
מה אמשו ומפוקי
 ~וארבעשפרקשלשה1

 בכל שבים לקבי; טה פש הקכזה ויפין התשובה נבראה. מסר ןקיבא רבי הפורענות בפני כתרים טובים "ענייםתשובה
 בא . והתשובה הציקה תןע,לך,כה אדם:. בני שיבל ואומהים.
 הרצה ותסס שגזל גחלך תשובה -שעשה ישראל סלך מאחאבופאה
 יהמו יהורג סלך לירישפט וקרא mw1 ירשת ונם הרצאתהומנאמר
 טשנים היה ובתפלה ובשם %פ יום בכ5 ארבעים שלקות לונותן

 רוקביה שנשבע ישראל כלף סרור והתשובה כח לך תיע אוסר אבאי? טפס. אחאב נכנע, כי הראית שנאסר תשובתו ונרצית עור.הרקןם למעווי ולא.חזר ימיו. בתורה-כל עוסק יהיה הקב"ה לפניומעריב
 למטת ישראל טלך רור בא . השטים זרעם,ככוכבן את להרבותיאבות
 זרעם את להרבות לאנות נשבעתי אני ד3ר _ebpn * אסיטמפונם
 דמה הצאז נתנה בשבילך רברי את לבטל בא ואתה השטים .ככוכבי

 שסר שטען ר' איש. אלה ע' מישראל נפלו שעותלסאני'ובשלש
 בסערנו שקול שהיה כלגר צחרה בן אבישי אלא טישראל נפ5לא

 אלף ור טישר%ל רפול שנא' איש אלף ע' כננד ובתורנומטובש
 יקרע דור וישסע ונאסר . איש אלא כאן כתיב אץ אנשיםאיש
 דף ברית ארק לפני ארצה פניו על תפל ואפר שק ולבשבנדיו.
 הוא אנכי השרפים כל רבון ואוטר הקב"ה לפני תשובה מבקשדהיה

 המשחית לפראך ואמר תשובתו ונרצה חטאתי נא העברומגמאתי
 מה . טישראל נפר רב לו אסר רב הוא ימה . ק-לך רחף nrP רבבעם
 דור וראה . רוד של בטליתו וקנחה חרבו את לקה הטלאךעשה
 שנאסר טותו יום ער אבריו בכל פרתיע והיה סלאההפות שלחרבו
 סלאך יפנ ספני נבעת כי אלחש לרחש לפניו ללכת רור ינול%א
 בן כטנשה 3-אוה בא התשובה כח ל תדע אומר יהושע ר' .ה'

 מכח הרע לעשות והרבה שבעירם העות תיעבות כל שעשהוזקיה
 . הנם בן בניא באש בנו את העביר והוא שנאסר אחרשלאלהים
 טפריש לירושלים יצא והוא . להכעיסו ה' בעיני הרע לעשותוהרבה
 אותו ואחוו אשור גדודי שרי ובאו . השמים צבא לכל וזיבהיונש

 קרא ושם אש במחבת אותו ונתנו בבלה אותו והוריו ראשובמינקת
 עתה ולא היתו קורא טהם אהד ואין להם שזבח אהר'ס אלהיםיכל
 ככל לי יעשה אולי לב בכל אבותי לאלהי אקרא אסר וטצילו .אותו

 ,,y~ff 6 ונעתר לבו בכל אבותיו לאלהי וקיא לאבי שעשהנביאותיו
 אית מנשה אמר שעה באותו . 6 ויעהר אליו יתפלל שנאסרהפלתו
 לקיש בן מרשש התשובה כח וראה בא אוסר עזאי בן . דיין ואיתדץ
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 אמסר רביפרכן
 9בו בכל אביו לאלרן חמג בהרים  שודרים רעיי לשם הגיח עשהטה * נהרכ עליהם יעבור אשר כל וווטסש מולים רעיו הפי הואשהקז
 ברברת עוסק והמז . הקב"ה לפני וטעריג סשכש חזה ובתפלהבצום
 וטעמת עור הרעים טעשיו אל שב ולא . עניים ובאוזנתן יטיוכל

 ברוים עטנו שורר היה זה לפניך פנים פשא יש רבש"עהקביה לפני שניהם ואסרו תחתית בשאול רוח ולשני החים חלקליש בן לרשש וגתם בועים השוררים רעיו שני סתו שטת וביוםתשובות
 להפ אטר תשובה  ונעשה ינו הנח לו אסרו עשיתם לא ואחםבחייו תעזבי עשה זה להם אטר תחתיות נמשל ואגו החיים באיצרוודא
 שהוא לארם .חסה הדבר לטה טשל . המיתה עד א"א תשובהאין
 פוצא wa לחם נושבת מארץ בירו 4קח אים אם בים לפרושרוצה
 היישוב מן רוקח אימ אס הפרבר לקצה לו 4לך חצה אםבים
 עישה ארם אין אם כך ולשתות לאכיל טוצא אינו בסרסר וטיםלחם

 הקנה בן מזוניה ר' . כליות ובוחן לב חוקר ה' אני וכתיב . כפרכל פני ישא לא אשר שנאמר  תשובה לו אין טיתה לאחר חודיותשבה
 שכיד מצחם סלך מפרעה וראה בא . ד~זשזבה כח לך חדעאטר
 ובאותו . בקולו אשסע אשר ה' סי שנאסר מאר הרבה ע14ןבצור
 והצילו ה' באלש כנוך כן שנאסר תשובה עשה בלהק בו שהטאישון
 את שלחתי עצה כי שנאסר טת שלא ומנק . רגשיים סביןדבבנה
 גבורתו כחו לספר הכתים סבין הקביה ורגסידו . אותך ואךירי
 ומלך והלך העטדתק- זאת בעביר אולם שנאטר שהע0יחומנק
 ובאים ם איש מחרים עמל כחבי כותבים נינוה אנשי והיוגנימה
 הקבעה וכששלח . רעים מעשים וכאלו זכר בפשכב רעדו אלאיש
 את וקרע טכסאו ועמר פרעה ונטע . לועשריבה עליה ררנבאליגה
 . יסים שלשת עסו כל שיצוטו עטו בכל והכרה ואפי שק ולבשבגייו
 דגסיר עשה מה . יאש ישרף האלו הדברים עיטה שאים סיוגל

 אחר טצר פהורה בהטה וכל אחר טצר והנשים אחר מצרהאנשים
 שרי את רואש והילדש . אחר טצי וברהם א' so~ טמיר: בהטהוכל

 אותם להניק ורומת בניהן 8ת רואין והאטהות לינק ורוציםאמותם
 נחום " ואני שנאסר ארם רב.א עשיה ששתים יותר וריו .ובוכות
 האריך שנה ס' . דבר אשר הרעה על ה' וינחם הנחלה העיר נינוהעל
 שבו שנה ס' ולאחר לנינוה יונה את ששלח יום פ' כנגר אפולהם

 תחתיות בשאול כטחים ונבלעו פאור עד הרבה הראשוניםלפעשיהם
 להנבא הנביאים עבריו ביר הקב"ה שרת . ינאקו מתים מעירשנאמר
 בסיני לך שאסר הרפא ער ארהיך ה' עד ישראר שובה ואטר ישראלעל
 אלא כאן כתיב אין וגילך בכבורך בעונך כשלת כי , אלמגך ה'אנכי
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 . Owt)t "ופס יגאלו יהיה : ל "וק ספמס יחוסיי . נף
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 אמטר רב*ברקי
 קחועסכם כסףההבאלא קשעםכם a% twa "ע באר נש4מ

 עושין ישראל אין פ48ן אינן תשובח עושין ישראל אק אם אוסריש שפתית. פרים ונשלטה אלא כתיבכאן אץ וזהג כסףדבריסגיסלמה
 מתק- אלאמשבה

 וטתוך הרחק וסתתי הצער .
 ה.מלטוי

 שאת וכתווי
 ייל אליהו שיבא ער גדולה תשובה עשק ישראל ואין . טחיהלהם

 ה' ים בוא לפגי רגבי14 אלעע את לכת שולח אנכי הנהשונחמר
 בחנא . על.אבותם בנים ולב ענש על אבות לב הושיב התוראושמרול

 : natnaהרוצה
 וארבעים ונרבעהפרק

 הקבאב שעשה ורגפלאות וגבורות כל אחר אוטר בן.מרי יחנןיבי
 הוא בחך הקרוש ונ10 הזרו סי יגש במצרים ישיאלש

 הלקדט ועוד . פעטים עשר זה איתי וינסו שנאסר פעמים עשיעפ-
 בקרבנד שכמדע ואין הוה בטרבר אותת ה' עוב -ואסרו הקבקבעל

taJffאחר אוטר קרחה בן יהושע רבי . אין אם בקרבנו ה' הדם 
 כהן להפרע עטלק עלבון בא עמלק ויבא כתיב נח( הזאתהפרשה
 עייפים אותן ראה והוא ובמשתה בטצכל אותו סקריסין הדרך טןוהבר
 על שעמר אלא לבו שם ולא הדרך ומעינוי מצרים משעבודויגעש
 . בררך קרך אשר שנאגדי בנים על אם להסית שכול :חבהירך
 ליפרע עליהם בא וקם ובאיבת עסוק היה עשו נכר שסר זכריםרבי
 בעיר ישראל טחנה את ס54ב הענן עטור והטהכהם
 שותה כד כל אלא- . קהם לינע ואויב צר ינול היה ולא חוכהכנקפת
 שנא' קרוש שהעז- ,שראל טבחנה אוץ מפלשו העגן היה טבילהצרעי
 שוחף הענן שאחורי טה כלו והורנ טוגב היה ועמלק קרוש טחניךמניה
aamאנשים לס בחר להוושע סשה אסר . דוהריך הנחשלים גל בך 
 בעמלק הלחם וצא שמים יראי והיל כח גשרי אגשש אבותבס

 אהד ישראל טחנה בתוך ננוה במקום עטרו וחור ואהרןוסשה
 אסור צבתי ששליח לשד אתה מכאן טשטאלו 'ואחד טשה שלאיבדנו
 יאהרידום דוץ עומרש ישראל וכל . עוקרים שנים שם אין אםלהה5לל
 פס ל נופל ברכיהם על כורעים והם ברכיו על מרע לטשה144171
 פורשים והם דמאטים אל נפיו פורש . פניהם על נופלים והםארצך
 כך הפתפלר צבור ששליח לסד אתה מכאן שבשמים לאביהםכפירם
 חרב לפי עטו ואת עמלק את הקביה והפיל . אסן אחריו העם עוניםגר

שנאמר
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~"6 

 : פנס פ' 106 )סם סמו )71 ויסנפ ססיכ ג"מס
 )סע סגסקי6 בוריס ג) נסג יס,מ פיל וחיי ;ף. 6נ!ס גגי PD)h 111 גסו סרסרק

 וסמפ 1מ,קס גמו מ"ר נמקים וסיטנו הסיס ס"6 ו) סו6'מ וט" . כו6משגיח
 כ,)ס . סגים nfiD 6טר ס6נסיס ו6ס סחוסים ויהיו גמו סבר גסים יסית כס61 6ג1 .)6!ס
 סיסים גיי . טפש יד6י : פ'ם כון ייפלס סנתינ ע1-ן 1ס' 6ג) שקים. 16 נמס כסמז נססי !)6 גסוס הסיס פ1פ סג6 יטפיס ס0 נסג Dbt(ren 6(! .owan )tI 5וסש)1%
 ולגייס ט'. )סספמ 6מ1 לגוו טס)ימ )פי "פס פגען : פס( סמם 04'י פסיפסוטסן
 D5D~ גמריגי 6ט . inhV, ,טפ פסה וגםסנפפ

 סס,יניר סגפולזס גי~מ ו!ק6 טמפרה
 40 61!.מ ען . נ' ~ין 6ין סם %ו 60 פמ)ק נמ)ממס וס"ס דומםיכפר

 סקר גסג פקסי

 6ע יפפדו ,ג!ר גספלס י סע.ף סס גס1'פ ס" וגן ס"ס גסיכן זגמעו'ס גמירתד"יפ*
 gt)'W פיקי קפוין tlhG *אי וסוך . ג!' 6מד שוס 5הי מא פי5יס

~aDn 
 טנאע

 פקס ופג) . 0טש גלכם ספמפ ז6ע מע גויס 1)5 ג' פפמיויס עגו וגיסנו גפ')ייצגך mwo ונרי פמר נופר סניפי י'6 ,1ג בגי פמי . גאווה ;~pleD 6mba גשמפסוהמוית



 אלישר רביפ-ע
 הקכשה רצה אוטר שילא רבי ונו' עםלק' את יהוומע ויחלחלשנאסר
 יד פשט הקב"ה עשה מה עמלק של זר.1 כל את ורהשכירלהכרית
 עסיק של דעו אתבל ולהשכיי לרבריה עשבע בכסח:כברו ואחזיטינו
 להו טלחטה יה כס עד יד כי שנאכר הבא העלם וכן הזה העולםמן

 משראל להזכיר סשה רצה שנה ארבעים אחר אוכר פנחס רבי .בעטלק
 אין אם בקרבנו ה' היש כסרבר שאסרתם אחם זוכרים להםולעטר
 את סלבע אני הרי כך לישראל אולר אני אם סשה אטראלא
 להם אוטר אנ* אלא הבא לעלם חיק לו אין פנים והטללת .פמהם
 רומה הדנר לטה כשל . לפניו שכתוב סה טבינים הקם עמלקמעשה
 והטלך כלב הפררם בפתח המלך ששר אהד פירפ שהיהולולסלך
 סכך של אוהבו נכנס . שבפרדס כה כל וכביט צופה בעלייתיישב
 אם הסלך אסר דו:1ב1 בגדי וקרע הכלב בו ושסה הפררם טןלנסב
 דוי אלא פניו את טלכין אני רוי לפרדס נכנסת לכה כשהביאסר
 דהה ולא בנדק- את קרע היאך שומה כרב חותו רואית לו אוטרשגי
 דיי טשה אטר כך שעשה טה סבין הא וסיד אהובי שאתהסבין
 למעלה שכתוב טה יירעים הם וסיר עטלק טעשה לישראל אוטרזעי

 בצאתכם בררך עסלק לך עשה אשר את זכור פשה אכרלפיכך
 את זכו איסר אחר כטוב רבינו סשה ישראל לו אסרו .בטצרים
 לקדשו השבת יום את זכור אומר אחר וכתוב עמלק לך עשהאור
 דומה לא כשה לרום אוגר וכור וזה וכור חח שניהם יתקישוהיאך
 לשטור זכור זה כום וזה כוס זה חוטץ של לכיפ קונדשק שלבים

 זכור חה לקרשו הסבת יום את יוג שנאמר השבת יום אתולקרש
 ,אשר את זכור שנאסר עסלק של זרעו כל אח ולהכריתלהשטק-
 לרברבן ישראל שכרצ תשכח. לא לארץ וכשתבא . עסלק לךזשה

 את והכית לך עתה וגו' פקרתי צבאות ה' אטר גה שטואל לואטר שאי וכשסלך . שכח לא והקביה עסלק של זרעו 5ל אתולהשמיר
 עמלק לקראת ויצא .המלחסה אנשי כל את שאול ולקח ונו'עטלק
 שאיל ויבא שנאסר בלגו טהרהר עמד הררך לאטצע שאולוכשבא

 טה הנשים חטאו האנשים אם שאול אפר בגחל וירב עסלק עירקר
 בהמה חמאו היורים אם חמאו טה וטלרים חפאו הנשש אםטמאו
 יותר צדיק תהי אל שאת לו ואוטווה קוד בת יצתה חמאהסה
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 אכ")זר רביפהקי
 טתעובין יתת בני ראה עמלק לטחנה ע%4ל שמריכשבא רצי *אתו
 ויאסף שנאסר עטלק סחנה מתוך התפררו אזל עמלק סוגהבתען
 אלא בלבד סשה עם אלא עשה לא והלא חסר יתרו עשהישראל בני כל עם וכי ינו' אוסיפך פ! tp~op סתוך רדו סורו לכווגאול
 עשה כאלו חסראל סגרול4 אחר עם חסד העושה שכל לסר אתהטכאן
 בניו נמלטו סשה עם שעשה החסד ובשביל ישראל כל עםחסד
 כשבא אוכר יוסי רבי . עטלק טתוך קיני ושר שנאטר עטלקמתוך

 את ישראר ארץ שבסביבות העמים כל ראו ישראל לארץסוחרר
 ואסיר שנאטר מסקוסו איש וברחו מאור ונתייראו סנחריבמתגה
 ננשב וישכעאלים אדום אהלי שנאכי עטש עשרה וכלםישטעאל בני עס ונתערבו למדבר ונכנסי . שושתי ועתירותיהם עפיםנבולת
 עטפ נלוה אשור גם צור יושבי עם פלשה ועטלף עסון נכלוהגרים
 4 וגו' כנלנל שיתטו אלהי שנאסר דוד בן ביד ליפול עתירים הפוכלם

 וארבעים חטשהפרק
 הסנה טתוך למשה הקכ,ה כשנגלה אומר יוחאי בן שמעוןרני

 השבע העולסים רבון הקב"ה לפני סשה אטר למצריםשלחו
 לפור רבר אדבר שלא עושה אתה לעשות מבקש שאני מה שכללי

 ה81 מבקש שהוא סה שכל ח ונשבע ויהרגני תעשה ולאפרעה
 לו שנשבע וטנק הטהר וסיום לארץ מלהכנס דברים משתי יתץעושה
 4% לאחר הרברות את ישראל וכשקבלו . ה' נאם נשבעתי בישנא'
ovאלהיהן את נחאאין היו הסצרש לאהרן ואסרו אלהיהם את שכחו 
 אלהיפ לנו עשה לפניהם אותו וריאין לפני וסומדש טשוררשוהיו
 לגו עשה קום לו ויאסרו שנאטר לפנינו אותו ונראה מצריםכאלהי
 אחותם ם וחור אהרן משה של חברה אצל להם הלט ונו'אלהים
 אפרת את כלב ויקהעי עזובה ותמת שנא' אחותו בן חור  שהיהומנין
 בת פרטיני אפרה סרים של שטה נקרא ולמה וצר את לוותלד
 שסו נקרא בישראל שעטר וגדול נשיא שכל הרור טגדולימלכים
 וראה והרנוהו עליו עסת שבישראל והבזויים קשים דבריםלישראל כצכטז החהיל החר וסנדולי יהורה טשבט חור שהיה ולפי .היה הדהר כגדולי מרכים בן פיטיני בן אלא היה יהורה משבט ורבאהיה אפרתי וכי אפרתי איש בן זהור אפרתי גבס בן ירבעם שנלאפרת
 שכקרב ראה סה אהרן וירא שגאסר טובח ובנה שנהרג לחוראהדן

וער  טספיקבאור
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 אייעיר רביפרטי
 לבין בינו דין אתק ק . טזבח זוכן שנאסר מכח פנה אוותו בןוער
 טביאיפ הם סיר תהב כסף לי תגו להם אומר אני אם אטרעצמו
 הרבר וסיר ובנותיכם בניכם נשיכם נזטי תנו להם אוסר הריניאלא
 ולא רם ולא הנשים שמעו י תז' פרקו אהרן ויאמר שנאטרבפץ
 ותועבה שקוץ לעשות להם שאררו לבעליהם נזטיהם ליחן עריהןקבלו
 בעה"ו שכרן הקכשה להם ויתן לכם נשמע לא להציל כח בושאין
 לעוה"ב שכר להם ונחן הששים מן יותר תרשש ראשי טשטרותשהן
 עריך בטוב המשביע שנא' חרשים ראשי כמו להתחדש עתירותשהן
 לבעריהם נזפיהם להם ליתן הנשים שטעו שלא האנשים ראו .וט'
 המצרים כמעשה באזניהם הנזטים היו השעה אותה ער עשוטה

 נשיהם באזני אשר , באזניהם אשר הזהב נזטי את העם כליתפרקו שנא' לאהרן ונתת באזניהם אשר נזמיהם את פרקו הערביםוכמעשה
 של ציץ הנזטים נין אהרן וטצא . באזניהם אשר אלא כאן כתיבאק
 לבד ואותו עגל צורת עליו וחרות הקרש שם עליו שכתובזהב

 כאן כתיב אין באש ואשכיכם לי ויתנו שנאטר אש של בכירהשליך
 שנא' ישראל את להתעית ניעה והיה לתוכו נכנס סטאל אופריהורה רבי . ישראל אותו וראו גועה הזה הענל ויצא באש ואשליכהואלא
 רר ויזבחו לו ותשתהוו ונשקוהו ישראל כל אותו וראו קצהו שורירע
 עמהם שעשבני נבורתי כח את ישראל שכחו למשה הקכ'האסר

 עטך שהת כי רר לך שנא' זרה עברה להם ועשו סיף וביםבטצרים
 סשה אטר כגרורתך רר לך עכך שחת כי רד דך לסשה לואסר
 שנאסר עכי אותם קירא היית לפניך חטאי שלא ער ובש"עלפניו

 . ונחלתך עטך והם שנא' הם תחלתך עמך . עטך שחת כי ררלך לי אומר אתה לפניך שחטאו ועכשיו עמי את צבאותי אתוהוצאתי
 בררת העגל ואת המהולות ואת התישם את וכשראו עטו סשהוישן עצמן את סובלן ים הכחוב והיו יורר והיה הלוחות את משהלקח

 יכול ולא פשה ידי על כברין ונטצאו הלוחות טן ופרחוהכתובים
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 אתישר רביפרקי
 ונשתברו טועיו והשליכן הרוחית את ולא עצמו את למבולסשה

 הוה לעם עשית פה לאהרן סשה אסר ההר תחת אותן וישברשנאמר
 לחור עשו מה ראיתי לו אסר . טזנוח פרועה כאשה אותםפרעת
 העגל במעשה נשתתפו לא הנתיאש כל אופר ר' . טאר הרבהויראתי
 הגשומים אלא אצילי ואין ירו שנח ?א ישראל בני אציף ואלשנאסר
 ר' . ישראל אלהי את ויראו שנאטר השכינה פני כראות זכולפיכך
 שנאסר העגל בסעשה עצטו שתף לא לוי שבט אף איטריהודה
 בני כל אליו ויאספו אלי לה' סי מאסר הטחנה בשער משהויעטור

 ורקח ונתגבר נתחזק סיר נשתתףעסהם לוילא6י.ראהמשהששבט
 על עפרו את והשליך הארץ כעפר וכתתו . באש ושרפו העגלאת
 וכל לישראי משקה !היה עשו אשר העגל את ויקה שנא' הטיםפס
 ושגט זהב של נעשות שפתיו היו לבו בכל הענל את נושק שהיהכי
 שלה . איש אלפי כשלשת מישראל שנפלו עד אותו הורנין היולוי

 חטה אף קצף הן ואלו ישראל כל את להשחית מלאכים ה'הקב"ה
 אס ועטר יעקב יצחק אברהם לקראת ויצא סשה שסע הרוןמשהית
 כצאן נתנו בניכם שהרי הזאת כשעה לפני עמרו העוה"ב מבניאתם

 העולמים כל רבון לפניו טשה אטר . האבות נ' רפניו  שם ועטרולטבחה
 ישי שנאסר השסים כככבי זרעם את להרבות לאלו נשבעת כךלא

 פלאכש ג' נצרוג האבות נ' ובזכות וגו' לישראל ליצחקלאברהם
 om~ אה קצףטישראר

 השבועה לשען רבש"ע לפניו אטר ב' ונשתיירו
 ונעצר בך ?הם נשבעת אשר שנא' טישרא? משהית עצור להםשנשבעת
 לפניו טשה אטר ועור . ישחית ולא עזן יכפר רחום שגא'והואהפשחית
 מחרון שוב שנאטר מישראל הרז! עצור ינ שנשבעת תשגועהלסען
 גר בני בנחלת נתלה רירה כבית בארץ הפר סשה עשה טה .אפך
 שהיו זמן ובכל האסורים בבית חבוש  שהא כאים אף חרוןוממן
 ישראל את ודהשידת ברוחו לנשוף פיו את ופוער עילה ה!א חוטאיןישראל
 ופורידו השם את עלי! מזכיר משה ה.ה , פעיי שטו נקראלפיכך
 כל כננדו קברו את גתן הקב"ה ע,1ה טה סשה וכשטת לארץלבטה
 את ולהשמיר ברוחו לנשקי פיו את פוער והוא חוטאין שישראלזמן

 לאחוריו וחוזר מתפחד הוא כננדו כשה של קברו רואה הואישראל
 : פעור בית טול בגס אותו ויקבורשנאסר

 וארבעים ששהפק
 שעות בשש לחדש n~ea שבת ערב ;ככר שריה בן שישרינ*

av1ישראל חזרו כיוס ששת ובתשע :.דברות אר; ישראל קבלו 
 והיהלאהליהם

 הס'
 שבת באותו שבתו ?פיכך יסים לשני להם מרן

 כ5 סי כי שנאמר הקיקה של קילו tybi-'t שבו החג בשמחתשמהש
 נקו; בלשון לסשה הקלה אטר חיים אלהים קול שפע אשרבשר

לי  6': י'ג גיגוס . מני!)סן יד )ך : פוס יום! )6 סם ירפ! ), ihne' . Shln't נ! טופסיפנ) טספיקבאור
פ, יגדיש thlmt : מגדופך רד סחט"! Pt(tfe . גסג')ס 6)6 נ1!)כ 1ן וסס' )6 . מנד!)סןדי

~GD 
 מון . ס!ג5 סיס !סגפג ס"ס מ' מס6!' ס'! ס)!מופ ד' פרק ספמס ירושלמי . גי'

 ד' פוק טט6 61)י' ג'6 נ' פוק סד6'י !סי' . ע'ג ומסגר! !~פ)! מגס ט'י עגיו גססנטסרמ
hnw1Dפחד ס'6 פרכס סמ"ר . כ!' מ)6גיס ממכס : סס6 גי סור! : 

 פ! מיי !גפנמופ6 יום. ס. סדי מפס!, !י'1 מסיין ג'ו סייט גי. יום 6רגפיסג(1
 פי 15א ע% ועיין גממה (DW'h סיס )6 ס6פ,פים י!ס סי 1bt)Dספ6



 אישר רביפרקי
 לישראל תורה שנתנה שמיום מלסר אנא תשוב גתה אף עוליאהמכם 4כם שובו 4הם אטור לך שנאסר לאהלו אהד לכו לישראל אטחןלך
 יהושע ר' . עמרי עמור פה ואתה ושאטר אשתו אצל סשה קרבלא
 ביום בטקרא קורא בהר טשה עשה יום איבעים אוטר קרחהבן

 ועשה ישראל לייטי את והרג הלוחות את שבר בתמוז ובי,דימעה אל גרר הלוחות את רקח יום ארבעים ולאחר בלילה בטשנהושונה
 כל את והרג הארץ כעפר וכתתו העגל את ששרף ער בטחנה יוםס'

 במקומו שבט כל ורלזקין מישראל זרה עבורה והכרית לעגל נשקאשר
 והעכירו הרוה אלי עלה לסשה הקנאה אסר אלול הרשובראש
 עכוםץ אחר עיף יטש שלא להר עלה משה שהרי המחנה בכללנופר
 בתרועה אלהים עלה ונאמר שופר באותו היום אותו נתעלהודקביה

 חדש בראש בשופר תקעין שיהיו חכטים התקעו כן ועל . שופר בקולה'
 אלא הארץ מן נבראו לא הלוחות אופר כהנא רג . ושנה שנה בכלאלול
 . המה אלהים מעשה והלוחות שנא' הקביה של ירע מעשה השסיםטן

 הטבתב הוא . הוא אלאים סכתכ והטכתב מקרם שהיו הלוחותהטה
 וכשאסר חיטת אלא חרות תליי אל הלוחות ע4 חרות . סקרםונהיה
 סנפרינון של מהצב . וגו' אבנים לוחות שם לך פסל לקשההקלרה
 אבנש לוחות שני יפסול שנאסר וחצבן אהלו נתוך לטשהנברא

 לפני יושב כהר יום ם' ועשה הלוחות עם  טשה יררפראשינים
 מנס );1 )סווומ גוס סגוו;ס . ט'ג טס ט) סמ(,ס מלמזו סיס וג1'1ס ,סגגסג טווססבי, 0קגש גיח 5יגא טס גסנמומ6 . גי גיוס גמקר6 קורץ ו'ס: פסכם טיט ופוזכיח"'6 הקניה ממפיקבאור

 מפתיו: פ) ;נפיס פסיו גע'פ סורס ')מיד נספר )ר16ת 'גו) שנו ו06 . 016 1ג יטגג )6ם
 ור) . גי' מ'ו יוק ו'8 ג(וק' ס";" . ריס פס' q:o סו6'ס )סרן 011 . גממ;ר, ,1ס מ.זעסס
 פפפי0 ס)סס סיס גמר מסרי גממ;ס י1ס לניגפים וטטס טגסכ מס גסדי'6 ספרזעפות
 טגן). ערס 6),) וגר'מ ג"ג יוס 1טטריס נחספס וירו פקס גימור טט7 וגינפס . יוס6רגפיס
 6'1 דפיין גמיוגס גסתו' ודש סייפס6 וגוהק גסר6'ס ד)6 מדמע פרקף רגם os1U סורזפיין
 סני' וגבס ג1') . הסי פקס מטס ססד' סממנס )ג) טוסו וספג'יו : סם וגחנמומ6 ז'פרק
 ז6י5 ולסי . )סר פקס מכס מיי הסס וגנינו גורס סמקיפס.נתקנ11 "יי טס) וו" . ססזפוי

 6פר לוך - וט גטופר oSun ו6ע :hwnin ;יסים סיו ;מי )נו נות מפגיייס סו1טפלז6ס
 גסלופס 6)סוס טקס סי ונ4. גטר1טס 16סיס קלס כסמר ג(ופר סיוט 16פו ;סט)ססקג'ס
 6גי . הגס יכיס מכעס יוס גיס דגסיג זו'ס סוופסס"נו

 ;תפלס גוס נס . 5מרפ נ5מוני עסו 611 גי 5מו. סיגי ידו סטו . גמיגר מוסר ינקו))ורסק טחי . מיוחס טומר גק1) ס,
 שפז )וקוי ,טנס ";י גג) שון גז'מ גססי סוקעיס סיסיו התקיט ושן ס61. גידךפיקוס
 סס נפיר . וטיס סיס גג) h(S1 גר'מ גנוסר ח1קעין סיסיי סמגמיס ~titpp גן וט) :תסופר
 . וגו' נעיי סופו יפקע 06 כנ6מ7 תיגס 1tD'r 'מ67) 6ק רסוסיי ביי סמוזפ 9נ)ווסייס
 מ) סגריימ6 פג91 גן נם סס1ר טסייס 6)1 יגריס סיום מסגין (oh1 סס סגי חוי.ופמ1ן
 יתקפ 08 פסוק סגין )6 וכסדרך 1ס "מר )6 וט סימר ממי 1ס )נ1 ,יין 81'ן ירך-יפונן סרי ג% מגג1יו סממיות 1)6מר . D'Jg גלני ,ס וסי' 1נ1' טוסן יסקס מ6ס ר6ש פוךשגיר )'ס למס גייגר .(חקסו מניסר רסס o('h טינר מק"י . )ס"1) סקסם כן וק) דישפרק'
 166 ר"מ גיוס )תקיפ פסיקינו )מס ODP ומת bIh קינו ספדר.6 סו טרמו וגן יגףטי"י
aip"(תסרסו וגר טסות 6מר ,ז וס tPpn~ וס גיוס tDiD פשו יגיני מלס עתיים גטג'ר 
 סקיפס פותו סעפי וגי ")6 . גמ:,גס )סנפירם פין ס1ם י'ח ט) 11 )תקיטס וקין .סס)וס
 סו סח,זס ,מי יחי ג;1 כנס מוריס סוסוסוסיף גגוייח" טקסית 6מ7 נססות . 16עסיס
 . גס1פר סוקפיספופ

~DD1 
 ושפטורי גיי ס1ן כמזל נמי ג) ט, 11 מקיטס

 SD1 . סתסוגס ע)
 ש מטורי סטורו סיוס גי6ס ממט 6סר . וגו' סופר יפקע eh פסוק סעור סג,6 ,סזכר

 (NWVW וג6 . קקי טר"(ונופ ספמ1מ ע1 . סקרן מן ;גרך hS ס)ומופ : גפק,פתוסמטוגס
 וס)ומוס סין.יי;,1 ס) מממ1נ כ,1 סכ;,ומ "יתחיח 5מי1;ית )ומום סי6סומפ ג1ומומט)6

Dt)trh)~1'מבמופק פ'ג 6נור'נ נ"נ עריגין ס'1 6גות . גו' מרנת סקרך 5) : ס"מיס מו ס 
 מוכרן) . מירוס 6)5 :מס

 מרוי
 סירופ 616 חרון 6'ח hbh ס)ומיח מ) חרום מ6י גשמית

 ו מיר1פ אקסון ויסו מקיק וגק חיוט S'D~1D י') ופק"פ סס( נויך ס)ושס גסגיי ס6פפש)
51



 אמשר ' הרביפריך
 ביום.חשסש סשרח 'בחת יד8 רבו לפני ישנ שחש סה"מהגאפ"
 חתורים נתטה לא סעמז השעז טלאכי * אסרו . nww nibaבדת
 אבך4ת את בבר גתההה כתיב להם חומר סעאק חשי לטעמו.ש68ש
 3ץ2 באהל. כייסהע ארם בתרה כתיב זעוה אם אב %ם ומהיש81מך
 עמה ענו יא וחשו בשביית אלא נתנה ולא מות סקרה ,ביניכם,מ4ן
 של טבטח' עת וההיה- העליזים אל בוזכטתו פשה עלה אסרושכא!
 . פבטישז עח יורר חכם עלה גבורים עיר  שנאסר השרת .סלאבי
 לו וגת% הם גם עםהו לכהיה תורה הקביה שנתן השרת סלאכי'יאו

 למרום עלית שנאמר אדם רבם רפפות שר ופתק, אגרותסתמת
 ברברי ודרש בהר סשה עמעשה ס' אוסר נ!בתירא שבי.שבית
 הנר ההורה את לגזז יום ארבעים ולאחר באותיותיה וחוקיוהורה
 'eh יחק 'לישראל הנרמלה הכפורים ביום השביעי לחדשינעשור
 בתורה שיאע' אוטר זב-ה ר . עולם לחקה לכם זאת והוההשנקמר
 העבירו ביום 1ב1 נפש!תיבם את ועניתם בה כחובזסצאו

~o7e 
 בכל

 ים ואלחץ קפן וער טגני אשה וער טאיש העם כר שיצומוהטרפה
 ובעים ופה בעלט מכפר הכפה-ים שיום עומד העולם דדה לאומכפורים
 אשן הבא. העולם שבהק העהץ שבת לכם. הוא שבתק שנל.שבחשיבא

 על סכפר רנשרים שים עובר אינו הכפורום יים עוברים הנצעריםגל
~prvחטאתוכס. הכל עלקכם יכפר הזה טום כי שנאסר החסורות וקל לות 

 אסר תרה  rut:"1v ים חטאתיכם סכר ארא כתיב אק ימוזגשאוזיכם,
 העגופ" כי על o~y שר רבונו הקכ,ק יפניסמאל

 ועל רשות וש יועז
 ביום עליכן רשית רך יש דיי לו אסר רשוח לי מתן אתה אק*שושל
 לפיכך . עליהן-'ישות לך חין לאו ילי חטא להם אפישישפה"ם
 שנאטר ישראל של קרבן לבטל שלא הכפורים ביום שוחד *צ1חמ!
 עורה קרבן הקביה שר מדלו . לעזא% אהד ע0-ל לה' אחדגורל
 שנאף עיין ישראל של a-eanv זכי חטאת ינעיר עזאג שלונוי*
 בחם נמצא שלא  פטמי ראה עעותס כל את לין השעירינשא
 עומרים  ישראל כך ק8יצק להם אק השית  סלאכי טה בשטיםהוות כמלאכי בארץ אחר עם לה יש . רבששע לפניו אמר ר3פורים ביום!,אא
 ושתה? אביה להם אע  השרת פרותני מה הבשרים $at רנ6הם9ל

ק-  טספיקבשד
 פססנה . כו' תסוטו השינס מנוע: !0ש ג': ס3חס'0 מ'. 06,6 % ש3טזי
 : כהדס מסוום )שא קו6 ה41 וס'% . סם סג'ס : נ,? . רמ*0 ע אין *ני!ם :5'
 סוטר ס!6 . גיס'נ סדיסט יטוס )ן ים סרי : סמס'פ ומ6 סקסן וסל . פפס'פ %רוחרעע ahc~- יפ! . רמ9 3י חסן 006 15ן Shxt ע, . 6יס 3ני !רפ6!ס גיעי)!0 ססס פ0פ0זש"

 ותפוש גי! הני ישח. * *ן זגזוג 6יסג6 סספע . פתי olfn*( סר )6סס,מ רשתיש 5ופ הפי ג) סעד מימסריך סינון ג'6( כרטס ויקור ג' )'3 ודיים 6' ל (finv:ס115רס
 15'פ סער )נם* רסס ס" שרוקה סג' גפם % קיטים פ'!סג עזפסי . פוזפפיסיס %1415
 % כ) געגיא טץ9 גטס'כ -עצירי רמח )ן !ס כרי גח טיילו מס ג! 6ס . פקפרגספל * ס) ספנייך פ), 6ג) רסוס )ו 6ע יינם ג! סע!פ!ס יפנירוס וי!ק6 נק סרק סוכ'י'שי'

 גסינו. קרגוזnnnqot 0 שפלס יפוש פיעם השיפו לשר גי . aw'( שהי * סלמסשפא.
 br יץ געוע פוג יאק 3ע,ל וירש צוים. יסלם סי%.ר ס,6 ואל גש נס ג6פ9יגס
 6ן)סס פיזם פס שנהג: שק יגס מס' געי פג6 גו'. ספ6) :'%ס מש גי%סומר
 פקעי 06 )מף מרמסס .קמצן

 tn?d 4זם ס6ק %% פיר חמל י( % "מק5) ירסק
 !דניס ומשפס 8%! גני t(em? . ה-.ו נשל סג)יס- מס מ . שוס י%! מפשטוגיסה
 מויסזס פורו טס"סגשי.. f~s-גי'9 יחג גי פהז!יס 'lh1S נך .לכיסי.שפרפר )*י ס!6 )זן סי 9שש. ל ו)זמקוםס- שיגסס רצו . ונקסם ש פ!פהס מ1ס'ג: ית'גו
 פרוף סויפו ס" 15ש גשש וגרס יפקסס סעס ג) פישפוש 'vb גס שונס נ*הפגינו



 אישו רבישהקי
 מה הכפרים ביום חטא סכל נקיים האראל כך חםא סכל נקייםהשרת טלאתי טת הכמרים ביום ושתיה אכילה להם אק ישראל מםנך

 בינאום מתוק- שלום ישראל הם כך ביניהם שהווך שלום השרתסומכי
 שלהם הימרמר כק ישראל של עתירץון שוסע והקב"ה . הכפעיםביום
 קטן ועד -למנעול הקהה עם כל ועל הכהנים ועל ר~מזבח עלוטכפר
 אראה הכפרים גיום סשה אמר . הקרש טקרש את וכפרשנאסר
 אסר . ישראל של שנותיס על מכפר אני ואב"כ הקב"ה של ,יבודו
 משת הקכ'ה 6 אסר כבורך את נא הרצני רכש'ע הקליק לפניתושה
 יראני לא כי שנאסר תסות שלא סגודי את לראות עול אתהאק

 הטיאכים את לפניך אעביר ואני הסערה בפתח ישד . רצעךאעשה אני לך שהורעתי והשם לך שנשבעתי השבועה לטען אלא וחיהאדם
 וכשאתה . פניך ער טובי כל אעביר אני ושסר שנאסר לפניהסשרתש
 ואל בכחך ועמוד לפניך עומד אני שם לך שהודעתי השם אתשוטע
 אמרו . ארחם אשר את ורחמתי אחק אשר את וחמתי שנאסרתטהר
 א% ואין ובלילה ביום משרתים א% הרי הקכ,ק לפני השרתטראכי
 . כברך את לראות רוצה אשה ילור )זה * כבורו את לראותיכולין
 הקביה עשה מה מות ער נפשו והגוצה להסיתו ובבהלה בזעףועטרו
 עליו וסכך שניעקר יאירה חן בענן ה' ירד שנאטר בענן עליונגלה

 ושטחיך כבה" נעבור והיה שנאטד יסות ולא ידו בקוהקבשה
 טעליו ירו כף את הקכ,ק הסיר וכשעבר . כפי ושכותי הצורבנקרת
 ציעק סשה ההחיל . כפי את והסירותי שנאסר השכינה ארוריוראה
 לעונותיהם נא ישט לפציו אמר . וחמן רחום אל ה' ה' ואסר גדולבקול
 של לעונותיהם נא טלה משה אטר ואלו העגל מעשה על ישראלוטל

 וכן רטן שעת שהיתה לפי כן nw~p היה החרות בל סוף ערישראל
 של לעונותיהם נא סלח אטר אלא עניתץ- רצון בעת אומרהוא

 יאמר שנא' nsy~ כדבריך הרי הקניה אסר ר*נל סעשה לישראל
 ! כרברעי סלחתיה'

 וארבעים שבעהפרק
 יריו לישראל תורתו ליחן הקב"ה כשירי אוסר ערר בן אלעמירבי

 ישראל גבורי של רבוא ס' כננד השרת טלאני של רבוא 6'עמו
 אותן כל הטפורש בכתר ישראל את ועטרו ועצרות וימתובירם
 טסלאכי הקביה לפני טובש הס המעשה אותו עשו שלא עיהערם
 היו ולא הטחן מלאך ברה טשל ולאהשרת

 יוצאיי
 כבני לנקביהם

 סבור להם ואמר הקכאה עריהן כעס הסעשה אותו wvff כיק .אדם
 אתם אלהים אסרתי אני שנאמר השרת כטלאכי לפני שתהיוהייתי
 זמן כל אימר יהורה רבי . תטותון כאדם ועכשייאכן כלכם עליוןובם

 כך . וביקרו ובכבורו בטראהו יפה וצא תנאיהן בנרי לובששאום
ררו  טספיקבאור

 5י"ס'
 יפיץ וסו6 לסיוע) קפי *ao ew מדווש גי 61פי פ'נ( פ'1 מוש פ61פרי!ן

 . סמוי לני) ow 6% פופ . פוג פיקס. קט מס6מ 6!ממ )66 י1ימו6 ~מ6 נטי*ץ
 : סגיני ג)6 סג'י פ) ומייוון גוס וספיר ט, פין ספה"נ. פ61סיו6פ

 4* פ4'פ ש יס6 ס' י111 ! פש 6' *'מ טיס . יר' פרפן )'ק קג'0 מלי סופרק
 ד'ס מס סש' ג' %) )ספפ'ס ססוי'osi 6 גו' וגם ולסריס פ6ס סני' מספגל

 06 י מס *6 105 )ק גולפן גיסם גפ) וימן 6פי ניס*% 1ב'ס וססוו'6 פוג.ג1' גסיי* גיס סיפג סייס מס שני סרי יגיס וי!,!ו 1)6 ויס:1!ו ענוג 11') פגיעדו
פ'



 אתעזר דרביפרי
 כטלאכופ הקב"ה ופגי פוביה הס השם אותו לובשק כשויו ישרארהיו
 עדיך וסרר להם ואסר הקב"ה עליהם כעם המעשה אותו שקההפיון

 ט' השרת לדאגך ה'נילהירדו ובשחו לך אעשה טה חשרעהטעונך
 טה ואחר אחד כל מהם ונפלו ישראל גבורי של רבוא כך כנגררבא
 ישראל בע ויתנצלו שנא' כרצונם שלא ערוכיצו ונטצאש יחםאשנתע
 ר' . נקלת היה טא*ו היא כרחם בעל ויתנצלו אלא כתיג אוןיינצל:
 שנא~ר:י%ן ע"א להם עשו בטיבר ישראל שישבו שיבה כלשסר
 . עיא להם עשו אחריו כתיב טה יצחק ויקום1 ושתה לאכולהעם
 לכדיי שיעץ בלעם שלבעצתו מני רחקה רשעים עצת אוטר יהודה רבי , ע"א זה סואב במתאת לזנתי העם יחל שם כתיב טה בשטים ישראל וישב אוסר אחדוכתוב

 אתם אק א"ל אלף כ'ד  טישראר נפלו
 חוץ חנויות עשו סיד בה-אן לפני חטאו אא"כ הזה העם לפנייכולים
 ותעו כזונוה עיניהם סכהלות טרין לבנות רואים וויו ישראללמהנה
 ולוי שמעון . סואב בנתז את יונות העם יהל שנאסראחריק
 שבט של והגשש אחותימ את יעשה הרינה הזנות,טנאסר עלקנאו
 הוא אלא ישראל בבחורי גער הא זקנו שעשה טה וכר לאשמעון
 ישראר איש ושם שנאסר הטרינית ש בזנות בא בפרהסיאבעצטו
 ופנחס ואלעזר ופשה הנשיאים וכל תו', הכגיגית את הכה אשרהפכה
 לעשות פה יודעים היו יא ובוכים יושבים והיו הטות לטלאךראו
 גדולה קנאה וקנא הפד'נית על בפרהסיא שבא לפרי פנחסוראה
 יצא בריתו טאחרן ודקרו אחרט ורין הרוטח את סשה על סירווחטף
 את ואטץ קבה מאכל הקב"ה יו נתן לפיכך אשה של בקבהדרוטח
 קם . ה-וסח בראש ם ונסצש בארץ הרוטח את והעמיר4רועותת
 שאחה כשם ויפלל פנחס כעמור שנסטר *שראל שופפ נדולכדיק
 אותן וטקכו. ישראל כבהורי סכה והיה . בפלכים תתןשסר
 שעשה מה הקב"ה וראה . ויראו העם שקראו כדי ישראל סיגה ייותבכר
 רבי . הכגפה ותעצר שנאסר ישרש טעם המגפה אח ועצרפסחם
 מתושבי ז"ל אליהו של כשכו פנחם של שטו הקב"ה הסב אומראליעזר
 אתו היתה בריתי ענאכר גלעד באוץ תשובה ישראל וגעשהגלעד
 שכף ורבניו לו ונהן העוה"ב וחח העה'ז חיי לו וטפן והשלוםההחם
 יזרעו לו ודנתה שגאכר עולם כהנת כטען ריטעיט בק צדיקים ביןטוב
 פ4חפ עוטר אופר המודעי איעזר רבי . עולם כהונת בריתאישיו

הוחרש
 מספיקבהורי

 ז' טהס ונרעל ג'6 פוטם טמ'ר פוקז' ווט6 461' וגח' פסיקח5 איין l)taht)1ס'
טס~ק

 גמדגר יסרק) גגן ס יסיגס ג) : קוייך מס פסוק רגמי h?it' וכמהן מגפר '
 נאה סיקוס עמרים עמז ונגר גג,יסקס ~מכניס גמירסיס ימס גמקושס :מא' טאסותמו
 גסינו ונסיג . מו"נ גוס 6) )טוס ota ויה) : קבוסי )ו5ת . וס6ויגטס סיססמ'6רגס'

 פע) כפלא ג)עס גונו ונו' ~rt(Sh )גני זיו סוס כן יגסיכ . ס' יכונס ~wh :6ין פטוםאיל ספלי קש ס~סירין גו' luta גוסס כ) טוסן : וגו' חססחוו ססס ה6ג! וגו' רפסוסקר6:ס
 ממגריס . פחות 1פ6 מק.)ש בגי' ס0 וגמזני . כלפיס סני' סם גנפ' . ס' ממופ פסו :גי'
 רפן ג1' מ6ג) לנג'ס )ו חן יינך : וקמן מא* וגן ג;'1 . יטרף) נגפף פר ולץגסי:
 פס )יהון מיג פוק גמתס וסיין , h(1P סו6 "סוס גי אריסו גסס אחו קר6 "אסב) סמי סדקתי ויכג הונס מ' גס) . 6*סו ס) גרפו ויוחס ם) מפ סקג'ס מסב : לק)'1
 גרייט המין 4ס כמוו ד'ס ס'ג( ל"י )ג.מ גסוס' מומס ~ינבוט והמחסן . סירגוו'פהפפ
 כיכ )5 סמטסס מקוס ופג) . ססוסש סדגריו כסטים פ) י"ס י,( מסוס נ' סוק)"פסס
 ,גממם . odaot סמיי" 6פ סירס גוילן גי.ג )16יס1 שי' . 6סן ס"ס גרית, : ופט."~קים
ח פג* פפפ לזי'ק יקק)קס וגגססו : ג'ט גטין וסיף e,k גניסי 6ס * :הו סוני נקיגיג



 אלקמר שבישהקי100
 צחהש ~"" 5 שנכתב וכתב המפורש שם במי ישראל אוהתרים
מ באף nva1 העליהביר  שר טיינמ כישראל ארם ימהה ש5א 

 תרוקח רגליכט סרטם וצאני שנאסר רגלם טרפם הם ניעמטש
 שהפ ולעות לע"א עמטש ש1 יינם שכל תשתינה רגל-בםומרפם
 וכתוב ותירוש יין זנות שנאסר ולזנות לע"א הירושם ראשית6קזן
 איטר פנחס ר' . נסו בשר בזוללי ין בסובאי תהי אל אוסראחר
 מישראל שנפלו הסדינים לכם שעשו טה אתם אכרים למשה הקפנהאמר
 בם נקטת שנאסר נקטתן נקום תאסף שלא עד אלא ,איש א1ףנער

 טשבפי ושבט שבט סכל איש אלף לקח משה עשה טה . ונרישראל
 כיי את ולקח עליהם נשיא ר,עות ש והתקנא אלף י'ב הריישראל
 והביאו סדין nua את ושבי והלכו ביים חתרועה וחצוצרותהקרש
 נפלו אלו ער לו ואסר אותם וראה לקראתם ויצא פשה ושסעאותם

 התחיל בלעס נדבר יעי-אל לבני היו הנה הן שנאטר אלף מרטישראל
 נסתלקה ובכעסו ההיל פקודי על סשה ויקצוף שנאמר עליהםכועס
 לאלעזר קרא חכמתו מאכר שהקפדן לסר אתה טכאן פמט רקרשרוח
 אשר ינו' הצבא אנשי אל הכהן אלעזר ויאסר שנאטר טאחריו1קבל1

 4 צוה לא ואיוני צוה לסשה נהם אטר סשה את ולצוה

 וארבעץם מממונהמנרק
 וגף' ברית אברם את ה' כרת ההוא ביום פתח יכש א י"ערבי

 מסר ואתה זרע נתת לא 5י רבש'ע הקביה לפני אברהםאטר
 כי ארע בטה זרע נתת לא לי הן סנאטט הזאת הארץ אתןלזרעך
 ואו עומר הוא בדבורי כלו העולם כל אברהם הקבזה אילאירשנה
 שני רזיך אירשנח כי אדע במה איטר אתה אלא ברברי מאפיןאתה
 רבי . זרעך יהיה נר כי תדע ירוע שנוע נר כי תרע ידועפעסיס
 . שניס רד14 אלא במצרים ישראל ישבו לא אוטר עזריה בןאלעזר
 שנת יע בן ההן לטצרש יוסף כשירר וראה בא כן שהוא לךתרע

 שנה שלשש בן ויוסף שנאטר שנה ל' בן הטה פרזת: לפניובעמרו
 היה יעקב בן ולב שנה ל'ט הרי הרעב שני וב' השבע שניושבע
 חיו ושני שנה ט4ה בן היה למצרים ונררתו שנים שש מיוסףגדור

 וברדתר קל'ז לוי חיי ושני שנאסר olle קליו הרי שנה צ'נבטצרים
 סשה את ילדה שנה ק4ל ובת בתו יוכבר את אשתו לו ילדהלטצרים
 אוסר הוא וכא! . רדו כממן tffn כול! הרי שנה a')toe בן וסשהשנאמר
 הקניה אטר רא ערך ר'אבן א54 שנה סאות ארבע איתם וענוועבדות
 ביצחק כי וכתיב זרק- יהיה גר כי שנע זרע לו שהיה טשעה אלאלאברהם
 א'5 . שנה ת' סמצרש ישראל שיצאו וער יצחק וטשנולר זרעןלך

 וארבע שנה שלשי' בסצרי' ישבו אשר ישראל בני ומושב כשבוהלא
 מעקן עד שנים וה' בטצרש ישראל ישבו רדץ לו אטר ומ' שגה י'סאות
waמנ והם ואפרש טגשה ליוסף שבטים שני לו נולרו למצרים ננקב 

 השבטש פספיקבאור
 תגמעו איי "סקרו לפזאס

- ~lDD א1 % ש' יי!( יטש פוס )מיי גספי' גי נזי . מגפפו פגי ססקפון )פ61סס פש יפסיע ק ייס 'ס")מס סספמ )פ,'י. סמי 
 פפת)קפ וג61סו סו6 נגי6 06 גי' פמסס פספ)קפ מגמת, סני' ג' ס'ו וגססמיס .פשט

 י"ג 6נו- פף ono גפו ממש מגפפו מפוקס כ4ן 3ני!פ יופר נוכס לוס . ערג ט'פ6)יסע
 מס" וס49י :פ64

 1פפפ; פגש . יר' פעוי וי6פ1 : רמסם פסיךי Aix~ סיס אגיס ופן .
 : שיניסופלס

רוע



 ארעד רביפהקי
 רמף חרי לי טשי הנטעת כראובן ומנשה אפטם שנחמרייצבתם
 וגי. סדלנ בא זה הנס רורי קול אומר וטחוב ועליהם . עולםנבעות שאם אבות בזכות הקץ את שרלי שנה ת"ל הרי ולילות שששנה
 העבריו לא והלא אוסר ינאי ר' . תון נושקי אפרים בם גבוייםגלם אלף טאת'ם שנא' כיתם הורנו אהרידם הטצרים ורדת ממצריםויצאו ובנותיהם בניהם נשיהם Vw91 עטדו בטלחמה כח וגבוריוכה טזרע שהם לכם בגאות אפחם בני ממצרים אחכם להוצש,בזת נברה ואטר אלצים של כא מבני יגגת שבא ער ישאנןפבטח הי במצרים קראבין הטרחי שהיו השנש אותן כל אוסר אלהוזררבי

 עתיר לפרעה ריוטוסים שאסרו סשה מלר שלא עה  שנהושלישית שנים פ"נ הקג"ב של טיסו אחר שעה אלא ישראל אתמטצרש
 בלבו ואנש- והשב . טמצרים ישראל את ירמא והוא לוצלרנער

 שנא' עמהם טושלך והוא *יירה הזכרש השורש כל אתהשלשו
 הטליש שנים נ' בטל. הרבר תטצא תשליכ%ע היאורה הילוד הבןגל
 כטום והוא נולד הנה לו אבצץ שנולר ולאושר סשה שמלר ערשנה

 דיבורה הילדים תשליכו אל ואילך טכאן ונולד הואיל להם אסרסעיממ
 כסלאך סשה של תארו סשה של אבותיו רבו אומר נתנאל ר' .חייהם את המררו שנאן אבותיהם דיי את לסרר קשה ע% עליהם חנואלא
 אוטר שסעק רכי יקותיאל. שש וקראו יסים בה' אוהו סלואלהים
 בבית וחחבשהו הא פוב כי אחזו וחרא  שאטר אותו קראופוב
 שלשה ולאחר ירחים שלשה ותצפנהו שנא' חרישם נ' הארץתחת
 והכל לאור והשליכתהו בתיבה ושמתהו הצפינו עוד יכלה לאירחים
 כמ"במשאשהא בתיק הו"ויפה 6טשי

ן מ
 סשקמו

 . 1'6 יקם ח שמש וויל פ'ד ),פי יסר ו)י),ס. שים יחספס מיי טחפרק

 h~lt)1hil(י1יו'סי%
 נס

D~lnYP 4:סקנ'ס ז 
iigO7f)D סמ'ו'ס 1מטג,1:פפיס:'פיג' 

 "יס'ן' ש.י גמזים ען6יס6 סוס ? גמסג,, הסע, .מפוי nowl 6ו" ג61 )1 ס6מימ ס)6ומס
 ומ* גסנסיוין ' )כויסומגוש

 )ק סמוו למס גני 66 6'ל יהוק6) ססמיס פפיס כינס,
 ספ~יס וליפו : ססגעמי ק טסו- כ' נרסס יטס'ל מפויסים דגיו סג) סם רטב ,סי' .אפו
 ונגן ו'( ots) '6 גפ גנ' וסינוס ספיג יגקיetw) 6 ניס . ט' 16"0,מינו

 )ו~
 סליקק וגרי

 סגסוג פס ספירט סםז'ט
~1A1al 'ו מוז ספוגיים נס גו(" nuw עגני טנ גלון ס,לויס 

 שטיס גוי elvhiqelt וירט אקמר כפו גמ,ויס אופיס לפריס נגני פוגר ופי .קוש
 מקנ,ס'וסרג,ט 1קמפ גס )6ר1 יולי גללן סם* ססו)יד י' גווו. סמ1זיס פויס גגי גי6מר
'e)h56ריס ,יפ6ג1 טס מנסוג 6מר לגו . וא סייע נפויס וסי' גאז גלון סו' ונס . נס 
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 אתישר רביפרקיפפ%,
 בוכה נער וראתה ביאור לרחוץ וירדה בחמק *פץ שיאח"ה
nhbmnוקייטתו הוא צדיק הזה הנער ואמרה ונתרפאה בו ושזיקה כיה 
 וכל סלא עולם קיש כאלו ט,שראל ש"ז נפש הטקיים וכללחים

 וכהה לפיכך . סלא עולם טאבד כאלו מישראל אווז נפשחשובי
 וכל . מקום של כתו נקראת השמגה כנפי תחת 5יבק פרעהבת
 אל אצא סשה ויגרל שנא' אותו מגרלין הס פרעה של פמשיןבני
 הקהתי טגני אעור שהכה טצרי היאה ישראר בטהגה פשח ויצאשדו
 בתוך וטס% והרנו שפתיו בחרב ונטל אותו מקלל התודל .ברויו עברי 4דש סכה טצרי איש מרא שנאסר לוי טשבט 1vu~eשדוה
 טמפר והיה שנאסר ישראל  אלא חול ואין בוסל יפמנהו שנא'ק%של
 עברים אנקדם שני וראה השני ביום יצא . הש כרעל ישראלבני
 . רעך תכה למה לרשע יאסר שנאטר ואבירם יתן היו ומינצים
 את הרנה כאשר שבפיך בחרב אותי להרע מבקש אתה דתןאזל

 שסר אתה הלהרגני עליט ישופט שר לאיש שסך סי שנא'המצרי
 כה ואגל פרעה אצל ואהרן סשה וכשבאו . הטצרי את הרנתבאשר
 ה' כד פרעה לו אמר ויעברבי. עטי את nSar ישראל אלהי ה'אסר
 את וגם ה' את ירעתי לא  ישראל את לשלח בקולו אשסעאשר
 לאישראל

-n'Swa נחש עעשה פרעה לפני טטהו אהרן השייך סיר 
 נחשים ינעשו מטוחם והשליכו להרטמים פרעה קרא פיר .שרף
 סטה ויבלע שנאסר למסותם ובלע אהרן מטה רץ סירשרפים
 הם תם כשלג מצורעת והוציאה לחיקו ירו הכנט סטוהם אתאהרן
 יסכה מכה וכל . כשלג מצרעת אותם והוציאו לתיקט ידםהכניסו
 שהביא עך כן הם נם עושים היו במצרים הטינרים על הקבזהשהביא
 יכלו ולא שנאפר כן לעשות יכלו ולא השחין את ע5הםהקב"ה

 אוסר עקיבא ר' . פו' השחין ספני משה לפני לעטורהחרטומים
 לובן pa חבית בקיצית ישראל את פחנקים היו פרעהסנקלטורי
 נאקתם את שמע והקנסה הקירות פתוך צועקים היו לפיכךהלפנים
 ועור בריתו את אלהים ויזכור נאקתם את אלהים וישמעשגאטר
 אתכם וטצש ה' לקח ואתכם שנאטר אש של בכור בניהם אתשורפין
 בכיריהם את והרג סדה בארש הקב"ה להם ומדר סטצרים הברזלסכור

 עשה מה ממצרים ישראל ונשיצאו בכנוריהם פצרים למכהשנאמר
 עשה ובאלהיהם שנאסר ונשתברו תועבותיהם צלמי כל השליךהקנזה

 מספיקבאזר
 סי61 ניחס יוסיפ6ס. גו וס"ויקס : ס'6 ס'ל ג'ס י וכו' קמים ((olna 5ינפמ %ממ
 רנסנס מסי16ר פיס 6פ ולכמס )רמון סיורם 06 גי סימום % סגמוג ,גר פו), גו)מס

 ימס )6 ומוג )ינון סיס ינגס סעיפן . פססיפס וסוף י"1ס )6 סס,נ מוס סוייט)מינקם
 פגיע"ס ייפ לגן *פופ ))6 סו6 6סי . )רמון סיידם %סוג )ו פס )ס0 קסם *ס גםנ)).
 . ימרס )6 וסוג נסיפ6מ גן וסמויקס גוס סטטוס ומהעג רמס פסוס גילוי )רסוןסיס
 "קי"פ : 6 ).' סוסרי'1 ג' "6 ג'ג גי'. 5ממ נפם ~D'tpebS1 פקיו: פלס ס גלגולונס

 ,ומר 41ן פסס. :1'נ1) 6' "ימס ו"י פ" 'ס נס ס'גופ )סי' גייס יפיס ס" פקוס.גסוס)
 סיפם ומנסו פנפני) פסס וינו) 1511 6)6 ספד 1'ג11 גס'ג מגגו גשפס גוו) פועססז'נר)
 Sm וחין ונט: חופי 6פס פ)סינני )שן סממניי גפו . וסרנו ספמ'1 גמרו וופ) ! ג'**)
hlh.%י61 וטל eol mw 0מ יןסי4 פס גי 0ן( oh 0טפןסן סיפת גפם 1יפ Oh (1ש גמ 

 'סר6נ es" ספפמ רוסו )א . פפ סגפנה ניון )6 גמז) ספה פס פוני גרפס נסגפור;
 ס' lhw טס6 סט סמי פס כמו) פט1)יס 15ום )ס0 ס6מר פס'י0 חם4ל . ידויסיופים

 טיס וע" %פ* ונתפל ש6' ואייס יפ, שא ,פי עלג: יססע ו)6 גפיניג0 מלגל יפפ!י
 זית 06 לשפ'ס אטכס ספגם סויפת סטיו פעפע . יפך קג0 )מס פוגפיג )י נו06 .י%

von



 08צנב אמשר רביפרל
 נשקתם את גשושי את טממאק הטצרים היו שמר טפי ר' שפמיםה'
 בת שלומית ושטה משבטו .אשה נשא ין 'bbi בנו שכן לך תרע]עטם
 והדחה לבעלה והרגו. פרעה svxu עלוק: באו הלייה ולאותודברי
 ישראל וכשיצש לסר סר ואט לכה"ק מתוק אם הזרע אחר הולךוהכל

 את -ודשראלית אשה ב! ויקוב שנמטר וטנרף טחרף התחילמטציש
 הקבוע של יסעו של אצבעות חמש אהמר ישמעאל רבי . הקללהשם
 בתיבת לעשות 0ה לנח הראה בה קטנה אצבע . גאולות יסורכלן

 את הכה בה לקטנה שניה אצבע, . שתה תעשה אשר וזהשנאסר
 כחב בה לקפגה שלישית אצבע הש. אלהים אצבע .שנאסרהטצרים

 אצבע * אלהש באצבע כתובים אבן לוחחע שנשפר הרוחותאת
 ישראל יתש מה לטשה הקמה הראה בה לבהנן w)ff .לודארביעית
 הקבשה עתיר בה היד וכל הבוהן יחגו זה] שנאסר נפשםבפריון
 שרום שמואל לבני וכן יש.ראל לבני צלין שוע , עשו לבניוהשטיר
 שמר אלישר רבי . יכרתו אויביך וכל צרחי על ייה שנא'.תרוםארכיו
 שאל בו כ"מ הגאולה בסור כלם באותיות בתורה שכפלו אותיותה'
 אבינו יצחק גואל בו פש . מארצך לך לך שנע כשדים טאורא"א
 נגאל בו רן . טאור פסנו עצמת כי טעכנו לך שנאסר פלשתיםסיד
 סו- א"י סיף נא 6צילני שנא' עשו סיר אבינויעקב

 בו פקס . עשו
 עתיר בו ציץ . אונכם פקרתי פקר שנאטר ממצרים אבותינונגאלו
 הצטתת צטח יהם ורוסר ר' טלכות בסיף ישראל את לגאולהקב"ה
 ה'. היכל את ובנה יצמח וטתחתיו שמו צטח איש הנה שנאסרלכם
 ייעקב טמרן רצחק ליצחק מסרן וא"א לא"א אלא האותיות נמסרוולא

 סוד טמר שקב בן ואשר לאהע מסרן ויוסף ליושף ססרןויעקב
 ועשו  ישראל וקני אצל ואהרן סשה וכשנא אשר בת לסרחהגאולה
 שסרו  אשר כח mD זקנתן אצל ישראל וקני והלכו . לעיניהםהאותות

 באותות אין להם אסרה וכה כך לעיגימ אותות ועשה איש באלה
 האיש ודא אי אתכם פקרתי פקד לנו אסר והלא לה אסרו ססשהאלו
 ופיה פ"ה מאבא שסעתי שכך טסצרש ישראל את לגאולשעתיד
 שנא' ובטשה גאלהש העם האסים טיד אתכם פקרתי פקדשנאטר

ויאמן  מספיקבשר
ן  
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 !ד)6ן
 סי! : גמע(
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 ס5ו"
 תפסיד

 סוס נושע 1Wh" 08 סיג6 פ0ו6שן 6גי! מפי טסמפ מי!ס4 סנוקג)! .)!מר ניט .גמ.סס סלע גמשיס פפפ פסס 4!)י 4 סלפי,! ס6ין )160) פ" וים 1') .כרמנה גפג .)נ16)
 . ontew סכן סם "פוג 5י0 י% א)6 סקג'ס לפני וייוס נעי . רופס סנ61) יטיססו6
 . )פס 6גי! פגים 9טס מ4ש סוס י"ג ין ס'( הרסס רגס ג(מומ )!סו6 מ,06י 6מר' גמקוס5ג)
 מפרט 4בע 95פוש פסיו ג! פ6פיויס סט )6 ספססס יחס 61מי וג6 6גי! מיס גי)ס6~1
 )9י;ן סדגייס כ) )ינר6) אניי ויפנפן 6גי! פריס ;חלס פיך להפרס פקסס פקסס !),י)4י
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 קמעו יניפ"י 5*0
 אוסר עקיבא ר' ישראל. בס את ול פקד כי ישמעו העםרחק
te~wשנא' ישראל תבן נוחנק דיו לא יטצרש וג" הרבנש מתבונתואת שנא' לבנש חק להם לעשית כדי "8רחל אח טיק היו פרעה 
 מקהתכם ישראל וריו עשו לנו אוסהים ולבנים לעברקי Fu איןתבן
 ובנוהם ונשיהם בהסוהרם אוי% רוטסין והיו בסרבך הקשאת

 של בתו בת זרחי,באימר וסתבומם יוצא הרם 11יה עקכקקם נוקב היה ברבר של ווקשובנותיהם
 שותל"

 בחוסר ורמסה לצרת הרה וצתה
 צעדתה ושלחה הטלכן בתוך ונרברב טעא משך פ4 1ע8 ב4העם
 שלו בפית ראלבן את ולקח רגולאך טיבאל ירד הכבוד כסא.לפני

 בטר* נל הכה הקבזה נוליה הלילך ואוו% הכבזד כסא לפמוהעלד%
 אם הקבלה אמר . בכור כל הכה וה' הלירה בחצי ויהי שנא'טצרש
 עשה גנבש ררך עכשיו מצרים יאמרו בלילה השראל את כימשאני

 . צבאוהם ער סצרש טארץ ישראל בני את ה' החרא ויה היוםבעצם ויהי שנאסר השמש בנבורת בחציהיםסעערואלאהריגיסוומאאוחם
 יין ושוריין אוכלין ישראל 1י1 הקלה אותה כל שמר יהחיהרבי

 בסר צועקים היו והטצריש נרול בקול להקכ,ה וממלליםושסחים
 גרולת צעקה הזהי שנא' פתאים עליהם שבאה הטנפה עלנפש

 יצש רברים ל ובזכות . טת שם אץ אשר בית אין כיבטצרש
 זיע לשק ביניהם ron ולא לשעם החריפו שלא על טמצריםישראל
 נרכנת מסק שוב נל מלאש טמצרים  ישראל ויצאו השםוכיחח-
 ו נרול כרכוש יצאוואח'כ אנכי רן יעבודו אשר המי את %ם לאברהם שנא' הדברבחכרו

 וארבעים תשעהפרק
 זרעו כי ולהשריד להכרית ערכיה ייה 18ד יי"א: קז ש?"דבי

של
 עמל"

nSm1 זרעו כל ולהשמיר להכרית קיש בן לשאול 
 אנ3 על אלא בעי ארם על חסו ולא שטעו והעם המאול עטלקשל

 ושסע והבקר הצאן טיטב ועל וגז על והעם שאל ויחסולשנאמר
 כגגו שריר חהוהרחם עמלק על חמלתם להם ואסר לקראתם ויצאשמואל
 חפץ אע להם אטר אלהיך . לה' זבחים לעשות ושכקר הצאן לואסרו
 החפץ שטואל ושטר שנאסר בקווו לשמוע אם כי וזבחים געולותלה'
 כשמוע חבותם בעולותלה'

~lpa 
 . ו% אוב na1D שסוע הנה ה'

 גדול אויב צר אוש טאננ לעטור שעתיר הקביה צפה אוטר פנחסר'
 צורר האגני הטדתא בן הפן כי שנא' הרשע המן יה ואטהליוצרים

 ואוטר וטתפלל שטואל עטר ושם mtan בשהין דדה עירי איששנא' תידכי זה ואיזה הנן סרר ליהודים עוקם שאול ומורע היויריםכל
 ורקח לאביו שעשה הרשע עשו צרת תשכח אל העולמש כדרבין
mo ותה"ש שנא' אבותיו חיי לסרר לע"ז ומקמרות סזבה%ת נמשותנשש  ממפקבאור
 נפ% גן ~P?t פ"ר 5*ג סומם יחיי גר'. דגדיס ג'וג'יפ י ספקילפ סף ספח פי' ס'. פעי גי ויסדני ילל%: 5ו"% י6ופ י6 6סל פס נגדי,ס

 פודותי
 מציף ס!6 4': פוסס %

 ג4מ 61 דגר מקפי (YO. גיורתם סיס 651 יגי'ס: טיט פיכח טס ש הגייםשממס פנאי פ,ס שולפו ס" גפייפ( וטס מפגלי %4לס ועד וכסיג ספגטי 56מ דספע .מוט
 4פפ. וכפיר ומ: 'Isiw ופר  %%4 יש  פדל י,כ מיחס כשירסק ומ 'ow1  ו"פ44פופ

m~e1 מק"ו ח"%4 יל 4י4"פww גן4פ 4 ג4%% 4ן :~mO 
8ק



 106ננ אלהמר רביפרק*
 עד בניו בני ועל בניו על חמאתו זכור . איבקה לפתק מוחטרף
 את שמואל ושסע 91 אל אבותיו עון יזכר שנאסר הדורות כלסוף
 אכן שנא' הרע הטות טסני שסר אפשר ואטר גפיו לוחש אגגקול
 מנשים תשכל כן חרבך נשים שכלה כאשר שמואל לו אמר המות סרפר
 מאחרי ישראל נני בהורי את וקנך עמלק הרב ששכלה כשםאסך
 אמהר בתפלת . אצך טנשים תשכל כן ארמנות שכוכוח נשיהם וישבוהענן

 שנאסר ואלמנות שכולות נשיהם וישבו עטלק יכר כל כהרעונערותיה
 חילם שבר שטואל ותפלת חרבך נשים שכרה כאשר שטואלויאסר
 לפני אנג את שסואל ישסף שוא' בגלגל ישראל מעל אגנ בנישל
 דברים עליהם שולח הוא בנכורים שרירותו עושה הוא בכל . בגלגלה'

 לבית נכנס הרשע טימוס . טאימה גבורתן כח שאין להזריעןנסוכים
 שלח הקביה עשה מה לפני ימל ואויב צר אין ואטר הקרשיםקדשי
 ונעשה למוח שהגיע עד מהלך )היה חוטמו לתוך אחר יתושעליו
 להוריע, לימרין שני משקל סנה בן גוזל כמו יחושאותו
 הקדשים קדשי לבית שנכנסו וישראל סאוטה גבורתו בכהשאין
 עשה טה לפנינו לעמור יכול ואייב צר אק אומרים והיו לבםבנאות
 רות וגבה צר איש להם ,שהיה הרשע נבוכרנצר עליהם שלחהקב"ה
 הקב"ה נתן לא אומר חכינאי רבי . איש ינבר בכח לא כי לכללהוריע
 אותם וענו ועברום שנאסר מצרים לשעבור אלא לסלכייתקצבה
 חסריו וכרוב רחמיו כרוב הקב"ה עמהם ועשה שנה סאותארבע
 כי שנאטר שגה שבעים בבל ולטלכות שנים ררה כסנון חציהוחצר
 שנים ותטש ארבעש אוטר אבהו ר' . שנה שבעים לבבל טלאתל6י
 עלה שסלך בשנה יראה בא כן שהוא לך תדע . נבוכדנאצרסלך

 יהויקש רמרכות שלש בשנת יהורה טלך יהויקים את וכבשלירושלים
 שנים שמונה עליה ויצר לירושלים בבל סלך נבוכרנצר בא 'הורהמלן.
 תשעה הרי צרקיהו מלכות על מלך שנים עשר ואהד יהויקים מלמת עלסלך
 שהוא לך תרע שנה ושש עשרים הבית ומשנחרב הבית נחרב שלא ערעשר
 ישלשים שבעה בס טרורך אויל שטלך עד יהויכין גלית מן וראה באכן

 יהודה מלך יהויכין לגלות שנים ושבע כשלשים ויהי שנאפרשנה
 בבל מלך טרורך שיל נשא יחרש ושבעה בעשרים הרש עשרבשנים
 ופרס סדי מלכי סוף אומר יונתן ר' . כלא טבית יהויכין ראשאת
 ובכר שנאסר מרך עשרה ישחים בכל שנה סלך ארתחשסתאהיה
 של עשרו יראה בוא אוטר תנחום רבי . בירושלים הייתי לאזאת

 אומר הכתוב ועליו ומרס טרי ט4כי סכל עשיר שהיהאחשורוש
 שהעכיר ארמשורוש של עשרו היה ומה , גדף עישר יעשיר.והרביעי
 כמות שנא' עשרו העולם לכל להוריע העיר ברחוב ובסף והבספתן
 אלא כסף בכלי היה לא אהשוחש של תשמישו כלי יכל וכסףוהב
 ונעשים טשתנים היו ביתו וכלי הטקרש בית כלי והביא זהבבכף

 אבנים שלו פלטרין רצפת וכל שונים מכלים וגלים שנאמרבעופרת
 אליעזר רבי . וסוחרת ודר ישש בהט רצפת על שני וסרגליותמוטת

 אוסר טספיקבאור
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 אליעזר רבימרמי108
 שיאמר העמים לכל גדולות משרות אחשורוש עשה שנה הסשסר
 נ,תנין היו בטהרה מאכלו שהיה סי וכל יום וטפת שטונים רביםיסים
 מאכל לו מתנין בטוטאה סאכמ שהיה סי וכל במהרה מאכללו

 אומר שמעון רבי . ואיש איש כרצון לעשות שנא' טה לקייםבטזסאה
 אוכלין כשהיו סרי מלכי של מנהג!כל

 ושוהיי
 לנשיהם שביאים היו

 לראות כדי לפניהם וטרקדות טשחקות ערוה בשרנלפות
 כן לעשית בקש אחשוחש של בלבו היין וכשנכנס תוארןביופי
 לפניו שתבוא כן לעושת עליה קבלה ולא היתה מלכים ובתלושתי
 אותי רראו אבוא אם שכור שוטה איש לו ואסרה ושלחהערוטה
 תואר יפת שאני אותי יראו ואם בשולחנך לך יבוזו כעורהשאני
 לרבריה המלך ושסע היין בשעת שלך השרים מן אחר אותךיריוג
 אסרו מצאה ולא המלכה לושתי בקש טלאו היין וכשיצא ויהרנהוצוה
 .  עליה שגור  הגוירה ער בוכה  )התחיל עליה שנור  הגוירה שריולו

 ישראל בנות את מביאה שהיתה לפי הגזירה נצתה עליה נגזרולמה
 בשבת גיירה עליה נגזרה זה ועל בשבת טלאכות לה ועושיםערומות
 רבי . וגו' עשתה אשר ואת ושתי את זכר שנא' טרוטהשתשחט
 סמוכן שהיה חניאל ירי על זכאי ייי על זכות טנלנלין אוסרוכריה

 טה שכל תבכה אל למלך שאסר לפי אסתר על הטלכות נתנלנלה Ae(a ג1%ק
 מקיים הקביה התורה מצות הטקיים וכל עשית כתורה לושתי שעשית טין 4א4:

 המרינות נכל הטלך זשלת בך ימשול והוא בתורה כתוב שכךטרשתו
 אסר ועור . בביתו שורר איש כל להיות שנא' ממוכן ברברילעשות
 נערות אלא נעחת כל ולא נערות וגו' בתולות נעשת למלךיבקשו
 ותיטב להלן וכתיב הסלך בעיני תיטב אשר והגערה שנא' תואריפת

 שנאמר רואיה כל בעיני עליה וחטר הן הקביה ורגנה בוטניוהנערה
 י רואיך כל בעיני חן משאת אטהרותהי

 חמשיםמורק
Wwאוטר וסע" רבי . טרדני ושטו הבירה בשושן היה "יפי 

 והא כלבר סררני אלא הבירה בשושן הקורי היה לאוכי
 אבות ובן צריק יהורי שהיה לפי אלא בשושן אשר והיהוריםנת'ב
 רכר נכנס היה לא ובפיו יטיו כל בתורה עוסק והיה הטלוכהוטורע
 תפלתו שהיתה לפי מרדכי ושטו . יהודי איש נקרא לפיכך טמאמאכל
 . כהלכה פנים טאיר שהיה יאיר בן . רכי כסר הקב"ה לפגינכנסת
 רחטים דלתי על שהק"ו קיש בן . רח- את לקלל ויצא שמעיבן

 שהיה סררכי של חכמתו וראה בוא אוטר שמעין רבי . לוונפתחו
 המלך בשער awit והיה בלשן סרדכי שסו והיה לשישת בע'יורע
 שני ושסע טטא ' סאכל בכל שערותיה אסתר תמסא שלאלראות
 עתה לזה זה ואוטרם כשרים בישון טדברש שהיו הטלךסריסי
 טעט תנו לנו ויאסר טשנתו וכשיעמיד הצהרים  משכב הטלךישכב

 סים מספיקבאור
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 101נד אליעזר רביפרקי

 ונכנס ישונם סררכי ושמע זהב של בקיתון המות סם לו נתן5ים
 אסתר ותאסר שנא' מרדכי בשם לפלך הגירה ואסתר לאסתרוהניר
 אוסרו בשם דבר האוסר כל חכמים אמרו טכאן סררכי בשםפסלך
 אסר זהב של בקיתון הסם לו נתנו השקוני להשקותו הנהוניםסריסיו רשני אסר הצרו-ש מטשכב המלך וכשעטר לעורם גאולהפביא
 הן הסלך אחנט לו אמרו לפני הללו הטים את שפס המרךלהם
 ברורים פים הן קרים סים הם טובים טים והם יפיס הם הנלוהמם
 ומצא לפניו אותם שפמ סיד לשפכן לפני עלתה כך הסלך להםאסר
 וכל . עץ ער שלנהם ויתלו שנא' לתלותן הסרך וצוה הטות סםבהם
 ברלוסקפא אותו המניחין לפניו אותו כותבים היו למלך שהיהדבר
 היבר את וכתבו לפניו נקראים היו הדברים לידע רוצה וכשהיה .שלו
 פנחס רבי , הסלך לפני היבים דברי ספר על סרדכי שהגירהזה
 של זהב אוצרות שמצא בישראל קרם בעולם היו עשירים שניאומר
 ונען יהורה טלכי אוצרות כל שלקח העלס באוטות והטן .יוכף
 עשרת ואת עשרו את המלך יראה הקרשים קדשי כיח אוצרותכל
 הסלך גדל ההוא ביום שנאסר ולגדלו לרוממו המלך ורצהבניו

 כורעים העם כל להיות הסלך וצוה וגף הסרתא בן רומן אתאחשורוש
 וב? בגריו על פרוקם צרם לו עשה הטן עשה ופה להמןומשתחוים

 וראה לו שעשה לתועבה משהחוה היה להטן טשתחוה שהיהמי
 וסררני שנאסר לשקוצו ומשתחוה כורע להיות עליו קבל ולאטררכי

 הללו - היהור ואמר עליו הימה המן ונתמלא ישתחוה ולא יכרעלא
 לעולם אותם ששבר לפלך אומר אני ועבורו פעולם אבותי שתאיםהיו
 אחד עם ישנו הסלך ארוני לו ואטר הקלך לפני נכנס עשה טה ,ועד

 רצונך עושים ואינם טלכותך מדינות בכל העמים בק ופפולרמפוזר
 לי והתן ספוני חצי את קק טוב המלך ש אם להניחם שחה איןוהטלך
 מכרזת הקורש ורוח חנם לך נתונים חם הרי המלך לו אטר עליהםרשות

 אסטרונלוס אופר יוסי רבי . תגאלו בכסף ולא הפכרתם רשםואוסרת
 ובין ליום יום בין להנע גורלות והפיל פתקין אגרות וכתב המן היהגדול
 הטן לפגי מגורל הוא פור הפיל שנאמר לחדש חרופ ובין למשלמזל
 מנער היהורש כל את ולאבי להרינ להשמיד הפרינות בכל ושלחופו"ב
 ארר אורש הוא עשר שנים לחרש עשר בשלשה עשים סף זקןוער
 שק ולבש בנדיו את וקרע מררני ושמע . אריה בסול השלישיביום
 נשבעת לא העולסים רבון ואומר צועק היה העיר לרטוב ויצאואפר

 פכחה כצאן אותם נתת ועכשיו השמים ככוכבי זרעם להרבותלאבותי
 וקרא' ושלחה מאד הטלכה ותתחלחל שנאמר כחה ותשש אסתרושסעה
 את לו והגיד סררכי אל התך ויצא נעשה מה לירע כיתה נאם!להתך

 זהרנו ובא יוצא ?התך הטן וראה לאסתר והניד התך ונכנסהרנרים
 לבוא בעצטה היא אמרה לסררני לשלח נאמן אחר איש מצאהולא
 כטס לך לו אטרח סרדכי אך להשיב אסתר ותאסר שנאסר טררכיאל
 תשתו ואל תאכלו עליואל וצומו בשושן הנסצאש הירודים כראטע

 וקו( זהר מע הן ואס יסיםשלשת
 יום שלישי יום והלא מררכי לה אם-
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 אליעם רביפוזלי09צ
 צותכם אשר כי ועשה רבריה את שירכי שסע הפסח לסיישראל אע ואם זה דבר אוטר ואתה לסנהררין ראש אהה 4 אסרה הואפסח

 אכילה בלא פסח של ראשק יום שעבר פלמר מררני ויעבורשנאסר
 בסשדה ולהמן לסלך וקראה והלכה מלכות בגדי לבשה השלישיבעם

 הטלך בלבו המן אטר %21זו שאכש בטן עשרבנימן בחמשהשעשתה
 שנאמר המלכית בכל גדולססני ואין סרומסתאותי ואשתו אותינגרל
ויצא

 הטי
 המלך שנת נידה ההוא בלילה , רב ופוב שמח ההוא ביום

 שגת ונדרה הקב"ה הטלכים טלבי סלך של שנת נרדה אללהבאותו
 הסיף את שנתן זהמן בהלוסו וראה משנתו ועמד ונבהל שבארץהמלך
 לקחת שלו וסופרים שטשיו הטן לבני אופר משנתו ועסד ונבהללהרגו
 וכהגיר הדברים ופצאו הספרים ופתחו עליו שעברו מה לירעבספרים
 נקראים הכתוכים והיו לקרות אצים היו ולא וחרש בגתנא עלהתרכי
 בחוץ בא הוא הרי לו אסרו להסן לי קראו לעבדיו המלך אטרימיר נקראים אלא נאסר דא קוראים המלך לפני נקראים יהיו שנאסרשאליהן
 אלא הזאת בשעה בא לא בחלום שראיתי הרבר הוא אמת המלךאמר

 לנדל רוצה אני הטלך לו אסר נגנם שיכנס לו אסרו להם אסרלהרגני
 הסלך יחפוץ לסי בלבו -P?; אמר לו כעשות טה אחד לאישולרומס
 טגלש ואין בלבם אוטרש עמלק של זרעם וכל מסגי יותר ישירעשות
 יקר לעשות רוצה אתה אם הסלך ארוני לו אסר בפיהם הסוראת
 ביום התלך בו לבש אשר לבוש יביאו בו חפץ אתה אשרלאיש

 בראשך נתן אשר הכתר ואת עליו רכבת אשר הסוס ואתשהם4כוה
 כן אם שבראשי הכתר על אלא רייך לא רשע לו אסר שטלכתביום
 ונתון ואמר חזר הכתר על הטלך שכעס המן שראה כיון לי הנחהמה

 צא הסלך לו אסר . הפרתנדם הסלך פשרי איש יד על והסוסהלבוש
 הטן זה ששסע כיון הסלך בנוער היושב הנהורי לפרדכי בןועשה
 הטוך בשער העשב לו אמר טדיכי ששרם י(-בה יועדים יש לואמר היהודי לו אטר הרבה מרדני יש המלך ארוני לו אמר ונבהל נבעתמה-
 אוטר היקני סוה נדור על אם כי דצשב הייתי לא הסרך ארמי לואטר
 לך * אטר לו יועיל סה אלו אבל וריו וכרמים שדות תן לזהאבל
 4 אמר בפיך שגזרת סה כל לו ליחן יכול אני עם דברת כאשרעשה
 והסוס הלבוש הסן לקח סיד כן לעשות נאה לך ומלכותי ראשי חיושלך
 ה' אסר ש4ם . אין טררכי לו אמר לשלום לו ושאל טרדכי אצלוהלך

 שופה לו אטר פלך של טרכות בנדי לבוש קום חסן יו אמרלרשעים
 ויושב ואפר שק לובש יסים שלשה לי שיש יורע אתה איןשבעולם
 אסתר עשתה טה המרחץ לבית הוליכני אלא לי שעשית כמהעליו
 ישמעו אל להדליק יאמר ואם יחיה לא בני בי שיעמוד איש לכלצותה
 אל כקרוא הנר51 לבנו ושלח כרחו בער בנפשו והדליקו המן הלךלו

 בא לא לטה לו ואטר ברגלו אותו והכה טררבי לקח למרחץג(ררכ'
 ותא הרך לו והגיר אביו אצל הלך שלי עבד והא והלא בעצטואכין-

בעצמו  טספיקנאור
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e~eta 'יקפיא

א481  חזלב"שו וווציש ראשו וגלח המרחץ לבית עפו 6מם 
 שענאזא חילתי כהיש יתקנא לא איל על-הקום רכובש5ה

והלאבריא בו חיא טזא מרטך? 4ייורכב
 אבל בישראל מילי ועי לו אסר תשמח אל אשיבר בנפל בתורהנתיב
 טכרט וושן הסלך יפנ' מרדכי ובא . תדרוך במותיטו על ואתהשעבוים

 נו שאירע סטה.אש סבת אבל ראש tlernאבל
 ף

 נזרע אם בסצהם לפרעה שנעשה טסה שסעת ולא שהביו של8
 ב4ו _שעה בשתה טררכיחשנים

 אל המן את ולקחו אטה4 נערי .-
 אמר ושתו שאכלו נען בנימן עשר בששה אסתר עשתה אשרהמשתה

 ה אסתי ג י אם2נ.ח"גיי.מ41ר
 לעבדים ואלו יאבר יהרוג להשמיד אותנו וקנה אחר אדם שבא5ך בג?זת'נ יעטי בשאיתי יייתנפשי ת"ז

 הוא זה ה4 ןה הוא סי ר,טל,ך לה אטר . החיפשתי נמכר%וכמפחות
 טטשתה בחסהו קם והטלך פניו דשו טד , השה וע-ן הנק לואסרה
 הנטיעית את ~rsP התויל סיאל עשה מה הביתן לנן ויכנס.דרק

 סיד אנא צתי שכך המן בן אני אסרלו וכאחז מי אסרלוהאה"מלך

 ה% את ש המלרש אטר עליה להאחם%_
 עליו מלוהו הםלך מאטר שנאמר ותלותו המלך צוה סי בברזעמי
 אסלך ססרשי אחי מהרבתא נחמא זול אשפזו עשה סה שעהבכוהו

 נבהזהמשים קרשיהקרשים הטןטבית be יבשואסר6ישעץ
 הסיך צוה סיר ארס אטה חמשים העסורש אולץ ויעש שנאסראמה

 אנסה שנאסר סה לקחם עתו ת6וי הטלך ויאסר שנאסר 4י4מתו

 לקיים ודאמתר למרדכי וגתן לכפן אשר צאת
 פחן

 וביעוז שנאסר

 0שףםחשלהו
 בשלשה בשינאיהםאבד השך טדיטת 5נל-

 וכל ימשרכ כל על מיל והאיה ומשרכז בסול שהשר שנים לחדשעשר

 שנאטר שונאתם 4 נהפך הירהיט כל את מאבר להרונ%ר
 בנים ט' אוטר אמעזר רבי , תו' וצהורים ישלטו אשר הואונהפוך
 שנאמר המריעת בכל ושלשים הסלך סופה שהה עשרה להטן %ויו
 התירש כל ל סררכי סלך אוטר פנחס .' . תלו המן בני עשיתואוו

 *בש הטלך טה ' הלכות בכבוש הטלך טלפני יצא וסררנישכאסר
 מררבי היה כך בראשו עפרה הסלך סה לובש טרמני חיה נךשפשיטא

טעומר מספיקבאיר
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 אבשר רביפהקי115
 נך השץ בנק חרפתו א טה , נרולה והב ועמרת שנאמרט:11
 ושפעו עליהם סררכי פתר נפל כי שנאסר עליהם מררכי אשתהטוה
 כך הארץ בכל הולכת שלו טוניפה הסלך טה . הסדינכם בכלהולך
 היך ושטעו שנאסר המרינות בכל הולכת שלי טונימה מרדכיהיה
 א"ש שהיה ימה סכאן ואסתר מכאן טרדם שלו סונימה היתהוטה
 לסלך טשנה היהורי סררכי כי ושנאמר זרעו לכל שלום ורוברטוב

 אויית כי ישר וראה תם שטר אוסר הכתוב ועליואחשורוש
 * שלוםלאיש

 מקהך חמשיםשרק
 בעלם וטתחדשין סתקרשין חרשים שראשי כס איטר גמליאלרבן
 קדושים אליהם ואטרת ישראל בני ערת כל אל רבר שנאמרחרשים ראשי כסו כבא לעתיד וטתחרשין טתקדשין ישראל יהע כך הוה'
 עוברים יארץ שמש אוסרים וחכמים . אלהיכם ה' אני קרוש כיתהיו
 שומא כארם , השסים כספר ונגח עליהם כתיב טה ולהתחדשליעבר
 כספר ונמו השטים את 6לול הקביה עת'ר כך שתו וגולל בספרקוא
 חזוק פליתו את פושם שהוא כאדם תבלה כבנר והארץ .השגום
 ומחרש וחוזר הארץ את שקפל בך אותה ומקפל וחוור אותהחמל
 הארץ יושבי וכל תבלה כבנר והארץ שנאסר כפלית לטקוטהאהזה
 שנאמר הארץ על ובחסה אדם נפש שא? שים שני טיחה טעםימעסו
 ומקש אותם וטחיה אותם פחדש השלישי יביום יטותט כן כסותושביה
 . לפניו ונחיה יקיצה השלישי וכיום מיומים יהייט שנאמר לפסואזהם
 כתיב מה ולריזחדש *עבר עתייין השסים צבא כל אופר אליעזררבי

 שה נובל והתאנה הגפן מה . טנפן עלה כנבול יבול צבאם וכלעריהם
 וטוציאים nimlel nisstn nlnols1 וחוזרות יבש עץ עוטדים והםמהם
 וצוששע חוצצין ופורחין והוזרק יבולו השטים ם כל כך הדשםעלים

 רעב לא עור ואץ הכל 44ץ סכלה שהוא להריע בפקומןוטתחרשין
 שטים בורא הנני כי שנאסר חרשות צרות עור ואין . סגפהולא

 עוברין השסים צבאות כל אוטר ינאי רבי . חרשה וארץחדשים
 בסערה לבא נוטה כשהשטש כן שהוא לך תדע , יום בכלימתחרשים

 שלו שרהבת ואין לו נוגה ואין שטש של שלהבותיו טכביןא,קיאנום טיסי כך הסים בתוך נח סמבה שהוא כארם אוקיאנוס בסיטירוחץ
 כארם אש בנהר רוחץ לסורה וכשיבא לסורח שיבא ער הלילהבל

 ועולה שלהבותיו ולובש לנרותיו ומרליק האש בחוך נח פרליקשהוא
 שיבא ער וכן נראשית טעשה יום בכל ומחרש עלהארץלהאיר
 ברר של בנחר רוחצים והשלות והכוכבש ההזח ערב ולעתלמערב
 עב וטוסיף אותן מחרש הקביה לבא ולעתיר הארץ על להאירוכילים

הארץ  מספיקבאור
 פסוס לגפי 6ססר פוק ס,4 9ד כ,'. פסיגי מוו SDth ר'פ פסגה: ס%. מתירסמץ:
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 1צ%1 אלעמי רביפרקי

 כשר אלבום 4%4 שיה שנאמר וימים שבשו באור שבעתים 8י -י8ה
 כבשום שגי שבת בכל -שטקריבין  שבת פד4ז אוטר נטליאל רבן .אחסה
 עיסוק שד כנגד שנים ואלו שנים אלו שנים פרים חרש ראשעמלת
 כך אחר שונא כשם אחד ושעפי אחר איל הבא והעלס וקנזהעולם
 סקריבעף כמד תמירים שבעה שטו בני כבשש . אחר ואלרויוק אושיהם

 זכרון רבי בחדשו הודש עילת זאת שכאטר חדשש ' ראש כסולפחרשק
 כשברא לה' לחמאת אהר עזים יבעיר כתיג טה חריש ראש אחרשמר
 שני את אלהים ויברא שנאטם מאורותביולים שגי גרא עיסוהקלקה
 ערפו את הה-ח הזקופה אחד והקטין אישי הנריל וגף דגרליסהסיפרות
 שעיר סקריבין ישראל לפיכך קמן להיות שאקו בוראו רצץ לעשתושיא
 לחמאת אחר עוש ושעפי שנאמר חדש ראש טעולת לטעלהחמאת
 ,את  שמעטתי בשביל עלי כפ-ה ידה דיה השעיר הקביהליף-אטר
 סח ולהתחרש להעדת שזפי המודש בית שמר אליעזר רבי ,וטרח
 שטבש ושערים תדעי הלא תצטח עתה חדשה עושה הגני עליובתיר
 החצר ושער ואהיבמקוש אחד ולהתחרש,כל קערות עתירשבארץ

 השבת וביום צורים כלתיו הטעשז ים' ששת קרש הפוגההפנסית
 וגו' הפניטית החצר שער ה' אסר כה שנאמר מאליהן נפתחיםהן
 ורואין שם עוטרים ישראו היו ובחרצכם כשבתא שפר יהודהרבי

 השבת את סקדשין השבת יום קבא יויעימ סאיהזם שתחקהרלתות
 הלכנה מלרה שעה שבאותה יוחסין נפזחין-מאליהן ודלתואאת _L שם עופדין ישראל היו חדשים בראשי וכן העליונים כךואחר

 הלבנה סולר "ש ר שסימן העלינש כך וסהר דיצרש אתוסקרשין
 מאליהם נפתרים ז ההלוח ורואין שם עומר'ן שהיו וכיק . ושראללבבי
 בו בא ישראל אלהי וי כי שנאטר בו יאליה של ששבינחויח-עים
 כורעים סיר סנה שדה הזה השעה אףם בן א% יאסר סגורחרה

 וכשתחח שנאטר לבא לעתרן וכן לשעכה וגן אלהיה! לפניופשתחוים
 חיש כל אע כתיב והרי אוטר יונתן ר' . השער_ההוא פתח הארץעם

krnnדצ-טעים אבל טעשיהם וכל טתחדשש הצריקים לו אטר השטש 
 פנחס רן . השטש תחת ובימיים הטשתחים כל חרש דבר להםאין
 ופפרין תובעין הבית טפתן סתוית לעלות עתירין הבאר מיאומר

 אלחלח יוש.בני שנאטר שבטים ייב כגגם נדיכם לייב l'mP)1מיצאיי
 ג' , למזבח מגנב היטנית הבית ספתן מתהת הצנרם מים והגההבית
 בהם לעקור הטערב כלפי ונר . רהצוקים ער בהם לעבור הדרוםכלפי
 באסה אלף הפד כירו וקו קדים השמש בצאת שנאמר הברכיםער

 יכר שנאסר מתנים ער- בהם לעבור הצפון כלפי %' . ברכים סיבמים
 בהם לעבור המורח כלפי זל . טתנים טי גסים ויעכירניאלף,באסה

עד  מספיקבאיר
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 תמעד זני8ן-9
 שהושאר אנמש סי במים באסהויעבירני 4 'הד שבחמר מצעי
 גש מ יעטר קידם שכשלא פע% 6א6ת "rwn לק*ושם
 ש מתו עמי חשה ba יתו ששש קמופע משש
 הכום בשתם שתם משקץ פיתת עהשץ שאינן וכרם עדה וכל .הערבה
 רוכלך 'ים אל ישרץןנכנסץ אשר ינה נפש כל היה וא' פעות ששךור5

 הקדשנה הנלכד ש ית4ט האלה dton איו דשםר של אמווםכפע

 הנתלאמת תורה לסינר שנאמר וגדול אלאים דנים מץ כל כשיתץחוי
 הם ושם ירוע9לש ער בנהל ועולץ משתקש יחם רוהטה הבמזהום

 בהמן כתיב( )יעמיו ריעש עליו יעמרו היה ש2א0ר בטכמרותיםנוששץ
 % ת% 8א ל נירחש היי ושם להר.םש םזשםוח רצי ין ערנרי
h ישא שם"%תש 9השמ עתה קאקטץ n ~ b  
 . שמפ"חץיטצר מין ממרם rnmnrnתו

 "א% ןי מ" חצן עה המיש ק משו ש"ץששרש* א*טנ"
'ybp1כשאשר וסתרשא ן םע*ה לוקח טוה בו שיש ארם וכל . לתחשת 
 ינשה ז4 אמד למאכל 4"ז ששקו . לתחשב ועויף לשובל 18ץצוכה

 8 חשש נשרף א41תלוזר8אפצ1ן

p~Bוהטשהם שנים 
 שה הש שהנה , כסווק ד"ה עלא בעלם נבראי 0ו8זי0 יסתםשנומע

 האש טכנשן ניצת ארס היה לא וארץ שמש שגבראנעום
 אמוש חוסהו הארץ טלכי כל וראו , וניצול אנינו אירוש  שבאער
 40יר הוצאתי!י אשר דף אס שאטר העולם שנברא סיום (WDהוה

 לתמורם יולדת אשה דהה לא העזלס שנברא בוים שם סופה .כשרש
 שרה שם שנעטר עצה לתשעש ויורה אסם שרה שבאת עדשנה
 מה האמינו. ח6א ותנכש הארץ מלכי וראו . תלד שנה תשעיםרכת
 להניקם לשרה הערים ומבשים יקב"ה דיי חוטי וצביש הקב"העשה

 גבס עץ השפלתי ה' אני כי . עכומש ח* השרה עצי כל הרעושנאסר
 ש6 6ת עץ דיבשתי . אבים אבההם זה שפל קץ הצבהתי . יטרודזה
 נמהן טביאץ טלן והיו אסמ ורה זה יבש עץ הפרחתי . עכוסענשי
 שדחקו טועת . שרה בנים הניקה שנאטר אוח סמקה היתה שרהאצו
 שכ8 ער ארם בבני שיבה זרקף לא חצץ שם,ם שצבראשמים

 שיש 8י' . פ9 6פא : Ihot tmwt וכסמים פריין ph סטפן?- אבההם מספיקבאור
 ג8 סי 1קר6 01'60 . יטב 06י סיס וסם ג) וכו' : מסוסי צ'ק אף קטף 6ספגפו
 פגות י4מ: ~רפ ש פסמיס וי,סן פיח פ9ס סכ) פא ולטו וירסקו; סקסיפיס
 פ4ן )מליין %1') סו6 ס4פ . נמש וכדף פוק מריקין נסופק : 9יו סלמס סחר .מרסיסן
I.ofsn)ר9*ם יפיס חיו גמימתו מא 9אן ופה . געת גן פסוק קס'ל ,גרס באגס ,סו 
 )פ%6 טויו וסוס סימוק )110 סגיפ סמלי ספנינו סני' רנגון 1;') ספג) ס5יפ)פ~יל
 סיריוס % 6% -)פלג) יסיס ספינו מזפ גססוק יומשח פס יי . גן י*?,ן ר' htitoפנה

 פ16פ פסולי ole~ Ostw סידיו )סווי9ט ספפ,ק סגותי יעי 811 1,ס . יומאס 00)6מ85

9ש4י
 טוי סג1ס ס0 ס'ג ועי'

ollle 'פ6מ 14ק וט ונס מס( יפק )א.' סרם מפוסס י 

 -שאש תווספי פ61סי סא . -iVXhi פ1' תגס )ו מם 6ו0 ח) א קנוס י6ן 0פט6ל)י
 וסי סוף DgiD פאס. סוף 9ד4י פש פחי שת פיו הטפי, )פי*6 סמפוט. פקו ומש . ס"ס ספ6פל פרס ס0 פנסויו

 9%6ס גפ6מ 6% פיד צע ססו64 ג)ופר . )ילפת
 יסוקס פוליפ חשו ק יו פס פי% סירס חס . ענה ספקן ומ Wb יפוי8אי6
 : 1פ' )פו5י6 גסיי6ניזוק-
 88ק פסס . 6מפ 6מש8 א ס8) ען ג * פ" ג'ק . קר מ804 וה פופ* סומר נ2פיק

 פס1מ8 פס י' 5חט. סיס יגט9 ש מפיפי ט' )פ מן סוגדתי יפי):פאן

 גרוי סוobk~ 18 88ג8 שפ14 פצי ודיש 8849ייי
פשוש 1מ4 85 : 85יס1א סשה 1שומ9
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'8 8  
% 1 8 ש  .. בשש גא זש ואברהם שנאמר עכבה בו שנזרקה וסני!bhe ושברש טש כמי שהש %ישד"1%

 השיבת כך סלך של בראשו הדור שועא ככתר איסר יבנה א"שליפם 'רבי
 1 שיבח .זקנים חורר כחם בוורים תפארת שנאסר לזקנים וככוההוה

 ש%-ש חולה אים הקז וארץ.לא שטים שנבראו סיוםטשת,רבקי
 שבא ער מנחיריו יצאת נשטתו והיה wulu הפז בשוק או ברדךהש
 אל העולמים כל רבק לפניו ואסר רחסש זאת % ובקש אנינויעקב
  שנאסר לי ונעתר בקוי  ובני בני את שאצוה ער  ממני נפשי אתתקח
 ים הרם- ושמעו nba אסיך הנה לטרף ויאמר האלה הרברים אחרההן
 חורץ שמים שגבראר טרם כסותו היה שלא ותפהו הארץ מלכיבל

 שנאסר לשר הזה המות שנהפך ודים בעמישמו לוטר אחם חיבלרשך
 נהפכו דא וארץ שטש  שנבראו מיום ה' סופת . אור תהלענושתט

 השמש וים נתוך ועברו ססצהם ישראלי קיצאו ער לגבשה ויםסי
 שנאמר העולם מנברא סיום כתהו היה שלא ורגזו הארץ מלני%

 וכוכבים טירח וארץ שמים שנבראו טיום ~ff' סופת . ירנטן עכרםשסעק
 הוושע שבא עד rw עם זה סערערין ואינן הארץ על להאיר עולקוהטזלות

 ישראל של בצרתן 9דשע וראה היתה הרש ושראל שרשמלחמתן
 באש בטולם מבשק עכומץ חרטי-סי שראה ועח- השבת את-יחרלו

%ל ק  ולאור ולאור,ירת' השטש לאור ידו פשמ יהושע עשה מה 
 ושלשקם ששה ישחר אחר כל ועמרו השם את עלונם והזכירהכוכבים
 גת .קלס עסר,ער ירה ר,ום6ש וירום כבאטר שבת סוצ4ו ערששת
 ושסקך וגו' ח' לשמוע rnw לפניו ההגש כיום היה 1ל4 וכתיבשקניו
 ול4 שנאסר השולם יתמהו סיום כטווץ זיה "לא ותמהו ארץמלכי
 ארם היה דא ארץ שמים וטגבראו פיום שב"מ סופת ההוא. כיוםהיה
 שנאטר והדץ וחלה יהורה סלך חזקיה שבא ער מחליו ויחקהחולה
 רבו* מומה הקבוץ טתפלל__לפני חזיז לנעת חזוים חלה ההםבינום

סל כמפיקבאיר
 כמג'ק כצג ס' 9יפ' )יס'פסן מלסטתו ),מ' סמז:נ י'6 פג15 טס סטייק 'סגים יסג .סייס נתיימן! 11פו 6וס סייג שתיגך : ג( ק, נס;סזרין טס ש"פ 6נרסס. שג6 שד %ם שישישם
 )ים,ססך יעפי ולמ"כ פסיס גרך % יצפר %וס1Dth 6 6 !מגיזו פ;ס*סט פ' י') ס"שנף
 rp~tel פג-6 וף' ס'ד( סי' פ'מ י.9 מבזפ מתלם דפוס. ס61 00דו ס) יסמפט)) ס'קיפי
 ג'ירף ייוסדו ורקס 4מסיפין 4%  סין יוי סל9 גיר  וריס ס.ינ'. מס ג6'ר וע' י.ס'9
 שמפפ פסיס כיק סם סיס טגס מולו) פס )סקס~ס ו6ע . מסיס 5פ ימ1% ט)5 שיש%

 סיפם סל6 %פי ייס פ"( פרסם גלי ((bD'hv גייימו גפנם מפמפס )סס ססיסד גסוס!גס
 . קטשופ נגשו ייסגי )%י) 6)6 6ש שכגום 1! )פ)ממס ג5ו ט)6 מונס שמפס פמשס %שחפם
 4ש )ן ישר 6ם ססס 5פייון !סכי מפס ס~ר6ס זמי דידימו גירוס' 61יס6 צופי יטוחוו
 כס ספסרו פגפס ספיר % ופססם )! למדפי 5;י סקנסס 6מר . ססגפ 6ס יסיספ מ)))פס
 גססמי% סייד, בסגם 6פי יתסס פי Wfi1(t וס6 סגם נ)6 יפיס טגשס זוין '0'ס יופט,!
 לגי6 י"ג גפס'ס 0ש'6 פ'6( )י'פ ומנס פ"ק גד6פרי;1 סטגפ קודם יפיס פיכספ)ממס
(eh1Wס) שרפו פרכס הפג !מצר .SKst' "6% סג% ס)6 כרי סספס ספמייפ%1ס לוגמיה פס6פומש שלגס סד גפפ. פ9מ פשני סופדם סגה וקיפ') ספו6פ אופפייייס )6 !גטג')1ם סגפ פד ספ1םפס , םספם,ו פ eth מגס "a1Desno ?-e 6%ס% פפ eSn 

 ,D% fb פ4י% )סיפ פושי פפס סי סי' סנפ. פ!,6י ער פרפר ופס סספ. 9שוm~a )ש ז)6פר %ץ ממד. )טס סט) גמטג ,ps גרעפס שפדח מהפס טפס iwhn מ .טגפ
 ופפה סם: ספסוס'6 ד4ץ ר6ס 6%חמחפ
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 אליזמר רביפרקי צצ*
 ונעתר וגו' לפניר הההלכתי אשר ףת נא זכור ה' אנא העתידםגל
 חזקיהו אטר naa עשרה המש שיר על יסש מוסיף הגני שנאסרלו
 טה חזקיהו יאסר שנאמר אות לי תן העלטש כל רבון הקב"הלפגי
 והיה היה בטזלות כובש אביך אחז לו אטר . ה' בית אעלה ביאות

 הרד השטש ספניו וברח ולטזלוון ולכוכניס ודירת לשמשטשתחוה
 לפניו אפר . העלות עשר ירע עוד אתה רוצה אם טעלות עשרבפערב
 ויעטור יחזור שירד הטעיא עשר אותן אלא כי לא חעולטים כלרבון

 כל וראו מעמת עשר אחורמת הצל ישוב לא כי שנאסרבסקוסו
' r r -

 לראות ושלחו העולם שגברא סיום כמוהו היה שלא ותטהו הארץ
 את חזקיה וראה וגו' בבל סלך שרי גטליצי וכן שנאכר הסופתאת

 של אוצרות ייז להם והראה למעלה לבו ונתגאה בבל מלךסלאבי
 את שפתח ועור הקרשים קדשי בית אוצרות כל ואת יהורהטלכי
 ונוצחין מלחסה אט.ו!ושין בזה ואטר הלזחות את להם והראההארק
 עליו וכעם נכתה בית כל את ויראם חזקיה עליהם וישטחשנאסר
 קישי בית אוצרת כל את להם שהראית דייה לא לו ואסרהקב"ה
 הלוחות את להם שפתחת אלא יהודה טלכי אוצרות גל ואתיקדש"

 כד ואת יהורה טלכי אוצרות כל את ויקחו יעיי הם חייך יריטעשי
 כל את ונשא באים ימים הנה שנאטר הקרשים קרשי ביתאוצרות
 בהיכל סרשיפ והיו טבמך יקהו הלוחות ותחת בניחך אשראשר
 חנניה דניאל הן ואלו פסך יצאו אשר ומבניך שנאטר בבלסלך

 הולירו ולא. בבל סלך בהיכל סריסים שנעשו ועזריהמישראל
 את ישטרו אשר למרימים ה' אטר כה אוסר הכתוב ועליהםבנים

 אף מבגים טוב ושם יד ובהודותי ם להם ונחרזיומבהעמי

 והמיצים שלשהפרק
 טלשני שנאטר הבא לעולם חלק לו אין בסתר אדם הטלאכןכל

 א-ור אוסר אחר וכתש אצטית אותו רעהונסתר
 שהלשין הנחש טן וראה בא כן שהוא לך תרע בסתר רעהוסכה
 כל וואכל ועפר שנאטר עפר טאכש שיהא הקב"ה אררו ולשרולאדם

 הקב"ה על הרע לשון אסרו ישראל אוסר גטליאל רבן . חייךימי
 לאסר באלהים וידברו שנאסר כסדכר אותש לזק בה בה' דישודילדו
 ישטפו ונחרים טים ויזובו צר הכה הן בטיבר שלהן לערוך אלויוכל
 ושרח אוכלת אש הוא וכבורו בכבודו שהלשינו הקב"הוראה
 אש בם והצער שנאמר סביב אותם אש'ואכלהבהם

 ד~
 ותאכל

 רבינו סשה לו ואמרו רטשה אצל  ישראל הלכו . הסחנהבקצה
תננו

 כמפיקבאור
 מזיי יקג,חיח מש פדח ג'ז ג'ס 1ס:י)ו ספ7ר'6 ויגיח פס. ג'ס פ' . יומרפמופ
vfPmtפיימס ססוי'6 גי וט 06 ~ס כו"ייס ספ6מל,ס ימיו וסט . פ'ס מי0ופ6 5)י מיזם 
 הסופק מוניספ,פפ
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 פצצנח אליעזר רביפרקי
 ישראל של בצרות סשה ראה אוכלה לאש ולא דפבהה כצקתמו
 האש ותשקץ ה' אל סשה ויצעק שנאסר . עליהם והתפשעטר
 רירת %א בארץ שקעה השטש מן שיריה האש אותה אוטר ירירהרבי

 פקריבק שהיו הקרבנות וכל סועד לאהל נכנסה אצא לשטיםלטקומה
 סלפם אש ותצא שנאסר אותן ואוכלת יוצאת היתה בטינרישראל
 האש והוא תו' ה' טרפני אש ותצא אלא כאן כתיב אין אשה"ותרר
 פן נפטר אדם ואין ה' סאת יצאה ואש שנאמר קרח לערתשאכלה
 ותשקע ננאטר בארץ ששקעה האש טאותה עליו שיעבור עיהעולם
 לקח אשר הכושית האשה ארות על במשה ואהרן סרים ותרבר .האש
 היחה כך בשיו משונה הזה הכושי מה אלא העזה כושית וכיתו'

 נקראו ישראל אף אופי תנחום רבי . הטובים בטעשיה טשונהצפורה
 סכל משונה הזה הכושי סה לי אתם כושיש כבני הלא שנאפהכושים
 העולס אוטות סגל הטובים במעשיהם סשונש ישראל כך.הבריות
 זכו הכושי סלך עבר ושמר אומר אחר כתוב כישש נקראולכה
 טשוטה הזה הכושי טה אלא היה נריה בן ברוך והלא ההן כושיעבר
 ארם בני משאר הטובים בפעשיו משונה נריה בן כחה כךבעורו
 בא אימה אליעזר רבי . ישראל טכל הטובים ובררכיו בטעשיומשינה עיני בן היה כך הבריות טבל טשונה הזה הכושי מה אלאויה ימיני בן והלא היה כושי וכי לסלך הנד לך הכושי אל יואכויאסר
 כפי על שוקל אנכי לו שגאטר ציך אשר הטלך טבת על עוכראינ. כקש אלף תתן אם ליפנ שאטר האיש אותו של ותוסתו ישתהווראה
 לפניך איחולה כן לא יואכ איל ומשתחוה כורע התתיר עלט ולאקכליל תלם שאבשלום הסקים 'אחזו הראני טסך במקשה לו אסר כסאארף
 ןשנאסך 'עשרה.רםחים בו נרקרו רפיכך לו יהראה גורוש אותוולקח
 נהרע וכלן הראשון לאדם נרסו ששה, יואב. כלי נושאי נעריויסוכו
 . בקופתו תהרג בקוטתו שאול . בכחו ונהרג בגסו שקשין הןואלו

 . בנחיריו תהרג בנחיריו יאשיהו . במרוצתו תהרג בטרוצתועשהאר
 . בשעת ונהרנ בשעת אבשלום . עיניו עיח ולנך בשניוצדקיהו
 טה ופטני טתניו על סצומרת חיבו .והיה בטלחטה היה כח נביראבשליס

 . תחתיו שנמתחה גיהנם ראה אלא וירד ראשי שער וכרת חרבי שלףלא
אטר . מספיקבאיר
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 איעזר רביפרקי116
 תלו* דדה יפיכר באש לירר ולא ראשי בשער להתלה לי מוטב"סר
 חטשה עד אנשים נכנס היפנס סתתים שבעת הסר יוסי רבי .באלה
 חטשה אבשרום על וקרא יטספד סילע רוזחיל רוד vomt גיהנם שלפתחים
 בני אבשלום בני השערים עליית על יעל הסלך וירגז שנאסר כניסני
 ליתרו וטשגח טהלל והתחיל פתחים כחמשה והחוירו עו'.גני
 עזרחני ה' אתה כי הבושו שונאי ויראו לטיבה אות עטי עשהפטר

 : אבלו על ינחסתני אבשלום טסיחסת עזרתגיונחסתגי
 וחמשים ארבעהפרק

 בע43ד ה' וירד שלאטר סועף באהל הקביה שיי שטעיםיידה
 שניהם ויצאו וסרים אהרן יקרא האהל פתה מעמורעק

 14צו על רפאה לו אין בסתר רעתו את המלשין כל הקב"ה לואטר
 מעל ונסתלק הלכנה עריתם כעס וכמה כמה אחת ער אסו אבץבן

 הקבאב אכר . סרים נצטרעה סיר וילך בם ה' אף ויחר רכתיבהאהל
 על לרקריב יכול טום בעל גדול כהן אין מצורע אהרן גם ההיהאם
 טרים אל אהרן ויפן שגאטר ויצמער באחותו יראה אלא הטזבחנבי
 אלא טתפרשים האחים אין טשה אתני ח אטר סשה אצל אהרןהלך
 שהיא ער אחותימ . שריא . אתש בין הא כי שנאסר הטותמתוך
 עלי' והתפלק ברברים טשה ונתרצה כטות סטנו נתפרשהבחיים
 ר' לה. נא רפא נא אל ראמר ה' אל משה שנאסר.ויצעק 4ונשד
 אים בפניו חקק טצירע של אביו אק אם אומר יבנה אישלוידס
 תכלם הלא בפניה ירק ירק ואביה משה אי ה' ויאסר שנאסרמהרפא
 ינ . שגעה טצורע שבעה אבל שבעה וב !אמרו טכאן יסיםשגעת
 יסים ם 4 וספר מזובו הזב 'טהר וכי .שנאסר טניןשבעה
 לה וספרה מזובה פהרה זאם שחסר סגין שבעה ובה .ופהרחו

 : תטהר ואחר יסיםשגעת
 בירברה ששאת דירקנום בן י"אאשרע:

 טספיק.באיר

בקוי
 06 . תפיסו ספוני הכסוג אמי 5וסש מסר גפימו מסויים 5ים וסיס . פעם ס)יונפק פעין סיס יוקיעו פעילי ניווט )רגוסיט י61 פוכ . פניו פפימו יאפיס ו5מ מלחותמו )גחוגו6פ 4ין מיס . פיופי 610 רזי פסיגם קור ,יקיקן עיני ו6ס שתפיג ו0
 ג'ג יק דפס וס61 ע.6 1'1 טגפ פי' . גי. פוליפ דרן נס יפיס 06 סקג,ס 6פל נריפרק : י'ם( )ט4ג ג16ס רדו וימ,ק וגונג . גיפרו : עזר . מחס ט) יונפק פש'ןכיוסם

 גס 046' ויפל נסוג וס6 הייו ס0 וגגמר6 כ'ס ססק6 גסס)וסך סרר וגופייפס
 : פ'* גפ)פerfil 6 6100 ופשי . וטויסספפפפ

 אליעור רבי פרקי שמייסתי . ועתר המושיע לאלשבזז
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