א5א מטגי5ין אט איןח5י5ות
 ש5נו. נוסחות חניהו וח ,פי 1ע5 פעטים שתיח!ח
 ראשון מבוי כאשר רוראי !אה גירםא 5יישגויש
 אטו פריך אחא גחרש גסתני' כרתט גטרורחוא
 יצא חםעורח ש5פני גסרור רחא 5ררדקאחיוגא
 כיון תיטקות היכר גשגי5 א5א גא שני טגהואין
 גנסרא רטטיק כיון אג5 סרוה כט9ות יצאשכגר
 ונסצא ראשון 5טגו5 ירקות שאר אחר 5ח!ורדמצוח
 חוא מיוח טג51 רג5 שפיר ירקות שאר 15שיש
 שיחיח כרי 5סע5ח שאמרל כפ המ ראשוןרטגל
 אין מיות רקיי"י שאע"נ מיוה. חשני שחטגלניכר

 שחמרור ניכר שיחיח צריך טקום טכל טונחצריטת
 וטבל טיוח ראשון טבול 5פיכך מיוח לשםגא
 טבל חיח גאשר אגל גוראי. מיוה 5טרורשני

 טכל 51א ראשון. גטכ1ל יצא כבר גטרורראשון
 שחוא ניכר שיחיח גרי המ השני חטגל כי15טר
 חוי 5א כן ואם נעשח כבר חמיוח רחא מיוח5שם
 יישא15 טבו5ין חרגח שיראו 5תיטקות 5חיכררק
 5סע5ח חוכחנו וכגר כ55. מיוח חוי 5א גוראיו!ח

 ירקות שאר 5אשטועיט חימא וכי גנטראטרקאטר
 אמרינן כי כש5מא פירושו שכך יוטר רצריךוכו,

 51א ראשון טכו5 געי יכך כוונח צריכותרסצות
 שני רטכ51 ניכר שיחיח כרי ג5גר שני גטכו5סני
 טג1ל כאשר ו5כך יסע5ח שנתגאר כטו טצוח5שם
 טגול מיוח. ש5 טג51ים שני ירקות גשארראשון
 טצוה 5שם שני שטג51 סוכח שיחיח כרידאשון
 חטסחא !ח פירוש 51פי סצוח. עיקר שני1מב1ל
 שיחיח כרי אפנם גח. מעות ואין שפירש5ל
 15 שאין וגין ירקות שאר 15 שיש גין אחתנירםא
 רעת ו!חו מטג5ין אנו אין 15מר ראוי ירקוחשאר
חטור.

 ח 5 חמם ח 5 ע ס 5 סרנו אגגר
 גיצשת מתחי5 51א וכף ח5י5ח נשתנח סחסחחל
 ג5א גמירים 5פדעה חיינו עגרים 15סרסצרים
 כע נקנית חיא חיריעח כי נשתנח. מחשאי5ת
 5ע5ות מ51ם כטו חם וחמיות הטושכ5 א5הסורוק
 לחתחי5 15 יש 51כך חש5יטח חיריעח א5גחן
 5פרעח חייט עגרים וכן נשחנח סח חסורנשכת

 וכו/ ויוציאנוגמצרים
 גננחו 5 סתח ם י ח ם פ גערגיתנן
 אוגר מארמי כיח פרשח כ5 יורש גשגחבעץים
 אסר רג גגלת סאי גנטרא וקאטראגי.
 עגרים אסר ושסואי !רח. עגורח עוגריסתחיח
 גשגח 5חתחי5 ראוי אין כי ופירש וכו'.חיינו
 כהטמע היח שא! הננות תח5ח שיםפר סכ5יסיר

 טוגח שנעשח קרח שכך גטקרח חוצאחשחיתח
 ו!ח הפעו5ח. א5 חפוע5 כוון ש5א לשרא5!את
 גסקרח. פוע5 הוא חאחד פוע5ים. שני ישכי

 !ח טש5 גסקרח חפוע5 געצם. פוע5 חואוחשני
 השריפח את וכבח סטר וגא נשרה שהואחגית
 חיח ש5א גמקרח פוע5 וחוא חכגוי פועלחטטר
 כ55. חשריפח אחר נטשך חסטר מין 5כבותסטין
 גיתו שרואח סי כנון 1גכ11נח געצם פועלחשני
 שהיח כיון געצם פוע5 !חו אותו וטכבחנשרה
 חשריפח. ספני חכגוי שחוא חראשונחגוונתו
 חנלת טג5י 5ישרא5 חטוגח פפפר חיח אי515פיכך
 5פיכך חנא51ח גא גסקרח כי 5חשוג אפשרחיח
 שחיח חנלת גשגי5 ויאסר חננות קורםיתחיל

 שעשח פח  עסחם עשח חוא גרוך חקרוש5ישראי
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 הצנוו כשכיל והוא שעשח המעשה על פכויןשחיח, בעצנ פועל וזה הננות אחר נמשך חיחוחפע51ה
 סמן לכך הננות מן אותם 5הצי5 לישראלשחיח
 וחוציאנ חננות את חקכ"ח שראח חננות אלרכריו

 חכי וכאשר ומככח. הכית חפסר והואחרליקח אי נמשך שאינו פככח שחוא פטר ככי לאפפצרים
 שכו יותר ננות לו שקורם השכח כי עור תרעעור
 מפנ' וזח הלילח. לו קורם היום כי שתראהכפו
 שיהיו אפשר אי פח שליפות לנמצא יניעכאשר חזי כעולם כהתחלתו נסצא אינו הש5יפותכי
 מררינח חוא כאשר כתחילתו המעלה אותחלו

 חמע5ח לפיכך פהתחלתו. כך קגיהיחחאלחית חנרולי פעלח אל ראוי המקכל שאין אלחיתעליונח
 מעלף אל יעלח ולכסוף ננות לח יוקרםאלחית
 שלחפרון חאלהית מעלח אל ראוי כך כיחאלחית.
 חיח ולא כאחרונח ופתעלח כשפלות חואחתחלתו אכי מעלתו נמצא כחחלתו שאין חזה חעולםחויות אי נבהטך וזח תחלח. כו נמצאת אינחחפקכל
 חאור שיחיח חזאת חמעלח לקכל הזח חעולםכראי

 יוקרם לכך חמציאות מעלת חוא חאור כיכתחלתו
 חיה חזח חעולם כי כן 4ם' תמצא ולפיכך לילח.לו

 שכא ער ללילח רובטז כריאתו פתחלת כשפלתונמנ
 אור כפו חיח שאכרחם חיום שחוא אכינואכרחם
 חמציאות כ*מר תוהו. אלפים רז"ל שאפרו וזחחיום
 ענין אחר נמשך 5חיות כראשוגח תמו לחיותחייכ
 כחתחלתו ואין תמו חתחלתו אשר חזחחעולס
 חמעלח על פורח זח דבר ולכך חעליונח.המעלח
 חיח כך ואחר ננות. תחלח לחם חיח אשרחאלחית
 כפי וזחו חאלח,ה. פררינח א5 אותם מעלחהקכ"ח
 שלחם פח15קת וטעם שאמרנו. כפו חעויםסרר
 חננות חוא זרח עכודח עוכרי טתחיח רכ ירעתכי

 חנוף שאין כוראי כי כנפש רכק ננותשזחו
 רכ ומעם חנשטה. אם כי זרח חעוכדחפחיתח פקכי

 רכק אשר שחנטת יותר נטת נפש נטתשחשכ
 אשר סע תצא אשר חנפש כי אכרון ערםכנפש
 כרכתיכ 5אכחן הנפש תלך כסוף לנפשראוי

 חערר טביא שחחש ופפני ונה. חנפש אתמאכרתי
 ושפואל יותר. נטת וה נהשכ לחיות ראוינפור
 יותר חוא כנוף יותר רכק חוא אשר שחנטתסוכר
 עכרים 51פיכך עתח. ונראה נטצא נטת ש15שנטת
 יותר רכק חננות בי נם חננות עיקר חואחיינו
 כו. דבק וננות הומר בעי חוא שחטה כפחכנוף
 לירי טביא כנפש שחנטת נב עי אף חנפשאכל
 כטף שחוא כמו נטת ררך וח אין כסוףחערר

 שייך כעצפו שפי נוף שחוא כטח ט שייךשחננות
 רכ לדעת כי פפרשים ויש ירוע. וזח נטתכו

 חננות חוא אבותיט חיו זרח עכורח עוכרימתחיח
 קרב כך ואחר אכינו אכרחפ שכא קורם חנטתשזח

 התחלת לחזכיר וראוי' לעכורחו אכרחם אתהקכ"ח
 אמיח אשר שה;נות סוכר שפוא5 אכלחננוה.
 הכנים. ננות חוא כשכח ויסיים כננות יחחילהפשנח
 חיינו עכרים וזחו לכנים שחיח חננוח שיספרורי

 ואין לכנים. שחיח חננות חתחלת וזהולפרעח
 כננות רק אכרחם שכא קורם ננוח לחתחילצריך
 תכין' כאשר עיקר ראשון פירוש אכל לכנים.שחיח
 לישרא5 עשח הקכ"ח וכוראי חרכרים.עיקר
 נם הנוף ופננות חנפש פננות אותם שחצילשניהם
 לחם וחיח זרח עכורח עוכרי פתח5ח שחיוכן.
 חנוף. פננות כן נם אותם חציל כך מחר הנפש;נות
 יותר שחוא ורכר ננות. יותר איזח רק פליניולא
 כרכ. לן קיימא ואנו חתחלח. שיהיח ראויננות

 שפוא5 ואף 1כ1. חיינו עכרים פתחילין אנוולפיכך
 אחריו יספר ולפיכך לט חיח נפשי שננותפורח
 ראף' לופר ואפושר 1נ1/ זרח עכודח עוכרימהחלח
 חיינו כעכרים להתחי5 יש ונו' חיו זרחעכורח עוכרי פתחלח חוא חננומ רעיקר נכ על ראףלרכ

 קורם לספר לחתחיל שראוי פפי כמצרים5פרעח
 חוא חנטת לספר פתחיל חוא ששם זרחעכורח עוכרי פתחלח ער חרכרים 1כ5 מצרים כיציאתלספר ראוי זח שכשכיל ישראל עם הקכ'ח שעשחחפוכח
 פצרים. כיציאת לספר חייכין אנו למההקרמה
 5שפואל וכין לרכ כין חוא חזאת חחטרח כינפצא
 ל4מרי.כסרר
 נפויונ וכזרוע חזקח כיר ' ח 1 נ א י צ 1 י1
 לפרש יש נפויח וכזרוע חזקח כיר רכרים שניא*

 ' ר"5 חזקח כיר זח חיח אוחם הקכ'ח חכחכאשר
 נטויח שלו זרוע שחיח נמויח וכזרוע נרולככח
 שכל פח זפן עליחם נמשכת שהטכה כ*פרעליחם
 חקכשח חוציא רכרים שני וכאלו חבהטך לח חיחפכח
 חמשך ירי על ונם חנרולח חפכח ירי % ישראלאת

 שכ חיח מעליו חפכח כשר פרעח כיחפכח.
 אם כי אותם לחוציא אפשר חיח 5א ולפיכךלחטא
 לחם נותן חיח שאו חמכח וחמשך הפכח יריעל

 חסכח שחיתח כטחת כפכת מף ללכת.רשות
 וכשכי5 חפכח חמשך 5ח חיח חיילח כחצי אחרכרנע
 צאו קופו וכמררש ישראל. יצאו חפכחחמשך
 אט ככקר אנחט ננבים וכי לו אפרו עפיפתוך
 45 שנאמר מת פצרים כל חרי לחם אמריוצאים
 לבלות אתח ופבקש לו אסרו מתיפ כלנואמח
 אהם חרי כרשותכפ אתם חרי אפור חפכחפעליך
 חייתם לשעכר לופר פרעח התחיי חקכ'ח שלעכרים
 חקכ"ח ש5 עכרים אתם חרי עכשיו אבל פרעהעכרי
יצאו נבהטכת חפכח שחיחח כשביי כי חרי כאן.ער

 לטויה ורוע שחיח נסויח וכזרוע וזחוטמצרים ישיא5 את חקבשח חוציא וכשניחם לפכחהמשך חיח וטכח פכח כי 1כ1 פפצריסנ ישראי
 עלי~



2% מהר"לפירושרח

 ואם שיחזור ע5יו נטויח וורוע אחר שמכח מיכמו
 היו ראו,ם כי רע ועור עור. אותו יכח יחזור5א

 להיות פרעח חיח וראוי כמצרים עכרים 5חיותישרא5
 לחוציא חקכ"ח רצח וכאשר כישרא5 משעכרמלך
 העכרות וח ננר עומר חיה ממצרים ישרא5את

 שאמר וזחו פרעח. ש5 והמ5כות 5ישרא5שראוי
 וכננר ישראל ש5 העכרות ננר וחוא חיינועכרים
 מצרים. 5מלך אמר כם טשעכר מ5ך פרעחשחיה
 5חסיר חזקח כיר כהשם הי ויוציאנו אמר זחו%

 כעכרות ומשוקעים משועברים שחיו ננר כיחעכרות
 וכננר חזקח כיר אותם 5חוציא צריך חקכ"חחיח
 מוציאם חיח ש5ו זרוע ככח ע5יחם מ5ך פרעחשחיח
 נוטח כרכר 5מחות שכא מי ררך כי נטויחכזרוג
 שהוא אכן וח מש5 נמויח. כזרוע ווחו ע5יוירו

 5הניח רוצח אינו ורוע כע5 ,ארם כארץכהשוקע
 ש5א כמכ,ת ע5יו יח נוטח ח5וקחו טשם אותו5יקח
 כרכר תרקרק כאשר נכ,ן חוא חוח וחפירושיעכב.
 חנסח או פמוקים ככ' וכרם רכרים כ' וא5וחוח.
 וי,ציא וכפסוק וגוי. נוי מקרכ נוי 5קחת 5כאאיחים
 כאחכח. 5מע5ח נתכאר כאשר חכרו5 מכוראתכם
 וכורוע הרכר 11 חוקח כיר אצ5 51קמן כיא,ר ישע,ר
 פע5 כ5 כי רע ,עור עור. יתכאר חחרכ וונטויח
 ככחו פוע5 ממ כח כע5 חפועל כאשר ככחשנעשח
 חזאת חכאח ככח ומכח כח כעל שחוא ארם כיווח
 ככח ומכח כח כעל חמ שחפכח נרו5ח חכאחחיא
 כעל חיח כמצרים חטכח כי חוקח כיר שאטרווח
 אטר ככח מכח שחיח וכננר חיא. חוקח יח כיכח

 כוחע. 5חטת נטויח שט ורוע שחיח נמויחכור,ע
 פועל שחיח טורח עליחם חורוע נומח שחיח מחכי

 ויוציאך הכתוכ שאמר ווח מוציאם חיח וככחכורוע
 חוציא חש"י כי סירוש חנר51. ככחו כפניוח'

 על לא חוציאם כעצמו 15טר רצח כפניוא,תם
 כפניו. וח חיח לא אחר ירי על חיח שאי5ו אחרירי

 מוח כח כעל וחוא כעצמו חוציאם שהקכ"חוטאחר
 מצר ונם כח. כעל שאינו ספני חסר חיח 5א כיגדע

 ע5 חחוצאח חיח כי חסר חיח 5א כעצטחחפעיח
 וחע שא נרול וככח שאמר ווח הנר,ל. כחוירי
 תרקדק כאשר כן נם אמת ווא חקכ"ח שלנמ,יח
 ח,ציא 5א ואלו אחריו שאטר ווחו וח.כסירוש
 שסירשו כטו חסירוש ואין וכו/ אכותינו אתחקכ4ח
 טמצרים אכותיט את הקכ"ח ח,ציא 5א שאםכוח
 ס,ף ער כהשועכרים כנינו וכני וכנינו אנחטחייט
 האכות יצאו לא אפילו אסשר כי חתרוה.%

 5א אם 51טה הקכ"ח ירי ע5 לצאת 5כניםאפשר
 1כ1/ כניט וכני וכניט אט חרי אכותיט אתחוציא
 חחוצאח שחיתח שאף תאמר ש5א חסירושאכל
 אסשר הקכשח ירי%

 ויכ~
 ירי ע5 חחוצאח לחיות

 הקכ"ח עשח 5א שאם כן וח אין חכאים. כחרותאחר

 תאמר אי ממצרים אותם שהוציא הזח הרכראת
 רור כשום וו5תו ירי ע5 אפשר חוצאחשהיתה
 וכוי. כנינו וכני וכנינו אנו חיינו א5אכעו5ם
 האכות הקכ"ח הוציא 5א אם כי אמר ש5אומח
 צריך 5א זח רכר טשועכרים. וכניהם חאכותחיו
 אם אוחם מוציא כעצמו הקכ"ח שחיח אחר5וטר
 סוציא חוא היח 5א אחר ירי ע5 ההוצאח אפשרחיח
 היח 5א חכאים כרורות שאא א5א כעצמגאותם
 פירושו וכך חקכ"ח. ירי ע5 אם כי חחוצאחאפשר
 כעצסו ממצרים אכותינו את הקכ"ח חוציא לאואלו
 5א ,חכאים כרורות שאא 5עו5ם כהשועכריםחיינו
 שאא תאמר ולא אחר. ירי ע5 חיציאח אפשרחיח
 אפשר חיח ישראי את כעצמו הקכ"ח חוציא 5אאם

 אינו. וח אחה ירי ע5 או מעצמם שיצאו5כנים
 חקכ"ח ירי ע5 אם מ 5צאת יכ51ים חיו ש5אומח
 רכותיט שאמר, ררך ע5 ווחו עמוג רכרחוא
 נמסח 5א מפחח,ת ש5שח רתענית קמא כפרקו"5

 תחיית 1ש5 נשמים 1ש5 חיח ש5 טפתח5ש5יח
 שחקכ"ח ואחר אחר 5כ5 קרא חתם "ייתיחמתים.

 כל כי רכרים ש5שח כא15 מטעם הפותח.חוא
 5פע5. יציאתו אין 5פוע5 ויוצא ככח שח,ארכר
 חנמוה כסע5 כ5כר שח,א הקכ"ח ירי ע5 אםכי
 ענין שכ5 חחוטר ס! נב% יתכרך שחוא ססניווחו

 אי נשטי צירוף כו יש אשר וכ5 ככח ח,אחחומר
 נב% יחכרך חוא 5כן חגמוה כפע5 שיחיחאפשר
 ו5א חנמור: כסע5 כ5כר וחוא חחומר טן5נמרי
 יש מקום מ% נשמיים שאינם אא כי חמ5אכיםכך
 כפע5 אינם 51כן חנשם. אל וקירוכ יחום5חם

 חש5ימות כתכ5ית מררינתם שאין ד54חנמור.
 איט כתכלית שלם ואיט חסר שחוא חנמצאכי

 ככר ש5ם חוא כאשר כפעל חמציא,ת כיכפ%.
 לפעל יציאח חם ש%ם חיכרים 51פיכך חסר.מיט
 שחוא חש"י ירי על רק שיחיח אפשר איחנמור
 "ם חשלשח חרכרים ח15 כי וטפני חנטוהכס%
 חפעל א5 ויוצאים כסעל אינם חם תחיח חיחטמר

 אוצרג את חי יסתח מסר נבי רכתיכ קרא.כדמ,כח
 כסתחי תחיח ונבי רחמה. את חן ויסתח חיחונבי

 אל יוצאים רכרים ש%ם מורה שוחקכרותיכם
 הא5ו חרכרים חנח כסעל. חיו שלא אחרחס%
 מי רק חטוציא ואין חסועל אל חכח מןיוצאים
 חגשר כפ% שחוא חש"י ווח 5נמרי. כסעלשחוא
 גראח חיו שלא אחר סע~ות מחדש חש"יואם
 שחיח זח חשעל אל חכח כק יצאו סעו5ותיוכא5ו
 אין חמהכל טוכן חיח וכאשר חמקכל. טצרחטרון
 יציאח שהוא כמציאות רכר ואין 5פעל חוצאחצריך
 כריאת 5ע51ם יציאח חיח כי וח רכר כטו5פע5
 המוה. אחר 5חיים לסעל יציאח חתחיח וכןחארם.
 חארם חיות ת15י שכו חש5ם סרנסת חממרתן



 דברים אט בי פתיחח לשו! בתב חקא כא5וו5פיבך
 רשאר חעצים צטיחת אב5 5פ%. יציאחנחשבים
 חויח שאינם ומפל שלימח. חויח אינםחויות
 איס נש5ם שאינו רבר בי נמוו בפ% אינםשלימה
 וזח שהתבאר במו חפעק שחוא חמצשות מןנחשב
 שחוא מח חוח חע~ם שלימות שיחיח וראוייחע.
 חמשיא ושא חנמור בפעל שחוא חש"' כחבפע5
 החשפעת חש וחתחיח חשמים מטר נקראשחרי

 בע~ם שחוא חארם הולחת ולפיבך חפע5. א5חכח האפצעי ע~ם מן חשמים וממר חש"י ירי ע5חתחתון
 ע~ם מן השמים ומטר יתברך חשם ירי %התחתון
 "ש והתחיח השמים מטר נקרא שחריחאמצעי
 אחר ב5 חוח חע~ם מקבל רברים נ' א5ו וב5חש"י. ירי ע5 שיחו וראוי חע5יון ש5ם מן חחיותחהשפעת
 פחיחח 5ו יש אחר ב5 ו5פיבך מיוחר. מע~םואחר
 ירי ע5 יוחוא חפע5 א5 היציאח ?הוא עצמהבפני
 אף אמרי ובטערבא ח,מור. בפע5 שא אשרחש"י
 וזח בחבמח. מופ5נ עור רבר זח פרנסח ש5מפתח
 רבריפ שלשח באט חפעל על חוצאח שצריךשבמו
 חפ% אל שצאה צריך בך חזח חע51ם שמקב5במח
 קיומו. שחוא חפרנסח וחוא חעו5ם קיום שחוארבר

 לך נרמו רביעי ' מפהח בן נם שוחו אמרו5פיכך
 נע5ם רבר חוא חרבר עיקר אמנם מזעה טעטרבר
 שיתבאר ממה לחבין יש פרנסח של מפתח נםיותר.
 טצרים יציאת בי ומפני בעוח"י. חנח5 "55אצ5

 סנ%ה 5עם 5ו להיות עברים מבית אותםששצש
 במו בוראי חש5ם שלימות וחש נח5חחויח

 יציאת ו5בך חע~ם. ש5ימות ישראל בי 5ךשחתבאר
 חפ% אל ח% חמוציא חש"י ירי על 5פעל זחרבר
 חוא רפ חפע5 אל מוצש לחיות נמסר חמפתחשין

 ב55 מאר. ארובים רברים צריך וח ו5רבריתברך.
 חפע5 אל ויצאו בבח חיו חרברים שא5והרבר
 ב55. בחני ואינו בפע5 אשר הש אותםחמוציא
 אל חקב"ח וחוציאם במצרים ישראל חיווכאשר

 ישרא5 וחיו בזח. מאר שחארבנו ובמו חנו5ר.לעובר בוראי חמים חיו רוי מרשוחם יוצאים 5חיותחפעי
 5א 5בך עתח מתחדש סלר עם אחשביםיוצאים
 אט שאמר ווח חקב"ח. ירי ע5 רק יציאחםאפשר
 אט חיינו סמצרים אטתיט את הקב"ח הוצשלא

 5זאת בי 5פרעח. כהשועברים בנינו ובניובנינו
 שחוא מי ירי ע5 הפע5 א5 יציאח צריךחחוצאח
 בי בך. חרבר אין נ5יות שאר א% תמיר.בפע5
 וח קורם ישראל חיו לא מבב5 1% 5א אםאמ

 שאו במצרים חיו באשר שייך וח בי בבחמציאות
 בעובר ורבו ופח נתגר5ו רשם עם עריין חיו5א

 51בך חפע5 א5 עריין יצאו ו5א אמו בטעיהמתשח
 ואט אמר וח %1 לנמרי. יפעל חויח יציאתםנחשב
 ומפני ב15מר וט' אטתיט את חקב"ח חשיא5א

 שעשח נפלאותיו ולספר לשבח %יס ראויבר
 רברים חם חא5ח וחרברים אטתיט. עםחקב"ח
 שיהיח אפשר אי בי לחבין תדע ועור מאר.עמוקים
 חפו%ים בי חהב'ח ירי ע5 אם בי מצריםיציאת
 רבר. מבל רבר יצא ש5א מיוחרים אותםתטצא
 ארם י~יר הארם בי חשלם במציאות שתראחבמו

 מצאט ובאשר מיוחרים. חפוע5ים %1 שורוחשור
 אי יתברך ט מיוחר ההוצאח שחוא חוח חפעלבי

 ב! שאם אחר ירי ע5 חואת פש5ח שתחיחאפשר
 מיוחדים חיו ו5א אחת לפשלח פועלים שניחיו

 יתבן 5א וח ורבר חפש5ונ וחסקב5יםחפוע5ים
 הפועל ענין 5פי שא וחפעל לטע5ח. שאמרנובמו
 חפע51ח ואמ חטבעיים. רבריפ בב5 נראח וחורבר
 חאחש מן נכהשך באשר בי חפע5 א5 מתיחסרומח
 יבקג שחוא חאש ענין 5פי חיבש נמשךפע~ח
 א5 חפשלח מחיחס תמיר חמים מ! חליחותובן

 תאמר ואם חטעיינים. מן מוסבם וח ורברחפועל
 חמ5אגים טן אחר ירי ע5 נא~תם שחחאשאפשר

 אפשר חיח שאם מיוחרח. חפשלח חיתח 5א ב!אם
 חיציאח פע~ת בן אם טלאך ירי על יוצאים5חיות
 רבר סצאט ו5א טלאך. או יתברך חשם א5סתיחס
 שחר נח5 חאחר פוע5ים שני א5 מתיחסאחר
 אפשר אי חנחל לפוע5 מיוחר חוא אם ביקטן

 רטתיס רמח וח ובל וח. יבר קנח פו%לפש5
 אחר טלאך אין וירא בפרשת רבח בבראשיתו"5
 עושים מלאבים שני ואין ש5יחות שניששח

 אחר פלאך חיח אם בי וח ובשור אחונש5יחות
 חטלאך שחיח נכהוא משלקים שליחות שניעושח
 שא ואם בוח וח שאין רברים שני אלמהיחס
 שאם אחת. ש5יחות ששין מ5אבים שניאין ובן אחה רבר אל מתיחם אינו וח רבר אלמתיחס
 לחיות אפשר אי וח מ5אך אל מתיחסחשליחות
 ושברל. ממס מח~ק ששא אחר מ5אך א5מתיחס
 חפש5ח א5 מתיחס חפוע5 לחיות שצריך חרברב5ל

 הקב"ח שצש 5א אם שאמר וזחו חפוע5ים.ביחס מאר עמוק וח ורבר שאמרנו. במו א5יווחפע~ח
 תשא5 ובא~י במצרים. לפרעח כהטועבריםבנינו ובני ובנינו אנחנו חייט מטצרים אטתינואת
 אפשרית חיתח ש5א חחוצאח ומררינת טעלתמחו
 פוע5 5שום תיוחס ו5א בעצפו חש"י ירי % אםבי

 אל יציאח שבל 5טע5ח נתבאר בבר זח רבראחר.
 ובט1 בעצמו יתברך חשם ירי על הואהפוע5

 חקב'ח באשר בי בוח ורצח עמחם. נא5 אותנואף אלא נאל אבותינו את 5א חהנרה בסוףשמרים שאט במו חשיא חחחת בי א5א בלברבמצרים שאי אותם שחוציא 5א מטצרים ישראל אתחוציא יחברך חשם שבאשר יחברך השם א5 ימתיחסתחיא חיציאח בי ושר מאר. ברולים רברים וחםשחארבט



07פ מהר"לפירושה

 חזח חסתלקות חיח לא מישוא5 טצרים כחסלק
 חיצשח חיהח 5א כן שאם חחפ! רור שהםכטח
 5כנים חיצשח שנמשך רק כ5כר רור 5אותו אםכי
 כפרינח יהשב חיח אחר ארם יזח רוטח כן.נם
 'רעתי כי חמרינח מן צא לו ואטר אצ5ו חכםוכא

 א5 ח51ך חיח חחוא והאיש עליח יכאש%חטה
 כנים. וכני כנים שם ומוליר ונצול אחרתמרינח
 כאחר וזרעו חאיש חצי5 חוא כי כזח 'אמר5א
 לזרעו נסשך חזאת חצ5ח וחיתח חאיש חצייא5א
 שם לא חקכ"ח א5א כט?רים. כך הרכר חיחהא
 ישואל ל5% עיט שם א5א רור אותו אלעיט

 ראוי זח ורכר חוצש. ואותם ואחרוניםראשתים
 וכלל ח% כו5ל יתכרך חוא כי חקכ"ח אלרוקא
 יתכרך חשם של מררינחו כפי שחוצש חואישראל
 ע5 חחוצאח חיתח ואלו הרורוה. כל יכלולשחוא
 איט ח%אך כי מצר יוצאים חיו כי אף %אךירי
 חיח כי אף לאכוה. רק חיצשח חיהח לא חכ5ט%
 חיח אם מטח נפקא וטאי תאמר ואם 5כנים.טששך
 שכוון או כפקרח חכנים נשלים והיו 5אכותמטין
 לאכות כ11ן אם יש 2רו5 ח5וק ביחר. וכנים5אכות
 עכשיו שעכור אל לחזור לכנים אפשר חיחב5בר
 לכך אפשר. אי חרורות % של אכות אלשטון
 של אותנו אף אלא 544 אכותינו את לאאמר
 כל טל5 יתכרך שחוא מפני כי וח ורכרעמהם.
 על לא וחכו5לים ההמירים כרכרים פועלהדורות
 פרטים. רק ואינם כ5כר שעח לפי חם אשרחרברים
 ושום %אך ירי ע5 אפשר אי זח רכר כי ספקואין
 ועור חש. מוכרה וחרכר יתברך חשם זהתבה

 חיהח ש5א טלאך ו5א .אני אצל 5קט!יתכאר
 יתברה חשם ירי על אם כי אפשריתחחוצאח
 עם אלו רכרים כו' נקניה חיריעח כירכרים י חט . ם י פ כ ח 1 נ י כ 1 ל י פ או

 חפכים ששני חארם שייע כמו ואשונותסוש%ות
 נרול שח% וכמו אחר. בעת אחר ברכר יתקכצו5א
 נקרא וזח ואשון ש% שהוא רכר כ5 וכן חחלקמן

 חארם שידע מה שניות מושכלות הם השניחכמה.
 כמו נבון נקרא וזח רבר. מתוך רבר ומוציארכר

 וחם רבר סתוך רכר חמכין נבון איזחשאמר
 חארם שיקנח מה חנ' חיריעח חשניות.חטושכל1ת

 רבר עשח כאשר חרכח פעמים שנסח נסיון יריע5
 מחטם חיח פ5וני עשכ א% וכאשר כך אירע%וני
 נקרא וזח 15. מקרר תיח פלוני עשכ א% וכאשר15
 חוא זח רכר חנסיון. מכח חיריעח שקנח נסיוןבעל

 עייחם ועפרו חרכרים קנו זקנותם שכשבילכזקנים
 נסיון. מבה עליו שעוטי ער רב וכפ צריך לנסיו!כי
 נסיון כעי יפיכך 5כאר צריך שאין עד יהעוזח
 הפקוכ5ת סצר אנית ירעח וק חא!.חוא

 חיריעח. זאת סוסך יע5יו שכפ א"פ פפיא1% שטקוכי

 גמפח כרברי חוא טאמין כי חתורח מצר קונחוזח
 נב על ואף חקכ"ח ש5 נאסן נקרא אשררכינו
 רואח שחוא כמו חמוחשת מן אנית עור יריעחשיש
 טעלח כח יש חיריעח זאת אין אכ5 שורף.חאש
 חטררי4ה אכ5 רפ!ח בהמח שאף סכ5 פחותח חיאכי
 חמררינות ארכע אלו חם חארם טע5ת בהשיש
 חכטים כלנו ואפי15 אטרו ולפיכך פע5ה. כחםשיש
 יורעי זקנים נכונים חכמים רכרים רן וכרוט'

 חיריעח. כחם קהקנח פררינות ארכע כננרחתורח
 שיש מררינות רי כננר רכרים רי זכר כי רעועור
 כנמצאות טשינ חוא כאהפר כי וזח חיריעח.א5

 נסמכת חזאת שהשנח מפני אכל חכמח. זחנקרא
 חיריעח ואת אין חיריעח קונח שמהם חנשמיםאל
  שנסמכת כעכור 5נמרי חחומר מן ומופשטתאיח
 חנשמים. חנמצאים וחם חחוטרים א5 ואתיריעח
 אותם יקנח שחש כעכור חשניות חסושכ5ותאכל
 חחומר. מן יוהר נקיים חם חראשוטת חמדפ%ותמן

 מכחו? חחומרים אל נסמכים אינם כחשנחםשחרי
 כעכור לגמרי תקיח מופשט אינו זח נם מקוםומכל

 מן שאנו חראשונות חמוש%ות אלשנסמכים
 חארם יניע כאשר אכ5 כחרן. חנט?איםחנשמים
 ונפסרים %ים חם חנשמיות חכחות שאו חוקנחלעת
 חנפררים. כש%ים רכרים 5חשינ כש% יתחישאו

 אל נסמכים אינם אשר רכרים חראשונחוכטעלח
 כעכור זקנח כימי רוקא מיוחר זח ורכר כ35חחוטר
 ש% לו יתחדש או ונפסרים %ים חנשמיםשחכחות
 כמסכת שאטוו וזחו לנטרי. חשכ5ים רכריםיחשינ
 לאוכ5 רומח חוא 5מה חילרים כפ ח5ומראכות
 חזקנים כפ ח5ופר אב5 מטןו יין ושותח קחותענבים
 יין ושותח כשולות ענכים 5או% רומה חוא5מה
 5פיכך כחומר נטכע חילרים חכטת כי פירושישן.
 מתכשל חטעם שאין קחות ענבים 5אוכ5 רוטחחוא
 כמו וכן חענב. כחומר בעטכע עריין חענביםוטעם
 כשטרים טעורכ חיין שעריין חדש יין ששותחמי
 חנוף מן נברל חכטתם אק ילרים של חכמתםכך

 מפני חזקנים כפ חלופר אכ5 כנחי. מוטבעאכי
 בשו5ות ענבים 5או% רומח חוא נברלתשחכטתן
 של חטף כפ נב% חטעם חענכ שטתבש5שמהמת
 וחוא חשמרים כפ נב% כבר חישן חיין וכןענכ.
 וצ15ל מוכ% זקנים של חכמה כך וזך. צלולנעשח
 זקנים כ%5 אפי5ו אטרו 5פיכך חטג עכירותכפ
 חכמים שאטרו וכסו ימיו. כסוף כארם חשכלננר

 וכו/ נהוספת חכמתו שמוקין זכפ כל חכםת5מיר
 חשוכח יוהר פררינח יש רכרים אאשה אלוועל
 ירי על יהברך חשם מפי שחש חתווח יריעהוחיא
 שאין שכעולם. חשנות מכ5 נכדלת יותר וחשנביאו
 חשכ5 כיספק

 מתיחפ חש% שזח מחמת חנאצי
 שיש כרברים חשנתו אק קנינו שחוא חארםאל
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 0ענין 5גטרי רחוקים וחם גמור פש'10תכחם

 שחוא חארם אותם לחשינ אפשר חיח 51אחחטרי
 אמרות ח' אטרות מח' שחיא חתורח אכלכחוסר.
 בי נמיא ח01ר. 0בל שכעתים 0זוקקותטחורות
 זח ובנגר כלכר. שבל מוא חחכטח ר' חםחחשגות
 חוא אשר נקנה רטכ5 חכ0ים בלנו אפ'15אטרו
 ובנגר פשוט. יותר מוא ראשון חש% נהנקנח
 ח0וציא נבון שא0רו ב10 נבונים כלנו א0רוזח
 חמעיינים בפי נקרא זח על ועור רבר. 0תוךרבר
 כח נחלש כאשר זקנחו כעת הארם ע5 נאצלשכל
 וכנגר ופשונג נברל יותר והוא חזקנח בעתחגוף
 א0ר חרביעי ובנ;ר ןקנים. כלנו ואפילו א0רוזח
 בעכור מכל יותר שחיא חתורח את יורעיםכלט
 5פרש יש כך וחחכמח. חתורח חטתן מח'שחיא
 כאשר חנירסא עיקר אמנם שלנה חגירסא5פי

 נבתים כלט מפי15 חכ0ים כלנו 1אפיל1טצאתי
 ואפילו נרסינן ולא חתווח. את יורעים כלט1אפיל1
 מ נקט טראי א0תית. חגירסא וזאת זקניםכלט
 אצל חכהוכ שאטררכרים

 בצלאי
 אותו מטלא

 את חגהמיג חחכ0ח כי וברעת וכתטנחכחכמח
 הסוציא אטנם חכם. וזחו כלכר חנ0צאיםחרכרים
 ירוע. כאשר תכונח נקרא וזח רכר מתוךרכר
 אחר כל חרכרים א0תת חיורע ח11, חרעתא0נם
 מפילו כאן אסר ויפיכך רעת. נקרא זחכגררו
 תורת תקרא חתורח כי חתורח את יודעיםכלט
 וזח חנפצאים. כא0תות רעת לט פי0רתא0ת

 חכם שחוא אחר תאסר מם נטן. חמחפיחש
 צריך כי קשיא חרכר אין לספר: ל1 למחונטן
 תזכור לסען חכהוב שאטר עבע חרבר אתלספר
 כלט חב0ים כלט אם אף לפיכך צאתך יוםאת

 0צרים. כיציאת לספר עליט פטחנטנים
 זח סעשח זח אחר חביא וט/ ח ש עס י י8רק.

 כיציאת לספר חחכ0ים מחבבים חיו אירלחוריע
 ברש בבני .0סובין שחיו לוסר שמצרר ומחפצרים
 חיו חזח חלילח של 0שח 5שם 5א כי תאפרשלא

 בשביל ר9 פצרים כיציאת חלייח כלסספרים
 0סוכין שחיו אטר לכר לל0ור רוצים שחיותל10רם
 מררשם. ככית 6מרין חיו ל01רע חיו ואם כרקכבי
 חשינה את מתעים חיו איר לד יקשח שלאערי

 שלא מאר 5חם קצר חז10 חיח ח0יוהמאבוכ כי לחם צער חיח שלא א0רו 10כ כיוםסעיניחם
 חז0ן חיח כר וכל חשחר ע10ר שעלח ערחרגישו
 חשחר ע10ר שעלח סבורים חיו שלא לחםקצר
 קריאת ז0ן חגיע כבר השטרו תל0יריחםוכאו
שטש
 חמא0ד זח הכיא ר. 1 ע ל א ון ר טא

 כסטר 0רכר זח טאסר שאין גכ על אףאחריו
 %0 שסע כקריאת ולילח לילח כל רקחיציאח
 חיליאח כספור גרול חיוב איך כאן אותו זכרטקום
 ויום יום כל לחזביר חייכ חחכ0ים לרעתשחרי
 5ילת וכל ויום יום כל לזכור חייכ אלעזר ר'ולרעת
 חיציאה ז0ן שחוא זח בליל חיציאח ספור שכן01כל
 חחכמיפ דעת שעל אחר כי ועור כיותר 10ט5שעליו
 כקריאת חכהשיח ליסות 0צרים יציאת 5חזכירחייכ
 חנסים ספור לענין שגם ל1מרין אט סזחשסע
 חגהמיח לי10ת אף 5ספר חייבים שחוציאטבלילח
 חגהמיח ליטות שאף חע5יונח ח0רריגח על 10רחוזח
 0צרים. יציאת 0אתט ישבחלא

 פירשו שכעים. בבן אניחרי
 שחית אלא שבעים כבן אני חרי אפר רק שבעיםבן אני חרי א0ר לא לכך כי ברכות ב0סכתבג0רא
 טבן יותר חיח ולא סאר זקן נראח שכעיםכבן
 בן אם תא0ר מם בברכות. כראיתא שניםי"ח
 שתיאמר זכח %א שנה י"ח בן שחיח רכותא0אי
 נהשח שחיח כיון ל01ר ויש בלילח. פצריםיציאת
 שסעו לא חכי אפיל1 לו 5ש10ע חסברא מן חיח1קן
 אלא עשרח אומנה כן שחיח חקא לאו נ0י איל1.
 לו נרלו עשרח שטנח בן רכשחיח כג0רא א0רוכך

 חגהמים כן כשחיח 001ילא קצת לכטתשערות
 עיקר. וזח שנח שכעים ככן זקן לג0רינראח

 מ1שטט 011א בן ח שררשער
 את תשר פק חאמ מ מש חמא כאר6
 ע ע אף טי שי % מחם פק"שחש
 ניכר יחיח פסח ירי ימעל פירשו כך וכקרצאן 5י פסח חכחת שנא0ר כפסח טיב קרארהאי
 חפסח יזטר לא ימאם חיע י0י כ5 חיציאחיום

 כיון שסע כקריאת פצרים יציאת יזטר אםואפי6
 עבשיו אכל זכירח זח אין חיציאח יום חואשעיקר
 יופ אל זכירח יש פסח ירי על חיציאחשי1כור
 מצריפ יציאת יזכור כאשר חייו יסי כליציאתו
 פוןר ררשו חייך ימי בל 01רכתיב שסעכקריאת
 חייך י0י ררשו חכ0ים אבל 5חזכיה חייבכלי15ת
 חגהמיח יימות לחביא חייך י0י בל חזחחעולם
 נשכח יחיח שלא פצרים יציאת שנחי תרעוכזח
 שנעמר פצרים יציאת כן גם נ1כר יחיח רקלטשרי
 חעלח אשר אם כי חעלח אשר ח' חי שר יאפרלא

 0ינח שמע חארצות מכל ישראל את חכיאואשר
 חביא אשר ויא0רו חגהמיח שיבא גב על אףכי

 אהזם חעלח אשר כן נם יאטר חארצות סכיישראל
 טשצת רט גהממע חיח לא חייך י0י כל כהיכ לאאם כי חכ0ים רכרי על שהקשח 0י וראיתי0פצריס.
 קושיא ווויט חייך: י0י כל 15טר צריך ולכךחי0ים
 % והיו כהב 1כא15 שרח חיי י0י ויחיוכרכתיכ חי עואתח חיטים כל גהמסע חייך ימי כי כלוםשל
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 רוצח וחוא כ5 כהיב ר5א ש ע5 אמ שרח חיייטי
 תורח 5שון בי חוא וחבאי חניון מבע5י ראיח5חביא
 ואם כ5בר. הריוט ו5שון ב5בר חכמים ו5שון5חור
 חייך ימי ב5 בן נם חבמים ררשו 5א 5מהתאמר
 5יח מסתכרא ו5מח א5עזר ר' כמו ה5י5ות5חביא
 5רבות ו5חבמים ח5י5ות 5רבות יותר א5עזר5ר'
 ראינו כאשר בי פ5יני רבסברא ויראה המשיח.ימי

 הכח שכו ח5י5ח וביום ב5י5ח שהיח מצריםביציאת
 וחנח 5צאת פרעח 5הם ואמר מצרים בכוריחקב"ח
 ביום שחרי 5נמרי חיתה וביום היציאח ההח5תכאן
 כי א5עזר ר' סבר ו5פיכך ב5י5ח ו5א יוצאיםחיו
 חמכח עצם מצר ב5י5ח מצרים יציאת 5חזכיריש

 ראוי ו5כך ביום שחיתח וחיציאח רוקא ב5י5חשבאח
 אמ 5חו סכירי חכמים אמנם וב5י5ה. ביום5הזכיר
 רוקא ביום 5חזכיר יש ב5י5ח היתח שחמכח גבע5
 חגאולח זאת ומחמת כיום שהיח הנאו5ח עיקר זהכי

 חכ5 נכהאך בן אם ב5י5ח חטכח חיתח כיוםשיצאו
 שאין השנח ימות בשאר זח וכ5 ביום. היציאחא5

 5חזכיר ראוי ו5כך חנם חיח אשר  4עהחזכירח
 חיח שחכ5 ב5י5ות ו5א ביום רוקא מצריםיציאת
 זמן שחוא חיצשח ב5י5 אב5 חיום. יציאתבשבי5
 5חזכיר יש הספור חתורח קבעח הנם זמן וע5הנם
 ביום. ו5א חנם זמן שהוא ב5י5חרוקא

 5מ מח מאיס י/ מקום חברוך
 ף שמע חתיח נאת ע5 הי בא" העחמן
 חשבח 5תת ראוי חיח ויותר תורח רברהבנים
 5מה קשיא ועור ומרור. פסח מצח מצות 5נושגהן
 כרוך 5ומר 5יח וחוי מקום בשם כאן אותוקרא

 ועור יותר. כאן שזכר המקום ענין ומההקב"ה
 אחר 5ומר ראוי שחיח בנים ארבעח ענין מחקשיא
 ופירוש ורשע. חכם אמר ו5מח רשע ואחרצריק

 מצרים יציאת נרו5 כמה שחביא אחר חזחחמאמר
 ש5א מקומות בכמה שררכח ואם שהתורחער

 5א כאן חמצוח נופי שהם רברים בכמה5חאריך
 עצמו בפני תשובח ואחר אחר %5 ט5השיבקצרח
 חשם קרא חמקום ברוך ופתח כאן זח שחבשוזח

 חוא אשר חרבר עומר בו חמקום כי מקוםיתברך
 ש5 מקומו יתכרך וחוא ע5יו עורף וחמקום 15מקום
 ממט יוצא נמצא ואין חכ5 כו55 שחוא מפניעו5ם
 5קרותו ראוי 5כך תב5ית מב5י ע5יחםועורמ
 5תוספת חוא ברוך המקום 5ומר חרבר וכפ5מהום.
 וברכח יתכרך שמו חזכרת 5פני ברכח שיחיחברכח
 ישראל 5עמו תורח שנהן כרוך כך אחר וכןאחריו
 כו55 שחוא בעבור מקום שנקרא וכמו הוא.ברוך
 חב5 שכו55 5ישרא5 תורח חקכ"ח גהן כךחכ5
 נהן ו5פיכך בהורח נמצא יחיח ש5א רכר יטצאו5א

 סע5ת נראח זח כי חזח במקום חתורח ע5השבח
 בנים ארבעח כנ4ר אמר 5כך חכ5. חכו55החתורח

 כי זח כיאור רשע. ואחר חכם אחר תורחרכרח
 כן יש כי ח5קים 5ארבעח רוקא נח5קוחבנים
 רברים 5רעת שחתחכם בעכור ומרע חכמחשמוסימ
 חכמה וקנח ע5יהם מתחבם וחוא 5פניושאינם
 בו שאין חשני חכמה. שקנח בעכור חכם נקראוזח

 מתחבם שאינו חכם וזח מנרעת בו ואיןתוספת
 יראח כאשר חרברים ע5 5שאו5 רק יתירחביריעח
 מוסימ שאינו חיריעח תמימות מנרר וזחשינוי
 5שאו5 15 ראוי שיטי שיראח מי שכ5 נורעואינו
 שפוחת הוא והנ' חיריעח. מן חסר שוא5 איטואם
 אינו שינוי רואח שחוא גב ע5 שאמ חיריעחמן

 יורע שאינו ונקרא בוראי חסר וזח ע5יו.שוא5
 מתחכם שחחבם כטו חחכם חפך יש אמנם5שאו5.
 5הרע חכם שהוא בננרו יש ותוספה יתירחביריעח
 מינות ב5 כי ועספה בוראי וזחו מיטת. רכרי5שאו5
 נקרא וזח 5חרע. חכם שחוא רע תוספה רברחוא
 מיטת. ברברי 5חתחכם בחכמח רשע פירושרשע
 ארבעח א5ו 5פיכך רשש נקרא 5רע טטח אשרשכ5
 זו5ת אחר עור ואין חבנים ח5קי כ5 בו55יםבנים
 כיריעח. הש5ם ואם בחבמח. שחוסימ מי אםא5ו.
 חחכם. חפך חוא אשר ואם בחכפה. חפחותואם
 מינות. ברברי 5חרע וזח 5חשביל. באמת חבםשזח
 חרשע שחוא ש5ו חפך כך ואחר חחבם מקריםו5כך
 ניבר חטוב מן בי אחת יריעח 5חם יש חהפכיםכי

 כסרר. זכרם כך ואחר חפכו. שחוא רע שחואאותו
 פסח בענין שוא5 אינו חחכם שחרי בזח 5שאו5ויש
 נזכר ו5א ואתחנן בפרשת חחכם פרשת שהרירוקא
 מה שנאמר המצות בכ5 רק פסח סענין רברשום

 חביא 5מה כן ואם וחסשפטים. חחוקיםחערות
 כ55 נזכר ש5א בהם וכן חפסח. 5ענין מוחראיח

 פטר אצ5 נאמר א5א פסח 5ענין חתםבשא5ת
 ישא5ך כי וחיח וט' רחם פטר כ5 וחעכרתחטור
 חוציאט יר בחוזק א5יו ואמרת זאת מה מחרבנך
 חתשוכח נתגח 5א חתורח חרי ועור ממצרים.הי
 א5יו ואסיה חיא חתשובח אלא כלל. כך חחכם5כן

 חזקח כיר ח' ויוציאנו במצרים 5פרעח חיינועברים
 חחקימ כ5 את 5עשות ח' ויצונו נטויחוכזרוע
 כ55. כתורח שאינח אחרת תשובח גהן וכאןחא5ח.
 חעכורה מה עי חתשכח כא כפרשת חרשע אציוכן

 ח' חוציאט יר כחוזק א5יו ואמרת לכםחזאת
 תשוכח 5ט ונתן חכהוכח חתשוכח חניחממצרים.
 שאינו כתשובת כהוכ זח כעבור פסוק כיאחרת
 הרשע כן ע5 אותו שררשו גב על ואמ 5שאו5יורע
 ועור כפירוש. חכהובח חתשובח 5חזכיר ישיותר
 חרשע ע5 נאמר 5, ח, עשח זח שכעבור אחרקשיא
 שאיט חטא מח כי כא בפרשת נכהב 5א5מה
 5י ח' עשח זח בעבור אצ15 5כהוב. 5שאו5יורע
 נהוש נמי הכי לו ו5א 5כם שררשינן מח וכן יו.ו5א
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 כ, כי רע 15. 51א אתכם צוח אשר חחכםאצ5
 וגס מצרים. יציאת מזכיר תמיר כנים ארכעחח15
 החקיס חעחח מח חמאת כ5 ע5 השמ5 החכםכן

 כמצרים. 5פרעח חיינו עכרים 15 כהטיכוחמשפטים
 והוציא 5פרעח חיינו עכרים מתח5ח 15מררצונו
 5קיים 5חקכ"ח עכרים 5חיות משם אההנוחקכ"ח
 כי נמצא 1נ1/ א5חיט חי ויוציאנו וזחו מצותיואת

 ומאחר כן. נם חכם 5כן תשוכח חיא מצריםיציאת
 אה חקב"ח שחוציא חחכם 5כן חיא חתשוכחכי

 5כ1 לחשיכ מצוה כי תרע מזח ממצריםישרא5
 מצרים כיציאת 5ספר מחוייכים שאנוחחכם
 כי ועור רוקא. חיציאח כ5י5 וזח אותח.ולפרסם
 יורע שאינו שככן כיון חמפורש טן סתוםנ5טר
 זח כעטר חחוא כיום 5כנך וחגרת נאטר5שאו5
 כפירוש נאטר וזח ממצרים כצאתי 5י ח'עשח
 שכעת את יאכ5 משת שנאמר מצח טצותאצ5
 חכנים ככ5 חרין מוא ונו' 5כנך והנרת ונויחימים
 חיציאח כ5י5 רק ו55מר1 א5יו 5השיכ חמצוהאין

 כרי מחיכ חוא ואז מצרים כיציאת 5מפר,פמחויכ
 כרי שינוי עושים ו5כך מצרים יציאתלפרסם
 חמצש חיציאח כ5י5 כי וישא5ו חתינוקותשיראו
 ככ5 חחכם שא5ת חתורח שזכרח מח אמנםחקא.
 חתם ושא5ת פסח אצ5 רוקא חרשע ושא5תחמצות
 5שא51 יורע שאינו ושא5ת חמור פטר עריפתאצל
 כטקומו התורח זכרח אחר שכ5 5פי מצח.אצ5
 שאינו מפני 5שאו5 יורע שאינו מי כי 15.חראוי
 מצרים יציאת 51פרסם 5ספר חיא וחטצוח רכריורע
 שאז טצח אצ5 זח חתורח קכעה 51כך היציאח.כ5י5
 ואמרת שררשו כמו מצרים יציאת 5פרסםהמשה
 מצח שיש כשעח א5א אטרתי 5א זח כעכורא5יו
 שואל שחוא חחם אמנם 5פניך. מונחיםומרור
 5א ואם שינוי יראח כאשר רק שמ5 ואינוסעצמו
 חתורח קכעח 51פיכך שוא5. אינו שינוייראח
 חחקש מן יוצא רבר שיראח חמור פטר אצ5שא5תו
 ע5 ושוא5 שינוי וזח כחנם כהמח 5ערוףוהשכ5
 כן נם 5עשות צריכים אט 51פיכך זאת טחחשימי
 תם שחוא חתינוק שיראח כרי פסח כ5י5שינוי
 לשאול יורע שאינו שא5ת חתורח קכעח 51כךוישאל
 כי שכחב טח חרכר ואין חמור. פמר עריפתאצל

 חמור פטר עריפה א5 מחוכר ונוי בנךישא5ך
 מח שינוי כנך יראח כאשר 5ומר רצונו רקחקא.
 ש5 זח שיטי שהמ כמו וטרור ומצח פסחכמצות
 א5יו ואמרת ונף זאת מח ויאמר חמור פטרעריפת
 על שמל חוא כאשר 5תם תשוכח חוא זח %1ונו'
 תשוכח שחוא כמו כן נם ומרור מצח פסחמשת
 שינוי צריך אין חחכם חכן אכ5 חמור. פטר5עריפת
 חחורח קכעח 51פיכך שואל. חוא שינוי וכ5אא5יו

 מצוח ע5 רוקא שאלתו אין כי חמצות ככ5שא5תו

 ע5 שוא5 שחמ חחם 5כן שייך שזח מימרתזאת
 שמל החכם אכ5 שכח. חשינוי מפני מיוחרתסצוח
 ככ5 שא5תו התורח זכרח 51פיכך מטח. כ5ע5

 וטצה חפסח ע5 שוא5 כאשר 15טר ורצונוהטשת.
 רבר שרואח כמח חמשת ע5 שאיתו ושאיןומרור
 5מח לרעת חמשת על שוא5 שחוא רק כמשתשיני
 מצמ כין ע5יו ה15ק מין אותם. יתכרך חשםשח
 על חשא5ח חתורח קכעח 1ח15 אחרח. 5טצוחזאת
 מצות ע5 רוקא שא5תו חיח ומרור מצח פסחטשת
 שא5ת זה ענין ואין מיוחר. רכר כח שרואח מחזאה
 שאלת וקכע כ55. השינוי ע5 שואל שאינוחחכם
 השם א5 עכורח חוא שחפסח מפני חפסח ע5חרשע
 ושסרתם הארץ א5 תכאו כי וחיח כרכהיכיתכרך
 כניכם א5יכם יאטח כי מיח חזאת העכורחאת
 % שוא5 חוא חרי 1נ1/ 5כם חזאת חעטרחמח

 פסת כ5י5 שוא5 חמ וכאשר כח וכופרחעכורח
 אל עכורח חם שהמצות טצר שואל חוא המשתע5
 כת וכופר כעכורח רוצח אינו וחוא יתכרךהשם
 חם כנים ארכעח א5ו 51פיכך שוא5. הזחומצר

 כל התורח קכעח ו5פיכך כזח זח שאיןמחו5קים
 רע שא5תם אין סהום ומכ5 חראוי. כטהומואחר
 שלחם השא5ח אומר אתח אם ואפי5ו יציאח.כ5י5
 אשר חטעם מ! חשאלח שם כתוכח אשר המשחע5

 חשואל ע5יח שישאל ראוי חחיא המצוח כיהתכאר
 מקום מכ5 שהתכאר. כמו ענינו כפי מחר אחרכ5

 משום רק חכנים שא5ת חתורח כהכח ש5א5מרנו
 מצרים כיציאת 5ספר מחויכ שחוא חיציאח5י5
 שחהש 5שאול יורע שאינ1 מי מן ת5טור זחורגר
 כליל 15 5חניר יש כשוא5 51א כ5כר כמנירת51ח

 עצמו כרשות הוא שמל שחוא מי אכ5חיציאח.
 5שא%. 15 נראח אשר כטקום שוא5 וחוא5שא51
 כחם מתחכם כשחוא המטת כ5 על שמלהחכם
 חחקים חעד1ת מח חחכם שוא5 ו5פיכךכש1%

 המצות % כי יחפוץ אשר מצוח ככ5ההמשפמים
 חהש 51פיכך שינוי. יראח כאשר מתם כשוח.א5יו
 נר31 שינוי שחוא רוקא חמור פטר חריגה ע5שוא5
 ום% יתכרך חשם א5 עכורח שחיא חפסח עלוחרשע
 פסח כליל רק בשישאל לחשיכ חמשח איןטשם
 מררקתו. 5פי אחר כל חיציאח כ5יל ישאלכאשר בי כתורח. א נכהב כך ובשכיל חיציאח 5ילהוא
 כליל שחם כמצות שיראח חשיטי מפניהתם

 חשט כעכורת רוצח איט אשר "רשעחיציאח.
 לפרסט חייב שאז לחשיב חמשח ואז כ5כרחטצות טפני שואל חוא וחהכם עליחם. שוא5 ו5פיכךיתכרך
 שגי שאמרו ז"ל רכותינו רעת וזחו מצרים.יציאת
 כל הפסח בחלכות 5עסוק שחייכין חכמיםת5מירי
 מיינו וחטשפטים. חחקים חעחת מח שנאמרה5י5ח
 טסל חמשת כי אצל נכהכ זח שפסוק נב ע5שאף
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 בשבי5 רק ותשובתו שאלתו חתורח כהבח 5אפקום
 וחחקים הערות טח שכתב וטפני חיציאח.לע

 רק לטכתב חוי 51א ברכור שחאריךוחטשפטים

 בטי שטרבר 5ך סגיר אתכם ח' צוח אשר חטצותמה
 חוא ולפיבך חבל ייייע בן גם גטור חכםשחה!
 שחיא טצהת ויש ערוה שחיא טצוח יש כייורע
 ע5 טווח וח ש% כדפפט שחיא מצוח וישחוק

 דאשון בפרק ~מעלח שטתבאר כטו שבוחחבמח
 מצרים יציאת לפרסם חארם הייב בי 5סרנווטוח
 לפרסם טחויב חכל ויורע גטור חכם שחוא אמבפה.
 וולת 5א חיציאח 5י5 בשביל נכהב וח ופקראבפה.
 רברי פירוש אטחת ווחו לטעלח שחתבאר כטווח

 אטסנהא חם חכטים רכרי ש% שאמרו וישחכטים.
 בררבי יביע ולא ירעו 5א וחם לשק ומליצתוררש
 חכפים. ובטררשי כ55חתורח
 בצרו חתשובח ש ר 1 ר ח ח י נ ח ש ח ט1
 15 לוטר לחחבם אחרת תשובח 15 ונתן חבםש5

 ח, עשח זח בעבור 15 לוטר ולרשע חפסהבחלכות

 שאלת חתורח כתבח בחנם 5א כי יוח לי. אא5י
 לחשיכ שטצוח כיון רוראי חרשע ושאלתחחכם
 לחכם כן גם ישיב בודאי ואת טח השואללתם

 ואחר אחר % חתורה כתבח שלכך אלא~ושש
 כפי ואחר אחר %5 להשיב שחייב עצטובפני

 חבם. חוא אשר בפי לחכם לחשיב וצריךחכטתו.
 % לומר רצוט חפסח בחלכות לוטר צריך~כך
 גם ברשעתו יו להשיב צריך ולושע חפסח.%כות

כן-
 גב ע5 ואף בניס. חארבעח % תשובת וכר ילכך
 יורע שאיט מהשובת חתם תשובת ללטור 5ךר"פ

5שא~
 חתם תשובת בן גם 5ך בתב טקום ט%

 שישיב ממה יותר ישיב לתם בי ביניחם.לחלק
 שאלת חתורח בהבח %פיבך 5שאו5. יורעלשאיט
 לחשיב 5ך ללטר 5שאו5 יורע ושאיט ותם ורשעחכם
 בחבטתו לחכם שואל. שחוא ענין בפי אחר5ב5

 חוא חחכם בי וטפני כהמותו. ולתם כרשעתוארשע
 טוסיא חכם חוא באשר כי ספק שאין בחכמהפוסימ
 כטו תעשח אתח גם אמר ולכך טהם. יותרבחכמה
 וחרשע הפסח. כ%כות ללטרו 15 שתוסימשעשח
 לשום ראוי שאינו רבר בעיקר שבפר ברשעתוחוסימ
 תעשח בן עשח באשר אהח ואמ אפר לכךבריח
 רוקא שניחם בא15 51פיבך רשעתו. שני אתוהקחח
 אהח. תעשח בך עשו שחם בטו לוטר אף 5שוןאסר
 חתשובח רק סתבח 5א חתורח כי 5ך יקשחמ5

 חתשובה וברח חתורח בי קשיא אין שוחחפשוטח
 בתורח לבתוב שחוצרך וטפני להשיב.שצריך
 לחשיב ללמר 5ך יש עצטו בפני חבם לבןחתשובח
 טפני חרשע מן ללמד יש בי ועור חבטחו.כפי

 וה בעבור אייו לחשיב יש לבך ברשעתושחומימ
 יו יש חחכם נטי חבי חשאיח ט, יותר 5יקהאש

 בחכטח. שחוסימ ביון ששאל טמה יותר 15לחשיב
 ח' יוח אשר חהבם שאטר1טח

 אסשר. אי וח רבר כי ח5% טן יציאח וח איןאתבם
 חוא לבם חואת חעבורה מה שאטר חרשעבשלמא
 שאוטר חכלל טן עצטו ונןציא חעבורח ע5שואל

 שאטר זח אבל 15. ולא לבם חיא חואתשחעבורח
 חכלל ט, חוצאח וח יחיח איך אתבם ח' צוחאשר
 איך חטצות צוה יחברך השם בי טורח שחואאחר
 יהברך חשם צוח שאם 15. ו5א אתכם ח' שצוחשפר
 שאפר מה לכך לגמרי. צוח 5א או %5 צוחחטצות
 וטח 15. ולא לוסר אפשר אי אתכם ח' צוחאשר
 חי צוח אשר אסר ולא אתכם ח' צוח אשרשאטר
 כמממע חיה 5ט אטר שאלו 4רולח חבטח חואאותנו
 אכך בחם. חסץ ואיע ה' סצות את עליו קשחשחיח
 ב15טר אותע ח' צוח אשר המצוח מה אומרחוא
 אני שאין אלו טצות אותט יתברך חשם צוחלטח
  חששים אחרים ע5 ישאל כאשר אבל בחםחסץ

 שנתן מצות ע5 סחרעם שיחיח אפשר איחמצות
 מצה2 ע5 להתרעם 15 למה בי 5חם יתברךחשם
 שהמצות טורח שחמ סאחר רבר. חוא עושחשאיע
 המצות ע5 עוטר חחכם כי ועור יהברך; מהשםחם
 מה לוטר חוצרך ולכך חטצות עושים שרואיםטפני
 אתכם. ח' צוח אשר וחס~שפטים וחחקיםחערות
 וחחקים חערות טח חמצות שעושים אתם%וטר

 שטר אם בי אתבם לוטר וחוצרך וגףוהמשפטים
 חיח ח' צוח אשר וחכהשפטים והחקים חערותטא

 ח'. טצות שיש ירע בטח בי לגטרי חסרחלשון
 שאתם אחר אתכם ח' צוח אשר 15טר חוצרךולפיכך
 חעבורח מה שאטר כיון חישע אבל חמצוה.עושים
 העבורח ע5 ששאל טיר בי לכם. לוטר 15 למההואת
 עושים חם שחרי לחם שחיא ירוע מעצטוחואת

 את 5חוציא רק אינו לכם שאטר מה ~כךהעבורה.
 ספק. בלי נבון בן גם וח ורבר חבלל. כץעצטו

 5י חי עשח וח בעבור אליו לוטר חרשעותשובת
 שחוא מסני לשאא. יורע שאיט בטי חתורחרטוח
 שפירוש 5פי לשא~. יורע לשאינו בן גםשייך
 בי 5שא51 יורע לשאיט שאאר חוא בךחבתוב
 5א ואם חטצות בשביל חיציאח הקב"ח עשח5י

 עשח 5א וח בעבור %'ה שרטה זאת חטצוחחיתח
 שחרי 5י. ח' עשח ממר שעשח. סח עמעהקב"ח
 במצות עסק שום 15 אין 5שאו5 יורע שאיעחבן
 ושאל לשאול רעתו שנהן ביק התם כטו 5אב55.
 יש חכמח. חצי חיא הרבר ע5 וחשאלח ואתמה
 5שא51 יורע שאינו אבל בטצות. %ק בן גםלהם
 אינו שחרי הטצוח א5 שייבות שום 15 שאיןביון
 עשח וח בעבור אייו שייך שפיר בן אם %יחשואל
 כרחך שעל ו"5 רבותינו שרקרקו אלא 5י.ח'

 בשביל ראי חרשע בשביי נבהבח חזאתחתשובח



הב מהר"לנ9ירוש919

 חטצוה 15 טניר  שעהח כיון 5שא51 יויעשאיט
 15 'חיח כן אם חחוא ביום 5בנך וחגרתכרכתיב

 רברה שחתורח 15סר שיש נכ ע5 אמ בסצמ.ח5ק
 תורה רכרח 5מה טשם סכל חסשת ייע ש5אכעת
 וסן ע5 5רכר חיח יותר הסשת ייע ש5א וכהע5

 וח בעטר 15 5חשיב ויש הסשח. 15 סגירשהוא
 חואח הסצמ בעכור פירושו וחיח 5נ1 חיעשח
 מוציאט חי עשח עכשיו יויע תחיחשאחת
 לרשע 5חשיב חתשוכח שניע כרי א5אססצרים.
 15 ואין בפירתו סן יוצא השינו בכפירתושנשאר
 נב על שאמ 15. 51א לי גשיב וא5יו בסצוח. כ55ח5ק
 5א רשעתו כפי לרשע לחשיב שיש יורעיןשאט
 וחשתא לכהוב. חוצרך 51כך גשיב טח יויעעחייט
 רשע אם יחיח צדיק אם גיע 5א 5שא51 יויעשאיגו בי ועור 5שא31 יורע שאיט אצל שכתוב שפירחוי
 בן אם 5שאול רעתו שנתן כיון חתם בש5טאיחיח.
 מיח ב5ל שוא5 חיח 5א רשע חיח אם כי רשעאינו
 רשע. יחיח שטא 5שא51 יויע שאינו אכ5 כח.סואם
 תשגיח 51א רשע חחיח אתח ואם 15 כממיב חוא5כר
 ננאל. היית לא שם חיית אם הנח טראך טצותע5

 שאם נכחב רשע בן בשבי5 ברחך על סקוםוס%
 יחיח 51א בשרות בחוקת שחמ 15סר 5ט חיח כןלא
 שנרע ברי א5א ברשש אותו חושר 51טח כ55רשע
 חייט חרשע אצל וח נכהב ש5א וטח 5רשש5השיב
 חתורח וכרח 51א שא5תו כט וח איט ברשע כיספני
 סן חיוצא חרבר אבל שא5תו. ע5 חתשובחרק

 אתח ממ אסר בך ובשביל שם. וכר 5אהשא5ח
 הענין כט שאינו תשובח שחיא שניו אתהקחח
 5א ששם לשא51 יויע בשאינו נוכר 5כךחשא5ח
 וחגרת כרכתיב חכהמיב רברי חכל אבל שא5חחית
 ענין סן שאיט אף שיגיר סח % ונוכר 1ג1/לכנך

 ואט לי. ת' עשת וח בעכור שם כתב 5בךחשא5ת
 לשאול יויע ושאינו חרשע נכתבו בניםחארבעח
 בך ואחר חכ3 קורם חכפירח רעת 5חסיר ישתח5ת בי 11. אחר 11 פרשיות בשלש בא בפרשתמתם
 כפירח באן שיש וכט שבט השנהו לפי אחר בל5לסר
 לשאינו חרעת נהן בך ואחר חאפת. לחביר יכאלא
 יותר אותו וסעלת לתם בך מחר לשא~.'ויע

 תסיר שסעלח חחבם לבן מתחע ובפרשתביריעח.
 שמסר חרשע סן חוץ בנך נאסר ובב5םביריעח
 פימר חוא בנך כי בניכם. אליכם יאטדו ביוחיח

 ררך נאסר לכך סימר אין חרשע אבלמחשוג.
 ענין ונהבאר בניכם. אליכם שטרו כי וחיחכללית
 בנים.הארבעח

9ממקוז
 ורח. עב1רח עובריטתחלת

 ככ5 לחאריך חוצרך לסח חכתובים בא15 לרקרקיש

 וארכח פירוש שנראח ויש את 41!רכח שאסר מהוח
 5חוכיר חוצרך 5סח אכרחם בני שאר ע5 וישאת

 ואת יעקב את 5יצחק ואהן שאסר מה 1כ1אוחם.
 5טה אותו. 5רשת שעיר חר את 5עשו ואתןעשו

 ישבו חנחר כעבר שאסר ועור 5חוביר.חוצרך
 חוצרך 5טה נחור 41!כי אכרחם אבי הרחאטתיכם
 אברהם אל כ55 ענין 15 41!י1 וח כענין גחור5הוכיר
 קרב איך 5חגיר בא חכתוב עיקר אכ5 סורעו.שאיט
 שאר ח'1 5א מ15 בהם. ובחר ישראל אתחקב"ח
 שם שאין ברכר בחירח כוח שייך סח בן גםאוטות
 בחר וחקב"ח אחרים שם חיו בוראי אבלאחר
 חקב"ח וכחר ותרח אברחם חיח בי ווחבחם.

 אברחם ויע ושאר וישסעאל יצחק וחיחבאברחם
 ועשו יעקב את 5יצחק ונהן יצחק. את חקב"חובחר
 פעס'ם ש5שח חרי ובנ'1 ביעקב חקב"חוכחר
 ש5שת שנעשח ער סרבר רבר 51בחור 5בררהמוק
 51פיכך פס51ת. כח שאין ברורח קרושח ספחפעסים
 אין נבחרים חיו בניו שבל כ15סר ובניוויעקב
 נתברח. וח אחר וח פעסים ושלשח פפולתגחם
 חיינו עכרים שאמר כטו טפני גטת שוכרמחר
 חע5ת מקב"ח בגוף. ובין כנפש בין 5חם ננאיהיח שכשניחם נפשי נטת כן נם חוביר בסצרים5פרעח

 ובניו ויעקב שאסר וסח 1הע15י. חשבח א5 ח14תסן
 יעקב שהיח פירש ר5קמן גכ ע5 אמ סצרים'ררו
 חוריר ובניו יעקב 5סבהב מוי חרבור פי ע5אנוס

 הקב"ח גוירות חיח רוראי קשיא. וח אין5סצרים.
 סבח חקכ"ח נהן אבל 5סצרים ובניו יעקבשיכא
 סרשן יוסמ בשביל 5סצרים שירר כרי 5בניוסובח
 שם. ועיין בפרקים וח ענין נתבאר וככרנפשו.
 כן גם חוח חגטת ר י כ 1 ח ש ר ח א1

 הקז 5עשות אברחם את חקב"ת שחבסיחחחבסחת
 אשר וסצרים לבן בסו 5נ1 שונאיט יובלו ש5אגרם
 חיא חואת חכסחח וברית לכ15תנ1 תסיר ע5ינועסרו

 שבאותת 5ט אמ אלא לאבותינו' 5בר 5אשעטדח
 ס5ביות שאר על בן גם חבסיח חקב"תחבסחח
 חכסחת חבתרים בין שברית וכמו ס5כיוח. שארתם אנכי ח יעבח אשר חיי את מם שררשוובטו
 חס5ביות ל% רגסחת בן גם חיח סצריםלנלות
 חבתרים בין ברית בפרשת באריכות שחתבארובסו
 לסעטג שם עיין רק חרברים 5בפול צריךואין

 בן. גם ולט לאבותינו שעסרח חבטחת אותח51פיכך
 אחריו וקאסר בועת שסתחי5 טקושר מא וח%1
 חקשת בשעבור חיו כך ש% אחר לפרעח עבריםחיו כאשר ישראל 1ש15ם חס נאבח לא לסח תאסרמם
 חכסחתו שוסר בחך וקאטר אותם. חשוסר חואוסי

 חיו ובוח לעשות חקץ סחשב שחקבאחלישראל
 תיו מם אותט. יגאול חקץ חישב שחקב"חנשסהים
 סתשט חיח שהקב"ח הנא~ח חיחח 5א חאו:אכרים
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 החבסחת זאת עומרת כן גם 5נ1 וכן 5עשות.תסיר
 חראח חבתרים בין בברית כי 5סע5ח. שאסרנוכש
 חאחרונח. הנאו5ת ער תס5כיות כ5 תקב"ח15

 ראת כ15סר 51מר צא ר מ א ך כ ר ח או
 חבתרים בין וחברית חחבסחח גר51ת כסתו5סר
 5חם נתן 5א וחקב"ח 5כ15תנו עומרים חיושתסיר
 שומר ברוך 15סר חרברים שכפ5 וסת5כ5ותנו.
 לפני ברכת 5חיות הוא ברוך 5ישרא5חבסחתו
 ו5אחריה יתברךחזכרתו

 חע ס ר ב א ל ם י ת 5 א ר מ אף
 ועט תברום 5תם 5א בארץ זרעך יהיח גר כייתרע
 ברכוש יצאו כן ואחרי תוי שנח טאות ארבעאותם
 אברהם זרע ע5 גזר שהקב"ח הכתוב פירושגר51.
 אחר ברשות שחם בסח חגירות וענוי ועברותגירות
 אחר ברשות זרעו שיהיו סוב אינו בוראיוזח

 תוספות בוראי וזח 5אחרים. עוברים שיחיווהעבורח
 טשועבריס וחיו אחרים ברשות שחיו אחריותר

 שחוא העכר כררך השעבור בב5 כן גם5אחריס
 חענוי ע5יחם נתוסף בך ואחר ש5ו. 5ארוןמשעובר
 אינו ארם סתם בי חמשועברים. גרר מן יוצאשחוא
 זרע ע5 נגזר בי נסצא בענוי. עצמו אתטשעבר
 ענוי. עבורח גירות זו אחר זו גזירות ש5שאברחס
 שסתו ער יצחק 5ירת וסן ג5ותס חותזקובש5שת
 שעבור חיח השבסיס מיתת וסן גירות חיוחשבמים

 שנים פ"ו חיח וזח חענוי וחתחי5 מרים שנו5רחער
 חסרירות. שם ע5 מרים נקראת 5כך ?אתם.קורם
 חארכנו וכבר רברים. בגי ג5ותס מתחזק חיחוחנח
 צריך אין ובאן שם. מבואר וחרי אברהם ש5 זרע1ע5 נגזי מח בשבי5 ישרא5 בג5ות חסבח בנתינת5סע5ח
 ארבע טשוער חזת זמו חנ5ות חיח 5מח גס5תביא.
 חפרקיס רברי ע5 פקותות עיניך ויתיו שנחמאות
 אסתת וחוא חכמיס רעת אמתת 5ך מבואריםבי
 חקרושח. תורתנורעת

 חגית איך 5התבונן 5ך יש ר. ט ל ו אצ
 חארסי ב5בן והתחי5 5יעקב 5עשות עשו שרצחטח
 בכתוב טבואר חוא 5יעקב 5עשות עשו שרצחוסח
 נותן חרעת שאין בכתוב. גתבאר 5א 5בןואצ5
 וחיו כ55 סבח סב5י יעקב א5 5בן שונאשיחיח
 בקש 5בן בי ויאמר בטתיה וחבנות בניוהבנים
 א5 שאטרו ממח ע5יו אסרו ויותר הכ5 את5עקור
 אף וזח חזכריס ע5 רק כוונתו חית 5א שפרעחפרעח
 לחגרי5 ככת ע5 ז"5 רבותיגו ראו וסח חבנות.ע5

 ועור מסגו. רברו ש5א עשו את ו5חנית 5בןטתשבת
 ב5בר. חזכריס רק 5עקור רצח 5א פרעחשאמר
 ש55 אח5ק אשיג אררוף אויב אמר אשרוחכתוב
 כי רע ב5כר. חזכרים את 5א חכ5 את 5אברורצח

 5ישרא5 יש כי טאר. חרבח רברים ג5ו תזחבמאסר
 פבח בשבי5 שבאו סתנגריס שאר כסו 5אטתנגריס

 סבת ב5י ואויבים שונאים 5ישרא5 5הם ישאב5
 מב5י שונאיחם אוסות שאיזח בישרא5 רוקאוזח

 'ובבראשית 5הם. חתנגרות ויבא רבר 5תםשעשו
 רגייס שונאיהם גויס שני תו5רות בפרשתרבח

 ש5 שונאיהם וחכ5 ישרא5. ש5 שונאיהם תכ5בבסנך
 סבח סב5י ביותר 5ישרא5 מתנגר שחיח ומיעשו.
 ע5 וגזר 5פרעח מאוסח עשו 5א כי ופרעח 5בןחית

 רבר. 5הם שעשו סבת סב5י חתנגרות וזתוחזכרים.
 חיח 5א זח וכו'. חרבי אריק פרעח שאסר סחאב5
 להחזירס ורצח בורחיס ישראל חשב כי מבחסב5י
 זח ואין ס5חסח עסהם יעשח חרי יחזרו 5אואס
 סכח מ~י כן גם חיח 55בן חשנאח וכן סבח.סב5י
 אחריו. וררף גרו5ות סובות רק יעקב 15 עשח 5אכי
 כאשר בנותי. ותבנות בני חבנים 5בן שאסרומח
 תשסר ואסר ח5י5ח בחיום סחשבתו חקב"חחפך
 בניו חבנים חיו 5א אותו חזחיר 5א ואם 1ג1'.5ך
 את 5עקור שרצח ת5סור וסזח בנותיו הבנות51א
 כ55. סבח סב5י חיח זח ורבר ונקיבות. זכריםתכ5
 תיח יעקב את 5הרוג שחשב בעשו בן שאיןוסת
 סב5י שנים ח15 אב5 ברכתו. ש5קת סבח בשבילזח
 ולא ב5בר שנים ח15 זכר ו5פיכך זת. חיחסבח

 רוצח חיח ש5בן הסבח היח סח תאסר ואםאחריס.
 אוהבו שיחיח זח הפך נותן וחסברח חכ5.5עקור
 ענין תסצא חזח ברבר תעסיק עאשר חתנו.שחיח
 יעקב קרושת חשת5ש15ת 5רעת 5ך ויש סאר.עמוק

 5בן רצח זח שבשכיל 5בן וחשת5ש5ותכסרריגתו
 5עקור 5בן רוצח חיח סבח וסב5י חכ5. אתלעקור
 הסבע היה בביתו יעקב שהית זש ובן תסירחכ5
 את סכסח מיח ובנותי1 בניו חיו סוף שפוףגובר

 5בן והפך יעקב שברת ער ב5בו שחיתחחשנאח
 יעקב א5 5בן בעצם שחיתח חשנאח ונג5ח5שנוא
 ו5ו5א סאר. גר51ים רברים חם חא5ח חרבריםוכ5

 זח. ע5 עצומות ראיות סביאים חיינו 5קצרשראוי
 5כן ענין ירעו בחבמתם ז"5 רבותינו חרברב55

 יעקב. א5 חפך ושחיח רבק שחיח ובסחחארסי.
 5אבר רוצח חיח 45קרי ביחר הפכים שחיוומצר
 ובספרי ונו'. אובר ארסי ז"5 שררוטו וזחו הכ5.את
 א5א 5ארם יעקב ירר ש5א ס5מר אכי אוברארסי
 ארמי בי פירוש אברה כא5ו ע5יו וסע5חיאברם
 אבי אובר חיח ארסי אותו 5פרש יש אביאובר
 וררשינן ארמי. אער אבי כן גם אותו 5פרשויש
 חית יעקב בי 5אברם א5א 5ארס ירר לא יעקבכי

 חיח 5פיכך 5יעקב. חפך חיח וארם 5ארםחפך
 לשם יבא כאשר 5אברן לשם יעקב שלירירתו
 שחוא שיעקב שראוי יעקב מן ונאברין נרחיןיחיו
 על חכתוכ וסע5ח חפתות. ארס את 5דחותעיקר
 כי מאר. נסתר דבר והוא 5יעקב אברו כא5ו5בן

 חפך וחוא בעצס יעקב א5 טתנגר לבן שחיחמאתר



חי מהר"לפהאחש*21
 על חכתונ מע5ח 51פיבך מוח. יותר מעשח אין15

 5אכרו 5יעקב גתן 5א שחקב"ח רק אברו כא15ארם
ח"1.

 5פירוש חגיע כאשר ע " ב חרא חנח1
 נקרא שיחיח רחוק חיח שבדעתו מפני חם5חזאת
 ארמי 15מר טעם אין כי אבי אובר חארמי5בן
 נקשרים חרברים ואין מצריטח וירר אביאובר
 חיח וח ובשביל עומר. פועל אובר בי ועורביחר.
 וחתר 1"5 רבותינו פירוש חמ חאמת מרברינוטח
 חמח עשת אובר טי בי מצאט והנח אחרה. ררך15

 ררך ותאבח וכן עשת מאבדי אונק15םתרגום
 פע5ים שגיחם חנח אורחא. ותחוברון יונתןתרגום
 החיח יוצאים אותם חנכבר חמפרש ועשחעומרים

 יתפרש עומר פוע5 שהוא גב ע5 אף טהם כאחרוח
 אבי מאבר ארמי יאמר שיא טעם יש ובאןיוצא.
 מאבר. שחוא שיפע5 הפעו5ח על נאמר מאברבי

 יצא 51א ב5כר מחשכח רק היח ש5א מפניוכאן
 שפע5 חפע5 וח חיח כי אבי. אובר 5ך כתבחפע5
 חפע5 יוצא איט עומר פוע5 שחרי עומד פוע5כמו

 ועור 511ת1. א5 חפע5 יצא 5א כאן כן וגם515ת1.
 ערי מחריתו במו שם חמ אובר בי 5פרש טב5בי

 ש5 אובר שהוא 5פי אובר בשם 5בן ונקראאובר.
 שיקרא כמו אבור. 5יעקב וססבב גורם כ15מריעקב
 כך 5אחר מבש51 טביא שחמ מפני מבש51חאבן
 אבור. 5יעקב גורם ב15מר אבי אובר נקרא 5בןחיח
 גורם שחוא מח ע5 חרבר נקרא הרבח במקוכץתבי

 ח'1 אבח 5א בי אבי מאבר 5ך בתב 51אומסבב.
 ב55 פע5 ש5א גב ע5 אף וח ש5שון אובר נקרארק

 ש5א גב ע5 אף סבש51 חאבן שיקרא במו אוברנקרא
 5כן מובן בך 5סבש51 חוא מובן רק ארם בונבש5
 אם בי חקב"ח. שעורו 5א אם יעקב ש5 5אבורחיח
 חפעל בי אחת פעם נהטסע היח אבי מאברכתיב
 51כך ממט. יסור 5א רבר שם וא15 שעח 5פיחוא
 אחת בשעח 5א אותו 5אבר רצח תמיר בימפני
 בי שהקשח ומח יוסר. ש5א רבר שם אוברנקרא
 שחצי15 תח5ח 5חוכיר 15 שחיח מחובר חכתובאין

 קשיא וח אין מצריטח. וירר כך ואחר טגבןהקב"ח
 רצח 5א 5פיכך בשבח ו5סיים בגנות 5חתחי5שצריך
 ואין 1ג1' ממצרים ח' ויוציאנו ער השבח5חוביר
 א5א גנות 5חוכיר יחוור בך ואחר שבח5חזביר
 אצל נשאר יחיח וכך בשבח שטיים בגטתמתחי5
 מ5מר מצרימח וירר אמר באשר וממי5אחשבח.
 תמצא ש5א ובדי חוא פשוט ורבר מ5בן.שחצי15
 ח15 באסתת ותדע חרבר עיקר שתבין ערספק

 5עקור רק מבקשים חיו 5א חמצרים בירברים.
 במו חומר כמו נחשב סצרים בי ותרעחזכרים.
 5א 5פיכך שם. ועיין חקורמים בפרקיםשחהבאר

 חוברים בי בצורח רק 5ישרא5 טהנגהים חטצריםחיו

 חיו 5א חחומר ככי חם וטצרים ב5בר חשרחחם
 כי חצורה לענין רק ב5ל חחמרי 5עניןטתגגרים
 טהננר חחומר בי ירוע בי חפבים. חם זחברבר
 כך ובשביל צורח ווח חומרי שוח בעבור5צורח
 עצטי רבר בי 5רעת ויש בעצכה. חתגגחת באןחיח

 וישראל חשמרי א5 טתיחפים שהם טח5טצרים
 חרבח במקומות 5מע5ח שחתבאר ככי גבר5תצורח
 5שרח חומר חתנגרות רק באן חיח 5א 51בךטאר.
 אל יעקב בא באשר אמנם חוכרים. 5אברורצו
 את 5עקור ורצח 5קמרי 15 טהנגר ארם חיחארם
 מיט ב55 חטציאות כב55 איט ח,ח ארמי ביחב5.
 חוא אב5 כ5ל חמציאות אל מתיחם מיט טנב5ל
 ח,ח חתנגחת 5כך ע5יו. טציאות שם שאיןעם

 חתנגחת שוחו המציאות אל חחערר יתנגרכאשר
 שניחם והצורה חחוטר בי טצרים כמו 5אגמור

 חתגגחת אב5 חסציאות מן גחשבים שחםמשותפים
 סכקשו שחוא וסציאות חערר חתגגחת גחשבארם

 ארבע חח5י5 בפרק ו"5 אטרם ווחו חכ5.5העריר
 בשרים חם 1ח15 שבראם ע5יחם מתחרטחקב"ח

 כשרים בי וח וניאור ג15ת. חרע יצרישמעא5ים
 שם אין 5פחיתותפ בי נחשבים. מציאותםאין

 טפי5ח שחיא 5בריאח רומים וחם ע5יחםטציאות
 שאל חת51עים. בכץ אחרת נריאח אחרוננהטבת
 שחם רק עצמן בפני בריאח בהם יש בייחשוב
 ראוי אין עצמם וטצר אחרים בריות אחרנמשכין
 5עצכצ בריאח אין חרע יצר ובן חבריאח.5חם
 יצר שאין נוראי החומר אחר נמשך וחואב55
 ט מציאות אין חג15ת ובן עצמי. רבר גחשבחרע

 הטציאות טשפיע שחוא הקב"ח 51בךבעצמו.
 ישמעא5 וכן עצמו. סצר ע5יחם מתחרטבודאי
 תמיר במרברות אוח5ים יושב שחוא טצר בןגם
 האלו חרברים ובל טציאות. בעיקר ב55 נבנםאיט
 בעזרת חנצח בפפר יתבאר מופ5נ טעם 5הםיש
 סצישת 5חם אין כשרים חרבר ב55 יהברך:חשם
 אחרים. טציאות אחר גנהטכים חם אב5 בעצמםב55

 בטו 5א ברור. ענין ווח בוראי ארם חואובשרים
 אמרפ ווחו שרח. חיי בפרשת ז"5 הרסכ"ןשפירש
 חשואל כי יוחנן רכי אסר רשבת קמאבפרק
 15 נוקקים חשרת מ5אבי אין ארמי ב5שוןצרביו
 כי פירוש ארמי. גלשון מבינים חמ5אביםשאיז
 ואיט חשלם מציאות מב5ל יוצא חוא חזחארם
 חש5ט טציאות סרר שחם לשון שבעים בב55נחשב
 ח15. 5שוטת שבעים בב5ל ארמי ש5 ח5שוןמין

 אין 5שונות שבעים כגגר שחם חם5אבים51פיבך
 יעקב חפך ארם חיח וח ומפני ארמיה.מבירין
 בי ווח חפבים. שחם טצר יעקב' את 5אבררוצח
 כאין ארם בי בוראי חש5ם טציאות חואיעקב
 בי נמצא שלם. טציאות עיקר ובניו ויעקכנחשב



6ג9 מהר"לפירושוט

 חם בי %1 סבי יעקב אאן טקור רוצה חוחארם
 כטו השרם יעקב התטרות חיח 51פיכך כוואי.חפכים
 לעקור רוצח חיח 5כך הסציאות אל חחעררחפכים
 וחכן י0טרי. 5מציאות טתננר חוא חחערר כיה%

 כוח חארכתי חחכסה. יסורי חם בי חא15חרברים
 חכמים רברי ע5 5חתחכם רויים אשר אוהםכשביל
 5א רז וכי חחכמח מצפוני יורעים חיו חם כית5יתי
 5תושיונ כ%ים 'ש דגריין לחםאנפ
 הרבאש 8י 34 אטפ ח ט י ר צ ם ר ר יג
 שא15 כטקרח ש5א רבריו כ5 חיח 'עקב ענין כירע
 5מצרים חירירח רחייט כטקרח יעקב שי רבריוחיו
 חע~ם סרר עיקר וחיח חגא51ח_כטקרח כן אםחיח

 ח%ות כי כוראי ומפורסם ירוע שחריכטהרח.
 וסבר ש5ו. וסרך חע51פ סענין עיקר חוא1חש51ח
 כמקרח. לא כעצם חיח וח טענין רבר שכ5 וחאפרט
 חיח אי15 ולפיכך נצים. עכרים שני וחנח אצלעיין
 חיח יורר חיח לא רצח 5א ואם טעצסו יעקביורר
 חיח לא רצח 5א ואם שירר שקרח כטקרח ח%ותכא
 חרטר פי ע5 אטס חיח אלא כ55 כך 15מר הויןיורר.
 כסקרח חיח לא ולפיכך כחברח חנ15ת כא שחיחער
 פי ע5 אטפ מצרימה וירר ררשו 5כך כעצס.א5א

חרכוו4
 יעקב ירר שלא סגטד ם ש ר נ ק1

 להשתקע ירר איל1 פירוש כמצרים5הואתקע
 כי נשארים 5היות ראוים חיו 5א נרים כטו רקחיו
 ~פחר 5לט טטח אורח כמו חווו נר שחוא כטהחנר
 לחשתקע יעקי ירר ש5א כמצרים ישואל חיו כךיוצא

 5א ואם יוח. חארכט וכבר 5גא51ח. וכו כךוכשכי5
 שם נשארים חיו שם עומרים 5חיותם שרעתו כיוןכן
 5השתקע יררו חם כי תאפר שלא וכרי טתשבתן.בפי
 רק מצרים אותם קכל1 ש5א שם וינר רכתיכוחא
 לכך קכע רירת מחשכתם ישראל אכל נריםככן
 טוח רמוכח ונה כאט כארץ 5טר וח טקראסביא
 נרים כמו לחיות רק טהשכתם חיח 5א חםשגם
 5חשתקע. ירדו1לא

 גפש כשכעים שנאמר כמו ט ע ם י ת םכ
 ראוים חיו נפש כשכעים רוקא כי כזה רטוונה.
 עיין כטקומו כוח שחארכנו ככי מצרים אי5רדח
 כין ט5רח יוכבר ~פיכך לחאריך. צריך ואקשם

 נפש שכעים 5חיות לישואל ואוי שאיןחחומוח.
 %א שיחיו ראוי אין ונם 5מצרים. כהשםקורם
 טלרח חחומות כין לכך כמצרים וחם נפששכעים
 ימעלח. נהכאר וככר איחר ולא חקרים לאיוכבר
 ישרא5 שחיו מלפד י 1 נ י ם ש י ח י1
 ישרא5 כמיים חיו לא בי פירוש שם.מצוינין
 אלא מצרים כשם נקראים לחיות חטצריםאצל

 כל כי סיסש סלש11 ציון כי ומסוטניםמצויניו
 ער עצמן כפני כשם ישראי סכירין חיורואם

 חיו אם ווח  ישראג ע8 ח15 אליחם אופריםשהיו
 ישם נששים לחיוהם מצרים א% כפליםישואי
 ע5יהפ. נשרא פצרים 4ם 5חיות 5חםטצוברו ש"רי טאאח רוטטא חיו לא וש5ום חסמצרי
 וחיו חמצרים כין סטטנים ישרא5 שחיוומפני
 שוך סתובם אותם 5חוציא ראוים עצסם כפניעם
 שסרים טטמנים והם חטערים אם 0תהברוש5א

5עצטש
 פרו "טראל וכני רכתיכ פ 1 צ ע ל 1 רנ
 האוא ותסגא סאר כטאר ויע4אי וירבווישרצו
 חוח ככתוכ כפירוש שכתיכ גב ע5 אמאותס.
 15פר יש יוהד ואיח מביא מאי כן ואפ עצוםנר51

 אלא כקרא כתיכ רלא מאר כסאר ואיחרמייתי
 פירהטן תהשרים שתי 1ח15 ועצום.נר51

 גד~
 שחיו

 כנטרח עצוסים שחיו ועצום כקומח נרולים%ם
 נר51ח כקומח טתוארים שחם עפ ישוכאשר
 ועצוס. נר51 וח עם ע5יחם נאטרוגבורח

 ממ כט %תיכ ו ע ם ש ם בורב
 יוצא אינו שחצמח כמו פירוש נהתיה חשרחכצמח
 מתרכים חיו כך כאחר טצצים א5א צסח אחרצטה
 שהוא רככח כמו חכ518ים סנוירת ורכ כיכאחר
 אלטח ח15 כי ונראח חכפ~ים. נתורת כןנם

 עם ישראל וכורכרים
 נר~

 כוטת ורב עצום
 וע5יו אכרחם כשכיל חוא נר51 כי אכותש5שת
 לחיות וכו 5פיכך נרול לטי אותך ואעשחנאטד
 שנאמר יצהק כוכות חוא ועצום נר51ים.כנים
 ועצוס. ווחו מאר טטט עצמת כי פעמט 5ך15
 שכטים חי"כ ח~יר כי שתראח יעקכ כוכותורכ

 כנים כרכוי שנהכרך חאכות ככ5 חיח שלאתכופים
 ויפרך אותך יכרך שרי ואל וכתיכ יעקבכסו

 נטשך שורש כסו חם אשר חאכות ומןוירכך.
 5חכסים מוכן ווח ח15. רכרים ש5שח חענפיםא5
 ישוא5 אי חאכות מן כאו רכרים ש5שח אלואיך
 מאר. חיטכ וחוהכן

 אמ חרור כאותו ישראל חכחוכ פירוש תו/עריים כערי ותכואי י י ר נ ת 1 י כ ר ת1
 כשעכור שחיו גבעל

 נר~
 לכנים. ועושים מאר

 חערי כי ערים כערי ווחו וטחור. נקי גומ כע5יחיו
 כעפם וטקושטים נקיים חיו 5כר חגומ אתמקש6
 סאי.ויפים
 ישרא5 כי פירוש וטי ח מ צ ך ר ע ש1
 ישראל חניעו כאשר כי שלם רור חיו הרורכאותו
 חארכנו וככר ש5יטה אוטה חיו רכוא5ששים
 שרים כאשר כי צמח ושערך גטנו שרים ווחוכוח.
 לחיות מקמטחח יצאח ככר צמח וחשערנכונו
 ישואל עמרו וכך שין חטף שיימות %עוטרה
 תחת נכנסים יחיות ראוים אשר שיימותםעל
 חשבינח.כנפי



ימ מהר"לפירוש918
 קשוט יפתם תורח 51א מצות 5א 5תם תיתיא  מחששיק וערית. ערום ואתל

 וראחת הטף כבור שתמטעש כסו ארםנפש
 קשוט ירי על חשפת תתת נכנמת 5תיותהכ5ת

 תיו כאשר 5ישרא5 הקכ"ת עשת וכךטגכרמים
 תורח הקכ"ת 5תם נתן ומצות סתורת !עריתערום
 5ישראל סתתכרת השכינת היתת כך ואתרוסצות
 תורת סתן אתר כרכתיכ כיניחם שכינתוכשכון
 תכהוב. פירוש תוא כך 1ג1' סקרש 5יועשו

 ויענוט חםצרים א1תנ11ירע1
 כסו תסצרים אותנו וירעו קשת עטרח ע5יטויתט
 גב ע5 ואף ונו' ירכת פן 15 נתתכסח תכתשנאסר
 רק כפע5 שעשו רעת שום כתיכ 5א קרארכהאי
 15. נתתכסת הכת אומרים שתיו וחמהשכתהרכור
 ספני וירעו עי ,ת רכר רריש מקוםטכ5

 שח? על מ סורת אותם 5עטתשחתתתכסות
 כבש רע ע5יתם תושכים 5תם סתננריםהטצרים

 ע5יט ויהגו עטרח. עליתם שנהט שאויענונו אכי רג ע5יו וצשכ תסיר 5אתר סתננר שתואסי
 שתנרי15 !תוא ,ת 511ת רכר תוא קשתעכורת
 אל קרא מכש לפיכך סכשישר. יתרהטיאכת
 כני את פצרים ויעכירו קשת עכורח ע5יטויתט
 וכננר ארם. של סכתו יותר טלאכת כפרךישרא5
 תשני נרוי. תאתר כישראל תוארים ש5שתש,כרו
 דבריפ שלשת עליתם נהט רכ. תש5ישיעצום.
 5א כ5כר תתננרות ל1 שיש רכר שכל ספניכי

 5אוהו טשט תמ לאתר תתתננחת כייתרכת
 תכת שאסח טה ויפיכך יו. סתננר שתוארכר

 מוכרים תיו ,ת וכשכיי תתננחת תמ יונתתכטה
 כי ישראי יראו כאשר יתרכו 5א שהפובסצרים
 ישראל יתיו כך וכשכיי 5תם שונאים תםהמצרים
 בצער רא כנחת יתיו 1לא סחם ויראיםסצירים
 עם שתם שאפח וטפני יתיכו. יא כךובשכיל
 ס5שה שפל1ת תמ עטי % כי 5ענותם תשכונר1ל
 עצוסים שתם שאמרו וטפני תנר15ת. תפךעני
 פה יתלשו תם שכ,ת קשת עטרח לתם יתתתשט
 חתם. ואת כתם תמשכר קשת עכורה עייהםשיש
 לחתהכם רברים ש5שת חל1 כן נם 5תכיןויש

 ויתכאר קשת. עטרח לתם 1לתת 51עטתםע5יתם
 ע5 רכרים חל1 תבין כאשר ח15 רכרים5ך

אסתתן.
 כיטים ויתי תפמוק תכיא וט' ק ע צ נ1
 טיך סת כאשר הצעקת תיתת כי יכארתרכים
 אל שועתם ותע5 תעכורת סן נאנתים !תיומצרים
 ויתי ת,ת תכתוכ מסרש 1"ל וחרמג.1תאיתים.
 יראים שתיו מצרים מ5ך וימת תתם תרכיםכיסים
 תיו כך וכשכיל רשע יותר אתר טיך יעטורשמא

 סרשיע טיך שיתית אפשר וכי וישחנאנחים.

 ליאור מש5יך ע5יתם שנתן פרך כעכורת סותיותר
 סצרים ס5ך שפת נראת תית ויותר תזכרים.את
 עבמם טתנ תאתר הסלך כן נם שיתית יראיםמיו
 תראשון תמלך א% אכל נאנתים תיו 51פיכךכך
 יראת שייך 5א מתשש שארם וכדבר סתיאשיםהיו
 אנתת.ואין

 תאממ א5 שועתם ותעל ,עקוח
 א5תים וטכור נאקתם את א5תים וישסע תעכורחסן
 ותע5 וי,עקו 5שעות נ' תסצא תנת וט/ כריתואת

 לרקרק ויש נאקתם. וישסע תא5תים אלשועתם
 בא כי ויראת ה5שון. שנת 5מח תא15כ5שוטת
 חןשועת שהתפ5ת נורסים רכרים נ' כי 5ך5תניר
 תרבה סצטער שתשעק תא' תקכ"ת. 5פנינכנם
 צועק שתוא שרכר משני 5צער. 15 ונתשכ ,תעל
  5פעסים כי ע5יו. ל1עוק וראוי קשת כאמת תואע5יו
 תרכר ואין אתר רכר על תרכת סצטערתשעק
 נתשי. ש15 תצער ואין ע5יו 5תצטער ראויתהוא

 5תצטער וראוי קשת תוא הרכר 5הפךולפעמים
 ו5פעמים ע5יו. מצטער הארם שאין א5א מארע5יו
 שתוא כעטר א5יו פונת חקכ"ת ואין שניתםיש

 שעק אם אף שתאו תש"י אם כי הש"י מןסרמק
 וטאשה הש.י. כעיני נתשכ תרכר אין נח5תכצרת
 וצועק תרכר ע5 פצטער תוא תשעק שלשתןיש
 איגו !תוא קשת עליו צועק שתוא וחרכר ותעל

 כקשתו ונעשת משכ5ת תתפ5ת תש"י מןמרותק
 נאסר ,עקת כי וי,עקו תראשון ננר אסרויפיכך

 שה~עם ותעל נאסר מאר קשת רכר שתיתעייו צועקים שתיו תרכר וכננר צער. טגת ת,ועקעל
 פועל כלשון ש,כר לא וכאן תעכורת. סן תא5תיםאל
 שועתם ותעל רה פוע5 כלשון שתזכיר ויועקוכמו
 5כך עליו צועקים שתיו תענין על נאמר שתמ5פי
 אל שועתם ותעל עליו. טעקים שתיו תרברת,כיר
 את א5תים וישטע אטגם חעטרח. מןתא5תים
 שלא נאקתם את שומע שתית מצר תואנאקתם
 שלשח כאן מית תש"י. סן סרותק תצועקתיח

 נאנתים תיו אשר ישראל תן אסרנו. אשררכרים
 ע5יו צועקים שחיו חרכר טצר 1ת1 מארוצועקים
 כרכתיכ חקכ.ח מצר 1ת1 ל1עוק שראוי קשחחיח

 ש5שח כאן שיש 51פי נאקתם. את אלחיםוישטע
 שסות שלשח ח,כיר חשני כבש חאחר שאיןרכרים

 5ש11 ח,ועקים א% נאקח. שועח ,עקחסח1לקים
 5ש11 עליו 11עקי1 שחיו חרכר וא% עצמו.כפני
 עצסו כפני 5ש11 חמקכל חקכ"ח וא% עצמוטסני
 שלמח צריך שתתקכל ער חת%ח טי רעושר
 לכג טכל רעתו לכוין חארם שצריך חאחררכרים.
 ריון מי משיישי נרהח. תפלתו סקטריניםיש שאם תפלת1 את רוחין חמקטרינין יחיו 5אמשני
 אמר חראשון ננר חתפלוג שישטע חקכ"ח5סני



ייצ מהר"לפירהםר"
 עשרת כי עשרח אי חארם סונח חיח אחר כסו ' חיו ש5א הושני 5כ. ככ5 זועקיו שחיוויזעקו

 5פנ' חתפ5ח שנכנסח ער 5הפ5תוסקקרינים
 העכורח סן חא5חים א5 שועתם ותע5 וזהוהקנ"ח
 תע5ח. שלא תפלתם את רוחים כאן חיו"5א

 רצון עת שחיח נאקתס את שסע שחש"'וחש5'שי
 וזח לחיות ראוים חם אשר סכות ל כל כאןשחיו
 ויטת פירוש אין ז"5 רבותינו רעת ע5 אסנסנטן.
 טיתח ישת סציט כי שנצסרע רק סצריםס%ך
 מוסר כסת החי נא א5 כרכתיכ מצורעאצל
 כיון 1"ל אסרו וכך ונו/ עוזיחו חס5ך מותבשנה

 ער רפואח 15 אין חחרסוס'ם לו אסרושנצסרע
 ומאח ככוקר י5רים וחבהצים מאח שוחטשיהיח
 כיום פעטים שני ורוחץ כערכ י5ריםוחטשים
 נאנחים חיו זאת נזירח ישרא5 ששסש כיוןכרסם
 הם5ך מת לא כי חו5כים אנו רכריחם ואחרע"כ.
 את 5שחום החרסוס'ם אוסרים והיו נצסרערק

 מעשיחם כישראל שינסרו כרי כרסם %רחוץכניחם
 גב ע5 אף כרס'חם. 5רחוץ וזחו שאפשרטח

 זורקים שחיו זח ישור קטניחם אתשחש5יכו
 חיח וזחו עסק. עסחם 5הם חיח 5א ייאורחקמנים
 אכזריות ע5 הסורח כזח רכר לך אין כרטיחםרוחץ
 כו 51רחוץ א5יו חרם ו5יקח כניחם את5שחוט
 חחרטוס'ם המצורע את סרפא אין רחרם גב ע5ואף
 חיתח ו5א העצח זאת 15 נתט ש5הם חסומאחכרוח
 וכך חחרטוס'ם. מעשח סן אם כי סרופאיםהעצח
 כא צרעת זח כשביל חנה חחרטוטים 15אטרו
 5עשות שאפשר מח ישראל על נזרנו כיע5יך

 עריין אטנם חיאור. אל כניחם וחש5כתמשעכור
 ששחם נחנו ש5א דכר חסר כי גנסרת חנזירחאין
 כא ו5כך כחם 5עשות שאפשר מח אכזריותכל

 חרחיצח נרו5 כי ש5חם כרם שתרחץ כריחצרשת
 אין חשתיח כי רסם שותח חיח מא5ו יותרכרם
 וסטייל רוחץ חיח זח אכ5 אחר זמן רק ראותעיניו
 נעשח וכאשר כזח רכר נסצא ו5א 'שראל שלכרטם
 טישרא5 ננסר ככר כי טצרעתך. נרפא תחיח א1זח
 חעצח נותנים חיו 51פיכך שאפשר חחצים כ1%15
 כערכ. וק"ן ככוקר ק"ן 'ום ככל מאות ש5שייקח
 טספר ישראל סכ5ל ייקח אומרים שחיו ספניוזח

 אין כי רי אין וכש5שח כרסם 5רחוץ כריגפשות
 שאין כ55י. ססספר 5%י טספר רק ייקהראוי
 וצריך חכ55ית חאומח אצל גחשכים הטלשההאחר
 חמאח כי וטפני כללי. כן נם שחוא טספרליקח
 חארס יסנח למאות כשחניע שחרי אחי כגינחשכ
 ואין 9 כ' א' שימנח כסו מאות שתי אחתסאח
 וסספר פרטי חוא שאכ"נ רק חסספרים כיןח5ה
 שניפ יהח שאין שאטתו וכית %לי. חואסאות
 חשל ולא כ5לי. שחוא טפספר פרטי טספיושלשח
 עשרח נחשכ שאין ארכעים או ש5שים "יקחל1מר

 עשרה כי כשיאסר אכ5 אכ"נ חארם שיסנחכסו
 וכן ש5שים יאסר עשרח פעס'ם וש5שח עשריםיאסר
 יסנח חמאות אכ5 5אחר. רוסח זח אין 5כךכו5ם
 שתאסר וכמו כו5ם. ין מאות שתי אחת מאחכך

 חחרטוטים אמרו %א סאתים. יאסר כךשנים
 שחוא נכ ע5 אף הא' כי ספני אחת מאח5יקח
 ססספר כ55י סספר 5יקח אסרו וחם הסספריסור
 שהוא נכ ע5 אמ וחשנים סספר זח ואיןישרא5
 רק נפרד כו המצא ש5א גסור סספר אינוסספר
 אסרו 5כך ש5שח סספר הוא סספר חתח5ת אכ5זונ

 כרמם 51רחוץ י5רים מאות נ' 5יקחחחרטוס'ם
 חא5הים א5  שועתס ותע5 ויזעקו נאנחים חיוואז
 כעצת עור כזח ויש עור. כ15ם אינו זח אחרכי

 שירחץ סאר עסוקח עצח חחרסוס'ם א5ורשעים
 5ך נתכאר סופ5א רכר וחוא ישרא5 קטניכרם

 שם נתכאר כנות שכע סרין ו5כהן אצ55סע5ח
 שהטצורע כטח הטשרע את ססחר חוא חרםכי
 קסני ורוקא הכריח חיי הוא וחרם סת כטוהוא

 כ5כם. חיים ע5'חם שנאסר מח עט"ם %אישרא5
 ש5ש וסספר אותו. ו5חחיות 5טחר רצו זחוכרכר
 חיות בו שיש כחכמח סופ5נ רכר חואמאות
 השנים כי קצח אינו שחוא ש5ישי בו שישכעכור
 שהוא סוף כו יש קצח כו שיש ומח קצח אחרכ5

 סוד ~חוא קצח 15 שאין חוא האסצעי אכלחס'תח
 5אכות ש5'שי שחוא כסח סת 5א אכינויעקכ
 כספר ונתבאר 5סכינים 'רוע כאשר אטצעיוחוא
 חחרטוס'ם כווט זח וכל ויחי כפרשת אריחגור
 נאנחים חיו זאת נזירח ישרא5 ששמעווכיון

 שנאסר קינח 5שון א5א ויזעקו ואיןוסקוננים
 שנאסר כסו ש1עתם ותע5 ארם. כן וחי5לזעק
 נאקת נאקתם את א5חים וישמע תשוע. ה55ונפש
 כתיכ ועור תשוע ח55ים ונאקת כרכתיכח55ים
 א5 נאקתם ותעל שכתוכ וסח ינאקו. טתיםסעיר

 רכותיט רעת שעל נב על אמ חעכורח טןחאלחים
 חשועח וזאת כניחם שוחט שחיח פירושוז"5
 רקאמר חעכורח מן מאי כן ואם חא5חים א5ע5תח
 ח5ל נאקת שחיא חזאת חשועח כי פירושו כךא5א
 רברים שני וכשבי5 חעכורח מן חא5חים אלע5ח
 א5חים וישסע והעכורח ח% ש1עת רחיינויחר
 כן 5א שאם כריחו את א5חים ויזטר נאקתםאת
 רק טרם חיח לא חלל ש1עת שחיח נכ עישאף
 אכל כניחם ושחיטת חריכת סן נצוליםשיחיו
 %חושיש חעכורח כן נם לזטר חעכורח מןנצ51ים שיחיי חשיעח טרם חיח חעכחיה טן שע5תחעכשיו
 טרם חיח לא חלל נאקת חיח 5א ואם מחם.אותם
 קרוב הלל ש1עת כי חאלחים לפני יעקחםשנכנס
 ותעל כתיכ ולפיכך חעכחיה מן יותר לפנילכנוס



י" מהר"לפיושטצ
 חו"5 פירשו בך העבודח. טן הא5חים א5שועהם
 מורח משבי5 איש וב5 חנבון וחווו ח15פסוקים
 חחבטה. 5פי חם בי חב0ים רכרי5פירוש

 שמי במ קו125 ת א ףוישטע
1 השטע א מיא ממאהתי  ויובור בונטזיב אבות בובות חיתח היש0יעחבי טי מקם 
 "מראי. יט5 בובותם חיוטז 51א בריחו אתא5חים
 ובפסוק ח0יוחר השם חוביר קו5ט את היוישטע
 א5חים שם הוביר נאקתם א5 א5חיםוישטע
 חשם בי ח0יוחר חשם שייך שבקו5 בפנייחסעם
 ק1ל חקו5 ע5יו נא0ר אשר יעקב א5חיה0יוחר
 אצ5 גא0ר א5חיס שם אב5 פאר. וח וחבןיעקב
 נא0ר לכך חרין ב0רת נשטע ח55 נאקת בינאקתם
 חכתובים 5באר חארבט לטע5ח וחנחא5חים.
 שם.ןיין

 ררך וופרישות ענינו ת א ירא1
 וירא חוח חמקרא ררש1 וטי. שנאמר במואדץ
 ררך פרישות ע5 5חצנו חשת ע%נו ואת ענינואת
 שנראח נב ע5 ואמ ח5חץ. 1ע5 חבנים 1ע5ארץ
 פרישות ע5 בא ענינו 5חיות רחוק פשו0ו5פי
 נראח פשומו 5פי בי חבנים ע5 עסלנו ובן ארץררך
 ו5טה בסלאבח 5חם שחיח וחיניעח חעסלע~ט
 ח15 וע50נ1 ארץ ררך פרישות ע5 ענינופירשו
 51חצנ1 ע50נ1 ענינו וירא בפסוק בי רעחבניס.
 א0ר ואי5ו ח0וב חערר הוא העטי רברים. נ'חם

 אב5 בסב5ותם. ענותו ב0ו פירושו חיחענותט
 ועמלנו ח0וב. חסרון וחעוני עוני פירושוענינו
 נהח נפשו ואין בעינו ע50 שחוא רברפירושו

 בכהפטעו. חוא 51חצנו ע5יו. וטשא טורח והואבו
 0ורח שחוא העוני בי ו"5 רבותינו פירשו5פיבך
 חמלאכה ע5 5פרש, אפשר אי ח0וב חסרוןעל

 אבל וקושי צער רק עוני נחשב וח שאיןהתעבורח
 פורשים שחיו ווח טובח. חסר שחחש טה חואהעוני

 בשרח 50אבח 5עשות ע5יחם נורו בי0נשותיחן
 בבתיחם 5נין חיו 51א בשרח עבורח ובבלברכהיב
 ורבים. פריס חיו 1לא פ~שותיחן אותם לחפרישברי
 פרישות וחוא חסרון מצר בוראי ענוי נקראווח
 חסיאכה ע5 5פרש אפשר אי עמלנו ואת ארץ.ררך
 ו5בך טעמל. יותר שחוא שעבור בוראי חט5אבחבי

 באשר פירוש חבנים א5ו עמלנו ואת וש5ררשו
 נקרא ווח בעיניחם עמל וח חיח 5יאור חבניםורקו
 בו נח ואינו חארם על קשח שחוא רבר ש%עמל
 שספרשים במו פירוש1 אין אבל עכי. זחנקרא
 חרבר שאין עט5נו וח נקרא חבנים שת~רותטפני
 לטורח ע5יחפ שחיח טה בכמש0עו פירושו א5אצד
 חדשיבם וברבתיב עפי זח נקרא בעיניחםועט5

 חרבר בי לטורח. ע5י חיו נפשי שנאח101עריבם
 וע% 5טורח ע5יו חוא חארם בעיני קשחשחוא

 וח שאין ע5יחם טורח חוא 5יאור בניחסווריקת
 יחיח ועתח בטשטעו. חוא וח5חץ ע50 רק 5חץנקרא
 חוא חראשון ו5חצנו. עמלנו עניט רברים נ'כאן

 ויגש עט5 שחוא 0חסרון יותר חשני רבר.חסרון
 5רחות רוצח שחוא ער נר51 ורוחק 5חץ חואהשיישי

 חוא וחעסל יותר. בוראי ווח ו5אברו. מציאותואת
 חבסים רברי תבין וכאשר חשנים. בין 00וצערבר
 חקב"ח שראח התחתונח ב0ררינח חתחי5 ביתסצא
 5חיצת בך הוחר חבנים בך ואחר ארץ ררךפרישות
 וחבן חנפש 0רריגת 00קום נפשם את 5עקורנפש
 ע0לט עניט סלות ני ח15 ררשו 51כך וח.את

 בטיח 0תחי5 בי לחגיר א5ו רברים ש5שח~חצט
 בבניפ בך ואחר ירוע וחוא ארץ ררך פרישותש5

 וחביא חיטכ. זח והבן נפשס ב5חיצת בךואחר
 אין בי א5חים וירע 0ן ארץ. ררך 5פרישותראיח
 בוח שייך ש5א חבנים ע5 ישרא5 בני אתוירא
 חריגת וירא 05כהב חוי בי ישראל בני אתוירא
 05כהב דחוי בן נם שייך 5א חלחץ וע5בניהס.
 אשר ה5חץ את ראיתי ונם ברבתיב 5חציחםוירא
 רדך ש5 חפרישח ע5 אב5 אותם. 5וחצים0צרים
 איט חפרישח בי ישרא5 בני את וירא שייךארץ
 שייך זח ועל ישרא5. 5בני חסר שחיח מחישראל בני את וירא בוח שייך רבר חסר שחוא רקרבר
  ישרא5 את שראח ב5ו0ר ישרא5 בני אתוירא
 בעצמם. חטרים שחםמח

 פפוק
 אסרנו כבר וט'. חי 1 נ א י צ 1 יו
 ע5 אם בי 5ישרא5 הוצאח חיתח 5א 5טההטעס
 תחת בטצריפ ישרא5 שחיו 0פני יהברר השםירי

 כטו אמו בבסן שחוא חעובר ב0ו טצריםרשות
 5קחת 5בא א5חים חנסח או חכהוב 0ן ו"5שררשו

 חעובר את ששו0ט הרועח בכי ט' מקרב נוי15
 ישרא5 את שומט הקב"ח חיח בך חבהמה0טעי

 ראוי חמ 5פוע5 יציאח שב5 א0רנו וכבר0טצרים.
 שחארבט ב0ו 5פוע5 חב5 יצא שמאתו יתברך5חשם
 חיתח 5פיבך הקב"ח חוצייו 5א ואי5ו אצ55עי5

 בעצמו אותס חוציא יתברך שהשם ראיטבאשר כי לך אטרט ועור יתברך. חשם ירי ע5חחוצאח
 ירי ע5 חחוצאח שתחיח אפשר חיח ש5א0וברח
 5באר וראוי 0ימר. חמע5 חיח 5א בן שאםמלאך
 ביון ווה 15. 0יוחדת חחוצאח חיתח 5טה הסבחעור

 ישרא5 שיחיו בישרא5 רצח בעצ0ו יתברךשחשם
 ו5חיות מצרש ש5 0רשותן יוצאים ו5חיות 5עם15
 יתברך 15 טיוחד שחוא ורבר לעברים יתברךל1

 שין לו ' 0יווח הוא אשד חרכר בי 5וח.ח0יוחד חפועל יחיח שחו* ראא כף בפרט ל1 0יוחרחהוא שחרבר ב0ו בי חפוע5 יחברך חשם שיחיחראוי



*!צ מרי"לפירחמרט

 עצטו חוא רק 5פע51 חפע51ח 5זאת יטיוחררוישון
 ישראו 5חיות 5עצמו מניע חזאת שהפע%ח'חביך

 כשיו שחוא חזח חרכר יפ% 5א ש5סה לעס.ל1
 ל1 חטג'ע רבר פןע5 איט ורם וכשר 'חכרךיו

 לטרוח, רוצח ואיט 'ג'עח 'ר' ע5 פוע5 שחואמפנ'
 חו4 ורעתו וטהשכתו 1'ח' אמר חוא כ' חקכ.חאכ5

 9 אם אהר 'ר' ע5 זח רבר 'חא 5טה 15לעכרים 5ח'וי 'וצאים 'שרא5 שח'1 1כ'11 כורא'פע%תו
 שאנ כ5ג אחר 51א אותם חוצ'א כורא' 'תברךחשם
 חה שיחיח 'תברך חשם א5 טת'חם חרכר חיחלא

 פחמ שחיח חחוא שחרכר עכש'1 אכ5 כעצמוהפוע5
 כ ואם 'חכרך 15 מניע זח רכר כן אם 15מ'וחר
 כאשו פשוט זח ורכר אחר 'ר' ע5 נעשח 'חיחלטה

 חם5אן שיחיח 15מר אפשר איך כ' ועורתרקרש
 כמרריט חוא חרכר אוחו שמרריות רכרפוי5

 כמרריט איט חפע51ח תם'ר כ' וזח עצמו.חטלאך
 כט חוא חיצ'אח מררינת פנים כ5 1ע5הפוע5
 5ח'וו חיצ'אח מררי4ה כ' וזח חם5אכים.סררינת
 כאשו מזח 'ותר מררינה אין והרי ח' א5 5עם'שרא5
 'תכח השם א5 כמררינה שחניעח חיצ'אחהיחח
 שו, כ5' כח' רכקים 'שרא5 שחר' אסיע'סב5'

 ם ושום ט5אך 5ח'ות אפשר אי וחנחאסצעע
 'חכרך חשם אם כ' זח רכר פוע5אטצע'

 51כ מזח 5טע5ח מלאך שום אין אכ5 טחכ5לטעלח שחו~
 אחר כח שום או ט5אך יר' ע5 חוצאח חיתחלא
 5נטר מצרים רשות תחת ח'1 'שרא5 כי דעועור
 טנו טלאך ואין מאר "רכח סעסים שחתכארכטו

 וכיו כן נם ט5אך 5מצרים שיש אחר. טלאךברשות
 ט5אן אין מצרים כח חחח מצרים כרשותשנהנם
 כו שום שאין כעצמו חקכ"ח אם כי כרשותוגונע

 וחוצין הא5חים א5חי וחוא אצ15 נהשכומלאך
 אמרנ אשר חפירושים 1כ5 רשוחם. סהוךישרא5
 תרקרי כאשר ספק כ5י ואסח"ם כרורים חםבזח
בזח.

 כטאמו 5רקרק יש חנה וט/ 1 נ א י צ ו *1
 ככח כ5 וחכיתי ט5אך %א אני ועכרתי שאמר,ח
 5א דחוא 5רורש זח רכר רטנין וכו' שרמ %אאני
 חחומ, כפירוש פירש וחרמכ"ן יתירא.קרא

 ישרא' א5 ואחרן כהמח רכור הוא חזאתשחפרשח
 חו כן ואם ישרא5 5טכח חפרשח כ5כרכתיכ
 יישרא' טשח שאמר כטו 5ננוף חז ועכרלמכהכ
 ואי רכרים. א5ח ררשו 5כך ועכרתי כתיכ51טה

 ואחר טשח רכר שחוא נכ עי ראה מספיקחתירוץ
 ישרא 5נוכח ש5א חפרשח כזאת שירכר5פעסים
 חרו מן 51קחתם כתיכ 51א חרם מן 51קח1כרכתיכ
 חח כן שם ואכ5תם כתיכ 51א וא1% כתיכועור
 א5 ואחרן טשח רכר 51א כהשח א5 חירמר

 חיינ חפרשח. כזאת כן נם 5טכח רכחיכ נכ ע5.אה ישרא"

 5טכה סרכר ישראי עם ואחרן סשח גו455_קחוא
 ונשחוא ישראל כסאום עומר שחר! טשחבא15
 ואחח פשח '%% 5א כ5כר ישרא5 כנגרמרכר
 צריך ברחך % וחרי 5נסתה מרכר א! כיעטחם
 ופסחתי וראית' זח שאחר חפרשח כ5 רחא כך15טר
 כן ואם 18מ2 כער מרבר יחכרך חשם רכרחכל

 15מר יש לגך חוא. חשם רכרי כן נם חזאתחפרשח
 מצרים יחטת  ועכרתי 5מכהכ דחוי 5הםרחוקשח
 סצרים כארץ ועכרתי יכתוכ 51א שפטים%עשות
 עצסו כפני רכר ואחר אחר כ5 אין דחאוחכיתי
 1כ1 שפטים. %עשות 5חטת חוא חחעכרחדחא

 חוא שחעברח 5פי סצרים. וינטף ח' ועכר כהיכויא סצרים את 5נגוף ח' ועכר כהיכ ואת שאחרכפרשח
 ועכרתי כהיכ רלכך ז"5 רכותינו ררשו 51כךינטף.
 וחכיתי טלאך 51א ועכרתי 5טיררש אעשחוחכיתי
 אני שפטים אעשח סצרים א5הי וככ5 שרה51א
 כפני טעוט ואחר אחר 5כ5 רצריך וחא חש5יח.51א
 כע51ם חוא אשר חפע5 כי זח רכר פירושעצמו
 הטכע כררך חוא שחפע5 או חלקים 5שנינח5ק

 פוע5 וחוא כטכע ש5א שחוא או ע51ם ש5וכמנחט
 או חאחר %קיס. ישני נח5ק נסיי ופוע5נסיי.
 טח נעשח חויח אותח ירי 1ע5 חויח פוע5שחוא
 פוע5 וזחו 5ישרא5. וחכאר חמן שנתן כמושירצח
 חפסר חוא רק חויח ואינו פע5 חוא או חויח.ש5
 אשור כמחנה שחכח חטלאך כמו חרכר נעשחוכזח
 5ך וחרי ישוא5. נ1% אשור מחנח שחרנ כזחכי

 ע5 ש5א אחר ירי ע5 ישרא5 ויייאת רכריםשלשח
 שחיח או ח15 ש5שח ירי ע5 15מר אפשר חקכ.חירי

 פוע5 וחיח חזקח ביר ישרא5 את מוציאחם5אך
 וכשכי5 מצרים את ושורה מחריכ שחיח אוחנא51ח
 או ישרא5 יצאו סצרים חחריכ כאשר כ' יצאוכך

 שמים טערכת ירי ע5 דחיינו חטכע ירי ע5 זחשחיח
 ירי על 5א אטר חראשון וכנגר טכעי. זחורכר
 ירי ע5 51א חויח. פוע5 וחוא חיציאח שפע5מלאך
 ע5 51א מצרים חפסר ירי ע5 חיציאח 5פע51שרף
 אומה ש5פעסים ע51ם ש5 מנחט חוא חש5יחירי
 חוא שחטכע ש5יח נקרא וזח ע51ח שפ5חאחת
 רכר 1כ5 חזח כע51ם 5פע51 כ"ח הקרוש ש5ש5יח
 ש5יח וחוא הטבע ירי ע5 פוע5 יחכרך חשםכע51ם
 זח ופירוש טקומות ככטה נהכאר זח ורכרחטקום
 כי רע עור ועמוק. נפ5א רכר כזח יש אסנםנכון.

 זח ושר4 טלא"ך כ4'מטריא מיכא"5 חזחחמלאך
 טים ש5 מיכאי חם5אכים שני 1ח15 נכריאיחוא

ונכריאי
 נאמר וע5'חם שרה נקרא 51פיכך אש ש5

 ונכריא5 מים מיכא5 שחעמיר כטרוטיו ש15םעושח
 וחאש חמים וחנח חכירו. את מזיק חאחד ואיןאש
 נכהמכים כע51ם פע151ת הש כפע51תן חפכים שניחם
 כח תטצא 51א חאש טדת מ! ויש חטים פהתמ!



 מהר"ל פירוש.8ש
 וח חט5אבים ב5 בי יתברך חשם ז51ת הב5הב551
 יתברך חשם אב5 וח ע5 טטתח ווח וח ע5טטונח
 ט5אך בבח חוצאח חיתח ש5א אטר 51ב1 חב5.חוא

 שחש מח בפי פנגו פע151ת ויבאו חטים ע5חטמונח
 אש .טטרת שחם 5חפך פש5ח ויש טמע שיבאראת
 ירי ע5 ויא בן. נם וח כא ירי ע5 שצאח חיהה51א

 כע חבאים בע51ם חם אשר חפש15ת כיחש5יח
 חוא בי ווח ח5קים. ש5שח 5ח15 נח5קיםחע5יונים
 חבל שב51ל 5ער וזברו שטו יהברך חראשונחחע5ח
 חם וחסלאבים בב5. רק ב5בר בח5ק פע151תי1ואין

 5טע5ח. שאטרנו בטו פרמים רברים ע5טטתים
 ט55 אחר ואין אש ונבריא5 טים מ.בא15לפיבך
 סלאך יטצא אטנם פרטי. אחר ח5ק אחר ב5 רקהב5
 סשאר יותר ט5ל והוא פרט שע5 איטאחר

 חע5ח ובין וח ט5אך בין ה15ק *מנםט5אבים
 בי נמוא יותר. קטן בבח ש15 ב55ית ביחראשונה
 בי 5נטרי חראשונה הסכח טן נבר5ים ושרהסלאך
 חב5. כ551 יתברך וחוא פרמי רבר פוע5 אחרב5

 פרמי אינו שחוא טלאך יש ב. חש5ישיוהענין
 רברים ש5שח חם א5ח בפע51ח. קטן בשואסגם
 ש5יח כי ש5יח. נקרא 5פיבך חח5קים. ב5ב551ים
 חווו ש15ה1 שחוא טפני אב5 חב55יח בענין'ב~חו
 קטן בח ו5פיבך קטן ש51ח שחנר51 במהרינחקמן
 ירוע חחבמים ואצ5 פרמי. אינו הוא אב5 15יש
 ואטר שרי בניטמריא שטו מטטרו"1 חוח חש5יח'בי
 שטי בי ונו' סלאך ש51ח אנבי חנח חבתובע5יו
 נאטר וע5יו קמן שרי חחבטים אוחו וקראובקרבו
 שבחו חרברים ח15 1ב5 זקנתי מם חייתינער

 בבח אב5בב55ית
 קטן-

 חס האטר א5 מקום יטב5
 בבל5ית חראשונה חע5ח אל חמח שא ביוש5א
 נבריאל או טיבא5 שיחיח או חבל ב~5 יתברךששא

 פרמי ברבר בחו שיהיח חבח ב4ך15ת א5יוטתרטים
 ברבר א5יו מברווויו אחר חמח אין בי תב5יתב5י
 בטו פרטי בח ואינו ט5י חווו חזה חט5אך בירק

 ווחו אש ע5 ונבריא5 טים ע5 ממתח שהואטיבאל
 רבר בו ימצא חש5יח אצל אב5 5גמרי. פרמירבר
 חשם בטו חב5 ט5ל אין מקום וטב5 במחכ55י
 שבח חשרה ומררי4ת חמלאך טררינת 1ב1יחברך
 5חפ ושוף רטיון אין אב5 יותר חבח בנורלש5חם
 תב5יה. ב5י יהברך חשם בח כי יתברך חשםא5

 חבח נו% חשרה ומררינח ח%אך מררינת בינטצא
 רברי הם חרברים 1ח15 נ55י בבח חש5יחומררינת
 51א אני מצרים בארץ ועברתי אטר 51פיבךחבמח.
 טמרת האחר ח5ק בבח חיצשח חיתח ש5אסלאך
 חאש טמרח שני ח5ק בבח שרף ירי ע5 51אחטים
 בחו אב5 כ55י ששא בבח הש5יח ירי ע515א

 חוא אשר בעצטו חקב"ח ירי ע5 אם ביבקמנות
 יח ועי ותב5ית קץ ב5י חנחל ובבחו ח%ט55

 אחר 51א חוא אני חי אני שאטר ומה חתאח.היהה
 אחרים א5חים ע5 בכאן שרטו 5מנין נפ5א עניןחש
 ח15 בי אחרים א5חים ירי ע5 החוצאח חיההש5א

 חי אני ואטר חטרבבה. משכהשות קרושותחכאות
 חוא ח' אני ב15מר אחרים א5חים חם אחר 51אאני
 הפניטי שעיר מקרינין חיו שא5יו חטיוחרחשם
 חנורל ע5יו שע5ח חשעיר מקריבין שא5יו אחר51א

 51א אני טצרים בארץ ועברתי שררש ואחר5עואו5.
 עור ררש חש5יח 51א אני שפמים אעשחטצרים א5חי ובב5 שרמ 51א אני בטר ב5 והביתיט5אך
 יתברך חשם שנתן אחרים א5חים חם אחר 51אאני

 חש5ם טצשות סרר בב55 ואינם זרות פע151ת5פש5
 חטזיקים בטו זח. בענין טמצרים חוצאח חיתח51א

 חמציאות 5סרר נכהשבת פש5תם אין אשרוחשרים
 יו ראם בתועפות טמצרים טוציאם א5 שבתובממ

 יצשת ות5ה השרים ח15 ראם ו"5 רבותינוואטרו
 שבא וטופ5א עטוק רבר חווו ראם. כהועפותמצרים
 בפע151ת ישרא5 את חוציא יתברך חשם בי15מר
 מצרים. ע5 שבאו במבות חטבעי חקש כעיוצאות
 1ב5 מזיקים שחם שרים טעשח א5 מתיחס וחורבר

 טן יוצאים וטעשיהם חם בי מבעית ב5תיפע51תם
 אפי5ו אריח ער בספר שנתבאר במו חמציאוחסרר
 בסרר חב5 חיח רק יריהם ע5 חהוצאח חיח 5אחכי

 ועברתי חוח במאמד חבטים שרכתו זחוחטציאות
 שחוא רק וח ז51ת פירוש ואין 1נ1/ ט5אך 51אאני
 בזה. ורי מאר עטוקיותר

 יפרק
 זו נטויח ובורוע חרבר ע ח ק ז ח ר יב
 זה ובאותות שבינח ג15י 11 נר51 ובטוראחחרב
 במאטר חנח וט,. חרם ע ובטופתים וט'חטמח
 חרברים חבתוב חבר איר ע5יו מאר 5חטוה ישחוח
 וחרם. והממח שבינח 1נ15י וחחרב חרבר יחרחא15
 סבת ובן חטטת שאר ט% חרבר טזביר 5מחושר
 חוא מח חחרב זו נפיח ובזחע שאטר סח 1ב1חרם
 בטחת טטח הוא אם מצרים במכות שחיהחרב
 חרבר מבת אחר חזאת חמלח את זבר 5מחקשיא
 הטטח זה ובאותות שאטר סח 1ב1 חרם. מכת51פני
 5מח חאוחות בו עושה חיח שחטמח יב ע5אף

 רבר עושח חיח 5א שחטמח עצטו בפני 5רבריחשב
 זבר ואם ע5יחם. שבאח חטבה טביא שחיח אםבי
 דע חמכח. 5חזביר צריך חיח 5א חטבה שנרםרבר
 בחבמח מאר מאר נח5 ענין חש חזח חסאטרבי

 ביר ממצרים הי ויוציאנו חזה חבתוב אחשררשו
 ובאותוח נרוי ובטורא נטוית ובזרועחזקה

 חבחוו שספר וזח חחמשה. חרברים ע5ובטופתים
 ב6 שבאח טבה ויש ע5יחם. שבאו טטתטיני
 מן עצטו טס5ק יתברך שחשם רק במקב5פש5ח
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 בטקב5 פעו5ח כאן ואין נערר חנטצא ווממנטצא
 חערר חוא מרבר כי וטפני מנטצא. טן ס5וקרק

 אין ו5פיכך ב5בר מערר הוא מטיתמ גימנטצא
 הטגח במם פוע5 שמימ ע5ימ נאטר מזאתמטכח
 טסתיר וכאשר יהברך בו קיוטם מנטצאים ג5 כירק
 ואין נטצאים. אינם ומם מערר יקב5ו או טחםפניו

 ו5פיכך בטקב5. יתברך משם פוע5 טפעו5תממערר
 ובוח מנטצאים טן הע5מ ס5וק טמטת בא הואמרבר
 חערר כ5 כטו אמת 5שעח ונפפרים נערריםמם

 5וטר ראוי אין הרבר ובטכת פוע5. ספעו5תשאינו
 במם. פע5 טב5י נעשמ אב5 מרכר. כמם פוע5שמיח
 פניו וטסתיר טס5ק יהברך שהוא שאטרנו כטוומוא
 באחר. פעו5ה נקרא 5א ווח נפסרים ומםיבמ5ון
 כח ומוא וח מפך שחיא טכהויש

 פו~
 5נטרי

 מרכ כי חחרכ זו נטויח וכורוע שאטר וזהכטקב5.
 אב5 מרכ. נקרא וזה הטכח בטקב5 פוע5 כחחוא

 כח חחרכ כש שאינו סטוצע רבר חוא שכינחנ5וי
 כח שאינו זח הפך חרבר כסו ואינו כמקכ5פ1ע5
 5א חסורא שמוא שכינמ ונ5וי כ55. בטקב5פע5
 חשכינח חיתח ש5א בחם פוע5 שחיח ירי ע5מימ
 כ5וטר שבינח נ5וי אטר ש5בך כמם. היראהפוע5
 5טקב5 טורא מתמרש כ5בר שכינח שי ~ויטצר
 וטכ5 בטקב5. מזאת ממורא פ1ע5 מימ 5א כינמצא
 מסהב5. א5 יראח טטנו שטניע שוע5 באן ישטקום
 פוע5 מימ ש5א מפוע5 טן בעצם נטור פוע5 זחואין

 כי מחרב ובין חרבר בין טסוצע כטו וזמחיראח.
 אין אך מטקב5 א5 מטורא הסביא הוא שכינחג5וי

 לו שכא חטקכ5 טן רק מטורא שאין מפועלפעו5ת
 טצר רוטח ווח טצצטו. הפעו5ה טקב5 וחואיראמ
 רוטמ פוע5. כאן אין סה וסצר פוע5 כאן שישסה
 שם אשר ארם ובני ארם לטקום שבא נדו5 טלךא5

 מתפע5ו ואשר שקכ5ו ממורא נמשכ הטורא.טקב5ים
 שהרי מימ טעצטו כא5ו רק חמלך מן וח חיחש5א
 מתפע15 שחם א5א כעצם המורא פוע5 היח 5אמוא

 מטלך כי נמשכ סמ סצר טקום וטכ5 5שם.כבואו
 מטורא. סאתו כא 5שם ננ5ח באשר כי ממוראפוע5

 טצר פוע5 חוא הסורא שהוא משכינח נ5ויו5פיכך
 פוע5 שאינו רק הטורא טאתו נכישך 5שםשככואו
 וכאשר טצצסו. מטורא טקכ5 מטקכ5 כי סצרנטור
 מא5 נורא חקב"ח שנקרא סה תכין זח רכרתכין
 5קרות אין כי נפע5 5שון וחוא וחנורא מנבורמנרו5
 שחוא טשטצ שחיח טפני פע5 כ5שה יתכרךחשם
 חטורא פוע5 יתכרך חשם אין אב5 מטורא.פוע5
 ירצח 5א ואם סעצטו ירא מוא חטורא ממקב5רא

 וזח חיראה. כו שפוע5 פוע5 כאן אין יראלמיות
 אס כי טצסך שוא5 חי טמ ועתמ מכטיםשאטרו
 טיראח מוץ שטים בירי מכ5 ז"5 וררשו ונו'ליראמ
 טאד ארוך ענין חוא מוח חרבר וביאורשכףם.

 סח הוא מרכר עיקר אב5 ארימ. גור בספרנהבאר
 כי5 חיראח פוע5 אין יתברך מוא כי 5טן5משנאטר
 כ55 פוע5 שיחימ 5א בטתפע5 הוא מיראמאב5

 נקרא זמ וטפני שטים. בירי מיראמ איןו5פיכך
 שמוא טשטע שחימ טיירא 5א נורא יהברךמשם
 טטנו מקב5ים מם כי אינו וזמ בריותיוסיירא
 ורבר נורא. אטר 5כך מיראח פוע5 כאן ואיןמיראמ
 אטרט אב5 טקוטו כאן ואין מאר מספור ארוךזמ
 מיר בין טטוצע כסו חיא מיראמ כי בוח5ך

 החרכ. שמוא נטוימ ומורוע הרבר שמואממוקח
 מפירוש אין מרבר ז1 מוקח כיר ו"5 שאטרווטח
 אשר וכ5 מרבר א5א כ5בר מרבר מוא מחוקחיר

 מטינו. אשר וכ5 חמרכ ז1 נטויח וזרועסטינו.
 טטינו. אשר וכ5 שכינמ נ5וי ז1 נרו5ובטורא
 חיו הטצרים ע5 שבאו מטכות שכ5 בומוהכוונח
 הפסר 5מם שהניע או רכרים. ש5שח א5וכענין
 שמיח ירי ע5 או טיר. נפסרים וחיו 5אפסוחיו
 שחיו שניחם כין מטוצע רבר או כחם ככחופוע5

 נ5וי כטו וזמו יתכרך. משם טן מפעו5חסקכ5ים
 וזח חשכינה. חנ5וי טן טתפע5ים שחיושכינח
 מראשונים. משנים כין אסיעי כסו חוא נ'ענין
 כענין נ5קים מיו כי ירע מרברים א5ו שיכין כףבי
 נכון חוא כי פאר זח רכר והבן טכמ בכ5וח

 אפשר כי טופת או אות זכר כאן אין וערייןוישר.
 וחמרכ מרבר אין כי ממכע כררך מב5 5מיותויבו5
 כ55. ממבע סן יציאח משבינמונ5וי

 מפא א ת 1 ת 1 א כ ר פ 1 א מ נ מ1
 אות בענץ חוח חרכר וכיאור מרם. וחובטופתים
 ובטפרי טופה. או אות לך ונתן כקרא רכתיכוטופת
 אוטר מוא וכן כשטים אות 5ך ונתן ראחבפרשת
 חוא וכן בארץ סופת או הטוערים 5אותותוחיו
 יהימ מארץ וע5 5בדח מניוח ע5 מ5 יחימ אםאוטר
 זח ו5פירוש ונו'. חחוא כ5י5ח כן חי ויעשחורכ
 על אף מטטח וח כאותות כאן שאטר סהקשיא
 כי 5רעת 5ך יש אכ5 בשכים. אות וח ראיןנכ
 שיאטר כנון אות נקרא בפ1ע5 נראמ אשר יאינויכ5
 אות. נקרא וזח וכך כך יפע5 מוח מפוע5מנח

 זח רבר כי שיאטר כמהפע5 מוא אשרוחשינוי

סתפ~
 אטרו זח וטפני מופת. נקרא וומ ובך נך

 ופירוש בארץ. וסופתים בשטים אות כי ו"5מכטים
 ומארץ סאפע5ים. ואינם פ1ע5ים מם חשכהםכי

 גשטים אות יתן וכאשר פ1ע5ת. ואינחטתפע5ת
 מיא ומארץ אוה. וח יקרא וכך כך פ1ע5יםשיחיו

 5כך טופה. נקרא וח כמ שיעי יש אםטתפע5ת
 אות נקרא בו שיש חשינוי פוע5 שמואמטטח
 שינוי נראחשמרי

 כפו~
 יפע5 עץ שמוא מסה ני

 מוא אשר משינוי אכ5 אות. נקרא וזח וכךנך
 רבר כי מרוש רבר ראח שאטר הפעו5חבם"ב5
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 סואזיר יחכרך והשם כאחר פועל כיא שחיא מכח יחיח חגח וכך כך בו נעשח לחיות ראוי איטזח

 שינוי מכות ככל ואין מופת. נקרא וח רבר בונעשח
 חרם כמו חרוש כו נעשח זח רכר שאמרבטהפעל
 שאיט בריאח חיא שחרי רם חמים מןשנעשח
 שורצים חמים שחיו מכות שאר אבל חטבע.בררך

 יאור כל שהרי במחפעל חרוש כאן איןצפררעים
 לחשריץ ארץ כל ררך וכן צפררעים להשריץררך
  חערוכ וכן בטתפעל. שינוי זח אין כן ואםגנים
 שצריך אלא חחרסות חחיות בעולם חיוכבר

 חכרר וכן חשחין וכן חרכר וכן מצרים עללהביאם
 לחיוח רקיל שאין גב על אף וחחושך חארכח.ובן

 חערר רק חחושך אין סקום מכל כעולםחושך
 שצריך רק חמתפעל אל וח שינוי אין ו5פיכךחאור
 חאוה חמכטל רבר רהיינו לעולם חושך שיבאסבח
 במתפעל שיטי כלל אינו בכורות מכה שכןומכל
 לפיכך חבכורות. סיתת את פועלת סבח שצריךרק
 שיטי שחמ רם ר9 מופת שתקרא מבח חמצאלא

 וכאשר רם שיחיו חמים מצר שאיןבטתפעל
 חטח תצמח חחורב בוטן עתח הואת חחטחתאפר
 שחרי בסתפעל שינוי וח אין אבל שיטי טראיווח

 שיטי אבל חטח. ולנרל לצמוח מובנה חיאהחטח
 תצמח חקטנית טן חנח שתאמר זח הואבמתפעל
 חוא חשינוי אבל בפועל שינוי אין טראי ווחחטח

 יחברך משם לוח. חקטנית ראוי שאיטבטתפעל
 שחרי אט רברים שני ירי על שנוים פעלבמצרים

 וברר וכנים צפררעים פועל המטח שיחיח ראויאין
 לכך אט. רבריפ פועל הממה וחיח וחושךוארבח
 חמתפעל מצר חשני ושינוי חמטח. זח באותותאומר
 שאיגם המתפעל מן וח ושיטי רם. חגים מןשיחיו
 בסירים לחרש רצה יתברך משם חמים לזחראוים
 וררשו ובמופתים. באותות ווח חפועל טצרשינוי

 חתבאר וכבר הדם וח גמופתים חמטח זחבאותות
 מטאר שר תמצא זח שאחר בפרק ועיין זה.ענין
 חפירוש עיקר חח מטת שאר ולא מופת נקראשחרם
 חם חנסים כי הרכר כלל חכפים. רברי תביןכאשר
 כמקבל תט אות. יקרא וחוא בפועל נסשנים.
 שבאו שחמכות וטפני מופת. נקרא ווחחפעולח
 % אותם לחכות חאחר סטח. לשתי חיובטצרים
 אנכי. רן יעברו אשר חטי את ונם כרכתיבחטאם
 חכברתי אני כי כרכתיכ נפלאותיו לחראותוחכ'
 אלח אותותי שיתי למען עבריו לב מת לטאת

 אשר את בנך ובן בנך באוני ספר ~מעןבקרט
 שחשם חכתוב ביאר לפיבך וטי. בטצריסהתעללתי
 רבר חיח שלא ער עליהם עונש חכיאיתברך
 ובר לפיבך וחפסר. טכה עליחם בא שלאבטצרים
 נרול ובטורא נטויח ובזרוע חוקח בירבראשונח

 %יחם שבאח הכאח על טוריפ כולם שלשחאלו
 אם מכוח. טיני כל ב~לים רברים שלשח אלובי

 חרבר 11 חוקח ביר שאמח כמו נפסרים מםפניו
 חשם באשר חוקח ביר עליחם הטבח שכארטשמע
 גרולח סכה כאח חנטצאים טן כבורו מסלקיתכרך
 ווח אחר ברנע לאין שחם ער חנטצאים עלוחוקח
 שבא מכח או חפועל. מצר שכאח מכה ואםפכואר.
 חפוע3 מצר שחיא מכח או חטתפעל. מצרעליחם
 וכאשר חטקבל. על יראח שכא ביחר חטהפעלומצר
 חתבאר אשר בכי עליחם טכות שבאו חכהובחוכיר
 בטצרים ונפלאות נסים חקכ"ח שעשח כן גםאטר
 באותות חכתוג אפר לכך שסו. חורישלסען

 פו% שחיח פירוש חמטח וח אותותובמופתים.
 שלפ של ובמנחט בטבע ראוי שאין רכריםבמטח
 שינף פיררט חרם וח ובכיפתים וח. פועלשיפעל
 שיחיו ראף מין רם לחיות שנשתנח חמתפעלטצר
 מצר או חפועל מצר או שינוי וכל רם נעשיםחמים

 כאשר המאמר פירוש וחו חתבאה כאשרחמתפעל
 לומר חרצח אם אמנם אלו. רברים אמתתתבין

 להם יש בכלל חנטצאים כי חוח חסאמרבפירוש
 זח רבר חכמים ורמוו מצורח חחומר רבריםשני

 ונקבח וכר בעולמו הקב"ח שברא טח בלכאמרם
 חחומר חיא וחנקבח חצורח חוא חוכר ביבראם.
 חצורח כי חתחלח רק איט וחחומר ירוש וחורבר
 שאיט בשלם נמצא ואין הנסצא שלימותחיא

 אותם והמחבר חמווונ יחברך וחוא וצורחמחומר
 לוח וחטח עצמו בפני ענין שלחם וחבורבאחד
 חצורה בכי חוא מובר החומר כטו שחיאחנקבח
 שסו חקב"ח שתף שחרי כאחר אותם מחברוחקכ"ח
 שתם ומקשר מאחר שמו בי אחר ויוונ נעשחשטו ירי על הנח כאשח. וחח"א כאיש חיו"רביניהם
 חאחר בחינוה. שישח יש חנח גמוה אחרבחבור
 החומר חבור טצר חשלישי חצורה. חשניחחומר.
 סשמו כאן ואין ברוחת ראיות יש וח %1וחטרח.
 ענין לו יש ורבר רבר וכל פעמים כמחונהבאר
 וחטרח חתח5ח נקרא חחומר כי נדע וכאשרסיוחר.
 מטרח חשמר שחוא וחבורם ושלימות תכליתנקרא
 יתברך חשם וכאשר חחלקים. שני זולת רברחוא
 צורח שחוא רכר על חמכח ובאח חחחלחשחוא חחמרי על הטבח באח מכח בכל טצרים 5חכותרצח
 של חקבור על מכח ובאח חרכר שלימותשחוא
 הוכה באשר כי תרע וכאשר מטרח.חחומר
 חוא חחערר כי חערר לו יבא חחומר שחמבחתחלח
 בו שרבק חחטור מענין ירוע כאשר חשמרמפאת
 כיכה הוא חחערר שחוא חרבר טבת ולכךחחערר.
 אומר חצורח שחוא חשני ובננר חחמרי.מצד
 לשלימות חכאח 15מר רצונו חחרב. 11 נטויחובזחע
 חחרכ כי חרב נקרא וח ורבר חצורח שחואחנמצא
 הכאה ולפיבך ומבטט חשליטות המחתךחוא



8צ מהר"לפ'רהשדמ

 הבין יכאשר בנען. לארץ חבשם יחהשע ירי ועל חרבר שליטות בי חרב. וח נקרא חנטצאלשליטות
 חשליטות. את חטקצץ שא וחרב שלםשחוא

 שטו חנטצא. שליטות שחוא חשרח הפסרחקב"ח וחבי~
 סשכ4 חחטר ששא חשלישי חלק מר גר4ובטורא
 חחונ4 חבור יתברך מאתו בי אטרע ובברוצורח.
 חשו או חסרר טן יוצאים חנטצאים ובששרוחצורח
 חחטו אל טתנגר חוח חטר מאתו אשריהברך
 שהיו שבינח %וי .ווחו חנמצא אל נחל טוראובא

 שבו חוח חררש ובלל אליחם. יתברך חשםטתמר
 הקב"ו עליחם שהבש סטה עשר אלו ביטטר
 א חשטה אל שייכת 11 וטכח חרבר ששאחערר עליח~ שחבש חטבח שחיתה או בבל. הטכחחיתה
 חרב ושא וח חפך שחש טכח עליחםשחבש
 א חצורה שלימת ופחתך שטור שאשחחרב
 1% ווחו וצורח שטר של חחטר אל חטכחשחיתח
 שי בבל חמכח שתחיח ברי שחהבאר. בטושבינח
 וט באן אין ועריין חטכח בו חיתה שלאחלק
  חטבו ברוך ח% לחיות ויטל אפשר בי ומפהאות
  הטכו טן יצשח וח אין בי %ל חטבע טן יוצאאיט
 באותמ אוטר וחנח חשבינח. תטי וחחרבחרכר
 למעלח שנהבאר בטו חרם וח ובטוסתים חטטהוח

 חט וחבפח. בינח ליודע ובחר אסתי וחופיחש
 נפלא ענין ושא וח על חסאטר פיחש לךחהבאר
 חרברין ש% תמצא בוח ותעיין עור תרקרקוכאשר
 אטתו על חסאטר פירוש חם לסעלח נהבארואשר
 לבאו אפשר אי מאר עטוקים חם שחרכרים לפיאך
 לשסיו חסעיין על לבך ונטן. גטור בשורחבל
 סברו טבח מטח לא חא15 חרברים בי בוחעיון
 שתח וברי חמאטר. וח פירוש' אטתת הםאבל
 וטוו ררש ררך בוח לך ארטח נסתר רברילחבין
 אטרמ. אשר חרכריםתבין

 סלאן סן שחוא חרבר 11 ח חוקביר
 אברה שחרי וטטרתו אברחם בוטת וושחמת
 חשטן ננר ועטר נסיוטת בעשרחנתנסח

 צואר שנטח וטטרהו יצחק וטת מ חחרב 11נטויח בורי נחנקים. אלו בפרק בראיתא חמתסלאך שש~
 ע' חקב"ח חבש בוטתו חחרב טן נשחט5היות
 בוטו שבינה %וי 11 שרול וטורא חחרב.סצרים
 אלי נ1% שם בי נאמר שאצלו וטטרתויעקב

 חסטח וח וכאותות אחיו. ססני בברשחאלחים
 מ שליו שלו שא חטטח שוח "טרתו פשחבוטת ש~

 בידן תקח ח%חים ופטח ברכתיב בו פה55חיות
 א5י  זנהן תלטיח יחושע בוטת חרס וחובסופהים
 שאטר טילח ברם ל"שרא5 ונם בנעו סלבי 51בלטיר לעסלי שעשח בטו חאוטות רם לששךחקב"ח
 חיו וחש בטרבר עליבם רואים אט רםחטצריים

 ויעש יצחק אברחם ירי וע5 יחהמש של טילחרם
 טצרים בארץ חוצשם כהזה ירי וע5 חארץ לחםנהן

 בח' יתברך שהשם חררש בוח לך נרטו בימצא
 בי מרשתיו בחם פועל חיח וכרמ אשר אלוטחת
 פאר וחבן יתבדך טרשת בחם פעל חטחתבאט
 וח.רבר

 חנח וט'. שתים חוקח ביר ר ח א ר בר
 ושתיחם אחר בענין חוקח ביר של וח פטק מארבא

 ובאשר חאחה מתר אחר פיחש שאין נטניםבאחר
 חיח לא ראשוטת טטת בה' תמצא בפסוקתעיין
 חיה אחחנות סגות בח' ואילו לבו טחוקהקב"ח
 אחחמת טכות ח' בי תראח שטוח לבו פחוקחקב"ח
 בפל עליחם בא ובאשר חראשוטת על בפולותהם

 את שולחים וחיו 5עטור יטלים חיו לאטבות
 ויחוק מטר אחחטת לח' חגיע כאשר לבךישראל
 חיו בפוטת חטטת בי תראח שטוח לט אתח'
 חיו שחטטת תטצא תעיין וכאשר סצרים.%

 ח' טן חראשונח חטבח שחרי טסריבפולות
 חאחחטת טן ראשוגח טבח רם. חיתחראשוטת
 חטק ואין רס. תוססת רק חשחין שאין שחיןחיתח
 ראשוטת ח' טן חראשונח שחטכח רקביניחם
 חארפ שחרי בארם חש וחשחין בתההונים רםחש
 טן חנשפח בו יש שהרי חעליונים חתחלחשא

 ח, טן חשנית המכח שא. טכואר ורברח%יונים
 בתחתגיפ חטים טן חבא שרץ זפררעיםחראשגות
 טן ששא ברד חאחחטת ח' טן השניתוחטכח
 רתענית קסא בפרק בדאטרינן חעליגיםסים

 טיפ טן שהטטר בראשית בפרשת רבחובבראהמית
 חפ חעליונים טים טן בוראי חברר ובןחעליגים
 סטר רק ברר שאין ברד ובין טטר בין חטקשאין

 וחם בנים הראשוטת טן שלישית סבחשנקפא.
 ארבח. חאחחטת טן שלישית שכח חארץשרץ

 הע41 שרץ בל רכחיב חעוף שרץ שאוחארבח
 תאבט וח את אך לבם חוא שקץ ארבע עלחח4ך
 אף בי הרי וט/ לטימ הארבח את חשף שרץסבל

 הטסאים שבן ובל חשף שרץ נקראיםחטחוריס
 שחבנים רק ביניחם חב% שין חעוף שרץשנקראים

 חעוף שרץ שרבח 5סטח בארץ חארץ שרץחם
 בארץ כממבנו חארבח שאין בשטים טשפהלטעלח
 עחב חראשגות טן רביעית סבח חשטים.רקיע פני על ישפף הוף שמפל בשטים מופף41א
 החושה למעלח וח במר לטטח וחחש חחיותסן

 ובחושך בלילח ספשלתם חחוות חחיות ביויחע
 תרמש ט לילח וחיהי חשך תשת בקראברבתיב

 סשנהם ואל יאססון חשכוש תורה יער חיתובל
 חיות עירוב שם על ערוב נקרא חעחב ושרירבצון.
 חיום חסך ערב נקרא בן גם חחושך וחנחרעות
 נקרא הלילח בי חטפרשים ופירשו טקר."נקרא
 רבר בין חברל ואין חכ5 סתערב שבו לפיערב



יסד מהר"לפירוש4ש
 חרעוה חיות עיחכ טן 5טטח הערוב ~פיכך5רבר.
 שקיעת פן שכא עירוכ שחמ חושך אלרומת
 חראשוטת פן חחטישית חסבח סימעלח.חשכדמ
 חסגח נשטח. נטי5ת ככחמות לפטח הרכרחיח

 כטרא מכת חיח חאחחטת מןחחמישית
 חרי חע5יונים. טן שחיא חארם נשמתנטעת
 חרי ע5יונים. מן שחיא חארם נשמה נטי5תכטרות

 אחחטת. מכות חי ננר חראשונהץ מכהץ ח'לך
 ל1ח ~ח מצטרפים שק1לים וח~יונים חתחתוניםכי

 מי לטעיינים. מאר יחע כאשר לוח ~חמתחכרים
 אחרוטת מכות ש' חתחתתים מן ראשוטתמטת
 וחתחתונים שחעליונים וטפני ה~יתימח

 וכ~רוע שתים ח~קח כיר ררשו ל1ח ~חטהחכרים
 יחר. טוחתים טצורפים חטטת כי שתיםנטויח
 לא חראשוטה כ0טת לטח הבין וח חכיןוכאשר
 חקרוש חיח חאחרוטת כמטה 1איל1 'לכ1 טח~קהיח
 יטררגה חמטת חגיעו שלא עור ש1ל לכ1. מחוקכ"ח
 לכר כתחתתים חם חראשונות 0טה ח' שכ5חארם
 חוא חארם טרריגה כי חארם לטרריגה חגיעו51א

 סעצמו 5כ1 מחוק פרעח חיח חעליוניםהחח5ת
 כעצטו. כארם שחמ שחין עד חמכח ע5תוכר
 כארם ~ח אין כארם כן גם חיו שחכנים גב ע5מה
 חשחין אכ5 חארץ מן כאו חכנים שחרי5גמרי

 לא אם לעמוד יט5 חיח לא ומאו כארם.חחחלתו
 חטכוה כי חטכות. חווק נגר 5כ1 טח~ק חקכ"חחיה
 5עטוד יכ~ים שחיו מטח יותר ע5יו מתחוקיםחיו
 שכן ומכ5 5כ1. סחוק חקכ"ח חיח וח נגר5כך

 הארם ממרריגה יוהר שר שחם חאחחטתבטכית
 אה ש51ח חיח 5כ1 את מחוק הקכ"ח חיח 5אאם

 וחנח 5כ1. את לח~ק חקכ"ח הוצרך לכךישראי
 צריך כי חיטכ כו ותעיין וח מררש 5ךהתבאר
 כוריו. ע5 יעסור עיוןחמ

 יאפרק
 אם וט/ טכ1ת עשר חוא15

 שאפשר טח חמטה ענין כ5 5כאר כאיםחייט
 שחיח ער מאר מאר חמפור ארוך חיח טוחלרכר
 יאריכות חכיאורמכיא

 גר~
 כפרקים חפצא 5כך

 יותר כא וכפרשת מרא כפדשת ככיאורחקורטים
 חפרשח ככיאור 5סע5ח ועיין כאן. שגהכארטמה
 מאר. כן גם חארכט שם כי הנח להאריךמין
 רצ"ך סימנים כחם יחורח רכי נתן טטתמ15
 יחורח רכי חידש מת לרקרק רש כאח"כ.ער"ש
 כאשר וכוראי ח~ח. לסיפן צריך וטח חוחכסיגע
 5סרר נתן מסורר רכר פטה כאלו יחורח רכיראח
 חרם מכה חיח כי שראח ווח ראוי. סררשלחם

 כ5א כנים וטכת כחתראח צפרדע ומכתכהתראח
 כרר טכת חראשון לסרר חור כך ואחרחתראה4

 כן גם כטחה טכת שחיא אחרונח ומכהחתרעה.
 ער"ש רצ"ך סיפן נהן ח~ח 51סררכהתראח.
 נתן יחורח שרכי אחר עיון צריך וערייןכאח"ב.
 חמכות כאו מכוון שיענין מוכח ח~ח כרכרסימנים
 שיקשח שכן וכ5 חתראח כ5א ואחת כחתראחשתים
 כשכ51 כך שכא אוטר אחח ואם כך. חרכר חיחלטח
 ישסעו לא ואם כחם בעורח חקב"ח פעמיםששני
 חתדאג כלא חטכה ע5יחם מכיא פעטיםכשתי
 רכיעיה כמכח כו מתרח יחיח שלא שכן כל כןאם

 כאשר אמנם כך: אחר הכאות טטה %1וחחמישית
 כמבה וח. סרר כטטת חטצא ככהוכיםתעיין

 יוצא חנח בבוקה פרעח אל לך נאמרראשונח
 אל כא אמר חשגיח כמכח וגו'. ונצכתחמימח
 חרשחו לא חראשונח כמכח חנח וגוי. ואמרתפרעח
 רויח פרעח חיח כאשר אם כי כיתו אלליכה
 אן שניח כמכה חתראח. ל1 יאטר חמיסחלצאה
 קעם נאמר לא ש5ישית כטכה אליו. לכאחרשחו
 רכר עחכ כסרר חתראח. כלא חמכה שחיתחרכר
 חשכם כחשח א5 חי ויאטר נאטר כערוכשחין
 פרעח א5 כא נאמר כרכר כרם. שנאטר כמווכוי
 נאטר לא שחין כמכת כצפרדעים. שנאטרכמו
 כטחת וכמכת חתראח. כ5א חטכח שחיהחכ55

 מכת כשכי5 5חם קרא כאשר פדעח 5פניכעמח
 ומכואר נגלח נראח חנח ואת. חתראח נאמרחחושך
 חכהוכ כוראי שהרי חוח. חסימן חיח כמקרחש5א
 אחר כסרר  חראאענות מטת שכ5 חכדלעושח

 האחחטח. מטת ש5ש וכן אחר כסררוהשניות
 כאשר כי רע חוח. סרר ע5 סעם ליתן ישמנח
 וכקטנח חמצרים ע5 חמכות לחכיא חקכ"חרצח

 חתח5ה כי יך אטרתי שכבר כ5ח. כגח5חחתחיי
 כאחחנח חתחי5 שאל1 כמרריגח למטח חםחמטת
 5פטח שחיא כמכח חתחיל 51כך טיר ש1לחםחיח

 1כ5 וחמים חארץ חמציאוה וחנחכמררינח.
 שחוא הע~ם חלל ער אחר. מציאות וחוהתחתונים
 שני. מציאות ווחו וחשמים חארץ כיןטמוצע
 מציאות חמ חע51ם מח55 לסעלח חם אשרמשמים
 חתחתונים שלשח חם חמרריטת כי נמצאשלישי.

 והארם שניחם כין טמוצע כיניחם 1חח55וחע5יונים
 ש5ש שנח ישיכהו. ושם טשכט שם כח55המ
 כתחתונים חם כנים צפררע רם חראשונותמטת
 טשריץ חיח וחשור 5רם חיאור שנהפךש~חו

 5א שחין רכר עחכ וטכת כנים. וחאוץצפרדעים
 חש5ם כח55 כשוכנים אם כי כי5 כתחתוניםחיחח
 חעו5ם כחל5 שוכנים רעוה חחיות טן חערוככמו
 אכל וכעפר כמים שחם וכנים חצפררעים כמו5א

 דשחין ככחמות ורכר רעות חיות שחםהערוכ
 חע~ם כח55 שחם חיים ככע5י חכ5 51כחטות5ארם
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 ערוב וחם חעו5ם בח55 חיו מבות ש5ש אותן יכן שאין בח55 רירתם אין הראשונים כןו5א
 רק חבנים רירת ואין בסים רק רירתםהצפררעים

 חשורץ שרץ נקרא שאין חעולם בח55 5אבעפר
 חבחמח אם בי העו5ם בח55 רירתו חארץע5

 חכנים היו אם ואפילו חארץ. שרץ שאינםוהארם
 כך חרבר שאין מח חעו5ם בח55 שחםנקראים
 בנים טכה נקראת שיחיח שייך 5א וכ5ל.ב55
 נטח ברכהיב 5עפר חיתח חטכה שהרי העתםבח5ל
 אחרונות וש5ש וגוי. חארץ עפר את והך מטךאת
 בקרא. ברכתיב חשמים מן חברר כי בשמים.הם

 וחחושך השמים. ברקיע יעופ4 עוה חואהוארבח
 ש5ש חם חרי השמים מאורות 5מצרים יש4השש5א
 בכורות מכות כך ואחר בשמים. אחרונותמכות
 חע5יונח הארם 5נשמת חיא שחרי הכ5 ע5היא

 לפיבך חשמים. מן יותר טע5ח לח יששחנשסה
 וסרר בנים. צפררע רם 5מכה מיוחר סרריש

 5מכת טיוחר וסרר שחין. רבר ערוב 5מכתמיוחר
 בסרר חכהוב אמר 5כך בכורות. חושך ארבחברר
 5א חשכם חראשונח במכח חראשונוה. מכותני

 פרעח יצא כאשר אם כי ביתו אל 55כהחרשחו
 פרעח על כך כל רשות 15 שאין מורח שזחחמיטח
 יפנע כאשר אם בי בו להתרות 5ביתו נכנסשאינו
 ביתו א5 ו5בוא ע5יו לטשול חוסיה ובשניחבו.

 בו מתרח שחיח ביון מקום וסכל בותחתרות
 שתשטש רק במכהך חפץ אני אין אומרחיח

 וזח לגטרי חתראח ב5א אותו מכה חיחובש5ישית
 אמנם חתראח. ב5א כך חבותו ע5יו מטשלחיותר
 במו בתחתונים שחיו במבות רק חיח לא זח%

 השניח בטרריגח חתחיל וכאשר 5טעלח.שוהבאר
 'ותר חמררי4ה וזאת חעתס בח5ל שחסחסכות
 במו ~יו וקשח נרו5ח חמכח חיח במרריגחע5יוגח
 ובמקומו מחרש. מתחיל ובאלו 5טע5השנהכאר
 תמיר חמבות שחיו רע ועור טזח. יותרנתבאר

 באשר בי וזח מזח. יותר נפ5א ענין וחואטשו5שות
 חתחתונים אין בתחתוניס חראשונות סכות ש5שחיו
 חמבח חיהח שכאשר שתאמר ער לנמרי. אחרטין
 חתחתונים אבל בתחתוניס. חיתח בבר אחרבמין
 שלשח חמבות חיו זח שמפני ער זמ"ז חלוקיםחם
 בין וחממתע חקצוות שתי יש ש5שח בטספרבי

 בו יש רם בי רם חראשוגח מכה 5פיבךשניחם.
 ושבננרה ירח4 וזח וחמימות אשייתטבע

 והמיס חאש בי וירוע חמיס מטבע שחםחצפררעים
 בנים חמ שניחם בין חוא אשר וחש5ישיחפבים
 שמזח וחמימות 5חות מן שחוא טזנ רק אינםבי

 בו שיש לחות טן רק חבנים אין בי חבניסנר5ים
 כין ממוצע חכניס ענין ולפיכך חמימות.קצת
 בתחתונים בי חרי חמים. ענין ובין חאשענין
 שניחם. בין ממוצע ואשר וחפבו רבר חסכותחיו

 חטורפות רעות חיות חערוב בי ירוע שחין.רבר
 חיות שכהשחיתים השחתח נקרא וחואבשניחם
 רעח חיח טעשח שאין טבעי פוע5 אינו וזחרעות
 חארץ תשחת חערוב אצל אמר ו5פיבך טכעי.פוע5
 וזח כהשחיתים חרעות חחיות שחיו חערובמפני
 זח חפך חרבר מכת אמנם טבעי.. אינופועל

 טבעית הסיתח בי 5עו5ם טבעי רבר חואשחמיתח
 לנטרי טבעי ב5תי  חערוב חרי חתחתונים5גבראים
 ממוצע חוא השחין אמנם 5נמרי. טבעי חואוהרבר
 חוא השחין שחרי 5גמרי טבעי ענין אינו חואכי

 כן נם ואינו חטבע מותר וחוא חטבע מןיוצא
 חטבע. כיתרות מן חוא רק 5גטרי טבעיב5תי
 שחוא רבר ובין טבע שחוא רבר בין ממוצע במווזח
 בררך שחרי חטבע מן נעשח חשחין בי בטבעש5א
 שיחיח ראוי אינו שחוא במח אמנם נעשח.חטבע
 יש חישר. הטבע פי על חארם עם חשחיןנטצא
 שניהם. בין ממוצע חוא לכך טבע שאינו רברבו

 בי וזח חושך. ארבח ברר חוא חש5ישיתובטדריגח
 לארץ. למטח טע5ח טן יורר בוברו 5רובחברר
 5טע5ה טלמטח טעופה 5חפך תנועתו 5ק5ותוהעוף
 יגביחו רשף ובני רבתיב עוה לשון חח שמים5צר
 ע5 ז"ל רש"י פירש ובן גובח. לשון וחואעוה

 גבוח. לשון עפיפות בלק בפרשת לו ראםכתועפות
 אטנם עצכי. סגביח שחוא בשביל עוףונקרא
 ישכהשו שלא חשסים למאורות מכה חיאחחושך
 סכיבית תנועח מתנועעים וחם 5חםהמאורות
 הטאורות שחרי ולמטה 5טעלח תנועחשחיא
 חחושך חיח לא חרי יקשח הורי ויוררים.עו5ים
 קשיא זח אין בעצטם. למאורות לא ארם לבנירק

 חיו ש5א חמאורות 5קוי חוא חחושך סוףרסוף
 העשירית חמכח אטגם להם. ומשטשיםמוש5יס
 כ5 ננר שקו5ח עצמה בפני עומרת בכורותמכות
 ראשית שנקראים לבבורות מכח שחיא מפניחמכות
 מפני חכ5י ננר שכו5 צריך ראשית רבר שכלאונם
 וטוח 5סע5ח. שמבואר כמו חבל ראשיתשהוא
 שחין רכר ערוב בנים צפרדע רם חמכות סררהכין
 ושלישית בחתראח שתים בבורות. חושך ארבחברר
 חיח חראשונות מבות שתים בי וזח בהתראח.ש5א
 וצפררע אש ענין בו יש רם שחרי מכח חלוףבאן
 מן מח51קת ואח4 אחת שבל ומפני מיםענין

 חיח ע5יו חרשח מכח לחביא צריך וחיחהשניח
 שחיא מפני שלישית מכח אבל מחרש. בומתהה
 מה חרהפ ענין ואין חראשונות .חסבות שתיבין
 חתראח באן חיח לא כבר שחיח א5א חיחשלא
 5חשלים רק באח חש5ישית חמכח חיתח ו5אחרשח
 רחיינו חח5קיס בב5 חמבות שיחיו מבותש5ש
 אבל כהשניחם. וחסורבב חפבים שחם וחמיסהאש
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 רגר כאן שאין לפי שיישית גטכח חתראח חיהלא

 כסיבח יהורח רכי %ל וח ו% לחתרות.חרהט
 שאמרנג כמו גאה"כ ער"ש רצ"ך שנהןשלו

 שחוא כעגור השלישי כי )חכין ש י ר 1 עו
 נגיה חיה 5א פנימי וחוא חשנים ג'1 פטוצע5עו5ם
 תהכונן וכאשר חמכח. שגאח ער כחתראחפקורם
 ש5א תרע יסע5ח. 5ך אמרנו אשר א5וגרגרים
 5רכר. א'ור 5יתן ח5ג ססברת חרגריםנאסרו
 אטרנו אשר הרגרים % כי כך. הרגרים איןאכ5
 והסעמים גרורים רכרים כלם חמכות א5וסענין
 גב ע5 ואף אבאזיים. רכרים כ5ם חם אמרנואשר
 כך. וה אין עיקר אינו סעם שחוא 5ארםשיראח
 האיש אמנם ונכונים. וגרורים עיקר חרגריםאגר

 אטרנו אשר הפירוש כי 5רעת )1 ישחבהטכי5
 סכע ענין הוא שחרם כנים. צפררע רםכסרר
 משניהם מורכב וחכניס מים טגע וחצפררעאש
 כמכות כן. גם הטכות סרר ככ5 5כהשוך יש הסררזח

 ככורוח. הושך ארכח כרר וכמכת שחין רכרערוכ
 ווהו הטכוה. ככ5 נכהאך אהר ענין הוא הכ5כי
 ער"ש רצ"ך סימנים גהם שנהן יהורח רכירעת

כאה"כ.
 הכיא כאשר כי כן גם לרעת 5ך ש י ר 1 ע1
 הלקי גכל אותם חכח המכות חטצרים עיהקכ"ח
 5מטה מכות ע5'הם שגאו שאמרנו שכמוחע~ם.
 חמכות %יחם כאים חיו כך חעולם וכחי5תסע5ח
 עשרח חם חעו5ם וח5קי כן. גם חע~ם %קיגכל
 יטי כששת הקכ"ח שכרא חלקים עשרחוחם

 עצמו כפני אחר מאטר אחר חלק ו5כ5כראשית
 כראשית כי עוימו. כרא שכהם טאמרות עשרחוחם
 חשנה. ראש כמסכת כראיתא חוא טאסר כןגם
 כסרר ע5יחם גאות חמכות חיו ש5א גכ עלואף

 שכל מפני עולסו את חקכ"ח כרא שכחםמאמרות
 חטכח חכאת 5ענין כי ווח סיוחי. סרר ואחראחר
 5הכיא מין קשח יותר מ5מ%ח שחיא המכחתמיר
 ~פיכך כך. כ5 קשח שאינח כך ואחר קשחמכה
 כסרר שיטי שטרם ווח לסעלה מלפטח עו5יםחיו

 ח15 ש% טכואר תמצא פקום וטכלפאסרוה.
 שחטצא ווח סאמרות. חעשרח נגר חיוחמכות
 את לכם נהתי חנה חי ויאמר האחרוןכמאמד

 חעשירי חטאסר ווחו 5אכ5ח. 1ג1' ורע וורע עשככ5
 'רי עי ומותם פרנסתם חייפ לכע5י חש"ישנתן

 רם חם וכאשר ירם. שכים גאכילחםשחפשוטת
 כשר חלק חרם שישוכ חי חגע5 יתפרנסמחם
 ושנח חיותו. וחוא חי חגעי יתפרנס חרםוכח

 שחיח וכמו רם חיאור כי שיחא וח טאטרחקכ"ח
 טח רם כריאת חסר חיח אם חמאטר לחםכמל
 חפסד נהשג כך פרנסתם לחיותשראוי

 זוח לעון %1 תאפת ז% רם תהפת חיחגאשר וק5ק~

 ישי9ו סאפר כנגר חוא צפררע חשניח חטכחהוא.
 שרץ סאטר יחם כמ5 וגוח חיח נפש שרץהם'ם
 וחסנרעת חתוספת כי תוספת. כאן שחיח חיחגפש

 יציאח 'ש כאשר הכאח שנחשכ שוים כאחרשניחם
 חטכעי. ססרר שינוי חיח וכאן הפאסר סררמן

 ש5קח כנים עפרם שחיח כנים חשיישיתהמכח
 חיכשח 5קח ועכשו חיגשח ותראח חמים יקימאטר
 טקום א5א עפר מין כנים להיות חארץ עפרשחוא
 נקראת חארץ ששאר עפר נקרא שוח 5ישובחראוי
 כרמוכח חגיושכת הארץ על נאמר עפר אכ5ארץ
 חיה נפש חארץ חוצא נגר ערוכ חרם. כסויגפרק
 5השחית שכאו ער חוח חמאטר חקכ"חששנח
 השפיפ כרקיע סאורות יחיו נגר רכרלנטרי.
 חרכר חתחרשות כי חסעיינים אצ5 חואמוסכם
 כטכמיחפ יחורש אשר חכוכגים ניצוצות סןגא

 חטכבים ניצוץ בח ועפושו חאויר שיטי 'חודשומחם
 %יחפ שכא חרגר ו5פיכך חסעיינים. אטרוכן
 חשמיפ. גרקיע מאורות יחיו כסאמר טכחחוא

 כי כציסגו. ארם נעשח כטאטר מכח חואחשחין
 רכוקת מכח חשחין כי 5סע5ח 5ך חתכארכגר
 ופפני וח. וו5ת גארם רגוקח טצאט ו5אבארם
 כצלפ כ%מט ארם נעשח חמאמר כוחשכתוכ
 חארם נהפך השחין וגחכאת חארם את כראאיחים
 השחין מפני וצלם רמות 5הם חיח שלאו%מג
 חאדפ תאר כהשחית חיח השחין כי כחם.חרבק
 ספני ולפיכך ורסות. תאר 15 טהאח יהיחש?א
 5עמור חחרסוסים טתכיישים חיו ש5חם חתמרשטי
 נגד גרף חשחין. ע5ירם כשכא מחרן משחגפני
 5פיפ מים כין טכרי5 ויחי חמים כתוך רקיעיחי

 ממט וכא כרקיע נוסף פעי נתחרש חוחוכטאמר
 שיטי שוחו ע1לם של וטנחגו טגע כררך שלאהגרד
 כא חרקיע מן כי הסים. כתוך רקיע יחיבסאמר
 פרי עושח פרי עץ חארץ תוצא נגר ארכחחכרר.
 כי רוקא חוח כמאסר חשחתח חוא חוח חארכחכי

 טשחית שהמ חתולעים שאר סכל מיוחרחארכח
 תאסוף וטעט חשרח תוציא רכ ורע כרכהיכפרי
 ופרי עצך כל נאטר ועור חארכה. יחס5טכי

 חארכה כי תראח שסוח חצ5צל. יירשארמחך
 גב עי ואף והפרי. העץ בהפחית שחואמיוחר
 וח אין חשרה עץ כ5 טכח חיח כן גםשחגרד
 סכה חיח וארם גחטח שגם חשרח 5עץמיוחר
 לעץ אם כי מיוחר חיח 5א חארכח אכ5חברר.
 חחשך גיחור. נחשכ חפרי חשחחת ווחוו5פרי
 ראשית ככורות מכת אור. יחי סאמר א5 טכחחוא
 ראשית שחככור כראשית טאסר גגר חשאונם
 שחוא כראשית סאטר נגר והמ אחריולכאים
 חם. ראשית ושניחם כז גם חכריאחראשית
 כך המבות כ5 נגר שק51ח כטרות קוסבתוכמו



"ש מהרילפירושמז
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 עשרמ ככ5 חוכו טכות עשר כא5ח חנחכטררשות.
 כ%. שחוט ער חע1לם כל כ551ים שחם חע51םח95י
 חתחיל מכות עשר ח15 כי תפצא שר ההכ~!וכאשר
 חטיר כי ווח כ5ח. 1כנר1ל ה9טן מן כחםהקב"ח
 טניע כך % חסגח היתח 5א חראשונותהטכות
 טניע אי! חכאח אותם טכה חיח תח5ח כילנפשם
 עד כטכה טוסימ חיח ותטיר לנפשםלטמרי

 לנפרי. חטיתח כטכת אוחם טכה חיחשכאחרונח
 חמבח וואת כרס. אותם חכח תחלח כפצרים חיחוכך
 על עוטר "יח חרם שחרי כם מעלת חיתח5א

 וסהפעל כטוכה יותר פועלת טכה כאשר כימקוטו.
 חיתח אם 1אפי15 נר51ח. יוחר הואת חטבהטטט
 51א כארם פוע5ת אינח אם כחיו9 גר1לחחטבה
 חרם טכת 51פיכך כך. כל נהשכ לא א5יותניע
 5חם חעע 5א חרם כי טפני 5חם נהשכת חיתחלא

 חרם חיח לרם פע51ח שאין וטפני ענין.כשום
 שאפרו טה עור תכק וטוח כ0דרינת.תחתון

 כי לטעלח 5ך אטרט כאשר כי חרם וחוכנ*פתים
 שחוא חאות חפך כ5ל פועל שאין כרכרחטופת
 אות לחקרא ראוי חיח לא לכך פועל. שחחשכרכר
 ושיטי טתפעל 51א פועל שחוא כשכיל חטטח אםכי

 חצפרדעים כ! %א טופת. נ9רא וח וטפניכעוטרו
 עוטר ר9 %ל רכר פוע5 חרם'אינו שחרי חרםכטו

 טופת שיקרא רכר ואי! אות. יקרא חואחפועל
 חיו שכ5ם ארכח כרד ושחין ורכר וערוכוכנים
 פע1לח שם חיח שלא תאמר אל וחחשך כם.פוע5ים
 לא עוטר חיח אם שחרי לחם חחשך שחניעכיון
 וחיו 5עטור יכ1ל חיח יא ישכ לישכ יטלחיח

 וחרי כחם *על שחיח ספ9 אק כחשךעוטרים
 כטחשכים שנאטר סה חוא כאל1 כחשךחיושב
 לך אין אורם שנט5 וטאחר ע1לם. כטתיחושיכני
 חיתח לא רם פכת אכל טוח. יוהר כחםפועל
 כ55. לואת לכ1 פרעח שת לא לפיכך כםפוע5ת
 שחיתח גב על אמ כנים וטכת צפרדעים טכתאכ!
 שיכא יראים חיו לא ט19ם טכל כחם פועלתהטכח
 כמכה חתחיל כך אחר אכל לגטרי חפסרעליחם
 ער כחם פועלים חיו סכות שאל1 שחי! רכרערוכ
 חערומ כי חח נפסרים. יחיו שלא יראיםשחיו
 שלא יראים חיו רכר וכן אותפ. שיטיהויראים
 שלחת' עתח כי שכהוכ כטו יכל1תם. חרכריכא
 כורא' חשחי! וכ! ונו'. כרכר אותך מך יריאת

 חיו לא אכל לנטרי נפפרים יחיח ש5א חיויראים
 כלכה חחפסר כפ יראים שחיו ר9 נפסריםנחשכים
 עו אלחים 1519ת עליו טכרים חיו כרד כסכהאכל

 נותוד שלא ער א5חים %9ות טחטת נבח5קהארם
 ורמ נפסרים. כאל1 חיו וח ומפני כםנשסתם

 חאדנ על כוח של יכא כאשר כי מאור ירושזה

 חואת כפעם כרד כטכת כהיכ וח מפני'נשמפ.
 טת וחיח 5כ1 שננ4 5כך אל טנפותי מל ש51חוני
 מע5י ויפר שכתוכ חארכח וכ! א5חים. %9ותמפני
 חהמך טכת וכ! מות. שנ9רא חרי חוח.וטות
 כמהשכים שנאטר כ! נם כטיתח נהשכוחהמך
 טיתח חיא ככורות וטכח ע51ם. כמתייושיכני
 חטכות נח95ים שיחיו ראוי כי לך חריומורח.
 טטת כשלש חראשו! חח5ק חל9יפ. שלשחעל

 חאטיעות טטת שלש יראח. לחם חיח לאתראשוטת
 ש5ש אכל ע5יחם. שיכא חחפסר מן יראיםחיח
 חאחרונח חמבח טתיפ. נחשכים חאחרוטתמכות
 נח95ים חטכות שיחיו חוא וראוי לנטרי. טיתחחיא
 ראשוטת טכות שלש רחייט חח95יס. שלשח5ח15
 אטצעיות טכות וכש5ש חחפסר. כפ יראים חיו5א
 חיו אחרוטת טכות וכשלש חחפסר. כפ יראיםחיו

 אחרונח טכה ער ~פסרים. טתים כטונהשכים
 כי חח לנטרי. חטיתח ש9כ15 כטרות פכתחיא
 טתקרכין תטיר חיו חא15 חמכות כי אטרטככר
 מהם רח91ח יותר חראשונח חטכח ותטיר פצריםאל
 לנטרי. לעצטן טגיעח שחיתח חאחרונח חטכהער

 חיו לא טטת תשע שחם חראשוטת טכותאכי
 ט9רמ שהוא לרכר ר9 לנטרי לעצםן טניעי!חטכות
 חחש העצם כי עשר חטטת חיו 1לפיכךכחם.
 1לפיכך תשעח. חם 5עצם שחוא וחסקרייםאחר
 פצרים עצם ער טניעים חיו 5א וכ5ם טכות תשעהיו
 חעשירי כי 5נטרי. לעצם! טניע שחיח חעשיריער
 יאר ראשמ שחוא חרכר כי וירוע חעצם.חוא
 אינו ואשר חראשח חוא העצם כי עצם לחיותראוי
 כראשית עשירית טכח 51כך ראשק. איטכעצם
 חיתח חעשירית חטכח כי חככור. שחואשלהם
 יותה עצם חחש ראשון שחחש ורכר לנמריכעצכפ
 היו ותטיר יוהר כרחא טתחילי! חיו שחטטת51פי

 רכר 1כל טצרים לעצם חטכות שחניעו ערסהקרכי!
 ש1לים. ש5שח ל1 יש רכר אל וטניעחטת9רכ
 חוא מש5ישי חא0*ע חוא משני חתחלח חואחאחר
 טח1ל9 רכר חוא גבוי כי כי כוח. וח חשי!כסוף.
 כעני! חראשוטת טכות שלש חיו 1לפיכך5עצמו.
 טח951 מאטצעי חטיתח. ט! יראים חיו ש5אאחר
 לש5ש רוטים וחיו חטיתח. ט! יראים שחיולעצטו

 רוטים וחם טיתח. כמו נחשכיס חיו שלאחראשהות
 חטיתח ט! יראים שחיו כיק אחרונות5שלש

 טיחח כטו נחשבים חיו וחאחר*ותוחחפסד:
 ואחת אחת כי כ! נם חראשונות וש5ש)נטרי.
 הם חראשונים אם אמ כי פצריס. אל 9ירוכיותר
 190ם טכל חטיחח טן יראים חיו ש5א כטחשוים
 טכת כי פצרים. א5 9ירוכ יותר *חת אחת%
 שחיח %ל חת9רכות שום ואת כמכת חיח לארם



הא מחר'לפירושמש

 וחיו ראשון חרם %פיכך מקוטו. על עומרהרם
 שחתכאו כטו חטטת טכל יותר טופת רוקאנקראת
 הכניו שחיו כנים וטכת כפירוש. שכתוכ כסולכיתם באי~ חיפררעים חיו שחרי יפררעים כךמחר
 אי קיחב יותר 1ח רכר יפמרי כטפםשטרים
 שחי רכר עחב שחם אסצעיות סטת וכןטצרים.
 לחנ טנעת חיראח חיח יא חטא טן יראיםשהיו
 ם עיטם %חייל עיטם יחסניר שאפשרבערוב
 בס לחם טנעת חשת חיראח חיח לא לכךחערוב
 כלל ט1ח טציל מין לחם יניע חרכר בייראים וחי בבחטות חמות חיח גי חרבר. לחם מגיעשחיח
 כטפג חסגח חתחייח בבר בי חשחין טוחויותר
 חשחי שיאכל יראים וחיו עליחם השחיןוכא
 חח לחתחיל חניע שכבר 1ח ורכר טפם. אתלגטרי
 נחשנ כטחת חושך ארכח כרר וכסכת יראח.יאר
 טיתו 1ח נחשכ אין ט טתרח לא תשמשאלחים ק%וי טן נכהל שחארם גב על אף וחכרר טיהח.וח
 כרכתינ טות כפירוש קראו שחכתוכ הארכחכטו
 כמ טות 1ח אין מקום וסבל ח1ח. חמות סעליויסר
 כטחשכיב אומר שחכתוב ששך יהמב שטאטי

 יראו לא אשר חטיתח 1ח כי ש5ם. כפתיחושיכני
 בטחח טכת שחיא חאחחנח הסכח ט1ח יותראור.
 חטטח סרר לך חהבאר חרי נטורח. טיתחשחיא
 לגטרי. עיטןאל באחרוני שחניעו ער טתקרכין תטיר קהיוחאלו
 כעשרח אברחם שנהנסח כ1טת ש ר ר פ ב1
 1ח וכאור סירים. על ננעים ין חקכ"ח הכיאנסיוטת

 אטהה יכטן כרי אכרהם נתנסח נסיונות עשרחכי
 הויט יריק  עיטו חארם טראח יפעטים כיעיטו.
 טחן יתברך חשם וחיח כן. שנראח רק צריקבאפת
 אמתת על לעסור כרי נסיונות כעשרח אכרחםאת
 %1ך שחהבאה כטו חרבר עים חעשירי ביעיטו.
 עיטו עיקר נבחן שחיח ער נסיתות כעשרחנהנסח
 חקכ'ח חביא כאשר כך וכסו ינטרי. נבחן חיחוב1ח

 שהחא כרי מטת עשר חכיא טצרים עלהסטת
 חעשירית וכטכח טצרים. של עיטן כאמתתחסבח
 כטו בטרות טגה והיא טצרים יעים חטכחחניע

 בזת לחוסיף חכהטכיל חאיש על וראוישחתכאה
 בפירוש רכר כל לפרש אפשר אי כי ודעה.חש%
 בפרקים ולעיל טרעתו. ב1ח הסעיין יוסיףאך

 חפירהטים % שם עיין חסבוה. בענין יוהרהארכט
 ספק. כלי ואטתיים נטנים חם כ1חשנאפרו

 יבפרק
 וה אוטר חנלילי יוסירבי
 ירי את בנטותי ח' אני כי טצרים וירעו בןנם מי משחם "ף "חט. יר את יששלויא מי ימ ים % שמר להח יש אבטמר

 נאסר ועור ועי. ירי את ושלחתי נאטר ועורעליחם.
 חם שרקרקו ויראח וט/ כטקנך חויח חי ירחנח

 אבל היה כל רכהשטע חיריעה כח,א חירפלשון
 וירעו ירי את ושלחתי בטקנך טיח הי ירחנח

 עליחם. ירי את כנטותי חי אני כיטצרים
 כאיבע עקה שחטבח גב על אף חקכ.ח של ירנקרא
 ים בקריעת כן שאין סח חכל בשם חחלקויקרא
 כל כהטסעו חיריעח בח-א חנר%ח חיר שכתובסוף
 לשלוח רק 1ח אין ירי את ושלחתי גי ועורחיר.
 כהל9 אלא חיר בכל חטכח חיתח ולא בו לחכותהיר
 אלא חטכח חיחח לא ירי את בנטותי וכןחיר.
 וכן חיר. בכל חנטיח שחיחח גב על אף חירבחלק
 חיר שתחיח רק 1ח אין כטקנך טיח ח' ירחנח

 אבל לכה כאיכע חיתח חכאח עיקר אכלבטקנח.
 כטצריפ חי עשח אשר חנחלח חיר את ישראלוירא
 חוה חסהמשח חיר שעשתח  חסעשת על נאמרהנח

 לקו וכטצרים חיר כ% חיח טף ים קריעת%פיכך
 לח בטצרים חטטת כי 11ח כיר. חים ועלכאיכע כטצרים שחטכח זח וטעם סבוח. עשרכאיכע
 חיו 5א לכך ככלל טצרים את לאכר כאיםחיו

 כללת ררך באו 51א פרטים רק כטצריםחטכא
 טצריפ על חקכ.ח לחביא ריח א1 חים שעלער
 שעשו כמה מצרים להעניש שרצח כ%לתטכח

 חוא. אלחים איכע כתיב בטצרים לפיכךלישראל
 חיר כל ואיט חיר חלק שחוא חאיכע כטופירוש
 כתיב כים אכל פרטיח. סכח רק כמצרים חיחשלא
 לנגןר חצה חיח שאז חנרולח חיר את ישראלוירא
 שאחר בכג איבור עליחם לחכיא עונשסאת

 אחתפ לחעניש כצות עליחם לחביא חםשראוים
 חלק שא חפרטי כי פרטית מכח עליחם חביאלא

 שהחיח ער %לית טכה שנשם על עליחם לחכיאחיח חיח יהברך שא אבל שלמה. חכאח שינובלבר
 שתחיח ראוי עפרח לקח או חשור לקח כאשר%ך פרטי מקור שחוא בטירים כי ועור שליטתחכאח
 איט חים א% פרטי. רכר ירי על חסבח לכךפרטי. חוא חמקום כי בלבר. איבע ירי על 1אתטכח
 %כך חרבח פעטים לטע5ח התבאר 11ח חיהב% חיח חים ע5 חסבח לכך פרטי. נחר ששאלישר חמה זח הוין חסים יטר ט% חים כי פרטינחשכ
 שחם חמשים חיו חים על שחסטת יוסי ר'ררש
 חיר אל מתיחסת ח%לית שחסבה %פיכסצרים. שחיו חסבות טנין שחוא עשהה פעביםחמשח
 איכשח. חמש ט%ת שהיר כסו חמשים חיםעל חטכוה שיחיו סחויכ ולפיכך פרטי שחואהאיבע אל טתיחסת חפרטית וחסבה ירו ב% טכחשטא
 חטמות שחיו חסכח סאה חרכח כפנים 1חרכר יך וחתבאר מטת עשר כמצרים חיו חטטתכי רע חחכמה. עמקי לחכין ע ר ת ר 1 עו



29צ מחר"לפהיווםינט

 ותן שר .5ך יתכאר חוח כטקום וחנח סכוה.עשר
 ח15. רכרים א5 51כךרעתך

 חשע  שאש5ס חוח חע51ם כירע
 חכש טצרים על חנסים יתכרך חשם חכשוכאשר
 בהשם אשר חנח5 עו5ם חש הע5יון סע%םאותם
 51ש5ם כחקרטח. 5ך שחתכאר כטו חנסיםכאים
 חמ 5נטרי ונב% קרוש שחוא חרכר כיתסצא
 חוח וחענין 5חי. קורש תטיד חעשירי כיחעשירי
 5כאר. טקוש כאן אין קורש חוא חעשיריאהשר
 גפ חנסים יהברך חשפ חכש כאשר כךוטפני
 חיו חחטרי חטכע ע%ם א5 חנכ% חקרושחעים
 עים טן נכ% שחוא חנכר5 העהם פרריגה כיעשר
 חוא חעשירי כי הוח  ע51ם ננר עשר נחשכחטבע
 נחשכ חנכר5 חע%ם כי שאטרע מח אסגםחשרש.
 ששא כמח מצר וח חוח. ע%ם ננר עשרכפרריגה
 כי 5גמרי ש5יטותו טרריגה מצא 5א כ5כרנב%
 שר %יחם חכש ויכך ע5יוטש יותר טדריגחוחו
 11ח1 חנבר5 ע%פ ש5טות טטררגתטטת
 ו"5 שאטרו ווח ע5יוטג יוהר אחתסוריגה

 בי חגר%ח חיר את ישרא5 וירא נאטר חיםע5
 ש5יטותח וחיד האצכע כך %א ש5יטות 5ח ישחיר
 כו יש וח טספר כי ווח אצכעוה. חכהש יריע5

 שחוא 5פי כ55 שייטות ט אין חאחר כי.ש5יטת
 תניח כאשר שתים וטספר יגסוי חתפשטותחסר
 תניח כאשר כלכר חש רק ירם % נעשח 5אאותפ
 חש5מה א5 צריך חמ קו %1 11 אצ5 11 אוחתשתי
 כרוחב 51א אורך חהפשטות רק 5ש שאיןכעטר
 וחחכ. כאורך חתפשטות 15 יש ארכע טספראכ5
 כאן 'ש אז טכחים נקורות ארבע תניח כאשרבי

 חטח%קין חצררין טצי 1ח רכר אטמ טחכגשטת
 אכ5 יותר. טש5ק צר כאן שאין כ5כד ארכעוחם
 טתאחרין אינם צררין ארכעח ח15 אחחתטצד
 כתוכם שחוא אטצעי ירי % רק חטחו5קיםחידדין
 וחוא חחטישי וחוא עצטו כפני צר איטשחוא
 טש5שת כחיטת כשטח יש 51פיכך חשסח.אחחת
 חוא צר % אשר צררים 5ארכע ארכעח חסשח.ער
 יגטרי צר שאיט אמצעי שא וחחטישי עצסוכפני
 591 אטרם ווח טתאחרים. חידדין ארכעח ירו1ש5

 כתורה ושסקים שישכו 5חטשח סגין אכותכטסכת
 ארץ ע5 ואטרהו 15מר ת5מיד כיניחםששכיגח
 שטוכיח כטו חנכתח חנירסא חיא וכן ע9כ.יסרח
 חאטרה 51טח ורוקרנים רקנים כשסעחאכטכח
 מש5קיפ שהם ספני ארכע כי וחיינו דוקאכחיהשח
 חכהשה יש וכאשר ט1ח 1ח טח51קים חם חצרדיםכי
 חארכעה את חמאחר אטיעי ידי על אחר אנורחוא
 חארכעח % טתאחרים יח ע5 אטצעי יש כאשרכי

 חתוספות שחקשו וטח אטרה. חם חכהשח%פיכך
 חוי טחמשח כפחות דאה אווכ נבי שםרגהשמע

 אכ5 אטר חוי ט"בהשח כפחות אה חראיאטד4
 השין שלפ אגור חוי חבהטח כי ש5פ אטראינו
  אצכעות חכהש כח שיש חיר 51פיבך 5%.ששיא
 פרטי טקום שחוא שכמצרים וטפני שלם. כ%חוא
 חטטת שחיו מצר כ5כר מטת עשר שם חטכותחיו
 ע51ם א5 עשרח נחשכ שחוא חנבר5 חעו5ם גפכאים
 חנכרל שלם ש5יטות טצד חטטת חיו 5א אכ5חוח.
 שחוא חים 1ע5 אלחים. אצכע המטת ארש5פיבך
 טקוטות כע51ם תמצא כי מצרים כטו פרטיאיט
 חטכות 51פיכך אחד. חוא חים כי חים כן 51אחרכח
 וש5יטת חנב% ע51ם ש5יטות מצד שם כאואשר
 חיו 51פיכך לפע5ח שנתכאר כטו חכהשח חואחרכר
 פש5ס חם שחטטת מצד כי חכהשים. כחםחטכות
 שחם וכטח שחהבאר כטו עשרח חם כ5כרחנכ%
 ווח חסשים. חם חמטת חנכ% ע%ם שליטותמצר
 . כו. ספק ואין וח פירושאטתת
 % %"ר מי ר ם א ש ח ט ם נ םא
 ש5 חיתת חמצרים ע5 חקכ"ח שחביא וטכהמבה
 וטכח טכה שכ5 אוטר עקיכא ורכי טכותארכע
 יותר חוא וח רכר חכוט. ש5 חיתח חקב"חשחכיא
 מ51ם חנב% פע%ם כאים חיו חמטת כיעטוק.
 כא שחוא חרכר 51בך חרכוי ש5ם שחמחמע
 כן כי מהרכח. חוא חטבע 5ע51ם חנבר5פש5ם
 כי אליע1ר רכי וסכר חרכוי. שכו חוח ע51םענין
 כטספר שיש טפני ווח ארכג חוא חרבויח5קי
 טכח כ5 51פיכך חצדרין כ5 ורכוי ח15קארכע
 חיח חרטי שלם א5 חנב% פש5ם שכאחוטכה
 פעהם כא שחוא דכר כ5 שחרי טטת ארכעכח

 עקיכא רכי 51דעת חוח. כע%פ טתרכח חואחנב%
 נכ ע5 אה 11ח פטה. חכהש ש5 וטכח מכה כ5חיתח

 כו שיש אה שכע%ס רבד כי כר/ חואשחרכוי
 5פע5ח. שחתכאר כמו מהאחד חוא חרטירכוי.

 טספר אכ5 טח%ק. רק טתאחד רכוי איןוכארכע
 וטכח טכח % הפיכך פהאחר. רכוי חואחכוטח
 חמכה חיהח חרכוי ע51ם א5 חנכ% ע%ס גהשכאח
 ההכונן וכאשר טתאחד. רכוי שחוא טכות חכהשש5

 כע%ם כי חטח15קונ שמק חטצא ח15כדכרים
 אחד כענין אינס אכ5 רכרים חמשח כו ישחטבעי
 חמשותה וחשטר ארכע חם יסוחת חארכעח כיכ55.
 ואיט אותם 51אחד 5חשיים חחטישי שא5כ5ם
 כרכרים יותר יפרש ואין כ35 אחר כעניןעפחס

 הם חא15 שחרכרים תאסר אי ואתחחעטוקים.
 חחכסים. ע5יחם כיוט 5א או חמאמר טפשפרהוקים
 חחכטים רעת חוא שכך חכשור ידעט 5א שאםדע

 וח דכר אטרט 5א 5האריך שאין כחרותכראיות

 עטוקים רכרים וחם כחרים חם איו דכריםאכי
 פניטיה. מחכטחיוצאים
 תף "% יך ח ש ק ם א ם נ טא
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 ארכע של מכח כל שחיהה וכטצרים חים עלחמטת
 חמכח אפשר שחרי קויפיא. כוח אין סכות.וחטש
 ארם כי תראח וחלא מטת. לכמח תתחלקאחת
 ממכה יותר חואת כמכח יש כמ9ל אחר אתשחכח
 חירש ועור וצער. פרוק כו חירש חמ9ל כיאחח.
 שחין. או מורסא כו שגעשח ועור כגופו. חימםכו
 סאר הרכח שטים לכטח חמכה התחלק ומכחמכח כי לומר אפשר וכן חסקל. חכאת גש חש וחכל

 כך חמכח. טף שא אחת כמכח נכללים חםוכלם
יראח.
 חרון אליעור רכי ש ר ר ש ח מ ם נ פא
 חרי רעים פלאכי סשלחת וצרה וועם עכרחאפו
 שחיתח ומכח סכח לכל עצמו כמני שםנהט

 צריך חמשח. 51ר"ע לר"א מכות חדק כשכטצריס
 ענין וטח עכרח ענין ומח אפו חרון ענין מחלרעת
 לחורות חכאות חשמות מן שחר אחר כל וכןועם
 ר"א כרכרי כר חוא חגטנח וחנירסא חמטה.על

 סשלחת ש5ש וצרה שתים וועם אחת עכרחגרסינן
 אחת אמו נרסינן ר"ע וכרכרי ארכש רעיםמ5אכי
 סיאכי סשלחת ארכע וירה ש5ש וזעם שחיםעכרה
 כשם אותו קרא חפכח כי פירושו וכך חטש.רעים
 אחת חסכח כי חכתוכ כשר כך ואחר אפגחרון

 אחר לשון 5חיות שצריך כזח גפ מורח ור"ערעים. סיאכי טשלחת וירה וזעם עכרח מטת 5ר'נה5קת
 עצסו כפני חרון ררש אכל המכח. טף עלמוכח
 מן אחת מכח על עצמו כפני שפו חמכח טףעל

 ופירוש לחטשח. נחלקת חסכח שחיחח מטתחטש
 דק מצר קשח חיא חמכח כי חש. כך סכות דקח15

 כטלח מתפשמת חיא שחמכח מצר חאחך.רכרים.
 חשני אחר. כאכר סבה טון מח כרכר מכחשינח
 טצר והשלישי סאר. גח5 ככח חיא שחמכחמצר
 כאח אם כי עצמו. כפני רכר שחוא וחפחרחיראח
 כך כ5 קשח אין מיתח קכי ופתאום אחר ע5מכח
 שא וזח המטת. מ! וחצרה חפחר ע5יו שחיחכט
 שאינח המכח חחמדת חחו חרכיעי מיוחהרכר

 5א כט15 המכח שחיתח ראשון וכערפוסקת.
 חוא כאשר נקרא עכרח כי עכרה. אמרכמקצת
 זח נקרא ככ15 עוכר חוא כאהטר 5גמרי אףחרון
 חחחן שחוא חמכח חיח כאשר ל1טר רצונועכרה.
 חחחן כח על נאמר וזעם טמרי. מכח חאף מ!5כא
 וכזעם כשמף כאח וחמכח נחל ככח הואכאשר
 צרה אמר והפחר חיראח וכנגד ירחב זחורכר

 חמכח חתמדח וכער גח5ח. כצרח שחיוכטשמעו
 לא תמיר חגרוי כאשר רק גרוי נקרא %ארעים סלאכי גחי 15מר רשנו רעיס. סיאכי טשלחתאמר
 15 יחיח ש5א כו תסיר מגרה רק כ55 מטח 15יתן
 רעיס סלאכי מש5חח ארא חח מטח אחתשעח
ראי

 עצמו. כפני שחר אחר כ5 רכרים ר, חר, גי1,

 חמישית מכח כאן שר חיח כי אוטר ר"עאכ5
 חחמישי אין כי מיוחר שם ט חיח לא וחוחחמישי
 מכח. הוספת שר חמיד שחיח רק כללפיוחר
 האף מן כי ספק שאין אחת אפו ר"ע רו,פ1לפיכך
 רכר כו נוכר %א רכר מחרש וחוא חכעס שםיצא
 צריך ואין סאר כפשימות וח ענין יורעחחכמים ררכי שיורע מי וח מררש כי לרעת לך וישכל5.
 מורים חם מח על ירע כאשר כיאור לאריטתט
 אך רעים. סיאכי ונופ5חת וועם עברח חשמותאלו
 לו כארט ורכריחם חחכמים ררכי ירע שלאמי
 חפ אט רכרים מ19ם וסכל לרעת. לו שאפשרמח
 וטחם חחכמים ררכי חם אמת רכרי על כטיםאמה

לקוחים.
 יג6רק

 אחרשטר טוכות. מעל1תכמח
 שחוצשם ער חטצרים על חקכ"ח יטחכיאכסכות
 שעעאז וחחסרים חגיכות כל לחוכיר חורגאשצרים
 % כי מוטת מע15ת וקראם ישרא5. עםחקכ"ח
 אחת שכל חסע15ת כטו טספה. מעלח שחתאחת
 אלו חיו כך חראשונח מ! יוהר ע15י 5ח יששחת

 עד וטדרינח מעלח תוספת חוחת אחת כ5חמעלות
 וכנה חיא חאחחטג חמררינח תכלית א5שחגיעו
 חפ וכלם עוטתינו. כל על לכפר חכחירה כיתלנו
 כסקרה ששא תאמר אל זח וחשכון מע15ת.ט"ו
 סעזרת שחיח נטצא וח ומספר חחשכון כיכל5.
 נגר כעצמם וחם מעלות מ"ו ישראל לעזרתנשים
 שלה שחיא והירח הח5ים. כספר חמע15ת שירמ"1

 ראיח וח שכ5 סיחוח. תכ5ית ער ימים עשרחטשח
 יותה ולא מעטת עשר חסשח שאשחחתעלות

 וזח כמספר. עשר חסשח שע%ח י"ח שם ערוחש
 וחע%ם חוח חש5ם עולמים שני כו כרא י"ח כשםכי
 שכשם וסאחר ע%מים. טר חי כיח כי שנאפרחכא

 ער חטלם על1י לפיכך חכל כרא חוח חשסבכח סי יוחה 51א עשר חטשח ער מניעיםחמע15ת כי לרעת תוכל ע51מים שני כרא ה,חחקרוש
 חטשח ער חוא 1חחעל1ת ע15י כ5 לכך עשרחטהשח
 שתמצא סמו עולם. עטי כמו דוטח ע15י כי כיעשר
 כחגהטח חש ומעלתו שמדרינהו חשלם ככל5זח
 ער מגיע ע15י % כך חכל כרא שכו חשם נגרעשר
 מעלוח מ"ו חיו לכך חעטי. חענין שזחו עשרחטשח
 קיוש המקרש שחרי חסקרש כית לנו וכנחחיא עשר חחטשח שחמע5ה נברלת קרושח מע5חחיא עשר חחגהטח חמעלח ער אותם חקכ*חשחעלח
 5מדריגח ישרשי שחגיעו ער אותם והע5חכוראי

 א5 נוטח שפלח חיותר חטדריגח חשחנשים סדריגת כי לרעת יש כי ישראנ עזרת ערחגשים מעזרת מעלות עשר חגהטח כן גס חיו 51כךחקרהפח
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 בין כי טע15ת. ט"1 ישרא5 עזרת וערחחטרית
 טע15ת ט"1 חנבר5ת חטע5ח ובין חחסריתהטע5ח
 חפט חטע15ת מן ירדו כאשה שם אטרולפיכך
 שם וברו עיניע. ייח אט ואטרו חטקרש אלפניחם
 חרברים אחר ש5בים חיו אבותיט ב15טרי"ח

 ט! בזח וביוצא 5חטח כמפתחוים וחיוהשפ5ים
 חולבים שאנו 5י"ח עיניע ואע חנשטיס.חרברים
 ב5. על וע5יון חטע15ת ב5 ע5 חסתע5ח חקב"חאחר
 חטשח יחלקים. 5מ ~ה5קים טע15ת ט"11ח15

 לישראל שחגיע במה מרברים ב5םחראשונים
 עברים שחי1 חשפ15ת מן חיציאח חשביציאח
 סמצרים שח1ציאם רק חתע5הז באן ואין5סצרים
 האטצעים טע15ת וחסשח למצרים. עברים יחי1ש5א
 חוח ש5ם ע5 מתעלים ישרא5 שחי1 חטע15תחם
 אחרונות טע15ת וחסשח נסיס. להם שנעשובטה
 51פיכך לגמרי. יתברך בו וחרב1ק חחבור תבליתחוא
 בחם ועשח ממצרים חוציחע חראשונ1ת טע15תח'

 את לע 1נתן בב1ריחם וחרנ בא5היחם עשחשפטים
 חיתה באן שער 5בד יציאח בענין זח ר%טשנם.
 מרברים אטצעי1ת וחמשח ממצרים. שיצאוחיציאח
 חיציאח. אחר חטע15ת ח 5ישראל שחגיעבסח

 בחרבח בת1כו וחעבירנו ס1ף ים קריעת1התח5תם
 וחאבי5ע במרבר צרבינ1 וספק בתוכו צרינוושקע
 ישראל מרריית חם ספק באין חנסים פל חמן.את
 חם ב5ם אחר1נ1ת חגהשח אמנם שיתבאהבט1

 דביקותם על חוראות ווחו א5הי1ת. במשתסרברים
 נתינת בי טעלח. עור אחריחם 1אין יתברך בולנטרי
 סיני חר יפני קרבט ובן א5חית. טשח חיאחשבת
 ישראל 5ארץ וחבניסתט חתורח את 5עונתן

 חאחר1נים חטשח ב5 חמקרש בית 5נ1 ובנחחקרושח
 אט וח ירי 1ע5 א5חיות קרושות בסיותסרברים
 טע15ת מ"1 אלו ה15ק כי נמצא 5נמרי. בורבקים
 ממצרים ישרא5 שיצאו קורם בי חלקים לש5שחחם
 פעמים זח חתבאר ובבר בלל טציא1ת 5חם חיח5א

 חיו בך אמו בבטן שנב5ע חעובר במו שחיוחרבה
 ובאשר רש1תם תחת שחיו במח במצריםנב5עים
 תקנו זח ועל 5מציאות. יצאו כא15 מסצריםיצאו
 1אחר 5קמן. שיתבאר במו לאורח טאפי5ח15מר

 5חי1תם ישרא5 את חע5ח במציאותשנטצאו
 זו מתח5ח חתחתתים. חנטצאים ב5 ע5מוש5ים
 בפניחם חים נחרב שבאשר סוף ים  קריעתחיח
 ובזח חטבעיים רברים ע5 מושיים שחם ע5מורח
 שיש ע5 מ1רח 1זח חטבע שים ע5 מתע5יםחם

 המצשות שבפניחם קרושח נבר5ת טע5ת5ישרא5
 מקומות. בבסה 5טעלח בזח חארבנו 1בברנרחח.
 וזח יתברך חשם עם חתרבקות טעיהז ח~ בךפחר
 ב5 כי 5טע5ח 5ך אמרנו ובבר יתירח. טעלחעור
 , חתקרבהן ואפצשת חתקרבות התה5ת 15 ישרבד

 חרבר אין בי עצטו. בפגי מחר אחד 1ב15ס1ף.
 באמצע יטא אם שח1א בסו בחתח5ח ה1אבאשר
 ח1א באשר בסו באמצע חוא באשר חרבר1אין
 ט! חעל1י חתחלת טע15ת ס"1 בא15 יש 5בךבסוף.

 חראשועת חטש חע15י. וסוף חע15י ואמצעהפחית1ת
 שחם ביציאח ב5ם חיו בי חעל1י התח5ת יקראחבל

 ועשח בבוריחם וחריטן וחשפטיםחחוצאא
 חיצשח תבלית חיתח ואו מטוטג ונתינתבא5חיחם
 רק ~יי כאן אין ועריין טצרים. מרשותשיצאו
 שחיח אטצעיות טע15ת בחסש רק טרש1תם.שיצאו
 במו חש5ם על ישראל 5עלוי חם חיייאח אחר5הם

 נחשבו חאטצעי1ת חעש ואט 5טעלח.שממאר
 בו חרב1ק אחר1נ1ת טע15ת וחטש חעטי.אמצע
 חשבת ח1א חאחרונ1ת חמש וחתחלת יתברך.5נטרי
 חשם בין ברית אות שחיא במה שחשבת ספקשאין
 בו וחרבוק חחבור חתח5ת חוא ישרא5 וביןיתברך
 שבינתו שחיח באחרונח חמקרש פיתיתברך.
 חגוש בי עוד ותבין 5נמרי. חחבור חיא 111בתעם
 מן יותר אחת שבל ירוע בעצסם חראשונותמע15ת

 שעשח פן ב5בד חיצשח היא חראשונח ביחקורמת.
 חיו מאלו 5ישראל מעלח יותר שחוא שפטיםבהם

 עשת בי ושד בחם. שעשח שפטים בלאי1צאים
 מוא בחם שעשח טשפטים יותר שחואבא5חיחם
 נקראים וחם בטריהם חרנ ושד יותה 5חםננאי

 ברבר חמבח כי 5טע5ח התבאר ובבר א1נםראשית
 שנתן ושר מהב5. קשח יותר ח1א ראשיתשח1א
 חטע15ת שמב5 טע5ח י1תר רבר וזח ממתם5הם

 להם ונתן אב5 רבר ישראל קט 5אחראשונות
 טעל1ת וחכהש ש5חם. ממ1ן ישרא5 קנוממתם

 חטע5ח מן קנו שישראל טה בן נם ב5םחאטצעיות
 מן נפ5א יותר אחת פל חטבע ע5 מתעליםשחיו

 לישראל טע5ח חוא ס1ף ים קריעת כיחראש1נה.
 שח1א חים שחיח בסצרים המבות בב5 חיו שלאסח
 שאר במו 5א ויבש. נחרב חש5ם ממציאותאחד
 פרטיים ברברים חמכות שחיו במצרים שחיונסים

 אין חמים יסוד שחוא חים אב5 חש5םמטציאות
 חיא1ר שחבה 4ג ע5 אף היס. ונחרב פרטיוח
 יש נר51 חפרש בבנים 1הארץ 1בצפררעיםברם

 מצרים בארץ ש51טים חבנים שחיו מה חמכחשעיקר
 חורבן וח בי חארץ חפסד 5א בנים נקראתוחמבח
 חיא1ר אין חיארי שהבח ומח יארץ. נחשבוהפסר
 חמים יסוד נחשב חוא חים בי חים במונחשב
 1קיבל עשחו וחוא חים 15 אשר חבת1ב אמרע5יו
 עני1 ח1א חפים בקוע 5בך חים. תחרב חפסדחים
 חע51ם. עיקר שחוא ברבר חמבח שחיתח נפיאיותר
 האצבע בי ב5בד באצבע פוע5 חיח במצרים5כך
 במ1 ביר חטכח חיתח בים אב5 פרטיס. ע5מורח

 51א ב55ית המכח היר בב5 בי חטעם 5ךשהתבאר



%ג סהר"לפירושצ8צ

 חוראת זח אחר הנמשכים חרכרים כ5 וכןפרטיה.
 טכעי תחת טסורים אינם שישרא5 זאת טע5חע5

 טע5ת שחוא כחרכח כהוכו חעכירט וכן כ55הע%ם
 חים טן טים קצת נשאר שחיח שאפשר עצטוכפני
 חים שם כט5 תיח ו5א כחרכח עוכרים חיו51א
 עוכרים שחיו אכ5 עריין. ים כאן יש שחרי5נמרי
 חים. שם שכט5 עצטו כפני טררינה חואכחרכח
 כי טע5ח. תוספת וזחו כתוכו צרינו שקעועור
 חטכעיים תרכרים 5הם קרע אשר סוף יםקריעת
 רכרים כי כים נטכש ישרא5 של שונאיהםוא15

 וחצ5תם ישרא5 5פני ונפסרים נכקעיםהטכעיים
 תם וחנת אויכיחם. 5אכר פוע5ים א5א עור51א

 כך ואחר מכעי. כ5תי יותר וזח וחפכו רכרפוע5ים
 כטרכר צרכיחם וספק אחרת טעיח אותםחע5ח

 כי טזח שתראח רכ. זכם כך כ5 שנחארכעים
 את חאכיים כך ואחר טכעיה. אינה 5נטריחנחנתם
 שחוא וכמעמ 5נטרי. טכעי אינו טזון שחואחכם
 וחית כאכרים נכיע חיח שחוא כ55 נשטיאינו
 כח' וחנח 5נטרי. חתטרי מפחיתת וטופרשמוכר5
 כי תתע5ות ישרא5 א5 חית 5א חראשונותטע5ות
 שהיו רק נחשכ זת שאין מטצרים היציאח חיוכ5ם

 חיו זח שקורם המציאות ש5יטות 5אוריוצאים
 טעלות כתגהס אם כי לנטרי. נכ5עים שחםנקראים
 תרכוק ירם שע5 קרושות טע15ת הי זכראמצעיות

 שכת נתינת חחמשח טן והראשונח חש"י.עם
 ישראל וכין חקכ"ת כין חכתימ והוא א5חיתפצוח
 שקרכם כך ואחר ירוש וזח כהקכ"ח יתרכקוכח
 לפני שקרכם טח חרכקות כעצטו וזח סיני חר5פני
 זח ירי 1על יתכרך כו רכוק 5חם נרם סיניחר
 כגטרא. כראיתא חוח על שכא נחש זוחטתפסק
 ויותר יותה רכוק חוא התורח שנתן סזחויותר
 חיא תזאת חארץ כי ישראל יארץ שחכנימםטזת
 כחוץ חרר כל ז"ל שאטרו וכמו הש"י שללתלקו
 ויותר יותר: חרכוק 11ח1 ח15ח 15 אין כאל51ארץ
 5נטרי. אתם שוכן וחש"י חכחירח כית 5חםשכנח
 חא15. חרכריםוחכן

 ירפרק
 יש וט' א1םר נטליאלרכ1

 שום על כפסת צוח שחש"י ראינו חנח5שא%
 כם טכח שום ח;תח שלא ראינו וחרי וכוישפמח
 יותר זאת טכח תחיח 51טה כישרא5המכות
 חישראל שותח שכשחיח אמרו טזח ויותרכישראל
 5עו5ם כי רע טים. וזח רם שותח חיח זחוהטצרי
 אין כר וטפני ומתנכרים ש5ים תטיר הטכותהיו

 שאר ככ5 כישראל חטכח חיתח 5א אס5תכיח
 ע5יון ויותר חשוכ יותר 'שראי שטרריגההטכות
 כישרא5 .לטשול כטבת כת חית ש5א ערכטעלח

 ירי ע5 שחיתח ככורות 5טכת הניע כאשראכי
 ישראל טרריגת שחיתח 5וטר ועכ5 ש5אחקכ"ח
 טוש5ת 5חיות חטכח כת חיח ש5א כך כ5תשוכ

 ככורו ו5פי כעצטו הקכ"ח חיח הטכח שהריכישראל
 חיתח 5א 5טח כן ואם ככ5 תטבח חיתחונר5ו
 כשכיל אם כי זח חיח 51א ישרא5 כככוריהטכח
 וכיון כעצטו. הקכ"ח 5ח5ק חם ישרא5 כיזח

 חטכח כהם היח 5א חראשונה הסכח אלשנחשכים
 תע5ת מצר 5א חע%5 מצר הוא תככור מרריגתכי

 ראשית חוא שהככור רק הככור מררינתשאין
 טצר טע5ת כאן ואין אתריו 5פע5 יצא אשר5כ5
 הטע5ח קנו א5יו ישרא5 5קח כאשר מקכ"חתע5ת.
 תטכת 5חם חניע 5א 51כך הקכ"ת שחוא חע5תטצר
 תשפ א5 שחם מצר 5הם שיש ישרא5 מרריגתכי

 ראשית שחוא הכטר סרריגה ג8 יוחד תואיתכרך
 קנין וטפני כע5ח. רכיקות )הם יש וישרא5הע515
 ככל חית שיא תרוש רכר שחוא תזאתחטע5ח
 חיו ש5א טאחר כי פסת קרכן 5הקריכ צותהטכות
 וחם הקכ"ת שי נחשכים שהם ירי ע5 אםכי

 חם ענין כאיזח כי קרכן 5חקריכ 5חם צות5ח5קו
 כך וטפני כ55. כטרות טכת 5חם חניע 5א 5כךשל1
 5שון שחוא חייס כהרנוטו פסת חזח חקרכןנקרא

 ש5 .ח5קו שאתם שכיון זת ענין וכשוררחכגוה.
 שכר. ש5א 15 אשר ע5 וחס טרחפ תואהקכ"ת
 חכתוכ פירוש 11ח תכין. כאשר פסת עניןוזחו
 פסת כחפזון אותו ואכ5תם ונף אותו תאכ15וככח
 שאתם זת כקרכן ע5יכם מרחם שחיא 5ת'חוא

 ש5ו ע5 5רחם וראוי ש5ו אתם וכזח 5פניועוכרים
 כפרט כישראל וכחר 5קת יתכרך שהשםוטפני
 יתיר שהוא כזת מרה ש15 לתיות חאומותטכל
 כ55 מן יתירית כאוטח כוחר יחיר שחואשכיון

 עם ל1 להיות חאתרות ענין טתן שזחחאוטוה.
 כאומה כוחר חיח 5א אחרות כאן אין שאםט'וחר
 וזאת כיתיר כוחר יחיר שחוא א5איחירית
 שחוא 5טי יחירח מאומח עכורח היאחעכורח
 חעכודח % חיח 5כך חזת חקרכן עצם 11ה1אחר.
 לאכ1ל חקרכן טצות הית כי אחרות כעניןחזאת
 שיחיח ראוי שאין קרכו ועג כרעיו עגאותו
 1על כרעיו 1של ראשו על רק טחו5ק חזחחקרכן
 יש שחרי אחר אינו מח%ק שחוא חרכר כיקרכו.
 אחחת. כו יש ש5ם שחוא רכר אכל ת5קיםכו
 % לחורות חזת כקרכן זאת עכורה עניןוכ5

 שאסור חזת חענין כ5 שכי אחר ככית 1כ1האחחה.
 אותו לאטל שאסור או חכורות 5שתי חקרכן5ח5ק
 פסתים כמסכת חוא רתנאי רפ5ונתא מקוטותכשתי
 ואכילתו חקרכן טעשח שיחא חזח הרכרכ5

 תטים שת וכן חתלוק כענין 51א חאחרותכענין
 ואם כשנים אחר חוא שנת כן כי מפני שנהכן
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 חרברים ובל חאחחת מ! יוצא חיח שנים שתיחיח
 לענין נטשךבא15

 חאחחח~
 ענל 51א שח וחקא

 שח ו"5 אטרו לנטרי. אחר נהשב 5רקותו שחבי
 שח טח 5שח ישרא5 נכהש15 5טח ישראלפוורה
 אה טרניש וכ151 טאבריו באחר 15קח חואאם

 חיח עכ! שחרי מרנישיס וט5ם חוטא אחרישראל
 חרבר וביאור טרנישים. חיו 'שרא5 וכי וחטאאחר
 נפ שטר בע5 מינו טבעו 5דשות חשח כיחוח
 או וחחפור חשור כטו חמרי שחוא רבר כיועב
 והחוטר חטרי ענין בו 'ש לו רוטח שחואחרבר
 טכעו חשח אב5 חאחחת עני! בו ואיןטהח5ק
 נ5קח אם 5כך שמרי איט רק טונ 15 וישדש

 בעבור ישרא5 ובך טרקיש. כ151 מאבריובאחר
 אב5 חחומר טטרר,גת רחוקיס שהם טפנ'שישרא5
 אחר 51פיכך א5חית רוחנית טרריגהסדריגהם
 תתח5ק 5א חואת המררינה ב' 15קים וכו5םחוטא
 חקרבן שיחיח שצוה וזח חחוטר טצר שא1חח915
 אחרות הש וחש5ישת חתמימת כי חטיסשח

 ש5ם חיח כאשר ופירושו אחר הכהשבן והיחברכת'ב
 ואיט ש5ם אינו חח5ק שהרי אחר נחשב חיחאו

 בנקיבח 51א בוכר וסיותו טבואר. וח ורבראחר.
 חשטר טן חוא 1הח15ק השרח טן חוא חאחרותבי

 צורח נחשב יותר שחוכר ומפני מכואר. וחורבר
 חובריס. טן רק בא איט 5פסח 5כך החוטרטן
 צ5י אם כי מבוש5 ובשל נא טכגו חאב15 א5ובן
 בשאר זע בטים חבשוי בי וח. ענין הכ5אש

 ומתח5קין חבש51 ירי עי טחמררין ח5קיומשקין
 חבשר נעשח אררבח חאש טכח שש צ5'אב5
 קשח בשר ונעשח החטב טוציא חאש כיאחר
 שנעשח בטים טחבשל כאשר כן 5אואחר.

 אותו 5אט5 שאין וח טטעם אסור וכןפירורים.
 טתקשח חבשר ואו אש צ5י שא כאשר א5אנא
 שראוי חאחחת ענין ע5 מורח זה 1כ5 האשטכח
 ושר אחר. שחוא חש"י אל אחר קרבןשיחיח
 נעראו 5א חטים בי רבות פעטים אטרנוכבר

 בפסוק חטעם ופירשנו רביס ב5שון רקבכתוב
 אחחת ואין חומריס חם בי משיתש הטים סןבי
 אשר אחרות על חטורה חוח קרבן 5בך בצורהרק

 וח ורבר טים כטו שחוא משקח 1כ5 בטיס5בש5
 נם בו תשברו 5א ועצם ובן וחבינהו. טופ5נענין
 חיח במסח חעצס שובר חיח שאס וח רכרכן
 אה בי לאבי5ח צריך שאין רבר ופירור ה15קוח
 איז לאכי5ח ראוי שחוא חבשר אובל שחוא גבע5
 שבירח ונקרא 5אכי5ח זח אין עצטוחשבירת אבי 5אכי5ח עומר שחוא טפני ופירור ה15קזה

 שבירת בי ושר בפסה. יתכן לא זח ורברופירור
 פירור נקרא יותר שבירחו עצס שחש בטההעצם
 אחר קרבן חפסח שיחיח ראו' חרבר כ155חי15ק.

 חעכורה בי אחר ישחמ חש"י ע5 טורה שחממפנ'
 יתכרך שהוא האחרות סיר חיא 5ישרא5 שישחואת
 שחוא' ביון כן נס יחירה באומח בחר 51בךאחר

  חעכורה עיקר חוא חוח חקרבן כי ושריחיר.
 יחיר והש ישראי שי איחיחם יחברךשחוא

 51א אחר שיחיח צריך חוח חקרב! ו5כ!בא5חותו
 חעבורה עיקר חוא חקרבן אותו שאין קרב! שארכן

 בתיב וח בקרבן רוקא שחרי איהיחם שחואבמח
 עבורה זח קרבן נקרא וט' חעכורה אתועברת
 אחר והש יתביך 5א5שחו חוא וח קרבן 51בךסתם

 וח טורה חשת אחר הקרבן שחיטת ובןבא5חותו.
 תורה שאטרח ומח באחרות. שחוא הקרבן עניןע5

 בן נם הוא ומרורים טצות על חפסח5אט5
 שהס אפיקורסים ש5 ט5בן לחוציא בריחכוונה
 אחר טנח רק רבוי 'בא 5א חאחר כמ כיאוטריס
 הרבוי 'ראו כאשר 51פיכך ב5בר אחר רבריב8

 5א הנטור האחר כמ כי 5חם חוח5ט וכברבע51ם
 בטו טאחר יותר חם שחתח15ת אמרו חרבוייבא

 וח ורבר רבריהם. שראח כף מרבריחםשטבואר
 שחוא חוח הקרבן ב' תורח ואטרח ט5בם 5חוצ'אבא

 ע5 נאב5 חקרבן יחיח ויתע5ח יתברך אחר5אי
 וחטרור חחירות ע5 טורה הטצה בי וטרוריםסשת
 'בא אחר ששא טאתו כי חשעבור על טורההוא

 וחש חטוחץ שחוא חשעבור חוא והפכוהחירות
 כי שחשבו מח חרבר חפך בי טוח ויותרחרופא.
 הפכים. פע151ת יבואו 5א חאחר טן בי אטרוחם

 הכ5 חוא אחר שחוא מפני בי וח הפך חואחרבר
 כטו חהפבים באו טאתו 51פיכך ז51ת1 איןשחרי

 בעבור חבל כן נם חם חחפנים כי 5מע5חשחהבאר
 51פיבך חכ5. יש הפבים ירי וע5 ח5ק שר 'טצאש5א
 חוץ ואין חב5 חם חחפכים בי חכ5 טטטשיחיח ראוי בי ט'וחר שחמ אותו טן חחפבים שיצאוראוי
 ובפרשח פעטים בטח למע5ח שנהבאר כטוטהם
 חרברים 5כפ1ל אין בי שם עיין ישיר או א%שירה
 וטרוה טצה ע5 חפסח נאבל שיחיח ראוי51פיבך
 שישראל מח עצטו חוא חפסח בי לרעת 5ך ישועור
 ואחר טאור חרבח פעטים שמתבאר במו 5ח'הם

 5הקב"ח הם שישראי הואת חעליונחהמרריגה
 אחר ונטשך הסצח שחוא חנא51ח וח אחרנמשך
 והבל לוח ראוי חטקב5 באשר חשעטר בן נםוח
 51פיכד חואת הע5יונה טררינח 5הם שיש טצרחוא
 שישרא5 טח חפסח בי טרורים טשת ע5 נאבלהפסח
 בשביל חמ חח בחס. חכהמחית חיח 51אישרא5 בני בת' על שפסח שס על פסח שנקרא 5חיחם

 שחוש בטח טכח רכר ואין חשי"ח אי חסשישראי
 עבריס שחס במה חשי"ת של חס 1'שראלש15

 שחחבאר כטו נצו5יס חיו זח ירי 1ע5 5פניושבריס
 חס שישרא5 חעל'ונח טרריגה וטן למע5ח.וח



"4 מהר"לפירושאש
 חגאולח לחם יש שלטים חם כאשר חטרח טתן כןני

 שחפסח אחר ועור חסחן. כחם יש כאשרוהשעטר
 לחקב"ח שאנחנו על טורח לטעלח שאפרטכטו

 חאומוה רשות טן לישראל יציאח יש כךובשביל
 חכחות כל על חטושל חאלחים 8לחי יהברך חואכי
 טרשות לצאת יכ~ים אגו זח וכשכיל חאוטות כלועל

 לצאת יטלים אנו צר כאיזח כן לא מםהאומות
 וחוא יהברך לו שאט בזח לא אם מצריםמרשות
 א5 שאט עסו אחרים. סרשות אותטמוציא
 חזח מצר כן אותנו גואל חוא חזח וטצרחשי"ת
 כי וזח חאוסוה. מכל יותר לישראל שעטריש

 מיוחר מלאך או שר ואחר אחר כל לחם ישהאומות
 ואחר אחר כל שחרי זח תחת זח שיחיח יתכןואיך
 השי"ת אל חם כי סיוחר ומלאך שר להםשאין לישרא* אכ5 סיוחר %1אך שר לו יש חאומותסן

 א5 ראוים חם שאו טעלתם כשלימות חםכאשר
 נעזכים חם טעלתם כשלימות אינם וכאשרהשי"ת
 ישראל כי תאמר שאל אחרים. כרשות נכנסיםוהם
 עם סשותפים חיו שאם האוסות עם טשותפיםחם

 שייך שאו סלאך לחלק חיו ושלום שחס ערחאוטת
 לישראל אין אכי יחכירו. כמוכן נוגע כח איןכזח
 עם שווי יו שיש רכר כי חאוכית עםשווי
 נוגע אחר אין שני חלק ולזח חלק לזח וגהןאחר
 חלוקח קכלו לא ישראל %8 נחלק שכך אחרכחלק
 חש"י אצ5 שייך ו5ש חכ5 יוצר חי חלק חםרק
 שיחיו חלק ענינם אין כן גם ישראי עןחלש

 אל ראוימ ולפיכך חאומות עם חלוקחמקבלים
 חשפ. אל חם כאשר אחרים סרשות לצאתחגא~ח
 סושלים רשות תחת שיכנסו ראוים כן גם כןוכסו
 לומר תוכל שלא כיון חשי"ת מן נעזכים חםכאשר
 רוקא שייך שזח לחכיח כמוכן גוגע אחרשאין

 משלק חלק לו יש אחר וכל שכעים שחםכאומות
 זח שיכנס יתכן לא משלקים שחם וכמהמחכיח
 לומר תטצא ואם לזח זח בשועכר שיחיח זחכרשות

 שעח לפי אלא איגו זח על זח מושליםשחאומות
 לישראל אם כי  וחשעבור חגלות ואין סקריתכסכח
 למח ולפיכך וגלות שעכור וראשיתם תחלתםשהיח
 סג~ח שהוא רכר כי גלותם אורך עי חארםיתמה
 כפרק ז"ל חכמים רכשו וכאשר כחסרח. ק5איט
 שאין לו שאומרים לחתגייר חכא גר אצלחחולץ
 חכ ולא הזח כע~ם פעח רוכ לקכל יכוליםישרא5

 שפל ע~ם חוא חשלם כי זח ופיחשפורעניוה.
 טעלתם סהכ5ים חיו ישראל שם איחית טעלח58

 שלס ואין לע~ם זח אפשר אי לישראלחעצטית
 תטיחת זח לענין שאין סיוחר כענין חיח זחחגר~ח אי חזח כש5ם זט ישרא5 שם יזח ראויחנשסי
 חרוש. כררך מחיחת ססוגל יחם חן15ת חיחסאש

 שהם חחכנה כי פורעניות רוכ טקכיין איןוכן
 אותפ מציל זאת חכנה חצפון הטכ לחבסוכנים
 הטוחלט. כרע נפסרים יחיו שלא פורעניותטחכ
 כחם ימצא מם כסטלח לישראל ח%ות בי חרכר%ל
 זח ורכר סיוחדת כסכח חוא חזח בעולםחסוב
 וכבר חנצח. כספר הרחסים כעל כזטתיתכאר
 טע5ח לחם ייו שישראל ר' כפרק לטעלח זחגהכאר
 בתכלית שחם או כך טפגי חגברלת השלימחהצורח
 חטעפ. שם עיק השפלות בתכלית אוחטעלח
 חג18לח. בחם שיש כסו יוהר חגלות בהם אפשרזח ובשבי* כלכר ח' לחלק שחם ישראל כי לךוחהבאר
 ענין זח ורבר ומחרים טחת על שנאכל פסחוזחו
 בי וסרוי סצה פסח ענין שזחו מאור טאורכחר
 ואחר ח/ לחלק שחם כטח הפסח אחר גטשךה%

 סרשוה הגאו5ח לחם נסהטך העליהח זאתסיריגח
 ענין אסנם חאומות. רשות תחת משעכורחאומות
 תעיין ואתח חחירות על טורח כי כארנו ככרהמצח
 מנח חיים. אלחים רכרי חם טלם כי רכריםכאותן
 שעם רוקא חירות מורח המצח ענין כאיזח נכארעור
 החיחה. על מורח חיא שני לחם מיא מצחשחוא
 פשופ שחוא חרכר קראו רטתינו כי ירעתשככר
 מאור חרבה מעטים זח רכר שהתכאר כמוסצח

 קסיח ולא מליח רלא חשר חכטים קראו כךעשכיל
 מורכב שחוא הרכר כי וזח מבל. יותרלחירות ראוי חוא פשומ שהוא ורכר חפשיטוה. כשכילמצח
 כדטני מורככ אשר שכי ירוע כאשר כהטועברחוא

 פוע5 אחר וכ5 כשני פועל חאחר חרכררכרים
 טכ' מורככ שחוא שכיון שרין כן זח ואיןומתפעל
 שפועל חוא חאחר אחר. רכר נעשח ומהםרכרים
 לחיחת יצשח כחם יש חפשוטים אכלכאחה
 חמצח ענין וזח כם פועל רכר שאין חשעכורסן

 חירות טורח חיא ויכך שאור כח שאין פשומהשחש
 כעצמח. עומדת חיארק

 המ~ח מ פיפששו לפרש ישועור
 יטכתוכ כמו כשזק היח מסצרים שתםלשצש
 פועל יטחוא רכר וכ5 מוטצרים שצשט ירכשזק כי חפשלח חחק מצרים יציאת אצי טשםבכל

 ולפיכך פש5תו חחק 5פי כמהיחת פועלכחחק
 חסץ. יאכל ולא מזח אתכם ה' חוציא ירכחוזק כי ססצרים יצאתם 19ר היום את זטרכתיכ
 שזק זח אין זטן כעכוכ שנעשח חחטץ כיפירווש
 ,הוציא ומפני זטן כלי שנעשח מה חחוזקאכל
 לחם צוח ולפיכך חטץ. יאכל לא כחחקאותס
 טעלח ישראל שיחגו חיציאח כלי5 מצחלאכול
 5אכו5 לחם שצוח כמו כחוזק אותם ח' שיפרהזאת
 שחיא כחפזון ולאכול עליחם חי שיפסח כריפסח

 שמרים שאט וזח במחיחת אותם לחוציאהחוזק שסמנח כסדח יחתרכק כרי מכ5 כן גםמחירות
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 וכו' הספיק ש5א שום ע5 אוכלים שא% זומצח
 לחחמי אכותינו כצקת חספיק שלא כיוןפירוש
 5אכו לפ יש ולפיכך ח' חוציאפ כחוזק כןאם
 ופיח. וכטחירות. כחוזק שנא5פ כשכילפצח
 חין חמצח הפיחשים 5כל וחגה טאור. פשוטזח

 לחו נקראת המצח למח לך וחהבאר נטרחיחת
 5כו שסעון רכי אמר כספרי ראיתא והאשנ'.
 כמצריו שנתעפ עפי שם על עתי לחם חמצחנקרא
 ה יעטי רמז היח שחמצח הפירוש אין כאן.ער

 שעטו לו יש חנא51ח 15 שיש מי כי ליחסבירא
 עהי לחם המצח קרא 51פיכך שחתכאר כמו כןנם
 רו אינו רזח חשעבור על מורח המצח שתחאלא

 חמא עליו שמורח החיחת מררי4ה כי ליחרסכירא
 מטו לך וחרי השעטר. שני כן גם זאתכסררינח
 שאנ חמ חפסח כי ומחר סצח עמו שנאכלחפסח
 אחו חמ אשר חש"י ומן אחר שהוא הש"יאל
 חחירור על מורח מצח האחת אשר חסחתשתי

 כירו יש אחר שהמ מח כי חשעכור.וחשניח
 לטעלו שהתכאר כמו יתכרך השם אי שאנו מהחוא חפסי כי שתאמר ש שהתבאר. כמו חסחתשתי
 מטח ווח 5טע5ה. שהתבאר ככי חכל חטחריפ תסשן המצח ל% נמשך יתכרך חשם אל שאפוכמה
 חמקרש כית שאין כזמן אכל ומחרים מטת עלפסח
 חטעם זח כשכיל ומחר מצת 5אטל חמצוהסקיים
 אחר שחמ הש"י מן הכ5 וחשעטר חחיחת כיעצמו
 אותנו ששעכר חהש לחיחת מעכחת שנא5נוומי
 שחיא הטצח שנאכל אותנו צוח ולפיכך כן.נם

 או סאחר. חשעכור על חמורח וחסרורחחירות
 שישראל חזאת חעייהח חמררינה כי שאמרטכמו
 חשעכור קנו וכח חחירות קנו כח חש"י איחם
 מן המחר אין אמנם 5סע5ח. שחהבאר כטוחכל

 זכעו חמרור אין כי הוא חאחר מעמים. 5שניחתורח
 חחיחת ישראל שק% כמו כי אף חחיחתבעת
 מקום מכל שחתכאר ככי חשעגור סרת קנוכך
 חיח כאשר כך ולא חשעטר זמן חחיחת זפןאין

 כיחר הפסח עם נאכי והמחר המצח שחיחחפסח
 יתגרך חשם א5 שא% מח הזאת מררינח מן כיספני
 חוא חפסח רהא שפיר חוי וזח וחמרור. חמצחכא
 חחיחת נמשך חזאת הטדרינח ומן עהה.וסנו

 חפסה. עם חתורח מן וחמחר חטיח 51כךוהשעכור
 זח נכוטך הוא חמצח כי אף פסח אין כאשרחכל
 חתורח מן חמצח הנח עצנץ. כפני רכר אחר וכימזח
 מררינת כי יומר היא ררכנן מצוח כי ררבנןומחר
 ל1 שיש ומי חמ אחר הכי השעכור ומררינתחחירות
 מטת כי שני טעם ושר חשניה. נם יו ישאחת
 יתכרר חשם מן כא כי אף השעטר עי חנץרחחמחר
 מצר רק וח איןשעכור

 חסרון יש כאשר המקכי

 חמקכי עי חשעטר יתכרך חשם מן יכא אובסקבי

 אם מף יחע כאשר הטוכ כא יתכרך השם מןאכי
 חמוכ לתכלית אותו מכיא חוא חשעבור סביאהמ
 וענו ועברום זרעך יחיח גר כי חכתוכ שאמרוכמו
 *סר ונוי: יצאו כן ואחרי שנח טאות ארכעאותם
 כרטש יצאו כך שאחר יתכלית חוא חשעכורכי
 חמ חפסח עם רק התורח מן חמחר אין 5פיכך4חל
 יתכרך חשם אל שאפ זאת סטדרינח לומר התורחפן

 עם תמפי נסמך שחמ שכיון וחטרור המצחנכחטך
 אין חרי יאכ5הו ומחרים מצות על כרכתיכחפסח
 אלו ורכרים חפסח. עם מפל וחוא כעצמו מציאות*

 מצות שלש אלו לך וחתכאר מאור וכחריםאמתיים
 ומרור: ומצחפטח

 חבטים בוסות ע כ ר א ת 1 צ ם ם נ טא
 של אבילח חאבילח חיתח באשר בי אותםתסנו
 רק אבילח שאר שחיא כמו אבילח זח ואיןמצוח
 טתיחסת חיא וחשתיח מצוח אבילת זאתאבילח
 במו ולפיבך שתיח בלא אבילח שאין האבילחאל

 לזח מתרסח השתיח עליונח מצוח חיאשחאבילח
 שתיח: שאר במו תהיח %א מצוח של שתיחשתהיח

 ב1ט1ת ארכע אםר1ובםררש
 אתכם והוצאתי רכתיכ נאולח של לשתות ארכעננר

 5מע5ח פירשנו וככר רכים פנים יחם ישישתות ארכע ח15 פירהט וחנח תו/ מצרים סב15תמתחת
 ולאיש כחרים רכרים הם וכ%ם 5שתות ארכעח15
 משורש כי ירע ורעת חכמח כו חי נתן אשרחחכם
 ארכע כא15 שכאר% ומה חפירהטים. יצאואחר

 ש5שח אכרהם זרע עי שננזר מפני כי5שתות
 ארכע אותם ועפ ועכרום זרעך יחיח נר כירכרים
 ניחת רכרים שישח כחם הזכיר תו' שנחמאות
 קשח יותר חאחר רברים ש5שח והם וענויעטרח
 5חם ואין נכריח ארץ כתוך חניחת כי וזח השני.מן
 ע5יו אחר שיר הנר כמו אחרים תחת כפופים והםכח
 יותר חוא ועכרום לאחר בהטועכר אין מקוםומכל
 כמו חזח  השעגור סהום ומכי כו טשעכר שחמטזח
 יוצא זח רכר ואין לארוניהם בהטועברים עכריםכמח

 עכח את סענח חאחן שאין טכששר יותר רכרומ הע%י אג5 יש. עכרים שכמח ע51ם שיטסגחע
 וענו 51פיכך אותו סענח ואין כו משעכר חמוכל
 חתחיל אותם 45א51 כא פאשר יותה חואוותו

 זח מצרים סכ*ת מתחת אחכם והוצאתי:אחחן
 וזחו סדאי יותר כחס בהטעכרים שהיו חעטי:נר

 אתכם וחצלתי ואמר מצריס. סכ15ת(תחת
 ננר וזש אתכם ונאלתי אמר העכורח מןיותם שהצי5 ואחר חעכורדה מן חוצאח וזהוטעכורתם
 זה ואין אחרת כארץ אחר ירי תחת שחי1ונירות
 אמר זח ועי אחר ירי תחת שחם רק ושעטרוטרה
 שנאל זח % מחר נטויח. כורוע אתכםנא5תי
 חסר אכי מצרים טרשות חוצאח רק וח איןוותם
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 51קחתי אמר זח 1ע5 כהקכ"ח החכור 5הםערין
 5שונות ארכע פירשנו כך 5י. שתהיי 5עם 5יאתנם
 חיו ישרא5 כאשר כי פירשנו ועור נא51ח.ש5

 ח'1 ח5קיחם וככ5 צר ככ5 משועכרים ח'1כמצרים
 ח5קיו מן מורככ חוא רכר כ5 כי וזהטשועכרים.

 חוא והש5ישי וחנפש הנומ חוא ארם ש5וח5קיו
 מורככ שחמ הכית כמו שניהם מחכור חנעשחחרכר
 ועצם ח5קיו שחם וחאכנים העצ'ם והםמח5קיו
 כפרטים זח רכר אטנם ש5ישי. חוא חכיתצורת
 כ55 אמנם רכרים ש5שח כו 'ש ואחר אחרשכ5

 חכור והוא רכיעי עני! כהם יש חישרא5'תהאוטח
 ומפני כפרט. שאין מח ככ5י יש כי כיחרחכ55
 הוא האחר ח5ק מצר מצרים כשעכור ישרא5שהיו
 מתחת אתכם והוצאתי הכתוכ אמר זח ע5חנומ

 של שעכור כי הנומ ח5ק ננר שחם מצריםסכ15ת
 חומר כע5 שחוא חחמור 51פיכך חמשא הואטמ
 חזק חנומ כאשר כי שכ5. טשא נושא חואוטמ
 חתנועח וזריז ק5 חנפש וכאשר נר51 טשא נרטאחוא
 כהסח ותמצא כעכורח ומחיר זריז 5היות מוכ!חוא
 משא נושא חזקים אכרים כע5 שחוא החמורכמו
 שהמ מי ותמצא כתנועח מחיר אינו אכ5ככר
 התנועח שחירות 5טף שייך נר51 טשא כי תרעמזח נרי משא 5סכול יוכ5 5א אכ5 טאור כתמעחמסהר
 כמשא כשניחם כישרא5 משעכרים וחיו5נפש
 5מהר צריכים מיו הטיט מלאכת שחוא מאורנרול

 אתכם והוצאתי אמר חנומ שעכור וכננרמ5אכה!
 אמר חנפש שעכור וכננר מצרים סכ15תמתחת
 אם  העבורח קושי חיח כי טעכורתם אתכםוחצ5תי
 העכורח. כסות מצר ואם חעכורח איכותטצר

 5נפש העכורח וכמות 5טמ מתיחס חעכורהמיכות
 והמחירות חעכורח כמלאכה 5מחר צריכיםשחיו
 אתכם ונא5תי אמנם חתנועח. שכו חנפש אישייך
 ראוי שאי! חש5ישי שחמ חעצמית 5צורחחוא

 שתחיח ראוי אכ5 אחר כרשות חצורחשתחיח
 רק 5אחר נסמך עצם אי! כי עצמח כרשותעוסרת
 אמר זח וכננר עצם חיא וחצורח כעצמועוסר
 עצמכם כרשות עומרים שתחיו אתכםונא5תי
 וכננר ונוי שמו מח אצ5 5טע5ח התכאר זחורכר
 אתכס מחכר שאני כל1מר יעם לי וחייתם אמרחכ55
 למע5ח התכאר וככר יעם יי שתחיו כמה5עם

 שכזכות ז'5 אמרו זח וכננר כמקומו.כאריכות
 חיטכ שנתכאר כמו ישראל ננא15 רכריםארכעח
 ארכע 5ך חרי סאור. סבואר רכר והמכאריכות
 כרור: חוא חפירוש זח ונם נא51ח ש5לשונות
 גא51ח ש5 לשונות ע כ ר א 1 י א כ ר י עי
 ח' ויוצשנו אצי כארנו ככר זה. וחוא אחרפירווט
 פשועכרים חיו ישראי כי נטויח וכזרוע חזקחכיר

 חמלך וסצר כעצמם ישראי פצרכסצרים
 חמושי

 עם שחם עצמם מצר ישעכור ראוי אם יש כיוזח
 שיחיו עצמם מצר ראוים עם.שאין ויש 1ר5.שפ5

 סאור נר51 ככח מתעורר חמוש5 אכ5כדטועכרים
 מצד אם שניחם חיו ישרא5 ואצ5 ע5יהם.5מש51
 5נח5ה ארץ סע51ם 5חם חיח ש5א טפניישרא5
 5מצרים כית י5יר עכר היו כא15 מיוחר עם חיו51א

 חפ ראו'ם חזח ומצר רשותם ותחת כארצםשנ51ר1
 מתעורר שהיח חרשע פרעח מצר ואם5עכרוה.
 אמר חראשון וכננר כהם. 5שעבר נר51 ככחא5יהם
 בי פירהט מצרים סכ15ת מתחת אתכםמוצאתי

 שנ51ר1 מפני מצרים כשעכ,ר טוטכעים 'שרא5היו
 וכננר מצרים. סכ15ת סתחת אתכם והוצאתיזח עי ואמר בתוכם כשעכור שקועים שחם ערכמצרים
 אמר ע5יחם 5טשול מתעורר רשע שחיהפרעח
 ע5 שכא מי הציח 5ש1! טעכורתם אתכםוהצ5תי
 אמנם אותו. מציל וחוא 5שעכרו נר51 ככחאחר

 כאן שער אחר מרשות חתאח חמתא5תי
 חוצאח אכ5 וחעכרות חסכ5 חסרת רק חזכיר5א

 חיו ש5א נכ ע5 אמ וזח אחר. עני! חואמרשות
 כרשות שחם מצר כעכורח חמצרים כהםפוע5ים
 תו/ אתכם ונא5תי אמר 51כך חירות זח אי!ז51תם
 חמ 5י אתכם 51קחתי ז51תם מרשות הנא51חמחר
 של לשונות ארכע פירהט 5ך וחרי יתכרך. כוחחכור
 51פיכך ואמונח. אמת ררך הרכרים כ5נא51ח
 סצח כפסח חנא51ח עצם ע5 חחוראח כאכאשר
 עור חחוראח כא חנא51ח עצם ע5 מורח שזחשרור
 סררינת כי ע5יונח יותר מררי4ח ע5 כוסותכר'

 שמניע ער מררינח ע5 מררינח 5ח שחיח זאתנא51ח
 51פיכך ע5יונה. מררינח א5 זאת נא51חמררינת
 כאח חנא51ח ע5 סצח כאכיית החוראח כאכאשר

 יותר מררינח ע5 5חורות כוסות ארכעהחוראת
 חאכילמ כי! שיש חחפרש כי 5נא51ח שישע5יונח
 חהש שיתכאר כמו חאכי5ח כי זח. רכר חמוחשתיח
 זח ורכר חנשמי מ! רחוק יותר חוא רק שחוארכר וכי יותר רק חוא חכדטקח כי חשתיח מ! גקמייותר
 על כשות ארכע שתיית כא 51פיכך כסמוךיתכאר
 שחלשתות וסה ע5יונח. יותר שחיא חנא51חמררינת

 אכיית 51פיכך כסמוך יתכאר חקא ארכע נא51חש5
 חנא1ל8 מררינת ע5 5חורות כאו כשות מרכעמצח
 חאכילה חוא כ! כי סררינח ע5 סדרינחשחיא

 כמו נשמי איט טגדטקח שחוא שחשתיחוהשתיח
 שטורח חע5יונה חמררינח ל1מר 5ך וישחאכי5ח.
 חיא שחטצח אף כי וזח זאת חיא השתיחע5יח
 ם צ ע חיינו חירות א5 אותם שחוציא ע5סורח

 נטויח כזרוע אחכם תא5תי אכ5 5חיחתחיציאח
 שיחיו עי כא רק וחירות חיציאח עצם ע5 כא5א

 מירים סכיות פתהת אתכם 1ה1צאתי וכ!ננא5ים
 לעט 5י אתכם 51קחתי וכן סעכורחם אתכםמצ5תי
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 כו חנאו5ח סרר וחתקשרות חנוף טן טופשט נקי יחיג א ל ש ע5 5חורות באו חא5ו הרכריםכ5
 אל ויהיו נגאג שהוא עם ויחיו 5טצריםטשועכרים

 ע5יונונ טררינח יותר חוא זח ורכר יתכרךהשם
 ארכע ח15 אכ5 כ5כר חיציאח עצם ע5 חיא חטצחכי

 כך עוטרים קייטים דכרים הם נאו5ח ק55שועת
 כמרדינה יותר חוא הזח הדכר )5כךכתטירוה.
 גי ספק אין כי חיציאח עצם שהוא טטחע5'ונח
 כאשר ש15 וכנטר הרכר כסומ כא חרכרשייטות
 א5 רוטח חוא חיציאח ועצם ונש5ם ננטרכו15
 ככר כי חעו5ם 5אויר יוצא חו5ד כאשרח5ירח
 חיוצא 515ר רומים חם ישרא5 כי 5מע5חאטרנו
 א5 רוטח שחוא חיציאח עצם וזהו חעו5ם5אויר
 כאשר כאים חם 5שונות ארכע אב5 חו5ר5ירת
 וחוא נ51ר שככר 5ו5ר רוטח וננטר 5נאו5חנש5ם
 יותר זח ורכר ש5ם אשר כצורהו כעו5םנטצא
 חרטו כא ו5פיכך ש5יטות ויותר ע5יונחטררינח

 טורח חמם כי כוסות כארבע דכרים ארכעח ח15ע5
 כך כ5 אינו שהכופקח חאכי5ח מן יותר טררינחע5

 חוא ש15 51ועות חאוכ5 15סת חאוכ5 כינשטי
 רחוק ויותר רק יותר חכהשקח כי יחע זח ורכרנשטי
 חיין משקח כי חיין ובפרט האוכ5 טאשר חגשטיבה
 כפרט חיין ו5פיכך חענכ ונסות טחוטר נכרלחוא
 וחערך חנשטי. טן נב% יותר שהוא דכר ע5טורח
 שחיא חאכי5ח עם שיש כשם כי שוח חואוחיחוס
 מן רחוק )יוהר דקח יותר שחיא חשתיחנשטית
 טצח אכי5ת ע5יו חטורח חחירות עם כך נשטיעכות
 יותר שהיא טררינח זח עם יש שהתכאר כמומצוח
 כטע5ח. יותר חם אשר טררגות ארכע מםע5יונח
 טרדינה 5חם יש טסות ארכע ח15 אם יקשחהום

 חתורח סן אינט 5טה כן אם חאכי5ח מן יותרע5יונח
 עצם חוא חעיקר כי ספגי כ55 5ך יקשח 5א זחכי

 ט% אכ5 כעצטו. וחפ5א 5נם שחוא 5פיחיציאח
 חנאו5ח כך כל זח אין והמע5ח חמרדינח כעניןמהום
 שחוא זח רכר כי 5פוע5 חיציאח שחיאבעצטה
 %1 5חיחת עכרות סן שינוי חוא חנאהח5פ%1
 כמו 5נטרי א5חית מררינח אינח שינוי כו שישרכר
 טררינח חיא זח רכר כי חנא51ח נשלטח ככרבאשר
 רכרים ארכעח איו ע5 חרטז 51פיכך כיותרע5יונח
 חוא חיין וכפרט שהטשקח טסות ארכעכשתיית
 טצח אכי5ת ולפיכך חנשטי חענכ חעף טןנכד5

 5חירות חיציאח עצם חוא חאחת מע15ת.שתי ישראי קכ5ת ע5 5חוחת כאו כשות ארכעושתיית
 כאשר יותר ע5יונח מע5ח זח ורכר ככר לנא5יםחס שישראי מח על וחשני טצה. כטשת חחוראחשכאח
 שני 5ח יש חנא51ח כי שתאטר או ננא5ים. חסכבר

 כעצטם נמ5ים שחם סח חאחת חטררינהמררינוה.
 חנא51ח סדר חשניח וטיריוח אחרים. מרשותיוצאים
 רק לנמרי חנוף כפ חסופשם ש5ח המוש%ושיור

 סרר נזכר 5א 5שונות ארכע וכא5ויתכרך:
 ונא5תי אתכם והצ5תי אתכם וחוצאתיחגאו5ח
 ואשר הנאו5ח. סרר חם חרכרים א5ו כ5ו5קחתי
 וסרר חטושכ5 וציור יתכרך טמט טסוררתחנאו5ח
 ' חם כוסות ארכע 51פיכך כמע5ח 'והר חואשלו

 כ5 1ע5 ע5יונח. שיותר חנאו5ח טררי4ה ע5כאים
 ע5יונח טררינה 5נא51ח יש כי כרור הרכרפנים
 גופנית אכי5ח שחיא טצח אכי5ת 51פיכךיותר

 ה5חם כשר וישוכ חנומ טטנח טתפרגסשהאכי5ח
 שכן וכ5 רק שחוא טסשקח וחשתיח אוכ5 שחואטה

 שחיח הענכ מן ויוצא נכר5 יין חוא חמשקחכאשר
 נתן וסור כשכעים נחן יין שאטח וכטו 5שם.נסחר

 שכשכי5 חניטטריא כיכר חפירוש ואיןכשכעים
 טצר אטתי רכר חוא אכ5 סור. יצא יין נכנסכך

 טחסתר יוצא נסחר משקח שא חיין כיעצטו
 נרל שהוא חיין 51פיכך חענכ וטפניסיתהענכ
 שחוא 5פי סור כניטטריא הענכ וכפניטיתכנסתר
 כי חסור טוצ'א בארם היין נכנס וכאשרנסתר
 51פיכך וטוציאו מררינחו כפי חנסתר ער כאחוא

 והשתיח חנ4ל'ת חנא51ח ע5 כאח טצח ש5חאכי5ח
 ארכע חם ו5פיכך יותר חע5יונח טררינח ע5כאח
 5ע51ם חע5'ון מעהם כאח חיא חנא51ח כיכוסות
 מש5ם בא שהוא דכר וכ5 חרכוי עהם שחואחזח

 כי 5ארכע טחו5ק רכוי כו יש חזח 5עו5םחנכרל
 ארכע ננר שחוא חרכוי טספר חוא זחטספר
 5שונות ארכע חם רכרים וא15 הטח51קיםצררין
 יוצא ונחר כתורה טטאר חוא זח שור נאויח.ש5
 5ארכעח וחיח יפרר טשס ונף יחשקותמערן
 מעוים שכא רכר כ5 כי 5ך טכואר שטזחראשים
 חנן יהשקות מערן יויא שחוא חנחר כטוחנברל
 יפרר חרכוי ש5ם חוא חטכע ע51ם אי כאכשחוא
 שחוא וחרכוי חפירור ננר זחו כי ראשיס5ארכעח
 מש5ס שכאח חמ51ח 51פיכך חרכוי.כעו5ם
 חם ראשים 5ארכעח טתפרר חיח חנכר5חע5יון
 כוסות ארכע חס זח ורכר מ51ח ש5 לשועתארכע
 טאחר כי זאת כאכי5ח שיחיו חכמיםשתקנו
 חנאהח ע5 טצח אכי5ת חוא זאת אכילאשסורה
 יותר שחיא חשתיח חאכי5ח עם ויש טכוארכאשר
 נם שיהיח טחויכ שהתכאה כטו חמממי בסרחוקח
 סרריגח עטה שיש חאכי5ח ע5יח שטורה חנא51חכן

 ארכע כאו זח 1ע5 א5חית ייותר ע5יונחיותר
 אמנם אטרנו. כאשר חפשוסה חנא51ח ע5חאכי5ח
 כי ימעלח שנתכאר כמו רשת חוא חסישיטס
 עקיבא רכי אצל חיטכ 5מע5ח כיארנו זחרכר

 חמצרים ע5 חקכ"ח שחביא וטצח טצח כ5שאטר

 מהחלק שיחיח ראוי טה טצר כי טכות חכהפשי
 חהש חרבוי ע1לם אל שבא חרטי כי וזחלחטשה.
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 אטר כח כי שנאמר חעט"ם את יהשקוח הקב"ח יבף יק מתתק רבוי איגו כי כן נםמהאחר
 כי חמשח. חוא מתאחר שחוא ורכוימחאחר
 כמו הרכוי שהם חארכע את טאחרחחמישי
 כום עגין עור יתכאר 51קמן לטע5ח.שחתכאר
 יחכאר חוראחו חוא ומח חוא מח על ~חחפישי
 ח15 חכוסוח כי הרכר כ55 השם. כע~רת5קטן
 חע5יונה וטע5תח חנאו5ח מררינת תכ5ית א5כאים
 על חוראח חיח 5א פצח כאכילח כי 5ח.שיש
 טסות ארכע שחייח ~ח ע5 וכאח מדרינחםחכ5ית
 חוא זח רכר כי חכין איו רכרים תכיןוכאשר
 מצח אכי5ח כא כאשר כי וחסרר חקישורכתכ5ית

 חע5יונח טדריגח תכ5יח ע5 חשתיח כאח חנא51חע5
 שחי וחיו 5גמרי. שוח וחענין חאלחיתוטעלתח
 כך כי 5אחריח כוסות ושתי חסעורח 5פניכוסות
 יוהר חל1 כוסות שארכע מפני כי וחטןראוי
 5מטח שחוא רכר כל כו55 חוא כמדריגחעליון
 חסעורח לפני טסות שחי ולכך כטרריגח.סמט
 הכוסוח כ~ח כאט?ע וחסעורה 5אחריח כוסותושתי
 חסעורח יסני כוסות יש כאשר חסעורה %כ551ים
 ננר תקנו כוסות שארכע ומפני 5אחריח.וכוסות
 ונאלתי ש5ישי ו5שון גא51ח ש5 5שונותארכע
 5עם 5י אחכם ולקחתי וחרכיעי נמויח. כ~רועאהכם
 כי וחטעם ישתח. 5א ירכיעי שלישי כיןאמרו
 נא5 5כך כי כיניחם חפסק אין רכרים שניח15
 יחיו וחם 5א5חים 5חם 5חיות ישרא5 אתחש"י
 מ~כיר אשר מקום ככ5 ככתוכ מכואר זח ורכרעמו
 חוצאתי אשר א5חיכם ח' אני יאטר פצריםיציאח
 5עם 15 ישרא5 5חיות חהוצאח עצם כיכפירהט אמי הרי 5א5חים. 5כם 5חיות מצרים מארץאחכם
 כך מ~כיר מקום ככ5 וכן 5א5חים 5חם יחיחוחוא
 אטר הרכרות כתח5ת ואה חאמונח. יסור ~חורכר
 ואי 5ישרא5 5א5הים חשי"ת שיהיח מצריםיציאח כי טצרים מארץ חוצאתיך אשר א5חיך חיאנכי
 שמכין 5מי כיניחם וחכדל פרור שיחיחאסשר
 ישחח 5א לרכיעי ש5ישי כין 51כך חתורח.ימורי
 יקרים רכרים חם איו ורכרים חפסק. יעשחש5א

 תפ5ין סור כן נם 5ך מכאר ~ח ורכר טארונכברם
 5ע51ם כי חש5ישיח עם סתומה רכיעיתשפרשח
 5חכין יך וראוי 5רכיעי. ש5ישי כין חססקאין
 רכריחם. ע5 ותעמור תטצא קרושים רעת ואזזח

 כירי פרעח וכוס רכ1ת ש ר ר פ כ1
 פסח 5י5 של כוסות ארכע חכמים קכעומכאן
 של לשוטת ארכע כננר כנאי רכי כשם חונארכי

 ר' כננר אטר נחמני כר שמואי ר' וכו'נאו5ח
 אוחו ואשחט כייי פרעח וכום כאן שנאמרכוסות
 ונחת פרעח כה על חכום את ואתן פרעח כוםא5
 טלכיות ארכע כנגר אוטר 15י ר' כירו. פרעחכום
 שעחיר תרעלה של כוסית ארכע כנגר אומרריכ"5

 ח~אח חחמה חיין טם את קח איי ישראל אלחיח'
 על יטמיר ח' כיר כום כי ח' כיר ככל ~חככום

 טסם סנת ז5עפות ורוח ונפרית אש פחיםרשעים
 כוסות ארכע ישראל את טשקח חקכ"חוכנגרן
 בשסן רשנה וכוסי ח5קי מנה ח' 5עחיר ישועחשל

 לא ישועח טס אשא ישועות כום רויח טסיראשי
 פחר המשיח 5ימות אחר ישועות כום אלאנאמר
 טסות ארכע כי כזח כארו ע"ג ומנוג נוג5ימוח
 חורין כני ררך שכן חירות ררך חכנךםחקט

 אין פזח פחות כי כוסות ארכע כסעורח5שתות
 שכרות ררך חיח סהח 1יוהר ההירות על מורח~ח
 פרעח אצ5 כי כזח 1רמז חורין. כן אינו ~חונם
 פרעה וטס כוסות ארכע אצ15 נאמר פ5ךשחיח
 5סלך ואויפ שחם חטסות כי כ~ח שחרמווגוי
 זח וכנגר כוסות. ארכע הם חורין כן יוחרשחוא
 וחשתיח חירות אכילת היא מצח ש5חאכי5ח בי אטרט שככר הירות ררך כוסות ארכעחקנו
 רבי ודעת חירות. ררך חיא ונפ האכילח א5מתיחם
 חדכר ט5כיות ארכע ננר כוסות ארכע שתקנו5וי רבי שאסר מה אמנם 5מע5הנ נהכאר ככרכנאי
 תעטור וכאשר 5כאן. חט5כיות ענין פח ת5מורצריך
 15י רכי רעת כי ו~ח נכוה רעתו תטצא רעתוע5
 א5יו ישרא5 את חקכ"ח 5קח חיציאח כ5י5כי
 אכי5ת ע5י1 מורח זח ורכר הע5יונח מררינחםוקט
 כחר כאשר הע5יונח ומררינחם שחחכאר כמומצח
 בט ישרא5 א5יו 51קח חאומות טב5 כחםהש"י
 שאין חש5ימות כמירינת חע51ם כ5 שיחיחאפשר אי כי חנךשי כפרק חחכאר וככר טלכיות.ארכע
 וכש5יטות כטע5ח חכ5 שחיח חעו5ם טרריגתזח
 כספר הש"י כע~רת ~ח יחכאר ועור שחארכנוכמו
 כוסות כארכע חחוראח כאח 51פיכך ישרא5.נצח
 פררינח 5הם יש וישרא5 מ5כיות ארכע מררינהע5

 שכענין עד ח/ ח5ק שחם 5עצמם נכדלתמיוחרת
 חם ט5כיוח ארכע שחפ חאומות מררינת כ5~ח

 שקנו ישרא5 יררינת וככח ישרא5 אחרנמשנים
 נותנים ישרא5 כי מלכיות ארכע מררינה נםהכ5
 ארכע ע5 מורח וחוא 5אחריח ושניחםחסעורח לפני שנים כוסות ארכע ו5פיכך 5כ51ם.קיום

 שחהש כאמצע ומרור וס?ה פסח ואכי5תטלכיות
 וחהש נבחר חוא חאטצע כי וזח ישראל.מררינת
 אלחיקרהט

 חאמ?ע טענין חתכאר לאשר ביוחר '
 וטהאמ?ע חספר. כזח מקומוח וככמה חססרכחקרמת

 שחיו רנ5ים ארכעח 5זח וסימן 5קרושח נכחרחוא
 כאמ?ע שכינח סחנח מוער ואח5 רוחות5ארכע
 51פיסך צאטשה4 חקוישח כי 5ך מורח זחרכר
 צגר 5אחריח ושחים חסעורה 5פני כוסוחשתי

 באבתהנ ישרא5 קהשת וטלרינה חאוטותמרריקץ
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 נברלים שחם טצר לישרא5 טסות ארבע כינטצא
 תלוים חם טלכיות ארכע וכל טלכיות ארכעטן

 נבחח וחם אחריחם נמשכים בישרא5סקויטים
 כטח 5ישרא5 א5ו טסות ארכע ולפיכךמתוכם

 ישרא5 טררינה ווחו חכי וככחם ישראישכטציאות
 ישרא5 טררינת עיקר וחו כי וח בייל שקמהעצטית
 כאח 5סה 5חכין 5ך ויש תכין. נאשרוטע5תן
 חכוסות. כשתיית חאוטא מררינת %חחוראח
 חעיקר חיא חאכייח כי ספק כאין אטת רכרוחוא
 5א ואם הארם יתפרנס שטטנו ארם שי חיותווהיא
 השתיח אטנם נפסר. חיח כמזון הארם טהפרנםחיח
 וח אין פרנסח כח יש ואם הארם טפרנסתאינח
 רק כאח אינח וחשתיח כו 5עטור שיכויחיותו
 ורכר ראוי כאשר אותו 5תקן חטאכ5 תיקוןכשכיל

 כשכי5 כאח אינח חשתיח כי נטצא כוראי.וח
 שחוא חטאכ5 א5 נמשכת שהשתיח רק כ55עצטח
 האוטות מררינת כעצכצ זח ורכר הארם.חיות

 סאר חרכח כטקוטות חתבאר וח רכר כיהקדטונים
 א5 טפ5ים שחם רק עיקר האוטות כריאת חיח 5אכי

 וח ונם עצטם. כשכיל נברא וה% חנכחרתחאוטח
 חכריאח אין כי חספר כוח סקומות ככטהחהכאר
 5פיכך ח%. נפשך ישרא5 ואל יישראי רקכעצם
 הקרושח ישרא5 סרריוה אשר סלכיות ארכעטררינת עי טסות טרי חוראח כאח יוי רכי רעת עינם

 5וי רגי רעת תמצא וח את תגין וכאשרכיניחם.
 כוסות שארכע ריכ"5 שאטר וטה מאר. כרורדכר
 חקג"ח שעתיר הרע5ח ש5 כוסות ארכע ננרחם

 כא כאשר כי זח רכר פירוש האוטות.5השקות
 כטו ישרא5 מררינת עי וטרור מצח גפסחחחוראח
 כוסות ארכע גשתיית חוראח הנח לסע5חשנהכאר
 חטררינח ואחר חנאו5ח אחר שנטשך ע55הורות
 שיניעו ע5יונח יותר מרריגה וח כ5י5 ישרא5שקנו
 ארכע לחם אךש הסלכיות כוחות כחפסר5חפ

 מתננריפ שחם 5אותם חפסר ויכא ע5יונותמררינות

 5כח טתננדים ח15 ט5כיות ארכע כח כילישראי
 ארכע איך מכואר זח ו5פי ישרא5. ש5חקרושח
 יישרא5 טהננרים הם צררין ארגע ננר שהםסלכיות
 שקמ חנאו5ח מררינת וזה חעו5ם עיקרשחם

 רכר כי פצח אכיית עייו שמורח זח כ5ייישראי
 שחוא כוסות ארכע ושתיית עייו טורח שהואוח

 שחיא יישראי תנחוטין או חמלכיות חפסר ע5טורח
 עייו חטורח זח כייי שקנו ישראי נאו5תשייטות
 נם השתית כי השתיח ע5יו טורח %כךהאכי5ה.

 אחר נכהמכת והשתיח חאכייח נמר שייטותכן
 וח רכר כך שתיח כלא אכייח אין כיהאכילה
 וסר יישראי ותנחוטים הסלכיות הפסרשחוא

 ע5 ומורח חנא%ח אחר נכמשך חגאויחשליטות
 על סורח חכטות שתיית כי ע5יונח. יותרמררינח

 חכמפקח כי אכילח כע יותר חעייונחהמררינת
 ענין על טורח רק יותר שחוא טפני שאטרנוכטו
 שחוא יין חמשקח כאשר שכן ופכ5 יותרפניטי
 לעתיר שתכיא המררינח וואת יותר.פניטי

 5ישראל כוראי יוחר פע5ח ווח 5טלכיות.פורעניות
 על 5חורות ראוי 51פיכך 5חם חטהננריםכשיכיו

 פע5ח יחם שהגא כוסות חארכע כשתייתוח
 חתרעיח טם 5חשקות ע5יונח יותרומררינח
יט5כיות

 חתנחומים עי טורים הם וכן כחם ו5כטי
 אפרמ כאשר כי ווח ישרא5. את חקכ'חשינחם
 פעית ע5 מורים וטרור וטצח חפסח כי5פעיח
 ואם טמצרים שיצאו חיציאח כעת שקנוישרא5
 יהיה 5א הואת הטדרינח כע כעונינו ישרא5יררו
 חצער על ישרא5 את ינחם חקכ"ח אכ5 5נצחוח

 ארכע חם לחם מתננר אשר חטתננר כעשקב15
 ככראשונה אותם 5חחויר אותם וינחםט5כיות
 כוסות ארכע שתיית ומרור חמצח עם צריךו5פיכך
 תשועח יש חמררינח כע יררו שאם וח ע5חטורח
 פיביות ארכע כניהז שחיו סה 5ישרא5וחקוח
 חם אשר ט5כיות ארכע כ5 ע5 תנחוגךןויקכ15
 חואת החוראח כאח ויפיכך יישראי טהנגריםכעצם

 ויש צער נראח כאשר כי כוסות ארגעגשתיית
 זח נקרא ע5יון פניסי טסקום ואחרית תקוחעור
 הוא חוח שה5י5ח וטפני . ישועות וכום חטחכום

 כאח ופע5תם טררינתם עצם ישראל שקנוטיוחר
 עור שיש עי נמרים כוסות ארבע כשתייתההוראח
 ואפ ואת. נאו5ח אחר נגהשך ישראי פע5תע5וי
 חוא וה5א הכום שותים אנו 5מח כן אםחאטר

 עתח משקח אין כי 5% קשיא וח איןלאוטוה.
 וח כליל כי רק סלכיוה. לארכע תרעיח שיכום
 וח רכר עי ככח שישראי חואת חמררינחקנו
 בפוע5 %א כ5כר ככח והוא 5עתיר שיחיהטח
 ארכע שתיית כי נמצא ישראי. אצי הוא חוחוהכח
 טח זח רכר שככחם כטה 5ישרא5 חם ח15כוסות
 נטשך חאכי5ח ואחר שקנו ישראי מררינת עיטורח י כ5י5 האכי5ח וכאשר לט5כיוה. טניעשיהיח
 נם כאו כוסות ארגע איו שתיית ו5כךחשתיח

 ישרא5 נאו5ת אחר נכהמך שחם טח ע5 לחורותכן
 שכ5 כמו חנאי5ח הש5ימות חיציאח כייישקנו
 חסלכיות וחפסר חאכילח שייטות חםכוסות

 והוא חנא%ח אחר נפשך חוא ישראי שיותנחונמן
 כ% טאה חאיח חדגרים והכן חנאו5ח.ש5יסות
 ארכע שתיית עם מצח אכילת כי זח ככיחרמרים
 כשליפות. ישראל מררינת על חוראח חואכאות
 כאות ארבע ענין חכטים רעת לך התכארחנח
 חכטים. מפי סקוכ5 גרור רעת אטתי רעתוהוא
 מתחבר כוסות ארכע ענין חאלו חחכטיםו5כי

 פסח ש5 חאכילה שכאשר וטריר טצה פסחאי
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 אפשר אי ישרא5 מע5ת על טורים וטרורמצח
 אגילח אל כי 5וח רוטח ענין על חכשות יוח ש5א'

 אחר כ5 חכטים פירשו ולפיכך כוסות שיחיוראוי
 ומרור. מצח פסח אל 5חתחכר שראוי טהשחר
 על וחטפרשיס חאחרוניס רוב שהסכיטו טהאנגס
 גא51ה ש5 5שונות ארכע נגר שהם כוסותארבע
 חפירוש עיקר 11ש וח מררש פיחש לך כיארעוכבר
 רק לחאריך ואין עטוק רכר חמ כי ב~חועיין
 רכרי ררך על טמר ויש וח. אל וח הרכריסתחבר
 בי 5הוריע וטרור טצה פסח אחר בעניןאגרה
 וט וכשבי5ם טטצריס ישראל יצאו אכותכ~כות
 בחיר שהוא יעקכ נגר הפסח הגא51ח. אלישרא5
 יעקב שנקרא תטים שח הפמי ולפיכךשבאכות

 א5 ויחי בפרשת רבות ובסררש ישראל. פוורחשח
 כך אלא כך יעקב אטר לטח במצרים תקברנינא
 ישראל פ~ורח שח שנאטר כשח נטשלתי יעקכאטר

 חטוריס כשר אשר שנאטר כחטור נכממליסוחמצריס
 אל לכך כשח תפרה חטור פסר כל ונאמרכשרס
 חטצרים. כי יחיו.נפריס ש5א כמצריס תקברניאל

 שחיח הפסח וכנגרו שח נקרא שיעקב ט~תלמרט
 שכחו בטרירות שחיח יצחק נגר טרור תטים.שח
 תולחת בפרשת רמת במררש ואטר טראות.עיניו
 טה ארם רבש"ע לפגיו אמר יסורים. חרשיצחק
 כנגח טתוחח חרין טרת כך טתוך יסוריןבלא
 חרין מרת אין יסורין ע5יו טכיא שאתהסתוך
 וטטך תבעת סוב רבר חייך אטר כנגחטהוחח
 כתיכ אין כאן ער חספר טהחלת מתחילאני

 שנאטר יסורין 15 נהן יצחק שעסר וכיוןיסורין
 מצח טראות. עיניו ותכהין יצחק ~קן כיויחי
 ויחע חשאור טן נב% שהמצח כשביל אברחםנגר
 חונאת על חתורח חוחירח לטה חכטים שאמחטה
 סוח ופירוש רע שסוח מפני מקשות בכטהחגר
 חשאור בחס יש כותיס כי רע שבו חשאוררע
 ואכרחם אותה 5חוטת אסור 5כך לסורו הו~רובקל
 חסצה כטו אוטות של חשאור ס! גב%חיח

 ועוד מצח. נחשכ אכרחם לכך חשאור. כפשגב%ת
 מצח 5הקרא שראוי אהר ענין לאכרהם 15יש
 רבותינו אכל שם. עיין בטקוטו שהתבארוכטו
 פסח שס פירשו חס בא בפרשת רבות במררשו'ל
 שנהבאר וכטו אחר כענין חאבות נגר וטחרטצא
 חנח לקצר. יש כאן אך הארבנה ושם שם כןגם
 כאשר אכות ש5 זטתם חס רכרים שלשהאלו
 ר' נגר ל~ח חמתחבריס כהות מרכע בחהנראח

 אחר נטשך חשתיח כי לך אמרט וכבראטהות.
 שפסח ומאחר האכילח. אצ5 חשתיח וספ5חאכי5ח
 חטסות שתיית באו אטת ~כות ננר וטרורסצח
 כי האנשים אצ5 ספלים כן גם שחם חנשיסננר

 ק51. שנאסר ישרא5 יצאו ואמחוה אבוהכ~טת

 חגכעוה ע5 טקפץ חהרים על ט~ג כא וח הנהחרי
 ישראל של לטעשיחן טסת% אני אם חקב"חאטר
 אכותם לוכות טסתכל אני 5טי א5א ג4א5יםאינם

 אכות א5א חריס ואין חחריס על סו5גשגאמר
 יחיח וח ולפי ע'כ. ח' ריב חריס שטעושנאמר
 רי מט אטשת כ~כות חגכעות ע5 טקפץפירוש
 ננפן אשתך שם על אטהות ר' וטת גגרטסות
 האילעת כ5 בטררש ויש כיתה כירכתיפוריח
 ווח חגפן טן חת טיט שאיט עס חרכבחטקב5יס
 צטעח וחיא אחר טין טקבל ר5א כגפן אשתךשאמר
 חיין יעל חיו. צנועות חאטהות כן ביתךכירכתי
 כוסות ארכע ולפיכך חגפן פרי טראטברכין
 אטשת ל~כות רטו חגפן פרי כירא עליהסשטכרכין
 5פי לכונה עייח ישים ש5א וכטררש51צניעת1
 שעת ואל שנאטר לכונח נקראותשחאטהות
 עליח ישיס לא 5כך מררכיהן שפרשה חוה5כונח
 כי כצניעות בפרס חאטהות שנשתבחו חרי5כונה.
 חצניעות. חש העליונח וטררינהח חאשח שכחעיקר

 שחר טצח פסח ענין נתכאר תשיעי כפרקוכפרקים
 טהוס! כאן אין ב~ח הקשו אשר הקהפיות וכלע"ש.
 אסחש. ע5 נתכאר חמצח בטקוםרק

 ס11פרק
 לראוה ארם חייב ר 1 ר ו ר 1 ר ל כב
  עצטו שיראח חייב ארם שכל פירהש עצטו.את
 51רוטס לפאר לשכח לו ויש טטצריס יצאכא15

 חייביס אנחט לפיכך שטסייס כטו זח על5הקכ"ח
 אחר שאמר לטח דוטה וח מין וט/ לה5ל5שהת
 רכאן אותנו. אף אלא מי אכותיט את 5אכך

 עצסו את לראות חייב וחר חר כל לוטררצתו
 5חר חשא חחר יביט ולא חיוצאים חיו הסכאלו
 בפני וחר רור כל כי כן גס יצאו שאחריסשיביט טבלי חיוצא שחוא הדור יראח רק בן גסשיצאו
 יביס ולא חיוצא חוא באלו יראח ולכך חואעצטו
 5י ח' עשח וח בעבור קרא נייתי ולבך 11לת1.אל
 לקטן אכל חיויא. חיח שא כאלו 5ט כתיבולא
 5וטר רצוט וט' נאל בלבר אכותיט את 5אאמר
 %פיכך יחר והכנים האכות שחוציא חוא הש'יכי

 אותט אף אלא מ5 ב5בר אטתיט את לאאמר
 כא15 יראח חחר ששא חטקב5 מצר בוראיורצא5
 א% אחרים. אל שיביט' טבלי חיוצא חיחחוא
 ביחה חכל חוציא חגא51ח פוע5 אוהוא חקכ"חמצר

 בכ5לות ישראל את גאל שחקב"ח ~ח רברופיחש
 חיתה ישראל את חקכ"ח גא5 כאשר כישלחס.
 כרשוח ישרא5 יהיו ש5א ישרא5 כ% לשםהגא51ה
 5אבווש כטו 5כניס חגא51ח חיתח 51פיכךמצרים
 שייש חחר נ4אלים שיחיו חקב"ח חצה חיחשא15

 אא חשויח חיתה אז חכיפ כלכר מ5יחסטמצריס
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 את 5גא51 רוצח היה הקב"ח אכ5 ב5בר. רוראותו
 כל יראח ו5פיכך עטהם. גאל אותט אף51פיכך ישראי ב5 ע5 בשוח ישרא5 ושם בב55ישרא5
 מקשים יש ממצרים. יצא חוא כא5ו עצמ1ארם
 כשאר סשועברים אפ חרי חיצשח 5פ חועילטה

 סיביות. סשאר מצרים מ5טת שנא רטאיפלכיות
 ממצרים ישראל יצאו כאשר כי הם חבאיורכרי
 לחיות כעצטם ראוים שחיו ער בעצם חטובקכ15
 עצמית חמע5ח 1ואת מע5תם טצר חוריןבני

 עצם סצר חורין כני 5חיות ראוים שחםלישואל
 כי %י עצמי רבר יבטי 5א מקרי 1רברמע5תם
 חורין כני שחם חואת חמע5ח ישראל %עריין
 חקב"ח שחוציא אחר כי במקרח השעכור עםבעצם
 ו5א חורין בני אותם ונהן ממצרים ישרא5את
 ממ5כת 5י תהיו ואתם שנאמר פלבים אמ אלאעור

 בעצם 5ישראל חוא השם וח קרועג וטיכהנים
 כגטתם נהבט5 5א בוח שיש. 1חחשיבותוחמע5ח
 כל ישרא5 חכסף אומרים ו5פיכך כטקרחשחוא

 חמעלח טצר 1וח בגלותם. אמ הם מ5כים כניישראי
 במקרח נהכטל לא בעצם ישראי שקנווהחשיבות

 אל נמשכים חם רכרים שכמח ספק 1איןכ55.
 חורין כני שחם אחר 1חחשיכות חמע5ח גקישראל
 במקרדע עברים שחם מה כחם יגרע 51אכעצם
 שהוא כרבר 5חאריך ואין וח חוא פשוטורבר
 זוט רכר שחבין יטימטאר

 חנירסא וט, חייבים 1 נ ח נ א ך כ י פי
 יפיכך מאר אלי נטנח וחיא אשכנז כסררישסצאתי
 ירומם יפאר לשבח 5ח5י 5חוחת חייביםאנחט
 וט' נסים שעשח ימי 1יק5ס 51ע5ח 5כרך5חרר
 שכח וחוא ח155יח 5פני1 1נאמר שכחים טיוחם

 שכחים עשרח נגר שכחים עשרה שחם 1נראחעשירי.
 כעשרה פסחים ערכי ובפ' תח5ים. ספר כחןשגאטר
 כשיר כמזמור כנצוח כניגון וח ספר נאטר זמרמיני

 1גר1ל כח155יח כאשרי בחוראח ככרכח כתפ5חכח5י
 ע"כ. אחת בתיבח ושכח שם שב51ם ח155יהטכו5ם
 5פניו ונאטר שכחים מיני תשעח כאן אמר1לפיכך
 גחל היאר ששא חעשירי חשכח חואח155יח
 מעכחת שחוציאנו גרסינן וחכי שכחיכנכעשרה
 וטאבי 5שסחח פיטן5חיחת

 וטשעכור טוכ ייום
 וח רכר וכיאור חייויא. יפניו ונאמר5)514ה
 כהשועברים עכרים שחיו פירש יחרות.סוכרות
 וחיא עכרים שחי1 שלחם שפ15ת על כירהיטצרים
 חעטדה שחיתח ועור יחיחת אותם פוצשחקב"ח
 טינח אטר זה 1כנגד רוחם את חטשכרכפריכה
 נשבר כפרך כחם סהטעכרים שחיו 0פני כי5שמחח
 עחפך ח ז ב תויח חינה כי יגון יחם וכארוחם

5שסחח.
 סר ביופ ואחריהה שנאמר אכי .חואחסרירות כי חייחם את וימררו נגר שכ 5יוס ומאכי

 בין יש וחיטק חאבל. הפך שחוא טוג ליוםנחפך
 ויטררו ובין בפרך ישראל בני את טצריםויעביח

 שחארם מטה יוהר שחש חפלאכח כי חייהםאת
 ארם של כהו חכהשבר פרך עבורת הש 5סבוליטל
 של חחיים אי מגיע חטרירות אבל חיט4 באומזח
 ומפני חייהם. את ויסורו ווחו מנחגם ע5 שאינםארם

 אטרו לכך לגמרי חחיים כט1ל ע5 חואשחאבי5ות
 שב. ליום ומאבל חחיים. א5 שהגיע חמרירותעל
 וישימו זח אחר וח בכהוב נזברו רברים ש5שחוא15
 ויעביח וט' כסכ5ותם עטת1 5מען מסים שריע5יו

 חייחם את ויטררו בפרך ישראי כני אתטצרים
 תחת שחוא טי חיינ1 ונהשעכור וטי קשחבעבורח
 רק עברות ררך לו עובר שאיט קכ על אמ אחררשות
 5א ו5פיכן- במסים 5מ5ך טשועכר שהוא חעםכט1
 שחרי מסים שרי עליו וישיסץ של ככתוכ וחנוכר
 ש5שח חזכיר הרי למ5ך; נהפועברים חיו זח לפניגם

 עברות רהוא וח אחר זח פרעח עייחם ששםרכרים
 כסו 1חוא חרביעי חוא ושעכור ומרירות.פריכה
 אותם חוצש מזח חף בעמו חסשעכר טלך%
 פסחים  בערבי אסנם בלל. כהפעוכרים חיוש5א

 משעכור 5אורח מאפי5ח חש חגירסאכמשנח
 רבריכנ ארכעה איו עי אחר עור חוטימיגא51ח
 כטצרים חיו כאשר כי ו"י 5רכותיט כזחוחכונח
 כאפי5ח עוטר שחוא כמי רופים חיו אחר רשותתחת
 כטצרים חי1 כאשר כך חשטש. וכין כינו חפסק1יש
 5א כא15 חיו טצרים שעכור ע5יחם שחיח זחכלא
 ישראל חיו כאשר אמרנו וככר כפע5. נמצאיםחיו

 1כאשר כחטח כמעי כעוכר נחשכים חיוכטצרים
 ופיצאו רו"י אמרו וח 1ע5 חטלד כעוכר נחשכויצאו

 טצשות 5הם חיח ש5א יופר רווח יאורה.מאפי5ח

 5חיות 5אורח יצאו כך ואחר חאפי5ח ווחובפעי
 יפיך הטשועכדת חאומח בי כפעי טצשות5חם
 נחשכת חאוטא אין פקום 1סכי כזח וכיהמאבמס
 כתוכם גכ5עים חם כא15 שחם 15מר מצשותככ5תי
 יפי ישראי שחיו כפו כחמח כסעי חעוברכמו

 ואהר יא1לת. מאפייח וזחו בעצמם טציאותיהם שאין נחשכו ויכך טצרים רשות תחת יעםשנתח1ו
 ווחו שעטר סתם חוא 5גאו5ח טשעכור אמרכך
 תרע חטשנח רברי תבין 1כאשר ז"3 חכמיםרעת
 טיגח לחירות סעכרות רכר אשר רכרים הטשחכי

 טשעכ1ר 5אורה טאפי5ה טוכ ייום סאכי5שמחח
 ויוציאט ככתוב שנזכרו רכרים חפהשח חםינא51ח

 וכסץרא נט1יח וכזרוע חזקח כירח'
 גר~

 וכאאות
 כחרים חם כי חאל1 חרכרים והכןוכפופתים.
 שסעאתי כפו חטרה פרר אכי יחאריך; ואיןימכינים
 הטניחם אטרנ1 אשר ארכע רק זכר יאכנוסחות
 חוא חייויח יפניו ונאטר קשיא. כחם פיןאטת
 כך וכשכיי כאחר הטכח שם שכויי עשירישכח
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 טוטת עמט שעשח ט55 שטא מצר בי סט5םגרו5
 פגות מ15 ש5ם ש5 סגהט 1שהעי חפבעבשיטי
 יא נברא יאר או ס5אך ?ום לעשוהם אפשראי
 ווח חקא 5שמו טא הוח חה5ול ולפיכך יהכרךטא
 א5 מיוחר חטבע ושטי ש5ם ?ל סנחט חרש1כי

 חתטת ט מיו חשלם כש נב% יהברך שטאמתה
 1מחרש כרטט חש5ם את בממנח חוא לכךבש5ם
 חנבר5ים 0כל מיוחר המ ובוח %1שת א1תותכו

 ש$ 1טנחע הסבע שיטי 5יך חש5ם. טבעלא14ת
 יחיר חוא אשר בעצט יתכרך שט אל מיוחרש5ם
 1שאר חש5ם. גע נב% שחוא סצר ששחבש5ם
 חם שחרי חש5ם אל מתיחפים שחם סצרנב%יס
 אכל בל5. שיטי בש5ם פ1ע5ים אינם חע51םח5ק
 שפועל ח1א חעולם סע נב% חהש אשר יתכרךחשם
 שחוא שם על נאמר הל15יח שם 51פיכך כרטט.ט

 פשא4י במה 1חייע 5שטו חרוטי גה515 כעוהלליהכרך
 חקא. לשמ1 שייך טואי שזח 1טפתים אוחותמחרש
 איע חחל% כאשר כן נם ח"1יח תטצאאטגם
 ש5ם של סמנחט יוצאים ומופתים אוהותבחר1ש
 ומתחי$ שפסיים רזסדה פס1קי תמצאשחרי

 מנחנ שיטי ע5 נאמר איט רשם נב ע5 אמכח155יח
 נאפרו אשר הפש15ת רנם קשיא אין רזח ע51ם.ש5
 כן גם שס יפיכך ט5תו א5 51א 5שם מתיחסיסשם
 מיוחר חזח חשכח כי לטריע 1שכח שם טל5חוא
 שהוא ע5 שכח נתן אשר בטשם אג5 יתברדנ5שמ1
 ח5ל1יח 5ש11 רק תסצא 5א בעו5ם נסים ע1שחיהכרך
 כ5בר יתכרך לשם טא ונ%שת נסיס חרדששחרי
 סי1חרים חנסים ולכן שאמרט כמ1 ט5ת1 אללא
 כי איפא יורע וכמח סשח שאמר ווח יתכרך.ט

 אני 1נפ5יט עמט ב5כתך ח5א בעיניך חןסצאתי
 א1נק15ס וחרנם הארמח פני על אשר חעם מכ5ועמך
 5י פרישן לט ויתעבחן עמנא שכינחךבסיחך
 יעשח 5א הנפ5א1ת בי בפירוש לך הרי וטי.51עמך
 51כך נפ5אות שע1שח יהכרך חשס ירי על אםכי

 בירי אות1 ימסור 1לא עכי חשכינח שת5ךבקש
 ונאפר אפר לכך נפ5אות. יעשח 5א אז ביחפלאך
 1נפלאות חנסים על אותו לח5ל חל15יח5פני1

 לא כי כן נם ל1מר יש אמנם יתכרך. טחסיוחדים
 שם נאפר רוקא וחנפלאות חנסים חרדשסצר

 נחשעים וחם ל"שואי חבאח צרח % וקח1%ק
 1זח בחילויח. לחקבשח לח5י לישראל רא1יטמנה
 ייי על פג"ע ונושעים לישראל שחניע הצרחבי

 פעית זה אין כי להקב'ח סיוחר וח ופ1עלחקבשח
 עומרים כך נברא1 כ4השר חפלאכים כי ספניחפלאכים
 לשטת 1לש לנר1ע ולא 5הוסיף יו1% לא שיטיביי
 עושח. שחהש חקכ*ח ושן  ירי % אם כירבר

 לטוכח ונחפך לישראל צרה חיח כאשר%פיכך
 חצרה כס להם תשועח קאיהח והשינף

 שכרטט בוראי יחברך שטו ירי ע5הוא
 לכך לטוכ. מרע ו5שטת לעשות יטלחכל
 סטא 1טשעיפ לישרא5 שחיחה צדת ככלתקט
 שפ שפירש מי שם "ש גם ה5ל*ק. בשםלה5ל
 טפני 1וח חרכח. גה155יח 0ח%ל שטא15%יח
 סגל נב% שחוא חטעשים בל על יטל יחברךששא

 פי81ר אחר שגח אלי1 $יחס הוכל לאחנמיאיס
 נברל יהברך 1ח1א 0ח ברכר סיוחר חיח כןשאם
 % בו יש 1לפייך פיוחר ברבר סה5ל 1אי4וסגל

 בהל1לים סטל5 שח1א חל15יח לשק וזחהחטלים.
 1שבה שם שט55 ח5טיח לש1ן רספר,ו לפררבים.
 שטו ער שמעע וח חט5 שמיח זח 5שון ליחערימ
 השכחים. כ5 שכ1 מח ערימ 51מריהברך
 חא1ס3 אסדינן י ב ת כ ל כ ק ר פ ב1
 וחמעם מע5ח. כ5פי מחרמ כאלו יום בכ$ה5ל

 שחשלפ וכשכי5 כמנהט טחג חש5ם שיחיחשואוי
 וח חיח לא מם אמת יתברך טחתי1 כמנתטטחנ

 סרותיו בן אם ע51ם של סנחט על טחגשחע1לם
 ענין אכל בצרה. חצריקים 1"15 כטוכח ורהעב1רה ושבדי חרשעים כי ושל1ם חם אטתים אינםיתכרך
 חקבשמ אין 51פיכך כמנחע טחנ שחע51ט מפניחזח
 אמרינן וכך העולם מ1 זרח עטדח חשכריטאכר
 שחוצ נהשח י1ם בכ5 ח5ל וחטסר זרח עכ1רהכססכה
 השפ נס כררך ע51גי כגחינ חקכ"ח עת שכ%אוטר
 השיט כט1בח וחרשעים כצרה חצריקים לטהכן

 חס כן ואס חע51ם סן ורה עכ1רה חע1בריסאבר
 שאסיו 1זחו 1נר41. חחמ 1זחו ביכ5תו אין1ש15ם

 פה שאמר מפני 1סגרה טחרף חוא שלכךכירוש5סי
 כשלו מכסים אינו לטה בן השם וטו ירכרו 1לא5חם
 כזמנח ח55 האומר אבל יטל. אינו 1ש15םחס

 סיוחרים כזכגים רק כמנחט טחנ שחשלםאוטר
 חש5ם רק הטכע סשנח רגר לכל לא פי1חר1לרבר
 חיטניפ כש בזכש נפים 0חהש בשח 1חקרושככגחט
 לו. שבח1זחו

 תעי3% ר ח א ט ובי נטרא כו
 מן "ק ח אי לחן שיק טמא י מטחל
 ט% ש עשת מחם יאת תחם ששח םשק
 יצהשע משיח. של חב15 חטתים תחיית תורה1מחן
 יפ קרישח ממצרים. ישראל כצאת רכתיבסצרים
 דכתיב תיח מחן גו' 1יטס ראח הים רכתיבטף

 תחיטן צאן. כבני נבשת כאייים רקדוחחרים
 חחיים. בארטת ח' לפני אתחיך רכתיבהמתים
 השפר לט לא ח' לט 5א דכתיב נ"שיה שלוחבט
 אוסר ברשי נחכש יכ 1נמת 9נ סיחפת והיוחנן רבי אמר ראמרי איכא פלכיות שעכור ט יוחטרכי
 פניחנם יריקים של נפשוהם פל1ט בו שישספני

 ש"ש א1טר חזקיח נפשי. סיטה הן אנהשנאמר
 פם:שן 1עייטון חווש ככבשן שדיקים של ירידתןבו
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 כטר תן 5שטד כי חנניח אמר לט לא ירירתןחאש.
 ע~חח. אמר אמהך %1 חסרך על מישא5.אמר
 ח' את הל15 %'יתן טלם. אמח חטים יאמח5מה
 5ש5ם ח' ואפת ע~ריח אמר חסח ע5יט נברכי מישאי אטר האמים כ5 שכשהו ונניח אמר טיםכ5

 ח5ל תקט 5כך כי כ~ח ור~ח כאן. ער ט5םאמרו
 שעיקר כיון חסכרא ~פי נב על אף הנד51 ח5ל51א
 15כור כאיפ שאט פשום חלל אוטרים שאטחרכר
 כי חקא חנח5 חלל טמר לט מיח חקכ"ת שלחסח
 לקמן שיתכאר וכמו חקכ"ת ש5 יסח טכרשם
 רכרים חכהשח כו שיש מפני ח5ל.ומהוץ אטרי51מה
 חיו אשר כ551ים רכרים חסהשח כו יש ה55מומר
 שחקכ"ח מפני ~ח ורכר טכעיים כ5תי רכריםכש5ם
 בראם כח"א כהכראם שנאמר כח"א ע51מ1כרא
 ואין כלכר נשימח ירי ע5 שנעשח נברל שתוח"א
 כאחת ח5שון חתוך ירי ע5 אותו 5הוציאצריך

 ט שאין חחני אות ח~את הח"א ~ח ומפניחמוצאות.
 מע5ח חע51ם טקכ5 חיח ~ח וכשכי5 חנשימהוק

 אות כח"א חע~ם שנכרא כשביי חחניתא5חית
 וט5פ כש5ם שחם ח15 רכרים חטשח אחםחחני
 הטכע כ8 ונכרלים נפלאים ע5יונים רבריםחם
 רכרים שני כחלל. טכרים ט5ם רכרים חמשח1ח15

 חימים. כסומ רכרים שני ממצרים יציאתםכהתח5ת
 חתח5ח. כמו חם סוף ים וקריעת מצרים יציאתכי

 שחוא מחמישי כסוף. המתים ותחיית כהשיהחכ5י
 חם אשר חראשונים שנים עם נמשך תורחמהן

 כן אם כח"א נכרא שחש5ם מאחר כיכתח5ח.
 אשר טכעיים כ5תי שחם חנפ5אות שיתח5קוראוי
 שחוא כמח החתח5ח כי וסוף. 5חתח5ח כש5םחם

 וכו חתח5ח. שא שהרי כמע5ח יותר שאחתחלח
 חרכר וש5ימות חרכר נש5ם ככר כטף כיחטף
 כשכיל כשלם אשר רכרים חחמשח 51כך עליוןיותר

 רבריפ ש5שח חחנית שהיא כח"א נכראשחש5ם
 5עתיר כסוף רברים ושני ממצרים יצאוכאשר
 אשר רכרים ושלשח חמתים. 51תחיית המשיחלימות
 ומתן סוף ים וקריעת מצרים יציאת שחםכיציאח
 חם שניהם סוף ים וקריעת מצרים יציאתתווח.
 שכל כחתח5ח שיחיו וראוים לישראל חויחחתח5ת
 חיכו יהיח וח' ורכר ומטנ נת ומ5חמותהמשיח חכ5י ~ח חפך יחיח 51כסהו כחתח5ח חואחויח
 כסוף כי כסוף ~ח שיחיח וראוי חנטצאיםוחפסר
 חמתים תחיית וכן חפסר. שחוא לרכר מסונ5חוא
 לפי תורח וטחן כסוף. שיהיח שראוי ספקאין

 כחחח5ח. שיחיח ראוי חנמצאים קיוםשחתורח
 י ת ל כ חם כ5ם כה55 שיש רכרים חמשחואלו

 טכעית כ5תי מע5ח כשלם שיש בשכי5פכעיים
 טכעיים. כלתי מופתים כן נם כש5ם חקכ"חמחרש
 של נפשותם מל1פ כו שיש אומר כואי נחכשורב

 טעלח לצריקים שיש על ןח כערה כי פירושצריקים.
 לצריקים חיח שאיט חגיחנם מן שנמלטין טחנכ~ת
 חניחנם מן נמלטים חיו 5א נברלים שחם ~אתמעלח
 ט5ם שחם מפני 1ס!15ת טכבים חשכרי51פיכך
 שאול ויורדי ניחנם יורדי חם סכעייםחמרוים
 כפועל מציאות 5חם אין חחומר  שכע5י יפינקראים

 מענין שיחע כמו כפועל מציאוהו אין חשמרכי
 ה~חו ענין שחניחנם גיחנם יורדי חם 51פיכךחחומר
 ראוי אין כי ע5יו מציאות שם ואין וצלמותציח
 ם 1 5 פ ~ח בהל5 שיש וספגי חנברל. שלם5חם

 ראוי שא אשר חניחנם מן צריקים ש5נפשותם
 ע51ם א5 באים חחומר5כע5י

 חנב~
 כך וכשכי5

 של ירירתן ט שטכר ראטר 5מן וכןטכעיים. כלתי מומתים כן נם לחם מחרש יתכרךהשם
 ע5 מורח כן גם ~ח ועלייתן חאש 5כבשןצריקים

 5חם יש נכרלת מעלח יותר שר חנר51יםשחצריקים
 לחם 5חויק יוכ15 לא חנבר5ת חנדולח מע5תןומפני
 חא15 חנרולים והצריקים טכעי. פעל שחואחאש
 ויוררים לשם שלים חנכר5'ם חפלאכים כמוהם
 לחם מויקים חטכעיים חרכרים שאין כש15םמשם
 חרכרים אין חככשן לתוך יורר שחוא פי עלואף

 מח חחלל עיקר שא זח ורכר כו. פועליםהטכעיים
 ובשכיל חנשמי הע~ם עניני מן נכ~יםשחצריקים

 חעולם. טכעי לחם 5שנות נסים עושח השי"תכך
 ח15 כ5 כי עליו 5סמוך שראוי עיקר חפירושוזח

 מעלח לישרא5 שיש טח כחל5 שיש ~כחהחכמים
 רכריפ חמשח שהם נבר5ת טע5ח יוחנן 5רינכרלת
 טכעיים רכרים אינם רכרים חמשח ח15 שכ5ש~כר
 ח15 רכרים חכהשח כו שיש כמח רי לא נחמןולרכ
 חש5ם כ55 א5 שהם רכרים הם רכרים ח15כי

 כן נם חם חנסים אכ5 חש5ם. 5כ5ל חם אשרטכעיים כ5תי כא15 רכרים יתכרך השם מן ישוכודאי
 ח15 שהיו כמו הש5ם 5כל רכר ואיט פרטים5צריקים
 של נפשוחם סלומ כו שיש אמר 51פיכךרכרים
 15 יש עצמו כפני וצריק צריק כ5 רחיינוצריקים
 * ת 5 כ נבר5ת מרריגח ~ח ורכר פגיהנםהפלטח
 ם י ס נ עושח יחכרך שהשם ראיח וטזחעצמו. כפני ~את סררינח 15 יש וצריק צריק בלטכעית.
 טח כי אמר יצחק כר נחש ורכ פרטים.5צריקים
 כיון פרטיים 5צריקים נסים עושח יתברךשחשם
 נקרא זח אין חרי צריק חוא אשר 5כל ןחשערשח
 אכל וצריק. צריק כ5 כ51ל וח שרכר יחירצריק
 וע5ייתן חאש לככשן צריקים ירירת כו שישספני
 גסים שעושח כמה להקכ"ח שבח יותר וחורכר לנמרי יחירים פרטיים 5צריקים וח שעשחמשם

 כ~ח יש ועור מכואר: ~ח ורכר יהירים5צריקים
 חל1 רכרים 5חכין וראוי לחאריך ואין עמוקיםרכרים
 וח. את יבין כאהטר חכמח רכרי חם כי מאורמאור
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 או רברים. ש5שח כשכי5 חוא חצריקיםותשועת
 כאשר כי 5חסיריו עושח שחקכ"ח החסרמפני

 חרין פשורת 5פנים הקכ"ח עם עושיםחחסירים
 חקכ"ח וכוח עושים ארם כני ששאר מטחיותר
 יתכרך ככורו כשכיל או כן. גם חסר עטחםעושה
 עושח ו5פעמים וכבורו תפארתו 5חראותשעושח
 טחשכהו יגמור ש5א כעצמו חרשע כשכילהקכ"ח
 חרשע נגר ועומר חרשע כיר צריק יניח 5אוחקכ"ח
 יעשח כשכי5נו 5א כ15מר 5נו 5א טמר חנניהו5פיכך
 צרקותנו. כשכי5 ו5א הרשע רשעת כשכי5א5א

 אוסר ועוריח יעשח כבוח כשכי5 אמרומישא5
 אחר כ5 רכרים ש5שח וא5ו ואמתו. חסרוכשכי5
 5א חנניח שאמר טח כי חקכ"ח ש5 ממרתו1אחר
 יוציא ש5א חרשע רשעת כשכיל שיעשח כ5ומר5ט

 כמרת חקכ"ח יעשח ווח 5עשות ירצח אשרסחשכתו
 שיעשח פישא5 שאמר וטח חרשע. נגר שיעמורהרין
 שחקכ"ח מיוחר רכר שא ותפארתו כטרו שםכשכי5
 שאטר וטח יתכרך: ותפארתו שטו ככור כשכי5עושח
 רכק ואחר אחר כ5 חצריקים כי הוא כרוךחקרוש שי מרתו כן נם חוא החסר כשכי5 שיעשחעוריח
 חרין. כפרת רכק צריק .יש כי מיוחרתכסרח
 אין כי רק יעשח כשכי5ט 5א חנניח אטרו5פיכך
 צרי9 ויש סחשכתו. יוציא שחרשע נותן הריןמרת
 ויש מישאל וזח יתכרך שמו 5ככור טעשיושכ5
 וגו' חסרך ע5 עוריח אטר ו5פיכך כחסר רכקשהוא
 איח חטים יאמח 5טח פשותף ענין וח דכראמנם
 5א אצ5 5קמן ועיין וח. כ5ם אמח 5כך א5היחםנא
 ה55~1 חנני' אמר כע5ייתם וכן יותר עור יתבאר5נ1
 כמרת חרשע 3גר עומה ששא ספני 51ומר טיםכל
 עושח ששא שכחוחו אמר מישאי וח. יעשהחרין
 ע5ינו גכר כי אמר ועוריח יתכרך: שמו שכחכשכי5
 ~פארו לחל15 ויש חסרו. כשכיל עושח שחשחסח
 יתכרך חש כי כ5ם רכר חחש 5ש5ם ח' ואמת וחע5
 וח רכר יתכאר ועור אפהתו. ע5 טעירים והכלאמת

 ע5 אמר שחר אחר כ5 חחכמים ח15 חנחכאריכות
 1 יסוריו חם וטח חופכעו חח55 ארניטח

 טזפרק
 ~טאת ף עכרי חיל1ח5קייח

 5חקכ"ח שחם ח' עכרי שחם מצר וח כשור ח/שם
 לרוחח סצרח "וציאסם עמחם נסים עיטחשחרי
 כי חי עכרי חם שגא5ם וכוח 5אחר טשועכריםחיו הרי שחושיעם חרוחח רכר כ5 כי חי עכרי חםוכוח

 ויש לח5ל. 5חם יש 51פיכר אחר מרשותחוציאם
 יתכרר לשמו חמיוחר ח515 כ15מר א' שם את5ה55
 א5א ח' שם את ח' עכרי ח155 כשיאמר ריוחיח

 ח' עכרי שחם פצר 5וטריטרצח
 חערא9 ו פ כ ל י ח ל ם יחראוי

 טסיף חור עמה שטטיכ כטח ש15 5ארה טח55שא
 5רוחה מצרח שששיעם יפי חי שם את 5ה5לכח5ל
 רכר 5חם חעושח ח' שם את 5ח55 5חם ראויוכוח
 עכרי שהם מצר כי לשנים. אותר ח5ק 5פיכךוח.
 יחיו ש5א 5ה55 5חם ראוי פוכות עטחפ ועושחחשם
 ה15ל מה55 שיחיח חוח מצר אין אכ5 פוכחכפויי

 עמחם עושח שחוא סצר אכל יתכרך: א5יוחמיוחר
 אמתת סצר וח שרכר 5רוחח טצרח וששיעםנסים
 של שסי מצר חוא לרוחח טציח גא51ח כ5 כישמו
 שפו. לח55 5חם ראוי וח וכשכיל כ5כר יתכרךחשם
 עו5ס. וער מעתח מכורך ח' ם ש י חי
 ש5ש ככ5 חקכ"ח שכח 5ספר כך אחרחתחי5
 חוא עו5ם וער טעחח מכורך חי שם יהיעו5נעת
 כ15מר ע51ם וער טעתח כתכ 5כך כי חע5יוןעו5ם
 יחי 5שון 5חכין וראוי חכא. עו5ם וחוא עו5םער

 נסיא הכא. ע51ם ע5 רמו ושא עתיר 5שוןשהוא
 יחא שתקנו כמו ע5יון ש5ם סן היא ואת כרכהכי

 ע51ם ווש ע5מיא ולע5פי 5ע5ם טכרך רכאשמיח
 עלסיא 5עלם קריש קרושח כסרר שמצאט כמוע5יון
 אסר חשני. חעו5ם נגר כך ואחר ירוע. וחורכר
 קריוש נגר ווש ה' שם טח55 מכואו ער שכהטפצהרח
 סבח9 ער שסש ממורח שאמר מח כי מרומאכשמי
 אל ח515 נסשך חשמים מן כי חוא. ה' שםטח5ל
 סערכ ער מטורח חתנועח שחיא חואת התנועחסצר כי א5 כבור מספרים חשמים כרכהיכ יחכרךהשם
 5טהנועע חתנועח נותן וחוא ככחו חמניע עלנערח
 כי ח/ שם מחו55 טכמו ער שסש ממורח5פיכך
 ומצר מניע כ5א סהנועע אין מתטעע כאן שישאחר
 חשמש ו"ל ואטרו השני. כעו5ם טח551 הואוח
 וסק5סה ח51כת שקיעתח וער וריחתח סעתחוח

 שם מח5ל מכמו ער שסחט סטזרח וטנאסר5חקכ"ח
 שפקכ5ת חתנועח מצר כי וח רכר כיאח חנחחי.

 ופקלמת חו5כה הכ5 חסגיע יתכרך השם מןחשכהט
 חשפש המניע ע5יון כח על מורח חואת חתנועחכי
 המש חשסש ורוקא. 5חקכ"ח. ופקלסת חו5כת5כך
 כסלטה. יושכת ראשונח חיא כי חכוככיםשאר

 יתכרך חשם כח ע5 מורח כיחור חיאו5פיכך
 ש15 ח15ל וכר חש5ישי כעו5ם. 5חקכ"חומק5סת
 אונעת שחם גכ ע5 שאף גוים כל ע5 רם שחחשכטח

 שא כי שת כ5ם ע5 רם יתכרך שאמש5קות
 כ5 ש5מות ש5שח כא15 וכר חנח כרצונו. כהםעושח
 חוא כי תאמר ש5א וכרי ל1. חראוי יפי ושכחשכח
 דהטפים כי כך חרכר ואין יתחתונים כהטותףיתכרך
 חשפים ע5 חי אמר ארם לכני נהן מאוץ5חי

 חשמים על כי חתחתונים כט נכרל שחואככוח
 ככחץ כי מאחר תאמר ש5א פירושו אוככורו.
 ככהץ חנח כתחתתים שיש חשפ5ות מצר5פטח
 % רם כי גכ על אף אמר לכך שים איט 1של1םחס
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 הבין: כאשר הפיררט עיקר ווחחתחתוטט
 א5 החלל ליתן שבא לפרש יש עור1
 שאין חמחית טצר חאחר רברים. כשלשחחקב'ח
 ט19מ. ככ5 שלו שהל51 טצר חשני אל'1.חפסק
 חמחית וכננר הכנ על ברונוממ שחואחשלישי
 כ15מר עולם. וער טעתח סכורך חשם שם יחיאמר
 ואחר חפם9. ואין סכורך שסו זסן כ% מחישחוא
 טה בי חע%ם ככ5 משם ככ5 שלו שה*5 אסרכך

 בכ5 בי ל1סר כא מבואו ער שן סמזרחשאטר
 1ת81 ח' שם סחלי סכואו ער שט4ט ססורחחעוים
 מבואו. ער וכהט ססזרח שחוא חעולם כליולל
 כי שאמרנו אחר כי עים כל על רם אמר כךואחר
 עלוי קגו לשכח כי אמר הע%ט ונכל נצחישבחו

 ע5 רפ אסר לכך חכל. על טתחטם שהמוורוסמות

 לשתות לשכעים סח%קיט חטים כי חי טיטכי
 חח שלה חסנעת תרע כזח הכ5 ע5 סהחסטוחמו
 % ע5 רם חיח לא הכל על חטג11ת1 חיח יא אםכי
 טים כ5 ע5, רם שחוא ומצר חאוסוה. חלופיטים
 בי חטיאכים כ5 סן גכוח חמו סחולקים חםאשר

 ואחת אחת לנ5 אך טים % על רכים אינםהסלאכים
 יהברך מוא עליחם הטושל פ5אך יש חאוטותסן

 בל על רם שחוא נרע כוח טים כ5 עלסהטל
 חאלחיפ אלחי חוא בי שא0ר כסו חרסיםחשאכים
 ישיבתו כך עייון שחוא וכשס חארונים.מרוני
 נמצא ככורו. חשפים ע5 ואסר חח סטע5בשסים
 חמחית טצר אם פנים בשלשח חמ חח5ו5 וחלפי
 חע*י כתכלית מם חעתם כ% מם חוסניםב%

 ראשון ופירוש כ5. על סתרוסם שחממרופמות
 : חאסת תכין כאשרעיקר

 חמביימנתוף אלחיגו כחיטי
 מאיסי הכהשפי5י חסנביחי יורי"ן חסשחהוסיף
 בסוף שחיו'ר ספני בי וכהשח מושיכי.5חושיבי

 וכרי חאות 5חטשיך שצריך חכ14ח חכהטךחמו
 וכין מגכיחי בין אהטר רכרים חטשח אלד כיןלחלק

 כאו סושיכי ובין לחושיבי וכין טקיסי וביןכהשפילי
 ביניחפ חל1ק נעשח חתיבח כחסשך כי יוריאןחכהטח
 כי סחויקים. חם חפעויות אלו כי יוסר וכאב5שון.
 סנביח* כי לראות נהטפי5י חפך 5שכתסשביחי
 וחרסים חגבוחיס חנסצאים שכ5 5וטר רצהלשכת
 ועם עליחם לשכת ס4כיחי וחוא רשותו תחהחם
 יראות סשפי5י חחו חפחותים את שוכ איט א%

 וסשפייי 5שכת סשביחי יחכרך שחוא ואסרמחר
 חן ש5חם מייאוח 5סדר וכארץ כשסים5רשת

 חש%ים את עוזב שאינו חן כרשותו חםשחנבוחים
 'רי ע5 שלחם סצשות ססרר חשי"ת כי אמר והע5.

 שישח ירי ע5 עו5סו מנחיג וכחס ורחסיס וריזחסר
 שחקכ"ח % טעפר טקיסי אסר )5פיכך ח15.דכרים

 אותו סקים כאשר %פיכך הארץ ער שפל כך%
 שחוא טח זח רכר אכל חרין. וכסדת כמשפטחמ

 נריכי עם נריכים עם לחושיכי אביון יריםפאשפות
 אכיון שאיט * רי חרין סצר כי חחסר ע5 חואענע
 אותו סושיכ שחוא טח אכ5 ארם בני שאר כמווהוא
 חיו"ר הכהטך ולפיכך גסוה חסר זחו נריביםבין
 סצר תח חרין טצר זח ביניחם חילוק שיש זחסורח
 שהוא השלישי אמנם 5טעלח. שההבאר כסוחחמר

 שסחח חכנים אם חבית ע9רת טויטיכי אמרחרחסים
 אשח ב5 שחרי חסר איט בי רין מיט חסר איטוזח

 חריו כי רין מיט בסכע כנים 5ח יחיותנבראת
 שחוא ער שפל1ת אליו שחגיע רל טעפר סקיטיכסו
 אותו 5חושיע וראוי ארם כני סשאר ושפלפחות
 שאיו רק ופלות זח אין כנים לח שאין זו א%כרין.
 חואת מנהגח נשיט לשאר שחוא סח חכרכחלח

 חרחסיפ מוא חסר וקצת חרין סרת קצת%אח
 חקב"ח סרות שלש וכאלו עולסו. כו סנהינשחקב'ח
 כהטפט חסר עושח חי אני רכהיב עולטוסנהיג
 כהטשך ביניחם חל91 עושח 5כן כארץ.וצרקח
 חכהטפילי 5שבת חסנביחי שאמר שאחרחיורי'ן
 כשלשח טלסו וסנחיג חיא ככל השנהתו בילראות
 כאן ין חרי וחרחסימ. וחרין חחסר וחםרברים
 שחוא חאחר חחנהטג יושלם שבחם דכריםחכמטח
 חס היח לא כן לא ואם חגכוהים עי אף חכי עייכ%
 לשכת חסנב*חי ווחו לחנהיגם בירו כחושלום
 חשני חנט?אים. כ5 לחנהיג סרוסים כגכחישיושב
 חכהטעי5י וזחו וחשפ5ים חפחותים את עווב אינוכי

 הכהשפי5י א5 רכק אינו שזכר וכארץ וכשסיםלראוה.
 פירוש רא שפלים מארץ חשסים אין כילראות

 כשסים אשר כל רמוח כי מת יראותחסשפי5י
 חקכ'ח שכחם מרות ש5ש זכר כך ואחרונארץ.
 כסו וחרחסים וחדין חחסר וחוא עולס1סגאיג

 מחר אחר % כין חכהשך כיו'ר סחלק ולכךשחתכאר
 וחל5 בתח5ח ח% בחל5 לסיים כרי חל15יחוחותם
 תסצא וכן חיי. רק סעשיו ככי שאין יך סורחכסוף
 5חןבחורו

 כחורו במסור וסיים כחוח שסהחיי
 : בחודו וסיים כחווע פתח חגרו5 כ5%וכן

 כ"ימכ ססצרים ישרא5בצאת
 "ףצ שיח חאח כפ% חא מכח כ5 5מגמם
חטראי

 יסוכ חיררן חנוס ראח חים וק סטשיותע
 צאן. כבני גכעות כאלים רקיו החריפ וכןיאחור
 טיפני ארץ חאי ארה מ5פני חסזסור כסוףוכן
 5טעינו חלסיש סים אנם חצור חחופכי וכןא"י
 את חקכשה חנהגה שסיר אחר וזה ח5שון. כפ5סים

 סז יוצא ואיט חשים חנחגת שחהש כרכרחע51ם
 לטע5ח שחם כרכרים 5ספר כך אחר חתחי5חטכע
 1כ5 כע%ס1 סחדש יתכרך חשם אשר חטכעסן
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 שה141 חקכ"ח ירי על חחוצאח וכאשר ונפלאות נפים תפלאות חחש חם כ~ם כך אחר זכר אשרחרכרים
 ישראל כצאת והחחי5 כשלם. הקכ"ח יעשחאשר

 יש גי זח פירוש ל1עז. פעם יעקכ גיתמסצרים
 יעהב שם יעהב וגית ישוא5 שפא שתילחטראל
 טצר ישוא5 שם אפנם %גה זאת צמח שחםגטח

 אוטת וכן עליון. כח בהם שרגק משיכותםסעלתם
 שחם כסח חאחר חשם שנעה. שתי לחם זכרמצרים
 עליון כח כח שרכק טח השני חשם כלגר.אוסח
 רגק ישראל כי רק עליון. כח כח רכק אומחש%
 ככה וחאומות יהברך חשם חלק שהם קרהפככח
 כגמז לישראל חשעטר שחיח ואטר טעלה. ש5שר
 יעקג גית הטעכור מצרים יר ותחת ישראלשחם
 נעשה אז פמצרים יצאו וכאשר ל1עז עםתחת
 ונשיא ראש שחוא יחודח לחיות לעם לחקכ"חישראל
 ישדח שכם שחוכחר מאחר כי לקרשו.לישואל
 גשכש טלכים פטט לפשוח לקרשו חוא חנחלט5כים
 אלחיה. קרושח על כצרח חזאת והקרושחקרש
 ל1טר רצח כי יחודח חיחח נקכח לשוןואפר
 פקורשת שחיא כאשח יתכרך לשמו יחודחשהיהח
 שאם ועור לשפו. סטורשת יחודח חיתח כךלכעלח
 בהטפע 1של1ם חם חיח לקרשו יחורח חיחכחג

 יוהד חוא קורש %1 חקכ"ח א% קרוששיחורה
 אל קורש שחוא שרגר ל1 קורש שחוא פם'כטעלה
 יחודח חיתח כתג לכך חארם. סן גפעלח יותרחארם
 טן חקרושח שסקכל יחודח ש5 שקחשתואת1
 ט! הקהושח שפקכלת חנקיכח כטו יהברךחשם
 טמשל1תי1 ישראל הקרושח. סקגל יחורח כןחכע5

 כררך חואת חיציאח שחיתח ומאחר גפרט.ישראל אלחי נקרא כי ישרא5 על חקכ"ח ש5שטבמטלתו
 שלא חנעשים חרכרים וכל שלם של סשחט טןומטי
 טן וכפעלח כטררינח יוחר חם ע~ם ש5כסנחט
 חיו כך ספני שלם של כפנחט נעשו אשרחרכרים

 לחוחת כפ1לים חיציאח טן שנסהצט חרכריםכ5
 ישרא5 5קרשו יחודח חיהח טררינח עלפררינח

 לחוהת כפ1לים כ1לם וינוס ראח חים וכןטכהמלותיו
 מן כטררינח לטעלח חיציאח חיתח גי זח רכרע5

 : חזח חרגר מגן ע%ג ש5סגהט
 יסוג חירדן וינוס ראח חים ר ט א ש ח ם1
 פירשו חיררן אצל ישראל היו שלא נכ על אהלאחור
 שפחח חים שחוא נכירתח שלקח גיון 1"5רכותיט
 ויכקעו אצל לפעיח נהכאר זח ורכר עטה.לקח
 חח חפים ויכקעו אלא נאטר יא חים ויכקעחכןם
 לאחור. יסוג חירדן ויטפ ראח חיםשאטר

 גבעהו כאלים החריסוקרו שוכרוטח
 'רי % זח חיח טנוצרים ישראל 'צאו כאהמריומר שכא חטטצאים. שאר שזכר פפה יהזר צאןכבני
 גענין חיצ'אח חיתח לא ולפ'כך ח1צ'אם אשרחששי
 הש*י פועל שחיח חטכע פן 'מא ח% רקטכעי

 כודחים וחיררן חים כס1 חנטצאים ל*יכךקרהט
 ט! רחוקים חנפצאים 1חל1 יתכרך קרהטחומפני

 חים כטו חנמצאים חל1 גי וזח יהברך.קרהטתו
 חשדח ט! והוקים מם החוטר לענין טטיםוחיררן
 ג5ל שרח ט שאין רכר ול*יכך נהבאר שכברכטו
 '1%1 לא חפים כטו שרח של נלל שלימות ל1ואין

 שחם כעכור חחרים וכ! וחנב% חקרוש טפני5עטור
 הקחש ספני לחם ענמדח אין כן נם חוטרגעלי

 ויטם ואח חים מציאות כ' חל1 ~*יכךוחנב%
 לנפ?איפ עפירח שאין כל1טר כאלים רקרוחחרים
 מציאות שתי 1חל1 נברל. קרוש ספני שטרגעלי
 כלתי חם שחסים מצר חים אם חופרים חםגפרפ
 כעלי חחרים וכן שליטא לחם אין חסים כיצודח
  כע4מות גא גפרשת 1"ל אסח 1ל*יכך נס.חוטר
 כסא שתחת חעפר טן טנראת פמח חארץרכח

 ארץ העשח חפים פני % וזרקו חקג"ח נטלחכטר
 שאפר ונבעות חרים נעשח שכח קטניםוצחרות
 נחשגו כי חר' ירכקו ורנבים לבעצק חריםגצקת
 אין מם צחחת כמו נס חומר וחנכעוחחהרים
 הקכ"ה של קרושתו געכור חש"י אל יחוסלחם
 את חקג"ח חוציא וגאשר חחמרי. טן נכ%שחוא
 נב% שחו4ו גקרושתו אאם שציא סמצריםישראל
 נסים עטחם עושח היח לכך חטכעי חחומרסן

 קרושתו ספני לכך חשלם טכע גשיטיהפלאות
 חזח ענין %1 לאשה יסוכ חיררן ויטס ראחחים
 טרכרים לפעלח מצרים גיציאת ישרא5 על1י חיחכי

 חירדן ויטם האח חים חחו לאין נחשגיםנכ%ים חכלתי חחטרים חרכרים שכל ער חטגעייםחחסרים
 וגה. לאחוריסוג

 תסוכ חירדן תטס כי ם י ח ך י חט
 יעקג. חל1ח סלפני ארץ ח1לי ארון סיפני וט'5אחור
 שחו4ו מאחר כ' חארץ חמח1לל הארון סלפנ'פירוש
 האחן סררנת עם עס'דח לח א'1 חארץ ~פיכךיו ארת שחוא פ' עם חנכנע אחר עם סשוחא איטשחן
 חנסצאים ושאר מירוץ חים 'עטח לא כן הםשלח.

 וכן נמיא שלא ער לנסדי חים שטי אכלכלכר. שנוי רק טרם אינו זח ודכר 'הברה שמוכסררנת
 יתכרך שחוא מצר וח אין לנטרי לאחור 'סוגת'רדן
 זח רכר רק חפעולח פקכלים וחנטצאיםמועל
 חזכיר ~פיכך יעקכ. קד,יש את וחקרישו שאמר:מו החסרי טן נכ% קרוש שחוא יעקג אלוחמ5פני
 חקרושח שם על יעהב אלהש שנקרא לפי יעקגולחי
 לפעלח. שחתכאר:סו

 ח*ק מסיפ חיור ופכי חח
 חשר שפך קוישחו פפני נשסר סים. י!מעי
 יבר וטחוש כהם אנם גאאי 5ע"ות אגם אלחזק
 חנסיאים יו%ו שלא פפני זח %1 חפים כסי:סם
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 לנףט. ספני1 נחפט חחוקים 1חצ1רים טפנ'1לעטור
 רבר ע5 'אמר כאשרכי

 שיחמי
 5לא 1תקפ1 חוק1

 ויחי חעט לככ 1יסם כהטתיכ לסים ויחי נאמררבר
 רקר1 1חחרים כ1רח חים חיח וח 1כשכיללטים
 הפמ קר1שה1. סמני לעטוי י1כל1 שלאכאיליפ
  פש5ח גין לחלק כא1 חח1פגי ועלי נאפיםחי1רי"1
 חארץ את טח1לל אשר גין יש חל1ק כילפע%ח
 שחמוטור וכס1 מיט. אגם חצ1ר חח1פך אשר1כין
 כי הפשלות גין לחלק י1רי"1 כא1 וח לפניאשר

 ח1א חטציאוח חנחגת כי מי1סר חראש1ןחטוט1ר
 ר5 טעפר סקיטי חסשפילי חסגניחי רכריםכחסשח
 נריכי עם נריגים עם לחושיכי אכי1ן יריםמאשפות

 כי 1%טר חכניט. אם חכית עקרת טושיכיעגע
 כטו האלחיח חנחנח י1שלם רכרים חנהעהכאל1

 י1רי"ן כחטשח חחנחטת את טחלק 1לכךשחתכאר
 חיל יושלם וח סספר ירי 1על כיניחם חכר5לה~ז
 חקכ"ח כרא שכח חה"א נגר 1חם כוח וח איןכי
 1טוט1ר רכריס. כחי חחנחנח שחחיח 1רא1י ע%םאח
 חרכרים שכל לסעלח שחוכרט כס1 רכרים שני עלא

 בא וח סזגער כי כפל חם וח כמוס1רחנוכרים
 אסרע 1ככר כע1לם. שעשח ונסים חטבע שיטיע5
 כסירינח 1ח1א חמכע טן לסעלח נעשח נס כיכי

 חרכרים וחכן כלכר. י1רי"1 כשני טחלק לכךשניח
 ספק. כיי אכעזייפ חםכי

 טיפ לסעיט עי 1י"1 סיף 1 ח ש ח ט1
 חרבר לחכהפיך חוי"1 מים לטעין י1סו ל1שחיח
 חלפיש חחופך יחכרך ח1א כי פירושו וכךלחפסיק
 להשק1ת סעין לעשות כוח חרצ1ן שיחיח ילאחסעיין
 חחלטיש נחפך וח רכר פ1על כך 1כשכייחארטח
 נמס ח% 1ר1טטוח1 קרושח1 שטפני רקלסעין
 שאסרנו 1כט1 נטס רכר חם שחכףם לטים1ששח
 חים נס יכך לאפס לפני1 נעשים ח0טצאים כלכי

 כאיייס. רקר1 וחרים נסכ1חיררן
 חסע1רח ק1רם לשנים נחלק ח 1 י י ח1
 על חחלל נאטר שיחיח כרי 1חמעם חסע1רח.ואחר
 1לאחרי1 יפגי1 עלי1 כ1לל חחלי 1יחיח וחמצחפסח
 א1 לפני1 חיח 1איל1 פסח עי חחלל נאטר1כוח

 חפמח על ח1א שהחלל נראח חיח לא חכללאחרי1
 יש ולפיכך פסח כטקום טצח אכילח לט1עכשי1
 שכך וכיון חסעודח. ואחר חסעודה קורם חחלללחלק
 יט יש %פיכך חפסק חאכייח אין 5עשוחרא1י
 אינח חסע1רח כי הסעורח אחר %א כחחלחלכרך
 %א 5% חפסק כאן אין חמצ1ח ח1א שכךהפסק
 רצריך כי1ן חפסק חף %א 5ה1רא גכיי מןגרע

 חפסק חוי יא %כך שיאכל ק1רם לכחטחו5חאכיל
 שיחיח תקט שכך חפסק חוי 5א חסע1רח נטיחכי
 כחח5ח שכרך ככרכח ור' וסצה פסח על נאסוחחלי
 5חפסוק רכנן רתקט רכי1ן נכון. וחוא הטנחגוכך

 כן 1אם חפסק  הסשרח ח1י רלא רכע חווכסע1רח
 חיים אורח כסור שכתוכ כפו חפסק חשיחח איןיח שחתחי5 פצוח קל ושר בה8לח עלי1 יבוך לאלטח
  ערכי כפרק כוח חאריך והר"ן שם4 לא ~מי1חכי
 לכרך "אין אמר נאק חאי 1רכ שט. עייןססהים
 לפיכך שאמר כפו סצוח אאיט פסהיט גליל חללא

 1אשטועיק 1טן לשכח לחלל לחור1ת חייכיםאנחט
 שכי1ן לפאר לש4ח לחל5 ט~עטע חייגים אנהטכי

 קרא1 שחם 1כפו טטצרים יצאט אנהט כאל1שחוא
 שכח ליתן אליא יש כך גלכר חנם כשכילהלל
 שאט ש על ראה ראיח וח 1אין להקב"ח.וחל1ל
 לא 1אם וח על טצ11ים אט כן גם טעצטטחייגים
 סברת סגה טה1יגים שאט גכ על אף וח עלנצט11'ט

 שאט עתח כטו כך כל נר51 חשכר חיח לאחלכ
 כלכ אלא איט חח1א חחלל 1ע1ר לחלל.חייכים
 1נפלאות נסים לו שעשח לכף סעיח טחויקשיחיח
 חחל5 ל1מר צריך איט שאפר טח יגין לא1אם
 שיקרא קכע1 רכק אכל חחלל. טבין איטשחרי
 ע5 אף חהלל טקרא על סכרכין שאט כטו כפחחלל
 חפ חחלל קריאת כי שאפר סח טכין שאיטגכ

 אנחט לפיכך א1טרים שאנ1 גכ על אף 1ע1רחמצ1ח.
 טה1יכ פינ1 חנם על לחקב"ח שיחלל חייטחייכים
 תקט רכנן אבל שירצח וכפ כל רק ר1קא וחכליל
 שסר כאשר לברך יש יכך חיציאח. כלילחהלל
 1כך ו"ל הרטב"1 רעת חוא וכן חכסים שחקטחלל
 שכן 1טכל רכרי1 על לסט1ך חוא וכראי חטנחגחוא

 שחכיא כט1 טסייע1 רכרטת חירושלטי שלשחס1גיא
 של חראיח רחח ו"ל שחר"1 גכ על אמ ו"י.חר"1

 סאופ כאן 1אין כרורים חרכרים איןחירושלכף
 חגרח על סכרכין אין לטח תאטר ואםלהאריך.
 לכרך לט וחיח טצרים כיציאת לספר מצוחשחרי
 חוא חרכר רעיקר כי1ן 1יראח חואה. חמצ1חעל

 כרכח שייך 5א כ5כ ח1א שעיקר 1כי11 טירי חוייא כן לא 1אם שאפר טח להכין רצריך חלכמחשכת
 אשר 1מכרך כטעשח. שלה שעיקר כמיוחאלא

 מכרכין אין 51פיכך עיקר חוא חטעשח כיקרשנו
 חמצוח ח1א ח1רח כחלכ%ר כ1 שיש עסק שכיתורח כרכרי לעס1ק טכרכין אט ח1רח וכתלנפר חגרחעל
 כך שגורס רק שאטר טח מכין שאיט גכ עלאף
 1לקרא סגילח סקרא ע5 סכרכין אט וכןתורח. כרכרי לעסוק חכרכח לכן מצוח נסי ח1י מכיןואיט
 שלא א1 שיכין כין עיקר חיא שחקריאח חחללאת
 את 1יקרא חח5י את יקרא חכטים חקט שכךיכין

 כרכח. שס יש 1לפיכך מכין איט 1אפיל1חמגילח
 ראפי15 ירכר שיע1ר שאין כית תיוץ ו"י1חרשכ'א

 5א %ך סגי מירים יציאת מספ1ר אחר רכראמר
 ככך רמה מספיק יבר וח 1אין וח. על כרכחתקט
 א5א יכרך 5א כך כשכי5 1כי אחר כספ1רשי1צא
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 חרכרים טכין כן אם אלא סגי רלא שאטרנוכסו
 ונאל נאלנו אשר יוטר כנאתח וחותם יספר.אשה
 וספני חנאו5ח ע5 וחוראח כרכח ליתן .אכותינואת

 ורצח אכותינו את ונא5 נאלט שחש"ישהוכיר
 אסר כן נם 5עתיר אותנו ינאל שחש"ילחוכיר
 שוכים כ5וטר וטרור סצח כו לאכו5 ח5י5חחגיעט
 כשכיל שצום עכורתו ו5עכור גאלנו שכו הלילהאל

 שחרגלים וטפני אחרים 5רנלים יוכנו כןחגאולח
 שנחיח שייטה כשטחח שיחיו אטר שמחחומני

 שאט כטו כעכורתך וששים עירך ככניןשטחים
 כנאולח. וחותם וכו' וכטרור כסצח עכורתוסקייטים

 יזפרק
 רכעי כיון שם ואטרינן 1 י ר י ל 1 ט י1
 וננש רעתיח אסח ר5טא וח5י5א אנרתא5מיטר
 הטונחת חפרוסח 5יקח יש רשסעתא סוגיאלפי
 טן לחם חטוציא כרכות שתי ויכרי הש5יסותכין

 שכר חפרוסח. טן ויאכל טצח אכילת הולהארץ
 דאפלינא טכרכין כיצר כפרק רנטרא .חסוגיאטשטע
 רכ אטר ושליסין פתיתין לענין חכיאו אתמרשם
 אוסר ור"י חשליסח ופוטר חפתיתין על סכרךהונא
 של פרוסח אכל וטסיק חסוכחר סן טצוחשליטח
 על טכרר חכל רכרי חשעורים סן ושליסחחטימ

 רכ אמר השליטח את ופוטר חסרם שלחפרוסח
 כריח רסר שתיחם ירי יוצא שסים וידאנחסן

 אסר וכויע חשייטח כתור פרוסח טניחררכינא
 הש5יטח כתור פרוסח שטניח כפסח טורים חכלרכ

 אכא א"ר רחטנא אטר עוני 5חם טעטא טאיוכוצע
 רקאטר וחא ע"ג ככחת שתי עי לכצוע חייככשכת
 פרוסח לענין וכוצע חשליטח כתור פרוסחשפניח

 שכוצע משסע חשעוהם פן וש5יטח חטיםשי

 אכייח רלענין רכיון חשייטח עי לא חפרוסחעי
 חרור 5ענין רק חפרוסח סן כויע ייח ערייחיטין
 כוח וסגי עסח חשייטח טניחחכרכח

 רסכרי
 ע5

 כפסח סורים חכי כי אטר כי עונא וכחאיחשליטח.
 חיינו וכויע שייטח תור פרוסחשטניח

 כטח סני משנח לחם יכעיא ר5ענין הפרוסחעי שיכרי

 טשנח לחם כעינן יא רודאי חשליטח עישמכרי
 כרכת %ענין וכפו חשכה. ככור טשום רקש5ם

 השייטח עייו כשטניח כרסח לחחר סניהטוציא
 שליטח שמניה כטח סני נהמנח יחם 5ענין נסיחכי
 רפלהא וטעטא חפרוסח. נח כויע אכי חפרוסחעם

 אכילח יענין כפרוסח עני שי ררכו טחכדאטרינן
 חרור רכעינן כרסח %ענין כרכה לענין ~משקא~ר
 שמפרש סי ויש חסוניא. יראח כך עטח שייטחכניח

 אכילה חפרוסה ועי חס1ייא חשייטח עישמכרך
 חשליטה עי יכרך דאוי כי סשניחם מוכיטיה

 שני. יחם 5ענין רק פרוסח כעינן יא רחאחסיציא

 שטניח טורים הכ5 לסה כן ראם להשיכ כראיאינו
 חפרוסח יניחו 5טח וכוצע חשליטח כתוךחפרוסח
 ואכל. טסרוסח ליח כצע אי כש5טא הש5ימחכתוך
 טפרוסת 5יח רכצע כי עוני לחם טשום חפרוסחטן
 רו שליטח כעינן ו5א חכיציא ע5יו לכרך נטיחכי

 גאסר. אם אבל חטשנח 5חם וכשכיל חכרכח)הרור
 חש5ימה עם עוני 5חם טייתי לטת משליטח לחרכצע
 5כרך וחוי לכרכח כלל צריך 5א עוני 5חםרחא

 טפרוסת ולאכול טטנח ולאכול חטוציאאש5יטח
 השליטח. תוך חפרוסח שיניח . ולא עוני לחםלשם
 חרי תח5ח לש5יטח אכל ראם וח יתכן איךועור

 אכילת רכאותח וכיון מצח ירי יצא אכי5חכאותח
 וחא פרוסח רחיינו עוני לחם וכעינן טצח ירייוצא

 סן כאחר כהמתיחם ראוכל 5וטר ואין חוי.שליטח
 ר5יתא סירי רכ5 תיסא וח גם חשליטה וכפחפרוסח
 חיח שאם וכיון )יתא. נטי אחת ככת וח אחרכוח
 חית 5א חפרוסח סן כך ואחר חשליטח סןאוכ5
 אחת ככת וכשאכ5ם' כפרוסח עוני לחםטקיים
 חשליטת טן נטי אוכל רחא כלל סירי חוי 5אנטי
 ככת וח אחר כוח רליתא טירי יכל לן קייטאוכך
 וככטח סקרש חאיש כפרק כדאיתא ליתא נטיאחת
 ו5אכו5 שתיחן על לכרך שנוחגין אנו וח ולפירוכתי.
 אפ רוקא פרוסח על טצח אכי5ת לכרך חייכשאם כלי תקנח וח חיח לא חטור שפסק כטוטשתיחן

 וייא ליח ואכיי ש5יטח עי חסוציא כשטכרךכן
 טה שייטח. אלא פרוסח וח חוי יא סיח יריבח

 לשנות ראוי אין סקום וטכי אסךהי. לע"רשנראח
 כיצר כפרק אסרינן רחא יפרש שיש נהמוםחסנחנ
 פירווש וכוצע חשליטח כתוך פרוסח שטניחטכרכין
 טהן טאחת או כהמתיחם או שירצח טאיוחכויע
 וכאן שייטח תוך פרוסח שיניח רק קפיראדאין
 שיריח טאיוח ויכצע עניות כאן יש חרי פרוסחיש
 ופרוסח. שייטח עי שסכרך ככרכח תליאוהכל

 יפרוו ליח חוי כן ראם קפידא אין כציעח לעניןאכי
 סאי,ח פירושו וכוצע סחם וסרקאטר יכיעטאיוח
 פסס א5פם רכ לו שצריך חמצות ולעניןשירצח.
 טוכים יטים רכשאר דאע"נ ושייטח כפחסח 15ררי
 טפני טשנח 5חם טעם שחרי טשמ יחם נטיכעיט
 יחפ כא ויכך קרמי כיום שפצאו עוטרתוספת
 5ש שחרי תוספת אותו שי נסי פוכ וכיוםנהמנח
 ככרייתא אטרינן רכך טוכ כיום סן יוררחיח

 כשבת כטו טוכ כיום פן יורר חיח שלאכסכילתא
 ושיימה. כפחסח וסגי יפינא וגרעא עוני יחםואתא

 יסיפ משאר פסח שנא המאי וח עי חקשחוחרא"ש
 כעינן וראי איא סהמנח יחם עי טכרכין %אטוכים
 טחנו אט חרא'ש וכרכרי חרא'ש רכרי חםכך עתי י5חם ופרוסח כחוי אה טשנח ייחםשליסות שתי וצריך טוכים יסים כשאר כמ סשנח5חם




