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פרקד

כפרק ערכי פסחים אטר רכ
יחנא אטר רכ הטט 5יריו 5א יקרש אטר 5יח
רכ יצחק כר שטוא 5כר טרתאעריין 5א נח נפשיח
ררכ שכחתינתו לשטעחתיח זטנין סגיאין שח
קאיטגא.קטיח ררכזטנין רתכיכא5יח ריפתאהוי
טקרש אריפתא וזיטנין רחכיכא 5יח תטרא שי
טקרש אתטרא .פירש רש"י א5טא 5אכעי נטי5ח
אחריתי א5א טעיקרא טשי 11וכ 5נהטא רקרוש
ע"ב .וטפרש רש"י ורשכ"ס וכך תוא רעת חרא"ש
שבךתוא טקשחכיוןשאין חקרוש תפמקכין נטי5ה
ו1ובי5ח באשר יקרש  %תפתשתרי ה 111נוט5ירים
קורס קרושו1וין הקרוש תפסקתבינטיכיון שהוא
ן 5א תף חפסק הקרהמ5.פי זח
רוצח 5קרש %יי
חא רקאמר רכ כחנא נט 5יריו 5א יקרש הית
סוכר שאסור 5קרש ע 5פת %א קייטא לן טותיח
ררכ כרונא רכוראי טקרש אפת כטו שאטר רכ
יצחק ותוא תרין שאם נט 5ירי
ו שסותר 5קרש
ן וכיז קרוש פת.
ע5יין שאין ח15ק כין קרושיי
והכיא חרשכ"ם ראיח 5וח שאם אתח אוטר שאם
ן 5טח חשיכ רכ כחנא
נט5יריו 5א יקרש עליי
ן תוא ראמרי ר5א יקרש אכ 5פת
א5א 5עניןיי
יקרש א5א אין ח15ק כטו רטקרש ע 5פת טקרש
נטיאיין אחרנטי5ח .מא'רתנן כפרק אלו רכרים
ח5כחטוונים תטס ואחר כך טט5ים5ירים וקאטר
טעטא כהמום רתכה 5נטי5ח סשרח רשטעת טינח
ראין 5תפסיק כקרוש כין נטי5ח 5סשרח .רחח
חרא"ש ו" 5ות רהתם כש 5איירי רחכ 5טורים
כזח רטוונים ואחר כך טט5ים 5ירים רחיישינן
כשכת
שטא יתעמק כשאר צרכיו גם כן
יה 5נטי5ח
ככ
שחש5חן עחך 5אחיישינן מוי שפיראת
סעורח.ור"י רחחכענין אחר רהתם טווגין כחטין
שחוא תקון יותר ושי חפסק טהרוש אפת .ותיטח
וכי איט טורח רכ בחגא רקרוש 5א הוי חפסק
רחא אמר כורא פרי חגפן ואחר כך קרוש 51א
חוי הקרוש חפסקכין כרכת כוראפרי חגפן 5שתיח
מכינטי רלאשי הקרוש חפסקכין נטי5ח 5סשרח
וכי הא רתכה שנט 5יכרךע 5פתיותר טחא רתכה
שכרך כורא פרי חגפן שצריך 5שתות ורכר כזח
אינו שייך 15טר  .5%ומה ש5א רחח רכ 'כחנא
ן אכ 5ע 5פת טקרש
אנאראטרי ש5א יקרש ע5חיי
כוראי אין זח קשיא כי טפני שחיח רעת
ראם חיח רעתו
רכ כחנא ש5א יקרש
פת טקרש
ש5א יקרש חיין
וא5
חוח 5יח 5טיטר נט5ירי
כאייקרש ע5יין
 .ועור
ו אם כן חיח כרעתו 5קרש רק
ביון שנטלירי
ע 5פתואיךשייך 15טר כזח 5א יקרשכיון שחוא

%י
עי
יא

עי

יט5 5קרש ע 5טח ששא חכיכ  15וחיח רעתו
ע5יו 5קרש טהח5ח וכוראי פשטא רשטועח נט5
יריו 5א יקרש כ 55רסכירא 5יח 5רכ כרונא אין
טהרשין ע 5פת והשחא שפיר אטר כיון רנט5
יריו יקרשאייןשחרייפסיקכיןנטי5ח5סשהה.
ופיחש רשכ"ם מרא"ש הו1ו 5א יקרש אכ 5אחרים
טקרשין  15וחוא 5א יפסיק כין נטי5ח ובין
חסעורח .וגראחריכך אטר נט5יריו יקרש
51א אטר כטו שאטר כאירך טעס אינו טהרש
טעםאיט
כיאיט טקרש בהמטעשאינוכרין
קרוש ואףט
יר
רח
כא
י איט טקרש וטכ 5טקום אם
אין אחר בוראי יקרש בעצטו .וטהשח טרכ
בי
טח שחיח חכיבעייו חיח טקרשעיי
ת
וכין ע5רפ
וכין ע5יין אם כן ב 5שחוא חביכ טהרש %יו
יורזיחוביון שג5ח דעהו שפת חוא חכיכעיי
ו טרנט5
טאי שייך כוח 5א יקרש א5א
כרחך
סכירא לן ראיןטטרשין פת וטשטע חקא כחא
5ית ה5כתא טותיח ררכ כחנא כפה שאטר שלא
יקרש פת וכוראי כחא טוריס שאםירצח
5קרש ע5יין ש5א יט51יריוח
כת
יח5ח רחא 5א טקשח
ע5יח ררכ כחנא רק טשום רמצי 5קרש ע 5פה
5כך סכירא 5ן שטעתא רדכ כחנא נפליריו
5א יקרש אכ 5אי כעי 5קרש ע5יין כוראי אין
5ט 51יריה ועור רחא כ"ח רסכרי טהגיו לטפ
מחר כךטט5ין5ירים כהמום תכה 5נטי5ח סטרה.
כך חואפי' חסונש כאשר 5א נרחח כח רכר ובך
חו1ו רעת חרטכ.ם .א5א שקשח 5ישכ חלשון מח
שנטצא כספרי רכ א5פס כטסקנת הקושיא א5טא
כחכיטתא ת5ינן 51א כנטי5ח .חלשון חוח בהטמע
רחטהשחחיח סוכר רת5יא כנטילה וחשיב % 15א
הליאכנטי5ח א5אכחכיכוהא .כרחךכךפירושו
עי
וג
רחשיכ רב יצחק ויטנין ס
יאין חף קאימגא
קאטחיר שרנרטכ5ויורטינוין סגיאין חף חכיכעיי
ו ריפהא
וחיח טהרשעיי
ווויטניןשיחכיכ
חטרא אחר שנט 5יריו וחיח טהרש ע5יו אם בן
כחכיכותא ת5יא 5קדש יי
ן או
פה ולא
שת51חכנטייח ראף 3ב שנטלירי
ו טותר 15
5קדש ע5יין
 .רהא רכ שי נט5יריו תח5ח אף על
גכ שאחר כך חיין חכיב וחשתא טקשח שפיר
ארכ כחנא רמשטע נט5ירי
ו 5א יקרש אף ע3 5ב
רחביכ %יויי
ן יקרש ווח רלא כרב רחא לרכ
כחכיכותאתייא ביחא ואף גכ שנטל יריו
יקרש .כך פירש רכ א5פס ו" 5חשטועח וחא ראטר
רכ כחנא נט 5יריו לא יקרש 51א סכר ריקרש
ע5
פת אפשראיירי כסתם קרוש שחוא ע5ייןאי
נטי בהמום רסבירא ליח אין טהרשין ע 5פת .ועל
פי
ך שיטת רכ אלפס הטנחג חוא ליט51יריו ואחר
כ לקרש 51פירוש וח שפיריש 5חדץ חא
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פירוש

קצ~
בימ מי 55טוזנין כוס ואמר כך נוט5ין 5יריס ראף

ע 5גב רבית חיל 5אוטרין טוזמן ואמר כך נוטלין
ליריס טשוס שתכה לנטי5ח סעודח חתם טלר.ו
אמריתא 5נטרי איירי בבוס שמוא טזון 5צורך
5סזונ קורם חסעודח אב 5קרוש
סעודח במו5
יכקויכיון שמוא שייך לסעורמ"אין
וס
לא משיב חפ
קרוש א5א בטקוס סעורמ ו5א נמשב חפסק בין
נמי5ח 5קרהש .וע 5פירוש רב א5פס אע סוטכין
ירים תחלח .ומא רבערב פסמנומנין
ונוחניס
יט
ר
5מ
5קדש וא
ויבך5יטתיריס יש5מיק שפיר רוראי
בשאריטות משנחאיןצריךארבע כוסות אמ נב
רצריךיקדשכיון ראיבעי לקרש אפת אס כןאין
מיין עיקר רק חסעודח פת עיקר ו5א חוי
שתיית טס מפסק דחא שתיית חכוס מוא
י
יע
בב
שר
בא
חקרוש והקרוש מוא בשבי 5חסעורה .אב 5כ
בוסות שמכוסות עיקר אס יטו 5יריו קורס יהימ
כ-אח כא 15נט 5ידיו 5כוסות 51כך צריך 5יטת
יריו אמרכך .ובשם חרשב"ס כתבו טעם אמר טמ
שעמניס בערב פסמ 5קדש ואמר כך 5יט551ירים.
חטעם אשר אסרנו חטעס חוא פשוט שצריך
בערב פסמ 5קרש חשמר כך 5יטו5 5ירים .ומנמ
מתבאר חש0ח ש5א כרומק כ 55ע5פי שיטת רב
א5פס א5א שקשמ 5טמ 5א נפרש ככהחטעו 5נטרי
כטו שפירשע תמ5מ שמכ 5טוריס ש5א יקדש
על'ין כשנ'%ריו ורב כאשרמימ טקרש ע 5פת
נ'%ריו תמ5מ ובאשר 5א קדש אפת 5א יריו
תמ5ג ואפשר שזמ רומקו קושיות חרשב"ס רהימ
5רב ברונא 5חשיב אנא אמטרא מוא שאטרתי 5א
יקדש .אלא רכ יצחק כהשטימ ררב טת'ר
אפי5 15כתמ5מ 5יטו5ירים ואמר כך 5קרש וטכ5
טקוס עם  %זמ ראוי לנהונ 5קרש תמלמ ואחר
כןזנין
כך 5יטא יריס כטו שסוברים בית
אה מטס ואמר כךנוטייןיירי
ס ומוא טנחנשראוי
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חכיר 5מזרת ו5א 5טצה רחוא טשונח בעצפו.
והטור פירש חטעס דחיבר זמ טשום ראין ררך
לטבו 5קורם מסעודח .וטשטע סרבר' 1רחחיכר חוא
הטבו 5מראשון בעצטו ב5א חטבא חשע .ו5א
ידעמי 5חבין שאם ישא 15מתינוקומ ע 5זח מה
חתשובמ ע 5זה .ולפי רברי חטור חימ אפשר
5עשות מיכרא בט5תא אמרימי בטה שמוא .וכאשר
שחטור טפרש שררךבני מורין 5עשות טבו 5קורס
סעורה וישיבו 5תינוקותרהוי זמ ררךמירות .א5א
ר5פי זח קשיא חא רטקשמ בגסרא אמרי טבו5ין
רקאטרינן אין אנומייביס 5טב 5אפי5ו פעם אמת
ח5יימ חזח בי פעטיס ומקשח מיובא 5ר וכו'
אטורטקטיכייין
ת אין
וטתרץ רכך יאטרבכ חיייו
יתא טאי מקשח ר5טא הטבו5
אפילו פעס אמה .ומש
חראשון ררךבנימורין חוא וטצומ בטכו 5חראשון.
ויש 5מרץרוראי 5א קשיאראטתניתיןקאי שמטבה
חראשון נם כן במזרת ראין  15שאר 'רקות וכיון
שטבו 5ראשון במזרת רמוא טרוריצא ככר בטבת

ראשון בטרור וטבו 5משמ במזרת איע רק טשוס
חיכראדהיעקות.תפיזמהימ נראמ5יישב מנוסמא
שכמוב בחן שבכ 5מ5י5ות אין אנו מייביס
י
5יטיב
רי
פעס אממ מ5י5מ מזמשתי פעטיםכי מעסמא
בסמס ריש  15שאר ירקות 5טיבו 5חראשון ומשתא
מוי שני מטבו5ין מובמ מטבו 5מראשון קורס
השני מוא 5מצומ טרור
סעורח ררך מירומ
יבוי
כט
חח
וחוישפיר1 .אפי15ו
פהק מטוראין אנומייבין
לטב 5כהשוס ר5פעטיסאין שאר ירקות ובטיבו5
ראשוןיוצא
חראשוןיוקמ נסכן טרורוחרי
י פצות טרור ודרך מירות בטבויקורם חסעודח
חב יר
בי5תינוקות ב5בר.
טא
5ר
י וחטיבו 5משניברי 5עשות מיכ
וגפירוש חזמניחא 0ח רקאטר שס אטרריש 5קיש
זאת אוטרת טצות צריכות טונח וכיון ר5א בעינן
בבורא פרי הארמה חוא
מילי
מיובא רטרור
כא
אט
ראכי5 5ימ ור5
י 5א איכוון אטרור ח5כך בעי
לשבה.
5קום סרור ראי סיקא דעמך טצות
 5ראשון .וטעס 05חרר
ס יטבו
ס והא טב5
יוונח 05ח5י תריטבויי
בוכ
טן
5י
 1הנרא1שוםןלטסי'ק בדנ'מרא שישא5וחת'נוקהן .אין צריכ
כרי
 1מתינוקות כשיראו 5ימ מרא זיטנא .ורממ 5ע51ם אין צריכין טונה
בויחנראה פירוש זמ שישא5
טפ
הל
ו
י 5טח כימיכיר5חוימיכרא5תינוקות.
י
ו
ב
ט
יו 5משני בתוך מסעודח שין ררך 5טבו 5ב' ותרי
ב
ט
ח
פעסים וכראסרינן שבכ 5מ5י5אאין אנו טטבי5ין והשתא 0ח ס5קא דעתך רטקשמ רלקשי5נופימ5מו'
במיוב טרור חוא
חך
בטבו5
בא'5ופבע'טיטםבתמי5סי5במתוחךזחמסבע'ורפמעםמ'יםמ ונאו5אומחמ'כ51עטהבשוי5ן סרנאיכי 5שחרישניכהחרטורעאירוקאטבוי
וי ראשון סני
בומיישינן רלא אכ5
טח
בצ
קורסאכי5ת ט
אמר אב 5אחר קורס הסעודח ואמר בתוך מסעודח כהח
5שסוםטרראוכרי
מ
ר
ו
ע
ס
ה
ך
ו
ת
ב
יאב 5ע 5טרור ש
בח-אי
חס ב' טבו'5ס בורא' וחשתא 'שא5ו ע 5טבת
וישיב 5חם שצריכיס טבו 5במצומ אכי5ת טרור חוא ראכי55ימ תמה5י טבול
'שני בתוך
רורח.סעודח חראשון כררכו בשאר יטות ראשון .א5א טבת ראשון צריך כררך בני מורין
נהשוס הט
עושמ רבר הכיראיטצח שאין שטטבי5ין קורס מסעורח ורייק טר5א סני בטבו5
משנמ וטמ שאיונטובוי
דרך 5אכו 5טצח בכ 5משנמ רהוא 5מס עונ' אב 5ראשון שטעטינמ רמצותצריכותכוונג עךראיתי
צריך 5עשות 5קצת שפירשו ממנדח פירשוכי טבת ראשון הוא
חזרת דרך 5אכת כ 5השנה
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כשכי 5שחוא ררך חיחת  %1זח רכרשאינו 0האח
ואין ל 1ירים ור%ים ר5א נזכר רכר זח כתלסור
מ?וח זאת רחא לאאשניעינן רצריך חסבח כטט5
ראשוןיפיכךאין חסירהש כך וכךחיח סוכר ריש
5קיש חראי טטל ראשון כרי שיחיח ניכר חטכול
חשני 5שם מחת סחר שאף ע 5נכ שא %חסחר
כתוך חסשרחכעיר!אכילת מרורכיון שררך 5אטל
חזרת  %חשנח 5א יחיח ניכר שחוא לשם מצוח
לכך צריך טכ 51ראשון כרי שיחיח 0האח טכ51
חזרת לשם טחה ופרקר 9רלסח צריך עור טכ51
י אלא כהשם רמשת צריטת טא וחא רלארייק
ינ
סטכ %ראשון רלמח צריך טכ 51ראשון %ל אלא
ניכר חטט 5חשני 5שם מצוח אםכן משת
"ת טנח ראין זח ראיחלשים יש לוסר ראף
חט
יי
שר
צ
ע 5גב רמשתאין צריטת טנח צריךשיחיח ניכר
חמצות ל0טרי 5פיכך חטב 51חראשון כרי שיחיח
ניכר חטכ 51חשני שחוא לשם טחח אב 5סטכ51
שני סרקרק שסיר ראם משת אין צריטת כוגח
אם כן טכ1ל שני למח5י ראין 15פר שיחא ניכר
לשם מצוח רכיון ריצא כבר כטכול ראשון אם כן
אין חטכ %חשני משח שתאמר עליו שיחא ניכר
לשם טשח אלא על כרחך משת צריטת טונח
1לכךכעי טט 5שני רלאסני כטכ 51ראשון כהשם
%א יצא כטכ %ראשון וכך סירוש רחך שטועח.
וחשהא אתי שסיר חא רקאמד כגסרא כי דחו
לע%ם משת אין צריטת טונח ותרי טכ%י 5מח
משוםחיכרא רתיטקותוכיתיטא אםכןלאשסתינן
שאר ירקות לא סכעש קאסר וכו' וחשתא סאי
וכי תיסא רחא גם 5טהשח קשיא קהפיא זאת 5מח
צריך טכ 51ראשון כחזרת לאשמועיט שאר ירקות
כיק רטט 5ראשון 5אחוי רק משום 5עשות טכ51
ררך חירות למח לי לעשות חקא כחזרת רחוא
מרור אלא סירוש כסו שאסהנו רריש לקיש חיח
סוכר כעי טכ 51ראשת כחזרת י
ריא טכו*
האשון ניכר רטט 5שני רחייט חסחר שחו
*
כ
ו
א
רחוא לשם מצוח 1לא שסרו שכררט טטכ 5כשאר
ימות חשנח 51כך יעשח טט 5ראשון והשתא ניכר
שני ששא לשםטצוח .וטפנירחיישינן שסא
עריין לא יעשח חטכו 5חשני לס?וח אף ע 5גב
רעכירליח חיכרא לסיכך יותר טוכ לעשות טכו5
ראשון כסרור שאם לא כ11ן לגסרי כטכול שני
לשם מצוח סכוין כטטל ראשון שמאחר שעל %
סנים חוצרט לתקן טכ %האשון שיחיח ניכר טכו*
שני שחוא לשם מצוחיש לתקן טכו 5ראשון כסרור
שאם לאכיון כטכו 5שני 5שם מצוחוכיון כטכול
ראשוןי?א .אכ 5חשתאראסרינן משתאין צריטת
טונח אם כן 5מח צריך מבול ראשון כסרור ראף
ע 5גב שלא כ11ן כמבול שני י?א רמיות אין

יכך

טכי

רעי

'
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צריטתכווגח .ופתרץ  85טכעש קאמר לא פכעיא
חיכא ראית 5יח שאר יר19ת דצריךטכ שני
רחא לא י?א כטטל ראשון 58א אפי15עכיר
יטכ1ל
ראשון כטרור חוח אסינא ראין צריך טט 5שני
רחא ככר י?א כטנול ראשת אשסתיא משום
חיכרא רתיטשת צריך לעשות טכ51שני51 .פירה?
זח נם כן יש 5ישכ שסיר חנרסא שיש בססרים
שככל ח5יל1ת אין אעחייכים כטו שנתכאר ראם
"פ  15שאר יר19תשני חטכ51ין חם ממח .חראשון
כרי שיחיח ניכר שהשני חהו לשם משח והשני
משת עצסה .אכ 5אם אין ל 1שאר ירקות 1חטכ51
ראשון כפחר אז אין חראשון רק משוםחיכרא.
 1נוט  5יריו לטכ 51ראשון ראסררכי
א5יעזר כ 5שטכ 1%כטשקח צריך נטילח אף על
גב רקיימא 5ן חטטל יריו 5סיחת חרי זח טגסי
חחחכיון רטכ 1%ככהשקין 1כ 5חפוס 5את חתרומח
טטסא משקין 5חיות תח5ח וקייסא5ן ירים שניות
1שסל1ת את חתחמח 5פיכך צריך
מחאנרטפירלהי.ך 5הגשהי
שחקשו כתוססות ע 5סירהש זח
ז
1
5
י
פ
א
5יח נטילת ירים חא 5א נגע
נש
י
א
ט
חוי
וכי גרע סאו %טחסת טאכי5
ח
5
י
ט
נ
י
ע
כ
ו
חכינמי
כעי נטילח אף ע 5גב רלאנגע .ועורוכי לא ירע
חמקשח שיתרץ  15דחי"שינן שסא ינעכרחיישינן
כאו %מחסת סאכי .5ומשום כך פירשו חתוספות
רכל שטכ 1%ככהשקין כעי נמילח כרי ש 85יטנאו
חכהשקין 1יסס 51גופו% .סיכך חיח סוכר חמקשה
רלחך מלתא לא חיישינן שסא יגע 51סי זח אין
צריך חך נטי5ח עכשיו ראין אט נזחרין סכהשקין
טסאים וזחו רעת חרסב"ם וכע 5חעיטור .אכ5
חקהפיא יש 5תרץ ע 5סירהש רש"י חראי גרע
טש %סחמת טאכי 5ראוכל טחסת טאכי5חיישינו
שסא יגע משום ראין ררך לאכ 51טחסת טאכיל
וחיישינן שטא ינג אכ 5כאן אין ררך 5חשקיצ
חסרור כמשקין ולטחינע שלא לחרךוילכ5ךיריו
כחנס .ורחח רהיישיגן שמא יגע שצריך לשקוע
כסחר ע'ג וסירש חרמכ"םז" 5רכעיכזית 5טטל
ראשו אכ 5כטור או"ח ססק רלא כעי כזית רלא
חוי טכ1ל ראשון א5א טשום חיכר תיטקות 51הא
טלתא לא כעי כזית חראי כמלתא רכתיכ אכילת
כסו סחר צריך כזית אכ 5מלהא רלא חוי ר9
משום חיכרא לסח צריך כזיה .ויראח שחסתיא
כרכרי חרמכ"ם רכעי כזית סררייק ריש 5קחש
רמצות צריטת טונח ראי אין צריטת כווגח 5מח
5יח
כיחטכנ1ילסאשנריכמובח1אל טכיל 5יח חרא זיטנא וטאי
סו
ראשון לאחיה שםכזית %כך
צריך טט5שני לצאתירי מרר.שין 15סר רמ9עאז
שיטכ 51כזית כטכ1ל ראשון יחיח י1צא כו משת
סחר .רזח איט קשיא המיות ס?ח יותר לחקריפ

קש

פיויהש מחו"'ל

לטרורברנאיב על טצות ומחרים ש%יו .ובחריא
סוכח ועיקר אבילת מהר עם חמצח כהשמרינ!
נבי פכ %הששק רלאבעיר! מטחאבילליח בבורא

אל

ברכח אחחנח 5פסור חירקות שאוב 5קורם חסעוהה
טכדכח אחחנח לרברי חרטכא! !"ל שפירש
שרבריםחבאיס קורם סעוההצריבים ברכחלפניחפ
51אחריחם.וחפייט סרר בסרר של פסח שלבך בא
י
טכ 51ראשו! כדי לפטור את חטחר סטרא פר
חארפח .ואף על נכ רכנטרא אמריט רטט 5הששק
שי סשוםחיכרא רתיטקותחביפירהטו רלבך תקט
חטכ 51בירקות ולא בפרי עץ או שאר רבר ברי
לפמור חמרור %איוסיף בברבח שלאלשרך.ומיחא
עיפר תקנח לא משום חא חוי ראם בן פח בכך
יברך בוראפרי חארמה על אבילת מחר ההאנטי
סברך חמוציא ע 5חטשח וצריךשני תבשילין !כר
לחנינח ופסח .ואם תאמר טאי שנא מצמ !את
בשביל שאי אפשר לקייפח שאנו עהטי! !בר לח
וכפח מטת שאי! 'טלים לעשות שין ששין !כר
לחם .וחמעם חשבי יש באן ף מטת פסח מצח
ומחר ש 15נ' מצותשייבים ! 1אל זו רכתיב על
מטת ומחרים יאכ5מו ואנו מקיימים מטת מצח
יש לנו לעשות !בר לשאר מצות שחםשייבים לח
ולענין זח שחמטת חםמחיחסים ביחרויש לעשות
אוחם ביחר חרבר ח!ח שחוא זכר בעלטא סני.
בךיראח.
1י ב צע ח מ צ ח חאמצעית5שתיםחציח
תחת חמפחלאפיקומ!וחציחשניביןשחיחשלימות
ברי ששמר חנרח על פחסח כמו שררשו !" 5לחם
עוני ששני! עליו רברים ורר
אףשו נם בן לחם שני
פח ררט ש5עני בפחסח כאן בפרוסח.

פרי חארמא שא דאכילליח
 .ופירש רשבאם
לכךחוי טכול ראשון שלא בעיר! מטח כהשום
רמצהן מרור עם חכההז ואםב! נאמר לע%ם מטת
איןצריבהז כ1ונח1בי !1רסתחלח א %פחותסכזית
שלאבעיר! מחר לא יצא וצריך טטלשני בעירן
סרור ויאב 5ברי ב!ית אלא בוראי בעי בטטל
הששון ב!יה .וחשחאחוי שפיה שף על שילא
חוי מט 5ראשו! רק טשום חיכר תינוקות ביון
רהיכר תיטקוח פח שאובלי! שתי פעמים ירקות
ואי! אבילח פחות מב!ית ולבךצריך בטבול ראשו!
נם ב! ב!ית ובך ח5כתא ובך ראוי 5נחונ ואין
צריך לברך ברכח אחרונח אחר טבול ראשון לפי
דברי הרא"ש רהא טבול ראשו!ביון רבא לחמשיך
את המאבל נחשב כמורברים חבאים פחמת סשרה
ואיןצריךברכח אחחנח ומב 5מקוםוראי בוראפרי
חארפח צריך אף על נב שהרבר חבא פחסת
הסשרהאי! צריך ברכחלפניו שאני התם רברכת
הלחם פוטר רשי במו עיקר ועמו טפי5ח טברך על
העיקר ופוטר את חטפילח .אבל חירקות שאבל
פחםועריי! לא ברך על הלחם בוראי צריך לברך
ע5יחם חחלח אב 5בסוף ברכת חכהו! פוטר אוחם
במו רברים חבאים לשם סעורח .ומצאתי ברברי
חטור שפירש רלפיחש רשי רהשיב חמחר ברברים
חבאים בתוך חסעורה רברכת חמוציא פוטר אוחם
שי! חמחר שאב 5בטבול חשני צריךלחיות נפטר
וז
י בורא פרי חארפח רירקות שא %במטל
ע5יר
ראשון ולריריח חייב לברך ברכח אחרונח אחר
ח א  5ח מ א וט ,חבי גרסינן %א בחא
טבול ראשען .ורכרי תיפח ח! רחא חרא"ש חשיב 5חמא רהא קרא בתיב למען יראו את חלחם אשר
ירקות חראשוטת שבאים קורם סעורה ברכרים חא%תי אתכם תף .מאמר !ח סרח חכמים !"ל
חבאים מחמת סשרה כושם שחם באים לחגחשיך שיאפר ברי לפרסם ענין חלחם הזח ושחוא לחם
חאות חטא %שין צריך ברכח אחרונח אחר טב 51עתי שאבלו אטתיט במצרים שמפני שקבעו 5סרר
ראשון .ופשוט 5פי רבריו רטב %ראשו! רביון חנהה על חלחם כמו שררשע לחם עוני שעונין
שחחש בא לחגחשיך חטאב 5שאי! צריך ברכח עליו רברים לפיבך טתאי 5בלחם וקורא קרואיו
אחרונח ובך חוא לפי רברי חרא"ש !"ל .אב5 5פי ע 5חלחם כרי שיחיח נראח שבל מח שיאמר אחר
רכרי חרמב"ן !"ל שסובר שרברים חבאים קורס בך חוא על חלחם שחתחיל בו .ואם חיח מתחיל
הסעה-הצריבח ברבחלפניחם ולאחריהם ולא נחשב פח נשתנח לא נראח שחוא אומר רברים אלו ע5
במו רברים חבאיס בתוך חסעורה נראח חראי חלחם .ובשיאמר חא לחמח וקורא את קרואיו אל
צריך בהכח אחרונח .ולפירוש רשב"ם רפירש לכך חלחס שחר כך מתחיל פח נשחנח אז נראח ששא
חמרוראי! סכרך עליו בורא פרי חארפח כהשום שנח על הלחם חרברים האט .ולפי שאי! !ח רק
רהירקות שלפני חסעורה שברך בורא פרי חארמה רברי בעל הבית שקורא
את חב 5אל חלחם ברי
פומר אוחם אי! צריך לברך ברכח אחרונח
אחר בליסתפורבעל5שיוו!חאנרהמהי.הוא ב5שון ושדרך לרבר א5בני
שאו %חירקות בטכ %ראשו! ברי לפמור חמחר
חארמהח.שאם יברך בורא נפשות
מ! בורא פרי
ח א  5ח מ א ובה .יש 5שא5 %מחחיא
אשון יחי
אחר מטל ר
צריך לח!ור ולברך בורא חסיח לחם עתי מרי אפשר שחש נאח במצח
פרי הארטח על חמחר .ואחר שא%
המחר יבהר שלמחועל שס סח נקראת חמצה לחסעתי.וראיתי
!א5

י8רק

.

פירהש מחר"ל

אש

ת אשר רצו5פרשרכרי חגרח חזאת ר5כך ~קרא
5קי
שחחמץ כאשר
עוני מפני שחיא נמוכח ואינח
גבח
"יא נמוכח כמו
וטצח
נעשח
נתחמץ
"ם עוני .חטעם חשני פת
כח
ח"5כך חואג5
העני חזח
חמצח חיא קשח 5התעכ 5כאצטשכא 51כך חיא
מאכ 5עני כרי ש5א יתעכ 5חמזון כמעיו .וזחו
שאשרים חא 5חמא עניא ראכ 15אבחתנא כארעא
רמצרים פירהפ כי בטצרים חיו מצרים מאכייים
את ישרא 5מצח כרי שיתאחר כאצטומכא ש5חם
51א יתעכ 5שררך 5האכי 5חמצח 5עכרים חעושין
את חעבורח .ע"כ רבריחם .וחם רברים שיכחיש
חכתוב"אמת.כי 5א נטצא בשום מקום 5א בכתוב
51א בכהשנח 51א כת5מור שחמצרים חיו מאכי5ים
את ישרא 5מצח .ואררכח בספרי אמרו בפרשת
בהע15תך זכרנו את חרנח אשר נאכ 5כמצרים חנם
מו' יש בענין שחטצרים חיו נותנים 5חם רנים
חנם5" .א כתיב 5כ 1עכרו ותכן 5אינתן 5כם אם
הבן 5א חיו נותנים 5הם חנם רנים חיו נותנים
לחם חנם א5א חנם מן חמצות .ועור שחכתוב אוסר
5א תאכ5ע5יו חמץ שבעתימים תאכ5ע5יו מצות
5חםעוניכי בחפזון יצאת ממצרים ואם 5חםעמי
נקרא ע 5שם שפאכי5ין אותו העני 5מח אטרח
חתיח תאכ5ע5יו מצות 5חםעתי שמאכי5ין אותו
5ענייםכי בחפזון יצאת 51מח קרא אותו בשםעוני
ראין ענין עניות כמקום עשירות הגא51ח .אסנם
פירוש הרברכי חמצח נקרא 5חם עוני הפך טצה
עשירח שכאשר יש בח שמן ורבש נקראת עשירח
כי חרבר חזח מעשיר ח5חם וזח כי העני שאין
 15א5א עצמוואין  15ממון רק עצמו וגופו וחמצח
4ם כן כאשר אין בח רק עצם חעיסח שעצמות
חמים "קמח וזהו עצמות עיסח ובזח
חחועייס5חחםח"
עתי .ואם יש בו שאור או חמץ טעמ
חשאור וחחסץ חוא נשמ ע 5עצם העיסח וזח חוא
יותר עשיר מן מצח עשירחכי טצח עשירה בשכי5
שיש בח טשקח זח עשירות ש5ח" .מנם עיסח
שיש בח שאור או חמץ יצאח יותר מענין ממח
שיש בטמ העיסח חמץ 51כך המצח חיא 5חם
עמי51".י יקשח טהענין חעניות א 5חחירות
"5א שני הפכים חם חחירות "עניות .ח5א רבר
זחאין קשיאבי העניות בעצמו חוראח ע 5חנא51ח
שאין ענין הנאולח רק שיוצא ואין לו צירומ
אל ז51ת5 1א כמו חעבר שאינו עשר כש
"מו ויש
עצ
ל 1צירומ א 5ז51ת 1הוא חארון .לכך חרבר שיש
בו עשירות אינו עומר בעצמו רק יש לו צירוף
א 5קנינו ואין בזח גא51ח אבל חרבר שיש כו
עניות ואין לו קנין רק עומר בעצמו שייך בו
גא51חכי אי 15חיח המצח שחיא 5חם עוני מורח
ע5כני ארם שחם בני חורין חיח 5ך 5שאול וח5א
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אין חעניות סימן חירות כ .55אב5 5חםעוני חזח
חוא כא ע 5עצם חיציאח 5חירות ועצם חיציאח
5חירות אינו כי אם כחסת5ק ענין חצירוף שלא
יחיח נמצא חצטרפות  5%וכאשראיןכאן חצסרפוח
אז נמצאת נא51ח.יפיכך צ" 5אכול 5חם עוני
ור שאין במצח רק
שחוא חמצח כלי 5חיציאח כעב
עצם ח5חם 51א יצטרמ בו רכר מן שאור"וא כסו
עני כרי שלא יחיח גמצא כ 55שום צירומ ב5י5ח
שבו חגא51ח ואו יקנו חנא51ח שחוא ס15קחצירומ.
אכ 5מצח עשירה אינו יוצא בח כעכור כי יש
לואת חטצח צירומ וחוא הטשקח שנתן כח ואין
כאן גא51ח" .זח תבין טח שחיח גא51תם כחדש
חראשון רוקא וזחכי אין גא51ח רק כאשר גב%
טזולתו "וא עופר בעצמו "זח תכא חגאאח.
"חרש חראשון שאין בו חתחברות זמן רק שחוא
ראשוןכי חחרש השני כעכור שחוא שני יש כאן
חכור זסן שין זח ראוי אל חגא51ח שיחיו עשרים
כעצמם .כ 55חרבר כ 5ענין חנא51ח חסת5קות
מז51ת5 1עטור בעצמו 51א יחיח  15צירומ וחבור
א 5ז51ת .1ורבר זח ראוי שיחיח בחרש ראשוןכי
הרבר
מתיחס א 5הזטן שנעשח בו אותח
נפהיח
חויח ש
כך
51
" הזטן שהוא ראשון שין כו חבור
וצירומ זמן מי"ר 5גא51ח שחגא51ח היא
שגב~
מז51ת 1ואין  15שום צירומ א511 5ת .1שזח תכין
כי חכתוב חוא כפשוטו שכעת ימים תאכל ע5יו
מצות 5חםעוניכי בח*זון יצאת מטצרים .פירוש
ה5חם חעוטד כעצמו ואין
שתאכ5 5חםעוני
 15הצטרפות א 5ז51ת1
שה" 51מח תאב 5זח ה5חםכי
בח*זון יצאת ממצרים .וענין חח*זון חוא מחירות
ואין בו עבוב "כהשך זמן כי כשם שיצאו בחרש
ראשון מפני שראוי חרש הראשון א 5הנא51ח ר"א
מטעם אשר התבארכי אין 5144ח רק כאשר אין
כאןצירומ וזחו חדש ראשון שהוא ראשון 51א חיח
כאן חבור וצירומ חרשים וכך ראוי ש5א תחיח
חגא51ח כעכוב זטן רק בזכה הראשון מב5י המשכח
ועכובואין בוצירומכ .55שכ 5ראשון חוא טתיחם
א 5חגא51ח 5א חבור זמן שזח אין שייך 5גא51ח
שצריך א 5חגא51ח הסת5קות הצירוף "חבור.
51פיכך חרבר חזח ברור כאשר תכין רכרי חכסח.
ועור תרע איך חמצח שחיא 5חם עתי שייך א5
חגא51ח.וזחכיחענישאין  15רברוזחעניןפשיטות
כאשר חש עשר בעצמו ורבר זח עם שחש חסרון
נחשכ בעולם חזח שחוא ע51ם החרכבח ומע5תו
בהרכבח מכ 5מקום חפשיטות סעלח הוא מצר
עולם הפשוט שין בו חרכבח וכלי5ה הזח חיו
צריכים אל חגאולח ולא חיתח חגאולח טצר חע51ם
חזח שחוא
חמורכב רק מצר חע51ם הע5יון
חפשוט .ולפיכך צוה לאבול מצח לחם עתי שחוא

עים

מ

'פירוש מהר"ל

לחם,חפשופ שחרי 4ר .1כוורכר רק עצם פשוט
ט לשון טצח כא על רכר שחוא פשוט כטו שנקרז
חעור שחוא פשוט %א טליח %א קטיח ולאעפי'
וחוא שר פשוט כשש פצח .וטפני שכליח חוו
חיו נגאלים כמדריגח חעליונה לטעלח 00
חטורכב צוח שיחיח אכילתן מצה שחיא פשופה
רטיון וח כחן גר %טשמש ככל יטי חשנח ככגר
~הכ וכיום חכפורים ככנרי לכן לפניולפנים .ווח
כשכיל שהוא קונהסרריגהעליונהשחריחיחנכנ,
לפנ ולפנים יש לו לסלק טטררגת עולם
ידינתו איט פשוט %כך יש לו לש0הפ חו~
כם
שמד
חשנח ככגרי וחכ כחוץ אכל כשנכנסלפניולפני,
יש לשמשככגרי לכןלפי מעלת חטרריגחשנכנ,
לשם כי כגרי לכן חם פשוטים %כך צוח כלי'
וח לאטל פצח שחיא לחם עתי פשוט טכל כ
וח נגאלו כטרריגחעליונח וכלטרריגח עלי01
ייכח פשיטות .ווחו פירוש חכתוכ שכעתיטי,
כיל
ש
תאכל עליו פצות 5חם עוכי כי כחפוון יצאח
ססצריםכי טח שחיו יוצאים בחפזון כלי המשן
וטן סורח שיצאו כטרריגח וכטעלח עליונח
י
ע,
שכא טשם נעשחכלי ו 00לא כטו רכריםחטכועחיפי
שכל פע%תם כחכהשך וטן אכל כאן חיח גאולם
שלא כטכע ולכך היח כח*וון כלי וטן ולכך ראו
שיא0לו לחםעוני חוא לחם חפשוט טכלי חרכבח
ן שם .גן
ורכר וח נתכאר למע5ח כאריכות עיי
עיין לקטן אצל טצח  11ותטצא עור רכרים כרורין
כענין וח .וראיח כרורח לוח שלחם חעוני פצו
עצטו חוא חחירות וח4אולח כטו שנתכאר לטעלו
שחרי קורם חגאולח כעורם כטצרים אכלו כלילו
חזח פצות כרכהיכ על מ"ת וטרורים יאכלוח
שטוח תלטור ותרעכי חלחם פצר עצטו חמ רש
לחירות כטו שאטרנו .ורצח חקכ"ח כאותו חלילו
שיחיו עושין רכרים לחיות נמשכין אחר חחירו(
שעל ירו יוכו לגא%ח כי שלשח רכרים נאטר
כחכטחת אכרחם כי נר יחיח זרעך ועכרום וענ
אותם ארכע מאות שנח וגם את חגוי אשר יעכר
רן אנכי ואחרי כן יצאו כרכהמ גרול חרי שלשו
רכרים .חאחר שיחיו'משעכרין את ישראל .חשנ
הקכ"ח חבטיח אותם לחן את פצרים .חשליש
לחיות ישראל יוצאים טטצרים .לכך עוע וכו
כטרור על חשעכור ויטררו את חייחם וכננר וגו
אתחגוי אשר יעכרו רן אנכי ווחו טכות כטחו
שחוא גטר ט0ות טצרים ורטווח הט0ח כמ5ת
אנכי הרל"ת טן רן רטו רם ראשית חמנות חנו"
מן רן הוא נגע וחיא שקולח כנגר כל הטכות.ולוו
עשו זכרכלילח הוח פסח שאכלוכי שחיטת חפסו
ואכילתו כעצטו שיחרו 4ככורי פצרים ויפסח ע
כתי ישראל .ושררש רכה ש"שת כא ושחטו אוח
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כל קחל ערת ישראל אתם שוחטים את מפסחים
ואני שוחט את חכטחת כרלעיל .וחחיצאח רכתיכ
ואחרי כן יצאו כרטש גר %חרטועליו חמצח שה*1
אוכלין כלילח שחסצה חיא וכר לחירות .ולפיכך
שחילעשות נ' רכרים כלילח חוחכי אלוגי
א*וח כוח כי פצר שחיו 0הפועכרים
רכרים תלויים
כפצריםוחיו כעכרות גחל ראףשיחיו ננאליםוטי
ששעכר אותם ראוי לעונש ווחו פסח פצח וטרור
שנאכלים כאחר .אמנם לקמן אצל פסח פצח וטרור
יתכאר וח עור כענין אחר .אמנם על כל פנים
חיציאח אכ* סצה טסני שעל ירח יקנו
כהלחייי
רות .וחרטכ" 1תירץכי מוי וירוע חוא לפני
הטקום שיחיו יוצאים כחפוון ולא יתחמץ העיסח
לכך שח קורם שיצאו על טשת טצח .אכל עיקר
חפירושכי פצות פצח חיא כעצטח וכר לחירות.
ולפיכך אכלו מצה כלילח קורם שיצאו מקכ"ח
חוציאם כחפוון שלא יכלו לחתטחטח טן חטעם
אשר נתכאר וחיא חכמא נפ5אח .ושר יתכאר לך
רכר וח כמאטר טצח  11וכן ראוי לחיות עושח

כלענין חטצח כררךחעני.
 1א ט ר  " 1 1ל כפרק ערכי פסחים לחם
עוני שעונין עליו רכרים חרכח .רכר אחר לחם
עוני רו,כו של עני כפרוסח אף כאן כפחסח.
ט"אף ע 5נב שפשט הכתוכ שתקרא טצח 5חם
פירוש
שחיא מהפו55ת טכל שאור ואין 5ח רכר רק
עוני
עוטרת כעצמח חוקשח לחם לטח צריך 5טיכתב
לחםעוני פשיטאירעינן שכל מצהשאין כח שאור
שחיא עניח %טח חוצרך לטיכתב לחם עוני אלא
לכך כתיכ לחם שני לוטר ששנין עליו רכרים
חרכח .פירוש שחטצח טתפרסם על ירח יציאת
פצרים .ואל תקשח חרי גם על הפסח מטחר
עתין עליו רכרים שחרי אוטר פסח שאנו אוכלין
מרור וח וט /אין וח קשיא כי יציאת פצרים
וכל חחגרח יספר על חלחם לפי שחלחם ,טג'ר 5ך
יציאת פצרים לא חפסח שאינו יציאח רק שפסח
חקכ"ח על כתי כני ישראל וחמרור ויטררו את
חייחם כעכורח קשח .אכל חטצח חיא היציאח
כרכתיכ שכעתיטים תאכל מצותכי כחפוון יצאת
טטצרים וט /תפצאכי חטצח חיא עיקהכי חכל
ת5וי כיציאח שחרי שפסח ע5כתיכני ישראל
נטשך א 5חיציאח .וט
" וימררו את חייחם אין זח
כן
עיקר אכל חעיקר חיא חיציאח שטמנה נטשך חכל
לכך ראוי 5ספר חנרה ע 5חמצה לכך תקרא המצח
5חםעוני שעתין עליו רכרים .וטפניימ5פי טררש
חוח קשח רחוי 5טיכהב לחם עניח טח לחםעוני
לכך ררשו 4ם כן טח ררכו שלעניוכוי .וכטררש
הוח נטי לא סגי דאם כן לכתוכ 5חם עני טח
שני אלאתחיייחו שמעיק טיניח .ומעם רכר וח
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ז עכשיו טפני קחאי אפשר לט 5עשות
לחיות נוחנ בטו חעני טה ררט שלעני בפחסח איןעישי
שפצות

ייחם

לבךיחיח נחשב לחקכ"ח באט עשיט .וטפני שיש
שתי סבות חמעכבות שאף אם נחיח בארץ ישראל
אם ישעלינו שיעבורסיביותאי אפשרלנו לבנות
בית חטקרש ולעשות חפסח לבן אטר שיש עור
עבוב שני חשתא עברי לשנח חבאח בני חורין
ובאשר יסתלק סעליט שני חמעבבין עבוב ו1אין
ן בית חבחירח 181
אנו בארץ ישראל ועבוב בני
נעשח חפסח כחלכחו .ואפר חשתאעברי חוא לשת
ארפי לשנח חבאח חוא 5שון חקודש שלא אמר
שתא ראתיה .וחטעםבי רצח לוטר לשנח חבאח
יחדש לט נאולח באשר יחיח שנח אחרת .ופפני
שכלשון חקודש נקראת שנח פ5שון שינוי בלופר
שחשנח נשנית פעם שנית לבך אסר בי לשגה
חבאח שינוי חשנח ינרום 4ם בן שיטי זח שגהיח
בארעא רישראל וחלוק ישבין שנח ושתאבי שנה
סלשון שינוי ובל חשנח נקראת על שחוור חוכ8
יפיבך באשר חיח אוטר על שנח חעוסרת אוסר
חשתא עברי .ובאשר יאטר שיחדש חשנח שיטי
שיגחל אותנו יאטר לשנח חבאח פ5שון שמי
שחחזור חשנח פעם שנית ואז יחיחשינוי נפ כ!

חתורח לעשות
חזח שחוא לחםעני
רבריםחשייביםלענייםרחיינושיחיח בפרוסח בפו
חלחם חזח ווצותח חתורח לאבול שחוא לחםעני
לפי שחוא ראוי לחירות ובך יחיח נמשך אחריו
%עניןחעני .שכבר חחבאר שחנאולח חש פצר
חעניות בטו שטתבאר לסעלח באריבות לפיבך נם
בן ררשו טח ררבו שלעני חוא טסיק ואשתו אופח
 %וח נטשך לענין אחר .ועור אטרו לחם עני
פרפ לאשישא ונלוסקא ובו' שאין לחם עני
שראוי ללחם הוח רברים אשר חם טופשטים טן
חעהשר.וחרטב" 1בפרשת ראחאנביפידשבי חטצח
חש וכר לשני רברים .חאחר שחיו בפצרים בלחם
צר ובמים לחץ .וחשני שייאו ישראל טפצרים
בח .1118ובן אטח חא לחטא עניא רי אבלו
אבהתנא בארעא רפצרים בלוטר שאכט שם לחם
צר וטים לחץ ופירושו נוטח לפירוש אשר נובר
לסעלח; ורע שאין חרברים בללבי אין חפצח רק
זכרלחירותואין בח רקחירוה .וטה שאטחבחכיח
די אכלו אבהחנא בארעא רפצרים חוא טאטר
בעל חבית שאינו טרקרק ברבריו עם בני ביחו.
ואין רברירועיותרלחמוןי
קשחיו ישראלבפצרים של נאולח .ואפשר שבך ח5שון השנח חבאח נקרא
ולבך אטררי א 1%אבחחנא בארעא רפצרים אף בלשון שנח ט5שהשינוי שיחיח חוזר חשנח ושנה
ע 5גב שחיח ראוי לוטררי א%ו אבחתנא בצאתם חעוטדת נקרא שתא .ואפשר לפרש חשתא כאאשת
טפצרים אלא שאינו סוקרק עתח לוטר לטח אבלו חתלטור חשחא אתינא טלשון עבשיו שאין לוסר
י
אותו לבך אטר בסתם שאבלו אותו בטצרים בלוטר השנח עברי שאולי נזבח ובשנח חואת נחיח בנ
בשחיו אבותינועריין בארץחיו אובלין לחםעוני חורין .ולפיבך חשתא אין פירושו בשנח חזאה.
חזח.ובן חוא חאסת רבשא%ו חלחםחוחערייןחיו ויש טפרש שלבך אטר בלשון חקודש שלא יביט
בארץ שלא חיו יוצאים חוץ לארץ פצרים טיר חפרסיים שחםחצים לברוחולפיבך אטרוזחבלשון
ערשתחיח סשרח ראשונח חוץ לארץפצריםלנטרי חקורש בארעא רישראל בלשון תרנום ורברים אט
ח חבאח בלשון
שחרי אותוחיום לא באו לסרבר ערויסעו טסבות לשנח חבאח בארץ ישראל לטחישנ
ויחט באתם בקצח חטרבר וקורם זח ח %נחשב חקודש בארעא רישראל ב5שון הרגום ורברים אלו
בשם פצרים לבךובר חטקוםחיותר טפורסםויוחר אין בחם טעם %ל.
ירוע א 5חחטון .אבל אין ענין חפצח אלא זבר
פרק

יח

5חירות .ועור יתבאר בטקוטו.
כ* רצריך ייתי וטי .אט חרי
לישני חאחר לאותן שחם רעבים יבאו ויא 1%לחם
שני ווחו בל רבפין "תיוטי .ואם איט רעב אך
חואצריךלצאתיריחובתו בפסחואין ל1בלרצריך
לוייתי ויפסח פירוש יעשח סרר חלטת פסח.
טפני שזבר סרר חלבות פסח אוטר שיחיח טרוצח
61קובל א 5חקב"ח מח שאפשר לנו לעשות ואם
חיח אפשר שט %לעשות חפסח נעשח נם בן
ועבשיו שלא ט %לעשא יחיח טרוצח וטקובל אל
חקב"ת באשרעשינו .וזחו על ררך שאטח חבטים

י

1ע1קרין חש5ח 1ברי שיתפת
חתיטק לטה שקרין חשלחן וחלא חיחראוי
י
לאכו
אחר שכבר חייט פשבים וישיב לו בי יש
לט
לספר ביציאת טצרים קורם חאבילח .ועבשיו אין
נוחנין עקירת חשלחן ובטקום וחעוקרין חקערח עם
חפצוה.

1ט11נין ב1ם שני וטתחיל טח
נשתנח וטספר בל חשיטים אשר אט עושים בלי5
א טצאט תשובח לטאטר טח
זח ויש טקשים י5
נשתנהובשביל בךפירשורבריםרחוקיםטן חאטת.
ו" 5חשב לעשות פצוח ונאגס הקב"ח טחשב לו ובל וח איט קשיא רוראי חתשובח חוא בסוף
כאלו עשאח .ולשנח חבאח באשר נקוח שנחיח הטאטר שמשיב על פסח טצח וטחר כאשר סויע
בארץ ישרא 5נעשח פסח כחלכחובי טה שאנחנו 5שם אבל עברים חייט חוא חתח5ה הספור1 .ב1
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ה
ע 5שאל סםוגין טשיג גכ 5רור ורורחייג ארם צריטת טונח טכל טקוםצריךשיחיחניכרשחמרור
5ראות אה עצטו כא 15חוא יצא סמירים וט /גא לשם מיוח 5פיכך טבול ראשון טיוח וטבל
ומפני שיראח עצפ כא5ו יצאטמיריםיש 5עשות שני 5טרור מיוה גוראי .אגל גאשר חיח טבל
חםגח שכהאח שהוא גןחורין וע 5חכ 5חוא טשיג ראשון גטרור כבר יצא גטכ1ל ראשון51 .א טכל
כהאוי .אסגם 5כ 5דכרים ח15אין צורךואין קשיא 15טרכי חטגל השני המגרי שיחיח ניכר שחוא
מאטר סח נשתנח חוא מאטר ת5טיר חכם 5שםמיוח רחאחמיוח כבר נעשח ואם כן 5אחוי
ככיראיתא בפדק ערכי פמחים חכם גט שוא5ו ואם רק 5חיכר 5תיטקות שיראו חרגח טבו5ין יישא15
5ח 1אשתו שמ5חו וכף מפי5ושנית5פירי חכטים ו!ח גוראי 5אחוימיוח כ .55וכגר חוכחנו 5סע5ח
שוא5ים !ח 5וח מח נשתנח וכו' נמצא כי מח טרקאטר גנטראוכי חימא 5אשטועיט שאר ירקות
נשתנח שא5ח ת5טיר חכם .וכך פירוש מח נשחנח וכו ,רצריךיוטר שכך פירושו כש5מאכי אמרינן
ךגעי טכו 5ראשון 51א
ח5י5ח וכו' וגוראי ענין אכי5ת מיח סורח ע 5רסצות צריכות כוונחיכ
חירות שהוא ת5טיר חכםויודע חוא וח וכן חטרור סני גטכו5שני ג5גרכרישיחיחניכר רטכ51שני
שחוא סורח ע 5חשעכור וחחםגח ע 5חחירוה1 .כ5 1שם טצוח כטו שנתגאריסע5ח ו5כך כאשר טג1ל
ג 5חרגרים הנ!כרים גמאמר טח נשתנח א5א ראשון גשאר ירקות שני טג51ים ש5מיוח .טגול
ששוא 5מחענין !ח 5נ1כי מח קרח 5נ 1שעושין דאשון כרי שיחיח סוכח שטג 51שני 5שם טצוה
חחירות וחשעגוד וגאי!ח טקום חיח !ח וטחרץ 1מב1ל שני עיקר סצוח51 .פי פירוש !ח חטסחא
עכריםחיינו 5פרעח גסצריםוכו' .וחשתא חחשוגח ש5ל שפיר ואין מעות גח .אפנם כרי שיחיח
י 5א !כר נירםא אחתגין שיש  15שאר ירקותוגין שאין 15
גסדר וכך חואעישה 51א !כרר' כוםותכ
רגר שחוא תקנתחכטיםכטור' כוםות שחוא תקנת שאר ירקוח ראוי 15מראין אנו מטג5ין ו!חו רעת
חכטים לנסרי אגלמיח וטרוראינו תקנת חכסים חטור.
גגר א סרנו  5סע  5ח חמם  5ח
אף ע 5גכ רטזכיר כ5ט ממוגים שחוא גם כן
טררכנןכיון שחסגח חיא 5טצח שחיא טראורייחא סחחל סח נשתנח ח5י5ח וכף 51א מתחי 5גיצשת
שחרימיח צריכח חםגח שפיר שוא 5ע! 5ח .וכן סצרים 15סר עגרים חיינו 5פדעה גמירים ג5א
ג' טג51ין אף ע 5ש רטג 51ראשון סררכנן ונם שאי5ת מח נשתנח .כי חיריעח חיא נקנית כע
חחרוםת גטכ 51השני סדרגנן שוא5ע5יו דפירושו הסורוק א 5הטושכ5וחמיות חם כטו מ51ם 5ע5ות
ח5ילה ח!ח שני טגו5ין וגטגו 5אחר יש סרור גחן א 5חיריעח חש5יטח 51כך יש  15לחתחי5
שחוא סן חתורח אף ע 5גג רחרוםת טפא טררגנן כת חסורנש סח נשחנח וכן עגרים חייט 5פרעח
חוא כיון שחרוםה חוא 5סרור שחוא ס! חתורח גמצרים ויוציאנו וכו/
ע5יו סח נשתנח אג 5כוטות שחוא
תנן גערגי פ ם חי ם סתח5גננחו
ח מארמי אוגר
שטרפריגרנןשו5אניטריואין גו רגר סן חתור'רחאינושוא .5בעץים גשגחיורש כ 5פרשחכי
ח צריך ארם 5שחותואין !ח אגי .וקאטר גנטרא סאי גגלת רג אסר
ועור רנם גשאר5יי
אסר עגרים
שינוי מח ששותח ארכע גוטות .וגכ 5חנוםחות סתחיח עוגרי עגורח !רח.
וא5
יחתחי 5גשגח
סי
שו
וא
ש5ט נטיא שבכ 5ח5י5ות אין אנוחייגין 5טגל חיינו וכו' .ופירש כי אין ר
אפי 15פעם אחתח5י5ח ח!חשתיפעסים .וחרשג"ם סיר סכ5י שיםפר תח5ח הננות שא! היח כהטמע
וחטור חניחו שאין 5נרום אין אנו חייגים 5טג 5שחיתח חוצאח גטקרח שכך קרח שנעשח טוגח
א5אאין אט טטגי5ין וכו' מחא רפריך רג םפרא !את לשרא 5ש5א כוון חפוע 5א 5הפעו5ח .ו!ח
אטו חיובא 5רררקא וטהרץ א5אחכי קאטר שגכ 5כי יש שני פוע5ים .חאחד הוא פוע 5גסקרח.
ח5י5ות אין אט מטגי5ין א5א פעם אחת ח5י5ח וחשני חוא פוע 5געצם .חפוע 5גסקרח טש! 5ח
ח!ח שתי פעטים 1ע,5פי וח חניהו נוסחות ש5נו .חגית שהוא נשרה וגא סטר וכבח את השריפח
ראשון חטטר פועל חכגוי וחוא פוע 5גמקרח ש5א חיח
ויש5יישג גירםא !אה רוראי כאשר
ייך אטו סטין 5כבות מין חסטר נטשך אחרחשריפח כ.55
ור
מבפ
חוא גטרור כרתט גסתני' גחרש אחא
חיוגא 5ררדקא רחא גסרור ש5פני חםעורח יצא חשני פועל געצם 1גכ11נח כנון סי שרואח גיתו
ואין טגה גא א5א גשגי5היכרתיטקותכיון נשרה וטכבח אותו !חו פוע 5געצם כיון שהיח
שכגריצאשנכיט9ות סרוה אג5כיון רטטיק גנסרא גוונתו חראשונח שחוא חכגוי ספני חשריפח.
דמצוח 5ח!וראחר שארירקות 5טגו5ראשון ונסצא 5פיכךאי15חיח פפפר חטוגח 5ישרא 5טג5י חנלת
שיש  15שאר ירקות שפיר רג 5טג51מיוח חוא חיח אפשר 5חשוגכי גסקרח גא חנא51ח 5פיכך
רטגל ראשון המ כפ שאמרל 5סע5חכרישיחיח יתחיל קורם חננות ויאסר גשגי 5חנלת שחיח
מיותאין
חקרוש גרוך חוא עשח עסחם פח שעשח
ניכר שחטגלחשנימיוה .שאע"נ

רקיי"י

5ישראי

פיוש
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וחפע51ה חיח נמשך אחר הננות וזה פועל בעצנ
שחיח,פכוין על המעשה שעשח והוא כשכילהצנוו
שחיח לישראל 5הצי 5אותם מן הננות לכך סמן
רכריו אל חננות שראח חקכ"ח את חננות וחוציאנ
י
פפצרים לאככי פטר שחוא פככחשאינו נמשךא
חרליקח והוא חפסר הכית ומככח .וכאשר חכי
עור תרע עורכי השכח שקורם לו ננות יותר שכו
כפו שתראהכי היום קורם לו הלילח .וזח מפנ'
כי הש5יפות אינו נסצא כהתחלתו כעולם
י
זו
חי
כאשריניע לנמצא שליפות פח אי אפשר שיה
לו אותח המעלה כתחילתו כאשר חוא מררינח
עליונח אלחיתשאין המקכלראוי אל פעלח
י
מר
חנ
לח
עו5
חאלחית קגיהיח כך פהתחלתו .לפיכך ח
אלחית יוקרם לח ננות ולכסוף יעלח אל מעלף
חאלחית .כי כךראוי אל מעלח חאלהית שלחפרון
חפקכל אינח נמצאת כו תחלח .וזח נבהטך
חחותיחולתתוחעוחלוםאחכזשהפלשואתיןוכפחתחעללתחוכנאמחצראונמחעלותלאואחכיי
ח
כראי חעולם הזח לקכל חמעלח חזאתשיחיח חאור
כתחלתוכי חאור חוא מעלת חמציאות לכך יוקרם
לולילח .ולפיכך תמצא 4ם'כןכי חעולם חזח חיה
נמנ כשפלתו פתחלתכריאתורובטזללילח ער שכא
אכרחם אכינו שחוא חיום שאכרחם חיח כפו אור
חיוםוזח שאפרורז"לאלפיםתוהו.כ*מר חמציאות
חייכ לחיות תמו כראשוגח 5חיות נמשך אחרענין
חעולס חזח אשר חתחלתו תמו ואין כחתחלתו
המעלח חעליונח .ולכך דבר זח פורח על חמעלח
חאלחית אשרחיח לחם תחלחננות .ואחר כךחיח
הקכ"ח מעלח אותם א5פררינחחאלח,ה .וזחוכפי
ם כפו שאמרנו .וטעם פח15קת שלחם
סררחעוי
ת רכטתחיחעוכרי עכודח זרח חוא חננות
כיירע
שזחו ננות רכק כנפשכי כוראי שאין חנוף
י
ככ
פקר
פחיתח חעוכדח זרח כי אם חנשטה .ומעם
שחשכ נטת נפש נטת יותר שחנטת אשר רכק
כנפש ערם אכרוןכי חנפש אשר תצא סע אשר
ראוי לנפש כסוף תלך הנפש 5אכחן כרכתיכ
מאכרתי את חנפשונה.ופפני שחחש טביא חערר
נפור ראוי לחיות נהשכ וה נטת יותר .ושפואל
סוכר שחנטת אשר חוא רכקיותר כנוף חואיותר
שנטת ש 15נטת נטצא ונראהעתח51 .פיכךעכרים
חיינו חוא עיקר חננות נםבי חננות רכק יותר
הומר וננות דבק כו.
כנוף כפח שחטה חוא
אכל חנפש אף נב שחנטת כנפש טביאלירי
חערר כסוף אין וח ררך נטת כמו שחוא כטף
שחננותשייך ט כטח שחוא נוף כעצפושייך
כו נטת וזח ירוע .ויש פפרשים כי לדעת רכ
מתחיח עוכרי עכורח זרחחיו אבותיט חוא חננות
שזח חנטת קורם שכא אכרחפאכינו ואחר כך קרב

אי

עי

בעי

שפי

ממר"ל
הקכ"ח את אכרחם לעכורחו וראוי'לחזכיר התחלת
חננוה .אכל שפוא 5סוכר שה;נות אשר אמיח
הפשנחיחחילכננותויסיים כשכח חואננותהכנים.
ורי שיספר חננוח שחיח לכנים וזחו עכרים חיינו
לפרעח וזהו חתחלת חננות שחיח לכנים .ואין
צריך לחתחיל ננוח קורם שכא אכרחם רק כננות
שחיחלכנים .אכלפירוש ראשוןעיקר כאשרתכין'
עיקר חרכרים .וכוראי הקכ"ח עשח לישרא5
שניהם שחציל אותם פננות חנפש ופננות הנוף נם
כן .שחיו פתח5ח עוכרי עכורח זרח וחיח לחם
;נות הנפש מחרכךחציל אותםנםכן פננותחנוף.
ולאפליני רק איזח יותר ננות .ורכר שחוא יותר
ננות ראוי שיהיח חתחלח .ואנו קיימא לן כרכ.
ולפיכךאנופתחיליןעכריםחיינו1כ .1ואף שפוא5
פורח שננות נפשי חיח לט ולפיכך יספר אחריו
מהחלח עוכרי עכודח זרח 1נ /1ואפושר לופר ראף'
לרכ ראף על נכ רעיקר חננומ חוא פתחלח עוכרי
עכורח זרח חיו ונו' יש להתחי 5כעכרים חיינו
5פרעח כמצרים פפי שראוי לחתחיל לספר קורם
חפוכח שעשח הקכ'ח עם ישראל
םשכשכיל זחראוי
לספרכיציאתמצ
ששםריםחו1אכ5חרכרי ער פתחלחעוכרי
עכורח זרח
פתחיל לספר חנטת חוא
הקרמה למה אנו חייכין לספר כיציאת פצרים.
נפצאכי חחטרח חזאת חואכין לרכוכין 5שפואל
כסררל4מרי.
1י  1צי אנ  1ח' כיר חזקחוכזרוענפויונ
א*שני רכריםכיר חזקח וכזרוענפויחיש לפרש
ר חזקח ר"'5
כאשר חכח הקכ'ח אוחםחיח זח כי
ככח נרול וכזרוע נמויח שחיח זרוע שלו נטויח
עליחם כ*פר שהטכה נמשכת עליחם זפן פח שכל
פכחחיח לח חבהטךוכאלושנירכריםחוציא חקכשח
י חמשך
את ישראל %ירי חפכח חנרולחונםעליר
חפכח .כי פרעח כשר חפכח מעליו חיח שכ
לחטא ולפיכך 5אחיח אפשר לחוציא אותםכי אם
י הפכח וחמשך חמכח שאו חיח נותן לחם
עליר
רשות ללכת .מף כפכת כטחת שחיתח חסכח
כרנע אחרכחציחיילחחיח5ח חמשךחפכחוכשכי5
חמשך חפכח יצאו ישראל .וכמררש קופו צאו
פתוך עפי אפרו לו וכי ננבים אנחט ככקר אט
יוצאים אמר לחם חרי כל פצרים מת שנאמר 45
אמח כלנו מתיפ אסרו לו ופבקש אתח לבלות
פעליך חפכח אפורחרי אתם כרשותכפחרי אהם
עכרים של חקכ'ח
פרעח לופרלשעכרחייתם
חויי
תי
הש
עכרי פרעה אבלעכ
חרי אתםעכרים ש 5חקכ"ח
ער כאן.
שחיחח חפכח נבהטכת
יצאו חריפפכציריכסש
נביי1כ 1פכח וטכח חיח
אח
רכ
שפ
המשךיל
י ווככזשרנויעחנםסוחיוחציא חקבשח את ישיא5
טמצרים וזחו
שחיחורועלטויה

כי

עלי~

רח

פירוש מהר"ל
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כמומי שמכח אחר וורוענטויחע5יו שיחזור ואם את הרכר הזח שהוציא אותם ממצרים תאמר
5א יחזור יכח אותועור .ועור רעכי ראו,ם היו שהיתה חוצאח אפשר ע 5ירי וו5תו כשום רור
ישרא55חיותעכריםכמצריםוראויחיחפרעחלהיות כעו5ם א5א חיינו אנו וכנינו וכני כנינו וכוי.
מלך משעכר כישרא 5וכאשר רצח חקכ"ח לחוציא ומח ש5א אמר כי אם 5א הוציא הקכ"ח האכות
את ישרא 5ממצרים חיה עומר ננר וח העכרות חיו חאכות וכניהם טשועכרים .רכר זח 5א צריך
שראוי 5ישרא 5והמ5כות ש 5פרעח .וזחו שאמר 5וטר אחר שחיח הקכ"ח כעצמו מוציא אוחם אם
םחיינו וחוא ננר העכרות ש 5ישראל וכננר חיח אפשר ההוצאח ע5ירי אחר 5אהיח חוא סוציא
עכרי
שחיה פרעח מ5ך טשעכר כם אמר 5מלך מצרים .אותם כעצמג א5א שאא כרורות חכאים 5א היח
ו %זח אמר ויוציאנו הי כהשם כיר חזקח 5חסיר אפשר חחוצאחכי אם ע5ירי חקכ"ח .וכךפירושו
חעכרותכי ננרשחיו משועברים ומשוקעים כעכרות ואלו לאחוציא הקכ"ח אתאכותינו ממצרים כעצסו
חיח חקכ"ח צריך 5חוציא אותם כיר חזקח וכננר חיינו כהשועכרים 5עו5ם שאא כרורות ,חכאים 5א
שחיחפרעח מ5ךע5יחםככחזרועש5ו חיחמוציאם חיח אפשרחיציאח ע5ירי אחר .ולא תאמר שאא
חיח אפשר
אם 5אחוציא הקכ"ח כעצמו את
כזרוג נטויחכי ררךמי שכא 5מ
מש5חוותחכארככןרשנהווטחא 5כנים שיצאו מעצמם או ע5יריישראי
אחה וח אינו.
ירו ע5יו ווחו כזרוע נמויח.
כהשוקע כארץ ,ארם כע 5ורוע אינו רוצח 5הניח ומח ש5אחיו יכ51ים 5צאת מ אם ע5
י חקכ"ח
ר
י
5יקח אותו טשם ח5וקחו נוטחיחע5יוכמכ,ת ש5א חוא רכר עמוג ווחו ע 5ררך שאמר ,רכותיט
יעכב .וחפירוש חוח חואנכ,ן כאשר תרקרק כרכר ו" 5כפרק קמא רתענית ש5שח מפחח,ת 5א נמסח
חוח .וא5ו כ' רכרים וכרם ככ' פמוקים או חנסח 5ש5יח טפתח ש 5חיח 1ש 5נשמים 1ש 5תחיית
י חתם קרא 5כ 5אחר ואחר שחקכ"ח
איחים5כא 5קחתנוי מקרכנויוגוי .וכפסוקוי,ציא חמתים" .יית
תכאר 5מע5ח כאחכח .חוא הפותח .מטעם כא 15ש5שח רכרים כי כל
אתכם מכור חכרו 5כאשר נ
ע,רישכיא,ר 51קמן אצ5כיר חוקח  11הרכרוכורוע רכר שח,א ככח ויוצא 5פוע 5אין יציאתו 5פע.5
י הקכ"ח שח,א כ5כר כסע 5חנמוה
נטויח וו חחרכ יתכארעור, .עור רעכ כ 5פע 5כי אם ע5יר
יוע 5ככחו ווחוססני שחוא יתכרך נב %ס! חחוטר שכ5ענין
שנעשח ככח כאשרחפועלכע 5כח ממ פ
ווחכי ארם שחוא כעל כח ומכח ככח חכאח חזאת חחומרח,א ככח וכ 5אשריש כו צירוף נשטיאי
חיא חכאח נרו5ח שחפכח חמ כעל כח ומכח ככח אפשר שיחיח כפע 5חגמוה 5כן חוא יחכרך נב%
ווח שאטר כיר חוקח חטכח כמצרים חיח כעל 5נמרי טן חחומר וחוא כ5כר כסע 5חנמור :ו5א
כחכי יח חוקחחיא.כויכננר שחיח מכח ככח אטר כך חמ5אכיםכי אא שאינם נשמיים מ %מקוםיש
כור,ע נמויח שחיח ורוע שט נטויח 5חטת כוחע5 .חם יחום וקירוכ אל חנשם51 .כן אינם כפע5
כי מח שחיח נומח חורוע עליחם טורח שחיח פועל חנמור .ד 54שאין מררינתם כתכ5ית חש5ימות
כורועוככחחיח מוציאםווח שאמר הכתוכויוציאך כי חנמצא שחוא חסר ואיט שלם כתכלית איט
ח' כפניו ככחו חנר .51סירוש כי חש"י חוציא כפ .%כי חמציא,ת כפעל כאשר חוא ש5ם ככר
א,תם כפניו רצח 15טר כעצמו חוציאם לא על מיטחסר51 .פיכךחיכרים ש%ם חםיציאח לפעל
י חש"י שחוא
ירי אחרשאי5וחיחעליר אחר לאחיח וחכפניו .חנמוראי אפשר שיחיח רק עליר
חשלשח "ם
יעצמו וחוא כעל כח מוח כס %חנטוה וטפניכי ח 15חרכרים
וטאחר שהקכ"ח חוציאם כ
גדעכי 5אחיח חסרספנישאינוכעלכח .ונם מצר טמרחיח תחיח חם אינם כסעלויוצאים א 5חפעל
חפעיח כעצטח 5א חיח חסרכי חיח חחוצאח ע 5כדמ,כחקרא .רכתיכנבי מסריסתחחי את אוצרג
ירי כחוהנר,ל .ווח שאמר וככח נרול שא וחע ונביחיחויסתח חן את רחמה .ונבי תחיח כסתחי
נמ,יח של חקכ"ח ווא אמת נם כן כאשר תרקדק קכרותיכם שוח מורה ש%ם רכרים יוצאים אל
כסירוש וח .ווחו שאטר אחריו ואלו 5א ח,ציא חס %אחר שלא חיו כסעל .חנח חרכרים הא5ו
חקכ4ח אתאכותינווכו /ואיןחסירושכטושסירשו יוצאים מן חכח אל חסועל ואין חטוציא רק מי
כוח שאם 5אח,ציא הקכ"ח את אכותיט טמצרים שחוא כסעל5נמרי .ווח חש"י שחוא כפ %חגשר
חייט אנחטוכנינווכני כנינו כהשועכרים ערס,ף ואם חש"י מחדש סע~ות אחר שלא חיו גראח
אסשר אפילו לא יצאו האכות כא5ו סעו5ותיו יצאו כק חכח אל חשעל זח שחיח
 %חתרוה .כ
ליצאת ע5ירי הקכ"ח 51טה אם 5א חטרון טצר חמקכל .וכאשרחיח טוכן חמהכלאין
אפשר 5כנים
חוציא את אכותיטחרי אטוכניטוכנ כניט 1כ /1צריך חוצאח 5פעלואין רכרכמציאות שהואיציאח
ייתח חחוצאח 5פע 5כטו רכר וחכי חיח יציאח 5ע51ם כריאת
אכל חסירוש ש5א תאמר שאף שח
י חארם .וכן חתחיחיציאח לסעל5חיים אחרהמוה.
לחיות חחוצאח ע5
י הקכשח אסשר
ר
י
%יר
~כן שאם 5אעשח הקכ"ח תן חממר סרנסת חש5ם שכו ת15י חיות חארם
אחרכחרותחכאים.אין
כח
ויו

אי

ו5פיבךכא5ו חקא בתב לשו! פתיחחבי אטדברים בר ראוי %יס לשבח ולספר נפלאותיו שעשח
נחשבים יציאח 5פ .%אב 5צטיחת חעצים רשאר חקב"ח עם אטתיט .וחרברים חא5ח חם רברים
חויות אינם חויח שלימח .ומפל שאינם חויח עמוקים מאר.ועור תדעלחביןביאי אפשרשיהיח
שלימהאינם בפ %נמוובי רברשאינו נש5םאיס יציאת מצריםבי אם ע5ירי חהב'חבי חפו%ים
נחשב מן חמצשות שחוא חפעק במו שהתבאר וזח תטצא אותם מיוחרים ש5א יצא רבר מבל רבר.
יחע .וראוישיחיח שלימות חע~ם חוח מח שחוא במו שתראח במציאות חשלםבי הארםי~יר ארם
בפע 5כח חש"' שחוא בפעל חנמור ושא חמשיא וחשור שור  %1חפוע5ים מיוחרים .ובאשר מצאט
שחרי נקרא מטר חשמים וחתחיח חש החשפעת בי חפעל ח
חויחח שחוא ההוצאח מיוחר ט יתברךאי
חתחתוןע5יריחש"י וממרחשמיםמן ע~םהאפצעי אפשר שת
ת
א
ו
ח
פש5ח
5
ע
שאם
ר
ח
א
ב!
ירי
חכח א5חפע .5ולפיבךהולחת חארם שחוא בע~ם חיו שני פועלים לפשלח אחת ו5א חיו מיוחדים
התחתון %ירי חשםיתברך ומטר השמים מן ע~ם חפוע5ים וחסקב5ים חפש5ונ ורבר וח 5א יתבן
חאמצעי שחרי נקרא מטר השמים והתחיח
במו שאמרנו לטע5ח .וחפעל שא 5פי ענין הפועל
חהשפעתחחיותמן
י ורבר וח נראח בב 5רבריפחטבעיים .ואמ חפע51ח
ש5םחמעק5ביולןוראוישיחוע5יר
חש"י .וב 5א5ונ'רברים
חע~םחוח ב 5אחר רומח מתיחס א 5חפע5בי באשר נכהשך מן חאחש
ואחר מע~םמיוחר.ו5פיבך ב 5אחריש 5ו פחיחח פע~ח נמשך חיבש 5פי ענין חאש שחוא יבקג
י ובן חליחות מ! חמים תמיר מחיחס חפשלח א5
בפני עצמה ?הוא היציאח א 5חפע5יוחוא ע5יר
חש"י אשר שא בפע5ח,מור .ובטערבא אמרי אף חפועל ורבר וח מוסבם מןחטעיינים .ואם תאמר
י אחר טן חמ5אגים
מפתח ש 5פרנסח זח רבר עור מופ5נ בחבמח .וזח שאפשר שחחא נא~תם ע5יר
שבמו שצריך חוצאח על חפעל באט שלשח רבריפ אם ב! 5אחיתח חפשלח מיוחרח .שאםחיח אפשר
במח שמקב 5חע51ם חזח בךצריך שצאה אל חפ5 %חיות יוצאים עלירי טלאך אםבן פע~תחיציאח
רבר שחואקיום חעו5ם וחוא חפרנסח שחואקיומו .סתיחס א 5חשם יתברך או טלאך .ו5א סצאט רבר
ו5פיכך אמר שוחו נם בן מפהח'רביעי נרמו לך אחר מתיחס א 5שני פוע5ים חאחר נח 5שחר
רבר טעט מזעה אמנם עיקר חרבר חוא רבר נע5ם קטן בי אם חוא מיוחר לפוע 5חנחל אי אפשר
יות
ר .נם מפתח של פרנסחישלחבין ממה שיתבאר לפש 5פו %קנח יבר וח .ובל וח רמח רטתיס
אצ 55"5חנח 5בעוח"י .ומפניבי יציאת טצרים ו" 5בבראשית רבח בפרשת ויראאין טלאך אחר
ששצש אותם מבית עברים להיות 5ו 5עם סנ%ה ששח שני ש5יחות ואין שני מלאבים עושים
חויח נח5ח וחש שלימות חש5ם בוראי במו ש5יחות אחונ ובשור וחבי אם חיח פלאך אחר
שחתבאר5ךבי ישראלש5ימותחע~ם.ו5בךיציאת עושח שני שליחות משלקים נכהוא שחיח חטלאך
רבר זח 5פעל עליר
י חש"י חמוציא ח %אל חפ %מהיחס אל שני רברים שאין וח בוח ואם שא
שין חמפתח נמסרלחיות מוצש אל חפע 5רפ חוא מתיחס אל רבר וחאינו מתיחם אל רבר אחהובן
יתברך .ו5רבר וח צריך רברים ארובים מאר .ב 55אין שני מ5אבים ששין ש5יחות אחת .שאם
המרובצריאשא5ו חרברים חיו בבח ויצאו אל חפע 5חשליחות מתיחס אל מ5אך וח אי אפשר לחיות
ח
אותם הש אשר בפע 5ואינו בחני ב .55מתיחס א 5מ5אך אחר ששא מח~ק ממס ושברל.
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יר5חיותיוצאים מרשוחםרויחיוחמיםבוראי וחפע~ח א5יו במו שאמרנו .ורבר וח עמוק מאר
חפע
לעוב חנו5ר .ובמו שחארבנו מארבזח.וחיו ישרא 5ביחס חפוע5ים .וזחו שאמר אם 5א שצש הקב"ח
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מציאות בבחבי וחשייך באשרחיו במצרים שאו
ר חיאימתיחסת א 5השם יחברך שבאשר חשם יחברך
5א חיו עריין עם רש
ם נתגר5ו ופח ורבו בעוב חוציא את ישראל מטצרים 5א שחוציא אותם
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חשיא במו שאט
נחשב יציאתםחויחיפעללנמרי%1 .וח אמר ואט ש
מרים בסוף חהנרה 5א את אבותינו נאל אלא
5א חשיא חקב"ח את אטתיט וט' ב15מר ומפני אף
אותנו נא 5עמחם .ורצח בוחבי באשר חקב'ח
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סלק כח טצרים מישוא 5לא חיח חסתלקות חזח וזח קונח מצר חתורחכי טאמין חוא כרברי גמפח
כטח שהם רור חחפ! שאם כן 5א חיהח חיצשח רכינו אשר נקרא נאסן ש 5חקכ"ח ואף על נב
כי אם 5אותו רור כ5כר רק שנמשך חיצשח 5כנים שישיריעחעוראניתמן חמוחשתכמו שחוא רואח
ח ארם אחר חיח יהשב כפרינח חאש שורף .אכ 5אין זאת חיריעח יש כח טעלח
נםכן .רוטחיז
וכא חכם אצ5ו ואטרלו צא מן חמרינחכי 'רעתי כיחיא פחותחסכ 5שאף בהמח רפ!ח אכ5חטררי4ה
ש%חטה יכא עליח והאיש חחוא חיח ח51ך א 5שיש בה טע5ת חארם חם אלו ארכע חמררינות
מרינח אחרת ונצול ומוליר שם כנים וכני כנים .שיש כחםפע5ה.ולפיכך אטרוואפי 15כלנו חכטים
5א 'אמר כזח חוא חצי 5חאיש וזרעו כאחר וט' וכר רן רכרים חכמים נכונים זקנים יורעי
כיוחיתח חצ5ח חזאת נסשך לזרעו חתורח כננר ארכע פררינות קהקנח כחםחיריעח.
חאיש
א5א
י
יהרכר כך כט?רים .א5א חקכ"ח לא שם ועור רעכי זכררי רכרים כננררי מררינות שיש
צח
חי
הא ח
עיט אל אותו רור א5א שם עיט ל 5%ישואל א 5חיריעח .וזח כי כאהפר חוא טשינ כנמצאות
ראשתים ואחרונים ואותם חוצש .ורכר זח ראוי נקרא זח חכמח .אכל מפני שהשנח חזאת נסמכת
רוקא אל חקכ"חכי חוא יתכרך כו5ל ח %וכלל אל חנשמים שמהם קונחחיריעחאין ואתחיריעח
ישראל חוא שחוצשכפי מררינחו של חשם יתכרך איח ומופשטת מן חחומר 5נמרי כעכור שנסמכת
שחוא יכלול כל הרורוה .ואלו חיתח חחוצאח ע 5יריעח ואת א 5חחוטרים וחם חנמצאים חנשמים.
י %אך אףכיחיויוצאים מצרכי ח%אך איט אכל חסושכ5ות חשניות כעכור שחש יקנח אותם
יר
ט %חכ 5לאחיהח חיצשח רק לאכוה .אףכיחיח מן חמדפ%ות חראשוטת חםנקייםיוהרמןחחומר.
טששך5כנים .ואם תאמרוטאי נפקא מטח אםחיח שחרי כחשנחם אינם נסמכים אל חחומרים מכחו?
מטין 5אכותוהיו נשליםחכנים כפקרח או שכוון ומכל מקום נם זחאינו מופשט תקיחלגמרי כעכור
5אכותוכניםביחר .ח5וק 2רו5יש אם כ11ן לאכות שנסמכים אל חמוש%ות חראשונות שאנו מן
ב5בר חיח אפשר לכנים לחזור אל שעכור עכשיו חנשמים חנט?אים כחרן .אכ 5כאשריניע חארם
שטון אל אכות של  %חרורות אי אפשר .לכך לעתחוקנח שאו חכחותחנשמיות חם%יםונפסרים
אמר לא את אכותינו  544אלא אף אותנו של אויתחיש כש5 %חשינ רכרים כש%יםחנפררים.
עמהם .ורכר וח כי מפני שחוא יתכרך טל 5כל וכטעלח חראשונח רכרים אשר אינם נסמכים אל
הדורות פועל כרכרים ההמירים וחכו5לים לא על חחוטר כ 35ורכרזחמיוחר רוקאכימי זקנח כעכור
חרברים אשר חםלפי שעח כ5כרואינם רקפרטים .שחכחותחנשמים %יםונפסרים או יתחדשלו ש%
נרכרים חשכ5יםלנטרי.וזחו שאטוו כמסכת
ואין ספקכי רכרזחאי אפשר ע5ירי %אךושום יחשי
בה זהת חשם יתברך וחרכר מוכרה חש .ועור אכות ח5ומר כפ חילרים 5מה חוא רומח לאוכ5
ן מטןו אב 5ח5ופרכפחזקנים
יתכאר 5קט! אצל .ו5א טלאך ש5א חיהח ענבים קחותושותחיי
יאניאם עלירי חשם יתברה 5מה חוא רומה 5או %ענכים כשולות ושותחיין
חחוצאח אפשריתכ
ו א פי ל  1כ נ 1ח כ פי ם .חט ישן .פירושכי חכטתחילרים נטכע כחומר 5פיכך
רכריםכיחיריעח נקניה כו' רכרים אלו עם חוא רוטח 5אוכ5ענבים קחותשאין חטעם מתכשל
ע חארם ששני חפכים וטעם חענביםעריין בעטכע כחומרחענב .וכן כמו
סוש%ות ואשונות כמושיי
ן חדששערייןחיין טעורכ כשטרים
5א יתקכצו ברכר אחר בעתאחר .וכמו שח %נרול מי ששותחיי
מן חחלקוכן כ 5רכר שהוא ש %ואשון וזח נקרא כך חכמתם של ילרים אק חכטתם נברל מן חנוף
חכמה .השני הם מושכלות שניות מהשידע חארם
מוטבעכנחי .אכ 5חלופר כפ חזקנים מפני
רכר ומוציא רבר מתוך רבר .וזח נקרא נבון כמו שחכטתן נברלת חוא רומח 5או %ענבים בשו5ות
שאמר איזח נבון חמכין רכר סתוך רבר וחם שמהמת שטתבש 5חענכ חטעם נב %כפ חטף של
חטושכל1תחשניות.חיריעח חנ' מה שיקנח חארם ענכ .וכןחיין חישן כבר נב %כפ חשמרים וחוא
ינסיון שנסח פעמים חרכח כאשר עשח רבר נעשח צלולוזך .כך חכמה של זקנים מוכ %וצ15ל
ע5יר
%וניאירע כך וכאשר א %עשכפ5וניחיח מחטם כפ עכירות חטג 5פיכך אטרו אפי5ו כ %5זקנים
 15וכאשר א %עשכפלוניתיח מקרר.15וזח נקרא ננר חשכל כארם כסוףימיו .וכסו שאטרו חכמים
בעלנסיון שקנחחיריעח מכחחנסיון .רכר זח חוא ת5מיר חכם כל זכפ שמוקין חכמתו נהוספת וכו/
ם ועל אלו אאשה רכרים יש פררינח יוהר חשוכח
כזקנים שכשביל זקנותםקנו חרכרים ועפרועייח
כילנסיו!צריךוכפרב ערשעוטיעליו מבהנסיון .וחיאיריעה חתווח שחשמפי חשם יהברךעלירי
ך נסיון נביאו וחשיותר נכדלת מכ 5חשנותשכעולם.שאין
וזח יהע עדשאין צריך 5כאריפיכ
מחמת שזח חש %מתיחפ
ספקכי חשכ5
חואחא! .וק ירעחאנית סצר הפקוכ5ת
חי
טרקיועכ
 .אל חארם שחואחנקא
צנ
ני
יו אק חשנתו כרברים שיש
שי
א 1%פפי א"פ שכפיע5יו סוסך זאת ח

י

י
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כחם פש'10ת גמור וחם רחוקים 5גטרי 0ענין
חחטרי 51א חיח אפשר לחשינ אותם חארם שחוא
כחוסר .אכל חתורח שחיא מח' אטרות ח' אמרות
טחורות 0זוקקות שכעתים 0בל ח01ר .נמיא בי
חחשגות חם ר' חחכטח מוא שבלכלכר .ובנגר זח
אטרו אפ' 15בלנו חכ0ים רטכ 5נקנה אשר חוא
נקנח נה חש %ראשון מוא יותר פשוט .ובנגר
זח א0רו כלנו נבונים ב 10שא0רו נבון ח0וציא
רבר 0תוך רבר .ועור על זח נקראבפי חמעיינים
שכל נאצל ע 5הארם כעת זקנחו כאשר נחלש כח
חגוף בעת חזקנח והוא יותר נברל ופשונג וכנגר
זח א0רו ואפילו כלנו ןקנים .ובנ;ר חרביעי א0ר
כלט יורעים את חתורח שחיא יותר מכל בעכור
שחיא מח' חטתן חתורח וחחכמח .כך יש 5פרש
5פי חגירסא שלנה אמנם עיקר חנירסא כאשר
טצאתי 1אפיל 1כלנו חכ0ים מפי 15כלט נבתים
1אפיל 1כלטיורעים אתחתווח .ולאנרסינן ואפילו
כלט זקנים וזאת חגירסא א0תית .טראי נקט מ
מטלא אותו
רכרים שאטר חכהוכ אצל
כחכמח וכתטנח וברעת כיבצלאי
חחכ0ח חגהמיג את
חרכרים חנ0צאים כלכר וזחו חכם .אטנם הסוציא
רכר מתוך רכר וזח נקרא תכונח כאשר ירוע.
א0נם חרעת ח ,11חיורע א0תת חרכרים כל אחר
כגררו זח נקרא רעת.ויפיכך אסר כאן מפילו

כלט יודעים את חתורח כי חתורח תקרא תורת
א0ת פי0רת לט רעת כא0תות חנפצאים .וזח
חפיחש חמ נטן .מם תאסר אחר שחוא חכם
ונטן למח ל 1לספר :אין חרכר קשיא כי צריך
לספר את חרבר עבע שאטר חכהוב לסען תזכור
את יום צאתך לפיכך אף אם כלט חב0ים כלט
נטנים פטח עליט לספר כיציאת 0צרים.
.
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ס ע ש ח וט /חביא אחר זח סעשח זח
לחוריע אירחיו מחבבים חחכ0ים לספר כיציאת
פצרים ומח שמצרר לוסרשחיו0.סוביןבבני ברש
שלא תאפרכי 5א 5שם 0שח של חלילח חזחחיו
סספרים כלחלייח כיציאת פצרים ר 9בשביל
תל10רםשחיורוצים לל0ורלכר אטרשחיו0סוכין
כבי כרק ואםחיו ל01רעחיו6מריןככית מררשם.
ערי שלא יקשח לדאירחיו מתעים את חשינה
סעיניחם כיום 10כ א0רו שלא חיח צער לחםכי
מאבוכ ח0יוה חיח חז 10קצר 5חם מאר שלא
חרגישו ער שעלח ע10ר חשחר וכל כרחיח חז0ן
קצר לחם שלא חיו סבורים שעלח ע10ר חשחר
וכאו תל0יריחם השטרו כבר חגיע ז0ן קריאת
שטש
א ט ר ון א ל ע 1ר .הכיא זח חמא0ד

ר"

אחריו אף על גכ שאין טאסר זח 0רכר כסטר
חיציאח רק כל לילח ולילח כקריאת שסע
טקום זכר אותו כאןאיךחיוב גרול כספורחיליאח
שחרי לרעת חחכ0ים חייכ לחזביר כל יום ויום
ולרעת ר' אלעזרחייכלזכור כליוםויום וכל5ילת
01כל שכן ספורחיציאחבלילזח שחוא ז0ןחיציאה
שעליו 10ט5כיותרועורכי אחר שעל דעת חחכמיפ
חייכ5חזכיריציאת 0צרים ליסותחכהשיח כקריאת
שסע סזח אט ל1מרין שגם לענין ספור חנסים
בלילח שחוציאטחייבים 5ספר אף לי10ת חגהמיח
וזח 10רח עלח0רריגחחע5יונח שאףליטותחגהמיח
%0

לא ישבח 0אתטיציאת0צרים.
חרי אני בבן שכעים .פירשו
בג0רא ב0סכת ברכותכי לכך לא א0ר חרי אני
בן שבעים רק אפרחריאני כבןשבעים אלא שחית
כבן שכעים נראח זקן סאר ולא חיח יותר טבן
י"ח שנים כראיתא בברכות .מם תא0ר אם בן
0אי רכותא שחיח בן י"ח שנה %א זכח שתיאמר
יציאת פצרים בלילח .ויש ל01רכיון שחיח נהשח
1קןחיח מן חסברא 5ש10עלואפיל1חכי לא שסעו
ל.1אי נ0י לאו חקא שחיח כן אומנה עשרח אלא
כך א0רו כג0רא רכשחיח בן שטנח עשרח נרלו לו
שערות לכטת קצת 001ילא כשחיח כן חגהמים
נראח לג0רי זקן ככן שכעים שנח וזחעיקר.
ער שררש ח בן 011א מ1שטט
 6כאר חמא מ ש מ חאמ פק תשר את
אף ע ע
ש פק"שח מחם  %שי
רהאי קרא טיב כפסח שנא0ר חכחת פסח
5כי
ר
צאן וכקר כך פירשו ימעלירי פסח יחיח ני
יום חיציאח כ 5י0י חיע ימאם לא יזטר חפסח
ואפי 6אם יזטריציאתפצרים כקריאת שסעכיון
שעיקר חואיוםחיציאחאין זח זכירח אכלעבשיו
שי1כור חיציאח עלירי פסח יש זכירח אל יופ
יציאתו כליסי חייו כאשר יזכור יציאת מצריפ

טי

י חייך ררשו פוןר
כקריאת שסע 01רכתיב בלימ
כלי15תחייב 5חזכיה אבל חכ0ים ררשוי0יחייך
חעולם חזח בל י0י חייך לחביאיימו
ת חגהמיח
וכזח תרע
יציאת פצרים שלא יחיח נשכח
לטשרי רקיש
נח
חי
חינ1כר גם כן יציאת פצרים שנעמר
לא יאפר שרחיח' אשר חעלחכי אם אשר חעלח
ואשר חכיא את ישראל מכל חארצות שמע 0ינח
כי אף על גב שיבא חגהמיח ויא0רו אשר חביא
ישראל
חארצות יאטר נםכן אשר חעלח אהזם
.
ס
0פצרי
ל
ע
שהקשח
ם
י
0
כ
ח
י
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י
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י
0
י
ר
כ
ר
כי
אם לאכהיכ כלי0יחייךלאחיח גהממערט טשצת
חי0ים ולכךצריך 15טר כלי0יחייך:ווויט קושיא
של כלוםכיימיחייך גהמסע כלחיטים עואתחחי
כרכתיכ ויחיוי0יחיי שרח 1כא 15כהבוהיו %

סכי

רט
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יטיחיי שרח אמ ע 5ש ר5א כהיב כ 5וחוא רוצח
5חביאראיחמבע5יחניוןוחבאי חואבי 5שון תורח
5חור ו5שון חכמים ב5בר ו5שון הריוט כ5בר .ואם
תאמר 5מה 5א ררשו חבמים נם בן ב5ימי חייך
5חביא ה5י5ות כמו ר' א5עזר ו5מח מסתכרא 5יח
5ר' א5עזר יותר 5רבות ח5י5ות ו5חבמים 5רבות
ימי המשיח.ויראה רבסבראפ5יניבי כאשרראינו
ביציאת מצריםשהיח ב5י5חוביום ח5י5ח שכו הכח
חקב"ח בכורי מצרים ואמר 5הם פרעח 5צאת וחנח
כאן ההח5תהיציאחוביוםחיתה5נמרי שחריביום
חיו יוצאים ו5א ב5י5ח ו5פיכך סבר ר' א5עזרכי
יש 5חזכיר יציאת מצרים ב5י5ח מצר עצם חמכח
שבאחב5י5ח רוקאוחיציאח שחיתחביוםו5כךראוי
5הזכיר ביום וב5י5ה .אמנם חכמיםסכירי 5חו אמ
ע 5גב שחמכח היתח ב5י5ח יש 5חזכירביום רוקא
כיזהעיקר הנאו5חשהיחכיום ומחמת זאת חגאולח
שיצאוכיום חיתח חטכח ב5י5ח אם בן נכהאך חכ5
א 5היציאחביום .וכ 5זח בשאר ימות השנח שאין
חזכירח 4עה אשר חיח חנם ו5כך ראוי 5חזכיר
יציאת מצרים רוקא ביום ו5א ב5י5ות שחכ 5חיח
בשבי 5יציאתחיום .אב 5ב5י 5חיצשח שחוא זמן
הנם וע 5זמן הנם קבעח חתורח הספוריש 5חזכיר
רוקא ב5י5ח שהוא זמן חנם ו5אביום.
ברוך ח מקום י /מאיס מח 5מ
ע 5נאתחתיח שמע ף
מן העח
בא"חהוי
יותר חיח ראוי 5תת חשבח
בנים רברה תור
שגהן 5נו מצות מצח פסח ומרור .ועור קשיא 5מה
קרא אותו כאן בשם מקום וחוי 5יח 5ומר כרוך
הקב"ה ומה ענין המקום שזכר כאן יותר .ועור
קשיא מחענין ארבעחבנים שחיחראוי 5ומר אחר
צריק ואחר רשע ו5מח אמר חכם ורשע .ופירוש
חמאמר חזח אחר שחביא כמה נרו 5יציאת מצרים
ער שהתורח ואם שררכח בכמה מקומות ש5א
5חאריך בכמה רברים שהם נופי חמצוח כאן 5א
קצרח ט5השיב  %5אחר ואחר תשובח בפני עצמו
וזח שחבש זח כאן ופתח ברוך חמקום קרא חשם
י חמקום בו עומר חרבר אשר חוא
יתברך מקוםכ
מקום  15וחמקום עורףע5יו וחוא יתכרך מקומו ש5
עו5ם מפני שחוא כו 55חכ5ואין נמצא יוצא ממט
ועורמ ע5יחם מב5י תב5ית 5כך ראוי 5קרותו
מהום .וכפ 5חרבר 5ומר המקום ברוך חוא 5תוספת
ברכחשיחיח ברכח5פני חזכרת שמו יתכרך וברכח
אחריווכן אחר כך כרוך שנהן תורח 5עמו ישראל
ברוך הוא .וכמו שנקרא מקום בעבור שחוא כו55
חכ 5כך גהן חקכ"ח תורח 5ישרא 5שכו 55חב5
ו5א יטצא רכר ש5איחיח נמצא בהורח ו5פיכךנהן
השבח ע 5חתורח במקום חזחכי זח נראח סע5ת
חתורח חכו55ה חכ5 .5כך אמר כנ4ר ארבעח בנים
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רכרח תורח אחר חכם ואחר רשע .כיאור זחכי
חבנים נח5קו רוקא 5ארבעח ח5קים כי יש כן
שמוסימ חכמח ומרע בעכור שחתחכם 5רעת רברים
שאינם 5פניו וחוא מתחבם ע5יהם וקנח חכמה
וזח נקרא חכם בעכור שקנח חכמה .חשני שאין בו
תוספת ואין בו מנרעת וזח חכם שאינו מתחבם
ביריעחיתירח רק 5שאו 5ע 5חרברים כאשר יראח
שינוי וזח מנרר תמימות חיריעח שאינו מוסימ
ואינו נורע שכ 5מי שיראח שיטי ראוי 5 15שאו5
ואם איט שוא 5חסר מןחיריעח .והנ' הוא שפוחת
מן חיריעח שאמ ע 5גב שחוא רואח שינוי אינו
שוא 5ע5יו .וזח חסר בוראי ונקרא שאינו יורע
5שאו .5אמנם יש חפך חחכם כטו שחחבם מתחכם
ביריעח יתירח ותוספהיש בננרו שהוא חכם 5הרע
5שאו5רכרימיטת.וזחובוראי ועספהכי ב5מינות
חוא רבר תוספה רע שחוא חכם 5חרע .וזח נקרא
רשע פירוש רשע בחכמח 5חתחכם ברברי מיטת.
שכ 5אשר טטח 5רע נקרא רשש5פיכך א5ו ארבעח
בנים בו55ים כ 5ח5קי חבניםואין עור אחר זו5ת
א5ו .אםמי שחוסימ בחבמח .ואם הש5םכיריעח.
ואם חפחות בחכפה .ואם אשר חוא חפך חחכם.
שזח חבם באמת 5חשביל .וזח 5חרע ברברימינות.
ו5כך מקרים חחבם ואחר כך חפך ש5ו שחוא חרשע

כי חהפכיםיש 5חםיריעח אחתבי מן חטובניבר
אותו שחוא רע שחוא חפכו .ואחר כך זכרם כסרר.
ויש 5שאו 5בזח שחרי חחכםאינו שוא5בענין פסח
רוקא שהרי פרשת חחכם בפרשת ואתחנן ו5א נזכר
שום רבר סענין פסח רק בכ 5המצות שנאמר מה
חערות חחוקים וחסשפטים .ואם כן 5מה חביא
ראיח מוח 5ענין חפסח .וכן בהם ש5א נזכר כ55
בשא5ת חתם 5ענין פסח א5א נאמר אצ 5פטר
חטור וחעכרת כ 5פטר רחם וט' וחיחכי ישא5ך
בנך מחר מה זאת ואמרתא5יו בחוזקיר חוציאט
הי ממצרים .ועור חרי חתורח 5א נתגח חתשוכח
5כן חחכם כך כלל .אלא חתשובחחיא ואסיהא5יו
עבריםחיינו 5פרעח במצריםויוציאנוח'כיר חזקח
וכזרוע נטויח ויצונו ח' 5עשות את כ 5חחקימ
חא5ח .וכאן גהן תשובח אחרת שאינח כתורח כ.55
חרשע כפרשת כא חתשכח מה חעכורה
וחכזןאאתצי
לכם ואמרת א5יו כחוזק יר חוציאט ח'
ממצרים .חניח חתשוכח חכהוכח ונתן 5ט תשוכח
אחרת כי פסוק כעבור זח כהוכ כתשובת שאינו
יורע 5שאו 5ואמ על גב שררשו אותו ע5כן הרשע
יותר יש 5חזכיר חתשובח חכהובח כפירוש .ועור
קשיא אחר שכעבור זח עשח ח ,5,נאמר ע 5חרשע
5מה 5א נכהב בפרשת כא כי מח חטא שאיט
יורע 5שאו5 5כהוב .אצ 15בעבור זח עשח ח'5י
ו5א וכן מחשררשינן 5כם ו5אלוהכינמי נהוש
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פירוש
אצ 5חחכם אשר צוח אתכם 51א  .15רע כיכ,

ח 15ארכעח כנים תמיר מזכיר יציאת מצרים .וגס
כן החכם השמ 5ע 5כ 5חמאת מח חעחח החקיס
וחמשפטים כהטיכ  15עכריםחיינו 5פרעח כמצרים.
רצונו 15מר מתח5ח עכרים חיינו 5פרעח והוציא
חקכ"ח אההנו משם 5חיות עכרים 5חקכ"ח 5קיים
את מצותיו וזחוויוציאנוחי א5חיט 1נ /1נמצאכי
יציאת מצרים חיא תשוכח 5כן חכם נםכן .ומאחר
כי חתשוכח חיא 5כן חחכם שחוציא חקב"ח אה
ישרא 5ממצרים מזח תרע כי מצוה לחשיכ 5כ1
חחכם שאנו מחוייכים 5ספר כיציאת מצרים
ולפרסם אותח .וזח כ5י 5חיציאח רוקא .ועורכי
נ5טר סתום טן חמפורש כיון שככן שאינו יורע
5שאו 5נאטר וחגרת 5כנך כיום חחוא כעטר זח
עשח ח' 5י כצאתי ממצרים וזח נאטר כפירוש
אצ 5טצות מצח שנאמר משת יאכ 5את שכעת
חימיםונוי והנרת 5כנךונו' מואחרין ככ 5חכנים
אין חמצוה 5השיכ א5יו ו55מר 1רק כ5י 5חיציאח
,פמחו
יכ 5מפרכיציאת מצור5כיךם ועאוזשיחםואמחיככרי
לפרסם יציאת מצרים
שינוי כרי
שיראו חתינוקות וישא5וכי כ5י 5חיציאח חמצש
חקא .אמנם מח שזכרח חתורח שא5ת חחכם ככ5
חמצות ושא5ת חרשע רוקא אצ 5פסח ושא5ת חתם
אצל עריפת פטר חמור ושא5ת שאינו יורע 5שא51
אצ 5מצח5 .פי שכ 5אחר זכרח התורח כטקומו
חראוי .15כי מי שאינו יורע 5שאו 5מפני שאינו
יורע רכר וחטצוחחיא 5ספר 51פרסםיציאת מצרים
כ5י5היציאח51 .כך קכעה חתורח זח אצ 5טצח שאז
המשה 5פרסם יציאת מצרים כמו שררשו ואמרת
א5יו כעכור זח 5א אטרתי א5א כשעח שיש מצח
ומרור מונחים 5פניך .אמנם חחם שחוא שואל
סעצמוואינו שמ 5רק כאשר יראחשינוי ואם 5א
יראח שינוי אינו שוא51 .5פיכך קכעח חתורח
שא5תו אצ 5פטר חמור שיראח רבריוצאמן חחקש
והשכ5 5ערוף כהמח כחנם וזח שינוי ושוא 5ע5
חשימי טח זאת 51פיכך אטצריכים 5עשות נם כן
שינוי כ5י 5פסח כרי שיראח חתינוק שחוא תם
וישאל 51כך קכעח חתורח שא5תשאינויורע לשאול
אצל עריפת פמר חמור .ואין חרכר טח שכחבכי
ישא5ך בנך ונוי מחוכר א 5עריפה פטר חמור
חקא .רק רצונו 5ומר כאשר יראח כנךשינוי מח
כמצות פסח ומצח וטרור כמו שהמ שיטי זח ש5
עריפת פטר חמור ויאמר מח זאת ונף ואמרתא5יו
ונו'  %1זח חוא תשוכח 5תם כאשר חוא שמל על
משת פסח מצח ומרור נם כן כמו שחוא תשוכח
5עריפת פטרחמור .אכ5חכן חחכםאיןצריךשינוי
א5יו וכ5אשינוי חוא שואל51 .פיכך קכעח חחורח
שא5תו ככ 5חמצותכי אין שאלתו רוקא ע 5מצוח
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זאת מימרת שזחשייך 5כן חחם שחמ שוא 5ע5
סצוח מיוחרת מפניחשינוי שכח .אכ 5החכם שמל
ע 5כ 5מטח51 .פיכך זכרח התורח שא5תו ככ5
הטשת .ורצונו 15טר כאשר שוא 5ע 5חפסח וטצה
ומרור ושאיןשאיתו ע 5חמשת כמח שרואח רבר
שיני כמשת רק שחוא שוא 5על חמשת לרעת 5מח
שח חשם יתכרך אותם .מין ה15קע5יוכין מצמ
זאת 5טצוח אחרח1 .ח 15קכעח חתורח חשא5ח על
טשת פסח מצח ומרור חיח שא5תו רוקא ע 5מצות
זאה מח שרואח כח רכרמיוחר.ואיןעניןזה שא5ת
חחכם שאינו שואל ע 5השינוי כ .55וקכע שאלת
חרשע ע 5חפסח מפני שחפסח חוא עכורח א 5השם
יתכרך כרכהיכ וחיחכי תכאו א 5הארץ ושסרתם
את העכורח חזאת מיח כי יאטח א5יכם כניכם
מח חעטרח חזאת 5כם 1נ /1חרי חוא שוא% 5
חעכורח וכופר כח וכאשר חמ שוא 5כ5י 5פסת
ע 5המשת חוא שואל טצר שהמצות חם עכורח אל
השם יתכרך וחוא אינו רוצח כעכורח וכופר כת
ומצר הזח שוא51 .5פיכך א5ו ארכעח כנים חם
מחו5קים שאין זח כזח ו5פיכך קכעח התורח כל
אחר כטהומו חראוי .ומכ 5סהום אין שא5תם רע
כ5י5יציאח .ואפי5ו אם אתח אומר השא5ח שלחם
ע 5המשח אשר כתוכח שם חשאלח מ! חטעם אשר
התכארכי המצוח חחיאראוי שישאלע5יח חשואל
כ 5אחר מחרכפיענינו כמו שהתכאר .מכ 5מקום
5מרנו ש5א כהכח חתורח שא5ת חכנים רק משום
5י 5חיציאח שחוא מחויכ 5ספר כיציאת מצרים
ורגר זח ת5טור מן מי שאינ 1יורע 5שאול שחהש
ת51ח כמניר כ5כר 51א כשוא 5יש 5חניר  15כליל
חיציאח .אכ 5מי שחוא שמל הוא כרשות עצמו
5שא 51וחוא שוא 5כטקום אשר נראח 5 15שא.%
החכם שמל על כ 5המטת כשחוא מתחכם כחם
כש 1%ו5פיכך שוא 5חחכם מח חעד1ת חחקים
ההמשפמים ככ 5מצוח אשר יחפוץכי  %המצות
א5יו כשוח .מתם כאשר יראחשינוי51 .פיכך חהש
שוא 5ע5חריגה פטר חמור רוקא שחואשינוי נר31
וחרשעעל חפסחשחיאעכורח א 5חשםיתכרך ום%
טשם אין חמשח לחשיכ בשישאל רק כליל פסח
הוא 5יל חיציאח ובשכיל כך נכהב א כתורח.בי
כאשר ישאל כ5יל חיציאח כל אחר 5פי מררקתו.
התם מפני חשיטי שיראח כמצות שחם כליל
חיציאח" .רשע אשר איט רוצח כעכורת חשט
יתכרךו5פיכךשוא5עליחם.וחהכם חוא שואלטפני
חטצות כ5כר ואז חמשח לחשיב שאזחייב לפרסט
יציאת מצרים .וזחו רעת רכותינו ז"ל שאמרושגי
ת5מירי חכמים שחייכין 5עסוק בחלכות הפסח כל
ה5י5ח שנאמר מח חעחת חחקים וחטשפטים.מיינו
שאף ע 5נב שפסוק זח נכהכ אצל חמשת טסל
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פקום 5א כהבח חתורח שאלתו ותשובתו רק בשבי 5לחשיב  15יותר טמה ששאלביון שחוסימ בחכטח.
1טח ש א ט ר חהבם אשריו
לע חיציאח .וטפנ שכתב טח הערות וחחקים
ח ח'
ךי ברכור 51א חוי לטכתב רק אתבםאיןוחיציאחטן ח5%כי רברוחאי אסשר.
וחטשפטים שחארי
מה חטצות אשרצוחח' אתכםסגיר5ך שטרברבטי בשלמא חרשע שאטר מה חעבורה חואת לבם חוא
חבל ולפיבך חוא שואל ע 5חעבורח ונןציא עצטו טן חכלל שאוטר
שחה! חכם גטור גם בן
יורע יש טצוח שחיא ערוה ויש טצהת שחיא שחעבורח חואת חיא לבם ולא  .15אבל זח שאטר
חוק וכייש מצוח שחיא כדפפט ש %וח טווח ע 5אשר צוח ח' אתבם איךיחיח וח חוצאחט
 ,חכלל
חחבמח שבו כטו שטתבאר ~מעלח בפרק דאשון אחר שחוא טורחבי השם יחברך צוה חטצות איך
וטוח 5סרנוביהייב חארם לפרסם יציאת מצרים שפר שצוחח' אתכםו5א .15שאםצוח חשםיהברך
בפה .אמשחוא חכם גטורויורע חכלטחויב לפרסם חטצות צוח  %5או 5א צוחלגמרי .לכך מה שאפר
בפה .ופקרא וח נכהב בשביל5י5חיציאח 5א וולת אשר צוח ח' אתכם אי אפשר לוסר ולא  .15וטח
וח כטו שחתבאר לטעלח ווחו אטחת פירוש רברי שאטר אשר צוח ח' אתכם ולא אסר אשר צוחחי
חכטים.ויש שאמרו ש%רכריחכטים חם אטסנהא אותנו חוא חבטח 4רולח שאלו אטר 5טחיה כמממע
ירעו ולאיביעבררבי שחיח קשחעליו את סצותה'ואיע חסץבחם .אכך
וררש ומליצת לשק וחם 5א
חוא אומר מה המצוח אשר צוח ח' אותע ב15טר
חתורח כ 55ובטררשי חכפים.
 1טח שחניח ח ר 1ר ש חתשובחבצרו לטח צוח חשם יתברך אותט טצות אלו שאיןאני
תשובח אחרת לחחבם לוטר  15חסץ בחם אבל כאשר ישאל ע 5אחרים חששים
ש 5חבם ונתן 15
בחלכות חפסה ולרשע לוטר  15בעבורזח עשח ח ,חמצותאי אפשר שיחיח סחרעם ע 5מצות שנתן
חכי 5א בחנם כתבח חתורח שאלת חשם יתברך 5חםבי למה  15להתרעם ע 5מצה2
 5אאלי.יו
יחכם ושאלת חרשע רוראי כיון שטצוח לחשיכ שאיע עושח חוארבר .סאחר שחמ טורח שהמצות
ח
לתם השואל טח ואת בודאי ישיב גם כן לחכם חם מהשם יהברך; ועורכי חחכם עוטר ע 5המצות
~ושש אלא שלכך כתבח חתורה  %אחר ואחר טפני שרואיםעושים חטצות ולכךחוצרך לוטר מה
בפני עצטו שחייב להשיב  %5אחר ואחר כפי חערות וחחקים וחס~שפטים אשר צוח ח' אתכם.
תו .וצריך לחשיב לחכם בפי אשר חוא חבם% .וטר אתם שעושים חמצות טח חערות וחחקים
חכט
~כך צריך לוטר בחלכות חפסח רצוט לומר  %והמשפטים וגף וחוצרך לוטר אתבםבי אם שטר
%כות חפסח .ולושע צריך להשיב ברשעתו גם טא חערות והחקים וחכהשפטים אשר צוח ח' חיח
ילכךוכר תשובת  %חארבעחבניס .ואף ע 5גב חלשון חסר לגטרי בי בטח ירע שיש טצות ח'.
"פ 5ך ללטור תשובת חתם מהשובת שאיטיורע ולפיכךחוצרך15טר אשרצוחח' אתכם אחר שאתם
ן-
כר
ט %טקום בתב 5ך גם בן תשובת חתם עושים חמצוה .אבלחישעכיון שאטר מה חעבורח
5שא~ביניחם .בי לתם ישיב יותר ממה שישיב הואת למה 15לוטרלכם.ביטיר ששאלע 5העבורח
לחלק
לשאיט יורע 5שאו% .5פיבך בהבח חתורח שאלת חואת מעצטו ירוע שחיא לחם שחרי חם עושים
חכםורשע ותםושאיטיורע5שאו 5ללטר5ךלחשיב העבורה~ .כך מה שאטר לכםאינו רק 5חוציא את
5ב 5אחרבפיענין שחוא שואל .לחכם בחבטתו עצטו כץ חבלל .ורבר וח גם בן נבון בלי ספק.
ארשע כרשעתו ולתםכהמותו.וטפניבי חחכם חוא ותשובת חרשע לוטר אליו בעבור וח עשחחי5י
פוסימ בחכמהשאין ספקכי באשרחוא חכםטוסיא רטוח חתורח בטי שאיטיורע לשאא.מסני שחוא
בחכמה יותר טהם .ולכך אמר גם אתח תעשח כטו שייך גם בן לשאינו יורע לשא~5 .פי שפירוש
שעשח שתוסימ  15ללטרו כ%כות הפסח .וחרשע חבתוב בך חוא שאאר לשאיט יורע 5שא 51בי
חוסימ ברשעתו שבפרבעיקר רברשאינוראוי לשום 5י עשח הקב"ח חיציאח בשביל חטצות ואם 5א
בריח לכך אפר ואמ אהח באשר עשח בן תעשח חיתח חטצוח זאת שרטה '%ה בעבור וח 5א עשח
והקחח אתשני רשעתו51.פיבך בא 15שניחם רוקא הקב"ח עמע סח שעשח .ממר עשח ח'5י .שחרי
אסר5שון אף לוטר בטו שחם עשו בך תעשחאהח .חבן שאיע יורע 5שאו5אין  15שום עסק במצות
מ 5יקשח 5ךכי חתורח 5א סתבח רק חתשובח ב5 .55א כטו התם ביק שנהן רעתו לשאול ושאל
חפשוטח שוחאין קשיאבי חתורח וברח חתשובה מה ואת וחשאלח ע 5הרבר חיא חצי חכמח.יש
שצריך להשיב .וטפני שחוצרך לבתוב בתורח להם גם בן %ק בטצות .אבל שאינויורע 5שא51
ני עצטויש 5ך ללמרלחשיב ביון שאין  15שום שייבות א 5הטצוח שחריאינו
ובעבורוח עשח
כחפתישוחבבחטחלוב.ן וחעבוםרבבפי יש ללמד מן חרשע טפני שואל %יח אםבןשפירשייךאיי
 .אלא שרקרקו רבותינו ו" 5שעל כרחך
שחומימ ברשעתו לבךיש לחשיבאייו בעבור וה ח'5י
קהאש5י יותרט
חרשע ראי בשביל
חתשובח חזאת נבהבח
 ,חשאיח חבי נטי חחכם יש
בשביי

ייייע

יו

יו
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יויע

שאיט
5שא 51כיון שעהח טניר  15חטצוה
כרכתיב וחגרת 5בנך ביום חחוא אם כן 'חיח 15

הב

וח מה שאסר !41רכח אתויש שנראחפירוש וארכח
אתויש ע 5שארבני אכרחם 5סח חוצרך 5חוכיר
אוחם1 .כ 1מה שאסר ואהן 5יצחק את יעקב ואת
עשו ואתן 5עשו את חר שעיר 5רשת אותו5 .טה
חוצרך 5חוביר .ועור שאסר כעבר חנחר ישבו
אטתיכם הרח אבי אכרחם !41כי נחור 5טה חוצרך
5הוכירגחורכענין וח!41י15 1ענין כ 55אל אברהם
שאיטסורעו .אכ5עיקר חכתוב בא5חגיראיך קרב
חקב"ח את ישראל ובחר בהם .מ5 15א ח' 1שאר
אוטות גםבן סחשייךכוח בחירח ברכרשאין שם
אחר אבל בוראי חיו שם אחרים וחקב"ח בחר
בחם .ווחבי חיח אברחם ותרח וכחר חקב"ח
באברחם וחיח יצחק וישסעאל ושארוי
ע אברחם
ובחר חקב"ח אתיצחק.ונהן 5יצחק את יעקב ועשו
וכחר חקב"ח ביעקב ובנ' 1חרי ש5שח פעס'ם
המוק 5ברר 51בחור רבר סרבר ער שנעשח ש5שת
פעסים ספח קרושח ברורחשאין כח פס51ת51.פיכך
ויעקב ובניו כ15סר שבל בניו חיו נבחרים אין
גחם פפולת ושלשח פעסים וח אחר וח נתברח.
מחר שוכר גטת טפני כטו שאמר עכרים חיינו
5פרעח בסצריםחוביר נםכן נטת נפשי שכשניחם
היח ננאי 5חםבין כנפשובין בגוף .מקב"ח חע5ת
סן ח14ת א 5חשבח1הע15י.וסח שאסרויעקבובניו
'ררו סצרים אמ ע 5גכ ר5קמן פירש שהיח יעקב
אנוס ע5פי חרבורמוי 5סבהב יעקבובניוחוריר
5סצרים.אין וח קשיא .רוראי חיח גוירות הקב"ח
שיכא יעקב ובניו 5סצרים אבל נהן חקכ"ח סבח
סובח 5בניוכרי שירר 5סצרים בשביליוסמ סרשן
נפשו .וככר נתבארענין וח בפרקיםועיין שם.
 1א ח ר ש ח  1כי ר חגטת חוח גםכן
חחבסחת שחבסיח חקב"ת את אברחם 5עשות הקז
גרם ש5איובלו שונאיט 5נ 1בסולבן וסצרים אשר
עסרוע5ינותסירלכ15תנ1וברית חכסחח חואתחיא

ח5ק בסצמ .אמ ע 5נכ שיש 15סר שחתורח רברה
חסשת סכל טשם 5מה רכרח תורה
כעת ש5א
הסשתיותרחיח 5רכר ע 5וסן
ע5וכה ש5א
שהוא סגיר  15הסשח .ויש 5חשיב  15בעטר וח
עשח חי 5נ 1וחיח פירושו בעכור הסצמ חואח
ע עכשיו עשח חי מוציאט
שאחת תחיחיוי
ססצרים .א5א כרי שניע חתשוכח 5חשיב לרשע
שנשאר בכפירתו השינו יוצא סן בפירתו ואין 15
ח5קכ55בסצוח.וא5יוגשיבלי 51א .15שאמעלנב
שאט יורעין שיש לחשיב לרשע כפי רשעתו 5א
ע טח גשיב 51כך חוצרךלכהוב .וחשתא
חייטיויע
חשואייגשופיר שכ5תשוא1ב5אצל שאיטיוצרדעיק5שא31ועורבי
יויע 5אגי
ע אם יחיח אם רשע
יחיח .בש5טא חתםכיון שנתן רעתו 5שאול אםבן
אינו רשעכי אםחיח רשע 5אחיח שוא 5ב5ל מיח
סואםכח .אכ5שאינויויע 5שא 51שטאיחיחרשע.
5כרחואכממיב  15ואם אתחחחיח רשע 51א תשגיח
ע 5טצות טראך הנח אםחיית שם לאהייתננאל.
וס %סקום על ברחך בשבי 5בן רשע נכחב שאם
לאכןחיח 5ט 15סר שחמ בחוקת בשרות 51איחיח
רשע כ51 55טח חושר אותו ברשש א5אברי שנרע
5השיב 5רשש וטח ש5א נכהב וח אצל חרשעחייט
ספניכי ברשעאיטוחכט שא5תו 51א וכרח חתורח
רק חתשובח ע 5שא5תו .אבל חרבר חיוצא סן
השא5ח 5א וכר שם .ובשביל בך אסר ממ אתח
הקחח את שניו שחיא תשובח שאינו כט הענין
ע לשא 51ששם 5א
חשא5ח 5כך נוכר בשאינויוי
חית שא5ח אבל חכלרברי חכהמיב כרכתיב וחגרת
לכנך 1ג /1ונוכר  %סחשיגיר אף שאיט סןענין
חשא5ת 5בך כתב שם בעכור וח עשתת'לי .ואט
ע לשאול
חארבעח בנים נכתבו חרשע ושאינויוי
מתם בפרשת בא בשלש פרשיות  11אחר .11בי שעטדח 5א 5בר לאבותינו' אלא אמ 5ט שבאותת
תח5תיש5חסיר רעתחכפירח קורם חכ 3ואחר בך חבסחח חקב"ת חבסיח גם בן על שאר ס5ביות
5לסר
בל אחרלפי השנהו שבטוכטשישבאןכפירח ובטו שררשו מם אתחיי אשר יעבח ח אנכי
לא יכאלחביר חאפת .ואחר בךנהן חרעת לשאינו תם שארס5כיוח.וכמושבריתבין חבתרים חכסחת
'ויע לשא~ .מחר בך לתם וסעלת אותו יותר לנלות סצרים חיח גם בן רגסחת ל %חס5ביות
ביריעח .ובפרשת מתחע לבן חחבם שסעלח תסיר ובסו שחתבארבאריכות בפרשתבריתבין חבתרים
ביר
יעח ובב5ם נאסר בנך חוץ סן חרשע שמסר ואין צריך 5בפול חרברים רק עיין שם לסעטג
וחיח
בי .יאאבטלדו אליכםבניכם.כי בנך חוא פימר 51פיכך אותח חבטחת שעסרחלאבותינו ולט גםבן.
מחשוג
חרשע אין סימר לכך נאסר ררך  %1וח מא טקושר שסתחי 5בועת וקאסר אחריו
כלליתוחיח
כ
י שטרו אליכםבניכם .ונהבארענין מם תאסר לסח לא נאבח חס 1ש15ם ישראל כאשר
הארבעחבנים.
חיועברים לפרעח אחר ש %כךחיו בשעבור חקשת
וסי חוא חשוסראותם .וקאטר בחך שוסר חכסחתו
ז
ו
ק
מ
מ
9
עב1רח ורח .לישראל שחקבאח סחשב חקץ לעשות ובוח חיו
טתחלת
עובריסח חוצרךלחאריך ככ 5נשסהים שחקב"ח חישב חקץיגאולאותט .מםתיו
יש לרקרק בא15
ם
י
ב
ו
ת
כ
ח
ל
ם
י
ר
כ
א
:
ו
א
ח
א
5
ח
ח
י
ח
הנא~ח
שהקב"ח
חיח סתשט
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תסיר 5עשות .וכן 5נ 1גםכן עומרת זאת החבסחת
כש שאסרנו 5סע5ח.כי בבריתבין חבתרים חראח
 15תקב"ח כ 5תס5כיות ער הנאו5ת חאחרונח.
ו א ח ר כ ך א מ ר צא 51מר כ15סר ראת
ו5סר כסת גר51ת חחבסחח וחברית בין חבתרים
שתסירחיו עומרים 5כ15תנו וחקב"ח 5א נתן 5חם
5כ5ותנו .וסת שכפ 5חרברים 15סר ברוך שומר
חבסחתו 5ישרא 5ברוך הוא 5חיות ברכת לפני
חזכרתו יתברך ו5אחריה
ף א מ ר א  5תי ם ל א ב ר ס חע
י גריהיח זרעך בארץ 5א 5תם תברום ועט
תרעכי
אותם ארבע טאות שנחתוי ואחריכן יצאו ברכוש
גר .51פירוש הכתוב שהקב"ח גזר ע 5זרע אברהם
גירות ועברותוענוי חגירות בסח שחם ברשות אחר
וזח בוראי אינו סוב שיהיו זרעו ברשות אחר
והעבורחשיחיו עוברים 5אחרים.וזח בוראי תוספות
יותר אחר שחיו ברשות אחרים וחיו טשועבריס
5אחריס גם כן בב 5השעבור כררך העכר שחוא
משעובר 5ארוןש5ו .ואחר בך נתוסף ע5יחם חענוי
שחוא יוצא מן גררחמשועברים.בי סתם ארםאינו
טשעבר את עצמו בענוי .נסצא בי נגזר ע 5זרע
אברחס ש5ש גזירותזו אחרזוגירות עבורחענוי.
ובש5שת חותזק ג5ותס וסן 5ירת יצחק ער שסתו
חשבמיםחיוגירותוסן מיתת השבסיסחיח שעבור
ער שנו5רח מרים וחתחי5חענוי וזחחיח פ"ושנים
קורם ?אתם5 .כך נקראת מרים ע 5שם חסרירות.
וחנח חיח מתחזק ג5ותסבגי רברים .וכבר חארכנו
5סע5חבנתינת חסבח בג5ות ישרא5בשבי 5מח
זי
ך
גי
נר
ע5זרע 1ש 5אברהםוחרי מבוארשם.ובאןאיןצ
5תביא .גס 5מח חיח חנ5ות זמו חזת טשוער ארבע
מאות שנח ויתיועיניך פקותות ע 5רברי חפרקיס
בי מבוארים 5ך אמתת רעת חכמיס וחוא אסתת
רעת תורתנו חקרושח.
צ א ו ל ט ר .יש 5ך 5התבונן איך חגית
טח שרצח עשו 5עשות 5יעקב והתחי 5ב5בן חארסי
וסח שרצח עשו 5עשות 5יעקב חוא טבואר בכתוב
ואצ5 5בן 5א גתבאר בכתוב .שאין חרעת נותן
שיחיח שונא 5בן א 5יעקב סב5י סבח כ 55וחיו
י 5בן בקש
הבנים בניו וחבנות בטתיה ויאמרב
5עקור את הכ 5ויותר אסרוע5יו ממח שאטרו א5
פרעח שפרעח 5אחיתכוונתו רקע5חזכריסוזח אף
ע 5חבנות .וסח ראו רבותיגו ז" 5ע 5ככת לחגרי5
טתשבת5בןו5חנית את עשו ש5א רברומסגו.ועור
שאמר פרעח 5א רצח 5עקור רק חזכריס ב5בר.
וחכתוב אשר אמר אויב אררוף אשיג אח5ק ש55
ורצח 5אבר את חכ5 5א את חזכרים ב5כר .רעכי
במאסר תזח ג5ו רברים חרבח טאר.כי יש 5ישרא5
טתנגריס 5א כסו שאר סתנגריס שבאו בשבי 5פבח
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אב 5יש 5הם 5ישרא 5שונאים ואויבים ב5י סבת
וזח רוקא בישרא 5שאיזח אוסות שונאיחם מב5י
שעשו 5תם רבר ויבא חתנגרות 5הם' .ובבראשית
רבח בפרשת תו5רות שני גויס שונאיהם רגייס
בבסנךתכ5שונאיהם ש5ישרא.5וחכ5שונאיהם ש5
עשו.ומי שחיח מתנגר 5ישרא 5ביותר סב5י סבח
חית 5בן ופרעחכי 5א עשו מאוסח 5פרעח וגזר ע5
חזכרים .וזתו חתנגרות סב5י סבת שעשו 5הם רבר.
אב 5סח שאסר פרעח אריק חרביוכו' .זח 5א חיח
סב5י מבחכי חשב ישראל בורחיס ורצח להחזירס
ואס 5א יחזרו חרי יעשח עסהם ס5חסח ואין זח
סב5י סבח.וכן חשנאח 55בןחיח גםכן מ~י סכח
כי 5א עשח  15יעקב רק סובות גרו5ות וררףאחריו.
ומח שאסר 5בן חבנים בני ותבנות בנותי .כאשר
חפך חקב"ח סחשבתו בחיום ח5י5ח ואסר תשסר
5ך 1ג .'1ואם 5א חזחיר אותו 5א חיו חבנים בניו
51א הבנות בנותיו וסזח ת5סור שרצח 5עקור את
תכ 5זכרים ונקיבות .ורבר זח חיח סב5י סבח כ.55
וסת שאין בן בעשו שחשב 5הרוג את יעקב תיח
זח בשביל סבח ש5קת ברכתו .אב 5ח 15שנים סב5י
סבח חיח זת .ו5פיכך זכר ח 15שנים ב5בר ולא
אחריס .ואם תאסר סח היח הסבח ש5בן חיח רוצח

5עקור חכ .5וחסברח נותן הפך זח שיחיח אוהבו
שחיח חתנו .עאשר תעסיק ברבר חזח תסצאענין
עמוק סאר.ויש 5ך 5רעת חשת5ש15ת קרושת יעקב

כסרריגתו וחשת5ש5ות 5בן שבשכיל זח רצח 5בן
לעקור את חכ .5וסב5י סבח חיח רוצח 5בן 5עקור
חכ 5תסיר ובן זש שהית יעקב בביתו היה הסבע
גובר שפוף סוף חיו בניו ובנותי 1מיח סכסח את
חשנאח שחיתח ב5בו ער שברת יעקב והפך 5בן
5שנוא ונג5ח חשנאח שחיתח בעצם 5בן א 5יעקב
וכ 5חרברים חא5ח חם רברים גר51ים סאר .ו5ו5א
שראוי 5קצרחיינו סביאים ראיות עצומות ע5זח.
ב 55חרבר רבותינו ז" 5בחבמתם ירעו ענין 5כן
חארסי .ובסח שחיח רבק ושחיח חפך א 5יעקב.
ומצר שחיו הפכים ביחר 45קרי חיח רוצח 5אבר
אתהכ .5וזחו שררוטו ז" 5ארסי אוברונו' .ובספרי
ארסי אובר אכי ס5מר ש5א ירר יעקב 5ארם א5א
יאברם וסע5ח ע5יו כא5ו אברה פירוש בי ארמי
אובר אבי יש 5פרש אותו ארסי חיח אובר אבי
ויש 5פרש אותו גם כן אבי אער ארמי .וררשינן
כי יעקב לא ירר 5ארס א5א 5אברםבי יעקב חית
חפך 5ארם וארם חיח חפך 5יעקב5 .פיכך חיח
ירירתו של יעקב לשם 5אברן כאשר יבא לשם
יחיו נרחין ונאברין מן יעקב שראוי שיעקב שחוא
עיקר 5דחות את ארס חפתות .וסע5ח חכתוכ על
5בן כא5ו אברו 5יעקב והוא דבר נסתר מאר.כי
מאתר שחיח לבן טתנגר א 5יעקב בעצס וחוא חפך
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15אין מעשח יותר מוח51 .פיבך מע5ח חכתונ על
ארם כא 15אברו רק שחקב"ח 5א גתן 5יעקב 5אכרו
ח".1
 1חנח חרא ב " ע כאשרחגיע 5פירוש
זאת חם5ח מפני שבדעתו חיח רחוק שיחיח נקרא
5בן חארמי אובר אבי כי אין טעם 15מר ארמי
אובר אבי וירר מצריטח ואין חרברים נקשרים
ביחר .ועורבי אובר פועל עומר .ובשביל וח חיח
נוטח מרברי חאמת חמ פירוש רבותינו  5"1וחתר
 15ררךאחרה .והנח מצאטביטי אובר עשת חמח
תרגום אונק15ם מאבדי עשת וכן ותאבח ררך
תרגום יונתן ותחוברון אורחא .חנח שגיחם פע5ים
עומרים ועשח חמפרש חנכבר אותם יוצאים החיח
וח כאחר טהם אף ע 5גב שהוא פוע 5עומר יתפרש
יוצא .ובאן יש טעםשיא יאמר ארמי מאבר אבי
בי מאבר נאמר על הפעו5ח שיפע 5שחוא מאבר.
וכאן מפני ש5א היח רק מחשכח ב5כר 51א יצא
חפע 5כתב 5ך אובראבי.כי חיח וח חפע 5שפע5
כמו פוע 5עומד שחרי פוע 5עומר איט יוצא חפע5
515ת .1וגם כן כאן 5א יצא חפע 5א511 5ת .1ועור
בי טב5 5פרשבי אובר חמ שם במו מחריתוערי
אובר .ונקרא 5בן בשם אובר5פי שהוא אובר ש5
יעקב כ15מר גורם וססבב 5יעקבאבור .כמו שיקרא
חאבן מבש 51מפני שחמ טביא מבש5 51אחר כך
חיח 5בן נקרא אובראבי ב15מר גורם 5יעקב אבור.
בי במקוכץת הרבח נקרא חרבר ע 5מח שחוא גורם
ומסבב51 .א בתב 5ך מאבר אביבי 5א אבח ח'1
רק נקרא אובר ש5שון וח אף ע 5גב ש5א פע 5ב55
נקרא אוברבמושיקרא חאבן סבש 51אףע5גב ש5א
נבש 5בו ארם רק מובן חוא 5סבש 51בך מובן 5כן
חיח 5אבור ש 5יעקב אם 5א שעורו חקב"ח.בי אם
כתיב מאבר אבי היח נהטסע פעם אחתבי חפעל
חוא 5פי שעח וא 15שם רבר 5א יסור ממט51 .כך
מפני בי תמיר רצח 5אבר אותו 5א בשעח אחת
נקרא אובר שם רבר ש5א יוסר .ומח שהקשחבי
אין חכתוב מחובר שחיח 5 15חוכיר תח5ח שחצי15
הקב"ח טגבן ואחר כךוירר מצריטח.אין וח קשיא
שצריך5חתחי5בגנותו5סיים בשבח5פיכך 5א רצח
5חוביר השבח ער ויוציאנו ח' ממצרים 1ג '1ואין
5חזביר שבח ואחר בך יחוור 5חוכיר גנות א5א
מתחי 5בגטת שטיים בשבח וכךיחיח נשאר אצל
חשבח .וממי5א באשר אמר וירר מצרימח מ5מר
שחצי 15מ5בן .ורבר פשוט חוא ובדי ש5א תמצא
ספק ער שתבין עיקר חרבר ותדע באסתת ח15
רברים .בי חמצרים 5א חיו מבקשים רק 5עקור
חזכרים .ותרע בי סצרים נחשב כמו חומר במו
שחהבאר בפרקים חקורמים ועיין שם5 .פיכך 5א
חיוחטצריםטהנגהים 5ישרא 5רק בצורחביחוברים

חי

חחומר 5א חיו
חם חשרח ב5בר וטצרים חם
טתגגרים 5ענין חחמרי ב5ל רכקכילענין חצורה כי
ברבר זח חם חפבים .בי ירוע בי חחומר טהננר
5צורח בעבור שוח חומרי ווח צורח ובשביל כך
חיח באן חתגגחת בעצכה.ויש 5רעתבי רברעצטי
5טצרים טח שהם טתיחפים א 5חשמרי וישראל

שחתבאר 5מע5ח במקומות חרבח
צורח גבר5ת
ככי
טאר51 .בך 5א
חיח באן רק חתנגרות חומר 5שרח
ורצו 5אבר חוכרים .אמנם באשר בא יעקב אל
ארם חיח ארם טהנגר 5 15קמרי ורצח 5עקור את
חב.5בי ארמיח,ח איט כב 55חטציאות ב 55מיט
נב5ל ט מיט מתיחם אל חמציאות כ5ל אב 5חוא
עם שאין שם טציאות ע5יו5 .כך חתנגחת ח,ח
כאשר יתנגר חחערר אל המציאות שוחו חתנגחת
גמור 5א כמו טצרים בי חחוטר והצורה שניחם
משותפים שחם גחשבים מן חסציאות אב 5חתגגחת
ארם גחשב חתגגחת חערר וסציאות שחוא סכקשו
5העריר חכ .5ווחו אטרם ו" 5בפרק חח5י 5ארבע
חקב"ח מתחרט ע5יחם שבראם 1ח 15חם בשרים
ישמעא5ים יצר חרע ג15ת .וניאור וח בי כשרים
אין מציאותם נחשבים .בי 5פחיתותפ אין שם
טציאות ע5יחם וחם רומים 5בריאח שחיא טפי5ח
וננהטבת אחר נריאח אחרת בכץ חת51עים .שאל
יחשוב בי יש בהם בריאח בפני עצמן רק שחם
נמשכין אחר בריות אחרים וטצר עצמם אין ראוי
5חם חבריאח .ובן יצר חרע אין בריאח 5עצכצ
ב 55וחוא נמשך אחר החומר נוראי שאין יצר
חרע גחשב רברעצמי .ובן חג15ת אין מציאות ט
בעצמו51 .בך הקב"ח שחוא טשפיע הטציאות
בודאי מתחרט ע5יחם סצר עצמו .וכן ישמעא5
גם בן טצר שחוא יושב אוח5ים במרברות תמיר
איט נבנם ב 55בעיקר טציאות .ובל חרברים האלו
יש 5הם טעם מופ5נ יתבאר בפפר חנצח בעזרת
חשם יהברך :ב 55חרבר כשרים אין 5חם סצישת
ב 55בעצמם אב 5חם גנהטכים אחר טציאותאחרים.
ובשרים חוא ארם בוראי ווח ענין ברור5 .א בטו
שפירש הרסכ"ן ז" 5בפרשתחיי שרח .ווחו אמרפ
בפרק קמא רשבת אסר רכי יוחנן
חשואל
צרביו ב5שון ארמי אין מ5אבי חשרת נוקקים 15
י
שאיז חמ5אבים מבינים גלשון ארמי .פירוש כ
ארם חזח חוא יוצא מב5ל מציאות חשלם ואיט
נחשב בב 55שבעים לשון שחם סררטציאות חש5ט
מין ח5שון ש 5ארמי בב5ל שבעים 5שוטת ח.15
51פיבך חם5אבים שחם כגגר שבעים 5שונות אין
מבירין ארמיה .ומפני וח חיח ארם חפך יעקב
י
רוצח 5אבר את יעקב' טצר שחם חפבים .ווחב
יעקב חוא טציאות חש5ם בוראי בי ארם כאין
נחשב ויעקכ ובניו עיקר טציאות שלם .נמצאבי

כי
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ארם חוח רוצה טקור אאן יעקב
בע
סי
חפכיםכוואי51.פיכךחיח התטרות
יקבהשרםכטו
חפכים חחערר אל הסציאות 5כךחיח רוצח לעקור

%1בי חם

ה%כי חחערר חוא טתננר 5מציאותי0טרי
 .וחכן
חרברים חא15בי חםיסורי חחכסה .חארכתי כוח
כשביל אוהם אשררויים 5חתחכםע5רבריחכמים
ת5יתיכי חםחיויורעיםמצפוני חחכמח רז 5א
אנפלחםדגריין 'ש כ%ים5תושיונ
ג רר םצרי טח אטפ834יהרבאש
רעכיענין 'עקבחיח כ5רבריו ש5א כטקרח שא15

וכי

י

חיורבריו יעקב כטקרחרחייטחירירח 5מצרים
חיח אםכן חגא51ח_כטקרחוחיחעיקר סרר חע~ם
כטהרח .שחרי ירוע ומפורסם כוראי כי ח%ות
1חש51ח חוא עיקרסענין חע51פ וסרךש5ו .וסבר
אפרטוחשכ 5רברטעניןוחחיח כעצם לאכמקרח.
עיין אצל וחנחשניעכריםנצים.ולפיכךאי15חיח
יורר יעקב טעצסו ואם 5א רצח לאחיחיוררחיח

שי

כא ח%ות כטקרח שקרחשיררואם5א רצח לאחיח
יורר.הוין 15מרכךכ 55אלאחיח אטסע5פי חרטר
ערשחיח כא חנ15ת כחברחולפיכך לאחיח כסקרח
א5אכעצס5 .כך ררשווירר מצרימה אטפ ע5פי
חרכוו4
 1ק נ ר ש ם סגטד שלא ירר יעקב
5הואתקע כמצרים פירוש איל 1ירר להשתקע
חיו רק כטונרים 5אחיוראוים5היות נשאריםכי
חנר כטה שחואנרחוווכמואורח טטח5לט ~פחר
יוצאכךחיוישואלכמצרים ש5אירר
לחשתקע
קחי
עו
וכשכי 5כךוכו5גא51ח.וכבר חארכטיי
 .ואם 5א
כןכיון שרעתו5חיותםעומרים שםחיונשארים שם
בפיטתשבתן.וכרי שלא תאפרכי חםיררו 5השתקע
וחא רכתיכוינר שם ש5א קכל 1אותם מצרים רק
ככן נרים אכל ישראל מחשכתם רירת קכע לכך
סביא טקרא וח 5טר כארץ כאט ונה רמוכח טוח
שגם חם 5א חיח טהשכתם רק לחיות כמו נרים
1לאירדו 5חשתקע.
כ ם ת םע ט כמו שנאמרכשכעים גפש
ונה .רטו כזהכי רוקא כשכעים נפשחיו ראוים
5רדח מצרים שחארכנו כוח כטקומועיין
שם ואקצריךלחכאכרי
יך~ .פיכך יוכבר ט5רחכין
חחומוח .שאין ואוי לישואל 5חיות שכעים נפש
קורם כהשם 5מצרים .ונם אין ראוי שיחיו %א
שכעים נפש וחם כמצרים לכךכין חחומות טלרח
יוכבר לא חקרים ולא איחר וככר נהכארימעלח.
1י ח ש ם נ  1מלפדשחיוישרא5
מצוינין שם .פירושבי לא חיוכמיים ישרא5
אצל חטצרים לחיות נקראים כשם מצרים אלא
מצויניו ומסוטנים כי ציון סלש 11סיסש כי כל
כשם כפני עצמן ער
רואם חיו סכירין

י

אי

י

י

י

ישראי
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שהיו אופרים אליחם ח 15ע 8ישראג ווח אםחיו
ישואי כפלים א %מצרים לחיוהם נששיםישם
מצרי חס וש5ום לא חיו רוטטא טאאח ש"רי
טצוברו 5חם 5חיות 4ם פצרים נשרא ע5יהפ.
ומפני שחיו ישרא 5סטטנים כין חמצרים וחיו
עםכפני עצסם ראוים 5חוציא אותם סתובם שוך
ש5א 0תהברו אם חטערים והם טטמנים שסרים
5עצטש
נ ר  1ל ע צ  1פ רכתיכוכני "טראל פרו
וישרצו וירבוויע4אי כטאר סאר ותסגא האוא
אותס .אמ ע 5גב שכתיכ כפירוש ככתוכ חוח
נר 51עצום ואפכן מאי מביאואיחיוהדיש 15פר
רמייתי ואיח כסאר מאר רלא כתיכ כקרא אלא
נר 51ועצום1 .ח 15שתי תהשרים פירהטן שחיו
%ם נרולים כקומח ועצום שחיו עצוסיג
םד~כנטרח
וכאשר יש עפ שחם טתוארים כקומח נר51ח
וגבורח נאטר ע5יחם עם וח נר 51ועצוס.
ורב ב ם ש ם עו %תיכ כט ממ
כצמח חשרחנהתיהפירושכמו שחצמחאינויוצא
צטה אחר צסח א5א טצצים כאחר כךחיומתרכים
כאחרכי ורכ סנוירת חכ518ים כמו רככח שהוא

נם כן נתורת חכפ~ים .ונראח כי ח 15אלטח
רכרים וכו ישראל עם
עצום ורב כוטת
ש5שת אכותכי נר 51חנורא~ כשכיל אכרחם וע5יו
נאטד ואעשח אותך לטי נרול 5פיכך וכו לחיות
כנים נר51ים .ועצום חוא כוכות יצהק שנאמר
5 15ך פעמט כי עצמת טטט מאר ווחו ועצוס.
ורכ כוכות יעקכ שתראחכי ח~יר חי"כ שכטים
תכופים שלאחיח ככ 5חאכות שנהכרךכרכויכנים
כסו יעקב וכתיכ ואל שרי יכרך אותך ויפרך
וירכך .ומן חאכות אשר חם כסו שורש נטשך
א 5חענפים ש5שח רכרים ח .15ווח מוכן 5חכסים
איך אלו ש5שח רכרים כאו מן חאכות ישוא5
והכן וח חיטכ מאר.
 1ת ר כי  1ת נ ר
ותכואי כערי
עריים תו /פירוש חכחוכ ישראל כאותו חרור אמ
על גב שחיו כשעכור
מאר ועושים לכנים.
חיוכע5י גומנקיוטחור.נרוו~חוכעריעריםכיחערי
מקש 6את חגומ 5כרחיו נקיים וטקושטים כעפם

י

י

ויפיםסאי.

אי

 1ש ע ר ך צ מ ח וטי פירושכי ישרא5
כאותו הרורחיו רור שלםכי כאשרחניעו ישראל
5ששים רכוא חיו אוטה ש5יטה וככר חארכנו
כוח.ווחו שרים גטנו ושערך צמחכי כאשרשרים
נכונו וחשער צמח ככר יצאח מקמטחח לחיות
עוטרה %שיימות חטףשין וכך עמרו ישואל
ת נכנסים תחת
על שיימותם אשר ראויםיחיו

כנפיחשבינח.
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ואת ערום וערית .מחששיק יותר סות כעכורת פרך שנתן ע5יתם מש5יךליאור
תית 5תם 5א מצות 51א תורח יפתם קשוט את תזכרים .ויותר תית נראת שפת ס5ך סצרים
נפש ארם כסו שתמטעש כבור הטף וראחת מיו יראים שיתית נםכן הסלך תאתר טתנ עבמם
הכ5ת 5תיות נכנמת תתת חשפת על ירי קשוט כך 51פיכך תיו נאנתים אכל א %תמלך תראשון
טגכרמים וכך עשת הקכ"ת 5ישרא 5כאשר תיו היוסתיאשים וכדבר שארם מתשש 5אשייךיראת
ערום !ערית סתורת ומצות נתן 5תם הקכ"ת תורח ואין אנתת.
ח ,עקו ותעל שועתם א 5תאממ
וסצות ואתר כך היתת השכינת סתתכרת 5ישראל
כשכון שכינתו כיניחם כרכתיכ אתר סתן תורת סן תעכורח וישסע א5תים את נאקתם וטכורא5תים
ועשו 5י סקרש 1ג '1כך תוא פירוש תכהוב.
את כריתו וט /תנת תסצא נ' 5שעותוי,עקו ותע5
1ירע 1א1תנ 1חםצרים ויענוט שועתם אל תא5תים וישסע נאקתם .ויש לרקרק
ויתט ע5יט עטרח קשתוירעו אותנו תסצרים כסו כ5שוטת תא5 15מח שנת ה5שון .ויראת כי בא
שנאסר תכת נתתכסח  15פן ירכת ונו' ואף ע 5גב 5תניר 5ךכי נ' רכרים נורסים שהתפ5ת חןשועת
רכהאי קרא 5א כתיכ שום רעת שעשו כפע 5רק נכנם 5פני תקכ"ת .תא' שתשעק סצטער תרבה
ת ונתשכ 5 15צער .משני שרכר שתוא צועק
הרכור וחמהשכת שתיו אומרים הכת נתתכסת  .15על,
טכ 5מקום רריש רכר ,ת
וירעו ספני ע5יו תוא כאמת קשתוראוי ל1עוקע5יו.כי 5פעסים
שחתתתכסות 5עטת אותם סורת מ על שח? תשעק סצטער תרכת על רכר אתר ואין תרכר
הטצרים סתננרים 5תם תושכים ע5יתם רע כבש תהוא ראוי 5תצטער ע5יו ואין תצער ש15נתשי.
ולפעמים 5הפך הרכר תוא קשת וראוי 5תצטער
סי שתוא סתננר 5אתר תסיר וצשכע5יו רג
כט
אי
ויענונו שא שנהט עליתם עטרח .ויהגו ע5
י ע5יו מאר א5א שאין הארם מצטערע5יו .ו5פעמים
עכורת קשת תוא רכר 511ת,
ת !תוא שתנרי 15יש שניתם ואין חקכ"ת פונת א5יו כעטר שתוא
הטיאכת יתר סכשישר .לפיכך מכש קרא אל סרמק מן הש"יכי אם תש"י שתאו אף אם שעק
 .וטאשה
ויתט ע5יט עכורח קשת ויעכירו פצרים את כני כצרת נח5תאין תרכר נתשככעיניהש.י
ישרא 5כפרך טלאכת יותר סכתו של ארם .וכננר יש שלשתן תשעק תוא פצטער ע 5תרכר וצועק
ש,כרו ש5שת תוארים כישראל תאתרנרוי
 .תשני על ות וחרכר שתוא צועק עליו קשת !תוא איגו
עצום .תש5ישי רכ .נהט עליתם שלשת דבריפ מרותק מן תש"י תתפ5ת משכ5ת ונעשת כקשתו
כי ספני שכל רכר שיש ל 1תתננרות כ5כר 5א ויפיכ
ך אסר ננר תראשון וי,עקו כי ,עקת נאסר
יתרכת כי תתתננחת לאתר תמ טשט 5אוהו על ת,ועק טגת צער .וכננר תרכר שתיו צועקים
רכר שתוא סתננר ויפיכך טה שאסח תכת עיי
ו שתית רכר קשת מאר נאסר ותעל שה~עם
נתתכטה תמ
,תתיו מוכרים אל תא5תיםסןתעכורת.וכאן לאש,כרכלשוןפועל
תתננחתוכשכ
יייראו
כאשר
סצרים שהפוב 5א יתרכו
כי כמו ויועקו שתזכיר כלשון פוע 5רה ותעל שועתם
שראיי
כךיתי
יו
המצרים תם שונאים 5תם
שראל 5פי שתמ נאמר עלתענין שתיו צועקיםעליו 5כך
סציריםויראים סחם 1לאו
שו
כי
ית
כיכ
ינחת רא בצער ת,כיר תרבר שתיו טעקיםעליו .ותעל שועתם אל
ובשכיל כך יתיכו
 .וטפני שאפח שתם עם תא5תים מן חעטרח .אטגם וישטע א5תים את
י %עטי תמ שפל1ת ס5שה נאקתם תוא מצר שתית שומע את נאקתם שלא
נר1ל תשכו 5ענותםכ
עני תפך תנר15ת .וטפני שאמרו שתם עצוסים תיח תצועק סרותק סן תש"י .מית כאן שלשח
תשטית
ת לתם עטרח קשתשכ,ת תם יתלשו פה רכרים אשר אסרנו .תן ישראל אשר תיו נאנתים
שישעייהם עכורה קשת תמשכר כתם ואת חתם .וצועקים מאר 1ת 1טצר חרכר שחיו צועקים ע5יו
ויש 5תכין נם כן חל 1ש5שת רברים לחתהכם חיח קשח שראוי ל1עוק 1ת 1מצר חקכ.ח כרכתיכ
ע5יתם 51עטתם 1לתת לתם עטרח קשת .ויתכאר וישטע אלחים את נאקתם51 .פי שיש כאן ש5שח
5ך רכרים ח 15כאשר תבין חל 1רכרים ע 5רכריםשאין חאחר כבש חשניח,כיר שלשח שסות
אסתתן.
סח1לקים ,עקח שועח נאקח .א %ח,ועקים 5ש11
 1נ צ ע ק וט' תכיא תפמוקויתי כיטים כפני עצמו .וא %חרכר שחיו 11עקי 1עליו 5ש11
תרכים יכאר כי תיתת הצעקת כאשר סתטי
ך טסני עצמו וא %חקכ"ח חמקכל 5ש 11כפני עצסו
מצרים !תיו נאנתים סן תעכורת ותע 5שועתם אל ושר רע טי חת%ח ער שתתקכל צריך שלמח
תאיתים .וחרמג"1 1.ל מסרש תכתוכ ת,ת ויתי רכרים .חאחר שצריך חארםלכוין רעתו טכל לכג
כיסים תרכים תתםוימת מ5ך מצרים שתיויראים משני 5איחיו חמקטרינין רוחין את תפלת 1שאם
ך אתר יותר רשע וכשכ
שמא יעטורטי
ייל כךתיו יש סקטרינים תפלתו נרהח .משיישי ריון
נאנחים .וישח וכי אפשר שיתיתט
ך סרשיע 5סני חקכ"ח שישטע חתפלוג ננר חראשון אמר
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ויזעקו שחיו זועקיו ככ5 5כ .הושני ש5א חיו ' כסו אחר חיח סונח חארם אי עשרח כי עשרת
סקקרינים 5הפ5תו ער שנכנסח חתפ5ח 5פנ' כסו שיסנח חארם אכ"נ אכ 5כשיאסרכי עשרה
הקנ"ח וזהו ותע 5שועתם א 5חא5חים סן העכורח יאסרעשרים וש5שח פעס'םעשרח יאסר ש5שיםוכן
"5אחיו כאן רוחים את תפלתם שלא תע5ח .כו5ם 5כךאין זח רוסח 5אחר .אכ 5חמאות יסנח
וחש'5שי שחש"' שסע את נאקתס שחיח עת רצון כך מאח אחת שתי מאות כו5ם .וכמו שתאסר
שחיו כאן כל ל סכות אשר חם ראוים לחיות וזח שנים כך יאסר סאתים% .א אמרו חחרטוטים
נטן .אסנס ע 5רעת רבותינו ז"5אין פירוש ויטת 5יקח מאח אחת ספני כי הא' אף ע 5נכ שחוא
טיתח יסור הסספר וחם אסרו 5יקח סספר כ55י ססספר
ס%ך סצרים רק שנצסרע כי סציט
אצל מצורע כרכתיכ א 5נא החי כסת מוסר ישרא 5ואין זח סספר וחשנים אמ ע 5נכ שהוא
בשנה מות חס5ך עוזיחו ונו /וכך אסרו "1לכיון סספר אינו סספר גסור ש5א המצא כו נפרד רק
שנצסרע אסרו לו חחרסוס'ם אין  15רפואח ער זונ אכ 5חתח5ת סספר הוא סספר ש5שח 5כך אסרו
שיהיח שוחט מאח וחבהצים י5רים ככוקר ומאח חחרטוס'ם 5יקח נ' מאות י5רים 51רחוץ כרמם
וחטשים י5רים כערכ ורוחץ שני פעטים כיום ואז חיו נאנחים ויזעקו ותע 5שועתס א 5חא5הים
כרסםכיון ששסש ישרא 5נזירח זאתחיו נאנחים כי אחר זח אינו כ15ם עור .ויש כזח עור כעצת
ע"כ .ואחר רכריחם אנו חו5כיםכי לא מת הם5ך רשעים א5ו חחרסוס'ם עצח עסוקח סאר שירחץ
רק נצסרע והיו אוסרים החרסוס'ם 5שחום את כרם קטני ישרא 5וחוא רכר סופ5א נתכאר 5ך
כניחם %רחוץ כרסםכרישינסרו כישראל מעשיחם 5סע5ח אצ 5ו5כהן סרין שכע כנות נתכאר שם
טח שאפשר וזחו 5רחוץ כרס'חם .אף ע 5גב כי חרם חוא ססחר את הטשרע כטח שהטצורע
שחש5יכו את קטניחםישור זח שחיו זורקים הוא כטו סת וחרם הואחיי הכריח ורוקא קסני
חקמניםייאור 5א חיח 5הם עסחם עסק .וזחו חיח ישרא% 5א עט"ם מח שנאסר ע'5חם חייםכ5כם.
רוחץ כרטיחםאין לך רכר כזח הסורח ע 5אכזריות וכרכר זח רצו 5טחר ו5חחיות אותו .וסספר ש5ש
5שחוט את כניחם ו5יקח חרם א5יו 51רחוץ כו מאות חוא רכר סופ5נ כחכמח שיש בו חיות
ואףע 5גב רחרםאין סרפא את המצורע חחרטוס'ם כעכור שיש בו ש5ישי שחוא אינו קצחכי השנים
כרוח חסומאח ש5הם נתט  15זאת העצח ו5א חיתח כ 5אחר קצח ומח שיש כו קצח יש כו סוף שהוא
העצח סרופאיםכי אם סן מעשח חחרטוס'ם .וכך חס'תח אכל האסצעי חוא שאין  15קצח ~חוא סוד
אטרו  15חחרטוטים חנה כשביל זח צרעת כא יעקכ אכינו 5א סת כסח שחוא ש'5שי 5אכות
ע5יך כי נזרנו על ישראל מח שאפשר 5עשות וחוא אטצעי כאשר 'רוע 5סכינים ונתבאר כספר
משעכור וחש5כת כניחם אל חיאור .אטנם עריין גור אריח כפרשת ויחי וכל זח כווט חחרטוס'ם
אין חנזירח גנסרתכי חסר דכר ש5א נחנו ששחם וכיון ששמעו ישרא 5נזירח זאת חיו נאנחים
כל אכזריות מח שאפשר 5עשות כחם ו5כך כא וסקוננים ואין ויזעקו א5א 5שון קינח שנאסר
חצרשת כרי שתרחץ כרם ש5חםכי נרו 5חרחיצח זעק וחי5ל כן ארם .ותע 5ש1עתם כסו שנאסר
כרם יותר מא5ו חיח שותח רסםכי חשתיח אין ונפש ה 55תשוע .וישמע א5חים את נאקתם נאקת
עיניו ראות רקזמן אחר אכ 5זחחיח רוחץוסטייל ח55ים כרכתיכ ונאקת ח55ים תשוע ועור כתיכ
כרטם של 'שראל ו5א נסצא רכרכזח וכאשר נעשח סעיר טתים ינאקו .וסח שכתוכ ותעל נאקתם א5
זח א1תחיח נרפא טצרעתך.כי ככר ננסר טישרא 5חאלחים טן חעכורח אמ על נב שעל רעת רכותיט
 1%1כ 5חחצים שאפשר 51פיכךחיו נותנים חעצח ז" 5פירושו שחיח שוחט כניחם וזאת חשועח
ח ש5ש מאות ככל 'ום ק"ן ככוקר וק"ן כערכ .ע5תח א 5חא5חים ואםכן מאי מן חעכורח רקאמר
ייק
וזח ספני שחיו אומריםייק
ח סכ5ל ישראל טספר א5א כך פירושוכי חשועח חזאת שחיא נאקת ח5ל
גפשותכרי 5רחוץ כרסם וכש5שח איןריכי אין ע5ח אל חא5חים מן חעכורח וכשבי5שני רברים
ה רק טספר 5%י ססספר כ55י .שאין יחר רחיינו ש1עת ח %והעכורח וישסע א5חים
ראויייק
האחר הטלשה גחשכים אצל חאומח חכ55ית וצריך את נאקתם ויזטר א5חים את כריחו שאם 5א כן
י חמאח שאף נכ שחיח ש1עת חלל לא חיח טרם רק
ליקח טספר שחוא נם כן כללי .וטפניכ
שחרי כשחניע למאות יסנח חארס שיחיו נצולים סן חריכת ושחיטת כניחם אכל
נחש
ח
א
י
סאחככג
י מאות כסו שימנח א' כ'  9ואין עכשיו שע5תח טןחעכחיהחיח טרם
ח
ע
י
ש
ח
אחת
י
ת
ש
יי
ש
חי
יש
שו
ח5הכין חסספרים רק שאכ"נ חוא פרטי וסספר נצ51ים מן חעכורח לזטר נם כן חעכורח %ח
סאות חוא %לי .וכית שאטתו שאין
שניפ אותם מחם .ואם 5אחיח נאקת חלל לא חיח טרם
פרטי טפספר שחואכ5לי .ולא חשל שנכנס יעקחם לפני חאלחיםכי ש1עת הלל קרוב
ושלשח
חפי
קס
"יט
ש5שים או ארכעיםשאין נחשכ עשרח לכנוס לפני יותר מן חעכחיה ולפיכך כתיכ ותעל
ל1מר
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שועהם א 5הא5חים טן העבודח .בך פירשו חו" 5ווריקת בניחס 5יאור חוא טורח ע5יחם שאין וח
פסוקים ח 15וחווו חנבון וב 5איש משבי 5מורח
5פירוש רכרי חב0יםבי חם 5פי חחבטה.
כאן נ' רברים עניט עמלנו ו5חצנו .חראשון חוא
וישטע ף א ת קו 125במ שמי חסרון רבר .חשני יותר 0חסרון שחוא עט 5ויגש
ממא מיא א השטע  1מקם
השיישי חוא 5חץורוחקנר51ער שחוארוצח 5רחות
בי היש0יעח חיתח בובות אבות בונטזיב ויובור את מציאותו ו5אברו .ווח בוראייותר .וחעסל חוא
א5חים את בריחו 51א חיוטז בובותםיט"5מראי .רבר 00וצעבין חשנים .וכאשרתביןרברי חבסים
י את קו5ט חוביר השם ח0יוחר ובפסוק תסצאבי חתחי 5ב0ררינח התחתונח שראח חקב"ח
וישטעה
וישטע א5חים א 5נאקתם הוביר שם א5חים פרישות ררך ארץ ואחר בךחבנים הוחר בך5חיצת
יחסעם בפני שבקו 5שייך חשם ח0יוחרבי חשם נפש 5עקור את נפשם 00קום 0רריגת חנפש וחבן
י סלות עניט ע0לט
ה0יוחר א5חי יעקב אשר נא0ר ע5יו חקו 5ק1ל את וח51 .כך ררשו ח 15נ
יעקב וחבן וח פאר .אב 5שם א5חיס גא0ר אצ~ 5חצט ש5שח רברים א5ו לחגירבי 0תחי5בטיח
נאקתםבי נאקת ח 55נשטע ב0רתחרין לכך נא0ר ש 5פרישות ררך ארץ וחוא ירוע ואחר בךבבניפ
א5חים .וחנח לטע5ח חארבט 5באר חכתובים ואחר בך ב5חיצת נפשס והבן זח חיטכ .וחביא

נקרא 5חץ רק ע 50וח5חץחוא בטשטעו.ועתחיחיח

טי

התי

ןיין שם.

 1ירא א ת ענינו וופרישות ררך
אדץ במו שנאמר וטי .ררש 1חמקרא חוח וירא
אתענינו ואת ע%נו חשת 5חצנו ע 5פרישות ררך
ארץ 1ע 5חבנים 1ע 5ח5חץ .ואמ ע 5נב שנראח
5פי פשו0ו רחוק 5חיות ענינו בא ע 5פרישות
ררך ארץובן עסלנוע5חבניםבי5פי פשומו נראח
ע~ט חעסל וחיניעח שחיח 5חם בסלאבח ו5טה
פירשו ענינו ע 5פרישות ררך ארץ וע50נ 1ח15
י בפסוק וירא ענינו ע50נ51 1חצנ1
חבניס .רע ב
חם נ' רברים .העטי הוא חערר ח0וב ואי5ו א0ר
ענותט חיח פירושו ב0ו ענותו בסב5ותם .אב5
ענינו פירושו עוני וחעוני חסרון ח0וב .ועמלנו
פירושו רבר שחוא ע 50בעינו ואין נפשו נהח
בו והוא טורח וטשא ע5יו51 .חצנו חוא בכהפטעו.
י העוני שחוא 0ורח
5פיבך פירשו רבותינו ו"5ב
על חסרון ח0וב אי אפשר 5פרש ,ע 5חמלאכה
התעבורח שאין וח נחשבעוני רק צער וקושי אבל
העוני חוא טה שחחש חסרטובח.ווח שחיו פורשים
0נשותיחן בי נורו ע5יחם 5עשות 50אבח בשרח
ברכהיב ובבל עבורח בשרח 51אחיו5נין בבתיחם
ברי לחפריש אותםפ~שותיחן 1לאחיופריסורבים.
מצר חסרון וחוא פרישות
ווח נקרא
ררךארץ.ועאנותיעמבלונרואיאי אפשר 5פרש ע5חסיאכה
בי חט5אבחבוראי שעבור שחוא יותרטעמל .ו5בך
ררשו וש 5ואת עמלנו א5ו חבנים פירוש באשר
ורקו חבנים 5יאורחיח וח עמלבעיניחםווח נקרא
עמל ש %רבר שחוא קשח על חארםואינו נח בו
 .אבל אין פירוש 1במו שספרשים
נקרא זחעכי
טפני שת~רות חבנים נקרא וח עט5נו שאין חרבר
צד א5א פירושו בכמש0עו טה שחיח ע5יחפ לטורח
וברבתיב חדשיבם
ועט 5בעיניחם נקרא זח
101עריבם שנאח נפשי חיוע5י לטורח.בי חרבר
שחוא קשח בעיני חארם חוא ע5יו 5טורח וע%

עפי

ראיח 5פרישות ררך ארץ0.ן וירע א5חיםביאין
וירא את בני ישרא 5ע 5חבנים ש5א שייך בוח
וירא את בני ישראלבי חוי 05כהב וירא חריגת
בניהס .וע 5חלחץ 5א שייך נם בן דחוי 05כהב
וירא 5חציחם ברבתיב ונםראיתי את ה5חץ אשר
0צרים 5וחצים אותם .אב 5ע 5חפרישח ש 5רדך
ארץשייךוירא אתבני ישרא5בי חפרישח איט
רבר רק שחוא חסר רברשייך בוח וירא אתבני
ישראל מח שחיח חסר5בני ישרא .5ועל זחשייך
וירא את בני ישרא 5ב5ו0ר שראח את ישרא5
מח שחם חטרים בעצמם.

פוק פ

וי  1צי א נ  1חי וט' .כבר אסרנו
הטעס 5טה 5א חיתח הוצאח 5ישרא5בי אם ע5
ירי השם יהברר0פני שחיו ישרא 5בטצריפ תחת
רשות טצרים ב0ו חעובר שחוא בבסן אמו כטו
שררשו ו"0 5ן חכהוב או חנסח א5חים 5בא 5קחת
 15נוי מקרב ט'בכי הרועח ששו0ט את חעובר
0טעי חבהמה בך חיח הקב"ח שומט את ישרא5
0טצרים .וכבר א0רנו שב 5יציאח 5פוע 5חמראוי
5חשםיתברך שמאתויצאחב5 5פוע 5ב0ו שחארבט
5עי 5אצ 5ואי5ו 5א חוצייו הקב"ח 5פיבך חיתח
י
חחוצאח ע5ירי חשם יתברך .ועור אטרט לךכ
באשר ראיט שהשם יתברך חוציא אותס בעצמו
0וברח ש5א חיח אפשר שתחיח חחוצאח ע5ירי
מלאך שאםבן 5אחיח חמע0 5ימר.וראוי 5באר
עור הסבח 5טהחיתח חחוצאח 0יוחדת.15ווהביון
שחשם יתברך בעצ0ו רצח בישרא5שיחיו ישרא5
5 15עםו5חיות יוצאים 0רשותן ש 5מצרש ו5חיות
ל 1יתברך לעברים ורבר שחוא טיוחד  15יתברך
ראוי שיחיח חשם יחברך חפוע5בי ב0ו שחרבר
חהוא 0יוחר ל 1בפרט כף ראא שחו*יחיח חפועל
ח0יוחד 5וח.בי חרכר אשד הוא 0יווח'לושין

פירחמ מרי"ל

רט
רוישוןיטיוחר 5זאת חפע51ח 5פע 51רק חוא עצטו
'חביך שהפע%ח חזאת מניע 5עצמו 5חיות ישראו
ל 1לעס .ש5סה 5א יפ %חרכר חזח שחוא כשיו
'חכרך וכשר ורם איט פןע 5רבר חטג'ע ל1
מפנ' שחוא פוע 5ע'5ר' 'ג'עח ואיט רוצח לטרוח,
אכ5חקכ.חכ' חוא אמר'1ח' וטהשכתוורעתו חו4
פע%תו כורא' 1כ' 11שח'' 1שרא' 5וצאים
י
5ח
ם
לעכרים 5 15טה 'חא רבר זח ע' 5ר' אהר א
'ו9
חשם'תברךכורא' חוצ'א אותם 51א אחרכ5ג שאנ
לאחיח חרכר טת'חם א 5חשם 'תברךשיחיח חה
הפוע5כעצמואכ5עכש' 1שחרכר חחואשחיחפחמ
מ'וחר  15אם כן רכר זח מניע ' 15חכרך ואם כ
לטה'חיח נעשח ע'5ר' אחרורכרזח פשוט כאשו
תרקרש ועור כ' איך אפשר 15מר שיחיח חם5אן
פוי 5רכר שמרריות אוחו חרכר חוא כמרריט
חטלאךעצמו.וזח כ' תם'ר חפע51חאיט כמרריט
הפוע1 5ע 5כ 5פנים מררינת חיצ'אח חוא כט
סררינת חם5אכים .וזח כ' מררי4ה חיצ'אח 5ח'וו
'שרא55עם א5ח'והריאיןמררינה'ותרמזחכאשו
היחח חיצ'אח שחניעח כמררינה א 5השם 'תכח
סב '5אסיע' שחר' 'שרא 5רכקים כח' כ '5שו,
אסצעע וחנח אי אפשר 5ח'ות ט5אך ושום ם
אטצע' פוע 5רכר זח כ' אם חשם 'חכרך
~
1ו
ום מלאך 5טע5ח מזחשח
5כ
לטעלח טחכ 5אכ5אין ש
לא חיתח חוצאח ע5יר' ט5אך או שום כח אחר
ועור דעכי 'שרא 5ח' 1תחת רשות מצרים 5נטר
כטו שחתכאר סעסים"רכח מארואין טלאך טנו
ברשות טלאךאחר.שיש 5מצרים ט5אךנםכןוכיו
שנהנם כרשות מצרים חחח כח מצריםאין ט5אן
גונע כרשותוכ אם חקכ"ח כעצמו שאין שום כו
יצ 15וחוא א5חי הא5חים וחוצין
ומלאך נהשכ א
ישרא 5סהוך רשוחם1 .כ 5חפירושים אשר אמרנ
בזח חם כרורים ואסח"םכ5י ספק כאשר תרקרי

יו

בזח.

*1ו צי אנ  1וט /חנהיש 5רקרק כטאמו
,ח שאמרועכרתיאני %א ט5אךוחכיתי כ 5ככח
אני %א שרמוכו'רטנין רכרזח 5רורש דחוא 5א
קרא יתירא .וחרמכ"ן פירש כפירוש חחומ,
שחפרשח חזאת הוא רכור כהמח ואחרן א 5ישרא'

כרכתיכ כ 5חפרשח 5טכח ישרא 5ואם כן חו
למכהכ ועכר חז 5ננוף כטו שאמר טשחיישרא'
51טה כתיכ ועכרתי 5כך ררשו א5ח רכרים .ואי
חתירוץ מספיק ראה נכ שחוא רכר טשח ואחר
5פעסים שירכר כזאת חפרשח ש5א 5נוכח ישרא
כרכתיכ 51קח 1מן חרם 51א כתיכ 51קחתם מן חרו
ועור כתיכ וא51 1%א כתיכ ואכ5תם שם כן חח
רמרח א 5כהשח 51א רכר טשח ואחרן א5
י"
ישחריא
5ינכרכחיכ 5טכח נםכן כזאתחפרשח.
נ
.אהע

עי

*!צ

_4קחוא גו 55סשח ואחרן עם
סרכר 5טכה
שראי
ים
בא 15טשח שחר! עומר כסאו
ישראל ונשחוא
מרכר כנגר ישרא 5כ5כר 5א ' %%פשח ואחח
עטחםכי א! מרכר 5נסתה וחרי  %ברחךצריך
15טרכךרחא כ 5חפרשח שאחרזחוראית'ופסחתי
חכל רכר חשם יחכרך מרבר כער 18מ 2ואם כן
חפרשח חזאת נםכןרכרי חשםחוא.לגךיש 15מר
רחוקשח 5הם דחוי 5מכהכ ועכרתייחטת מצרים
%עשות שפטים 51א יכתוכ ועכרתי כארץ סצרים
וחכיתי דחא אין כ 5אחר ואחר רכר כפני עצסו
דחא חחעכרח חוא 5חטת %עשות שפטים1 .כ1
כפרשח שאחר ואתכהיכועכרח'5נגוף אתסצרים
וי
אכהיכועכרח'וינטףסצרים5.פי שחעברח חוא
ינטף51 .כך ררשורכותינו ז" 5רלכךכהיכועכרתי
וחכיתי אעשח 5טיררש ועכרתי 51א טלאךוחכיתי
51א שרה וככ 5א5הי סצרים אעשח שפטים אני
51אחש5יח .וחארצריך5כ 5אחר ואחר טעוטכפני
עצמו פירוש רכר זחכי חפע 5אשר חוא כע51ם
נח5ק 5שני חלקים או שחפע 5חוא כררך הטכע
וכמנחט ש 5ע51ם או שחוא ש5א כטכע וחוא פוע5
י %קיס .חאחר או
נשסחייו.א פוופעו5ע5חונסייחי1נע5ח5קישנ
י אותח חויח נעשח טח
יר
שירצח כמו שנתן חמן וחכאר5ישרא .5וזחו פוע5
ש5חויח .או חוא פע 5ואינוחויח רק חוא חפסר
וכזח נעשח חרכר כמו חטלאך שחכח כמחנה אשור
כי כזח שחרנ מחנח אשור נ 1%ישוא .5וחרי 5ך
י אחר ש5א ע5
שלשח רכריםויייאת ישרא 5ע5יר
יריחקכ.ח אפשר 15מרע5ירי ש5שח ח15אושחיח
חם5אך מוציא את ישרא 5ביר חזקח וחיח פוע5
חנא51ח או שחיח מחריכ ושורה אתמצריםוכשכי5
כך יצאו כ' כאשר חחריכ סצרים יצאו ישרא 5או
י טערכת שמים
שחיחזחע5ירי חטכעדחיינוע5יר
ורכר זח טכעי .וכנגרוחוחאראפשווען 5אטר 551אאעעל5ירי
חויח.
מלאך שפע 5חיציאח
ירי
י חפסר מצרים 51א ע5
שרף 5פע 51חיציאח ע5
ר
י
י חש5יח חוא מנחט ש 5ע51ם ש5פעסים אומה
יר
אחת שפ5ח ע51ח וזח נקרא ש5יח שחטכע חוא
ש5יח ש 5הקרוש כ"ח 5פע 51כע51ם חזח 1כ 5רכר
כע51ם חשם יחכרךפוע 5ע5ירי הטבע וחוא ש5יח
חטקום ורכר זח נהכאר ככטה טקומות ופירוש זח
נכון .אסנם יש כזח רכר נפ5א ועמוק .עור רעכי
חמלאך חזח מיכא" 5כ'4מטריא טלא"ך ושר 4זח
חוא
ש 5טים
1ח 15שני חם5אכים
נכריא
א5
כע
מיו
ש5
י'חם נאמר
י אש 51פיכך נקרא שרה
י
וענ
י15ם כטרוטיושחעמיר מיכא 5מיםונכריא5
אש
רח
כש
ו
אשואין חאחדמזיק אתחכירו .וחנח חמים וחאש
חםשניחפכיםכפע51תן הש פע151תכע51םנכהמכים
מ! פהת חטיםויש מ! טדת חאש 51א תטצא כח

 .פירוש מהר"ל

8ש

היהה חתאח .ומה שאטראניחיאני חוא 51א אחר
חשענין נפ5א5מנין שרטו בכאןע5א5חיםאחרים
י א5חים אחריםבי ח15
ש5א חיהה החוצאח ע5יר
חכאו1ת5אקרושות מאש5כחהישםות חטרבבה .ואטר אניחי
אני אחר חם
אחרים ב15מראניח' חוא
חשם חטיוחר שא5יו חיו מקרינין שעיר הפניטי
51א אחר שא5יומקריבין חשעיר שע5חע5יוחנורל
5עואו .5ואחר שררשועברתי בארץ טצריםאני 51א
טטצ5ראיךםוהביתי ב 5בטר אני 51א שרמ ובב 5א5חי
אעשח שפמים אני 51א חש5יח ררש עור
אני 51א אחר חם א5חים אחרים שנתן חשם יתברך
5פש 5פע151תזרותואינםבב 55סרר טצשות חש5ם
51א חיתח חוצאח טמצריםבעניןזח .בטוחטזיקים
וחשרים אשראין פש5תם נכהשבת 5סרר חמציאות
ממ שבתוב א 5טוציאם טמצרים בתועפות ראם
ואטרו רבותינו ו" 5ראם ח 15השרים ות5ה יצשת
מצרים כהועפותראם.חווו רבר עטוק וטופ5א שבא
15מרבי חשם יתברך חוציא את ישרא 5בפע151ת
יוצאות כע חקש חטבעי במבות שבאו ע 5מצרים.
ורבר וח מתיחס א 5טעשח שרים שחםמזיקים 1ב5
פע51תם ב5תי מבעיתבי חם וטעשיהםיוצאים טן
סרר חמציאוח במו שנתבאר בספר עראריחאפי5ו
חכי 5אחיח חהוצאח ע5יריהם רקחיח חב 5בסרר
חטציאות זחו שרכתו חבטים במאמד חוח ועברתי
אני 51א ט5אך 1נ/1ואין פירוש ז51ת וח רק שחוא
יותר עטוק מארוריבזה.

י ב 5חט5אבים וח
הב 551הב 5ז51ת חשם יתברךב
טטונח ע 5וח ווח טטתח ע 5וח אב 5חשם יתברך
חוא חב51 .5ב 1אטר ש5א חיתח חוצאח בבח ט5אך
חטמונחע5חטיםויבאופע151תפנגובפי מח שחש
ראת שיבא טמעויש פש5ח 5חפך שחם.טטרת אש
51אחיהה שצאחע5ירי כאוחנםבן .ע5ירי
חש5יח כי חפש15ת אשר חם בע51ם חבאים כע
חע5יונים נח5קים 5ח 15ש5שח ח5קים .ווחבי חוא
חע5ח חראשונח יהברך שטו וזברו 5ער שב51ל חבל
ואין פע151תי 1בח5ק ב5בר רקבב .5וחסלאבים חם
טטתים ע 5רברים פרמים בטו שאטרנו 5טע5ח.
טים ונבריא 5אש ואין אחר ט55
1לפיבך
הב 5רקב 5אחר ח5ק אחרפרטי .אטנם יטצא סלאך
אחר איט שע 5פרט והוא ט5ל יותר סשאר
ט5אבים *מנם ה15ק בין ט5אך וח ובין חע5ח
חראשונהבי ב55ית ש 15בבח קטןיותר .נמואבי
סלאך ושרה נבר5ים טן הסכח חראשונה 5נטריבי
ב 5אחר פוע 5רבר פרמי וחוא יתברך כ 551חב.5
והענין חש5ישיב .יש טלאך שחוא אינו פרמי
ואסגם בש קטן בפע51ח .א5ח חם ש5שח רברים
ב551ים ב 5חח5קים5 .פיבך נקרא ש5יח.כי ש5יח
'ב~חובענין חב55יח אב 5טפני שחוא ש15ה 1חווו
קמן במהרינח שחנר 51ש51ח קטן ו5פיבך בח קטן
יש  15אב 5הוא אינופרמי .ואצ 5חחבמים ירוע
'בי חש5יח חוח מטטרו" 1שטובניטמריא שרי ואטר
ע5יו חבתוב חנח אנבי ש51ח סלאך ונו'בי שטי
בקרבו וקראו אוחו חחבטים שרי קמן וע5יו נאטר
פרק
נערחייתי מם זקנתי 1ב 5ח 15חרברים שבחו
בב55ית אב 5בבח יטב 5מקום א 5האטר חס
בי ר חז ק ח ע חרבר ובורוע נטויח זו
וש5אבי שא ק
חמחטן-אל חע5ח חראשונה בבל5ית חחרב ובטורא נר 11 51ג15י שבינח ובאותות זה
ששאיתברך ב~5חבלאושיחיח טיבא 5אונבריאל חטמח וט' ובטופתים ע חרם וט .,חנח במאטר
טתרטיםא5יו ב4ך15ת חבחשיהיח בחו ברברפרמי חוח יש 5חטוה מארע5יואיר חברחבתוב חרברים
ב5י תב5יתביאין חמח אחרמברווויוא5יו ברבר חא15יחר חרבר וחחרב 1נ15י שבינח והממח וחרם.
רקבי חט5אך חזה חווו
ואינו בח פרטי בטו ושר 5מח טזביר חרבר ט %שאר חטטת ובן סבת
טיבאל שהוא ממתח ע 5טים ונבריא 5ע 5אש ווחו חרם 1ב 1סח שאטר ובזחע נפיחזו חחרב מח חוא
רבר פרמי5גמרי .אב 5אצל חש5יח ימצא בו רבר חרב שחיה במכות מצרים אם הוא טטח בטחת
כ55י במח וטב 5מקום אין ט5ל חב 5בטו חשם קשיא 5מח זבר את חמלח חזאת אחר מבת חרבר
יחברך 1ב 1טררינת חמלאך ומררי4ת חשרה שבח 51פני מכתחרם1 .ב 1סח שאטר ובאותותזה הטטח
ש5חם בנורל חבח יותר אב5אין רטיון ושוף 5חפ אף ע5
שחטמח חיח עושה בו חאוחות 5מח
א 5חשם יתברךכי בח חשם יהברך ב5י תב5יה .יחשב 5רברבפני עצטו שחטמח 5אחיח עושח רבר
נטצאבי מררינת ח%אךומררינח חשרה נו %חבח בי אם שחיח טביא חטבה שבאחע5יחם .ואם זבר
ומררינת חש5יח בבחנ55י 1ח15
חרברים הם רברי רבר שנרם חטבה 5א חיח צריך 5חזביר חמכח .דע
חבמח51 .פיבך אטרועברתי בארץ מצריםאני 51א בי חסאטר חזח חשענין נח 5מאר מאר בחבמח
סלאך ש5א חיתח חי
צשח בבחח5קח5ק האחר טמרת שררשו אח חבתוב חזה ויוציאנוהי ממצרים ביר
י שרף בבח שני טמרח חאש חזקה ובזרוע נטוית ובטורא
חטים 51א ע5יר
ובאותוח
51א ע 5ירי הש5יח בבח ששא כ55י אב 5בחו ובטופתים ע 5חרברים חחמשה .וזחנרוי
שספר חבחוו
בקמנותבי אם ע5יר
י חקב"ח בעצטו אשר חוא טיני טטת שבאו ע5יחם .ויש טבה שבאח ב6
ט 55ח %ובבחו חנחל ב5י קץ ותב5ית
יח פש5ח במקב 5רק שחשם יתברך טס5ק עצטו מן
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מנטצא וומ חנטצא נערר ואין כאן פעו5ח בטקב 5נהבאר בספר גורארימ .אב 5עיקר מרכר הוא סח
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רק ס5וק טן מנטצא .וטפני כי מרבר חוא חערר שנאטר 5טן5מכי מוא יתברךאיןפוע5חיראחכי5
מנטצא מטיתמ הוא מערר ב5בר ו5פיכך אין אב 5מיראמ הוא בטתפע5 5א שיחימ פוע 5כ55
ג
יאת נאטר ע5ימ שמימ פוע 5במם הטגח ו5פיכך אין מיראמ בירי שטים .וטפני זמ נקרא
מטכח מז
רק ג 5מנטצאים קיוטםבויהברך וכאשר טסתיר משם יהברך נורא 5א טיירא שחימ טשטע שמוא
כיטחם או יקב5ו מערר ומם אינם נטצאים.ואין סיירא בריותיו וזמ אינו כי מם מקב5ים טטנו
פניו
ממערר טפעו5ת פוע 5משם יתברך בטקב .5ו5פיכך מיראמואין כאן פוע 5מיראח 5כך אטרנורא .ורבר
מרבר הוא בא טמטת ס5וק הע5מטן מנטצאים ובוח זמ ארוך מספור מארואין כאן טקוטו אב 5אטרט
נעררים ונפפרים 5שעח אמת כטו כ 5חערר 5ך בוחכי מיראמ חיא כסו טטוצע בין מיר
שמאםינו ספעו5תפוע .5ובטכת הרבראיןראוי 5וטר ממוקח שמוא הרבר ומורוע נטוימ שמוא החרכ.
שמיח פוע 5כמם מרכר .אב 5נעשמטב5י פע 5במם .וטח שאטרו ו" 5כיר מוקח ז 1מרבר אין מפירוש
ומוא כטו שאטרנו שהוא יהברך טס5ק וטסתירפניו יר מחוקח מוא מרבר כ5בר א5א מרבר וכ 5אשר
יבמ5ון ומם נפסרים ווח 5א נקרא פעו5ה באחר .סטינו .וזרוע נטויח ז 1חמרכ וכ 5אשר מטינו.
5נטרי ובטורא נרו 5ז 1נ5וי שכינמ וכ 5אשר טטינו.
ויש טכה שחיא מפך וח ומוא כח
פו~כי מרכ והכוונח בומ שכ 5מטכות שבאו ע 5הטצרים חיו
כטקב .5וזה שאטר וכורוע נטויח זו חחרכ
כח פוע 5בטקב 5הטכח וזה נקרא מרכ .אב 5כענין א5ו ש5שח רכרים .או שהניע 5מם הפסר
חוא שכינח חוא רבר סטוצע שאינו כש חחרכ כח וחיו 5אפס וחיו נפסרים טיר .או ע 5ירי שמיח
נ5ו
י 5כמקכ 5ואינו כסו חרבר הפך זח שאינו כח פוע 5ככחו כחם או רבר מטוצעכין שניחם שחיו
פ1ע
פע 5בטקב 5כ .55ונ5וי שכינמ שמוא חסורא 5א סקכ5ים מפעו5ח טן משם יתכרך .וזמו כטו נ5וי
מימ ע 5שחיח פוע 5בחם ש5א חיתח חשכינח שכינח שחיו טתפע5ים טן חנ5וי חשכינה .וזח
יר
יה כמם .ש5בך אטרנ5וי שבינח כ5וטר עניןנ' חוא כסואסיעי כין משנים מראשונים.
פוע 5הירא
שכינח כ5בר מתמרש טורא 5טקב 5בי כף שיכין א5ו מרבריםירעכימיו נ5קיםכענין
טצר ~ו
י5א מימ פ1ע 5ממורא מזאת בטקב .5וטכ 5וח בכ 5טכמ והבן רכר זח פאר כי חוא נכון
נמצא
י
כש באןשוע 5שטניע טטנו יראח א 5מסהב .5וישר.וערייןאין כאן זכר אות או טופתכי אפשר
טקום י
ואין זח פוע 5נטור בעצם טן מפוע 5ש5אמימ פוע 5ויבו5 5מיות מב 5כררך ממכעכיאין מרבר וחמרכ
חיראח .וזמ כטו טסוצע בין חרבר ובין מחרבכי ונ5וי משבינמ יציאח סן ממבע כ.55
 1מנ מ א  1פ ר כ א  1ת  1ת א מפא
ג5וי שכינח הוא הסביא מטורא א 5מטקב 5אךאין
ו5ת מפועל שאין מטורא רק טן חטקכ 5שכא לו ובטופתים וח מרם .וכיאור חרכר חוח בענץ אות
פע
יראמ וחוא טקב 5הפעו5ה טצצטו .ווח רוטח טצר וטופתרכתיכ כקרא ונתן לך אות אוטופה .ובטפרי
סה שיש כאן פוע 5וסצר סהאין כאןפוע .5רוטמ בפרשת ראח ונתן 5ך אות כשטים וכן מוא אוטר
ארם אשר שם וחיו 5אותות הטוערים או סופת בארץ וכן חוא
א 5טלך נדו 5שבא לטקום ארם
טקב5יםהטורא .נמשכ ממורא שקובכנ5יו ואשר מתפע5ו אוטר אםיחימ מ 5ע 5מניוח 5בדחוע 5מארץיהימ
ש5א חיח וח מן חמלך רק כא5ו טעצטו מימ שהרי חורכ ויעש כן כ5י5ח חחוא ונו' .ו5פירוש זח
מוא 5אהיח פוע 5המורא כעצם א5א שחם מתפע 15קשיא סה שאטר כאן כאותות וח מטטח אף על
כבואו 5שם .וטכ 5טקום סצר סמ נמשככי מטלך נכ ראין וח אות בשכים .אכ 5יש 5ך 5רעתכי
פוע 5ממוראכי באשר ננ5ח 5שם כא סאתו מטורא .כ5יאינוי אשר נראמ בפ1ע 5נקרא אותכנון שיאטר
ו5פיכךנ5וי משכינח שהוא הסורא חוא פוע 5טצר מנח מפוע 5מוח יפע 5כך וכך וזח נקרא אות.
שככואו 5שםנכישך טאתו הטורא רק שאינו פוע 5וחשינוי אשר מוא כמהפע 5שיאטר כי רבר זח
נך ובך וומ נקרא מופת .וטפני זח אטרו
נטור סצרכי מטקכ 5טקכ 5מטורא טצצסו .וכאשר
סתפ~ו"5כי אות בשטים וסופתים בארץ.ופירוש
תכין רכר זח תכין סה שנקרא חקב"ח נורא מא 5מכטים
מנרו 5מנבור וחנורא וחוא 5שון נפע5כיאין 5קרות כי חשכהם מם פ1ע5ים ואינם סאפע5ים .ומארץ
חשם יתכרך כ5שה פע 5טפני שחיח טשטצ שחוא טתפע5ת ואינח פ1ע5ת .וכאשר יתן אות גשטים
פוע 5מטורא .אב 5אין חשם יתכרך פוע 5חטורא שיחיו פ1ע5ים כך וכך יקרא וח אוה .ומארץ מיא
רא ממקב 5חטורא מוא ירא סעצטו ואם 5א ירצח טתפע5ת אם יש שיעי כמ וח נקרא טופה5 .כך
למיות ירא אין כאן פוע 5שפוע 5כו חיראה .וזח מטטח שמוא פוע 5חשינוי שיש בו נקרא אות
ני מסה שמוא עץיפע5
שאטרו מכטים ועתמ טמ חי שוא 5טצסךכי אס שמרי נראח שינוי
כפו~ אכ 5משינוי אשר מוא
ליראמונו' וררשו ז" 5מכ5בירי שטים מוץ טיראח נך וכך וזח נקרא אות.
שכףם .וביאור חרבר מוח חוא ענין ארוך טאד בם"ב 5הפעו5ח שאטר ראח רבר מרוש כי רבר

שי

חי

פירוש מהר"ל

ח2
זח איט ראוי לחיות נעשח בו כך וכך חגח יחיח מכח שחיאכי
א פועל כאחר והשם יחכרך סואזיר
נעשחבו רברוח נקרא מופת.ואין ככל מכותשינוי פניו מם נפסרים כמו שאמח ביר חוקח  11חרבר
בטהפעל שאמר רכר זח נעשח כו חרוש כמו חרם רטשמע שכא הטבח עליחם ביר חוקח באשר חשם
שנעשח מן חמים רם שחרי חיא בריאח שאיט יתכרך מסלק כבורו טן חנטצאים כאח סכה גרולח
בררך חטבע .אבל שאר מכות שחיו חמים שורצים וחוקח על חנטצאים ער שחם לאין ברנע אחר ווח
צפררעים אין כאן חרוש במחפעל שהרי כל יאור פכואר .ואם מכה שכאח מצרחפועל .או מכח שבא
ררך להשריץ צפררעים וכן ררך כל ארץ לחשריץ עליחם מצר חטתפעל .או מכח שחיא מצר חפוע3
גנים ואם כן אין זח שינוי בטתפעל .וכן חערוכ ומצר חטהפעל ביחר שכא יראח על חטקבל .וכאשר
כבר חיו בעולם חחיות חחרסות אלא שצריך חוכיר חכהוב שבאו טכותעליחם
אשר חתבאר
להביאם על מצרים וכן חרכרוכן חשחיןוכן חכרר אטר גם כן שעשח חקכ"ח נסים ונפלאות בטצרים
ובן חארכח .וחחושך אף על גב שאין רקיל לחיוח לסען חוריש שסו .לכך אפר חכתוג באותות
חושך כעולם מכל סקום אין חחושך רק חערר ובמופתים .אותות וח חמטח פירוש שחיח פו%
חאורו5פיכךאיןשינוי וח אל חמתפעל רק שצריך במטח רכרים שאין ראוי בטבע ובמנחט של שלפ
סבח שיבא חושך לעולםרהיינו רבר חמכטל חאוה שיפעל פועלוח .ובכיפתים וח חרם פיררט שינף
ומכל שכן מכה בכורות אינו כלל שיטי במתפעל טצר חמתפעל שנשתנח לחיות רם מין ראףשיחיו
רק שצריך סבח פועלת את סיתת חבכורות .לפיכך חמים נעשים רם וכלשינוי או מצר חפועל או מצר
לא חמצא מבח שתקרא מופת ר 9רם שחמ שיטי חמתפעל כאשר חתבאה וחו פירוש המאמר כאשר
בטתפעל שאין מצר חמים שיחיו רם וכאשר תבין אמתת רברים אלו .אמנם אם חרצח לומר
תאפר חחטח הואת עתח בוטן חחורב תצמח חטח בפירוש חסאמר חוחכי חנטצאים בכלל יש להם
ווח טראישיטי אבלאין וחשינוי בסתפעל שחרי שני רברים חחומר מצורח ורמוו חכמים רבר זח
החטח חיא מובנה לצמוח ולנרל חטח .אבל שיטי כאמרם בל טח שברא הקב"ח בעולמו וכר ונקבח
במתפעל הוא זח שתאמר חנח טן חקטנית תצמח בראם .בי חוכר חוא חצורח וחנקבח חיא חחומר
חטח ווח טראי איןשינוי בפועל אבלחשינוי חוא ורבר וח ירוש וחחומר איט רק חתחלחכי חצורח
בטתפעל שאיט ראוי חקטנית לוח .משם יחברך חיא שלימות הנסצא ואין נמצא בשלם שאיט
במצרים פעל שנוים עלירי שני רברים אט שחרי מחומר וצורח וחוא יחברך חמווונ והמחבר אותם
אין ראוי שיחיח המטח פועל צפררעיםוכנים וברר באחד וחבור שלחם ענין בפני עצמו וחטח לוח
וארבח וחושך וחיח הממה פועל רבריפ אט .לכך חנקבח שחיא כטו החומר מובר חוא
חצורה
כב
בק
אומרבאותותזח חמטח.ושינויחשני מצר חמתפעל וחקכ"ח מחבר אותם כאחר שחרי שתף ח
י"ח שסו
שיחיו מןחגיםרם.ושיטי וח מן המתפעל שאיגם ביניהם חיו"ר כאיש
אחר וחח"א כאשח .הנח עלירי
ראוים לזח חמים משם יתברך רצה לחרשבסירים שטו נעשחויוונ בי שמו מאחר ומקשר שתם
שינוי טצר חפועל ווח באותות ובמופתים .וררשו בחבור אחר גמוה חנח יששישח בחינוה .חאחר
באותות זח חמטח גמופתים וח הדם וכבר חתבאר חחומר .חשני חצורה .חשלישי טצר חבור החומר
ענין זה.ועיין בפרק שאחר זח תמצא שר מטאר וחטרח %1 .וח יש ראיות ברוחתואין כאן סשמו
שחרם נקרא מופתולא שאר מטת חחעיקרחפירוש ונהבאר כמח פעמים וכל רבר ורבר יש לו ענין
כאשרתבין רברי חכפים .כלל הרכרכי חנסים חם סיוחר .וכאשרנדעכי חחומר נקרא חתח5ח וחטרח
שנים .נס בפועל וחוא יקרא אות .תט כמקבל נקראתכלית ושלימותוחבורם שחוא חשמר מטרח
חפע
צורליחם ווח נקרא מופת .וטפני שחמכות שבאו חוא רבר זולת שני חחלקים .וכאשר חשם יתברך
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הטבח עלחחמרי
חטאם כרכתיב ונם את חטי אשר יעברו רן אנכי .שחוא חחחלח ובאח חמכח על רכר שחוא צורח
וחכ' לחראות נפלאותיו כרכתיכ כי אני חכברתי שחוא שלימות חרכר ובאח מכח על חקבור של
את לט מת לב עבריו למען שיתי אותותי אלח חחומר מטרח .וכאשר תרע כי באשר הוכה
בקרט ~מען ספר באוני בנך ובן בנך את אשר בחתחלח שחמ חחומריבאלו חעררכי חחערר חוא
התעללתי בטצריסוטי.לפיבך ביאר חכתוב שחשם מפאת חשמר כאשר ירוע מענין חחטור שרבק בו
יתברך חכיא
שלאעבואנש עליהם ער שלא חיח רבר חחערר .ולכך טבת חרבר שחוא חחערר הואכיכה
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חשני
בראשונח ביר חוקח ובזרוע נטויח ובטורא נרול ובזחע נטויח 11חחרב.רצונו 15מר חכאח לשלימות
אלו שלשח כולם טוריפ על הכאח שבאח %יחם חנמצא שחוא חצורח ורבר וח נקרא חרבכי חחרכ
בי אלו שלשח רברים ב~לים כלטיני מכוח .אם חוא המחתך חשליטות ומבטט ולפיבך הכאה

יככ

בכי

פ'רהש מהר"ל

דמ
לשליטות חנטצא נקרא וח חרב.בי שליטות חרבר
שחוא שלם וחרב שא חטקצץ את חשליטות.
י~
חקב"ח הפסר חשרח שחוא שליטות חנטצא.וח
ו
בט
ש
ובטורא גר 4מר חלקחשלישי ששא חחטר סשכ4
וצורח .ובבר אטרעבי מאתו יתברך חבור חחונ4
וחצורח ובששר חנטצאיםיוצאיםטן חסרראו חשו
יהברך אשר מאתו חטר חוח טתנגר אל חחטו
ובא טורא נחל אל חנמצא.ווחו%וי שבינחשהיו
טתמר חשם יתברךאליחם .ובלל חררש חוח שבו
טטר בי אלו עשר סטה שהבש עליחם הקב"ו
חיתה הטכ בבל .או שחיתה חטבח שחבש
חשטהיח~
ח חרבר וטכח 11שייכת אל על
א
חערר ששא
שחבש עליחם טכח שחש חפך וח ושא חרב
שחחרב שא שטור ופחתך שלימת חצורה א
שחיתח חטכח אל חחטר של שטרוצורח ווחו 1%
שבינח בטו שחהבאר.ברי שתחיח חמכח בבל שי
חלק שלא חיתה בו חטכח ועריין אין באן וט
אות ומפהבי אפשרויטללחיות ח %ברוך חטבו
איטיוצאטן חטבע %לביאיןוח יצשחטן הטכו
חרכר וחחרב תטי חשבינח .וחנח אוטר באותמ
וח חטטה ובטוסתים וח חרם בטו שנהבאר למעלח
ופיחש וח אסתי ובחר ליודע בינח וחבפח .חט
חהבאר לך פיחש חסאטר על וח ושאענין נפלא
וכאשר תרקרק עורותעייןבוח תמצא ש%חרברין
אשר נהבארו לסעלח חם פירוש חסאטר על אטתו
אךלפי שחרכרים חםעטוקים מאראי אפשרלבאו
חבל בשור גטור ונטן .לבך על חסעיין לשסיו
עיון בוחבי חרברים חא 15לא מטח טבח סברו
אבל הם אטתת פירוש' וח חמאטר .וברי שתח
לחבין רברי נסתר ארטח לך בוח ררך ררש וטוו
תביןחרכרים אשראטרמ.
ביר חוק ח  11חרבר שחוא סן סלאן
חמת ווש בוטת אברחם וטטרתו שחרי אברה
נתנסח בעשרח נסיוטת ועטר ננר חשטן
סלאך חמת בראיתא בפרק אלו נחנקים .שש~
רי
ר
וא
בו
נטויח  11חחרב מ וטת יצחק וטטרהו שנטח צ
5היות נשח
רבט.טוןטוחרחארב בוטתו חבש חקב"חע'
סצרים חח
שרול % 11וי שבינה בוטו
יעקב וטטרתו שאצלו נאמר בי שם נ 1%אלי
חאלחים בברשססנ אחיו .וכאותות וח חסטח
וישוח חטטח שאשלושליוש~
מ
בוטת פשח"טרת
5חיות פה5בו ברכתיב ופטח ח%חים תקחבידן
ובסופהיםוח חרס בוטתיחושע תלטיחזנהןא5י
חקב"ח לששך רם חאוטות בטו
שעשחח לעסלי
טיר51בלסלביבנעוונםל"שרא5ברםטיל שאטר
חטצריים רם אט רואים עליבם בטרבר וחשחיו
רם טילח של יחהמש וע5ירי אברחם יצחקויעש
יכהזה חוצשם בארץטצרים
נהן לחם חארץוע5יר

8צ

ועלירי יחהשע חבשם לארץ בנען .יכאשר הבין
מצאבי נרטו לך בוח חררש שהשם יתברך בח'
טחת אלו אשר וכרמחיח פועל בחם מרשתיובי
באט חטחת פעל בחם טרשת יתבדך וחבן פאר
רברוח.
ר ב ר א ח ר ביר חוקח שתיםוט' .חנח
בא מאר פטקוח שלבירחוקחבענין אחרושתיחם
באחרנטניםשאין פיחש אחר מתר חאחה ובאשר
תעיין בפסוק תמצא בה' טטת ראשוטת לא חיח
הקב"ח טחוק לבו ואילו בח' סגות אחחנות חיה

חקב"ח פחוקלבו שטוח תראחביח' טכות אחחמת
הם בפולות על חראשוטת ובאשר בא עליחם בפל
טבות לא חיו יטלים 5עטור וחיו שולחים את
ישראל לבך כאשרחגיע לח' אחחטת מטר ויחוק
ח' את לט שטוח תראחבי חטטת בפוטת חיו
 %סצרים .וכאשרתעיין תטצא שחטטת חיו
בפולות טסרי שחרי חטבח חראשונח טן ח'
ראשוטת חיתח רם .טבח ראשוגח טן חאחחטת
חיתחשחין שאין חשחין רק תוססתרס.ואין חטק
ביניחם רק שחטכח חראשונח טן ח' ראשוטת
חש רםבתההונים וחשחין חש בארםשחרי חארפ
שא חתחלח חעליונים שהר יש בו חנשפח טן
.יהמכח חשנית טן ח,
ח%יונים ורבר טכואר שא
חראשגות זפררעים שרץ חבא טן חטים בתחתגיפ
וחטכח השנית טן ח' חאחחטת ברד ששא טן
סים חעליגים בדאטרינן בפרק קסא רתענית
ובבראהמית רבח בפרשת בראשית שהטטר טן טיפ
חעליגים ובן חברר בוראי טן טים חעליונים חפ
שאין חטקבין טטרובין ברדשאין ברר רק סטר
שנקפא .סבח שלישית טן הראשוטת בנים וחם
שרץ חארץ שכח שלישית טן חאחחטת ארבח.
וחארבח שא שרץ חעוף רכחיב בל שרץ הע41
חח4ך על ארבע שקץ חוא לבם אך את וח תאבט
י אף
סבל שרץ חשף את הארבח לטימ וט/הריב
חטחוריס נקראים שרץ חשף ובל שבן הטסאים
שנקראים שרץחעוףשין חב%ביניחם רק שחבנים
חם שרץ חארץ בארץ 5סטח שרבח שרץ חעוף
לטעלח טשפה בשטים שאין חארבח כממבנו בארץ
41א מופף בשטים שמפל הוף ישפף על פני
רקיע חשטים .סבח רביעית טן חראשגות עחב
סן חחיות וחחש לטטח במר וח למעלח החושה
ויחעבי חחיות חחוות ספשלתם בלילח ובחושך
ברבתיב בקרא תשת חשךוחיהי לילח ט תרמש
בל חיתו יער תורה חשכוש יאססון ואל סשנהם
ירבצון .ושר חעחב נקרא ערוב על שםעירובחיות
רעות וחנח חחושך גם בן נקרא ערב חסך חיום
"נקרא טקר .ופירשו חטפרשיםבי הלילח נקרא

ערב לפי שבו סתערב חכ 5ואין חברל בין רבר
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5רבר~ .פיכך הערוב 5טטח טן עיחכ חיות חרעוה
רומת אל חושך שחמ עירוכ שכא פן שקיעת
חשכדמ סימעלח .חסבח חחטישית פן חראשוטת
חיח הרכר לפטח ככחמות נטי5ת נשטח .חסגח
חחמישית מן חאחחטת חיח מכת כטרא
נטעת נשמת חארם שחיא טן חע5יונים .חרי
כטרותנטי5ת נשמה חארם שחיא מןע5יונים.חרי
לך ח' מכהץ חראשונהץ ננר חי מכות אחחטת.
כי חתחתונים וח~יונים שק1לים מצטרפים ~ח ל1ח
מתחכרים ~ח לוח כאשר יחע מארלטעיינים .מי
מטת ראשוטת מן חתחתתים ש' מכות אחרוטת

ח ה~יתימ וטפני שחעליונים וחתחתונים
טהחכרים ~ח ל1ח ררשו כיר ח~קח שתים וכ~רוע
נטויח שתים כי חטטת טצורפים טוחתים יחר.
וכאשר חכין וח הבין לטח כ0טת חראשוטה לא
היח טח~ק'לכ1 1איל 1כמטה חאחרוטתחיח חקרוש
כ"ח מחוקלכ .1ש1לעור שלאחגיעו חמטתיטררגה
חארם שכ 5ח' 0טה חראשונות חם כתחתתים לכר
51א חגיעו לטרריגה חארםכי טרריגה חארם חוא
החח5ת חעליונים חיח פרעח מחוק 5כ 1סעצמו
תוכר ע 5חמכח עד שחין שחמ כארם כעצטו.
מה ע 5גב שחכניםחיו גםכן כארםאין ~ח כארם
5גמרי שחרי חכנים כאו מן חארץ אכ 5חשחין
חחחלתו כארם .ומאו לא חיח יט 5לעמוד אם לא
חיה חקכ"ח טח~ק 5כ 1נגר חווק חטכות.כי חטכוה
חיו מתחוקיםע5יו יותר מטח שחיו יכ~ים 5עטוד
5כך נגר וח חיח חקכ"ח סחוק 5כ .1ומכ 5שכן
בטכית חאחחטת שחם שר יוהר ממרריגה הארם
אם 5א חיח הקכ"ח מחוק את 5כ 1חיח ש51ח אה
לכך הוצרך חקכ"ח לח~ק את 5כ .1וחנח
ישתר
יר 5ך מררש וח ותעיין כו חיטכ כי צריך
אא
ב
ה
חמעיוןיעסורע5כוריו.

פרקיא

א 15חו עשר טכ1ת וט /אם
חייט כאים 5כאר כ 5ענין חמטה טח שאפשר
לרכר טוח חיח ארוך חמפור מאר מאר ער שחיח
5כך חפצא כפרקים
מכיא חכיאוריאריכות
חקורטים ככיאור כפדשתגר~
מרא וכפרשת כא יותר
טמה שגהכאר כאן.ועיין 5סע5ח ככיאור חפרשח
מין להאריך הנח כי שם חארכט גם כן מאר.
מ 15טטת נתן רכי יחורח כחם סימנים רצ"ך
ער"ש כאח"כ .רש לרקרק מת חידש רכי יחורח
כסיגע חוח וטח צריך לסיפן ח~ח .וכוראי כאשר
ראחרכי יחורח כאלו פטה רכר מסוררנתן 5סרר
שלחם סרר ראוי .ווח שראח כי חיח מכה חרם
כהתראח ומכת צפרדע כחתראח וטכת כנים כ5א
חתראה 4ואחר כך חור לסרר חראשון טכת כרר

יסד

חתרעה .ומכה אחרונח שחיא טכת כטחה גם כן
כהתראח51 .סרר ח~ח נהן סיפן רצ"ך ער"ש
כאח"ב .ועריין צריךעיון אחר שרכי יחורח נתן
ן מכוון כאו חמכות
סימנים כרכר ח~ח מוכחשיעני
שתים כחתראח ואחת כ5א חתראח וכ5שכן שיקשח
לטחחיח חרכרכך.ואם אחח אוטר שכא כך כשכ51
ששני פעמים חקב"ח בעורח כחם ואם לא ישסעו
כשתי פעטים מכיא ע5יחם חטכה כלא חתדאג
אםכן כל שכן שלאיחיח מתרח כו כמכח רכיעיה
וחחמישית  %1טטה הכאות אחרכך :אמנם כאשר
תעיין ככהוכים חטצא כטטת סרר וח .כמבה
ראשונח נאמר לך אל פרעח בבוקה חנח יוצא
חמימח ונצכת וגו' .כמכח חשגיח אמר כא אל
פרעח ואמרתוגוי .חנח כמכח חראשונח לא חרשחו
ליכה אל כיתו כי אם כאשר חיח פרעח רויח
לצאה חמיסח יאטר ל 1חתראח .כמכה שניח אן
חרשחו לכא אליו .כטכה ש5ישית לא נאמר קעם
רכר שחיתח חמכה כלא חתראח .כסרר עחכ רכר
שחין כערוכ נאטר ויאטרחי א 5כחשח חשכם
וכוי כמו שנאטר כרם .כרכר נאמר כא א 5פרעח
כמו שנאטר כצפרדעים .כמכת שחין לא נאטר
כ 55שחיהח חטכח כ5א חתראח .וכמכת כטחת
כעמח 5פני פדעח כאשר קרא 5חם כשכי 5מכת
חושך נאמרח חתראח ואת .חנח נראח נגלח ומכואר
ש5א כמקרח חיח חסימן חוח .שהרי כוראי חכהוכ
עושח חכדל שכ 5מטת חראאענות כסרר אחר
והשניות כסרר אחר וכן ש5ש מטת האחחטח.
מנח יש ליתן סעם ע 5סרר חוח .רע כי כאשר
רצח חקכ"ח לחכיא חמכות ע 5חמצרים וכקטנח
כגח5ח כ5ח .שכבר אטרתי כי חתח5ה
חתחיי
חמטת חם למטח כמרריגח שאל 1חתחי 5כאחחנח
חיח ש1לחם טיר 51כך חתחיל כמכח שחיא 5פטח
כמררינח .וחנח חמציאוה חארץ וחמים 1כ5
התחתונים וחו מציאות אחר .ער חלל הע~ם שחוא
טמוצע כין חארץ וחשמים ווחו מציאות שני.
משמים אשר חם לסעלח מח 55חע51ם חמ מציאות
שלישי .נמצאכי חמרריטת חם שלשח חתחתונים
וחע5יונים 1חח55כיניחם טמוצעכין שניחם והארם
המ כח 55שם טשכט ושם ישיכהו .שנח ש5ש
מטת חראשונות רם צפררע כנים חם כתחתונים
ש~חו שנהפך חיאור 5רם וחשור חיח טשריץ
צפרדעים וחאוץ כנים .וטכת עחכ רכר שחין 5א
חיחח כתחתוניםכי
5כי אם כשוכנים כח 55חש5ם
כמו חערוכ טן חחיות רעוה שוכנים כחל 5חעו5ם
5א כמו חצפררעים וכנים שחם כמים וכעפר אכל
הערוכ שחם חיות רעות ורכר ככחמות דשחין
5ארם 51כחטות חכ5ככע5יחיים שחם כח 55חע~ם

יך

יוח
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ן אותן ש5ש מבות חיו בח 55חעו5ם וחם ערוב
ו5א כן הראשונים אין רירתם בח 55שאין יכ
הצפררעים רירתם רק בסים ואין רירת חבנים רק רבר שחין .ירוע בי חערוב חיות רעות חטורפות
בעפר 5א בח 55חעולם שאין נקרא שרץ חשורץ בשניחם וחוא נקרא השחתח שכהשחיתים חיות
ע 5חארץ רירתו בח 55העו5ם בי אם חבחמח רעות וזח אינו פוע 5טבעי שאין טעשח חיח רעח
והארם שאינם שרץ חארץ .ואפילו אם היו חכנים פוע5טכעי .ו5פיבך אמר אצל חערוב תשחת חארץ
נקראים שחם בח 55חעו5ם מח שאין חרבר כך מפני חערוב שחיו חחיות חרעות כהשחיתים וזח
ב 55וכ5ל5 .א שייך שיחיח נקראת טכה בנים פועל אינו טבעי ..אמנם מכת חרבר חפך זח
בח5ל העתם שהרי חטכה חיתח 5עפרברכהיב נטח שחמיתח חוא רבר טבעי 5עו5םבי הסיתח טבעית
את מטך והך את עפר חארץוגוי .וש5ש אחרונות 5גבראים חתחתונים חרי חערוב ב5תי טבעי לנטרי
הם בשמים .כי חברר מן חשמים ברכתיב בקרא .והרבר חוא טבעי 5נמרי .אמנם השחין חוא ממוצע
הוארבח חוא עוה יעופ 4ברקיע השמים .וחחושך כי חוא אינוענין טבעי 5גמרי שחרי השחין חוא
ש5א יש4הש 5מצרים מאורות השמיםחרי חם ש5ש יוצא מן חטבע וחוא מותר חטבע ואינו נם כן
מכות אחרונות בשמים .ואחר כך מכות בכורות ב5תי טבעי 5גטרי רק חוא מן כיתרות חטבע.
היא ע 5הכ 5שחרי חיא 5נשמת הארם חע5יונח וזח במו ממוצעבין רבר שחוא טבעובין רבר שחוא
שחנשסה יש לח טע5ח יותר מן חשמים .לפיבך ש5א בטבעבי חשחין נעשח מן חטבע שחרי בררך
יש סרר מיוחר 5מכה רם צפררע בנים .וסרר חטבע נעשח .אמנם במח שחוא אינו ראוי שיחיח
מיוחר 5מכת ערוב רברשחין .וסרר טיוחר 5מכת נטצא חשחין עם חארם עלפי הטבע חישר .יש
ברר ארבח חושך בכורות5 .כך אמר חכהוב בסרר בו רבר שאינו טבע לכך חוא ממוצעבין שניהם.
ני מכות חראשונוה .במכח חראשונח חשכם 5א ובטדריגח חש5ישית חוא ברר ארבח חושך .וזחבי
חרשחו 55כה אל ביתוכי אם כאשר יצא פרעח חברר 5רוב בוברו יורר טן טע5ח למטח לארץ.
חמיטח שזח מורח שאין  15רשות כל כך על פרעח והעוף 5ק5ות תנועתו 5חפך טעופה טלמטח 5טע5ה
שאינו נכנס 5ביתו להתרות בובי אם כאשריפנע 5צר שמים חח לשון עוה רבתיב ובני רשףיגביחו
בו .ובשניח חוסיה לטשול ע5יו ו5בוא א 5ביתו עוה וחוא לשון גובח .ובן פירש רש"י ז"ל ע5
תחתרות בו וסכל מקום ביון שחיח מתרח בו כתועפות ראם לו בפרשת בלק עפיפות לשון גבוח.
חיח אומר אין אני חפץ במכהך רק שתשטש ונקרא עוף בשביל שחוא סגביח עצכי .אטנם
ובש5ישית חיח מכה אותו ב5א חתראח לגטרי וזח חחושך חיא מכה למאורות חשסים שלא ישכהשו
יותר מטשלח ע5יו חבותו כך ב5א חתראח .אמנם המאורות 5חם וחם מתנועעים תנועח סכיבית
 %זח לא חיח רק במבות שחיו בתחתונים במו שחיא תנועח 5טעלח ולמטה שחרי הטאורות
שוהבאר 5טעלח .וכאשר חתחיל בטרריגח השניח עו5ים ויוררים .הורי יקשח חרי לא חיח חחושך
חסכות שחס בח5ל חעתס וזאת חמררי4ה 'ותר רק לבני ארם לא למאורות בעצטם .אין זח קשיא
ע5יוגח במרריגח חיח חמכח נרו5ח וקשח ~יו במו רסוף סוף חחושך חוא 5קוי חמאורות ש5א חיו
שנהכאר 5טע5ה ובאלו מתחיל מחרש .ובמקומו מוש5יס ומשטשים להם .אטגם חמכח העשירית
נתבאר יותר טזח .ועור רע שחיו חמבות תמיר מכות בכורות עומרת בפני עצמה שקו5ח ננר כ5
טשו5שות וחואענין נפ5א יותרמזח .וזחבי באשר חמכותמפני שחיא מכח לבבורות שנקראים ראשית
חיו ש5ש סכ
ורתי.חראשונותבתחתוניסאיןחתחתונים אונם שכל רבר ראשית צריך שכו 5ננרחכ5י מפני
טין אחרלנמ ער שתאמר שכאשר חיהח חמבח שהוא ראשית חבל כמו שמבואר 5סע5ח .וטוח
במין אחר בבר חיתח בתחתוניס .אבל חתחתונים הכין סרר חמכות רם צפרדעבנים ערוב רכרשחין
חם חלוקים זמ"ז ער שמפני זח חיו חמבות שלשח ברר ארבח חושךבבורות.שתים בחתראח ושלישית
בי בטספר ש5שח יש שתי חקצוות וחממתע בין ש5א בהתראח .וזחבי שתים מבות חראשונותחיח
שניחם5 .פיבך מכה חראשוגח רם בי רם יש בו באן חלוף מכח שחרי רם יש בוענין אש וצפררע
טבע אשיית וחמימות וזח ירח 4ושבננרה ענין מים ומפני שבל אחת ואח 4מח51קת מן
חצפררעים שחם מטבע חמיסוירועבי חאש והמיס השניח וחיח צריך לחביא מכח חרשח ע5יו חיח
חפבים וחש5ישי אשר חואבין שניחם חמ בנים מתהה בו מחרש .אבל מכח שלישית מפני שחיא
בי אינם רק טזנ שחוא מן 5חות וחמימות שמזח בין שתי .חסבות חראשונות ואין ענין חרהפ מה
נר5ים חבניסביאין חבנים רק טן לחות שיש בו שלא חיח א5א שחיח כבר לא חיח באן חתראח
קצת חמימות .ולפיכך ענין חכניס ממוצע כין חרשח ו5א חיתח חמכח חש5ישית באח רק 5חשלים
ענין חאש ובין ענין חמים .חרי בי בתחתונים ש5ש מבות שיחיו חמבות בב 5חח5קיס רחיינו
חיו חסכות רבר וחפבו ואשר ממוצע בין שניחם .האש וחמיס שחם חפבים וחסורבב כהשניחם .אבל
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לאחיה חתראח גטכחשיישיתלפי שאין כאן רגר הוא .חטכח חשניחצפררע חוא כנגר סאפרישי9ו
חרהט לחתרות .ו %וח %ל רכי יהורח כסיבח

שלו שנהן רצ"ך ער"ש גאה"כ כמו שאמרנג
יהשלישי כעגור שחוא
וע  1ר ש (חכין
5עו5ם פטוצעיג' 1חשנים וכחואפנימי 5אחיהנגיה
פקורם כחתראח ער שגאח חמכח .וכאשר תהכונן
גרגרים א5ו אשר אמרנו 5ךיסע5ח .תרע ש5א
נאסרו חרגרים ססברת ח5ג 5יתן א'ור 5רכר.
אכ5אין הרגריםכך .כי  %הרגרים אשר אטרנו
סענין א5ו חמכות כלם רכרים גרורים והסעמים
אשר אמרנו חם כ5ם רכריםאבאזיים .ואף ע 5גב
שיראח 5ארם שחוא סעם אינו עיקר אין והכך.
אגר חרגרים עיקר וגרוריםונכונים .אמנם האיש
חבהטכי 5יש (5 1רעת כי הפירוש אשר אטרנו
כסרר רם צפררע כנים .שחרם הוא ענין סכע
אש וחצפררע טגע מים וחכניס מורכב משניהם
זח הסרריש5כהשוך ככ 5סרר הטכות גםכן .כמכות
ערוכ רכר שחין וכמכת כרר ארכח הושךככורוח.
כי הכ 5הוא ענין אהר נכהאך ככ 5הטכוה .ווהו
רעת רכי יהורח שנהן גהם סימנים רצ"ך ער"ש

כאה"כ.

1ע1רי ש 5ך לרעתגםכןכי כאשרהכיא
הקכ"ח חטצרים המכות חכח אותם גכל הלקי
חע~ם .שכמו שאמרנו שגאו ע'5הם מכות 5מטה
תסע5חוכחי
 5חעולם כךחיו כאים %יחם חמכות
גכל %קי חע~ם גםכן .וח5קי חעו5ם חם עשרח

עי

וחם עשרח חלחקליקם שכרא הקכ"ח כששת יטי
אחר מאטר אחר כפני עצמו
כראשית ו5כ5
וחם עשרח טאמרות שכהם כראעוימו .כי כראשית

גם כן טאסר חוא כראיתא כמסכת ראש חשנה.
ואף על גכ ש5א חיו חמכות גאות ע5יחם כסרר
מאמרות שכחם כרא חקכ"ח את עולסו מפני שכל
 .ווחכי5ענין חכאת חטכח
אחר ואחר סררסיוחי
תמיר המכח שחיא מ5מ%חיותר קשח מין 5הכיא
מכה קשח ואחר כך שאינח קשח כ5כך~ .פיכך
חיו עו5ים מלפטח לסעלה ווח שטרםשיטי כסרר
פאסרוה .וטכל פקום תמצא טכואר ש %ח15
חמכות חיו נגר חעשרח סאמרות .ווח שחטצא
כמאמד האחרון ויאמר חי חנה נהתי לכם את
כ 5עשכוורעורע1ג5'1אכ5ח .ווחו חטאסרחעשירי
שנתן חש"י לכע5י חייפ פרנסתם ומותם 'רי
וכאשר חם רם
שחפשוטת גאכילחם שכים
מחם יתפרנס חגע 5חי שישוכ חרם חלק כשר
חי וחוא חיותו .ושנח
וכח חרם יתפרנס
חגחע
חקכ"ח טאטר וח שי
אי חיאור רם וכמו שחיח
כמל לחם חמאטר אם חיח חסר כריאת רם טח
שראוי לחיות פרנסתם כך נהשג חפסד
וק5ק~
גאשרחיח תהפת רם ז %תאפת  %1לעון זוח

ירם.

כי

עי

יחם

סאטר שרץ
הם'ם שרץ נפש חיח וגוח כמ5
גפשחיחשחיח כאןתוספת .כי חתוספת וחסנרעת
שניחם כאחרשוים שנחשכ הכאח כאשר 'שיציאח
מן סרר הפאסר וכאן חיח שינוי ססרר חטכעי.
המכח חשיישית כנים שחיח עפרם כנים ש5קח
מאטר חמים ותראח חיגשח ועכשו 5קח חיכשח
שחוא עפר חארץלהיותכניםמין עפר א5א טקום
חראוי 5ישוב שוח נקרא עפר ששאר חארץ נקראת
ארץ אכ 5עפר נאמר על הארץ חגיושכת כרמוכח
גפרק כסוי חרם .ערוכ נגר חוצא חארץ נפש חיה
ששנח חקכ"ח חמאטר חוח ער שכאו 5השחית
לנטרי .רכר נגר יחיו סאורות כרקיע השפיפ
מוסכם חוא אצ 5חסעיינים כי חתחרשות חרכר
גא סן ניצוצות חכוכגים אשר יחורש כטכמיחפ
ומחם 'חודששיטיחאוירועפושובחניצוץחטכבים
כן אטרו חסעיינים .ו5פיכך חרגר שכא %יחפ
חוא טכח כסאמר יחיו מאורות גרקיע חשמיפ.
חשחין חוא מכח כטאטר נעשח ארםכציסגו .כי
י חשחין מכח רכוקת
כגר חתכאר 5ך 5סע5ח כ
בארם ו5א טצאט רגוקח גארם וו5ת וח .ופפני
שכתוכ כוח חמאמר נעשח ארם כ%מט כצלפ
ם כרא את חארם וגחכאת השחין נהפך חארם
איחי
ו%מג שלא חיח 5הם רמות וצלם מפני השחין
חרבק כחם .כי השחין חיח כהשחית תאר חאדפ
ש?א יהיח טהאח  15תאר ורסות .ולפיכך ספני
שטי חתמר ש5חםחיוטתכיישיםחחרסוסים5עמור
גפני משח מחרן כשכא ע5ירםחשחין .גרף נגד
יחי רקיע כתוך חמיםויחי טכרי5כין מים 5פיפ
נוסף כרקיע וכא ממט
וכטאמר חוח נתחרש
הגרד שלא כררך טגעוטנחגו של ע1לם שוחושיטי
י רקיע כתוךהסים .כי מן חרקיע כא
בסאמריח
חכרר .ארכח נגר תוצא חארץ עץפרי עושחפרי
כי חארכח חוח חוא חשחתח כמאסר חוח רוקאכי
חארכח מיוחר סכל שאר חתולעים שהמ טשחית
פרי כרכהיכ ורע רכ תוציא חשרח וטעט תאסוף
כי יחס5ט חארכה .ועור נאטר כל עצך ופרי
ארמחך יירש חצ5צל .שסוח תראח כי חארכה
מיוחר שחוא בהפחית העץ והפרי .ואף גב
שחגרד גם כן חיח טכח כ 5עץ חשרה אין וח
מיוחר 5עץ חשרח שגם גחטח וארם חיח סכה
חברר .אכ 5חארכח 5א חיח מיוחרכי אם לעץ
ו5פרי ווחו חשחחת חפרי נחשכ גיחור .חחשך
חוא טכח א 5סאמריחיאור .מכת ככורות ראשית
אונם חש גגר טאסר כראשית שחככור ראשית
לכאים אחריו והמ נגר סאטר כראשית שחוא
ראשית חכריאח גם כז ושניחם ראשית חם.
וכמו קוסבת כטרות שק51ח נגר כ 5המבות כך

יקי

פעי

עי
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ס*4שות .חנח כא5ח עשר טכותחוכו ככ 5עשרמ 'נשמפ .מפני וח כהיכ כטכת כרד כפעם חואת
ר
ר
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חע51ם שחםכ551יםכל חע1לם ער שחוטכ .%וני ש51ח מל טנפותי אל 5כך שננ5 4כ1וחיח טת
י
9
ר
פ
י
ו
חו5כאשרההכ~! שר תפצא ח 15עשרמכותחתחיל מפני %9ותא5חים .וכ! חארכח שכתוכ מע5י
מן ה9טן 1כנכרי1ל כ5ח .ווחכי חטיר וטות חוח .חרי שנ9רא מות .וכ! טכת חהמך
הקב"ח כחם
ת חראשונות 5א היתח חסגח  %כך טניע וחהמך נהשכ כטיתח נם כ! שנאטר כמהשכים
הטכו
םכי תח5ח חיח טכה אותם חכאח אי! טניע יושיכני כמתי ע51ם .וטכח ככורות חיא טיתח
לנפש
לנפשם ותטיר חיח טוסימ כטכה עד ומורח .חרי לךכי ראוי שיחיו נח95ים חטכות
לטמר
ירונח חיח טכה אוחם כטכת חטיתחלנפרי .על שלשח חל9יפ .חח5ק חראשו! כשלש טטת
שכאח
חיחכפצרים תחלחחכחאותםכרס.וואת חמבח תראשוטת לאחיח לחםיראח .שלש טטתחאטיעות
וכך
ח עוטר על חיח יראים מן חחפסר שיכא ע5יחם .אכל ש5ש
י
"
5א חיתח מעלת כם שחרי חרם
מקוטו .כאשר טכה פועלתיותר כטוכה וסהפעל מכות חאחרוטת נחשכים טתיפ .חמבח חאחרונח
כ
יה הואת יוחר נר51ח1 .אפי 15אם חיתח חיאטיתחלנטרי .וראויחואשיחיו חטכותנח95ים
טטט חטב
חטבה גר1לח כחיו 9אם אינח פוע5ת כארם 51א 5ח 15שלשח חח95יס .רחייט שלש טכות ראשוטת
תניע א5יו לא נהשכ כל כך51 .פיכך טכת חרם 5אחיויראיםכפ חחפסר .וכש5ש טכות אטצעיות
לאחיתח נהשכת 5חםטפניכ חרם 5א חעע 5חם חיויראיםכפ חחפסר .וכשלש טכות אחרוטתחיו
י51ח לרם חיח חרם נהשכים כטו טתים ~פסרים .ער טכה אחרונח
כשוםענין .ו שאין פע
טפניוטוח תכק עור טה שאפרו חיא פכת כטרות ש9כ 15חטיתח לנטרי .חחכי
תחתון כ0דרינת.
י ככר אטרט כי חמכות חא 15חיו תטיר טתקרכין
וכנ*פתים וח חרםכי כאשר אטרט 5ך לטעלח
כ
חטופת כרכר שאין פועל כ5ל חפך חאות שחוא אלפצריםותטיר חטכח חראשונחיותר רח91ח מהם
כרכר שחחשפועל .לכך לאחיחראוי לחקרא אות ער חטכה חאחרונח שחיתח טגיעח לעצטן לנטרי.
טכות חראשוטת שחם תשע טטת לא חיו
כי אם חטטחכשכיל שחואפועל 51א טתפעלושיטי
יותטניעי! לעצםן לנטרי ר 9לרכר שהוא ט9רמ
ככ
אט
כעוטרווטפני וח נ9רא טופת% .א כ! חצפרדעים ח
חרם'אינו פוע 5רכר %ל ר 9עוטר כחם1 .לפיכך חיו חטטת עשר כי העצם חחש
כטו חרם שחרי
קרא אות .ואי! רכר שיקרא טופת אחר וחסקריים שחוא 5עצם חם תשעח1 .לפיכך
חפועל חוא י
וכנים וערוכ ורכר ושחין כרד ארכח שכ5ם חיו היותשע טכותוכ5ם 5אחיוטניעיםערעצםפצרים
.
י
ר
ט
נ
5
פוע5יםכם .וחחשך אל תאמר שלאחיח שם פע1לח ער
שחיח טניע לעצם!
כי חעשירי
כיון שחניע חחשך לחם שחרי אם חיח עוטר לא חואחעחשעיצרםי .וירוע כי חרכר שחוא ראשמ יאר
חיח יטל לישכ ישכ חיח יכ1ל 5עטור וחיו ראוילחיות עצםכי העצם חוא חראשח ואשראינו
עוטרים כחשך אק ספ 9שחיח *על כחם וחרי כעצם איט ראשק51 .כך טכח עשירית כראשית
חיושב כחשך כאל 1חוא סה שנאטר כטחשכים שלהם שחוא חככור .כי חטכח חעשירית חיתח
חושיכני כטתי ע1לם .וטאחר שנט 5אורםאין לך כעצכפ לנמרי ורכר שחחש ראשון חחש עצם יותה
פועל כחם יוהר טוח .אכל פכת רם לא חיתח 51פי שחטטתחיוטתחילי! כרחאיוהר ותטירהיו
פוע5ת כם לפיכך לא שת פרעח לכ 1לואת כ .55סהקרכי! ערשחניעו חטכות לעצם טצרים 1כל רכר
אכ! טכת צפרדעים וטכתכנים אמ על גב שחיתח חטת9רכ וטניע אל רכר יש ל 1ש5שח ש1לים.
הטכח פועלת כחם טכל ט19ם לאחיו יראים שיכא חאחרחוא חתחלח משני חוא חא*0עמש5ישי חוא
חוא רכר טח1ל9
עליחם חפסר לגטר אכל אחר כך חתחיל כמכה כסוף .חשי! וחכוח .כי
בו
ת
גו
יל 1סכותחיו פועלים כחם ער 5עצמו1 .לפיכךחיו שלש טכ
יחראשוטת כעני!
ערוכ רכר שחי! שא
שחיו יראים שלא יחיו נפסרים .חח כי חערומ אחר ש5אחיויראים ט! חטיתח .מאטצעי טח951
יראים שיטיהו אותפ .וכן רכר חיו יראים שלא לעצטושחיויראים ט! חטיתח .וחיו רוטים לש5ש
יכא חרכריכל1תם .כטו שכהוככי עתח שלחת' חראשהות שלאחיונחשכיסכמוטיתח.וחםרוטים
אתירי מך אותך כרכרונו' .וכ! חשחי! כורא' 5שלש אחרונות כיק שחיו יראים ט! חטיתח
יראיםחיו ש5איחיח נפפרים לנטרי אכל לאחיו וחחפסד :וחאחר*ות חיו נחשבים כטו טיחח
נחשכים נפסרים ר9שחיויראיםכפ חחפסר כלכה (נטרי .וש5ש חראשונות נם כ! אחת ואחת
אכל כסכה כרדחיו טכריםעליו 1519ת אלחיםעו יותר9ירוכ אלפצריס .כי אמ אם חראשונים הם
ו יראים טן חטיחח טכל 190ם
קהארם נבח 5טחטת %9ות א5חים ער שלא נותוד שוים כטח ש5אחי
נשסתם כם ומפני וח חיו כאל 1נפסרים .ורמ  %אחת *חת יותר 9ירוכ א 5פצרים .כי טכת
זה ירוש מאורכי כאשר יכא של כוח על חאדנ רם לא חיח כמכת ואת שום חת9רכות %ל שחיח

יא

כי

כי

פירוש מחר'ל

מש

הרם עומר על מקוטו% .פיכך חרם ראשון וחיו
נקראת רוקא טופתיותר טכל חטטת כטו שחתכאו
מחר כך יפררעים שחר חיו חיפררעים
י~
ני
כא
י וטכתכניםשחיוהב
לכיתםכסושכתוככפירוש.
ו
שטרים כטפםיפמרי רכר 1ח יותר קיחב אי
טצרים .וכן סטת אסצעיות שחם עחב רכר שחי
שהיו יראים טן חטא חיח חיראח טנעת לחנ
בערוב שאפשריחסני
ר עיטם %חייל עיטם ם
חערוב לכך לא חיח חיראח חשת טנעת לחם בס
שחיחמגיע לחםחרבר.גיחיח חמות בבחטותוחי

יא

יראיםבי חרכר יניע לחם מין טציל ט1ח כלל
ויותר טוח חשחיןבי בברחתחייח חסגח כטפג
וכא השחין עליחם וחיו יראים שיאכל חשחי
לגטרי את טפם .ורכר 1ח שכברחניעלחתחיל חח
יאריראח .וכסכת כרר ארכח חושך כטחת נחשנ
וחטיהח .וחכרר אף על גב
תי
יו
שחארםננחכשהכל 1טחןקט%
אלחים תשמש לא טתרח טאין
ו
כטו הארכח שחכתוכ קראו כפירוש טות כרכתינ
ויסרסעלי חמותח1ח .וסבל מקוםאין 1ח טות כמ
טי שטא יהמב ששך שחכתוב אומר כטחשכיב
חושיכני כפתי ש5ם.כי 1ח חטיתח אשר לא יראו
אור.יותר ט1ח הסכח חאחחנח שחיא טכת בטחח
שחיא טיתח נטורח .חרי חהבאר לך סרר חטטח
חאלו קהיו תטיר טתקרכין ער שחניעו
באחרוני
אלעיטן לגטרי.
1ב פרר ש כ1טת שנהנסח אברחםכעשרח
נסיוטתהכיא חקכ"חיןננעיםעלסירים .וכאור 1ח
כי עשרחנסיונות נתנסח אכרהםכרייכט
ן אטהה
עיטו.כייפעטים טראח חארםעיטויריק הויט
באפתצריק רק שנראחכן.וחיח חשםיתברך טחן
את אכרחם כעשרח נסיונותכרי לעסור על אמתת
עיטו.ביחעשיריעי
ם חרבר כטו שחהבאה %1ך
נהנסח כעשרחנסיתות ערשחיח נבחןעיקרעיטו
וב1חחיחנבחןינטרי
.וכסוכך כאשרחביא חקכ'ח
הסטת על טצרים חכיא עשר מטת כרי שהחא
חסבח כאמתתעיטן שלטצרים .וכטכח חעשירית
חניע חטכח
טצרים והיא טגה בטרות כטו
שחתכאה וראוי על חאיש חכהטכיל לחוסיף בזת
חש %ודעה.כיאי אפשר לפרש כל רכר בפירוש
אך יוסיף הסעיין ב1ח טרעתו .ולעיל בפרקים
הארכט יוהרבענין חסבוה.עיין שם %חפירהטים
שנאפרו כ1ח חם נטניםואטתייםכלי ספק.

יעים

פרקיב

רבי יוסי חנלילי אוטר וה
בטמר א יש להח שמר %יםימ

ויא יששל אתיר "חט" .ף משחם מי
מי
נם בן וירעו טצריםכי אני ח' בנטותי אתירי

הא

עליחם.ועור נאטרושלחתי אתיריועי.ועור נאסר
חנח ירחי חויח כטקנך וט /ויראח שרקרקו חם
פלשון חיר כח,א חיריעה רכהשטע כל היה אבל
חנח ירהי טיח בטקנך ושלחתי אתירי וירעו
טצרים כי אני חי כנטותי את ירי עליחם.
נקראיר שלחקכ.ח אףעלגב שחטבח עקהכאיבע
ויקרא חחלק בשם חכל סח שאין כן בקריעתים
סוף שכתוב חיר חנר%ח בח-אחיריעח כהטסעו כל
חיר .ועורגי ושלחתי אתירי אין 1ח רק לשלוח
הירלחכותבוולאחיתח חטכחבכלחיר אלא כהל9
י לא חיחח חטכח אלא
חיר .וכן בנטותי אתיר
בחלקחיר אף על גב שחיחח חנטיח בכלחיר.וכן
חנח יר ח' טיח כטקנך אין 1ח רק שתחיח חיר
בטקנח .אכל עיקר חכאח חיתח כאיכע לכה אבל
וירא ישראל אתחיר חנחלח אשר עשחחי כטצריפ
הנח נאמר על חסעשת שעשתח חיר חסהמשח חוה
%פיכךקריעתים טףחיח כ %חיר וכטצרים לקו
כאיכע עשר סבוח .וטעם זח שחטכח כטצרים
כאיכע ועל חיםכיר11 .חכי חטטת בטצרים לח
חיו כאים לאכר את טצרים ככלל לכך 5א חיו
חטכא כטצרים רק פרטים 51א באו ררך כללת
ער שעל חים א1ריח לחביא חקכ.ח על טצריפ
טכח כ%לת שרצח להעניש מצרים כמה שעשו
לישראל לפיכך בטצרים כתיבאיכע אלחים חוא.
פירוש כטוחאיכע שחוא חלק חיר ואיט כלחיר
שלאחיח כמצרים רק סכחפרטיח .אכלכיםכתיב
וירא ישראל אתחיר חנרולח שאזחיח חצה לנגןר
את עונשס לחכיא עליחם איבור בכג שאחר
שראוים חם לחביא עליחם כצות לחעניש אחתפ
לא חביא עליחם מכח פרטיתכי חפרטי שא חלק
בלבר שינו חכאח שלמה .אבל שא יהברך חיח
חיחלחכיאעליחםעלשנשםטכה%ליתערשהחיח
חכאח שליטת ועורכיבטירים שחוא מקור פרטי
%ך כאשר לקח חשור או לקח עפרח ראוי שתחיח
י איבע בלבר .כי חמקום חוא
טכח 1את עליר
פרטי .לכך חסבחעלירי רכרפרטי .א%חיםאיט
נחשכ פרטיכיחים ט %יטר חסיםהוין זח חמה
לי
ב%שר ששא נחר פרטי .לכך חסבח ע 5חים חיח
חיה 11ח התבאר לטע5ח פעטים חרבח %כך
ררש ר'יוסי שחסטת על חים חיו חמשים שחם
חמשח פעבים עשהה שחוא טנין חסבות שחיו
כסצרים% .פי שחסבה ח%לית מתיחסת אל חיר
שטא טכח ב%ירו וחסבה חפרטית טתיחסת אל
האיבע שחוא פרטי ולפיכך סחויכ שיחיו חטכוה
עלחיום חמשיםכסושהיר ט%ת חמשאיכשח.
ע
חטטת 1ר ת ר ע לחכין עמקי חחכמה .רע
כי
חיו כמצרים עשר מטת וחתבאר
רכר 1ח כפנים חרכח סאה חסכח שחיו חטמות

יך

ינט

פהיוום מחר"ל

עשר סכוה .וחנח כטקום חוח יתכאר5.ך שר ותן
רעתך 51כך א5רכריםח.15
רע כי חע51ם חוח שאש5ס חשע
וכאשר חכש חשם יתכרך חנסים על טצרים חכש
אותם סע%ם הע5יון חש עו5ם חנח 5אשר בהשם
כאים חנסים כטו שחתכאר 5ך כחקרטח51 .ש5ם
תסצא כי חרכר שחוא קרוש ונב5 %נטרי חמ
חעשיריכי חעשירי תטיד קורש5חי .וחענין חוח
אהשר חעשירי חוא קורש אין כאן טקוש 5כאר.
וטפני כך כאשר חכש חשפ יהברך חנסים גפ
ם חקרוש חנכ %א 5ע%ם חטכע חחטרי חיו
חעי
עשרכי פרריגה העהם חנכר 5שחוא נכ%טן
חטבע נחשכ עשר ננר ע51ם הוחכי חעשירי חוא
חשרש .אסגם מח שאטרעכי חע%ם חנכר 5נחשכ
כפרריגה עשר ננר ע%םחוח .וח מצר כמח ששא
נב %כ5כר 5א מצא טרריגה ש5יטותו 5גמריכי
ך חכש %יחם שר
וחו טדריגח יותר ע5יוטשויכ
טטת טטררגת ש5טות ע%פ חנבר11 5ח1
סוריגה אחת יוהר ע5יוטג ווח שאטרו ו"5
י
ע 5חים נאטר וירא ישרא 5את חיר חגר%חב
חיריש5ח ש5יטות %א כך האצכעוחיד ש5יטותח
י חכהש אצכעוה .ווח כי טספר וח יש כו
ע5יר
.ש5יטתכי חאחראין טשייטות כ555פי שחוא
חסר חתפשטותיגסוי וטספר שתים כאשר תניח
רם רק חש כלכר כאשרתניח
אותפ 5א נעשח %י
שתי אוחת  11אצ %1 11 5קו חמצריך א 5חש5מה
כעטר שאין 5ש רק חהפשטות אורך 51א כרוחב
אכ 5טספר ארכעיש  15חתפשטות כאורך וחחכ.
י כאשרתניח ארבע נקורות טכחים אז 'ש כאן
ב
שטת טחכג אטמ רכר 1ח חצררין חטח%קין
יטש5קיותר .אכ5
צר
וחם ארכע כ5כד שאין כאןטצ
טצד אחחת ח 15ארכעח צררין אינם טתאחרין
י אטצעי שחוא כתוכם
חידדין חטחו5קים רק %יר
שחוא איט צר כפני עצטו וחוא חחטישי וחוא
אחחת חשסח51.פיכךיש כשטח כחיטת טש5שת
ער חסשח .ארכעח 5ארכעצררים אשר  %צר חוא
כפני עצסווחחטישי שא אמצעי שאיט צריגטרי
ן טתאחרים .ווח אטרם 591
1ש5ירו ארכעחחידדי
כטסכת אכותסגין 5חטשח שישכו ושסקים כתורה
ששכיגח כיניחם ת5מיד 15מר ואטרהו ע 5ארץ
יסרח ע9כ .וכן חיא חנירסא חנכתח כטו שטוכיח
כטכח כשסעחא רקנים ורוקרנים 51טח חאטרה
כחיהשח דוקאוחיינוכי ארכעספני שהם מש5קיפ
כי חצרדים חם טח51קים 1ח ט1ח וכאשריש חכהשה
יאטיעי חמאחר את חארכעה
חוא אנור אחר עליד
כי כאשרישאטצעיע5יח טתאחרים  %חארכעח
%פיכך חכהשח חם אטרה .וטח שחקשו חתוספות
רגהשמע שם נבי אווכ דאה כפחות טחמשח חוי

עים
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אטד 4חראי אה כפחות ט"בהשח חוי אטר אכ5
אינו אטר ש5פ כי חבהטח חוי אגור שלפ השין
ששיא 51 .5%פיבך חיר שיש כח חכהש אצכעות
חוא כ %שלם.וטפני שכמצרים שחוא טקום פרטי
חיו חטכות שם עשר מטת כ5כר מצרשחיו חטטת
כאיםגפ חעו5םחנבר 5שחוא נחשכ עשרח א 5ע51ם
חוח .אכ5 5אחיו חטטת טצדש5יטות שלם חנכרל
5פיבך ארש המטת אצכעאלחים1 .ע5חים שחוא
י תמצא כע51ם טקוטות
איט פרטי כטו מצריםכ
חרכח 51אכןחיםכיחים חואאחד51.פיכך חטכות

אשר כאו שם מצד ש5יטות ע51ם חנב %וש5יטת

חרכר חוא חכהשח כטו שנתכאר לפע5ח 51פיכךחיו
חטכות כחםחכהשים.כי מצד שחטטת חם פש5ס

חנכ %כ5כר חם עשרח כטו שחהבאר וכטח שחם
מצר שליטות ע%ם חנכ %חמטת חםחסשים .ווח
. .
אטתתפירושוחואין ספקכו
א םנ ם ט ח ש א ם ר מי "%ר %
מבה וטכה שחביא חקכ"ח ע 5חמצרים חיתת ש5
ארכע טכות ורכי עקיכא אוטר שכ 5טכה וטכח
שחכיא חקב"ח חיתח ש5חכוט .רכר וח חוא יותר
עטוק.כי חמטת חיו כאים פע%ם חנב %מ51ם
חמע שחמ ש5ם חרכוי 51בך חרכר שחוא כא
פש5ם חנבר5 5ע51ם חטבע חוא מהרכח .כי כן
ענין ע51ם חוח שכו חרכוי .וסכררכי אליע1רכי
ח5קי חרבוי חוא ארכג ווח טפני שיש כטספר
ארכע ח15ק ורכוי כ 5חצדרין 51פיכך כ 5טכח
וטכה שכאח פש5ם חנב %א 5שלם חרטי חיח
כח ארכע טטת שחרי כ 5דכר שחוא כא פעהם
חנב %חוא טתרכח כע%פחוח51 .דעתרכי עקיכא
חיתח כ 5מכה וטכח ש 5חכהש פטה11 .ח אה ע5נכ
שחרכוי חוא כר /רבד שכע%ס אה שיש כו
רכוי .חרטי חוא מהאחד כמו שחתכאר 5פע5ח.
וכארכעאין רכוי טתאחד רק טח%ק .אכ 5טספר
חכוטח חוא רכוי פהאחר .הפיכך  %טכח וטכח
שכאחגה ע%ס חנכ %א 5ע51םחרכויחיהח חמכה
ש 5חכהש טכות שחוארכויטתאחד .וכאשרההכונן
כדכרים ח 15חטצא שמק חטח15קונ כי כע%ם
חטבעיישכו חמשח רכרים אכ 5אינסכענין אחד
כ.55כיחארכעחיסוחת חםארכע וחשטרחמשותה
5כ5ם שא חחטישי 5חשיים 51אחד אותם ואיט
עפחס כענין אחר כ 35ואיןיפרש יותר כרכרים
תאסר שחרכרים חא 15הם
חעטוקים .ואתח
רהוקים טפשפ חמאמראו 5אכיוטע5יחםחחכסים.
דע שאם 5א ידעט חכשור שכך חוא רעת חחכטים
כראיות כחרות שאין 5האריך 5א אטרט דכר וח
ו חם כחרים וחם רכרים עטוקים
דכריםאי
יוצאים מחכטחפניטיה.
"  %תף
א טנ ם א ם ק ש ח
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חמטתעלחים וכטצריםשחיהה כל מכח של ארכע אכ 5ר"ע אוטרכי חיח שר כאן מכח חמישית
וחטש סכות.אין כוחקויפיא .שחרי אפשר ח
מרכםח וחחמישי וח לראקחיח ט שםמיוחרכיאין חחמישי
אחת תתחלק לכמח מטת .וחלא תראח כי א פיוחר כלל שחיח חמיד שר הוספת מכח.
שחכח את אחר כמ9ליש כמכח חואת יותר ממכה 1לפיכך רו,פ ר"ע אפו אחת שאין ספקכי מן האף
אחח.כי חמ9ל חירש כו פרוק וצער .ועור חירש יצא שם חכעס וחוא מחרש רכר %א נוכר כו רכר
כו חימםכגופו .ועור שגעשח כו מורסא שחין.
אפשראלוומר כל .5ויש לך לרעתכי מררש וחמי שיורע ררכי
כל וח חש גש חכאת חסקל .וכן
ם
י
מ
כ
ח
ח
ח
ו
ן
י
נ
ע
יורע
כפשימות סאר ואין צריך
מכח ומכח התחלק חמכה לכטח שטים הרכח סאר ט לאריטת כיאור כאשר ירע על מח חם מורים
ירעים .אך
יורכאלחם.חם נכללים כמכח אחת שא טף חמכח .כך אלו חשמות עברח וועם ונופ5חתסיאכ
מי שלא ירע ררכי חחכמים ורכריחם כארט לו
א פנ ם מ ח ש ר ר ש רכיאליעורחרון מח שאפשר לו לרעת .וסכל מ19ם רכרים אט חפ
אפו עכרח וועם וצרה סשלחת פלאכי רעים חרי אמה כטים עלרכרי אמת חםררכי חחכמים וטחם
נהט שם כמני עצמו לכל סכח ומכח שחיתח לקוחים.
כטצריס כש חדק מכות לר"א 51ר"ע חמשח .צריך
6רקיג
לרעת מחענין חרון אפו ומחענין עכרח וטחענין

כי

ועם וכן כל אחר שחר מן חשמות חכאות לחורות
על חמטה .וחנירסא חגטנח חוא כר כרכרי ר"א
גרסינן עכרח אחת וועם שתים וצרה ש5ש סשלחת
מ5אכי רעים ארכש וכרכרי ר"ע נרסינן אמו אחת
עכרה שחיםוזעם ש5שוירה ארכע סשלחתסיאכי
רעים חטש .וכךפירושוכי חפכח קרא אותו כשם
חרון אפג ואחר כך כשר חכתוככי חסכח אחת
נה5קת5ר' מטת עכרח וזעםוירה טשלחתסיאכי
רעים .ור"ע מורח גפ כזח שצריך5חיות לשון אחר
מוכח על טף המכח .אכל ררש חרון כפני עצסו
על טף חמכח שפו כפני עצמו על מכח אחת מן
חטש מטת שחיחח חסכח נחלקת לחטשח .ופירוש
חמכח חיא קשח מצר דק
ח 15דק סכות כך חש.כי
רכרים .חאחך .מצר שחמכח חיא מתפשמת כטלח
שינח מכח כרכר מח טון סבה כאכר אחר .חשני
מצר שחמכח חיא ככח גח 5סאר .והשלישי טצר
חיראח וחפחר שחוא רכרכפני עצמו.כי אם כאח
מכח ע 5אחר
מיתחאין קשח כ 5כך
כט שחיחע5יוופחתאפוחםרקוכחי
צרה מ! המטת .וזח שא
רכר מיוחה חרכיעי חחו חחמדת המכח שאינח
פוסקת .וכער ראשון שחיתח המכח כט5 15א
כמקצת אמר עכרה .כי עכרח נקרא כאשר חוא
חרון אף 5גמרי כאהטר חוא עוכר ככ 15נקרא זח
עכרה .רצונו ל1טר כאשרחיח חמכח שחוא חחחן
5כא מ! חאף מכחטמרי .וזעם נאמר על כח חחחן
כאשר הוא ככח נחל וחמכח כאח כשמף וכזעם
ורכר זח ירחב וכנגד חיראח והפחר אמר צרה
כטשמעו שחיו כצרח גח5ח .וכער חתמדח חמכח
אמר טשלחתסיאכירעיס .רשנו 15מרגחי סלאכי
רעים %א נקרא גרוי רק כאשר חגרוי תמיר לא
יתן  15מטח כ 55רק מגרה תסיר כו ש5איחי
ח 15
שעח אחת מטח
 ,חח ארא מש5חח סלאכי רעיס
גי ,1חר,ר רכרים כ 5אחר שחרכפניעצמו.

ראי

כמח מעל1ת טוכות .אחרשטר
כסכות יטחכיא חקכ"ח על חטצרים ער שחוצשם
גאשצרים חור לחוכיר כל חגיכות וחחסרים שעעאז
חקכ"ח עם ישרא .5וקראם מע15ת מוטת כי %
אחת שחת מעלח טספה .כטו חסע15ת שכל אחת
שחת יש 5ח ע15י יוהר מ! חראשונח כךחיו אלו
חמעלות כ 5אחת חוחת תוספת מעלח וטדרינח עד
שחגיעו א 5תכלית חמררינח חאחחטג חיא וכנה
לנו כית חכחירה לכפר על כל עוטתינו .וכלם חפ
ט"ו מע15ת .וחשכון זח אל תאמר ששא כסקרה
כל .5כי חחשכון ומספר וח נטצא שחיח סעזרת
נשים לעזרת ישראל מ"ו מעלות וחם כעצמם נגר
מ"1שיר חמע15ת כספרהח5ים.והירח שחיא שלה
חטשח עשרימים ערתכ5יתסיחוח .שכ 5וח ראיח
שחחתעלות שא חסשח עשר מעטת ולא יותה
וחש ער שם י"ח שע%ח חסשח עשר כמספר .וזח
כי כשםי"ח כראכושניעולמים חש5םחוח וחע%ם
חכא שנאפרכיכיחחי טרע%מים .וסאחר שכשם
חקרושה,ח כרא שני ע51
חטשחמים תוכל לרעת כי
חמע15ת
חשסמניחעויחםכעררא חכל לפעיכשךר 51א יוחה סי
בכח
על1י חטלם ער
חטהשח עשר לכך כ5ע15י 1חחעל1ת חוא ער חטשח
עשרכי ע15י דוטח כמועטיעולם .סמו שתמצא
זח ככל 5חשלם שמדרינהו ומעלתו חש כחגהטח
עשרנגר חשם שכו כרא חכל כך %ע15ימגיע ער
חטשח עשרשזחוחעניןחעטי .לכךחיו מ"ו מעלוח
שחעלח חקכ*ח אותם ער חמעלח חחגהטח עשר
חיא מע5ח קרושח נברלת שחמע5ה חחטשח עשר
חיא וכנח לנו כית חסקרש שחרי המקרש קיוש
כוראי והע5ח אותם ער שחגיעו
5מדריגח
חקרהפח 51כךחיו גסכן חגהטח עשי
ר
של
רע
שמ
יות מעזרת
חגשים ער עזרת ישראנכי יש לרעתכי סדריגת
חנשים חש חטדריגח חיותר שפלח נוטח א5
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חחטרית וער עזרת ישרא 5ט" 1טע15ת .כי בין 1ס1ף1 .ב 5אחד מחר בפגי עצטו .בי אין חרבר
הטע5ח חחסריתובין חטע5ח חנבר5ת ט" 1טע15ת באשר ה1א בחתח5ח בסו שח1א אם יטא באמצע
לפיכך אטרו שם כאשה ירדו מן חטע15ת חפט 1אין חרבר באשר חוא באמצע בסו באשר ח1א
פניחם אל חטקרש ואטרו אט עיניע .וברו שם בסוף5 .בךיש בא 15ס" 1טע15ת חתחלת חעל1י ט!
י"ח ב15טר אבותיטחיו ש5בים אחר חרברים הפחית1ת ואמצעחע15יוסוףחע15י .חטש חראשועת
השפ5ים וחיו כמפתחוים 5חטח וביוצא בזח ט! חבל יקרא התח5תחעל1יביחיו ב5םביציאח שחם
חרברים חנשטיס .ואע עיניע 5י"ח שאנו חולבים חחוצאא וחשפטים וחריטן בבוריחם ועשח
אחר חקב"ח חסתע5ח ע 5ב 5חטע15תוע5יוןעלב .5בא5חיחםונתינת מטוטגואוחיתחתבלית חיצשח
רק
1ח 15ט" 1טע15ת ~ה5קים 5מ יחלקים .חטשח שיצאו מרשות טצרים .ועריין אין כאן
חראשונים ב5ם מרברים במה שחגיע לישראל שיצאו טרש1תם .רק בחסש טע15ת אטצעיות שחיח
ביציאח חש חיציאח מן חשפ15ת שחי 1עברים 5הם אחרחיייאח חם5עלוי ישראל על חש5ם במו
5סצרים ואין באן חתע5הז רק שח1ציאם סמצרים שממאר 5טעלח .ואט חעש חאטצעי1ת נחשבו
ש5איחי1עבריםלמצרים .וחסשח טע15ת האטצעים אמצע חעטי .וחטש טע15ת אחר1נ1ת חרב1ק בו
חם חטע15ת שחי 1ישרא 5מתעלים ע 5ש5ם חוח 5נטרי יתברך .וחתחלת חמש חאחרונ1ת ח1א חשבת
בטה שנעשו להם נסיס .וחסשח טע15ת אחרונות שאין ספק שחשבת במה שחיא אות בריתבין חשם
חואתבלית חחבור וחרב1קבויתברךלגמרי51.פיכך יתברךובין ישרא 5חוא חתח5ת חחבור וחרבוק בו
ח' טע15ת חראשונ1ת חוציחע ממצרים ועשח בחם יתברך .פית חמקרש באחרונח שחיח שבינתו
שפטים עשח בא5היחם וחרנ בב1ריחם 1נתן לע את בתעם  111חיא חחבור 5נמרי .ותבין עודבי חגוש
טשנם .ר %זחבענין יציאח 5בד שער באן חיתה מע15ת חראשונות בעצסם ירוע שבל אחת יותר מן
חיציאח שיצאוממצרים .וחמשח אטצעי1ת מרברים חקורמת.בי חראשונחהיא חיצשח ב5בד פן שעשח
בסח שחגיע 5ישראל ח חטע15ת אחר חיציאח .בהם שפטים שחוא יותר מעלח 5ישראל מאלוחיו
1התח5תם קריעתים ס1ף וחעבירנו בת1כו בחרבח י1צאים בלא שפטים שעשח בחם .ושד בי עשת
ושקע צרינו בתוכו וספק צרבינ 1במרבר וחאבי5ע בא5חיחם שחוא יותר טשפטים שעשח בחם מוא
אתחמן .פל חנסים באין ספק חםמרריית ישראל ננאי 5חם יותה ושד חרנ בטריהם וחם נקראים
בט 1שיתבאה אמנם חגהשח אחר1נ1ת ב5ם חם ראשית א1נם ובבר התבאר 5טע5חכי חמבח ברבר
סרברים במשתא5הי1ת .ווחו חוראות על דביקותם שח1א ראשית ח1א יותר קשח מהב .5ושר שנתן
לנטריבויתברך1אין אחריחםעורטעלח.בינתינת 5הם ממתם וזח רבר י1תר טע5ח שמב 5חטע15ת
י חרסיני חראשונות 5א קט ישראל רבר אב 5ונתן להם
חשבת חיא טשחא5חית.ובן קרבטיפנ
ונתן 5ע את חתורח וחבניסתט 5ארץ ישראל ממתם קנו ישרא 5ממ1ן ש5חם .וחכהש טעל1ת
חקרושח ובנח 5נ1בית חמקרש ב 5חטשח חאחר1נים חאטצעיות ב5ם נם בן טה שישראל קנו מן חטע5ח
י וח אט שחיו מתעלים ע 5חטבע פל אחת יותר נפ5א מן
סרברים בסיות קרושות א5חיות 1ע5יר
רבקים בו 5נמרי .נמצאכי ה15ק אלו מ" 1טע15ת חראש1נה.כי קריעת ים ס1ף חוא טע5ח לישראל
חם לש5שח חלקיםבי קורם שיצאו ישרא 5ממצרים סח שלאחיו בב 5המבות בסצרים שחיחחים שח1א
5א חיח 5חם טציא1ת בלל ובבר חתבאר זח פעמים אחד ממציאות חש5ם נחרב ויבש5 .א במו שאר
חרבה שחיו במו חעובר שנב5ע בבטן אמו בךחיו נסים שחיו במצרים שחיו חמכות ברברים פרטיים
נב5עים במצרים במח שחיו תחת רש1תם ובאשר מטציאות חש5ם אב 5חים שחוא יסוד חמים אין
יצאו מסצרים כא 15יצאו 5מציאות .ועל זח תקנו וח פרטי ונחרב היס .אף ע4 5ג שחבה חיא1ר
15מר טאפי5ח לאורח במו שיתבאר 5קמן1 .אחר ברם 1בצפררעים 1הארץ בבנים חפרש נר 51יש
שנטצאו במציאות חע5ח את ישרא5 5חי1תם שעיקר חמכח מהשחיוחבנים ש51טים בארץמצרים
מוש5ים ע 5ב 5חנטצאים חתחתתים .מתח5ח זו וחמבח נקראת בנים 5א חפסד חארץבי וח חורבן
מחיוחרחקער5יעת ים סוף שבאשר נחרב חים בפניחם והפסר נחשביארץ
 .ומח שהבח חיאריאין חיא1ר
א
ו
ח
ם
י
ח
ד
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י
ב
ש
ח
נ
חמים
שחםע5מושיים ע 5רברים חטבעיים ובזח נחשב במו חים בי
חם מתע5ים
חטבע 1זח מ1רח ע 5שיש ע5יו אמר חבת1ב אשר  15חים וחוא עשחו 1קיבל
5ריחשחר.א15בטבער5ת נבר5ת קרושח שבפניחם המצשות חים חפסד תחרבחים5 .בך בקוע חפים ח1אעני1
נ
חארבנו בזח 5טעלח בבסה מקומות .יותרנפיא שחיתח חמבח ברבר שחוא עיקרחע51ם.
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באצבע ב5בדבי האצבע
עור ט
יעלחיתירח .ובבר אמרנו 5ך 5טע5חכ
י ב 5מורח ע 5פרטיס .אב 5בים חיתח חטכח ביר במ1
רבד
ש  15התה5ת חתקרבות ואפצשת חתקרבהן ,
שהתבאר
ך
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ם
ע
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ח
י בב 5היר המכח ב55ית 51א
ב
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י
פרטיה .וכן כ 5חרכרים הנמשכים אחר זח חוראת אכי כאשר הניע 5טכת ככורות שחיתח ע5יר
טרריגת ישראל

ע 5טע5ח זאת שישרא 5אינם טסורים תחת טכעי
הע%ם כ55וכן חעכירט כהוכו כחרכח שחוא טע5ת
כפני עצטו שאפשר שחיח נשאר קצתטים טן חים
51א חיו עוכרים כחרכח ו5א תיח כט 5שם חים
5נמרי שחרי יש כאןיםעריין .אכ 5שחיו עוכרים
כחרכח חוא טררינה כפני עצטו שכט 5שם חים.
ועור שקע צרינו כתוכו וזחו תוספת טע5ח .כי
קריעת ים סוף אשר קרע 5הם תרכרים חטכעיים
וא 15שונאיהם של ישרא 5נטכש כיםכי רכרים
הטכעיים נכקעים ונפסרים 5פני ישרא 5וחצ5תם
51א עור א5א פוע5ים 5אכר אויכיחם .וחנת תם
פוע5ים רכר וחפכו וזחיותר כ5תימכעי .ואחר כך
חע5ח אותם טעיח אחרת וספק צרכיחם כטרכר
ארכעים שנח כ 5כך זכם רכ .שתראח טזח כי
חנחנתם 5נטריאינהטכעיה .ואחר כךחאכיים את
חכם שחוא טזון אינו טכעי 5נטרי .וכמעמ שחוא
אינו נשטי כ 55שחוא חיח נכיע כאכרים וחית
מוכר 5וטופרש מפחיתת חתטרי 5נטרי .וחנח כח'
טע5ות חראשונות 5א חית א 5ישרא 5תתע5ותכי
כ5םחיוהיציאח מטצריםשאין זת נחשכ רק שהיו
יוצאים 5אור ש5יטות המציאות שקורם זח חיו
נקראים שחם נכ5עיםלנטרי.כי אם כתגהס טעלות
אמצעיות זכרהי טע15ת קרושות שע 5ירם תרכוק
עם חש"י .והראשונח טן חחמשח נתינת שכת
פצוח א5חית והוא חכתימכין חקכ"תוכין ישראל
כח יתרכקו כהקכ"ח וזח ירוש ואחר כך שקרכם
5פני חרסיני וזח כעצטו חרכקות טח שקרכםלפני
י זח
חרסיני נרם 5חם רכוק כו יתכרך 1עליר
פסק זוחטת נחש שכא על חוח כראיתא כגטרא.
ויותר סזח שנתן התורח חוא רכוק יותה ויותר
טזת שחכנימםיארץ ישראלכי חארץ תזאת חיא
לתלקו של הש"י וכמו שאטרו ז"ל כל חרר כחוץ
5ארץ כאל 1אין  15ח15ח 11ח 1חרכוק יותר :ויותר
שכנח 5חם כית חכחירח וחש"י שוכן אתם5נטרי.
וחכן חרכרים חא.15

פרקיר

וט' יש

רכ 1נטליאל א  1ם ר
5שא %חנח ראינו שחש"י צוח כפסת על שום
שפמח וכוי וחרי ראינו שלא ח;תח שום טכח כם
המכות כישרא51 5טה תחיח טכח זאת יותר
כישראל ויותר טזח אמרו שכשחיח שותח חישראל
והטצרי זח חיח שותח רם וזח טים .רעכי 5עו5ם
היו הטכות תטיר ש5ים ומתנכרים וטפני כראין
5תכיח אס 5א חיתח חטכח כישראל ככ 5שאר
יותר חשוכ ויותר ע5יון
הטכות שטרריגה
ראי
שת
'י
כטעלח ער ש5א ח
כת כטבת .לטשול כישרא5

חקכ"ח ש5א ועכ5 5וטר שחיתח
תשוכ כ 5כך ש5א חיח כת חטכח 5חיות טוש5ת
כישראלשהרי הטכחחיח הקכ"ח כעצטוו5פיככורו
ונר5ו חיתח תטבח ככ 5ואם כן 5טח 5א חיתח
הטכח כככורי ישרא51 5א חיח זחכי אם כשכיל
זח כי ישרא 5חם 5ח5ק הקכ"ח כעצטו .וכיון
שנחשכים אל הסכח חראשונה 5א היח כהם חטכח
כי מרריגת תככור הוא מצר חע5 %5א מצר תע5ת
שאין מררינת הככור רק שהככור חוא ראשית
5כ 5אשר יצא 5פע 5אתריו ואין כאן טע5ת טצר
תע5ת .מקכ"ח כאשר 5קח ישרא5א5יו קנו הטע5ח
טצר חע5ת שחוא הקכ"ת 51כך 5אחניע 5חם תטכת
כי מרריגת ישרא 5שיש 5הם מצר שחם א 5תשפ
יתכרך תוא יוחד ג 8סרריגה הכטר שחוא ראשית
הע 515וישרא 5יש (הם רכיקות כע5ח .וטפני קנין
א חית ככל
חטע5ח תזאת שחוא רכר תרוששי
הטכות צות 5הקריכ קרכן פסתכי טאחר ש5אחיו
הקכ"ת וחם
כי אם ע 5ירי שהם נחשכים
5ח5קו צות 5חם 5חקריכ קרכןכי כאיזחענין חם
של5 1כך 5אחניע 5חם טכת כטרותכ.55וטפני כך
נקרא חקרכן חזח פסת כהרנוטו חייס שחוא 5שון
רחכגוה .וכשור ענין זת שכיון שאתם .ח5קו ש5
הקכ"ת תוא טרחפ וחס ע 5אשר  15ש5א שכר.
וזחו ענין פסת כאשר תכין11 .ח פירוש חכתוכ
וככח תאכ 15אותו ונף ואכ5תם אותו כחפזון פסת
חוא 5ת' שחיא מרחם ע5יכם כקרכן זת שאתם
עוכרים 5פניו וכזח אתם ש5ו וראוי 5רחם ע 5ש5ו
וטפני שהשם יתכרך 5קת וכחר כישראל כפרט
טכל חאומות לתיות ש 15מרה כזת שהוא יתיר
שכיון שחוא יחיר כוחר כאוטח יתירית מן כ55
חאוטוה .שזח טתן ענין חאתרות להיות ל 1עם
ט'וחר שאםאין כאן אחרות 5א חיח כוחר כאומה
יחירית א5א שחוא יחיר כוחר כיתיר וזאת
חעכורח היא עכורח מאומח יחירח 5טי שחוא
אחר11 .ה 1עצם חקרכן חזת 5כך חיח  %חעכודח
י הית טצות חקרכן לאכ1ל
חזאת כענין אחרותכ
אותו עג כרעיו ועג קרכו שאין ראוי שיחיח
חקרכן חזח טחו5ק רק על ראשו 1של כרעיו 1על
קרכו.כי חרכר שחוא מח%ק אינו אחר שחרייש
כו ת5קים אכל רכר שחוא ש5ם יש כו אחחת.
וכ5ענין עכורה זאת כקרכן חזת לחורות %
האחחה1.כ1ככית אחר
כ5חענין חזת שאסור
5ח5ק חקרכן 5שתי חכורות או שאסור לאטל אותו
כשתי מקוטות רפ5ונתארתנאי חוא כמסכת פסתים
כ 5הרכר חזח שיחא טעשח חקרכן ואכילתו
כענין חאחרות 51א כענין חתלוק וכן שת תטים
כן שנה מפני כי כן שנת חוא אחר כשנים ואם

שי
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חיחשתי שניםחיח יוצא מ! חאחחת ובל חרברים מפנ' שחמ טורה ע5חש"י ישחמ אחרבי חעכורה
וחקא שח 51א ענל חואתשיש 5ישרא5חיאסיר האחרות שהואיתכרך
בא 15נטשך לענין
ן שחוא'
בי שח 5רקותו נהשב אחר
חאחחח~לנטרי .אטרו ו" 5שח אחר 51בך בחר באומח יחירה נס כן ביו
פוורה ישראל 5טח נכהש 15ישרא5 5שח טח שח יחיר .ושר כי חקרבן חוח חוא עיקר חעכורה
והש יחיר
אם חוא 15קח באחר טאבריו וכ 151טרניש אה שחוא יחברך איחיחם
י
חיח אחר 51א
אי
שרש
יך
ישראל אחר חוטא וט5םמרנישיס שחרי עכ!חיח בא5חותו ו5כ! חקרב! חוח צרי
אחר וחטא 'שרא5חיוטרנישים.וביאור חרבר כן שאר קרב! שאין אותו חקרבן חואעיקר חעבורה
חוח כי חשח 5דשות טבעו מינו בע 5שטר נפ במח שחואאיהיחם שחרי רוקא בקרבן וח בתיב
ועבכי רבר שחוא חמרי כטו חשור וחחפור או ועברת את חעכורה וט' נקרא קרבן זח עבורה
ך והש אחר
חרבר שחוא רוטח לו 'ש בו ענין חטרי והחוטר סתם 51בךקרבן וח חוא 5א5שחויתבי
טהח5ק ואין בו עני! חאחחת אב 5חשח טכעו בא5חותו .ובן שחיטת הקרבן אחר חשת טורה וח
דש ויש  15טונ רק איט שמרי 5כך אם נ5קח ע5ענין הקרבן שחוא באחרות .ומח שאטרח תורה
באחר מאבריו כ 151טרקיש .ובך ישרא 5בעבור 5אט 5חפסח על טצות ומרורים הוא נם בן
שישרא 5טפנ' שהם רחוקיס טטרר,גת חחומר אב 5חכוונה ברי לחוציא ט5בן ש 5אפיקורסים שהס
סדריגהם טרריגה רוחנית א5חית 51פיכך אחר אוטריסכי כמ חאחר 5א 'בארבוי רק טנח אחר
חוטא וכו5ם 15קים ב' המררינה חואת 5א תתח5ק יב 8רבר אחר ב5בר 51פיכך כאשר 'ראו הרבוי
1חח 915שא טצר חחוטר וזח שצוה שיחיח חקרבן בע51ם וכבר חוח5ט 5חםכי כמ האחר הנטור 5א
שח חטיס כי חתמימת וחש5ישת הש אחרות יבא חרבוי אמרו שחתח15ת חם יותר טאחר בטו
ברכת'בוהיחהכהשבן אחרופירושו כאשרחיח ש5ם שטבואר מרבריחם כף שראח רבריהם .ורבר וח
או חיח נחשב אחר שהרי חח5ק אינו ש5ם ואיט בא 5חוצ'א ט5בם ואטרח תורחב' הקרבן חוח שחוא
אחר .ורבר וח טבואר .וסיותו בוכר 51א בנקיבח
אחר יתברך ויתע5ח יחיח חקרבן נאב 5ע5
בי חאחרות חוא טן השרח 1הח15ק חוא טן חשטר 5אי
סשת וטרוריםבי הטצה טורה ע 5חחירות וחטרור
ורבר וח מכואר .ומפני שחוכר יותר נחשב צורח הוא טורה על חשעבורכי טאתו ששא אחר 'בא
טן החוטר 5כך 5פסח איט בא רק טן חובריס .החירות והפכו חוא חשעבור שחוא חטוחץ וחש
ובן א 5חאב 15טכג
.ו נא ובשל מבוש5כי אם צ5י חרופא .ויותר טוחבי חפך חרבר מח שחשבוכי
אש הכ 5ענין וח
בטים זע בשאר חם אטרובי טן חאחר 5א יבואו פע151ת הפכים.
י
ב
ורי
י חבש 51ומתח5קין חרבר חוא הפך וחבי מפני שחוא אחר חוא הכ5
משקין ח5קיו טחמררין חבשי
אב 5צ '5שש טכח חאש אררבח נעשח חבשר שחרי אין ז51ת51 1פיכך טאתו באו חהפבים כטו
אחר כי חאש טוציא החטב ונעשח בשר קשח שחהבאר 5מע5חכי חחפנים חם נםכן חבל בעבור
ואחר5 .א כן כאשר טחבשל בטים
יהפביםישחכ51.5פיבך
שנעשחו ש5א 'טצא שר ח5קוע5יר
ת
ו
א
5אט5
פירורים .וכן אסור טטעם וח שאין
ו
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שחמ
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ראוי
נא א5א כאשר שא צ5י אש ואו חבשר טתקשח שיחיח טטט חכ5בי חחפכים חם חב 5ואין חוץ
טכח האש 1כ 5זה מורח ע5ענין חאחחת שראוי טהם כטו שנהבאר למע5ח בטח פעטים ובפרשח
שיחיח קרבן אחר אל חש"י שחוא אחר .ושר שירה א %אוישירעיין שםביאין 5כפ1לחרברים
י חטים 5א נעראו 51פיבך ראוי שיחיח נאבל חפסח ע 5טצה וטרוה
כבר אטרנו פעטים רבות ב
בכתוב רק ב5שון רביס ופירשנו חטעם בפסוק ועוריש 5ך לרעתבי חפסח חוא עצטו מח שישראל
בי סן הטים משיתשבי חם חומריס ואין אחחת הם 5ח' במו שמתבאר פעטים חרבח טאור ואחר
רק בצורה 5בך קרבן חוח חטורה על אחרות אשר המרריגה חעליונח הואת
הם 5הקב"ח
יא
שו
5בש 5בטיס 1כ 5משקח שחוא כטו טים ורבר וח נמשך אחר וח חנא51ח שח
אס
שרה
יצח ונטשך אחר
ענין טופ5נ וחבינהו .ובן ועצם 5א תשברו בו נם וח נם בן חשעטר באשר חטקב 5ראוי לוח והבל
כן רכר וח שאס חיח שובר חעצס במסח חיח חוא טצר שיש 5הם טררינחהע5יונה חואת 51פיכד
וח ה15ק ופירור רבר שאין צריך לאבי5חבי אה הפסח נאבלע 5טשתטרוריםביחפסח טחשישרא5
ע 5גב שחוא אובל חבשר שחואראוי לאכי
5חאיז חם 5חי שנקרא פסח על שס שפסח על בת' בני
זה ה15ק ופירור טפני שחוא עומר 5אכי5ח
ישרא51 5א חיח חכהמחית בחס .חח חמ בשביל
שבירת עצטוח אין זח 5אכי5ח ונקרא שבירח
חס חשי"חואין רכר טכח בטח שחוש
י1
ש5
י שבירת ש
א'
שר1
ישראל חס של חשי"ת במה שחס עבריס
ופירור ורבר זח לא יתכן בפסה .ושרב
י זחחיונצו5יס כטו שחחבאר
העצם בטה שחש עצס שבירחו יותר נקרא פירור שבריס5פניו 1ע5יר
1חי15ק .כ 55חרבר ראו' שיחיח חפסח קרבן אחר וח למע5ח .וטן טרריגה חעל'ונח שישרא 5חס
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ניכן טתן חטרח כאשר חםשלטיםיש לחם חגאולח
והשעטר כאשריש כחם חסחן .ועור אחר שחפסח
כטו שאפרט לטעלח טורח על שאנחנו לחקב"ח
ובשביל כך יש יציאח לישראל טן רשות חאומוה
כי חוא יהברך8לחי חאלחים חטושל על כל חכחות
ועלכל חאוטותוכשכילזחאגויכ~ים לצאת טרשות
האומות מם לא כן כאיזח צר אנו יטלים לצאת
מרשות מצרים אם לא בזח שאט לו יהברך וחוא
מוציא אותט סרשות אחרים .עסו שאט א5
חשי"ת וטצר חזח חוא גואל אותנו כן מצר חזח
יש שעטר לישראל יותר מכל חאוסוה .וזחכי
האומותיש לחם כל אחר ואחר שר או מלאךמיוחר
ואיךיתכן שיחיח זח תחת זח שחרי כל אחר ואחר
סן חאומות יש לו שר %1אך סיוחר אכ5
*
את
ר"
שי
יש
שאין להם שר ומלאך סיוחרכי חם אללה
כאשר חם כשלימות טעלתם שאו חם ראוים א5
השי"ת וכאשר אינם כשלימות טעלתם חם נעזכים
והם נכנסים כרשותאחרים .שאל תאמרכי ישראל
חם טשותפים עם האוסות שאםחיו סשותפים עם
חאוטת ער שחס ושלוםחיו לחלק סלאך שאושייך
כזחאין כח נוגע כמוכןיחכירו .אין לישראל
שווי עם חאוכית כי רכר שיאשכ
י שווי עם
אחר וגהן לזח חלק ולזח חלק שניאין אחר נוגע
כחלק אחר שכך נחלק  %8ישראל לא קכלו חלוקח
רק חם חלקחי יוצר חכ 5ו5ש שייך אצ 5חש"י
חלש ען
גם כן אין ענינם חלק שיחיו
ראי
שח
יק
מקבלים חלו
עם חאומות ולפיכך ראוימ אל
חגא~ח לצאת סרשות אחרים כאשר חם אלחשפ.
וכסוכן גם כן ראוים שיכנסו תחת רשות סושלים
כאשר חם נעזכים מן חשי"תכיון שלא תוכל לומר
שאין אחר גוגע כמוכן לחכיח שזח שייך רוקא
כאומות שחם שכעים וכל אחריש לו חלק משלק
מחכיח וכמה שחם משלקים לא יתכן שיכנס זח
כרשות זחשיחיח בשועכרזחלזח ואם תטצא לומר
שחאומות מושלים זח על זח איגו אלא לפי שעח
כסכח סקריתואין חגלות וחשעבורכי אם לישראל
שהיח תחלתם וראשיתם שעכור וגלות ולפיכך למח
יתמה חארם אורך גלותםכי רכר שהוא סג~ח
איט ק 5כחסרח .וכאשר רכשו חכמים ז"ל כפרק
חחולץ אצל גר חכא לחתגייר שאומרים לו שאין
ישרא5יכולים לקכלרוכ פעח כע~ם הזח ולא חכ
פורעניוה .ופיחש זחכי חשלם חוא ע~ם שפל
 58טעלחאיחית שם ישראל חיו סהכ5ים טעלתם
חעצטית לישראלאי אפשר זח לע~ם ואין שלס
שם ישרא 5זט כש5ם חזח
חנשסי ראוי
חגר~חזחחיחכעניןסיוחרשאיןלעניןזח תטיחת
סאשחיח חן15ת ססוגל מחיחת כררך חרוש.

יו

עי

יזח
יחם

אי
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וכן אין טקכיין רוכ פורעניות כי חחכנה שהם
סוכנים לחב הטכ חצפון חכנה זאת מציל אותפ
טחכ פורעניות שלא יחיו נפסרים כרע הטוחלט.
%ל חרכרבי ח%ותלישראל כסטלח מםימצא כחם
חסוב בעולם חזח חוא כסכח סיוחדת ורכר זח
יתכאר כזטת כעל הרחסים כספר חנצח .וכבר
ו לחם טע5ח
גהכאר זח לטעלח כפרקר' שישראליי
הצורח השלימח חגברלתטפגי כךאו שחם בתכלית
חטעלח או בתכלית השפלות עיק שם חטעפ.
לחלק
וחהבאר לךכי ישראל
שחםכסו שיח'ש כבלחכםרחוגב8ש1בליח*
זח אפשר בהם חגלותיוהר
.
וזחו פסח שנאכל על טחת ומחרים ורבר זחענין
כחר טאור מאור שזחוענין פסח סצהוסרויבי
ה %גטשך אחר הפסח כטח שחם לחלק ח /ואחר
סיריגח זאת העליהח נסהטך לחם הגאו5ח סרשוה
חאומות משעכור תחת רשות חאומות .אסנםענין
המצח ככר כארנוכי טורח על חחירות ואתחתעיין
כאותן רכריםכי טלם חם רכרי אלחיםחיים .מנח
עור נכארכאיזחענין המצח מורח חירות רוקא שעם
שחוא מצח מיא לחם שני חיא מורח על החיחה.
שככר ירעתכי רטתינו קראו חרכר שחוא פשופ
סצח כמו שהתכאר רכר זח מעטים חרבה מאור
עשכיל כך קראו חכטים חשר רלאמליחולא קסיח
מצחכשכילחפשיטוה .ורכר שהוא פשומחואראוי
לחירות יותר מבל .וזח כי הרכר שחוא מורכב
חוא כהטועבר כאשר ירועשכי אשר מורככ כדטני
שני וכ 5אחר פוע5
רכרים חרכר חאחר פועל כ
ומתפעלואין זח כן שרין שכיון שחוא מורככ טכ'
רכרים ומהם נעשח רכר אחר .חאחר חוא שפועל
כאחה אכל חפשוטים יש כחם יצשח לחיחת
סן חשעכור שאין רכר פועל כם וזח ענין חמצח
שחש פשומהשאין כח שאורויכ
ךחיא טורחחירות
רק חיא עומדת כעצמח.
ועור יש לפרש פיפששו מ המ~ח
לשצש שתם מסצרים היח כשזק כמו יטכתוכ
בכל
כשזקטשםאצי יציאת מצרים חחק חפשלח כי
יר
שצשט מוטצרים וכ 5רכר יטחוא פועל
כחחק פועל כמהיחת 5פי חחק פש5תו ולפיכך
כתיכ זטר את היום 19ר יצאתם ססצרים כי
כחוזק יר חוציא ה' אתכם מזח ולא יאכל חסץ.
י חחטץ שנעשח כעכוכ זטן אין זח שזק
פירוושכ
אכל חחוזק מה שנעשח כלי זטן ומפני ,הוציא
אותס כחחק לא יאכל חטץ .ולפיכך צוח לחם
לאכול מצח כלי 5חיציאח שיחגו ישראל טעלח
זאת שיפרה ח' אותם כחוזק כמו שצוח לחם 5אכו5
פסחכרי שיפסחחי עליחם ולאכול כחפזון שחיא
מחירות גם כן מכ 5כרי יחתרכק כסדח שסמנח
החוזק לחוציא אותם במחיחת וזח שאט שמרים

פירוש מהר"ל

%ח

מצח זו שא %אוכלים ע 5שום ש5א הספיק וכו'

פירוש כיון שלא חספיק כצקת אכותינו לחחמי
אם כן כחוזק חוציאפ ח' ולפיכך יש לפ 5אכו
פצח כשכיל שנא5פ כחוזק וכטחירות .ופיח.
זח פשוט טאור .וחגה 5כל הפיחשים חמצח חין
חיחת נטר וחהבאר לך למח המצח נקראת לחו
שנ' .והא ראיתא כספרי אמר רכי שסעון 5כו
נקרא חמצח לחםעתיעל שםעפי שנתעפכמצריו
יה
ערכאן.אין הפירוש שחמצח היח רמזיעט
סבירא ליחכימי שיש  15חנא51ח יש לו שעטו
נלםאכן כמו שחתכאר51פיכך קרא המצח לחם עהי
שתחא המצח מורח על חשעבור רזח אינו רו
רסכיראליחכי מררי4ההחיחת שמורחעליו חמא
כסררינח זאת גםכןשני השעטר .וחרי לך מטו
חפסח שנאכל עמו סצח ומחרכי חפסח חמ שאנ
אל הש"י שהוא אחר ומן חש"י אשר חמ אחו
שתי חסחת אשר האחת מצח מורח על חחירור
וחשניח חשעכור .כי מח שהמ אחר יש כירו
שתי חסחת כמו שהת
השםבאר .ש שתאמרכ
י
שהתכארילחטפעס
חוא מה שאנו
יתכרך כמו
לו
וכמה שאפ אל חשםיתכרך נמשך ל %המצח תסשן
חטחר ח
י שהתבאר 5טע5ה .ווח מטח
מטתכלומכחכ
פסחעל
רים אכלכזמןשאיןכית חמקרש
סקיים חמצוה 5אטל מצת ומחר כשכיל זח חטעם
עצמוכי חחיחת וחשעטרהכ5מןהש"י שחמ אחר
ומי שנא5נו מעכחת לחיחת חהש ששעכר אותנו
נם כן .ולפיכך צוח אותנו שנאכל הטצח שחיא
חחירות וחסרור חמורח על חשעכור סאחר .או
כמו שאמרטכי חמררינהחעייהח חזאת שישראל
חם חש"י כח קנו חחירות וכח קנו חשעכור
חכל כטו שחהבאר 5סע5ח .אמנם אין המחר מן
חתורח5שנימעמים .חאחר הואכיאין חמרורזכעו
בעת חחיחת אף כי כמו שק %ישראל חחיחת
כך קנו
שחתכאר מכל מקום
סרתחתחשזעמגןורככי
אין זפן חחי
חשעטר ולא כך כאשרחיח
חפסח שחיח המצח והמחר
עם הפסח כיחר
ספניכימןמררינח הזאת מחנאכי
שא %א 5חשםיתגרך
כא חמצח וחמרור .וזחחוי שפיר רהא חפסח חוא
וסנו עהה .ומן הטדרינח חזאת נמשך חחיחת
והשעכור 51כךחטיח וחמחר מן חתורח עם חפסה.
חכל כאשראין פסח אףכי חמצח הוא נכוטך זח
מזח אחררכרכפניעצנץ .הנח חמצח מן חתורח
ומחרררבנןכי מצוח ררכנן היאיומרכי מררינת
חחירותומררינת השעכור
אחר חמומישיש ל1
אחת יש נם חשניה .ושר טעם שניכי מטת
חמחרחנץרח השעטר אףכי כאמן חשםיתכרר
שעכור אין וח רק מצר
כאשר יש חסרון
אויכא מן חשםיה
קך
מר
תכ
כיחשעטר
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מן השם יתכרך כא הטוכ כאשריחע מף אם
אכ
המ
יסביא חשעבור חוא מכיא אותו לתכלית חמוכ
וכמו שאמר חכתוככי גריחיח זרעך ועברום וענו
אותם ארכע טאות שנח ואחרי כן יצאוונוי* :סר
כי חשעכור חוא יתכלית שאחר כך יצאו כרטש
4חל5פיכךאין חמחרמן התורח רקעם חפסח חמ
פןהתורח לומרסטדרינח זאת שאפ אל חשםיתכרך
נכחטך המצח וחטרור שכיון שחמ נסמך
עם
פ
מ
ת
ו
ה
יאין
חפסח כרכתיכ על מצות ומחרים יאכ 5חרי
מציאות כעצמו וחוא מפלעםחפסח.ורכרים אלו
אמתיים וכחרים מאור וחתכאר לך אלו שלש מצות
פטח ומצח ומרור:
א ט נ ם ם צ  1ת א ר כ ע בוסות חבטים
תסנו אותם בי באשר חיתח חאבילח אבילח של
מצוח ואין זח אבילח כמו שחיא שאר אבילח רק
אבילח זאת אבילת מצוח וחשתיח חיא טתיחסת
אל האבילח שאין אבילח בלא שתיח ולפיבך במו
שחאבילח חיא מצוח עליונח השתיח מתרסח לזח
שתהיח שתיח של מצוח %אתהיח במו שארשתיח:
ובםררש אםר 1ארכע ב1ט1ת
ננר ארכע לשתות של נאולח רכתיכ והוצאתי אתכם
מתחת סב15ת מצרים תו /וחנח פירהט ח 15ארכע
ישתות יש
פנים רכים וככר פירשנו 5מע5ח
ח 15ארכע 5שתות וכ%ם הם רכרים כחרים ולאיש
חחכם אשרנתןחי כו חכמח ורעתירעכי משורש
אחר יצאו חפירהטים .ומה שכאר %כא 15ארכע
5שתותכי מפני שננזר זרע אכרהם ש5שח
רכריםכי נריחיח זרעך ועכרום ועפ אותם ארכע
מאות שנח תו' הזכיר כחםשישח רכרים ניחת
עטרח וענוי והם ש5שח רברים חאחר יותר קשח
מןהשני.וזחכי חניחתכתוך ארץנכריחואין 5חם
כחוהםכפופים תחתאחריםכמוהנרשיר אחרע5יו
ומכל מקום אין בהטועכר לאחר ועכרום חוא יותר
טזח שחמ טשעכרכו
סהום השעגורחזח כמו
כמחעכריםבהטועברים
כר
מא
ול
יוניהםואין רכרזחיוצא
טסגחע
ע51ם שכמח
עכרים יש .אג 5הע%י
ומ רכריותר טכששרשאין חאחן סענח את עכח
וכל חמ משעכר כוואין סענח אותו 51פיכך וענו
וותו חוא יותה פאשר כא 45א 51אותם חתחיל
:אחחן והוצאתי אחכם מתחת סכ*ת מצרים זח
:נר חעטי שהיו בהטעכרים כחס יותר סדאי וזחו
)תחת סכ15ת מצריס .ואמר וחצלתי אתכם
טעכורתם וזהו חוצאח מן חעכורדה ואחר שהצי5
יותם מן העכורח אמר ונאלתי אתכם וזש ננר
ונירות שחי1
י אחר כארץ אחרתואין זה
תחתיר
וטרה ושעטר רק
שחם
תחת
י אחר זח אמר
יר
נא5תי אתכם כורוע נטויח .מחר  %זח שנאל
וותםאין וח רק חוצאח טרשות מצרים
חסר

*
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שי

ועי
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ערין 5הם החכור כהקכ"ח 1ע 5זח אמר 51קחתי
 .כך פירשנו ארכע 5שונות
אתנם5י 5עםשתהי 5י
ירשנו כי כאשר ישרא 5חיו
ש 5נא51ח .ועור פי
כמצרים ח' 1משועכרים ככ 5צר וככ 5ח5קיחם ח'1
טשועכרים .וזה כי כ 5רכר חוא מורככ מן ח5קיו
וח5קיו ש 5ארם חוא הנומ וחנפש והש5ישי חוא
חרכר חנעשח מחכורשניהם כמוהכית שחמ מורככ
מח5קיו והם העצ'ם וחאכנים שחם ח5קיו ועצם
צורת חכית חוא ש5ישי .אטנם רכר זח כפרטים
שכ 5אחר ואחר 'ש כו ש5שח רכרים אמנם כ55
האוטח חישרא'5ת יש כהםעני! רכיעי והוא חכור
חכ 55כיחרכי יש
מח שאין כפרט .ומפני
ירים מצר ח5ק האחר הוא
שהיו ישרא 5כשעכור
5צ
ככמ
חנומ ע 5זח אמר הכתוכ והוצאתי אתכם מתחת
סכ15ת מצרים שחם ננר ח5ק הנומכי שעכור של
טמ הוא חמשא 51פיכך חחמור שחוא כע 5חומר
וטמ חוא נושא טשא שכ.5כי כאשר חנומ חזק
חוא נרטא טשא נר 51וכאשר חנפש ק5וזריז חתנועח
חוא מוכ! 5היותזריז ומחיר כעכורח ותמצא כהסח
כמו החמור שחוא כע 5אכרים חזקים נושא משא
ככר אכ 5אינו מחיר כתנועח ותמצא מי שהמ
מסהר כתמעח טאור אכ5 5איוכ5 5סכול משא
מזח תרעכי טשא נר51שייך 5טף שחירות התנועח
5נפש וחיו משעכרים כישרא 5כשניחם כמשא
נרול מאור שחוא מלאכת הטיט מיוצריכים 5מהר
מ5אכה! וכננר שעכור חנומ אמר והוצאתי אתכם
מתחת סכ15ת מצרים וכננר שעכור חנפש אמר
וחצ5תי אתכם טעכורתםכי חיח קושי העבורח אם
טצר איכות חעכורח ואם מצר כסות העכורח.
מיכות חעכורה מתיחס 5טמ וכמות העכורח 5נפש
שחיו צריכים 5מחר כמלאכה חעכורח והמחירות
שייך חנפש שכו חתנועח .אמנם ונא5תי אתכם
חוא 5צורח חעצמית שחמ חש5ישי שאי! ראוי
שתחיח חצורח כרשות אחר אכ 5ראוי שתחיח
יאי! עצם נסמך 5אחר רק
עוסרת כרשות עצמחכ
עוסר כעצמו וחצורח חיא עצם וכננר זח אמר

נרי

אי

ונא5תי אתכם שתחיו עומרים כרשות עצמכם
ורכר זח התכאר 5טע5ח אצ 5מח שמוונוי וכננר
חכ 55אמרוחייתםלי כל1מרשאני מחכראתכס
5עם כמה שתחיו
וככר התכאר למע5ח
כאריכות כמקומו .וכננר זח אמרו ז' 5שכזכות
ארכעח רכרים ננא 15ישראל כמו שנתכאר חיטכ
כאריכות והמ רכר סבואר סאור .חרי 5ך ארכע
לשונות ש 5נא51ח ונם זח חפירוש חוא כרור:
ע ר כ א  1א רכע לשונות ש5גא51ח
פירווט אחר וחואזה .ככר כארנו ויוצשנוח'
חיו פשועכרים
כיר חזקח וכזרוע נטויחכי
י
כסצרים פצר
כעצמם
אצ
רס
שו
יר חמלך

יעם
ייעם
י

יי

י

ישראי

אצי

חמושי

%י

וזחכי יש אם ראויישעכור מצר עצמם שחם עם
שפ1 5ר .5ויש עם.שאין ראוים מצר עצמם שיחיו
כדטועכרים אכ 5חמוש 5מתעורר ככח נר 51סאור
5מש 51ע5יהם .ואצ 5ישרא 5חיו שניחם אם מצד
ישרא 5טפני ש5א חיח 5חם סע51ם ארץ 5נח5ה
51אחיו עם מיוחר כא15היו עכרי5ירכית 5מצרים
שנ51ר 1כארצם ותחת רשותם ומצר חזח ראו'ם חפ
5עכרוה .ואם מצר פרעח חרשע שהיח מתעורר
א5יהם ככח נר5 51שעברכהם .וכננר חראשון אמר
י
מוצאתי אתכם מתחת סכ15ת מצרים פירהטב
היו 'שרא 5טוטכעים כשעכ,ר מצריםמפני שנ51ר1
כמצרים ער שחם שקועים כשעכור בתוכם ואמר
זח והוצאתי אתכם סתחת סכ15ת מצרים .וכננר
פרעח שחיה רשע מתעורר 5טשול ע5יחם אמר
והצ5תי אתכם טעכורתם 5ש!1הציח מי שכא ע5
אחר ככח נר5 51שעכרו וחוא מציל אותו .אמנם
תא5תי חמ חתאח מרשות אחר שער כאן
5א חזכיר רק חסרת חסכ 5וחעכרות אכ 5חוצאח
מרשות חוא עני! אחר .וזח אמ ע 5נכ ש5א חיו
פוע5ים כהם חמצרים כעכורח מצר שחם כרשות
ז51תםאי! זח חירות 51כך אמר ונא5תי אתכם תו/
מחר הנא51ח מרשות ז51תם 51קחתי אתכם5י חמ
חחכורכויתכרך.וחרי 5ךפירהט ארכע לשונות של
נא51ח כ 5הרכרים ררך אמת ואמונח51 .פיכך
כאשר כא חחוראח ע 5עצם חנא51ח כפסח סצח
שרור שזח מורח ע 5עצם חנא51ח כא חחוראח עור
כר' כוסות ע 5מררי4ח יותר ע5יונח כי סררינת
נא51ח זאת שחיח 5ח מררינח ע 5מררינח ערשמניע
מררינת נא51ח זאת א 5מררינח ע5יונה51 .פיכך
כאשר כא החוראחכאכיית סצח ע 5חנא51ח כאח
החוראת ארכע כוסות 5חורות ע 5מררינח יותר
ע5יונח שיש 5נא51חכי חחפרש שיש כי! חאכילמ
וחשתיח חמ רכרזח.כי חאכי5ח כמושיתכארחהש
יותר גקמי מ! חשתיחכי חכדטקח חוא רקיותר
י
רכר שחוא רק חוא יותר רחוק מ! חנשמי ורכר
כח
וז
יתכאר כסמוך 51פיכך כא שתיית ארכע כשות על
מררינת חנא51ח שחיאיותרע5יונח .וסה שחלשתות
ש 5נא51ח ארכע חקאיתכאר כסמוך51פיכךאכיית
מצח מרכע כשות כאו 5חורות ע 5מררינת חנא1ל8
שחיא סדרינח ע 5סררינח כי כ! חוא חאכילה
והשתיח שחשתיח שחוא טגדטקח איט נשמי כמו
חאכי5ח .ויש 5ך ל1מר חמררינח חע5יונה שטורח
ע5יח השתיח חיא זאת וזחכי אף שחטצח חיא
סורח ע 5שחוציא אותם א 5חירות חיינו ע צ ם
חיציאח 5חיחת אכ 5תא5תי אחכם כזרוע נטויח
5א כא ע 5עצם חיציאחוחירות רק כא שיחיו
ננא5ים וכ! 1ה1צאתי אתכם פתהתסכיותמירים
מצ5תי אתכם סעכורחםוכן 51קחתי אתכם5י לעט
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כ 5הרכרים חא5ו באו 5חורות ע 5ש ל א יחיג

טשועכרים 5טצריםויחיו עם שהוא נגאגויהיו אל
השם יתכרך ורכר זח חוא יותר טררינח ע5יונונ
כי חטצחחיאע5עצםחיציאח כ5כר אכ 5ח 15ארכע
5שועת ק 5נאו5ח הם דכרים קייטים עוטרים כך
כתטירוה5( .כך הדכר הזח חוא יותר כמרדינה
ע'5ונח טטח שהוא עצם חיציאח כי אין ספקגי
שייטות חרכר כא כסומ הרכר וכנטר ש 15כאשר
כו 15ננטר ונש5ם ועצם חיציאח חוא רוטח א5
ח5ירח כאשר חו5ד יוצא 5אויר חעו5ם כי ככר
אטרנו 5מע5ח כי ישרא 5חם רומים 515ר חיוצא
5אויר חעו5ם וזהו עצם חיציאח שחוא רוטח א5
5ירת חו5ר אב 5ארכע 5שונות חם כאים כאשר
נש5ם 5נאו5ח וננטר רוטח 5ו5ר שככר נ51ר וחוא
נטצא כעו5ם כצורהו אשר ש5ם ורכר זח יותר
טררינח ע5יונח ויותר ש5יטות ו5פיכך כא חרטו
ע 5ח 15ארכעחדכרים כארבע כוסותכי חמם טורח
ע 5טררינח יותר מן חאכי5ח שהכופקחאינו כ 5כך
נשטי כי חאוכ15 5סת חאוכ51 5ועות ש 15חוא
נשטי ורכרזח יחעכי חכהשקחיותר רקויותררחוק
בהחגשטי טאשר האוכ 5ובפרטחייןכי משקחחיין
חוא נכרל טחוטר ונסות חענכ ו5פיכךחיין כפרט
טורח ע 5דכר שהוא יותר נב %טן חנשטי .וחערך
וחיחוס חוא שוחכי כשם שיש עם חאכי5ח שחיא
נשטית חשתיח שחיא יותר דקח (יוהר רחוק מן
עכותנשטי כךעםחחירותחטורחע5יואכי5ת טצח
מצוח כמו שהתכאריש עם זח טררינח שהיא יותר
ע5יונח מם ארכע טררגות אשר חם יותר כטע5ח.
הום יקשח אם ח 15ארכע טסות יש 5חם טרדינה
ע5יונחיותרמןחאכי5ח אםכן 5טהאינטסן חתורח
כי זח 5א יקשח 5ך כ 55ספגיכי חעיקר חוא עצם
חיציאח 5פי שחוא 5נם וחפ5א כעצטו .אכ 5ט%
מהוםכעניןחמרדינח והמע5חאיןזח כלכך חנאו5ח
בעצטה שחיא חיציאח 5פוע 5כי רכר זח שחוא
5פ %1חנאהח חוא שינוי סן עכרות 5חיחת %1
רכרשישכושינויאינחמררינח א5חית5נטרי כמו
באשר ככר נשלטח חנא51חכי רכרזחחיאטררינח
ע5יונח כיותר 51פיכך חרטז ע 5ארכעח רכרים
כשתיית ארכע טסות שהטשקח וכפרטחיין חוא
נכד 5טן חעף חענכ חנשטי ולפיכך אכי5ת טצח
ושתיית ארכע כשות כאו 5חוחת ע 5קכ5ת
חאחת חוא עצם חיציאח 5יחשירראוי
ת
שתי מע15ת.
שכאח חחוראח כטשתטצה.וחשניעל מח
חסלנא5ים ככר ורכר זח מע5חע5יונחיותשרישראי
כאשר
כבר חסננא5ים .או שתאטרכי חנא51חיש 5חשני
מררינוה .חטררינה חאחת סח שחם נמ5ים כעצטם
יוצאים מרשותאחרים.וטיריוחחשניחסדרחנא51ח
ושיור המוש %ש5ח חסופשם כפ חנוף לנמרי רק
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נקי טופשט טן חנוף וחתקשרות סרר חנאו5ח כו
יתכרך :וכא5ו ארכע 5שונות 5א נזכר סרר
חגאו5ח וחוצאתי אתכם והצ5תי אתכם ונא5תי
ו5קחתי כ 5א5ו חרכרים חם סרר הנאו5ח .ואשר
חנאו5ח טסוררת טמט יתכרך וציור חטושכ 5וסרר
'
שלו חוא 'והר כמע5ח 51פיכך ארכע כוסות חם
כאים ע 5טררי4ה חנאו5ח שיותר ע5יונח1 .ע 5כ5
פנים הרכר כרור כי יש 5נא51ח טררינה ע5יונח
יותר 51פיכך אכי5ת טצח שחיא אכי5ח גופנית
שהאכי5ח טתפרגס טטנח חנומ וישוכ כשר ה5חם
טה שחוא אוכ 5וחשתיח טסשקח שחוא רק וכ 5שכן
ן נכר 5ויוצא מן הענכ שחיח
כאשר חמשקח חואיי
ןנחן כשכעים וסור נתן
נסחר5שם .וכטו שאטחיי

כשכעים ואין חפירוש כיכר חניטטריא שכשכי5

ן יצא סור .אכ 5חוא רכר אטתי טצר
כך נכנסיי
עצטוכי חיין שא משקח נסחר יוצא טחסתר
הענכ וטפניסית חענכ 51פיכך חיין שהוא נרל
כנסתר וכפניטית הענכ כניטטריא סור5פי שחוא
נסתר וכאשר נכנס היין בארם טוצ'א חסור כי
חוא כא ער חנסתר כפי מררינחו וטוציאו 51פיכך
חאכי5ח ש 5טצח כאח ע 5חנא51ח חנ4ל'ת והשתיח
כאח ע 5טררינח חע5יונח יותר ו5פיכך חם ארכע
כוסותכי חנא51ח חיא כאח מעהם חע'5ון 5ע51ם
חזח שחוא עהם חרכוי וכ 5דכר שהוא בא מש5ם
חנכרל 5עו5ם חזח יש כו רכוי טחו5ק 5ארכע כי
טספר זח חוא טספר חרכוי שחוא ננר ארכע
צררין הטח51קים וא 15רכרים חם ארכע 5שונות
ש5נאויח .שור זח חוא טטאר כתורה ונחר יוצא
מערן יחשקות ונף טשס יפרר וחיח 5ארכעח
ראשים שטזח טכואר 5ךכי כ 5רכר שכאמעוים
חנברל כטו חנחר שחואיויא מערן יהשקות חנן
כשחוא כא ע51ם חטכע חוא ש5ם חרכוי יפרר
י זחו ננר חפירור וחרכוי שחוא
5ארכעח ראשיסכ
כעו5ם חרכוי51 .פיכך חמ51ח שכאח מש5ס
חע5יון חנכר 5חיח טתפרר 5ארכעח ראשים חם
ארכע לשועת ש 5מ51ח ורכר זח חס ארכע כוסות
שתקנו חכמים שיחיו כאכי5ח זאת כי טאחר
שסורה אכילא זאת חוא אכי5ת טצח ע 5חנאהח
כאשר טכוארויש עם חאכי5ח חשתיח שחיא יותר
רחוקח בס חמממי כטו שהתכאה טחויכ שיהיח נם
כן חנא51ח שטורהע5יח חאכי5ח שיש עטה סרריגח
יותר ע5יונחייות
ר א5חית 1ע 5זח כאו ארכע
חאכי5ח ע 5חנא51ח חפשוסה כאשר אטרנו .אמנם
טס חסישי חוא רשת כמו שנתכאר ימעלח כי
רכר זח כיארנו 5מע5ח חיטכ אצל רכי עקיבא
שאטר כ 5טצח וטצח שחביא חקכ"ח ע 5חמצרים
חכהפ טכותכי טצר טה ראוי שיחיח מהחלק
לחטשה .וזחכי חרטי שבא אל ע1לם חרבוי חהש
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מהאחר נם כן כי איגו רבוי מתתק יק יבף
מתאחר חוא חמשח.

מחאחר ורכוי שחוא
כי
חחמישי טאחר את חארכע שהם הרכוי כמו
שחתכאר לטע5ח51 .קמן יתכאר עור עגין כום
חפישי ~ח על מח חוא ומח חוא חוראחו יחכאר
י חכוסוח ח15
5קטן כע~רת השם .כ 55הרכר כ
כאים א 5תכ5ית מררינת חנאו5ח וטע5תח חע5יונה
שיש 5ח .כי כאכילח פצח 5א חיח חוראח על
חכ5ית מדרינחם וכאח ע~ 5ח שחייח ארכע טסות
ו חכין כי רכר זח חוא
וכאשר תכין רכריםאי
כתכ5ית חקישור וחסררכי כאשר כא אכי5ח מצח
ע 5חנא51ח כאח חשתיחע5תכ5יח טדריגחחע5יונח
וטעלתח חאלחית וחענין שוח 5גמרי .וחיו שחי
כוסות 5פני חסעורח ושתי כוסות 5אחריחכי כך
ראוי וחטןכי מפני שארכע כוסות חל 1יוהר
עליון כמדריגח חוא כו 55כל רכר שחוא 5מטח
סמט כטרריגח .ולכך שחי טסות לפני חסעורח
ושתי כוסות5אחריחוחסעורה כאט?ע כ~ח הכוסוח
כ551ים  %חסעורה כאשריש כוסות
חסעורח
וכוסות 5אחריח .ומפני שארכע כוסות תקנו ננר
ארכע 5שונות ש 5גא51ח ו5שון ש5ישי ונאלתי
אהכם כ~רוענמויח.וחרכיעי ולקחתי אחכם5י 5עם
אמרו כין שלישיירכיעי 5א ישתח .וחטעם כי
ח 15שני רכרים אין חפסק כיניחם כי 5כך נא5
חש"י את ישרא5 5חיות 5חם 5א5חים וחם יחיו
עמו ורכרזח מכואר ככתוכ ככ 5מקום אשרמ~כיר
יציאח פצרים יאטראני ח' א5חיכם אשר חוצאתי
י
אחכם מארץמצרים5חיות 5כם5א5חים .הריאמ
כפירהט כי עצם חהוצאח 5חיות ישרא5 15 5עם
וחוא יחיח 5חם 5א5חים וכן ככ 5מקום מ~כיר כך
ורכר ~ח יסור חאמונח .ואה כתח5ת הרכרות אטר
אנכיחי א5חיך אשר חוצאתיך מארץ טצריםכי

יסני

יציאח מצריםשיהיח חשי"ת 5א5הים 5ישרא5ואי
אסשר שיחיח פרור וחכדל כיניחם 5מי שמכין
ימורי חתורח51 .כךכין ש5ישי לרכיעי 5א ישחח
ש5א יעשח חפסק .ורכריםאי
ו חם רכרים יקרים
ונכברם טאר ורכר ~ח מכאר 5ך נם כן סורתפ5ין
י 5ע51ם
שפרשח רכיעית סתומה עם חש5ישיח כ
אין חססק כין ש5ישי 5רכיעי .וראוי 5חכין
זח ואז רעת קרושים תטצא ותעמור ע 5רכריחם.
י
ר
 1כ פ ר ר ש רכ1ת וכוס פרעחכי
מכאן קכעו חכמים ארכע כוסות של 5י 5פסח
רכי חונא כשם רכי כנאי כננר ארכע לשוטת של
נאו5ח וכו' ר'
כר נחמני אטר כננר ר'
י
א
ו
מ
ש
ן
א
כ
י ואשחט אוחו
כוסות שנאמר
ם
ו
כ
ו
ח
ע
ר
פ
כיי
א 5כום פרעח ואתן את חכום על כה פרעח ונחת
כום פרעחכירו .ר'15י אוטר כנגר ארכע טלכיות
ריכ" 5אומר כנגר ארכעכוסית של תרעלה שעחיר

יך

הקב"ח יהשקוח את חעט"ם שנאמרכי כח אטר
ח' אלחי ישראל
קח את טםחיין חחמה ח~אח
כום ~חכ ככל כיר ח'כי כום כיר ח' יטמיר על
רשעים פחים אש ונפרית ורוח ז5עפות סנת טסם
וכנגרן חקכ"ח טשקח את ישראל ארכע כוסות
של ישועח 5עחירח' מנה ח5קיוכוסי רשנה בשסן

איי

ראשי טסירויח כום ישועות אשא טסישועח לא
נאמר אלא כום ישועות אחר 5ימות המשיח פחר
5ימוח נוג ומנוג ע"ג כארו כזחכי ארכע טסות
חקט חכנךם ררך חירות שכן ררך כני חורין
5שתות כסעורח ארכע כוסות כי פחות פזח אין
~ח מורח על ההירות 1יוהר סהח חיח ררך שכרות
ונם ~ח אינו כן חורין1 .רמז כזחכי אצ 5פרעח
שחיח פ5ך נאמר אצ 15ארכע כוסות וטס פרעה
וגוי שחרמו כ~ח כי חטסות שחם ואויפ 5סלך
שחוא יוחר כן חורין הם ארכע כוסות .וכנגר זח
י
חקנו ארכע כוסות ררך הירות שככר אטרטב
חאכי5ח ש 5מצח היא אכילת חירות וחשתיח
מתיחם א 5האכילחונפחיא ררךחירות .ודע
שאסרתרבי
כנאי ככר נהכאר 5מע5הנ אמנם מה
י
ב
ר
5וי שתקנו ארכע כוסות ננר ארכע ט5כיות חדכר
צריך ת5מור פחענין חט5כיות5כאן .וכאשרתעטור
ע 5רעתו תטצא
אחרע5תקוחנכוה ו~חכי רעת רכי15י
כי כ5י 5חיצי
חקכ"ח את ישרא 5א5יו
וקט מררינחםהע5יונח ורכרזח מורח ע5י 1אכי5ת
מצח כמו שחחכאר ומררינחם הע5יונח כאשר כחר
הש"י כחם טב 5חאומות 51קח א5יו ישרא 5בט
י
ארכע טלכיות .וככר חחכאר כפרק חנךשיכיא
אפשרשיחיח כ 5חע51ם כמירינת חש5ימות שאין
זח טרריגת חעו5ם שחיח חכ 5כטע5ח וכש5יטות
כמו שחארכנו ועור יחכאר ~ח כע~רת הש"י כספר
נצח ישרא51 .5פיכך כאח חחוראח כארכע כוסות
ע 5מררינה ארכע מ5כיות וישרא5יש 5הם פררינח
מיוחרת נכדלת 5עצמם שחם ח5ק ח /עדשכענין
~ח כ 5מררינת חאומות שחפ ארכע ט5כיוח חם
נמשנים אחר ישרא 5וככחיררינת ישרא 5שקנו
הכ 5נם מררינה ארכע מלכיותכי ישרא 5נותנים
קיום 5כ51ם .ו5פיכך ארכ
עחוכאוסמוותרחשנעי5ם לפני
חסעורח ושניחם 5אחריח ו
ארכע
טלכיות ואכי5ת פסח וס?ה ומרור כאמצע שחהש
מררינת ישראל .וזחכי חאטצע חוא נבחר וחהש
קרהט אלחי ביוחר לאשר חתכאר טענין חאמ?ע
כחקרמתחססרוככמה מקומוחכזחחספר .וטהאמ?ע
חוא נכחר 5קרושח וסימן 5זח ארכעח רנ5ים שחיו
5ארכע רוחות ואח 5מוער סחנח שכינח כאמ?ע
רכר זח מורח 5ך כי חקוישח צאטשה51 4פיסך
שתי כוסוח 5פני חסעורה ושחים 5אחריח צגר
מרריקץ חאוטות וטלרינה קהשת ישרא 5באבתהנ
'

פיררש מהרייל

%פ
נטצאכי ארבע טסות לישרא 5טצר שחם נברלים
טן ארכע טלכיות וכל ארכע טלכיות חם תלוים
סקויטים בישרא 5נמשכים אחריחם וחם נבחח
מתוכם ולפיכך ארכע טסות א5ו 5ישרא 5כטח
וככחם ווחו טררינה ישרא5
בא
שקמשר
שהכעטצצטייאתותי
יעיקרטררינת ישרא5
כו
חח
ל וחכי ו
יי
וטע5תן נאשר תכין .ויש 5ך 5חכין 5סה כאח
חחוראח  %מררינת חאוטא כשתיית חכוסות.
וחוא רכר אטת כאין ספקכיחאכייח חיא חעיקר
והיאחיותו ארם שטטנויתפרנס הארם ואם 5א
חיח טהפרנם הארםכמזוןחיחנפסר .אטנם השתיח
אינח טפרנסת הארם ואם יש כח פרנסח אין וח
5עטור כו וחשתיח אינח כאח רק
חיותו
כשכילשתייכ
י חטאכ5 5תקן אותו כאשרראוי ורכר
ון
קו
וח כוראי .נטצא כי חשתיח אינח כאח כשכי5
עצטח כ 55רק שהשתיח נמשכת א 5חטאכ 5שחוא
חיות הארם .ורכר זח כעצכצ מררינת האוטות
הקדטוניםכי רכר וח חתבאר כטקוטות חרכח סאר
כי 5אחיחכריאת האוטותעיקר רק שחםטפ5ים א5
חאוטח חנכחרת וה %נברא כשכיל עצטם .ונם וח
חהכאר ככטה סקומות כוח חספרכי אין חכריאח
כעצם רק
ואל ישרא 5נפשך ח5 .%פיכך
א
ייש
נם רעת
י כאח חוראח טרי טסות
רי
רכ
טררינת ארכעסלכיות אשרסרריוהישרא 5הקרושח
כיניחם .וכאשר תגין את וח תמצא רעת רגי 5וי
דכר כרור מאר .וטה שאטר ריכ" 5שארכע כוסות
חם ננר ארכע כוסות ש 5הרע5ח שעתיר חקג"ח
י כאשר כא
5השקות האוטות .פירוש רכר זח כ
חחוראח גפסח מצח וטרור מררינת ישרא 5כטו
שנהכאר לסע5ח הנח חוראח גשתיית ארכע כוסות
5הורות ע 5שנטשך אחר חנאו5ח ואחר חטררינח
שקנו ישרא5כ5י 5וח מרריגה יותרע5יונחשיניעו
5חפ כחפסר כוחות הסלכיות אךש לחם ארכע
מררינותע5יונותויכא חפסר 5אותם שחםמתננריפ
י כח ארכע ט5כיות ח 15טתננדים 5כח
לחיקשררואשיכ
ח ש 5ישרא .5ו5פי זח מכואר איך ארכע
סלכיות שהםננרארגעצררין הםטהננריםיישרא5
שחם עיקר חעו5ם וזה מררינת חנאו5ח שקמ
ישראיכ5יי זח שמורחעייואכיי
ת פצחכי רכר
וח שהוא טורחעיי
ו ושתיית ארכע כוסות שחוא
טורחע 5חפסרחמלכיות אותנחוטין
שחיא
י
שקנו
אר
רו
שט
יח
שייטות נאו5ת
זח
יחעייו
רח
שר
יו
האכי5ה% .כך ט
איע5יו השתיח כי השתית נם
כןשייטות נמרחאכייח והשתיח נכהמכת אחר
האכילהכי אין אכיי
ח כלא שתיח כך רכר וח
שחוא הפסר הסלכיות ותנחוטים
וסר
יישורמא
שליטות חגאויח נכמשך אחר חנא%ח
ור
יח ע5
מררינח יותרע5יונח.כי שתיית חכטות סורח על

שי

עי

יוי

עי

עי

כייי
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המררינת חעייונח יותר כע אכילח כי
כטו שאטרנו טפני שחוא יותר רק טורח עלענין
פניטי יותר ופכ 5שכן כאשר חמשקחיי
ן שחוא
פניטי יותר .וואת המררינח שתכיא לעתיר
פורעניות5טלכיות .ווח פע5ח יוחר כוראי 5ישראל
כשיכיו חטהננרים 5חם 51פיכך ראוי 5חורות על
ם פע5ח
וח כשתיית חארכע כוסות שהגא יח
ומררינח יותר ע5יונח 5חשקות טם חתרעיח
כחם וכן הם טורים חתנחומים
יט5כיות
ו5ככ'ט
י את ישרא .5ווח כי כאשר אפרמ
ח
שינחם חק
5פעיח כי חפסח וטצח וטרור מורים ע 5פעית
ישרא 5שקנו כעת חיציאח שיצאו טמצרים ואם
יררו ישרא 5כעונינו כע הטדרינח הואת 5א יהיה
וח 5נצח אכ 5חקכ"ח ינחם את ישרא 5על חצער
שקב 15כע חטתננר אשר מתננר לחם חם ארכע
ט5כיות וינחם אותם 5חחויר אותם ככראשונה
ו5פיכךצריך עם חמצח ומרורשתיית ארכע כוסות
חטורח ע 5וח שאם יררו כע חמררינח יש תשועח
וחקוח 5ישרא 5סה שחיו כניהז ארכע פיביות
ויקכ 15תנחוגךן ע 5כ 5ארכע ט5כיות אשר חם
ך כאח החוראח חואת
ויפיכ
גכשעתציםיטתהנאגררגיעםיכיושסרוא
ת
יכי כאשר נראח צער ויש
עור תקוח ואחרית טסקום פניסי ע5יון נקרא זח
כום חטח וכום ישועות .וטפני שה5י5ח חוח הוא
טיוחר שקנו ישראל עצם טררינתם ופע5תם כאח
ההוראח כשתיית ארבע כוסות נמרים שיש עור
ע5וי פע5ת
נגהשך אחר נאו5ח ואת .ואפ
יש
חאטר אם כן
אמ
ר5
יח אנו שותים הכום וה5א חוא
לאוטוה .אין וח קשיא  5%כי אין משקח עתח
כום תרעיח לארכע סלכיוה .רק כי כליל וח
קנו חמררינח חואת
רכר וח
ככח
ישרכאכי
טח שיחיה 5עתיר והש
וא
ח כ5כר %א בפוע5
והכחחוח הואאציישראי
 .נמצאכישתיית ארכע
כוסות ח 15חם 5
ישרא 5כטה שככחם רכר זח טח
שיהיח טניע לט5כיוה .וכאשר האכי5ח כ5י5
טורח מררינת
שקנו ואחר חאכי5ח נטשך
ראי
אי
שת
יי
חשתיח ו5כך שתי
ו ארגע כוסות כאו נם
כן לחורות ע 5טח שחם נכהמך אחר נאו5ת ישרא5
שקנו
חיציאח הש5ימות חנאי5ח כמו שכ5
כוסות חם שייטות חאכילח וחפסר חסלכיות
ותנחונמן
חוא נפשך אחר חנא%ח והוא
ש5יסות חנאו5יחש
ראו
.
יהכן חדגרים חאיח טאה כ%
חרמרים זחכי אכילת מצח עם שתיית ארכע
כ
כא
כאות חו
יחוראח על מררינת ישראל כשליפות.
חנח התכאר לך רעת חכטים ענין ארבע כאות
והוא רעת אטתי רעת גרור סקוכ 5מפי חכטים.
חחכטים חאלו ענין ארכע כוסות מתחבר
ו5כי
פסח טצה וטריר שכאשר חאכילה ש 5פסח
חכמפקח

עי

עי

שי

עי
כייי
שי

אי

עי

י
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א

מצח וטרור טורים על מע5ת ישרא 5אי אפשר
ש5א יוח חכשות עלענין רוטח 5וחכי אל אגילח
ראוי שיחיו כוסות ולפיכך פירשו חכטים כ 5אחר
שחר טה שראוי 5חתחכר אל פסח מצח ומרור.
אנגס טה שהסכיטו רוב חאחרוניס וחטפרשיס על
ארבע כוסות שהם נגר ארכע 5שונות ש 5גא51ה
וכברכיארע לך פיחש מררשוח 11שעיקרחפירוש
י חמ רכר עטוק ואין לחאריך רק
ועיין ב~ח כ
תחבר הרכריס וח אלוח.ויש טמר על ררך רכרי
אגרה בענין אחר פסח טצה וטרור 5הוריע בי
כ~כות אכות יצאו ישראל טטצריס וכשבי5ם וט
ישרא 5אל הגא51ח .הפסח נגר יעקכ שהוא בחיר
שבאכות ולפיכך הפמ שח תטים שנקרא יעקב
יררש רבות בפרשתויחי א5
שח פוורח ישראל .ובס
נא תקברני במצרים לטח אטר יעקב כך אלא כך
אטריעקכ נטשלתי כשח שנאטר שח פ~ורח ישראל
וחמצריסנכממליסכחטור שנאטר אשר כשרחטוריס
כשרס ונאמר כל פסר חטור תפרה כשח לכך אל
אל תקברני כמצריס ש5א יחיו.נפריסכי חטצרים.
למרט ט~ת שיעקב נקרא שח וכנגרו הפסח שחיח
שח תטים .טרור נגר יצחק שחיח בטרירות שכחו
עיניו טראות .ואטר במררש רמת בפרשת תולחת
פרקס11
יצחק חרש יסורים .אמר לפגיו רבש"ע ארם טה
בלא יסורין טתוך כך טרת חרין טתוחח כנגח
ב כ ל ר  1ר ו ר  1ר חייב ארם לראוה
סתוך שאתה טכיא ע5יו יסורין אין מרת חרין את עצטו .פירהש שכל ארם חייב שיראח עצטו
טהוחח כנגח אטר חייך רבר סוב תבעת וטטך כא 15יצא טטצריס ויש לו לשכח לפאר 51רוטס
אני מתחיל טהחלת חספר ער כאן אין כתיכ 5הקכ"ח על זח כטו שטסייס לפיכך אנחטחייביס
יסורין וכיון שעסר יצחק נהן  15יסורין שנאטר 5שהת לה5ל וט /מין וח דוטה לטח שאמר אחר
ויחי כי ~קן יצחק ותכהין עיניו טראות .מצח כך 5א את אכותיט
אלא אף אותנו .רכאן
נגר אברחם כשביל שהמצח נב %טן חשאור ויחע רצתו לוטר כל חר וחר חייב לראות את עצסו
טה שאמח חכטים לטהחוחירח חתורח על חונאת כאלו הסחיו חיוצאים ולאיביט חחר חשא 5חר
חגר בכטה מקשות מפני שסוח רע ופירוש סוח שיצאו גס בן רק יראח הדור שחוא חיוצא טבלי
רע חשאור שבו רע כי כותיס יש בחס חשאור שיביט שאחריסיצאו גסכןכי כל רור וחרבפני
ובקל הו~ר לסורו 5כך אסור 5חוטת אותה ואכרחם עצטו חוא ולכך יראח באלו חוא חיוצא ולאיביס
חיח גב %ס! חשאור של אוטות כטו חסצה אל 11לת.1
ב ולבךנייתי קרא בעבורוח עשח ח'5י
שגב%תכפ חשאור .לכך אכרחם נחשכמצח .ועוד ולא כתי 5ט כאלו שא חיחחיויא
 .אכל לקטן
יש  15לאכרהם ענין אהר שראוי 5הקרא מצח אמר 5א את אכותיט בלבר נאל וט' רצוט 5וטר
וכטו שהתבאר בטקוטו עיין שם .אכל רבותינו כי הש'י חוא שחוציא האכות והכנים יחר %פיכך
ו'ל במררש רבות בפרשת בא חס פירשו שס פסח אמר לא את אטתיט ב5בר מ 5אלא אף אותט
טצא וטחר נגר חאבותכענין אחר וכטו שנהבאר ורצא 5בוראי מצר חטקב 5ששא חחר יראח כא15
גם כן שם ושם הארבנה אך כאן יש לקצר .חנח חוא חיח חיוצא טבלי שיביט' אל אחרים .א%
אלו שלשה רכרים חס זטתם ש 5אכות כאשר מצר חקכ"ח אוהוא פוע 5חגא51ח חוציא חכל ביחה
נראח בחה מרכע כהות חמתחבריס ל~ח נגר ר' ופיחש רבר ~ח שחקב"ח גאל את ישראל בכ5לות
אטהות .וכבר אמרט לך כי חשתיח נטשך אחר שלחס .כי כאשר גא 5חקכ"ח את ישראל חיתה
חאכי5ח וספ 5חשתיח אצ5האכילח .ומאחר שפסח הגא51ה לשם כ %ישרא 5ש5איהיו ישרא 5כרשוח
סצח וטרור ננר ~כות אטת באו שתיית חטסות מצרים 51פיכך חיתח חגא51ח 5כניס כטו 5אבווש
ננר חנשיס שחם גם כן ספלים אצ 5האנשיםכי שא15חיח חצה חקב"חשיחיונ4אלים חחרשייש
כ~טת אבוה ואמחוה יצאו ישרא 5שנאסר ק .51טמצריס מ5יחס כלכרחכיפ אז חיתהחשויחאא
'

חרי הנהוח כא ט~ג עלחהרים טקפץע 5חגכעוה
אטר חקב"ח אםאני טסת %לטעשיחן של ישראל
אינם ג4א5ים א5א 5טי אני טסתכל לוכות אכותם
שגאמר סו5ג על חחריס ואין חריס א5א אכות
שנאמר שטעו חריס ריב ח' ע'כ .ולפי וח יחיח
פירוש טקפץ ע 5חגכעות כ~כות אטשת מטרי
טסות גגר וטת ר' אטהות על שם אשתך ננפן
פוריח כירכתי כיתה ויש בטררש כ 5האילעת
טקב5יס חרכבח עס שאיט טיט חת טן חגפן ווח
שאמר אשתךכגפן ר5א טקבלטין אחרוחיא צטעח
כירכתי ביתך כן חאטהות צנועותחיו.יעלחיין
טברכין טרא פרי חגפן ולפיכך ארכע כוסות
שטכרכיןעליהסכיראפריחגפן רטו ל~כות אטשת
51צניעת 1וכטררש ש5א ישיםעיי
ח לכונה 5פי
שחאטהות נקראות לכונח שנאטר ואל שעת
ה5כונח חו שפרשה מררכיהן 5כך לא ישיס עליח
5כונה .חרי שנשתבחו חאטהות בפרס כצניעותכי
עיקר שכח חאשח וטררינהחהעליונח חשחצניעות.
וכפרקים כפרקתשיעי נתכארענין פסח טצח שחר
ע"ש .וכל הקהפיות אשר הקשו ב~חאין כאן טהוס!
רק בטקום חמצח נתכאר ע 5אסחש.

מי

פירוש מהר"ל

ימא

אותו רור ב5בר .אכ 5הקב"ח היה רוצח 5גא 51את

ישרא 5בב 55ושם ישרא 5בשוח ע 5ב5
שראכי
יח
51פיכך אף אותט גאל עטהם .ו5פיכך ירא
ל
ארם עצמ 1כא5ו חוא יצא ממצרים .יש מקשים
טה חועיל 5פ חיצשח חרי אפ סשועברים כשאר
פלכיות רטאי שנא מ5טת מצרים סשארסיביות.
ורכרי חבאי הםכי כאשר יצאו ישראל ממצרים
קכ 15חטוב בעצם ער שחיו ראוים כעצטם לחיות
בני חורין טצר מע5תם 1ואת חמע5ח עצמית
לישואל שחם ראוים 5חיות כני חורין סצר עצם
י רבר עצמי כי
עמרעיי5ןתם1%רבירשרמאקלריחמ5עא5חיבט
חואת שחם כני חורין
בעצם עם השעכור במקרחכי אחר שחוציא חקב"ח
את ישרא 5ממצרים ונהן אותם בני חורין ו5א
עור אלא אמ פלבים שנאמר ואתםתהיו5י ממ5כת
כהנים וטי קרועג וח השם חוא 5ישראל בעצם
וחמע5ח 1חחשיבות שיש .בוח 5א נהבט 5כגטתם
שחוא כטקרח ו5פיכך אומרים חכסף ישרא 5כל
כני מ5כים הם אמבגלותם1.וח טצר חמעלח
בעצם לא נהכטל במקרח
אי
רש
שח
יה
ו
יבות שקנו
כ1 .55אין ספק ישראי
שכמח רכרים חם נמשכים אל
ישראל גק חמע5ח 1חחשיכות אחר שחםכני חורין
כעצם 51א יגרע כחם מה שחם עברים במקרדע
ורבר פשוט חוא וח ואין 5חאריך כרבר שהוא
מטאר שחבין רכרזוט
פי כ ך א נ ח נ 1חייבים וט ,חנירסא
שסצאתיכסרריאשכנזוחיא נטנחאלי מאריפיכך
לשבחיפארירומם
אנחט חייבים 5חוחת
5סח5
5חרר 5כרך 51ע5ח 1יק5
י שעשח נסים וט'
וחם טי שכחים 1נאמר 5פני 1ח155יח וחוא שכח
עשירי1.נראח שחם עשרהשכחיםנגרעשרחשכחים
שגאטרכחן ספרתח5ים.ובפ'ערכי פסחים כעשרה
מיני זמר נאטר ספרוחכניגון כנצוח כמזמורכשיר
כתפ5ח ככרכח בחוראחכאשריכח155יח1גר1ל
5י
5םח155יה שב51ם שם ושכח בתיבח אחתע"כ.
חו
ככ
ט
1לפיכך אמר כאן תשעחמיני שכחים ונאטר5פניו
ח155יח חוא חשכח חעשירי ששא היאר גחל
כעשרה שכחיכנ וחכי גרסינן שחוציאנו מעכחת
ם טוכ וטשעכור
5חיחת פיטן 5שסחח ייו
514(5ה ונאמריפני
ו וטאבי וכיאור רכר וח
סוכרותיחרות .פירש שחיו עכרים כהשועברים
יטצריםכירה על שפ15ת שלחם שחי 1עכריםוחיא
חקב"ח פוצש אותםיחיחת ועור שחיתח חעטדה
כפריכה חטשכר את רוחם 1כנגד זה אטר טינח
5שמחחכי0פני שחיו סהטעכרים כחם כפרך נשבר
רוחם וכא יגוןכיחינהתוי
ח בז ח עחפך
5שסחח.
5יוס שכנגרוימררו אתחייחם
י
כ
חסרירותו.מחאוכאי
שנאמר ואחריהה ביופ סר

%י

י

יטי

ימי

חייויא.

יחם

אכי
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נחפך ליום טוג שחוא הפך חאבל .וחיטק ישבין
ויעביח טצרים אתבני ישראל בפרךובין ויטררו
את חייהםכי חפלאכח שחש יוהר מטה שחארם
יטל 5סבול הש עבורת פרך חכהשבר כהו של ארם
ומזח בא חיט 4אבל חטרירותמגיע חחיים של
ארםשאינםע5מנחגםווחוויסורו אתחייהם.ומפני
שחאבי5ות חוא ע 5כט1ל חחיים לגמרי לכך אטרו
על חמרירות שהגיע א5חחיים .ומאבל ליום שב.
וא 15ש5שח רבריםנזברו בכהובוח אחרזחוישימו
ע5יו שרי מסים 5מען עטת 1כסכ5ותם וט'ויעביח
בפרך ויטררו את חייחם
טצרים את
בעבורח קשחכנויטיישור
יעכורחיינ 1טי שחוא תחת
אש
נה
רשות אחר אמעל קכ שאיטעוברלוררךעברות רק
5א
כט 1חעם שהוא טשועכר 5מ5ך במסים
ו5פיכן-
נוכר וח ככתוכ של וישיסץעליו שרי מסים שחרי
גםלפניזחחיונהפועברים למ5ך;הריחזכיר ש5שח
ם פרעח זח אחר וח רהוא עברות
רכרים ששםעייח
פריכה ומרירות .ושעכור חוא חרביעי 1חוא כסו
 %טלך חסשעכר בעמו חף מזח חוצש אותם
ש5א חיו כהפעוכרים בלל .אסנם בערבי פסחים
כמשנח חגירסא חש מאפי5ח 5אורח משעכור
יגא51ח חוטימ עור אחר אי
ו ארכעה רבריכנ
וחכונח כזח 5רכותיט כי כאשר חיו כטצרים
יכמי שחואעוטרכאפי5ח
"ם
וי
תחתרשות אחרחיורופ
1יש חפסקכינווכין חשטש.כך כאשרחי 1כטצרים
כלא זח שחיח ע5יחם שעכור טצריםחיו כא5 15א
חיו נמצאים כפע .5וככר אמרנו כאשרחיו ישראל
כטצרים חיו נחשכים כעוכר כמעי כחטח 1כאשר
יצאו נחשכוכעוכר חטלד1ע5וח אמרו ופיצאו
"
ום
רה
ר ש5אחיח 5
מאפי5חיאורה.רווחיופ
יטצשות
ווחו חאפי5ח ואחר כך יצאו 5אורח 5חיות

אי

עי

ב5פחעםי
ך
טצשותככזחפע בי חאומח הטשועכדתיפי
במס וכיהמא
י פקום אין חאוטא נחשכת

ככ5תי מצשות 15מ1רסכי
שחם כא 15חםגכ5עים כתוכם
כמו חעובר כסעי כחמח כפו שחיו
שנתח1ו תחת רשותטצריםויכך ניחששרכא
ו
ישאין
יהם טציאות בעצמם וזחומאפייחיא1לת
 .ואהר
כך אמר טשעכור 5גאו5ח חוא סתם שעטר ווחו
רעת חכמים ז"1 3כאשרתבין רברי חטשנח תרע
כי הטשח רכרים אשר רכר סעכרות לחירותטיגח
5שמחחסאכ ייו
ם טוכ טאפי5ה 5אורה טשעכ1ר
ינא51ח חם ח
יפהשח רכרים שנזכרו ככתוב ויוציאט
ח' כיר חזקח וכזרוע נט1יח וכסץרא
וכאאות
ח~
י גר
ם כחרים
וכפופתים .והכן חרכרים חאל1כ
ימכיניםואיןיחאריך; פררחטרהכפו שסעאתי
יכע אשר אטרנ 1הטניחם
כר
כנוסחות זכר רקאא
חוא
אטת פין כחם קשיא .ונאטריפניו
שם הטכח כאחר
כך
שכח עשירי

יעם

יא

שכויי

יפי

חייויח

וכשכיי
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פיוש

יגג

טהר"ל

גרו 5סט5םבי מצר שטא ט 55שעשח עמט טוטת
בשיטי חפבע1שהעי סגהט ש 5ש5ם מ 15פגות
אי אפשר לעשוהם ?ום ס5אך אויאר נברא
טא יהכרךולפיכך חה5ול הוח טא 5שמו חקאווח
כי חרש 1סנחט ?ל ש5ם ושטי חטבע מיוחר א5
אמתה שט יהברך נב%כש חשלםמיו ט חתטת
בש5ם לכך חוא בממנח את חש5ם כרטט 1מחרש
כו א1תות %1שת ובוח המ מיוחר 0כל חנבר5ים
ך שיטי הסבע 1טנחע ש$
לא14ת טבע חש5ם5.י
ש5ם מיוחר אל שט יתכרך בעצט אשרחואיחיר
בש5ם ששח סצר שחוא נב %גע חש5ם1 .שאר
נב%יס סצר שחם מתיחפים אל חש5ם שחרי חם
ח5ק חע51ם אינם פ1ע5ים בש5ם שיטי בל .5אכל
חשם יתכרך אשרחהש נב%סע חעולם ח1א שפועל
ט כרטט51 .פיכך שםהל15יח נאמרעל שם שחוא
יהכרךכעוהללגה515חרוטי 5שטו1חייעבמהפשא4י
מחרשאוחות 1טפתיםשזחטואישייךלשמ1חקא.
אטגם תטצא ח"1יח נם כן כאשר חחל %איע
בחר1ש אוהות ומופתים יוצאים סמנחט של ש5ם
שחרי תמצא פס1קי רזסדה שפסיים ומתחי$
כח155יח אמע 5נב רשם איט נאמרע5שיטי מנחנ
ש5ע51ם.רזחאין קשיא רנם הפש15ת אשרנאפרו
שםמתיחסיס 5שם 51א א 5ט5תויפיכך שסגםכן
חוא טל 5שם 1שכח לטריעכי חשכח חזח מיוחר
5שמ1יתברדנ אג 5בטשם אשרנתן שכח ע 5שהוא
יהכרךע1שחנסיםבעו5ם 5א תסצא רק 5ש11ח5ל1יח
שחרי חרדש נסיס ונ%שת טא לשם יתכרך כ5בר
לא אל ט5ת 1כמ 1שאמרט ולכן חנסים סי1חרים
ט יתכרך .ווח שאמר סשח וכמח יורע איפאכי
סצאתי חןבעיניך ח5א ב5כתך עמט 1נפ5יט אני
ועמך מכ 5חעם אשרעלפני הארמחוחרנם א1נק15ס
בסיחך שכינחך עמנא ויתעבחן לט פרישן 5י
51עמךוטי.הרי לךבפירושבי הנפ5א1ת 5איעשח
י חשס יהכרך שע1שח נפ5אות 51כך
כי אם עליר
בקש שת5ך חשכינחעכי 1לא ימסור אות 1בירי
חפלאךבי אז 5א יעשח נפ5אות .לכך אפר ונאפר
5פני 1חל15יח לח5ל אותו על חנסים 1נפלאות
חסיוחדים טיתכרך .אמנםיש ל1מרנםכןכי לא
סצר חרדש חנסים וחנפלאות רוקא נאפר שם
ח1%ק וק  %צרח חבאח
וחם נחשעים
טמנה רא1י לישראל ללח"קשבושאחיבחילויח1 .זח חחרים רקדוכאייי
ם נבשת כבני צאן .תחיטן
בי הצרח שחניע לישלרח
5ל
א
יונושעים פג"ע על
המתים רכתיב אתחיך לפני ח' בארטת חחיים.
חקבשח ופ1עלוח סיוחר להקב'חכיאין זהפעית וחבט שלנ"שיה דכתיב 5א לט ח' לא לט השפר
חפלאכיםספניכיחפלאכיםכ4השרנברא1כךעומרים רכייוחט ט שעכורפלכיותאיכא ראמרי אמררבי
שיטי לא יו51%הוסיף ולא לנר1ע 1לש לשטת יוחנן והסיחפת 9נ 1נמת נחכש ברשי אוסר
רבר כי אם %ירי ושן חקכ*ח שחהש עושח .ספני שיש בוהןפל1ט נפשוהם שליריקים פניחנם
%פיכך כאשר חיח צרה לישראל ונחפך לטוכח שנאמר אנה סיטה נפשי .חזקיח א1טר ש"ש
שינף וה קאיהח תשועח להם כס חצרה בוירידתן שלשדיקים ככבשן חווש1עייטון פם:שן

יא

י שטו יחברך בוראי שכרטט
הוא ע 5יר
חכל יטל לעשות ו5שטת מרע לטוכ .לכך
תקט ככל צדת שחיחה לישרא1 5טשעיפ סטא
לה5ל בשם ה5ל*ק .גם "ש שם מי שפירש שפ
15%יח שטא 0ח%ל גה155יח חרכח1 .וח טפני
ששאיחברךיטל עלבלחטעשים שחוא נב %סגל
חנמיאיס לא הוכל $יחס אלי 1שגח אחר פי81ר
שאם כן חיח סיוחר ברכר 0ח 1ח1א יהברך נברל
סגל 1אי4ו סה5ל ברבר פיוחר1לפייך יש בו %
החטלים .וזח לשק חל15יח שח1א סטל 5בהל1לים
רבים .לפררספר,ו לש1ןח5טיח שט 55שם 1שבה
ערימליח5שון זחשמיח חט 5וח שמעע ער שטו
יהברך 51מרערימ מח שכ 1כ 5השכחים.
 1ב פ ר ק כ ל כ ת ביאסדינן חא1ס3
ה5ל בכ $יום כאלו מחרמ כ5פי מע5ח .וחמעם
שואוישיחיח חש5ם טחג כמנהטוכשכי 5שחשלפ
טחנ כמנתט טחתי 1יתברך אמת מם לאחיח וח
שחע1לם טחג על סנחט של ע51ם אם בן סרותיו
יתכרךאינם אטתים
ח1ם ושל1םכיחרשעיםושבדי
עב1רה ורה כטוכח 5"1חצריקיםבצרה .אכלענין
חזחמפני שחע51ט טחנ כמנחע51פיכךאין חקבשמ
טאכר חשכרי עטדח זרח מ 1העולם וכך אמרינן
כססכהעכ1רהזרח וחטסרח5לבכ5י1םנהשח שחוצ
אוטר שכ %עת חקכ"חכגחינ
כררך נס השפ
ש1
כן לטה חצריקים כצרה וחרע
ע5יגם
י כט1בח השיט
סאבר חע1ברי עכ1רה ורה סן חע51ם ואס כן חס
1ש15ם אין ביכ5תו 1זחו חחמ 1נר1 .41זחו שאסיו
כירוש5סי שלכך חוא טחרף 1סגרהמפני שאמר פה
5חם 1לאירכרו וטוהשםבן לטהאינומכסים כשלו
חס 1ש15ם אינו יטל .אבל האומר ח 55כזמנח
אוטר שחשלם טחנ כמנחט רק כזכגים סיוחרים
1לרברפי1חר לא לכל רגר סשנח הטכע רק חש5ם
ככגחט 1חקרוש בשח 0חהשנפיםבזכשכשחיטניפ
1זחו שבחלו.
ו כ נטרא ובי ט א ח ר תעי3%
טחל מי טמא שיק
ח "ק מ ן
לחןא
ש ק ם ששח תחםיאת
מחם
י עשת ש ט%
1מחן תורהתחיית חטתים חב 15שלמשיח.יצהשע
סצרים רכתיב כצאת ישראל ממצרים .קרישח יפ
טף רכתיב הים ראח 1יטס גו' מחןתיח דכתיב

ייי

ביי

יכ
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הע
חאש.ירירתן לא לט אמרחנניחכי 5שטדתן כטר
אמר מישא .5על חסרך  %1אמהך אמר ע~חח.
5מה יאמח חטים אמח טלם'% .יתן הל 15את ח'
כ5טים אמרונניח שכשהוכ5האמים אטר
אי
ם
ש5
יש
כי נבר ע5יט חסח אמר ע~ריח ואפת ח'מ5
אמרו ט5ם ערכאן .ור~ח כ~חכי 5כך תקט ח5ל
51א ח5ל הנד 51אף על נב~פי חסכראכיון שעיקר
חרכר שאט אוטרים חלל פשום שאט כאיפ 15כור
חסח של חקכ"תמיח לט טמרחלל חנח 5חקאכי
ש 5חקכ"ת וכמו שיתכאר לקמן
שם טכר
51מהאטרי ח5ל.ומהוץמפני שישכו חכהשחרכרים
מומר ה 55יש כו חסהשח רכרים כ551ים אשרחיו
כש5םרכריםכ5תיטכעייםורכר~חמפני שחקכ"ח
כרא ע51מ 1כח"א שנאמר כהכראם כח"א בראם
וח"א שת נברל שנעשח ע5ירי נשימח כלכרואין
י חתוך ח5שון כאחת
צריך 5הוציא אותו ע 5יר
חמוצאות.ומפני~ח הח"א ח~את אותחחנישאין ט
וק חנשימה וכשכי~ 5ח חיח טקכ 5חע51ם מע5ח
א5חית חחנית
שנכרא חע~ם כח"א אות
חטשחשבריכי
חחני אחם כ
רים ח 15שחם כש5ם וט5פ
חם רברים ע5יונים נפלאים ונכרלים כ 8הטכע
1ח 15חמשח רכרים ט5ם טכרים כחלל.שני רכרים

יסח

כהתח5תיציאתם ממצריםשני רכרים כסומחימים.
כי יציאת מצרים וקריעתים סוף חם כמו חתח5ח.
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צריקים.פירושכי כערה ןח על שישלצריקים טעלח
נכ~ת טחשנמלטיןמןחגיחנםשאיטחיחלצריקים
מעלח ~את שחםנברלים 5אחיו נמלטיםמןחניחנם
51פיכך חשכרי טכבים 1ס!15ת מפני שחם ט5ם
חמרוים סכעיים חם יורדי ניחנם ויורדי שאול
נקראים שכע5י חחומראין 5חם מציאות כפועל
כי חשמר אין מציאוהו כפועל כמו שיחע מענין
חחומר51פיכך חםיורדיגיחנםשחניחנםענין ה~חו
ציח וצלמותואין שם מציאות ע5יוכיאין ראוי
5חם שלם חנברל .וספגי שיש בהל~ 5ח פ 1 5ם
נפשותם ש 5צריקים מן חניחנם אשר שא ראוי
וכשכי 5כך
5כע5י חחומר באים א 5ע51ם
חנב~
ם
י
ת
מ
ו
מ
ן
כ
השם יתכרך מחרש לחם נם
כלתי
טכעיים .וכן 5מן ראטר שטכר ט ירירתן של
צריקים 5כבשן חאש ועלייתן ~ח גם כן מורח ע5
שחצריקיםחנר51ים שריותר מעלח נכרלתיש 5חם
ומפני מע5תן חנדולח חנבר5ת לא יוכ5 15חויק לחם
חאש שחוא פעל טכעי .והצריקים חנרולים חא15
הם כמו חפלאכים חנכר'5ם שלים לשם ויוררים
משם כש15ם שאין חרכרים חטכעיים מויקים לחם
ואף עלפי שחוא יורר לתוך חככשן אין חרכרים
הטכעיים פועליםכו .ורכר זח שא עיקר חחלל מח

יפי

שחצריקים נכ~ים מןעניני הע~ם חנשמי ובשכיל
כך השי"ת עושח נסים 5שנות לחם טכעי חעולם.
י כ 5ח15
וזח חפירוש עיקר שראוי 5סמוךעליוכ
החכמים ~כח שיש כחל 5טח שיש לישרא 5מעלח
נכרלת5רי יוחנן טע5ח נבר5ת שהם חמשח רכריפ
ש~כר שכ 5ח 15חמשח רכרים אינםרכריםטכעיים
י כמח שיש כו חכהשח רכרים ח15
ולרכ נחמן לאר
כי ח 15רכרים הם רכרים שהם א 5כ 55חש5ם
וכודאי יש מן השם יתכרך רכרים כא 15כ5תי
טכעיים אשר חם 5כ5לחש5ם .אכ5חנסים חםנםכן
5צריקיםפרטיםואיט רכר5כל הש5ם כמושהיוח15
רכרים 51פיכך אמר שיש כו סלומ נפשוחם של
צריקיםרחיינו כ 5צריק וצריק כפני עצמו יש 15
הפלטח פגיהנם ורכר ~ח מרריגח נבר5ת כ  5ת *
טכעית .בל צריק וצריקיש  15סררינח ~אתכפני
עצמו .וטזח ראיח שהשם יחכרך עושח נ סי ם
5צריקים פרטים .ורכ נחש כר יצחק אמרכי טח
שחשם יתברך עושח נסים 5צריקים פרטיים כיון
שערשח ןח 5כל אשר חוא צריק חריאין זח נקרא
צריק יחיר שרכר וח כ51ל כ 5צריק וצריק .אכל
ספני שיש כוירירת צריקים לככשן חאשוע5ייתן
משם שעשח וח 5צריקים פרטיים יחירים לנמרי
ורכר וח יותר שבח להקכ"ח כמה שעושח גסים
5צריקים יהירים ורכר ~ח מכואר :ועור יש כ~ח
רכריםעמוקיםואיןלחאריךוראוי5חכיןרכרים חל1

חכ5י כהשיה ותחיית המתים כסוף .מחמישי שחוא
מהן תורח נמשך עם שנים חראשונים אשר חם
כתח5ח .כי מאחר שחש5ם נכרא כח"א אם כן
ראוי שיתח5קו חנפ5אות שחם כ5תי טכעיים אשר
חם כש5ם 5חתח5ח וסוף.כי החתח5ח כמח שחוא
חתחלח שא יותר כמע5ח שהרי שא חתח5ח .וכו
חטףכי כטף ככר נש5ם חרכר וש5ימות חרכר
יותרעליון 51כךחחמשחרכרים אשר כשלםכשכיל
שחש5ם נכרא כח"א שהיא חחנית ש5שח רבריפ
כאשר יצאו ממצרים ושני רברים כסוף 5עתיר
לימות המשיח51תחייתחמתים .ושלשחרכרים אשר
כיציאח שחם יציאת מצרים וקריעתים סוף ומתן
תווח .יציאת מצרים וקריעת ים סוף שניהם חם
חתח5תחויח לישראל וראויםשיחיו כחתח5ח שכל
חויח חוא כחתח5ח 51כסהו יחיח חפך ~ח חכ5י
המשיח ומ5חמות נת ומטנ ורכר וח'יהיח חיכו
וחפסר חנטצאים וראוי שיחיח ~ח כסוףכי כסוף
חוא מסונ 5לרכר שחוא חפסר .וכן תחיית חמתים
אין ספק שראוי שיהיח כסוף .וטחן תורח לפי
שחתורח קיום חנמצאים ראוי שיחיח כחחח5ח.
ואלו חמשח רכרים שיש כה 55כ5ם חם כ ל ת
י
פכעיים בשכי 5שיש כשלם מע5ח כ5תי טכעית
מחרש חקכ"ח כש5ם נםכן מופתיםכלתיטכעיים.
ורב נחכש כואי אומר שיש כו מל1פ נפשותם של מאור מאורכי חםרכרי חכמח כאהטריבין אתוח.
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יסי

ותשועת חצריקים חוא כשכי 5ש5שח רברים .או
מפני החסר שחקכ"ח עושח 5חסיריו כי כאשר
חחסירים עושים עם הקכ"ח 5פנים פשורת חרין
יותר מטח ששאר כני ארם עושים וכוח חקכ"ח
עושה עטחם חסר גםכן .או כשכיל ככורו יתכרך
שעושח 5חראות תפארתו וכבורו ו5פעמים עושח כפויי פוכח אכ5אין מצר חוח שיחיח מה 55ה15ל
הקכ"ח כשכיל חרשע כעצמו ש5א יגמור טחשכהו חמיוחרא5יו יתכרך :אכל סצר שחוא עושח עמחם
וחקכ"ח 5איניחצריקכיר חרשע ועומרנגר חרשע נסים וששיעם טצרח 5רוחח שרכר וח סצר אמתת
של
ו5פיכךחנניה טמר 5א5נו כ15מר 5אכשכי5נו יעשח שמוכי כ 5גא51חטציח לרוחח חוא מצר
ש5
א5א כשכי 5רשעת הרשע ו5א כשכי 5צרקותנו .חשם יתכרך כ5כר וכשכיל וחראוי 5חם לח5
סישפו.
ומישא 5אמר כשכי 5כבוח יעשח ועוריח אוסר
י חי ש ם ח' מכורך מעתח וער עו5ס.
כשכי 5חסרו ואמתו .וא5ו ש5שח רכרים כ 5אחר חתחי 5אחר כך 5ספר שכח חקכ"ח ככ 5ש5ש
י שםחי מכורך טעחח וער עו5ם חוא
1אחר ממרתו ש 5חקכ"חכי טח שאמר חנניח 5א עו5נעתיה
5ט כ5ומר שיעשח כשכיל רשעת חרשע ש5א יוציא עו5ם חע5יוןכי 5כך כתכ טעתח וער ע51ם כ15מר
סחשכתו אשרירצח5עשותווחיעשח חקכ"ח כמרת ער עו5ם וחוא עו5ם חכא .וראוי 5חכין 5שוןיחי
הריןשיעמורנגרחרשע .וטח שאמרפישא 5שיעשח שהוא 5שון עתיר ושא רמו ע 5ע51ם הכא.נסיא
כשכי 5שם כטרו ותפארתו שא רכרמיוחרשחקכ"ח כי כרכה ואת היא סן ש5םע5יון כמו שתקנו יחא
עושחכשכי5ככורשטו ותפארתויתכרך :וטח שאטר שמיח רכא טכרך 5ע5ם ולע5פי ע5מיא ווש ע51ם
עוריח שיעשח כשכי 5החסר חוא נם כן מרתו
ע5יון כמו שמצאט כסרר קרושח קריש 5עלםעלסיא
חקרוש כרוך הואכי חצריקים כ 5אחר ואחר רכק ורכר וח ירוע .ואחר כך נגר חעו5ם חשני .אסר
כסרח מיוחרת כי .יש צריק רכק כפרת חרין .פצהרח שכהטערמכואו טח 55שםה' וושנגרקריוש
י אין כשמי מרומאכי מח שאמר ממורח שסש ער סבח9
ו5פיכך אטר חנניח 5א כשכי5ט יעשח רקכ
מרתהרין נותן שחרשעיוציא סחשכתו.ויש צרי 9טח5ל שם ה' חוא.כי מן חשמים נסשך ח 515אל
י
שכ 5טעשיו 5ככור שמו יתכרך וזח מישאל ויש השם יחכרך כרכהיכ חשמים מספרים כבור א5כ
שהוא רכק כחסרו5פיכך אטרעוריח ע 5חסרךוגו' סצרהתנועח חואת שחיא חתנועח מטורח ער סערכ
אמנם דכר וחענין פשותף 5טח יאמח חטים איח נערח על חמניע ככחו וחוא נותן חתנועח 5טהנועע
נא א5היחם5כך אמח כ5םוח.ועיין 5קמן אצ5 5א 5פיכך ממורח שסש ער טכמו מחו 55שם ח/כי
5נ1יתבארעוריותרוכןכע5ייתם אמרחנני' ה 1~55אחר שישכאן מתטעעאין סהנועע כ5אמניע ומצר
כלטים51ומרספני ששא עומה 3גר חרשע כמרת וח הוא טח 551כעו5ם השני .ואטרו ו"ל חשמש
חרין יעשה וח.
אמר שכחוחו ששא עושח חוח סעת וריחתח וער שקיעתח ח51כת וסק5סה
ארי
שכ
ית
מי
כשכי 5שכח שמו
ך:ועוריח אמרכי גכרע5ינו 5חקכ"חוטנאסר סטזרח שסחט ער מכמו מח5ל שם
חסח שחש עושח כשכיל חסרו.ויש לחל~ 15פארו חי
 .חנח כיאח רכר וחכי מצר חתנועח שפקכ5ת
ע 5וח ואמתח' 5ש5ם חחש רכרכ5םכי חש יתכרך חשכהט מן השם יתכרךחסגיע הכ 5חו5כה ופקלמת
אמת והכלטעיריםע 5אפהתו.ועוריתכאר רכרוח כי חתנועח חואת מורח על כחע5יוןהמניע חשפש
כאריכות חנח ח 15חחכמים כ 5אחר שחר אמרע5 5כך חו5כת ופקלסת 5חקכ"ח .ורוקא .חשסש המש
טח ארני חח 55חופכעו וטח חםיסורי
ו1
שאר חכוככים כי חיא ראשונח יושכת כסלטה.
ו5פיכך חיא כיחור מורח ע 5כח חשם יתכרך
פרקטז
ומק5סת 5חקכ"ח כעו5ם .חש5ישי וכר ח15ל ש15
ף
ח
ט
כ
ש
ח
ח
ש
~טאת
ם
ר
5
ע
שאף
ל
כ
ם
י
ו
ג
5
ע
שחם
כ
ג
אונעת
ח5קייח חיל 1עכרי
שם ח /כשור וח מצר שחםעכרי ח' שחם 5חקכ"ח מש5קות שא יתכרך רם ע 5כ5ם שת
שא
שחרי עיטח נסים עמחם "וציאסם סצרח לרוחח עושח כהםכרצונו .חנחוכר כא 15ש5שח ש5מותכ5
וכוח חםעכריחיכי כ 5רכר חרוחח שחושיעםהרי שכח ושכח חראויל.1וכרי ש5א תאמרכי חוא
חיו טשועכרים 5אחר וכוח שגא5ם חםעכריחיכי יתכרךכהטותףיתחתוניםואין חרכר כךכידהטפים
חוציאם מרשות אחר 51פיכריש 5חם לח5ל .ויש 5חי מאוץ נהן לכני ארם אמר חי ע 5חשפים
5ה 55את שםא' כ15מר ח 515חמיוחר לשמויתכרר ככוח שחוא נכרל כט חתחתונים כי על חשמים
וחיחרי כשיאמר ח 155עכרי ח' את שם ח' א5א ככורו .או פירושו ש5א תאמר מאחר כי ככחץ
יטרצח 5וטר פצר שחם עכרי ח' 5פטח מצר חשפ5ות שיש כתחתתים חנח ככהץ
ם ל ח ל כ פו חערא 9חס 1של1ם איט
ראוי
לכך אמר אףעל גכ רם %

שא טח5 55ארה ש 15כטח שטטיכ עמה חור טסיף
י שששיעם מצרח 5רוחה
כח5ל 5ה5ל את שםחייפ
וכוחראוי 5חם 5ח 55את שם ח' חעושח 5חם רכר
וח5 .פיכך ח5ק אותרלשנים.כי מצר שהם עכרי
חשם ועושח עטחפפוכותראוי 5חם 5ה 55ש5איחיו

שי

יפי

יח

י

שים

כי

כי
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חתחתוטט ווח עיקר הפיררט כאשרהבין:
 1עור יש לפרש שבאליתן החלל א5
חקב'ח כשלשח רברים .חאחר טצר חמחית שאין
חפסק אל' .1חשני טצר שהל 51שלו ככ 5ט19מ.
חשלישי שחוא ברונוממ על הכנ וכננר חמחית
י שם חשם סכורך טעתח וער עולם.כ15מר
אמריח
שחוא מחי כ%זסן שסו סכורךואיןחפם .9ואחר
כך אסר שה* 5שלו ככ 5משם ככ 5חע%םבי טה
שאטר סמזרח שן ער מבואו כא ל1סרבי בכ5
חעוים ססורח שט4ט ער סכואו
שם ח' 1ת81
יט ער מבואו.
לה
חכ
יולל כל חעולם שחוא ססזרחסו
ואחר כך אמר רם על כל עיםכי אחר שאמרנוכי
שבחו נצחי ונכל הע%ט אמרכי לשכח קגועלוי
ורוסמות שהמו טתחטם עלחכל .לכך אסר רפע5
טיט חי כי חטים סח%קיט לשכעים לשתות
וחמו סהחסט ע 5הכ 5כזח תרע חסנעת שלה חח
כי אם חיח חטג11ת1על הכל לאחיח רםע% 5
טים חלופי חאוסוה .ומצר שחוא רם ע,5כ 5טים
אשר חם סחולקים חמו גכוח סן כ5חטיאכיםבי
הסלאכיםאינםרכיםעל %טים אךלנ 5אחתואחת
סן חאוטות יש פ5אך הטושל עליחם מוא יהברך
סהטל על כ 5טים כוח נרע שחוא רם על בל
חשאכים חרסים כסו שא0רבי חואאלחי חאלחיפ
ן כך ישיבתו
מרוני חארונים .וכשס שחואעייו
בשסים סטע 5חח ואסר ע 5חשפיםככורו .נמצא
לפי וח חח5ו 5חמ בשלשחפנים אם טצר חמחית
י
ב %חוסנים מם כ %חעתם מם כתכליתחע*
מרופמות שחמ סתרוסם על כ .5ופירוש ראשון
עיקר כאשרתכין חאסת:

%

 %כך שפל ער הארץ %פיכך כאשר סקים אותו
חמ כמשפט וכסדתחרין .אכל רכר זח טח שחוא
פאשפותיריםאביוןלחושיכי עםנריכיםעםנריכי
ענע חואע 5חחסרכי סצרחריןרי שאיטאכיון
והואכמו שארבני ארם אכ5טח שחואסושיכ אותו
בין נריבים זחו חסר גסוה ולפיכך הכהטך חיו"ר

*

סורחזחשישחילוקביניחםזח טצרחרין תח סצר
חחמר כסו שההבאר5טעלח .אמנם השלישי שהוא
חרחסים אמרטויטיכי ע9רתחבית אםחכנים שסחח
וזחאיט חסרמיטריןביאיט חסרשחרי ב 5אשח
נבראתיחיות 5ח כנים בסכע מיטריןכי חריו
כסוסקיטי טעפר רלשחגיעאליו שפל1תער שחוא
פחות ושפל סשאר כני ארם וראוי 5חושיע אותו
כרין .א%זושאין לחכניםאיןזח ופלות רקשאיו
לח חכרכח סח שחוא לשאר נשיט מנהגח חואת
%אח קצת סרת חרין וקצת חסר מוא חרחסיפ
שחקב'ח סנהינכועולסו.וכאלו שלש סרות חקב"ח
סנהיג עולטו רכהיב אני חי עושח חסר כהטפט
וצרקח כארץ5 .כן עושח חל 91ביניחם כהטשך
חיורי'ן שאחר שאמר חסנביחי 5שבת חכהטפילי
לראותבי השנהתו ככלחיאוסנחיג טלסו כשלשח
רברים וחם חחסר וחרין וחרחסימ .חרי ין כאן
חכמטח דכרים שבחם יושלם חחנהטג חאחר שחוא
אף חגכוהיםואם לאכן לאהיח חס
יכ%
כ
יבירו לחנהיגם ווחו חסנב*חי לשכת
חח
ושלום כ
שיושב כגכחי סרוסים לחנהיג כ 5חנט?אים .חשני
כיאינועווב אתחפחותים וחשפ5יםוזחוחכהטעי5י
לראוה.וכשסיםוכארץשזכראינורכק א5הכהשפי5י
לראותכי אין חשסים מארץ שפלים רא פירוש
טי כחי אלחיגו חמביימנתוף חסשפי5י יראות מת רמוח כל אשר כשסים
הוסיף חסשח יורי"ן חסנביחי הכהשפי5י מאיסי ונארץ .ואחר כך זכר ש5ש מרות שכחם חקכ'ח
5חושיבי מושיכי .וכהשח בי ספני שחיו'ר בסוף סגאיג עולס 1וחוא חחסר וחדין וחרחסים כסו
חמו חכהטך חכ14ח שצריך 5חטשיך חאות וכרי שחתכארולכך סחלקכיו'רחכהשךכין  %אחר מחר
לחלקכין אלד חטשח רכרים אהטרביןמגכיחיוכין וחותם חל15יח כרילסיים בחל 5ח %בתח5ח וחל5
כהשפיליוביןטקיסיוכיןלחושיביוביןסושיכי כאו כסוף סורח שאין סעשיו רק וכן תסצא
ככ
חתיבח נעשח חל1קביניחפ בחורו 5חן
יחוח וסיים במסור כחורו
כ
חכהטחיוריאןכי
החיפי
כחסשךוחפעויות חםסחויקים.כי וכן כ 5%חגשרס
תח כחווע וסיים בחודו:
ו5
רכי אל
ב5שון .וכאיוס
בצאת ישרא 5ססצרים כ"ימכ
סשביחי 5שכת חפך נהטפי5י לראות כי סנביח*
לשכת רצה 5וטר שכ 5חנסצאים חגבוחיס וחרסים מם 5מגכ 5מכח חא כפ %חאחשיח "ףצ
סטשיותע וק חים ראח חנוס חיררן יסוכ
חם תחה רשותו וחוא
לשכת עליחם ועם
אר
רו
טח
חא
 %אאיט שוכ אתחפסח4וכתייחםיחחוסשפי5ייראות י
י וכן החריפרקיו כאלים גכעות כבני צאן.
מחר ואסר שחוא יחכרךסשביחי 5שכתוסשפייי וכן כסוף חסזסור מ5פני ארה חאי ארץטיפני
5רשת כשסים וכארץ 5סדר מייאוח ש5חם חן א"י וכן חחופכי חצור אנם סים חלסיש 5טעינו
שחנבוחים חם כרשותוחןשאינועוזב את חש%ים סים כפ5ח5שון.וזה אחרשסירחנהגה חקכשה את
ע5וה אמרכי חשי"ת ססרר סצשות שלחםע'5רי חע51ם כרכר שחהש חנחגתחשים ואיט יוצא סז
ישישח חטכע חתחי 5אחר כך 5ספר כרכרים שחם לטע5ח
חסרוריז ורחסיס וכחסמנחיגעו5סוע5יר
דכריםח5( .15פיכך אסרטקיסי טעפר  %שחקכ"ח סן חטכע אשר חשם יתכרך סחדש כע%ס1 1כ5
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י חקכ"ח שה141
חרכרים אשרזכר אחרכך כ~ם חם חחש תפלאות נפיםונפלאות וכאשר חחוצאחעליר

אשר יעשח הקכ"ח כשלם .והחחי 5כצאת ישראל

מסצרים גית יעקכ פעם ל1עז .פירוש זחגי יש
לחטראל שתי שפא ישוא 5וגית יעהב שםיעהב

קרהט ל*יכך חנטצאים כס 1חים וחיררן כודחים
מפני קרהטחו יתכרך 1חל 1חנפצאים רחוקים ט!
קרהטתו יהברך .וזחגי חל 1חנמצאים כטו חים
וחיררן טטיםלענין החוטר מם והוקים ט! חשדח
כטו שכבר נהבארול*יכך רכרשאין ט שרח ג5ל
ואין ל 1שלימות נלל של שרח כטו חפים לא '1%1
5עטורטפני חקרוש וחנב%וכ! חחריםכעכור שחם
געלי חוטר נם כן אין ענמדח לחם ספני הקחש
וחנב*~ %יכך חל 1כ' מציאות חים ואח ויטם
חחרים רקרו כאלים כל1טר שאין עפירח לנפ?איפ
געלי שטר ספני קרוש נברל1 .חל 1שתי מציאות
גפרפ חם חופרים אם חים מצר שחסים חם כלתי
צודחכי חסיםאין לחם שליטא וכן חחרים כעלי
חוטרנס
1 .ל*יכך אסח "1ל גפרשת גא כע4מות

גטח שחם צמח זאת %גה אפנם שם ישוא 5טצר
סעלתם משיכותם שרגק בהם כחעליון .וכן אוטת
מצריםזכר לחםשתי שנעה .חשם חאחר כסח שחם
אוסח כלגר .חשם השני טח שרכק כח כח עליון
י ישראל רגק
ש %אומח רכק כח כחעליון .רקכ
ככח קרהפ שהם חלק חשם יהברך וחאומות ככה
שר ש 5טעלה .ואטר שחיח חשעטר לישראל כגמז
שחם ישראל ותחתיר מצרים הטעכור גית יעקג
תחת עם ל1עז וכאשר יצאו פמצרים אז נעשה
ישראל לחקכ"חלעםלחיותיחודח שחוא ראשונשיא
לישואל לקרשו .כי מאחר שחוכחר שכם ישדח
לט5כים חנח חוא לקרשו לפשוח פטטטלכים גשכש רכח חארץ פמח טנראת טן חעפר שתחת כסא
קרש והקרושח חזאת כצרח על קרושח אלחיה .חכטר נטל חקג"ח וזרקו %פני חפים העשח ארץ
ואפר לשון נקכח חיחח יחודח כי רצח ל1טר וצחרות קטנים שכח נעשח חרים ונבעות שאפר
שהיהחיחודח לשמו יתכרך כאשח שחיא פקורשת גצקת חרים לבעצק ורנבים ירכקו חר'כי נחשגו
לכעלח כךחיתח יחודח סטורשת לשפו.ועור שאם חהרים וחנכעוח חומר נס כמו צחחת מם אין
כחג חיח יחורח לקרשו חיח חם 1של1ם בהטפע לחם יחוס אל חש"י געכור קרושתו של הקכ"ה
שיחורה קרוש א %חקכ"ח  %1קורש חוא יוהד שחוא נכ %טן חחמרי .וגאשר חוציא חקג"ח את
כטעלה פם' שחוא קורש ל 1שרגר שחוא קורש אל ישראל סמצרים שציא אאם גקרושתו שחו4ו נב%
חארםיותרגפעלח סןחארם.לכך כתגחיתחיחודח סן חחומר חטכעי לכך היח עושח עטחם נסים
את 1שקחשתו ש 5יחודח שסקכל חקרושח טן הפלאות גשיטי טכע חשלם לכך ספני קרושתו
חשם יהברך כטו חנקיכח שפקכלת הקהושח ט! חים ראח ויטס חיררן יסוכ לאשה %1ענין חזח
חכע 5כן יחורח סקגל הקרושח .ישראל טמשל1תי 1כיחיחעל1יישרא5גיציאתמצרים לפעלח טרכרים
שטבמטלתו ש 5חקכ"ח על ישרא5כי נקרא אלחי חחסריםחטגעייםער שכלחרכרים חחטריםחכלתי
ישראל גפרט .ומאחר שחיתח חיציאח חואת כררך נכ%ים נחשגים לאין חחו חים האח ויטם חירדן
ומטיטן סשחט של שלםוכלחרכריםחנעשים שלא יסוג לאחור וגה.
כסנחט ש 5ע~ם חם יוחר כטררינח וכפעלח טן
ט ח ך חי ם כי תטס חירדן תסוכ
חרכרים אשר נעשו כפנחט של שלםספני כךחיו 5אחורוט'סיפניארוןח1לי ארץסלפני חל1חיעקג.
כ 5חרכרים שנסהצט טן חיציאח כפ1לים לחוחת פירוש סלפנ' הארון חמח1לל חארץכ' מאחרשחו4ו
פררינח על טררינח חיהח יחודח 5קרשו ישרא 5שחןאיטסשוחאעםאחרחנכנעעם פ' שחוא ארת
טכהמלותיווכןחים ראחוינוס כ1לם כפ1לים לחוהת
~פיכך חארץ א' 1לח עס'דח עם סררנת האחן
ע 5רכר זחגי חיתח חיציאח לטעלח כטררינח מן שלח .הםכן לא 'עטחחיםמירוץ ושארחנסצאים
סגהט ש 5ע%ג מגן חרגרחזח:
כסררנת שמו 'הברה ודכרזחאינו טרם רקשנוי
 1םח ש א טר חים ראחוינוסחירדןיסוג כלכר .אכל שטי חים לנסדי ער שלא נמיא וכן
לאחוראהעלנכ שלאהיוישראל אצלחיררןפירשו ת'רדן 'סוג לאחורלנטריאין וח מצר שחואיתכרך
רכותיט 5"1גיון שלקח נכירתח שחוא חים שפחח מועל וחנטצאים פקכלים חפעולח רק רכר זח
לקח עטה .ורכר זח נהכאר לפעיח אצל ויכקעו מ5פני אלוח יעקג שחוא קרוש נכ %טן החסרי
חכןם ויכקעחים נאטר אלא ויכקעו חפים חח :מו שאמרוחקרישו אתקד,ישיעקכ~ .פיכךחזכיר
שאטרחים ראח ויטפחירדןיסוג לאחור.
ולחייעקגלפי שנקרא אלהשיעהב על שם חקרושח
וטח שוכר החריסוקרוכאליםגבעהו :סו שחתכאר לפעלח.
כבני צאןיהזר פפה שזכר שאר חטטצאים .שכא
חח ופכי חיור מסיפ ח*ק
יומ
ר כאהמר 'צאו ישראלטנוצריםחיח זח '%רי !מעי סים .נשסר פפני קוישחו שפך חשר
חששי אשרח1
ח%צ''אםמאולפפן'כךחטלכאעחישתחחיחחיפצו'עאלחגענין חזק אל אגם 5ע"ותגאאי אנם כהם וטחושיבר
טכעי רק
הש*י :סם חפים  %1זחפפני שלא יו%וחנסיאים

י

יו

יא

י

כסי

פיהש מהר"ל

ופ
לעטור טפנ'1 1חצ1רים חחוקים נחפטספני1לנףט.
חוק1 1תקפ5 1לא
כי
כאשרר'ויאחמירלעס5יםרבכרהטתשייכחמ1ייסם לככ חעטויחי יח
רבר נאמ
לטים 1כשכיל וח חיח חים כ1רח 1חחרים רקר1
סמני קר1שה .1הפמ
כאיליפ שלא י1כל1
יי כא 1לחלקגין פש5ח
וג
טפ
ע1
לח
חי1רי" 1נאפיםועלי ח

לפע%חכי חל1ק ישגין אשר טח1לל את חארץ
1כין אשר חח1פך חצ1ר אגםמיט .וכס 1שחמוטור
אשרלפני וח כא 1י1רי" 1לחלקגין הפשלותכי
י חנחגת חטציאוח ח1א
חטוט1ר חראש1ן מי1סרכ
כחסשחרכריםחסגניחיחסשפיליסקיטי טעפר ר5
מאשפותיריםאכי1ןלחושיכי עםנריגים עםנריכי
י
עגע טושיכי עקרת חכית אם חכניט1% .טרכ
כאל 1חנהעה רכרים י1שלם חנחנח האלחיח כטו
שחתכאר 1לכך טחלק את חחנחטת כחטשחי1רי"ן
לה~ז חכר 5כיניחם 1עלירי סספר וח יושלםחיל
כיאין וח כוח 1חם נגר חה"א שכח כרא חקכ"ח
אח ע%ם1רא1י שחחיחחחנחנחכחירכריס1 .טוט1ר
אעלשנירכריםכס1שחוכרטלסעלח שכלחרכרים
חנוכרים כמוס1ר וח חם כפל כי סזגער וח בא
ע5שיטי חטבע ונסים שעשח כע1לם1 .ככר אסרע
כי נס נעשח לסעלח טן חמכע 1ח1אכסירינח
שניח לכך טחלק כשניי1רי" 1כלכר .וחכן חרכרים
כי חםאכעזייפ ספק.
 1ט ח ש ח  1סיף 1י" 1לסעיטטיפ
שחיח ל1י1סו לטעין מים חוי" 1לחכהפיך חרבר
לחפסיק וכךפירושוכי ח1א יחכרך חחופך חלפיש
אשיחיחחרצ1ןכוח לעשותסעין להשק1ת
חסעייןיל
כך פ1על רכר וח נחפך חחלטיש
חארטח
לסעין רק
יני קרושח1 1ר1טטוח 1ח %נמס
יפ
כט
1כשש
1ששח לטים שחכףם חם רכר נטס 1כט 1שאסרנו
כי כל ח0טצאים נעשים לפני 1לאפס נסחים
1חיררן נסכ וחרים רקר1כאיייס.
 1ח נחלק לשנים ק1רם חסע1רח
1ח
ואחר חסע1רח1 .חמעםכרי שיחיח נאטר חחלל על
1 1לאחרי1
פסח וחמצח1יחיח כ1ללעלי1יפגי
1כוח נאטר חחללחחלי
פסח 1איל 1חיח לפני 1א1
לאחרי 1חכל לאחיח נראח שהחלל ח1א על חפמח
1עכשי 1לט אכילח טצח כטקום פסח ולפיכך יש
לחלק חחלל קורםחסעודה ואחרחסעודח.וכיון שכך
רא1י 5עשוח איןחאכייח חפסק %פיכךיש
לכרך כחחלח %א אחר הסעורחכי חסע1רח אינח
הפסק שכך ח1א חמצ1ח אין כאן חפסק % 5%א
גרע מן
5ה1רא %א חף חפסק כי1ן רצריך
גככי
יטחו ק1רם שיאכל %כך חוי חפסק
ח
5חאכיל ל
חכינטי חסע1רח 5אחוי חפסק שכך תקטשיחיח
נאסועל פסחוסצהור' ככרכח שכרך כחח5ח
ל
יהטנחג וחוא נכון .רכי1ן רתקט רכנן 5חפסוק
חך
חכ
ו

כי

כיי

עי

יכך

יי

עי

יט

יא

זא

כסע1רח חוו רכע רלא ח1י הסשרח חפסק 1אםכן
לטח לאיבוךעלי 1בה8לח ושר קל פצוח שחתחי5
אין חשיחח חפסקכפו שכתוכ כסוראורחחיים
1חכי~מי לא שם 4והר"ן חאריך כוח כפרקערכי
ססהיםעיי
ן שט1 .רכ חאי נאק אמר"אין לכרך
א חללגלילפסהיטאאיטסצוחכפו שאמרלפיכך
אנחטחייכים לחור1ת לחלל לשכח 1טן 1אשטועיק
כי אנהטחייגים ט~עטע לחל 5לש4ח לפארשכי1ן
שחוא כאל 1אנהט יצאט טטצרים 1כפו שחם קרא1
הלל כשכיל חנם גלכר כך יש אליא ליתן שכח
וחל1ל להקב"ח1 .אין וח ראיח ראה על ש שאט
חייגים טעצטט גםכן אט טצ11ים על וח 1אם לא
נצט'11טעלוח אףעלגכ שאטטה1יגיםסגה סברת
חלכ לא חיח חשכר נר 51כל כך כטו עתח שאט
חייכים לחלל1 .ע1ר חחלל חח1א איט אלא כלכ
שיחיח טחויקסעי
ח לכף שעשח לו נסים 1נפלאות
1אם לאיגי
ן טח שאפר איט צריך ל1מר חחל5
שחרי איט טבין חחלל .אכל רכק קכע 1שיקרא
חלל כפח כטו שאטסכרכין על טקרא חהלל אףע5
גכ שאיט טכין סח שאפרכי קריאת חחלל חפ
חמצ1ח1 .ע1ר אףעל גכ שאנ 1א1טריםלפיכך אנחט
חייכיםחייט שיחלל לחקב"ח על חנם פינ 1טה1יכ
כליל וח ר1קא רק כלוכפ שירצח אבל רכנן תקט
חהלל כליל חיציאח.יכ
ך יש לברך כאשר שסר
חלל שחקט חכסיםוכן חוא רעת הרטב" 1ו"ל 1כך
חוא חטנחגוכראי חוא לסט1ךעל רכרי1 1טכל שכן
שחס1גיא שלחירושלטי רכרטתטסייע 1כט1שחכיא
חר"1ו"י
 .אמ על גכ שחר" 1ו"ל רחח חראיח של
חירושלכף אין חרכרים כרורים 1אין כאן סאופ
להאריך .ואם תאטר לטח אין סכרכין על חגרח
שחרי מצוח לספר כיציאת טצריםוחיח לט לכרך
על חמצ1ח חואה1 .יראח כי1ן רעיקר חרכר חוא
מחשכת חלכ רצריךלהכין טח שאפר 1אם לא כן
חויטירי1כי 11שעיקר ח1א כ5כ 5אשייך כרכח
אלאכמיוח שעיקר שלה כטעשח1 .מכרך אשר
קרשנוכי חטעשח חוא עיקר 51פיכךאין מכרכין
על חגרח וכתלנפר ח1רח אט טכרכין לעס1קכרכרי

יא

תו
עסק שיש כ 1כחלכ%ר ח1רח ח1א חמצוח
אףרחעלשכגי
כ שאיט מכין טח שאטר רק שגורס כך
ואיטמכיןח1ינסי מצוחלכן חכרכח לעסוקכרכרי
תורח .וכן אט סכרכין ע 5סקרא סגילח 1לקרא
את חחלל שחקריאח חיאעיקרכיןשיכין א 1שלא
יכי
ן שכך חקט חכטיםיקרא את
1יקרא את
חמגילח 1אפיל 1איט מכין 1לפיכך
5ש
חחי
י שס כרכח.
1חרשכ'א תיוץכיתשאיןשיע1רירכ
רראפי15
אמר רכר אחר מספ1ריציאתמיריםסגי %ך 5א
תקט כרכח עלוח1.אין וחיבר מספיק רמה ככך
שי1צא כספ1ר אחר1כי כשכי 5כך 5א יכרך א5א

ו"י

פירוש טהר"ל
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כסו שאטרנו רלא סגי אלא אם כן טכין חרכרים אינו כראי להשיכ ראם כן לסה הכ 5טורים שטניח
אשהיספר .וחותם כנאתחיוט
ר אשר נאלנו ונאל חפרוסח כתוך חשליטח וכוצע 5טח יניחו חפרוסח
את.אכותינוליתן כרכח וחוראח ע 5חנאו5ח וספני כתוך הש5ימח כש5טא אי כצע ליח טסרוסח ואכל.
שהוכיר שחש"י נאלט ונא 5את אכותינו ורצח טן חפרוסח טשום לחםעוניכי רכצע5יח טפרוסת
לחוכיר שחש"י ינאל אותנו 5עתיר נם כן אסר חכי נטי לכרךע5יוחכיציא ו5אכעינן שליטח רו
חגיעט ח5י5ח לאכו 5כו סצח וטרור כ5וטר שוכים (הרור חכרכח וכשכיל 5חם חטשנח אבל אם גאסר.
אל הלילה שכו גאלנו ו5עכור עכורתו שצום כשכיל רכצע לח משליטח לטתטייתי 5חםעוני עםחש5ימה
חגאולח כן יוכנו 5רנלים אחרים וטפני שחרגלים רחא 5חם עוני 5א צריך כלל לכרכח וחוי 5כרך
ומני שמחח אטר שיחיו כשטחח שייטה שנחיח אש5יטח חטוציא ולאכול טטנח ולאכול טפרוסת
שטחים ככנין עירך וששים כעכורתך כטו שאט לשם לחםעוני ולא שיניח חפרוסח תוך השליטח.
סקייטים עכורתו כסצח וכטרורוכו' וחותםכנאולח .ועור איך יתכן וח ראם אכל לש5יטח תח5ח חרי
כאותח אכי5ח יצאירי מצח וכיון רכאותח אכילת
פרק
יוצאירי טצחוכעינן לחםעונירחיינו פרוסח וחא
1י ט  1ל י רי  1ואטרינן שםכיון רכעי שליטחחוי .ואין 5וטר ראוכל כהמתיחם כאחר סן
5מיטר אנרתא וח5י5א ר5טא אסח רעתיח וננש חפרוסחוכפ חשליטהגםוחתיסא רכ5סיריר5יתא
לפי סוגיא רשסעתא יש 5יקח חפרוסח הטונחת כוח אחרוח ככת אחתנטי (יתא .וכיון שאםחיח
שתי כרכות חטוציא לחם טן אוכ 5סן חשליטח ואחר כך סן חפרוסח 5א חית
כין הש5יסות
וילכתר
הארץ הול אכי
יטצח ויאכל טן חפרוסח .שכר טקיים לחם עוני כפרוסח וכשאכ5ם' ככת אחת
טשטע.חסוגיא רנטרא כפרקכיצרטכרכין דאפלינא נטי 5אחויסירי כלל רחא אוכלנטי טן חשליטת
שם אתמר חכיאו לענין פתיתין ושליסין אטר רכ וכך קייטאלןיכלטירי רליתא כוח אחר וח ככת
הונא סכרך עלחפתיתין ופוטר חשליסחור"י אוסר אחתנטי ליתא כדאיתא כפרק חאיש סקרש וככטח
שליטח טצוח סן חסוכחר וטסיק אכל פרוסח של רוכתי.ולפי וחאנושנוחגין לכרךעלשתיחן ו5אכו5
חטימ ושליסח סן חשעורים רכרי חכל טכרר על טשתיחן כטו שפסק חטור לא חיח וח תקנח
חפרוסח של חסרם ופוטר את השליטח אמר רכ שאםחייכ לכרך אכי5ת טצח על פרוסח רוקא אפ
נחסן וידא שסים יוצא ירי שתיחם רסר כריח כן כשטכרך חסוציא ש5יטחואכיי ליחוייא
ררכינא טניח פרוסח כתורחשייטח וכויע אסר בחיריסיח חוי וח פרוסח אלאשייטח
 .טה
רכ חכל טורים כפסח שטניח פרוסח כתור הש5יטח שנראח לע"ר אסךהי.
סקוםאיןראוי לשנות
וט
וכוצע טאי טעטא 5חםעוני אטר רחטנא א"ר אכא חסנחנ נהמום שישיפר
שכירחא אסרינן כפרק כיצר
כשכתחייכלכצוע שתי ככחת ע"גוחא רקאטר טכרכין שטניח פרוסח כתוך חשליטח וכוצעפירווש
שפניח פרוסח כתור חשליטח וכוצע לענין פרוסח כויע טאיוח שירצח או כהמתיחם או טאחת טהן
חטים וש5יטח פן חשעוהם משסע שכוצע דאין קפירא רק שיניח פרוסח תוךשייטח וכאן
חפרוסח לא חשייטח רכיון רלעניןאכייח יש פרוסחחרייש כאןעניותויכצע טאיוחשיריח
כויע סן חפרוסח רק5ענין חרור והכל תליא ככרכח שסכרך שייטח ופרוסח.
חחיכטריכןחערטיני
יחחשייטח עסח וסגי כוח
ע 5אכילעניןכציעחאין קפידא ראםכןחויליחיפרוו
חשליטח.וכחאי עונאכי אטרכי סוררס
כרכ
ים
יפסח טאיוחיכיע וסרקאטר סחם וכוצע פירושוסאי,ח
כ
יחיינו
שירצח .ולענין חמצות שצריך לו רכ א5פם פסס
חע
שטניח פרוסח שייטח וכוי
הפרוסח ר5ענתיוןריכעיא לחם משנחסניש
רח
כט
יכ
י ררי  15כפחסחושייטחדאע"נ רכשאריטיםטוכים
ם טשמשחרי טעם 5חם
חשליטח רודאי כעינן לחם טשנח כעיטנטייח
יכךטשנחטפני
ששמ5כםרי
רק טשום ככור חשכה .וכפו %ענין כרכת תוספת עוטר שפצאו כיום קרמיו כא
הטוציא סני לחחר כרסח כשטניח
השייטח נהמנח וכיום פוכ נסי שי אותו תוספת שחרי 5ש
חכינסי5עניןיח
םנהמנחסני כטח שמניה שליטח חיח יורר סן כיום טוכ רכך אטרינן ככרייתא
עם חפרוסח כויענח חפרוסח .וטעטא רפלהא כסכילתא שלא חיחיורר פן כיום טוכ כטו כשבת
כדאטרינן טח ררכו עני כפרוסחיענין אכילח ואתאיחםעוני וגרעא וסגי כפחסחושיימה.
קא~ר ~משלענין כרכה %ענין כרסח רכעינן חרור וחרא"ש חקשח וח המאי שנא פסח משאריסיפ
כניחשייטח עטחכךיראחחסוניא.וישסי שמפרש טוכים %אטכרכין יח
ם סהמנחאיאוראיכעינן
חפרוסה אכילה 5חם סשנח כמ
שמכרך חשייטחחס1ייא
כשארהיסים טוופכריוםסחוצריך שתי
סשניחם כי דאוייכרך חשליטה שליסות
טשנח א
טיה
י5
חםעתי
חסיצימאוכריחא כעינן פרוסח רק5עניןיח
י חרא'ש אט טחנו
וי
חר
ככ
םשני .כך חם רכרי חרא'ש וכר
.
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