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 עשף ארבעהפרק

 ואחת עדן בנן אחת וץ ואלו הארץ על הקב"ה ירד-יהרא
 חשתים בסיגי ואחת בסנה ואחת בסיום יאתת הפלנהבתר

 שק בנן אחת . לבא לעתיד ואחת סוער באוהל ושתים הצורבנקרת
,ra~וכתוב היום לרוח בגן טתהרך אלהים רם קול את וישסעו שנ"מ 

נמש-

 ואכרז צדק שיפפ אמת ברין לו ישב . לנם ירר דורי אוטר
 מטעתי שסעך לפניו אסר ספני ברחת לטה לו ואטר לאדםקרא
 אגוב עירום כי ואירא בגן ניטעתי קולך את שנאסר עצסוחוורערו

 שנאמר מצווי אנכי עירום כי מטעשי ואירא טפועמ ואחבאואחבא.
 ככור ועג! צפורן של עור ארהיר של למשו היה מה . אגבי זרוםכי

 וראה מעליו צפורן עור נפשט האילן ספירות שאכל כיון עליומכיסה
 רבו! הקבעה לפני אדם אסר ונוי צייתך אשר העץ המן אתהוףךום כי לך הניר סי כאטר שנאסר מעליו הכנור ענן תסתלק ערורעצמו
 שהבאת האשה אלא לך חמאתי שטא לברי כשהייתי העולמשכל
 הש עטרי נתת אשר האשה שנגף סרברע- אותי הריחה והאאצלי
 אלא שחפאת דיק- לא לחוה הקבוע אסר ואוכל העץ טן ליגחנה

 תזר שלשתן והביא ואוכל השיאני הנחש שנאמר לפניךלהפא דעתי את הסים הנחש רבש"ע לפניו אסרה הארם אתשהחפאת
 ולו דגת ואת סטאל את והמיל וטות קללות מתשע דין גזרעליהם
 החיה סכל ואררו נחש של רגליו וקצץ השטש כע שיושתןטמקום
 לשבע אוש( פעם עורו את טפשות שיהא עליו ופקר הבהטהוסכל
 מתהפך ומאכל הארץ על במעיו סוחב ויהא נחל בעצבוןשנש
 וגהו האשה לבין בינו שנאה תתן וסות פחמם ומרירת לעפרנוטעיו
 קללות תשע לאשה תתו המות אלה כל תותר ראשו אתרוצצאם
 Wyt לירה ועוני הבטן הריון ועטי בתוליה ורם שרתה דם עני?מות
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 פפע אמעל רביפרקי
 יטע סנטת אלא אמו טנלת ואינה כאבל מכוסה ראשה בנשגיל
 ואינה . בעלה את . משרת שהנע ששפתה עלם בעבר אזנהאת

 תשע ע*1 תור לארם החרא . הסות ארה כל ואחר בעיות,נאטנת
 תשמיש בטומאת קוטתו קצר . קרי סטוסאת כחו קצר . וסותקללות
 לחכו . ככהטה הארץ עשב מאכלו . קוצים וקוצר חטים זורע ."ספה
 טה ארץ חטא ארם אם . הסות אלה כל ואחר בזיע וטזונובראנה
 וכבשעה נתאררה לפיכך הטעשה הגה-ה .שלא אלא שנאררתחטאה
 ארםוהנני

 חוטאיי
 *-ם לבנ' מנפה שלה דוח חסורות מעבירות

 הארץ פירות את מכה הוא קלות מעבירתי חוטאין ארם שבניובשעה
 ו בעבורך הארסה ארורה שנאסר אדם בני עונותבעבור

 עשר חמשהפרק
 דבר ומה . טרבר צבאות ה' באזני שמעתי אני אוסר אשחזררבי

 את הסות את הפוב ואת החיש את היום לפניך נתתיראה
 של אחת *שראל להם נתתי ה~ו דברים שני הקביע אטרהרע
 של היא רעה ושל . היים של היא טיבה של . רעה של ואחתטובה
 חסר של ואחד צדקה של אחד דרכים שני בה יש טובה שר .0ות
 ואוטר מכרע אליהו לוסנט ארם וכשיבא ביגיהם ססוצע ז"לואליהו
 בין עפר הנבהה ושמואל אמבוש שומר צדיק נוי ויבא שערשפתחו
 צרקה של חסר בשל אלך אם אלך דרך באיזו ואסר הללו דרכיםנטני
 טעה אלא סכנה טובה חמר של צדקה בשל אלך ואם . טסנהפובה

 אסר . לעצמי ואתהם שתיהן את טניח  שאיני וארץ שסים עליאני
 וששה רוצה שהוא סי שני ללמרר טובות מתנות נ' לך טחןיני אף הייך האלו הטובים הררכום שני בין עמרת אתה שמוארהקבצה
 שנא' וכבוי וצדקה חיים ת ואלו טפות טחנות ג' יורש וג"ח-דקה
 ארבעה בה יש רעה ושל . וכבר צרקה חיים ימצא והסד צרקהרודף
 ארבעה יושבש סלאכש שוטרים שבעה ופתח פתח כל ועלמתחים
 שבפנים אלו הם רחמנים שבחוץ ארו מנפנים ושלשהספחכן
 הרחמנים מלאכים הראשק בפתח ליכנס אדם וכשיבא הםאכזרים
 לך ומה הזאת האש בתוך ליכנס לך מה לו ואומרע אותומקדושין
 להם שפע אם בחשוכה ושוב לנו שסע והנחלים הרשעים בתוךליכנס
 במתח ליכנס בא . חיים אין בהם להם אומר הרי לאו ואםטוטב
 השת בפתח תכנס אל הראשון בפתת נכנסת הרי 6 אוטרשהשני

סיר
 טספיקבאור
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 ר6ם ושרפ גדגסיג ר6סס פג)מס 18 מפס ס"ס מווומ 616 ילעס מנכמס ס06ס "ין9י'

 גי קילוס D~D )6וס מ114 )6 ס)סויפ סני' גפי . גו' קרוס מסט י)י' ונוי :ס6סס
 סוג חומוס קופסו קור כמו קוי סני' (Dt~h1 גי1קוס 6ג) שט 06 גי מוסן נ65)6

 )מ"י שגרפס ס6ין טטג ומ6ג)ן קו,יס וקוי מטים ~ורע סמסס ססמיס פופ6מ קליסוס6ס
 עיט : מסורסים קרוס ס'1 מיי 018 סני' ושי ממוח 6)0 ג) וקמר ג(יט ,מ11טגן6גס
 ומלכחי ! קוים י1פימ מסיס ימס 60ס.)ו סי' )ך ס1מימ ופיו קון סוחפם . גי'מטע
 גרגיוג ס,רפוגיס 6וג) סיס גסי )1 מסר ס)6 סיס Olw O))po גי . גגספס סקלןספג
 פוכרפ po((o 61פר ו0חיוס סיריוס  פ6כל סיס  1סיסג . ,וע D9W עסג ג) )גס גפתיפש

 גנפפס: יחגלעכול
פון



 אתיעד רביפוקי95
 מרוחק להיות לך טה * ואוטרץ אוהו לשיפן רוחמנים פלחכשנוך

 . ושוב לנו שסע ממך ובשחים פסא אותך קורץ שקהו אלהיםסיתרת
 בא . חים אץ בהם להם שטר הרי ראו חשם ט81ב להם  שסעאם

 ושני ראשון בפתח נכנסת דדי 6 אוסדץ השלישי בפתחליכנס
 אותו טקריטין הרהטנים סכסכי טור שלישי ברתח ליכנם כךטה

 שתהיה -לך alm לא וזים טופר מחוק להיסע לך מה לוואומרין
 כש ואם סומב להם שסע אם ושוב רם שסע שיצק טהיותךחקוק
 אוסריי רביעי בפתח ליכנס בא . ולראוה לואוי

 נכנפת הרי לו
 טקויטין הרושש מלאכי סיר רביעי לפתח תכנס אל שליווג8תח
 וישבת שסעת ולא הלין הפתחים לכל נכנסת הרי 6 ואוטרשאיע
 ומקח לעתות כצחל הקב"ה עתה עד השבש מקבל רגב"ה גזי5ר

 טופב להם שטע oa שובבש בנים שובו שנא' שובו יום בכלואוטר
 רורצ תצא שמע וכא הואיל האכזרים אסרו . ולמזלו לו אוי לאוואם

 אלה כל הן אוטר הכתוב ועליהם לאדמתו ישוב רוחו תצאשגרבר
 האהה הקבלת לו אטר לאלישר קורא הוא ונן . וגי פעטים אליתעל
 הצמוק זה עליך קורא אני קש חייך הטשלש כחוט עצמך אתעשית

 : אלהק- % עם תהיההטים
 עשר תמשהאשק

 ועל העכורה ועל התורה על עומר העלם יביים שלשהעל
 ה אטר כה יכתיב טנ2 התורה על . חסדשנפילות

 היערה טפר יטוש לא אומר אחר וכתוב . ולילה יומט ברקדי לאאם
 ותפלת רכתיב טנין העבורה על * וליבה יוטם בו והגית מפיךהוה
 ראטר ברניאל סצימ שכן תפלה זו העבח-ה היא טה . רצו%ישרים
 בגבל עבורה יש וכי . בחדירא להק פלח אנת די אלהך דריושליה
 טהקנשה לוטרש אנו טנין לחתנים הסרים גטיל1ת ועל , תפלה %אלא
 השרת כמלאכי הקביה אמר ולקורו לארם חסר גמל בעצמושרגא
 רצשר לנשול השרת וטלאכי הקבות ברר יעורו לארם חסר ונגמולבא
 מובחי0 המרש בפלות לפני הביבה הקבעה אטר הא11ר1.יאדם
 גי שנאמי המזבח נבי על לפני %גץיב ישראל שעת-רק51לתז
 יפ* שבעת כמדץ שו מנץ אומר יוסי רבי . וכח ולא חצצתיחסד

 הטשהה ימי שבעת עשה לאה את כשנשא אבינו מיעקבהטשתה
 יעקב עם חסד לנטול elp~n אנקא כל ונאספו זאת שבוע סלאשנא'

 להם אמר טענתה ויעש ר(מקום אנשא כל את לבן ושסיףשנאסר
 שכרכם שתן שטל אני עברי יעקב עם חסר נסלתם anaהקבעה

בעולט ממפיקבאור
 *פר pbt חמסי 6%פי ו% משי* טס מ6פר . )סיטי שי6 ס% וע 8ו8רק

'DMitי'6 סדוק גפמ)פ מפר כפו פשו ס3 ,ס 6פר מהשוס 9 סיס נוטס 
 , שם )ש שיחס פססש onk פ) סיפגה סמ61גיס וכושר וימי ס' חפפתי *ילופי
 סקילת )ו 5פו , 6' סרק )פל גפגו6ר ~eltD )פנדק *פס% 36שצ %' חוח קי*ק

 ספסש ש שיו שו6 6:י 6ף %ץ פ)6מס סנ' )ן פיצ כפ, סמפטן gW משופסס
 %סי ס' עם פאס9!ים

 : גו' )מסי ס% כ) כי מפיס לסיום ספוק גמהן יסים פס' י'
 hi(ewp פש1א *מ% 6פי 6'ו י'( 65 ס6פה)פני)ס מו . פסח ה% גהפיק

oie~ליפי וגפול'6' פ'כ. ט' גהפי )6 6ם סלפי לון hS סו' יפופ . 
 טיפ ספורט ס3 ועיי פויס 5י% תריסי )ש oh ס%סססיו , 5פמ "pg 5:גי5סירופ
 5מ6י %,ש יסג סו ופי* סג%ג 5וי5 *פ ים, גפרני סיפרו 1גפ נפלס פ533י10



 ז5יד אליעזר רביפרדך
 נוע .בו כי שנזף הבא לעולם לרשעים שנר יהא שלא הזהבעילם
 כל אברהם כתב אוטר שפעי' רבי . שכרו וקבל לארם תשועהה'

 שילך עברו אליעזר ביר ונתש הכחל תטל ירושה ליצחק לואשר
 שבעת סדיך תרן ער ארבע וטקרטע ובטשפחתו אביו בביתלהשתבח

 ואוטר בללו שסח חויה וזרן עד העבר בא ששת ובשלש יוםעשר
 אמר אבדי ר' . העין אר היום ונובא שנא' באתי והיום יצאתיהיוט
 עבר אליעזר לפני טלאך ושלח יצחק עם חסר לנפול הקבקברצה

 לפס צפוי . לרון הענר שעות בשלש ובא הדיך * וקפצהאברהם
 בארדע כום לשאוב יצתה מים לש"ב מיסיה יצאת' שלא טלכ" בתהקבלה
 ליצחק להוחונה עליה קבלה האיש טה יודעת היתה שלא והנערההשעה
 לעלות בסכונים שנא' הגשרה ספ' אטה טסעי לו ראויה שהיתהלמה
 מפי הדבר יצא הואיל ואסח ובתואל לבן ועם . יחר מהברהטה

 ?is טה' ויאמרו ובתואל לבן ויען שנ' לעכב יכולין אנו איןהגבורה
 הסלך וראה בבקר השכים ולך קח לפניך רבקה הנה עו'הדבר
 דרכי הצריח וה' אותי תאהרו אל דהם אסר כחוץ לו וטסתיןעוטר
 ישתה ויאכ* שנא' רבקה מטשחה ושתו ואכוף לי ממתין בחוץ הואהרי
 החזן , אותי תאחרו אל אליהם ויאסר עטו אשר והאנשיםהוא
 רבקה את וברכו עטרו כך בחופתה הכלה את וסברך עימרשהוא
 העבד יצא ביום  שצות כשש . וגו' לה ויאסרו רבקה את ויברגושנ'
 ולקחסחרן

 א"
 הנסלים על אתהן והרכיב מניקחה רבורה ואת רסקה

 לפניו הארץ נקפצה בלילה רבקה עם העבד יתיחד שלאובשביל
 תפלת להפח יצחק ויצא הטנחה תפלת לעת לחברון בא nlPwוגג'

 t"$v תפלה אנא שיתה ואין בשרה לשות יצהק ויצא שטיהמגהה
 אוטר ישמעאל רבי . ש'חו ישפיך ה' ולפני יעטוף כי לעניתפלה
 וטרמה הוא העבירות על חשור הוה העבר בע ליצחק אברהםאטר
 נגע שטא ראה . אהב לעשוק מרמה מאזני בידו rvs1 שנא'ביש
 באצבע בתוליה אח והוציא האהלה הנערה את הבא אלאבצנור
 הדר"- הכניסה . הגבורה טפי רך היא הרי בבתוליה מהורהאם

 יקרי ואחק אביו לאברהם אותן והראה באצבע בתוליה אתוהוציא
 כ 1.סו בשרה שליסה שנטצאה אסו שרה האהלה יצחק ויביאהשנ'

 אבי ולקח נאסר אמו אחרי יצחק וינהם פנימה סלך בתבמרה
 עברו היה אברהם של ביתו זקן . וגו' בתורי את והוציאו ואטההנערה
 כל עמדו כשרים מאור שיצא כיון אלא ענש היה ופאיןאליעזר

 אליעזר עבדו את וכחב נסרור ועכר מתנות לו ונתם הדורלדולי
 הקב"ה לו ונתן לחירות היציאו בנו יצחק עם חסי וכשגמללאברהם
 למלך והקימו בעיה"ב לרשעים שכר יהא שלא בשביל בעותנושכרו

והוא
 טמפ'קבאור

 ס.יס ט) גריסי ,6 6כ ו0'ס , כ10ר0 ט, ק6' 61:0 1)י)כ יומס גי'חי )8 06 מסקט)
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 סר"
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 אליעור רביפרכך;8
 לומדין אט פאין המשתה יפי ובעת אופי רבי . הבשן סיד שגזרא

 חטרה פשתה ימי ז' ועשה אשה ולקה הלשתים לארץ שירדמשמשק
 שף עסו ושותים אוכלים אתו ששים היו כה אתו כראותם זיהישם

 להגתי יכלו ולא וכתיב הירה לכם נא אתחרה שמשק להםהאטר
 לשיק יוצא שנו המלך מה לסלך דומה ההוך . יסים שלשתהתידה
 כבור בגרי לובש הסלך טה . לברו לשוק יוצא אים ההתן כךלברו
 הכל המרך מה . המשתה ימי שבעת כל כבר בגרי לובש החתןכך

 . הטשתה ימי שבעת כל אותו מקלסין הכל החתן כך אותוטקלסין
 כאור מאירות פניו החתן כך החסה כאור מאיטת פנ.1 הפלךמה

 : וט' כחופתו יוצא נחתן והוא שנוףההטה
 עשר שבעהפרק

 בעצמו שהיא סדקבזה יוסדים אנו מנין לאבלים חסריםנמייות
 כתוב הרבר ואלמלא בירו וקברו עבדו לסשה חמרנכל

 ר' של בנו גמליאל רבן , בני אותו ויקבור שנא' לאוסרו אפשראי
 לאהרן אף אלא חסד הקב"ה גמל לברו לטשה לא אוטר הנשיאיהורה

 ואלעזר רשה ואררו ישראל שבטי כל פרייגין היו ההר להרכשעי
 לו ולגמול v'aff האמינו ולא להם ויררו ההר בהר אדון אתהניהג
 המחנה מעל אחזו והעביר אהרן של אחם נפל הקבזה עשה כהחסר
 טע כי האמינו באויר ומס פורח אהרן של ארונו ישראל כלוראו
 לסשה . וט' אהל גוע כי הערה כל ויראו שנאסר חסר ולו ונפלאהרן
 סשה את ישראל בני ויבם שנא' לבד האנשים אלא חטר גסהל?

 שלשים אמרן את ויבכו שנאסר חסר יהנשים האנשים נטלוולאהרן
 ישראל במחנה ועובר שלום ורורף שלום אוהב שהיה לכה . וגיים
 גמלו ולפיכך לרעהו איש ובין לאשתו איש בק ש4ם וטת! יום.בכל
 שם בחוסרה אלא מקומו הוא זה דא 1ה ופסוק ישראל. כל הסרלו
 . שם ונקבר שם טת כארו הכתוב עליו והעלה שם ויקבר אהרןכת
 שעשה אביע מיעקב רמרין אט מנין האבל ימי שבעת אומר יוסירבי
 ועלו ישים שבעת אבל לאביו ויעש שנא' האבל ימי שבעת יוסףלו

כל
 מספיקבאור
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 נכו"
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 אטר כרשש; גט רכב גם עטו ויעלו שגאפ עט הבכיות כה4י אבד אליעזר, רביפוקיי
 לכם אתן אני אף עביי יעקב עם חמרי גמלתם אתם הקב"הלר5

 כים דבש לא בים הטצריש כשפתו הזה בעולם טוב שכרלבנכם
 אס מנין ליובלים חסרים גמילות , וגי ימינך נפית שנא' רהקברוזכו

 היתה עובר שהיה חתן וכל לשוק מסוך ביתה שהיה(.מרין.סאיזבל
 צעיות, עשר ופהלכת בפיה וטקרטת בכפיה וטצלצלת טביחהיוצאת
 בכפיה ומסחה 'מביתה. בצאת היתה בשוק עובר שהיה מתוכל

 רגלבים -ואטר זיל ארועו עליה 31צא אחריו וטאלכת נפיאוסקרנת
 הסר נומלין ש"יו והאקרים . יזרעאל בחלק י היובל כשר אתיאכש,'

 אס כי טצאו ולא לסביה 'וילכו שנא' הכלבים יעליהפלא:5ל4
 אפ -ם3ין לאבלים חסרים גסיל"ז . הירים יכפות והרגליםהגלגלת
 פטרו חסר לו לגעול חיבט אנו אין עמון sa~ שהיזלנו-החרפתהגיש כלעי יבש אנשי אסרו ובניו שאיל 5שנהרג -נלער יבש מאנשילסרק
 בלחם טנחסיש לאבלש . .שאול גועת את ויקהו חיל גוש כל1יק151' שנאסר וק שת לחומת nSISn כל להם והלכו שלהם הגבוריםכל

 עם חסר גוטיים הזו נרעד יבש אנשי . נפש ~Hb וייןוביין-שנא'
~ww- להם אטר המים. שבעת' ויצוש שנאפר ומספר 'ובכי בצום בניוועם 

 ישראל את לקבץ עתיר כשאוץ רבא לעתץ- .שכיכם נותן אניהקבתן
 מנשה ויי . נלער ברמות שמת אחאב זה נרעד לי . טחוקקייהורה ראשי סעוו אפרים שנא' ויהד-ה אפחם טקבץ ואה'כ טנשה וליגרער רי שנא' מנשה שבפ חצי מקבץ הוא ראשון העילם פוווזטארבע
 זה טחוקקי יהרה . נבם בן ירבעם זה יאשי טעוז אפרים .כטשטעו
 זה לחצי סיר סואב .אהיתיפל

 גחו-

 דזאג זה נעלי אשלוך ארום על :
 עליהם לפלש עלי הקציה אמר,הם ההרועעי פלשת עליהארוסי.

 שנה לאחר אוזכר פנחס ר' לאלו. אלן רשים ולעשוהםוכות
 שנה אחר שנה רוה בימי שנים שרש רעב בא ובניו שאולשנהרג
 ישראל ע4 חאשונה בשנה . שנים ילש דור בימי רעב תהישנאטר

 ררנל מספיקבאור
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 אתשר רביבוקי8

 עש שבעין עעש fa בכם "ם מם% וראו צש חף 6ש א6%עי
 וברקו יצאו . לבבכם יפתה פן לכס השטרו שנאסר נעצהםוגשמים
 ורש צאו דוד להם אטר ורגל ישראל עלו n'aw בשנה . מצאוולא
 שנאסר נעצרים הנשטים ניע שבעון ערעת סנטו בכם יששמא

 ומלקוש רביבים ויטנעו שם כתיב מה וברעתך ב,נותקי ארץזתחנין
 צאו דח- ק"ל ירגל ישראל עלו ג' בשנה . סצאו ולא ברקו היה5א
 שנא' נעצרים הנשמש שיר שבעין רמש שופכי בכם יש שטאוראו
 לו ואסר ותתפלל הקביה למני רור עמד סיר . בי אלא תרףהנבר rL ואילו מכאן דור א"י . מצאי ולא בדקו הארץ את תהמפו%א
 בישראל ע"א נעשתה לא שביטי שאול אים רבש"ע דוד אטר שאולעל
 שטו% עם שהלק ששל ואשי המשחה בטסן רגסשח שאולהשיני
 וקקה רור עסק סי לארץ בחוצה ורפא בארץ אתה לו אמרהנביא
 נלעד ליבש ובאו הירדן את ועברו וגדוליהם ישראל הכסי כלאת

 ועשו רמה בהם שלמה של כס ויהונת! שאוץ עצמות אתומצאו
 עצסותם את יקח נשברה 5א טהנה אחת עצמותי כל שומרנאסר
ם ויהונתן שא% את יקברו שנא' היררן את וסנרו בארתונתנת  
 את סעבירין להעת הסיך צוה מה הסלך צוה אשר ככל להםיעשו
 ענבול והטו ושבת שבם בכל ישראל ממל בבר שאול שלארשו
 ומסמם ובנתעים ובניהם הם יוצאק וצו  שא51 של ארום בושנכנס
 ישרוול לנבול שבא ער חסרים בגסיסות ריבתן היי שיצאו כדיחסר

 הקכא אגאה מק נחלתו גנבול אותו הקברו שנ%טגמטק
 הארץ על משר L?1 רחטש נתפלא סור ישרוול כל חסד6
 סאות שלש איסר מעאל רבי . כ! צהרי לארץ אלהים  יעחרשנאמר
 רור לבית מלר בן הנה שגוף  שמו נקרא יאשההי גוער שלא עדשגה

 תא מה שנה שמונה בן נער וכי סלך שנה שמתה ובן שמוששיהו
 ה"ש-ש את וכרת הטצכית את ושבר האלילים את פאס אלארעתו
 הבבת וכסא הקבזה לפני מבהקת זכותו והיתה הפסיים אתתדע

 אנשי כי ונאספו . הצדיק נאסף בסתר עושין שהיו הרעהובשביל
הודה מספיקבאור

 יסתרס ט% 1ז6י 6)6 סיג וננפש ג"ח זגסיג ס"ס שמא' ייתש סי'9 יפמי)6א%
haספססוס לעוין *מ, גפני כיס סייס פסג' 6מס 

o7g) 
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 סג6פפ ס' פיפס רגם  נמיגר ו6ס 1)6 . פס( פפ'פ וט מן גיניסס פקין ידפ פמ6 .פס גירושיי גפגו,ר נפפים סקירת נורם גלי טס "pth~ oun גרגיס מקס תוסקי ימ06

 פש) ולפופ ופכרו : נפמיאי ספי 9נ( פיק ם ג' י'ג מיינת ודרסו פפיוגוך פתי יגתיג ספלן עט ופ1ס'נ טפש זה פם nlles ולס גנ') . סנמ5 טמור) פסSק, גב% :ט )Oh :מסבלת בג"גע:27ןן:1%ן:ם%:ן,םב
 6הר 6ף ומהריין מזי! ;יוק ע)'e'wh1 1 המיס פלט פ,פמס ומקום פפשס סע~גריטרזן הטיפ ' ג, QDfi אומאס ג,' תמים סיו פ*) ס) 6חמ גו מגסס מגע "ע גף קו16נפ) ש :ץ! :שג,ט22פ,ז, גמנמ%-6גישיפייי :2ל6פינג

 ניינוש%ממה"ושנ"יו%%י%ג"נ[



 פ8 אקשרויוהב*
 הש"פ שטר ww עם חסר לגמל הנביא ירמיה ףרחשלשעשדא
 אלו השרש אוטר מאיר רבי וגו' יאשיהו עלארמוז

r-Ti 

 5מ אמר כה שני החכמות הנשש כל ,על אלא תשיהם השים ליא שמר שמעון רבי נשותיהם אלו והשרות , בשיר רוכנם עלוחמסדש
 קרש% כל לים קבלר וכן חזכאנה לסקעטת וקראו התבועוצכשת
 לחנק ויתנום בדוליהם, גבראל חבטי כל עם חסד ממיץלמותי
 המשם לצני. נהולה יצציים נמילות שמרת שלמה ראה *כישראל
 לאבלןם ואחת לחתנים אחת שערים שם בנה הסקףש ביתוכשבבה
 השנכן לו אותתם והע חתן שויא עדעע היו חהנים בשהדההכנס מא* 'ואערם שני בק יושבק  בשבתות הננכש ישראל מזיוולסתרים
 שפסו טיח אבלם בשער הזנכנפ . ובבנחז בבנש השמוק- החץבבית
 הוה בבית השוכן לו אוטרש 1sm אבל ששיא שעש היו אוממפה
 יורעש הי 4ט םמםה שפמו האז ולא האבלים נשער המכנסינחקי,
wnmn~am בלבך התן ינחמך זעה בבית השוכן לו שסרים והיו( 
 בנטילות וצבהן חץ ישראל נל שיצאו כדי הקרבתן* לחבריךשתשסע
 הולכים ואבל* התנים שעיו התקינו המקדש בית משחרב גחסרים
 ושמחש ההתן את רואין הסלם ואנשי מררות ולבתי כנטיותלבתי
 יצאו שאשכו כיי הארץ על ע* חושבים האבל את ?ירטעם
 מלשן י 1וייאח טא היש %א חנק י"מל

 חושו628ח*
תדששמחמד

ffa9ab~ שאן **חשץ טס נמ9 השח ש"ש 
 "5מ 'mD טוץ 4שם י חלוש גמזת rwn שפשיל as31 אתדיק. אמם ,א משש"נ"ן4ש '=
 שאפ- ת"ח צ"ת "ש9%יץשש ב" שהש.עך

 ייף
 הא הזר 9ל מים ומקז מם שמם. נשחקס"אףחשי

 וצח% ששמהם ילו Dp ש11 והמימו בעיד שבעה ,מחהער
 שטס תפה טץמ תשטיר הקצה עשה מה ומזעועדבשעהשח

 סחת ממעי 4דץ ערה יף אף שחסר ארץ וען שסח יד"שט
 חצ וטיץ השמם ט* 1 שנQSQt1 4 שק יתו תסחשטש

.מאם
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 אמסמר הבי.פרפיש8
 נאסר כבר !הלא עח- ומלעטור סלמות וארץ שמים נ6 הי *צגש
 סמלאכח שכלו אלא . שא אני הארץ ואת השטים את הלאעליש
 לפני ישראל אפרו . והארץ השטים הכלו נאסר לכך וטצוףטפועל
 כפועל טסלאכה כלים 'והארץ השסים השלט.ם כל רבוןהקב"ה
 תכלא שאס תכלא אל והסריה רחמיך בראשית ימי טעימתומצווי
 השלפ והסריך רחסיך שעל לעפוד יכולץ אס אין וחסדע-רחמך
 . תו' קשביעי ביום אלהים ויכל . עו' ימושו ההרים כי שנא'עומר
 ברא . ירורות שסורה ואחד הינך סרת שש הקביה ברא חנוכותשבע
 יום בקר ויהי ערב ויהי שנאסר מלאכתו כל ינטר י?נכי ראשתיום
 ולא מלאכה בו נאסר לא שביעי יום ברא . המעשה יטי כל וכךאחד
 אהד עם והי' שטך צרורות  שטור מיזמו בקר ויהי ערב ויהי בונאסר
 לו שורה לאחד רומה הרבר למה לילה. ולא סם לא לה' יורעהוא
 הקב"ה כך אוהו הלובד לבס אלא להנחלה רצה ולא חסדהכל'
 . לישראל אלא להנחילה רצה לא רפניו שהיה וקדושה טנוחה שבתיום
 רוזורה את להם והן שלא עד סטציים כשיצאו כן שהוא לךתרע
 נתן שלא ער האראל שבתו שבתות ושתי לישראל השבת אתהנחיל
 הקב"ה עכרך סשה ביר להם טסת וחקים מצות שנא' התורה אתלהם
 את ונקרש לשמור אלא חייבע אינן וישראל השבת את וקרששסר
 ארבעים המן את להם נותן כשהיה וראה נא כן שהוא תדע .השבת
 שמא . נוחן היה לא ובשבת הסעשה ימי  בששת להם נותן היהשנה
 היה לפיפך ששבת אלא יום יוט בכל ליחן כח בו היה לאתאסר
 השבת את לכם נתן ה' כי ראו שנא' בשרד יומש לחם להםגותן
 ישראל שראו כיון . יוסש לחם הששי ביום לכם טחן הוא כןעל

 יברך השביעי av1 העם וישבתו שנא' הם גם שבדב לפניוששבת
 השבת יום את וירש ברך הקב"ה אותו ויקרש השביעי יום אתאלהים
 אסרו טכסן . השבת יום את ולקדש לשטור אלא חייבין אינןוישראר

 בעילם ושנותיו ימיו לו מאריכין שבתות בלילי היין על הסברךכל
 כי השבת את פסטרתם הבא. לשים חיש שנות לו תוסיפוהזה
 ומלעשות אש בה טלהבעיר שבת של שימור היא טה לכם היאקרש
 וטלתביא אחר רנל אפי' לתחום חוץ ומלבא וממצאת סלאכהבו
 מרשות ולהוציא הרבים ברוות אמות ארבע זלהעבירו בידודבר

 היא אות ישראל בני ובין ביני שבת של שפירתה היא ותלרשות
 לפיכך נחתי בשבת העולם את פעלתי המעשה יפי בששתלבינם ביני לישראל נהתי הזה השבת הקב"ה אסר .לעולם
 לי ופנותה וקרושה ברכה השביעי וצם מלאכה ימי ששת להםנתתי
 רקבנה ברא רקיעים שבעה . ישראל ובין ביני נאסר לכךולהם
 בערבבן לשכב סילו שנאטר ערגות אלא שבחו לסכק בחר לאורכלם

ביה  מספיקבאור
 פ )ספפ גסייך גו או5 פ61נסו סעפי יגר . מסירופ טיפ : פס( מספים ימר"ממ
 ס11 ס' סרק ג'ג גפווס*פ וג'ס מ'ן , ומנגו י61נסא 5 ממר יוס'6' גו6 : מימןוקי6
 מ~גמסססגס וטווס קנס שגס טסן פוס . מ' מפיס 06 )סם וחן 610 עו : "מזםינו סו6 מגס סיס . גן כגון 1ו סיע : פפ~1סו וצעון פטמי) גרי5פן ונמי 6מי ופי' ,.וי
 סודמפ קוטן מגס ו5פ גסמ.1ס סיג טגקו6 י' . ומקש פ5ם בנקפי : מפרס 610%
 ט)ש מגס 6ס ~קיפ סמר סקג'ס : פגין פסס נין לכס טיפ ~מיקים ומנכי ו6מ'ג)מס
 : סס (W'tt)D ס61 ען נצן . געוסינ כייס סוס י ויוסיף גפורו 'מין יחגו גי גיטנפי ,געורי גרס" . וטמעו ימיו Ivt~hD 6 : כמפיס . מעמס פינס :ויסית ספן גויוז
 קין עי גס)יפ1ס צפופו וק) ליווייס, לפס נ' ירסס ומג'ל 9'ע סיקס וי'1 . יטפיס'

מפופ



 88ת אביזמר רביפהקי

 ארץ) אלא בחר לא ומכלם הקבזה ברא ארצות שבשו ש%. ינו
 'הקבץ, ברא הרים שכעת בה. אלהיך ה' עיני תתיר שנא'ישראל
 . לשבתו אלהים חטר ההר שנא' סיני בהר ארא בחר לא ,וטפלם
 והנחיו כנרת ים אלא בחר לא וטכלם הקבות ברא יסיםשרעה
 שנא' נפהליגזבט

 נפת.
 ירשה. ודרום ים ה' ברבת וסל* רצת, שבע: לי

 והעביר קרש םרבר אלא בהר לא ומכלם הקביה ברא פדברותשבע
 וטכלם הקב"ה ברא עולמות שבעה . מטצרים כשיצאו ישראלבו
 שכולו ואחר ולבא לצאת ששה ' ושביעי עולם אלא בחרלא

 בחר לא וסכלן הקביה ברא ימים נ' . העולם לחיי ומטחהשבת
 שבעה . איתו רקדש השביעי יום את אלהים צברך שנא' יום,יאלא

 שהוא סי יגל . שסטה שנת אלא בחר לא וסכלן הקבשהשנים-ברא
 שנאמר 1tnuw כל לו טוחל הקבשה הזה בעולם השבת אתשומר
 טלסר לי מרעל אלא סחתנו שבת ושומר תקרי אל מחללו שבתשזמר

 ! עומתיו קל על לוקטוחלין

 עשר תשעתפוק
 הארץ פי הן ח)מ השמשות בק שבת בערג נבראו יבריםלתשרי!

 והכתב והשאיר והסחה IDrn הקשת האתון סו הבאר פו ..
והככתב

 סס8יקבאור
 ג" טלי )ג'ג . שים ו' : WD~h מיי fs מושת ויין נע שמי *"משק

 פחס
 ~etDbn 4) וימס מסקופ פ! ויפס סחם ש תפס פנייס סל ,.פס ימש סגפ מן 16%61טס
 )Dt 6(1(O גס1ר'6 )מון לסגין יט ~ee . ס'כ  סנמ) וים  שפכי* ניט סיש5 ס)ויפס

 פכם ושיק . 'סמו% טפ6 דוס 6' ס' גפונופ סוס' )סרת נקנס ג)סון DD11 מופ פש)יסגס גסיי 1יסנ* סקי פ'מ חי כסט סגס ממיש נס קנס לכסון ממ%י' )מגסנ )יס פוסוס'ין וזוטי . גי' ממיקו מגס שפי סקר6 % ו'פ'6: פניקס סיסג ויל , גו' גנרמ ים 616גמי
 ;1)1 ממט זמנת גומי ים ופוז ז'( פסנס ס' פוק פסיי נ'- פסנ2 ג' סרק ונאיסקיו'ס

1D1tD6סיס ך)6 סו ('( bih ומפיו גפו ידו ומופל מנס סופי 

 גג-

 , ממקו סם גסיג 6%
 וו: פמו) ")6 ממ))1 6'פ יוסיסגן

 6קש פיפ ימנו גססגיט % ג) D~O גי' סג6ר פי סיין שי דסיעוי זגזוגו סיופן פ6)ו 6' סג) 61פ'פ , סגיי% סנטוס שדם סגס נערג . גריס יטפרק
 נכס ip'g, 16 616 מגפרו a(e 6)6 , גר6ס'מ 'פי גססת וגל*ס סג, וסין סספס סמפמיס
 שוס סנני שי . פויס גרו6סס ;נסג 61 וכשיגן גסטסו נגריס מסיוע 6מ1 .בו פפלחומפיג
 ולפרס פיס ספסמס 6ומויס וים סמסט-פ נ% גפדגר יסרו) עם סוקס ססיסס פריסס)
 6ש פירוסס נגוסי 1)9'ל וסימ י )וט 6( ג כמפיגו )ס פט י6י סכי ס)6מרסיז0
 ~Ym ,דק, 1t~he 1ע1 סורן ספ) , פסטיק גי16י )1 6'1 סגלי שי מ3פ ו)דגריס0 .מוטטם
 גסס ס4ח סו 4 ס' ויפסמ פ"( )גפזגד ויס 6פ ס*זnnDDI 1 שסווג בנסוןג)סונ0
 ג6ר 50י יו60 6.ר ויס גס ישן פסיק  טפופ טוסי משיט ס61 סגן whint , סגפוגפ פסם ו6מ% ג'מ( )גי6סיס סגלי "' גס,ג 1טם קיפדת 116 זגתיג סער 16 6ט'סיפקג כי סעו פ) סגדי פי ג)סונס מו', סקנס ((oh ו)יעסי . מוגן גינו סגיו וי 6ןננ(

 ס1מ* ד6יסגרי גסמם5 6ל6 161 6.ל ויעתק 5גרס1Dm 0 כירך 400* 0יי ד6 5י שלגרפפי
 עקג ומפי ג6ל 6"% וס15 1י3'ס פיפ6 6ימגיו סםפס,פ נין פנס ניר16גפרג 60יתיפגרי
 הפינס נטני יג,פ'מ גן גס מונו o~ie ס61 קיוג )6 06 נ6 סיטו ועמס . פ'כופפס
 פפ ~יני . ס*ס,ן פ' : סוכר זיר' עס 6מר גק,ס פוקס ותוכסס סידי פ' וטווסניקזוק
 י'נ( 19)"ג )גי6סיפ סמסגסוגיס .וזעקם . D(Sl פ,1 יסים ס)6 גלים 6ופ . naw :ידפס
ggeספמן ומקו הפיס ס' 6ן נוחס מ) %יגיס סין )6 ספגו3 טקוזט ו6ס , גגי טסיםפספפ עגי )ס11 ניון גפפי קטפי 06 פדגמיג מ,.) ס%י16 פ'מ סמגו3 6מי סקסם סוגכן 

 (fihlnt' סייד . ונמן : % סי)פיגו ססטס גסיגיפ מוגו ס'0'ס ייי ן סי1סיד קודם)ספלון

 פפמו )עפוי יגובן וגל ג) 61'ן גי6סיפ 'פי פסספ גייס . ויסמך : גפדגר סנט6לגע'0

 סיגן ע) שוסי סמיהן סו6 פוספס כפין סוס" ס' ל וממנקן) 6'( ס,מ ItV'A)זפ"
'Ptpli.eot, טס נפסמי0 וקש ;fm) סקפ % %יין משקפ סי6 ח . וממסג*. : 

וספגס5'"



 אוזר רביפרכך*ס
 ואלו סשה של קבורתו מזיקין אף אומרים ויש . כאלוהותמשרהב

 נכנס שבת בערב ביום שעות בשבע . הצבת אף ויקע ונחקשל
 רגוע אותו ומכנימק אותו מקרסין השרת טלאכי והיו עדן בנןאדא'ר
 ע4ו קוראין השרת מלאכי והיו ויצא מרש בעזש השמשותובין

 אץ נרטו כנהמה גרטה כבהסות נמשל ילין בל ביקי וארםושסרים
 סניגיר תעשה השבת יום בא . שניהט נרפו כבהסות אלא כאןכתיב

 נהרם לא בראשית ימי בששת העולטים רבון לפניו אסרלאדה*ר
 שנאן ברכתי היא תו קדושתו היא 9 סתרול אתה ובי בעולםהרג
 ניצל השבת יום ובזמת 1rna וקרש  השביעי יום את אלהיםויברך
 ברך לחנם לא אמר שבת של כחה ארם וראה גהיגם של סריגהארם

 השבת ליום וסימר טשורר רושהיל אותו וקדש השבת אתהקב"ה
 הת? הטזפור אומר ישמעאל רבי . השבת לוום שיר מזמורשנאמר
 טוטור שנא' וחירשו טשה שכא עד החרא בכל ונשכח אסרואדה"ר
 טוב . הבא העולם להיי וטנוחה שבת שכלו ליים השבת ליוםשיר

 פשעיו שיורה סי שכל הדורות כל ילסרו בי אמר אדה"ר לה'להרות
 לכל ב4ל1ת אפונתך לבקר חסה שר,וא רבא  העולם באי לכלחסרך בבש- לועיד ל% לחרות טוב שנא' גיהנם של כדינה ניצולועזוב
 ,8ל וחסרו אפונתו ויאסרו יגירו ליילה חמה שהוא הזה העולםבאי

 נבל ועלי עשור עלי . ניהנם של סדינה והצילני עטי ועשההקב"ה
 בעשרה רוד בו כנגן שהיה הכנור בעשרה לישראל נאמנות עדותכל
 ברכת ערות בעשרה הטת ערדע בעשרה טלה ברית ערותנימין
 שנא' בעשרה נשפיע ברכת ערות ב" הליצה ערות בעשרההשם
 הניון מישרדך רוצה אס הקטה אסר . אנשים עשרה בועז9קח
 אטר בפעלך ה' שמושעני כי . בכער הגיון עלי שנ' וכנור מנבלפיהם
 ואיברץ סושלק פלכיות ר' והראני בגץ וחכניסני הקב"ה שמחניארם

 שנה שבעים משנוחו ויקחתי לבא לעתיד מושל ,ff' ב, דודובראני
 דור כמו שמתיו תוסיף סמך ימי על שים שנאסר ימיו עלוהוספתי

 ארנן ירק- במעשי שנא' ממעשיו ווכב ושבח רנן לאל וטותיזרור
טה  מספיקבאור

 פספס: *לט גפנ פון וגפמך פט( tnDr" )יפ" גרוטה מקיקם גו ט~"ג !מופ פס ,htb .וספגסנ
 מסיס סגפג 01!6 1יזיס פי' 11 סג) חקו6 סנ1"ס פנקג 16 רוגם )סתם ,4oeethnן,ף
 מרסון טופס !16גויס סרסר מנקמים ספ)קמיס נקרץ חו , גם) ט) . סוגם : ג)הו!ספ)
 : י'6 פוק עיי) פס'ג פ9ן . mgn גסגע : גסלגיו( 14'ק נ' לוס ס,גסיס פ! סם!)!פו)
 רקמן נמסמר ססנס 6פ סימר מסיס פי' . ססגס י!ס וגוגוס : ומוס 016 פניקס.גדש
 סיר פפ!שי . ומוסו פסס פג6 פד : 6' פוסס קס'ר ג'ג שרסס גיר . 6מווסייטן קוס : 6' קמם סגם 'Dhi(1 וגפו ניכנס ס) פיעם וע) קנו פחס חפו ספי 0161 ו'סלק
 פין מרטו ופפס קמלו גגי יזדחל . קפלן מטס פ!מ!ר 1ד!ר !4ר סמ!י סד 'oteישפיל סיס!גס פ!פוייס י'6 פר )ממס פפ)ס סמ!מ!ר ג'( יריד )ג*ג ,hnthn 6מוי "מס ססגחגיוס

 !גרס מ') . ט' ממוס עי!ס ג) : 1.נ פ!פור on(ot ט!'פ . גו' )סורס פ!ג : !ימיופגי
 plnD1 פגד'נן מסר 1)6 וס'ג6 ד6;טר ס'5 . נ" מ')ס גייס פיוס :מס

 )'!'ר נ9!'י
 ג? פנעס ושסרס ל6)קיפ )ג)ך גסס 4פן ש" . נסס גרגס פרוס :  61'1( יעייר"יפ'ס

 ויבולן  סיימס פס סופה,  פכר.יויס טון מפסס יסיו למסוס . בפטרי פליקס פיוס :ג'
 14%ם סור שי' פיי יו q'Pn 9פש סי' מפיס סייס (D'eh פסרס סס נשלוימלמל
h')o:)*,גוכם פרוס בסרי Pha)  OICDS ס!6 לרמסן גו' טפ! ויקם סימר t:?)D. סי' 6ס'פח.פ O'D 11)ח1 פסרס ג9 גייפ! ס)6 קסם קוס י'6( סדק )גוויפס 0ס וגתג 

 יגר "מ וסגין !גהי )6 גיסי )קי11י ~6;כ' . פג') iS'E_h פסרס גופ! הקלסימור
 ימתויס גפסיס מטיס גרגח ג'( מ' נכסוגוס 6פו1 וג6מח , מיוי קסס )6פ)דסס'

 "שפז ממניס נוגס ג)) י,י9 )א סמנן מן זפי* זזי) !פ6! סס!ס'פ. שפסק מפניןפן
 ספ;ע ין ath דמפניס גרפס פ') פג!9! ויניף ופקן * אתסיס גופ פנפוספפ 06שי

81"ן



 85קץ אלעזר רביפריקי

 גדלו טה ואוטר עליון לשם ומהלל טפאי התחל ה' שעשיר נד*טה
 טאר שנ' מאה- למאד רבה תהום מחשבותיך ה'.אבילעימקםעשדך
 ירע לא בער סחשביתיך אישערץ

 ארי
 כמר ולא מישראל בער ן שהוא

 בקי ארם אבל בעם בוערש בינו שנא' בינה ילסרוהו ישראל חמסיבינה
 לא וכסיל שנאסר תורה דברי טרע שענו למה כסיל ועאבעכוס'ז
 שרבו רשעים רואה שאתה בוסן עשב כמו רשעים בפרוח זאת אתיבין
 שהם .עכוסכן עוברי כל והציצו הארץ פני את לכמת עשבכסו

 הרבן יא עשב נטו שרבו והרשעים המשזח לימת רע אוןוטעשיהם
 ער ערי להשמיש . הבא העובם ימן העיהץ טן לאבדן אלאהקביה
 את לכסות עשב כפו . רשעים שרבו דח- ראה ה' יעולם מרוםואתה
 ולא און ומעשיהם שהם עכוביו עובדי כל והציצו ולארץ כלפס
 חטאים יתטו שנאסר . להשמר עתירין שהן שראה עי הללזיהאסר

 ואתה שנאמר ובתחתונים. בעלוונים מרוטם סלך הקביה אזצארי
 רבון הקביה לפני ישראל אסרו ה' אויביך הנה כי ה' לעולםם
 אט אבל צואריט על קשה עול עליט אייבק- נתנו העולמיםגי

 יתפררו עכוס, וכל .שברו אויביך הנה כי שנאסר לאברן שהן*ורעין
 קרני . -שראם ותרם . את פועלי כל יתפרדו שנאסר רוה לפניכטוץ
 לשמאלו לימינו מנגח שוא בהמה מכל גבהות קרנותיו ראםמה
 קרניו ראם וקרני דו הרר שורו בכר סשה אטר ועלע העולםדמע", לד' וםננח בהמה סכל גבוהות קרנותיו ייסף בן עמיאל בן סמלםבך
 אלפי והם אפרים רבבות והם שנא' מנשה ואלפי אפרים רבבותועסו
 וישראל ארץ מלכי יתיצבו שנא' להרגו מלבש יתיצבו ועלטמנשה
 ותבפ . רעק בשק בלותי שנא' רענן כזית צרת! אבל גרו* בצרהוכבארץ
1ayעיני וחבט שנא' שונאיהם של נטפלתן רואין שבארץ  ישראל בשורי 

 פיחתיח וכל במראיה נאה זו חטרה מה יפרח צדיק.כתטר .גשורי
 טובים סעעדו וכי וכפוח במראהו נאה רוד גן כך ופובשורתוקים
 נו תושבוה באתו שבעולם שחות בל ואפילו כארץ לסטהגשרובש שרשי שבלבנון היעץ סה שגא בלבנון כארז . הקביה לפניוכמעקים
 מרובים הקנות לפני ופעשיו כחו דור בן כר טמקוטו אחעוםסזיזין
 כארו שנא' טמקוסן אותו טזטין אע עלט באין העכומ-ז כללו
 טארבע ישראל כר rtp3 הקביה עתיר וי בבית שתולים . ישגאוכלבנק
 הקבקב עהיר כך לערוכה טערונה שנוטע הזה הנגן כגון הארץכנפות

 וכשמב ור בבית שהולים שנא' טהורה לארון טטאה טארץו~פעאותם
menיטרק עור . יפריאו אלהיט בחצרות שנא' מברפ"ק ויצמחו יפרחו 
 שנאמר וכבור הדר הם כך לזקתם וכבוד הדר הזו השיבה סהובקיבה

דשנם  מספיקברור
 מ1פיפר6) טסו6 016 : 6' 1'6 גסר6 גג6 פו יני גמאני, טור גפט6פ יקשיפץ
 יפרק) מכפי תכו . י1יפס ופופים ייפס )ו ס6ע יופ ס)6 פמפפ שו6 נשלeh ש" סגסוג וסיפרו , סויטה %ר סינן יסיוס פיכו) מטמע געס נאחס ניט שאסוגפ, י6ש וסגין כייעוד. מפיל מממפ מרפס והסר פסו6 פי סי? . גסנ פ)פ פריטי פהשון

~nob פינס: S)h יפו מ,פ שקיטס מסורס פו יייטסי גיי.ו 63 עופו אפייי 06 56 מטיפ יגע )6 :מסימי) *' . ט' גסי) וסע געי 16ס 'hg גטמש קיטסט י6פ פס : שפורס וטס 
 קוס :נעוג פפס , ר06 גסנס סר1'ק 16 טגסנ פס עסי דו4 )6ז פ6 )ע ~ww*)פ
 גגיפ*עע וילעג . פוג 6פפ קון 06 גי יי6ם 6ט יי אפש יי) )ע( שיגויס קוויוי6ס
 %ע : שט גוא 4)6 1ט6 פיתו 6פ1 פסיס סל1'ק' ימיי ופ3ם'פפוו פ,פ סמיםשט
 ועפש 5נ6פר לעומס גפ9פיפס יפ גיולי : מס ש" א" %ץ , לשע ס'9 שס15פפ

 : 8פ ואש %?וכשמצם
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 אליעזר רביפרקי88
 לרשל יצעיר למה אלו כל ה' ישר בי להגר- יהיו . ורעננשישנש
 שטגן על השי! השר צדיק שתא ולדגר- הקביה של טעשע כח1לשגן

 1 בו שלתה ולאצורי

 14שםפק
 ששקר ר,טוריה בהר לו השב עדן כגן רצא מרש האדם אתויפש

 במקום הדחירו aeb1 לקדי משם הטוריה להר סמוך עקגן
 מטקום לקחו טקום טאיאז האדם את אלהים ויקח שנאסרשנלקח
 אומר יהורה רבי משם לקח אקשר הארמה את מעבוד שנאמרב"ה

 והיה בתחתונים תחיה אותו שפר וארם ראשת שבת שמרהקב"ה
 ברב ונאמר לבו מרעפי טבל ומנחטו רע מכל משמרו השבתיום

 האיק פן אומר ק-חה בן והושע רבי , וגו' תנחומק- גש-בישוירתי
 רבי תאנה עלה ויתפרו שם ותפרו עלים לקחו תחתיו שםשנחבאו
 כהגות הקטה עשה הנחש שהפשטו העור טן אומר היקב בןאליעזר
 כתמת ולאשז לארס אלהים % ויעץ שנאי ולעזרו לאד% כבודעור
 בלבו וכועסה יושב ארם דוה וצבת של השטשות בק . ולבישםעור

 שנע, שגת בערב אותי שהטשן הטוש יבא שמא לי אויואוטר
ut)ehEPP~ רע סכל ולשמרו -לו להאיר אש של עטוי לו נשתלה . 
 שהמקום יח-ע אני  עכשיו ואמר ברבו רטמח אש של לעמור אדםראה
 ירע וכשרוחק ר4ש סוערי בורא וברך האש לאור ט-ע ופשפעמי

 הו% סיום הקדש יום שנביל אבי יודע עכסנו אדם אמרמהאש
 ר* . לועל קריש גין הטבריל ברוך אסר בשבת אש לבעריראין
 ברקי 141מר האש לאוץ יק של כום ער לברך ארם חייב כיצר אומרמנא
 קדש בק הטבריל ברוך אוסר האש כע דייו וכשמהזכי האשסארי
 בצפורניו וסטתכל האש לאור ידיו את פושפ יין לו אין ואםלחול
 הני טן לבנותשהם

 יויו שמרחיק וכיון האש נשירי ברק- ואומר
 ב" המבדי ברק- אוטר האשמן

 tete זהם לו אין ואם כחול קידש
 סן לבמת שהם בצפורניו ויסתכל אש ש5 שהם הכוכבים לאורירו

הגי
 טן אבן נומל השמים נתקררו ואם , האש מאורי ברוך ואוסר

 אומר אתעזר ר' . לחול שדש בק המבריל ברוך ושמר ומפריליטשרץ
 בכופ טים מעט להמל טצוה הברלה של כום אדם ששותהלאחר

 המים כן בכום שהנאר ומה הטצות את לחבב כרי ושותהשל.רונדלה
 סעכבע מצוה שיהוי הנסים שאסרו טשוס לסח עיניו נבי עלתעבירו

 .חת טספיקבאור

 סוק קפי (tnP? פקוס פ6הם ו *'ג פרפור סס)יס פ~'ס . עין סנן וי61 גוום כ4רק
 )6רם ויפפ tOi-?? וגק וגו' פיופיס טווסם ו~ס'1 פסוק ויו ג6מ1פ ומם פ! ספנע פוספיגין טיהפ 6פטר הומם. טס"טיפ ספור סן : סם הףס ג1') גפ4הוס. ר6פילוי'ג:

tWbStגן מלהטיס י1 יחיי ע" ספוירכ כקטר פס פנים 6'ן מג6פמ וגו' פוי גספפ 
 0קג,ם )סס פסס ומס פ) טפסויו הנומס נ"מ,פ מומס י3 ספנת SD)S פכן צרפו פש6ן

 יש ג' גר6פיפ י)ק~פ וגסי" מגס bStD' ט) י') . בגס % ססמסוס גין : סורסכסווס
 6ופ, פסטלל : גסוס, "'נ קיטס '*ג כרטס וניל ג'ג מוסס יגפו %ד".גססיקפ5סו6
 סיו!יפ1יפ ן סס ופויט מ' 4רס יוכוס תרופרפי  ופיין %') , עקג וישפנו טגפגעיג
 4מץ סשיס4% אס פפיגיס %וט סירי לוקוס ז"ש fb '6  פוקוס 6' 1'פ מוכס .פ'
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 87"צ אילמי ר-בי:,פרין

 במוצאי היץ על מבדיל שאים סי כ5 אימר צדוק ר' הפורעניותפת
n7naarלעולס* סי0ן,ברכה רואה אינו הטבדילין טן שופע אינו או 
 m~p העבנה, היין על מבדיל או הטבדילין טן שומע , כיהוא טי לוכר
 . סמלה לי והייתם העטים מן אתכם למניתו-שנאםר.האבדילאותו
 צוארו עד המים שהגיעו ער העלטן ניחון בסי אדם נכנס בשבתבאחר
 אדם אטר כברה כטין גופי שנעשה ער ימש שבתות שבעהוטוענה

 אח וקבל מעלי חטאתי נס העבר העולסים בל רבוןלפני:_הקב"ה
 תשובת כקבל ועתה תשובה ww הדרות בל וילמדוהשובתי

~tae_, וקבל מעליו חטאתו את והעביר יטיס יד פשט הקב"ה עשהסח 
 העוה"ז מן סלה כסיתי לא ועוני אוריעך חטאתי ונאסרהשובתו
 תשיבני טות אטרהי כי ואטר בלבו ודרש אדם ישב . העוה"ב סןום?ה
 מלת בית לי אבנה בעולם שאני ער אדם אסר חי לכל מערובית

 הדס אמר לרבב טרזן בית לו ובנה וחצב המוריה להר הוץ,לרבצי.
 סימי ועתירין הקב"ה של באצבעי. להכתב עתירין שה; הלוחותסה

 נפח פיו נשמת ורוח .ריו ועפין.שגבל.כשתי טפניהט לברוחזקיררן
 חלא ע"ז להם העשו עצסיתי _.ואת אחזי יקחג. פותי ולאחרבאפי
p?-נקראת לפיכך הפערה פן וצפנים המערה סן למטה איוני אניאעם 
 ושרה אברהם וחוה אדם ניתן הוא ושם כפולה שהיא הטכפלהסערת

 בה 'שנקברו ארבע קריו( נביאת לפיכך ,ולאה יעקביצחק-ורבקה
 טשכבוהם - על ינוחו שלום יבא אומר הכתיב ועליהם ותותארבע

 ; נכחוהולך

 - ועוטרים אהדסורק
 העץ ספר. אוסר ועזרא ר' תנא הגן בתור אשר העץ וספתבתיש

  שנא, כעץ שנטשל ארם אלא הזהאין.העץ
 עץ הארם כי

 סה נקייה רשו! -אלא הנן בתוך 'אק הנן בתוך אשר . וגו'ייפדה
 האשה אלא גן ואין האשה בתון- אשר הנן בחק- 'אשר . הנוףשבחוד.

 שנזרעה טה כל זו לגנה סה כלה אחותי -נעול גן שנא' לגןשנחשלה
 ויולרה הרה שנזרע סה כל הזאת האשה כך . ופוציאה שטחתהיא

 את ירע והאדם שנא' ' הבל את, עברה ואח"ם קין את ועברהמבעלה..
 סן דדה שלא דמותו וראתה מעוברת שהיתה ידע טחו אשתו"זה

 ר' . ה' את איש קניתי ואסרה והביטה העליונים פן אלאהתהחונים
 עלו וטקין הצדיקים חרות כל ונתייחסו ע6 משם אוסר ישטעאל:

 אין ואיטרים במחם והפושעים_ הסוררים הרשעים דורות בלוגת-חסו
 טיאשא רבי סטם. סור לאל ויאסרו שנא' גשמיך לטיפת צריכיןאנו

 ישטעאל ר' אגל עטו ותאומתו הבל נולר עטו ותאופתו קק נולראומר
 מתוך איל אביו בת אחותו את יקח אשר איש נאסר כברוהלא

הדבוקם p'eDOבאור
 . יזו כורש רי'1 שיין ממגיס 5ן ו1:;ים סמ9רס מן : ג1יt;ycn 1 מוס יזפקי ג. :שמנס ספי פו _aDD רפט סי' ג6,'מ o~fleot , :פ~ר9;יוס 05 פוגגת פ'מ סמ,~ס ס',-ו"יגס
 וגמד ע.ג כונר ,:י.ס גמור: זרגס גן . גי' אמר גגס~ג ושיגס : פרס סיקפי כפק'ואן

 : כמזוב גגוני 116יס;סג6ר-
 כאמו גגן 5ס וסניכ 015 ט,.מ ג, 6מ.כ קין, rhi מגרס . נ"י מסו הליס ג6 נאנורק

 נר6:יס ניתקי: י::ני' מפויס הכיסו יו9 'דפ מ:. 1Dsb מ': 5פ יוםוכמיס
 זגשינ 6' סרג ינפופ . ק'ןופ"וססו נותז : ג'ג שרק לקמן נג'ס ג,'1 119 ממס : ר'פמפס
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 אוףעיר רביפוע83
 :fh ותתטץ להם שישאו נעלם אחרות היו שלא לך הרע האלההדברים
 נתנה שלא ער מעילם נברא בחסד יבנה חסר עולם אכרתי כינ.4נשי
 שעתק רפא בה קין 4ען הזלר ותהר שנ' היו תאוטים והכל קין היא .הורה
 חיבר לזרוע אדמה לעבור אחיב קע והיה ל6-ת ותסף שנ' למיללאופיפת
 ממלאכתו מתן וזה לזה טאכל ססלאכתו מתן זה צאן לרעות אוהבהיה
 עתירץ זה בליל לבניו אףם איל פסח של ירט רי5 הניע . לחומאכר
 . בודאכם לפגי אתם נם הקריבו פסחש ק-במת להקריבישראל
 צאמ טנכורות הכל והניא פוחזן זרע קליות מאכלו סותר קקד,ביא

 ממזת ונרצת קין מנחת ונתעב לצמר גנזע שלא כבשיםולשלגיהן
 קרניז בן יהושע ר' . טנחתו ואל הבל אל ח' וישע קג4'הבל
 יתערבו חץ שטס לעולם חזב5 קק טטפת יתערבו אל הקכשף אטרשמר
 יינה לא מעורבבת הש אפי 1ג1) שעמנו תרכש לח שם בגדבארג
 מצמה שסר דק ל לו. יעלה רא שעמנז כראש זנגר שנ'ע4ך
 של מנהחו שנרצית על' קין של בלבו נרולה ושנאהקנאה
 שיו הבל אל קין כאטר we' אשתו את ואשק ארו הבל אתאהרונ אני אטר בנשים שה 41,א"טיי אשתו שהיתה אלא עח- ולאהכר
 האשה אנא בשרה ואת בשדה בהיותםוזהי

~3ff 
 שנא' כשבה

 ששל יימ הבל של בטציצ וטבעו אבן לקח . השרה עץ הארםכי
 קין יודע היה לא שמר יוחק ר' . ויריגדצ אחיו הבל אל קיןיקם

 אחע ול נבלתו את נמי עשה מה המקום לפני נלויותשהנסהחת
 אמר . אחיך הבל אי הקב"ה לו אסר . בארץ אחזו וסרקוחפר
 aJa' שמהני לא אי שומר שמוזני וכרם שרה שומר יבשלולפניו

 אויך דטי גףל שסעת גם הרצתה הקב"ה לו אפר אנכי אחיהשוטר
 בארץ נהי- שוהיה ושררו נבהל הדבר קין PDPt כיון א4צועקים
 נדו העולמים רבון לפניו קין אמר . רע כות הי דמים שפיכתער
 שנאסר כתושנה הוה רובר לו ונחשב כפרה בו שאץ מנשואעוני
 שמך אח טרייר בארץ אחד יעמר אלא עור ולא . סנשוא עתיגרור
 שבוערה אותיות סכ'ב אחת אות נטל הקב"ה nmvi סה . וקזרגניהנחל
 הכלב לקק. אות ה' וישם שנא' יהרג שלא קק של זרועו עלוכתב
 רלטיה מחית שומרו הוה הש הבל שר צאמ  משסרשההז

 הע ולא עלט וטתאבלש ונוכש יושבים ועהרו ארם ווט .השמים וסעי
 )פ סי גמל פריין 1סס מאי 6% ושפיס . ג61ן יייו פפפפי 5שן )ו0ן סיסנסס) )ס%פפלי טסן סיס שן פר' . 6סט' פ%) )וקפפ)6מאט' וט : פגשאו% יורקףם ממפיקבאנף

 ססגרפ סיס ס)6 פ6פר 6רס מי )4מ יתעור וסניוס ומפקס פמ)3 פיסטרמסיו
 גרפס מפי ס6ם 6פפר נס ג'( נ' (Pnh פצמ' סיע ן )עסין )6 !ס גפגור גריס)מפיס
 פמ)6גש ו0ן מסג) 6פ1ו ו4ן סם סר6'פ סג0ג נפו (Vtih פו0ריס סי פוקססו0ש
 ןגפג , מטיס סור 0)מפ6 ולס פ') . סיס ממפן וים ומנ'6 ק)יופ פ6נ4 ט0ר :)קין
 טמשס זומס ו6ימ , פגע tDW ס'r? 0 ניע ייינן f'p קרנן 6ופיו0 יי פפפסיסר6.פ
 פסלן 601 ידיר פסלן סססן סח יקק קיג)6 ק1וסיס פ' געסל פכוים סעופי Pa)ר41ש
 : ספ סנו)וס טפס ססו6 6מר וט% גדור ;Kb- טסי סט6 8פר טקין קפלם גףסרסם גגי . ס' פשפש 6(0ו פקסס שרג: וסקסו ס96 טו גי" ש15ים ולגנז שגקפטם
 ש ופייימס פוגמם וסס גס ימי )פ, פרק ופי' . גו' ow אע גסוס גרעפסטסי
 גיחן סו6 מ,ס61 פיס נח) ין ס4צ טש . טאומ סרגי )ו ושמג : onh המ6סורס
 ס% ג'( )ק'6 גטו10וין גפ'1 1)6 ו') סופגם גופף פיס04 נזו) פוס מ 6פ0 סעפוידה
 : )'ס6ש( )סג0 ם6פמ זפו 0מס בסי' פ' 016 נו6 :61יי סי6 144י . 006 015 :נתלעס
 פרפו ויפם ג! ד6פ ופופפיס 16ט0 פלסת )סים )סם )ימ6 י4 הודוא פ5 דיט .15פ
 )ששפ פס ע1*יס סין ו)6 : שפ 6מי סג) ~iaw סומי סיס מ' סופיו. סיסליס:
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 89פ אלישוע רביפרקי
 אחר עורב בא . בקבורה נהונים היו שלא להבל rneV1 מהארשש
 לעיניהם,אטר וטסנה בארץ חיפר אותו לקח סחבותיו אתר לושמת
 וממנו בארץ וחצר הבל של נבלתו לקח מה- פדטיז. אני כעינבאטם
 כשוק להם נתן שמר ומה בעוהץ לעורבש טוב שכר הקבלהושלם
 שהם וסובכים ממניהם ובורותם לבגים אותן רואין בנקיים אתנסירים
 שהם אלא עוד ויא סחרחר ברא טחנם להם מתן והקב"ה גהש.בני

 לבהטה נזוק שנא' אותן עונה והקביה הארץ ,ל טמר ליחןוקראים
 : יקיים אשר עורב לבנילמסה

 ועשרים שמםפרק
 מכאן כצלמו ברצותו ויולד סנה ופאת שלשים ארם יימכתיב

 מצלפו ולא פרסותו ולא כזרעו קין היה שלא למראתה
 שהיה פון שמלי ער אחיו .הבל למגשה חמים כעשיו ולא ארםש?

 בדטורצ ויולר שנא' אחיו הבל לטעשה רוטין ומעשיו 1ר10ת1טזרעו
 ;דורות ונ4 הבריות כל ונתיחסו עיו פש( אומר ישמעאל ר' .כצלמו

 והמרדים הששעש הדשעש הרותת גל ונתיחסו עלו ומיןהצדיקי
 ליעודות ולא נשסיך לטיפת צריכי! אנו און ואמרו במקוםנצטררו
 ערוה בשר נלוי אוכר מאיר ד' . סטנו סור לאל וקומרו שנא'דרכיך
 פנל וטממאץ כבגיטה והגשים האנשום קין של רורות . ההכיןהיו
 ריין ביצר וברועמות בגלף אצע  ובאשת ,ובבתו באמו אישזמת

 רבי ;. רארש'כארץ רעת רבה בי- ה' ירא לבם,שעא'וב0הש~מז
 ,rp בנפז את השמים 0ן קדושתן מסים שני* המלאכים ראוחסר

 ולקוהו אחריוק ותעו כזומת עיניוק וטבילות  ערדע בשר נליוו;מהלכות
 יהושע ר' . בו' הארם במת את האלהים כני יראד 4נא' נשיםטהן
 והחש לההלו אש ככורתיו שנא' לוהפש אש הטלאים 7014 קרחהכן
 שנפלו בשעה אלא הגוף את שרפת ואינה י-ם בבשר בבעירה5:א
 עפר גוש :לבושן אדם כבני וקוטתן כחן קרושתן מבקום השמיםמן

 הענקים מלדו 0הם אומר צחק ר' . עפר ונוש רשה בשרי לבששנא'
 רמש ושפיכת וחמס גזל בבל ידם ומשלחים קוטה בגובהד1צהלכ.ם

 . בארץ היו הנפילים ואומר וגו'. הנפילים את ראינו5כתיב,ישם
 ףתם בנס שנא' אלהש נקראו'צני ישראל קרחה בן יהושע ר' להםאטר
 בוקר כוכבי יחד ברן שנא' אלהים בני נקראי והסיאכים אלהיכםשקך
 נקרנן בשטים קדושתן בסקופ שהיו ער ואלו אלהים בני כל1י1וע1
 אומר לוי ר' . האלילים בני יבאו אשר כן אחרי ~גם שטך אלהיםכמ
 יירה בכל  ששה גדול שרץ כמין תבין ופרין בניהן את מולידיםהיו
 הקורש בלשון וסרברים רגליהן על עיפרים היו שעה בשתה .מירה

 םיסרקר טספיקבאור
 8ד קגורס דון סו6 גן 6ם י~יפוס כין )6 כס פ4פ ,ע') יפיופי קין קניו סמי4אש
 עוסס1ס סיס יעורו כי זס נענור )מס מגיע מכר . 5סס גסן סכר ומס : פסעורנ5ר6ש
 6דס ס) )ע.1'סם לעורג מגירו 06 :סם! ~סירס , פמ)ן 016 סיימת :רייוטתס
 גג( )6י,ג קיוו ובירג יקץ מי סייעי . מפסח יני1"1ס.

 ועיי
 ג'8 גיס" סם ס)מ,פ6

 סרג: דפס .ע'6 מ']-
 D 786(IWID פקגן כיס 1)6 סי' . 6מח סג) שנפסס ס' תעשו לן מש ס)6 כב8הק

 לוחץ וגס . 6)קיס נכי )קלם : ג' י.מ עיי,גין גמם סמסלס'6 שספפ סיס וגא4,י54.ש קיגל 151 כת :)ולד פד סגל )פפסי תפיס מפסיי סין )6 קין גי סג) ס)פיססו
 ,ופגן: Yb'9 ש6',נ*4פמ 4שס 8מ 4ער15 4נ.
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 אל"מ רביפרקי"4
 שיבר נח להם אטר עויניה! כצאן 'שלחו שנא' לכמהםופרקתם
 כל יכרית הטבול מי עליכם יביא שלא הרעש וטטעשיכםטררכיכם

 שלא. ורביה מפריה עצמינו טונעים אנו הרי לו אסרו אדם בניזרע
 היו פה אדם בנילהוציאנזרע

 עושיי
 היד נשותיכן אצל באין כשהן

 של ארם בני זרע להוציא שרא כדי הארץ על זרעם סקורסשהיתים
 יביא הסבול מי אם אסרו תו' נשחתה והנה הארץ את אלהיםירא
 סי ואם צוארים ער טניעים הטיס ואין קוטה גבוהי אס הריערינו

 מה התהוטות את לחתום רגלים פרסות הרי עלינו טעלההתהומות
 עשה סה התהומות כל את וסתכו רנליהם כפות פושטין עושיןהיו

 עורן את ופושטין בשרם את שולקין והיו תהוטות סי הרתיחהקב"ה
 תקרא אל ססקנסן נרעבו בחוטו נצמתו יזורבו בעת שנא'טעליהם

 : בחמיפות אלאבחוטו
 ועשרים שלשהפרק

 הקביה הראתו באצבע שסעיה רבי בשם תני אותה תעשה אשרהה
 אירך קנים וחטשים סאה לתיבה תעשה וכזה כזה לו ואסרלנח

 קנים ושלשה שלשים שטלילה גצד אירך תמשש תינה שליטינה
 לאחרה? בדפנותיה ושלשה ושלשים לטניה בדפנותיה רהבהבצר

 אורר בצר אפסניות וחמש . מאכל של לאוצרות אלו הרי בתווךועשרה
 תיבע של שמאלה אורך בצד אפטניות חומש תיבה שלימינה

 ומן התחתונה ביציע וכן ונסגרים נפתחים המש אמתוהסכניסש
 ביציע וחיה בהטה כל סחר .  שלישית נפעלה וכן שניהבטעלה
 ורמשים שקצש טרו . השניה ביציע העופשו לקל טרור .התחתון
 טי1 ושתים ששלשש נטר אתה טנאן . השלישית ביציע ארםובני
 וכן התחתונה ביציע וכן גארץ שקצים סיני ושס"ס בארץעופות
 ושלישיש שניים תחתיים שלישית.ינא' בפעלה וכן השניהביציע
 בתבלן נח עשה .שנה ושתש חטשש אוסר תגחוסא רבי .תעשה
 גא שלע ועד הרעים יטמעשיהם טדרכיהם בתשובה שישינוכרי

 את להרבות הקב"ה רצה הטהרים טן טרובין הטטאין היוהסבול
 התבה אל לך הבא לו ואטר לנח קרא הטטאין את ולטעםהטהורים

 כל רבן הקביה לפני נח אטר שכעת שבעה טהורה נהמהסכל
 המלאכים כל ירדו התנה אל אלי לקבצן כח בי יש וכיהשיטים
 אע נח ויבא טחניהן כל ואת אותן וקבצו ומין פין כל עלהסטגים
 שנכנםר כיון אוסר מנא רבי . פאליהן באו נח אל ויבאו אלאכתיב
 שנאסר התבה שער בירו הקב"ה וחתם סגר התבה אל הבריותכל

 לכל וטאירה בתיבה תלויה היתה אחת וסרגלית . כעש ה'ויסגור
 רן . לתבה תעשה צהר שנא' בנבורתו טאיר שהוא כנרהבריות

 בו ב"ו התבה אי הבריות כל נכנסו בטרחשון בעשרה אוטרצדוק
 יירו מספיקכאור

 :פסלו וט סס~ק פ1 יווס1פי שנוס וע"ן פמן, , גוצות ו" . 6פפז"פ שמם כגפרק
 : פווגיס סיו סוס וממסיס )סק1יס מסני סמינר סיס גמי ופכוס פי' . )פז6סס

  ,יפעירו בסקוס מנמ.ססגפ fhh ir~h 6סי סמאי 1קי נס . DIDW פ,:י ומסיסס%סיס
 ,. 05 מנסוג פפ? פוגגי פספיס e~na 1618 גוגוס 6ד פוסא  פפימ "1ייסמ5מנש

 418גן
~ltbD 

 פ6פ5 ס'6 גסס'ג גפגו6ר פקכם פיני %ף ופסייך יומפ פיני פאס ס'
 פ4* ש% פסס מסי גפספסס פסעים מינך פ161 )6 יפפיוו ג'פי 161)' ג' 5וק1'1
 יסגפ וגשיג , גר' Itnmm גיסיה כשיפיס: סעגפ פגפי ייש )6 5מר יגיס פימסשוד

פפ



 פכא אחשד רנה פול,
 הארץ על המבב מיאגרו

- 
 התהיסותרשהן מן ועלו זכרים פיס : שהן

 שנאסר ועולם אוו ונברו-להחריב: ארו עם אלו- ונתחברו נקבות. ]מים
 שנאסף שבארץ. .היקום כר תסות הארץ על מאר מאי: נביו.והמים
 אתו אשר וכל טנח חוץ הארמה פני ;.hu אשר ' היקום ,כר חד*וימת
 טטג-מלך וחוץ בתבה ואשרן.אתו אר.כת שנאטרבתבה
 ,לו שישבהבשן

 על-
 ינח תשבע התבה שר א'-כע,הסיפת עץ

 אהד הור' נקב נח עשה מה עולפ 4בר להם. ושיהיהוכניו
 שנאסר הוא נם  ונששר  ויום יום בכל טוונו לו טושיפ והיה,בחכה
 עליהם יררו שלא ישראל , מארץ וחק בו' הבשן סלך רק~שגכו

 נשטה לא היא טפוההה לא ארץ את לה אטור אדם בן .שנא'נשטש
 נפ שלח רה-. ונכנסו הארצות הטים-סכל נחנלנרו'- אלא זעםבסם
 הענה את שלה לשולחיו: שליחותיה ולא,השיב _טאכלו על לוישב ההרוע בראשי איפ נבלת ומצא לו הלך בעולם טה לירע העירבאת

 זית עלה והנה ערוב , לעת היונה אליו ותבא - שנא' - שליחותהוהשיבה
 כל רבק: הקבעה לפני היתה אטריה אלא זיע עלה - ,ולטה .בפיהטרף

 מתוקים ההיו ואל בירך ותעגים זה כזית. מרורין טוסותי ,יהיוהעורפים
 דברים שולח אסרו טכאן' והם ביר-נשר.ונתשים

 ביר_4שמא-
 כצורח

 ; לשולחיו נאםן' 'ציר גיר ,כשולח טהור ביר דברים :ושולח פסילביד
 שסד נח חיה בתיבה הבריות כל  עשו חדש -יגב אוסר צדוקר'

 הוה טדהטסני הוציאני העולטים כל רבון ואיסר הקכ4ה לפניוטתפלל
 לך.כל-'הצדיקים ויכתירו תמרים ,רובים טריחלאריות נפרד עיפהכי:
 נפשי טטסנר שנא',הוציאה הזה המסגר טן שהוצאתני טלכותכתר

 איש D~'tS ר . עלי חנטנל כי צדיקי" יבהירו בי _?1c אתלהודות
 התיבה 'אל הבאינן כל אוסריבנה

 הפריש-
 שנאטר הנקבות טן וכקים

 בצה ונקבות אחה בצד וכרים הרי במו ונשי ואשתו כניו נחויבא

 אתה התבה טן צ4 שנא,- נקבות בצר זכרים העמירי:ח4.וכשיצאי
 יא?חך, טספיקבאור

 סו6 ספני סמוזס ומ61 מבפרי לטווס 1כסמממעין . וגו' סט,י ג"ווט ומ קמח כוס מ4ת18
 וגא ממסיי סס,יס )מ,ו0 מ"ח')ין וכן סטתם ,גר6 -יג0ני' וס') מפן3;

 ג0יגוס-
 טוי

 וסגיימפ , מינים בישעי) וחסן )5 סוס סיס רגע1ס 1') , ס0'גס Sh א % 015"של ג5ס וגו' )מ,וס עם גסגסס.עסר ג"יג ג,'..וג"ר6 גע"רס ט6מך ומס , ו' סס,ק 5'סרב?
 1ות נקג'ס סקס פוסס , ממסיר 6נגי אפס פוי )'מיס כ' וגו' 6"ס ג6 סזג0'ג גן)פופ
 ססגע נס .מטמע וגן , )"1וס גפסיס וסיפו ממג.) סג6 קורס, ימים ו' ג0יגס))כנס

 סמג"ד ומי סימיס )סגט0 וימי וגו' ממגו) מאי סתיג0 6, 1נ1' ותיו נם ויגב .ונתיגסגס'גיס
 סמיפ כי . וירים פים טסם :  ונגסו )מוזם ~(olcn מונוס  גח~ג ומ61 ?"ון ע)כ.ו

 וסעעפ ירויי, פרס יררוס ויריפליי י'נ פרסי נ'י (1huD איריס טיפ יםייללוימ
 סכומג'ס ממיס מס ססמיס.ספגי1גיס פסני , גקכוס מיס ו0מסוגיס וכריס מיס ~thv"ספליו:יס
 , כמומר וגס)כסו תסלוס כימים סמונייס כמיס סם וסמתסוניס , גע"חס D1n1DOי11רס וט* מפס גפ'ע) 6'וס "סר' ממימי סססופיס גסס , פייס 0015 קי16 ס6זיס.)עס"מ
 4 ס.6 נזם . מטונ מון : ס' פיק קטי, D'D וסיט סם( )יפ.מ נקגופל גסס מכויס)גן
 גסם טסגי"1 פס ס,נ וט ד'ס ס0 ג0וס' )דפיין , ע'נ "מגו) מזיר ספ)ס !Atn-of סוויפי,ג6

 מעיי ונגר )יס6 1)9,'נוספיז'6
 )גפ'פ מר "6'מ עלמו יפ ע6 מי 0סו6 וי0 ם) פלס עמס )מס . כו' דם עשיי,פס ע,נ,2 גנימסרי6 נם 6ן 1"61פו , גר)ק( יקי סג, ע,

 בפינקס )1 טרמ,ס יוגו )כן י,1( דר,ס ק )1 רייס וסאן מרויין י.ס ג' געמגין-י"מכ0וס'
 גפדרפ גמ'ר סוגויס ססס ויחס 11דעס. טס( 'b'~g? ודם גפר גיד פסוק ו)5 י9'גר-מיוו
 ייפ גפני ג'פ 6י)ו01 ס)6 ;ים עלס )מס תוקש 06 סני6פו, 'ecD1 )ם ,פטמו ניטגזעיי
 גפ יסה6 יכויס יומס מן ע פסיק וג"ס'ר י'נ סייס גניי ופיין , סוגים וג"מיסוק:פ1ן
 : נם . ?e שן יי : 9ש עייוג'ו נקית, ססו6.פר ו'ס 6יוןwte גפפי : דפ ס) פחן ,ימ עיף סו6,ס ס'פס מפס סיף ויש דרש . ג"פ מי1ריסניגפי:

ויקלס



 אאוסף רביפררךפ*
 אלהים אותם ויברר . ואשתו א.ש הרי אהד בנז :tff1 צנופמד
 פרו להם ויאמר אלהים אותם יברך שנא' בארץ ולרבותיפרהז
 ספירותקז נפל עסה תה: מושכל. ש-ן סגן יצאה שגורש נפן נח מצא .ורבו
  נשתגשגו ביום בו בארץ כרם סמנה ונטע בלבו אוחם והנשרחשכם

 בתתי ונהגל יין סטנה שתה . תשנשגי נבעך ביום רכתיבפירותיה
 וסרסו בבריתו חוט יקשר אביו ערות את וראה כנען תכנסהאהל
 nsD לבו על שם ולא חביו לערות ומצא חם נבגם לאחיו והגייויצא
 אחיו בו נערו באביו כמשתק pw1 אחע לשני ורגיד יצא אבכיבוד
 אגהץ ערות את וכסו אחורנית להם והלכו עמהם הכסות אתשקהו
'waeאשר את וירע סייגו נח ויקץ ונו' השמלה את ויפת שם ויקח 
 בלבו ודרש כח ישב . כנען ארור שנא' ואררו הקטן בנו לועשר
 אס ההוא ריטסנר כן ווזציאני המבול סטי הציל* rfnpnואסר
 טומרה בהמה ספק נח הביא טה- וע61ת קרבן לפניו להקריבאויב
 הסוכת את ובנה יונה ובני תורים טהור עק( סטין ועז וכשבשור

 שנאמר ארבע עולות והקריב והבל קין עולות עריו שהקריבהראשת
 וערה בטבח עולות יעל אלא כתיב אק ויקח ל% כנבח נחהבן
 את ה' וירח שנא' לו חנרב בכובה עולה ויעל הקב,, לפני מחוחרקן
 להבש שלא לו ונשבע יפיס יי פשט הקכ'ה עשה סח . הניחוחריח
 ונף נשבעתי אשר לי זאת נח מי כי שנא' הארץ על עוד סבימי
 rwp את שנאמר הארץ לבין ביס שטעה ברית לאחז  nwpונתן
'nruבכל נח שבועת סיכירק שיוכו והתקים ברית לאות והיתה בענן 

 נ האדמה על בניכם יבו ימיכם ק-בו למען שנא'יום
 ועשרים ארבעהפרק

ח נ  את ודגחילם בסתמתטזם איד,ים אותם הברך שני צמו-
 כל את והנחילם ונאם שדוריס ולבניו לשם ברנ וחרץכל

 . הש מ והנחילם כעורב שחורים ובניו לחם ברך נושבתארץ
 הנחשת אלה ושדהו טדבר והנחילם ויפש לבנים כולם ובגי *פת.ברך

 כטין ורסק p~ot בניהם את פולירין היו אומר אילעי רבי .שהנחילם
 אחת ושפה אחר ולב אחד עם כולם שיו כידה בכר ששה נדולשרץ
 ונמדה אףץ וטאסו אחתים ורברס אחת שפה הארץ כל ויהישט4
 ורחבת גחלה ארץ ומצאו שנער לארץ הלכו טקדמ בנסעם דהישנא'
 וישבו שנער בארץ בקעה וימצאו שנא' שם  וישבו שישיר וכולהליס
 נסרור עליהם והמליכו טעליהם שמש מלכרז השליכו אוסר רקע .שם
 עלקן ששלוך לארץ ואוי הם עגדש חם בני שב. לפי עבר 3ןעבר

עבד  מספיקבאור
 ונסיג גיס ויסק מוריג גיס ג'ין סירסו 6או . פק %ןויו*

 ויפע,6*
 ג, : מקוס גפזן גן

 פפסי ג) לנס )ס1)ימיספ)נס יס' )איו ולון ועט סיורר שפס סיס 16 גי . otnnw נססנסגוגיס
 . ט' 1ג1 ס) מס 611 : %') . "ניי( 6יי עיופ )6ס : סירוסיו ;סנדר( )ופי' נפפנסמגיוס פגי פד ס,ס סיס; 6) סניגס ונ6 גוס 1נע1ע 11 לעסיס ר6ס וומ , 16 ופנס 6סר6וס

 1)6 פלוט פאס רק )נס מבפס פרס ס61 מוס ספדו כג'ו עיופ 06 מם יי6פרשיו
 נס סמעס פ%'1'ן ס'כו : רh 61 ,6(OOt ועיופ ntllmh ,פייסם . וגו' ססמ)ם 06 :נסחו
 נפ פ' גו פו"פפ )עובם פנק פגי6 ס"ינ, 1ומ וסנפ ססקג'ס פפולס ספ,.;ו פי .י"
 5זפס ע) 'פ'גס 'יגן מפען o~Dth סיע חק1ז 1גן ור( )'ספ'ס ינו' וטגפפ' 1Gh )יי6פ
 גפת %6 ופ)פ פס), עוי רמס 1)6 ס"יפס ע) יפיס סן6ר';1 ספ:גע כ') עו' שנע5פג

 פסוע: וסוoese~ 6 עי הייגס 6% ערס יט פ)פוסע
פוק



 48כב' אמשי רבי.פרקי
 רלף כח גבור ,נסרור אוסר חנינא ר' . ים6ך כי עבד תחת שנא'עבר

 הקב"ה שעשה הכהונת אוטר יהורה רבי . נסחר את עד ובוששמאטר
 בן חם לקהה התיבה מן וכשיצאו ;כחיכה עמם היזה ולאשתולארם
 היו אותת 6בש עבדה ובשעה לנמרור' 'והנחילה עמו והוציאהנח
 סכת סלך שהוא כפבורין לפנס תופלץ, באמ לעי חיה בהמהכל

 בתוכם גרוע סנדל ruaa1 כראשומם הארץ % פס % נפץצ5 שם ונשב גדולה עיר ל% נבנה באו לעמו נסרור אפר וף.לפס ציי גבור כנטרח- יאסר כן על שנא' עיתים המליכוהו לפשךנבורדצ
 שנ' בארץ גדול שם 16 ונקנה במש אלא כחו שאיןלשמש

 ליעיר את רבמת אבנים שם היו לא שמר פנחס ר' שם. ל%ונעשה
 דייש כיוצר אותן ושורפין לבנים מלבנים עושע היו טה הסנדלואת
 וססערבו טםזרחו היו מעלות ז' . מיל שבעים גבחי אותן שבטעף
 יורדים שהיו ואלו טטורוו עולים ויו הלבנים את סעיפן שויואלו
 ע6ו לבם את שסים היו לא וטת ארם נפל ואם סטערבו היריםהיו
 תעלת איטתי לנו אף ואופרץ וביכין יושבק היו אחת לבינה נפלהואם,
 העיר את בונץ אוחם וראה תרח בן אברם קבר . תחתיהצהרת
 כאבן דברו את ופאםו לשונם פלג ה' בלע ואמר אלהיו בשםוקאם
 אלא אותו גוחנים אין וטוב בחור אבן כל והלא קרקע ע"נסושוך
 שטעון ר' ונו'נ. הנומם מאסו אכן אוטר הכתוב ועליו הבית פנותעל

 לרום ואמר כבורו כסא טראכיללי;סובבש לשבעש השבנה קראאוסר
 גררת הבה שנ' אליהם ירר שהקביה וטנין לשוגם את תבלבלגשו
 בהנחל שנאפר בינ"ם שהפעננורמת וטנין נררה אלא אין"תיבאררה
 כי שנאסם  זרעו ועל אבררם על הקב"ה של נורק ונפל מיםם

 שמנ' נפשי רצתה על' שנפר זה וגהןל. חבל הקבוץ א"ר עסו ה'חלק
 המבבים המלאכים ושבעש הקב"ה וירד בנעיטש לי נפ6הפכים
 אחר כל לשין לשבעים גוים לשבעים לשעם את ובלבל כבורוכסא
 נפל ישראל ואומה אוטה כל על טלאך וסנה ולשונו וכחבו נויואחר

בחלקו טסשיקבאור
 טכסיס פש טני6ס 1יז נמי סיס סו6 סכס'ג Vsb י' . סיס גם נני ממז כרפרק

 מכ' 3פי גפק,ס )מיוז ו)כטטימס נייוס ס) זטתן )11ד 4ר כנוי וק גגםגגם
 י' 6פי %ן מס,)ם'י

 פספוס גנם מנס סספפ גירן 14 נגור נסיג ')6 ' גירן נטי )ס'ו0 סם) h~lo נפיוי6פ ')י וכוט פיגת'ג ע'1 כליס וסגף סיס גס גגי גס מ;'נ6סנפרוי

 ר, : ס)'סס 1016 ספנינו נפרטו סמל סמר י'0 ומש ,שוי
 גו'.פ)ע סימוקם 16פי

 סק3יס.)6יס סססס ככחנות מממס 06 ס' קמו סמ~גי גגורמו מגם ס)5 )'ס ,סג'ר66ר)מ
wnhitגיספו)ס גיגיייס : )פ)ך "ו0ן יסמ)יג, טקסס מהדו 1;) ,ס ופמפם , )3וס סיס 
 יספם לק גג,י ג%6ס מש ס!6 )מיס ססס~ק וט מגיל .. ויד נגיר : ומשגיס סגוריםסיו
h , כגיטה06 p ~  ססי6 .גגג) 6גנ.ס ot~)h . Phn סס סיו hb : ופי! 1גמ.ס 1'1 נגור 

 1( )זמ% נוג6 שט ש וסופפ מז6 %ן וסשי0 6' ברסס רגת' גססתן ס"מרו ,גפוגקפס
 ס' ג"פ וקפו : ג'נין ג" סני' נם סור גימוע פ'). פ' : ט'נ גו' בגג) 'ס 6גניסוג'
 )סמל יוכלו ש6 גיי לטוש פיג!ג) . ית' פלסו ~גקס ק"מ פ'ס 36ינו לגרסם ס" .כו'
 8,1 הסס )מ וג')קופ ג!4ט. פ'ס ~?'D סגתוג קטון ספזי'6 ו6ט . שגייס מוןטיפ
 ו)סגפיפ גוש 1סגט'ס פססם'ק: ,ס )דרוס גוו1חן ספן סו6 סקס . ינו' גאפ ם6פוסני'
 6פל גסכ.;ס6 ;ממ וגן CD;1 מס סס גי' מסור טפולי פס 'גן' וסע )פ' yg ,ews~,l .נוט
 6פכ un(o 46 סני כי וס)ספיס שור זוג מס ינגוי )טס כ'1 )מס )' )יפפ ינדשמז
 גפ4פ י% ,ס"ס גמ גוי וימיו , פיזופ פ'פ פויס גסס פגי6 וגילקוס*מ נמסנוגפר
 נ4* *פש נט4פ י% 6' %6 סש)ס ו0)ק 1)6 סט פלד , I?'hi-: ש מטס O~httכ, ורוץ ומם )'ג וגניו מפ סגו ימיו יפפ נמ 3וי מסט )'3( ותגריס יסו6) גני )פ%4פפש

 )פשמסשף טמזסס וגמז ישקג סס( נ;ג'! 'סי6) גנ' ברעעי עפץ( etiuJ פסססבכיי



 אמפר רביפרקי44
 שנאסר וקב"ה שיור ומנין . עטו ה' חלק כי נאמר תץ חבלונחקקי
 לדבר רוצין והע שניה ירוצה 11 הטנרל ואת העיר את לראות ה'ברר
 ארש ל5ח עשו וטה רעהו לשון איור טכירע ולא נלשון רעהו אתאיו
 ומשם בחרב נפיו שם העולם וחצי להשחית אלו עם אלו ונלחמוהרבו
 . הארץ כל פני על משם אותם ה' ויפץ שנא' הארץ כל פני עלהפיצם
 לאדם הקביה שעשה הכתעת את ראה יעקב של אחיו עשו אוטרר'

 וטנין טטגו אותה ולקח והרנו ברבו אותה וחפר נמרח- עלולרעה
 הנחל בנה wp בגרי את רבקה ותקח שנאן בולמו הסורותשהם

 איש עשו כהי שנא' נבור הוא גם נעשה אותם וכשלבשהחפרות
 4 חבלו בארץ סטן שנא' שם וטמנם והפר הלזה הכתתת את*בוש ראוי עשו אין אמר אביו יצחק פני סאת יעקב וכשבא ציריוףע

 ועשרים חמשהפרק
 אטר ואראה נא אריה שנא' למדום "קבעה שירד שלישיתישירה

 טניר אני בעולמי לעשות עהיר שאני נרול דברהקב"ה
 ר' . וגו' טאברהם אני המכסה אסר ווט שנא' אחץביואכרתם
 וישא שנא' אבינו אברהם על טלאכים ג' הקניה ננלה אומרדג'נא
 הריון על אותו טבשר התחיל אחר . אנעים שלשה והנה ףראעיניו
 מעשה לו הניר ואחד . אליך אשיב לסוער שנוץ אשתו שרה שלבסן
 סבאן רבה כי ועטורה סרום זעקת ה' האטר שנא' ועשרהמרום
 לו מתחיל לו גנאי שהוא דבר תבירו עם טרבר שתוא סי כלאסרו

 טהקב,ה למדין אס מנין . לו לרצע שאיש ברבר ונוטר פוביםבדברש
 אשתו ושרה של ההריון על טבשרו התחיל אבינו אברהם עלכשננלה
 לופ על לפניו ומתחך מבקש התחיל . מדום מעשה לו הגידיאחיר
 הצדיק יטוח כן הרשע כטות העולפש כל רבון לפניו אטר אחיובן

 בוהיך אברהם הקב"ה לו אסר רשע עם צייק יתספה האףשנא'
 חטשש בסרום אמצא אם שנא' למחם אסלח צרופים חמשיםבזכות
 בעולם צדיקים חמשים יש אם אטש טכאן עומתם לכל ואסלחוריקים
 שהגיע ער לפניו ומתחנן וטבקש התחיל . עוטר העקםבצדקתם
 בזכותן במקום צריקים עשרה יש אס חכמש אסרו סכאן.לעשרה
 אוסר ועירא ר' . העקרה בעכור אבהית לא ונזף נעולהמקום
 יושבע שהיו והשמנה הטובה הארץ טן סרום אנשי היו עולםעשירי
 לו זהב ועפרות שנא' סטנו מצא ותה שבעילם , צורך שכלעליה
 צא לעבדו אוטר היה ירק לו פיקח ומבקש יוצא אדם שהיהבשעה
 שנאסר זהב תחתיו ופוצא ירק לו ליקח הולך הוא ירק באשר ליוקח

 . פוצא לכסף יש כי דכתיב מסנה אצא ההן וכסת . לו זהבועפשת
 . אבניה ספיר מקום שנאמר כסנה יוצאים היו וסרגלטה טובותאבנים

 טספיקבאור בלח
 :מפ151פס : ט'כ ס5ו4ס פס עגמו 1)6 פיו ,ו,קיס ופגי וחיסכנו טס מפחס 6מ~ושיו,

 ג',-ג)ג~.
 מ'(: "סלי רמש מווי רסס מפי פ1גמיג )פוי ס-ס פוסס

 6פ י) : לגוסס 6) נ~)ס גstrn 16 61מי נ~'. סרס onsn )ו 0~1 יגמז כהפרשה
 ש סס61.ק6י פיס )פיו . ימיו נלסון )ו,ק חספס 460 פזגס'ג . 6מ'וגן

 : גיירו otl~an פסיפס גזשס 6גי סי'6 סי'ום6 פסיס 4 % כ' . 1דיק'ס ס"ס :נוט
 נפפר וסג י64ס סכין )פי וזג: סמקי ימוט : י' סירס ויקרי . יום 6וס סס.סגסעס
 ערה fp ~סג פסס פיקקו  והיגוים ס,סג פתם ג"ש 6ולפ )רפס מ , ודמי גן%

~shln1
 ן פ63גס 05 ))י נפיל וסג סיו סיכק סגספווייפ גסווס סמיווס ס1ס 6פוו )ק

מ



כבש* אליעזר רביפרקי
 .'לא.בטחובצ5 יצא_לחם ממנה ארץ דכתע סטנה ייצא הוהלחם
 לשבור קונם ככחי על חסו לא אימר קרחה בן יהושע ר'מ. הבוטת.ם  שמש יראת טבע*ו ריחה שהעושר עשרם ברוב אלאעצרם

 ספירותיהן למעלה האילנות כל 4ת פסקו אלא ולנרזרת
 עיט. ירעו לא נתיב שנא'_  השטים לעוף אפי 0הם הנאה יהאשלא
 שתה ונר אהיח וכל שק- שופטי עליהם הקיטו אוטר נתנאלוא

 -שנחן ערומים אותן ופוצשין הטעות בדינם עושקים היו .נסרוםנכנף
 יושבץ והיו הגהץ תבואת בכל ושבעש משפט בלא עשקו הנרואת
 בכל שבעש מב'בותההם סכל ~חטה פהר בלי ושלוה ושאנןלבטח
 זח הנה שנא' לאביון ולא לעני לא לחם בפת ירם החזיקו ולאפוב
 והוא סי כל ואמרו במרום הכריע אוסר ר"י וגו' a1~Di _~nlnH עקהיה
 של בתו פליתית . באש ישרף לאביון לגר לעגי לחם בפת ירוטחדק
 ברוטב מרוקרק אחר עני ראתה שרום סנטתי לאחר נשואה היתךלוט
 יוצאת כשהיתה יום בכל עושה המעה מה עליו נפשה ועגמההעיר
 אוהו ופכלכלת ביחש טזע סכל שלה בכר נותנת היתה סיםלשאוב
 הרגר שידעו עד חי הוא טאץ הזה העני מדום אנשי אסרוהעני

 מאנשי ודיני משפטי עשה העילם איסי אסרה להשרף. אותהוהוציקו
 ואראה נא ארדה הקב"ה אמר הלקוד כסא לפני זעקתה ועלתהסרי

 .ס~ום אנש? עשו הזאת הנערה כצעקת אם אלי הבאההכצעקתה
 . י.הכם חכמים את הולך אופר הוא וכ! . הכצעקתה אלא כתיבאע. הכצעקה6 הכצעקתה שנ' לכסה ופניה למעלה שלה (סידו"יהאהפוך
 ,לוג לקת שלא אע"פ הטרקחי6 ~ית שנכנם לטי דוכה הוא-לטה
 להולר שהיא סי כל כך: עסו _והוציא לקת וטוב ריח D~b כלוםנוק
 הזוע כמילים חטובים.ורועה וסמעשיהס מדרכיהם לוקה הצדיקיםעם
 נחן שלא אע"פ הבורסקי לבית נכנס שהוא לאדם דומה הואלמה
 עם שהוא סי כך עטו והוציא קולפ רע ריח מים כלום 5קח51א

 .רוע. כסילש ורוע שנא' הרעים וממעשיהם טררכיהם לוקההרשעים
 ולמי חיא עם מהלך שהנץ לוט זה יחכם חכסים את הלךד2א

 לו עשה אבינו אברהם עשה מה אמרו הטובים ומירכיוססעשףו
 תותן מקבלו היה לחרן יוצא נכנס שהוא סי וכל בחרן קבולבית
 לוט וכשבא  בע51מ אלהים הוא אחד לו ואוטר ומשקהו מאכלולו

 שהוא כי כל ואסרו מרום אנשי שהבריא עושה'וכיון היה כךלמרום
 מלעשות מתיירא היה קטרףבאש ואביון לעני לחם בפת ידוטחזיק
 הארץ אורחי והן סבור והיה המלאכים ב' ראה בלילה ועשהביום
 יושב היה ולמה וגו' סרוסה הסלאכיס שני ויבאו שנאסר לקראתםורץ
 ואמרלהס הביאם עליהם מנוהו היום שאותו אלא מדום בשערלום
 קבלו וכא בשלום לררכיכם ותרכו ושתו יאכלו ביתי בתוך וליניבואו

 בטז בתוך אותם הכניס כרטנם שלא בירם והחויק עליהםהאנשים
 והגיד ויצא מדום כאנשי אחר נער אותם ראה ספר בם metlוהנאסר
 א5 אסרו כסגהגס לעשות הבית פתח אר כולם אליו אטעקנשןלהם

לוט
 פספיקפאה-

 ק"ן מכר גי' חמס 1DtD~b ; משג 6פ מ,16 טס סירק )סקס ווע',ס סיס ספיס
 מו,קוק4 : מ'ס( )"),ס מיןס סו סטטמ,ס סנה' 01Dr יימס מגט,יו זוח tD~e:1וגדף

 ו6ס : ס-ט גוסס ג'ו . ט' נסיג 6.ן טנ,יקסס : גק פ'6 )פו,גיןשסת.1קחקי

 סססהו9 מס"ס ו( י'1 )יי6שיס וש חי 1PJD סטת ש ,סט Ofip 6גס' סיגסיג ט' 5'פי
סיס



 היהמר רביפיכך45
 אותם ונרעה ארינו הוציאם הלילה אליך באו אשר האנשים איה6ש
 רגעו סשה שנוק כשם 06 עשה ,סח כטנופנו לעשות אםרווכם
 והוציא' במתיו שתי לקח עליהם נפשו לוט נתן כך ישראל עלנפשו
 קבלו ולא גנמע שתי כי נא דגה שנאמר הטלאכים שני תחתלהם

 בירם להם שהחזיק כשם במדה הכל השחר עמור שעלה כיקהשחר עצוי שעלה ער בעירון אותם הכו המלאכים להם עשו טההאנהום
 שתי וכיד  אשתו וגיד בירו החזיקו כך ביתו בחקן והכניסן ברצונםשלא
 ערית . אש גפרית עטורה ועל סרום עב שימטיר הקבקב שלשכינתו ירי והרי אחריכם תביטו אל להם אסר לחוץ והוציאםבנוחוו
 והביטה במרום הנדסאות בנותיה על רחטיה נכמרו לוס שלאשתו
 השכינה אחריה וראתה לאו אס אחריה הורכות היו אם לראותאהרוג
 רנליה לויף השמרים אותה לוחכים .כל.היום עוטרת היא ועריק סיח נציבתעשית

 ונני
 : סלחנציב ותהי טאחרע .אשתו וחבט שנאסר צומחת

 ועשרים ששהפרק
 חוקרים נסיומת עשרה הקב"ה את לנסות במושעתקרין לפני ההר וצפף בכולן ועטר אבינו אברהט נתנסה מדינותעששה
 אברהם כשמלר הראשין נסיון נסיונית. בעשר ונמהו לפכחםהרפואה
 שנה ישג לארץ טתהת ההגא להרגו המלכות נרולי גל בקשואביס
 סרבר לארץ טתחת יצא שנה י1ג לאחר ירח ולא שטש לא ראהשלא
 ואמר מצח בצל ובטח הפסילים אח ושקץ אשרים פאס הקידשכלשק

 האסורים בבית נתנוהו השני נסיק בך. בוטח ארם אשרי צבאותי
 לאחר בכותה וז' בקררי ג' 1"א בקררי וז' בכותה נ' שניםעשר
 והמלך האש כבשן בתוך ונתנוהו אותו והביאו שוהו שניםעש5
 אני אליו מאטר שנא' האש כבשן מתוך והצ'לו ימיט יד פשטהבכיי

 ופמשפחהו אביו מבית טלטלו הג' כשרים.נםיון היצאתיךסאור אשרה'
 יאדם קשה הטלטול . אסו ואמתלאי אביו תדח טת ושם להרן~הביאי
 ולא אברהם בשי אלא רעג גא לא וארץ שטים שנבראו טווםדן-, נסיון . וככצליתך מארצך לך לך שנא' שטלטרו ופנין סכלסתר
 ש:א' לסצהם ולהורירו לנםותז בלבד כנען בארץ אלא הארצותבכל
 שרה שנלקחה החטישי נסיק . כצריטק אברם ריר בארץ רעבויהי

אשתו
 טספיקביאור

 פמ:ך סייס ביורון. כומס סגו : )מס וי,"*יסג'ז ר6ס 6מ1 מאי 6פוו נגן . "ועיסיס
 וער ספוד ושגוג סגע!ן פ) מווי פסי6 סגוייי6 שכויס PtSp~b פינפ  לנן  וס)נספון

 יום" ין יפי לנימוקי! סורג פופ סטוי שיטוזיק
 6': ק"ג ~פסחים ג' ג'ק

 סינוייס: נמס ,'פ ,מ,מול י"מ סמוי סריס סו'ט ו'ג פוק וו'; ;ס'~נוס.6גוס ססלס בוערק
 וכלגוס נמיוו סמגמ! . ס"סייים גגיפ : ג: נ'6 ג'ג . ס6ס,ריס גמםטווסו
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 ז4כד אמריר רביפרקי
 לאיש ונלקחה שאשתו .שריאה ארם לד יש וכי לאשה לפרעהששתו

 ר' י ,ליה. קלב ,שלא לקהה ' בעצה אלא בגריו את קורע ואינואחי
 ועל פרעה על הקבעה והביא היה פסח של הלייה בתהו איטרפרפין
 בנגעים מצרים את לרבות עתיר הוא שכן להודיע גדולים נגעיםבקעו
 קרחה בן יהושע rn_ . ]רוים לעש צרעה את ה' ויננע שנא'גרולימ
 בין טטעו כל כתובה בשטר לה כתב פרעה אותה מאהבתואומר
 למהווה גשן ארץ 141 לה וכתב קרקעות בין עבדים בק זהב ביןכקף
 את לה וכתב אמנו שרה של שהיא כשן . בארץ ישראל ישבולפיכך
 שנא' שפחה הטצרית הנר שריתה ומנין . לשפחה ספלגשו ביאהגר
 השכים . הגר, ושמה מצרית שפחה ולה 4 ילרה לא אגרם חשתושרי
 מיי ועול יאבר6 וקדא "שרה קרב שלא teru1 נבהל בבי-פרעה
 טכ*' הואת בארתן תעמוד ואל לך עסה טתניתיה שטרות וכלאשתך
 סח כל אנשים פרעה עליי ) ויצו אההיו וכתיב ולך קח אשתךהנה
 ועבדיפ .בקר צאן אביטלך רקח שנא' לאברהם אבימלך גחן לשרהשנה,

 והכל פלשתים ארץ ער כנען בארץ בבואו לאברם טעבירושפחות
 ביצי ער אפי' עקחח ביתו נקבות כל היו ואבטחך הקב"ה לסניצפוי
 וירד בנים טמנה רהעטיר סבור שרה את ולקה אבימלך ושלחכנים

 ריי זה לו אטר לרונו חרבו ושלף הטלאךמיכאל_
 להרגני אסח משפט

 אחרני יי אסר הוא רוי תהרג צריק גס הטי שנא' ידעתי שלאכטה
 ארם לסר יסמך הוא נביא כי האיש אשת את השב לו אטרהיא.
 שואתך אין אשתו עמקי על אותו שיאבן אכילה עסקי על לעירשבא
 רבע ואטר הקבעה לפני סתפלר והוה אברהם עטר וחיה ויתפללאותו

 ונעושר וקרבו יפרו וביתו ואבימלך ורביה לפריה בראת אדםהעולסופ
 אביטול את אלהים וריפא האלמנם אל אברהם ויתפש שנאסרלו

 : ילכו ביתוואת
 דעשרים ושבקמהפרק

 אהב בבן ראשון נתחי אסרו להרס המלבש כל אליו בש"ששייבכ

 ואחים ועמורה מרש רכוש כל את לקחו לוט ובשביל בג נתחילואח"י
1avבא וגו' ועטורה מרום רמש כל את יקחו שנא' רכחטו ואת 4פ את 
 nff מיכאל ר*ברי לאברם וינד ר*ליט ויבא שנא' לאברהם והגידטינאל
 שטו נ,רא למה דבר יניר כנפים ובעל שנ*מ מניך ריא וולסשל

הפליט
 מספיקבאור
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 אלשר רכלפרכךש4
 קדושתן טמקום שלו וכת סטאל את הקבעה שהפיל שבשעה לפיהפליט
 לפיכך סירו הקכ'ה ופלטו ולהפילו להורידו מיכאל שר בכנפואחו
 לאסר טירושלים הפליט אלי בא יחזקאל אטר ועלט פליט שטונקרא
 עטו עבדו אליעזר ואת תלסיייו ג' את אברהם לקח . העירהוכתה
 נתעכב ושם דן עד ויררוף שנא' פמיאס הוא דן עד אחריהםוררף
 עתידי בניך שבני יודע תהא אברהם 15 נאמר ששםהצריק

 לעבור
 ושם גרן נתן האהד ואת אל בבית האחר את וישם  שנא'עכום'ז
 שפ אותיות מנין עסו עברו אליעזר ולקח עמם ונשיהם תלסיריוהניח
 הלילה היא הלילה 6 נחלק שם אוטר הקטן שמיאל , לילה עליהםייחלק שנ' לרסשק טשמאל ער אחריהם וריף ביתו ילירי חניכיו את וירקוטי.ח

 ויחלק שנ' המלכים את אברהם בה שהכה הלילה הש סקרםכנהיתה
 אופר הזקן הלל . וגו' הלילה נחצי מהי נאמר זה ועל לילהעליהם
 לו נעדר ולא בשלום וחור ועמורה מרום רכוש כל את אברהםלקה
 ואמר מתפחד אברהם והיה הרכוש כל את ישב שנא' אחרער

 הקבות אזל צדיק בהם נמצא ולא האוכלמין אלי כל שהרגתיאפשר
 לכלוך ברגל יבא לא ברגליו אורח אמר זה ועד אברהם תיראאל

 לעשר ראשון התחיל אברהם אומר קדחה בן יהושע ר' . זהבדבר
 ונתן אחיו בן לוט מעשר וכל ועטויה סרום טעשר כל את לקחבעולם
 לקראתו נח בן שם יצא . סכל מעשר 6 ויתן שנאמר נח בןלשם
 בלבו תטה והיה שהשיב הרכוש וכל עשה אשר טעשה כל אתוראה
 רבת ואוטר הקביה לפני מתפלל והיה אברהם עמר . בירךיצרט- אשר עלטן אל וברוך ואופר בוראו לשם סופאר ומשבח טהללהתחיל

 שאתה יטינך בכח אלא אלה כל את עשירי ירי בכח לאהעולמים
 . אברהם מגן ה' אתה ברק- ואסרו העליונים ועט חבאלעולם ראשי ומרים בערי מק ה' ואתה שנא' הבא ורעולם בעוה"ז ליסגן

 ועשרים שמונהפרק
 הלילה בהזון נראה היה הנביאים לכל אברם תירא אל לאטר. בטחזה אברם אל ה' דבר היה האלה הרברים חחי השביעינמית
 אברם תירא אל לאמר במחזה שנא' סנין בחין ובמראית בחזוןלאברם
 אברם לו אטר בעוה"ב טאר הרבה שכרך ויה בעורם לך סנןאנכי
 הפורעניות לפני כתריס הורך שאתה מקים לךבכל סננת שאגי תוראאל
 מאיד הרבה שכרך שנא' הבא ולעולם בעוהץ טוב שכר לךזטתן

ובמראה
 ממפיקבאור

 )'6 מגיצן . ימימס סו6 ון : ~גיסו ו6ת )וע 06 ויקם, נפיג ולמ"ג . וגי' תפייססחט
 ו0ויoh~ 6 11 ,טס והייי ים( )יסרס לגיסם רן גסס ין )):ס ויקחו 6' ונסגט:ו0
 פ'1 פחס ג'י 6' ).נ ,זויס . ס"מ סמי 6וסיו0 פעין : סוג 0פי6ט פמפר0 יו61ילין
 סופר פכ פ) יחס ססגי6 ~נרפס . פיגנפ גופי סר6יס . 4)ס טקסס ~psn נואפו :י,נ נרסס פ"'3 גרס מ'זס פיי,פ ו'ג "מ פוסס רגמי פסיק60 )ך hnww ג'ק פרסםוסו
 לעיס סגי16 )1ס . 6מריסס זרזך fi('NV פוס )ק0 וסו6 מפסס ו)ס'סס ס)מיייו סניםסגדן
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 וסונן 16)סי) פ)ינ .ס14ס

 סיים"
 ונס . מנ'ס)')ס 16 וסיס נחקק סג)')0 י 6,י)ס ק5י
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 59כה אמרמר- רביפרכו

 שנגלח אוקרהילה אומר יהודה, ר' . ה' אליו ירא שנא' מניןובסריגה
 ,לחוץ-ואטר אותו ל'הפסח,'והוציא הא.ליל אכעו אברהם על'דא~קה

 יש וכי -לפניו אברהם אטר השמים צבא כל כשמספור בך .ישלל
 כה לו ויאסר שנא' סרוב זרעך יצפר כך * אסר לנרוו-ךסםפר

 הבתרים מבין לאש הקבוץ, הראה אוטר עקיבא ר'; .ששורעך
 11 טשולשת עגלה לי קחה אלץ ייאטר  שג8' אוכרעסוש*ן

 משולשת ועז . דשה כענלה  שהיא סלטת,ארט שהש רביעיתשלטת
 וא,יל.טשולשזו מאח-. שנא'וצפיההעזשהנדיל-עד ענובה מלכות1

 ישסעאי ב2י אלו ותור . ופרם מדיוכלכות
 בלשון זה תור נאמר לא

 עם וכר שור כשיצטיד השורי וה תור . "ימות pdjS אלאחורה
 השתיר יתקרענקבה

 א~
 ישראל-שנמשלו אלו ונוול בלךאעטקש-.

 אלא טזולשת זה לשון נאסר רא אומר יעקל בן 8חא. רנההסתי. .ונתי אחת.היא איסר אחר וכתיב ,אם6 בוצל עטןגנוול,שנאסף
 סשרשיא רבי . ינתק במריא ל4 אסשנוש כנחום שנחסי בחלבבורי
 בארץ לם'טו9 יחידים פעמים שללה יהל משול6ש טשולשת,אוסק
 שגיה פעם . עצבו בפני ואחד אחד כל ראשונה פעם .ישראל
 בן עם להלחם כאחת כלם שלישית פעם . שניםבשנים

 רוד-
 שנאמר

 בהר לא אלולי בתוך אותם ויבתר שנא' לשניסי ואחר אחר כלאותם ובתי חרבו אברהם לקח וממר ההושע ר' . ונו' ארץ טלכייתיצבו
 לקראה בחרו איש מתן שנא, רעלו, לקראת ובתר בתר כל והקריב-%. אז התיש אותם_ ובתר הואיל ' לעטוי ילול העולם היה לאאברה6.

 טכאנאת בתר לא הצפור ואת' שנא' התם הגיח יונה בןונהל
 צפוי לךשאק

 o'~.dy העיט ררד בלבד יונה בן אלא בתורה
 לעי% שנטשל דור בן אלא העש ואין וכאברןלפרדן

 שנאטי
 העיט

 .וסניף..עליהס יושב אברהם היה השטש כצאת . לי נחלתיצבוע
 )רבי'אריעזר . הערב שבא ער העיט בהם ימשול שלא כדיבסופרו

 הא6 טלכטת ל קל טושלן שאין למד אתה טמאן עזריה"ומר2ן
 ודאי ערך בן, אליעח- ר' לו אטר . הקג,ק . טיוטו.של אחד יוםאלא

 . שעה ייות משתי ח"ן רחז היום כל שוממה גתגני שנא'כרבועך
 ירות שתי במערב ל86 נטה כשהשטש וראה בא כן שהוא יךהרע
 רוד בן יצטח הערנ יבא שלא ער כך . לו נגה השין תשכתהושעה
 והיה אברהם עטר אור. ההיה ערב לעא והקש שנא' ישראל שלאוק

 הלרן טלכיות ארבע בבניו ישתעבדו .שלא כדי הקב"ה לפנימתפלל
 ארם וכי אברם על נפלה ותררמה שנא' וישן תרדמה שנת ע*1נפלה
 טבח ישן  שוכב שאברהם למד אתה מכאן לרועפתו יכול וישןשוכב
 אימה חקנה שנאמר האלו מחביות ד' על בניו תיעברו כייהעפלה
 דחילא .בה דכתיב רביעית טלכרד זו אשה . עליו מפלת גרועההשיכה
 של עיניהם שהחשיכה עכוט"ו טלכות זו השכה . ותקיפאואימתני
שראל

r~io 
 שגדולה ופרס סרי מלכות זו נחלה . שכתולה מצות

 לסכור מספיקבאור
 - ר5 פס סוסן פסייס טס וגפדלפ )סוס'3 6ף סיסיי סרנם י' . פ% סתם פשפיפי
 :,ג )ך יי4 ופס כ1') )1. נונס Ph. כס סם : )יעיו נפנס 6סר פוגן 1נ פס6פי
 : ג'ג פצפי סלע י'נ פרכס וייי פקד לנם: ג'ל . גי' פרכוס ,ו 6יפ: : קם ימאיסינוס ג,'נ סספ)ס, פגם יטן %יוו 34רסם פסיס ))פע 6)6 . )ספל,) יסו) ויק פ,גנ5רס

 פגד4סנפפי ספורים מוחש .פ6ג'ג אש, שתוחס ספל נוי ספ פ) פק"פ קםכתיוק . פיי פו"פפ :גרטיס% % פאס וספוט פס ג'ק שץוצע . גף פחד% פניקסומפייסי



 עזר אלי_ רביפיכן50
 עקדת נפדה שבירם נכל טלכות נשלת . בחנם ישרש אתלפי
 אהביו שנאפר יצמח יח4 כן שעליהם ישטעאל בני אלו עליו .ישראל
 הפלכיה נבראו לא אוטר עזריה ר' . נורי יציץ וע*1 בשתאלביש
 עבר אשר אש ולפיר עשן הנור והנה שנא' רגיהנם עצש אלאהאלו
 והמר בציץ 6 אור אשר וף נאם שנאסר ניהנמ אלא ולפיר תנורואון

 1 בה-ושליםלו

 ועשרים רצשעהסנרק
 וקשה לו אמר שנים ותשע תשעים בן אברם 1"י "שטינינסען

 תטים היטע לא עכשט ער לו אטר . תמים והיה לפניהתהלך
 שהערלה תטים והיה לפגי והתהלך טעליך ערלתך בשר :SID; אלאלסני
 . ערלוטסא בך יבא יום.ף לא שנא' הטוטאות סכל היאטמאה

 לפני זד,ווהלך עילתך בשר את sto טוטיס טכל היא מוםשהערלה
 בשי את וטל נח בן לשם וקרא nsw איסר גטליאל רבן . תטיםוהקו
 אברים ניטול הזה היום בעצם שנא' בנו ישמעאל עולת ובשרערלתו

 ולא היום שהצי השמש בנסורת הזה היום בעצם מהו . כנוושדעאל
 לא מלאכה כל להלן טה הכפורש סטם עצם עצם אתיא אלאעור

 נשיל כפורים שביום הוא כפרים יום כי הזה היום בעצםתעשו
 אברהם של טילה של הברית רם ריאה הקבלה ושגה שנה וכלאברהם

 לסהר עליכם יבסר הזה ביום כי עימתינועגאסר נל עלאבימ.וטכפר
 ולכן הטובח נבנה שם רמו ונשאר שנמול מקום ולאותו . ומ'אתכם
 ביום הנטולים כל אומר דוסא בן חנינא ר' . היי בדטיך לךואוטר היי בדטע- לך ואוטר . הטגנה שר אל ישפך רטו כי ואתנאמר

 . כואבים בהיותם השלישי ביום ויהי שנץ' להם הוא כאבהשלישי
 בשנת להיות שתל שלו בשלישי הקטן 4מ טרהיצין ובמיס שנולכך
 במקרש יגע ולא בו ועכל לא ערל וכל בשבת עושין כדלה צרכיוכר

 יה"דה ר' של בנו גטלטעל רבן . הקבר טן כפורש הערלה טןהפורש
 טאד לו היה כאב השלישי ביום אברהם שנמול ביום נעמרלמשיא

יוי  טספיקבאור
 ג5לפשי ט5ס iVetgn ea סם גג). בגוס וו 1וס)פ : וספן טיט , גיס יפי6)6פ

 : פ'כג6(
 סיוף. יf$ (fg, : 40 )גר6סי0 תמוי טפס מ פ1%ן גפ1ס ס" . טפט גנמל0 כס8רק

ו6פינ
1 a P  

 פכו בסס גנ'ר ~hDthl ים)) )'ס ודיגש פיוס ג6פ% ספי )מו) גג1ווס וט ספטסי') . 6' 1' גבהים hwhw פ1פל6 דסיימ יפ1י0 מקיימיו ו(ריוע
 גיוס גי : 6)6 1'ס 6' י'6 דוס 10ס' פ4ן . כו' ויפוק ממוריס סחוס : 1' פיסוסייס
 געתם ניס דגדוג גלים דם גומם סייוע ס"ס גסס יי סידרו פי' . ג1' פ),גט ונעיסוס
 1tDai'nt סג1ר6 טס 1(06 סף . גו' ו6מג)יפי ולמי )גן : ,גף סניכם יגעי , סיםגיוס
 סי' - גו' 0'י yD13 )ך ושיפי סמוגמ: נגס זס מקוס פ) כי קמ(גה ע) קדגו1פ פ)דמן

 גיוס Dh;: מקס 6) וגלו סנטרינו ממיקס ונס כקיסוס וס פ) )רפ( יגיס יסקגלמיך
 8מולו5ש ג'( )ךי ובורשט .  יניקתי  לנוו  לרבוייו OD ס'6 וגן . %ס סו6 ג%שסיעי
 טימור כרי סיימי יום פז ירי טבע סופינו 3נן 6)6 קפ6 פ,1פ6 ספי )ים %יגסס!'סי זניחי 3מפר6 11"1 , )סוס 011 פר'; סם ג0נ , מ%.ס גסיסה סס)יםי גיוס ויפי hw'חמס
 ש'פ וסגת מנפים טפו ינ.). ,א-ר יפייס י'6 פרק פגם וסגי יפיס נ' t)h)'D גיו0רפסיס
 גיר כו6 מסוכן ג' דיחס גסגס מס.מפ1 נחסן לסיקו . PStnln : נ' פסוס ,fw מפחס
 : נ;( פפוס פגע פס שיפיג 1016 ופגלי6ינ ססיווק )ני9 פטיו "מין ומפיס ינ' 6'קם
 ספו משגיד% אשקיט , ספיקת 6ק טססני' וגסגסס'ס סנוף, נ) פי' . סקסן6פ
 נ3 %070 י, ק41ן טס פד-בסי' תוקל we פסני' ווירוס , מקפן 06 פימי1ע )סמנופס14
 גי)שש זפתן יפונס יש6 פין 1'יוס3פ: *' פוקס ג'י ופ"1 , ווותק סיקס סוס% *פפ

גד46*



 יפמ אמשי יב*פון
 את ייתי4 בנעצם אחר חור- נקב הקבע, עשה מהסי,לנטט

 שנא' ויום לרוח האהל נפתח ישב:מ ויצא רשעיפ שי כיוקעהעם
 ביש השרת למלאכי הקביה  אמר . .היום כגצם האהל רתח יושבמהא
 לפניםיך,ררוהסלאים חפףפגר~לה שסרתגטילות אתהןצלהתבקר
 אברהפ נימול 4לא שער מילה של כושץ נראה נוס . אברר4 אתובקרו
 עכבנו פניו על אברהם וישל ש4' עסו סרבר אני והח"כ מפלהיה

 וכרוב וע' האהיל 4תח עשב ווצא עוסר.שט4 ואני יושב ריאשניטול
 אוסר זעירא ר' עוף. נצבים אנעים שלשה חץגח ירא 1מודשא
 ערלת מנע בארם ארבע באילן 1חהת באדם ארבע כעולפ ערלות4טש
 . שפתש חנהערל שנ4' שפתים ערלת : ארגם ערלה הצה שנא'האזן
 שנא' טנין בשר ערלת * לבבכם ערלת את ומלתש שנא' הלבערלת
 ערלים הניים כל כי ואוסר ערלתו בשר את ימול לא אשר זכרוערל
 בורש. רצון לעשות טנפת אעה הלב וערלת לב ערלי (שראל ביתוכל

 את סקשק ואינן טעליהן הדב ערלת 4ת ספיר הקכ,זולעתיר'4א
 לכם ונתתי מבשרכם האבן לב את והסירותי שנא' בוראם לפסערפם
 . פריו את ערלתו וערלהם כנוכל עץ כל ונטעתם ההנרץ אלתבאו כי שנאסר באילן אחת . בשרקם ערלת את ונעלתם שומר גשר?ב
 כירתין איזן אם הנפן עץ אנא כאן האטר עץ אין אומר וריקאר'
 טובש ולא קמופין עוללות עושה שהוא הפירות כל ערלתו עץאת

 שם . השזבח טעל. יינו ויפסללמראה
 פירות כל עריה עץן כורתי

 כך . המזבח גבי על להוף-יב גנם ונכתר למראה היביס עושהוצעא
 בטעשיו טוב היה שיצוין השם וכשנימול הסובא נעי סערונ08ל  במעשי טוב הים לא שעשה רמזרי גיסול שלא עראגינו.אברהם

 אמר יוחנן ר' . לגסך ויין שצחן נסך כיין הסובב גבי על 4מונבתר
 שמים וביראת וברצונם בטובתם נסורים בישראל הבאים עכוסץכל
 ישוכו שלא דורות שבעה ער בעכוסכן טאסינים אע ואעשיב נמ41םה%
 גרצינם ושלא בטובתם שנא נש41ם עברים אבל . לכצצאיהםהסים

 לא אבינו אברהם עם שנסלף עמרים כל כך בעברשהרן,אסונה
 הקכ'ה לפני נכנסת תפלתן נסולע שהן ישראל . נמולו גיחria כיהו אנשי %ל שנא' שסלן וטנין בישראל זרעם ולא הם לאנתקיימו

יעלים מספיקבאור
D'Gb13יטפיס ס) תוק : %'ס וסט . YD11 

 : נ'( )פ)6גי יסטר גופי ג6 פיוס סרס.
 'ab גי דפ . פלופ : יך סול פנמופ6 ג'ק פריס וידר מ'ו סוט ג'ק . על)~פמפפ
 נס . סם גגי גתו גפת'ס פו) ירפס )ג כגד גפו )נ סי) מנס ., גגות "יימןפרט
 זור ם% לסרטיו סוד'ק גתנ וגן hnw) ימו גס' )סי5ג'ע סגד ולנאוו יפו הנססוקס
 יגייס ע"ע יגדו )כון כ4נ יי לפסיס פי) וגן עיגם נקרן נססי?! סר16י קנזירי
 נ%4ג!פ פסרסו פרסיי וחסר , O'9h פרח פ)פ פי' :?s ג' מנשק ו' :'ew~t י'ג ו')פמופ ויצקי , ע'ג )רני סיקס סוייר 6) םמג'פ פי 'הייים יגייס פספסי ק64 וגסיפויס
 וחיפש מ6' ס)ג פיכס !'( ).טפש סרפדו %מטיס 4( יג %מס רש יפו וסר)ספ!ק,0
 ונשו ס' יש) )8 חושר א% %'): וא'. תיפקי% כקפדו% רגש ע?48פ

 644 ירסג'6 מ'. פג6יס ס"ס פוסעי ג) צופי יני ג,'5 . ומוכס D51e 06ת4ש
 6).ג6 !סו6 . מ' ,?Ft, ס)6 )יפוייס פיייפ : ג' פ" ינפ~פ נמיזוטי סבר'ס ימסוט

 פייס ונדן וציני % י6ן ופי גפם ומיקס 0015 ופטגי)!ס ישי גיפרה יפוזר?ג'פ
 שיט ומס וימחל ופג,) וטסו יי) ס15ט וסיט סטיממר (Dfl'1D 6)6 סס ולגיאולרג'*
 פישפ ירוס)פ' י' מץ גיפ . מגויס פפו)ס 181 : סס( h'1S)D נפ'וום' ספני!פוטגנם
 יושקף : ל(שש ג,גג,ש פגסוס ,מש 1צ36 דוו ט4 פק יק זמירן )ש פסס זסס . מ' dawשי8 סטסוכ גב') פקן וזפ" סם: יפפרס טין *'כ זור יפר פסס פד *פנד סופק ש ~8fg,נ

 %8טס פ, פממזמ פנפן 85ש א סא81%. 8ס פמפן כרפאי
ושש



 חווו וביפרעפפ
9""אשדפשכי

ן ף *א"ק "%שקד %  
 שט4 אתהבכות יטש כשם במלה מאס תהו הב אתי גלקוק

1WYtl~בם אח נ1ר את וטל סח" כבחת יבק תקב הטיה זיז 
 האנשים לס יאחו ?זרז אך 'טנא' ימלק אקב כף ,בהט יטנקנצי
 לחוק והנחילם לבניהם וטרו ניסולק היו יעקב שבני לסר אתה טכאןתו'
 בריו? מהם ומנע חשות נזירות עליהם וגזר פרעה שעמר ערעולם
 שנזק קטן ועד טנחל כלם נטולו סכצרים ישראל שיצאו וביוםמילה
 פסח ורם סילה דם לוקחש והם וגו' היוצאים העם כל היו סוליםכי
 ראת מצרים את .לנגוף הקלה וכשעבר בתיהן טשקיף על גותניןוהיו
 ואעבור שנא' ישראל על רחמים נהכלא neen רם הברית רםאת
 אטר אלא חיי ברטיך פעמים שני לוטר הכתיב ראה מה וכיאלעזר רבי אטר .. חיי בדמיך לך ואוכר ברטיך כתבוסכת וארגזךעליך
 ובזמתם מטציים אתכם נארתי פסח רם סילה ברית דם בזמתהקב"ה
 ברמיך פעסים ב' נאבר לכך רביעית מרכות בסיף ליגאל עתידיןאתם
 וכשנולר צוהו אשר מכל אברהם עכב לא אוטר ישכעאר ר' .חיי
 יצחק את אברהם וימל שנא' לטילה הגישו יסים שטינת בןיצחק
 שסחה ועשה הסובא גבי על למנחה והגישו ימים שטונת בןבנו

 באותו וטשתה שטחה לעשות ארם חייב תככים אסרו סבאןופשתה
 טשתה אברהם ויעש שנא' אמיני כאברהם בנו את לסול שזכההיום
 האסורין בית וענוי הצום עימי הן ענויין ג' . יצחק את הגמל ביוםנדול
 גיח עשי . נפשי כצום עניתי שנא' טנין הצום ענוי * הררךוענוי

האסוריו  מספיקבאור
 ט5 (rtO-~Dt לומן מסיס גינו ר'נ 06 ס)'ססיס גן היקנוס ס6) י'מ כנגס טעמםעמית

 גפרחן רווסי'מ טס וחון סמוחר מסמם מסט6סר611ט'.גו'
_Pkt.. 

 שסור 6'פ6 ןר'6
 ג'וס6 1"1)' סוממנו גסדו'6 נזיר )6 ס'ע.ר" כ"' . הג') , ptnh ד' יסק 6'ג%6
 נפחס 1'6 עתון סיירי סספדר'6 , )תזמורנו ססדי'6 גין )נסר וגי פסי 'זוענסמגס ופי נטנפו ""שם מנסות יגי' ס61 נ,' 6)6 ימת')ת וו"ס 6גן , )סמ, ס'תס6קיפ
 יעיין , נ'( סרק ק"ג ס" 'ו.ר קסיו טין nlDh 1' סימקפ וטעם , גי') 5ת.ת )י'מון
 פופ6ס טסיתס יגיפיסס ומסרס טומ"ס )פין 6)6 פי'רי נ6 כמסדריך סגחג גס"מס

 6סר .גוופס ססרס"ס פ) "ט ג' דינר )6 ססויר'6 , דנריו פו פ.סיף 61ני , ,ומנחיססיס
 ס16פא.סגייע כן )6 , ומוסניכס פתגו,קס גו.וס גגעס )סס מזק 1)6 פוסס ימוק.סמיי

 6פ פססם , o~oln "גי וגטקס נכוי סום'ם מסי , יקררו )גיוס ומידע דגר גג,מנג')יס
 פל)פ גו טפסך סס 9יד'פ ופי' , ומיקס (ר אמי טפוס rg' ,ס ו,ר 6יס דרך ספגתן4. פוסס וזפ פדייך ג'ס . ג'ינס מ6ס יפש : 6מס וגיטי פסי אינו בפסיס )ס0ס))מנג'ס
 מומת גח)סוס  גססיס  ויוי"זיר זל' גכסי6 ז"1 גו ס'ג)ע עז פפסין ,סיס 5?פומסייס )9י ינמק פ1ו ד)6 1ס6 סיס פסס דער! מסריס 1'ס , מתי פ) גויר6י פ'ס 6ניוי ינמקכי
 5סר6ין סגי16ייס ~(ob ),ריס גקוס'ית )*"ן.ן )6 סרנ1תי Y~D , xhnh מקפו) פרפוס)

 סיספ) ס)6 סי' , נפיהם Ohn מעכי סטין ורקס לועסי , קטפי )061 פסס מחסופסי
 סיס סימק ,מן ג) 6)6 גן סיו )6 פסי ס) (רט ;'ד( הפוק דג*'ר גתות ונפט* זופו6ס
 יקע ברסס ספ וג'ס , מיקס גרית שרי כפ6,מס מסמס 6' לרסס ישי וגסמ1ס , עי טסס: קאי וגא . פיקס גרים פסס ומנע : כמיס וסי" סגג,רס מין יני עוד כפקס )רגום"פ 6ססגמרס : פ4ג מיקס גר.ת מנסין stc יומק ממת יגיין , פיקס גסס מקייפיס מייקיים
 גוגיפ : ספו תרסס גמיי .עיין . סמ'1ס "ח נטפי ג11ס 6)6 גמ,ריס )מih1P (1 גקסי)5
 6פ sn~o גיוס : קי'1 מימיר סולע י'( כרסס ספייר 6ני ממורס פסיק סס'ר גו' גריתוט
 , ק"ג מומיי מכביס סויט ג'כ י'ט . גנוינמק
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 סגתזנ 6) כמקמר פסימס 6יך תמים

 יופסיוויר וגן פ'ג 6תי,מק מ) ג,1,ס'נ יבהק "ס סנמ1 גייס , כב') יי דפ . ג))סיס
 ס-ג סינוס וופריקון דרסו סנפ) סירוס שוט כורם ,ס 1)9י , סס 1'ס 6' ק') מסתכסוס'
Ufio  )ש , תם ג6יפו ניי) מסחם ופסעו גני ינמק 6ת ש . סמי)ס עח סס." כממעי טס
 וסניפו : בגריי גוו וסקסת פאס ~ntkp ס"1 גוי 8ת סם, ג'יפ סממי בפסיס olh חייגעפיי
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 וגפ"
 * )יע

חע





א
א41י

עשש9צבשל%י
 הותאישש שיך צאי שחז

 GauSnwD ועשביש מש שיצייד% חאבאחפש
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ונשמים
 ראתה קרט חץ עליו ויורה לבדו יושב יצחק 8ת ראם אחתפש הא" ויר ימ "" rPn1 PPPb~u o~snl "תתה מי שאד nepn י"ש""תה ט* שהאל "9ישן
 עסוי אלא ויבהק ישטעאל עסה וכזה כזה יאברהם הזניתהשרה
 שאין חיך ולזרעך לך ליחן הקביה שנשבע טה גל *גהקוכתוב
 נרש לאברהם ותאמר שנאסר יצחק עם בני עם ערש הרז האפהק
 נרוענן נט כתוב לאברהם  שרה אברה ונו' בזה ואת וחסת האוחאת
 והן דיה nSlyn טן בני והעל סעלי ובנה הזאת האמה אתושלח
 בעינת ורע קשה היה אברהם על שבאו הרעות וסכל הבאהעדם
 . בע אורות על אבההם בעיני נאיר ירע שנאמר מאד דוההרבר
 אטר אביי אברהם על הקביה נגוה הלירה באותה שסר עצבהרבי
 אטה וטעי לאשה לך ראויה שרה שהיתה תרע אהה אי אברהםלו
 נקראת ולא אשתך הנר נקראת לא . ניריך ואשת הברתךוויא
 נקרטע לא רנר גן לך יולרת אשתך שרה אבל שנאסר שביעזךזמה
 בדיניך ירע אי דברה באמת שרה שרברה וכל שפחתך אסאאשתך
 ירע אל אברהם אל איהים תאבר שנאבר אכתך ועל הנערעל

 וכתב גיחשין נם וכתב בבקר אברהם השכים ומז הבער עלבעימך
 ומשלם הזה סע1לם בע יצחק וטעל טע*ו וישליט לה ונתןלה
 ג"חשע בבה שחה טש וחכת לחם תקח אברהם תשכם שנאטרהבא
 1שר84 ליע אחריה סוווכ שיהא כדי בכתניה וקשר מרדור אתולקה
nneaולראתן בנו ישסעאל את לראות אברהם כשרצה אלא עוד ויא 

את הספיקבאהד
 סמאתן וגן רס"מ ס" תקד גפור סו6 !ין , גו-) . מגריס מקן טסך )6)" יטר פשנפקשש

סוי.קמ)6נ'סס:
 !85 מפשפ' מש סמומם . ר14פ רונה !'סי כנ6' גקספ ונפיג0 גקספ נולי 'טמענו) ימרק

whinota) י ס,'! 1)סי'ו , יאי וסו6 מק.ס(!ו ncpn 0ווקרג Ptp): , ויני) סרנוס כי וו"נד). גק:0, ינחוגס צורף, קסייס סוקס 6סר כני 61מ1 ס,1)ד ופ'י1סו קטםיונס וימי סימר 
 וולס קסיג מוש כן 1ולס1 , סתם ג, יפ יק )ע"מ וט ונטנפ גקס'!מ ג'; כ,מנז) וס"ניורגיס,

( 1  יונס ודרם, , טופו קס.01 טס פ! , 00'6י oc 6101 קס0, נחיג 05 גי נמססטו~
 ג6סר )פיס י61 רמיק )6 גי ו0ר6ס וג'יפ גמ'נ גס'פ נ'ד סריס ג'י ועין ,ד!)
o)thסירס ,"קן ומטס מרסוס גיננות סוס סמ6מר ס1טפק ו'ר6 סיר גו,קיס 
 ג! ויומק סגו סי.ן גן ו6ס ק.' . וטרקן )ן *חן : )פייטו ויבקו ס;עריספנ6 ופיס ספינס 616 פזמק 61'ן , אמק סני גו 6ת פרס וסיף פיגסיג דרט1 .)סרנו
 . נעשן נפ קחוג : גוס וכא סמ0 ע) פגונס 6100 ירפס , קנס 61ת כו6פס6מ0 וסיפי כזרמי סס,ימו 011 . 5מ1 ע'ס 1;קר6 סלמס גן סכו6 יסמע15 גן )6,

 )לגריס כ"י: גרוסין מרסין 00!6 דרסו סיע ~onh נרם (ot1)h וחימר מרל0יג ,סרמיו
 ין ג11ר6י גן 05 ינו' גקי)ס סמפ סרס h?'1 אמו 6סר ג, שתיג סטור, גס )סנר)ימן
 , ו1פ!מכ וגו' למס DIC'1 OD~)h hptt מדגסיג מדרסו יומר xch 15 ; כגי 05 ונייספחס
 ס,ט'ף סי' סטייתי. 6מ 1)קמ : ונו' !כימם וג)נס מסמו 1ס)מ: כמו נו,ן'ן ):!ן 1'כ!מכדימו
 tbtno כס! , !כפוי סו!) סי' . סימך : רדייס '!ס'נת ת'י 1 כזע Phוסקס

 ג( סו גזגס גס"
 טסעט גס סי' ג1'. "גירס ג:ר1ס 5נ" טין 1)6 : ,-ו פרק וגוטי) 6'( סו )יגמ1תסמופ.ס

 6ניסש קי יסעי, דין !ג6'!ס י)ג1 6וס )יפס מוסות 0016 ס'ר06 גוי גמ0נ.' מרדיד קטר!ס
 )פaoe. מסמכו: 6יס UIP יסים יפטע6) חק נו6יפ ירתם ס% גגגי השימס )וזפ011




