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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 
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מ ששף רביפוע
 וכק החמת טן הסם חטרו 4 שצזש 8ץכא ש8לם.נה 8ץ88

 ושף אביץ בקז של ע"א אחר תועה,זפציעה,בםרבר.,התחי?ה
 וסת שנה  כיר ובז דגלה את יתשיר הפיכר 'רמשו טן 'הטיםהסרו

 פתע ותלך הית שנים עשר בן ויצחק אברהם יפבית כשיצאישמעאל
 הסרבל חרו* אילו אח,עצטו והשלך- הזך בצמא ישמעאל שלנפשו ועיפפ תעתהרם טעשה ר5מה' הבל בה רכאיב 'ק-% הזתע,אלאאק

 הסיחות סכל קשה הצבא. . טיחת הי% משונה כי בצמא נפשי תצאולא השקעי מם שתי למשקות רצון לפגיך יש אם השלטש רביןואטר
 כי 51תיב הנעל קול את אלהים תפלתוישנאטר'ייש6ע הקביהושסע
 הבאר להם נפתח ושם שם ועא באשר הנער קיל אח אלהיםשסע

 שנאסר סים החמת את וסלאו ושתו והלכו השסשוק בין -וכנברא
 רנ*הם נקצע ומשם הבאר את הניחו ושם עיניה את אלהיםיפסח
 סים טמאי 65 וטצאו פארן לברבר שהניעו ער כלו המרבר כלוהלס
 אשה לו ולקח חפטעאל שלח פשץ בטרור ישד שנאטר שםמשבו

 ~rk לראות אברהם הלקן שנים שלש לאחר . שטה ועימה סואבטערבות

ישסעאי
ua ב6ק61)ש5שכעאל הגטץ טעל ירד שיא לשרה ונשבע 

 אטר ימסעא? ול אשרי שם וטצא היום נחצי ושם והגיע שםיפרו
 ותטרים פירית להביא שסו היא הלך לו אמרה ישמעאל הוא היכןלה
 נפשי עיפה כי להם וטעט טים טעש לי תני לה אסר .הסרסרק

 ואע לח5 אין יו אמרה הטרברטררך
~iatt'jo 

 כנול פארץ אחד זקן שבא לו ואטרי האלה הרברש את לוהגידו -שטעוני 55יב% לה
 לו הנקעו 651עאל .'51שבא טובה אינה הבית שמץ ואטרלרשתך
 אביא מכית אשה לו ולקחה אסו ושלחה שלחה הוה רובר אתצשהו
 ישטעא5 את לראות אברהם הלך שנים ג' לאחר עור פפומהושטה
 מן יורר  שאינו ראשונה ,כפעם -לשרה עשבעבנו

 וץטל.
 בטק,ם

 של  אשתו שם ומצא היום שהצי לשם והניע שם שחי-ש"טטעאל
 לרעות ואש ה41 הלך לו אפרה ישטעא? הוא היכן לה אסרישטעאל

 נפשה עיפה כי טים שעט טענלהם תננלו לה אכר בטרבר הנכלים%ת
 על הקבזה לפני טתפ?ל והיה אברהם ,מד לו עחגה הוציאהשירך
 וכשבא הברכות סטין טוב מכל ישסעאל של ביתו ונתטלאנס

 עכשע ערער ישטעא? הוה,הדע הרבר את אשתו לו הגירהישסעאל
 שרה של סיתהה לאחר . בנים על אב כרחם שנ' עליו אביורופסי
 ושטה אשה רקח אביהם ויוסף שנא' נחשתו את ולקח אברהםחזי

 ועוד  אשתו היתה רא'ט.נה שפעם אלא "כרהס ויוסת _ולטס .קטורה

דפס"
 זמרן בנים ששה לו וילדה . כקטורת נאים טעשיה שהיו קטירהישא . בשטים טיני סכל ץ טימר שה.תה קטירה ושטה . עליה ,לבו

 כאשת ער זמין את לו ותלד שנאמר וע-ות ישבק וסדין וסדןויקשן
 בנו יצחק טעי ושלחן - אברהם עטר כך מבעלה טוזגרשתוההיא

בעולם  כמפיקבאר
 ין גף: "גיס גיס )נ)י)י ממ1דס 1סהפ יען גמום ג'ס ופוקוס. שגגים ע51יי 6מר סוטסחה'יס
 יין גן יחק סיס )י"ס מ'1:יר כ"מ) גמם ניו! מחס בגריס !ניעמס ס'ס סוס "יין יומק וגמוד סוס י-ג גן ~מ.) סכרי פגיון ממסונן גו6 סגן סוס ג, 1,'1 610 ט'ס .ע'1.סוס
 טייס גן סיוד ו6ס ס"מ: ס! נ'ג פחס ג.ד h~r וכן סוס ג'! גן ihun~t כיס ומ61ס"ס
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 אלעזר הביפול
 של בניו ע"ש גירושין בגש בס יצחק מעל וישלחם סתמתאברהם מאגהמם.ט8 אשר הפלנ1רם שבני הבא.שנאסר ובשים תהנ14
 וקהתה חצור וססלטת לקדר שם קדר בניו כל נקראו .קהרישטעאל
 נקרש קק באהבת שישבי ע"ש קרם בני אלה שנא' קדם כנינקראו
 ברור נפררו נק בני כל והלא . 1נ1' סקי! נפרר הקני וחגר עןגני

 שננוסר קץ בני נקראו קין נאחזת שישב ע"ש אלאדגמבול
 טורט אטר תובך אשור טה ער rP לבער ה-וה אםגי
 לשומת טשבעים בלעם אטר . אשה- ססלכות ושבתו רם ישמעאלושל

 הואיל לישראל אלא טהם לאחר שטו שם לא בעילטו reapnכנברא
 יהיה כר אוי ישראל של לשטו ישטעאל של שסו וקבעהוהשוה.
 אשר חטשה אוסת ישסעאר ר' . אל משומו יחיה מי אוי ט4ויבימיו
 הן ואלו הימים באחרית בארץ לעשית ישסעאל נני עתיריןדגריפ
 וירחק . האסח ותגש . השקר וירבה ההרים ראשי על וטהם בהםימרדו * אשפתות צאן רטרבץ הקברות ניח יעשו בחבלים הארץ את*סררו
 ויקמל . כצמר תולעת שני . בישראר עימת וירבו . סישראי1זק

 נית חומש שרצית ויגדרו . ופררםים טות ויטעו השרכיםיפנו ההרבות הערים את ויבנו . טלנא סלע רפפול . והקולסוםועאר
 גפף נשיאים עליהם יעמדו. אחים ושני בהיכל בניו ויבם ."מקדש
 'יקש אימן סרכיא רי וביוטהון שנאסר רוד בן צטח יעטורובימיהם
 ישסעגל רבי היה ועוד , תתחבל לא לעלטין רי מלכו שמיאשלה
 בארץ לעשות ישטעאל בני עתירין סהוטה של מלחסות שלשחוטר

 טלהטות אלא חרבות ואין נדרו חרבות ספני שנאסר היטשמאתרית
 ימו שנאסר בש ואחר גמושה חרג כפני שחסר  בערב ביעראחר
 שנאטר משגירש כבד שהוא שברוסי גחל בכרך וא' . ררוכהקשת
 עכוסש של באברן ויראה יצמח חד בן ומשם . מלחמה כוברטפנ'
 .בגראש חבץ מאדום בא זה סי שנאמר ישראל לארץ יבאומשם
 4 להפשיע רב בצדק כדבר אני כחו ברב npts בלבושו הדור זהמבצרה

 ושלשים אחדפרק
 כל אברהם את מנסה היה . תו'1 אברהם את נסה והאלהש האלה הדברים אחר ויהי העשירי"נסיון

~ye 
 דגו את לידע ופעם

 אשר עקב שנא' תורה של טפותיה כל את ולשנער לעמור יכולאם
 ויצא . ותורותי חקותי מציתי משטרתי וישמור בקולי אברהםיטמע

 אוסר יהירה רבי . אביו אברהם את לראות הסיבר פןישטעאל
 אח בנך אח נא קח לו ואטר אברהם על הקביה נגלה הלילהבאיתו
 רבץ לפניו אמר יצחק ער חס ואברהם יצחק את אהבת אשריחידך
 יחירך את לו אסר המילה לבן או העילה לבן בן לאתה העולפיםבל
 לו אמר אהבת אשר לו אמר לאמו יתיר וזה לאמו יחזר זה לואטר

לזה טמפיקבאיר
 e~a 15 סים פ) סו6 גק(ס מו)פמיס דנן ספג דרוכס. קסת Jse* מנקמל ניס61ש
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a1,aD אמעור ריביפרצך
 אטר אהאוהב ' ולוה אחיבמשיאני

 רו-
 שם'לעולה והעלהו יצחק' את

 'אשר מקים אסר-לו-בכלי הר כליהעולטים,לאיוה יבון. לפניואמר
 הוא-הנובח לך'וה יאוסר לך.שם' וסטתין . עומר כבורי אתתראה
 כאן ' כתיב אי! אטרתראלעי יאשני שטר אשר ההיים אהד עלשנא'
 ישסעגל את ולגףז כנקר אברהם השכש אליך. ' א51ר אשראלא
 בו החסור, הוא . ההטור את כט'.וחבש ואוריצחק אליעזרואת
 את ויחבש בנקר אברהם וישכם שנא' השפשות בין שנבראתהאתון
 ויקה לסציים;-שגאטר בבואו טוה עייו שרכב החטור והואחסורו
 לרכוב רוה' שעת'ר.~בן החטור הוא. ונו' בניו ואת אשחר אתטשה
 יבא 'טלכך הנה ירושלים בת הריעי צית בת סאה גילי שנאסרעריו
 בן . אתינות בן עיר ועל חכור על ורוכב עני הוא ונושע צדיקלך
 בן "טפעאל הטוריה הר אל בלכתו יצחק היה שנה ושלשיםשבע
 ישמעאל אוטר' היה ישסעאר ובין אליעזר בין תחרות נכנס שנהנ'

 גב. ער סוקרה לעולה גס יצחק את סקריכ אברהם עכשיולאליעזר
 אליאור כשיב, היה אברהט את יורש ואני בכורו הוא ואניהמזבח
 ושלחך כבעלה כגורשת כאשה נרשך כבר לו - ואומרלישמעאל
 היורש זאמ,הוא יבלילה at'a ביתו משרת עבדו אם אבלהמדברה
 יודש: זה ולא ירש זה לא להם ואומרת אמנם טשיב' הקרש ורוחלאברהם
 השכינה כנוי ראה רצופים שהניעו וכפן לצופים הניעו  השלישיביום
 וירא עיניו את אברהם רשא השלישי ביום שנא' ההר גבי עלעוכר
 לשמש ער הארץ פן אש של עטור ראה טה . טרחוק הסקוסאת
 אסר הללו מן-ההרים באחי כלום אתה רואה בני ננו ליצחקאסר
 עומר ם עטור -רואה אני לו אסר רואה אתה טה יו אפר הןלו
 אטר לשלה(- הנער נרצה 8י אברהם והכין לשטים ועד הארץסן

 הללו,אסיו ההרים - ט! באחד אהס.:לוט. יאש ולאליעזהלישטעאל
 אכר החטויי op פה לכם שבו להם ואטר כחימר אזחל השב לאוז

 כלום רואים אינכם) אתם כך כלום ריעה ההטה- שאין  כשםלהם
 הדומה עם החסור עם פה לכם שגו נעריו אל אברהם ויאסרשנאמה
 את האש את ולקח יצחק נבי על ונחנן העצש את נטללחסור

 הרי אבי לאביו יצחק אטר . יחריו שניהם מהלבין ורה ביררהטאכלת
 יראה אלהים אברהם 6 ושכר לעו(ק השה הוא היכן והעציםהאש

 שהגיעו כיון ישמעאל רבי אטר השה הוא אהה בני לעולהרו,השה
 : הטזבח הוא וה לו .ואסר לאברהם באצבע הקב"ה הראהו כקוםלאותו
 הטובח הוא . סקורם בו כקריב הראשון ארם שתיה המזבחהוא

 אבן שנא' ובניו, נח בו שהקייבו הטזבה הוא והבל. קין בושהקןיבו
 . ראשונים שהקריבו- הטזבח את ויבן אלא כאן אין;כתיכ לה' טובחנח

אסר
 פספיקבאור..
 "גיסי !יסגס מנקפל ס"מ!י 6פ וייגס ענפי: 06 טמאי 6מ) % P_"L siunl' טפש פ!פא*
 פוסקי סיס יימק 6' פלק (fO וג'ל . יימק סיס שם 15 גן ג,'נ:גגקי

 סמ!נמ דגי ק,
 . ג1' סד!פס פס : 6' סורס יגש 1טפו0 ג'ו ~Pg גפדס6'ר וכרם טנס !ס1סש סגםין

 ס,6 6תס : סיפור פס פפיו שנימר טיס מרסוס נן ילסו כמפוי. סי!פס 6': 0'גיגסוס
 ימס מ!ט'ן 'ר6ס ??:t 1פ11ס פסס oh9t 11 ~מש ; נך סג0" סיפור א )פ' קוטי .ססס
 נרקיס ופ'. נ'( "נ )גס!ג!פ6נ'

 'ר~
 וסיס "גוי , גי' 1סי1ס שטס עסיס 'ס' סיענו )זן

 ס6גייפ מדמע ושסיס )ס' מ!גמ ארכס סגן "61' : 0סס סו6 6מס גו!נ0ס ונס , 1ש1סבסס
 %יל,1  גיריפ"ולרן )פסמעש!גמ פאס 46 ניינ64ן(, ph ס"!גס, 06גוס

 -קד ,.,



 אתשר רביפרקי4
 בשביך רנ4 ושתי ה-י שתי וקשור קשרני אבי עביו לאבררם שחקחסר

 4 וועדם רנלי ושוני הריו שתי קשר אביך את כבר מחלל ואטצאפשרעותא
 עלי רגלו ונתן עליה אותו והעריך העצי' ואת האש את והערק- המזבחגבי

 את ואמץ תבעט שלא כדי הבהמה את ששוחפ בשהיה ששה שארםכררך
 את ולקה ירו את ושזח שיו ידו את ושלח עליו ארכובותיו שתי ואתזרהמ

 . בע אח לשחום התאכלת את ויקח ירו את אברהם וישלח שנא'חטאכלת
 שעשי לאב ורואה יושב היה הקב"ה ונסכו כנחתו את הגנם נחלשכהן
 השרת ומלאכי הטאכלת את ליטיל ירו ושלח לב בכל נעקד שר"ח~בן

 אמרו - יבכית מר שלום מלאכי חוצה צעקו אראלם הן שנא, ובוכיםצועקים

 על רחם טעשיך כל על שרחפיך וחנון רחום נקראת רבש"ע השרתטלאכי
 תושיע ובהמה אדם כבהפה לפניך ונעקד אדם ובן ארס שהואיצחק
 ובהמה אדם רבה תהוט פשפטיך אד כהררי צדקתך שנאסרה'

 פרחה צוארו על החרב שהגיע כיון אומר יהורה רבי . ויתהשיע
 ואטר הכרובים שני טבע קולו שהשמיע כיון יצחק של נשמתוויצאה
 רגליו על וקיטר והמחוי לנופו הנפש הזרה הנער אל ירך תשלחאל
 להחיות עתירק הסתים שכל התורה טן הסתים התחת יצהקוירע

 אומר זכריה רבי . המתש מחיה באץ ואסר פתח השעהבאותה
 יצהק תחת להתקרב ובא רץ היה השטשות בק שנברא האילאותו
 אבינו אברהם של קרבט לבטל כרי אוהו וטשפה  עוטר פסאלשיה
 אברהם של בטליתו ידו את פשט האיל עשה טה אילי יצהוירא עיני את אברהם ישא שנא' האילנות בין קרטתיו בשתיונאוש
 תחת והקריבו והתירו אותו ולקח האיל את וראה אברהםהבש
pns'בנו תרעו לעולה ויעלהו האיל את ויקח אברהם יילך שנאטר . 
 וערג הכבור כסא לפני איל של ניחוח ריח עיה אטר ברכזםרבי
 הבא ולעולם העולם בזה לברכו ונשבע יצחק של נרווח כריחלו

 ברך השטים כטכבי זרעך את ארבה והרבה אברכך ברך כישנאטר
 אסא בן חנינא רבי . הבא בעולם ארבם והרבה יןה בעלםאברכך
 הוא איל של אפרו לבטלה דבר טסנו יצא לא האיל אותואוסר
 אחת קרנותע ער אהרן וכפר שנא' הפניכי הטבח גבי שעלשור
 שהיה כנור של נבלים עשרה כנגר עשרה הם איל של גידיו .כ"גא

 דור מספיקבאור
 גפ01 )פפ)ס ססו:0י גס, גויס סם Shlht ס)סס סמוקן גסדסיו סוו'ק כפג . *ייסק

Shnhרוסקים קרס ומיתגי קפי ונריספדי'6 1פי נטיס ני6ס וכן , 6וס נסילס לדיק שיין 
 6ית6 ג' ס' גמנעס 5ך סקס, פ61ן 6ר6)ס טסי' וגגכן מי גו' ,טקו 6ו6)ס סו סלאמיוטקס
 י' מייקצקי

 סס
 זעק -ה!)0 צי גר 044 ניל%" סקס פ)6כ' ס'4

1 

 :: ::גג נ? lhtnS .% ןצו:ש::! :נ 6ן'יי"קמ:%::1'1!.
 ,ג! , ומורס נטפיו ס"ס unhI ת"ק 2ט י0' סגודת מ06 רסן eiDDb גפ0 סמ0שקהייס
 סש0יימי,ק צי:%:'ש "ק %י:י6ססי%יב עמ,סטיג:ן%%"ב ורפס גי'. 6ומ !פטטט סופי ספ6) וסיס ! פס( 5מר0 ני' )וגי)ק!ס )גלש סיפן 6גו0שפטי

 יםייי יי
~pnSt 1 "1די 

POssט י81?ו )6 תאיסט) סיג6י)1 ססטסן )6 6ס י6'ו' . מנו ינ6 6ס'יי 
 ם ס'( פסוס (L"P גיג0.ס סגמנט גסו 4טקערס ד45י תיגי סט,ג סיגורן פלש*ומבממס מיזע אפי' סמו יט ספותם מפיל מון גזי) ג111 ופתים סיקס פ11ס !סן6 !6'0ס.

סכר6שי



 89י אליטר' רב*פרקי
 שנאכש: אליהו ,של שתניו אמר הוא איל של עורו י בהם טמןדר

 סים הר על הקב"ה בו תקע שמאל בשל . לצפחת איל שלקרניו איזי בסתניו. ח11ר עור ואזור לקראתנו עלה איש אליו.זיאטרו
 ועתיר השמאל מן גחל הוא ימין של וקרן . השיפר קול מהישנאמר
 השתחתם בזבות אלא ניצר לא הכל אוטר יצחק רבי . גחלבאיפר ,תקע- ההוא ביום והיה שנא' גליות של בקציץ לבא לעתיר בולהקיע

 : רנליו לרדיום והעמד% אלהינו ה' רוטטושנאטר
 ושכשהם שניםפרק

 1ישסעאל יצחק הן ואלו מלרו שלא ער בשסיתיהן נקראוששה
 הקננה שיביא נשיח שר ושסו ויאשיהו ושלטה רכינווסשה

 שפ ' נקרא ולפה יצחק שסו את וקראת שנא' בנין יצחק . טיסינובמהרה
 שדיהה שנה תשעים צ' . אבינו אברהם שנתנסה נסיומת עשרה " .יצחק
 שרדו  שנה מאה ק' . שנמול יסים לשכחה ח' . תשעים בת אמנושרה

 וקראת שנא' טנין ישמעאל . שגה כאח בן ואברהם שנא' אבינולאברהם
 בקול לשמוע הקוזזה שעתיר ישמעאל שמו נקרא לטה ישמעאל_שטו
 הינים באחרית כארץ לעשות ישכעאל בני שעתידין כמה העםנאקת
 טנין משה . ויענם אל ישמע שנאמ- ישמעאל שמו נקראלפיכך
 נשה בגימטריא בשגם . בשנם לעולם באדם רוחי ידון לאשנאטר
 שלסח : שנה ועשרים טאה שיו והיו שנא' שנה ועשרים טאה ימיווכהיו

 -סנף מספיקנאור

 יחזן סדר סי6'פ ג'ז ימקו )6 שיטי ו6ם כ,' וסקרנים 1סנייס וספ1פום ט' כגטיםסגירתי
 ספלך לדוד נסו פי כי סמונן קטם 64מר פ61 גי י6ו )6 ואיך , גפס1סו סוס ס0מ"פרפתבגו כגי* % יפסלו וסילא סרפג( סס כגאונים עי פסס6ס ו6)י . סם סופגץ -חמיכם3י,פנ
 מ% 6ש וי86מ : י'ט שוק גי)קמן . מ' כודר ט) )גריס טצס : וי6 טת מלפין אש יפתו גירום ארוש , ימ61מ פי פמ,ק כו6 סים ספ6מל גוילי , כא מסעור חק")מפסו *י %יפ OnD ולפס ופרס, פי פ1פקד סיס פי גיד , )לניסו וספור יומק, ט) 6י)וגיח
 0מו5 יפין סל גמרן טי0י0 הרייק נרעל שפיר פרכסיי ' )דול נפיפר יס9פ : 4וך bw6% פזלתי סייופ פס"ד סכ,6 סור 5יר פיכסיג ריי19 , כי'1 . גפסניו 16זר  פור 161,יטעי

וווי
 פפ 6ון סעורו )4י סוס סמ6מר גי'. ססחמויס ג,מס 6)6 7111 )6 סב, :  פכפך)

 כמטופ 6)6 סטוים פסע פזר יoo1)h'  6  סספ0וי' נזמם סכל %רש נ.1 *ר0% גתו %ץכסרי. סי פפסי לאפרפר  שייו  6100 סגין מפרמך פונס פמ5פר 51ניך tethDh  וגיוסי ,ההש ספ* elo פספ6פל ומסר 1סמז"יסיס כמעתיקים שגיבס פסעי גי לסיג קיר6 יפ 6ך ,פשמו
 ו)סוספ olnvt11 סס( , מ'ג , עטם נגר ג6)1 )מטסם סוגם פהסנכ מ1סר4 )סכקג':ס!פסווי'
 נספ,פ ויסטמוו ויקוו וגו' טפם ויאמן סו"מר כטסהייס ג,ניס 8)6 פ"ק )Shlat 6 ,46גס
 פירושש גימום blh פפכוסופ  ייון כ)14פ לכ'.  וי0פתוו 6( (Shtnn ס61' סססמויסגזים- 6)6 )יקזס )6 מנס ptn1D, ,סטסמ,יחס ט)"מי כ:סח,יס גחה h(h )סש )" כשוסז(

 0' רישנו 0י5פר יטיהוי0גייס 6ל% פר5 % יפ9רפ ייפ וגו'. לכ' ויייפיו )דול נכייר יסקע כסוי ג'וב 45%o~c1ר
,wpih  

 9הד למר ובספניו
 פ~
 פליקס: במדרם סמוטקים סט הסר 1פמו גט),מ1ת סמ"פי ג) יטחיסו וכפד0'סיס וס, וט ח).1,ג'  סרס* ריסי lha יכ'0 .

 ג16פוס, יסמפט) 6ף etin~b 1יס גי' פ'סס)סס נרסס געי . אמוסס (th~p טכס לבפרק
 ג,2 סיסס נג'י .. יימק פפ1 )קר6 ולפס : מ' מלגס 6' 0יק גריס יי1ס)פיוגיס

hntW~יפפפ6) טפו )קי6  ולפס : סרביות פירפ  כשר סגי' טס נסתרת פטום : 1ך סיר 
 ש ייפ )6 6פ'ס בגרפס מקוס פג)  יני, %  5ייס' כ' סספס פסווט elpi1 6פע יית'

 5יהם4 פל_ פפפו סוס פס ר"ל יטפפ6ל ספו נקי* )פס 6פו )וס lhnaf טס, קו81%ספ'ג
 ג' 5וליןקלש . גו' פוץ פסס ל':  פוק לפיל 9' . ן.' יספפ6ל ססתידיןי)י :  or ,ז,טסמכפר
 יגפם4 פסוס שסי סס גנפ' (hmh1 ססוךס מן 'נ 3 י0פ וסמן שמסר פררכי ,פופ 5%ופה
 שכששף גסנס כתפיס: ש מיי ופן טס61 ופטויס פ6ס יפיו וסיו יגסיג תטר ~?.?מוכש
 6פר שיג פספירפ'ס טפס הפס פ4, ופו hwt 3ו )סט פרפם גפ פ90 סס גי שי' .מפס
DtBS6ופרקר שחמד טפ סו bo נס חי ש זן פקוק יום ס9ה א9ו9ה vtw 4שא 

השמט



 אפשר רביפרקי68
 יוק לך מלך בו פה שכ'ש
 בן הנה שנאמר טנין יאשיהו . ביטיו ישראל את אתן ושקטשים
 שטרצה יאעדהו שטו נקיא ולמה . שטו ששיהו דור לביתג~ד
 שמש לפני שנאמר מנין המשיח מלך . לפניך הוא שי נעי למזבחגשי
 וכשבא . עפר ישני לינן עתיר שהוא ינק שטו נקרא ולמה . שסוינק

 בירו עלתה שלא שראה סטאל של א*1 חרה הטוריה טהראברהם
 אי לשרה ואטר הלך עשה מה אברהם של קרבנו לבטל רבוהאות
 לקת לה אסר . לאו לו אסרה בעולם שנעשה טה שסעת לאושרה
 הזקיאישך

 שלא ומילל ניכה והנער לעורה והקריבו יצחק לגער
 כער בכיות שלש בכתה וטיללת בוכה התחילה סיר להנצליבול
 וסתה גשםתה ופרחה יבבות שלש כנגר יללות שלש תקיעותשלש
 . ולבכותה לשרה לספור אברהם ויבא שנא' שמתה וטצאה אי4נא

 יצחק עשה שנים שלש אומר יוסי רבי . הטוריה טהר באכצדכן
 אמו אבל ושכח רבקה את רקח שנים מ לאחר אטו וטרה עלאבל
 . הוריו אחר הולכת אהבתו אשה ארם לקח שלא ער למד אתהמכאן
 את איש יעזב כ! על שנא' אשתו אחר הולכת אהבתו אשהלקה
 אטו ואת אביו את איש יעזוב וכי . באשתו רבק אטו ואתאביו

 ורבק שנא' אשתו אחרי חבקת נפשו שאהבת אלא כברפמצות
 לאחר עקרה רבקה היתה שנה עשרש אוסר יהורה רבי .באשתו
 שם שנעקר דמקום המוריה להר עטה והרך יצחק לקח שנהעשרים
 ללדת באה וגי לה' יצחק ויעתר שנא' רו ויעתר ההריון עליהתפלל
 שנאסר טהור בטקום להתפלר והלכה לטות נפשה הניעהזטחבליה
 שנאן כח כנכורי סע.ה בתוך הבנים והזו ה' את לררושותלך

 עשו בעקב אחז אבים יעקב עשה מה . בקרבה הבניםויתרוצצו

להפיקי
 שאין נפר אתה טכאן . עשו בעקב אוחזת ירו שנאסר

 סרו עשי של רגליו יקצץ טיעקג שריר שיבא ער נופלים עשו.בני
 נקם לי אופר א' וכתוב אבן התגזרת די ער הוית חזה שנא'ששו
 היים בררך הלך זה הבנים נר4 אחא א"ר . רגלם תסוט לעתושלם
 בררך הלך אבינו 5קב הנערים ויגר* שנא' הסות בררך הלךוזה

 ההר הרשע ועשו ימיו כל בתורה ועוסק אהלים יושב שהיהזעיים

הולך מספיקבאור

 טין,'" טס פ) וסוך מטס, גססכסוים
 : טס )וטע וגיס ממיס 'פפסי ג'ו סיכ מן ':י6)

 - אן גמסגול'ויי 'פס 0גמנמס י6ס'סו סמו מך5 סונן ס" גנ') . )אין '6ט'סו )ט,נמגב'
וע'

.DV? סמו סו" ותון סמי. 'וין : "ג 6' מנגש (: מ:'מ hPh1) גסנסדי'ןו'סופר.סע 
 ימיני )ייון פגיי ססו6 : ג' מיק )ע.1 יס' סמו רות סטמם מי6 ם61 סד סמם )וו'כס
 פגרי ירסין נק פסי .סיוי 1)סמיוס לסופיי סי' סער,ן וגמ'ס'1 ספר תסיגי 1סק'ן פי' .ערל
 פרסם וקסמך 1'ו "' 1'קי6 ט"מיו enh פ"נ . לכרס 61מר ספן : נין טורס 11'ק וע'יוד
 ימק61פי גיפפ ג6 מסקסן 1נו לסר נפ61 ,גמ~מ,מ6 )סי: ,ס ג) סילל גפופו סי,מקס.(
 טמפו )6 6ך סקריג, כ. 6פר סקר )6 )ע,)ס. ,סקרינו : Ctu גי סיים t~sprt "ג6 נס1ו')?
 סנננ? כנתפר . סק.סופ סקס נונד גגתפ סגם : ינמק סיח ממס ניפט "ס6י) מסוס15
 פוס ש שאס ססס כפי פק"פפ פסס טקפש )ק 6( סו סבר'ס נ61יפ6 יאקעקי?ס מסחיי גדי טפוס נופם סיפר צנע י) גי סקיפופ גטקס "סויג, מוס סנגסס גניוססתם
 לסרסם סריס סגיעס פנחס י איסר פט6ר . :DDC1 וט-ק: ופימ: : כסקיס פקי סריס6פפ
 איש יסק פסקיך סו14ס פור זס ש) סטרו קערנ נוו יומק 05 סנמ) גיוס נזו)מטסם
ya,מפסן הסיקס 6פפל 5ק סם( יפאן סמק ספוקם )6 ס6מג,פ תפפני סרס ע) פיפס 
 פרס ש) 0פצ יטפס יפו'גן יסים פפaDn 6 י"ק, ספויפ i~hD ונממג גיד, שסם0)6
 "יפאה ~eb ק חסן "צ חי פו 0פפפ גר' )סגסי)מ מרסוס %ט סקנס.)ק
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 אכל ינד יקרבו שנאסר אביני יעקב את הטות-להרוג בכרךישלך 6 ייא אתעמר רביפרקי
 אהרגהשבי

 את-
 יצחק נתעקר בשעה אוטר וטסעון ה' . אחי יעקב

 האדם יראני לא כי וכתיב השכינה את וראה למעלה עיניו אתנשא
 זק כי ויהי שנאמר זקנתו לעת עיניו כהו הטיתה תחת אלאווי
 . כטת חשוב שהסומא למר אתה טכאן . טראות ינה אבהיןיצחק
 זה גגי לו השטר הגרול בנו 'לעשו יצחק וקרא הפסח יום מלתגיע
 בזה נפתחים טללים ואוצחת' הלל בו אומרים כלו העזים כלהלילה
 משיבה הש-ש וחח . אברכך בעודי שאני ער  טטעטים לי עשההלילה
 שם. ונתעכב להביא הל,, עין. רע לחם את תלחם אליאוטרת
 שהוא עד לאביך טטעסים עשה 'שירה רוטר עתירק הזהדיילה שעביד מי כהגאל גניך עתירש הוה הלילה שירה אומריםהעליונים בי נפתחים טללים איצחת הזה הלילה, בס ניעקב רבקהאסרה
 אטרה אביו קרלת על לגו פחד בתורה היה_בקן יעקב . יברכךבעות
 ש.ם נריי- שני וכי עזים נדיי שני ותביא הלך . בניקללתך עלי שנא' נפשי ועל עלי ק*א ואם זרעך ועל עליך, ברכות בנילו
 אוכ. צריק שנאטר. באחר לו רי והלא יצחק של טאכלוה"

לשוב"
 טטעמט רז לעשות ואחר הפסח כננד אחד אלא נפשו

 ואטר נכנס . השובע על אלא כא ארע הפסת - דתגיקלאכיל
 ביחור יעקב קול הקול יצחק אסר מצירי ואכלה שבה נא קוסלו

 שפיכות ב9ל עשו .ירי והיריה תורה בהגק, יעקב קול הקלהשם
 יעקב קול הקול בשמים כשסכריזק אלא עוד ולא , רע מות ובכלדמים
 שהוא מי כל יעקב קור הקול בארח וכשסכריוין רועשיםהשטים

 ברך ברכות  עשר אוטר יהודה רבי . עשו ידי הירים עם תלקוnwtv ואיני שוסע שאינו סי ונץ יעקב גלל הקול עם חלקו ועושהישמי
 מאטרות ומטרה כננר , הארץ דגן ועל  שמים טללי על כיעקביצחק
 . 131' השטים סטן האלהש לך ויחן  שנאסר השלם נבראשבהם
 וככלה כחתן מעוטר יצא אביו יצחט פני סאת יעקבוכשיצא
 ישראל: אכן רועה טשם יעקב אביר מירי שמר לבך וכח חי גבור5יא נס ונעשה עצטותיו ונדשנו השטים מן פל תחחת עליו מררושקשוריה

 ושלשפים שרטהפרמ
 זרע יצחק וכי אומר אליעזר רבי ההש בארץ יצחק סייעבמעיב

 פספסןכאור
bbמשכעס 610ס י6י' מפס ממפה י' פוליפ. : פט0ס , f)~v DUW שיופר סיקוס 
 !גווריס . גל טס0!פ6 )סו 06ס פגלן : פי6!0 מסז' e1D1fi 116 6ין פיסיי סקסו.פ6!צ
 . ספ גו 6!פמס : 6מ1 פמש0 שוו גסם גוס 'pi~g וגמי כינס פ'6 יומס וג'ו ג'סלי
 נפפסש פגלן )סממיס. סריס י*4ץפ : 'פ' יגמיל !;,סגם-ס מסלמס ew גני סג)שי'

 פי!ן זיין פירס. לופי 9פ'זק סוס Oiao ן 000 ט) 6' ני!'מ SDe פ) פגיג'ן פ6מ0סגט
 גפפ!רס ססמ סי ma י!ס םש6 גריס! ג'6 סיס סיס פ) טירכ ס6מל! סליקם פסייגוס
 סקג'ס )כוי מס'פ קמרו סיס גניסן 6 1 .ים סיג י"ג : גס.,) )יו'6 ס61 !ין פקסגסיה
 )t 6(~De , פ!ש נויי סני )פ:!פ ס!גוס סגי פסיס *' . ג! סשמ גמז 6מ1 6)6שפ: יפי פ'גופאן !מ ג'!ס. גמיס טקס 010 נפקוס סים פ) זס ו. )!פו פפפיי פי ספ!)פיסימן
 סססס . מ' סססמ זסוי)ן : מסו גנ' 6ג)ו !סם6י שש oh %6 כי ג!)! פאס נזיי ספני6ש
 יפקג ק!) סק!) גו) סיטן יר' . סיס גימוי יפיג ש) שק!) : י"ס סירופ )יזי יג6ש)6
 טיפ eiv, פפפיס,גג) יפ' פס! טפימזש פס סש)ס קן) 6' קשפ, גג' )יפש ,pgi'פטישי
S6%"piwnVEo: !טש ננג!וס 6ני1 ישקנ ~Ow , וקג ~יו :. 0016 )קש )גו נטי פפפימ0 סס פ!יסקן5



 אליעזר רביפרקיצ8
 לערים צרקה תרע טטופ  טעשר גל את לקת אלא השק
 שערום סאה וקבות לו הביא שעשר דבר וכל לצרקה לנם ויעונ5א
 צדקת סרח אוסר שמעון רבי ה'. מברכהו נאמר לכך וברכי טסו!של

 הולך שהיה התשבי טאלטזו לטרין אם מנין לחיות עתיריןהסתים
 אלסנה אשה וקבלתו לצרפת לו הלך סערה אל ומסערה הר אלמהר

 ושהזים אשלים היו ומשטנה וטפתה היתה יונה של אסו גרולמכבוי
 כתיב וקיא הוא לת אגר . והיא הוא ותאנל שגל ובנה והיאהוא
 וסת האשה ב! חלה יטיס לאחר . אכלו א4וי בזכות קרינן וודאורפא
 האופה לו אסרה דבשה בן חלה האלה הדברים אחר חתשטל
 אל8 בני וטת ע4 4צי והזכרת המטה בתשמיש אלי באת בייאמרו
 לפס והתפלל אליהו ועמר בני את לי ותן אלי שהבאת טהמול

 אלא ראשי וער עלי שעברו הרעות כל לי הי לא רבש"עהקבשורואמר
 נפש את השב הטתיס תחיית שיש הרופות ירטרו עכשיולעקשני עי דברה בנה צרת שטחיך יורע שאני הזאת האשהאף

 בן יהושע רבי . וגי' א4הו בקיל ה' ישסע שנאסר לו תעתרהזור
 שיא שפט בן טאלישע וראה ביא תסה את זה ועל אוסרקרחה
 להר סהר הולך והיה תפת שיא בפניו להסתכל יטלה אשההיתה

 אודתה גחל בכבור גרולה אשה וקבלתו לשונם והלך למערהומפערה
 ברול בכבור קברתו . הגבש עחא של אשתו השונטעו אבישגשל

 להסתכל יכולה אשה אין קשש הוה האלהים א"ת לבעלה האשהאטרח
 שהוש פעם וכל קטנה קיר עליית נא נעשה שנא' .הטות שלאבפסו
 ע81ר היה יפים לאחר . והתקים והכיס ובם העליה אל ימיעיבר
 לשונמית וקרא שמה ויבא היום ויהי שנא' העליה אל ויסר שונםם

 יכולה היתה שלא נפתח עמרה ולפה בפחח ותעסור לה ויקראשנאסר
 אסרה . בן חובקת את חיה כעת הזה לסוער לה אסר בפניולהסתכל
 הדגר  יעשות אפשר אי נשים אורת מסני והרלה מאור וקן ארונייי
 אומר זכריה ר' , בשפחתה תכזב אל האלהים איש  איות אלהא
 ונדל וילרה והרה נביא של רצונו הקכ'ה עשה יעשה ירמוזיצק
 אל ויצא שנאן אסון וקרהו בקוצרים לראות נפש לפיגה דצאהנער
 ארצה פניה על ונצלה הכרמל להר האשה הלכה ויסת אלהקוצריםאביו
 . ונשפך שנתעיב אלא ריקם כלי שהיתה הלואי לו אמרה אלישעלפני
 שנא* מזו חוץ לי טגיר היה nw1P שהקכ,ה הדבר כל הנביאאטר
 מלפר יפיה בהור אחזה להדפה גחה ויגש האלהים איש אלותבא
 את 4ח לה הרפה האלהים איש ויאסר ררי, גבי 4 ירושנתן

 סינטה רבר כל בפק- תדבר אל 4ל אסר לנחזי ונתנה שבידוהמשענה
 יצת  ונהוי ויהיה רגער פני על המשענת את וטוק הולך בדרעקער

"שייק סטפיקבאור
 ימיל סיס וסיפסר oiw סרירס ג) כייפו היגיס יי פפו11. יפסל 4 6פ 4י לצפ-ק

olih6פר וגל יייפסי י'( יד )גר6(ימ  פגל ספסר )ו וימן ג*)ריס פנינו ג6(י 
 114פ : מפיוני פסיי רגמי ס.ס נסיג. וסיף 610 : כ"ג( ג-מ )סם 4י אפסוני פיר ליסרן
 ג0גו,גס ספיקר טסיי )10)ופ , )סי6 סו6 סיפג otvv~t וסי פ6 פיגפיג . 6יןם  .פ6

 ~DB . סוור.פ יומון פגס'1 : גיס פ,ס'ן נ"מ גי ייפ . נסספיס : 4 ספ1ס סיססוהש
 סימףס'י16

 טופס לפס פורס פיס לוס קין רמ'סס פוטון )מדפס כפפו. קום )סם וימך סיס יי6 י,ס.ס נסוי : ספזו'6 גסס סגיי י' ג' פלגים )ס" . 6מטג מן 6"וסס ( סמם גוי

 rfw יסורס סלם ירפו )וט , גס mbG דפסמש ,ס סריס 6)יספ 4 פ6פד וינד ,סרי
  סיס  וגפר : ישיחגטי

 כעפרי
 פשפש ג"פ סיר .גפופים , גנפו6 ק נס פ6 גן . גפיהן

פ*



 63לב אליעזר רביפרקי

 שהמשענת התאטין לו אוסר 91ה פ"ע פקיד ארם ומל בעיניו.טשהוק
 כנע על פניו וגחן ברגליו שהלך עלחה.בייו.עד לא לפיכך טחיהדשה
 אלעע עי נמים שעשית כשם רבשיע טתפלד והתרגל עינב ע5וקיקיו
 שנא' ע . fYL הוה -הנער וההיה עטי עשה ק- הטת את והדיהרבי
 הצרקף 45 לך תטע אוטר עשריה ר' . פעמים שבע עד רגערויארה
 צדקות הרוך-והיה,עושה ותיילי תקיהישהוא ב, שלום מן ,וראהגא

 על טש5 וו-ה".אתאחםת51יםייףו4 עושהםםלא ושההיהביל-יוסויום
 סף4ך4ך- בא שהיה' סי וכל . העירפחח

 היה'5שק"
 את יטשינ

 וילך אשתו .על הקיש חח שרתה . שעשה הצדקה ובוכות עלטנפשו
 היה ולמסיע תקוה בן שלום אשת .הנביאה הולרה אלחלקיהו.רנהן

 וכשטת כסף טסחר סהרה טוב כי אוסר שאתה כשם שחרא כןשסו
 בן שלוס עם 4סד לנסור ישראל טל ויצאו בעלה צדקות חסרובעלה
 הלך אלישע בקבר האיש את והשליכו עליהם שבא הגרוי את וראותקוה
 ה441 כך אחר והוה אלישע שנצטות 331עהאיש

 חנפתי
 שלום בן

 בן ששאול וראה בא הצרקה כח לה תרע אופר תרריק בן חנקהרבי
 וקלך שנא אשר ואהב וחזר הירעונש ואת האובות את שהסירקיש
 לו והעלה באוב שאלה אצנר של אסו צפניה אשה אל 4אר עיןאל

 תבהלה האשה וראתה תחזה שהניע וכמבורין אחרים עמו ועלושסיאל
 לתווית עומרים רתותים כל אימר אליעזי רבי שעה באחזועסו 4י כיוצא'בו הרבה צדיקים וי"א תוראי אל להקמלך ויאסר שנאסרטאד

 סוימה וחוויך- קל הארץ לזרע לסר אתה מטי בלבושיהן ועוליןהסתים
 שנקברו צריקש לבושין בכסה יוצאת ערומה חפה"שאברתסח

 ~תה אלאממי עזך ולא כסהוכ5ה. קהת עלשהן
~af 

 טחנניה
 בתכךיכיהן ועלו לבושין האש כבין. לתוך שירדו ועשיה ",-
 הנביא מריטואל למר אתה סטי )עוך . התחרך לא רישיוק ושעהשנזף
 רבי מעיל עוטה והוא עילה וקן איום ותאמר. שנזף מעיל חוטהשעלה
 ואחר בחייו נתנבא ושמאל בהיהם נתנבאו הנביאים כל אוסרנחן
 תהא בחרב ליפול לעצתי שוסע אתה לש4ול..אם שמאל שאטרגפתו

 רעצת! ושסע שרוי שאני במקום עטי מצלך ויהא עליך כפרהטותוק-
 לטה תו' בנע ושלשה שאול וימת שנאסר ביתו וכל וקא בחרבופל
 ובניך אתה סחר שנאמר לבא דעהיר הנביא ששאל עם 8ל19ורפשן

עמי  ויספיקבאור
 פינו) 4שפ פיס )ג) :ס!ייט 6וופ 06 * פפטק *ס84

"t'wS גנ)י!ן שנס וין ירי) יר'. פס6!) ויזם כ8פדישס ג" י פופ : פפיס Dtpig (פגו"ל פפמפ וגן ג'מ 8' סמוק 
 וגיס )סין פוגש פדגס.נ . 6מדיס פס. ועי : (i'US1 סיין !)6 ס,מ! גפ:י ענין ewt .מספד
 ליפי לסיס מרגתיג )מין תיג, סס גמ'6 ס'6 סקנ ונסג גנפו6 מס איי גן,לסו
 . יו,  גסגווין למניס עש : 9ל? זמם לרסון אמי תסיס זפ)ס פסוס )'י לסיסטקס
 קונסו גע,ין סיין 'ים פגמי )טריפ! סקו6ס 6! ).ו"! פפי פ)1 . כמג ס0 יקרזלפיליפ
 בין פס מזין )יום )ע"ר נס . ))!סו מיגו מס גי כעס נקי ס))! o'npw יסמ , אג')לפסס
 6יג6 מן ננפח בס גמג!6ר סגין וישו g(h פפו6) rnr , פפס גן )8 , חפירי ופס)שט

 סיס 06 6ן גגמ!ג קיים eh 610 נמן עו סנ:ורס מסי .ס גי וגומג גי' ג16ריימאוכפיגפ
 טפט! פפט,.'6ס

 onnth !ים : 6)! )יפייס נוין סיס )6 סמס'מ ,מן :ניע - מסגרי פכר"
oyiaa0 מרסס וגנ'י ג:: סנקנוו גמגייגיסס פי' . ג,גוסיסן !טייס , גל) . גי סיגם( 

 פסס וי6ס פו"פ כו' )גוס נ" ס61 נך )גיס סולן ס16ס גוס8יפ6
~llDD 

 גיו!פ)' גזמסמפ
h')Wיחונומ . ש' פחנימ מטס פס : גנטסיסן ?'ס 1' קי6 גפ!ג,פ פסול h"p 'מנס,-דין ג 

 ט גין ס 6סי פמעיג ש6 פס 6awm 1פ'פ גפפיג, נקני 5ח8 4ר:-~iwennפי
ק14



 לת? אטר אוגר הזקן הלל בשניצתי עמי טחנן איר עסי מאיג. אליעזר רביפוקקי44
 אפו חרק אדח ולא בק61 שמעת שלא דייך לאלששל

 לצאנו אוי לרועה אף באוב לך לשא51 באת נם אלאבעטלק
 עלר אומר יוחע רבי , פלשתים ביר את'ישראל הקביה נחןשבשבילך
 וצדקיה קיליה בן אחאב גדעים סעשיהמ את הניחו וכא יבבלגבראל
 יבאימ כשרים נשי את פרפאין והיו שקר רופאו נעשו מעשיהבך

 יהושע שניהם. אטש לשרפן ואטר המלך שסע הסטה בתשמישעליהם
 לו אמיו נצי*ן אנו בזכותו עמנו יבא הוא צדיק איש יהוצרקבן

 שרשתן את לטרוף הטלך צוה דגר בכל עסנו היה הזה האיש הסלךאחנמ
 נשרפו ושניהם הנרול הכהן יהושע את ויראני שנאסר הכבורכסא לפני והעלהו אש  סורסת יהושע את והציל פיכאל סלאך ייררבאש
 קלם אשר אלא כאן כתוב אין שרפם אשר קלם אשר שנאמרבאש
 מוצל אור וה הלא שנא' בעינוחיהם שערותיו שנתחרכו לסרסהא
 על דברים עלילות נב,כדנאצר כשהביא אומר יהודה רבי .טאש
 יוצרם בצר בטחו לא וישראל באש ישרף הוה לצקם ישתחוהשלא מי כל ואסר כרוז והוציא רבא בבקעת צלם העכיר להרגםישראל
 סישאר חנניה טרניאל חוץ לעץ והשתחוו ובניהם תשיהם הםובאו
 לשירתו להם גנאי היה אלהיהם כשם דניאל אותו קמאים שהיוועזריה
 נתשאל לחנניה ונפלו ונו' דניאל קדמי על אחרן ועד ונאףבאש
 מכבשן והציון גבריאל וירד vsn כבש, בתוך אותן ונחנוועזריה
 וטציל טשזיב אלוה לכם שיש יורעיס הייתם הסלך להם אטרהאש
 בררך אלא כהציג כח בו שאין לע"ז והשתחויתם אלהיכם הזחחםלטה

 חרב ריחי כלם שהיו ומנין כלם ונהרגו הטלך וציה אותהלהחריב בארצי לעשות מבקשים אתם בה אותה והחרטתם בארצכטשעשיתם
 אוטר פנתם ר' ויחם האלה בהרוגים וגו' הנבא אלי מאטרשנאטר
 יחזקאל על הקרש רוח שרת בבבל כלם שנהרס שנה כ'לאחר
 לו אטר טאף הרבה יבשות עצטות והראהו רורא לבקעתוהוציאו

 ארל יבשות עצמות כאן שאה אני לו אמר רואה אתה מה ארםבן
 בך יש עולם של רבינו הנביא אמר לא לא או אותן להחיות כח בי.ש
 ירעה אתה אלהים ה' אטר אלא טאלו יותר לעקותבת
 שנחמר טהורה בארין עצטותיו נקכח לא לפיכך האמין לאנאלו
 אטר האלה העצטית על הנבא לו אם' . תקבי טפאה ארסה על'אתה
 או ועצמות וגירים בשר עליהם סביאה הנביאה סה רבשזעמניו
 סיר אחרת בארץ וסתו ועיף וחיה בהמה מהם שאכלו ועצם בשרבל

 והנה בהנבאי קול ויהי שנאכר האיץ ורעשה קילו הקביההשמע
 בן יהושע ר' ; עטו אל עצם טקיבת ההיא הארץ והיתה עו'5עש

קרחה  מספיקבאיר
 5פ מק%

 וסם"
 פפ : י' פוסס וגפי סמו6) ג' יג גיגית . )ממיש. סמי : מ,ס 1פ')

 פס4 )יאת %ר : 6' ,נ ס:סדרין גי' יסיכו ס;'סס נמרו : מקו" סיר מ;0ימ* . :גג, 16'ס:
 יקויים. ספסורן מאמד קאם 6סר "1" גין ית.ג "'1 כוסס "סר כ"ס גג, "1ך קלס 6סר.ג"פ נ1יסיס1 ס' יסימו )6פר גגג1 "סי ,יגורס )1ו0 ,ג1 קלס מכס יוקח 11') כו6 ס"ס .ק11ס
 וילד : 1י)י16 ג"ס. תסייפו : )01 קרוס מק.מ' גי' ומיי ג" וח.ג0 טס גכ)סזר.ן,גיס

:גיי~
 ו,עפ'פ 06 ס) פד סו6 סגגיי6) גיד) וקם פית ונס מדי"). : 6' קיזמ וסירס .
ostie: גפי)יך סבר'ס הדס, סקס ספ1מ,ח כחח")ס ניגה'נ . 0.6ם 1כמ..ת גם גי ים 
 קר סמפטי ~נ"פ1יס גפפוס סי" ס-קד" 1'פ . פקני טפם חימס סו : )תי,מסרגלי
יפ זסגפ . )ריגלו 61 תופו ט6 וקן פפ,פ פפ*ס מדפס פו נפיג סס גס )ישבתי, ע"פזפת



 צ*לל אעשר רביפרע
 נים וטוציא מבע שהוא השטים טן פ3 תה.יז ע?4ר4פ ילד אומרקיחה
 חוטת הראיני ומנאו- וגידץ ועצטית כשי עמהם קוים. מבים היונרי

 רורצת ר, יצאו nru באותו החח 'ע5, הנב" % גירים.ל4י:5
 ירוח כטיוח ותחזיר הנשמות איצרת את ופתחוהשטש.

 לני
 בשף

 )ת4 טאוד גדול ,זל הכא כתיב שול כאשי יההנבאתי ש3(ו5ר*יום
 שני,לראל.יכתיב

 וקולם רבוא ס' כ4ן ne_ רבוא 0' להלן. טה ינ?- פרו

 ים מרבו,של ובשיקסה הנבי", אטר אחר- ",סאובי ק רנלוהם )על*טרי
 טיש היפ ואט-ם פטם ישר4 היו שעת נחיתה גן! בנשךגוזל

 באותת ; תקיתמ יעכ"יואברה הסתים בקחיית ישראל יל -עבלקשף
 אחכם שאעבור אני חי לה6 אטור לך לנביא הקבצה אטרשעה

 לאיי, גליונן בקבוץ) נתגאל כל את והקבץ -לבא לעתיר רשתיםבהררית
 צ קברותיכם את פוהח אני הנהונאבר

 וששלשים ארבעהסטיק
 ב. לקמר הקב"ה ראה טה , עטרי אלהש הוא.יאין אני אני כ' עתהר*4ר

 לשילוב הוא אני בעיהץ אני הקב"ה אכר אלא- אנו-אניפעמים
 במקש איתם לנמי שעתיר הוא אני ,פכצרים אתכם שגאלתי היא,שני

 אלחן ש-ש ש'אטר עכוסץ כל הוא אני אני לכךךנאפר רביעיתסימת.

 KVS7-של! עכום'ז וכל החיה בו שא'1 שני בסות אסיההו אנישני
 %ך לא* -וסחיה לאלו טם'ת רעיל שה-ב לחיי אחייהו אני -שניאלוה
 חר_ק ניזם ncv יאת ירושלום את טהצתי . ואחפז אמית אנינאמר
 * איפא ואנח נאטר"טחצתי יכך להם ארפא נרולים וברחטיםאפי
 שנעטר ג-הנם של סףיגה הרשעים את יצילו לא ושרף מלאך.וכל
 הכב51 סחר .חוץ_ עולין רפתים כל אוסר ימתן רבי ; כצ.ל סיריושע

 סיום קיקיסו הבהפה כנבלת שהן עכים"ו אלו יחיו בל טחיםשנאט4
 בל רפאים שגאטר עוסרין אין הדין ביום אף הסבול דור אבלהדין
 הקבות לבא ולעתיד לאים ומזיקין רוחות געש.ם נפשיהס וכליקוטו
 עח4 מישראל ארם לבני נזיקין יהיו שלא כרי העולם טןשאברן

 שנת אסר זכריה ר' . לפו ובר כל ותאבד ותשמירם פקרת לכןשנאסר
 הלילה r)a ומה לשהים חכה הבקר ויקיצת רעוהץ חמההליה
 כל בתיום לו וכגדת הארץ בכ5 סטת כץ( ורוחו השן ששבאגם
 כך אנשים אזן ,גלה אז לילה בחזיון בהלום שנאטי זוה.הרבד

 אבל שיהיה רבה כל נהם וסגרת הא-ץ בצר משופטות רוחןהטחים
הן

 סספ.קבאור
 פט ג) ע1מoie (6 1 ומקרגו הרז ,רמוס וי~'7 ומקין ממקימם הטס סבון . ,נףיטט

 סז6 מקמפוס מיי עסיסם ופקרס מזגעיג סרכי 6פ(ר ט' ס:מ,ס סו סל : 0'ג111)פקוס
 1יקרפ פ3ס ופר e'vta סני;ס ומגס סריס פייסו 3יס מגמעים-, ככת-tlgC מ-ונטיסהנוהל

 מקוריוז ניו) הי) בג, גת'ג כסרס.: מ, מעש מ)מט.סמט)'ס) ועמס 1: ,נ,ע)'סס-עיי,

 זמן. גרסן 1tfD ; ('6 גמ16ר 1:1' יסר6נ 1ג1. נתיג ומס מ"71 גת.נ גננך נ'ן נעיןזריי
 1)" מן:תי כוס ושמקמר ימי' )6 ימי );מ ות:ג.ח נמן נפןונסיג

tpFN יווס183 גס'ס, 
 YD סג" )סי,ס מיס פ6יון ג"נוס נו מ, נמנית ~מקוה נחגי otv-ג) 6' ' ס eC'D תוס'6ן

 סינים וס61 ירושלמי סורס נסס ~ס סנים :ס ג.מ ות1ס' ספוי'6. ע) נו1נהס4ו)י
 : גסך ר'סירושלמי

 )ס1פ סיום סבנן 6מי1 0111 , 6מה,ן 7כ)') ענר י גדין rst?n~ וגת.ג , קסיוי כיצע o~fit "פ.ת 5ני דכתיג מבון פיריי )כס כנקרס . גו' 'רו:)יס "ח ממפי לדומרק

 ויגו , 3סם  5רע6 ירו41י 4יי4  יגן  גי14יי מס 6פגגמ%ק'
~I?)1W 

 גצ : פ' נ"מ: )גל
שסקנס



eeאביעד רביפוקי 
 חסט*פ יעונו תאסר לשיאן שיר שהא *קנ" nsm מצץק

 * חסיך בבדך  ש"מ שנאסר לבא לנהור ריטה הבקר קיצתברביד

ששהקי"
 אק סיפו הד העורס מסיף הלך

 בשעת הן ואלו נשסע קי"
 עץ אתשכניתץ

 האי"
 וער העולם טסך יוצא הקול פרי עושה שווא

 ריגול אק עירו את טפשש שהטרש ובשעה * נשסע הקיל וימןטיפי.
 העולם מסיף ייצא הגףר מבעלה מתגרשת nwsw ובשעה .בשסע
 ראקינח בעילה בעלה עם שהאשה ובשעה . גשםע הקיל ואק פושועד
 שהולד ובשעה , נשטע הקף ואין סיפו וער העירם כסיף *וצארושל
 * נשסע S~pn ואין סופו וער העולם כס.ף יוצא הקיל אסו מטעיאצא

 הני טן יוצאה  שהנשסהובשעה
 סוס ועד העולם ססיף ~wst השל

 השנינת שהראה עי הניף טן יוצא הנשבה .ואק נשסע הקולופון
 חוזרות הגשמת כר אוטר עזריח ר' . יחי הארם ה-אני לא כיבע'

 והרשעים העריקם עם השיקש עמיו ואל אבותיו תר אל אישחאפפמז
 אל הבא ואתה אביס לאברהם הקב"ה אסר שכן הרשעיםעם

 אלא השדם זה הסף טן יוצאה כשהנפש יכי . בשלוםאבותכן
 על ינוחו שלוס יבא  שנאחר שלום לו ואזסדים טקדיטיןשהטלאכ.ם
 חנינא רז . בשלום קברותך אל ונאספת איטר אחר וכתיבטשכביתס

 שנאסר לארץ בנספית נפשוהם לארץ בחוצה שסתו ישיאל גלאומר
 בארץ העכינוז טן המתש וכר . החיים בצרור ציירה אדוני בפטמיחה
 אויביך נפש ואת שנאטר לארץ חוץ בקלע נשטמת נפשיתםישרחל
 גרץ בכנפ.ת אוחו הקביה לבא ורעתיר . הקלע כף בתוךיקלענה
 ומשליך הבגד את שטנער כאדם פוסאה סכל שתה וטנערישראל

 הארץ יאחזו לאחזו שנאטר לחוץ אותן וטשליך שבתוכה מהכל
 בניו הן וארו בחייו לאדם יש א'הבים שלשה . ספגה רשעיםותערו
 סכ:ש הס העולם מן פטירתו ובשעת . פיבים ומעשים ומטונו בניוובר
 הסות סדין והציליני בואו סכם בבקשה להם ואוטר בניו ולבנילבני
 ביום שרסק שאין שסעת הלא 4 ואיטרים איתו משיבין יהן הוההרע
 אוהב שהוא כמום ואפינו איש יפרה פרה לא אח כתיב כך ולאהסית
 נפשם פריק ויקר למה כפח לאלהים יתן ולא שנאסר לפחתו יכףאינו
 ותעטור משכבך ער ותניח לשדם לך אלא לעולם זה מדברוחדל
 כן רואה וכשהוא . עולם חס'די עם חלקך ויהא הימין לקץלנורלך
 לבקשה חום לילה עליך מרתחי הרבה * ואוסר ססומ אתמכניס
 יועיל לא שטעת והלא משיכו והוא והצילני הזה הטות טן פרניסמך
 בואו להם ואוטר הפובים מעשיו טכנים אח"כ . עברה ביוםזרן

והצילנו  כמפיקבאור
 סג . 6,;1 ס1פ קיקן : גר') . גי ירפס סג,קר יקי1ח : גץ )נוגיסימ . פ(יפטח דושאסי
 ס% קונו דגי'ס סלמס ס"ק י"פר , 1," )ים ופת- -CD ס?פ דגל פ) נין) h)hמפס

 olst ספי)ס )סי9 ומגיפ )יט 6.ס מנוך סמג"ד 19 סזסק גי' )טקיס פמק,ם)ר,סולסס
 ירך נרמס שנס פיגפיג ח )מז1 . פ' w(rn ,נתפס : )(מע )ן ק 1!6 קי)ןסו)ו6פיז
 , ס,)ן קיקו סיגו מד פירס 1)6 סגתיג ימוסתס סורו ו"( ס) סקירתי פ(מפ גג( טהירמש
 טיס 1סנפ 6חס פ.ין פפ('ס סלח( מ . פסי פפסש ס1פ1: ופד ספ,)ס ף מס משמסעפן
1hU"(שסי" . ימי : י'ר פרק )סי 

 ווס,ג"ס !ד,ד נ, ימרס ולגיני! . סחייס נ1דוי %ורם 5דינ' נסס וסינוס : ק'נ פסק,3סע,1סן סדי ספרי וגיס פיכס טסת רופס 6נ! ד61ס wb מ.
 6דן כנקרא ג"" ננ11י0 רסייוי סמיים, גפרור 1רירס סט ריר נפ( D1DC9 t'O'D שנםפ!

 ספמפפ , ~mShn )ו סי( elho סתי(נ סיג"נס מס-ס.ם ים . גי' ממייי 06 פגניםמ"מ:
 ונוי ימן ,6 *יס 6פר )גן , ;וגפי ס' % )פגור י;1) סיס )6 טסי פפויד פויספשט
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 הז'קט מן לצאת הניתני חל עני והתחקו המות קיהטלפי
 של4 עי לשלום לך לו נעטרים חק אנצי אם ע* תוחרת לכםיש שערוי

 * יאמשך ה' יכבור צרק- לפניך והרך שנאסר אותך מקף-פי' אני לשםתרך
 כשהיה נעשר וחוזר להחליעונטם הנוף מצררר האבר יטי שבעתלאחר
 שהנפש לטרץ אע וסמן כשפה הארץ ל העפר יישוב,פנאטר
 רוח בו היה לא האים את הקבלה נשיצר יאה בא השמש גןנתנה
 באפיו ויפת שגאטר נשטה בו עזרקה פיו ברתח נפח עשה מהונשטה
 הארץ בעפר נוגעין הגיאית כל אוטר "two ר' . חיים רוחנשטח
 טתערב והיא רקב תרוור כמלא אלא הנבו מן טשתייר שביטער

 כשיקרא _לבא ולעתיר בשמה מתערב שהוא. כשאור הארץבעפר
 הארץ בעפר שמתערב ההוט הנוסות כל פקחן שיתן לארץהקבעה
 בלע הניף כל את ומעלה וטרסה טפה בעיסה כתערם שפאבשאור
 וההרים רעשה הארץ סיר הלישה את וסרבה סימה שהוא כשאורטום

 רעותה מאח גה 8 טתפורות קגרות ואבני נפתחים והקברותסזרעזעש
 הנפשות 5ל איטר עזריה רבי ההוא ביום אלהים ה' והיש.עםשנאסר
 הרבר לטה טשל . ת' כל נפש בירו אשר שנאבר הקב"ה שלגירו
 בקרו וטהטפתח וטן כל בירו וכפתח בשיק מהלך שהיה לחהרדוטה
 וכפתח בירו הקברות בית של טפתח הקב"ה כך בהיו סמר,כר

 את ופוחח הקבחח את פותח הקמה לבא לעתיר הנשסהאוצרות
 חשלת שנאסר איש כ.פר לגיף ורוה רות כי וטחדר הנשמותאתיית
 הנפש כך נראה ואיע רואה הקב"ה סה ליוצרה דומה והנפט . יבראיןרפך
 סה ישנה אינה הנפש כך שינה אין. רפנ'1 הקב"ה טה נראית ואינהרואה
 שנא' הן שלו הנפש ופל הגוף רכל סבלת ecJn כך ם את סוגןהקב"ה
 ארץ המקדש בית שחרב סיום אוסר יהרה רבי , הנה לי כלהנפשותהן

 האוץ כך לעטור כח בו ואין חולה שפא כארם יושביה כרעתאוכללה
 -שניה תחת חנפה והארץ שנא' פירותיה את ליהן כח בה ואיונצטללה
 אלו כתיך שנא'יחיו הסתים ומחיה סך תחיית מ:ריר הקב"ה לבאולעתיר
 שהן העכיכץ א6 יקוסון נבלתי שפו "ל כטחים שטתוישראל
 ליום שיקיפי הריהטהכנבלת

 הריי
 שיכני ורננו הקיצו . יחיו לא אבל

 טל אין טרה אורות טל כי עפר שוכני שהם הצדיקים אלועפר
 עצא' לארץ רפואות נותן והוא אור של טל אלא חשך זל טלצדיקים

 טספיקבאיר ץואר
 גממ.ס גס"מוס 6ד . )ט"מ פיז 45סי4 סומלת לגס ים tnhf' ממקי ג("קיס ו') . 6;1!6ט
 סנ61 1ס נ ;מטת מן מן(י )ס:כ מס טייס י'1ןמפסי

 יפי;"
h1p1 ,וגו' ,ור 6ג)י ג . 

1tthe'.6מוו ):1רו מוכין )11 לגני ספ 
 1;ו"

ot)1h~ יסמ;1ורו0 כ);111ח och ג1' ס)ססוסי) בפוסס: פ6ס . 'SDD מס סור(; 
 .פסק"

 ופר ו'6 שנגוס . ט' )יקרס יומס 1כ1סס . קרס
 ג. פורס ינ0, דגריס ד'סדסס

 י61ס- סקג'ס ' קג מנמור סי'0 סוס מיי מזי ס)מומ"
 ט)"סד מסייס סס יגויקי6 וי"ס. 61.)1 : טשו ממר )מסד ,,,ין כפקס בג) מסניםטסו6
 . )ר6ס oi~ht : גניך סמ:נמת פ" . ר61ס ס)פס ד'( )וגייס 1ho; גג) מסיכטוס ס'פיני
 ';ר6) סופר 'י:1 6,1 '11; ,6 15"מר . ס'1; 6'ן מנץ סקג'; : ~onto מס'ג'ס 6)1ש"ע

 פססט תפיר מהדס נטינ, כי מפטו)1,01 ג!) )יסו! מ'ו נו צוין שי' , :ס מיג 6'()מנקיק
D'th1), 6י~ס ס);5 גן . עומד סקוס סי' )6 מטקס "ממ רוע ססנמת1 מ'י ,ס1ק 06 כי 
 סיר ניר ;"מרו וגתו מפעו,תס יגע גט! גהץ 6יו ;י' .יסקס

~PG) 
 ס)סמס 'סן ס"דס

oi~w6ני סו( )ידפיס סנה' . סתמו ס1נ, סקנ'ס '.ג: פרס )עי) וגמן'כ מרס )1 1סי"נת 
 ופי hch 61,יפטישי

~t)Dh 
 omh: ס'נ) ית' ר1וו1 )נד דגר otntP 06 נס פי' סס, מריס

 טספ ' סיג!ח ס,פ( מומר'1ס ,ת"ייפ חמיי ס,מ1 ומוסן ענבר מסניך מנס . ;ו' סוגית כפסין
 ht1D גן וידם ססי' )ג) געור 1);סס פנמס סמ:;','ם )עשר ;גויס סוטסו פ" פפי.געגע

נק,ג



 אור י3*פרזך**
 חגיהם ף אמר לארץ ימאות נ"י הש יסה שיי יפש,"ת
 'מ וטש המתש לתחיית טל תפליט תפקירתא יתפקירת רארעאאררעא
lowaוטוהר ראשו שעי טנעי לבא ולעתיר הקב"ה של טראשו יורר וצא 
 ו טלנטלא שראשי ער ער ולבי ישנה אני שאטר המתש אח סחיה פלגעיית

 ושלפים אה חס!ק
 יצהס שבירך הראשינות הברכות . מראשיתו סבי "השחמלב

 השהש לך ףתן שנאסר הארץ דנן ועל שטיס סלף 9ך*עקב
 הפסק נהם ואין עולם שור ברכת האהרוטת נברכות השטיםטשל
 חשר איתך יברך שרי אל שנאטר הבא בשלם ולא הזח בעולסלא

 לך אברר~ם ברבת את רך תתן שנאמי אבררס ברכת את לותוסיף
 כגבה אפים ארך סיב . טראשרתו דבר אחרית מוב הף אתךלזרעך
 יום יים שבכל הרשע עשו זה רוח בגבה פנגיות רירי כלאיסר רווי את מאריה הוא ויום יים שבכל אבינו יעקב אסר זה רנריזח
 . מאיסה ליעקב סטאכלו ניתן דיה לא הרה ומגסות טצייו שכלויה
DY6מאכל אוכל יעקב וראה בירו עלהה ולא ציר לצור יצא אחת 

 הארוס האחם מן נא הלע'פני .לו ואטי בלבו איתם והפרערש'ם
 לאכול חכרת ארום וכאכל אסך טמעי יצאת ארום יעקב לו אפרהזה
 הם ואבל ציה סאכל העדשים איסר אליעזר ר' ארום שמו קראע"כ
 ערשימ טאכל אגלו על איכלין אביחיו היו הבר כשנהרג 'לךקרע
 על איכלץ הוריו היו הכשרים בשר הרן משנשיף . ובצרהכאבל
 ערש"ק סאכל אוב? היה רעקב יבצרה באגל  עדשים מאבלאבלו
 רףום ונאהבו עשו של ובכורה ושררה טלכית שהיתה עב ובציהבאבל
 אבל על ובצרה באבל עדשים סאכל איכלין ישראל , וקיט א"אטת
 ער נופלין עשו בני שאין לנר איה טכאן . ישראל נלוח יעלב"ה
 ויקח ובצרה באבל עדשים סאכל עשו לבני ויתן פיעקב שרירשיבא
 ויאמר שאפר בשבועה טטמ יעקב שקנה ונכורה טלכות שררהמהם
 אבותיו שהיו מקים כל אוסר ר"ע , רז וישבע בים לי השבעהיעקב
 יטיציאין מעסים ג' והופרין . לפניהם מהלכת הבאר היתההייכים
 שנאמר לפניו איתה ימצא פעטים נ' באמץ יצחק וחפר לפניהםאיתה
 אגאה ומצא פעמים נ' באיץ וחגר המים בארות את ויחפיר יצחקזישכ
 ביום והיה בירושלים כתיב בנהל יצחק עכףי ויהדרו שנאטרגפניו
 ביחשתם לעלות שעתירה הבאר היא טירושלים היים סים יצאו"הוא

 קרשי פעטקם שבעה אותה שמצאו ועל סביבותיה כל אתולהשקות
אוהה טמפיקבאור

 מ? . סש6פ ס(קיימ6 6רפbtt~lib 6 סימנס 6'י : 6' ס' ס,סס שיף מפו סימייסיג
 . ספ)ופ hmt;cn 6רס6 16רגי י,מנ h~'t1ihI היהסס ".ר ,פירס! ס' פרק גוג,ת .ווס)מיולס
 גו? . גו' מקנס מגיוס ספחים )מסייס ט, : גס גת סמופקויס סממים h~wt ספ!ופסחין

 : ס"מ! נס;, קנ.ןוסן6
 ו:י6 . פ'ג פ')ס גלי ג) פ) .ממור מנויג)מ "ניליל "ף מנ,!ג1מ פז(ס מס מטפסי פפופ ל י'ו ג'ל . ג6ג1 פדס'ס מ6ג) . נ,.) 6גי;י. יפקג גרנו )"מל וט וגו להפרק

 כקין ג) 111 ,ס ג! ג), ימסטל סו"ש;מיפ.ס
 וכי

 )רייק וני' יהי' נגר מי , )מוס ג.6
 יזונח גנם גע'ן סירסתן ל') גו'. סעחיזס כג6ר סי6 בס! בזג . גי' מס יגס וג16ת. :סם(
 טיפ ינ6 נ'ג נתיג ,ג'ר,:)יס ס"ס מיס סס ו'מג"' נ;מ) ';מק בגז' ו'י(יו יסג וסג' ,ו')

 ייקג 4) 6' ,טפס ינמק sih גפי טעמים מס' ג,1;סס שני ס'. סגטס 0016 ספ)*5'ש:
51וג
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 העיר נקראת הבאר שם על שבעה אוחה ויקרא שנאמר שבע אותהז
 בצאתו יעקב היה שנה ושכע בן'שבשם הוה. היום , שבע-עדבאר

 הסיריה הר ער שבע מבאר לפניו .הבאר.טשכת והנעה קבית,אביו)
 ויפנע שנאסר הקב"ה בו ופגע לשם היום בחצי והגיע יסים Yaקחלר
 טקום בכל ארא מקום שסו נקרא ולכה השמש. גא כי שם וינןבטקום

 אזכיר אשר המקום בכל שימטר עמהם נסצמ הוא שםשהצייקים
 ולאכול לפניך והבאר טרקלינך הל66 יעקב דקב'6 לו אסר שמיאת

 השמש ירר לא עכשיו עי רבש"ץ לפניו אסר הזה נטקוםולשתות
 במערב קשמש .בא עתו 'בלא במקום שוכב ואני ירואותחמשים
 שם וילן שנארר שם וילן בסערב בא השטש את וראה יעקבוהבין
 יצחק ע4ו שנעקר דו(זבה סאבני אבנים ."ב העקב לקח השטש בא.כי

 ספני שעתירין.לעטר והוריענו טק61 באיחו סראשותיג אותם וישםא5ל
 עתידך שכלך להזריענו אושע אבן כולן ונעש שבטים עשרשנים
 . בארץ אחף גף ייגאל כעטך ומי וענאטר כארץ אחר מילררות
 הראהו הוסתות כל את .ייבשי לו הראה באותהנהלזיה אוסר *י'רבי
 הארץ. מן עומרשלם

 ,עד,
 כפני הפנים זה ואוטרי6 ועקב של פגיי ורואים בו ועררים עוליםהשר, וסלאמי פולס והנה ויחלום שנאטר השסש

 אלהט מלאני והנה שנאמי עררים וא4 עולים א4 הככור שבכסא.צחיה
 והרכתו יאוברין משיין מלמות ארבע הקב"ה ,הראהו בו ויורדיםעוליכן
 שלה סרי סלכות שר והראהו ויורי עוקים שבעים עולה 5בל מלכות.שר
 ויורר עוקים . ג"פ עולה! עכוס'ז מלכות שר והראהו ויורד עוקיםוע"ב

 עב בסדני על אעלה ואומר יורד ואית עולה ארום מלכות שרוהרא16
 אל אך יעקב לו אמר . לעליוןאדטה

 שאול-

 אסר בור 'רכתי אל תורר
 ואסר נרול בפהר יעקב השכים , וגו' כנשר 6גכיה אם 6קג"4לו

 הסקום נורא מה ויאסר תירא שנאמר הזה במקים מקב"ה שלבנתו
 כאלו נירושלים הוה לפקוס המתפלל שכל עטר אתה פכאן .הז4

 לשסוע פתוח ופתח הוא שם השמים ששער הכבור כסא לפניהתפלל
 ומצא האבנים את ללקוט יעקב וישב . משמים שער וזה שנאטרהפלה
 שטן לו חרר המק"מ בתוך מצבה אותו ושם אחת אבן כולםאותם
 הקבעה עשה טה , ראשה על IQW ויצוק שנא' עליה ויצק השמיםסן

 מניף שתה ועשה תהומות עסקי עי האבן וטבעה יטיס רגלנט"
 שטשם השתיה אבן נקראת לפיכך לכיפה סנפי שעושה כארסלארץ

יה אשר הזאת-והאבן
 ץ

 פניו על יעקב ונפל , אלהים
 כל רבון ואוסר הקב"ה לפני טתפלל והיה השתיה אבן לפגי'ארצה

העולטים
 מספיקבשר

 h)~etInunt'Pht IItflu~to , כחייימלי
 גגה נסמן גי' סוס ותן טנןגנונ~ס

 פירם 1)6 נמק,ס ויכנע מחס מדגתיג גן גייסו , סיגלו גם, מקוס נקל סי,י,ג'ט .ומליס
 גס,צ גסזס 05 גי גמ,~מומ שמן ומרוכו טען ינסו מוס מקים לוססגח,ג
 סגיי. גס6 )ט:י סמפטן וגללו : )ימ5 פס גמיים גר' "15, 6) 5ן יטקג )ו 6מו : מטפןפף

 )' טייר מט י) יקם 1CS1 ' נטפיס מן :ת מעלס ס) יפש מגון מעם נ)סגסמ'ק



 אליעזר רביפרקיפ1
 הויות זבחי לפניך אומחה בשלום הזה למקום תשורגי אםהעילמים
  ואטהו העליונים וענו בצרקה נקדש מקדוש והאר שבע סטאריעקכ ויצת ונעטר רנליו יעקב ישא שנא' לתרן בא עין וכהרף רגליונשא .משם הבאו אח הניח ושם . לאסר גדר יעקם וירר שנאסרועולות

 ו הביוש האל ה' אתהברוך
 ושלשמם ששהפרק

 יעקפ. של צעריו צרו לא תכשל לא תרוץ ואם צערך ער לאשתכתר
 הבאר פי סעי האבן ' את גלל כח וכגבור כחו נכשלוגא

 .. הבאר .פי טעל לכרו אותה ג% ויעקב האבן את לגלגל וכולץ היוולא כ* ותמהו דו!עים וראו יה ועצה טים ושופכת עולה הבארוהיתה
 לפניו מצלחת ררכו נעחת ופוצא לעיר נכנס שתא סי כ5 אומררעע
 נננפ לא שער אברהם עבר מאליעזר וראה בא כן שהוא תרעומנין
 הסים עין על גצכ אנכי הנה שנאסר לפניו יוצאות נערות מצאלעיר
 ושר . דרכי הצליח וה' שנא' דרכו הצליח הוא ברוך והקרושוגו'
 יוצאחש נערות סצא לעיר נכנס לא שעד רביע מסשה למר אתהשי
 הרע וטנין . למלוכה ועלה דרכו והצעף וגו' טרין ולכהן שנא'לפניו
 ייצאות נערות טצא לערי נכנס לא שער סטקג יראה בא כןשחוא
 צפוי הכל אוטר הונא רב . הצאן עם באה בתו רחל והנה שנא'לפגיו
 סנפה שלח הקבלה עשה טה נחרן יעקב שבא קורם הקעהלפגי
 שנא' שעה רחל שהיתה טה טהרבה מעט ונשודר-ו לבן ש5בצאנו
 שנשתיירו וטנין היא רועה כי לאביה אשר הצאן עם באה כתוורחל
 . הסנפה טן הנותרות לבן צאן את רועה ויעקב שנא' הרבה טןמעט
 של צאמ ולהרבות להפרות יעקב של רנליו וכי לרגלי אחיך ה'ויברך
 טרחבת ארס רגל ויש בית מברכת אדם רנל יש אסח מכאן .לבן
 אטר וכן . ברגיי אותך ה' ויברך שנא' סברכת יעקב רגל והיהבית
 יעקב שסע אח לב! כששסע . בגללך דף ויברכני נחשיר ליעקבלבן
 ולחבקו ?נשק. לקראהז רץ הבאר על שעשה גבורתו וכח אחותובן

 לבן ושטר . .תו' אחותו בן יעקג שטע את רבן בשסוע ויהישנאמר
 ללסרך היה אחותו בן והפא היה אחיו וכי עו' אתה אחי הכיליעקב
 אס וסנין כאחיו ארם של אחיו ובן בנו קחי ארם של אוותושבן
 ולתוכ וגו' מריכה תהי נא אל %וט שאטר אבינו טאברהםלסלים
 אחיו בן הנלא היה אחיו וכי אחיו נשבה כי אברם וישסע שטרא'
 ארם של גניו ובני כאחא ארם של אוויו שבני ללטרך אלאהיה
 ישמעון כראובן וכנשה אפרים שאסר סיעקנ לטרק אם וסנין זכבניו

יומו
 כמפיקבאור

 סקס כ6ן es 7441 איקס גילוי מסר סוס סמ6מו . )פ)ויס !פקם דויו 1ס1)ימ לופרק
 ס61פר )%י, 't(Dth נסוס מ,6 )סיר נגוס כ)6 נוד גhhn (!60 6סס וקוגו?

 נגויס פ,16 ומפס ספיי גמפ1ו etstnסרס
~,hiv 
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 שי*ו רבי,אליעצרפרקי
 בניתך יבבני ללמדך אלא היו בני בס "ל8 מ3 נ% סי *9ח
 ז'-שנים לאחר שנים ז' באשה לעבור יעקכ; .התוצל כבניו'. ארםשל
 ולקת טשתה יסים שבעה הוסיף ועור זאת שבוע ויסלא כן יגקכגעש זאת שבוע מלא שנזף לאה את ולקת ושטחה משתה שים שבעתעשה
 הפקום כל.אנאף נאספו וגו' נתו רחל את לו ויתן יחל.שנ4.ת

 יעש הטקום אגרף כל את לבן יאסוף וטנאטר יעקב; עם חסרלנטול
 אתן אני אף עביי יעקכ עם חסר ,אתם,נסרתם הקגשה אטרסשתה
 שנא' לבא לעהיד לרשעים נות יהא שלא כשכיל בעותק שכרכסלכם
 לבן ונחנן שפחותיו שתי ~rb לבן לקה ארם. טלך צבא שרונענע
 אדם של שבניו ללטהך %,לא היו בנותיו והלא היו שפיותיו וכיבניתיו
 אטר לף רבי . ונו' בתו לרחל לבן ויתן שנא' שפחות נקראו ;'סוטפ
 לנפשה ונחוטים בטן הריון לה עתן לאה של. בצרתה הקננהראה

 שנאסר הקכאה לי שנתן בן ראו ואפיה וחכם טובךתוחר%ילרהאיש
 רי8 ראובן שמו קראה כן ועל ראובן שטו ותקרא והלר;גן , ,לאהותהר
 יא ליעקב בולרו שנים ולשבע בניה את לאה ילרה חדשים טז'אוטר
 זוומ מרד שלא מיוסף חיץ עטם זווגן מלרז וכילן אתת ובתוכבטים
 מלר שלא סדינה וחוץ לאשה לו ראיה רינה כת אסנת שהיתהעט
 שמה קראה כן על 'רפא וטשטט רע הזאת הילרה' אסרה . עסהזווגה
 לצחון וברח לבן אל לבא יעקב ברח רשא.איסר חיה ועור .דינה
 . ארם שרה יעקב ויברח שנא' טנין לבן אל רבא ברח . לפןספני
 יעקב ברח כי השלישי ביום ללבן וינד קנא' טנין לבן מפניברך
 ברעצה קליך שכינתי לשכן ימל איני הקביה לו כראפר ,ברחילטה
 אניא גל לבן ולקח ברח לפיכך 1נ1' אבותיך ארץ אל שיב אלאלארץ
 ששריו חרב ושלף טיכאל ירר להרגו אדויו ' וירף נח , גבורי ;ועיטביתו
 אל אנהים ויבא שנא' 1ג1' יקקב עם תרבר' אל לו אטר להרגוובקש
 אשר כל את וראה בצק- לבן השכים הפילה סח4ט ערפילבן

 לטת ארה כר את ולקחת הואיל וצא טשלי אלו יל * ויאטר5עקכ
 ד8 וטה . לרש משתחוה שהייתי שלי התרפים את אלהי אתננסת

 בטלת אותו וסולחים ראשו את ופקפק במר אדם שוחטהתרפים
 לשוס תחת אוחו ושיחק פוטאה רוח ש0 זהב ציץ על וכוותיקובשמן
 טרנר והוא לו ומשתחוים לפניו נרות וטרליקין כקיר אוחוומחנק
 לפיכך און רטרו התרפים כי  שנאסף טרברים שהתרפים וטגעעמהם
 שם להכרית אלא עור ויא יעקב ~ma ללבן יגר-ו שלא רחלגנבתה

עכוםיז  מספיקבאור
 ~ס!fio 6 נמן וגי 1ס(, י"ס ג 4פו6) 60,) גן ,פ.טסס מור מי6 י9 ין יגוקפי,
 16 וא' גמדי סגמפ )י4 4 פייטי פ)פ1ו התסי ריו, גריתי, ,ס)* : פח t'DWגגי

 : קרס e91SD וס1 נו כ' קו6 יסדי וס'פ6 . 016 פי 6% סו ווסמן : יהיו 06י)נממן
 פפי4ופסטטספופש )ק גזי יג'ר15מסג'ן ג1טס מ6פמ .וגפ, סקג'ס סוסו%לעוגן
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 אליעזר רביפרל%
 את שננב סי כל ואטר אלה בכו ידע לא ייעקב אביה סביחעממך
 וירדה רג(לאך טפי כיוצא צריק טפי והיוצא עתו בלא ימוחהתרפים
 ל אוטר יהורה ר' . טחה כי נפשה בצאת ייהי שנא' וסתהרחל
 . יעקב יצחק אברהם הן ואלו הארץ עטי עם ברית כרתואבות
 סכור היה ע*1 המלאכים כשנגלו הארץ עמי עם ברית כרתאברדס
 נדולה סעידה להם לעשות ורצה לקראתם ורץ הארץ עם אורורוכהן
 וברת בקר בן להביא רץ נות הע מן להם הגיש לא לפיכך נרהים ראתה שרה לשה כשהיה שעה תה בא סעורה להם לעשית לשרהיאסר
 שם וטצא שם אחריו ונכנס הפבפלה לסערת וגכנט הבקר בןלפניו
 אליה' טוב וריח אליהם רולק" ונרות וישנים הסטית על שובטים וחוהאדם
 יבומי רבני ארר קבר ראחוזת ככפלה סערת את חטר לפיכך ניחוחכריח
 סערת את מר5לקמת

 הככפי
 קבר. לאחוז' עולם ובשטר ובזהב טיב במכר

 ולא . יבומים נקראו יבוס עיר שם על אלא היו חתיים הולא היו 'בוסשוכי
 לפני אברהם רש,קחו שנא' אדיהם ומשתחוה כרע התחיל . הדגשיםקבלו
 הארצות כל את לזרעך לך ליחן עתיר שהקביה יורע" אנו אס-ו החרץלועם
 ברצונם אם כי יבוס עיר את הרשים ישראל שאין שבועה עטנו כדותהאל
 שלם ובכתב זהב בסכר הפכפלה מצרת את קנה כך ואחר יבום כנישל

 לעפרון אברהם וישקור עפרון אל אברהם וישסע שנאמר עורםלאחוזת
 עובר כסף שקל פשת ארבע חת בני באוני רבר אשר דגקשאת

 אותן והעטירו נחושת של צלמים עשו יבום אנשי עשו טה .למותר
 לארץ ישראל וכשבאו אברהם שבועת עליהם ונתבו העירברכיב
 היו ולא היבומי בעה- ירכיברצו

 יכוליי
 שבועת בר" אות פפני ליכנס

 ורצה דוד וכשסלך . וגו' ירושלים יושבי היבוסי ואת שנאסראברהם
 תבא רא לאסר לשר ושסרו שנא' איתי הניחו לא היבוסי בעיר*כנס
 אברהם שבועת ברית סכת אלא הים כחול ישראל היו ורבא וגו'הנה
 אתה איז מ אמרו כמצורה דוד וישב שנא' לאחוריו וחזר דודראה
 עליהם שכתוב הל6 הצלמים כל שתסיר ער היבוסי בעיר ליכנםיכול
 אלו 11:פפחים .העורש הסירך אם כי שנאטר אברהם שבועתאות

 . הבית אל יבא לא וספח עיר הוסרו כן על עליהם שנאסרהצלטים
 הללו הצלמים את ויסיר בראשניה שיעלה סי כל לאנשיו דוראסר

 בראשונה זל" לראש יהיה אברהם ששעת ברית אות עליהםשנתוב
 נראשתה צרויה בן יואב יעל שנאסר רראש )מהי צררה בןישב
 פדלים ראחחת אולם שכתג לישראל היסוסי עיר את "נה כךיאחר
 כ" הרי שקלים חטשים שבפ סכל לקח קושחטה

 שקלים סאות שש
 בארץ  כשגר הארץ עפי עם כרת ויצחק . וגו' לארונה דורויה!

מישתים טס8יקבאחי
 ונספג פוגעיי !ס 6445! . 6מס פסס ot~w סם )פגוימ סם: סני' יק ש') . 13פעמוס
 פוס )פס ופסיפס : גיהקו)! *tbh abt יסכו! ו6ס )לגיס 6פי "מיס , ספינכס 6פסננגס
 קש ספג81י יפי 6ן סשי8י שסיס )"סג סר!1פ פס 1' נוס מ'6 רם'6 פ' . ונס וטי6תס
 83 06 פופיפ לפמפס וסתווי יונס פ'ק סס!' קימים נרם וס רימס עמס 1ימסשנפסס
 סי' גפסרvstn~ 0 6,נ1 חים ס6גיסם פחס . ספ~נוס פ! )סס סנים )6 כפינן : סיםגשי!1ס
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 8דמ אקשר רבי,פרקי
 והלכו בשרומ: יצא-6הם פנההם"ט6נו שהפט אותם,פלשתים4אה

 באתם ועכשיו מסני פניכם' א"ל,:פבתם נרוליו וכל אבימלראחריו

 ה' היה כי ראינו ראה ויאסר וגו' מרוע יצחק ויאםר'אליהם שניאי
 הירו הארצות כל לזרען-את להקן עתיד 'ה שהקב יודעים אם אמרועמך
 יצהק  עשה טה ]לשתים ארץ את יורשין ישראל שאין ברית קמטכרות
 שטנא לאוט 6 עתן ע14 רוכב היה אשר חמור ממתג אחת אטהלקח
 היה ורא פלשהים בארץ לבא ורצה דור וכשטיך שבועה בריתבינן
 יצחק שבועת אוו?בריח מהם שלקא ער יצחק ברית מפני ליכנסיטל

 מיד האמה מתג את דור ויקחוכנאמר
 פלשתים-

 וכתיב
 עסי 'עם צרית כרה יעקב . עור פלשתים יכלו ולא פרשתיםהכנעו

 כל א" לזרעך ליחן עתיד אני'יורע'שהק'ב-"ה לבן *חארץ'שאסר
 ארם 'ארץ יורשין ישראל שאין שבועה ברית עסי כרות האלהארצות
 שנאסר שבועה גברית עמו סגיו אח ויקיא אבנים מצבת לווהשןב
 אלא היו בניו והלא היו אחיו חי אבניט לקטו לאייו יעקבושטר
 הארץ את יורש, ישראל אם לבן אקל ן כאה,ו אדם של שבניללמדך
 הג את אעבור לא אני אם שנאטר לרעה. ארם בארץ יבואושוא
 ברית כח ספני יכול היק ולא ארם בארץ לבא דצה דר וכשטלך .הזה

 שבר משה אטר ועליו ההיא המצבה את ששבר ער . יעקבלצבועת
 את דוי ויך שנאטר ארם ארץ את כבש . ואח"כ טצבותיהםמשבר

 : סלד.ארםהדרעזר

 ישלשש שבשתפרק
 שררף לבן זה "ארי . הרוב יפגעו הארי 1Db' איש - עשכאשי

 פנים בושת * יש הארי ם על אם להסיח בא שכול כרובמחרוץ ע שעטר עשו. זה הרוב . נפשו את לחפוף ועקב אחהו.
 ואמר הקבזה לפני םתפרל והיה יעקב עטר . פגש בושת לו אץוברוב
 ואהיהעמך ילסולרחך אר,%בותק- שיבאל לי אסרה לא.כןרבשזע
 מתיירא ואם סטך מתיירא ואיט כהרגני בא עתה אחי עשוורצי
 ארם עפני אלא ומושר שוטר איש פפני תתיירא אל אסרו טכאןפטם
 על אם כהמית שכול כרוץ הדרך על לו ועטר וטסים יראת בוומאין
 עשו סיר ולהושיעו להציה טלאך לו שלח .הקביה עשה טה .בנים
 וכיון . השחר עלות עד עפו איש האבק שנא' כאיש לוונראה
 ישרת עמדתי עת שהגיע שלחני הסלאך 6 אטר השחר עמודש4ק
 התחיל הטלאך עשה טה . לשלחו יעקב רצה ולא הקביה לפנישזמר

לשורר
 טספיקבאור
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 אליפל הני,פק ,שז
 שואת הטותך יל אח קעייינים  ונששטש וחרץ מן 61טרלשונר
 את שיטעים אנו הצריק כבחר בשביל אסרו הארץ טן יטזטרסיחרר
 שסעם זסירות הששרץ טכנף איטר הכתוב עליו . הארץ טן הטלאךקול
 איני יעקב לו אסר שלחס הסלאך לו אסר המד . וגו' לצריקצבי

 שנאמר וברכו ברמעי אם כי אשלהך לא שנא' שתברכני ערמשלחך
 .ער טשלחך איני לו אטר שלועי לו אסר ועוד שם אוחוויברך
 ישראל שטו שנקרא כשטו ישראל שטו וקרא שטך פה לישתאסר
 במד אחז לטלאך עשה טה לארץ ולהשיו הסלאך  עם להתנכר יעקברצה
 תשה הירך כף שעלהנשה

 גה-

 הטתלפיקך כחלב ונעשה 1VW הנשה
 לא כן על שנא' הירך כף "על הנשה גיר לאכול ישראל לבניאסור
 יעקב רצה . ונו' וירך כף על אשר הנשה גיר את ישראל בנייאכף
 אטרת כך לא הטלאך לו אטר שם ולהתעכב יבק מעבר אתיעטר
 שהכש קנ4מ מקנה כי את inpS יעקב עשה נאה לך אעשרנו עשרלי

 הטלאך אטר יעזי ' צאן שאות וחמש אלפים חמשת והיו ארםמפדן
 הפריש יעקב עשה טה . לי איתם עשרת ולא בנןם לך יש והלאלטקב
 תטר משצעק התחיל n)toe ונשתייר אמהות לארבע בכורותארבעה
 מעשר לוי ועלה כלוי תטר סשטשן התתל ועוד אט שבמעיבבנייניו
 כל אוסר ישמעאל רבי . לה' קדש יהיה העשירי שנא' לוףקדש

 יעקב עשר ולא  מעשר להתעשר חייבין העין בשמירת כשהןהבכותת
 ועליו לה' קרש לר והעלה אסו שבמעי מבנימין התכיל למפרעאלא

 את ונטל הטלאך מיכאל ירד , לה' קדש יהיה העשירי אוטרהכתוב
 מעשרך וחלק גורלך זה רבש"ע לפניו אמר הקב"ה לפני והעלהולוי

 כמלאכי בארץ לפניו סשרהים לוי במ שיהיז וברנו ימינו ידופשמ
 המשרתים העולטים כל רבון הקבעה לרני מיכאל אמר . בשטיםהשרת

 שעבה קרש כל לוי לבני להם נתן רפיכך נשמט להם נותןטמוני
 כנען כארץ לנא יעקב כמועכר . יאכלון ונחלתו דם אשישנא'

 לצריק רשע ימם שנא' להרס ווים אף בזקר שעיר פוגר עשו אליובא
 ובקשת בחצים אחי יעקב את הורג איני עשו אסר . שיניו 4ייוחרק
 ויחבקוצ לקהילתו עשו יירץ שנא' רש את ומוצץ הורנו אני בפיאלא
 וישכהו אלא וישקיע קורא תהי אל ויבכו וישקוד צואריו עלייפול
 כסנרל צוארך אוטר הכחוב הייו השן כעצם יעקב של צואתתעשה
 התחל תשתו בירו עלהה שלא שראה וכיון עשו קל ומניו וקהוהעק
 ולקח צטט יחרוק שינה וכעם יראה רשע שנאסר בשיניו וחורקבועם
 rut עבדיו ביד וישלח ארם טפדן שהביא קגיימ מעשר אתיעקב

לעשו הספיקבאור
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 רבי ,פרועי
 נ7לח אליעזר

 יעקב מקב"ה לו אסר יעקב עברך אסר כה לו אסרו להם אמרלעשו
nwvלרוצע מהניף אני השלפים כ5 רבון לפניו אמר . חול הש-ש 
 בשקם הרשעים את טתניפין חכמים אסרו מכאן . יהרגני שלאבשביל
 שחלק ובשביל רב די יש אתי עשו לו אסר . שלום דרכי ספניהזה
 רב בלשון wp' לבני ככור יעקכ בס הלקו לפיכך לעשו כשריעקב

 שעשית רעך ל8 הקב"ה לי  אסר . הפז בהר שבח' לכם רבשנאסר
 תהיה אתה הוה בעוגך  עליך ששול הוא יהיה ברבריך  חייךיעקב עברך אטרת ואחה  צעיר יעבה- ה-ב  שאסרת אלא חול קרש עצטךאת'
 גופרין עשי בני שאין לסר אחה מנאן י וגו' לאטי אתגהל' ואניעברו כפני ארוני נא . יעבוד יעקב לו אטר לפינך הבא בעולם ע*ו'סו*
 שעיף סהר עשו בני של רגליהם ויקצץ טיעקב  שריר שיבאער

 כו עשו לבית שריר יהיה ולא וכחיב בו' מיעקב ויררשנאמר
 : רברה'

 ושלשבס8קשמנה
 יעקכ וכשבא הנחש תשכו הקיר על .יו וסטך הבית יבאכמזיב

 נחש ואיזה הנחש נשם כנען שבארץ אחוזתו בארץלברזו
 יוצאת היתה ולא אהלים .ושבת ועקב של נתו שהיתה חסור בןשכם
 6ץ חוצה נערות משחקות הביא חטור בן שכם עשה טה .מוורה

 ושכב ושרלה סטשחקות בבנות לראות רינה וצאה , בתופיםמתופפות
 יאמרו שעכשיו להרגה ישראל בני ואפרו אסנת את ויכרה והרהאותה
 וכתב ציץ הביא יעקב עשה טה יעקב באהלי זנות בית .שיאו "ארץכל
 צפוי והכל , לה והלכה ושלחה צוארה Sy מזלה הקרש שם_עליו
 עקרה פיטיפרע שי אשתו והיתה . לאשה ליוסף ראויה, אסנתיופים פופים-ע של לביתו למצרים והורידה הסלאך טיכאר וירר הקביהלפני
 יעז לו יתן שנא' 6 לקחה לסצרים יוסף וכשורר כבת אותהוגדלה
 נחלה קנאה קנאו ולט Pvoe לאשה. און כהן פוטיפרע בתאסנת
 . שכם אנשי כל את והרגו הרבו פוש ותקחו . הכוונה שמוז העותעל

 הארץ. עטי כי יצאו עכשיו שאטר מאר הרבה נתיירא יעקבוכששמע
 . אפם ארור שנא' בניו של רוגזם טקלר התחיל ההרנוני עליויאספו
 שהיונים מכרותיהם חסם כלי שנזף יינית בלשון חרבם את שקרלועזי
 אם אסרו פאר ונתייראו הארץ טלפי כל שסעו . סביר לחרבקורין
 און להחריב יכילים כלם יאספו אם הזה הרבר עשו יעקב בנישני

 ולקיז . אלהים חתת ויהי שנא' עליהם הקנסה של פהרו תפלהשלם
 ומצע אבם יצחק אצל ארבע לקרית ורפך שטיו בניו ובני בניויעקב
 וראה לו חוצה אהלו ונפה יצחק באהל יושבים נשיו 81ת עשו אתשם

יצחק
 טספיקבאור
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 אליעזר רביפרקיפז
 ושזיז לו אשר נל פת בשתיו את בניו את נשרו ואת יעקב אחיצחק
 י ישראל על ש*ם לבניך בנים וראה יעטר הכתוב ועליו . טארבלבו
 קנינו ואת םקגהו את רגיח יצחק שי אסיפתו בשעת שמר לויר'
 ויקברו שנא' שניהם חסר לו נטלו לפיכך בניו לשני לו אשר כלמשן
 אבא לס שהניח כלמה נחלוק ליעקב עשו אסר . במו ויעקב עשואותו
 מלא לא הוה הרשע יעקב אטר נכור שאני בורר ואני הלקיםלשני
 יעקב עשה מה . עושר תשבע לא עינו גם שנא' העושר מןעיניו
 ישראל ארץ ואת אהד חלק אביו והניח סה כל חלקים לשניהלק
 שנא' בו להטלך לסרכר ישטעאל אצל היך עשו עשה סה . אחרלחלק
 בארץ אז והכנעני האסירי לעשו  ישמעאל אסר ישטעאל אל עשווילך
 ליעקכ ואין אביך שהניח פה טיל אלא . הארץ את לרשת בוטחויעקכ
 הטכפלה וטערת ישראל וארץ אביו שהניח טה כל עשו ייקחטאוכה
 טארץ לך לעשו יעקב אפר . ניניהם עולם כתב וכחבו *עקגנתן

 וילך שנא' לו אשר כל ואת נשיו את עשו ולקח כנען טארץאורוותי
 יעק בשביל כליו כל את שפה ובשכר . אחיו יעקב ספני אריןאל
 'Hr אלין שנא' טגריאל וער טשעיר טרינית סאה לו נתןאחג

 ובאריך כנען בארץ ושאנן בטח יעקב ישב אז . רוסי זה עירםאלוף
 . אביו מגורי בארץ יעקב וישב  שנא' אביו כגורי ובארץסולרתו

 יוסף את אהב וישראל שנזף לאביו חביב זקן בן כל אוטר ישטעאלף
 בניטין והלא טסף היה זקונים בן וכי . לו הוא זקינים בן כי בניוטבל
 אלא ם בןהיה

 ע-
 לפיכך. לטלוך עתיר שהוא בנבואתו שראה

 אחיו ויראו שנא' גדולה קנאה איתו וקנאו בניי טכל אותו אוהבהיה
 אמגר שבוא עור י1סי19 שנאסר קנאה ער קנאה לו והתיפו לאביווהגיר לסיון- שעתיד בחלוש אותו שראה זעוד . אביהם אהב אותוכי

 והוציא חיים כשהן וכבשים אילות בשר אוכלין אביו פלגשי בנישראה
 יעקכ אטר . לשלום דברו יכלו ולא שנא' אביהם הפני דופיעליהם
 ושלזפ אחיך שלוט שמעתי שלא ימים כסה לי יש הרי בני מסףלייסף
 . הצאן שחם .ואת אחיך שיום את ראה נא לך לו ראטר שנא'הצאן
 ויטצאהר שנא' הסלאך גבריאל בי ופגע בררך ותועה הולך היהוהנער
 אשר גבריאל והאיש שנא' גבריאל זה ואיש בשרה תועה והנהאיש
 טכקש אנכי אתי את לו אסר מבקש אתה טה ח אמר בהווןראיהי
 ובקשר אותו וראו אחיו אצל הוליכו פבקש אנכי אחי את ורוטרשנא'
 רפ תשפכו אל ראובן להם אטר . מרחוק אותו ויראו שגא'להרנו
 לו ושטעו . ום ויסות בטדבר אשר הזה הביר אל אותוהשליכו

 אחיו מספיקכאור
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 וט. )פי 1w)o 1סיפיר ,ופס גני 1"ס גוסס גני 6ת נפר וסט מקידס גפ' סס סנ,:ר.ס()סס
 סגו"מסך

 רגפס 6מ סגי, ,הפיגן מפס.יס גי "מ ודפ ,)גן וגו' ג,כס נוי 6,) ויני) ופר
 "מינן" סקר פס 6ג) הגיבם 6)יפס

 . (Sh'u ~ס 6'ס : פ'ם גיס" 11)6 גן ג) רני) ס.'
 גווופפ אגן , גן יזרסי *ים ~S1fil פקוס גג) ס6'ג נגוס) גמומן פ) *וחד סירס,בהגוי") פגט!8 קפו 6יס ג6ן סגשג ספפ~י ר') 6'11 . גי' נגי'6, וס"ס h)G' : ו'," מייסומ,מ6
 5ת1 %) "מ ונו' 4 61 סגידס 'gDI )יס מ61מר מטן, נ1ד"י סי' ניוסף מפגעס%יס
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 ע1! אע 4. 1 ען.שו שלשאף *ף*8רהל
 ישליכו ויקחחהו שנא' הגור אל אותו והשליכו יוסף את יקהופחיו
 לירד ההרש פן באחד יו וישב הלך, האיבן עשה _ro הבורה.אהדו
 בטשם  השגים היו .אחיו ותשעה הבור פן יוסף את ולהעקתבלילה
 עטכרמ לכו ואסרו ישטעא*ס עייהם ועברו אחת ועצה אחי בלבאחר

 ואחר א' כל . כסף בעשרים לישטעארים) אותו וככרו . עו שסעיאה שוסע אביו יעקב ואץ המדבר לקצה איתו סיליכין והיולישמעאלים
 צדיק נכסף סכרם על שנא' ברגליהם מנעלים כקנות כספש שנינפל
 אינו ראובן יהודה להם אסר . כלנו ברשות שיר,יה ער אבקוליעקב הדבר כגיר טפנו אהר שאין בינינו נחרים אסרו נעבים בעבירואבען

 למקום שתפו' עשו טה . בעשרה אלא טתקיים החרם יאיןגאי
 טצא ולא הבור טן e~olt את רהעלוח בלילה ראובן וירר וחרמועטהם
 ושחקורם ועתרם את ראובן ושמע שהחריבו החרם שעשו הרבר8ת * והנירו בא אני אגה ואני יוסף את הרגתם להם אטר . שםאותו
 את יעקב ירע לא לפיכך ליעקב הגיר _לא הזה הרגר ואת וגו'ליעקב טגיררברט בו וכתיב כיעקב הרבר הניר זרא החרם כפני שתקהקב"ה
 ומצאו טצרים בארץ בר לשבור יוסף אחי ויררו שנים שבעיע;-אר בארץ רעב בא יוסף ובסכירת תטיתין. ער יכם הזה העזןיכפר אם צבאות ה' גאוני ונגלה שנא' שסתו ער לשכט'ם נתכפר לאיוסף אומהסכירת ינאי ר' . לטף סיף טרקי ואטר ליוסף שנעשההרבר
 חח ותחי שנא' כבתחלה הקידש רוח עליו שרהה החרם אתוכהתירו וכיון סעלע הקרש רוח נסתלקה החרם ספני אלא . שחיתהיעקב של ריחו היתה פקה וכי אביהם יעקכ רוח ותהי שנא' רשווחיתה הי שהוא יוסף על יעקב ושסע החרם את והתיח חי שהוא יוסףאת
ap91אביהן יעקב על בבואה רוח ושרת אונקלוס' ותרגם הם אב , 
 טפר שהוא סי וכל החרם היא ושבועה השבועה היא החרם איטרר"ע
 עטו אק וכיתו שנא' אבניו ואת עציו ואח אותו וטבלה החרם עליובא מנח- ואיוו הרבי שיורע סי וכל השבועה אח טפר כארו החרםאה
 בו מיהושע וראה בא נהול שהיה החרס כח לך תרע . אבניו ,41ת

 האררת ואת לפניו טקריבים שהיו הכסף ואת התרפים את ראה ירחבן כרסי בן עכן , באש ושיף בה אשר וכל היא יריחו אתכון,(החרים
שהיתה  טספיקבאור

 6ך סג) ס.ודפ מבן ס,ס סס6.ס מ"מ ג1,ו6י , וסיס טס ליפי 6מי 6" מיופתפחמית
 ג,ס מיגעיו נגריל) סיס ססיYm 6 רוסי סמי ומ; סמרך סו6 פי יורי'ס 116 6יןפסן

 פנס . גו' !6מד 6מד ג) : סמדר )ק!: "'ת! סו)'כ' כיסמפ6)ים ס" , סס גהומ,מ6 גי6יכן , ג'ל . ,1פ1wt~t? 1 וגן : וסג כדר ס1מ'מ, כ1'. ר5,גן טין מ'ז : נגי'6) 1ס,ש*.י
 מגרם פ) a(1rh : )מטן,כס '0ג'ס C('11Cfi tfi1 ג' ח"ק! )' סוימו סמסס ס'ס )6סד16גן
 סו-) ~ו') יוסף שוגו ג)) מ1נרמ 6')י כ,: מסוס.ק . יפויס תגיר 61ג'!ן )ייקגגכן
 : גר ממסגיי סי' יסף ט) נדרסו וסיר גר ומן ,סיס געור !6ני1ן 1'( מ' )9מ,סס1"מר
 יר"'מ סי' ספי(! י'פ שוין GS(It . פמפס )מקוס חסו עכ!מס

 מקוננים von כסו"
 יגס )ן סו6 סגן ~מזמו מספגטים "חד חיות ידי פ) ומלויס ).וי ספתידיסמ6גימ.סס
 ", יפ' נויח! למתקיים נציי )ס'גס סי' t~'rsn סג) !סיון ,וכסייס גין ג!יימ תתקיים 1)6 לסד!ת1 8מרי1 יסג יס)מ ).;קג ,ס יג): 06 ג' ס10ד, וטסקג'ס

 מס ס;ג'ס ויניס 16סי
 ית' שפו ייתש )ך 6ין ורנו bto ~:גן שסו מס 16 ית' מסכמתו סיופי ומקמררפסו
 ברסיסי ימס משחווו ננס: גביר, ד' סיד )6 סוס סמרי מגער ()סויר סיס מיסגדע

 טס" )יי 1.6 !יימר , שנמי1מ61חי
 1נ'ס )1 סניד )" וט זני 6ען'י וגר ג) )1 )נ"מ מע"ס ס'כ !ייני )יטקג ונרי, פניונ, וכסיג 6ס'ס סי' . גי' וגרי! מנ.י גו ותיג : י,;מרומ

 פופ כמזב 1)1ס !';ג סדי תומומ5 טיק סוף עד . ט' ססגוני ס.* ממיס : ססגפופופ6
סגר



 אליעזר רביפרקי8י
 והלך בלבו אותם וחמד בפיו' אחר זהב ולשון לטיו ושהשהשלתה
 ושלשים ששה עריו מתו טעל אשר טעלו ועל אהלו בחזך ופסנםלקחם
 יוושע והרך איש וששה כשלשים העי אנשי מהם וים שנא'צר"קש
 תשובה ובקש ה' ברית איון לפני ארצה פניו על ונפל נגדי אתוק-ע
 ישראל חטא שנא' בחרם ישראל מעל יהושע לו אסר הקבאב לוחרצה
 שכפים יב כנגר שה! גרול כחן של אבנים עשר כשנים יהושע ראהוגי
 רבר בירו שהיה שבפ וכל אורה מגיהה היתה בירו טצוה שהיה שבפוכל

 והפיל בתים מער יהורה ששבט זיע אירה טגיהה היתה לאעבירה
 תכסף ואת עכן את יהושע לקה . 1ג1' כרסי בן עכן ונלכדגירלית
 אשר כל ואת בנותיו חות בניו ואת הזהב לשת ואת האררתואת
 ספמ אלו א"כ בנים על אבות יופתו יא וכתיב עכוף בעסק זהעלםלז
 אם ושרפם באבנים סקלם הניח ולא בדבר שידעו על אלא סתומה

 שירעו ספני סקילה אלא שרפה לטה סקילה ואם סקילה לטהשרפה
 שנא' צריקש ושרשש ששה עליו שמתו על שרפה הגירו ולאברבר
 היום . הזה ביום' ה' יעברך שנא' הבא לעילם חלס לו ישrOpn לפני הוריה שנתן ועל , איש וששה כשלשים העי אנשי מהםויכי
 בא . החרם כח לך תרע . רעיה"ב עכיר אתה ואין עכור אתהרעה
 להם אכר . בנ.סין שבט של הונות על שקנאו השבטים מןוראה
 סיכה פסל עז קנאתם ולא בנימין שבט של הזנות על קנאתםהחנ"ה
 שהלכו ער ושליש.ת ושניה ראשונה פעם בגיסץ כני בהם הרגולפיכך
 וחרמו גרולה תשובה ועשו ה' ברית ארון רפני ארצה פניהם עלינפלו

~gw
 שנאסר גרול וער מקטן שביע: ועשו אחריהם עולים ישראל כל

 היא שההרס אלא ישראל כל נשבעו nvl~e וכ: . גדולה השבועהכי
 ונתחייכו בקהל עמהם באו ולא עלו לא גלעד יבש אנשי .השבועה
nrne'בא החים כח לך תרע . י,מת מות ה' אל לאיעלה אשר שנא 
 שגחן גדול וער מקטן העם כל שיציסו שהחרים קיש בן סשאילוראה
 ויאורו יבש טעט ואכל שמע לא ויהונהן לחם יאכל אשר האישאחר
 תתרים הפלשתים את שאול ראה . עיניו שתי ותאורנה שנא'עיניו
 וצבטים עשר בשנים וראה בחרם ישראל שמעלו וירע ישראלער
 וכל אורה כגיהה אבני כציה דבר nwtw שהיה ושבט שבטשכל
 ששבת ירע אורה מגיהה אכנו היתה לא עכירה עושה שהיהשבט
 יילכר שנא' ויהעהן שאול ונרבד גורלות והפיר . בחים פעלבניטין
 יעשה כה שנא' בני אח להריג חרבו את שאול ולקח ההבהןשאול
 והקריבו היא שגנה הטלך אדונינו העם לו אסרו יום'ף וכה אלהשלי

עליו  מסמיקבאור
 611 גפ,מס ונסוי קיקיןו 6ת ס'ר16 1!ר:'י )וד,חן גו' "רוו סם גנמר6 . סניוו 1)6גונו סיופי ע) 6'(: פי )ס;:ווין ס;סזיין ס) פנו . )זיקים וס1טיס טטס : ולס ש' י"גסגי
 )יס51פ פסס 1יכ:)ו ב"ס "~הם 1,סרפי וגח.ג . תופס ג6ג1יס Osre : נשם )מפו)יוסיפו
 שפר דגו . גי' ס(ג'ם )פ;י סיד'ס לתן SPt : ערג s'rPs~ וגספ"1( וסרו )סו6ישקיל סלקת , וגנריסו)סייפס וסג )גסף )סרי!: סיסי אי' טס גגפי6 גו'. סק')ס 6)6 :ין(

 סוס נפי)ס ר' זיפגרן קרthon6 סכי )סו ומספם ג(-תן מינוחן 6ין "יגס ק().;ן סגר'ן ג'ו וסרוגי נסרחו Otoדשססו
 מקו 11 וסיס רויוני ס-ממס ג6. "~ידוי כנ" נמ.)ס 11"

 י1'. סכנו 8"ס ס"ס סים : ימ'*( טס )וסל מיחם ס1:גוס )6 יפויין *מיחס 1)6)פוס'נ
 ק;6ספ סיס ס)" מחמס פי' . גסס גרנו )פינו : ג'נ "ימס רגזי נ"דגי נ' פ'נשגסדיין

 . 1גד)פי) גD'CSS . 1'1 י'ג נעי סיס כ:'נ ט1 6::יס תסי ג(ויס בי"ס : מייד ice~פי
 ?ס:ופס פשי )6 'פסן ס)6 , נפוש סג6מס ~פס . גנן eb )יוונ מדנו 06 ט~3י)קמ

מש



 9דמ הט.4ייעשךפרקי

 העם ויפדו שנקו סטות ופדא,די לו מעתר שגנתו על עולה קלכןע14
 אלא כשבעים-"וסות, למי נחשבין אונן הכותיים * -טה לא ישתןאת
 ;:f.Ut מנותה 0לך)אשור ויבא שנא' למיך חשובים נוים, חמשהסיתר
 שניך הם, תשעה_נויפ ומלם נוש ארבעה עליהם עור הוסיף יוסי'אומרר'

 את הטלף שלח 0שו0רק טמקו0ן ישראל וכשנלנ עו' ואפרסהכא"ידיינאי
 טה;שה,הקב,פ מללכות טס להעלזת בשומ4ון אזהם והושיביעבדיו
 שם שבתם בתחלת גהי שנא' בהם הורגין והיו האריות בהם_אתשלח
 וקרא:לכל הסלך טרח מהרבה טעט נשארנו כי אותנו טקגלתאינה ?3? ששכחתנו הארץ הסלך אדוניט בבל לסלך 'ואסרו ולרעונו'
 שכלה לא בארצכם שהויתם האלו השנים כל להם ואטר ישראלוקני
 עצה של דבר לו אסרו אותם מקבלת אינה ועכשיו השרה חיתאתכם
 גרנה ההיא הארץ הטלך.) ארונינו לו אטרו . לארצם אותם ישיבאולי

 וימולו וילכו שנים מכם. תנו להם אטר . נמול שאינו עכים'זמקבלת
 ר' את ושלחו! . להשיב אין המרך מבר התורה ספר וילמדואותם
 בכתב התורה ספר אוחפ סלסרין והיו אותם וטלו זכריה ור'דוסתאי
 ובחקות התורה בחקות הולכים היו האלה .והנוים ובוניםשמריקון-
 1ע4 , עובדין -היו אלהיהם ואת ייראים היהיו את שנא' -אלהיהם

 בונים והתחילו יהוצדק בן ויהושע שאלתיאל בן וזרובבלעירא-טבבל
 עליהם ובאו ונו' שאלתיאל בן זרובבל קטו באדין שנא' ה'בהיכל

 אלא היו כותיים והלא היו שמרונים וכי אלף ק.פ לטלחכהה'טטרונים
 נחטיה אתן להרוג שבקשו ועור שמרונים נקראו שומרון העיר שםעל

 שסים כלאכת שבטלו ועיר וגו( בכפירים יחדיו ינוערה לכהשנא'
 שאלתיאל ב, וזרובבל עזרא עשה טה . היובל שנת . עד והיה וניםשתי

 טעות ג' והביאי ה' היכל אל הקהר כל את 'קבצו יהיצרק בןויהושע,
 1ה1 בידם סגת משת וג' שופרות סאות וג' תינוקות סאות זג'כחנים

 וכוטרים: משוררים והיייםתוקעין

 ושלשים תשעהפרק
 tbw כצרימה עמר ארר אנכי ע'נא' למצרים שירר יביעיתירירה

 איך ואכר בלבו מהרהר והיה חי שהיא יוסף עליעקב
 הקביה של ששכיגהו ארץ ואק מלדתי ארץ ואת אביתי ארץאעזוב
 שאין בארץ חם בני העברים להוך טנאה ארץ אל ואלךבתוכה
 עטך ארר אנכי תירא אל יעקב ה הקב לו ו:כר בינירם שכיםיראת

 נאדו את ולקח הרבר את יעקב ושמע עלה גס אעלך ואנכימצרימה
ואח

 כמפיקבאר
 )ומי tcc~t ססס 6ק ס:)יע סכגט דגסיג 11מי ים ססנוסס נגששים

 )טס ססגיפ סן.רוס1
 כ'1 נ!, יגסס 96ס,כג.ט.

 גספ"
 גס"ו4וס מיס יעיי' י(( 'נ ג"ח )כזר סגסג וימו ססג';ס

 דנתו )" 1') גסמ:מ.ס ),מנס כ"י: מוס . ג1' )נוי ,הנג'ס "';1 סג'ה"ט 't)osha:י'ג
 1:יו1" 1% ע! 06 ג'גג.פ

 פ:"ר;מי גמר כלמס )דוו: עלוי מיה) סזיונ :גוממו .~ort 6ג)
 )ו ;6מר קמרו . אנס מיי ג":הימ" כס נג'ס י,'1 . לסור מון ~nicr נוים ממטס ן גפ"נרחיקנס
 . ג1' ג) י" ג) : גר') . גוחן ו:סן',ו : סם 1;'ס גי') 6יסנ. ':יג )' 6 עקל ס)יגר
 )"1 . מיי גמל 6וכ) ג116 : י' ricn מ' סרקסג'פיס

 מן )1קס כ-חי סח כ6יכ1 ס"'1 111"
 סידוק ר6ס ס!6 כ,ר6: סס חיט וט" סס( )סרס*ג מווג,ן מוי1ח מגוס h)hסשרס
 : ):ניני :כ61 גמ1 סג" )פ:י1 ביס ס!6 16 מג'רי ,'
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 אוטר רביפרמי"8
 בניו שנאסר אחזם והביא בניו במת ויאת בנותיו ואת בניוואת
 אטד שא' בתו רינה ואת אומר אחר וכתוב . וגו' אתו בניוובני

"nuaיעקב של זרש וכל . היו בניו נשי יעקב שר שבנאיו לרטרך 
 לפיכך הארצית בעמי יתחתנו שלא כרי בשרם ושאר אחיותיהםלקוי
 נתיחסו מצרים לנבול וכשבאו אמת זרע כו4 שנא' אמת ורענקרש
 וכתיב אחת חסר שבעים הרי בניו ושגי ויוסף ושש ששים הוכריםכל

 עמהם נכנס הקביה עשה טה מצרימה אבותיך ירדו נפשבשבעים
 מצרימה עטך ארר אנכי שנאמר מה לקיים שבעים לכספר ועלוכסמן
 . אחד חסר רבוא ששים הגברים כל גתייחסי סטצרים ישראלונשעלו

 לקיים רבוא ששים פסמרם ועלו עטם בטספר נכנס הקב"ה עשהמה
 ר' . עלה גם אעלך ואנכי טצריטה עטך ארר אנכי שנאסרטה

 שסע אבינו עברך ליוסף יעקב בני אסרו פעמים " איטרישטעאל
 סחטו נתקצרו לפיכך דטיא כהורייה ושתיקא ושתק הדבר אתיוסף
 האנשים כל את ולקח טצייס לגביל אבע שבא ייסף p~w1 שניםי'

Rpהטלך ואין הטלך לקראת יוצאים העם וכר אביו לקראת ויצא 
 פנתם ר' . כטלבו ארם שר שאביו ללפרך אלא גרם לקראתיוצא
 כנהגת והיתה . טותי יים יעי טנעיייי ייסף על הקרש רוה שרתהאיפר
 ישראל רועה שנא' צאנו את כנהיג שהוא כרועה חכמה דבר בכלאותו

 פיטיפרע של אשתי הסתו חככתן ובכי . יוסף כצאן נודגהאזינה
 כאחוריי וחור אביו של דיוקנו ראה עתה רבר להרגילוכשבקש
 ופלפל ובועז מסף הן ואלו יוצרן לפני יצרן כבשי ג' . יצרו אחוכבש
 מנשה שנים שם נשתיירו שבט.ם י'ב טיוכף לעטור והיהראף לישבן

 האסורים בכית ונחבש דברים עלילות האשה עליו והביאה .זאפר,ם
 פתר כחלימו איש פרעה עבדי של ההלוטות פתר ושם . שניםעשר
 חלום את ופתר היה כן ינו פתר ויהןוכאשר שנא' הדברים שהיוכשם
 הנטצא עבדיו אל פרעה ויאמר שנא' עליו הקורש חח כששרהפרעה
 כשהקת ועור יורע היה הלשונות וכר . בו אלהים חח אשר אישנזה
 חבוחת חבושת כתהו כתות עשיים חעמ-ם את רואה ההן לשוקייצא

 ביהוסף ערות שנא' טרבריפ הם טה יורע והיה בלשונו אישסרברים
 והיו טצרים נבור בכל ועובר בטרבבה רוכג  שהיה ועוד . וגו'שסו

בנות  פספיקבאור
 )סק נוכו )6 וגלמה ירידם, עסו גון מלויס גרון ופגית. ססס"ר למסוג נחמק )מסרגו

 גז'. יפקנ סל סגנ,סיו : גנופ כרכס 5י כפיו מטמע . גנותיו קומר וכ5! : כשוק נוס'רידס
 וגז)פי) ויוכנס 11)ו )5 זים DUD ,?ורוס גסו זי:כ 6ת סגח1ג ומס , onu ,יונס )1711:וקם
 סין יופי ' מקן ס' 410 6מס פסס פנס גר' גס'ג יפמיס 6רגט . h(1P פנון )י1ס9.פ"נ גוי "מיו פטפ'ס יהר : גפדנר סגי ח1מ1מ5 . טמיס נמשי )נוס סקג'ס פסס מס : )וירק
 )פ' . גר' פשע נפקרנו 1)פ'ין : פעמים  יייין ויוי  יין. לייי ריריים  ומור טטכסשצק

 061 6ג ג'ג'ן ס)(סנגר
 סו"

 פ) ייוקט רקס : ימים קילר ספ1)ס מ'ו 1)ייין י1,יס קרינם
 עפר סגים td,hn ס)6 6מר סיס ממט כגיס פססי 6יס צין זגסיגוניו.

'p'b 
 ופופיק

 י"ר! גגטו ג' : מס( 1ח,ס' ג' )'1 )פסס קניו ט) דיקם ימת 1:11 מס סיס גגיפפרוסי
 גיבוס: יון נס מסיג ס)י)ס 4)י סמק fi~g' רוס ג'נ הסס ומר 6( ; )סוסדרין 'ווין)פני
 גן יוסף גוגפיג 6גי1 מגיס גססן סי' סוס י'1 גגן סיס. עכו ס"סוויס נניספ"ע
 פס)פגר פנס י'נ סי' מיי , פרס )ס)י געמרו סי' ס)ם'ס ו)1 וע' רוטר סי' סיס פסיס"גפ
 פפיא

 ופיי1גפפוס . ס06ווש נגיפ הנס סיס ופמר , ,D'tlD? 6)) סיס נ' מרס וא' ,
 1' פוססוגס

~hoD 
 פס סופם גפג61ר . י1דפ סי' ס)ס1)1פ 1;) : סיס י'ג מנים סס.' מס

thn~w1פפיפ פן6ג' 6'1 ו( י'ג )נגס שמוו מס פ) סקס ו' דרוס 0.ס ופיזזו , )סי 
 0פ3 פ) נופג סיס סס")6ן פ.1 ימו ש( לגג גס:סי' ז5יס6 וס6 *ופי גאוןעע""ן
 ופסוע וי יפייפן סע) יפי שני , עק'1 )מפגו יטל סס)6ן סי' ולין , יפיסג5פ4

הופ



 י8פאפרל-רני'אישר
 אה4 זהב שבעות עלט ומשליכות החוטה על מצערתו סצףמ)פ"
 עם כל עם פרבר והיה יוסף אל לשביר וטנחחם שלהן הססםביאין ודהי אוכל לשבור הלשונות כל ובאו . וגו' יוסף פרת בןעע,לשנאמי בכי ורבה 8רת וצייה ארם עין שיפתו וצא תוארן יוד? את בהן.יסתכל
 המליץ כי שנא' תורגטן שטו נקרא לפיכך . כלשונוועם

 באים ואלו בתיהם רעבון את שוברין ואלו . עמהם מדבר היהלפינך ביניתמ-
 וכוטהיו . הסכר שער הוא בככה לאלו שיאלין ואס אוכללשביר
 של8 בשביל הוא כן ששסעתם כשם להם אוטר היה יוסף עלבאים
 פחו71 הטסכר. שער הסוצ'א כר אסרו מכאן . פחית הטסכר שעריצא
 את ובט עסף צוה איסר תנח'ם רבי לעולם. ברכה סיטן חבהחינו

 וה9 לאוצרות האיצית תבואות את וקבץ ועיר עיר בכלהניציות
 אוצרות כק אוכלת התולעת עכשיו ואיסי-ם עליו סלע'גיםהטצמים

 הארץ את וכרכל סיחו. יום ער אסרו ולא ר5ה בהם שלטה ולאנוסף
 אלעזר ר' . י61ף ויכלכל שנאמר כלכל לגיסו נקרע לפיכך לחםברעבון
 לי השבעה בני לו ואסר ליוסף לבנו קרא -יעקב אשפת בשעתאופר

 הראשונים היו טתחלה הטכפלה לסערת אנותי לקברותשהעלכ'
 תשנע וט' ירך נא שים שנא' ההורה נתינת טרםכשלעיס-בביית

 ודעל שנא אבי יעקב עם הסר ולנפל יקבור ועלה ועשהלו)ושסר
 לחם יעכון טביאין האףץ וכל ישראל סחנה נוצא . יט' לקצירייסף

 אן4 עברי ,יעקב עם חסר נטלתם אתם הקביה אזל כסף שללטחנה
 בים המצרים כל וכשסתו הוה נעולם לבניכם שכרכס לכםאני_אתן
 אתט הקביה אפר . בארץ ליקבר זמ אחא בסים ושארו לאסיף

 נמיות שנאן קבורה קלס לכם יליכ אני את הדין את עליכםציקתס
 סהר עשו עליהם בא המכפלה למערת וכשבאו . ארץ תבלעטוימינך

 יוס44  עשה טה הסכפלה. סערת הוא שלי ממר ריב לחרחרשעיי
 שהיה עלם כתב, ולהעלות לפצרים ולגרר בטורחן לחפש לנפתלישיח
 באזנך פגום היה דן בן חושים שלוחה אילה נפתלי נאמר לכךבירם

 לו אמיו באצבע הראהו . כאן  יושבין אנו פה פפגי ונ"רובלשונו
 פיד אבינו יעקב את לקטר אותנו טניח שאינו הזה האישבשביל
 ואתז . הסכפלה סערת לתוך ונכנס ראשו את וחתך חרבו אתשלף

שיתו
 מספיקבאור
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,hitr 
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 (DIS'~ מיי כויס ,סנט )6 ספדיין כר6סיניס גיבוס "ג)ספי;ין
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 אליזמר רבישהקי
1ffUבהימצר אחז יצחק עשה מה . שקץר להר אווזתו לארץ שלוו 
 חן רשע יותן רבש"ע לפניו שוטר הקב"ה לפס מתפלל והיה עשושל
  ישראל ארץ ועל צרק לסר בל שנא' שבתורה מצות סגל נטרשלא
 יעיל נכורית בארץ שנא' טרבר הא בעל המכפלה סערתועל

 ואל שנאסר ה' נאות יראה לא אני חי ושפרת הירש רוחהערבתו
 : ה' נאותיראה
 ארבעיםפרק

 תוף טצרט פיד כהצילו וארר שנא' לסנה שירר החסישיזירידה
 ציה והסגה בה ושכן הסנה לתור הרר ההר כלוהניח

 שראה אלא וצוקה צרה בתוך שכן וכטה ודרדרים קוצים וכלוחמקה
 סח לקיים צרה בתוך עמהם שכן הוא אף גרולה בצרה ישראלאת

 השמשות בין שנברא הסטה אומר קוי ר' . צר לו צרתם בכלשנאטר
 טמרו וחמך לחסך. פסרו וארם ערן. בגן הראשון לאדםנמסר
 ואברהם . לאברהם ססרו ושם . לשם מסרו תת . ליה ללמך()צ"ל
 וטמרו לטצרים הורידו ויעקב . ליעקב טסרו ויצחק . ליצחקססרו
 פרעה של ב"לטרין ונתן ביתו כל נשלל יוסף ובשכת . גסליוסף
 אשר האותות ואת הסטה את וראה מצרים טהרטומי אחר יתרווהיה
 יהרו של ביזו גן בתוך ונטעו והביאו ולקחו בלבו אותם וחסדעלס
 סשה וכשבא . עור אליו ויקרב יכיל אדם היה ולא הטטה אתוראה
 השתות את וקרא הסטה את וראה יהדו של ביתו לגן נכנסלביתו
 לגאול עתיר זה ואמר סשה את יתרו ראה ולקחו ירו ושלח עליואשר
 ויואל שנ"ר לאשה בתו צפורה את לו נחן לפיכך פפצרים ישראלאת
 יתרו שר צאנו את רועה משה והיה . ינוי האיש את לשבתכנטה

 הרבה ורבים פרים והיו השרה חיה אותם שכלה ם שנהארבשם
 שבא ער הצאן את ונהג קדשים כצאן אוטר הכתוב ועליהםטאד
 הקב"ה עליו ננלה ושט הסרבר אחר הצאן את וינהנ שנא'לחורב
 וראה הכנה מתוך אש בלבת אליו ה' מלאך ירא שנע הסנהמתוך
 אינו ,הסנה הסנה את אוכלת אינה והאש הסנה בתוו. האש אתכאנה
 י/1 כן אם אלא בארץ נצכח אינו ההסנה אש של שלהבותיוטכבה
atoיקרא כאי אכר כאד הרבה ברבו תסה והיה פשה וראה תחתיו 
 לא טרוע הזה הגדול הטראה את ואראה נא אסורה בגווה להאית
 אני ששם עטרר על עס1ד טשה סשה הקב"ה לו אסר . הסנהיבער
 כעל נעלך של הללם תקרב אל שנא' לישראל התורה את עיתןעתיד
 שכך נעלו לשלוף צריך קרוש בטקום השפר כל אמרו מכאןרגליך
 והישלחך לך הקבעה לו אמר רגלך מעל נעלך של סשה אל הקכ'האמר
 כת בי אין לך אטרתי כך לא העולט.ם כל רבון לפניו אסר פרעהאל

עאני  מספיקבאיר
 גמסרס ס0 סי' . מסו ס) גר6ט1 6מDrP pnif 1 מ( : וינסו 1') 16 , גמגפ)ס להפיסמנס

 סוס סמ6פר . ג1' ,ס וסע 'וחן וגמע : נקר" גמפ.ום פסו קזוס פס "מק ג' ,סמגפ)ס
 : י6מסימ סני' ומג.ן סו פרסם וג'ו 6' 1' פגי)ס דפיין סרס,מגו,)

 ס'טס . מכריי ממוסכמי "מד יסרו 1סי' : ה' פרק )סי) מ'ס עיי' . צמווך מסיו שים כןפרק
 י,ק1פ D'Ot , גי') גר'. שיו )קיג יגו) 076 סיס 1)6 כנן גמדן 1וספ1 6':י6
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 88מב אליעזר רביפרכן

 אנכי רברים איש לא ה' אר סשה ושסר שנא' משוני נפגםשאני
 ברתתי כן לא רעתי וטבקשי אייתי ליד טשלרגי שאתה אלא עור51א

 שכבר טרום הירא אל 15 אטר פרעה מפני סשה ויברח שנאסרמפציהם
 הת חיים והלא היו מתים וכי נפשך את הטבקשים האנשים כלכגזו
 מת כא* מנכסיו היורי שכל 5מר אחה מכאן מנכסיהם שיריואלא
 אסר פרעה אל ואשלחך רך לו אטר . החנשש כל טחו כי נאסרלכך
 שאתה איש אותו ביר תשלח ביר נא - שלח העולמים כל רבוןלפניו
 5ך אלא ישראל אל ואשלהך לך לך אסרתי לא לי אטר לשלוחעתיד

 לבא לעתיר שולח אני אוטר שאתה האיש לאותו פרעה אלואשלחך
 בוא לפני הנביא אליה את לכם שולח אנכי הנה שנא' ישראלאל
 השלך לו אמר ואות עטופת תן העולטים כל רבון לפניו אטר ה'יום
 ולמז שרף נחש ונעשה איצה טפהו את והשבך ארצה מטךאת

 אלא אחר רבר הראוה וכא בסטה שרף בנחש לטשה הקביההראה
 נושכים ועטו פרעה היו כך אים לבני וממית נושך שהנחשספני

 שלח ה' ייאסר שנא' יבש כעץ ונעשה וחור ישראל אתומטיחים
 לו אטר סופת לי תן העולמים כל רבון לפניו אמר בזננו ואחוזירך
 הראה ולמה טצורעת והיציאה בחיקו יח והביא בחיקך יסך נאהבא

 אדא טהור ברבר הראהו ולא פרעה אית טמא ברבר לטשההקב"ה
 את וסטטאין טפאין ועם פרעה היו כך טטא(כטמא הזה הפצורעגאז

 ויאסר המצרים פטטאות ישראל יטהרו כך לו אטר עטהר ותזרישראל
 הפנה פתוך האש למשה הקב"ה הראה למה . בחיקך ירך גאהבא
 . אש יעקב בית והיה שנא' לאש שנמשלו ישראל אלו האשאיא
 ישרש יהיו כך לו אטי וכדרדרים כקיצים שנפשלו עכים"1 אלווהסנה
 כקוצש שנטשלו העמים אוכלת ישראל של אשן לא וימיםבתו

 תורה רברי שהן ישראל של שלהכותן מכביו ,כו0'1 .ולאוכררררים
 שנמשלו הרשעים כל אוכלה ישיאו ש5 אשן לבא לעתיראבל

 לפני טשה אסר . סיד משרפות העמים והיו שנא' ערררריםכקוצם
 5ך שאקרא והקמוש הנדול שמך חוריעני העולטים כל רבוןהקכקה
 אשר אהיה משה אל אלהים ויאטר שנא' ויצדיעו ותעגניבשמך
 לו הקביה שטמר העליונים וראו תי פשה אל אלהי עוד ושמראהיה

 : רועת תולן כא"י וענו המפורש שםסוד
 וארבעים אתרפרק

 בששה סיני הר על ה' וירד שנא' לסיני שיר הששיתירידה
 הר נתלש ומסקוסו סיני בהר ישראל על הקב'ה ~גלהבסיון

 ההר את מכסה וערפל בשמיט רוו ראש ונכנס השכים תפתחופיני
הקב"ה  מספיקבאר

 גממ);וסי סיו טג?' סמס' )ומן ";סו ט,61' ויגיז יחן סין טכ"וטי' מ' כיס מסיסומ
 קימ:6פ? ט)
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מג אלישר רפו8רק5
 קמוט. שמר פנחס רבי . בחורב אלהיך ה' לפני עסית אשר עם,פנ*
 * לבר והנשים לבר ' האגשש ערוכים סיס גהר ישראל עכבושבת
 התורה את לקבל רוצות אם ישראל לבנטו לך למומה הקב"ה לואמר

 תאסר כה שנאסר נשים של דעתן, אחר היכין אנשום שדקדדכם
 כורם וענו האנשים אלו ישראל ותגד"לבני ,הנכדם אלולביתךיעקב,

 כל כחללים ושרים ואיטר . . ונשמע נעשה ה' דבר אשר .*rrפה
 ישם כלילה כפל היום השלישי בחת-ש אוסר חכירתי רבי * בךסעימ
 זהלילה ארוכה בעצרת יום ושעית . ביום שעות שתי ערישראל
 אמר משנתם אותם מעורר והיה ישראל לטחנה סשה ויצא .קצר
 להכניסה הכלה את וטבקש רוצתן בא כבר משינתכם עטרוהם
 והוציא l'1elwn בא את-התורה-. להם ליחן כדי לה ומטתע .לרופה
 את טשה ויוצא שנאטר דחבירו שושבינות שעושה כארם הכלהאת,
 את להם ליתן הנלה לקראת _יוצא תהנהן . עו' האלהים לקראתהעם

 אוטר בןק-חה הנושע ר' עטך,. לפני בצאתך שנאם-אלהיםהתורה
 פרושה שהיא כטנרס השסט בתוך וכלו בהר עוטרות רגליו;, דיוסשה
 האהל בתוך וכלס בארץ עיפדות ורגביהם ,בתוכה יושנין אדםובני-
 מה כל ומביט צופה בשטים וכולו בהר עוטרות רגליו סשה היהנך

 שנאסר תבירו עם מרבר שהיא כארם עסו סיבר והקב"ה .שבשטים
 ישראל את 91-ש לך הקב"ה לו אסר פנים אל פנים סשה אל ה'ורבה

 היום וקדשתם העם אר לך אל'טשה ה' ויאסר שנאפרשני'ינרם
 להם ערד היה גן . בטדבר ישראל של קרושכן היתה מה וכיוסחר
 עליהם. מקיפין היו כבוד ענני . הבאר טן pnle היו טים . דהומיםטן

 עצמו. לבין בינו דין דן ומשה ישמשו שלא הכטה תשמיש עלאלא
 התורה את סלקכל טתעכבין אשתרונטצאו אצל אדם ילךאסר'0שה

 נטצאו אשתו אצל ארם ילך שאם משלו. א' יום להם. הוסיף עשהמה
 הקב"ה לו אפר אחרסשלו. יום לה0 הוסיף לפיכך יסים ב'פתורים
 שעשית טה אלא הלילה באותו באות הס מישראל נפשות הרבהסשה
 אטר . השלישי ליום נכונש והיו שנאטר הקב"ה לו והורה עשיתיפה

 דישראל תורתי טשמיע אני כך ואחר הטחנה אל טשה ירדהקב"ה
 אטר . בעם העדורי כבר לו אסר שם להיות רוצה היה טוהטם לך לו אסר . הענן טתוך עטנו מדגר היה סשה אומר יהאשלא

 השמיע והקב"ה אהרן את לקרא המחנה אל ירד ; אהרןאל
 העם אל סשה ררד רר לך ה' אליו ויאסר שנא' לישראל תורתואת

 האלה הרברים כל את אואש וירבר בתריה כתיב טה אליהםויאטר
 והארץ והשטים ראשין קול יצא . הוצאתיך אשר אלהק- ה' אנכילאפר
 וכל נתטוטטו והנבעות ההרים ברחו ,והנהרות והימים ממנורעשו

 את כי שנא' רנריהם על ועמדו חיו שבשאול יהסתים כרעוהאילנות
 כל סוף ער להבראות העתידים וכל היום עוטר עמנו פה ישנואשר

 עמס פה סיננו איטר ואת שנע סיני בהר עטהם עמדו שםהדורות
היום

 טמ8יקבאום
 פרן פוי . פרס עמס: גנחי נט יג מיי 6ע 86י, נחג סו6)מ, פ3מיפמ8
 כסס 6' סג יגמ~ס 6' סו סגפ . גי' 5וס ממסיטך 6פו : סרניו וגלפו 6וס) ארס *'סרס
 6' יגס נסס מוסיף : "'ג 5גדי': מיין גו' 6מד יגס סס.סיפ גו' מדפסו, מטס עמסזסמס
שפ6
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 אליעזר רביפרכןפ8
 מדו שני ל יצא . וטחו פניהם על נפלו חים שהם וישראלהיום
 לשמוע יכויץ אס אין רבינו סשה לטשה ואמרו רגליהם על*סרו
 וכתיב ברברו יצאה נפשי שנאמר שסתם כשם ומתנו הקב.ה שלקלו

 ברצומ יטלא טשה של בה-1 ואחזו ולגבריאל רסיכאל ושלת רווערב ישראי של קילן הקביה ושמע ונשסעה עטת אתה דבר משה א4ויאסרו
 כתיב אין נוגש הערפל אל נגש וסשה וכנאסר הערפל אלוהנישוהו

 אומר הכתוב ועליו משה עם רבר הדברים כל ושאר נגש אלאכאן
 ולא והחשך האש מתוך קולו אח הקלרה השסיע ולטה . החשךטתוך הקוי את  כשסעכם ויהי . לשולחיו נאכן ציר קציר ביום שלנכצנת
 מיה אסטרחנט לו שהיה לתלך דומה הדבר ולמה . האורמתוך
 לבנות פרכיות ולא שחורות פרכיות בנו בחופת אלה אשה בנוטשש
 אלא בם נדופת תולה ארם אין הטלך איתים פלפין בני לוואסרו
 אלא אשתי את טסתין בני שאין אני .יורע להם אכר . לבמתפרכיות
 עתרי טה יודע היה לא אספרוגלוס נסחר יאמרו שלא יוםארבעים
 א והכלה ישראל אלו שלו והבן rrapn זה הטלך כך , לבנולאירע
 ארכעש אלא בדברות טכתינין ישראל שאין יורע הקביה והיההתורה
 ר' . והחשך האש סתור קו* את הקב"ה להם השפיע לפיכך .יום

 וישראל נראה לא וקוך נראה הוא תבירו עם ארם טרבר אוטריהורה
 ורעטים וברקים הנכורה פפי יוצא השל את וראו הקב"ה של קולושטעו
 תורה ומנץ תורה נקראת לפסך הקכ'ה שריר ושתים מצותתרייק שבחזרה טצית כל . הלפידים ואת הקולות את שאים העם וכלשנא'
 בהר הקבצה של שלו ששטש הדור איתו כל אוסר פנחס ר' .חריג הרי שסענו ח שתים אלהים יבר אחת שנאכר ה' דבר ושתיםתדייק
 טש6 ולא בימיהם קרי טיפת ראו לא  השרת כמלאכי לחיים זכוסיני
 אשריהם ותולעה רמה בהם שלטה לא יבסוחם כמם מיני כלבהם
 העם אשרי אומר הכתוב ועליהם . הבא בעולם ואשריהם הוהבעולם

 : לושככה
 ונשבעים שנים8רק

 הפרדפ מה רססים פררם שלתיר זשיה העם את פרעה בשלחויהי
 ישראל יצאו כך לפינו פרי עושה אילן עץ טין סלאוטה
 * רמונש פררם שלחיך שנאסר ברכות טטיני פוס כל טלאיםססצרים

 היו סוף ים ש- ישראל בני אתרי ריפו המצריים אוסר גטליאלרבן
 וראו אחריהם מאויב לפניהם הים הש ובין הטצריים ביןישראל
 תועבת כל השליכו ושם טאד הרבה ונתייראו המצריים אתישראל
 ופרעה שנאמר לאלהים וקראו גדולה תשובה ועשו . טעוניהםמצרים
 ישראל של בצרתם טשה וראה עיניהם את ישראל בני וישאיהקריב
 . ויטעו ישראל בני אל רבר הקב"ה לו אטר . עליהם להתפללועטר
 לאיות טלפניהם ורכם טאחריהם האויבים הקב"ה לפני סשהאסר

ררר  מספקבאור
%bmth) ונס כ5ן5)6 גמיי 6ין נט טס: :מי6 )מטס, סקג'ס )ו סיס גווי5' , יסגנן . 
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מ" אמשר יביפרקי
 להנסת ונעשה הגדול השר לסיאטל שלח הקכזה .עשה מה . שעוזוך
 ולא ישראל שור לבא רצים. מצרים והיו המצרים ובע ישראל ביןאש
 גל ישראל של בצרתן הלאנש היזע האש ספני לבא שלץהס

 אמר ליוצרם והוראה שבוי נתנו ולאהללה.
 הקנזה-

 סשה לטשה
 ולאקבל ואס על ירו את משה תטה . ובקעהו הים על ירך אתנטה
 שם עליו שחקוק והסטה יוסף וארק מילה בהיה והראהו . להבקץעריו

 הים העולטים כל רבון ואטר להקב'ה סשה ושב קבל ולאהספירש
 וים וברח וסם על בכבודו הקביה שע. עלה מיד . לי שוסעאים
 נקפאו ביום בו הטים, שנקוו ביום אוטר אליעור' הי . יתירו סיםראע. אלהים טים ראק- שנאסר לרטוטות ויריו ורעדו וחלו הטשורגזו
 ובין סים חוסות שבטש-ונעשו יקב כנגד שהם שבילים לייטונעשו
 מהלך הקביה וראו אלו את אלו- רופק והיו חלצות.. ושבילשביל
 . אלהים הליכותיך ראו שנאטר נודעו ולא ראו לא רגליו ועקביתלפניהם
 רכש, בסים ושבילך דרכך ביםוכתיב

 רבי . נוד* לא ועקבותק-
 יראים לאחוריהם וחוזרים סוף ש אל לבוא ישראל הלכו אוסרעקיבא
 שם שנאטר שם לכנוס רצה בניסק ושבט . עליהם השם ישובושפא
 שנאטר איתם רעטין יהורה שבט התחילו ים רר ררם צעירבנימין
 לעיני הגחו  שמו את וקרש לים תחלה נחשון וקפץ רגמתם יהורהשרי
 שף לים ישראר /כל אחריהם נכנסו יהודה בני יד ובטסשלת .,הכל
 המצריים והיו . יהורה של סט:לותיו ישראל "דשו ההודההיתה
 למומתי שנאסר סום.א שכב כאהד במים נראה הקב"ה עשה מהעליהם הכדם ישובי שמא יראים לאוסריהם וחוזרים ישראל אחרי רבארצים
 ונכנס וצהל ורץ סוסיא ראה פרעה ,רוכב שהיה el~rn . פרעהברכבי
 היט אל בולם נכנסי בים שנכנס לפרעה המצריים וראו . אחריהםלים

 שנאטר ויכולים הנדם שבו טור אחריהם סצרים וצירפו שנאטראחריו
 בטרה הכל אומר עזאי גן . הירשים ואת הרכב את ויכסו הסיםישובו
 הקבעה אוחם והטליך כן ליאור היגדים והשייכו המציים שנתנאוכשם
 הילרים כל אוטר טילא רבי . נאה גאה כי לה' אשירה שנאטרלש

 אותם והשליך אותם הפליט היאיר אלא סתו לא 'ליאורשהשליכו
 פצרו וסלע ואהל אהד כל בפי סלע טביא הקכ'ה ונגיה סצרשלטיבר
 טניש ההר  שבצרעץ והסיוע רבש אותם טניק הע: בפץ שהיהוהמרע
 טסרע רבש וינקהו שנאמד בנה את כניקה. שהיא כחיה שמןאותן
 וקלסוהד חהכירוהו הקביה ראו לים ישראל וכשבאו צור פחלטישושמן

 חם רביעי ביום אוכר סיכון רכי ואנוהו, אלו שנאטר'זהוקהשוהו
 פס ש כנאדות צפים הטצריים יהיו לים מנגב- הים שפח עלישראר
 והיכו ישראל סחנה כנגד rpw חושליך יפק רוה ויצאההסים

שראל מספיקבאור
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 אישר רביפרכן
 פרשתן של פלפרין בני אלו בני 81טרו יהכירום אותם ואוישראל
 אז ישראל וירא שנאסר ואעור איור כל טכירין חקיו המגשי!ואלו
 שהרועה בזטן איטתי הראש טהר הולך הכל אוטר ראובן רבי .מצרים
 ובוסן חטא אשר ירבעם חטאת על שנא' אחרה תתש הצאןתועה

 רנינר וסשה אחריו הולכק הצאן ישרה בדרך ויעלך טובשהרועה
 כ5 והלכו הקביה לפני ולזטר לשורר משה והתחיל היה נאמןרועה
 התחילה סרים . 1נ1' ישראל ובני פשה ישיר אז שנאסר אתריוישראל
 הנביאה ותקתמרי0 שנאסר אחריה הנשים כל והלכו ומזטרתמשוררת

 הצריקים. לעילם אלא גטדבר וטרוטות תופים להם היו וטנין .ומ'
 ספצרים יציאתן עת וגנחות גסים לה0 ששה שהמקום וטובטחיםיודעים
 כ5 רבון הקכ'ה לפני ישראל אטש וטחולות תופים להםהתקינו
 עלינו הקסים וכל מעולמך לאברנו עלינו לבא שקטו אלוהעולסים
 שנא' כקש יאכרסו אפך וכחרון עוזך כגאון כזפ עליך קטים הםכא6
 ישראל אסרו . כקש יאכלסו חרונך תשלח קמיך תהרוס נאונךוברב
 טיכאל אלהים שטן כנוי כל וכן השרת במראכי כטוך אין הקבצהלפגי

 בלשון ושבח שיר אחריהם פרעה וענה . ה' באלש כסוך סי .וגכריא5
 נורא . פלא עושה תהלות נורא בקירש נאדר כטוך טי ואטרטצרית
 אותך מקלסי! השרת שפלאכי תהחת נורא אלא כאן כתיב איןתהלה

 יושב קרוש ואתה אוטר הוא וכן סלטטה ישראל וקהלותסלטעלה
 קבלי לארץ הקמה אסר . ארץ תבלענה יטינך נמית . ישראלתהלות

 הרגו המש העולסים כל רבון לפניו אפרה . החללים אתאוכלוסיך
 את קבלי הזאת הפעם הקב"ה לה אסר . אותם יבלעו ממיםאותם
 לים שהם טשליך אני עליך נהרנין שיהיו אותן אחרת פעם .אלה
 בשעה מה רבש"ע לפניו אמרה . קרוסים נחל גרפם קישון נחלשנא'
 אלו כל את טקבל אני ואם בעבורו נתאררתי אחר אלא כהרגשלא

 שאין שינך שבועת לי תן רבש"ע לפניו אמרה . עאכ"והאוכלוסים
 תובע. שאינו לה ונשבע יטיס יר הקב"ה ונטה טה-י אותם תובעאתה
 שברעה אלא ימין ואק ארץ תברעסו יטינך נטית שנאמר . טירהנהם

 פית את הארץ פתחה סיר עת ובזרוע ביטינו ה' נשבעשנאסר
 ים וקריעת בצרים יציאת הארץ סרכי כל וכששסעו אותםובלעה
 סשה אמר ירגתן עמים שטעו שנאטר טסקוסן וברחו וח6 רגזוסוף
 לבן שכהא עליהם ואיטתך פחדך תן העולמים כל רבון הקכ'הלפני
 תביאסו עו' עטך יעבור ער שנא' הים את ישראל שיעברו עדכאבן

 אטרת לא פשה לטשה הקבשה אסר קרשך להר תביאטו וני'ותטעמו
 אמור . הטוציא הוא והטביא . ותטעטו תביאסו אלא הופענותביאנו

 אוהה גופע אני  ירעיל אותם טביא אתה כעוה'ו יהיה כ! כדבריךחייך
pe)ומ4 ארסתם על  ונפעתים שנא' ארמחם טען ינתשו שלא אמת 

 ו וער לעולם  ימלוך ה'ואומד
חשובה  מספיקכאור
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