
ך
 * ימים עיניך יפה הנך בתפלה' * יפה הנך)א(

 ' נמים לך כשאעשה י יפה הנך * טהריםבמעשים

 נלזת* קבוץ יחם זה * ישים עיניך יפההנך
 וסבלת עצמך שצמצמת בשביל ' לצמתךמבעד

 aithnh ,3 53 היי קנבור יצמתו שנ' כענין אומוה שלדךצרוה

 62113,9 השכחני י"י אנה 6ער או' דוד וכן בי' אבןוידו

 טצוטהים שאהם בשביל לצמתך מבעד ד"א* 'נזח
 םיעוה םיעוה ולא כיהוה כיהוה %א אחהלאנוסה
 י לאחריה שערה מצמצמה שהיא החשה כמואנתית
 מצומצטים שהם בימן ישראל כך * לה נאהוהא
 ש ["1 ,7* 9 שבל חשפ* ש 1 צסהך גלי כסו י לצמהך * נאיםהם

 ' שהקנלי

 נאה שהשיער שכשם ' העזים בעדרשערך
 בני על מנינים שבישראל הצדיקים כךלאשה'
 'דורם

 שייחרו ירהפלם נלוה זה ' גלעד מהרשנלשו
 נבח כטו שגלשו * ד"א ' האוםחע ביןלהק"בה

 . ירהםלם זו ' גלעד מהר ' הופ גלוש שהרנו' 'ההע

 * בם בחר שהשם לישראל עד שהואגל

 כשם * שבישראל הכשרים אלו שיניך*)ב(
 כשרים כך הנקי כל אח מחזקיםשהשינים
 כענין : בוראם ליראה אוהם מחזקיםשבישראל

 והריצה מעוברתן שהם הדחלוה אלו המצובוהנעדר
 ' מעופרות שהם לפי העירים כל מכללהמציבן

 * הדומעים טן הצדיקים מפרפר השםכך
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 העבירה מן נקיים שהם * הרחצה מןשעלו
 את י"י רחץ עאם שנ' ועון חפא סכל תקיים**~א1ש

 * ציון בעהצואת

 מנוקה הזו שהרחל כשם מתאיטא*שכים
 הגוםקין זגות ?ונ"ע יושבים ישראל כךתאומים
 'בתורה

 לבחור הקיבה שעתיר דור י בהם איןהשכולה
4160, Isai. . צדיקים כלם ועטך ש שנ' צריקים יהיו כולם , בם * 

 ' הפרוכת חוט זה * שפתותיך השני כחום)0

 פרוכת של השני לחום ישראל חכמי אתודטה
 ובין הקדש בין מבדיל הדביר לפני נמתחשהיה
 בין מבדילים ישראל חכמי כך * הקדשיםקיש
 איסור בין לדין דין בין חסור לרבר קלדבר

 שסורין חכמים תלמירי אלו ' שפתותיך 'לההור
 *בשפתותיהן

 לו ורומה * נאים ורבריהם ' נאוהומדברך
775, w~//ps הרים טמדבר ' 

 מדרשות בה* יושבי אלו ' רקתך הרמץכפלח
 * כרמון מצות מלאיםשהם

 לשמוע עצמן מצטצמין שהם לצמתך*מבעד
 הצרות וסובלין בגלות הם שטצוסתין תגאהדברי
 ?ונה 9 אשה יתקון ישראל את הכתו'ודטה
 'וצנועה

 גבוה היה דוד מגדל מה * דור כטגדל)ד(
 נביה המקדש בית כך שבירושלם המגדליםמכל
 *מהכל

 לראש זה צואר טה ' הטקרש בית זהצוארך'
 הטסדש בית משחרב כך חיים לו אין נהפךואם

 1 ח נרחצים 2 א .conהנאה
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 ביה אף לנף נאה הצטיר טה * אחל קקא
 בו תכשיפין רוב הזאר מה * לעלם נאההמקרש

 הפהכווז רוב קחם הטקרש שבית בנמן ישראלאף
 ' להם היו עולםשל

 * בו מתפללין פיות שכל תל ' להלפיתיבנף

 הקרבה אם' ' רבש"ע מך' בו שמתפלליןהלפיטי
 עיי ישבר משפפו על ארטון תלה עלהעיר lea~ לצם זונבנתה שנ' לבנוהו עהיד חשני הל עשיהיאני

 ג 4ע ,5*י 8 בו שנ' ההורה זה * עליו תלם המנןאלף
 * דיר לאלף צוה4.דבר

 שנ' מדרשות בעלי אלו * הגבורים שלפיכל
 iPs .,,19 ר' מרי אבא ' הנעורים בני כן נבור בידכחצים

 שהוא הקרבה אילוף זה הטגן אלף אם'אליעזר
 4י) ז43י בו* החוסים לכל הוא )מנן שנ' לישראלמנן
 והיו עני %א פרובע בנף שהוא תלפיותועיקר
 תנינים הערים במנכל שעהפין כדרך מתעתעתבו

 למה * צוארך דוד כמניל ד"א * בוההלאים
 בין הזימר מה * לצנזר המקיש ביתנמשל
  ובין ציון בין המקדש בית אף ארם שלכתיפיו
 9יש3שט*סג בשם ברכיה ר' שכן* כהיפיו גובין שנ' הביתהר

 רבק השם לפני אבינו אברהם אם' אם' יצחקר'
 * מנן נעשה אין שבני מנן נעשיתה העקמיםכל

 רכתי' אחד סנן געשתי לך אברהם השם לואם'
 4שז פי צ הרבה מנינים נעשה אני ולבניך * לך מנן אנכיז

 * הגבורים שלפי כל עלט הלוי הסנן אלףשנ'

 י ומלכוה כהתהזה
 המשיח מלך אלו * עפרים כשני שייך שני)ה(
 כררך ישראל את להחפיע העתירים ציקוכהן

 מה כשיים המשילם %מה אהרן* משהשעשי
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 ואהק משה כך ההעק את מניקים ה16השדים
 לעשות עתידין וכן לישראל הורה מ5םדץהע
 עינה שאין עפרים כשני * צדק וכהן הכהטיחמ5ך
 תחת נכנס שהא האילים כעופר החיותיככל
 י בבית ושהגדל לאחד האדםכנפי

 אוהבים ואזורן כנשה שהיו כשם י צביההאתני
 כך בלבו* חטמת שיראך שנ' כענין יה את זח.1,,שטא1א

 זה אה זה אוהבים ידק וכהן המשיח מלךיהיו
413ZacL 8  יועצת שנ' נדו בהן הדמ"ע בזרובבל שנ' כענין 

 מתקנאץ שאין האומי דרך וכן * ביניהם ההיהשוום
 * טדניש הבירו אין דזז שישך זה אלא זה* בצדזה

 מחזיק זה נך מדגיש* תבירו שין דדו פקםהה
 סשה שעשו. כדרך בכהונתו מחזיק תהבמלכותו
 עזראל את מפרנסין שהם כשהשנים הרועיםואהרן
 * כשחשנים רכים שהם ש שהשניםשנקראו

 שירתיח עד ' ahSsn פסו העם טהפחק עד)ה
 שנן ישראל את ימצערין הרשעים על אשהשם

 זדים כל ודק כהנהן בקר בא העם הנה כי ש ש Mat ,3ס
 י"י אטר הבא היום אותם ולטיפ קש רשעהעחשי

 שינום * aibyn שינומו ים * הצ45ם פסו *צבטת
 * מקייהם ?5ם )סר שנ'  כענין אומות ש95*ייאאטא)בח[ן

xo35, fIsah ואנחה ינט פסו 1 שפ' כענין הצלפם פט * ס"א 
 * ישראל את מחשכיןשהן

 הר ' הסנריה הר אל * המור הר אל ליאלך
34 r1aaL מצען כי " שנ' לישראל הוראה סורין שמשם המור 

 * מירושלם י"י ויבר תורהתצא

 עפהע*הן טלבנץ שמשם הלבתה נבעתאל
 ' ישראלשל

 שיכלו בזמן יודה מתי ' רעייהי יפה כולך)ז(
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 יפין כשרין גבראל גל מהע העלם מןהרשלם
 [18צ ,eo יי צדיקים כלם *ועמך שנ' טחבים ובמעשיםבכדונה

 ' ארץ ירשו*80%

 ,פ11ש ,35 5 הפקחנה אז צ שנ' מבהט מתם בך* איןומום

 בין אחכם הנליהי הקיבה אם' ' עודיםעיני
 לבעבורכם העמים בארץ שכינהי שטתיהאומנע
 שנ'כבינים
 ' תבאי . מלבנון אהי כלה טלבנק אהי)ח,

 עונוהיהן שמלבין לבנון המקרש בית נקראימה
 טלבנון נשיצאה כלה טלבנון אהי ואון ישראלשל
 טארצות באה וכשאהה יצאת אהי העטים ארץאל

 .טחע 0.3% שהם שלא כנון משמש ל' התה מקם ללבנוןהנוים

 ש .Ltv ,3 . עם הכליות על " לבן צאן עם יפי' לבן צאןעל

 ' כלבנון מלבנון * ד"א ' שלטה שסלה וכנוןהכליות

 .f(t~Chron ירטיהו* מפי כמו ירסיהו בפי י"י דבר טלכלוהכמו

 3,ע(ט1ג שבוהך* אח אלהיך יעי צהוב או' האוכן

 דמשק מנהרוה הוא נהר ' אמנה מראשהשורי
 5,19*ל"יע ' דטשק גהרוה ופרפר אמנה טוב )הלא שנ'כמו

 ישראל ארץ לקצה הנליוה שמניעין שכיוןמלסר
 * גליות קבוץ על שירה אום'הן

 ישראל ארץ הרי הם י ושרטון שניר -מראש-
 הכאין המשוררהן עם מלאים ההרים שכלמלמד
 sa55, sIsai * ונו' רלבלון ובשלום ' הצאו בשמחה בי "שנ'

 ישראל הם נמרים מהררי אריוהממעונוה
 ' נמרים מהררי ונמלטו אריות ממעונותע1י1או

 בידם. ישראל שהיו המלכיהם הם והנטריםהאריות
 .teNah 4 ,צ לכפירים הו14 ומרעה אריוה 8סעון או' ההאחבן
 הבואי אמנה מראש השורי ד"א. עמ'* לביאשם

 .ע61$ 57,9 ביכנע אמנהי מראש קטלך* שתשורי כעניןמנחה
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 שג' מראש למאטינים ראש שהיה אביכםאברהם
 במדבר שהולכתים אבהעיבם זכות לבם אזכורותרמת
 שניר הוא וחרמון יררן אל והבאהים שנהארבעים

eDeut.3,g'יקראו והאמורי שריון לחרמון יקראו שצירפים שנ 
 הסם האמורי לו שקראו שם לו חהזביר * שנירלו

 אבל ' ממנו האמורי את ישראל שנרשו עלישראל
 י הקדמתים שמות שהם ובר לא ושריוןשיאון

 שעברו מלכיהן הם נמרים טהררי אריותממעתא
 * תמרים מאריות רעים שהם ישראלבהם

 לי היה השם אם' * כלה אחיתי לבבתיני)פ
 לך 4ונהן שנ' כענין לרחמכם בתחלה עליכם לנ8י,3ן"1טם4

 רחמים לי הוספתם ועוד חורבך ורחמךרחטים
 שנא'עליכם

 ע% שמבלתם על מעיניך' באחדלבבתיני
 יחכה לכן ש שנ' מרחמכם אני באהבה המלביות , .שן 834

 מעיניך כאחת פו'י לרחטכם ירחם %כן לחננכםי"י
 צואר לי שפשמתם כשם מצארתיךי ענקכאחת

 היום כל הורגנו עליך /כי שנ' "חויי על שע/ליהרנ ,934
 * פכחה כצאןנחשבנו

 יחונן ר' אמר * כלה אחאי דוויך יפו מה)0
 כך בתכשימין אלא נאה אינה שהכלהכשם
 ' חכמים בתלמידי אלא נאים אינםישראל

 את מנדל היין מה מיין* דוייך פסנומה
 * ישראל את מנזלים חכטים תלמידי כךהגוף

 ישראל רכב אבי זאבי לאליהו אלישע אם'1ן4ש8"2(וכן
 'ופרשיו

 של שמנים אלו בשמים' מכל שמניךשיח
 אומה כל שאין טלכרד חשמן כהתה שמןקדש
 ר' בשם חלבו ור' ברכיה ר' בהן* כיוצאולשת
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 ישראל נקראו מקומכם בי' אמת נהמן ברשמאל
 ::ן:141 אחחזי שלבבתיני כלה* מלבנון גאתי שנ'בלה
 ב1(:טי4 תפופנה *טפת כלה' אחסני דודיך יפו עמהנלה*

 ן)ל:נךם אבאתי נלה* אחאי נעי זנן כלה.*שפריתיך
 * בנביאים וד' * ששה הרי כלה אחותי4ני

 טכלה'סז:6:פא: פאר עהן *כחתן כלה' על חתןהמשחט
 וקוי חתן)קל

 י'%ו:1שב4ט הרי ככלה* שותקשוים כלה'
 י9%יעז גאה כלך זי" "טף ל"צש השם ושעתידלבהמם
 %מא11 " בטי *ף"טפ בטורה התאו: עת י" לבשלבש

 פ16%ש1 )לבחשך. ארס 1מוזע קנאה* כמעיל רעפנקם

 :שאנגש ש"עש לבשתי חדר יחו בהעשר הדושמ
 באלהש וצזטים משפחח נף' לפרע " הרי *צדקה

 יש 48.ש%

 הדבתת סי' "שראל את 'שכפלו לך דמיאל
 * ככלה עליהם מציינים ישראלשהיו

 בן רש' בשם יהץ אם"ר * תפופנה נפת)יא(
 בכיר להתקשט צריכה היא שהלכה כשםפק"פ

 xlsah ,3 .8ן יסיר ההחי =ביום שנ' ישעיה שבטפרתכשיפין

 צריך חכם תלמיד כן העכסים' תפארת אתי"י
שףהא

 למה-

 מפרים בכ"ר
~cgh 

 אינו מהם אחר
 אם' לקיש בן שמעון ר' בשם התא ר' *חכם
 חכם תלמיד אף צטעה להית צריכה הכלהמה
 ר' בשם קסריא תחליפא ר' ינוע. להיתצריך
 שיהיו צריכה שהבלה כשם אם' לקרפ בןשמעון
 תלמיד כך שקיה שהה-ה שתהא ש' מעיתוןהכל
 ר' * רופי בו שאין מעיירן הכל שיהיו צריךחכם

 מי ש אטרין ורבנין חנינא ב"ר יטי ור'אליעער
 ש עריבין אינם ברבים תורה דברי או'שההן

 תפופנה טפת שנ' אמרן שלא 4 נוחשומעיהם
 תורה דברי שיהיו * ורפטך תחת וחלבדבש
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 משדב הובש במפת וברשן שההם בשעהטעים
בחלב

 תלמיד* שיהיו י לבנון כריה שלמתיךוחח
 או' אתה וכן למרחוק* היך המוב ריחםחכמים
 ביעקוב ניצא אתה וכן טובים' שמניךחרית

 ה818
~eGen. 

 זה * ויברבהו בגריו ריח את mnf בו שני פכינו
 כמה וראה בא בו* שהיו פריים מעשיםרית
 מטנו* יראין הכל אדם שיחמא שקורם העוןקשה

 שהוא אלא ממת יראין שאין דיי לא שחמאכיון
 * חמאים בציון שפחדו או' ההש וכן מאחרים *רא Isai. 8 ,33*י

aDent.te,xoכי הארץ עטי כל יוראו כתו' שחפא קודם אגל 
 אינה כלה ומה י טסך ויראו עליך נקרא י"ישם

 כטה יחמד שלא צריך חסוד אינו הח' כךחשודה
 לבא לעהיד ' שפתותיך תפופנה נופה 'שידרים
 דבש * ולשון אומה כל על משיבחין ישראליהיו
 דוד בן משיח שבין אהבה זו לשנך* תחתוהלב
 ' לבנון כריח שלמחייך וריח ' אפרים בןלטשיח

 ' פובים מעשיםאלו

 שפרשיות התורה זו י Lh~ אחותי נעול גן)יב(
 נן אם' חד מנא ור' חנינא ר' גן* כמניןהתורה

 ויוציא חכם שיבא עד נעלי לגל שדומהנעי
 *פירותיה

 דומה שהיא ההורה זו ' חתום מעיין נעיגל
 חכם תורת 5 שנ' החכם שיבא עד חתום למעתן 5 .יאא"*3ז

 הבחורים אלו נעי נן אם' וחד * חייםטקוף
 אלו כלה* אחותי נעול נל נעריות' כרוציןשאינם
 ז"ל טרי אבא ' לבעליהן פתחיהן שנועלותהבתלת
 תלמוד לשון והוא פתח ~pe נעול גלפיר'
 אלו כלה אחותי נעול נל אמרי רבנן ' גלימרוקו
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 ש 81ע *יצ 9 סתומים שכי שנ' ומהומים נעלים שהן הקץומיהי

 פרקו שלא * חהוס טעיין נעי גלוחהומימ*
 ' נעי גן * הנלחם ארך כל שמים מלכוה ע%משיהם

 הנשואוה' אלו נעול נל הבהגיהי אלו יונהןאם"ר
 ' הזכרים אלו * חהחםמעיין

 הא משנה' לשון רמונים' פרדם שלחייך)י0
 כרתנן תמיד מטר הצריכה שדה ' השלחיםבית

 ירושלם סביבות חייו במועד השלחים ביתמשקין
 ד"א' בשמים* טיני בבל מלאים שלחיםבתי

 הפרדם מה רמונים לפרדם דומים בנייךשלחייך
 נאים ישראל הם כך נאה שההר רמונים שלהזה

 * ומוטעמים נאים הרמונים מה י המחביםבמעשיהם

 עתירים ישראל וכן מצוותי מלאים ישראלכך
 ' אליהו ירי על רמפים כפררםלהעשות

 * קמנים עם נרולים כלום' ' טנדים פריעם

 וקנמון קנה וכרכום נרד נרדים עם כפרים.)יד(
 ראשי כל עם אהלות מור * לבבה עצי כלעם

 יב' כנגד בשמים מיני יב' באן הריבשמים'
 שנ' המשיח ביטא לקבץ העה*דין ישראלשבמי
dEtt~w,*o * כולו ישראל בית וכל יהודה יעבדוהו4שם

 . .Zech . 8 שאם' נהו ' חיים מים באר ננים מעיץ)00
 MThabat בירושלם חיים מים יצאו ההיא בעה *הכהו'

 " מייישים מבית /ומעיין חחו' * וגו' הקדמוני הים אלחציים
 מפ' מים אלו י השמים נחל את ומטקה יצאי"י

 שנ' כענין הבית מפתן מהחת לצאתשעהירין
 "7,3*1א70 ויעבירני נאמה אלף זרמד יחזקאל ידיעל

 ויעבירני באמה. אלף וימר ' אפסיים מיובמיס,
 * זא במים מי ויעבירני באמה אלף וימר * ברכים סי*

 טרש. הנחל שטל ואו' שיחו' מ4 ואילך מכאןמתנים'
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nhs~55א מאכל עץ סל תאה מה שפחי ע 

 פה להתיר אם' חד השמוש רב ' ש' עלהו*בי
 וריזוחהו י עקרטז פה להתיר אם' וחדאלהים
 השם שעתיד מעין אע * נניס מעייןאיתנהו'
 ירושלם דמי )ה8ת שנ' כענע ישראל בו.,,[ח1)לפהר
 נדה יחזקאל ידי על ישראל נקראו וכבר * מקרבהיריח

 לפני* דרכם היתה הנדה גכפוסאת שנ' כענין isadkiוי
 אלא שדץ טומאת או נבילה פהמאת קראםלא

 בסים פסולת שהיא נרה מה הנדהמגמאת
 מהורים במים ישראל כשירחצו כך לבעלהוכשרה

9536, 1Bzak. וטהרהם פהורים מים עליכם הרקחו ן שנ' ימהרו 
 מלסר למים שנמשל הנבואה על * ס"א *וגו'

 שנ' הקדיש רח' עליהם שתשרה הכלשעתירין
א 1י0נ %ן  * עו' וכנהגיכם בניכם ינבאו 

 הנלות בני אלו * תימן ובאי צפון עורימשז(
 עתירין שהם מכשרן והק"בה נרדמים כסשהם

1924 *lwh עפר שוכני "רנמ "הקיצו שנ' טשנתם ~תעורף * 

 תכלאי אל ולתימן תנ4 לצפון אחמר , ואף 6 [18 ימ6
 שנ' ישראל ארץ 1 בשמיו' ישי גניהפיחי

 עאר1 עסיס* ההרים קמפו ההגש גיזם *1אנ))ההיה8נ
 תשאו ופריכם נהתנח ענפיכם ישראל הרי ראתם szti 9 ,ע8

 ' לנ"א קרבו כי כשראל*50

 שכתהו שהשרה הק"בה זה לנגוג דחרייבא
 והייתי ישראל בס כוצך "השכנתי שנ' ביניהם45,%*8%06"

 * הקרבנחז איר ' טנדט פרי רא"ל ' לאלירםלהם
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 לישראל מבשר כלה' אחותי לנני באתי)א(
 לעקם ביניהם שכינתו וישרה *באשהק"בה
 * קדמאיותכשנים

 הקטורה ריח זה י בשטי עם טוריאריהי
 '*,%.י*יא4 אתכם' ארצה ניחנק *כריח שנ' כעניןוהלבונה

habetזא 
 בויח קרבנות* איכרי אלו ' דבשי עם יעריאכלתי

 * כדבש המוצקים החלביםעם

 והמנחית הנסכים אלו * חלבי עם יינישהיתי
 * כחלב לבנההמולת

 שנקראו הצדיקים אלו רעים ' רעיםאלטו
 ps. 3 ,199 8 ארברה וריעי אחי למען 6 שנ' ' למקוםבעים

 . בך שלוםבא
 שנקראו ישראל אלו דטים' תשכרושתו
 ש OnL ,* מא * כלה אחיתי דודיך יפו מה ש שנ' * דחויםנביאים

 השכינה מפוכ להתענג ישראל שעתיריןמלטד
 .dUch ,8 18 והארץ פריה העזן הנפן השלהם ורע 4נישנ'
4 ' וט' טיבוע אכוץ היכלתם * חשו' * יבההתתן  4 Joel * 

 Joel/ ,1 91 אלהיכם ל"י חשני אני ישראל בקרב כי/ררעהם

 עיניט ה-או לעלם עמי יבחשו %א עוראין
 * לבטישמה

 ישראל כנמת אסרה * ער קבי ישנה אני)ב(
 הרבה עליו שעברו כאדם במלכיות ישנהאני
 י לו ייצע חיימה עלט נפלה הצרוע וסתיךצרות

 ?ו מאי מדעים אעם כרשעים בנלית ישראלכך

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



68

 בהוקה לאלהים צועקים הם ואלה ירדןמררנה

אח"
 הראשונה למלכותם לדבובם קליהם ירחם

 נא זשמעי אוראל לכנסת לה או' רנניאצ419ינשזלכך
 זה * ער קבי * מטן %א חשכורה עניה זאתשנוות

 אלהים וחלקי לבבי גצור שנן כענין הק"בה ג יע ,3ע4
 נצחים %נצח לער שמו ישהבח והא 'לעקם

 ולא ינום לא הנה ש שני שינו תהרה מששהו ן Ps ,יט4
 * ישראל שומריישן

 * הנביאים ירי על * דופק דודיק%

 שאבא עד בהשהיה חזרי כלום' י ליפתחי
 איש משה יד* על או' הוא וכן י אתכםואגאל

  האלה  פרברים ב5  ומצאלי לך /בצר 4ט*מ/האלהים ,*30
 העמים מכל וקבצך אלהיך י"י חטב ג לאו' * לנן' ג ~Deu י33

 הנביאים *די ועל ' שמה אלהיך י"י הדיחךאשר
 תשוב' אלי י"י נאם ישראל תשוב זאם נאמן .שגז ,.צ

 י וצוד ולא מפני שקוציך תסירואם

 מלכיות ו' כנגד תמתי יונתי רעייתיאחותי
א .א ,"18 ח שנ' י שלהם הע% שםנלתם   באתנו זאת כל 

 ' וגו' שכחנוך%א

 שהגלתי מיום כלומ' ' פל נמלאשראשי
 אמרתי ולא אחרת באומה בחרתי %אאתכם
 לכי בו לשכון בית לי לבנות האומות מןלאחד
 בעיר' אבא ולא קדוש בקרבך א"ש ולא אנכ*אל

 העיר " שנ' סירהטלם חק אחרת בעור אבא לא436צ184צ*
 מביתו חוץ שהא מי על טשל והטש בחרתיאשר
 שהגלות לילה* של והרסיסים שיו טרדוהפל

 שומר מלילה מה שומר 4 שם * ללילה נמשל , 1ח1 94י,
 * מלילמה

 ' אלבשנה איבכה כאנתי את פשפתיע(
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 פהח פתחי ' הק"בה לפני ישראל כנסתאומרה
 אשוב במה אומרה והיא שאגאלך כדיההשובה

 יבוש המלכות לבהם כהנהי אה פשמהיכבר
 ננקראהז ואחה אחת כל הנבואה שבחםהכהונה
 קיים המקדש ביה שהיה זמן וכל לעצמהכותנה
 סיח והק"בה קרבנות ומקריב*ן הלכיןהיינו
 הנוים ביד תתנה המקדש בית משתרב"פות
 ההשובה פתח לפתוח נשוב במה יבשים אנואין
 אלבשנה איככה כתנתי את פשמתי אומרתוהיא
 * "רמותילחוור

 יעלה שמא ואם ' אטנפם איככה רגלי אתרחצהי
 נם עמהם להתערב בדהם שאבוא האומותבלב
 רנלי רחצתי שכבר בע"ז להמנף לי הלילהזה

 ע"ז במלה ראשון המקרש בית טשחרבממנה
 בנימוסי לא העלם אומות בין ישראל כימהם
 לעבור כח בהם אין ונם באין העקםאומות
 טקדשם שחרב ומפני האומות מפני כהוגןהשם
 דרש אז"ל כראוי התורה חיקי לעשותאין

 כלום' לישראל שכינה רברי אלו רנלי אתרחצהי
 .08צע) %3,3 אעלה לא )כי אמרתי העגל כשעשותםחולא

 אם אהם כך ביניכם שכינתי עוד אבלבקרבך
 * הופייך תעדי עור בנדיכםפשמתם

 שראה כיון ' החור מן ידו שלח דודי)ד(
 כארם ההשובה מן מתעצלין ישראל אתהק"בה
 סיר ממנה לירר טתעצל והוא בפסה שהואעצל
 שאין החור מן ירו שלח דודי שנ' מכהושלח
 טן או הפתח טן כח ביד ז המכה שלחהשם
 ולבהלם להפחידם כדי החור מן מעט אלאהחלון

 1 ח נחובכל
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 ומפחידם האומתן בהם מנרה בחשובהלהחזירם
  וטעי  למוטב ומחזיק המן כימי שעשהכדרך

 ומתנקם ארב מפני 1 בקרבם לבי דומה * ע* חטו fPs *4זג
sst~  עושה זה כל * תוי יסיטו כי רשע עקה 24יימפמ

 שיקראו כדי עמו לשנוא האהמווז לב חפופךהשם
30*, Deut. 1 כל ומצאוך לך בצר . שנ' אלוו 11*1עקו לו 

 -י"י ער חטבה הימים באחרית האלההדברים
3So, Dtu~ 1 את אלהיך י"י השב ן * בקלו הגמעה אלהיך 

 * קבצך ושב ורחמךשבותך

 דור בכל זה לדודיי לפתוח אני קמחי)ה(
 בבתי מתקבצין מיד בצער שישראל בזמןוסיר

 וסרבים צומות וקובעים מדרשות ובבתיכנמיות
 ' תשובה פתח לפתוחבהפלה

 אלו ' עוכר מור ואצבעותי מור נספוירי
 ומהנותיהם לעני ידיהם שפותחין הצדקהבעלי

 ואצבעותי י הסמים בקטורת דרור כמורנחשבות
 להם  שמהיין  תינוקות מלמדי אלו י עחנרסור

 ככות על הגלות נמשכה זאת ובכלבעצבעותם
 אצעק כי *גם של ננעלו תפלה ששערי3,8.=14*המשי'
 מעבור לך בענן מכותה ' תפלתי שתםאשוע
 נכפהת 1 והישועה .ננעלים הפלה שערי 'תפלה

3*, Ezeb ברזל סחבה ששם ביחזקאל " מוצא שאתה כדרך ש 
 * העיר לביןבינו

 פתחו פעמים הרבה י לדוףי אני פתחתיל(
 * נגאלים שהם מבורים ההם התשחנה פתחישראל

 כשם עליהם טתארך rPrn ' עבי חמקואתץ
 והערב דהרכם ישראל אל קוראים הנביאיםשהיו

neDaacon. 1 .א 
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 אינם בנלבן זדעקים הם כך שמעו לאחים
 ' עבר חמק ודויי 'נענים

 דברי אלו * בדברו יצאהנפשר
 מקתם אנחנו אלהיה בשםשדברו
 שנ' דברו על נפשם מוסריןהשראל

הנביאים
הביחלם

 ש Ps 34צ 5 %דברןש

 לבקר משוטרים ליעי נפשי = ואו' *השלהי ן Ps ,30צ6
 ואו' בדברו* יצאה נפש* הרי * לבקרשומרים

 ו19ייי
p$. בכל מקים ישראל שהרי * המיד בכפיונפשי ע 

 על ונמבהין נשחפין' והם יעי לישועת ויודור
 הפ איי ומקוים ומחכים מיחלים ועור ' קרשושם

 י"י עם כי י9 אל ישראל יחל * חאו' *תקוה 1 21 134ע
 * פרוה עמו והרבה"חסד

113Hab. 6 .3, 4 *0א 

 עהף 6כי שנ'  כענין מצאהיו %אבקשהיהו
 בני ישבו רבים ימנם כי 6 או' ' למועדחזון

 ' מזבה אין זבח הפין שר ואין מלך איןישראל

 אקרא שאלהי שנ' כענין * ענני %אקראתיו ש *2 יפו3
 ואו' * לי דומיה %א ולילה הענה ולאיהום

 א *2 6%*
91, 

~ab. * 
 .PS/ ,3י9

 * לאלהי מיחל עיני כלו נרכי , נחר בקראי יגעתיז

 אנה /עד או' ' המם חליף אזעק י"י אנה ער *ואו'
 על במקרא רבים הענינים וכאלה לנצחיזמתיר
 * בו שאנחנו הגלהזארך

 אלו בעיר' המנכבים השומרים מצאני)0
אומתן

~hpn 
 אח ופוצעין הנובטים מכים שהם

6%  ז .ש1 
 ,צ83צ

~Daa: 

 זגף 'אום' החח וכן פצעכי הכפי שנ'"פרחל

 ווזיהה מהם פני והסתרחי ג תו' למכיםניפז*
 י תו'לאכל

 -אלה ' החומתן שחטרי מעלי דדייך אתנשפר
 מאברין והאימות בהוכם שהפרזל המלכמתהם

 יכשלו המשכלתם זומן שנ' כענע חסידיהםאת -"מ133אצ
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 עד וללבן ולברר גלצרור ואף ' ובלהבה בחרב ג .Dan ,יי35
 י קץעת

 יה י ירושלם בנוה אהכם השבעהי)ח(
 שישראלהשבועה

 משביעיי
 בש37ה הנביאים אח

 להם אום' והיו ישראל אה לנחם כשיבאוהנחמה
 ~וה עליכם השרה שאם עליכם אנומשביעין
 הצרות על לו הנידו מה דודי אה והמצאוהקלש
 אני. אהבה חיה כי האומות* בין ישראלשקבלו

 אלו * שנ' הק"בה אהבה על בנלוה אני חולה * 1נס7 ,81
 נעוריה בעל על שק חוגרהכבהולה

 משביעין שישראל שבועה זה * אהכםהשבעהי
 לצאת אוהם מאנימים שהם בשעה העלםלאומוה
 ~והם טשביעין וישראל השכינה כנפיטתחה

 . אלהינו כי"י אין כי לכם נשסע לא כיהניחוני
 את יודעים הייהם אם י דודי אה תמצאואם
 טשבחים הייתם לוי תנידו מה אלהינותורת
 אהבה חולה כי עהטין הם בטוב ואו'אוהנו
 ואלמלא אלהינו אהבה חיבה רוב על חייםשאנחנו
 הייהם לא מעלם שלנו ההורה מביניםהייהם

 הורת שהיא מהורתינו להוציאנו אוהנומאניסים
 ויהב כסף מכל מוב השם של וייחודואטה

 מעיד מטה של הכהום כי העיקר וזהושבעלם
95, 

~Cant. 
 י השבעתנו שככה מדוד דודך מה 1 שנ' עליו

 זו הנביאים כנגד שלמעלה הפירוטלענין
 השבעהנו שככה טרוד דשך מה לישראלתשובתם
 כי וידעה השם של שנחו ההבוננה מאיןכלודז'
 ענינים מהרבה לכם משיבים והם אלהינו כי"יאין
 ואין עקם ומלך חיים אלהים שהשם יודעאני

 ' מושיעמבלעיי
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 -הענין* וכל מרבבה' דגול וארום יח .רחצי9(
 לישראל האומות תשובת % מדוך' דורךטה
 על נהרנין שהכל בורא של בייחודו עומדיןזיהם
 א '"*" "1 ואומות היום כל הורגנו עליך כי " שנ' קדשושם

 מה *שראל ואו' הענין זה על תמהיןהעקם
 אלהיך י"י עמך עשה פחזות מה ~דוך*רודך
 כנסת זו * ננשים היפה * העבדם אלהיסכל

 האוטות שכל תורתה בחזוק מיופה שהיאישראל
 ואת אלהיהם את שוכחים מיד בגלות שנופליןבזמן

 ' הראשונים המוכים מעשיהבו את מפוכחים יהורהם

 טעשיהם את שינו לא שגלו אע"פי ישראלאבל
 נקראת לכך אלהיהם ' את שכחו ש יא הורתםואת
 * בנשים היפה ישראלכנסת

 עבדים ולא השבעתנו שככה מדהר רה"רמה
 בכם משלו ומשם * שנה מאות ד' במזריםהייהם
 ביד אתכם נפש ועתה כשיים ומלני אשימלכי
 בניטוסי נכנסין אתם אין מה 1,שט אומתכל

 בכל הישנינה למשל נתפיס האתםהאומות
 *העמים

 כשיבין שישראל תשובה זו ט0178' צחדתם
 מרוד רודך מה להם שאם' על השלםלאומות
 ואין זיתו ואפם שני ל* אין רודי עפיןוהם

 ' לישראל הוא צח * השדהם צח * ftaמבלעדיו

 ופ81 54 יצ בגועה הגרהם י נפשך בצחצחות 4והשביעשנ'

 ש TRah ,63 8 * הכבחפיה אדים מדוע " שנ' עמו מאיבי נפרעשהא

 ) 1ח1 ,63 1 הוא טרמה * וארום צח * מאדים בא זה )טיפוי

 Hoh 9 %, 1צ הנביאים וביר ז שנ' נביאים יפי על הרבהדמיונות

 " .ש1 %* " כנבור י"י " שנ' כנבור נדמה הו84 פעמים *ארמה
 1 ח ומבשים 2 חשבו
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11% Nxod. ועתיק ן שגי כזקן פעמים * מלחמה איש י"י ז * יצא צ 
 אןיובלן

 אין שלוי נוצבא ברבבה אח * טרבבהדני
 הארץ נקח על בפנלים מרגילם ההש אליוערוך

 עשה אשר הנוים כל על עליון לתתך * שני .D,ut**י,א
 שנ' כענין * מרבבה דבל * ולתפארת ולשםלתהלה

 חיילותיו ורם בשר מלך * גדנול אלהינו ובשם ש Ph 1 ,פ6
 נכנם*ן עמו השנחנו לעזרו למלחמה עטונכנסין

%vExodtts~ ש * שסו י"י מלחמה איש י"י ש שנ' בטלחמה  ואנחנו 
 זכרן* 1"1 צבאךת אלהי =91 * נומי להינו בשם צ 120% ,619

 אומחז ששאלו כען 4 פו כתם ראשו)יא-טח
 יעזר בשם להרבק ראיתם מה להשראלהעולם
 שבמו להם מנידים הם העטים אלהימכל

 פז כתם ראשו * מרבבה דני אדום צח *במקצת
 על כיתים עיניו * כעורב שחירות הלתליםקווצוהיו
 ' מלאת על עשבות בחלב רחיצות מיםאפיקי

 שפהוקיו מרקחים טנךל8ז הברפם כערוגתלחייו
 זהב נלי* ידיו * עובר מור נתשפותשהשנים
 מפירים מעיפת שן עשת טע*ו בתרשישסטיאים
 מראהו פז איני על מ*"מדים שש עמודישוקיו
 ' מחמדים וכהין ססתקים חכו * כארים בחורכלבנון

 ' מפרים כד' כנגר שבה מיניכד'

 הנשסעים דברים הכתו' דבר * פז כתםהחשו
 לטראה תחמד נבור הא"ב טההרר סלך דרךלאהן
  מעשיו .שם על המפור זה וכל ' חקר אין ערתאה
 כתורת תורה ואין אלהיט* כיעי און כיהשים באד לכל ליידיע לעטו שטזן טיהורה הק"בהשל
 סתאסצים אנחת כן על * האלהים א"ש רבבומשה

6Sh %4 בהמזגה י9 זדר1 שג' כענון ובתורתו נבוראש ע * 
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 4י4פא510 כתם ראשי תם*ד' פניו בקש תחו הידרשו

 * .Piov י8,2 44"י שני ראשיה שנקראת לנו שנתן התורה *פו
 ' פז בהם י מאז מפשליי קדם דרתו ראשיתקנגף

 iPit%11 הסלה שלא או' רבי וטפו מיהב*הנחמדים

 1 אופירבכחם

 דבר בראש שפתח על * הלתליםקלצהעיו
 האוהיוה קווצי על ופירהפו * שבראש השיערש
 בי"ה או . ברי"ש ילי"ת החליף שאם תיבהשל
 וכן ' העולם כל מחריב בחי"ת ה"א אובנ"ף
 הילי בו יש השרה של וקפץ קיץ כל עלאז"ל
 הלהלים קוריותיו נאם' לכך הלכרע שלהלים

 ' לבחור נאה השחור שהשיער * כעקיבשחורות

 אחד כל נקי כעמר רישיה ישער שכתויואע"פי
 שאם כעורב שחורות ' מתפרש לעינינו שמנוואחר
 וטתשיך ומעריב השחור ~sw משויר אדםאין

 הורה דברי אין תורה דברי ללמוד המדרשבבית
 אדם אין שאם כעורבי שחורוה * בוסהקיימין
 הורה דברי אין בניו על כעורב עצמו עלטהאכזר
 הצבעותן כל * כעירב שחורוה * בירומהקחסין
 ' אחר למין מהחלף אינו והשחור לשחורסהחלפ*ן

 אבל * אחרה לרת מהחלפות הדתות כךבל
 שנ' מתחלפת ואינה ופשתנה לעקםהתורה
 ~dPs1G.t לא שכי חשו' ' לער עמדת פהורה י"יציראת

 * הלהלים קשיותיו * ע"א * זרעו מפיוכשכח

 שהוא הכתב זה * כעורב שחורות הסרנול*זה
 בזמן * תלתלים קפצוהיו * ד"א * לגן נבי עלוצחור
 הליס תלי שוסע וד"א. תורה ללמדי נכנסשארם
 שמצא שמח דוש בקי חזם בורח הש נצלאם

 ' כנגרו טיבה והשכר מרובהמלאכה
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 היונים מה ' סים אפיקי על כיונים עיניו)יב(
 * ומהנים רעים צופוה הארץ בכל טשופטיםהללו

 חכמים הלמידי אלו מים אפיקי על כיוניםעיניו
 * אדם של עיני נלנ5שהם

 יושבים שהם בשעה, לשבעה ' מים אפיקיעל
 ומאיר חכטה 5הם מביע השם בהורהסומקים

 ואוי * עינים מאירת ברה י"י /מצהר שנ' "ו/עיניהם %י9
 מתורהיך* נפלאוה אביסה עיני 4עזצ843ז,9ז2

/ 

 רחט"4ות יונים מעלם ראיה ' בחלברוחצות
 חכמת על טדבר הענין שכל מלמר אלא 'כחלב
 בהורה עהמקין חכמים שתלמידי בנמן 'ההורה
 כל ומרחיקין כחלב הורה דברי אחמלכינין
 * שבהםספיקה

 ועוסקין יחשבין שהם * טלאת עליהובות
 וטבלא הבריכה טלאת ע5 שיושב כאדםבתורה
 בחכמה מדברים חכסים תלמידו כך *ומשקה
 * ברבים אוהה נם5טדימוומרברים

 של לחייה אלו * הבחשם כערוגת fnbניג(
 מלאה ' הבחשם לערוגת דומין שהם הכסיםהלסידי
 * תורה פעמי טלאים לחייהם כך * בשמיםסיני

 רקיקים מיני שמנדלים טרחקים'מנהקת
 הכל בורא של השבחו הורה פעמי חוםבפיהם
 שני כענין שפים ש5 שפשותיהם שחשניםשפחותיו

76, Deat. בם ודברת לבניך ושננהם 4 ג ' 

 עובר המור שריח כשם * עובר טורנוספות
 חכמים תים*די ריח כך סביבוהיו רההלכל
 כערונת לחיו * ד"א * ומקום מקום לכלעשר

 שהכל זו כערתה לחייו שמשים מי כלהבחשם'
 טגדלות * ביזע מתקאסין תורה לדברי אהנהדשין
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 אינו נפתה ריקודים של שהסנדל כשם *טרקחים
 ומעמי פיו פתח חנם כך הרבה* ריחותמריח
 כשחננים רכים * שחננים שפהותיו * נשמעיןהורה

 * עליהם לעבור כרים ' עובר מורנוספות

 סידו שניתנה תורה ץ * זהב גלילי ידיוייר(
 ננקש; כהוכ.ס ואר למו' רת אש ;מט'ע שנ'  השם.ל

 * אלהיםבאצבע_

 יש ויבור ש דבור כל על * בתרשישממולאים
 תרשיש שנ' כענין יקר מאבני טלאים הורהמעמי
 או' יהודה ר' אחי בן חנניה * וישפהשוהם
 ההורה דקרוקי ודבור דבור כל על דורשוהיה
 כך קמנים נליס נדול לגל נדי נל שביןכשם

 טדרשות ההלכה בתוך דורשין חכמיםהלמידי
 'ואנחה

 טן שיוצא התורה פי' זה * שן עשת מעיו.
 טן התלמוד מן יצא כך * הנקי מן ד'התורה
 שן לחתיכת שן* לעשת דומה והוא ההורה'ספר
 בו' מבוארות והמצמת וחוק נאה שהואהפיל

 4 *04 ,38 " ' ותתעלף בצעיף 14תכס נמו י ספיריםטעיפת

 לשבח סי השין רבות בחכמות מכוסה התורהכך
 במפירים התורה פעמי תמשלו ההורה*חכמת
 .Phra י3 גג היא יקרה שנ' הצדיקים בעיני נכבדיםשהם

 ,wJoba8 16 בשוהם * אופיר בכתם חסלה "לא ואו' *מפנינים

 ומתיכה עלה ' ספירים מעלפת *, ס"א * ומפיריקר
 * ספיריםבאבני

 ראו לא הנביאים כל * שש עטורי שקיו)00
 עמודי תח' של שוקיו ' השמש בצ5 אלא השכינהאת
 ' בתורה שעמל 1 על הדין ביחם כח לו שיש 'שש

 1 אשיגע
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 צדיקים ש5 שמעשיהם י פז איני שמיוסרים
 ' פז אדנ* שהגא ההורה שמעמדים

,,4 aoh " 8 שנ' כענין כלבנק צדיק של מראהו  לכו 
 ' ההע כזית מהייגקאיו

 כארז יפרח כהמר *צדיק שנ' כארזים בחור * ps 394י
 ' ישנאבלבנון

 טוצא חכם הלסיד חיך * ממתקים חכומזז(
 * צופים וטפת מדבש המהיקים ההיהמעמי

 להישן הארם מרריך שהתורה ' מחמדיםוכולו
 ההורה פי' זה מחמרים וכולו טחמדימיכלו

 י חקרה תם הכינה הספרה ראה ואז שנ' ,8,=4וי~ר~י(ייןה
 אלו הכינה 1 הרנום זה תםפרה * הטקרא ראהאז

 הנקודי זה חקרה תם *המעסים
 לו ש"ש עם * ירהשלם בנות רעי וזה רודיזה
 להחליפו הם יכה~ן כלום כזאת והורה נשאאלחה
 כמוהו הישון אוטה כל אין ' רעי וזה דודיזה

 * נף לכל כן עשה לא 1 שנ' 1 4ע ,י**%
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 אהם' * בנשים היפה יודך הלך אנהש(
 מאד ניול ואלהיכם הואיל לישראל העקםאומות

 ביד אתכם הניח למה כן אם כך כלוהורתכם
 האדנים ואדני האלהים אלהו ההש אנההאוטות
 = שיני"ט"ו אלהינו לי"י * שנ' והתהת*נים השיתים מלאוהוא

 אפגיר ועתה ' בה אשר וכל הארץ השסים ושסיהשטים
 * הוטן זה כל אתכם הניחן

 מקריבים אנחנו אתכם ינאף אם ' עמךונכקשנו
 ש ~Zepb ,3 9 שפה עמים אל אהותך *או שנ' כמותכםלעבודתו
 צ וא1 ,*5 5י עליך אתך נר שמי י"י בשם כלם לקראברורה

 צ. .Zech ,8 23 אלהים כי שמעט כי עמכם נלכה צ "חו' *יפ%

 *עמכם

 ישראל כנסת משהנה ' לננו ירד דוריוב(

 יראות לעלמו לררת עתיד לנט ירד הק"בהואי
 כאלו לעשות השם שעהיך מה כל כי עמועסי
 צ .isai ,9* 16 %א עשיתם הדברים שאלה אג' כעניןנעשה

 ורר פירהשו * ירד רודי כך ער*ירים חנםעובתים
 ' נעול גן שנקראו ישראל אלולננו

 מעשיהם שיראה SD13 * הבשםלערוגת
 .1aaS/ ,,3 . לזבא צבאות י"י ירר /כן או' הש וכן 'מבהשמים

 * נבעהזיה תל ציץ הרש

 * ביניהם שכינתי לשובז * בגניםלרעחז

 עיר אל ?ריקיו את יקבץ * שושניםולמנתש
 1 אא
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 מבני אחר לאחד תלוקמו החתם י יחשלמקדשו
 *ישראל

 עצמם שמדבקים הצדיקים אלו ליוריי אני)כ
**, Dtu~ אלהיכם בי"י הדבקים זואתם שני השנינה לייהוד ז 

 שבאות והרעות הצרות ~כל היום' כלכםהיים

 שנ' אעזבהו. ולא אשכההו MS לדודי אניעלי
 ואני לעם לי שוהיו ואו' אני* ישראל בקרב גבי~בעש

 * נאלהימ, לכםאהיה

 שנ' מקדם רועינו הוא י בשהיניםהרועה
 *אני שני אותנו ירעה והוא האזינה ישראל5ן:%""א%)רתה
 רכים שהם ישראל י בשושנים ' צאניארעה

 * כשחצנים נאיםכשחננים

 שבח למרנו לא י כתרצה רעייתי את יפה)ד(
 מרטה שכתו' המקרא ובכל מקום בכלתרצה

 הקטבה אם' באי הוא למדרש אלא לתרצהכאן

 שהייתם נזטן לפני שלמים נראין שאתםבזמן
 מלאך לפניך הטלחהי ז ברגלים ממצרים  עלים Sxod. 7 ,33י

 ישלח הצרעה את אתם ינו' האמרץ את וגרשתיא,7.יט*מא
 * בם אלהיךי"י

 כנסת שספרה לאחר * מנגדי עיניך המבי)ה(
 הכתו' חזר האומות בפני השם של בשבחוישראל
 ' רעייהי את יפה * ישראל כנסת של בשבחהלדבר

 רצתך אם הקיבה אם' מננדי' עיניךהסבי
 עתיד אני לעתיד שהבמחתיך מה כל נע6 בילהתבטן
 הראשונים עניניך על עיניך המבי ' לךלעשות
 תדעי ומאותם עליהם והמכי עמך שעשיתיהפוכות
 הרבה למר את מהם הרהיבתי שהםהעתידות
 אורחים שזיטן נלמלף משל ' העתידותמזבות
 רואין האורחים והיו במפה הסעורה טיני כלושייר
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 מעין השם הקדים כך מהיישבה ודעתםאחזם
 השם אם' לצדיקים והראה לבא העהידרתמה
 32,39שטפם8 אליהו ידי ש עשה וכבר ' ואחיה אסיהיאני

 9 .שן 45 23 אפים אומניך מלכים שחגיו אם' ויחזקאלחשלישע

 ננוכדנצר ידי ש עשה וכבר ' לך ישתחווארץ
 ן :::צ " ט בארין 1 ' מניד וקרניאל אנפוה* על נפל ןשנ'

 אם' ' ונו' מניאן רברבן ומתנן רבי לרניאלמלכא
a"r  319* הים בקע וכבר אני' אהך במים העבור

rIs~b 

 ז Isab 2,)* זכי אם' * ישראל לפני הירדן מי אהוהחריב

 ידי על נעשה וכבר ' הכוה לא אש במוהלך
 שהם הרהיבוני שהם הרי וזמריה מישאלחנניה
 לבי שמחו הרהיבוני ראיהיו ההםהענינים

 ררך על זה * מננדי עיניך הסבי * ד"א .להבטחתך
 זמן וכל מאר אהובה אשה לו שיש כאדםנענוע
 עליה נתטלא סיד ב,כוה עינה את רואהשהוא
 רוב על לה עהטה שמבקשת מה וכלרחמים
 הטב* ישראל לכנסת לה און חהק"בה אוההאהבתו
 אה הרחקי ואל הנלוה עול סבלי ' מננדיעיניך
 * חפץ לכל עה כיהקץ

 רחמים עליכם מתמלא שאני * הרהיבנישהם
 היל קץ עה ער נזירה נגזרה אוכבר אלארבים
 מים ' לנגרך עיניך המבי י ד"א . הקץ אתהרחקו
 על לבן צאן עם לבן צאן על כמו לם"דבמקום
 כלום' * ללבנון טלבנון וכן הכליוה עםהכליות
 הרהיבוני שהם בהערבה חיזר לננרי עיניךהסבי
 * נסי עמך אגדל בהשובה החזרישאם

 לכל שנסעדהם השיער * העזים כעדרשערך
 העזים שדרך שמתפזרין כערם עיכר כמהןרוח

 נתפזרים כך ההרים על מרעיהם אחרלההפזר
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 המל מן שנ%4 הטים, כס האתיתבין
 גלעד ירהשלם מקראת הנקעך מארץשנורשהם

 עהיד הגלעד* מן' שנלשו ד"א' נבעיי שם 'ל
 נבראשונה הנלער ארץ את ישראל להורישהק"בה

;tPh6og 'ראשי מעה ואפרים מנשה ולי נלעד רלי. הג 
 * החקקייהיה

 או' הוגש ולמעלה הרח4מ* כעדר שניך)0
 נרחלים שהם ,לקצהנות פי' זה * הקעיבות שכעדר1,*0280ש

 השינים כן ' במרעיהם נקבצים שהרחלים'על
 * המררשוה אלמתקבצום

 בוריו על הדבר שמעלים הרחצה* מן"עלו
 * ישראל של עוונותיהםומרחיצים

 ועוסקין זונות זונות יושבים * מהאימותשכולם
בהורה.

 * עיברה עוברי , בהם איןושכולה

 דבריהם מסח-ריס רקהך' הרמון כפלח)0
 מלאים שבהם הריקנין אפי' הרמון נרעיניבמרור
 כרמון.מצות

 הייסורין ירבו הנשנאים משבאו לצמתך.מבעד
17881 SPs 'עליהם מעלה והשם * צמתוהני "ביעותיך שנ 

 * פכשכר

 שיש אומנע הם ' מלכות המה ששים)ח(
 בני הטה * מלכה המה ששים ולשק * מלכותלהם
 9ש5 עשו בני וכל עשו בני של חשלופיהםעשו
 ' ורבקה ממיליה שיצאו שעיתבני

 שהם וקפה-ה הנר בני הם ' פלנשיםושמגים
 מטני נפ5או המה שאישה נ/ כסו fa שהכל כן3%6.""עש

 * ההביעי . wrn ידעתימי' 5אארבעה

 י האומות שאה ' מספר א-ןועלמנה
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 בני המהי * ישראל כנסה * היא אחה)פ(
 97*25שפ~ג שאין כ' וער פילגשים ופ' * הם עאיש שליעקוב

 ופיצצתי ערביים כסו אומוה והם מלכהןלהם
 נתחלקו הלשונוה אבל פ'. הכל * ס"א *קוטמי
 תשספו הלשונות נהערבו כן אחר כבראשונהלע'

 והא פרנקי לשון שהם כלכי כסו פי והםעליהם
 ' ממפר אין ועלמוה ' לעצמן לשון אלא כנענ*לשון

 %א אוטוה לע' שסהחלקוה לשונוה משצחוהאלו

 זרע בישראל אם כ* ישון באומה השםבחי
 ' מלכתע המה ששים ' מדרש ' יעקב יצחקאברהם

 ססכתתז נ' ועור. ססכהות' ול"ו ספרים כירהם
 מספר אין ועלמוה פ'. הכל הלמוד להםשאין
 נטמכין והכל וברייהתע' והוספהוה סדרשוהאלו
 יונתי היא אחה שנ' האלהים איש משה הורהעל
 %,"[טטא. ואו' * לכם יהיה אחה גהורה ואו' המהייצתי

 8 [8ע 99% * עבדי כהיה הורה נכרוש

 בהורה ישראל חלפנה שלא * לאמה היאאחה
 .אחרת

 שעעהו פסוק הדורש כל ' למילדתה היאברה
 * סיני טהר קבלוכאלו

 שתורה מודים אומות כל ' ויאשרוה בנוהראוה
4 ואיי הגבורה מפי סיני בהר ניתנהמשה  Ps. 4 11% י אשרי 

 ' *"י בתורת ההלכים דרךהמיטי

 האומחז כל * רהללוה ופילגשיםמלכות
 אחה ד"א* ' האלהים איש משה הרהמהרות
 לאמה היא אחת * ישראל כנסה וו יכהייהיא
 58%1,93,ש לאומה בארץ' אחד נף ישראל כעמך 5המישנ'

 eExott%6 לי תהיו שאהם שנ' לאומה' שהם בושבחר

 שנ' כענין ליולרמה היא ברה ' תו' כהניםממלכת
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 וכו' גבראל* בכוי שנני י~אהיךי הש99*מש~אני

 שיתקבש בזמן ' בנווו ראוה ' אפרים לי יקיר "4נ//הנן ,צ93י
 י ויאשרוה רבהצו* נוים יראו הנהם מןגבראל

,ז,3
-tjt,y~d. 

 ארץ אתם ההיו כי הנוים כל (ואישרו'אהכם.
 ש"ש העלם אמות אלו * ופילגשים מלכוהחפץ*

 ,%צ9
~Pb 

 גאז שנ' ויהללוה * טלכוה להם כראין מלכות להם
 מדרש ' אלה עם לעשנה י"י הגדיל בנויםיאסרו
 וי"ג מפרים וכ"ד מלכוה הסה. 'ששיםאנדה'
 ' עצמה והמילה הטילה על שנכדתוברייהית

 ' המדרים ראשי * פילגשים ופ' השם* שלוייחודו

 א' י עשרה חמש ח' ' יציאות י' * מאימתימ'.

 ' הטמאות אבות א' * הזבחים כל כ' ' אבותארבע

 שהמשנה ועוד משנה' סדרי לששה פ'הרי
 הנקמות * בשלום מ' וממיימת מאימהי מ'מתחלת
 וכל תוספתא וסיפרי סיפרא הם - י ממפראין

 שהכל התורה זו יונתי.* היא אחה 1המררשוה
 1 בהנשענין

 השחר מה * שחר כמו הנשקפה זאת מי)י(
 ישראל בל המשיה מלך 'כך לוי מחכיםהכל

 כך * האפילה אחר בא השחר וטה ' לומחכים
 הוא וכן * הגלות צרוה אחר באה ישראלישועה

 של גאולהם זו ' השחר אילת על למנצח ש או' ן שע *9ז
 'ישראל

 הלבנה נלנל מה י כחמה ברה בלבנוןיפה
 בפרהסיא לעולם באין שהם( ווהחמה שאיןוהלבנה

 לעלם באה היא דוך ביה מלכות כשהגלהכך
 ישועת זו * שחר כמו הנשקפה זאה מיבפרהסיא,
 השחר כהשקפת משתאיהם נפרע שהשם ',ף4%אגצ)ישראל

 באשמורת )קהי שנ' בפרעה מתא גנחתה כדףךטצרים
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 שחר כאן זכר ' ישראל מחנה אל י"י וישקףהבקר
 המאירים 2 שאין שכשם ללמדך חימהלבנה
 * לבא לעהיר שוים הצדיקים אין כך שוים ישלהם

 * מעשיו כפי שכר טקבל מהם ואחד אחד כלאבל

 ישראל של שאימהן מלמר כנדגלוה'איומה
 הלכים שהיו -כיום ן" וללון אומה כל, עלההא
 *1'5י.06צ41 עמים *שמעו שנ' כענין ממצרים .בצאהםסגלים

 ישראל אה מקיפין הכבור ענני )הית לשעבר ..ירניט
 7184 ,* 5 וכהי' ' ציון הר מכל כל על י"י וברא /ולעתיד

א 1%1 ,. 6 הבאר היה לשעבר , ונוי יומם לצל ההיה ופובה"ו  

 כהי'. ולעהירלישראל
 " סז,9*.ש1 ועל ינהנם מרחמם "כי

 לשעבר * ינהלם מיסמבת*

 הי-

 ' יורר . הטן

 4 %ע ,23 5 צוררי ננד שיחן לפני הערוך " ולעהירלישרא(

 י כנדגלות איומה י כנדנלהע איומה נאם'לכך
 ישראל של כדגלים האומנע על ישראל שלאימתן
 ) [18 ,9* 93 ' ונר מניקוהיך השרוהיהם אומניך מלכים )והיושצי

 ,fIsai.bo 9י * יאבדו יעברוך לא אשר והממלכה הנוי ~והיהואו'
 הזאה הנינה מה * יררהי אגוז גנה אל)יא(
 במלכיוה נגזזין ישראל כך עלה ועודננזזה
 במים סהלכלך שהאנוז וכשם * ועונייןונחלפין
 כל על ישראל כך נפהר והוא מרחיצוחשדם

 שנ' שימהר מהם לההרחץ עהידיןעוונוהיהם
 5י'36*24אץ בנמן אנח ומה ' מהורים מים עליכםהרקת*

 כך ' מצליח וההן שרשיו טנלין לוקהשדוש
 והם מעוונוהיהם מהוווין שלוקין . בזמןישראל

 tLans 3140 ונשחזה ונחקורה דרכינו *נחפשה שנ'סצליחין*

 ז 8,13ש."א2 ומה יצליח* לא פשעיו מכסה שאבל * י"יער

 נחלקין ישראל )נעשת היו גך מנרות רי עשו*אנוז
 ז אפאוץ 5 אשווה
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 נלקח מהן אחד אנוו וטה העי,ז' .פקה::,5הן
~Nunhtd,eeועל יחמא - אהד הא"ט' א ; כך " * מרנ"פין הבימיהן 

 יש מינין נ' בו יש ,האנוו וטה * 'תקצוףנ5)-הורהו
 בינתיים בהם ויש בנחת* נפרכוןבהם

- 

 מהן יש
 י צדקה לתת נוחין' בישראל יש , כך ' לישברקשין

 מהן הש מהן* לתבוע הגבאי. "שצריך טהן ירש
 ' לעניים ךיוד,ה קהת רוצים שאינםקשים

 האביב בחדש שנה בכל ' הנחל באיבילראות
 בעלם צדיק יש אם לראוה בעלם טהורהקרבה
 ' בוכוהו ישראלשיגאלו

 מצות' להם יש. אס הנפן' הפרחהלרארת
 פתח אם :בנלוה* סמוי שההן דור * הממדי פתח ס13יזוה08ע

 ' למצווה עיניו.את.

 זכיות הרמונים הגדילו אם * הרטוניםהנצו
 שנ' העונות ירי על 'מתעכבת.'אלא הגאלהשאין)
 ולמה * אלהיכם לשן ביניכםערלותיהם-.מבדילים נאס~ =כי פ" מהחריע י"י יר קצרה לא ~הןנ,1י12:

 האביב שבאדש 'הן 1ynmam אאבינ'יבחדש
97*1, lsah 1 :שנ' ננאלין 

-. 

 י  הנם הנה  'לציון  )ראשון
 שאין מלמד י שטתני נפשי  ידעתיל לאל )יב(  ..
 את לגאול טבקשל שהקיבה בשעה .מרגישבריה
 "במרם ואץ היכלו* אל יבא הפתאום שנ'7:%וצםבישראל
 ' זכר יהמליפה לה. חבל יבא בפרם יידהתחיל

 * שמתני תפלתי י שטתני נפשי ' הבהטיח מלךזה

 מכ5 אחיכם כל את והביאו שנ' 4 נענין במרגבות 4:~מיצ לירחטלם עלה להיות ' נדיב עמימרכבוה
ro*7, שנדיבי שנ' כענין נדיב עמי ' לי"י כמנחה הנרם 24ע 

 אבינו אברהם אברהם* אלהי עם נאספיעמים
 בת בנעלים פעמיך יפו 4טה שנן נדיב נקרא ,4018 ,97
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א נהיבי ש שנ' שמם על נדיבים נקראו השראל 'נדיב  *7, 
pg. ש 

 כאן נקראו לכך אברהם אלהי עם נאספועטים
 ושא/ 5,*י נדבה אוהבם משובוהם /ארפא ואם' *נדיבעמי

 * ממנו אפי שבכי
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 פעטים ד' למה השתמיתי שיבי שוכי)א(
 אום' העלם שאומות מלכטת ר' כנגד שובישובי

 )ביאת כמו אהכם עשכח( והוכיח הואללישראל
 שכבר השלמיה כטונוי הנהיו אצלינוושכנסו
 aLev.ah38 ארץ אהכם *וחכלה שנ' כענין תנמרהםנשלמתם

 *אויביכם

 כדוכומין אתכם נגדל ' בך תחזה_ שובישהני
 3BXO&tB,N העם מכל תחזה גאהה שני כעניןואיפרפן

 החזו מה להם משהנין וישראל * חי5אנשי
 * המחנים כטחינת לנו להיטיב הוכלו מה יבשלמיה

 במדבר היוהנו כימי לעשוהעו יכפין אתםכלום
 יחנו י"י פי על בדניעם נוסעים מחנותבר'

 )מרים( סכים . כמחלת ש * י"י פי שונוסעים
 את מהכנע בשובו ודוד[ כמחלות נאהבים

 תחזה שובי שוכי השולמית שובי שובי יהפלשהי
 כנפוה מד' "בצם לישראל הבטתה זה *בך

 בשלמית* החזו מה "נביאים שטשלת והיא 'העלם
 כמחית אוי והם *שראל העשו טובהמה

 י "4נ 311 ם אז ש ואו' משחקים במחל ויצאת * שנ'המהנים
 בהלהתשמח

 במחי
 שימית אראה למה *

14144,8ש שלום* כנהר אליה נופה שהנני שנ'משחם

 * נדיב בת בנעלים פעמיך יפו מה)ב(

 בתנ בשנה פעמים נ' עולין ישראל היולשעבר
 הרבר חייה הסוכוה ובחג השבועות ובחגהמצות
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 בתי' לא המצות בבל שהרי השם לפניחביב
  שישראל על י י"י  הארון פני אה בהב  ובאןאדון
 לעהיד וכן טקדשו* בבית לפניו להשהחווהבאין

 ואז * וגו' בהדסו חדש טדי והיה ש כהי' לבא . .Isai 364י
 /והכהו שנ' כענין כנעלים ישראל פעמי יפים יהיו .ש~/ ,511ז

 ז"ל מרי אבא בנעלימ.' והדריך נחלים לשבעה,
 נאים כלומ' פעפון' לשון פעמיך יפו מהדרש
 כפעטונים קלם שמשמיעין בזמן ישראלאם

 או' הא ובשמשון 4 ובהפלהם הורהבתלמוד
 הנעירהו' אקדש שרוח דן* במחנה13,95ששט)זןלפעםו
 במדרשות עליהם נועלים נשהמ, בזמן 'בנעלים
 נועלין שהם בנעליך ' בתורה ) ועוםקיןויהטבין

 אחותי נעל 'גן שנ' כענין איסור מכל עצמם .יארג19,.
 שנקיא אצינו אברהם של בהו, ' נדיב בת 'כלה
 *נדיב

 שצריכין הירה דברי הם ' יריכיך חמוקי'
 חמוקי " סכומה שהיא אשה של הירך כטוצניעות
 !מידין שהם תלאים כמו היריבים סיגול *יריכיך

 יוצאים שהן הורה מעמי לאלץ כתם,* שחילי כמו,י,5נ..א?ש
 ) ' לירך התלאים כמו. התורהמן

  הקיבה של אומנוהו מעשה * אסן ידימעשה
 למו' ' וה אש מימינו שכ'  תורה  רברי  ~1an1Dauי35

 שהיא הטקדש בית זה * הסהר אנן שררך)נ(
 בשרר נטשל ולמה ' ישראל ארץ שלכמבורה
 המקדש ביה כך תינוק* של חיוה שהשררכשם
 בארצות י"י לפני להההלך ישהאל ארץ ן שלחיותה
 חוג לשון חנן' * מנן ולנול? * המהר אגן *החיים

 1  ארץ *א
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 הסחרן הסהר' ויאי ואע~ה' המהר*הארץ*
 ' עימל לשת "מהגרן ארץ ארץ מקוםשהוא

 ישראל יחסרו לא לעלם הסזנ* יחמראל
 י ממצרים כצאתם שנמזגוכמוהו

 אומה שכל ישראל אלו ' חמים ערימתבמנך
 ' אחד מין וישראל * הרבה מינין בהם ישואומה

 ישראל אף התבואה מן י למעלה החמיםמה
 9י,26.ששס* נוי* כל על עליון *ולתתך שנ' נוי מכללמעלה
 *הארץ

 נרירן .שגוררין הצדיקים אלו * בשלטניםמונה
 כמונה אלו ' בשהינים מונה * ד"א * ישראלשל
 שהרי לך תדע * פריצות יפרצו לא שחנניםשל
 י חוטא ואשינו עמה מתיחד בעלהנדה

 המשיח מלך הם ' עפרים כשני שדיך שניזך(
 כשם זה את זה אוהבים שהם צרקוכהן

 מושך תה דודו מהגך זה צביה שלשהתאומים
 * כהונה מקבל וזה מלכות מקבל זה כךדודו*

 הטקרשים בית זה השן' כמגרל צארך)ד0
 אחת שן הוא * השן כמנדל ' כצואר נכוה-שהוא
 קדש בית כננד מכינת מואב בערבותשהיתה
 ומבים צופה היה לשם עלה שהיה מי וכלהקדשים

 ' ישראל ארץבכל

 מפהרת הבריכה מה י בחשבון בריכותעיניך
 ישראל את ממהרין העדה עיני כך 8 האדםאת

 טצוה הפסד מחשבין שהם בחשבון'בראייתם
 * הדין יום ומחשבין שכרהכנגר

 יער ' רבים בת זה מה * רבים בת שערעל

 1 אמדל ש אאף
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 לשון שם לנין מהקבצין היו וששראלדיבנק
 * דגשים ובה עור בה ויש יובולמיה

 שכשם ' אליהו זה ' הלבנון כמנדלאפך
 לישראל נאה אליהו כך ' לפנים נאהשהאף
 * המשיח מלך ביאת על מבשרם שהואבשעה

 . דמשק פני צופה הלבנון כבוד . יתנרל ידוועל
23lKgs.rg, מרבדה לדרכך שוב ,4ד השם לו שאמן קנביא 

 - השן כמגדל צוארך דרש י"ל מרי אבא 'דטשק
 * הכסים הלמידי הם עיניך ' שבישראל הגדוליםהם

 * קונם רצון לעשוה שחושבין * בחשבוןברינות

 * ובים בה שעף על ' הנפן טבריך לשוןבריכוה

 כסנדל אפך * טדרשוה ובהי כנסיוה בתיעל
 כדוד לעהיד יהיו שבישראל הקמנים 'הלבנון

19,8Zech. והיה " שנ' הלבנון שנידל המלך 1וו 
 הנכשתן

 ביום
 הנביא שיבא בזמן * דמשק פני צופה ' כרודההוא
 אליהו* והוא דמשק מדברה לדרנך לך קוםשנ'

 שעתירים מלמד * ככרטל עליך ראשך)0
 ששרת כשם הקדש רוח לניהם לשרותישראל
 * הכרמל בהר השם שענהו ' הכרמל בהר אליהועל

 נענין והם השם מן מבקשים ישראל יהיוכך

 * אענה ואני יקראו טרם והיה " שנ' " ,65.ש1"

 ראש ישראל ישאו מתי . כארגמן ראשךודלת
 ישראל חזרני שיתקיימו בזמן נפן שלבדליות

 המחכה אשרי ' שנ' ילבש ארגוונא בו שנ' )דניאל( ש ש8ם ,1219
187, Dan. ( ויחמנון עליונין קדישי' טלכוהא עויקבלון ואו' ' ויניע 

 * עלמיא  עולם ערמלכוהא

 אבינו יעקוב של בזכוהו 1 ברהמים אסורמלך
 ' המים בשקתוה ברהפים והשיגם מקלוהשפיצל

 ' למלוך האמורים פכית שיצא *וסף של אביושהיה
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 1 *ע 94 י * ד"א * "יקוכ אלה* שם אשנבך ש או' השתע

 %שני 1 בניכם, נצבאו שנ' כענין ככרמל עליךראשך
 כאליהו יהיו שבישראל הקפנים ואפ"יוכנהגיכם
 והרשים הדלים י ראשך וילה ' הכרטל בהרשנענה

 י והסלכיס1 כלבהו ארגמן בנדי ילבשושבישראל
 . 181 ,% 3* גדול חיל ' אומניך טלכים ההיו * או' התשוכן

 ' כרהפים אסור מלך ' ההי*מרו וככבודםהאכלו

 ליעקחנ באמה שבועהו וקשר הקיבה זהסלך
% ליעקוכ אסה *התן שנ' נרהפיס הטקלוהשהציג  ,, fMi~ 

 ' קדם מימי לאבוהינו נשבעה אשר לאברהםחסר

 ונעטה במצות יפיה * נעמה ומה יפית מה)ז(
 * ייסוריןבקבלה

 אוהבים שישראל אהבה * בהענתיםאהבה
 שנ' בהענוגים לערגם השם עהיר ביראםאה
 א ~Isa ,58 4י רוב על רההעננו 'ז ואו' ' וגו' י"* על ההענג אז*

 ישלום
 ישראל אלו * להמר רמהה קומהר זאה)ח(
 * כהמר שבשטים לאביהם לבםשמכוונים

 הורה שטלמרין חכמים הלמידי אלוהשדייך'
 כשם תכמהי ישראל אה שמניקיםלישראל
 נקראו והם חלב ההינוק אה מניקיםשהשדיים
 * .Mic יל צ ביכורה לאכל אשכול אין " שנ' כעניןאשכלות
 י נפשיאוהה

 הק"בה יאסר לעהיד ' בהמר אעלה אטרהי)פ(
 ער ירורין שהם ישראל עטי שפלוה אהאעלה
 י אוהם אעלהעפר

 אוחז wrn שעלה כארם ' בסנסיניואחזה
 חזם מנמנים לו "ש שההמר אלא תלהכנופו
 משה על השם שנגלה כשם הסנה כמועוקזין
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 כך מצרים בשעבור , בצרה 'עמו שהיו לפ*]בסנה
 מלאים כהמר ,שהם עמו' עני אה הקיבהיראה.
 עטו שונאי כל ומאיד השם ' בהם ויאחזםנםנים

38,13tJob הארץ גל"אוז'צכנפוה שנ' אותם וכלה והישעים 
 ', ?. ממנה . רשעיםוינערו

 לו יבחר הנפן י' כאשכלה שדיך נא"ויהיו
 יהיו ויצרפו ויהלבנו ' שיהבררו לאחר, .צדיקים

 ויהי יונקוה'ו גלכן או' הוא וכן * הנפן כאשכלוה ג .05א ,714
 * לבנון כיין זכרו "ודו.טית

.[ 

 * נתפוחיט אפך 'וריח
 * וער לשילם טכיכ5יט ,עיפו הייט],;ועד"טיק נודף הרוב שמט יציען .

 שיהיו טעוניהם נתי זה ' האוב כיין וחכך)י(
 ' צדי"יט5ל6

 .י"י ישונא לענין בהם 4אש15'6טח ]
21*9, cPs *במעש 

 ימך ]'
 שמחי

 , גישסא :שנן בו

 'בעתוי; האראל
' '1 
 * ענשין שהסי יימשרים להגיר הקצבהלטני] דילך הטוב מעשיהם ' למישרים לדודיהיך

 , ישנים שפהידובב

 מחיה ,השם באות"ן4עה
 שני, הטהים 4 ,26.ש191

 *הקיצי
 ואו' לפף. שיכני ויננך

 לקץ לך nnwe ואו' נ הארץ כעשב מעיר ריחצו ש 2:131יש
 וגו'וקנוח

 כעניו ל"שועהו מחכה אני לדויי* אני)יאא
 * י"י קויהי שקיה ואו' י"י אל ,שראל שחל שנן dPs 34ן7

 י"4. נאם לי חכו /לכך ואו' .6ע(1/ ,83
 ההשוקוה כל להביא עהיד קלי ' השוקהיקלי

 לנן משנה. בשתכם (התה * שבעלם 41ן(והחמודוה ,צ76
 זהב אביא הנחשה גהחא 4יר,2ו' בהזנה ,16ח1גבארצכם27

 * כסף אביא הברזלוהחח

 כנסה אומרה * השדה נזא דודי %ה)יב(
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 יען 94 4 3 שופם הנשא ן עולם של רבתו הק"בה לפניישראל

 העולם כל השדהי י"י. רשעים מהי עד *הארץ
 i(;erh 48 ויקם בשדה בהיוהם )ויהי שנ' כענין ' ישרהנקיא

 ,קין

 באוסוה בכופרים ונהן נשא . בכפריםנלינה
 דבר זה בנע . הנלוה טסשלה להם שנהההעולם

 בעיניך. חן העלם אומוהסנאי
 ישראל כנמה אוסרה . לכרמים נשנימה)יג(
 שאומוה וגדופם חירופם ראית הנה ;ולס שלרבונו
 מהן. לך הנאה ומה ' ומגרפין מחרפיזהצלם
 ג .1%1 " 7 ביה צבאוה י"י כרם כי * . לכרמיםנשכימה

 ' קהלוה קהלוה הרבה כרמים נעשו שהם 'יטראל

 ביניהם יש אם הגפן. פרחה אםנראה
 .צדוקים

 ' בהשתנה לשוב ההחילו אם * הסמדרפהח

 * רבן ביה של הינוקוה אלו * הרסוניםהנצו

 כמה אראך שם לך דודי אה אתןשם
 שנה בכל לך שהעמרהי צרקניוה וכמהצדיקים
 * שנהובבל

 ליגאל שעהידין דור . ריח נהנו הדוראים)יד(
 * הדודאים נריח נסעשיהם מזב ריח ליהןעהידין

 פהח פוהחין שישראל . מגדים כל פתחנוועל
 הורה של מוב מעשה כל על ופהחיםההשובה

 הטל צדק משפם הטל צדקה הטל הפלההטל
 . שלוםאהבה

 מאבותיהם שקבלו מה ' ישנים נםחדשים
 . מוכים מעשים לעשוה מדעהם שחדשוומה

 Prov. 2 4 1 ; שנ' כענין ההורה זה * לך צפנתידודי

א ואו' אוהך* מצפון ומצוהי2  . ההטיה לישרים יצפין 
 ,סא7א ,י 7
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 ישראל כנסה אומרה * לי כאח יהנך מי)א(
 ותאהבני עלי שהרחם יזכני מי עולם שלרבונו
 כישמעאל יא אחיו אח שהרג כקין לא ליכאח
 ' יעקב את י ששמם כעשו ולא יצחק אהששנא

 שכתו' כיוסף אלא 1 יוסף אה שמכרו כשבמיםולא
 ~aGen.so 91 שנטל שכשם לבם' על וידבר אותם ~יינחםבו

 תחת פובה הגלמנו כן רעה התה לאחיומוכה
 שנ' אחיו בנימין על יוסף שריחם וכשםרעהינו'

 ג .מ61 ,3*30 ' אחיו על רחמיו נכמרו כי3

 אמו שדי יוסף שיינק כדרך ' אמי שרייונק
 * בנימיןשל

 מישראל שאחר בזמן אשקךי בחוץאמצאך
 של ייחודו לעזוב העולם אומוה לו אום'בנלוה
 של חבתו רוס על לפץ יריו טשק הואטקום
 'הקיבה

 אותו מבזים שהם מה כל ' לי יבוזו לאנם
 " $p ,9יי 6. ואדברה ש שנ' בזיון אותו ההטנ א*ט זהעל

 יבוזו לא * ד"א ' אבהי ולא מלכים נגדבעדוהיך
 יבלין אינם אים' העלם שאימות מה בל 'לי

 ' והורהך ייחורך לבזות . לילעשות

 אנחנו אבוהינו של המנהג ' אביאך אנהנך)ב(
 בית אל אביאך ' נשחטים ייחודך ועלאוחזים
 בית אל לייהידך ישראל עמך את אביא יאמי
 משמיע אני מררשוה ובכהי כנסיוה בכהיאמי

 1הורתך

 1 4*עקוב
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 ' סיני בהר מטלמדהנס שלמדהי )כטת מה 'תלמדני

 כניך את משקה אני י הרקח מייןאשקך
 * בשמים מיני מכל שנרקחת ' תורה שלמיינה

 מתקים שהם תורה פעמי ' רמוניםמעמים
 עדן בנן יש רמון אמרו רז"ל * העפים רמתכיין

 * לצדיקים יינו את להשקות עתירשהק"בה

 תחבקני. וימינו שלראשי תחת שמאלו )נ( d"Tראשי
634 *Ps באפו רגע שכי שנ' בימין וחבקני בשמאל רחני 
5%, av~n/lsai *רנע פני הסתרתי קצף /ונשצף ואוז ברצתו 
 ' אקבצך נדולים הנרהמים ( רחמתיך עולם ובחסר מסך . .ש1 ,7%

 לראשי תחת שמאלו י שבתיך ' קפון ברגע * ואו' . .154 ,*75
 לה שאין אהבה ' שכינה חיבוק זה תחבקניוימינו

 * לעולם עמי יבושו לא ' שנ' הפסק97,א,1וא)1

 אומות אלו י ירושלם בנות אתכם השבעתי)ד(
 ' ירושלם לנבי בכפרים שהםהעלם

 אם או' הוא בכלם * תעוררו ואם תעירואם
 מה או' הוא וכן * אהבה את תעוררו ואםתעירו
 מלכית נזרה אחת פעם אלא תעוררו* ומהתעירו
 הטונים ישראל ועלו המקדש בית לבנותהרשעה
 אנטיפורם ועל מעט רב עם שעשו עלהמונים
 הניחם ולא עליהם לעמוד בקשו ' בהם חזרוובסוף
 האומות בין חיין שאנו דיינו לא להם אמ' יההטער'

 ' בוראינו שצונו מה sy עוברין שאנואלא

 * השמים מן הגאולה שתחפץעד

 שבגאולת כשם י המדבר מן עולה זאת מי)ה(
 טדבר אל )מצאו שנ' המדבר אל יצאו99,נו*שנצ/מצרים
 ישראל עתידין לעתיד כן ' נתעלו המדבר ומן 'שור

 ישראל שבארץ הצרות מפני המדבר אללצאת
 * הארץ מן אותם וישה אליהו להם יהנלהולשם
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 ביאה על מצטערין שיהיו רודה* עלמהרפקה
 * להם ינלה מהיכהשיח

 מה להם אום' והק"בה * עוררהיך ההפוחהת"
 בהיוה עוררהיך התפוח החה הלא מהרפקהלך

 בשדה ויולרוה ישראל בנוה ויוצאה במצריםאבוהיכם
 חבלה הטסה אותך אמך חבלה שסה ההפוחההה

 ועשיהי העבוד החה במצרים שהייהם וכשםילדתך'
 כן ' מהוכם אחכם והעליהי צבאות צבאוהאוהם
 *  האומנה מנין אהכםאושיע

 לישראל אזהרה זו ' לבך על כתוהם שימת)0
 אוהו ולאהבה השם של מדוהיו אחר למרהרשלא
 ' לבםבכל

 כך המיד' נראה שהוא זרועך* עלכחוהם
 ' המיר הבורא אה זוכריםההיו

 נהרגים שאהם בשעה * אהנה כמוה עזהכי
 ' עליכם אהבהי משים אניעלי

 מקנאים העולם שאומוה * קנאה כשאולקשה
 * ישראלאה

 הנחלים כמו י אש רשפי אהבה שלרשפיה
 י אששל

 ג .Jer ,2 31 * קדהט שם שאינו ' מאפיליה ג כמו ' *השלהבת

 . כחוהם שימני * ד"א ' חזקה ששרחבה כשםאלא
 כחוהם שימני הקיבה לפני אומדה ישראלכנסה
 Kgs 1 ,9 3 * הימים כל שם ולבי עיני והיו ~ שכ' נענין לבךעל

~ 

 שנ' כענין זרועך על כחוהם המיר זוכרינושההא
 " ["15 9,16* כי . המיד נגדי תומוהיך חקוהיך כפים על הןא

 " .Dan ,6 5 ואהבה " שנ' אוהך אוהבים שאנו י אהבה כמוהעזה
 אה נומל הוא ואפיי ' לבבך בכל אלהיך י"יאת

 העלם שאומוה קנאה ' קנאה כשאל קשה *נפשך
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 קרשך שם אה סע"-ם שאטוט על אוחרומקפים
 שאהילה אש רשפי קפה של רשפיה * אוהנונרפאים

 לנו הצר בר " * עלם מוסדי עד *. תחתית שאי ער ע [8ם ,פ.1
 ' היא אחת תיבה י יה שלהבת ' אוכלהאש

 י האהבה אה לכבוה יוכלו לא רבים מיםמ(
 האומהע כל סתכנסין אם לישראל הקיבהאם'

 אה לכעכע יכפין אינם רבים במיםשנמשלו
 ' לביניכם שביניהאהבה

 הנוים משפהוה שכל ישמפוהי לאונהרוה
 ואם' וחזר * אש ערשפי למעלה אט' ,שפפוה'8,6ום4מעלא

 הכוה לא אש במו תלך כי 1 שנ' כענין רבים טים , Isab ,4%י
12%, Ps , ,הנמים באש באנו " ואו' * אני אתך במים הלך כ 
171% Isa~. ' לאש ישראל אור חייה * זה התה * לרזיה והיציאה 

 הון כל אה איש יהן אם ואו' . ללהבהוקדושו
 אה משיב הק"בה אין * לו יבוזו כח באהבהכיהו
 שנ' ישראל את לאבר כרי שנהונין הנוים הוןכל
 המן שנהן הון כל וכן חמאה* לאומים שחסד.3,"0%זעז

 לא רבים טים ד"א ' לו יבוזו בתלאחשורוש
 לפני ישראל אמרו * האהבה אה לכבותיוכלו

 מהקבצין אם העולם אומחז כל * רבים מיםהק"בה
 שפפפו המים אזי " שנ' מים נקראו שהאומוה אותך ן $rs~t p. אוהבים שישראל האהבה אה לכבות יכליןאינם
 ואפיי ישפפוה לא ונהרות * נפשנו על עברנהלה
 באש שורפין ואפיי במים מפביעק האפ"יהחינין
 יהן אם * ליוצרם לכפור להם שומעע ישראלאין
 מן אחד שאם באהבהי ביתו הון כל אתאהש

 מהאראל לאחד לחה הרבה ממת נתעניןהשרים
 רגותן לאותו לו* יבהו בח אלהיו הערת אתלנסחב
 ' להק"בה ישראל אהבת ספני ביתו .הון כלאת
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 שני כענין התורה זו * קפנה לנו אחפז)ו0
 ש .Prov ,7 * קפנה שהיא קפנה ' את אחותי לחכמה אפרש

 ' במעשים ונדלהבטראה

 אדם כבני שרים לה אזן לה* איןנשדים
 ש ,Prov 51 9י אילה 9 שנ' ' האדם בני כל את היא מנ*קהאבל

 * עת בכל ירחך דדיך חן ויעלהאהבים

 אנחנו הפנים באלו * לאחוהינו נעשהמה
 הורה של ומצוותיה הק"בה של פניומקבלים
 להם אףוהק"בה
 כסף' פירה עליה נבנה היא חומה אם)פ(

 לחיצים החוטה יעל עצטם משימים ישראלאם
 נכנס הזה שהכסף כשם * כסף מירה עליהנבנה
 תמירים אהם אין אהם כך * חסר ונשיטנאור

 *בםלכ*ות

 סרברי עצמכם מךלרלין אם ' היא דלהואם
 סופו שהלוח כשם ' ארז לוח עליה נצורתורה

 וישראל * אהכם ממשמשת בריהו כךלריקבון
 'כששבין

 בייסורין עמדהי כסדנלותי השרי חומה אני)0
 ' בהם בעפהי ולאכחומה

 הקיבה ' שלום כמוצאת בעיניו הייהיאז
ש שני שלום לטיקרא א כנהר אליה נופה חננ*  ש .י1% ,66   

 דור על נאמר * קפנה לנו אחות * ד"א ישלום
 נהמעמו שבבנותי קמנה שהיא הימיםשבאחרית
 * העתיר תהמעפ * הצדיקים נתמעפו *חכמים

 ZtpL# 3,18 וחסו ורל עני עם בקרבך צוהשארהי שנ'נענין

 בימי לההלוה כטה מעשים לה אין י"י'בשם
 * בה שידובר ביום לאחורינו נעשה מה *הזעם

 1 א כהומהע*
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 ביום הימים באתריה לישראל נעשה מהכלום'
 ולההעוהם לאברם האויבים שיאמרו בהשירוכר

 אמרו ' סור יערימו עטך געל שנ' ' תורה 1עגמרברי ,483
 אם * עוד ישראל שם יזכר ולא מגוי מכחידםלנו

 השם של בייחודו עומרה היא אם ' היאחומה
 ' השם קדחנה על עצמם מומרין והםכחומה

 יוכלו לא כך שלט הרקב שאין כסף סירת עליהנבנה
 מושיע. להם מעמיר והשם להשחיתםהשיבים

 כך וסונר פוהח שהרלה שכשם היא. סלתואם
 י ובחזקה בדהם יעמדו שלא הנוים בין בנלוהיהיו
 ארז( )שלוח שהאש כשם ' ארז לוח עליהנצור
 אני * ולאש . לרקבון מופו כך האש בושולם
 חומה אני ישראל משיבין כמדגלות* ושדיחומה
 כררך האומות ננד כחומה לעטור אניעתידה

 מבצר לעיר היום נההיך וראה בירטיהו שנא' .iJer ,ן18
 ישראל יהיו כך נחשפי ולחוטות ברזלולכמור
 כסדנלות* ושדי ' מקום של בייחודו חזקהכחומה
 ההינוק אה המניקים כשדיים הם שבדורהחכמים

 הללו כמדנלוה חיים אורחות לישראל טוריןכך
 מנינים ישראל חכמי כך האויבים בפנישעוטרים

 * דורםעל

 ישקיף אז * שלום כמוצאה בעיניו הייהיאז
 ראיהי אז שנ' כענין ישראל אה לרחםהשם

 נאת מה פ בענין י שלום השם להם יקרא ' בעניי * isah ,51ן
 פוב מבשר שלום משמיע מבשר רגלי ההריםעל

 * ישועהמשמיע

 לשלמה היה כרם)יא(
 אלו י המע בכי

 המון והודה רנה בקי מהקבצים שהיוישראל
 *חכנ
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 .את הק"בה נהן לנומרימי הכרם אהנחן
 ' האומנע בידטקרשו

 נבוכדנצר זה ' כסף אלף בפריו יביאאיש
 שנ' כענין צדיקים אלף יהויכין עםשהגלה
 'י'24ש1אשש ישראל ידי שחזקו הם אלף והטסנר,החרש

 ' בגלועלתורה

 עלי הקיבה אס' * לפני שלי כרסי)יב(
 * כבראשונה כרמי אהלבנוה

 '  פריו את  לכופרים  ומגיהים שלמה לךהאלף

 חלק גומל הלפר אמרו  מכאן י  הלמהייהםאלי
 שהמאתים כשם חלקים ה' נוכול והמלמדאחר
 י חלקים כעשרוהאלף
 שיושכת ישראל כנסת זו י בגנים היחצבה)ינ(
 * הטלכיוה ביןבנלוה

 טלמד * השמיעיני לקולך טקשהכיםחברים
 פותתין שישראל עד משבחיןי השרת מלאכישאין
 ש .706 ,38 7 בני כל ויריעו בקר כוכבי יחד ברן ז שנ' *ברנה

 'אלהים

 רברי זה ' לצבי לך ודטה דורי ברח)יד(
 והם * בגלות שנתאחרו על שכינה כלפיישראל
 י עזרתך מהם שתבריח האומות מן דודי ברחאו'

 שהצבי כשם י האיילים לעופר או לצבי לךודמה
 וחוזר מלונו את הוא וזוכר העולם לסוףהלך

 האומות בין הם שישראל אע"פי כךלטקומו'
 ש "ע ,37י 5 * ירושלם אשכחך אם ש שנ' מקומם הםזוכרין

gyשלה שהרים ישראל ארץ זו י בשמים הרי 
 * לשלטה היה כרם * ד"א * בבשטים נודףריחם

 ש 181 5,1 צבאות י"י כרם שכי שנ' ישראל אלו זוכרם

 שהם האומות בין * המון בבעל * ישראלביה
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 ביד * לנוטרים הכרם את נתן ' רבים מטיםהמון
 ישראל נתהי הק"בה אם' * 1ffyS טשכוםהאומות
 לנבוכד נרצעים י לע"ז וכירכום ישראל מלכיביד
 לפרנונ כנו שנהן למלך משל * לע"ז ומשכוםנצר

 המלך לו אם' 4 רעה הרבות ימדו הורהללמדו
 סומב * למופב להחזירו אלא בני לך מסרתילא

 בני אח אקבץ לפני' שלי כרסי בני. אתשאקח
 ישראל ננסת אומרת שלמהי לך האלףלביתי'
 כשהנליהנו צדיקים אלף הלא העלמים כלרבון
 . וכסה כמה הראשונים על הוספנו ועההלבבל
 חלק נוטי הלומד ' פריו את לגומריםומאתים
 שכר לנו ' 'יתן חלקים'* ה' גומל והמלמראחד

 היהובת * דוחק מתוך בגלות בה שעמלנוהתורה
 בין שהם לישראל אומר הקדש רוח 'בגנים

 בהורה עסקו לקולך מקשיבים חביריםהשמות'
 חבירים חבירים ותהחברו מאהבה *מדיםותהיו
 i?en אני כ* לקלך בתורה מקשיביםלהיות
 * השמיעיני בהורה עוסקת שאת בזמן קלךלשמוע

 שברהת אע"פי ישראל כנסת אומדת י רודיברח
 לעופר או ברגליו קל לזבי 5ך רומה עודממני

 י בשם*ם הרי ע5 כבראשיה להיכלך ח"כהאיילים
 מש5 ש לשלמה היה כרם פירש 1"ל מריאבא
 י המון בבעל לבלסה היה כרם מליצהיועל
 הכרם את נחן הימון* בעל שפמו הוגשמקום

 כסף אלף הפריי אכילת בשכר לו תתנולנופרים
 גש בא אחת נערת יהובת היתה הכרםובועך
 מה כ5 המפרים 15 אמרו הנערה פיקחהכרם
 י החבתי שכן 5פ4 עא4 כרם4 שני ש5משבכרם

 מעתה האם וסאתים בשכרך שלמה? ' 5ךהאלף
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 והנערה לנו הכל אלף פעמים מאחים הכרם.שינה
 נשאלה הכרם בעל אום' ' בגנים היהצבהשלנוז
  אין  ואם עטפם ההיה עמכם להטה רצונה אם שהאת

 חבירים * לעצמ* נוטלה אני עמכם להיוהרצונה
 * השמיעיני . חפצה אח מה לשמוע לקולךמקשיבים

 ביד מסרהני כי אעשה טה דודי ברח שנהואם
 אעשה אבל סיכאן לבאת י יכלה ואיניהנוטרים
 לך ורטה * רגע במעם והסהלק כבורחעצמך
 על * טכאן וקחני וזהוב * האיילים לעופר אולצבי
 והטליצה * מלנדהי ואל ארצי אל ' בשמיםהרי
 למי י שלטה של כרם שנקראו ישראלעל

 את נהן האומוה בין * הטון בבעל ' שלושהשלום
 איש * כסף אלף בפריו יביא איש ' בידםעמו
 )פרים( אפרים את לאכול כדי י wp נקרא 'שעיר
 כשם י אל"ף שהוא הזה העולם תמר י ישראלשל

 להמיה נכסף כך י האוהיוה לכל ראשוןשהאל"ף
 י אבא העולם שכר על חשש %א * הזההעלם
 .%rG( ,25 ב3 לי %מה למות היך אנכי הנה עשו /ויאמרשנ'

 ' חמד הראשון ' כסף אלפא * כסף אלף 'בכורה

 אם' * לפני שלי כרמי * כלתה ונם נכספהכסו
 יאמינו נם בירינו' מסורין ישראל כבר בלבועשו

 לנו נחה הזה העקם * שלמה לף האלף *בדתינו

 וסאתים האומוה' למלכי וססרהו הא שלךבי
 פעמים מאהים ישראל אם פריו* אחלנוסרים
 י בדתינו מאטינים הם לנו Lh~t שהם סמהיותר
 בירכם סמרהים לרעתכן לא להם או'והשם

 פהם נשאלה אלא שכינה כנפי מהחתלבדיתכם
 או ההבל אחרי ללנה נאותיו לעזים רוציםאם

 1 איצאת

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



106

 בין שיושבין ישראל א* * בגנים היחשבה *לאו
 העקם אום' * לקולך מקשיבים חביריםהאהלות
 "%ך* מקשיבים נכר* אלהי חבירים לישמחברים
 משיבה * רצתך נא השטיעיני '. בדעהך מהלשמוע
 תתתני התהיות בבור שהני כבר ישראלכנסת.
 ברח * בהם . למרוך שלא והשבעהני האומותביד
 או לצבי לך רומה ואז הנאקה rp עת עדרודי
 ותביאני והנאלני עזרהך השלח האיילים*ופר.
 הבחירה ביה והר זיון הר הם בשם*ם הריאל
 ריח מקום ') יראה י"י זבהר ' הטוריה הר4י,*ייפ0זהוא,

 כריח ג או' הוא וכן . ' ניחוח ריח מקום הקטרהז1544אעג
 הראשון* למדרש קרוב * ד"א ' אתכם ארצהניחזה
 * לשלמה .ישראל* אלי כרם * לשלמה היהכרם

 אב בזכוה שבהם המון בבעל ,1לו' שדיקלוםמלך
 העלם לאומוה ' לנוסרים הכרם את נתןהטון*
 כסף* אלף בפריו יביא א"ש * בהם מושליםלהיות
 עם צריקים  אלף למלכוהו שהביא נצר נבוכרזה
 סיון * אלף 'והמפגר החרש ש שנ'  יהויכין גלפז.1,,1512י1

 לשמוע מהרישין הכל ,להיו לדבר ,פיהםשפותחין
 * אני ואדברה ממני מהחרישו .איוב שאם' כענין דבריהם ) .106 ,3צ13

 בהוק* שהעמידו הם והם' אלף הם וכמהחכמתם סרי לרבר פותח אדם אין שוב שסכרין כיוןסםנר
 כביה )ההורה נהרביה ומהם בבל בניתהתירה
 זה לפניי שלי כרמי י הזה היום ועדשני
 ישראל את לנא% חרצבה שטבקש הקדש רוחדברי

 העיקם לאימות ואו' , * הארץ ככפות מר'לקבצם
 בידכם וממרהים שהגליתים אע"פי * לפני שליכרמי
 בשינוי עמי אה קניתם האם ' מהם נתיאשתילא

 * ז%הך אדתים בעלתו ג שנ' כענין בעלים רשוע ג 184 ,ש3י
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 ' לנמרי למשהכם נחלפו %א מהם נה.אשתי לאאבל

 ננולת* פינ'ה וקרקע חפץ ארץ ישראל נקראווכבר

 לך אין * שלמה לך האלף עתים הם שליכרסי
 אבל לבבל שנלו הראשתים האלף אלאלקבץ.

 יותר יהיו אם כלומ' בהם כיוצא ' הם לנוהנוהרים
 אטו' העקם אומוה פעמים אלף עהה שהםסטה

 , .Dtut ,צ סצ אלהיכם יני , אם' האלהים איש משה אבל 'וסאהים
 * לרש השם*ם ככוכבי היום והנכם אהכםהרבה

 אם הפיצה מה י ישראל כנסה היא בגניםהיהובה
 לעץ( ולהשהחוות הנוים כמשים אשר בגמםלהיוה
 תלטידי אלו ' חבירים י"י' ביראת לשוב אוואבן

 שלמה לך האלף רז"ל פי' * שבועוה בסםכ'חכמים
 חד רקפליא מלכוהא ' פריו אה לנוסריםומאתים
 לשלמה' היה כרם * ד"א מיענשא* %אמחמשא
 כענין המון בבעל לשם שהיה כרם הםישראל
אשנ'  ח ון ,8. 5 המון מקום הוא המקרש ביה כי י חוגג המון 

 עמו את נתן י לנוטרים הכרם אה נהן 1ישראל
 שנופר כארם אוהם נוסרים שהיו למלכיםישראל
 זה * איש 1 כסף אלף בפריו יביא איש י הכרםאה

 8ייצי.$אא~4 נבור ירבעם 4והאיש שנ' כענין נבם בןירבעם

 ' כסף אלף בטמשלתו הביא ' בפריו יביא *חיל

 השבט וקרא שבמים י' שהם סאות עשרכלום'
 מיצחק אבינו יעקב שנהברך ברבוה ק' שם עלמאה
 מאורריך חק אוהיוה ק' האלהים לך כהןבפסוק
 האלהים איש השילוני קאחיה זה א"ש ' ס"א .ארור
 שהם מאות י' כסף אלף ירבעם של בפריושהביא

 ' י "יצובן וירבעם ההיא בעה ויהי * אום' ההא וכן * השבפיםי'
 בררך השילתי אחיה אותו וימצא מירחפלםיצא
 השילתי אחיה יהפש חדשה בשלמה טהכסהוהוא
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 לירבעם ויאסר קרעים לי"ב ויקרעה החדשהבשמלה
 ישראל אלהי, י"י אמר כה כי קרעים י' לךקח
 אה לך ונהתי שלמה מ"ר הממלכה את קורעהנה
 בקש אחיה נבואת ששמע כיון השבפיםעשרת
 אל מצרים ויברח ירבעם ויקם * ירבעם להרונשלמה
 כרמי י שלמה מות עד במצרים ויהי מצרים מלךשישק
 ' לפני שלי כרמי לשלמה השם לו או' ' לפנישלי

 ' עליהם להמליך ארצה וסי וברשותו שהםישראל

 עשר שהם שבמים העשרה ' שלמה לךהאלף
 מרשותך לקחתים ולא , דוד בן שלמה לך היו ימאות
 ואתנם מטך אקחם שהמות לאחר אבל ימיךכל

 יהיו ובנימין יהודה שבפים ושני * ומאתים ילירבעם
  בירויטלם יהיו הם פריו את נופרים שהםלרחבעם

 בין ישיבתם זכר הגלות לאחר הנלות' זמןעד
 ישראל את ביניהם לגמוע מבורים שהגדם *הנוים

 אוטר והקיבה השכינה כנפי מתחתולהוציאם
 בננים היושבת ישראל כנסת * בגנים היהובתלהם
 מתחברין שהם העלם אומות * חבירים ' האומותבין
 להיות תרצי דת זה לאי לקולך משסיעים י חברלי

 ברח משיבה והיא מהם* נקמתך אנקוםוהיכן

 קל לצבי לך תדמה וא? הנאיקה זטן עדדויי
 על ' נקמתי ותנקום האילים לעופר אוברנליו'
 ' בשטים הרי שהם ישראל הרי על ' בשמיםהרי
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