
 ווו 5שן ו4נשץ 8ב אליזוזר רביפרמי
 החשת8ק

 בוכה. מיה לו ישב בםרשק. וורש דיה טנא . הסענה גבי* rw' מוו תרקם לצנע שמו מקנש בן כמעזי-נוי
 בפרתן. הויש שאתה אתה סצפעך שטא בוכה אתה מה טפם אביושל

 * בוכה והיה הטענה גבי על לו 'שב . המענה גבי על ופרש אתהעכשדו
 , קקענח נבי על חורש שאתה אהה טצפער שמא בובה אתה סה ספניאזל
 אמר תורה, ללט.ד מבקש שאני 6 אסר , נוכה אתה ..ולרה 5ש 6אסר
 * תורך ללטוד מבקש ואתה אתה שנש י*טונה עשריך ב! חולאלו

אלא-
 . הפפר לבית סומכו ואלוה בנים לך . טשלקי אשה יד קח
 ואנשף . זול א6וצ לו שננקה עד עלום פעם %א שבתא שמיעשאז
 ללסור סבקש שאגי פפני לו אטי . בוכה אתה ל4ה הור"4ס בןלו

 אצ5 לירושלים עטה תורה 7לסוד טבקש אתה אם לו ששר 4השח
 חזקה לו ישב וכאי בן יוחנן רבן אצל והלה עמר . זכאי ב! יוקערב!
 סבקש שאני פפני 6 אסר . בוכה אתה סה ספני לו אמר .בוכה

 שר6קמוחה41עיט.שר6סשו6רלשרפתה

6הח"
 וטו 6 אד לש. ט אפי אמפ%4ו%ממשק.

 צומם* מה אן6במפמ 9ש"*ובמ"ממ.שיק-
 bnwSn 6שח 6פרטמ.פמ"ר א"ששד6שאמ

 %% %א שש י עשה . מרבק ן עת 6 ואר יק חשתס
 סלפמך שהשדתמ טפני 6 שד בעה אתה פז *-ספמ א%ב"ה ה" וב סומות והעטיו ריבץ לפס פע ריג שילה עדבמם

 מך רה שען כשם זגדטנצי טת"1צק. ס6שוגשפמח-

כך?ש"
 אחה. ט בן נצי אל לשמם. נשן עיואז חח

 נברנערתיאצל אם-6ה אצף* פער ואםוי" ויך., חיתוצי %א עלאואוותיעמסאתההיקמסאמ.יל
 חמא בן קזשע י" שיך.ייל אכממא חא חן יגלחעמאש*.

 אקשר מש- אשקם להם אסר וגו אכסמא ושאל ש"ת המק מ יא"
ק שלא 5ש ויווחם  פשכלש*זיר-ק עיא יים 6שםעה 
 חחקנא 5חע 5 מצדו יגיוצאן והם קזשעועוצמה יד5מ

 טויחןםשלאפחםכ6םו-צאטח6הש
 ומך את ותה *חשים יך עיה ישמהם היקמפ של בסשפץרו עתיפוזק

 לפ שם 1םצא ועחתו תחשים תלה . טנפיך רא6ע
 ועשת צלת ק . אצ6 סהיח הפעה וח1נלמ61 זט9. בן6"י

הכפז צצ" נק קצו נקרא יפן . שמע מצא ובך פהק נעומדשת באיסס%ק
 **9 ש, ) סיח *ע ש ששטם י *4 פשט ו * "ו סו . פשש ירשאס6י ממס טישו9*סשט פמ41 שי4עע*"ש.ס* אפץ
 915ק: מטס )טש *חס טפט פין %ים טטז. דספ9ן: סשה% ח*ק

 4ט.נ=ת,ס eDD םש:91 לנ ww~ 6ש.ג%ט" %ס "שש9שש
a יפמסאמפא, 5חס שח ** שש64 D P  חעע.%טס, 

 9ט: 6 סק %5ימנפ
9ס שאי9פספא*ס4ש%9פ9"י.אתה49*. 4ני.מ"תוסחשממ%4ו%4,י9,%%יפיי*ג*" בנחודק



 אלישר רביפרקי*
naanמריון בן נקרנים על אסרו . קרטלים סגדתן למעלה טשי שהי 
 אסרו . בירושלים שהיו וא' אחר לכל קדח ואים שלשה כהון לושפדה
 פוחלץ נמת של כורט ארבע בית לו שהנץ שבוע כלבא בן עלע*ו
 מקום * עשו להם אטר בא אליעזר ר' אבימאל הה רו אסרו .בזהב
 5ו אמר אליעזר בר' שניו ונתן אשו אותו והכליבו מקום לוושמנו
 הרבר למה משל לך אמשול רבי איל . התורה מן אתך דבר רםאטור
 כך מוגמא  שההן סטה יותר מש לרצצא יכול שוע הזה לברירומה
 לו אטר . סטך וקבותי סטה יותר תורה דברי ליטר יטל איםאני

 מים ומוציא נובע שהוא זה לפעק רוטה הרבר למה טשו רךאטשור
 לוסר ינול אתה כך מכניס שהוא טסה יותר סים להוציא בכחוויש
 מתבייש אתה מסני שטא אגל טסיני שקבלו מסה יותר תורהדברי
 יושב אליעזר והיה רחוץ 4 והלך יוחנן רבן עטר טאצלך עופרהריני
 פעם של כקרנותיו יוצאות וקרנותיו החסה כאור סאיראה ופניוורורש
 על תשקו מאחוריו יוחנן רבן בא . לילה ואם ים אם יודע ארםואין
 מחלציכם זה שיצא ויעקב יצחק אברהם אשריכם לו אטרראשו
 כך לא להם אטר בנך לאליעזר אזל כך אטר לסי הורקנוסאטר
 יושננ אליעזר ר' ההר טחלצי.. זה שיצא אנו אשרי אלא *סר לוהיה

 ינ*ד ל עומד ואהח תורה דברי לואר יכול שאיני שב אבא לואמר נבה* רגביו על עומד אביו שראה כיון רגליו על שסד ואביווחרש
 לראאך שבאת' ועתה מנכסי לנרותך אלא באתי ע8כ לא בני לואסר
 . בסתנה לך נתונש והם מהם טנורים אחיך הרי הזה השבח כלוראיתי
 סלפני בקשת' ק-קעות אירו טהם באוש- שוה איני אני והרי לואמר

 בה ויושבי תבל וטלואה הארץ לה' שם לי זית! לפגיו היההקביה
 ה' נאום הזהב ולי הכסף לי שנא' לי נותן היה בקשתי וזהב כסף"אי6
 כל ס! על שם ברבר תירה ארא הקביה מלפני בקשתי לא אלאובאות

 , שנאתי שקר ארח כל הצרתי כלפקודי
 שלישי13רק

 תהלתר כל ישפיע ה' נסורות יסרל סי פתח הורקנוס בן אליעזררבי
 או הקב"ה ופל גבורתו לטפל יטל שהוא בעולם אדם ישוכי
 מקצת ארא לסגר יסלים איק השרת מלאכי אפף תהלתו כללהשמיע
 למען לעשות עתיר שהוא ובטה שעשה טה לרחש לנו ישגבורוריו
 ושטר הקבה היה העולם נברא שרא עד . טעיתי ישבח לדורייר שנ' סופו וער העולס מסוף שברא בבריותיו הקבוע של שפוחירופם
 את כרוים והיה העולם את לברוא בהחשבה ועלה בלדרישרול
 לנסוך דויה הרבר לפה טשל משלו . עוטר היה ולא ספניומעפלם

שועא  מספיקבאיר
 סס"4 ספתי " עין .:tr~W ע'ע. , רופי ניודי גין wspW יספו אש 6ץ ט' שגץש4ס
 )מוסווים כפו ס1גס גפין .י'6 סידיו ומן : SnhI,: )דיניו . כו' 6גיו סרי )ו אמרו : פס גנפ' ססו6 ספו גפדר'6 סגי'קסמו

 וסהיפ ~מס : מש גסך פ.ניסס 06 פגפיס מני י'6"
 פוסס גזר )יס'ח )ס"מ וגוס פומי פחוס דוין נמיך ספגרפ פסוס גיס 61ט .לפסיס
 גחני. מ פ'ס וס61 , ג' ס'ג גקוויין סוסוק בסון נ'כ פא6 גו . 1ג6,ס ס' 6פו :ג(
 15יג ג) : ג' fp וסניטתו פיו ג"גופ וכש . ע6ש ס' 0161 ספג %י סגס4 )ייפיג

 : סמן "קי גרגסיג מקר גסס פגונים טוס'! פויוי ג) סי' . סניפיפך
 גמוע 6'( מ' (otvo גפו פ*קק י . פ" גא

"116 
 סירקה . ס1מד סיס 1)6 :

054Ot5po פפגס יתש י6 פ6ס tOst) 6( פפפסיסס %* )גפ ופפיו0 קנס יסים



 8.נ אמשי וביפיס
 את לקניו החריט וקבקז כך לננוח. מתחיל אינו וטוצאיווסובאיו שוהחץיו' באלץ מהרים אינו אם שלו פלטריס לבמתקחזוא'רוצה

 ובית הכביד וכסא ערן וגן וניהנם תורה הן ואלו העולם נברא שלאער נבראו דברש שבעה . התשובה את שברא עד עומר היה ולאהעלם
 ראשית קנני ה' שנא' טנף הירה . טשיח של ושטו ותש.בההטקרש
 מנץ גיהש , העוים שנברא קורם ר"ל קים . טאז - מפעמו קרםדרכו
 נכוש שלא ער סקרם * סקרם בערן נן אלקש ה' ויפע .שנא' טניןערן גן . העולם נברא שלא ער סאחטול . תפחה סאתטול ערוך כישנ'

 נברא שלא ער טאז . סאו כסאך נכון שנ' טנין הכבור כמא .העולם
 ער סראשון . מראשון סחם כבור כסא שנא'_ טנין בהטרק .העולם
 תש4 וכתיב יערו הרים בסרס שם טנין תשובה . העולם נבראשלא
 סגין משית של שמו . העולם נברא שלא ער ער.רכא.טרםאמש
 אפרהה לחם בית ואתה אוטר אחר כתוב . קם ימן שמש כפניש4
 נברא שלא סקרם.ער ומוצאותיו.מקרס. יהורה' להיות.באלפיצעיר
 . העולם את לברא הנשיה ששפה בתורה הקביה סיר-נתיעץ .העולם
 11 וההוא'כבוח אי לסלך טקלסין עם אין ואם . מולך ומאעיסה לפכך סחנה אק ואם צבא אין אם העולטים רבון ואסרה לוהשיבה
 לברת הקג"ב נתייעץ בי תוו-ה אסרה . לו וערב העולם ארון שסע .סלך
 טלכות כל חבסים אשנו סבאן . וגו' ותושיה עצה לי שנא' העולםאת
 וכטת כמה אחת על. ארם כל ושאר 'Q'sYI לה היו רור ביתומלכות * הא וסופר סבין איש ,,rv דור גן ויהונתן שנא' יועצים vnw :6יזר בית טטלכות לסרים אס ומנק . מלכות מלכותה אין יועצים להשאין
שהיא
- 

 ותשקף אוטר אהה וכתוב . חכם לעצה ושומע שנא' להם טובה
 . וארץ שטים . הן ואלו ראשון ביום נבראו כבריס ח' . יועץבהב,
 על אלהש.טרחפת ורוח שנ' וטש, ורוח כהו. ותהו . 11חושךה4ר
 . א' יום בוקר מהי עיב ויחי שנ' ולילה יום את אומרים ויש . הסיםפני

 והכתב והקשת והמטה והטן הבאר הן. ואלו . השמ בעםושטנה
והמרחב  מספיקבאור

 hm נס6 ס1מיפ5 ג' )'מ שריס 6' ג'ו למיס . דגייס "גסס : סופיםבמטלא
 9ד וגריו : פס( )ער"ן והמד ופ' ~or כנ" 6' ;רכס מנג'ר , מגסס סני' )'6 (דןוגבו

ס)"
 עקב מיי )טסיי מ:;) ישי ית' )פניו מגינים ססס כוירוס וסוף . O)~DO נגיף

 נמם )" . נממ(ג: ספו פסס וי( סנגרך מכס י( 6מר1 סם סגמדוס ו6ס'פ "1(פסקך

0פור'"
 יית' 6,)1 0ממסגס גי ממס נגרינו דגריס 0(גפס סג) ימר

 וגממס.פ . גמסס0 סו"
 מקמר כני" דניי ))י03קזמס1

 ס(ןר'"
 לסוגרים )תסיג )11 6ין 1: גל סעס 61פי , סיס

 , )גר ~(פו :קנ'ס סיס כעוס ונרץ ס)6 סר ס"מר וט נקיק ,י'6 מנינו סננן ,גפסטן
 מ6מ , גי'6ס נ"ך )6 ינכס ..6ק'נ מ"מ ס) וסמו : פ'ס ןגי'1 סומי )ג"1רסלמו"ס
 סיעסס ספפו)ס פו סיין ניי6ס דוסון גת; 01נ'פ . )יפ'ס( . ~גריו דניס סגפם ,ימן ו;!)פ סל) פן סע"פר גפנ 16חו ס5י6 !6 , גרייט וכע פקסס )ו;! 0))ו רגריססגר1ג
 סיף )קמן ד6ש6 וס6 . ספו)ס נגיף ס)6 קורס ר') קרס. : סני ייני וישן ש.ניןפיי
 רנרג סס 1:(סת'םי'פ

 גגו"
 ס.פס ססוו0 6ג1 )1מ1ת, ט) לתג סייגי ססמ(יס גין גס'ס

 מדוס : )דס'י( סס ווי) גיורו סמת(ת: סג) ג'ס:ס 1ס . תפחס : סמ1וס ג"ס מתמסגתונס
l~Ch1D. 6ש6 ו60י וס'ן DSn 1(חכג : מקדס )ן;יך )נג1 ידגם טד . דג6 פי 6)1, 
 Dal גגמד6 שי' ,ן1י1 סיס ס)" מנסוט נר,: , "11( תסג דג' סס נדוים 0ר6'פ שי'ופיין
 , טמ1 יען . סם(סיב .*י'מ)סי סמי און )פ1יטמס : )'ג ;וק );מן סיין . מ(ימ sa סמו , ופויסו 6100גף

 נקו"
 כמגנז : פזי סרגני 1)סקין )ייון מעתיד סס ע) ינן סמו

 ו6פ 6ת.סטפיס ef~)h גר" גר6סיפ ס;"מר . 61ד1 כפיס : 6' "ג מנ'נ? גו'.יגרם
 וסוסו : פסיס פ:י פן ומוסך דגסיג . ומ-סך : 6ור ירי נרסיס ויחפר ר;ח.ג . יקור :זקרן
 מסמס ;סו , 09 נס 1;1') , סס מ:'נס נ'0 , ופסו ס~כ1 סיסת י4ק דגחיג .וגוסו

 te~a ימס פ,סר . סג4 ין ו46 ג' גיוס 4 : פסגסיג 51ופ )סס ספגי846מהרפ
ושש



 ירושלים . בסו"שבה ע6 דברים ועשנה ורגיקע. . שמתונת"מבהב eea~ ים899
 השנהם. תווצת המבול ומי תעצם הצדיקים ושרוצת אבותורוחא
 נברש טקום פאתה שסים . הבא לעולם וזוהר חזארון הץסקרשוהשבת
 היו כשיסה ופרש טמנו לקף לבחש שהוא הקבתן של לבושומאור
 שאסר שדי שטו נקרא ב! הי די נהם שאטר ער והולכיןפותחץ
 כשלמה אור nmW שם נברא לבושו שטאור וטנין . ועמדו רילשמש
 כסא שתחת מפלג נבראת סקוס באיזה הארץ . כיריעה שמים%מה
 שנאסר הארץ עפר ונעשה הפים תקפאו המים על וזרק לקחהכבור
 אהיזים הם אוקיינוס במיכר יחוסים קורקשי . ארץ הוא רוטר לשלגכי

 השמש וקצות השמים קצות לנין הארץ קצות בץ אקיינוסשמיסי
 הוכן . עמיתיו במים הטירה שנאסר פרושים הם אוקיינוס כיסיעל
 לסטה קשתיה פרושה כאהל ופא כררם למעלה עולה שמששל

 קצתם השסים הן נך תהתקק יושבים אדם בני וכל כמעלהותוכה
 ארבע . לשבת כאהל רטתחם שגאטר כאהל למעלה ותוכןלסטה
 רחז . המערב פנת רוח . הטורח פנת רוח בעולםרווחת
 ישא האוה משם המזרח 9ת רוח . הצפון פנת רוח . הרחםפנת
 ברבה ונשטי ברכה מללי משם הדרום פנת רוח .לעולם

 יוצאיי
 . לעולם

 פנת רות . לשלם יוצא ששך משם הטערב פנתרוה
 הצפי

  טשם
 . לשלם .יוצאים ונשטים וחום וקור הברי מוצרות השלגאוצרות
 שהוא שיאסר סי שכל אטד . נמרו ולא ברא הצפון פנת רוחד'א
 . אלוה שהוא הכל וירעו שהנחתי הזאת הפנה את ינסור יבואאלוה
 . ולרעמים ולברקים ולשרים לרוחות וכזועות iP:tDS סרור הואושם
 טאטרות ב" . הרעה תפתח מצפון שנא' לעורם יוצאת רעהופשם
 רקיע* יהי אדהים ויאמר . אור הוי אלהים ויאמר . הן 1ח6 העיםנברא
 אלבום ויאמר . הארא תדשא איהים ויאסר . הטים יקיז אלהיםהאסר
 . הארץ תוצא אלחש ויאסר . המים ישרצו ויאמראלהים . טאירותהוי

 ויאסר . לכם נחתי הנה אלהים ויאסר . ארם נעשה אלהיםיאמר
 בחכמה הן ואלו כוילו ובשלשה . לברו האים היות טוב לאאנעים

 יבתבוגה כמפיקבאור
 : סטפ*פ גין גע'פ שגר* סדגרי0 גין אפס טקמסיג 6' ג'ו אסתרס י4ס שקי9ו

 ספ,ס, ספסור . גו' גפמסגס עזו וגריס י' : סר"ט!ן 6וש ס) קסו,ס ס!6 16)י .וסגסגת
 . ספ!)ס וגרן ס)6 טד ג,גר6ו רגיש סגעס גין )עי) 6יקס מצג נגר וגכפ'קסגיגוס
 פפ)ס ס) סי"מד פקוס. מס גטיסו4 ספודס )נ! ניטר . כנוזו פק!ס פ6י!ס טפיס :11'פ
 . ר'6 ם0% סי' חפ כגיסיי. פקוס מפל וגדמיך) מחלפו ס' נגור גרון נמוטג)ייס
 06 . סס"0 ופי סססווסם ~פסיס פסופ61יס פפ)ו0 פ6הס י') . צנרנו מקוס מ6י!סספים
 סנפסן י') . )ט* פכר : )!ס ומסיג . סנגד)יס פסטג)יס 16 6מ1ט, גזי גענה יס'פ6)
Sho"'0ח)גפ . %ש גרוס פל ט' סעפו גפו 'ס' )מעל, ר* יסוגל . *מ,ע' נוי י 
 , %ץ פניו ס' י6ר . יכסס גי חיך 61יר פ6פי ימו , )י%ן רפ, . וסכוי . טיטן%קם

 . 08 ג) 0פ) ופיטנו יפ' פות ~WWD~ . eh opt סיקל פ) מתפס ס5) י')י!'. :'?N_h פ!סמע נסיו : ינוס חסד סוקס fg סספיס נגיפו מדשיו ושפס 6)סי ספרכןזסנ!ווס
 ומלגט ויסמין סי טג6פפ נ6פי, דפו )ש , מיפוי גרסי סיפור )סס,ח oitsn יפ)פ9)0'
 ספש0 סיס פי סו)וו0יס ח) ילון ר') וגר6פ. פקים מ6י!ס pha : י' ימס 1Dhnפר

 ~tW:*g ונרפי סילבוס גממיק גגי% סס6רן ר') . סגג,ד כס5 ס0מפ פטם :5ו00
 פטפט פש69 קיקם פוך ופיל 8י' ספפי0. קילוסי סגגוד: י60 פ000 נס)נסופסרה
 'otnK' ים טסספוס ופי' סנס~פ. וכס ,קיסרו

0 *יא 9* ש . *ייו~ס מם  
 סנדל *' . 0ץד0 ספ14ד: א ססמ* פג99 1'ס 6' י'ג o~a מוס' rwיטיס.
9 %8 ס4ש אס גזת . ס' פוסס רסק יכונר . גפ031 יתרוס 6יגפ :טקס  פ95ן מחאו י' מהו. ומ00% גפדיסט0. וג'ל גו?, מ'. %15וס ote ממפיג09 " י 

8:ע * ל פוטר יאש fDaWt~lnW fw גפפס%9. אצק ססמ0.הס%



%צ9, א   בקעתו בתבונהל שצצם טק אהץ ונף .בחכמה ה' שנ', וברעתמחפה יי 
 שהים רוח אותו : תטלא שטף - חמשכן נע5( ובשידתן * נבקשהייסות
 נן שנאסר .הם9-ש בית :נעשה וכשלשחן וברעת. נתבדהבחוסה
םאשה %  יטלא נחהשת הרש צורי ' שחלי-יאביו'איש :פשה פא 
 ,ae' להבעת עתיד וכשלשתן * הרעת ואת התבונה ואת החכמהאת

 והשלשתן שלאו. חדרים וברעת יתכונ! ובתטנה בית יכנההחכמה
 יהח ע14 31חה שנ' הסשהז ימלך נתע כפולחו ושלשוק . ,ruant,8ת 80י חככה זזן ה' כי שנא' לישראל אובות כצרעת שלש ללקעתיר

 5 וט' ובינה חכרה רוחא'

 רב*שךה
 של אוו בש של WW1 הלפלאים הרקיע את הקלש בראבשני

 כראשית taff ולישון ביום ננראו הזפתן השסים חולא .נירגם
 החיה ראשי על -מות שנא' "ית ף ר-י "ל י4. *1**, ף שני בים ברא ר,יע nrw הארץ ואת ד,,פטש את אלויטלבהא
 אבות כברנש . הערא הייה כין הוא וטה המרא. וזקרח כעערעע

 שהוא יכשפש בפיז שהא כבר השכום בל על סיד והחשוטר4לית
 עתירין הצדיקים וכסוה1 . שרי עמיה ונהח-א של בצחרים בגבורתןמאיר
 העי6 היה הרקיע יאלולי הרקע מיד שהעז והמשב-ים שנ' לעיללהאלח
 מש בין טבדיל והזי טמאו. ולמנקז סמנו שלמעלה הטים מןנבלע
 מש בץ מבדיל קהי . בקודהכום יקיע הזי אלוים ושמר שמץ4ים
 בעם שנבראו חזםלאכים . התדחונש למים הלמתים סים ביןלטים
 נעשץ לפניו משרתים וכשהן רוחות נעשין ברברו נשלהין כשהןשגי
 כתות ד' . לוהט אש טשרתיו רוחות טלאכיו עושה שנאמר אששל
 מיכאל של ראשונה טחנה רוקביה. לפני טקלסין השרת טיאכישל

 ול שלישית סחנה . שטא6 על' גבריאל של שנייה סהרהמיטיט.
 של ושכינתו . מלאחריו רפאל של רביעית סחנה . טועניואוריאל
 למעלה חזלף גבוה תשא . הס כסא על יה"ב ההוא . גאטצעהקב"ה
 ועטרה חשמל כעק שנ':',איא החשמל כעין ככח-ו טרשת .באיר
 בכר טשוט8ות ועיניו פצור על המפורש שם וכתר בראשונתמה
 אש של ושבפ מות ומשמאלו חיים טימיט ברר וחציה אש חציההארץ
 משרתים טחחלה שגבחת מלאכים ושבעה לעניו פרוריה ופירכתגיח
 וברך כאש רגליו והדום פרגד- הנקרא שוא החרוכת מן לפניםלפניו
 צףק . לכסאו סביבות טתלקהת אש . ספיר כאבן כבח-ו כסאותחת
 הנלנל ואשן אותו שבבים כבוד ענני שבעה כסאו סכוןוסשפפ
 רגלים ארבע של ספיר כעין כמש ודטות . שבח לפניו טתנק וחפזוכרוב
 לאוע- פנים ארבע .. ורש רנל כל עי קכוקךם הקורש ררותוארבע
 * הכרובים הן והם כנפש וארבע שנא' טהם לאחר כנפשוארבע
 וכשיצא . אדם 8ני הכרוכים שני טבע טרבר המורח פני מדברובקשיא
 וכשנצא * אראז 8ני הגרובים שגי טבץ סרבר הדרום פניסרבר

טרבר
 טס8יקבאור

 גי' ס35ם סוני6 וולס 14111 דסףס פמפס נ' ציץ קעי) ופי . נ.פס ס) אסו רפרק
 ניוחס ס3 ו56, . גיסכן ש מדו מסייף 6'( 14 ודחיס f~o פקוסאיסוף.

 156%. כפסס ש' . מ"פ oag : fVhie מ" סי1 -סו10פ6 וכרס פס כפופ פזי יגסונלו
 5, 555ס'. 5ס% enNh 8פvwn 5; ושש נ%"5ש פשייה שאיי"5

ספות



 אלשין הניפוקי8
 טרבר וכשהא * שהי *גי הכרובים שני סבץ סרבר המערב פניטרבר
 ונרגלי האוענש ולשסתם נשר פני הכחבים שגי טבע מדבר הצפוןפני

 על  משקיף וכשנצא . ונשא הם נסא על יושב יושב  וכשיצא .סרנכה
 ורעסיס ברקים המרכבה גלגלי ועקת ומקול האורגים ער טרכבותיוהארץ
 ינו' על ירכב שנ' קל עב על רובב  כשמיס כשהש לעולם.יוצחין
 על וידא ויעף כרוב על וירכב שם רוח בנפי על רואה טטהרמשהא
 כבעץ מקום יודעות ואין ככח-ו כסא אש עוסרות והגהת . רוהכנפי

 נתר פניהם ומזיעת ובזיע ברתת ובסיסה ב--אחעוטרות
~ff, 

 אש
 שנים . קיכוהי מן ונפיק נגיר רימר גהר שנאסר לפניו ויוצאמושך
 שש כנפים שש טשמארו וא' הקב'ה של טשימ א' עוסרששרסיס
 ושנים השכינה פני יביטו שלא פניו יכסה כשתש וא' א' לכלכנפים
 עגל רגל עטירת לשכח כרי שכינה פני יראו שלא רנליהםטכסים
 וחז שנה זה הנדול שטו את ומקרישים וסעריצ'ם טעופפיםובשחים
 כבודו הארץ כ5 טלא צבאות ה' קדוש קדוש קדוש ואופתםקורא
 אומרות עתות כבורו טקים 'ורעות ואינן כבות אצל עומדותוהחיות
 בארץ אחד נוי וישראל פטקוטו הן כבוד ברוך שם שכבורו מקוםבכל
 ה' ישראל שסע ואומרים עונש יום בכל תמיר שמו פיחריםשהם
 אתכם המציל אלהיכם ה' אני ישראל יעסו משיב והוא אחר ה'אלווימ

 , צרהסכל
 חמישיפרק

 כל פני על מכסים הסים והע כבקעה נדשור הארץ היגהבעשל"מי
 עלו המש יקוו הנכורה ספי הדבור וכשיצא .הארץ

 ונעשים הארץ כל פגי על ונתפזרו והגבעות ההרים הארץמקצות
 שנאסר לעסקים ונקר הטים ונתגלגלו ארץ של תוכה עלעתקים
 כבתחלה הארץ לכסות ועלו המים נתגאו סיר יסש קרא הסיםולטקוה
 וכבשן הקלרה בהם שגערעי

 ונתני
 בששון וטררם רגליו כפרז תחת

 נרר עישה שהוא כארס מם גבוי חול ועשה לגרוע ולא להוסיףשלא
 שנאמר לאחוריהם חוזרין לפניהם החול את ורואין קורין וכשהןלכרסו
 נבול חול רימתי אשר תדולו לא ספני אם ה' נאם תיראו לאהאותי
 ר1עהוטות הן ואלו וסחוטות הטאיחת נבראו הטים נקוו שלא ער .לש
 צפה שהיא כאניה נרקעת התהושת על שהארץ לארץ שמתחתאל
 הטים על הארץ נרוקע ונאסר הטים על מרוקעת הארץ כך יםבלב
 כל הארץ כל פני על נגעש סטנה והניא בה פתח עףן 4ופתה
 ובהם כהם נטע וישא עשב po וכל לסים פרי עושה אילן עץסיני
 שלחן וערך וגו' רארץ על בו זרעו אשר שנאמר הארא עלזרעם
 הטעינות וכל שלחן לפני תערוך שנאסר העולם נברא שלא ערלבריות

עוליו  טספיקבאור
 מוסמר 11') סו6 סיס . 111' פי מתג : ס' פיגש פליט כשריס פ4ו פס אי9 מסשוה
 וגייס 1ג5 גמענים יכחיד . שנ) ינ) פפייס וסגם *: עג פ) יוגע ס' סוס י'פ()ימעיט
 6ותס סמפטו סחווגן ר)6מר 6יפ6 וגמניגס . פס גמרום וניס 6'( (~Shrn פגי וג)כגף

 ערגסיג סייס גסו י6פמ יסויף וגססי צפרו סם גמגיני כ~' פס~ופש ושיפיסשרסיס:
 !ס, 6) !ס h~pt ישסףאחסים

 ושרם-

 סמק:קסופ סירס גסו יצפרו ורוסו סוך 6)פ6
 : פנפ'1 וט ונפיו גפוזק ופס6ר יnww DWdi, . ('1 וסקופ : גייסגק~1
 5ון ס) שגס ש ,פסיס סופד )עע ~גפיו . יDISWP~1 ?1 ספי~פ ((the-זן

 סיפק כפיס. נמס ביס rir ישו8יפ אי פישפש מת פ' ספורומגאפ
ena



 9ה אליעזר רביפיכך
rhשל עוביה שמר יורשע רבי הבריגוע לכל להשקות התהומות ק 
 אחת פעם יהודה רבי אמר האדם. לבני תעעג חמים משוסוצוא. ניבע ניהנם אצל שהא אחד ותהום ,,שנה ששים טהלך , ארץשל
 הארטט פני כל את ומשקין התהומות פן P9'y מלונות ,וחרש חרשבכל

 העבים . הארמה פני כל את והשקה הארא מן - יעלה וארשכאטר
 צנורותיהן קול את משפיעין והיפים לימים' צנורותיהן קול אתסשסקץ,
 תהום שם לעבים וליחן מים ההעשת תהום אל קורא ותהוםלתהומות

 שנאסר התהומות טן מש שואבין ההעבים . צנוריך לקול קורא תהוםאל
 להע*מ הקב"ה להם שיפקור ובמקום הארץ. טקצה נשיאיםטענה

 ארטנט כאשה וצסהה טתעברת הארץ .מיד טגשיטים. שםויהפטיר
 ארע של צטהה לברך הקלה כשירצה אבל מזנות טעוברתשהיא
 על וסטטיר שבשמים הטוב אוצרות _פרוח בריות של צייןוליחן
 טתעברת שהיא ככלה טתעברת הארץ וסיר זכרים סים שהןהארץ
 אוצרו את ה' יפתח שנאסר ברכה של זרע וצמחה הראשוןמבעלה
 וכתיב . בניך יבעלוך בתולה בחור יבעל כי וכתיב השטים אתהשוב

 : וגו' השמש מן והשלג הנשם ירר כאשרבי
 ששיפרק

 גד51 זה ולא מיה נדול זה לא סנדולים םאייית "מ ייברביש
 חו2 אלקים ויעש שנאסר ובאורן ובתארן בגבתם ושויןמזה

 סטך גחל אני לוה אומר זה ביניתם תחרות נכנס . וגו' המאורותשני
 הקב"ה עשה פה ביניהם שעם היה ולא מסך גחל שני לזה אוטםוזה

 לסטולו1 הגדול המאור את ונאסר האחד את והקמין האחד אתהכדיל
 הכוכבים כל הכוכבים ואת . הקלה למטשלת הקטן הטאור ואתהיום

 לבנה כולב צפה, כלקש ושטן ששת של כוכבים לשבעהמשרתים
 השבוש ימי לשבעה כשרתים והם נונה חמה טרדים צדקשבתגר

 ד* יום סארים נונה ג' עם לבנה צדק ב' יום חסה גבב א'הם
 טאדים ז' עם נוגה לבנה ו' D1% צרק חמה ה' יום כוכבשנחתי
 הן ואלו חרשים יגב כננר שהן מזלות לי'ב טשרתש וכולםשבתאי
 רלי נרי קשת עקרב מאזנים בתולה אריה סרטן תאומים שורפלה
 חן מקינון וכן השלם את לנהונ בראשית במעשה שנבראו ואלודגים

 אע משרתיט המזלות כל . השמים ברקיע והסריכן נבראו אלושטשין
 ומחצת שעות עשר יום שלשים ההטה חרש ויסות החסה חרשיסות
 שנ4 וכחצה ימים זחני החטה חדש ימות את טשרת ומזל טזלונל
 השר הוא חמה חרש בראש המתחיל השר . ימים לחפשהמאית

 ארגע מארבע בו יש הקטנים מחזורים הצבעה שנה ועשרים שסוגהחטה שי נדול טחחר . הסער והוא הפותח הוא חמה חדש בסוףהמשרים
 של סחזהץות ראשי , ומחצר ששת ושבע יום ואחר מתשעיםארבע rGnn שנת תקיפת . יום ורביע ימש שס"ה החטה ימות חשבון .שנים
 מהאר של תקיפו' . ששת ו' שים ה' למחזור מחזור בץ . הנאנו רב"1ושות'
 ההן יש וטחצה שעות וז' יום סצ"א וכלן שנה בכל ארבעהקפן

סצ'ב  מספיקבאור
 ופ*1 . סססופוס ס) סס6ין צפע גפ* פיס יסע סיון. פקס נשבוס פפןס 151חפ

 Seg פ,1 ג'ו רוק ושק שאן . אוים פ.ס סרס : נויו )פגר סלון ג) ססנ,פ גבסשפספס
 191' )'0: 41שיס תספו 6) פיסע ניספ . פפוופ ופרק



 אושר רביפרופ1
atso. השלימדת שנה ב"כ שנית שנה א"נ סחיר של הראשיה שנה 
 ש5 חרשים ראים לר' תשפה ראשי ארבעה . דיר הרבדית שנהנ,8
 גל NRP1 היום וחצי הצם תחלת הכילה חוצי הלילה תהלת נכנסתנשן
 נכנסת ניפן של הראשונה תקופה . פת"ח א"ת ג1ה יח התיפותיסות
 תקופה שבתאי של בחציה נכנס תמוז תקופת שבתאי בשעתבראש

 בחציו נכנסת טבת תקופת צדק שעות בראש נכנסת תשרי שלהראשונ'
 שטת. של ובחציין שעות של בראשן נכנסין התקופות כר ושאר צדקשל

 מחזור . חננאל שצ'ם IOW שבתאי שעות בראש נכנס ראשקטחזור
 בראש נכנם השלישי טחזור . צרק שעות בראש שלפנה בשעההשני
 מהזפ- חטה. שעות בראש נכנם הרביעי טחזור . מאריםשעות
 שעות בראש נכנס הששי כחזיר . נוגה שעות בראש נננסההטישי
 סחחר שם יסים וה' ששים בסוף מחזירות ז' בכוף שעות ז' בסוף .לבנה
 . שנברא בשעה שבתאי בשע' ר' פיל להחלת חוזר שנה כ"ח שלהגדול
 בחת עולה קפ'ג חרדת עולה החטה טעמת וששה וששים סאותובשלש
 סאות ובג' . החסה שנות ימות כנגר טערב ברוח .יורדת וקפ"נמזרח
 ררונות בקרן סם צ"ע בטזרח תכנס יוצא החטה חלונות וששהחשקים
 בתקופת . נוגה חין ושמו כאמצע אהד והלון צפונית בקץ יוםל"א
 חלון אחר חלון דרוטית לקרן וסובב והולך נוגה t1_bL מתחילתשרי
 שבתאו מחלק מתהיך טבת בתקופת , שבתאי לחלון סמע שהואער
 לחלת פגיע שהוא ער חלון אחף חלון ושהריו וחרר וסובבוהיך

 מתחיל נימן בתקופת . אור יוצא ותעלוטה שנ' יתא האור שבותעלומה
 ער ה* אחר חלון צפונית קרן א5 הולך יוצא האור שבו תעלוטהטהלת
 לחלון מניעשהוא

 נעטי
 וסיבב והלך יעטן טחיה טתחיל תטוז בתקרת .

 רוח שבי חרר לחלון כניע שהוא עד חלון אחר חלק לאחריואגוזר
 וגכנסנ . כסערכ לעולם והשכינה נכנט הוא במערב כנגרו יוצאד"א שבטשתי באלו . קרה ופסזרים סופה הבוא החדר מן שנאטר יוצאפופה

 ככ4 עשירי העולטים כל רבת לפניו ואופר הקב"ה לפני.וכחמתחוה
 יוצא ואים סורים ושטו הרקיע באמצע יש א' וח15ן . ציתניאשר-
 שנברא. ביום יוצא שבו הגתך טחזור של אחת פעם אלא בושכנם
 דרוטית_ לקרן וסובב הולך וטבת תשרי בתקופת . החטה ובטערבבלילה
 שהלייט שוקעת הארץ קצות לנין השסים n~sp בין אוקיאמסולסיטי
 רצחת רוצה שהוא שבטורח 5ה15ן טניע שהוא ער נדיפה והדרךנרו5
 וקרן וסובב הולך ותטוז גיסן בתקיפת החטה בפערב בלילהבו

 שהלילה הארץ קצות כבין השסים קצות שבין אוקיאניס לסיטוצפ,מת
 בו רוצה שהיא שבכורח לחלונוה כניע שהוא ער קצרה והדרךקצר
 בתקופת דרום אל הולך צפין אל וסיבב ררום אל הולך שנאסרלצאת
 אל ~סובב טבת ונתלפתתשרי

 צפיי
 תמת ותקיפת ניל בתקופת

 צפוניות בקרן חדותם וששה דרוטית בקרן חרשים ששה סובבסובב
 אותיות ש5ש החטה . הרוח שב שבטזרח לחלק הרוח שב מבובותיוועל
 א!תנ שטנהינים אלו אותו טנהיגים והטלאכים ברט כתובים שםנפל

ביום  ופלוג 1יימ ושהאי י** גמיש ויסית וממוש פ1מ  יו11י מסין v"ikn וס10מ  פיסית' פטפיקבאור

1פ1י
wh ומ"מ יי? . 4ש1ן 'Dian" ר'מ 

 פוי
 ס16סנמיפ פסיפס פויס טיסשיסס פס פס וסיחפו סגרתי 61 סיקוספס'ס פי* פ6פוז פסס  פס מיפוי ורפו . ג.
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 111 אליעזר רביפר.קי

 טנהיגש אק בלילה אוחו שטנהעים 68 בללה שתו טנהעש אץבעם
 כגבור וישיש כחתן טשפר ושלה במרכבה רוכב וחסה ביוםארע

 הטכיפות ,ושגט ש-מתיו החטה סייפחו. עצא ההתן . וישאשנאסר
 נטחת חק שנאסר נבער העולם אקוידיה של פניו טיבה שהשמברר וא** ברר של למעלה הטגיפות ופניו וקרמתיו אש ושי לארץלטפה
 שהוא האש ואיכולי לטעלה סמה של פניו את וופך ובחירף .כחמתו
 ז הגאז של דרכיו קצות וע זאל1 יע10ד סיקרדם לפני שם הקרה ספני לעמור גול העולם לא..היה הברר אתסתמם

 ושביעינירק
 ערך בן אלעזר ורבי ישמעאל ורני גטליאל ורבי זנאי בןיורגן
 השנדם נבראו ומא ברוך הקדוש אטר אחד דבר ואסרו היכנהאולר * וחרשים עשבים היו עקיבא ורבי הורקנוס בן אליעזרורבי
 השפים בצבא אנל נעשו חן?1סים ברבר יינאמו ק.,יהיללמקוז_?פא

 שנאמר אחת כבת השטים צבא כל ונבראו 8י1 נשמת ברוחנפח ~ap" עשה טה צבאם כל פיו וברוח שנאסר בה נאמר הרבה'יגיעה
 נברש המאורות ושני והמזלות הכוכבים כל . צבאם כל פעוברוח

 כל לפיכך שעות ירות  שאי *ה'אלא זה קרם ר'.ולא לילנשקלת
 מהלכת שהחטה מה בזרעות לבנה מעשה וכל בטת'מת חסהסןשה
 כר טריכת שהחטה וכל א' ליום הלבנה מהלכת השבוע יסותבל

 סיר לראש. משרתים היסים כל . יום לנ' הלבנה טהלכת השגהיסות'
 בשעת לבנה סולד ראש רבהר ליל בתחלת לס6רע לאחריהםהלבנט
 של יום הקטן מהשור של שנים ג' ולאחר חיש כסיל שנ"ץושבתאי
 שנש נ' יאחר נוגה בשעת הלבנק סולר ראש ג' ליל תחלתאחריו
 סולר יאש קמי *ל נתחלה אחרע, של יוט חתר דלפן מחוורופל

 ושל -ם חהר הקפן מהזור ש1 שנים נ' ולאחר צדק בשעתהלבנה
 ולנעשר כוכב בשעת לבנה טומר ראש ראשון ליל גחחילתאחריו

 ראש שבת *ל בתחלת אהביו של יום חח4 הקוק טחזור של שנים3'
 של יום חחר הקטן טחזור של מ ולאחר טרדים בדעת לבנהטולר
 שנש ג' ולאחר לבנה  בשעת לבנה טולר ראש ו' ליל בתחילתאחיו
 חלד ראש ה' ליל בתחילת אחריו. של יום חחר הקטן ושחזורשל

 של עם חחר הקמן - מחזקי של שנים ג' ולאחר הטה בשעתדבבנה
 בשעה . שבתאי בשעת הלבגה טולר ראש רביעי ליל בתחילת .שחמו
 בו יש קמנש סחזורש ז' שנה כשא לבנק של הגחל מחזורוכנברא
 שש כזפ הלבנה הותש ימי את  טומרת וטול מזל וכל שנים נ'סנ'

 יסות את טשרת וסול טזל וכל חלקים וע"ג שעה ידות וב'וסהצה
 השתחל השד יטש % מזלות ונ' שעות וה' ימים ב' הלבנהחרש
 טחחרשת הלבנה . הלבנה חרש בסוף המשלים השר הוא הלכנהנרקד
 ערב יהי שלהם האות וזה ביום ואחת בלילה אחת ומולד סולדבכל
 ידם ד' אלא הבאה לשנה 16לר לראש טולר בכל אין נ בקרוהוי
 הגדול טראור בץ אין . חלקש ותתע'ו שעותוף'

 לסחוט-

 אלא הקמן
 יהלבנה ררוטיע לקק סהלכת שההסה בזמן אשתי כשערב ישיע

סהלכת  מספיקבאור
 שגוס 'פופ גו מ~פ גסחפס ~גו ניישם סןגוס פסס חן ז5רק

~ShD 
 1 שנ81

 ג' ולק י'ס ייושנפי וסיע נומק סס16 הו *'1. .08
שומש



 הלבנה צפונית בקק סימכת שהחמה בזטן נוטתי צשנית לוליןמהלכת אלישי רביפוגל2צ
 ראחריוע לקנח שלר לראש משרתות השעות כל דרומית בקרןמהלכת
 בשיו לבנה סולד ראש ר' כיל תחילת ראשונה בשה :fmnu שלגללמפרע
 ראש השנית ובונהמשהאי

 טו~
  השרישתן ובשנה לבנה בשעת לבנה

 כשעה הרביקץת ונשנה כוכם בשעת רבנה טולל ראש אחריה שלונשעה
 של בשעה החמישית ובשנה מגה בשעת לבנה סולר ראש אוזריהיטל

 אחריה של שעה  השעות  ובשנה חסה בשעת לבנה סולד ראשאדמיה
 בשעת טווך-לבנה ראש השבילת ובשנה טאדים בשעת לבנה סולרראש
 ער ואחריהם לבנה סולר לראש סשרתות הנלו השעות כעטים ג' וכןצדק
 ל העלם פנות טד' בלילה לבנה טשרתים המזלות כל טהור של שנהוכ"א

 בלילה לבנה טשרתות השעות וכל בטזרח נ' נסערנו ג' בדרוס ג'בצפון
 ובשעה במערב שתש בטזרח שתש בצפון שתש בדרוםוגתים

 718 ספורי כל כן סביבותיו וכר במערב נוטר בדרום לשרתמשתויל
 ו% נצצן נתונה שהיא העגנה מן חוץ בדרום נתוניםסנדולים
 קרוקט ו30ק01 סגרולתן שנצלו והסלאבים ברקיע ד~מהרכיםשמוקים

 הפרגחף ספררי דבר לשמוע שיים כשהם אנוש דור בימי השמיםטן
 ש'8 יסים י' . לטורס! לאחורייך וחוזרים אש של בשבפ סתרפרין,הן

 נכנפ והעיבור הלגנה יטוח על החטה ימות יתרת הלקים ורנרואעות
 חורבנה והחסה . הלבנה שגות יטות עם החטה שנות ינחתלהשחת
 כהגדיל ופלה בתקופתה לפניה טהלכת החסה ניסן טרקיותחילין
 טהלכת והלבנה כררכן אחריו טשרתים הטולות וכל ביום לצניולשרת
 טשרתין הסזלות ונר בלילה לפניה רשרת פתחיל וטלהישז-יה
 דחיבור בא היעבור שנת עד הקפן שחזור שנת עד וכן כדרכןשעציו
 הקמן פחער שנת ער וכן ארר בר"ח ועוטר לבנה סולר לראשדוחה
 "ב מף וכן פבת בר"ח ועומר לבנה פולר לראש רוחה העיבורבא

 שעה ירות וא' שעות ל4ו אלא לפורר סילד בין אין . שנבראובשעה שבתאי בשעת רביעי ליל לתוזלת שוין והלבנה החפה באיןעיבורין
 יש אr.EL "8~ כתרף אלא השטש מן חסרה הל-בנה אין . חלקיםוע"נ
 הלבנה לרקות נעין כח ואין ובטערב במזרח סובבת החוט כטלאבה
 . לבנה סולר בסוף בק לבנה סולר בראש בין נדויתם שעות ח''עד

paenוחתעז יום ושחש שש ונוה סאות ל הלבנה שמת יסות 
 כל . שעה יחת וב' שעות תרקיח הלבנה חרש של דימעות כל .ויקש
 משרתים הפזמת כל . שעות ותקיר אלפים ח' הלבנה שנת שלוהשעות
 שהוא בו וכל עוטר העולם ועליהם אדם בני ולהולדות הלבנהיטולד
 18פר ועליהם ארם בני ותולדות לבנה מולך סבין הא וסביןחכם

 רחמה ומשרעים יטושו לא הר6 אותות ולסועדים לאותות והיוהמתוג
 יבנה של מחוורות וד' חסה של טחתרות בג' . בלילה ולרכנהביום
 שים ולכנה חסה באץ הקב"ה של סיוטו אחת שעה שהיא שנשפ"ר

 לבנה ששלהבת בשעה שנבראו בשעה שבתאי ובשעת ר' לילבתהילת.
 ובועה חורו את וטכסה בתוכו עובר ששים בטעלות בהם לחסהטנעת

 בתוכו עובר ארבעים בטעינת בלילה ללבנה טגעת החטהששלהבת
 ד"א טפורטנצז בסלח סלך גזרת אוסר נהוראי רבי . אורו את'ומכנה
 ששלהבת בשעה כראם השנה את מעברין ואינן רצמאין הכשראלבשעה
 הלבנת את ספהה הקב"ה ארבעים מעלות בלילה ללבנה טגעתחמה

יניני טספיקבאיר
 פפפ השי פחו עגננו פ'פ 9י'1 פ'ש 0611 6' ג'ו מוש פ' מ'. ~מס ehשמא



 8צז אליומר רביפרקי
 עושת הקביה של רצונו עושק וכשישראל המנהדרין סו אחראחז

 שנאסר עכוםץ על רוגזו את ושילה החטה את וטכהה הרביםגרחסיו
 תחחו אל השטש ומאותות תלטרו אל הנוים דרך אל ה' גמריטה
 החמה אור שאין כשם . ישראל ולא יחתו עטם'ז מהנה הגוים יחתובי

 לח טונים אס כך החסה באור הלבנה אור ולא הלבנה באוריפשל
 את איש נגיל ישיגו ולא ביום הלבנה טנין ולא בלילה החטהשנק
 ע כפיות קערות שני כמין רשויין לערפל ענן קין הלבנה סדוררעהו
 עננים שם אלו לבנה סוךד וכשהוא קניהם בק יוצא והוא זו גביעל

 שופר כמין שניהם סבין יוצא והוא טערבית ברוח פניהם את"ופכקם
 של חציו ער וכן שניה פדה השניה בלילה אחת טרה הראשוןומנילה
 והופעם ענמם שני אלו חרש של ומחציו כלו מהניה שהוא ערחדש
 וגנגס מתחיל מתחילה שיצא הלבשה פאת מזרחי לחח פניהםאת

 פדה  השניה בלילה אחת טרה רויאשון בלירה שגהקם ביןומתכסה
 שני בין נתון שהוא ומנין כלו שמתכסה עד חדש של סופו ערשנית
 מתכסה שהוא וטנק חתולתו וערפל לבועה עק בשוטו שנאמרעננים
 : כולו שמתכסה ביום דגנו ליום בכסה ש81ר בחדש תקעו שנאושרבלו

 שמיסנ8ק
 שנש שהוא ומנק ורבנה חמה נבראו נאבל שמתהבעשרם

 וטחזורות ותקופות וקצים שעות ולילות וימיםומדשים
 מטף כך ואחר השגה את מעבר והיה הקב"ה לפני וסוועיבורין
 לכל עוים מנין אדם תולרות ספר זה שנאסר ערן בגן הראשוןלארס
 את ועיבר העיבור בסח- ונכנס לחנוך מסר אדם אדם בניתולרות
 בדמי חתך ויתהלך תף האזהים את המה התהלך שנאמר,השנה
 העבר העימר סוד לנה סמר וחמך לאדם אלהים שטפר השלםטנק
 * וחורף וקיץ וחום וקור וקציר זרע הארץ ימי כל עת- ואסר השנהאת
 . סבת תקופת א קור . ניסן הקופת % קציר . תשרי הקיפח זהזרע
 ביום החסה מנין . בעתו וטורף בעתו וקיץ . הסת תקיפת זווחום
 העיבור בשר ונכנס לשם מסר נח . ישבותו רא בלילה הרבנהומנין
 שהיה ע"י אלא היה כוץ ru בן שם וכי כהן תקרא השנה אתמדבר
 ערק ומלכי שנאסר כהן נקרא לפיכך ובלילה ביום משרת והיהבכור
 השנה ועביר העיבור בסוד ונכנס לאברהם טסר oen . וגו' שלםגלך
 שטמר ופנין . לעולם כהן אתה ינחם ולא ה' נשבע שנאטר כהןונקיא
 ונכנם ליצחק ססר אברהם . צדק מלכי דברתי על שנאטר לאברהםשם
 ויהי שנאטר אברהם של פותו לאחר השנה את ועיבר העיבורננוסר
 בסחי שנכנס על בט יצחק את אלהים ויברך אברהם טחאחרי

השבור
 מספיקבאור

 כתפש פחס (~DD ומ61יס ):ליס גי ס~* ס)יי' טות 15 . ספותן מפגיית גש)6
 : וגע .ס1ן ,מן ~olth ג'ג וודע 1)6 ידופס סינט ):ס 1,6 6)1 וגלפים מגסס ננסיגוו)יס
 )8 גגקומפו ג"ג סמרור פג ימ'u'nfi 0 גס' י סעיג1ר מיי )נם מסי "מד חפרק

 . סר6ס.ן )"1ף ממקס'1 קלסים 16חו )קם מון גי 0נ1ן 06 י6ס )6 גם ג'וימס
 ומסיס )פ0יס)מ פער מנך 1,') גרדי-6 סור סמפטה ים wo . 'lthe )6)ף נ'נ פ%ים
 פג') rentt 6'1. וס' ו' סף סיריוס גפן סוגיסו )6 6.ך ספ1ס 16 . )נמ ומסוחחגט

 סמסס מס סייסת מ' פרק )קפן o)a וימר יכניס ,ריגיס "נו סחו יגול ורפיגססני
 ס61נ'פ . ס'ג )נ" ומען )מנון פסיו וקיט גג'ע סיקרון )4זס ופסו ססמשפ )יןשגגי6
 ת')9'9
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 אמשר רכיפרקי44
 המש השנה את ברבר העיגור בסח- ונכנס ליעקב סמר יצחקזזיבו
 לו חסר לארץ בורצה השנה את לעבר ובקש לארץ לחוצה.יעקם
 יצוק הרי לארץ בחוצה השנה את לעבר רשתו לך אין יעקבהקבלה
 יעקב אל אלהים ירא  שנאסר בארץ השנה את יעבר הואאביך
 נגלח ראעיטה ונכעס עהי ולפה אורע ויברך ארם מפק בבואוומד
 לו אמר לאיץ כשבא לארץ באוצה השנה את טלעבר ומנעועליו

 ויברך וא' יעקב אל אררכם וירא שנאפר השנה את עבר שםהקב"ה
 אפיקו אמרו סכא! . עולם כרכת וברנו הקךבור בסר שנכנס עלאותו
 השנה את מעברין אץ בארץ ובקר צאן ורועה בח"ל וחכטיםצריקש
אלא

 ע-

 אי! באה והדיונים בח"ל נביאים אפי' ובקר צאן שעה
 איא השגה אתמעברין

 ע-
 מעברין היו לבבל נ6 . שבארץ הדיוטים

 את סעברין היו בארו אחר נותאר לא בארץ הנשאר לי השנה4עז
 השנה את לעבר וחזקאל ורצה עסו הקהל גל עזרא עלה כבברהשנה
 בחיל השנה את לעבר רשות לך אין יחוקאל הקב"ה לו אטרבבבר
 ישראל בית ארס כן שנאסר השנה את יעברו והם אחיכם ישראלחדי

 כיוסף מסי יעקב . השנה את לעבר היא שלהן ארסתם עליושבין
 נתמעטו ואחיו יוסף מת במצרים השנה את ועיבר העימר בסירונכנס

 טצרים בשיעבוד טישראל העיבורק שנתמעטו וכשם מישראלהעיבירץ
 6לך שיבא עי הרביעית טלייות  שעבור בסוף לי0עט עתה-יםכך

 וצא כך בטצרים אהרן ועל סשה ע5 וקביה שנגלה כשם .המשיח
 משה אל ה, ויאמר שנאטר רביעית מרכות בסוף עלינו רהג15תעתיר
 אפור לאמר כהי . לכם הוה החרש לאמר טצרים בארץ אהרןואל
 שלכם ואילך מכאן העיבור סוד היה אצלי עכשיו ער לישראליהם
 בעשרה אוטר אליעזר רבי טעברין בשלשה . השנה את לעברהוא

 תורה ספר כשיאין נתמעמו ואם . אל בערת נצב אלהיםכשאטר
 נרלו רפי נרול ויושבין עגולה גרן כטין ונעשין לסניהם אותוופורשץ
 קטט לפיוקטן

 ,נותניי
 לארץ ישטה פמהן

 ופורשיי
 לאביהם כפיוס את

 שצ~והת ק51 בת וק.טעים השם את יזכיר הישיבה וראשוכבשמים
 הזה החרש לאפר אהרן ואל סשה אל ה' האטר הזה בלשוןואוסרת
 אלא כלום שומעק אינן הרור ובעת .לכם

 כביכוי
 לשכן יכול אינו

 שנאמר ההיא בשעה ההוא בסקלם העוטדק העם ואשרי ביניכם .שכינה
 הקב"ה של פג? באור יהלכון פניך באור ה' תרועה יצעי העםאשרי
 1ע5 האילנות ע5 השנה את סעברין משנים שלשה על . מהרכין"ן

 את פעברין אין אחר הגיע ולא שנים יגיש התקופות ועלהעשבים
ren  מספיקבאור

 : מפגיין גט)סי : eID ג)1 גו ט)6 ססס'ו ס) ומידע ספק גוי פלס ~ו6י חס5א
 : פגסוס פ"~סס פוס וטין . געדס ו% ")סיס : ע', פרפם יגס טפוס 6' ג' סו:יוץסיין
 זפ* . )6 סקו מופם'1 6ג) גיליון ספס,יס ס'פ דוק6 . סורס מפר _?(_*lh וספפסו641
 פס 1'פ . גי' כסס 6סרי פ6מר פיס: 1'ס DtD' % פ'מ גלגיפסיפג

 סתעס 'וזפי פוי
 . סיססי'ס ~יק'י פיין י,ס סוא"מי סס!ס סיגור מנקין ס6'1 פסוס ומסמל . סט)?)סיגור
 מטוס "ס טפפתם סקויס ")1 לעס "(ח . ס'6 פאת טוש נסס% שזפ נ-1,שד

 DP19p  ויויעי . פ'ג פוסס ט"ס;'ס yo~ ט 'טיגון פוץ גמול . ""וסי" 6תושסיס
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 פרמן יופך נטוכס

 א ו% . סניחס וגירם כ'מ( )גפדנר דגסיג גיורים thso ,ח טייס מפגדין.סירופ
 מגס )6 06 י' גו'). . ס6גיג זפ) : snh פפ0 ולפלופ )עחפ ינזיר )דנ) ~ohיגסוס
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 15ח אחשר רביפרקי
ru~n* השנש הגיעו יא אחר הנע ששמם * %א מינות ל 
 יום  טעשיש התשפה גכגמה, אם התקופחי על  השנה אתמעברין
 טבת חרש של ים מעשרים השנה את טעברין ולסטה טבת חרששל

 סחוורין וז' שנה סייט העיבור פחזור . השנה את מעברין איןולמעלה
 ושלש שלש ושתים שלש משתים 0הן וקם משלש טהן יש בו ישקטנים
 בארץ אהרן ועי סשה על הקביה ננלה ניסן נריה . ושתים ושלשושלש
 לשנת י" שנת לבנה של הגדול טחער של טשו שנת והיתהמצרים

 : רכם יהיה הפנה ואילך מכאן העיבורמחוור
 תשישפרק

 טהורומ מקבות זכרש עוף טין כל הסים מן השיקשעמישי
 נקלף ובקרקבן נופק מטהרין הן סיפנש בשניוטטאים

 לקרבן נבחרו עופות מיני ושני . יתירה באצבע איסר אלקזררבי
 דנים סין כל המיס מן השריץ בחפישי , יונה ובני תור הן אלועולה
 חגבים סיני כל הסים פן השריץ בה' טמאש. הם לאו ואםוקשקשת מנפיי מטהרים הם סימנים בשני ומהורום טפחיים ונקבותזכרים
 בכרעים סטהריס הן סימנים בשני וטהורים טמאים ונקבותזברש
 ואלר הנקי כל את מכפין ובכנפים הארץ על סקפצין שהןארוכים
 אינו העקר אבל גשחיטה שגץ נאכסן וחנבש רגים המים מןובשרצו
 שנבראו ואלו כסים נשפך רפן הסים 0ן שנבראו אלו בשריטה אלאנאכל
 בלבד הסים על לא איפר אליעזר רני . נעפר נכסות רמן הארץסן

 כך ההוא ביום המים ששרצי וכשם ישאון כבר-ים טים כשיאוןלאומים ושגע שנאפר כסים שנפשלו העכום'ו על אף אלא שישרצומסרו
 שנא' להשחית אלו עם אלו וגלחפיס בעולם לשרוץ העכוסץעתירים
 כתיב צרה בכל המסם אלהים כי בטמרכה וממלכה בנוי גויוטסתי
 הנהגות כל . יריכם ירפו ואל חזקו ואתם שנאסר ישראל נטועתאחריו
 הנייח מהם ואק וברורים רעים מאורים הם לש נכנסו לעולםהניה: מהן ויש ומהוקש וברוכים .טובש דש הארץ על מהלבין שהםכשם
 ויש וכחוקים ברונים הם יוצרם בצר שבוטח.ם  ישראל כךלעולם
 בחקות ובמחו יוצרם מאחרי מרש  שהם ובזמן לעולם המיהסהן

 יורדים הגשמים וכל גיהנם של ראשו כאכל הס כך לים מאכלנהרות שמימי וכשם , לעולם הנייה מהם יאין ורעים נאררים הםהעכומ'ז
 הסים כל נהפכו בה' . מה-יוג'ם הינש ומהם בים לאשר הס ורעבים
 שנאסר בירושלים שהיו המעינות את חזקיהו סחם בה' ה' ברזתאחן לפני הירדן מימי עסת ברו סטצרים אבותינו יצאו בה' במצריםלדם
 לויהן המים כן השררן בה' העליין גיחון סיסי את סתם חקיהוהנה

נחש  מספיקנאור
 )רטפ פעגר'1 9גפ פקוחו שוי סוס נפרפר ססג'פ גיסו ', פר ופת סופקך*גס
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 אליעע4 רבישרקי5צ
 התינז המתה סנפירט שני ובץ התחתונים במים סדתץ במח8חש
 ח-וקנדה לוהגן של סזומ שבש הנרולים התנינים וכל עופר ארץשל

 להאכל ימו שבח הגדול והתנין 8יו שחח והוא יום יום עטושוחק
 שנאסר בו שוחק והקביה לוטכן. של 8י1 לתשי תכנס תם ברחהוא
 הארץ ס! שנבראו אלו אומר פשר רבי בו לשחק יצרת זהלתתן
 רעץ במש היבים פרים המש מן ששרצו ואלו בארץ ורביםפהש
 והעקש שנאמר בארץ ורבה ופרה המש פן שברייתי כנף עיף מץטבל
 שגברתו ואלו בבצים ובים פרש המים מן ששרצו ואלו בארץ4רג

 : 'בוולד ורבם צרים הארץסן
 עשירי10רק

 שלוש  ראשון פעם אלא ברח :לטה אלהים מפני יתה ברחבחם'שי
 השיגו חלוא שנאטר דבריו ועמרו ישראל גבול אתלהשיב

 לירושליפ שקהו שניה פעם . וגו' חמת מלבוא ישראל נבולאת
 על תחם חסריו כרוב עשה הקב"ה תשובה שעשו כפןלהחריבה
 ישראל והיו חרבה ולאהרעה

 קוראיי
 שלהו נ' פעם . שקר נביא אותו

 ישראר על  ווגוו m~r חץקכ'ה תשובה fftp,, עכשיו הםהתשובה קרובי הגף שזה יודע אני אמר עצמו לבין ביס דין יונה דןלנינוח
 שכבודו נאסר השסים על אם שם נכורו  גאטר שלע ~ptpo 4בירח הדיג" . הישוסע "ף אלי השקר )ביי איהי קורין  שישראל ריולא
 שנאמר שם שכבורו גאכר הארץ על כבויו השפים על שנאטרשם
 שפ ככרו נאסר שלא למקים לי כורח הריני ככוח הארץ כלטלא
 סנה בה שירד יהאניה כה לירר אניה שט טצא %1 ליפו ותהירד
 הקבאז עשה טה יונה את לנסות שים שני פהלך סיפו רווקההקזה
 מלבד ושטה יונה וראה ליפו והחזירה בים סערה רוח עלאיהביא
 עפכם ארד להם אסר לפני מיושרה שדרכי יורע אני עכשיוואפר
 עטכט אבא להם אמר הרשישה הש לאיי ומלכים אם הרי לואסרו
 בשמחת וטגה שכרה נותן הוא מטנה יוצא כשאדם האמות כלוררך
 ה4 לפני תרשישה לברוח יונה חקם שנאמר שכרה ווחן הקדיםלבו
 בנם סערה רוח עליהם ועמר אחר סם מהלך פרשו תו' שווירד

 בשתיקות כשלום ושבות עוברות האנסת כל וירך וסשטאלםסיסינם
 חשבה והאניה שנאמר גדולה בצרה הוזה יונה בה שירר והאניההים

 ואהף אהד וכל באניה וצו לשונות משבעש אוסר ר,נניא ר'לרהשבר
שקושו  סספ'קבאור

 יזמו גסו'גום יכר6) פ) גרא ס' סיטכן יום מנס ימס 6'ג . !ס שדםשפר טפי 16מס סטנסיל קס,גס פיו יחוספס 6פ'נ . י(י6) ס) לוינו ט,ומ ושנג'ס ימרק : )פון ופשפו ולופל סיג גי נפמק . י"ס פפ, ~pm,אגש
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 11ש אמשל רביפרקי

 וישתח.11וא:שת אלציו א5 איש ויצעקו הסלחים וייראו שנאסר בירושקיצו
 הוא זאת מצרה איתנו ויציל יענהו אשר אליתם והיה אלהיו אל אישנקרא

 וישן נררם נפשי בצרת ויעה הועילן ולא אלהיו אל איש וקראוהאלהים
 לחיים מות בין קיסרים אס רוי 5ו אטר החובל רב אליו בא15

 15 אטר אנכי עברי  לו אסר אהה עם סאיוה וימן כררםואתה
 סיף בים לכם שעשה כפו נסים עטנו תעשה רנו האלהיםיתעשת אולי אלה?- א5 קרא קים הוא נרול העברש שאלהי שסענווהלא
 שאום עריכם הזאת הצרה בשבילי כי מכם אכחד לא להםאמר

 שאוני אליהם ויאסר שנאמר טעליכם הש והמתוק הים אלוהפלוס
 א5 יונה את להפיל האנשים קבלו לא אוטר שמעון בי ר. . ונץושפילוני
 נורלוון תפילו שנאסר יונה על הגורל יפיל עליהם מר6ת והקילוהים
 להקל הים אל אותם והשליכו שבאניה הכלים את נפלו עשו טהוגר

 עשו מה וכלו ולא ביבשה לחתור רצו מאוסה הועיל ולאומעלירגפ
 א5 ה' עולם אלהי ואסרו הספינה ירכתי על ועמדו הנה אתנמלו
 אטר הזה הטיש של פיבו טה דרעק אנו שאין נקי דם שענגתתן
 נפלוש סיר הים אל והטילני שאגי עליכם היאת הצרה בשבילילהם

 סוער והים אצלם איתו לקחו סיעפו הים ועסי ארמבותיו ער1הוטו15ה1
 והים אצרם אותו והעלו ט~עפו עטר והש טיבעו ש- ויטילוהועליהם
 העלו ועוד טזעפו הים חהעטיד צואת עד המילוהו עמהם וסוערהולך
 הים עטד ופיר כולו הפ'לוהו עליהם וסוער הולך והים אצלןאותו
 מששת יעה את לבלוע הרג אותו היה סמונה אוטר טרפון רבי .מזעפו
 כארם בפיו נכנס יונה את לבלוע נחל דג ה' ויטן שנא' בראשיתימי

 כחלוטת רג של עימו שתי והיו ועטר הגדולה בבה"כ נכנסשהוא
 re1Sn היסה אחת טרנלית אוטר מאיר ר' *עה טאיחתאפומיא
 ומראה בצהרים טאיר שהוא הזה כשמש ליוגה טאירה רג שלמטעיו
 אמר לצדיק זרוע אור אוטר הכתוב ועליו ובתהומות שבים סה כללו
 אסר לויתן של בפיו להאכל חמי שבא יורע אתה אין ליחה הרנלו
 מקום לראות ירדתי בשבילך לקיתן יונה אמר אצלו הוליכני יונהלו

 י שאני?רירך
 שתך וריקוח ולהעלותך בלשונך חבל תן ל עתיד

 הבט אטר אברהם של חומתו הראהו צדיקש ש5 הנמלהלמשרה
 הרי * אטר ימים שגי טהלך יונה ספני וברח 6יתן וראהלברית
 נהר והראהו ובתהוטות שבים סה כל הראני לויתן של טפיןהצלתיך
 שעברו סוף ים והראהו יסובבני תהום שנאסר אוקיינוס oto~ שלנריל
 ים טשנרי טקום והראהו לראשי חבוש סוף שנאיור ישראלבתוכו
 עמורי והראהו עכרו עלי וגליה משבריך כל שנא' סטנו יוצאיםונליו
 שגאי ניהנס והראהו לעולם בערי בריח' הארץ שנאמר וטכסיהארץ
 שאוץ מבטן שנאמר תחתית שאזל והראהו ארהי ה' חיי טשחתותעל
~r?plwטכאן ירדתי הרים לקצוי שנא' ה' היכל והראהו קולי שטעת 
 שתיה אבן הראהו עוטרת היא הרים שבעה על שירושלים להדין*נו

 עלקו ומהפללי! עומדים קרח ובני מ' היגל סחת בתהוטותקמעה
אמר
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 חמשו רכיפרע%
 נעמת ואתה התפיל הן היכל תחת עוטר אתה הרי ענה חיג ל4פמר
 הרנ עמד יהתפלל מבקש שאני עמדך בטקים עטור לדג יונה5מר

5wrnטוריך נקראת רבש"ע לפניו ואמר הקבצה לפני לושקפרל יונה 
 למות הגיעה נפנף דוי ומחיה טסית נקראת העלני יררתיומעיה
 אשלסה נדרתי אשר ואסר זה דבר 1WO צאצא ער חנה ולאתוצעי
 בעם אשלם לפניך אותו ולזבוח לפתן את להעלות נדרתיאשר
 לרנ ה' ויאסר שנח' יונה את והשליך q"ain רמז סיר ישראלחמועת
 דגדולות והנפלאות חאותות כל את ר4מלחים ראו ליבשה יונה אתיקא
 שנא' בים אלהיו את איש והשליכו עטרו סיר יונה עם הקב"השעשה
 1bo1 לירושלים וערו ליפו וחזרי יעזובו הסדם שוא הב*משסרים

 ויזבחו דף את נדולה יראה המלח.ם יראו שנא' ערלתם בשראת
 העכזם" מן זבח מקבלן אין וחלא זבחו זבח וכי לה'זנח

 זה אנא
 אשתו את איש להביא ושלסו ונדרו זבח כרם שהוא ברית דםהוא
 אורר וצא ועליהם ושרמו וגררו יונה אלהי ליראת לו אשר בלואת

 1 הפרק נירי הגריםעל

 עשר אחרפרק
 טרפדם נקבות ונרים בדגצת סין כל הארץ טן השיאנשחו

 ובמפריסי גרה בסערה מטהרים הם סטנים ובשניוטמירים
 וכבש שור הן אלו . עולה לק-בן גבחת בהטה סיגי ושלשה .הפרסה
 באכילה וסותר כשרה וטרפה נבלה שאיום טהורה ברשה סין וכלחמ
rpאיל הן ואלו טרחת חפת שבץ הארץ פן הוצש בששי . כל אתלכם נתתי עשב טרק ומנאי הנשה 31יר והרס הרלכ דברים טשלשה 
 ושאר כעוף ואכילתן שחיטתן כלן זוטר ותאו רישף ואקו ויפטורוצבי
 שקצים כל הארץ 0ן חציא בשוד . טטשת כלן שבשדה דוותכל

 וכשהן הארץ סן וגיפן נפשן הארץ מן שנבראו ואלו טמאים כלהרמשים
 אחד וכתוב ינועון חרם תוסף 'שג' שנבראו למקום חוזריןצוחרפ
 הארץ טן א הוצ' בששי . לארץ לסטה היא היורדת ורוח1הבהמהצופר
 הרש ארף טרעיהו ויום עם ובכר אלף בהררי רביץ שהואבריצת
 רשים בול כ, שנא' בהם נגע לא כאלו סאלהזן נצטחק הםובלילה
 ישראל ארץ כל את סוכבין היררן שמשי להשקיתו יררן וסי לוישאו
 יגיח כי יגטח שג' הארץ מן לסטה וחציין הארץ ט! למעלהחציי!
 העושו "נא' צדיקים של נדופה לסעודה סוכן והוא פידי אלירדן
 כדסותמ נצלסנו אדם נעשה לתורה הקכ'ה אמר פיר הרבו.יניש

 הזה הארם שלך העילס העולטים כל רבין ואמרה הוערההשיבה
 חמא לירי יבא חנז ושבע שים קצר הוא לבראכם רוצהשאחה
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טאי  8צי %י 
 לח ,אסר ישלש בא שלא לו רחף עם שך .פתיך 9א חץחם

 את Yi-L התחיל . חמר ורב אנט איך קחתני תם ל שיוקב"ן
 . ירוק לבן שוחר ארום . הארץ כנמת וארבע דצששת ארם שלעשרו
 ירוק %הרק. ?צמהע אלו ללן וקרביים. א* שנצר הרם. זהאדום
 העולםאלאאםרהקביא נטשרבעפמת עפרו אח ננס ולמה , דגוףזה
 שילך סקור בכל או למזרח ססערב תו לפערב ומירח אדם יבאאם
 הקום שבשתו הארץ תאסר שלא סהעים להפטר קצוובא

LPL. 
 עפר

 ללמדך .אלא כשם שנבראת לסקוס חצר אותך מקבל ואיני משלימפה
 עפר וצא סשה השלם טן להימר קצו ובא. אדם שילה סקוםשכל
 ואל גרשה עפר כי שנ' 9לו יום עפר ואותו חהר וקא ולשםמפו
 את צבר ראשנה שעה היום היה שעות עשרה ושתש . תשובעפר
 נשסה בו רק רביעא רקמו שליפית גבלו שניקה ארם שלעפרו

 לו נשאגה שבימת שטות יא ששית ת*1 ל העסותחמישית
 ררדו שנים למסה עלו תשחגית האיל פירות על נצפון שמיניתרוה

  עשנים נדון עשר אחר צרו על ועבר עדן לגן הכנשו עשיויתארבעה
 הר4מ9ש אדם של עפרו את וגבל האדם את הנחם שנא' נתטפחעשר

 4 ונשסה וחח ותקנו ורקע הטז הארץ כמבור היה פהורובטקום
 נשסה בו חרק פיו נשמת ברוח בו נפח הקביה עשה טה בווזהה
 ספתכל הזהה רנליו על ארם ועמך חיים רוח נשסת באפיו יפחשנא'
 קומתו והיתה וטפה מעלהכלפי

 אחה שנא' פש ועד העולם טסי

 הבריות כל וראה . כפרח זה וקרם . מערב זה אופר . צרחניוקרם
 . ה' מעשק- רבו מה ואסר בוראו ישם טפאר התחיל הקביהשברא
 ונתייראו הבריות אותו יפו אלהים ברפות מתחשר והיה רגליו עלעמר

 באתם להם אמר לו להשתעות כלם ובאו בוראן שההרכמבורין
 עללם ונמליך ועוז נאות ונלביש נלך ואתם אני בואו לילהשעהרת

 את כפליך הפלך אין הטלך את סכליכין שהעם לפי שבראםסי
 ראשך אותו והטלו. לעצמו ארם ך הי. אותו טסליכץ העם אין אםעצכו
 טיים עשרה . וגף לבש נתת סלן- ה' ואסרו אחריו הברדתוכל
מלנו

 טסי
 טולך שהוא הקביה Pw הראשץ מלך מוש וער העולם

 וועא שנא' הארץ עלן מוכש להקש במחשבתו ועלה ובארץנשטש
 זה . השם . %זן מלנין וטהקס טלכין טהעדא ועדניא זסמשטהשנא
 פפי יטרם הבויזת כל תידו סופו ועד העולם מסוף שטשלנסרור
 . בבל ססלכתו ראשית ותהי שנא' סלך עליהם הק' תמרורהסבת
 באו הארץ וכל שנא' סופו וער השלם טפף שמשל יוסף זההשליפי
 המם את סבטגין חויו הארץ ונל אלא כאן כתיב אע ארץסצריסה
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 אתישר רביפרקיפ
 לכהל טשנה ,הטי שנה שארבעים עסף אל לשבור טנפהשק
 טצרים על חדש סלך ויקם שנא' לעצמו מלך שנה וארבעיםמצרים
 ושלמה שנ' סופו וער העולם מסוף שמלר שרטה זה הרביעי פלד .וט'
 וכלי כסף כלי מנחתו איש מביאים והמה וגו' הממלכות בכל מושלהטי
 כלך , בשנה שנה דבר ועברים סיסים ובשמים ונשק ושטילתזהב

 וטמלכה נוי יש אם אלהיך ה' הי שנא' ישראר פלך אחאב זהההטישי
 שלהן הסס וטביאים משלחים תחתיו כבושים אפרכיות שרי כל והיותו'

 ויטנים ושלשים סאתים שבשים אפרכיות כל זהלא ופנחותיהםלאחאב
 עילם של בחציו סלך אחשוחש . וגו' המרינות שרי נערי את ויפקרשנא'
 באחשורוש שנאסר סדירת י"א לו נתוספי אסתר ובזכות . טדינוהקינו

 בני דיירין די ובכל שנא' נ4נ זה הששי המלך . בוש וער מהורוהטולך
 פיו רפשח יכול היה רא עוף שאפילו טשל בעופות אלא עור ולאאנשא
 השבער סרך . וכצפצף פה ופוצה כנף נורר היה ולא שנא' סדשוהוחוץ
 סמלמת כל פרס טלך כורש אטר כה שנא' פרס סלך כורשזה
 וער העורם טסוף שמשר מוקרון אלכסנררום הוא השטיני טלך .עו'
 פני ער המערב מן בא העזים צפיר והנה סבין הייתי ואני שנא'סופו
 . הארץ בקצוות פה לירע הארץ כל פני על אלא כאן כתיב איןהארץ
 לתהופות ולירד שבששם טה לידע לשמים לעלות שרצה אלא ערולא
 שנאסר השכים פיחות רארבע הטלכות וחצה בתהומות פהקירע
 התשיעי מלה . השפים רוחות לארבע ותחץ מלכותו תשברוכעצבו
 ואבנא שנא' סופו וער העולם כסיף לשלוך עתיר שהוא הכשיחטלך
 העשירי הטלה . ארעא כל ומלת רב לטורא הות לצלפא מחיתדי

 ה."חר!ן הטלך הוא הראשון הסלך שהיה סי לבעיה המלוכהחוזרת
 ה' והיה וכתיב אלהים אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אנישנא'
 יחרוף כליל והאיילים ואז ליורשיה הטלוכה ותחזור הציץ כל עללמלך
 :!י4צ בעין עין כי שכתוב כסו בעץ עין ונראה ארביצם ואני צאניnvw אני כדכהיב וירבצם צאנו את וירעה ההוא ביום לברו ה'ונשגב

 : אסן ציין ה'בשוב
 עשר שניםפרק

 טהור ממקום שבראו הראשון לארם הקב"ה חבב פיהחבה
 והכניכו הטמרש גיח כבקום לקחו שקום וסאיוהוקרוש

לאפרנו  טספיקבאור
 מקל מקד סטני מ0מפ . Snrl 6ח יוס "וס6סו,6 וקספ,ן מוגמיג ו" . הו' הימאסלוס
 ג:6מ, סחחמ'נש !ע) סט,'ונ'ס ע3 סמקן ג'ל סוס hw~nh יפקס" מטוס . שמסק"סיג 1" :ס ננמ61 . המס !ס סיג'ע' מקן : סס!ט וסל . '!ס1 6פ יון יי6 מל סיס )6מום
 וע, סע!)ס %ס!1 מקן דמ'ם פסס ממנו !ושזרה ג'ט( 6' )ז'ס ס' גס6 ט) המס!יסג

 h(b , כ"ס 60יוו גפקיס שניס 6זס וגי . ומפקרס נ!' 'ס ob : פנס פ6סש !גג))כיסי
 גמת tfiDI ס:)הס ממו! "רם !מקן , ניטווס מקן סיס )" ס6מ6ג ומגס , סע!)ס גג3סם)ע
 גפו גירו נס) פסי ט%מס 6יס מקן נס גי גונח עפי 0)6 סלמו מק!ס מג)ספמיס
 כגייס פ!ס1 מיקרי )!ם גפנך, יפוי סומר נמו למספטתו סר סיס יסורס ופכן ,שפשט
 די5 ס)סס י'ס טס ססו0' גמה )ים קמסיג )6 סם גגמר6 . מ!קזין 6)גס:רר!סכ!6
 %6סנדרוס ע) ונ!' פנץ ס"ס' !6:' מפסוק ווים וססוו'6 )סד'6, סגמ!ג'ם 06 ג'מס.ג
 יק מ,ג!ס נמס מגשיו , כ!פ! !סר סע!,ס מסנף שמס) : ומסויה גח!ג ג6)' ,מ!קז!ן

 : ז' סומר ס' מפין מעם" ט'ע 16י'ס" :e(? p'p, hp'9th 6כ61 ג, ט)גממ4)ס
 פזגשג . נכמ'ק ממקיט יבפרק

 !י~
 סיי!ש נ:' סקנסס מ! שפד ס15ס 6פ ")קרס

 , ג:ג.ק !ס 41וט כלמומס סוקסו פפקש טפ4 קעט 1 16ט שו%
 9,ש



 ט4*8 אייזמר הביברקי
 ולשטרות לעברה בנגע ויניתה הארם את אלהים י ויקח שנא'הושיע
 טלאכם יש תקטר שטא ולשפרה לעבדה שאטר הנן בתוך היה עבודהומה
 אר לעמר או הארסה אוץ ולשרד ולחרש לכיסים שתמור ערןבגן

 בנן סלאכח יש תאטר שמא סא4הן נצטחק האילנות כל והלאלקצה-
 יוצא ונהר שנא' שערן ויוצא טושך נהר והלא הק את להשקותעוץ
 אמץ ולשמור תורה בדברי לעסוק אלא ולשמרה לעביה וטהוטעק
 למחרקים היא חמם עץ שנא' תורה אלא ההים עץ ואע החיים עץדרך
 פרטו אין ווה לפני ורביה פריה אץ אני בעולסו יחיד תה בעורמייתיר אני הקבעה אטר השרת ממלאכי כאחד עין בנן כטייל והיהבה

 ורבכה פריה לפניו ואין הואיל הבריות היסרו כן לאחר למנחורב'ה
 ר' . כנגרו שר לו אעושה לברו האדם היות טוב לא שבראםהש

 ואם עזר לו תהיה זכה אם לנגרו אלא כנגרו תקרי אל אומרשזרה
 ורעומה רעדה הזה הישק ד%רץ ששמעה וכיון . להיחם לנגדולאו

 ארס של צאנו לזו! כח בי אין העולסים כל רבון בוראה לפניאסרה
 הלילה שניהם וחצו . אדם של צאמ נין ואת אני הקב"ה לואמר

 שוכב ואדם חיש שינת ברא הקביה עשה מה לארץ והיוםלהקיעה
 ימוג אז ישנתי שסף לו וטנוחה לו וחיים ורפואתו טווס והואישן

 ומזע פירהז'ה נותנת . והיא אותה ופשקה הארץ את סוטך12הקב'ה
 וחם חייך ימי כל האכלנה בעצבון ארם של ט11נותי1 אבל הבריותל

 עצם ולקח לו וישן תררטה שינת עליו ההפיל להכאיבו עיו'שלאהקב"ה
 ורומז משנתו הקיץ כנגרו והעמירה עזר ועשאה טלבו ובשר0עצסוהט
 עצטך לו4 את ברוכה ואטר ונשקה חבקה סיר לננרו עוטרת שדכאשתה
 שהטל ער מבשרי. ובשר מעצמי עצם שנא' אשה לשיאכן ראף ולךטעצטי
 שסר נקרא בש ושם על אוטר קרחה בן יהושע ר' אדם שמו נקראלברו
 הקב"ה עשה סה אשה והיא אוש שט נקרא עזר לו 01שננהארם
 'שסר הרי טצותי ושוחרים בררכי הולכים אם יזה ביניהם שמויתן
 ער היא אש כי שנא' אש אוכלת והאש ואש אש נעשש והןמביניהם שסי את מפל הייני לאו ואם צרה סכל אותן וטציר ביניהםנתון
 עשה וישא עשר . הפנלאברק

 הקנ'"
 וסלן ערן נגן הראשון כארם

של
 טספיקבאור

 4% סמס6 מן רמוק מיסים גדי וט פמק,ס 0160 סנגרך אקס ג', ?f "ק )%י6אא
 היסטור : י6( )ר;י5) ארנו "סקי ו'ספ מסט סרק)ין סו6 . )אינו ; )מ616 פסיליסים
 מז ורן 6ס כמפור כ'י(' ג' )גל6פיפ מפסוק 11 )פופ טונפו 6ין . ספיש ען זלן6פ

 )ממר מס )6ס'י v~(ot גסוימ1 געשו ספזר'6 1ס1ן סו6 6ג) iftwi/ פיוו טיפסלטויס
 מס 1who סמייס סמן ומסים ן פן גסץ סמייס ופן סגסוג ס) ,גובנת ימ8% פןדיך
 מקיסר וגריס פסגעס סו6 סחויס גי גס )פמו'קיס סי6 סייס שן גי ס,6' שרם 5)56יפ
OStD), ?זגריפ ג' 5)1 פ) יפ' סק!זסו ג6 . גר' גש)מ? ימיר %י : )'ס פרפם ויקדי ופי 
 פפס מ% א 1ס11י6ו ורגיס, סיס ttws ס4ן *) 1סנ' נ"נימיו, 610 ס%ומ פסס5'

 1מ440 , גפתנו ימיי וס51 כגוו ססו6 סיס פססקפר פורס %זן . ~olh סיופ סוג )6מכפי
 יגיזו פור )1 כפסספרפר

~gg 
 . גמא יוריי יסרס ס)6 6זס עני גי5 1)6 , ס"סס

 נ* שלמס טס רם, ופיין ושניס C'9D ס6דס תני סכן יס' סק!דפו ג6 פקו סגםפסמפ
 . ופ)שפ נגיס סוסון מציו וירסן . (onk )מדו )oht 16 : פפ1ו %מר 1'ס ג'גשטוק
 ספסוק ih1G ורסס )גן ; יססלי מרפי ססס פ"י )ו 5פפס מפסיק פסיפס ועילס 6.ך51'ג
 ספורי פ)ם1ן )קומ גירסו פפם וסוף , כוניו )סרסומין געזי פ)פ סם גמופס גום, סס'ס ו)דעסי , ~גס )6 06 סו6 סימוק וסוף וגס 6םגרגר

 fiev* סיס וגא גסוס 6וס
 סזספס ימן טס16ס ג(פס י'ו פרסם גג'ר סיפרו גפו פיליסי ו') . מאס wa : סםפצימי
שמגיסת פססכן* מכייס גפיטפ 8שיס %%4 מ! ס% 869ויך וסג זעו שוק גן יי08*ש פדיסר יגפו ישפט וסיף מ6ף 610 יס6 ס51 . "וי ופימליס : מיס )ס ופוננתשונך



 אלעזר רבי8רמ5שש
 אץ חתן לכל חולא אוב של שרנ*ות mala שנששל

~?E 
 רו

 לאדפ כבור לחלוק חופות ג' אלן p~ly אץ ולטלך אניע חושתאלא
 אלהיט גן בילדן שנא' ערן בנן וצפות עשר הקבשה עשההדאבך:
 מתופסים המלאלים והיו . וצפפן י' אלו הרי 1%' יש-ה אבן כלדאגן

 ביום . בך היו ונקביך תופיך טלאכת שנע כנקכות וסרקדשבתומם
 כשבודם תסריט גטילות חביבה הקב"ה אטר עיטר העים"ra נטילות מדת שעל ולעזת הראשון לאדם חסר ומסול בואוחשרת לסראכי הקב"ה אסר . כונס הבראך בעם שנא' הראשין ארםשצפרא
 חסר כי שנא' הטובח גגי 4 .למני להקריב עתירים שישראלתלות
 את הטשכצים שושבינים כסו השרת טלאכי תהיו . זבח יאחפצתי
 ררכיוי השק ירכיך בכל לשטרך לך יצוה טלאכיו כי שט4דדצ8ית
 כתוך לכלה ומגלך עומר חק של ררכו טה כחק דרגש דרךאלא
 נ אלהים שהם רנרך שנחן ולשח לארם וברך עטר קיותשהה

 עשך ושלעמקפרק
 ותרעדי ארם סח העולם'ם כל רבון הקב"ה לפכיהשרת מלאכי אמרו העולם כן onm את טוציאץ והכבח- הקתאמיששששה
צ ל ש( דמהלהבי  לעמור אתם יכולין אלא עור ולא בתחתונים אותי מיחד הואבעליזים אותי טקלסין שאתם סה 1הם אמר משלו 
 שסות וש-א ארם עטר סיר יכ* ולא עמדו הבריות לכל שמותולקןא
 שראו שען וגו' הבהטה רכל אדם.שמות יקרא gff' הברעתלכל
 לפס  שיחמא ארם על בעצה באש אנו אק אם אתרו השרתמלאכי
 ויסת שבשטים הנרי השר סמאל וררה בו יכולין אנו איןבורש
 את לקח כנפים קשרה  משתים וסמל כגנים מששהמרפים
 הוא ברוך הקרוש שברא הבריות כל וראה וירד שלוהכת
 והיה השרה ררת סכל ערום והנחש שנא' כנחש להרע חכם טמא%א

 סטאל ואוסרת כתחת התחיה חזיתה עליו יהכב mw נמל כמקדמותו
 רבון תטרפו בשחט כעת בטקום לטרור זעה הערמם נבראעכשיו

 בג שיש לאדם דומה הרבר למה טשל ולרכבו לסוס השחקהעולמים
רוה  טפפיקבאצר

wu~n, finh למיפו הס , 5פ צק ieht 6צ גסינ 06 פפיזר ס ס* % יי 
 .?l_ נפק : ט' %ס 4 יניומפס

 : 4)ו סמואו 4 )ו וריו סין גע ססי0 בדופין ג14ס )סירס 6ססהססי סנני* ti1DhG ושכסיג פקך .גילס סיס מסיי
 יסגס,כ , קם:יג )* יקרס 6גן 5 6ג) י' סרי וסג פד וגו' פפרס 6פ0.

fnhtמישם ף אט סרי : וגוי פירס 0115 יקיט 6נן י) מס, , פופ . 
 )גקי3 4ין סיס , 6מס תופס סיס סם ספנים 60ננש בג, נפו פ6ס , פשט twsפא סו* פ"גנש 6פו 1כ) )מ  ומפרש סוספ לגיס. פיני עסיס יפוש שפו סחזנ0גשג
 ';רפ 5גו סג) )(ר( תסס פספפ פסומע יקיט 6נן גן ,פדגס'ג 'קוס 6ק נ)פספסן
 o*!nOo 6יפ6 ג' )ים סו0דרין . פסיפפש שאגיס : פ)מ0 גן)י עמיעד לסייםהשג
 1)6 : גנקטס פתיפ"'ס ס,ו סיפ)6רס, ,$o וררו . ינקותך סיפ.1 פ)6גפ : נסר )%51

 יגמ גג)) נב! .וגם
~bcnI 

 : ג.( פ'ס גס ס )ר:'. 00 וגם מנס שלמיס ohn 5?סס
 ים ורי.ק . נסיתי יס כ, פש, 1' סלמס ,t.op . פפח %קח6 ,טפיו 6סס 'כ')יס י83רק

 )סו5וס )ו"יס ק:ו 6)" )איי שי סי) 6י1 ול 4 יקו6 פס 6%חשיגשג
 סרפסז ומסעם , י" פרוס גיר . י4י 6% סמון : פ' פקיר סוים ,פי'ן 4)פשפש
 כ) ס)6 יס' סגלתו פ3 )סם'גיוישס

-sh 
 שן4

~?p) 
 .ן סנזסו ,(גצי עמני יש זמ י) 1)פ~ס סנף). 5ן )נקודש ולש"ס סס ס.גס גי8(א ס,* גא מתייג? "ן , ספ, סו,

 . עט יסדתי פסי 6) .)סריגו פוגלי )סק.6 פופ) סי 5קו , טוסתו יופר גי סחרמש
 34ח4הש מס hb;' א יש, רשש =%" ס9*ש פ%סש!ק

%% שווקי



4 .ל% 4 8  **8 עיי אג ,-ט 4ןש *6*י 
 מרעיף מדבר שהוא הדלחם וכל ץחםה _ שט8 המעשש ש ח"חח
 הנרדה כך קף,ש.עלי רעה רוח מדעת אלא .חשה אים ילא מדברומא
 טוויתו אלא עשה העש דבר לא שכענד. רברע וכל שקשח שעשעבל
 קדשא לכאב %של * רשע ירחה ברעם אוסר הכתוב ועליו * פסאל,םל
 לה אטר וסרגליות haw באבנים לו חוש פה %,ל והשליפהא4ה
 עקרבים טלאה שונא. זו כחבית וצץ בידך יהא לי שיש פהכל
 טוצ הסלף גטו לה אמר ybln, נטנה שואל כמן אהד זקן אצלחנכנס
 שהבית-זושהוא וצץ כידי ודגיה * לא יו שיש מה בל יו אמרהיך

 זו בחבית ומא חרי מלך של קישוא כל והוא לה אטר עקרביםסמאה
 כך . לה וליתנם אחרת אשה רישא הבקש. שהוא אלא כך לך אטרולא

 הגא וע*המ הנחש זה וצטץ ושל זקן חחז זו האשה ארם זההחלך
 אני אם ואטר עצט יבץ דיןבימ נחש אטה שמי נפלו שםאיסר

 להוציש לעולק קשה שהאיש ל( שומע שאים אני יח-עשסר-לאדם
 יודעעייא ע*השאני קלה שדעתה לאשה אוסך דייניסרעתו.4לא

 * מת ידעה זבל פתיות שנונע הבריות לכל נשסשת שהנשים לישוסעת
 האז. האילן פירות על מצווים אתם שאף אמת לאשה ואמר הנחשהכך
 מצא רנצץןז מתק- . הנן בתוך אשר העץ ומפה שנא' וק לואמרכז
 ושאתם שבשקה רעה עק אל4 זה ציה אק רה אטר בו להכנספתח
:leawעלמות בורא עושה הוא סה כקלוים השיו ספמ annol, עויסות 
 יטתיה ס"ה הש סה עולסות ולריזריב עולסות לבר111 אתם.נול:ןנך
 אכלכם ביום כי חלהים יורע כי שנא' ולהחיות להסית יטלין אתםאף
 אל רשע ואטר שחש באיון ומע הנחש הלך עיניכם ונפקחוסמנו
 הלך אק פועלי נפלו -gff תף נאוה רנל אביאני אל שני ביתגע
 ננעתי הרינו לאשת אמרהנחש

 ב1"
 ולא בו תנעי אתה קי סחי לא

 כצדה שבא הטת טלאך ורגבה באיק ומעה האשה הרכהתצתי
 וטהרך אחרת אשה לו 614ה מקערה שהה אני עכשיו 4צ*אמרה
 ואם נסות שניס נטות אם עטי שיגל לו טרסת הרעי אלאלחרם
 נם ספירותיו ומצה האלט פפויות ואכלה ~rw נהוה שניסטיח

 כען' לאישה גם ותתן ותאכל טפריו וחקת שנגף עטה אואכללבעוה

 ספירות ארםשאכל
 האי"

 ש עימ וקש שני שטזשקרצ שהאכלתם זה הוא טה לה אסרספניו וגףי עיניו ונתעקש ערום עצש את ראה
 ו הדורתן כל נדני יקהו כך שעי שקהו כשםדעתי

עשף באפיקבאור
 י

 ימם נפיס ופרוז פס 183 יד מש ),ס רופס פלי סגיו6יס שספייר פנדלי נפפ)4פשי
 נ) סגפ DW 16ן סלם WD3 וט6 יטווס פי' ס,6 נם ס%רגנ סריס ,ן , פס)סס

 . קפוט : סס( )ש,כ *OY ושפן עטי גש*שפ 0אס מ גמ.פן מפס) סרסוS. וט% : נפפי0 . שסם סו6 תופפו : ופפ)ס פו.נס כפי טשפ )מס )כעפ ;e*b שסירובם
 פט6 ושף שך ש הופק % ש pnb סקיי'6 תסע סיי6 קום פוןותמהן
 יג% 631 פוש יקרh~'D 6 ש פכוונפס 6שםר . %ן ts~w נבו :פגממע

 טס tbBw )סס %פי פק' . פרט פוייס טקסס םגמפס : י"ס פימף ממט סס61קי0
 ק מוש . פאס ג% ואספו קחס יפר ט6 6% גל6! יס' ססמי6 מגויס פ6%ימ

 . ס' 5פ1 4ם : פס פס94 פ6% % שט ט)0 )מ6 ספקנו נ6א"פוססי
 % חח סמיו % ימפי0 יו קד6 דס6י וסיב . ג6ו0 רנ) : ק% כסיטי ש6גווע'
 פסיל מ) 93עש 0י0 פס יתו פוק 4פן bohw , פיש ס1ש י% וודי: פתויןסגיני
 t~bB גפרן שר נשם 60י9 פפזמס פ%6 מע שט פססם גגנו ופון ופיון פ)שור
* וקש : סניור פיס ופסחאא יספיג רעע. 1DPW)t. פמ0: %פאופס w s  : סש" wb פפפ nohw אוטפ.פש%פ גשי 4) 
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