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 כהובים* "חפרק
 זש"ה 6( א(. קי )תהלים לימיני שב לאדוני ה' נאום טזטור לדוד]א(

 את וסנדל סהבב הקב"ה האיך ראה כא(. ל )ירמי' וגו' סמנו אדירווהיה
 אלא ארירים ואין ססנו, ארירו והיה שנאסר בהןי אבותיהן שתלהישראל,
 ג(, מז )תהלים בם חפצי כל וארירי המה בארץ אשר לקדושים שנא'אבוה,
 אתה באבות עכשיו וער מהן והכל מהן האבית סמנו, ארירו והיהלנך
 שנאסר אני, סדם 1( להם אטר נ( חיבהן ספני הקב"ה שאף וטניןאוסר,
 אלהים ברבו בטקהלות שנאסר הקב"ה, זה שם(, )ירטי' יצא טקרבוומושלו
 אברהם, יה שם(, )ירסי' אלי וננש והקרבתיו כז(. סח )תהלים ישראלטםקור
 לבו את ערב זה הוא סי כי כנ(. יח )בראשית וגף אברהם וינששנאסר
 ויאמר שנאסר אברהם, זה לאדוני, הי נאום שם(. )ירם" הן נאום אלילנשח
 ורם, בשר כמדת הקב.ה של סירותיו אין אברהם, אדוני אלהי ה'ברוך
 שלו בלעז( )סיקרי*פיר וסונקנדריס נ( בימין, יושב הוא נכנס כשהואשלמון

 שאברהם כהב שלוי והכל סו18 וער העולם טסוף שולפ שהוא והבשהבשמאלו,
 שהוא אצלו, מושיבו הוא ולמה לימיני, שב ה' נאום שנאטר לימינו,יושב
 שנאמר עמהם, שעושה פובה כל אביהם לאברהם ומראה ישראל, אתמוכיח
 הנה וכן אצלה מושיבו הוא לפיכך יב(, עת )תהלים פלא עשה אבותםננד

 רכתיב ואפר, עפר עצמו שעשה אותו ח(, ב )ששא דל מעפר טקיםאוסרת
 לו, עושה סח רל מעפר מקים ואפילו כו(, יח )בראשית ואפר עפראנכי

 ש שם( )ש"א ינחילם כבור ונסא שנאסר הכבוד, בכסאסושיבו
 וירה* י"פס"ק

 אטר כה זש'ה 6( א(, יה )כראשית סטרא באלוני ה' אליו יירא]א[
 :בור, ראה ב(, א סו )ישע" עשתה ידי אלה כל ואת ונו' כסאי השמיםה'

 רוח ונכה עני אל אביט זה ואל עוסק הוא מי ועם וכביכול נכורה,,ראה
 זה הקב"ה, של דברו על וכהרד זה הוא ומי שם(, )שם דברי עלוחרר

 סיר כו(, יו )בראשית וגף אברהם נימול הזה היום בעצם שנאסראברהם,
 שוחת אחריו כתיב שכך טדבר, הכתוב אברהם שעל וטנין הי, אליווירא
 יח )בראשית אברהם רץ הבקר ואל וכתיב ג(, סו )ישעי' איש טכההשור
 אימתי )שם( השה זובח נטרוד. את שהרג שם(, )ישעי' איש טרהז(.

 ח(. כב )בראשית בני לעולה השה יראה.לו אלהים שנאטר ליצחק,טשהקריב
----

 גכ5 עי' 6גי* מכס (!
~tpD 

 op."5h ש ~ 6גי כיס יחסנך ססגמט סיגופו 6גי סג6על
 וחם (os1P ססנמסו גודע ומ*סל56 56סיכס. ס' 6ג' גיס יוהל'Sb1a עי מידמדם י*ח וססגמסו wb. מ' נטבעי ססנמסי סי' 610 6ני 6גי וגן פכל. OSDS )6מן6ג'

 6גי. מכס'
 ותקוניםהעתת

 פכם להם אסר כ( סרגפש". אג"ב געל דגרי הם ססנו. ארירו ודי" ח'" 6(ןפי'ח[
 לונואנו רי מהרש פי' סוקנררוס. נ( שלאחויו. ברססים כן תדפיסו ואח'כ הטפרים, הוא מיהעיר פגלי הספר בפנים במארשה בהוצאה יוסף rP בעל הרפים ניל אביהם טור וה על הפ4אני.

 ולקרא ג' אות וירא הקדופ תגחוסא מן לקית הוא ה'. אטר כה ס"ה 6("י'כה סקו,רר41 ערך השלםערון. עיין לסלך rpll ופ" יונית והסלח סונקתררוס וצ"ל טשוגשת המלה ובאמת בלעת,סעדיפור
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 השווה סקוסות בשבעה ד( מוצא את רבותינו אסרו נ( כסאי השטים ד"א3(
 אלהי הוא אלהיכם הוא ה' כי )א( הנמוכים: הבריות עם עצמוהקב"ה
 יתום טשפם עושה עוסק הוא מי ועם גבורה ראה .יז(, י )צבריםאלהים
 ו(. קלם )תהלים וגו' יראה ושפל ה' רם כי )ב( יח(. שם )שם ונו'ואלטנה

 סו(. נו )ישעיי וגוי רוה ושפל דכא ואת וגו' ונשא רם אסר כה כי)ג(
 וגועשם יתופים אבי וכתיב . ה(, מה )תהלים וגו' בערבות לרוכב סולו)ר(
 השטים ה' אמר כה )ו( יט(* לד )שם וגיי לב לנשברי ה, קרוב )ה( ו(.שם
 אליו וירא ד"א כ( ]נן[ 1(. ב(: סוא ונו')ישעי' אבים זה וגויואלכפאי
 אסר נפהא יצחק א"ר ו( כד( כ )שמות לי תעשו אדמה טובה שיה זה'.

 בא הייתי שוה, דם או שה, רם או רם, מעם ושופך שזובח מי סההקב"ה
 ]אבא שסי את אזכיר אשר' המקום בכל כך( כ )שטות שנאסרומברכו,
 שנהר אברהם " ונטה כסה אחת על aw), )שם וברכתיך[אליך
 ומברבו, הולך איני ביתו, בני וכל עצמו שמל מביתו, יוצא רםשל
 סל אהד שביום הקב"ה, לו שנתן כח וראה בא ה', אליו וירא כתיבלכך

 לאנשי בעצמו ומל מילתו, מן מנטף הרם והיה בנו, ישמעאל ומלעצמו,
 ואם מאוה, ושלש עשר שמונה ביתו, ילידי כמה וראה כיחי, ולילידיכיהו,
 ביום טל ונולן כספו, מקנת וכסה כמה אחת על אלו, כל היו ביהוילידי
 לעצמו הרי כו( יז )בראשית אברהם נמול הזה היום ]בעצם שנאסראחד,

 ומקנת הקטנים. סן הזקנים, מן ew). )שם ביתי אנשי וכל בנוןוישמעאל
 אברהם העמיד ar), )שם אחו נסול1 נכר בן סאת ביתו[ ]יליד)כספו(
 למלאכי הקב"ה קרא מביתו, יוצא רם של ונהר בביתו, ערלות שלגבעה

 ארם טה ה' המלאכים לו אמרו החולה, את ונבקר בוא להם ואטרהשרת,
 אתה ג(, קפר )תהלים ונו' דמה להבל אדם ותהשבהו אנוש בןותדעהו
 כך הקב"ה להן אסר שקץ. ושל דם של בסקוס הפינופה, נסקוםמהלך

- - - . . . -
 רסמיות סוך סמס3 וגל6ס תסס. .656 מולם 6הס 6י ועלסן רפס מ_נ נגל.1(

 ונוע לסייסלום

 ותקוניםהערות

 כגאי, השמים ר.א נ( התנחוסא. כשט שע"א רטו ישעי' blpS'a והובא טככל, הנרפסגושחוסא
 פרת, בן אליעזר רי בשם רבותינו אטרו איתא בתנחוסא רביתינו, אסרו נ( 3'. אות שםהנחוטא
 עפ עצטו הלבשה השווה סקוטות בשגעה 1( ב', אות וירא סכגר הנרפס בתנחוסא גסונשנה
 טשיגש הלשון בראשית באגדת שם זהעירוה' 81"ז ט'1 הערה שם הנחוטא עיין מנסוכים.הגריות
 סקוטות בשבעה ופתח טמנו נובעים אג"ב בעל סגיי אשר חקדופ התנחוסא עפ"י לתקןויש

 ' לנשברי הי לקייב והסלוח התנחוסא עפ" להשלים יש החסרים והשליח ntOtpo דן רקוהביא

 בגיאורו ז"ל אברהם הר' גם שהע"ר גסי ששח טוצא אתה בפרפן גאטת אזלם הן, טיותריתלבס
 מזבח וש.ה אלט וירא י"א ס( בתנחוטא. שהוא כסו יתקן יש ובאטת לפרש יחק אבלהקצר
 יצחק א"ר 1( ב'. אות טכגר הנדפם ותנחוסא די אות שם בתנחוטא היא לי. תעשהארסת
 הוא מך בחנחוטא שהוא noa הלשון טשנה אג"ם בעל העירותי י'ח הערה בתנחשאנפחא.

 פט'ה ב"ר. ובטררש לי, תעשה ארסה טזכח פחח נפחא יצחק ר' אליו וירא ר'א :גתנחומא
 נתקצר שם כגיר גם פתח, נפחא יצהק ר' שם לתקן יש ארסה טובח פתח יצחק רבי ד'אות

 הוא אשר הלשון כל והשטיפ הב"ר כלשון הביא מכנר הנרפס תנחומא מסרר נעל וכןהלשון
 מביתו יוצא ום של שנהר אברהם ו( הקרום. התנחומא כלשון הובא ובאג"ב הקרום.בתנחוסא



89 ישפ פרק בראשיתאגדת

 ואם ולבונה, מסור ערלות של דם של.אותו ריח עלי ערב חייכםאסרתם
 היום שיפוח עד אפר שלמה וכן בעצמה הולך הריני לבא מבקשין אתםאין
 סכלבלן ברהם א שה" והשבים. העוברים אלו . יז(, ב )שיה הצלליםונסו
 אל לי אלך מ( סשסשו. הטילה מן יצפער: שלא ובאין, הולכין כצלליןשהיו
 )וקציעת( ואהלות מור שנאמר טור, שנקרא אברהם זה ו(, ד )שם הסורהר

 השרה מלאכי שראו כיון ה', אליו וירא. לכך ט(, מה )תהלים]קציעות[
 ב(. יח )בראשית וגוי שלשה והנה מרא שנאפר הקב"ה, עם הן אףהלכו
 וערותיו בריתו לנוצרי .ואסה הפד ה' ארחות כל ואוסר פשבח ורודע(

 היה הקב"ה לו שננלה כיון מילה, ברית ישנצר אברהם זה י(. כה)תהלים
 לעטור אברהם בא א(1 יח )בראשית האוהל פתח יושב והוא שנאסריושבי

 ה' נאום שנאסר תצפער, אל הקב"ה אפר:לו י( השכינה, אתכשראה
 )תהלים' לימיני שבלאדוני

 דרך היא כן רבששע, אברהם לו אמר א(, קי
 עכשיו איכפת, לא הקב"ה, לו אמר עופר, ואתה יושב אני שאהייארץ,
 עתידין יושב, ואתה עוטר שאני .תסה ואת שנים, סאה בן את זק4אהה
 שנאסר עומר, ואני הכנסוג בבית יושבין שנים, ד' בני שנים, שלש בניבניך
 ותתן ואוסר לקלס אברהם החמיי ן א(. פב )תהלים אל בערת נצבאלהים
 תירא אל שנאטר המלכים, את גשרר*תי י6( לו(: יח )שם ישעך סנןלי

 כשאחזת שם( )תהלים תסעיף וים;נה אג' .פו. )בראשית לך פנן אנניאברם
 :אתה יושב שאני שם(, לשם תרכני וענותך הערלה, את .חותך והייתי.בימיני
 ה' כי קרעת זש"ה באלתי.טסרא. ה' וירא"אל?ו ד"א "( ]טעומד:
 ממרא, באלות לו להנלות ראה ומה פ(. ז. )דברים ת" הילהים הואאלהיך
 אוהבים שלשה בריה, כל שכר מקפח שאינו הקב"ה של שטו יתברךאלא
 עצמך, את סול לאברהם הקב"ה תואמך. )כיון וממרא, איכף ענר לו,היה
 יציר אדם עם לעשותך, מבקש הוא מום בעל ענר אמר עצה, מהםנטל
 אשכול, אצל לו והלך הניחו .אסונה, טשסר הוא ועמך אסונה, שמר לאכפיו
 בעולם לעשותך מבקש הוא מסורם. יורע,. אין.אתה הוא, אף כך לוואמר

 ותימםהעשת
 וחט אחא' *איי הפלות גם שלימה שורת נשסי באג"ם פעיותי *ef הערה שם בתנחוטאכו'.

 ושם שם תנחוסא אגרחמ זה חטוי הר אל יי אל ח( ע"ש: החנחומא עפ"י היחסרלהשלים
 שטת חסר הי אוחית ג5 ואוטר משבח ודור ט( הלשוט. קצר אג"כ וגעל וברים באריכותהול

 פרק התחלת טן רפים איל חסריפ בראשית אנדת סן בגדי אגרתם, זה וערוהיו גריתולנוצרי
 ' מתהל כך ואחר וששה, בסלת תשלםי"א

 התאמר והוא אברהם זה ועדותני בריתו לנוצרי
 שב לארעי ה' נאם שבאטר תצפער אל הקג'ח לו אמר .י( א'. הערה פ"א לעיל IWV1שלפניני.
 לשיני שב לאברהם הקניה לו אטר : שם איתא וכך הנוסח משעה אג"ב סן בלי כו',ליטעי
 שנאטר בימיה להנתן ועתידה קיטעי, שיושבת תורתי ללסור שב ליגעך. חרום אויבך אשיתעד

 הקביה אשל רגו, לפני העבד שישב העולם דרך אין רבש"ע אגרחם אסר 5טו, דת אשמימינו
תווה,: 151מריט תינוקת כשהם בניך על לקום עתיר הריני הוה, ברבר תתטה ואם לך, איכפתמאי

 וט'. ישעך סגן לי ותתן ואוסר טשגח אברהם חחחיל וגו', אל בערת נצב איי שנ'
 הטלכים, אחר כשגרפתי ישעך סנן לי וחתן דשא : פה מתחיי בכיי הט5כים. את כשרדפתיי6(
 אברם תירא אל לי ואטרת הסלמים, אחר כשררפתי שם איהא וכך קצת טשונה wnot)nגם

 ואתה יושג רואני הרגני, ועטהך ערלות* בסתמי זרועי כשחוקת תסעריני, ויטעך לך, טגןאנני
 ה' א*1 ייא ר'א יג( ת-ביני. וענותך הוי יושב, והוא אליו ה' ויא אוטר היא וכןעומר
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 יכול את ואין אותך, וטסרטין עליך באין שהרגת מלכים של קרוביהןשיהיו
 לו אסר לטול, לי אמר' אוהבי איל ממרא, אצל והלך הניחו מהן,לברוח
 רם*ח חתיכות, חתיכות אותך עשו לא 1( ותוהא עומד אתה ועדייןפמרא
 ומתקשה קומד אתה אהד אבר מן ומקצת האש, טן הציל שעליךאברים
 נראה שאני הייך שיטול, פיכה עצה לו נתת אתה הקב"ה לו אסר לו,ייתן
 עצה מהם שנפל ומנין ממרא, באלוני ה' אליו וירא שנאמר בתהומך,לו

 וירא עיניו וישא יג(. יד )בראשית אברהם ברית בעלי והם שנאסרלוטול,
 מכבדו, את מתי עד רבש"ע הטלאכים. אמרו עליו. נצבים אנשים שלשהוהנה
 בזכות אלא די לא אלו המה להן אסר ~tawl והוא עומר אתה טחיעד

  וטוטתחהם מפלים העולם 'הכל מטנה לעמוד יטעתירץ צדיקים מ רואהשאל
 לתמר רמתה קומתך זאת שנא' משתחוים, ולא כחטרה עומדים והןלצלם,
 השתחוית אתה הביה לו אסר וגו', אנשים שלשה והנה לכך פ(. ז)שה"ש
 מלכים והיו שנאמר לבניך, להשתחות עתידין 'שמלכים חייךלטלאכיי,
 : כג( מט )ישעי' לך[ ישתחוו ארץ אפים מיניקותיך ]ושרותיהםאומניך

. . כ'.כהובים.פרק
' ( 

 ויומם לילה זש"ה ים(, נ )מלאכי כתנור בוער בא היום הנה כי]א[-6(
 הנה כי מלאכי שאסף לפי י(. ונו")ישעי"לר עשנה יעלה לעולם תכבהלא
 שנים כטה היי לוהמן.בלבד, אחד יום ישראל לו אמרו וגו', 'באהיום

 או"ם ולהט להם' גומר ואת כסה.פורעניות* שפפים, כמה אוחלו,שעבדו
 ולילה; יומם אותה עושה ואני . ישעיה להם אסר DW), )מלאכי הבאהיום

 ויומם 1( לילהשנאמר
 לא.

 יעלה אלאילעולם עוד ולא ש40 )ישעי' תכבה
..  לוקי כוסין רימיכיס מפסס סי' 65 כעוורך ס' 5~6' פי' מסיכותי קוהך ע:1 65.(

 " חהיכזח.מתיכת

 פ5 :מולס יומס ונסוף ע"ס תכנס* 65 וגרס יומס 5:5מ מעיז סי' 1,~מכ. 5,5ספ(
 tDSIVS1 5עעס (pon סלעו כיון 6' יום עוסו קן6 נ6 סיום סגם כי ומש ונקמיחסעיייח
 סססק. 653 6' יוס 3קכ6עאעיס

 יתקונ.םהערות
 סאנפובה ר6ופ סהתנחוטא הטרפים האיהים. הוא אלהיך ה' כי וירעת זש"ה סטרא.גאלה*

חופי
 ,ההוספה 3'רנ הערה הקרום בתנחוטא שהעזרותי -כמו ג' אות ההנחוטא אל הזח ההאסר

 התנח61א מן ה' בכ"י ליתא ו3ן יויניציה ובדפוס קאגשטאנפינא רפוס 3הנחוסא ליתאההיא
 באצבע סורה פושפת יר הציג מאנפובח ברפים והמרפים נאקספארר. המפרש באוצרהנטצא

 ועיין הוספות היא יושב והוא ער ר"ל יושב" והוא ,ער בירו  וצחן. הרש דבר הביא כילסיסי
 סאנפובה רפוס התנחוסא מן ההוספה לקה אגיב שבעל אז וחשגתי  1es. צר הה1חיטאסבוא
 וכן התנחוסא אל הרברים א-ה והוסיף יי בכתב אג"ם את ראה. 'סאנשובה שהטרפים אוליאו
 בסגנון הוא ע"ג רמז לך גייקופ והובא פט"ב סוף וככיר יה בכחג האגיב שראה העיקרהוא

 עסק על נתיעץ סטרא. באלוני ה' אליו וירא ד"א : כך הר' אג"ם טן 31כ"י 31ק?ירגאחי
 מסורס לעשותך הוא רוצה. א'5 אשחל, אצל לו הלך עליך, שומר איה כך כפיז ישירשהי, אהבתו, שטר 5א הראשון אדם אם פעולם, לעשוהך רוצה טום כעל לו אטר ענר, עםהטילה
 מהם, לנצל כח בך יהא ולא אותך, להרוג יבואי שהרגת מלכים של קרעיהם כשיבואובעולם,
 לפי בחלי, שכינה להגלות טסרא זכת לפיכך . . . , ממרא אצל והלך הניחו. טה4 לגלוחולא
 וגוי. אליו 1ייא איטר הוא וכן אברם ברית בעלי והם אחיו משאר להמל עצה לושנחן

 ובחי הטק,ר טצאתי לא וטי. ויוטס ~לה זש'ה כתנור מער היום הנה 3י 6(]פ'כ[
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 צלמות ואברו; שאול גיהנם נקראת שמות שבעה 3( שם(. )שם 'וגו'עשנה
 יש השסות כל ווראי ינאי א"ר וגיהנם, היון פיפ שאון בור שתתבאר

 מרתיח, אני היום אלא נ( מהם, לאחר צריך איני הקב"ה אסילניהנם,
 י כ א ד" ]ב[ שם(: )מלאכי וט' בא היום  הנה בי  שבאמר  הרשעים,  מןופורע
 לי אוסר וישראל יה(, לב לדברים ושלם נקם לי זש'ה בא. היוםהנה
 DW), )שם .רנלם הסופ אימתי הזמן נשיגיע הקביה אסר ושלם,נקם

 בידין לא די אבן התגזרת די עד הוית הזה רניאל שראה מהכשיתקיים
 )דברים אירם יום קרוב כי לי(. ב )רניאל וגף רגלוהי על' לצלטאומחת.
 שנאסר רחוק, עשאו הרשעים את מאבר הדין שיום רואה שהיה בלעם"ם(.
 רואה שהיה סשה אבל יז(, כד )במרבר קרוב[ ולא ]אשורנו עתה. ולאאראנו
 וכן -ומ', אידם יום קרוב כי אסי צדיקים, של שכרם מתן הוא היוםשאותז

 עג )תהלים פוב לי אלהים קרבת ואני יאבדו רהקיך הנה ביאפף4אומר
 העולם את וטרעיש אני טחיש שם(, )דברים לסו עתידוה וחש *ח(*כז

 שאסרתם syl ה(, א ובנקוק לאכול הש ננשר יעופו שנאסר טהן,י148ע
 הבא . היום הרי יפ(, ה )ישעי' ונרעה ישראל קדוש עצת ותבואהותקרב
 ס 1 י ה ה נ ה י כ א ש ד ]נ[ שם(: )מלאכי ונוי בא היום הנה כי יודעין,ואחם

 שאין א"ה הן אילו ו( ר(ן נג ' )תהלים אבפח אליך אני אירא .יום זש'ה א.ב
 נפש[ ספה מגו*,ותקוהם תכלנה רשעים ועימ אומר' טווב וכן תקוה,להם
 גיהנם אלא שם(, )שם טהם אבד ומנוס תקוהי להם שאין ס( כ(, יא.)איוב
 שנאסר עליהם, נפהחת וניהנם לברוח מבקשין והם טקום, בכלפתוחה
 אבהו ר' משום אחא איר 1( יר(. ה פושעיי פוי נפשה שאול הרחיבה '(לכן
 רואה, יהוקאל שכן וממן, רוה, לכל ארבע ו( לניהנם, יש פיות עורהשש

 חרב שלישיתה חרב ותנפל כף אל נף והך הנבא אדם גן ואתהשנאפר
 המכשולים והרבה לב למונ למען להם ההוררת הנרול הלל חרב היאהללים
 כ(, יט כא ליחזקאל לברק עשויה אח חרב אבחת נתתי שעריה* כלעל

 התאחרי שנאסר ורוח, רוה כל ועי ושער, שער. כל על חרב ארבעההרי
 במערב, היטיני במזרח, התאחרי כא(. שם )שם השמילי השימיהיטיני
 פניך אנה הפנים, הן היכן אומרים והטלאכים בצפון, השמילי בדרום,השימי
- -

 מזק ינ5י מסו מסרם מוק 5נ5י סיס ופערם יקר6 וסוס" גס(ס Stbb יגס,3ס 1(
itbG3כ5 656 5סממ'מ, ונ513 מוק 5ניסגס nlD11D 1 סל0עיס 50 מו0כוחיסןCb~ ונסנו גדעו 
 56כפתיס* נכ51* גסס רוח 5כ5 ז' פיו מפ3 ולש plb סקג5רמס

 ותקיניםהערות
 וגסררש גיבס, חשב ולא ע"א הס עירובין שטותלגיחנם. 1' 3( קצת, בשחה הפסחא אג'גמן

 שבעה לץ רף ב"ב השדגש )בית כונן 1ג6ררש גיהנם, טרורי שבעה הי אות "א מזהורשו'פ
 היון, פיח שחת, בור שחת, כאר אכפן, שאול, שסותם: חושב ובגמרא גגיהנם, יששבורין
 להם שאין או"ח א4 י( סע'ב. חי נררש עיין מרתיח. אני היום אלא נ( החתית, rwצלחותי
תקוה.

 בב-

 השם. תורת את שמאסו בשביל טה, כשגיל תקוה, להם שאין האגרות הן אלו
 לברוח רוצים וכשהם פתוקה, נישם אלא אחרת תקנח להם ואץ נגשי תטה. להם שאיןס(

 אבהה רי משש אחא א"ר ו( אותם. ובולעת לחניהם פיה פוחחתניהם

 בב-

 פשוט אבא א-ר
 הונא זה אחר רוח. לגל ארבע ו( אבהו.ר'

 גב-

 חוק גלי שסתו הכת לאותה פתוחים וכולם
 ראה יחזקאל וכן ס"ה ואל"כ לחוק, ליעקב :יעסירה לסו צתן .וחוק שנאסר תורה, אלא הזקואין
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 רוח, לכל ארבע אותה, טקיפין פיות עשרה ששש מפני DW). )שםסוערות
 צווח ואיוב לנוס, היכן מוצאיו ואינן כאן, ונמצאים סיכן בירחין והרשעיםח(

 נפש טפח ותקותם מנהם אבר ומנוסואמר
 י נ ד"א ]וא[ כ(: יא )איוב,

 שלהם, ונ"ע ישראל של גיהנם אומרי' איה . כתנור בוער בא היוםהנה
 מוכרין שהיו לשני' משל ט( שלנו, ונ"ע איה של גיהנם אומריםוישראל
 מוכר שהיה זה קנבוס(, )פי' אסינא'טון טהן ואחד פשתן, סוכר מהןאחד
 הסחורה בעל להן אטר הוא, שלי אופר וזה שלי, אמינא'פון אמרפשתן
 הוא לפניכם אש הרי שלי, אסינא'פון אוטר וזה שלי אסינא'טון אומראת
 של וגיהנם שלנו עדן גן א"ת אסרו כך א0ינא'טו!, ואיזה פשתן איזהבודק

 אשכם באור לכו לפניכם, אש הרי הקב'ה אסר לאו, אומרים וישראלישראל,
 ישעיה וגן בידך, והאש יא(, נמשעי,

 אוסר.
 )ישעי' לנעורת החסון והיה

 יחלו שניהם ובערו חיקיהו. זה שם(, )שם לניצו'ן ופועלו סנחר'ב. זה, לא(,א
 )שם '( סיד טשרפות עמיי והיו שנאסר נשרף, הפשתן נדבקו שם(,)שם
 לא ולהבה תכוה לא אש בסו תלך כי שנאסר נשרף. לא א0ינפון יב(.לג

 ב(ן סג )שם בךתבער

 53שנוח 3קי מס" גס קננוס ססו6 שי 5תו"ט לי כ"מ ריבעון גמרף. 65 6מי:סון!(
 מלנסן דיגי ס155 6מי:סון פס רנס כפררם סוודר "מיג'עון קסום :ר6ס ויוסר סקיס.6רן

 (cb. :סלף 61.:1 ונגיס ומוסיו phn סרחן כפו ס:סויס 6מי*סיסס סוקרת וקשת 63ם6)"
 ותקומםהערות

 כשגנוים והרשעים בכי גאן. ונמצאים טיסן בורחין והרשעים ח( Yta1 ארב כן ואההואסר
 אבד וסמם אמי איוב שגן שסה, למט טמס בית טקוט טוצאים ואינם באלו, נאליםלאלו
on$~)אני אאל5פמכס'לעימנם ט' אמינפון סונר ואקד פשה! סער אחד לשנים סשל ונז,.,י 
 תהי עסקא רר"כ גפסייוא .גם סובאה הזאת הסלח נשרף. לא אטיב8ון נשרף הפשתן פי'בורק
 בתערה אום והעקרותי באוה אלא 1h1W סגהיצין אין הוה אטיטון תתסס swt עלא( )ל"בנשלח
 טלפי כבר כאשר האטי3פון וצ*ל הפסיקתא בשם תת*ן רטו עקב בילקוט גם כרה אטיפוןרם"ו

 אפי18ן, חגי' ונבא פוף רג'ר ובטר"ש שע"א(, צר סעו פף ראשונה )שנה בהכרסלאסורה
 חילקופ וטקס חוח, הטואון ססלס3דריא ולטר צא הגי' ושם חטופון, תרצ"א רטו תהליםובילקוט

 בעל 51פני אטחנטון[י שם ונתקנתי הסימון לפנית ושם רן ]אות כ"ג h1OIo שושה גטררשהוא
 ברבריפ שמצאו מה עיפ המשון והציע הטלת שבשו הטעהיקש אך הטופון, גי' ה היתאהילקופ
 חאלס המקוטות בכל אולם הטעתיקים, מאחר גפעות נוספה בילקוט ססלסנרריא וסלתרבה,
 ס" ובהניא רי"ח ט" המניעית ערוגה השלם הלקט כשבלי וכן אטיינפון ולל מופעתהטלה
nwoתטופנה, גופת פ' פ"ר חוית גטררש לנכון הוא וכן אטיבטק, הפסיקתא בשם לנכון סוגא 

 באש נתכת שאינת סיוחרת אבן ופר ורוסית ישית מלה והיא אסיינטק, ערך בטוספיוסובא
 טאוטה, גת "PA ולא באש ק,לבגי אשר 5כגד חיטים יארגו וטמנה אובעספ, כליאונקראת
 בפגים אופק לשואנו די טאר'ם שלפניבו. גראשית אברת בעל רברי 8שר כאור יצאוסעתח

 כעל הרב שגח כי העיוהי גפ )השנףCanabis 4 הוא קנבוס כי בטח'כ . יפעה קנכוס'88"
 זה ועי מלבן, טשום חייב הטיעמו! הזב פוף פיו שבת בירושלמי הזאת nSen בפ" ערהקרבן
 טלבר כי בנח שגיאתו רבה וטה עכ"לי הכתמת והם המיינות שעושין אוהן ~l'ap כקשעכתב
 הם הירושלמי דברי פירושו לפי אשר ומלבר וחגורה, אוי אט כי כתונת אינש הטיינאאשר
 שכוונת לעצמה נאמנה ערה האמת אלה מלבר ך מלבן טשום כתתת עושה לחייב הלמותכריר

 כבוסו* היא שריפתו כי טלכן משום באמת ח"ב זה ועל פה, הטרובר האמינטון עלהירושלמי
 העיר הקצר נניאורו ויל אברהם הגר ונם ניח, הערה כ"ג טהור שם תהלים גטדרש נםועיין
 ג* ראשו!ז טפרש בושם יוסף עץ גשי' רבריו הגיא יוסף עץ יבעל אסנ118י הטלה על*פה

pt~pnועל. אברהם ה"ר היא המפרש גי ירע ולא !אלקווא טרפודי 




