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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
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 רקאטר חא טשטע רהא לן טסייע רשטעת'1,שניא
 כתוך פחסח שפניח כפסח טורים חג) פפארכ

 שכי ראפריא הא רוטיא לחוסי4 האהאהש5יפת
 5ברך רמוסי4 שעורין שע ושלי0ה חטים ש5פרוסח
 4טי חכי שתים צריך רלא נב על א4אשת'ם
 הרא"ש וירברי לנר0ג %א יהסי4 רכאטשטע
 4ט' ראיכא כפסח טורים חבע פירושו רחקיניחא
 נסי שיכא ברנח חחר טשום ש)יסח רבעיאטעטא
 ערי9 וחגל עוני )חם סשום פחסח רכע'טעטא
 חרא חקא הש הש)יטה בתוך פחסחשפניח
 רלא קניפת וקאטר ")יסות שה' א5אשיי0ה
 ריא המעח ש5א וכרי משנח לחם 5ענין כאןאיירי
 רחייב בשכת טורים הכע אהריו קאסר חרא ר9בעי

 רכ )רברי אגע טוכ. ביום 4ט' וחב' אשתיםלכצוע
 ש5 וש5יפת חמים של פחסה אב5 ראסר חאאלפס
 חשליסה בתוך פרוסח סניח חגע רכר'ששרים
 פחסח שסניח פסח יענין ראפר והא 5חוסי4.חייט
 כפסח חיח משא ריחם מעטא יאו ואילנרוע
 טביא משקז לחם משום ר9 ב5בר פרוסח ע5טכרך
 חשליפת ביעך פחסח רסניח סיים וחכ5שייסח
 חמים של פרוסה לענין שאסר כטו רהוימשטע
 יחר ופרוסח ש5יטח שיחכר שעיים -לואליש
 כן וח אין ו"ל אלפס ולרכ חמוצי4ג כרבתבשכיל
 טחא רלא שכן וטג5 טשא לחם פשום חשליטחר9

 ליח חוי ר9 חש5יסח בתוך פרוסח רטביחלישנא
 פחסח ע5 שסברך פסף לענין מורים חגללו0ר

 ביחר וטחבר שסיר4 פשטע סניח רלשוןושלימח
 שני לחט בשביל שא רפחסה פש5קים רכריםשני

 אלא אלפס. רכ ברכרי ולא ברנח משוםהליפה
 ואי מוכ כיום 0שא לחם רכעיע סנק ליר9שיא
 רפצאו ט1% מוב כיום נק יווד חיח שלא וחבשבי5
 שטא שבת בערכ שחיח כפו אחר בפעם משאלהפ
 %א 0שא לחם 5חם שחיח ער 951מ1 וחורול9ש
 ע5 אמ 0שא לחם שסיאו לחם נס נעשהשחיח
 כערב אם כי חוי 5א רוח יוהר ללקט ט11 רלאנב

 ש4י לחם שחיו ער לוקמין חיו טוכ יום וכערבשבת
 ראיה ועור %ג 'ום כערב נם וח ואיןשסרים
 שוהר רכסררש משטג לחם ש"ך שבת ובישח9א
 עסקה כל יוטים יחם לכפ טתן כן על אפרומוכ
 לאחר שסרים שני כט5 שסדה כפ% שבתש5

  שננ לשכת 91ראת כש* שכרח יוטת סיתפחיייח כש* שנשח כבשים שני חשבת וביום כפ%קרננח
 עשב. ושמור וטר כפ% אוחרהח טטכר ה'ולקרוש
 שב כיום ויא  שסרים שני שייך כשכת רוקאהרי

 בשכת א5א מוכ כיום שייך לא רחשיכ חני %כסי
 ש% פפני כשכת אלא חיח לא כפ51  שטר כןאם
 ענין יסכינים ירוע וחטעם כפ% חשכתענין

 ראיתא חא יתורץ וטעתח סשט. כאן ואיוסכפ5ות

 כשכת טן ירר שיא בטן וקרשו %5ט5ת  שפרכטן
 איא חיח %ב ביום שאה גיון בשבת יש ברגחופת

 ינ5ט5ת  שסרים שני שסצאן כשבת חיחחברבת
 מוב שביום ואה כטן ברכו %פיכך טב ביוםויא
 כו ירר שלא 0ה קרישח אין וח רכר ירו: 5אנסי
 אחר גי שטצא טה קרושח נקרא וח רבר אכעסן

 5ירד צריך יחיח שיא גרי שפרים שנ' שבתכערב
 5פחח וחוצרח מוב ביום ירר שלא פת אב5בשבוע
 כזח חרויש טח מוב יום בערב שסרים שניול5קמ
 סשם רסכי 5יישכ ויש ס4 ש5 קרושח כאןואין
 כערב משא 5חם 51קט1 מוב ביום טן יורר חיח5א
 51א מוביום

 חכאי"
 התירן שאם ימים "אר כטו

 וטחנים גן. נם מוב ביום משנח לחם ולפיכךחבאיש
 לעשות שלי0ה ועל חרא"ש כרברי סשת נ'5יקח
 שיהבאר. כמו נח5ל לסקרש וברברינח

 חארץ סן לחם חס1ציאויברך
 כחסבח חסצח ויאגל טצח אגילת ע5 כךואחר

 פס9 וגן כחרוסדע הטצח לאבול שיש פס9וחרטב'ם
 הפרור עם רק טשח חחרוסת ראין ע5יו וחשיכור"ע
 לאו רחרוסת קמא 5הש רחא ח4טרא סן סוכח1כ1
 שרמ רחיינו קפא נהטום כחרוסת וסמכ5סיוח
 חחורת רק חסיח טטבל חיח לא טראיחחורת
 טמכל לא סיוח חרוסת ראטר לסאן נסי חכיבלבר
 לאפ5מי 4ריך טח כן לא ראם חטצח %א חחורתרק

 קפש סשום לש כן אם חטצח לטבל תקט אםנראה
 למכ5 יחייב אי פליני טפיח רכחא ל1סרוחח9
 חחסת שייך רלא  ושר בהא ליפלט כן ראםהסצח
 למימ וכר וחהרוסת לחירות זכר חסצח כיכטצח
 אל בחרוסת טוב אין %פיכך כיחר יתחכרווחאיך
 ולא כחרוסת וישקענו חפחר ע5 ויכרךחפצה
 אלא סשח חוי שלא קמא תנא וסכר סרוראכילת ע* ויכרך פרירתו. סעם לכמי רלא בועכוישחט
 וחחחסת 9שח שחוא חחורת שרף פירוש 9פאמשום
 וטמהש סיוח. שחוא סכר צרוק כר ור"אטכמלו
 יוחנן ור' יתשח וכר אסד טי ר' סיוח סאיכנסרא
 חרוסת סוכר אלעור ררן וח וכיאור עשב.יטיפ וכר לססכיח לתשח וכר ל9'וחי לסטכיחויריך יקיוחי צריך חרוסת חלכך אכיי א0ר למימ ונראפר
 חייחם את שפררו ר9 כפרור נונר שיא ספניסיוח

 אכ5 קשח  כעכורה 5ארם סרירות ויש קשחבעמרה
 רכר ואין ימימ וכר עושין יכך גטור פרירותאיט
 כשמות ו'י אסרו שכן חמימ ט5אכת ס! קשחיותר
 טלאכח שאין כסכלותם וירא משח ויצא אצירבת
 חטרירהז שחיח חרטו כא לכך חמימ סטלאכתקשח

 51מאן יותה קשח סלאכח שאין חמימכסלאכת
 טה 5דקרק יש שררתיך חתפוח לתחת וכרראפר
 חטצת למכ5 ראף חיח יותר חטחר אי זחענין



ת מהי'לפירהצש
 התחלת 5ח1 עצפו כפני מחר אחר כל שאכל טה שררתיך ההפוח כי לנאולח וכר חוא שנםכחדוסת
 גאשר בך חוא חענין אכל חשעכור. מעגיו וחאיו
 רבר לחם נרם חקשח חרין סרת עייחם טששךחיח
 "לא יולר1ת והיו חדין כפרת רכקים 5חיותטוכ
 רכחיב חרין כפרת חלירח כי התפנח החתכצער
 ירוע חוא חוח וחרגר רחפה את אלחיםויפתח
 מה וח רכר ת51ח כפרוה 51כך 51חכפים.5טבינים
 אפך חכ5הך שסה עוהרתיך ההפוח החת"כחוב
 וח פאפך טתכאר 51עיל כצער ש5א י51רהזקחיו

 אל ההפ~ח ענין טח 5חכין תרע שםבאריכהן
 ורכק חלל %יני פסח שחיח שכופן ופפניחסוור.
 רכחיכ כאחר ופרור פצח פסח 5אגול שיש סוכרחלל
 אפי15 לחו סכירא ורכנו יא%חו וסרורים פצות54
 הלכתא אתסר 51א עצפו כפני ווח עצפו כפניזח
 אהר 5טקרש וכר עברינן ולבך כפה ולא כפר4א

 יעשח עצפו כפני ופרור עצפה כפני סצח4א%
 בתח5ח אכל כאחר. ומרור פצח לאטל לפקרשוכר
 ראהא ביחר וסרור סצח שיאכ5 וח 5עשותאין
 אהר לבך ראוריידמש פ4ח טעם וטבטל ררכנןטרור
 פרור של חכריכח ויטכל כחלל כריכח יעשחבך

 כוסן או% חיח 5א רלהלל כיוו רוראיכחרוסת.
 צריו וחקת פסח עם א5א והפרור הפצח הפקרשכית

 כהתסת הכריכח טוכ5 חיח א"כ פצח גממום5חרוסת
 טחנין ראיתי לא אבל כחרוםת. 5פבל 15 יש5גך
 רק אינו וחכריכח רכיוו כחרוסת חכריכח5פכ%
 ר% כחרוסת 5עשות צרקך איו כ5כר 5ש9רשוכר
 לפצח כ5כר כריכח כשיעשח ורי צריך איוגך

 בחריח פרור ראיכא נב על אף חסכוג וצריךולפרור
 וכר רהא קשיא וח אין חסכח צריך לאומרור
 פצות על רכחיכ כיון וכמקרוש עכריק5פקרש
 נביח וט% עיקר חפסח כן אם יא1%ח1ופרורים
 ופרורים פצות על גממטע שכו וחוורחסצה
 עיקר לחירות וכר שחוא שחפסח וכיוןיא1%ח1
 לפסח זכר פסח איו רעתח נב על ואמ חסכחצריך
 חסבח צריך לא ר4ורור קכ ע5 אמ רוראי ועורצריך.
 ליח אכיל כעי ראי וכיוו בחסכח ליח אכיל כעיאי

 ואין הטצח בשביל חייכ חסכח כעי ופצחכחסכח
 לאכ" רפצי עליו סעככחמרור

 ופסק כחסכוג ליח
 כריגח שיעשח ער יפסיק אל ח%ין שנשיחתכטור
 עשכ. לכריכח כו גם וטרור פצח כהגח שיעלחכרי
 שחתחי5 אחר חפסק חף ו5א כח לחפסיק יו%כח שתתחי* פצוה שכ5 נ3 ע* אף רכריו. 5פרשוצריך
 5אט5 חתחיל שאם לי נראח פוח ויותרכטיח
 שאק וחפסיק חכוית כ* א% שלא נב % אףסשח
 מם כח שחתחי5 מצוח ככל וכן ו5כרך לחוורצריך
 שיעשח ער כרכור 5חפטיק שאין נאטר 5סהכן

 כית 5מר ויש 3מצוח. חתחי5 ככר חריכריכח
 ין אם יחר שלשתן שיא% חוא חפצוח עיקרר5ח%

 דה% 5חשיכ יש ועריין לחפסיק. מיו חואטצוח
 פסא ראיבא כופן רק כיחר  שלומזן אכילת כעי)א
 ר9 הוי רלא וכיה עכריק לסקרש וכר חשחאאבל
 כפר לא ח5כתא אהסר רלא וחשחא רקאפרפסחים כערכי טוכח וכך כלל. כרכח כעי 5א לטקרשוכר
 אפרור ופברך לח ואניל אפצח פברך כפר51א
 ברכה כ5א ואניל ופרור טצח כרך וחרר ליחואכיל
 על פברך ואימ 5חפסי9 רפותד ופשטע 5פקרש~כר

 חפסי9 ברלא איירי ראי לוכר ר9 רא'4חחכריכח
 ש5א קאפר דהכי כרחך על %א יברו; רלאפשיטא
 לופר ואין כעלפא לוכר א5א שאימ כ%יבוך
 לאשפועינן אהא פצוח עיהר רהא בריעבררטיירי
 שאטרננ כפו אלא לכח%ח רק בריעכר איירי1ל4
 לא טרור כלע הריח אכי5ח יצא לעסח ולא פצחבלע
 יצא לחצאיו אנלו וליכא פרירות טעם רכעינןיצא
 אכילת כרי לאכילח אכי5ח ביו ישהה שלאובלבר
 סומ ער חאכילח סהחלת החא שלא והיינופרס

 שוחו ביצים רן שטל חארם שיוכל שישרתאנילח
 פרס.אכילת
 משחש"ח צרכם 3ל ג*יפ ו חו
 מט ואקאן ושש חשיה משח טשש%
 ווחו חמצה אחר אכילח פיני אחריח לחוציאשאיו

 אכילח טיני אפיש אחריח אופרים שאיואפיקוטן
 הסצח אחר יא% 5א בך חפסח טעם יתכטלש5א כרי רכר חפסח אהר לאט5 שאסור רכטופסחים רערכי ריטרא סוגיוו כווטוכח חאכי5ח ואהוטעם
 כוית יאכל ו5פיכך המצה טעם יחכט5 שלאכרי
 כפיג נשאר חטעם אהזו שיהיח כרי כאחרונחמצה
 של חטעם חוא רוח חתוספות כרכרי סוכחוכן

 לשונות שתי ריש נב על ואה כאחרונה פצחאכילת
 ו55ישנא חפצח אחר 5אכו5 אין קפייתאר%ישמ
 א5פם רכ פמק חפצח אחר 5אכ% כמהרכהרא
 כתרא ר5ישנא רגפרא לישנא רחחיא קמא%ישנא

 ורושכ'ם דנסרש. לישנא חוי ולא לח סתני זוטראפר
 חנאכלת לפיח זכר כאחרונה חנא%ת רמצהפירש
 אותח ואחר קיים הטקרש שכית כזטן חפסחעס
 או%ין אין חנא%ת לפצח זסר או%ין שאמפצח
 וכר כאחרונה שחפצח פירש וחרא*ש רכר.אחריה
 5פיכך כאחרונה חשוכע על נא% שחחש עצפולפסח
 אחריח מכ5 שאיו פסח רין % סצה לאותחנהנו
 אסריח לא עצמה פצח רכהשום פרכריחםכמחסע
 אין תנן כנסרא רפריך עיון וצריך אחריח.סיאכ1*
 חוא רסצח טעפא חא עכרינן *פסח זכראו%ין שאנו שחמצח רפירוש חוש*ש ולר3רי לאחסצה אחר אין חפסח אחר אפיקוטן חפסח אחרפפטיריו
 יאחרוית סצה והך חסצה אחר ו5א טפטיריןאין חפסח אחר רוקא וכוראי טפיח חפסח וכרכשבי*
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ח ,*"ה ייי ,ה 11* ן, אש,, ועש ק9טי, ונוה1א כע חרכח ח1לכים וסברתם רעחם ולפי חןח כזמן איו חנא חוי יאי "4יאאאא , י.  , 
 אפיל1 להטסע חוי אפיקומן חמצח אחרמפםירין
 1לפירוש לא לפסח זכר עברינן ר5א חפסחכזמן

 רחך משום ליח רסבירא כיון קשיא בן נםרשב"ם
 אוכלין אין פסח עם חנא%ת למצח זכר היאמצח
 אם מפסירין שפיר הטצח טשום אבל רכראחריח
 אפיקוט! הפסח אחר טפםירין אין תנא שפירבן
 אכי5 מצי המצח משום רחא ת5יא 5חור כפסחיהא
 אחר מפמירין אין קאטר רחכי 5הדוצי 5ית ותוי5יח

 כטן חפסח מצות טשום שחוא 1ב5 אפיטמןחפסח
 ועור חוא. פסח בכ55 שזח הפסח עם חנאכ5תסצה
 זכר מצח אוכלים ראנו שנא סאי רשב"םיפירוש
 כסוף לאכ1ל לט והיח חפסח עם חנאכלתלטצח
 ועור פסח. עם הנאכל לטרור זכר טרור כןגט

 חרוכשנין ליח מסייע ליטא בנטדא יקאפרקשיא
 שיאכל וכלנר מהם כריסו ארם טמ5אוהס"ננין
 ומאי לא בראשונח אין כאחרונה כאחרונח טצהגזית
 כזית לאכול כעי רחא לא כראשונח כודאי ב~חדייק

 קאמר 1לכך השובע על שנאכל לפסח זכרבאחרונח
 רכר טצח אחר לאכול שאסור משום ולאיאחרונה

 למצח או לפסח זכר חשוכע על נאכל שיחיחדק
 מצח לכזית אכיל אי מקום ומכ5 חפסח עםהנאכלת
 אלא עור. לאכ1ל ל1 מותר חשובע עלכאחרונח
 כאחרונה אוכלין שאט רטצח כדאמרינןטחוורתא

 וכן מירי יא 1ת1 בפיו מצח טעם נשאר שיחיחברי
 התוספות. מרכרייטכח
 לאט5 ושכח ונכרך 5ן חכ ר מ א ם א1
 מן 5חם המוציא ויברך יריו ימ1ל באחרונחישא
 חרי ש5ישי כוס ושתח כרך ואם מצח. ויאכלהארץ
 שכן כל ישחח 5א רכיעי כט ובין ש5ישי כוסבין
 15 רחיח כיון מפרשיס ויש יראח. כך יאכלש5א
 כוס זח חיח ש5א נמצא א% 51א אפיקוס!יאכ51
 חמזון ברכת אחר לאכ1ל ל1 ומותרשלישי
 חמזו! כרכת טם וישחח שנית פעם51ברך
 לכוס ע1לח וחוא חמזון כרכת אחר כוסוישתח
 המצח אחר שאכ5 נכ עי אף חן תיפח ורכריש5ישי.
 כוסות ארכע ירי יצא ש5א נאמר 5א זחבשכיל
 שיחיח כרי חמצח אחר 5אכ1ל ל1 חיח שלאאלא
 אחר שאכל בשכי5 5פיכך כפיו מצח טעם3שאר
 כרכת של שלישי כוס שנמצא נאמר לא"מצח
 לשתות אסור לפיכך שלישי כוס נחשב 5אחמזון
 אחרי1 5אכ51 שלא שק ומ% שלישי כוסאחר
דכה
 שהתחי15 אחר הכורח כני י כ 1 נ ש י ם א1
 כמו רחשיכ עור יאכ15 5א כאחרונה מצחלאט5
 ז"5 וחרא"ש ז"5 חרשכ"ם פסק כך הרעתחםח

 מקצת! ישנו פסחים ערכי כס41 חשנויחדהנהטנה
 כמצח איירי כן גם יאכל1 5א ט5ם ישנויאכל1

 הנאכ5ת המצח על חסשנח שפירשוחטפרשים
 חנא%ת חסצח לזכר או לפסח ןכר שכאחכאחרונה

 שחביא ז"ל אלפם רב מרעת יראח וכן חפסח.עם
 שייך ר5א פסק ז"ל והרז"ח כהלכות חסשנחזאת
 א5א אינה כאחרונח חכאח רטצח טעסא חאיכמצח
 ענין לטצח ענין אין 1לפיכך מצח טעם ישכחשלא
 חוח אביי כנטרא רקאטר והא מקצתן. רישטזח
 מנמנם 5יח אמר מנמם רחוח חזי ררכה קמיחיתיב
 יוסי רבי ותנן מגמנם מטטי אין 5יח אמרמר

 חיח 51א יאכ15 5א נררטו יאכ15 נתנמנמואומר
 לאט5 חתחיל ורכח פסח סעורת בחוך לפניויושכ
 לאכ1ל ל1 שאסור זח על וקאמר כאחרוטגטצח
 רלפני א5א פסח לענין כלל איירי רלא טצחעור
 זח על וקאמר מתנמנם ראמר חא ליח מכעיאזח

 מתנמנם רחוי ליח וחזי ררכח קמיח יתיב חוידאכיי
 ל1 והשיכ לא או מתנכגם הוא זח אם אכייטמר
 אליבא רמחלקינן רטתניתין נמטם חוא רןחרכח
 נראח ולי נררמו. ובין נהנמנכל כין יוסיררכי
 חחלכות בתוך חנהטנה רחכיא 1"ל אלפס רכישרעת
 5פסח זכר כאחרונה הבאח רמצח ליח רסכיראלא

 ענין ככל שסובר אלא חמצח רין חפסחוכרין
 וטעמא יא1%. לא הסעורח כתוך שישטחיכא

 הסעורח ליני כוסות של רכנן שתקטרמלתא
 שחפסיקו מיר 1לפיכך חסעורח לאחרושנים

 לשתי וצריך הפסק רחוי עור יאכל1 לאונהנמנמו
 עור יאכל שאם הסעורח אחר מיר אחרונותכוסות
 ראשונה העורח 5שתים חנח5קת סעורח כמוחיא
 לח יש שניח וסעורח הסעורח לפני כוסות לחיש

 שני לחיות שצריך חכמים תקנו כך 51אלאחריח
 שתקנו ועור 5אחריח. וב' חסעורח 5פניכוסות
לחפסיק

 כיון שאמרנו כמו וחוא באכי5ח כהלי
 חלל ל1מר ל1 ויש חסעורח כתוך טצח למיכלרכעי
 האכילח חוי לא 5נא1לח זכר שחיא חמצחעל

 הסעורח כוראי סעורות שתי כששכי אכלחפסק
 טעם והוא אלפס רכ רעת וזחו חוי. חפסקהאחרת
 לאט5 חחחיל לא אפיל1 5חחמיר שיש ויראחחטן.
 בתוך טלם שנררמו חיכא כי אלא כאחרונחטצח

 שצריך משום טעטא רחא יאכל1 לאחסשרח
 חל1ס ואין 5אחריח ושנים חסעורח לפני כוסותשני

 נררמו ואפיט אחת סעורח שתחיח צריךרלע1לם
 5אכ51 יחם אין שנרדמו כיון אפיקומן שאכ15קורם
 אחר כושת שני וכעינ! סעורח חפסק רחויעור

 וחיכא כינתיבנ אחרת סעורח חפסק כלא מירסעורח
 אסור ש15 סעורח וחפסיק ונכרך 5! חכשאמר
 תקנת ומתעקרה סעורות שתי רחוי 1לאט5לחזור
 ושניפ חסעורח 5פני כוסות שני שחקנוחכמים
 כפירוש זח פירוש טצאתי ש5א אף5אחריח.
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 נררם יאכ15 טלם נהנמנמו רק נררמו 5אאם *." שהיי הףש ייהש רר סליי"י סאים כסעורח יתבי ןח 5פי חרין חוא וכר חמפרשים טן אחר5שום
 יאכ5 5א נררמו ט5ם אם סטתגסנם יותררחוא
 מקצת ישט חתם איתא ובך יאג5ו מקצתןאם

 נהנגתם אוטר יוסי רכי יאכ15 5א טלםיאג5ו
 רקא יוסי כרכי וה5כת יאכ15 5א נררמויאכ15
 גשטת וחשסרים ז"5 א5פס רג 5פירוש טותיחרכח
 וגהשגה ישט אוסר קמא ותנא קאי אסיפא יאיווכי
 ראג וקאמר יאכ15 5א ט5ם ישט אם שישטכ5

 ראמרינ, חוא ונררמו יאכ15 ט5ם אפי15נתנמנטו
 ררגי לטימר וליכא יאכ15 5א נררגמ טלםראם
 מקצתן כישנו מת'ר קמא רתנא ארישא קאייוסי

 אג 5חתיר יש כנתנמנמו רוקא יוסי רכיוקאטר
 מקצתן אפי15 יאכ15 ישט'לא אכל מקצתןנהנמנטו

 "שיב 5א נתנמנמו ראם כך 15מר סכרא איןרזח
 אפי5ו נהגמגמו וכי! נררמו כין מח5ק שחרישינח
 ואם חדעת חסח חוי 51א שינח חוי 5א נמיכ51ם
 יאכ5ו נהנטגטו ט5ם אם אפיל1 15מר יוסי ר'כא

 כ51ם כין ה15ק "ין שכ15 5א סקצת! אפי15נררטו
 ררי כהרתי ר~יגי 15מר לט ר5טח טקצתןוכין
 כ51ם ישנו כין מקצתן ישנו כין טה5ק איןיוסי
 נתנמנטו וכין נררמו כין מח5ק 5א קמאותנא
 וקאמר ארישא רקאי פירשו והרשכ"ם וחרא"שכן. רפ5יני 15מר סוכרחים אנו ראין כיון מח5ק יוסיור'
 טקצתן אפי15 נררמו אכי יאכ15 חקא טקצתןישנו
 גראים. ורכריו כך כתכ 5א וחרמכ"ן יאכ515א

 הש "טתה מכרך ש5ישיכוס
 וחחר 5ץמה 5צרף אחר סכית קגראים ארםכני

 עמי ומנהנ שאכ5. ככית ש15 טס ושותח5כיתו
 יחזור איך כרך רככר כיון חמזון 5כרכת אחרככית 5נמרי שמצטרף חיכא מכעיא 5א זח חואארשת
 51א חמוצש וכרכת נטי5ח וצריך ככיתו5אכ51
 ככית המזון כרכת כוס ככר שתח אםסיכעיא
 5א שפי15 הטטת ע5 מוסיף רחוח 5זימוןשנצטרף
  סשרתו מפסיק ככר שף סוף המזון ברכת כוסשתח
 5ח יש חראשונח חסשרח כן ואס חמזוןככרכת
 שני 5ח יש חשניח וסשרח חטזון 5פני כוסותשני

 חכטים. תקט 5א זח ורכר המזון 5אחרכוסות
 גברך שאטר ער 5חפסיק חצח אם אפי15א5א

 חנח 5אכילתו ויחזור חזיטון כרכת רחואשאכ5ט
 ז"5 שחרא"ש גכ ע5 ואף המוציא ויכרך יריוייט51 יחזור 5שנים שחפסיק שמי פסקו ז"5וחראכ"ר זאי חאי שרכ חגאוניס כמח15קה עצמומחזיק
 ר5א צתכ המוצש 51כרך 5חזור צריך שאיןפסק
 אפשר 5א כחדרי וכרוכי בוטתי ראמרינן לחארמי
 ותיטח לאחרים. מפסיק רק כרך לא חיארחא
 חרפ כסוי רכפרק ררכ מתלמירי שנא רמאינר51ח
 ה11 ררכ תלמידי חנגא5 ורכ כרונא ררכ שםאמרו

 5ה1 אטר ונשתח 5ן הכ אטרו והרר וגברך 5ןחכ
 לכו אסור וגברך 5ן חכ ראטר כיון סבא ייכארכ

 רוציפ שחיו גב ע5 אף איירי חתם וכוראי5טשתי.
 חסיחו רק כן 5א ראם חמזון כרגח אחר5שתות
 יחזרו 51שתות מ5אט5 רעתם שחסיש שאחרררכ ת5טירי טועיפ חיו כזח וכי 5טמרי שתית טןרעתם
 כיון חרעת חיסח כאן שאין סוברים חיו וק5אט5
 כפרו וכחריא 5שתוח. חמזון כרכת אחרשרוצים
 5פניהט חטס אס שאפי15 שם קאמר פסחיםערכי
 וחשחא ו5כרך 5חזור צריך וגברך לן חכ אמראם
 כרכה 5כרך רעתם שנהט ר9 כרכו ר5א גב ע5אף

 חסיחו 5א תם שאכ5ו טח עי הפסק שחשחמזון
 אפי15 כך אחר 5שתות חצח שחרי טלשתותרעתם
 נכ ע5 אף נמי חכא כן ואם 5כרך. ~ריךחכי
 כיון 51אטל 5חזור רעתו וחיח חוא כרךש5א

 לחזור צריך אין 5טח המזון כרכת אישנצטרה
 גב עי ראף שאני רכאן יאמר ואם1לכרך.
 כרך 5א חש 5אחרים חזימון 5כרכתשנצטרה
 רחא אינו זח מירי. 15 שעי5 51א כ5ילעצטו
 5כרך צריך כרכות גי סקום טב5 שאכ5 כטחז'10ן ירי ריצא נהי 5שוט וזח כתכ כעצמו ז.5חרא"ש

 ריצא כחכ כחריא כן ואם כך אחר שאכ5 טחע5
 וטאחר חזימון 5כרכת שנצטרה כמח זיבעןירי
 שיצא או זימון ירי שנא טאי זימון ירישיצא
 חזימון. כרכת כרך סוף סוף חמזון כרכהכ5

 שכתב כמו ז"5 חרא"ש 5רעת כי ע5יו תטחויותר
 שחפסיק אחר 5אט5 ירצח 5א אם רי כסימןהטור
 שלח וחרי חז: כרכת אחר רק מתחי5 אינו5שנים

 לא אם חפחות 5כ5 וח 5ענין חזן כרכת כן נם15
'רצח

 5אכ~
 טשתי נאמר 5א איך ב! ואם שר

 יחרח שיש זח כ5יי שכן ומכ5 5עשות 15אין חשנח ימות כשאר אף 51כך אפשה אי כחרריעחכי
 שחכיא ומח שאמרנו. כמו כוסות ארכע5ק5קי
 אין כך רסכר נח15ת מה5טת ראיח ז"יחרא"ש
 סכר נח15ת ח5כות כעי כי גר151ת טח5כותראיח
 מברך היח ר5א פסחים ערכי כפרק אשיכרכ
 כרכה אטס אחרונח כרכח 5כרך שאין פסקשחרי אשי כרכ פסק )ר151ת ח5טת טעי מפסיקאין המזון רכרכת אשי ררכ רטעמא מברכין כיצרכפרק חתוספות צחכו חמזון כרכת אכוס חנפן פריטרא
 סשום ריריח רטעמיח זא5 חראאש וכתבחמזון
 טחטה שכאו מרכרים חטזון כרכת כוסרחשיכ
 חפסיק המזון כרכת חרי כן יסכור ואיךהסעורח
 חפסס המזון כרכת ראין סכר כרחך עיזסעורח

 שמחרי"ק ותטח זאל. טחריאק כתכ וכך חסעורח51
 ורו וכחאג רחראאש רכית ר' כסיטו כטור:תב
 הכוך 5חזור צריך אין שחמפסיק סכרי זאל'ונח



שפ מחר"לפירהשת3
 אט י11עי1 בי 5% עצסט בשבי5 סבקשיז אט שאין בח'נ עטחם בי) 5סח טתזייחו נקטיקתטוציא
 אשיכרב ספסי9 הטין בוכת יאיו שר בח-גהוי
 15ק"טא הא י ק בסי0נ ,צ10 הוא שבוזבכם!
 אין לשנים טפםיק שאחי שא0ר 01ח אשי.בוב
 לאבי5ה1 וועור ב5כך אבי5תו שטפסיק יומררצח
 רק )5ברך 5הוור צריך חראי איט זה ברט2ב)א

 ה1ך היא אפ אפייו )01ר ספסיק אההרקאטר
 ו4ושת 0האט) אנטך רוקא תאסר ו)אתא4י5ח
 )שנים )הפסיק וריך בוה ויאט) להווה תצחחוא
 אין אבי)ה היך אבל האבי5ה ועך היה ש5אביון

 ווע טפסיק אבילה ועך אפי15 5ן קנוטטעספסיק
 5בס5 וצריך ב55 חטן אינו חזח והטנחנ טירילא

 15סר וסתחי5ין הח55 ע5יו מברך רכיעי כוסשתו.
 קאי. שיחיח כרי וטי הטים א5 הסתך ששךתח5ח
 טפרשים ז"5 רבותיט כי 5ט. )א ה' 5ט 5אע5יו
 בשבי5 חקב"ח שיעשח ומטנ נונ מ5חטת % 5ט5א
 חטים % חמוגך שפוך מתחייין 51פיכך בבורושם
 ביום חחוא כיום מיח ומנת נוג אצ5 כתיכעך
 באפי חטתי ת%ח תף ישרא5 ארמת % נונכא

 בשפוך סתחי5 ~פיכך ונוי עכרתי באשובקגאתי
 חמט5כות 1ע5 ירעוך 5א אשר חטים ע5חטתך
 קראו. 5א בשמךאשר

 ירזפרק
 כתח5ח כי מפני 5ט. 5א חי 1 נ 5 א5
 חנחנת ע5 ה55 נחן הראשוניס סזמוריםבשני
 מעפר מקיס שזכר ככצ ע~מו כאי שמנהינחקכ"ה
 שאחריו ובמזמור וט/ אביון ירים מאשפותר5
 אשר עו5ס ש5 מטבע חוץ הנפיאות ע5 ה55נתן

 חזח כמומור יראיו. 5סען כע~מו מחרשחקב"ח
 אמר 5פיכך נסים עושח שהוא הסבח 5חוריעכא
 אף 5נ1 5א נהטמע יחיח ש5א %ש11 כפ5 5נ51א
 שתעשח מבקשים אט אין 5ט 5עשות שיש נבע5
 הי 5נו 5א כפ5 5כך שמך כבור בשכי5 א5א5נו
 א5א בשכי5נו  ואץעשח וכות שום יט שאין 5ט;א

 מישא5. אמר כבור תן 5שמך כי חנניח. אטר 5נויא חי 5נו 5א ררשו ו"5 ורכותינו שמך: כבורבשכי5
 יאמרו 5מח עוריח. אמר אמיתך וע5 חסרךע5

 5ט 5א מפרשים שחם נראח כו5ם. אמחחנויס
 כשבי5 רק תעשח א5 כשבי5נו כ5ומר 5נו 5אחי
 רמח ירינו יאמח פן אנור שחוא אויבכעס

 אמר 5נו 5א חי 5ט 5א אמר 5כך תעשח. זחובשכי5
 אטר! 5כך יעשח קדשו שם ככור סצר וחשניחנגיח.
 כבור כשכי5 שיעשח מישאל אמר ככור תן5שמך
 ושו יעשח. חשמתו חסרו כשכי5 אטר ועוריחשמו.
 ננו 5ט לא חי 5נו 5א כי נכת יותר !חוא 5פרשיש
 יעשף ימח סקטרנ חרין טרת יחא ש5א חריןסרת
 5נו יא ה' 5נ1 יא וח ננר אמר 5כך וח רבריחם

 כי חרחסים טרת טר אטר וטישא5 רשין. אטטאין
 שמך כטר בשביי ת4שח וה בשבי5 כבור תן:שטך
 שתיות אובע בן שם חוא (צפו בי ויתקרשטיתנרל
 כטספר ברחפים חעא ב'ש בא'ת סנצפ"ךתמ

 הר!ע ברחטים. סגחינ הטיוהי השם בייחוריע
 הוא ארכע בן שם חוא הםיוהר ה_שם בי5הכטים
 וינחינ לשמו כטר יתן כי ואטר הרהטיפטרת

 ע5 חחסר מרת ננר רכר ועוריח ברהפים.חבריות
 חרין כטרת רכקים צריקים יש בי אמתך ע5חסרך
 צריקים ויש חרחסים בטדת רבקים צריקי0ויש

 הנניח הצריקיס שכפת וא5ו חחסר. כפדתרבקים
 ומורה חרין בסרת רביקתו הנניח ועוריח,סישא5
 ח' חנני חרין 5סרת מרכר חוא שכן שמוע5יו
 כחסר כחן חש5ם את חון חכסיס תקט וכןחנני

 רבק חוא סישא5 היסב. וה רכר וחבןוכרחמים
 חרחמים 5שא5ת סישא5 ונקרא חרהפיםכמרת
 חעוור יתברך חוא בי חחסר במרת רביקתוועוריח
 יחעים. והם כצפ5אים ח15 ורברים ימיטביר

 מרתו ננר ואחר אחר כ5 סבקשים חיוו5פיכך
 שוכר ו'5 רכהו אשר חרכר כ55 כח. רכקשחיח
 5מח אמר  ועור סרות. ש5שח ננר רכריםש5שח
 רביעי ענין חוא א5חיהם נא איח חטיםיאטח
 נא איח חנוים יאמרו ש5א בשכי5 5עשותשראוי

 שיעשח. חקב'ח ראוי חוח הטעם וכשבילא5היחם.
 איח יאמרו ש5א רק מיוחר רכר שאיטובשכי5

 מאור נ%א וח ורכר וח אטח כ~ם 5כך אלחיחםנא
 ע5 5פרש יש כן וכמו ז"5. חכמים רכהו אשר5חבין
 כמעשיחם חקכ'ח יכיט ש5א ומנת טנט5חמת

 חרין מרת ע5ינו יקטרנ 5א ובוח יעשח 5ט 5ארק
 עמט ויעשח חמשיח 5יכצת או וסגונ גונביכר

 ואמתו. חסח 5מען חסר יט ויתן שמו יטעןברחמים
 כ5!מר עשח חפץ אשר כ5 כשמים מ5חיטואמר
 יכ51ת שאין כיומר איחיחם נא איח אוטריסשחם

 בשמיס א5חינו רק כך חרבר ואין 5חושיעכא5חיחם
 : עשה חפץ אשרכ5

 ירי סעשי 11חב כסףעצביחם
 שכר יחיח שחארס וחשכ5 חרעת טתן איך כיארם.

 שחוא הע5ח א5 עוכר שיחיח ראוי כי יריו5מעשח
 שהם הארם מ! ע515ים עצביחם מנח %יו%ח

 5רכר עוכר שיחיח טתן חרעח ואין ארם יריטעשח
 ירבח 51א 5אם פה אמר כך ואחר מטנו. %ולשחוא
 מ! אף נברא שחוא רבר שכ5 תראח ח)אפירוש
 אכרי שכ5 יבט5ח רכר שיחיח גברא 5אחשפ5ים
 ש5א אבר תפצא שלא יבטלח סחם אחר אי!חארם
 5יורך חס כ51ס אך לבטלה ויחי רבר כהשסשיחיח

 פוע5ים ואי! אבריס 5עצביחם יעשה 1ח15ולשיסי"פ.
 וחסנאנ חשכל טן יוצא סעשיחם כי שגראחכאברים



תר טהר"ל6ירחמא8
 כך. זכרם 5א אלחיט בהצחת חן בבית שעוטרית מ18'1ת לשריו חצים חצלסים ח"שים ביחיאוי,
 איזח א5 5עשות א5יו טכוונים "הם סהחטכבים
 ובכ5 ובעינים בפה שוה לעשות שירצחכוככ

 פועלים אין חאכרים שא5ו אהר וחנת נ5מ.האכרים
 חוא חרוחנית בח,ראת זח מעשח כן אם רברכהם
 בעצם רכר כ5 "יהיה טרע וחרעת השכ5 כי זר.רכר

 חצלכמם חעהמים 1ח15 5עצפו נסצאוכראשונח
 5חם אשר חאכרים אין הארם אכרי 5הםועושים

 לחם ואין 5רבור רק בעצם חפח שאין בעצם 5חםהם
 מין חרוהניות 5חוררת 5חם יש האברים רקהרטר
 סן ט?שב איט כך שחוא ורבר כעצם זחרבר

 ושר לעצם. טטצאים חנמצאים ב5 כי כ5ל.הטטצאים
 אשר כנח5 חחחי5 כאן נזכרים אשרסררינות
 בפע51ח וכלח בפח חתחיל נחלח. יותרפעולתו
 לחם רנלים אטר 51א כגרונם. יחנו 5א חיאקטנה
 וכן יראו ולא 5חם עינים שאטר כטו יחלטן51א
 אב5 לחם אצלם חזכיר ט5ם חראשונים חארכעכ5

 לך יש כי כ5ל. 5חם חוכיר 5א אחחניםבשלשח
 וחאזנים וחעינים חפח שחם חאכרים אט בילרעת
 חטף א5 טתיחסח שאינח פשלח פועלים חםמאף
 סישוש ירי על שיפעל לטף חטחיחסת הפש5חבי
 סישחמ ירי על אם כי לפשל יוכ5 לא טף כלכי

 טישוש ירי על פוע5ים אינם אטרט אשר כחוח1ח15
 זח ובשביל הטף 5פשלת חטח איט פע51חםולפיכך
 נבר5ים יחיו לא שאם חנוף טן חא15 חכ5יםגבר5ים

 לפשלת רוטח שאינח פשלח פועלים חיו לא חנוףטן
 שייך שאינח פע51ח פועלים שחם טפני אכלחט4
 חטף כהטאר נכרלים חאכרים אלו כי נרע טזחלטף
 טורח לחם לשון כי לחם חאלו חאכרים על אטרלכך
 לחם לשון טשמע כן כי חטף ט! נכרלים שחםעל
 כעצטו. חטף וחאף וחאזניס וחעינים חפחשאין
 טעשח לחם שיש והנרון חרנלים חירים חאכריםאב5
 פשלת שחוא כטישוש פועלים חירים שחריעף
 אל טתיחס שחוא לחטעח שחם חרנלים וכןחטף.
 ח51 חשטעת רק לנחן אין כי הנחן שכן מכלחטף
 שטר חירים אכל טה. שאיט כח % חוראח כאןמין
 כגחנפ וכן כרוליהם וכן ימישון ולא יריחםעליהם
 יאטר שלא שינוי יש ועור נברלים. אינם שאלולפי

 אין כי טפני כלם אצל שאטר כטו יחט לאבנחנם
 חם וחרנלים חירים כי טכחוץ ניכר אכרהנחן
 אבל ורנליחם יריחם עליחם יאטר כ%ויאברים
 בנחנם יאטר לא טבחוץ חנראח אכר אינוחנרון
 זח מין וחנטי חניכר חנחן טשטע שחיח יחט5א
 יחט לא אטר יכך חנחן. אכר טרע חקול יריועל

 לא אטנם חכהוכ. פירוש כך חקא. טהריםכנחנם
 אכל חשוביפ חם שזכר אט כל כי חטעפ חושזכר

 חטקבי 5חמת רק אינו חאו%מעיטת
 לא ולכך

 חללויח וכטזפור בחשיכתם: איט כי אות1חזכיר

 כפיחם. רוח יש אין אף עינים אזנים פח אפררק
 חבלתי הרכרים 5חם אין כי טפר בא שם ביספני
 כח בחם שיש עיקר שחם ארבע זכך 5כךנשסים
 בלתי ש5הם כה כ51ם ארבע אט כ5 בי נשסיבלתי
 בפיהם אשר וחרוה וחשסיעח וחעינים חפהנשסי
 סן נשסי כלחי יוחר כפיחם אשר שהחחוטפני
 כפיהם רוח יש אין אף אסר 5כך באף אשר חריחכח

 חזח ככמטור אסר וכן יריחון. 51א 5חם אףכטשם
 ישטעו ולש אזנים אסר וכאן יאזיט ולאאזנים
 חשטיעח טן גשם טן סופשט כח יותר שחאזניםו5פי
 הא1נח אכל קול  שסיעת על חשטיעח נאטרחכי
 החוא וכסזטי כלכר. יקכל אשר חענין חאזנתע5
 בלתי כח בו לחיות אלחים כשם נקרא שחוא5סי
 כח ביותר חם אשר רכרים ארבע 1כר לכךנשסי
 בחם נמצא ש5א למפר כא כח55 אכל נשכףבלתי
 הם אשר רכרים שכעח ב5 זכר לכך ש5יטותרכר

 עצכיחם שטננח 5עצכיחם נמצא ולא לארםנסצאים
 חמ אשר חרכרים סכ5 רכר בחם חסצאש5א

 : מאוד חיטכ זח רכר וחכןש5יפוה.
 בחן כטחו ישראל כית ר ט א ך כ ר ח א1
 חי. יראי אחרן כית ישראל ביח כהות שלשחזכר

 כני1 שחם מצר ישראל כהות שלשח אלו כיפירוש
 חבן רכיקות שיש ככש כעצם בו רכקים חםהרי
 שבשטים לאכיחן ישראל רכיקוח יש כך חאבא5

 חרביקות טצר יתכרך בו לבטמ לחם ראוי כךוטפני
 טי כטו טאחכח לו עוברים אחרן בית אטנםחזח.
 אוחבים אהרן ביח חם כך אחר את אוחכשחוא
 מצר הזח חרביקות וזחו מאחכח ועוכריםחקב"ח
 שחם בחי בטש ח' יראי זכר כך ואחרחאחכח.
 רכיקות לחם יש חיראח ומצר טיראח חשםעוברים

 לחיות ראוים אשר חרברים טן כחם שאין לוטררצח ישראי בית חאט כהות שלשח חנח יחברך.כו
 כית יתכרך. חשם אל בנים שחם טה עצמירכיקוח
 חש5שח לפניו. וטכרים חהכ"ת אל אוחכיםאחרן
 שלשח אט יתכאר אור סיראח. שכרים חייראי
 חלוי. כית זכר לא חחל5 ככל אב5 חן אתכרכו חלוי בית נם זכר הי עכרי חללו ובטזטורכחוה.
 שהקב"ה וחטוכ חחמר על חחלל כ5 כי טפניוהטעם
 חרי1 כטרת רכקים שהטים וטפני ישראל עםעושח
 חחל5 ב% 5כך וחטוב חחמד הטרה טזאת יכאולא
 : חטי בית %ל נזכרלא

 נזקים יחיו שלא וטננם עליחם טכריםיחיות אויביחם על עזרם פירוש ם נ נ ט 1 ם ר זע
 !מאויביחם

 לחם יוכ15 שלא ישראל ש5 וטננם עזרפחקב"ח כי שחזכיר אחר יברך זכרנוח~
 חברכח על טטר בא אחד בכ5 שזכר כפואויביחפ
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 5א וזת עליחם לחוסיף ישראל את יברךשהקכ"ח
 תי ואמר הראשונות: וחטובות חתסרים בכלנזכר
 בז שאם תזכרים שיברך חפירוש ואין יברךזכרנו
 שעולת חקב"ת פירושו רק בצי"רי. חרי"שתית

 תטתרגם. פי' וכך זברוננו את יברך לפניוזכרעע
 נזכר שתארם תשם תמ הרבר זבר בי לומרורצח
 שיכרך אמר כאלו יברך זכרנו ת' אטר %פיכךבשמו
 בטה ותשם בעצטו חזכר חוא תשם בי שלנו שםאת

 ושם לברכח צריק זבר 1,חו לברבת ראוי שםשחוא
 בי שם מבת רק זבירח איז בי פירוש ירקב.רשעים
 זבירהו שיתית וראוי זבירח ל1 איז שם ל1 שאיזרבר
 הברכח תצריק שם בי ספק שאיז לברכונ תשםשחוא
 ורצת צריק שם אמר %א צריק ,כר ואמרבעצמה.
 תוא עראי שם שתוא צריק של זבירת אפילולומר
 לתם חקבוע שם ירקב רשעים ושם ולתפךלברבת
 יתברך גו רבקים שחם כחות שלש % וזכרירקב.
 וטתהלת הראוי. בפי ברכח נהבלת מתת אתתשבל
 שתם אותם בלומר תנרולים עם תקטנים יברךאמר

 אמר בך ואתר תנרולים עם תקטנים יהברטבנטצא
 ברובים ממר חבנים. %1 חאבות על עליתםשיוסיף
 בי לומר שרצח לפי מרץ שמים עושת לה'אתם
 ירין בשתי וארץ שמים עושת תוא אשרתקב"ת
 ארץ יסרח ירי אמ שנאמר תשטא5 וביר תימיזביר
 שמים ברא אשר יריו עשתי שמים טפחתוימיני
 של יריו בשתי יהברבו וכאשר אתבם יברךמרץ
 יריו. בשתי נהברבו בי בב5 ברבת יתברכוהקב"ת
 ולמטה לפעית ברכח יתברבו בי לוטר רצתועמ

 עושת וזתו חברבות % נבללים עחם שרץבשמים
 תשמים גח בברבות אחבם יברך וארץשמים

 : תארץ גחעברכות
 פע מאחאן יף ם י פ ש ם י ם שת
חיג % ח יעי %ם   מאיע אע 
 כל ארם לבני נתז ותארץ לתי תשמים שתריהטע
 לנטצאים תטוב חטשפיע תוא אשר יתברך מטובוזח
 מכרביז ביצר בפרק ראמריק ותיינו הארץ. להםליתן
 תשפים וכתיב ומלואת תארץ לתי כהיב רמי לויר,

 כאז קשיא יא ארם לבני נהז וחארץ לתישכרם
 רבר ופירוש באן.. ער ברבת אתר וכאז ברכחקורם
 ואיז חוא ברוך לחקרוש תוא תבי בוראי ביזת

 שתמ בשביל רק ותטשפט תריז מצר רברלבריאת
 לפיכך לנמצאים טשפיע בך ובשביל מבורךיתברך
 לתקב"ת תוא תבל תקב"ת אי חברבת קנהזקורם
 של תוא וחבל תרין מצד רבר שום לבריח איזגי

 לנמצאים תטוב וטשפיע ברך שתוא פצר רקתקכ"ח
 תזביר %פיכך לתיוה. הבריות יבויים חצדמזח
 לבני נהן והארץ לת' שמים תשמים בי לומר כאןזת
 ארם לבני תארץ נתן ברוך שתוא טעו פצדארם

 : לישראל הטוב בן גם ישפיעולפיכך

 %א%יף יתללוית תסתים5א
 לתע" חמ ת%% בי ףרתחסג

 הפצשת וער
 הפ תנמצאים וגל תטפציא על מורת לנבראיםשיש

 וטי בשמי תנקרא בל ברכתיב יתברך לכבורונסצאים
 רוטת יוררי ואף כבר תמיתת שקבלו תמתיםאסנם
 בבלל שאינם ביק תורש עשר שנים תוך שסתואלו

 ואנחע לתקב"ה שבת עתנים אינםחטציאות
 : ועי ית נברך תברכחשקבלע
 מטמ יאתשלי ישמע בי תבתיא
 קח% מסת אממ תת יש חתש שעימעק
 אתעת אני אייסת עולם שי רבווע תקנ"תלפני
 יף 1ל1תי החטני קוי שופע 'פאהה בזמזלסניך
 נאת לי תפצות מן רל שאני נג על אמיתושיע
 סשפע תכהוב ר5שון נב על אף כאז. ער5חושיע
 תפלתפ קול בששופע לתקג"ת אותבים חםשישראל

 קולי. את תשם ישפע בי אתבתי מרכהיג מקוםמכל
 קולם. את ישפע שתקב"ת שאותגים פשיטאוקשיא
 ק%י את ישפע גי אתבתי קאטר חביאלא
 כך קולי את ישפע שתקב"ת אותג שאניוכמו

 טי בי תתנגי קול ישפע כאשר אותי אותבתקב"ת
 אותג תנאחב שגם ספק איז אתר אה אוחכשתוא
 אלא כרויות פעלת של תאזנים איז עטררשאותו.
 א,נים תפצת לא ועולח תטאת שנאמר בלבדלי

 שתנטצאים פירוש ושכהמ א,נך תט עתיב ליכרית
 מזת מאתו מושפעים שתם עמו טאתו מושפעיםתם
 שתרי תסרונם יחשיים תפלתם שיקבל ראויתצר

 ותסרעם תקם את ישלים לא למה אותםתמציא
 אם כי ברויות טעלת ש5 אזנים אין אטרלפיבך
 עראשונה בעצם ממנו נפצאים תם בי ישראלא5

 רק עראשונה בעצם מציאותם איז חברואיםושאר
 אלא תעולם בל ברא %א לישראל טפליםשתם
 מאתו נבראים שישראל וטאתר ישרא5 אתלשטש
 משלים שיתיח ראוי ובעצם בראשונחיתברך
 חאזנים אין ולפיבך  ובו1ס בראשונהתסרונם
 מה לתשלים תפיתם שופע לישראל אלאברויות
 אלא ברויות חאזנים שאיז שאמר עזת לתן.שיתסר
 שאמר וזח בתגמה עמ טופלג רבר תואלישראל
 חקב"ת כשישטע חקב"ת יפני אתעת אניאימת
 שישראל בשביל חתפלת שמיעת בי תפלתי.את

 שאמר וכמו הנמצאים מבל יתברך חשם אלקרובים
 אלתינו כחי אליו קרובים אלתים לו אשרתבתע
 קורבח תתפלת קבלת א% זבר תנה אליו. קראנובבל
 תשם אל קרובים שישראל בשביי תתפלח קבלתבי

 :יתברך
 אלוינףט1בתלבךנקראו אקראובימי

 חביי אפפתי תטעוג לתטשיך לתי אקרא ואזיטי
 רשעתם. בשביי מיתת שתייבים מות תביינקראו "עראי ר"חו תם אלו סות תבלי שאיג עחוימות
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 נטררש: ו"5 רניתיט פרנרי חננתי יכךשאי5. נע5י שחם יטו4ת טכבים חשנרי חם שאי5יטצרי
 שי ק"ים י ש נפ ח ם 5 ט י ח נא
 חנחינם מן ינהשעים נסלטים ישחצריקיםיטפני

 את סע5ח יחקנ"ח מחנם נע5י חט חא4יטתננרים
 שחט חטתננריט יינ4 5א ער חניחנם מןחצריקיט
 מן נמלטים חם אשר חצריקיט א5 שש5אנשי
 חצריקים ני 5טע5ח: שחתנאר נמנחניחנם
 ט5טח חי אנא אטר י5פינך חניחנם. מןגנרלים
 ישא גיחנם נע5י 5י יינ4 5א ינוח חניחנם ט1נפשי
 : 5מע5ח שחתנאר כמי 5צריקים נח5חטע5ח
 נגר מרחם יא5חיני ק י ר צ י חי 1 י נח
 חט1 אמר וח ע5 חטינח נימי ח' א5 אקרא נישאמר
 אפפוני שאמר ינננר חטינח 5הטשיך יצריקחי

 ~ש5א פתאים שיטר אקרא אני שאין אה מוחיייתר חצרח. ע5 5רחם מרחט ש5חיט אמר מיתחנ5י
 יששיע י5י ר4תי מוח יייתר א5י. שטר חפסרינא

 5ששיע נאח 5י חטשת מן ר5ח שאני אף ו"5יפיהש
 יתנרך יחשם נמטחח נט5 עשנ שאני מוחייהזר
 ח, ני למטחיני נפשי שיני יוש 5י. חסרעישח
 חוניר מרחי. רנלי את רטעח מן עיני אתממית נפשי ח5צת ני ע5י. חסר ניסי ששא ע5ינינמל

 חטית מן פירוש רחי. רסעח מית רנריםק5שח
 אה אלא 5נטרי ממית י5א גפשי. חלצת5נפרי
 יש חארם ירמע נאשר ני נח. אפיסת שאמרמעח

 גב עי יאה חייררית הרטעית חם נח אפיסת4
 י5א גפשי. שמרת נח אפיסת א5א טיתחשאיט
 אפיסת נ5א נע5מא צער שחיא רחי א5א נחאפיסת
 רנרים ש5שח נגר 5פרש יש ישר רנ5י. שמרתנח
 יחיא נשמר מיטנעת שאינח צירח נארם.שיש
 פירהש נשמיה. צירח ני יעיר ארם. ש5 ננר5תצירה
 חחימר שלישי יעיר נחימר. מיטכעת שחיאהשרה
 השנל ני שמירח ט נ55 שייך 5א חשנ5 ני5נמרי
 מיטנעת אינח אשר חשרח ינננר חשימר.שא

 על וח ישמר ממית. נפשי חלצת ני אטרנשמר
 חארם שרת יחיא נשטר מיטנעת אינח אשרחשרח
 נחימר חמיטנע נח ע5 וה נאמר מרטעח עינישת
 שת נשמר. טיטנע הרשת נח 5חם אשר חעיניםני
 חחימר שנקרא יחע יהש השמר ע5 נאמר מרחית5י
 שלשח יחוניר חרנ5. נמי שפ5 ששא 5פחיתתירנ5
 : חי שימר שכי5ם חארםח5קי

 חחיים. נארצית חי י נ פ י ך ל ח תא
 ששל ימצרי מית חב5י חפך אני ני 4טרחצח
 ארץ ינקרא לנא 5עתיר חיים שמתיח ו"5רטתיט יפירשי ישראל. ארץ וח חחייט נארחת אהח5ךני

 ני נייט ארצית להם ייתן רכתיב ארציתישראל
 קרישת ע5 מירח יוח יניי יחאמירי חחתי שנעחחס

 נייהר מקרש שניעית ני שיץו רנר שנ5חארץ

 מרי1: כחן אצ5 שחתנארנמנ
% ארנר ני י ת נ ט אח  ט שטק 
 שנח עמתי אמ ~נך 5תר 4 עאח ~נר,תנרר
 אסרתי אני שסרת יענית ט5שין פשר חקנ"חש5

 טונ ארם נ5 שאי5 מפגי 55נת נחפו חייתינאשר
 טזב ארט נ5 יני שטרתי 5מלך א5י רנר שמש5ני
 אאטין י5כך חנטאח גתקיימח יעתח נתמיח.ררך
 סח אמר חח55 נ5 שסייט שחר יתנרך. ניאני
 5חי 5השינ שכ5 מח ע5י. תנמאיחי נ5 5ח'אשינ
 שחם חטיטת תנטי5יי נ5 5י. עשח אשר וחתחת
 פיחש יוח רנר חסר י5א 5י עשח 5עשיתאפשר

 אקרא. חשם ינשם אשא ישישת טסתנט4חי:
 רנר נל ני 5י שנעשח חתשיעח ישועית ניסקרא
 5חשקית מעחר הניס ני ניס נקרא חארם יקנ5אשר
 חתרע5ח ניס נן נם נקרא 5טרעניית ינן אחראת
 5נך שיקנ5. חטרעניית נ4מר חישיעח ניסהפך
 שעשת חתשיעח נ4מר אשא ישישת טסאמר

 חתשיעח. את 5פרסם חוח חטס אשא 5יהקנ"ח
 את אפרסם 4מר שנא 5פי נוח נשיאח לשיןישייך
 ניכר שא ינר ע5 מטשא שהא רנר ניהתשיעח
 חקנ"ח ינרך ני אקרא חי ינשם שמריפטרסט.

 5חקנ"ח 5עשית ע5יי וח נ5 חזאת. חתשיעחע5
 לרנים חתשועח את יפרסם רק מינח נפיי יחיחש5א
 אש5ם צרח נעת 5חי נררתי אשר נררי אטרושר
 טיב יתנרך חשם נך נ5 פירוש 5חסירע.חמיתח חי נעיני יקר חשנח: לפרסם עטי לנ5 נאננרח

 י5המית 5חסירע חכיתח נעיניי שננר ער5צריקיט
 5חם רשי נן גט נן יאם עטחם נסים חקנ"חשעשח נכי .חחיים 5חם ראיי צריקים שחם שמצרשתם
 שאם חקנ"ח. 5חם יעשח אשר חטינ מצרחחיים
 שתם 5חציל יעוריח מישא5 חנניח עם נסיקעשח

 שיתן נן גם 5חם ראיי לחחעתם נרי אשמננשן
 ננגר ששא אה לש5ם יטיתי ילא חחיים חקנ"חלהט
 כבשן מן אנרחם את חקנ"ח חצי5 אם ינןהטנע.
 חחייס 4 שיתן ראיי נן אם החיים 4 ליתן נריחאש
 יחסיריו חפיתח חי נעיני יקר אמר זח יע5תטיר:
 5חם חמיתח רשי חיח י5א חי נעיני כנר שאנאפת
 א5א 5צריקים מיתח רשי חיח 5א נמררשיאטח
 ניעקנ מיתי. לפני יאנרך אטר יצחק עריריש5ך אגני אמר אנרחם נפיחם חמיתח ששאטנשני5
 ה' נעיני כי חוח חרנר נישר הפעם. אמיתחכתינ
 חטנע ני חטנע ריחים איגם יהצריקים חחימרטיר ארם 5נני טנעית שחטיתח מצר אנל יקרניראי
 ת מ א ש5 חנחגח הויא חעי5ט 5חגחגתראיי

 שינם נאמת חפצים צריקים שחט נפחיחצריקים
 אצ5 אנל חאמת. מסרר חוץ חשלם שיצאחפצים
 חסרר נשיטי חפץ איט שחשייק חיח 5איאם קשח. שא עסהם נסים עהאח ששא יתנרךחשם
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 5חצי5 15 נהן בריח שום שי שכר מקפח חקב"ח יתברך חשם חיח המציאות םרר 5פי ראו'שחמיתח
 מפנ' אב5 חצריק )חמית שיא נפלאות עמהםמחרש
 אב5 וח. מבן באח המיתח 5כך באמת הפץשחצריק
 נמרור שחש5'ך מה ב' בסרר וה אין הרבריםשאר
 שיחיח אברחם ראו' חיח 5א חאש 5כבשן אברהםאת
 ביר 'מות ש5א רוצח אברחם מיח מנמרורנהרג
 ראו'. כאשר תשועח אברחם א5 הקב"ח ועשחנמרור
 חמיתח בען חטגע וענין הע51ם הנהנת בעניןאב5

 ראו' חוא כ' כך עצמם ע5 גוורים הצריקיםחטבעית
 שאנ' 5ומר רצח ויז עברך אנ' : חטבע ענין5פ'
 עבר שאר כמו עבר ו5א את' טובות שעשיתעברך
 חאמח בן ב' אמתך בן אנ' אב5 גמור עברשאיט
 ו5פיכך גמור. עכר ווהו ברשותו שנו5ר בית '5'רהמ
 טנ5' 5גמר' אםור קורם שח"ת' 5מוסר' פתחתאמר
 4מור עבר אנ' ובוח 5מוםרי ופתחתכח

 כ5 שבחוחו ט'ם ב5 ם ש ח ת א ו ל 5ח
 את ה55ו פירושו כך חסרו. ע5'נו גכר כ'האומים
 חנבראים עם חקב"ח שעושח חנם'ם ע5 גוים כ5חשם

 חקב"ח שעושח חגכורות ע5 חאומים כ5שכחוחו
 5שבת עלינו שיש 'שרא5 אט שכן 1כ5 חנבראיםעם

 בערב' איתא וכך חסרו ע5'נו גבר כ'5הקב"ח
 ע5'ט גבר כ' רישבחו עבירת"חו מאי אוטותפםחים
 האומים כ5 שכחוחו גוים כ5 חשם ה55ו ומתרץחםרו
 רבעיגן אנו שכן ומכ5 5ה1 רעביר וגבורות הנם'םע5

 כמו חוא והפירוש חםרו. ע5'גו גבר כ'לשבהוהו
 וחםרים גבורות גסים מרות ש5ש גוכרושאסרנו

 כ' 5גו. 5א אצ5 וכרגו אשר מחת ש5שח גנרוחם
 געשו ונבורות 'רוע. כאשר ח4ך51 בשמו עושחהנם'ם
 וחאומות חחסר. במרת נעשו הרין.הוחסריםבמרת
 חגבורות וע5 חנם'ם ע5 5הקב"ח 5שבח 5הם'ש

 נם'ם אתם עשח 5א אם ואף 'שרא5 עםשטשח
 5שבת 5חם 'ש הקב"ח ש5 'כ5תו ע5 מוריםשחנם'ם

 שעשח 5שבח 5'שרא5 'ש החסרים ע5 אב5 'כ5תו.ע5
 חש'"ת שחנח4ה 5חשוב שיש וטפנ' חסרים.אהם
 חרבר שורא' בחנחגתו חאמת אין חסר 'רי ע5שהמ
 שהקב"ח סאחר אב5 אמת חוא חרין במרתשחוא
 'חיח ש5א 5חשוב 'ש חחסר במרת 'שרא5מנחיג
 5עשות ראו' שאין גב ע5 אף שחחסר באמתחנהגתו
 ההש הכ5 כ' 5ע51ם השם ואמת אמר 5כך חאטתמצר
 החסרים חסרים עושח שהקב"ח גב ע5 שאףבאטת
 שכאשר כך פירשו ורו"5 אמת. בטרה חםשעושח
 כהטוח חסר פ' ע5 רברים בעו5מו מחדשחקב"ח
 מרת מן יצ'אח 'חיח ש5א ער האמת במרחחכ5

 גמרור כשחש5'ך פסחים בערב' ו"5 אמרו וכןחאמת.
 חקב"ח 5פני גבריא5 אמר האש 5כבשן אברהםאת

 אש טכבשן אברהם את ואצ'5 א5ך עולם שירבוגו
 יחיר ואברהם בעו5מי 'חיר אג' א5'1 הקב"הואמר
 שאין ומפני חיחיר. את 5חצ'5 5'חיר נאחבעו5מו

 מכבשן ועוריח מישא5 חנניח שחם בניו מןשקשח
 חתחי5 חאש מבבשן אותם הצי5 וכאשרהאש

 ח ג ח נ ח כי פירושו 5ש5ם. חשם ואמתגבריא5
 מן יוצא חוא 5פעמים באשר בחסר עוימושמנהיג
 5חיות שראוי חאש בכבשן חיח כאשר חאמתמרת

 חאש ע5 ממונח מ5אך שחוא 5פי סצי5גבריא5
 הקב"ח חשוח וכרו אשר מטעם חקב"ח חצי5ווכאשר
 ובוח בניו את שחצי5 בסח חאמת במרת וחרבר
 : בוח 5חאריך מין אמת. חקב"ח מרתנעשח
 אמרו חסרו. 5עו5ם בי ב 1 ט הי 5 1 ר 1ח
 ע5 חוראה א5א שיש5סו 5ישרא5 5חם איןבמררש

 כ' אורך אומר חוא וכן 5חם שעושח מובחכ5
 ואורך אתח א5י אוטר וכן 5ישועח 5י ותהיעניתני
 15 מורח שחוא לומר רצח חוראח ענין פירושוגוי.

 מש5ים 5אחר שמורח מי כ5 כי א5יו עצמוומש5ים
 מש5ים שחוא ומח רשותו תחת שחוא א5יועצמו
 שחוא נקרא תש5ומים וחו יתברך חשם א5עצמו
 חחוראח וכך יתברך השם א5 ונפשו עצמומש5ים
 5ח' חורו אומר 51פיכך הטובות ע5 תשלומיםחיא
 הנבראים שכ5 לומר שרצח חסרו. 5עו5ם כ' טובכי
 ואחר חםרים. עושח כ5ם שעם 5הקכ"ח חוראחיתנו
 יש כי חםרו 5עו5ם כי ישרא5 נא יאמר אמרכך

 שחסרו בשבי5 בפרט חסח 5עו5ם בי 5ומר5ישרא5
 אהרן בית ע5 מיוחר חםרו וכן ישרא5 ע5סיוחר
 הם שחחםרים מפני חשם יראי ע5 מיוחר חסרווכן

 עצמו בפני ישרא5 בית עם שעשח חםרמחיקים
 מצר אתם חםר 5עשות וראוי בעצם בגיו שחם5פי
 4ם אתם עושח השם אוחבי הם אחרן בית וכןוח.
 יראי שחם במח חשם יראי וכן מיוחרים חחסריםבן

 אותם כ55 ומתח5ח בחסח. עסחם כן גם נוחגהשם
 ויש5ימו הוראח יתנו שכ51ם חחוראח בעניןביחר
 חחסרים שאין גב ע5 אף יתברך. חשם א5עצמם
 ביניהם מח5ק כך ואחר שוים הם בוח סוף םוףשוים
 עצמם כפני ישרא5 עם חסר עושח יתכרך שחוא5פי
 בפני השם יראי ועם עצמם בפני אחרן ביתועם

 אשר הש5שח עגין 5מע5ח אמרט וככרעצמם.
 כי 5דעת 5ך יש ועור לחאריך. ואין כאןנוכרים
 שוחו יחברך א5יו הש5טח חיא שאמרנו כמוההוראח
 יתברך השם א5 עצמו הש5מת שחיא חחוראחענין

 יחכרך השם א5 עצמו מש5ים שחוא חואתמהש5סח
 ומתרבק נפשו טש5ים שחוא במח כו חרבקותהוא
 טרריגתו שחוא סח 5פי נמוהש וכ5 יתברך. חשםא5
 ימצא 5כ5 יש 51פיכך יתברך בו רביקות 15יש

 עצטו בפגי יתברך חשם אי חש5מת שחואחוראח
 העו5ם 5כ5 'ש בי וגו'. טוב. כי 5ח' חורו אמרולכך
 יאמר אמר כך ואחר יתברך. בו טימר רביקותביחר
 בעצם ע5ו5ים בניו שחם במת 5ישרא5 שישנא
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 בו רבקים שחם ספק ואין יתברך בו מיוחרדבישת
 יאסר אסר 51בך חאב. א5 סצמרף שחוא הבןבסו
 רבים. ב5שון אסר 51א יחיר ב5שון ישראלנא

 ~ח ופירוש מבא. ישראל ישרא5 נא יאסרובסררש
 באשר יתברך בו רביקות 5חם יש ישרא5 ב55בי

 סתאחרים מם ביחר בעצמם ומתאחריםסתננהם
 ירי ועל בניו הם שב5ם אביחם יעקב ירי ע5בעןם
 %כך יתברך; בו רביקות 5ישרא5 יש אביהםיעקב
 אסר בך ואחר יחיר. בלשון ישראל נא יאטראסר
 טצר רגקים אחרן בית כי אחרן בית נאיאסרו
 סצר בו רבקים חשם ויראי שהתבאר בסוהאהבח
 : נבון זח ופירושחיראח
 שם בבי עסררש יח. קראתי ר צ ט ח ןס
 באל קוראים נענים חם חקב"ח א5 קוראיםשחם
 שרי באל אותם וענח אותך יברך שרי ווולשרי
 מה א5חים הי בא5חים ורבח. פרח שרי אלאני
 שועתם ותעל באלחים אותם אותם וענח 5יההן
 ת%ת בי פירוש יח. בסרחב אותם וענהיח קראתי חסצר מי יח בשם קראוהו חאיחימ.אל

 שנתן ער לנסרי חקב"ח לפני נשסעחהצריקים
 בשם קראו וכאשר קוראים שחיו בסו גקשתםלחם
 בי שקראו. בסו יח בשם נענים חיו הטצר סןיח

 סרחיכ יח שם בי וחסעם קראו. רוקא יחכשם
 שבשם ומאחר עולסים צור הי בי"ח ביבצרח
 ח~את בסררינח בי בצרח טרחיב חע51ם נבראח~ח

 יתברך חמ בי צחת אין הע51ם נבראשסטט
 %ל חבריאח בסרר חסחן ואין בטע חע1לםסרר
 ואין צרח יחיח ש5א בצרח טרחיב ~ח שםלפיבך
 ענני יח קראתי חטצר סן כהיב לפיבךלהאריך
 יח.בסרחב
 פעסים פירוש א. ר י א א ל י לחי
 במו אתו לחלחם או?ח לא מני עיי אחריבא
 ארצח שאני %פעסים יחטתו. חר רצח שלאשא51
 באשר שתי לחציי אירא 1לא לי חי ננחלהלחם
 5נצח בעו~רי לי ח' אבל ינצח. חפץ אניאין

 האהכ על טבר שחמ ער בירי אותו ולהתחאויב
 שחם ארם בני לשני כהמל בש~רי לי ח'ובסדרש
 חריין טן סתייראין מיח הבימח אצל לריןבאים
 לבבבם ח~קו אלא חריין סן תיראו אל לחםאסרו
 גרין לעסור  עתירין ישראי כך חוא. עירבםבן
 תיראו א5 אוסרים חשרת וסיאבי סתייראיןוהם

 %לויח קרובו עם ישראי לבני רכתיב חואקרובבם
 שנאסר שא אחיבם תיראו אל להם אסחשוכ
 חוא אביבם וביותר נא ארברח ורעי אחילטען

 ובננר בעו~רי. לי חי לפיבך אכיך חוא חלאשנאסר
 באויביו יירא שלא %וטר אירא 5א 5י הישאסר
 בשר ~רוע כי בארם מכטוח כחי לחסות טעאסר
 שאטר וכננר חארם. יירא שלא חבמחח טאין

 ב~ת רי לא ביוסר חאויגים 5נצח בעו~רי 5יחי
 להת אתי עשח טובח רק חאויב סן אותישחצי5
 סבטוה בחי לחטת טע אסר %פיכך ביריהאויב
 % יש יותר לצריקים שטתן חשכר ביבנריבים
 יוב5 ש5א הנריב סבטיח אשר חשבר טןבטחון
 בשם קוצים באש רועבו ברבורים סכתיאסי5ם. בי חי בשם סבבתי נם מבוני אמילם בי חיבשם מבבוני ם י 1 ג ל ב כ~ח. טוב 5עשותחנריב
 חטים בער סבטני פעסים נ' ~כר אסי5ם. ביחי

 חא' התננחת. בני לישראל טתננרים חםאשר
 אחת אומח אינם שהרי ביניחם שיש חחלוקסצר
 סתננרים סח51קים שחם שבט5ם אוסות בלבי
 51פיבך עצסם. שלם באוגית אף 11ח ~ח אל~ח

 חוור אסי5ם. בי חי בשם סכבתי נוים בלאטר
 בפרג האוסות עם לישראל חתננחת ישיותר
 לחם שאין לנסרי סוב%ים ואוסות ישראלבי

 שיש נב על אף חאומות ושאר יחרתשתתפות
 לחפ יש סחולקים שחם מפני גיניחםחלוק

 ישרא5 אבל סתרסים אוגית שחם בן נםהשתהפות
 וחפ רבר בשום %ל כהשתתפים אינםוחאוטות
 ח' בשם סבכתי נם סבוני אסר ~ח בנגךנברלים.

 והאוטות ישראל חתננחת יש יותר ושר אטיים.כי
 באשר יטצא לא ישראל הצ5חת אשר אוסות ישכי

 בחצלחת ישראל באשר ען בח%חח. חאוסותאותם
 חכהוב שאמר 11ח בחצלחח. חאאות אותםא-ן

 סשרבנה אלא טר נתס5אח 5א חחרגחאמלאח
 גמהרפ ותבתן תבנח 5בוא 5עתיר ובן ירושליםשל

 בל 51פיבך שר. עיר עור תחרב באשרביסיט
 חתננחת ובל ני. ענין 11ה1 ישראל את ססגביןטים
 נאסר בראשון 5בך חראשון סן יותר חתננחתחוא
 אסי5ם. בי חי בשם קוצים באש רועבוברבורים סבתי ל1סר המיף בנ' סבטני. נם סטניל1טר שסיי בשני אסילם. ב* הי בשם סבבתי טיםבל
 שחאוסות רברים נ' כנגר סבוני ני חל1 בי רעועור
 רוצים חם בראשון ה"1. ישרא5 את יאברחצים
 ננרם ישראל יחשבו לא כי קל. בפעי ישראילאבר
 לאברם שחושבים סבבתי טים ב5 אמר 1לבךבל1ם
 חרבים שחםספני

 ביניהם קטנח אומח וישראי
 באים חם מן אסילם. בי חי בשם ~ח בלועם
 גם סבוני אסר ~ח ועל ישרא5 על ה~קח ובירבבח

 ננר חלשה בפל ולבך יותר ח~ררוות ש~חוסבטני
 ח' בשם ~ח בל ועם לחם שיש חנחלחח~ררזות

 שבאים ער ח~רררוות שא שיישית פעם אסילם.כי
 בטו ישראל ננר רבויים ויחוס ערך אין אשרבבח

 הלא אחר איש עי ליחום שבאים אנשיםרבבות
 ב~ת שייך %א גיניחם ינסרי ערך אין ~חנחשכ
 במה ננר אחר ארם יעשח מה כי תבורחמלחמח
 סבוני אמר ~ח 1על ערך. אין ~ח רבר כירבבות
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אאףי.ף*א ז ש *יי י  4ך4 ב!!!א קו 4ר*' אין ביברבורים בלומר יה אויה כם אבא בצרק, חבל שם כי צרק י האדם אל רכורים ש5 ~דבויים מרד 8ד1  8  ש 811! 

 כטררש טוכח וכך אטיים. כי ח' בשם זח כיועם
 וטטנ שטג 5פי וטטג גוג על וח מהרא ררשוכי

 וראש נשיא נקרא לפיכך חאוטות כל ועיקרראש
 רק ישראל אל ויא 5ישראי טהנגר חואולפיכך

 כטררש ואטרו ע"ש. כהקרטח יטעיח כט"ש5חש"י
 ירוש5ים. עי 5ע5ות וטגוג גוג עתיר פעסיםנ'
 5כטס שעתיר סככוני גוים כ5 אטר ראשוןפעם
 נשכרים וחם 'רושיים אל ו5הע5ותם חעו5םכל

 סכומ אטר שנית פעם אטי5ם. כי ח' כשםרכהיכ
 ו5חע5ותם העו5ם % 5חרעיש עתיר שהוא סבבוני04
 נשכרים וחם גוים רגשו 5טח שנאטר ירוש5ים%

 עתיר שחוא גי פעם אמיים. כי ח' כשםשנאמר
 וחסח חרוזות טהם 5חוציא חטרינות כ5 עייפהפ
 נן וכר חנח אטי5ם. כי חי כשם שנאטרנשכרים

 יכואו ראשון כפעם ירוש5ים ע5 שיע5חפעטים
 אותם טרעיש יחיח הכ' כפעם חאוטות. רכויעטו

 חטרינות % עי יפרש גי כפעם וכגבורח.בחזקח
 ירוש5ים אל ויכיאם גוים ש5 חרוזות סחםויע5ו
 5חכי! וראוי וגו'. כרכורים סכו3י הג' כפעם אסריכן ישראי עם 5רכויים כ5י ~יחוס ערך יחיח שלאער

 אלו.רברים
 חיח עורני. והי 5נפול רחיתגי חרח

 ווחר כמררש ונטצא לנפול. דחו3י דחח לומרל1
 יטיט עי חעוטר חרע חיצר אי לנכח כךשאמר
 אטריגן והרי עזרני. וחי לנפול אותו שרוחחלשטנו
 אח לחפיל מבקש ארם שי יצרו חחלילבמרק
 שנאטו לע3ןר יוכ5 5א עוזרו הקכ"ח וא5מלאחארם
 רחיתני רחח ווחו 5חטיתו וטכקש לצריק רשעצופח
 כהכ 5א יח. ווטרת עוי וגו/5נפו5
 5וטו שרצונו טפני חן וזטרתי שפתים כקכוץעזי
 כהנ ו5א ו5וטרת 5עוו 5י חיח יח ווטרתחעוו
 ן 1 ק וחוטרח. חעוו ע5 5א חקכ"ח עלשחוור 5ישועי 5י ויחי אם כי לישועח 5י חיח כזום
 טרנניב כאשר פירהמ ח. ע 1 ש י 1 ח נר

 וגכורו כח טוסיפים הם או כאח5יחםחצדיקים
 יטי עור ואטר חיל. עושח ח' יטיז כי ער5טעלח

 יטי3 טתעלח כי חיל עושח חן יטיז רוטסחחן
 רוטמ ח' יטיז ו5פיכך עולמת גי ער חקכ"חשל
 קריו שאטר כטו טרום שנקראים חשטיםכננד
 חקכ"! של יטיע שטתעלח אטר !עור מרומא.כשטי
 ש5ו שחמץ לוטר רצונו וגו' ת 1 ט א אל ח" עושח ח' יטיז אטר וח וכנגר חעייוז עולםער
 טעש יספר כרי רא כחיים שחפץ כשכיל 5איטות
 ח5 על שכח עור פירוש וע/ ר 1 פ יהג
 חש' גוכח חיח ליסורים ראוי חיח אם אף3י

 ח ת פ יטווג אוחו נתז לא סהום ומ3יחמאו
 שעו נקראו חנכ% עולם . ק ר צ י ר ע ש יל

 הש"י אל עצפי ואש5ים חש"י אל הוהאההן
 ה* ל ר ע ש ח וח יהברך. בו רכיקהיחיות
 גשלם רכיקות 5חם יש חרי כי כו יכואו!ריקים
 חורו אמר כבר כי אף וגוי. ך ר 1 אתליון.
 יטעיח שחיא החוהאח כי אחר ענין זחו,מע5ח
 שלא טטנח וט% צרח ע5יו כא שחיח עלויא
 ו5פיכך אותו. וחוציא כצדח חיח כבר וכאן:אח

 וט'. קו5י את ח' ישטע כי אחבתי אמר!טע5ח
 שחיח חא5ו חרכרים % וגוי טות חכ5יופפו3י
 טן וכאן וגוי חורו אסר זח וע5 וט% יצרח:א

 רי ש5א טע5ח יוחר עור זח רכר ם. י 3 1 גת י ס א מ ן כ א וגו/ עניתני כי אורך!ח ועי מטנח וחוציאו כצרח חיח שככר וט'זסצר
 פנח. 5ראש שהיח רק נדמפ5ות שחוציאו!ח

 נפ5את חיא ת א ז ח ת י ח חן ת אמ
 היום זח סרר והש"י כטכע שיא רכר שחואכעינינו.
 עושח שחש"י ופ5א נס כי כי כראשית יטי3דמשת
 כטו כראשית יטי כששת נברא חוא כטכעש5א

 ואמר באריכוה. גהכאר ושם כחקרסחשחארכנו
 אנא 5נו מתנגר יחא ש5א נא. חושיעח ח'אנא
 8 כ ח ך 1 ר כ שחיח. טטח יותר נא חצייחחחן

 חן טכית וכרכנוכם כרוך יחיח ח' כשם5עכורתו

 15 5עכור לכאים כך שאומרים חכחנים רכריחם
 סשטע טעצטו כרוך כי כרוך טן יוהר וזחיהברך
 וזהו חכל. ירי ע5 סהכרך לחיות שראויוהוסיף
 חכא נדמם 5עכור שהכאו חי מביתכרכטכם
 קרנות ער כעכותים ג ח 1 ר ס א 5כם.חכרכח
 שעשח זח כיום ו5ח5ל 5חורות ראוי פירושחטזכח.

 שיא4 סשי ררך ואטר לפניו. ולעכור נסיםלנו
 לוסר רצונו חטזכח קרנות ער כעכותים חחג5אסור
 אוהו הקרש 5ע נסים שעשח וח יום לחגרילשיש
 וזת קרוש. שחוא כטזכח חחג נאסר שיחיחער
 הטזכח קרנות על חרם שוורקיז חקרכז חכאתכי

 הרם כשיזרוק הטזכח על נאסרים חקרכנותשחרי
 כטו כחורו סיים וגו' ח' ל 1 ר 1 חעייו.

 על יהורות רק ראוי אין כי לוסר כחורושהתחי5
 שעשח.חמוכות
 מאורך חכהוכים ררשו 81ל 1 3 י ח 1 3 ר1
 ענית3י כי אורך שם. אמהו וכז חסיך רורעל
 ח' מאת ישי. אטר חבוצים מאסו אבז רוהאמר
 ש3ןאל. אטר חיום זח אחיו. אטרו אתחיתה
 חצליחת חי אנא אחיו. אטרו נא חושיעח חיאנא
 טכית ברכנוכם "שי. אמר חכא כרוך רור. אמרנא
 מ5ם. אטרו לנו ויאר ה' אל שטואל. אסרחי

 חורו רור. אטר אתח איי שמאל. אמר ח3אמרו
 חטול כי וח חע3ין ו3יאור כוים. אטרו וכףלחי

 נלכי -נעשת וח לארם 3י יאמר אל עושחשחש'י
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 בו "* כי תפארת כו אין חנשם א5 0צור4 אשר כטפרהג וח רבר חטוכ נע 5אחר שכח יסשךמם
 חהוא חטוכ טן שטקכ5 טי שכל ער חסחרכתכיית טסורו חשאי טן נעשח שהטוכ רק כך חרכראין
 עליו חש"י 5חיל וראוי כעצם 15 הטמ חשאינתן

 חניש ההוא חטוכ חר כית 05לטת שחניעוכטוכ
 סלבוח יחם שחיח כסח 5ישרא5 וחניע כעצטו5חר
 שחס כסח 51אחי1 וח חיח שממט כסח חר51אכי
 סיוחר רכר השחר אחר 1כ5 חם5טת א5קרוכים
 יחקב"ה שראח נתן ואחר אחר כל 5כך עצטוכפני
 ישראנ % גער טדבר שטוא5 כי 15 שראוי סח5פי

 ח% ני 15פר כיחר חוהאח ט5פ נחטמאחחנח
 ח15ק. כאן ואין אחר טפע5יצא

 יםפףק
 יחירת רכ חשיר כרכת מאי כגסדא וקאסרחשיר כרכי ואגפר ח נ ש ס כ ן נ י ר מ "1
 ואט חי. כ5 נשטת אסר יוחנן ור, יח5ל11אטר

 1כיח1155 חי. כ5 ינשמת יח1155 שניחםאוטרים
 שאין תטצא כוח תעיין באשר שכחים שסגחיש
 שאר טן טש5ק יחל115 שחרי שכחים חי רקכאן

 טצאט %א סעשיר כל ח' יח5*1 שאפרחשכחים
 וישכוע ויכרכו יורו כיחר שכח שי לשתות ח'רק

 חוא וכך ויס5יט ויקרישו ויעריט ויחטטיפארו
 שירות % שכן ירועים חם שכחים הי וא15העיקר
 ישיר או סהפח ישיר או א"ו כטנין כח, חפכתורת
 ונפלא גר51 רכר וחוא יחושע ירכר אוישרא5
 כפרק 5טע5ח גחכאר וח ורכר תכין באשרסאור
 כשעת עקיכא רכי אטר וכטררש שם. עייןשירה
 תמארת של ח15ק 5כש ישיר או ישרא$שאפהו
 כת51ח תשפה או שכתורה או כ5 ע5יו חקוקיןוטחיו
 חאטרת חי את שואמר ונחרת תראי או יחושעירכר אי שרים עיני תפקחנה או פסה כאע י%גאו
 קרעו ישרא5 שחטאו מיון חיום. חאטירךוח'

 שנאטר 5חחויח חקכ"ח  ועתיר אטרתו כצעשנאטר
 נהטכחין חיו כאשר פירוש פיט. שחוק יס5אאו
 שחש"י שכח חוא חזח וחשכח ישיר כאו חש"יאת

 טורה כן כי חטכע טן ונכ% הש5ם ע5טתחטם
 כראשית יטי וי ע5 חכב אחר ששא או0לת
 עת כאותו כטו ששא וח לשון ועור חטכגשחוא
 חוכש סן 5מע5ח חוא וסן חבהטך שאינו וטפני5כר 8י כאותו אוטר שחרי וסן חטשך איט וח51שון
 ש5 ח15ק חש"י פלכישין חיו וח כשכח51פיכך
 טבברותי. 5מאני קרא יוחנן רק שחריתפארת
 1ע5 כן. גם הל1ק יקרא שחככור חחפך נטיוחכי
 חם שכ%ם שכתורח או כ5 כהמים תיו חחל1קזח

 סהטכע נכ% שהוא שסץ יתכרך ככוח עיטורים
 באשר סזח יותר בבור אין כי חככור וזחוהחמרי
 או שחנשטי גשטי וישס ציח4 % טן נכ%שא

 כהקרסח גחכאר זח ורכר גשטי מ*תעכיחת
 חתחהונים טן לו חוא ח0לטש חח 0קוטוה.ככטה
 על נאסח ט5ם שכחים ח' שא15 תטצא51פיכך
 ויפאח וישכחו יוח אסדו שחרי שכתחתוניםחכריות
 נאטריפ אינם כישתבח שכחים הס"1 אב5וטי.
 ושכחה. שיר נאח לך כי יתכרך ע5יו רק חארםע5

 שחנס חנם נעשח 5ישרא5 באשר כי וח עניןופירש
 51פיכך חטכע סן נבר5 שחוא טורח חשכחשוח באי 5חקכאח 5ח55 ראוי ואו חסכע ס! 5טע5חח11!

 של ח15ק כן נם יתברך תחתתים אוהומ5כישין
 כטר אין שאו כתחתתים חכית וכשחרכתפארת
 51פיבך חכית הור חרכ שכבר בתחתוניםותפארת
 חנכראים טן חשאי א5 כתחלח שחיח תסארת ש5ח5וק
 אטרא כי אטרתו כצע_ הכתוכ אטר 51פיבךקרעו.
 וט/ חאטירך וחי חאטרת חי את כטו סאר0לשון
 כית חוא חהחתתים טן 15 שחיח שחתפארת5פי

 רכריפ עור כ!ח ויש אותו. וכסל קרעהטקרש
 או % ע5יו שחקוקק תסארת כלכה*טו%אים
 קשיא ישרה רכי 51רעה 5חאריך. ואיןשכתורה
 אטרינן כסוכח ואי15 חשיר ברכה כסשגח קראו5פה
 קר,1 51א אחריו יכרך אחריו 5כרך שנהטטקום
 חשיר כרכה רקראו 15טר ויראת חשיר.כרכת

 יח155ך 15טר חייכ פסת כ5י5 באן יח155ך 15מרחייכ אין הכתי רבשאר נב % א4 15מרכטתניחין
 חשיר כרכת רקאטר והייט שירה 15סר שישכהפום
 שיר. 15סר * שיש כטח כיח155ך שיויא יחורה5ר, 5רעת וס5קא שיה 15פר 15 יש חח55 שגסרואחר
 ח' שמך אח תכרך חי כל נשמת אמר יוחנןור'

 כישחכח ספיים %פיכך שיאטר חשיר וחואלחינו
 ונוכר חע%טים. חי א5 מ5ך וסהה כשיריחכוחר
 ויברכו יווז חם חן כסרר כנשמת שכחים חי כןנם

 יסליכו. ויקרישו ויעריצו וירוסטו ויפארווישכחו
 א'1 כטנין שכחים חי ח15 כשיר לחטת ראויכי
 שאין 5י נראח חיח ולפיכך 5טע5ח. שנהבארכטו
 אחר שכח שניחם שהרי נשפת ונם י15%ך15טר
 שאט 5י נראח חיח 51פיכך 5סע5ח. שנתבארבלצ

 חח55. 5חתום כרי יח155ך 15טר שנחע א5אכישתכח
 וחטור חראשש וכחכ כיח5יוה 5חחום יש וחולפי
 אין אם יח5יוך אופיים 5סח כן אם מאר קשחהז %פי נשבון. אחר וחותסץפ כיח155ך 5חתופשלא

 סאשח יותר כיח155ך יותר נזכר רפה אחריותותסץן
 5חהופ שלא סצלן קשיא כי 1לא בהטטע כרכחיהרא אמרו %פיכר חשיר כרבת %יו ואוטר-אמרינן בהשום כיח55ור להתום שש והנוהנים"*הל * 5מה כו אם חותטץ אין אם אכ5 י%ל1ךיוטר צריך 5כך חח55 אחר לחחום שנוחנים מפני!וטר יש כיח*וך חותטין אם כשלמא כישחכח*נזכר
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כיח155ך~
  נשטת חוא רטתניתין חשיר כרכת רהא

 כ5ל איירי 5א יח155ך ט! מי15 יוחע רר'א5יכא
 שאומרים חח5ל אהר מקום ככ5 15סר צריךרוראי
 נשמת 15סר שיש פירשו חתמפהן נםיה155ך.
 תמיר הה5ל אחר אוהו שאומרים ספני יח155ךוגם
 השיר4 כרמת ונם יח155ן- 5יח סכירא הרתי יוחעור'
 שיחיח ראוי יוחנז 5ר' וכין יחורח 5רכ כיז כזווום

 אם הגראח 51פי הה55. אחר כמו כיה155ךחותמין
 כרוך כישתכח 5חהום ל1 איז 5ספיקא 5חושכאט
 כיח155ך אבל יהורח כרכ ת5כתא רשטא וט' ח'אחח
 ימכל כז. נם חתוספות שפירשו כסו מוריםהכל
 שטהנים המנחנ 5החזיק א5פס רכ חוא כראימקום
 ישתבח 15טר יהורה ברכ שפסק כישתכח5ההום
 הפכחח שיר שכחים פאו יש 1כ1 כישתכחוחותם
 תהיח ונבורח נר51ח נצח וסגהמ5ח עוז וזמרחה55

 והכז וחוראוה. כרכות ומ5כהן קרהפחה,פארת
 הטשבה ע5 חם כ51ם שכיח155ך השכחים כיןחחי15ק
 וכן ויעריצו וירוסמו ויפארו וישכחו ויכרטיורו
 הסרך ע5 אינם ישחכח כחתיטה אכ5ט5ם
 של שכחים חי כי תכיז. כאשר נפ5א רכרוהוא

 סכח חקכ"ח ש5כש תפארת של ח15ק חואישתכח
 שכחים ט"1 ח15 אכ5 חאטרת ח' את רכתיכישרא5
 51פיכך ישרא5 סצר 51א יתכרך סצרו 5חקכ"חחם
 שכל וספני וט: הפכחח שיר נאח 5ך כיאסו

 כיח155ך חותטיז אנו כח55 51פיכך שכח יותרחתימה
 שנזכריפ נשמה אכ5 שחתכאר. כסו שכחים חישכו
 כישתכח חה,סין וכה יורו חם חז שכחים ח'כו
 חייכ רהכל ווו5יכא י9ח כסניז שכחים טאושכו
 ח5ל כי שיר וכיז ח5ל כיז יש 1חיל1ק שיר.15מר
 שירח 5תת השירח א% שעשח וחחסר הטוכ ע5הוא
 שכחים ח' כו יש כיח155ך 51פיכך יתברך נבורתוע5
 שכחים פ"1 או שירח אראו שכחים ורכוי שירחש5
 גרסזו כ51ם פ"1 או ח' חם אם וכיז ישתבחש5

 א"ז נגיז ישיר אז חשירח חתח5ת כי חיםכשירת
 כטררש רורש ישתכח ש5 שכחים 1ט"1שמנה
 חיים. אורח כסר כראיתא חיםטשירת

 חסשי ה5% את טיע5ע רכיעיכוס
 מס וק ף טם חסששים כ5 תימא אאר 5א ימ אתושי חש ששח ף חד הלה %ל ע"שני
 נגר רכהו ואק כאז ער הנעל ח55 ע5ע טטר ו"כוס
 כטשנח חי נצס טכר רלא נב על ואף חספרשים.כ5
 ומהח יעשח חי אכ5 יעשה 5א כו' רפחות טטריש
 העם טפרשים יש לענ עכיר אי הף ועצכחרטז
 אתוים מט וה. כנצס טחמז אט ואק ו-שח.רי
 מסכעז טמסת כך ואחרר ה5ל אחר הגח5ת55
 נקרא 51סח כנטרא מסרו ה55. ע5 חגח5ח55
 וסח5ש ע51ם ש5 כרוסו יושכ שחקכ"ח חגרולח5ל
 כשו חגד1ל כח55 יש כי פירוש כריח. לכלפוק

 חקכ"ח שם ע5 הגרול ח5ל וארא חסרו.5ש5ם
 בריח. 5כ5 במון ומח5ק ע51ם ש5 כרוסו יהפכשחוא
 5חוריע בא ש5ם של כרומו יהפכ שחקב"ח זחוענין
 5נטצאים נותז 51כך חנמצאים קיום חוא אשרשחש"י
 יותר כסע5ח ע5יון חוא זח ורבר וטמרנספ.קיום
 ש5ם ש5 ברומו יושכ שהקב"ח אמר 5כך חכריאחנע

 גרולח יותר סררינח ע5 5חוריע מזון סח5קכשהוא
 שחרי זח. על חם עצוסות וראייות טטנח כאשחסזוז
 כו כהמוהה בריח 1כ5 כריח 5כל חוא במוןגתיגת
 הכריאח ע'קר סן ע5יוז יותר כזח רכר כי ספקואין
 שאין סיוחרת יצירח 5ח יש וכריאח כריאחשכל
 חכ5כ מזוטת נם כי שוים ח% כסזוז אכ5 כזחזח
 גר51 חוא 5כ5 חשוח רכר הסזוז ולפיכך 5ארםראוי
 ענין יש ועור כריח. 5כ5 סזוז ומח5ק אטהוקפו;
 של כרומו יושכ שחקכ"ח שכתוכ כטח סאורסופ5א
 15סר כא זח ש5שק 5פי כריח 5כ5 מזוז וסח5קע51ם
 חנטצאים שכל 5פי הנסצאים ע5ת חוא חש"יכי

 שכ5 חסרים סחותם עצם טצד 15סר רצח עצסםסצר
 סקיים שחוא חע5ח ע5 חוא וצריך חסר חמע15ל
 חנסצאים סקיים וחש"י שט חחסרק כשכי5אותו
 שחוא חפרנסח 51פיכך 5חם שטתז חפרנסח יריע5

 וחם ע515ים חם שכ51ם על מורח לנסצאיםמח5ק
 יתברך 5קיוסו צריכים 5כך יתכרך חע5ח וחואחסרים
 15סר רצח ע51ם. ש5 כרוסו יושב שחווו נקראוזח
 כ5 15 וצריכין כטררינח חשל51 ע5 חווו חע5חכי

 כז נם וסזח עצטפ. סצר חסרים שחםחנבראים
 עצטח חכריאח מן כטרריגח יותר חווו הטזוז כיתרע
 זאת כרשח שחווו סחוהו טצד חכרשח עצם אםכי
 5פרנסה 15מר רצח 5קיום וצריך חסר והוא ע515חוא
 5סז1ז יש ~פיכך חנברא קיום חמ חפרנסהאכ5
 אותם הביז כאשר ח15 ורכרים טררינח.יותר
 ועסוקים נפלאים רברים עור ויש כרורים. רכריםהם
 כגא(פרו ע51ח ר' כז ימם כי חסרו 5ע51ם כיכ"1 מ" כחלל 1יש שרכאי. התטימי
 מזתות כריח 5כ5 וחמח5ק %5 הספרנס והואכ19
 חוא וחטיוחר הגרול חשם חנקרא חמ השם זחכי
 הפינכה וססע חנסצאים כל את המקיים חעצםשם

 חסוצ 5ע51ם כי כ14 יש 5פיכך חנטצא קיוםשחוא
 סוכ כי 5ה' חורו וטתחיל חזח. חנר51 חשםנגר
 ככאז הא5חים כי הראשונח חחנחנח וזחוהא5הים א5חי חוא כי חנהגחו מספר כך מחר חסרו לעולםכי
 51פיכך כראם וחוא א5חים שנקראים סלאכיםהם

 כח הם הארתים וארוני חא5חים. א5חינקרא
 שחם ארונים ונקראים הש5ם על סוש5יםחס5אכים
 כשני הסלאכים %1ל כרוה זח וקכר 5ע~םארונים
 שהם כרברים חפוע5ים ע5יונים טלאכים יששסוח.
 פועל חווו אלחים שכל א5חים ונקראיםכע~ם



-ג'זק4וג  4"ך ג"וו÷ל9"
úהúזג  íגו¢÷╨ íג╨ז¢ו גי ÷¢וח דגודך úו ¢קו
íגח5ו  ¢ñוד

 úגקו¢י
 ו15 זו¢á טיגף15 5י╨ חקץך

¢חל  ויק íקה חסח 5ץ וזחק ט¢úáג 5ץזף .5יח
¢ג╨זחק íגיוםíח טי  ¢ñו חקקú 5זו5ף╨ ¢151úד ז¢י5 ¢הו  וזחק גח5ו íגח5וה ג╨ז¢וז íגדז¢וה íחק
ך÷הק  íגá¢5╨ח ¢ñו חקזץú 5זו5ף╨ ¢151ú╨  זךי
ג"קחק  íגךיח וףז¢ '15ח 5╨ ¢קי וג5ףךז .הזקץ5
úק╞ך  חףהץ íגקץך ףגו5ף╨ ¢ץ íהק íג÷זח¢

ףד  .גקךוה כג6ז ÷ףñ גי í 651גקץך íח ח5ץך5
טיגף15 ╨á¢51ח חי ם 

 íגקץךי
 ץáךח ג¢לך5 קגז

ח╨זיהי  ¢גחזך íהזו í¢ז÷ ¢יסק חקזץí 5גךקה
íגךקח הקזץ5 גי íגקץךח íגו5ףזךח 51וה íח ח5ץך5 ףד  .í"לקד ¢חו טי 5úחúח  5íזץח

Σ¢וה íח"  íגñקה ח╨זיúי גי 15íץ5 .ז¢ñח ¢חוז טי
וזחק ¢חוז גי íגñקח Σ¢וחז .íג15÷ק ¢חוז טי ¢זוה  כזג5ו םץ 5יח גי íגךק Σ¢וז íח .15íץח
íגיזקח חקזץ5 טי ¢יז ג÷5ח .15ñץח 5גחúח úíזוי ¢úזגח  חקזץí 5ג¢זו ¢חוז טי .ח¢גח ח5חהךז ¢ñזו

íגזק  íג¢זו íג¢15ק חפ¢ק ¢1ñם 'י ג╨ק úז¢זוךח
¢ךזו  ו¢á╨ וúגו¢י ÷¢ף╨ 51ח .הזףג¢ך טיגף5ז

5úקז╨ךג  חקזץם íג¢זו íגגז¢ד ¢חוז טי úו לל╨קח
זו  íזג╨ úקה ח¢גח íגייזיז úז5קזד5ñ .ח5ג5╨
íח5ק  חגהד חפ¢ק ¢ך51 ג╨ ג╨ק íג¢י¢ íח ¢זוח
155י  ח5ללדךל íג5קזךק קךקה ח¢גחז טיגף15
וזח  ¢זוח 5ק ג╨ק úז¢זוךח גי íק ¢זו ¢חו

.íחג╨ג╨  חקזץí 5גגו .íג¢15ד ח5קזדךחז ÷5חך
úזגלל╨ל íח גי 5úקז╨ף קףקה ÷15חך ףד ח¢גח קה íחם  .íגיףח ¢חוז ¢יזק  ¢¢5í ñקח 5י1 51ח
טיגףם  ג¢חק ח"á÷ה í ╨ú╨íץגףקחז

 ףגו¢á╨ ז¢ñחי
ז¢ñח וזחק םץ 5י ¢י¢ כú╨ק 5ץףז ¢ךו זג5ץ גי íםזץ5  לחק קז¢÷ ט¢¢י 5י ג¢גקץ

 ¢חוז טי ג¢גקץי
וזח  קז¢÷ ¢ךזו חיךí 5ג¢פל íהג¢זייי ¢י¢ז חז
גס  5ץףק 15íץח íזג╨ז

 ¢חו ¢¢ñ חקץú ñגקו¢י
5ו¢קג  הáק חקץלך 15íץח ¢יז ¢חו טי úגגזח
úיקחד  זקץ╨ק íץם úíדח╨ל חזק íד כי חוג¢י

וגח  íג5קí ñםזץח íהז ú¢זפ 15íץח חוג¢יז úוז
ץז¢ג  ¢╨¢ז חז

 úגקו¢י
 ¢הזג כזג5ץ 5ץ חקץך

15íץח ñ¢¢ ק כג╨ץñגגí ח5ד╨ טיגף15 ¢חו. ñוזי¢ 
íג¢פל  ג¢גקץá םגחúח ¢ףñם חקץך ¢חו חיך5
ח╨זל  íחג¢זיי╨ úוסיז חיךח 5úחúח .הם1ודח כיז
םו¢קגם  חקץק ח"╨÷ח

 טםזהז חללהי ¢חו חללהי
טי  ¢ץ ח5ח╨ 5ו¢ק'5 ז¢יץ גי 5íזץ5 .ז¢ñח ¢חוז
5ץ  ז╨5ףק╨ק ¢יס 1╨5 גי í"ץ5 ד¢ñח ¢ך51י óו
6íךח  úזםףקי םגיקי

 5ו¢קג
 íגוי

 יד íגךץףםק
íםזץ5  ¢יז úíזו úזםףקי כיז ז╨÷¢ףגז ז╨ג¢פל גי
íםזץ5  ז¢ñח ¢חל טי ¢ךזו כúז╨ íח5 5י5 ¢קי גי
ז╨ג¢פך  ה¢ñח ¢יז ¢י¢ חס ¢חו ח15ודח םק ז╨÷¢ףגז

,÷¢חו  5י5 ¢קי וזח ¢הזג כזג5ץ ח5ץך╨ 5יך וזחז
úז╨זזך  טיגףםñ¢ 1ו íס ¢ךו כ¢ ¢סץ5ו íגק÷
יגúי  5ק í¢ו ¢הזג ףד ח15ו╨ח 51גו¢ ח15ודי

áגúי  טוםñה םוךח טוםñ וך5ץ╨ 51גוú 1ךחך╨
Σ¢ה5  íגח5וח חץז¢ח גúזו ,ג¢זץך ¢á¢יז חז ו╨
ז¢ñח  הך5 ¢יזד כúך íח5 %ם ¢קי ג╨ 15íץ5
קחח  כז¢חו %ם חקץך גח טיגף15 ¢להו גי חז
הי¢ז  5ג╨קú áךזזךחק וזח ¢הז' כזג5ץ 5יך íגñ╨ח
51ñ¢  חז קח ÷זךץ הוך טיגף15 ך÷ñ úך 'ח

úזñזי  זג5ץ ם5ח ¢15╨ח גי ¢חו ך÷úק íג╨יח ץי¢ו
ú÷╨ז  ¢ד╨ ח)זלח זףי ¢ויהחק םץ ג¢ñח íקח
á¢זגúזג  íג5קהñ¢ 5ח íקח ¢קו וזח חקזץ íץ

וזחז  קחז íזג÷ח חñ╨¢ףחז וזחק ÷5חך 5יí 5גזץח
'úךחךח  ¢הזג כך ╨ז)זו╨ח ג¢יז ץ¢זגק ט5 טגו

úזגחח ñ÷גםיí ג¢יוחí זג כך .ח"ודח ץ¢ גיקú¢ 

,úזגח  ñד .יםה ו5ז גיזú ¢לזג ג╨ חז ¢יו" גי÷ך
כ5áח  ¢יול ¢חו זúזוז ¢יוח 5י÷ú ñזגחח כך

5י  ÷¢ )י íג¢╨וח íג)י÷ך úזגחח כך .י)ה טיז
ט¢יהג  íגופך╨ה íגזי íגגי÷ú ñזגחח כך íקח

ול÷  ח5חú ג5╨ .גץפ6ñ ךגגל כ╨ג¢ךו¢ ך¢ףי
ח╨ס  úזי¢י¢ חך ח-י÷ח כז úו í~ץח טי חךק╨ח

úךזזךחק  úו .גחדח "ף כúז╨ זג íזג÷ טיגףגז ¢ךו

í~י  íח ףד íקח .ט¢יהג קז¢גףז חז גי íגופל╨ה
גץפךו áגג úג חגחúקח ט¢יí דñ זגחחú ג5י÷ךí 
íג5י÷ך  ג╨ףךז úז╨זסלהק íד כי זúזגח םק í¢ו טי5
.ט¢יúג 5י5 םי íגופל╨ה כזזךח וזהק úזגח í¢וח ךךל  טיגףםז ¢חו ךגףקיק ¢יז ךג ¢גיסה כúך íח5

טי  ¢ק╨ ג╨ףך כזזךחק ¢úזג גז¢╨ ñד ח)זודה ¢חוז
חו¢זח  ז¢זחי זךי 5גחúהק ¢ךזג 5יהק וזה

 íגגñך

ז╨÷úק  חזלז ץ¢ú חך5 ך÷ñ úזי גקגךח גי ¢חו
¢ך  םק ח15וד ז╨÷ñ úזי גקגךח

 ץי¢ו úזñזי
úזק¢  חñ╨¢ףה וגחק ¢úזג ñד חגזודח ÷¢ וזחק
╨ז5זודח  ח5ג5יק חזה ז╨÷ú ץי¢ו úזñזי גגיקי
ח15ודח  5יו גו¢זי חזפל ויגו גי ñזי 'ח úך5קה

/ח ם¢י╨ה גי ¢חו םלק úíזו íח ח5ץךם חזז כג╨ץ ñזי  ¢ייז ז╨¢לו טג גי חםזו╨ח חוי íםזץך
ך¢ךו  íגזץם גזי¢ה חזח וזח íםזץ .ץיךה íדז
וזהק  גזי¢ה ÷5חהך ץי¢ו5 כג¢¢פ טיגף15 ¢י¢ה
ץי¢ו  וי 5íזץך ¢5י╨ה í"÷ם גזי¢ח חי¢úל ¢ץ

ט5  כחז ץי¢ו úז╨זקם 5ק .חםזו╨ í╨ךו ¢áá ך¢ךו
גזי¢  ח5ץך5 כגוק גזי¢ח íםזץ╨ חסח ÷גזחך ך¢ וזח
הלחיח  ¢חוúל גזי¢חז ¢קו וזח ¢חוúך וזה ¢ףñך

¢חו0  זףי ¢ויúחק ט5 .הםץך5 גי גקגלחה וזה
גי  úו חץי¢וח וםק זגחג íג÷םזחל ז5ו חץי¢ו
קגז  ¢חוח ¢קו וזח ץזזñוי חץי¢וה וזח í╞חוך
.םיח  חזם גץפףוה ¢חולח םיח חדג¢¢ך ¢úזג כך
¢ד╨יז  íד גץפ0וח וזח ¢חזגך ם╞á╨ גף חץי¢וח



8צ מהר"לפירהשיסנ

 בטררינח והוא טיוחר רבר שחוא הפרנסחחאמצעי
 ח* טס לסה בן גם 5ך מכאר זח ורבר חנאו5חעל

 על שחם טרריגתן נור5 5פי חכחוגות בירשות
 ברבריח הוא חחיוב בי הארם עי חיוב אינםח4אאח
 חם אשר רברים אבי אצינו קרובים חםאשר

 חפ אבי בחם טחהבים אט 8י1 יותר אצלורהוקים
 מאור. ברורים ח15 ורנרים טצמ רחייטרשות
 חטישי כוס על חנרול הלל לוטר יש טעס מה זחולפי
 בחלל נשמת ובין חלל בין שטפסיק איא עורו5א
 וחוא אמרט וכבר בלל. חוח לרבר טעס איןחנר%
 חפרנסח בשביל חיח תקטצ עיקר ח' שטסחנכון
 אוטריפ יש רחא לך תרע חנאולח. על נרולחשחש
 בוס על אחסר 5א רועי חשם ל1טר שיש לחוסבירי
 נהקן חטזונות בשביל ח' בוס שעיקר טובחחטישי
 ענין ואין אחסר לא רועי חשם עייו לומר ישלבך
 רקיי"ל נכ על ואה בלל. נשמת ואל הלל אל זחרבר
 חלל עיקר ט"ט חנרול חלל ראטרינן טרפוןבר'

 לע%פ בי בשר לבל יחם נותן בשביל ראטרינןחגרול
 הן טס לעשות לט וחיח 5חלל שייך זח ואיןחסרו.
 הת5טור בבל נזבר חאיך ועור ב5ל. 5אטרו ש5אאו
 5תנא ראם חטישי בוכ על חנרול ה55 15טרשיש

 חזביר לא והברייתא חנרול ח% חזביר לארטתני'
 בוס על חנרול ח5ל שאוטרים ואנו חנךשי בוסרק

 אפ בי חבטים סרר בזח עקרינן חנראח לפיחמישי
 ח' בוס על חגרו5 חל5 שיאטר שנרס רשב"םלנירסת
 ועור בן. אינו חספרים גירסת בי לך אמרנווכבר
 ברבת פסק א5פס ורב רי"א. א5יבא חטישי טסע5 ח5י עם אותו יוטר אחסר יא רועי חשם טעםרכשי
 ועל ב55 נשסה יוטר צריך ואין יחורה בר'השיר
 טרבריו סשפע 51א חנרו5 חלל יאמר חטישיבוס

 חלל בללשיאטר
 חגר~

 עוקרין מין חלכח במשפעות חרסכ"ם רעת חואובך חכישי בוס עושה איט אם
 אשר טעס לפי בי חחיכח. וטטעם טמשפעותחה5בח
 ענין ואין חוא אחריתי מלתא הנרול בה55אטרו
 בשביל נתקן חנרול ח5ל עיקר בי ב5ל ח5ל אל15

 ראוי חוא אשר הטנחנ 51פיבך בשר. לבל לחםנוח!
 שבזח חנרול ה55 בך ואחר ה5ל אחר נוומתלומר

 טצאנו איך ונ%אתי חנרול. ה55 בך ואחרנשטת
 אטוראים רטח5וקת ביון זח בכגהנ ורגלינוירינו
 ובן חגרול. בהיל ונפסיק שניחם בין נח5קיטח עברינן כהרווייחו ו8ט  נשמת או יחליוך לופר ישאם
 טייטוני חנחות בעל שפסק במו וראבי"ח רש"יפסק
 וסכל חארבע גוס "ל הודו לוטר שיש סונריםשחם
 ובך הורו. בך ואחר ה5ל אחר נשטת יאטרטקום
 15טר שיש חכושי טס לעשות רוצח שאם אוטראני

 כוס על הגר51 הלל ויאטר הרביעי טס עלנשמת
 ברלעיל שיר שהוא חיל אל שייך חשירשברכה לפי ח5י אם בי יאטר לא נשטת אכלהחטישי

 חחטישי בוס על יחיח ברבח מאי בן אם תאטרואם
 שאין ביון אני אוטר חיי. אחר נשטת יאטראם
 לנחוג ראוי 1ב1 ברכח לו תקנו 5א קבוע חחנךשיבוס
 ויחתוס חיל יאטר חחטישי בוס יעשח 5אואס

 בך הנר% ה5ל כך ואחר נשטת בך ואחרביחל5וך
 חחטישי: בוס יעשח יא אם ינחונ יש ובך ברוריחיח

 ~ב% אסיט יעי רב בוסואחר
 שאבלח רכטו בפיו חפצח טעס שישאר ברי~שתות
 לך יקשח ויא בן גם חשתיח בך טפע טעפאטפק
 שאני חאבייח. לאחר בוסות שני איבא חבירב5או
 בו יש בוראי חחטישי בוס 1ב1 חס. רפצוחהתם
 אסור שתיח שאר אבל שפיר טצמ דחוי וביוןטצוח
 אין שחטים חטים טן חוץ הפצח טעם טפיקרחבל
 מוצש איט טעם בחם שא"ן וביון בלי טעסבחם
 לשתות שאסור אלפס רב פסק ובך וטותר. מצחטעם
 שתיח 51א חטעם משבח אבי5ח רוקא 15טר ואיןיין

 חוא ובך טעם סכטל טעם שבל הטצח טעםמבטל בוראי חו,4 פעם בר חמשקח ראם חיוק איןרוראי
 1 ראוי חוא ובךחטנחנ

 ביציאת יספר נרויחומצ1ה
 שעשו במו פסח( בחלבות )ולעסוק חיי5ח בלפצרים
 חלילח בל פצרים ביציאת שעסקו ברק בבניהוקנים
 לעשות לו יש ובך שחרית שי שפע קריאת זס!ער
 אם חלילח בל פצרים ביציאת יעסוק ארםלבל
 ויחשוב שינח בלא לחיות לו שאפשר 5ארםחוא
 אשר חרברים % ובן סטצרים יצא חוא באלובלבו
 ייא הוא בא15 נרולח בשטהה יעשח וח בלילנעשח




