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 כהובים. כ"אפרק
 זש'ה א(. קי )תהלים ליפינק ]שב לאדוני ה' נאום טזטוי יריי]א[

 הוא האיך 6( הקב"ה של שסו יתברך יא(, כו )ישעי' וגו' עיט טסורחקורא
 )פי' סנקלפיקוס נ( שעשאו אברהם גדל האיך וסגרלם; הצריקים אתמחבב
 איש מרחק ]מארץ ממזרה קורא שנאסר נ( עצה, בו נוטל שיהא שלו,יועץ(
 שאת למה עצתי, נעל שתהא לימיני, ושב בוא לו אטר שם(, )ישעי*עצתי[
 ליפיני, ושב 0, קא )תהלים עטרי לשבת ארץ בנאמני עיני שכתבתינאמן,
 תעפוד לעולם ה' עצת )כי( כתיב ודם, מבשר עצה נוטל שהקביהואפשר
 ברא כולו העילם כל יט(. לב )ירסי' וג4 העצה נרול וכן יא(, לג )שםונו'
 סי כתיב ומה יב(, ם )ישע" וגו' בשעלו מדד מי שנאפר עצה, נטלולא
 מעץ מי מאת בראתי, בולו העולם כל ינ(, שם )שם וגו' ה, רוה אתתנן

 עצהי נפלתי מסי יד(, שם )שם וגו'[ ויבינהו נועץ סי ]את עו'(ואבינהו
 בשר סלך שבעולם בנוהנ לסה, עצתי, איש אותו קורא אני אברהםאבל
 חוץ שדה אותה וישרוף הסלך בו יהדיר אם לאוהביו, מתנה שנתןודם

 סתנה לי שנתן מכזב אלא נאמן, הטלך אין אוטר אינו אוהבה שלמדעתו
 הארץ את נתתי אני הקביה אטר כך יורע, . הייתי ולא ושרפה בווהזר
 טבקש ואם 'ז(, ינ )בראשית וגן' בארץ התהלך קום שנאסר לאברהם,סתנה
 נו מזר אומר .עכשיו מאברהם, עצה נוטל ואימ הכרכים חמשת להפוךאני

 אני אסר'הסכסה וה' שנאסר עצה.היטני, נוטל הריני אלא לי, שנתןבסתנה
 עצה, בו נופל שיהא לימינו הושיבו לפיכך יז(, יח )בראשית וגו'מאברהם
 א(. קי. )תהלים ליטיני[ ]שב לאדוני ה' נאוםשנאסר

 ותקומם .הערות

 ש15 פנקלפיקום ועשאו לאורחם נדל חשך הצחקים את סהבב הוא היאר "(שכ"א[
 שמוא שפ הגן' וסך קצת נשתנית הנ" גגי עצת. גו נופלשיחא

~ane 
 וטנרלן, הצריים את

 ומו"מ די סחריפ סאלפ(9ס: ג( עסו. מיעץ ומה פנק015יקוש w~vt' לאביאם וגדל טצינושכן
 השלם ערוך עיין דין, מבית יועץ בשני ח~אתח כן ובאסת ~rvt' 8פ" הסטר בטיפ והובאמפרש
 טשובשת. גי' והיא שקליקה חג" הרפוסים בכל כן נרפס מח"כ ווולנא בשום וראיתי סנקלפ,ערך
 ובשגול אייהם זה צדק, שנזרח העקף 8* ונאזר w)a עמ' ומ אחר סטזרח, קורא שגאטרג(

 שנאזר ובספיתו, אגלו הושיבו נאמןשהית
. 

 עעי
 'ביאסני'

 שהקב"ה ואפשר עטרי לשבת ארץ
 וברא סועת, ארם יל נגער כיח רכתיב ודם, מבשר עצה נופל תעטור לעולם ה' עצתרנתיב
 סי ואוסר 131י, מעליית יב העצה נרול ביה כה.ב. 1כ1 טאחר, עצה נמי ולא כלו העולםכל
 עצה חוח 3טל טרו ונו' נועץ סי ואת ה' רוח את תכן 8י כתיב ואתי" טים, בועלופדר

 יש 1ה ואחל עזת.. איש בעולם שנולר קורם לאברהם קראתי אוי ואופר חקבשה משיבטעולם,
 ושורף בטחנה כרם או שרה לאוהבו שנותן ארם יש כלום חקנ*ק אמר כך סתהיל ואח'גהסיון
 הברית ששר הא5יחנאסן ובתיג ומק עול ואין אסווה אל שכתוב.בי ואני עצתו, בלאאותו

 שנמנו יטניין ל ישיתו גלlelwt 5 חוקר והחתי הארצות אותן לאברהם שנחתי הוא ריןוהחפר,
 שאשלח רין אעו להכנן bw~n אותן ?ל גורתי ואני 1ג1', באיץ חתהיך קום ינ' פסחנה,לו
 עיני שנ' כנגרו, הושינו לכך ונויו פאברהס אני. הסכמה נאטר לכך ורשותו, עצתו כלא יריבם

 שב ח' נאם עליו דור ראסר והמנו מסווי עצה שיפול למגריעו כרי עטרי, לשבת ארץבנאטם
 1נ1/ליטרי
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 תורה. כיבפרק
 אוטר ודם בשר כה(. יה )בראשית וגו' מעשות לך חלילה 6(]א[
 )ש"ב ונוי ישראל צור דבר לי ישראל אל"י אמר זש'ה וגו'. חלילהלהקב*ה

 )ה'(אלהי שנאסר בואוושמעוםהאםרהקכ*ה, רוד, אסר אלא כך, מהו ג(,כג
 ישראל צור להן אטר לך, אסר מה ישראל לו אסרו שם(, )שםישראל
 שהק"ה למה נ( שם( )שם אלהים ]יראת[ )כיראת( מושל צדיק בארם,טוטל
 ביראתו עומד הקביה והאיך ביראתו, טושלים 1( ואצדיק" ביראתו דברגוזר

 אתה למה אומר והתחיל ביראתו מושל הצדיק ואברהם הכרכים, ה'להפוך
 )שם אלהים מראת[ 3ביראת( סושל צדיק לך. מלילה שנאסר כך,עושה
 של ביראתו שולטים האיך צריקים של כחן לידע רצונך אחא א"רשם(,

 עם אלה בגורלות ויחלקו שנאסר שריו, אותן ועשה גדלן שכביכולהקב"ה,
 יתברך ה(. כד )רה'א וגף ]האלהים[ )אלהי'( ושרי קודש שרי הזו כיאלה
 אותם שקרא ענותנוהו, בסדת הצדיקים את מחבב שכך הקב"ה שלשסו
 ך. ל ה הליל א ד. 0 ]בן "ל~להלך: שנאסר מראתה שולסק שיהע,פרע

 הקביה אפר דג 6א )אעב ערכו וחץ נברות ודבר ברע אחריש לאזורה
 אברהם, שדבר כשם 0 בהקב*ה טרברים אנחנו אף ארם בל יאסרושלא
 שותק, אס בלבד לאברהם בדיה אחר"ם קר0 לר )0" לר הקביה אמרס(

 אלא אברהם, שתק -ואימתי לה שותק אמ ואף שהוא.שתקילקלטה,
 לו אסרתי כך ואחר יב(, כא )בראשית זרע לך יקרא ביצחק מ- לואסרתי
 מ" אשסע לא כחרש ואף 'טנאטר ושתק, ב4 כב )שם לעולה שםוהעלהו
 ןאע'פ וסם(, )איוב בדיו אהרי"ם לו לה טהרייש אני אף יר(, לה)וזהלים
 גבורות ומה עלק ערב ערכה וחץ גבורות ורבר קשים, רברים לי,מאפר
 אלא ט תג אץ אוטר יהורה רבי י( בג(. יח )בראשית וגף אברהם יגשדבר,
 יג(. י )ש*ב למלחמה עסו אשר והעם יואב ויגש שנאמר מלהטה,לשון
 יהודה אליו וינש שנאסר בקשה, לשון אלא ויגש אין אוסר נחס" ורביו(

 Svtlb1 ני קס5ח מ5פ:יו סיל16 עמס וס56סיס כ': פ" כיללתו. O'~a1D וסנד'קיס!(
 כ"ס 5ע:וח דגר 6פר ס' יגמם עיל וניכף נסגר olhr כ5כ וכיון סכ5כ עקפימוח 5פספכדי

 סמופ5י' ונסו עע3י סכסך סמל 5כ' סגסכל כיון מהי עי ס' ועכס מקוי גגס5ס וגאידסע?ס
ניר6חו.

 ותקוניםהערות
 לטה נ( אניב. בעל רנתי הוא כו'. להקיעה אוטר ורם בשר לך חלילה 6(]פכ'ב[

 גזירה גוזר כשהקב"ה האיך הג" בכ"י ביראתו. מושלים והצריקים ביראתו דבר נחרשהקב"ה
 לאברהם מצינו שכן בעולם, הגזירה ומבטלין הקב.ה של ביראתו שטושלים הצריקים באיפכעודם
 יאילך וסבאן לך חלילה הקניה לפני אסר מרום, של הערים את להפוך הקכ,ה שנזרהצדיק
 לא זעיה לך הלילה ד-א ג( בדע. אחריש לא זש'ה ג'( למאות הטאסר ומתחיל שםליתא
 והובא מכברי הנרפס בתנחומא ולייצא י' אות וירא הקרום הנחוטא מן לקוח בריו,אחריש
 1הוא חפר אברהם. שרבר כשם ו( ע"ב. הערה שם תנחוסא עיין וטזקלו רטז איובבילקופ
 בריו. אחריש לו הקב"ה אסר ס( אגיב. סן בכ"י חטר וכן בתנחוטא. שמוא כסי לא'שותק
 הקעה אמר הג" כתנחוסא אגל לו. והחיי לא כתיב כי קרי" לו "פי' לשאנו די סהרנההוטל
 אחריש לא הקביה אסר אג"ב סן וכשי שותק אני בלבד לאכרהס אלא גריו, אהריש לאלאו
 סן אגיב כעד היטיף זה וחכמים. נחם" יר' יהורה ר' ו( לי. שתק והוא שתשקי לאברהטבריו,
 נחסי, 171 ו( ע"נ. הערה שם חרא גתנחוסא שהעירותי כסו ז' אות ופציג ח' אות wtoeגיר
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 שנאמר תפילה, לשון אלא ויגש אין אומרים וחכמים יח(. מד)בראשית
 וגומר לך חלילה לו אסר לו(. יה )ם*א וגומר וינש הטנהה בעלותויהי
 את לחייב הקביה של אומנתו הוא כך אוסרים יהו שלא כה(* שם)שם

 אינו הפלנה, ודור המבול, דור אנוש, של דורו אכזריות, נטרתהבריות
 מעביר ואני בוא נוזר את וטה הקב"ה לו אסר לך, חלילה אומנתו,טניח
 טהם, נביתי עונותיהמ לפי שלא לך וטראה שאבדתי, היורות כללפניך
 עושה ואני לסדני כהוגן עשיתי שלא רעתך תראה ואם סיכן, פחותאלא
 אוסיף לא פעלתי עול אם הוריני אתה אחזה בלעדי שנאסר ואילך,סיכן
 בטתזהי לך שנגליתי 1( כלעדך שעשיתי מה אחזה בלעדי לב(, לד)איוב
 לו אסר עור, אוסיף לא. פעלתי עול אם ואילך סיכן הן, אמר אחזה*כלערי
 לבב אנשי לבן שנאטר בריה, על דין מעביר אתה אין ושלום חסאברהם
 לר )איוב לו ישלם ארם פועל כי מעול ושדי מרשע לאל הלילה לישמעו
 לפני אברהם ר ם א ך. ל ה ל י ל ח א ' ד מ( ]נ, לך: חלילה נאמר לכך יא(,י

 ואני שלימה, עיר פולטת שהאשה הקודש ברוח אני צופה רבש"עהביה
 זו העיר, את שהצילה זו אשה ואיזה הללו, כרכים המשת לפלט בדאיאיני
 באבלה, דור טן וברח ס( בכרי בן שבע שטרד בשעה אשר, בתמרח

 ט'1(, ב )ש"ב ההוטה להפיל טשהיתים יואב את אשר העם ~כלשנאסר

 יואב שכא כיון ליואב, קראו צועקת החתילה אשר, בת סרה שהרנישהכיון
 כג 3ש'ב וגו' תחנםוני בשבת יושב מקלסך, שהכתוב הוא אתה לואסרה
 לך היה ולא '(, נ )דברים וגו' עיר אל תקרב כי בתורה, קרית לאח(*

 )שם התטו וכן יה(. כ )ש"ב ונו' בראשונה ידברו דבר שנאמר כן,לעשות
,(awה' נחלת תבלע למה תורה, דברי התמו ישראל, של בעיר חכמים 

 לי, אוי צדיקים כאן ויש '( אפר נתירא כך יואב ששסע כיון יט(. שם)שם
------- - - - 

 5יוגלס עילס סמדמס נממזס סו6 ושתגחי פוגי מדת לליח נפמוכ* 5ך שפיחיי(
 סמ6ילס. נ6טסקירי6 כגורך 6ח 61 סלקני מלע"ס גק: "כן ספנהך עסי רק רומס61'גו

 ותקוניםהערות

 הגשה אטר נחמי' ר' שם בג-ר 'הורה. אליו ויגש שנאטר בקשה, לוון אלא ייגש איןאטר
 כ"ג י'ח וירא התורה גפי' ורשפי ויג י"ר )יהושע יהושע אל יהורה גני ויגשו מד"א היךלפיוס
 בני ויגשו הכתום מן ראי' גי3 הביא י3ש ריש טוב לקח ובעל יהורה. אליו וינש לפיוסהגשה
 תנחוטא מן לקוה אהרהר, אטר לך חלילה 1'א ח( 1'4 י"ר )יהושע בגלגל יהושע אליהורה
 ער סופו ער י"ג( אות )מהנחוטא המאטר שכל העירותי ק"ו גהירה ושם ריבי אות שטוירא
 והוא נ' אות פכ"ב כראשית אגדת געל ' הביא 4ך חלילה הגל את תאבד רחמן שאתהואתה
 ניון החוטה להפיל טשהיתים יואב את אשר העם וגל. שנאסר וט, הקרו* סתנהוטאלקוה

 שמואל בילקוט הוצא כף קרב סכלי שמח טיפח שלטה סקלם עליה ער ברבר, סרחשהרגישה
 את עמהן העליסה אשר בת סרח וי"א ט' אות פצזר נ"ר ועיין התנח1טא, גשם קנ'ברכו

 טה וע"ש פל"נ שמואל טדיש זעת קרב, מנלי חכמה פוגה יזח plee פשפ קהיר ועיי,הסנין,
 גדור בכרי כן שכע שסרי בשעה בתגחוסא גאגלה, דיר סן וברח ט( פ'. בהערהוהעירותי

 כאן הש י( אכלה. עד נרח רור, בטלך גברי בן שבע שמרד שמון אלב סן ובכ"י נאבל.ובא
 הילקוק גם הג" הוא שכן כהערה שם כחקירותי צורך כאן יש בחנחוטאצדיקים,

~stw גכ'י 
 אנ-ב בעל לפני כי העיותי פעמים והרגה צדיקים. כאן יש הג" ובאנשם התנחומא( )טןיוסי
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 לא יואב רה אסר כ(, שם )שם ונו' חלילה הלילה ויאמר יואב ויעןשנאמר
 אנכי לו אסרה את, סי לה אטר נא(. שם )שם 1נ1 איש אם כי הדברכן

 שבעים של מנין ששילמתי היא אני '6( יט(, שם )שם ישראל אמונישלומי
 שנתייחסו נב(* י לדברים וגו, אבותיך ירדו נפש בשבעים שנאסרנפשי
 סרה אשר בת ושם שנאסר הפנין, את השלטתי ואני ותשעיםששים

 ראשו הנה שנאמר שלום, עושה ואני בפקופך עמוד אלא סו(, בו)בסרבר
 שהיא בעצמה סבורה היתה וכך 1( כא(, נ )ש"ב התוטה בעד אליךמושלך
 העם כל אל האשה והבא - עשתה, מה ראה אלא . ליואב, ראשונותנת

 וכל שיואב יודעץ תהיו להן אסרה בחכטתה, מהו כב(. שם )שםבהכטתה
 להן אסרה למה, לה אסרו ולבנותינו* ולבנינו להרננו טבקשים בחוץישראל
 מבקש אינו להן אסרה יטול, לה אמרו שבקש, העיר מן אדם בניסאה
 המשים ולא מאה לא להן אסרה בסוף המשים, ויטול יפה הרי המשים,אלא
 סיר בכלי, בן שבע את אתם נותנין אם אלא חמשה לא אף עשריםולא

 11, אשה של תנסה ראה שם(. )שם ולוו בכרי בן שבע ראש אתויכרחו

 ולטפה לארבעים, חטשים סן וירד הקב"ה על בחבטה אברהם שבאכשם
 ]וחוטא קרב מכלי חכמה טובה מקלס שלטה עליה כן, 11 ואף עשרה,עד
 ואשה אנשיו, וביד יואב ביד שהיה יה(, ט )קהלת הרבה[ טובה יאבדאחד

 בכרי בן שבע של ראשו יואב שנטל כיון הכל, את נצחה בתכסהשבאהה
 החייב; את כשנטל יואב אם ומה אברהם אמר בעיר, נגע ולא בוחזר
 חלילה הכל, את מאבד את רחמן, שאת אה בשלום, העיר כל אתהניח
 : כה( יה )בראשית וגו' מעשותלך

 נביאים. כזפרק
 וראיתם זש"ה יה(, )מיאכי,ג ירשע צדיק ביי ייאיתם ישבתם 6(]א[

 רואין ולשסוה, לראות ללב לו יש מה 2(. יד( סו )ישעי' ונו' לבכםזשש

 'מן נכלי כן ססכט קכולס סיסס וכי גחמיס 11CS פי' כטנמק סכולם 6'מס .יכה!(
 וסו5ך. למסלם כמו ע:חס נמסמס 6ן6 5'ו6כ. ל1:6 6חמטרמו

 16 קס5ח מ5ל6ומ עין מרגע 651 כסיכ ס65 סי' ויסמומ, 5ל6וס 5וכ 15 ,ם מס2(

 גל6יס כ5כ יספם 6'ך כידו ח16חו ומני מח 6ךס 6'ן ס65 5ככס 1סס ור6יסס ג6מלוכקן
 לומניח לעס סי6 לעמס hS טין .:כסוכ מס ולמיחס 6מל ו5כן יוחל מימד וס5ג Oh11סטין
 נכס. 15 6ין קי 'והל 5ממוד "מסל ס6ייעמיס

 ותקוניםהערות
 עטן כו'. נפש שבעים של טנין ששלטת' היא אני י6( שטי. בכ"' שהוא מטו התנחוסא . גי'הי'

 אנכי דכתינ ישראל, של סגין השליטה אשר. בת סרח וי"א בשלח ויפי פסקא רר"כפסיקתא
 כהערת וע"ש לנאטן נאטן השלמתי ואני ישראל של סגין העלסתי אני ישראל, אסיגישיוטי
 המאטר. כוונת שבארתיקביה

 ולשטוח לראות ללב לו יש מה לבכם, ושש וראיתם ושיה וראיהם ישנתם 6(]2?1'3[
 מבלי יוסף בעץ הועתק  יפקיושו לפרשה רחק אברהם ר' והרב טוקטה המאסר  כו'.  הטוברואין
 לרשע צריק גין  וראיחפ  שם איחא ובך אחרת .נופחא אג"ם סן בטי אבל עליו. שמולהוביר

  שאבהיר הפסה בכי ולשמוח ליאות אלא לעשותו לבגש יש מה לגבבם. ושש וראיתם וש"הוגו'
1Pnoוראיתפ אקרא סיפא והוא ע"ב. עגריו את ה' יר וגורעה שנאסר ולאוהביו,  לעבויו  להפ 
 רואין טיים ןה ועל השטום לראות לגנים יש סה שלצגינו הנוסח לתקן יש לגן  לבבכם,ושש
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 מה שם(, )שם ונוי וראיתם שנאסר ושמחים, ללריקים להם שמתוקןהשוב
 לבכם* ושש וראיתם שעה אותה נ(, סד )שם וגו' ראתה לא עיןשכתיב

 שנאסר עטהם, שאינן ושמתים וניהנס נידונין לרשעים רואין וראיתם ד"אנ(
 ד"א לבכם. ושש וראיתם שעה אותה .כד(, סו )שם ונו' בפנרי וראוויצאו
 אוסר דניאל שכך שטהין, והן רוסי,. משעיי ד( נצמח המשיה את ריאיןג(

 וראיהם שעה אותה יג(, ז )דניאל הוה אתי אנש כבך שמיא ענני עםוארו'
 ולשטוח, לראות לנו *ש מה לבנם. ושש ם ית ורא 'א ל ]בב[ לבכם:ושש
 שנאמר הקודש, רוה ולא נביא לא לנו אין .בעונותינו הזה שנעולם לפיאלא

 אף אלא עוד ולא ט(, עד )תהלים ונו' נביא עוד אין ראינו לאאוהותינו
 אלהיכם[ לבין ]בינכם מבדילים היו עונותיכם אם בי שנאמרהשכינה,
 וקאו הי כבור ועלה שנאטר להם, נגלה לנא לעתיד אבל ב(, נטרושעיי
 ונו' יראו בעין עין כי שנאפר אותו, רואין והן ה(, ם )שם יחדיו בשרכל

 היה לא לבכם וקש תם וראי דןא ען מאיתם: נאסר לכך ט4 נב)שם
 והקב"ה ש ם1טת5ר, אחד שלב .לפי אחא איד ' לבבכם. אלא לומרצריך
 יט4 ש לחזקאל ונ" האבן לב את והםיחומ שנאסר הרע, יצר לבעוקר
 שסח, יהוא שם4 )שם ~שר לב לכם ונתתי שנאמר הטוב, יצר להםוטנימ
 ושש נףמרוראיתם לכך פלונתיה4 בר )פ" אנפיריקוס 1( לו שאין פוביצר

 ושסחין ששין הן השכינח את שרואין כיון וראיתם 'א ך ו( ]ך[לבכם:
 יר(. סו )ישעי' תפרחנה כדשא ועצטותיכם שנאסר ורבין, ופרין טהנדלוגופן
 כדשא עצמותיכם .דזא0(

 תפרחנה~

 אלהי שסעת לא אם יפעת הלא וששה
 וגו' ייגע ולא ייעף לא הארץ קצות :בורא ה'עולם

. 
 לפני אין כח(, ם 3שם

 עתיד הוא ובדיבור הוה, העולם את הבשה ברא בדיבור אלא ימעה,הקב"ה.
 )בראשית ונו' הארץ תדשא אלהים ויאסר כתיב הבא. לעולם אותולחדש

 דבר אוסר הקביה לבא לעתיר אף יב(, שם )שם הארץ תוצא' סיר יא(,א
 אח ה' יד ונורעה תפרחנה כדשא ועצטותיכם נאמר לכך נעשין, הכלוסיד

 ותישיםהערות
 ושטחים בגיהנם ניחנין לרשעים רואין וראיחפ יצא נ( ושטחים. ליריקים להט שטתוקןחטוב
 שחצילו ברוך ותאסרו ותברמ בגיהנם שנדשין הרשעש כל חבאו י"א הגיי בב" עסהס.שאינן
 רוד בן טשיח רואין בב" שמחק, וחן רופי משערי נצסח 1זסשיח את רואין ג( בה וכיוצאטוה
 עזא ?'ח סנחררין גגטרא ע15 רוסי, משערי 1( לגבם. השיש ישטח רוטש שערי סגיןיוטח
 שהכוונה ככרמל עליך ראשך פסוק לשה"ש בפח האלשיך בשם שהביא סח יוסף rp1וענן
 כשתניח, חגי' גכ*י מ,. הרע יצר לג elpr~t wv" ס( לציפורי. קרוב ישר"ל בארץ רוסילעיר
 בו עברה חח כי ואוטר ומ', מגשרכם האבן לב את והסיוהי שם הרע, ארס לב יצרופקך
 וראיתם הח"ר הסוג '?ר ישטח שעה באיתה בקרבכם. אתן רוחי ואת אחשכ עושה וטהואיננו,
 פלוגתיה". בר "פי' הספר בהניס הביא לונזאנו דו סחר"ם אנפיריקוס, 11 ע"כ. עף. לגכמושש
 וראיתם ר"א 1( בערם. השלם ערוך עיין רין ובעל כנגדו שהוא פי והוראתה יונית היאהטלה
 השכינה את כעין עין שרואין כיון וראיהם ר'א נשתנית חג" בכיי גו', השכינה את שרואיןמון
 תכרחנה. כרשא ועצטותיכם שני כרסא ינגין ופרין כעשב שגרלין אלא עור ולא וישטחו,ישישו
 ג" בכ" כו'. יתעה הקב"ה לפני אין 131' ידעת הלא זש"ה תפרחנה כרשא ועצטוחיכס ר'א"(

 בטעשה יגיעה הקכ'ה לפני דיי שלא וראה גא וע', ירעת הלא וש-ה וגוי ועצטותיך ד"אאחרת
 ויאמר וגי' רגףע יחי אלהים ויאסר נעשו, שטש ה' ברבר שנ' כלבר, בריבור אלאנראשיה

 ישרצו אלהים האטר שאורות, יהי אלהט ויאסי הטיס, י19 אלהט ףאטר הארץ, תישא אלחים.
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 משל ט( יר(, סו )ישעי' אויביו אח וזעםעבדיו
 לזוניי

 לחיפים, שאסרו י(
 אטר שנינו, על זורה והשמש יורר, הסטר ועלינו שעליכם סבם, יפיןאנו
 בא המורה אלא אוסרים, שאנו טה ולא אוסרים שאתם טה לא התיפיםלהן

 טעורבין וישראל א"ה כך לאכילה, לעופות ולכם לאוצר, אותנוומפריש
 לה(. קו )תהלים ונו* מעשיהם וילמדו בנוים ויתערבו שנאמר בעולם,כאחת
 אסרו זורה, השמש ועליכם שעלינו מכם יפין אנו לישראל אומריםואיה
 יום הרי אלא אוטריס, שאנו מה ולא אומרים שאתם טה לא ישראללהם
 ורבים שנאסר בניהנם, ורשעים בג-ע הצריקים את שטכניס יורעין ואתםבא

 ושבתם שעה אותה שם(. )ישע" ונו' ה' יד ונורעה נאמר לכך ב(,יב )תניאי עולס לדראון לחונפות ואלה עולם להיי אלה יקיצו עפר ארסתמישני
 אחד ]סקרה לכל כאשר הכל זש'ה ט* וראית ושבתם ד"א ]ון[וראיתם:
 לאלו, אלו בין מפריש לבא לעתיד אבל ב(, ם )קהלת וגו'[ ולרשעלצריק
 נכנפין כולם ואפרכין, דוכמין י6(. עטו ונכנסו למרינה שנכנס למלהטשל
 שכלם אע"פ אחריו, נכנס המוהר( בית שר )פי' וקוסטריא ינ(עסי,

 בפלמין הסלך ניצר ע( ביניהן, הפריש טשנבנסין אלא אחד, בשערנכנסים
 )פי* בפילקי וקוסמריא יו( בבתיהם, צבאות ושרי בפלמריות, ורוכסיןשלו
 הצדיקים בשער.אחד, נכנסין כולם הזה, העולם כך סי( האסורים(,בית

 לבוא לעהיד אבל שם(. )קהלת ולרשע לצריק אחד טקרה כאחת,והרשעים
 כ(, קיח )תהלים בו יבואו צדיקים לה' השער זה שנאסר ערן, בגןהצדיקים

 עדן. נן זו ם(, קטו )שם החיים בארצות ה' לפני אתהלך אוסר דורוכן
 יב(, כו )ווקרא בתוככם והתהלכתי שנאסר עטכם, סטייל הקב"הכביכול
 אש תאכלהו לצפוניו טמון חושך כל שנאסר בניהנם, ניתנין הרשעיםאבל
 יח( 'ג )מלאכי לרגוע צדיק בין וראיתם שעה אותה . כו(, כ )איוב נופהלא

 ותקוניםהערות
 שנאסר לחרשו, עתיר הוא בריביה לבא לעתיר ואף נעשו, שסים ה' בוגר היי וא',המים

 את ה' יר שורעה ואח"ם 1ג1', חרשים שטים ברא הנני ואוטר תפרחנה, כרסאועצמותיכם
 ונע. ערו השלם ערש ועאן והזינין, החימים כלאים בריש גטשגה טורגל t'attS. משל ט(עבדיו.

 ידוע ואפרבי4 רובסין י"(  ומשהנה. סשזבש הלשון גליי כו'. טכס 'פים אנו לחשים שאפרוי(
 וקוספר,א ינ( )שפאדפהאלפער(, העיר שר בלי וחיפרבופ  להיריאנ(, בל'ר צגא שר פ"רוכס
 "רוסיונ הטלת וח.ח הסוהרי, בית שר ,פ" כתב 5תזאנו די טהרים בנס. ליתא זה אסריו.נכנס

Queetorהשלפ ערוך עיין )אונפער11כעגסריכפער(, פיזעים אמשים של ושופט חוקר ופי 
 המלך כיצר 'נ( קטמינה ערך השלם ערוך עיין קוסמינר, להגיה נכון יותר או ק"סטור,ערך

 המלך לאלו אלו בין יש הפרש ונתקצר טשונה הלשון בכיי בפלפריות, טוכסין שלו3פלפין
 רי  טחנתם בפילקק וקוסטריא יי( חסר. השאר וכל בביתו, ואחר אחר 1בל מלכות שלבפלפוון
 העולם  נך  ט( חסוהר. ופיכית בימית הוא ובן האסורים", כיח *פי הספר בפנים הגיאלונזאנו
 בנע ממיונה הפרק  סיף ער  מכאן בון באחת  והרשעים הצרוקים אחר, נשער נננמין בולןחוה
 לצריק אחר סקרה שי' באתה 14  עומרים והרשעים הצדיקים בעוה"ז בך עם: הניוכן

 של חלק הרי כ'(, קפח )תהלים בו יבואו צריקים לה' השער זה לעיל אגל ב[, פ']קהלת ולרשי
 אלא עור ילא כ'( ל.1 )תהלים וגו' כרים כיקר ה' ואויבי שכ' יאגרו, רשעים ושלצריק'ם,
 דור וכן כיה', י"ג )ירמ" מדיך טנת גוריך זה 5כניפתן, ואיטרת צוחת להיות קול גתשעתירה

 קט"ג ]שט החיים בארץ חלקי ואומר פ'(, קט,ז )תהלים הומים בארצות ה' יפני אתהלךאכר
 תאכלהו לצפוניו פטון חושך כל עונריהון, מאי הרשעים אבל ערן, גן זה החיים כארצות1'(
 ירש ואוטר גיהנם, של אש ,ה אומל הוי טפח, לא אש איזה כ-1(, כ' )איוב נופח. לאאש
 "ח(. נ' )מלאכי לרשע נריק בין וראיתם ושבתם שעה גאותה  שם(  לאיוב באהלושריד




