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 אנהג *". שת *ל, אדם פרמן. )וזה שנימי וטיט אלף המבול וער מארם ו אפרק
 וט('. מאות שש בן ונח *216, כהטותלח 6". חנוך *56, ירד 5ה, מהללאל *. קינן*.

 מן המבול, ער שנותיו' הוציא משותלח שנה. מ אחריו וחיה אד10 את קברחנוך
 אברהם" )אבינס שנים. עשר הפלנה אחר חיה נח נמצא שנה. &b ושלנה עדהמבול
 ברוח פלג בנו שם שקרא עבר היה גדול נביא יוסי "ף שנה. 6" בן בפלנההיה

 היה אחיו יקטן והלא ימיו בתחילת ]תאמר[ אם וט, הארץ נפלגה בימיו כי ש3הקודש
 לא *והלא ימיו באמצע תאמר ואם ונתפלנו, ]הרבה[8 נ"טפחותז 31 והשיר ממנוקטן

 אברהם ימיו. בסוף אלא נפלגה בימיו כי אומר אינו הא לפרש, אלא לסתוםבאה'
 שלשים מקץ ויהי ש3 שנה * בן הבתרים בין יי ]ה*5"[ עמו שדיבר0! בשעה המזאביט
 ירר12 עמו( שנדבר )לאתר וט, שנה מאות הארבעשנה

 לחרי
 שנים חטטיי שם ועשה

 אברהם שמא וער הפלגה מ! נמצא מחרן, בצאהו שנה נטבעים חמש בן חוברםש3
 מררו שנה '1(5 כדרלעמר את עבדו שנה עשרה"1 שתים הן הן חנים 15*1 מחקאבעו

 היא מחרן אברהם אבינו )בה( שיצא השנה 16 אותו כררלעמר. בא שנה עשרהובארבע
 ממרא באלני וישב זי ובא )ועלה( חדשים שלשה שם nwsn למצרים וירר הרעב שנתהיתה
 נשא שלא עד שנים עשר שם )ועשה המלכים את בה שכבש השנהם 'והיא בחברקאשר
 לשבת שנים עשר מקץ וט( המצרית הנר את אברם אשת שרי ותקח ש3 הנראת

 את הגר בלרת שנים הטש שנה שמנים בן ואברם וכתיב וט. כנען בארץאברם
 הנחק )אבינו( שנולד ער הפלגה טן נמצא שנה( 4ף pnwo גרע "טטעאל )נמצאישמעאל,

 י .ס.שנה adds 0. 2 *56 למך following the omits 186 0ץ68.5ץ0"ו
 י .א edition.like ' ש 1668.וחוה 6 50 .% .0 ;.ע .11 ;כהגנותיו .6ס .קמיצה
.ימיו Some 6 .5155 אבינו.אברהם ז 50.% 8 .8 באמצע ימיו.כמה
 " .)( הכתוב בא לא .ע( ולא ; .11.)דלא Some 10.שנדבר י! .ק.שכינה
 Some !2.חזר וי .ס.ע"ת ח ;*ו.55.0.ק 15 .ק.54 ".אותה"

 ז! .omits 11 ;ועלה ." omits .ובא '1 .ע השנה.ראש



 72 ל. ולכ( סדר.:.

 3*' מדום של כשבהה וכל[ו שנה, עשרה ארבע ממט גרול ישמעאל ]שהיה שנה,53
 וחק שטלר ווי המבע )"ק שנה. 55' ולבנותיה לה היה והשקט שלוה מהןישנה
 שנתים ארפכשד את ויולוו שנה מאת בן שם שם תולדות אלה פרמן. וזה שנה.**5
 תרח 63. נחור ל, שרוג ל5. רעו ל. פלג לף. עבר ל, שלח לה, ארפכשר המבול.אחר
 המזבח על כשנעקד היה רוחק אבינו בנ0, יצחק את לו בהולד שנה מאת בן ואברהםפ,
 של על מרובים הללו הימים רבים, ימים פלשתים בארץ אברהם ויגר שנה, ל1בן

 בפרק בו שרה[ מתה בפרק ]בו * . שנה נטש עשרים והללו שנה WDn1 עשריםשהיו6 חבר"
 את קבר אברהם אבינו שנהי. 4ף בת רבקה את נשא יצחק אבינו 'נמצא רבקה6נולדה
 16 אברהם אבינו את שימש יעקב שנים. שתי שרה ]אמנו[ של מיתתה לפני אביותרח
 'גטם שנה. 3 שם את שכ"ט יעקב )אביט( אומר נטצאת שנה(. חמשים שם )ואתשנה
 *נטצאת שנה. 564 הראשון אדם ]את[ שימש ומתהילת שנה, 41' טתושלח אתשימש
 העולם ]כל[ את שקפלות '1 ארם בני 'הטבעה דורותיי 53 מתוך ]אנשים[ ארבעהאומר"
 ויעקב וגטם ומתושלח הראשון ארם הן ואלו טזה[. זה תורה ולמרו זה את זה ]וראוכולו

 : קיים 9י הוא ועדיין . ואליהו השילוני ואחיהועמרם
 טת ]שנתברך[ בפרק בו שנה. 56 בן שנהברך בשעה היה יעקב אבינו : 5פרק
 וג5 רעות כי עשו וירא ו% אביו אל יעקב וישמע ת4 יצחק ברך כי עשו וירא ש3ישמעאל

 מלמד ]אלא[ נביוה( אחות 5ל )ומה נביות אחות ,ל שאין ו% ישמעאל אל עשווילד
 בארץ יעקב אבינו עשה : אחיה נביות '1 לעשו והשיאה ומת ישמעאל בימי[ ]עשושקד"טה*1
 אתר מתר 'ועבר עכר". את ומשטש )מוטמ!( שנה '* אביו[ שבירכו ]לאחר"טראל16
 נמצא"( נהרים, לארם לו ובא משם יצא שנים, שתי נהרים לארם אבינוט יעקב שלירידתו

 *ת האמהות את נשא שלא ער91 1 לבן בבית עשה שנה *51 שנה, לו בן הבאר עלעומד
 השבטים כל נמצאו ורינה. שבמים 44 שנולרו" פ אחר שנים רטש האמהות אתמשנשא
 נהרש מארם ')טא חדשים, ל961 ואחר אחד כל מבנימין( )הרן שנים ב941 נולדו]ודינה[

 1 .א like ;.)(.כל.? פ .כ( הסתים.חורטים 8 .0 כן.בתוך 16.33.4

 6 .כ( חברון של הן.וכמה 6 .? רבקה ונולדה שרה מתה בפרק.בו ' .כ(נמצאת

 שמם .א( .ע "טלש ארבע בת ליצחק נשאה ש( נשעה .11 ).ו.רבקה. 8 .א.*5
 ."הטבעה

 9 .)(,נמצאו 10 .)(.רור 1י .ק אנשים ;הטבעה .כ( הם.שבעה צ

omits0. ; בימי ולקחה)(. לו 16 .8.adds עדיין והוא. 4' .ק )(. קפלו 19.
.לעשו " .11 .)( .ק כנען. '1 .)( עבר בבית משמש ; .? .ק עבר לפני שלמר שנה;
 .א.5"ת01 " .א .נ( עבר שמת.נמצא 'י .0 יעקב.אבינו 90 .0 .11 ונטצא;

 .ק.נמצאת ו' .11 עד הצאן על שנים 1 האמהות su 4י לבן. בבית שנה 3 שם,ועשה
 צ .0 .11 מאחר .הטבע פ .ק 4666 .לו Some 94 .לו " .ס שבעה.לשבעה

 מ2
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 לביתאל ובא מסכות *יצא וגו סכותה נסע ויעקב ש5 חדשים 'ה שם חרטה לסכות מו[ובא
 ומתה בנימק לו ונולד משם יצא )למקום(3* ' ]עולות[ מקריב חרוטים עבטה ן שם(חטטה
 לא לאה שנה לו בת מתה רחל נמצאת ודבורה, רבקה מתה בפרק ובו8 ]בררך['רחל

 לו בא תאומות(, )שהיו 855 55 ; בנות נשאו * ולאה רחל נמצאו שנה, 6ף על'*עברה
 תולדות אלה ~ט5[ יי. שנים 6 "י שימיטו ויוסף שנה 9 55 הכימשו כנען ארצה אביו רוחקאצל
 בבית" 'ועשה למצרימט יוסף 'ירד לאה. מתה בפרק ובו שנה עשרה שבע בן יוסףשקב

 ובשדח בבית מהו ]ובשרה בבית ו% אחו הפקיר מאז ויהי ש3" 5י חדשים 54 4יפוטטר
 בכבל ענו שנהר, .5 " האסורים בבית רועשה החמהונ. מפני ובשרה *הצינה מפניבבית[
 על עומר יוסף ]נמצא האסורים מבית טא שנה" ל בשנת ו%. דברו בא עת עד וגורגלו
 ושבע יצחק מת בפרק בו וג4, בעמדו שנה שלשים בן ויוסף ש5 שנה[ שלשים בןבימה
 בן ולוי שנה !2 ל6 בן לטצרים אבותינו כשירדו יוסף 'נמצא תרעב, שני ושתים השבעשני
 אלו בתוך שנה, 55 שימשו(% )שלא אבינו" *מיעקב יוסף שפירש נימלא שנה,6ף

 ו% יהודה שם וירא וג4 יהודה וירד ההיא בעת ויהי ש5 שוע בת את יהודה נשא '9השנים
 אחת לשנה שמנהר. הרי אשה ונשא שנים י ער% הגדיל ער. של לעיבורו'2 אחתשנה
 אביך. בית אלמנה לשבי% ש אחת[ שנה ]לשלה אחת שנה )שייבם( לאונן אחת שנהלער(
 פרץ:ג הגריל פרץ, של לעיבורו אחת שנה שת. בת ותמת הימים לוירבוי3 אחת"*שנה

 ירדו וחמול וחצרץ לחטול85 אחת שנה לחצרון אחת 'שנה 4ה" הרי% אשה ונשא שנים1
 משרה אברהמש *גדול כמה לוט. את הוליד הרן אי" 'אתה בו% כיסא : למצריםעמו
 "נטה תלד. שנה תשעים הבת שרה ואם יולר שנה מאה הלבן בלבו ויאמר ש3 שניםעשר

 י .for reads 0 יצא .!( ,)1 שם לו.עשה 9 .ק.זבחים 8 .11 נסעויעקב
 זבחים והקריב בביתאל לטה חדשים % הדשים עשר שמונה שם ולטה.סכותה 1804(נ
 .0 .א 4 .0 .בו 8 .11 אלא ;עטרה .ק עד for .על 7 .פ עד נשאו.לא 8.א

 שנים.35 9 .א.35 0י.c.omits יי.c.omits 2י .0 המציים.ירי
omits.0. 8י .0.ושימש " .0 ;פוטיפרע .0.לפוטיפר " .0.חוטט 'י 

 7י 50 ;.א and MSS. ather .06 הצנה מפני ששדההחסה 8י 0הסהר 9י.0
 האסורים בבית .11( )היה עשה שנה עשרה .שתים " .and 0 .0.אתוס י9 .)(.ארבעים
 ט .)( מאביו ; .0 .ע אביו.מיעקב 28 .ק adds אלא ; .continues 0 פריט יוסףנמצא

 חרטים יא לבן. בבית שנה 5 אביו. את יעקב שטש שלא שנה 55 ראהו שלאמאביו
omit.0 .ק. %  55 הרי אל בבית חתמים 11 .בסכות. א .omits. 0 % .0 .ק ו11ח0 
% .omits.0 !3 .0.וירבו % .כ(.שבי   " .0 8665.שנים % .0 85.כ( 
% .0 .א שנה לחמל אחתשנה % .and 0 ם.שמונה  % .0.הוי   omits.82 ש 

 לחצרץ.אחת % .)( בדבר .כיצא " .omit. e.H % .0 .11 גדול.אברהם
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 אשה ונשא שנט י הרן הגדיל ן. שנה מהר! נרול נחור כמה שנה, מנחור גרולאברהם
 שכה שטה נקראתי ולמה שרה8 שהיא לשכה אחת שנה ללומ2 אחת שנה אהרי

 כל ש3 בנבואה8 סוכה *שהיתה יסכה 4א פרעה; אל אותה ויהללו ש3 " בה 6 מוכיןשהבל
 בו ואברהם( ש3 שנה פ6 בן שסל בשעה )ההן אברהם אבינו ו%. שרה אליך תאמראשר
 ויהיו ש3( שנה *13 בת מתה )ושרה שנים קעת בן ומת * . ו% בהמולו שנים ותשעתשעים
 ו%: חייו שני "קב ימי ויהיו שנה( *6י בן מת )ויעקב שנה ק6 בן מת הנחק וג5. שרהחיי

 )זרע( א 'ואיי ו% זרעך יחיה גר כי תרע ידוע הבתרים בין לאברהם נאסר ו 3פרק
 : אותם בלדה שנה ששים בן ויצחק א5 הוא וברוחק זרע, לך יקרא בעתק כי ש5 יצחק"יזה
 " שם נשתיירו ט pfi, הרי ו% שנה וסאת שלשים מגורי שני יטי יי לפרעה אמר עקב ואבינו'
 שנה. bfi זאת אחרי איוב ויוני ש3 נולד% פרקט *שבאותו שלאיוב שנותיו סימן א שניםף

 איוב נולר לסתרים ישראל כשיראו א5 נמצאתם למשנה. לאיוב אשר כל את " ויוסףואי17
 מיורדי קהת והלא במיצרים ישראל העט שנה מאות ף כל יכול" "אוט מת.וכשעלו
 כנטה של פ שנים 61 שנה *ל, עמרם חיי הסני שנה *ל3 קהת חיי הסני )ונתיב( היהמצרים
 וארעך ter שכל" )ללמדך( שנה " אותם וענו ועבדום אל מהט 'אלא שנה ש3הרי
 השבטימ" *בכל58 לד *אין trn~w ק' בן מת5: 'יוסף אחיו. *וכל יוסף וימתשנה. " " וכולם העינוי ימי אלו אותם וענו השעבוד. ימי אלו ועברום שנה ת להם לאבארץ
 וכלע: מלוי יותר ימיפע שהאריך השבטימס 'בכל32 לך ואין " מיוסף פחות ימיוטשקצר

 חדש מלך ויקם אחיו וכל יוסף וימת ש3 " למצרים ישראל נשתעבדו לא קיים היה שלויזמן
 כל  יראת שמת  האחים מן אהד אמרו טנאן לשעבדם, הכוצרימ התחילו לוי )ומשטתו%.

 מלך ויקם ת5 ונפרצו פרו ישראל ובני החבורה, נל  חרא3  שמח  החבורה טן  אחרהאחים.

 1 .א מאברהם גדול נחור הרי שנה מהרו נדול נחור ונמה שנה מאברהם גדול הקכמה

 אחת שנה והק שנים .שתי adds 5. 2 לטלנה אחת.שנה 3 .א 8668 עשרוהרי
 לאברהם.שנים ' ם others and.נקרא 6 .0.מנק 8 .א .0 .ע.ביופיה
 י .)( פרעה שרי אותה ויראו ; .ע before.ויהללו 8 .)( כנביאים הקורש ברוח;שסכה
 .0 בנבואה ה*3" ברוה ;שסכה .11 בנבואה .שסוכה 9 .0 .א .אי "י ." זה זהואי

omits.0. יצחק.ורע יי .0 8668.במצרים 2י .11 8665 ליצחק.שנה 3י 
 א .א 8665 הבתרים.לבי! ט .0 .11 הפרק.באותו ט .0 8668,איוב ;י .א.0

Some2א.וינול י. %  omits. " " וכתיב 8י .0 ;כשתכדצא .ק.תמצא.
 .1155.שהיו " .e.omit.0 מ .0 ;ומה H.omits.אלא ע ש .א.כל
 ,וכל .16.1 " .ל( ועשר סאה בן יוסףוימת

 תז0"
omit 0. and 0. " 0.כולן. " 

.שנים " .0 .מכל " .)( .בשבטים א Some .5155.ימים י' .Ifrom 0,אק
8 .)(.בשבטים  .1 )16 כעסף השבמש בכל שנים קצר לך.שאין " .0.מכל 

% .ע.במצרים  א .0 .ימיו א .c.o.P .שכל 
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 יותר י השעבוד .ואין שנה *ץ ממצרים ישראל שהנאו ועד לוי משטס נמצא %1(.חרש
 מ6י פחות ולא בןעל

 ן מירור שם על מרים שמה נקרא ולמה . מרים של כשנותיה שנה 2
 יצאו והם באייר 7 תבן של דרכו אימתי ונו העם רפץ ש5 חדשים' י5 מצרים5טכות'

 ]וה"ה מכות עשר המצריים9 לקו 8. ]בניסן[)מטצרים(
 הום"

 054י 'כל מכוח[ להן
 לי מנו עמל ולילות שוא ירחי לי הנחלתי כן ש3" חדשימ" 54 אי" טכתייחדש,
 ש5 החט 54 לבא לעתיד גוג משפמ 'י, שלהן לטנוי ירחים אף 'י שלהן למינוי לילותטה
 ש73י חדשה 54 בגיהנם רשעים *משפט תחרף. עליו השרהב חית וכל העימ עליווקץ
 שבת ומרי ש95י העצרת וער" nDDn מן אי נורי בן יוחנן ף ופ, בחתמו חדש מריוהיה

 פוסעי חריט י5 לאחר חרש[, עשר שנים כל טנוחה להם שאין נסורים רשעים ]וישבשבתו,
 וניהנם אפר נעשין והן בלה ונופן נלה *נפשן י2 המצות ועל" *התורה על שעברוישראל
 מי אבל וגי. רשעים ועסותם ש5 הצריקימ" רגלי כפות תחת מפזרתן" והרוחפולטתן
 חתיתם ושנתנו והאפיקורסין והחניפין והמסורות הצדוקים כגון הצבור מדרכישפירשו
 ויהודים השמים מן תורה אין והאומרים המתים בתחיית הככפיו החייםבארץ

 המלעיגיי
sv 

 וראו ויצאו 'ש5 עולמימת, לעולמי בתוכה ונידונין בפניהם ננעלת ניהנם חכמיםדברי

 וצורם ש5 15 עולמים[ ולעולמי לעולם ]בה בלין אינן והן בלה ששאול אלא עור %או%.

 י .0 שעבור.אין ibrJ.Ed. 2 3 .)( הסרר שום ;על .0 ;טירר .א.מרר
 4 .0 מכות .עשר ' .( .)(.המצריים 6 .0 .0 .הודש 7 .)( ;adds 11. wp.להמצא

H.addsכל 0י .0.ביב יי.מכות.0 9י.adds 0. 9 )(.like c.e.H. 8 

omits.0. דכתיב איוב חודש '5 ומגוג נוג .מכות 3י .כ( אומר הוא.שכן 'י .)( ;להם 
 5י .c.o.P הארץ בהמת.וכל " .0.11ויתרס 17 .0.ואומר ".ער.0
% .omit. 11. 0 יomits 0. 2 המצות.ועל " .11 .ל( .? נשרףנופן  ש .0.נאמר 

 אפר ונעשים .11( )עליה; בהן זורה צפונית ורוח פולטתן ונהינם כלה .א( )ונפשם.ונשמתן
 י" .0.צדיקים 24 .0 והאפקורסים והחניפים הצדוקים כגק צבור מדרכי שפירש מיאבל

 השמים מן תירה אין והאומרים המתים בתחיית והכופרים חיים בארץ חתיתםבטנתנו
 בפניהם ננעלת נהינם היל רברי על המלעיגים והיהודים ; [ שפירוט וסי לעולמים בהונירונים
 והאפיקורסין והנודפנין .א( )והמשמדים הסששמרים המינין כגון .11( הציבור )טן ציבורבדרכי

 ושאמרו המתים בתחית ושכפרו .11( המועדות )את מועדות ומבזין .11( )והביתוסקוהבורסים
 ולעולמי לעולם בה נדונין והן בפניהם ננעלת גיהנם השמים מן .א( )תורה התורהאין
 עולמים ; .)( והמבזין והנדפנין והאפיקורסק והמסרות המינין כנון ציבור מררכי שפורוםומי

 המתים בתחיית ושכפר והטשומדק המועדות את ; like [ השמים טן תורה איןושאמרו
 גיהנם ; .? והנרפנים והבורסים והאפקורסים והחניפין והמסורוה והמשומדים המיניןבגת

 השמים מן תורה אין והאומרים המתים בתחיית שכפרו והמשומדים המאדות אתוהמבוים
% .0 .א from omit ,ש5 .!.14  מהנם חכמים רביי על .והמלעינים 



31 י שיעם סדריי

 ]כל ' להם גרם מי י. לשאול( לבלות היורתם צורתם 'מבלה )מזבולו לו מזבול שאוללבלות
 הטקרש בית אלא זב% טץ לו( מזבול )ש5 בזבול ידיהם שפשטו מפניי הפורענות[אותה
 : ' וגט האנשים בפגרי וראו ושאו ]ואו לד זבול בית בניתי בנהש3

 %1(8 נח לחי שנה מאות שש בשנת )ש5 חרש 54 *כל5 היה המבול 4:פרק

 ושהטע ף . לעלם באדם רהחי ירון לא ש3 נדונין 9 ואינן הבא לעולם 8 חיין ; אינןורורו
 נימה% 'ובו הע~ם(ט נברא שבו לניסן שני )שהוא אייר זה לחרש יי בת השני19 בחרשא

 ויביט בראשיתזי. 'סדרי עליהן שינה 8י המקום *לפני מעשיהן את ששינו ולפי5ישוקעת"
 ט לילה[ ושרבעים יום ארבעים הארץ על הגשם ויחי 1ג1, רבה תהום מעינות כל נבקעוהזה

 נברא שבו לתשרי שני *שהוא מרחשון זה לחרש ב'%1 השני בחרש או אליעזר9יף
 הזה ]ביום %. רביצה של 24 זמנה % היתה והיא ' עולה כימה " ובו י9העולם

 נבקעי
%  

 מתי לער ו% הנשם ויהי %. לתקופות יההטע י וכדברי למבול אליעזר י כדברי " חכמים*
 לצר יום. ומאת חטשים הארץ על המים וינברו בכסליו. ]ימים[ 15 עד לילה(99 61 יום6
 נדונים והרשעים י8 ורמומק עומדק היו והמים בסיון% אחד ער יו0(99 ומאת חמשיםמתי
 הטים ויחסרו בסית[. אחד ער בכסליו ושבעה ]משטרים מעשיו לפי ואחד אחר כלבהן
 נקטור הלוך היו והמים שט לחסור המים התחילו בסיק אחד ]מן יום ומאת חמשיםמקצה

 החוריה שמקצת אב זה גשמים לירידת עשירי לחדש באחד בעשירי העשירי חורש ]עדוגי
 טפח ימים לף אמה" יום לששים *וכלו אמה 46 הארץ( למן נבוהין היו המיםככולו[,
 מתחיל ת וכשאתה סין פ ]חרש[ זה יום( )ב" השבועי בחדש התיבה ותנח יום, בכלומחצה
 יום as~ffp לטשה נחה7' ]התיבה[% נמצאת מלירד הגשמים% ]תגבורת[ משפסקולמנות

( P.like.כ(  1 0.0.11%0 י ;e.adds c.omits.זה 3.על.0.)( ' 

 H.omits.7 0.0.1120 6 C.omits.5 8 .0.באין c.f: 9.ואין

 0י .adds 0 .בו יי .ם adds.יום 2י .like 0.0 8י .א זה בההם השניבהדס
.אימתי 4י .0 [.עולה 5י .(.לפי

~eta 
 stDW בזמן ;אייר .( [ .)( שהבימה

~vords
The " זי .0 ן .11 עולם של סררו .11( )ה"5" המקום.שינה omits.11. 8י 

% :add 0. 0.יום י9 .0 [ .א(וש0  ח1 [ ] שמס תן.ע " .0 ;ליעזר [.לטר 
 from ,שהוא .9.1 " .א שמזל.בזמן % .א.omits % .( .from ] 0),והיא

Joshua.%. before Eliezer 2. has 0. %  .1 )10 תמנה שוקעת שכימה בזמן.אימתי 
% .)(;לתקופה WOtds The 8 תו [ ן only תו.ע " .)( אומרים ;וחכמים .0.וקל   

 מוס" ,הכמים .1.זו % .edition.like 11. ] 0. 0 " [.בניסן
omit א. ] ). 

 יי .0 ;והוממץ .0 .י ;pD1in [ ;וטמין .א.ותוהין " .א לאמה.כלו פ .0[
% ;תיבה[ .ק.0;התבה % ;נשאהה[ .שכשאתה.א 85 [.נשמים   0. like 

%.ל1.14ן .e.omits '8 ;נחהה.11.0[.0.*ם 



 .:. ונם סדר. 23

 4א הכרם" *בתוך כשוקעתי היתה( %כטה אמוח * הארץ מן גבוהה' היתה2 כמההאי

 נח תפתח בחטת בעשרה לחסור המים שהחחילוז לקץ יום. ארבעים טקץ ויחיאמה6!
 מצאה %א ו% הענה אח ואגלח 8 יום( 1 שהה ו% העורב את וישלח )ו% התבה חלקאת
 1 עור שהה ו% היונה אליו ותבוא יי ו% היונה את שלח ויוסף "י יום י 9 )עור( שההוג4
 בעשירי ההרים. ראשי על לה ורטבה הלכה עור. אליו שוב יספה %א היונה את ונסלחימים
 כשאתה"י ]הא[ 9י אב( )זה ונ4[ לחרש באחר ]בלטירי ההרים ראשי נראו לחרשבאחר
 המים נבלעו בתשרי אחד וער " באב *מאחד 'י לירר( הגשמים )כהטהחחילו למנותמהחך
 למרנו:ן ככולו6י הההם *מקצת ו% בראשון שנה שאות ושש באחת ויהי א4[ הוא]'סכן

 מונין בשנה 9י נכנס אחר וחרש 5י שלם חהט אותו מונץ בחדש א יום שניכנס*שכיון
 מעל המים חרבו !9. ככולה( השנה ומנות בכולו החדש ושמקצת שלימה" שנהאותה
 במקומן נבלעו מלממהפ *והעולים הרוח אותןט נגבה מלמעלה 'היוררין *המיםהאכין.
 " ]מפני[ גשמים 26 להם שירדו עד זרעו ולא המתינו כמקפה ועשוייה לחה % האריו 124עדי1ן

 חרבו לומר ראה ]מה ברכה32: קללה בב% י3 ואץ היו" קללה 19 )סימן( המבולשמימיפ
 ושבעה עשרים ער בתשרי אחד מן עליה קרוש הטס והיה צרכה כל יבשה לא אלאהמים

 35 ונעשית האושא יבשה מרחשון( זה לחרשפ יום ועשרים בשבעה השני )ובחדשבמרחשון[

 '5 הרי36 הארין[. יבשה לחדרו יום ועשרים בשבעה השני בחרש אומר הוא ]שכןגר.ר

o.f.' 3 .[.גבוה omit.11. ] ). 2 e.omits.).]1 ;הרי.)(.11 ;הוי 

 ומשוקעת ; .( .וכבנוקע omits ?. 3 ; .11.במים adds 0. 6.ש3 ; [ לו.שהייתה
 8 .? [ ימים.שבעת ' .( [ like.חסוך( "י ,0 [ .)(.ימים יי .adds 0שהה

 היונה את שלח ויוסף ימים 1.עור פי .( ן edition; like .11 אב.בחרום 3י "ן

 ;וכשאתה .א.שכשאתה 'י .( ן .edition.like 11% .א עד במרחשון.ס"
 6י .נ( החדש ככל ; [.בכסליו יי .0 למדתה.הא 8י .)(ככל בחוטט נכנס אחרשיום
like8, 1. מקצת, from ?. ; בחרש נכנס אחד יום השנה. ככל בשנה אחר חהט החדש 
 ;edition [ ככל הוא הרי השנה מן אחד החדש ככל הוא הרי בחדש ניכנס אחרשיום

 בחריט נכנס אחד יום השנה ; .0 מן אחד והרש החדש ככל הוא הרי החרש טן אחדשיום
 נכנס אחד וחדש מלא חדש אוהו מטין בחרש ניכנס אחר יום השנה ככל הוא הריה'טנה

חזם"
omits %. :ק תמימה . י. " omits. ?. שלימה שנה אותה מונין ביטנה . 9י 

.העוליי " [ .from 11) ,הטים .1 )11והטים
 ,מר"ת .8.1 " [ אותו גבה לטעלה

 24 .)( [ תז0"( ,והעולים .1 )11והורירן

 .העוליי
 למטה היורדין הרוח אותן הגביר למעלה

omits.א. % % [ ;omits .( הוא . .א.היא   אין עד במקומם נבלעו.לסמה 
% ;משי[.שמי.0 " ;מי.(.שי[ פ.הן.(  ".)(11%0,טפני.א[.( 
 יג .( ולא ; ן.5!ות01 " .0 הקללה הברכה בכלל היו שלקללה ; .11 ולא היו קללהשל

OWlt.qם ; )(. like ] 0. הברכה בכלל הקללה ואין קללה.חט פ )ברכה בכלל ;הץ .נ 
omits.). " כעין. adds ?. יבשה מ. adds ] " לחרוט. 



33 שינפש"סדר

 5שטק ימות 'על יתירין ההטהצ שימות מלשר מצן מה )היתירין( יום י ו'ג שלשיןחרש
 על יתיתם ריתמה ימת שלעולם ברתתו מהחלת הולא אלעזר ף 'אטר ים, 4גהשנה'
 אחד' הרי מגע לפנים ארבעה 6 מהן צא עשר חכוכה טלאינ שנבראו 9ם 64 הלבנה 6שות
 הש חסרת להן אטר " לחמה לבנה הגעה"י ראשון' עבורי שעברו וכע! לו אמרועשר

 על יהירק א שדק החטה " ימי " סימן ליגע הרצח אוטר גמליאל בן שטעק רבן ונ.וטשיבה
 אק הבאה ירשנה תסוו בוקופת ]בכות"17 שרימה ושרום עם שטר אחר הלבנה אימות

 "מהן"8 על יתירק החמה ששותי ע"ע אתה וכן עם, עשר אחד ער לשם npJD "]החמה[

 1': יום עשר אחדהלבנה
 היא. נביא כ4 הא"ש אשת השב nnps אביע באברהם תנינא בבא וזמישי9ע,פרק
 נבשש נקראו חששית אבוה שבל ומנק שכה. ואבי מלכה אבי הרן בת או6 הואבשרה
 תנעו אל %, לעשקם א"ת הניח לא %1 אחר עם אל ומממלכה גוי אל טנוי ויתהלכוש3

 בדהרה נידה. החוף את אחק אחות הנביאה מרים ותקח או6 הוא במרים ו%.במשיחי
 לדור שכשנתנבאת או6 הש באביגיל פני. רמה ולא קרני רמה בג קרנן רמה בגלבי * והנגמר חצה ותתפלל או6 הוא בהנה לפידות. אשת נביאה נמשה ודבורה או6הוא
 לי* ידי וההנע ברמש מבוא היום כליתיני אשר מעמיך וברוך את ברונה 4 א6 רורובן

 מלטת אסתר ותלבש ח61 הוא באסתר שלום. אשת הנביאה חשרה אל או6 הואובחולרה
 ובנבישת בנביאים אלו תוקף. כל את היהודי ומרדני אביחיל בת הטלכה אסתרוהנתוב
 היו שלא ספני יטל נכתבו ולא טצהם כימאי גבישם ויש נכהובים. ונבהבו לדורותשנתנבאו
 הרעטות טפני יכול טרחתן סנגר ויעטדו הלכו הנניאים מבני א"נ ותמשש תלנרולים
 כאן כת4 אין ראשט טעל ראשך טעל אדניך את לוקח ג היום בי הירעת אליו ויאמרוהל
 באליהו הן גדיש שכולם מלמר ארוניך אלא כאן כת4 אין אדונינו ועור ראשך מעלאלא

 רוחו את ג יתו בי נביאש ג עם גל יוק וסי אומי הוא בכיפה וכן כאלישע הםושקולים
 ג נביאי את אחבל בהרונ שטיתי אשר את לאדוני הונד הלא לאליהו א6 עובדיהעליהם.
 שהיו nDD חוז ומים לחם ואכלכלם במערה א"א תמשש א"א מאה ג טנביאיואחביא
 ג שלחני בי נאספה שב לאליגע אליהו ושמר לאלישע או6 ואליהו ובנשי, יהורהבשבס

 י עשר.)( אחד.ס?"1 ' [.חטה 8 לבנה.6 של.על '."מוח.0
 6 י.של '.f.omits ' .הר[ 8 ;עבורן.)( [ .עבורק 9.הראשק.)([

omits.] 9י [ .הניע 11 ( .0.ונקמה 19 [ .כ( .וכשמהצאה 8י [ .כ( .סימני א 
 (".omits 'י omits.6 " ןנאמבט 6י0"1ן1[ )((9י.ע
and2, 1. אלעזר ף ,אמר from omit 21 ם .11 .ק omits.*. טיסני פ [ .)( ;יכף. 

 here have פירקא.סלקפ ~chapter Thi תו .א .chap. See here ,21 .ק.63
 [ .1?כ,86



 " ילכד סדר344
 וחנ"טש ח61 מהו ועור אלישע. אל ויאמרו אל בבית אשר הנביאים בני דנ'טו אל. ביתעד
 לך שאין מלמד הירדן. על עמרו ושניהם מרחוק, מנגר ויעמדו הלכו הנביאייך מבניאיש
 שהיא נכתבה הרורות צורך שהיא נבואה כל נביאים, בה היו שלא ישראל בארץ וכפרעיר

 מה כלה אחותי דוריך יפו מה השירים. בשיר מפורש הוא ועליו נכתבה. לא השעהלצורך
 באדם , , כלה אחותי שפתותיך תטופנה נופת בשמים מכל שמניך וריח מיין דוריךטובו
 בדורותיוי היה תמים צדיק איש או6 הוא בנוח הארם, על תרדמה אלהים ג ויפל ח61הוא
 כי פלג האחר שם או6 בנו בעבר שם, באהלי וישכון ליפת אלהים יפת או6 בנובשם
 לעולם אבינו אברהם בא שלא ער לדורות שנתנבאו נביאים אלו הארץ, נפלגהבימיו
 השותי ובלרר התימני ואליפז עוין מארץ ואיוב ואביו בלעם לעולם אבינו אברהםומשבא
 לישראל. תורה ניתנה שלא עד לאומות נתנבאו אלו הבוזי ברכאל בן ואליהוא הנעמתיוצופר

 במשה ח61 הוא וכן העולם מאומות הקדש רוח תורת פסקה לישראל תורהכדטניתנה
 נורה אנכי הנה ויאמר ומ. ועמך אני ונפלינו 51 בעיניך חן מצאתי כי איפה יורעובמה
 : סליק האומות. מן הקרש רוח פסקה שעה באיתה ופ. נפלאות אעשה עטך בל נגדברית

 אל משהי ויאמר ש45 בסנה' מעוה עם מרבר ה"5ה היה הימים שבעת? כל י, הפרק
 שלשם גם שליטם תטול גם ]תמול משלשם נם מחמל גם אנכי דברים א"ק לא ארני בי8

[WD6 הרי טדבר שהיה ויום , נם גס נם 31 ימים 3 )שלשם עברך. אל דברך מאז גם , 
 הבאה לשנה הזמן ובאותו בניסן ~DtCt] ל6י אותו ומכמנק5 היה הפסח ופרקוימים(,

 יצחק[0י נולד בניסן עשר ]בחמשה מטצרים, ישראל )בני( ללאו בניסן[9 עשר]בחטשה
 ויחי ]ש3 4י הבתרים בין ]בריה[ אבינו2י אברהם עם 'נרברב בניסן עשר בחמשה 'י*וכן
 )ובאותו לבשרו"י, אבינו אברהם אצל המלאכים באו בניסן ב46 5י, לכולן[ אחר קץמקין
 ממצרים ישראל יצאו בניסן ובקי אשוב. למועד ש3 הנחק אבינו נולד הבאה לשנההפרק
 'פסחיהן את ישראל שחטו בו )יום( יי בזי לכולן(, אחד קץ ומ שנה שלשים מקין ויהיש3

omits.0. ' י .א ששי.פרק 9 .א.השבעה 8 [ .11 .)( הסנה.מתוך 
 ' .Marg .( ננטה נתנבא ימים ול, שנה עט.בן " .( like.ל( 7 .0 [.ופרס
 8 .11 .ל( ;ושכינין [.ומבינן like 11. c.r. 9.]adds ). )(.; like c.r. " ).אנינו

 יי .11 אצל המלאכים באו בניס, בט4 מרוחק. אביט אברהם נתבשר בניסן עשרבחמשה
ornames the after שרה את לבשר .אברהם 12 .)( ה"5ה כרת ; ( .נידבר 3י ." פה 
 usually omit ) 0. ; patriarchs the.אבינו 4י .from sentence the have ] 0,גנן

omitsand )(., like 11 5י .א.note שרה, after )ל.(, of addition the with 
". 

19 1. 
 10 ,בגף .1 .22 6י .ל( שרה אמנו את ;לבשר [ שרה את .לנרך " .0ובחפשה

 עשר.



35 * ערלכם סדר*

 )נסע0 ומרעמסס ו%. טקבוים ומצרם )ונחיב( ~רש DP עשר בחוטטה הראשקבחרשן טרעמסט יסעו וכתיב(' סכותה מרעמסס ישראל בני ויסעו )ש3 7 סרעמסס *נסעוהיה'ן שבת ערב הפטה' ממחרתי הבשרותי. לקו בלילה גנו היה המבטיי ויום)בסצרים(יו
 למלך וינד ברבתי )ימם(. 5 חרי החירות % פי לפני ט ]וטאיתם[ לאיתם ומסכות 9לסכות

 .ש43' 4ם רידו שבקגיט אור ו%, מצרים וירדפו2י ובעיטי בחמישי העם. ברח כי מצריםן

 ]בתוכו[% טצרים ונשקעו הים טן ישראל )עלו לשחרית הלילה. את ויאר והחשך הענןויהי

 מהגא היה )בשבת( חמישי'1 ויום ו% ישיר אז )ש0 שירה16 )ישראל( אמרו שעה(ובאותה(
 שם ישומר( ו% טרחה ויבאו )ש3 לטרה נסעו סוף מים פסח. של ט אחרון טוב 9י יוםהיה(8י
 נח בני עליהז שנצטוו מהן" שבע מצות עשרה לישראל נתנו *שם ומשפס, חק 6שם

 שבת במרה ישראל עליהן]הוסיפו
 ודיניי

 הארם על אלהים א ויצו 14 דכתיב ואם[5 אב וכבוד
 אנטר למען ירעתיו כי אומר הוא וכן 25 הרינין אלו ויצו תאכל, אכל הגן rv מצללאסר
% ברכת זו ה ומשפם( צדקה לשטות )וכתיב %1טוה  11 אלהים ה. שם עוקב " ש3 השם 

**wjw דם שופך ש3" דמים שפינות זו האדם על פני. על אחרים אלהים לך יהיה לא 
 ו% אשתו את א"נ nSw הן לאמר " ש3 עריות גילף זו לאסר ישפך. דמו באדםהארם

 זנית ואת ההיא הארץ החנף חנוף הלא עור אליה הישוב אחר לאיש והיתה מאתו )והלכהון
% הגזל זה הגן yy מכל ה(. נאם אלי הטוב רביםרעים  לשקר עליו יטבע אנטר טכל או )ש5 
 נול משום אסור בננה הנשמר חייא ף ותאני עליו. יוסף וחמישיתו בראשו אתוהטלמ
 בנפשו בשר אך )ש3 החי מן אבר זה תאכל אכל גזל(. טשום מותר בגנה נשמרדואינו
 יהודה בא הנשה. ניר לו והוסיף יעקב בא מילה. לו והוסיף אברהם ]בא תאצלו( לארמו

 אב וכיבור לדינים(" *שבת שעה( )באותה ישראל על-הן הוסיפו יבום[ מיפות לווהוסיף
 )"הראל( היו שלא לסרנו )הא( ו% אילימה ויבאו טמרה ויסעו ש5 לאילים נסעו ממרה .ואם

 ' " במצרים.הפסח ' [ .% .)( רביעי [( ;(corrected 0החמקי 8 ( [11:
( [.omit 7 .)(ולמחרת  6 omit.11. ] 0. 5 בנויות * [ .א.למחרת.

 8 ([ן
 הית חמסני ויום סרעססם נסעו רביעי יום ; .א 0768four last the omitsי

 omit אס" ,נסעו .1 ,2 6תedition.1" as continue 8 9 .0 סכותהנסעו 10 0[ן
.מאיתם י1 פי( ;על.f.~DS 12 כ4ררפן 15 )(לשבוקי א 0.018%ן1

 אומר.)( הוא.שכן ט ת171ת0.ק % [ השירה.את 7י .)([;רביעי

%[ל % [ edition.like 9י היה.0 .פסת ..ויום,   H.wl~.)גהשבטי 
Theפ omits.] " 9. 1. שם, from omits 11. האחרון ".0 אטרח ;אחת.
)(.%  ords-9 מ1 [ ןonly מ1.? % .ל( ;שנאסר ן.omits 95 .)(.הדייניו 
]8 % [גול   ;כיבוד (.H.omit " אומר.)([ הוא שכן [( .כן 8)וכן 

 רטבת ההנע ; .11 הגבהות.הדימם
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 ל. שלכם סדרי:..36

 ישראל בני עדת כל ויבאו טאילימ ויסעו ש3 לאלהי נסעו ומאילים , המים על י אלאחונק
 לצאתם השני לחבט יום עשר בחמשה סיני[, ובין אלים בין ]אשר אליט הוא סין טרבראל

 היה בשבת )באחד( אייר חדש שראש למדנו )הא( היה. בשבת2 'ואחד מצריםמארץ
 ]נמצאתן ישראל( שהיו למדנו)ועוד

 אוכליי
 שלשימ כל ממצרים בירם שהשיאו מעוגה3

 ובאלוש המן. את ]ואכלו[ לקמו 4 ולמשכים השליו את אכלו ולערב כלתה ביומ ובויום
 שבת ]ישראל[ עשו נטם ו"[ תלקטוהו ימים עיטת אומר הוא ]שכן השבת להםנתנה

 להם ובאו מאלוש נסעו באייר ב55 בשבת( )באחר השביעי. ביום העם וישבתו ש5ראשונה
 עם )ונלחמו בשבת[ ]בשני הבאר להם נתנה ושם בשנייה[ השבת להן נתנה ]שםלרפידים
 סיני למדבר להד ובאו מרפידים נסעו בכיון[5 ]באחד שנייה(. שבת עשו נטםעמלק
 לעם ומגידי ויורד ההר לראש עולה משה היה 7 ימים חמשת כל כבוד. ענני עליוומצאו
 להם נתנות לחדש בששה בשל"טייי המקום0י, *לפני דבריהם ומשיבי המקום דבריאת

 : היה 3י שבת ויום הדברותעשרת
 ה כבור ו"טכק ש5( להר משה )עלה הדברות עשרת אחר 5י השביעי 4י ביום ר.פרק

 השביעי ביומ משה אל )ויקרא למהרות משה[ ]על ימים nww הענן ויכמהו סיני הרעל
 וארבעים יום ארבעים בהר מעיה ויהי ההר אל ועל הענן בתור כנטה ויבא הענן(מתור
 בתמוז *בע בסיון[ בשבעה עולה נכד5א המינין מן עלו לא הראשונים ימים ]הסשהלילה.
 ומ. חמאתם אתם העם אל משה ויאמר ממחרת( )ויהי ]שנ[ הלוחות את דטברורר"
 לפני ואתנפל רכתיב( ישראל" )'על רחמים וביקש" ]שניה[ בתמוז8י עיטר בשמנה'עלה

 !2 שעה *באותה וג5 ה( אמר כי התנפלתי אשר הלילה ארבעים )ואת היום ארבעים את"

 הל5"נתרצה
gz ש5 ולעלות( שניות לוחות לפסול למשה )ואמר לישראל " nva אמר ההיא 

 *ירר עץ(. ארון לד ועשית ההרה אלי ועלה כראשונים אבנים לוחות )שני לד פסל אליה
 כנטה וישכם כראשונים אבנים לוחות שני ויפסל ש5 לוחות שני ופסל באב רטטנהבעשרים
 כימים בהר עמרתי ואנכי פ ש5 שנייה פעם תורה לו ונשנית באב ב63 ועלה ו~.בבקר

 כימים לוטר[ תלמור ]מה השחיתך. ה אבה לא וג5 לילה וארבעים יום ארבעיםהראשונים

 י .omits.11 2 '1 .)(.ושבת 3 .)(.עוגות ' .1,ולמחרת 6 .תבשני
 בסיק באחד .בשבת omits.0. 6 7 .0 .א .ו( .הימים 8 .)( להגיד ; .אלהגיר
.לישראל 9 .)(.ולהשיב 0י .)(.למקום יי.e.omits 2י .)(.ניתנה
 3י .נ( ;השבת .ק.הששי 4י.יום 5י .11 8665.שנתנו 6י .16נ.לסהרה

 7י .א .כ( בתמוז עשר בשבעהיוירד 'י .)( עלה בתמוז עשר.ובשמונה 'י .11.נ(
 add.עליהן " .11 .)(.omit י2 .)( באב ותשעה.בעשרים ט .)(.המקום
nwuמז0"( ,ירר .1 )21 בתשרי בעשרה בתשרי, עשרה עד באב כתולשים ארבעים עוד )(. " 

 אומר הוא שכן לישראל בשמחה המקום.נתרצה



 73 4 עתם %י4
 אמצעיים מעתה )אמור( 1 מרובין שניים אף "מראין ]ה"[ הראשונש טה ]אלא[הראשונים
 'ובנטרם הכפורים(9 יום הטו ליהוא בירה ]והלוחות בתשרי ב4 ]כגטם[ ירד : בכעס]היל

 יום' נתקאם' 'לפיכך ונחלתנו' ולחמאתנו לעוננו וסלחת ש3 הטקומ5 'לפנישנתרצה
 הוא שעה אותה לעל עולם לחקת לכם זאת והיתה ש3 לדורות זכרק 6 אותו[ ]תשו 7 חוקן

 כעטה אליהם וקרא % כמטה פני את עזראל בני וכל אחק ]וירא משה( בררת )ויהיאומר[
 את ללטות צום צום מה ו% )ושום ישראל בני בל נגשו נו ואתרי ו%( אליו מרטובו%[

 ~אנשיאש % לס נשאו אשר אטט כל וינואו ]ש5[ המשכן במלאכת 9 לעסוק התחילו הרשכן(ן
 ימצו ההנה המלאכה כל את כנטה וירא %[. למסה חור בן אורי בן ובצלאל ג5.הבטוו
 רצת )יחי להם אמר ברכם ברכה מה משה. אותם ויברך עשו כן " צחו כאשראותה

 יוסף אבותיכם אלהי oh, להן אמר בך אומר יוסי ]'ף ידיכם במעשה שבינהש(תשרה
 שזכיתם ישראל )אשריכם * להם אטר ו%( עלינו אלהינו " נועם ויהי אסרו )והם %[עליכם
 דטתשרה הבחירה בית לנם " שינת! הזבו בך ' לכך9י שזניתם יי וכשם הטשכן(לעבודת
 : בתוכם ושכנהי מקדש לי המטו ש3 *י בתוככםשכינה

 טשכ! את תקים לחבט באהד הראשק ההחט ביום לאטר כנטה אל " וידבר 5.פרקן
 ב53 המלואים ימס ף התתילו ]אימתי[ ו% השלחן את והבאת ו% שמ ושמת מועראהל
 את מעמיר כהוה היה המלואים ימי 1 כל המילקוט[. ]ימי שלמו בניסן ובאחדבאדר
 פוקו. ולא'! העמידו ובשמיני ומפרקו8י קרבנות'! עליו ומקריבה ובקר בקר בכל"המשכן

  האל בשר את ובניו אהרן ואכל ". ו(פרקו )העטירו כשסיני אף אומר יהורה ב4 יוסי 4'
 אהק ויעש ו% יפים שבעת ולילה יומם תשבו סיעד אהל ופתח בסל אשר הלחםואת
 ואחי היום[ ]אותו הטלואים ימי י2 , אחר ו% השמיני ביום ויהי 1ג1ובניו

 וראש היה בשבת ט
 הכיור מן רק"ם לאת( ידיהם )את( ורחצו ובניו אהק עמרו ביום ובו היה ניסןחדש
%  )כל( את ' ועבדו דטלטיס[ עולות והקריבו השרד בנרי]ולבשו % והסריוצם העבורות   על 

 היום[ ]אותו הראשנן. ביום המקריב ויהי )ש5( להקריב הנשיאים ההחילו ביום  ובו  הסריה

 1 .)( בויון האחרונים אף.ברצון 2 .)( הכפורש יום.והש ' ".ה*5"

.ברבריך ' .)( adds.הוא % .* adds.זה ז .)( וכפרה סליחה ; .".להוקי ' .ל( from) ,ובנטרם .1 )2 סלחתי אומר הוא שכן לישראל המקום נתרצה היוםשבאותו
 Ed. 8 ;חברון .21 הוא.לפיכך 9 .)( עסוין.להטת 0י .21 נך לא אומר מאירף

(from)(. '4 נדרך 19 .ל4 הכגטכן.בטעיתה 8י .*.שיחן.)(. 6 אלא .אטר יי 
 ,כך ו )12 לשרות שכינה שבתוכו העולמים בית את לכם לימו סופו ; .א from),אשריכמ

 .1 1 )ן בתובה שבעתו ותשרה הבחירה בית לנם שניתן שזכיתם.אשריכם " .כ(.וכל
omits.( .נקריב 7י .)( .קרבנוהיו א .21 .ופזרן 8 .ק לא .ושד " .א(. " 

 !5 .)4 .4טן ט .ל( .אחר י .* .כל % .א .ל(.ומיררום



 ו- שלם סדר"38

 בישראל השכינה לשכון ראשון ! לחרשים[ ]ראשון לנשיאים ראשק בראשית למעשהראשה
 ראשון לברכה ראשון לכהונה ראשון במה( לאסור ראשון גבראל. בני בתוך ושכנהי)ש3

 אש ותצא ש5 האש לירידת ראשק קרשים לאכילת ראשון צפון לשחיטת ראשוןלעבורה
 ועל ומעשרות, בכורות ואשמות חטאות ונכבות נדרים תמידין גבראל הקריבו ביום בווע'.
 עולה זה צפון עורי בשמיו( יזלו גני )הפיחי תימן ובואי צפו; עורי אומר הוא ' היםאותו

 מועד. אהל זה נני הפיחי בדרים. 5 הנשחמין שלמים אלו תימן ובואי בצפוןהניטהטת'
 הקרבנוה. אלו מגדיו פרי ויאכל השכינה", זו לגנו דורי יבא הסמם, קמורת זה בשטיויזלו
 9. והמנחות 8 לבונה קמורת זו בשמי עם מורי אריתי י. שטיני יום זה כלה אחותי לגניבאתי
 אלו חלבי עם ייני שתיהי קדורים, קרשי ואיסורי העולה איברי אילו דבשי עם יעריאכלתי
 זו דודים ושכרו שתו ]ומרים[, ואהרן משה זה רעים אכלו קלים, קדשים ואיסוריהנסכים
 ארבע ישראל ]בנות[ על יתרה עמינדב בת אלישבע נמצאתם ביום בו ישראל.בנסת
 מ ואבלה כהונה סגני " ובניה נשיא אחיה בדול כהן ובעלה סלד יבמה ני אחד( )ואבלשמחות

 פינחס". ]היה[ זהר מלחטה כהטוח בנה;; בן אף אומרו וגט ואביהוא. נדב בניה"בשני"
 ישראל כל והזוע " חמאת *פרת )הכהן( אלעזר שרף בניסן בשני למתרת[ השני]וביום

 בחף מ% מא לצג השנ' בש סיני במדבר משה אל " ]וידבר ", )ושנו( העגל[]טמעשה
 ויום פסחיהם את ישראל שחטו בו ב44 במוערו[ הפסח את ישף בני 1Wfl ל%הרף
 : היההשבת

 בשנה השני לחרש באחר סוער באהל סיני במדבר משה אל " וייבר ",פרק
 % משה אותם ]ויפקר וגש יהיו ואתכם ו% שנה עשרים מבן וגי ראש את שאו חיהשניח
 את נשא כן ואחר ו%( קהת בני ראש את נשא כן )ואחר לוי[ בני את פקור נרואחר
 פקר " פי על כן ואחרי ו% מררי בני ראש את נשא כן ואחר ו% הם גם נרשון בניראש
 היו אשר אנשים ויהי ש5 שני פסח נפש" *טמאי שחטו באייר בנף משה, ביראותם
 כי איש איש לאטר סשה אל " וידבר ו%. אליו ההטה האנשים ויאסרו ו% לנפשטמאים
 נעלה בחדש בעשרים השני בחדש השני בשנה ויהי כולה[, הפרשה ]וכל וג4 לנפש סמאיהיה
 מתאיהם את כנטה ויכתב 1ח1( יסים עשרה חסר חווט 54 " סיני במדבר עושין נמצאו )'הענן,

 ! .ק בהמה לפדר.ראשון order Different 2 חhISS.the 1 ' ש.יום

 4 .43 .שנשחטה 5 .)( .שנשחטין 6 .3( .שכינה י .3(.השמיני 8 .)(.הלבנה

 9 .11 .)( המנחה .ולבונת 0י .)( .טצאה יי .א .ק %66 הן .ואלו " .11 .)(נטני

.בניה '1 .)( אחר.ואבל 'י .א .0.משני 5י .א %668 הן ואלו.שמתו
 6י .11 .אטרק ;י ,א %668 .ראתה " .".והוא 9י .א %668.בשטים ".א

 .)( הפרה .את " .1 .0 .וטיהר " .א .א %66 .רבותינו 9 .ם 2668 פקור כןואחר
 וכ5 ישראל בבני זכר בכור.כל % .)( ארם לנפש.טמאים 5 .א עשו סיני בטדבר.



39 * שים סרר"

 טיני טמדכר נטש ימנם[, עשרה חסר הדש עשר שנים עשו סיני ]במדבר ו%,למסעיהם
 יום לא jff יום שלשש שם חבטו התאוה בקברותי להמי *ובאן השני[ לחדש]בעשרים

 שם המטו לחצרות 8 )ובאו( התאוה מקברות נסעו ופ. ימים חדש עד וגי תאכלקאחר
 ב83 פאק למדבר להן ובאו מחצרות נסעו שים. שבעת מרים ותסגר ש3 ימיםשבעה
 האהל מתור שצובו ענבש. בכורי ימי והימים ש3 מרגלים סשה שלח בסיון וב63בסיף
 לארץ. יכנסו שלא אבותינו על ננזר באב ב6 אומרי ]נ[שתמצא היה באב 61 יום 6מקץ
 לא אף ש63 קרח[ "ל ולבליעתו קרח 8 של )'מחלוקותו היתה ה[מרגלים ]ביאתאחר
 עד ברנע מקרש הלבט אשר והשים )וא5( בישראל ה אף ויהר ופ ודבש חלב זבתארן
 ]ישרו 7 ומטורפק חוזרק )הי0 שנה 54 ומ, שנה וטמונה שלשים זרד נחל את עברנואשר
 אשר כימים רבש יסים בקרש ותשבו ש3 )ברנע( בקרש ]"טראל[ 8 יטבו שנה י6לקייט[
 : ' מסעות 56 ]כולן[ המסעות כל )נמצאו(ישבתם

 בקרש העם ונשב הראשת בחדש צין מרבר העדה כל אוראל[ ]בני ושואו פ.פרק
 שנטחלקה " ]יום[ ואהק סשה על ויקהלו לעדה מים היה ולא . שם ותקבר מרים שםוחטת
 סקרה טלאכים כמטה 1"טלח בפרק בו היה. ניסן חרש וראש היתה הארבעים שנתהבאר
 כל אוראל בני יבאו טקרש ]פסעו חדשים 95י ישראלי שם עשו ופ אדום מלראל

 מארץ ישראל בני שאת הארבעים ובשנת ת5. הכהן אהרן ויצל בפרק[ בו ההר. הרהערה
 בחדשמצרים

 החכרם_
 ההר. בהר במותו שנה ומאת המטרים שלש בן ואהרן לחרש[, באחד

 הכנעני וישמע "טראל('י. עם להלחם הכנעניים ובאו כבור ענני נסתלקו אחק nDW)כיוון
 התייר והלך הכבוד[ ענני ]ונסתלקו אהרן שמת )שמע( שמע שמועה ומה ומ עררמלר
 )*שבהן(הנדול

 *ונסת*
 שנלחם ]כיוץ עמהם ונלחם ובא 'י להם נלחם שהיה הענן עמוד

 יעקן בני מבאתה נסעו ישראל ובני ש3 במוסרה וחנוזי מסעות *16 לאחוריהם חזרו"עמהן[
 תלמוד ומה וקן בבני ויחט ממוסרות ויסעו נאסר כבר ]והלא אהרן מת שםמוסרה
 והלא )אהק( מת במוסרה וכי אהרן[ מת שם ש3 אהרן שמת חזרה זו אלא מוסרהעומר
 שחנו עד מסעות *% לאחוריהן הזרו אהרן שמת ממקום אלא ההר" בהר אלא[ מת]לא

 הגרגרה נסעו משם ירושלו* בכיפורים כראיתא וכ5 והרגן לוי של שבטו אחריו ]ורץבמוסרה
 גבראל בני ויסעו ]לישראל[. להם שחזרה הבאר[ ]היא הבאר היא ומ בארה ומשםופ

 ' ש.omits 9 .ש .11 .)(.לקברות adds ?1. 8.להם ' .% .)(.לומר
 ' .ע.ומחלוקת 6 .0 אומר הוא.שכן 7 .א .נ(.ומיטרפין 8 .)(.עשו
addsנכסים 19 .ל( .ארבעה 8י ש. adds ?1. 11 )(. P,like ש e.om~ts. 9 

 ;% .א omYts פסזrr ,כיוו! .18.1 'י .)( פסק לגבראל להם ניהם שהיה הענן אטור;
Ed." שבהן .1 )ס2 עליהם ומגק טסכך שהיה ענן עמוד ונפסק להם.שהיה, (from 11. 

 .מקרו 8י .א .ל4 .שמונה 17 .)4 .ק שחנו עד 9י .Ed .טת 9י .)(.שמונה



 י:. שלםלסדר.40

 משם זרד( בנחל ויהנו נסעו כהנם )ונ5. העברים באיי ויצנו מאובות ויסעו באנות.ויחנו
 ויפנו חרב(. )לפי ]באלול[ ישראל ויכהו סיחון עם נלחמו שם וג5 ארנן מעבר ויחנונסעו
 אותו תירא אל כנטה אל ה ויאמר שבתשרי[ הרגל מן שנפנו ]אחר ו% הבשן דרךוטלו
 ויהי מואב. בערבות ויחנו ישראל בני ויסעו וג5 בניו ואת אתו ויכו נוג[ עם ]ונלחמוו%

 לאבות )ה(בנים החוירו יי % הארץ תחלק לאלה גו.[ ראש את ]שאו נ5, המגפהאחרי
 '. ומיוצאיה מצרים סבאי היתה אשר בת סרח 2, לבנים והורישו]ם[ )ה(אבותוחורו
 היתה ויוכבד סרח, אשר בת ושם ש5 הארץ ומבאי אחותם וסרח דכתיב מצרים)מבאי

 בת ]ושם וגי לוי בת יוכבד עמרם אשת ושם ש3( מצרים מבאי ומיהנאיה מצריםמבאי
 ]ומולד, אבינו יעקב בחיי נולדו מנשה בן ומכיר מנשה בן יאיר לעולם[. והיא סרחאיטר
 משה 5 מיתת לאחר ומתו ' אחריהם[ הולדתאשר

 )רבינ"
 במצרים הנולדים מן היה ונבח

 מהם נותר ולא 5 כבשו[ שלא ]עד הירדן בעבר ונקבר( )רבינו משה מיתתי לאחרומת
 : ; נון[ בן ויהושע יפונה בן כלב אם ]כיא"ש

 ישראל כל אל משה דבר לחנט באחד חדש עשר בעשתי שנה בארבעים ויהי 4,פרק
 ועד בשבט מאחר ו% מואב בארץ הירדן נעבר %1 חשבון מלך מיחק את הכותו אחריו%

 את רבנו משה פירוט יו80 הכשה שלהטים באדרעוטה
 )כ"

 משה, הואיל ]ש3 כולה התורה

 את צו לו נאמר ביום ]בו למות ימיך קרבו הן משה אל " ויזומר בו5 בששה ביום[בו
 וילך בארר בשבעה %[. הזה העם את תביא אתה כי ואמץ חוק צואתו היתה ומהיהושוע.
 ומה היום לגמר תלמוד שאין היום אנכי שנה ועשרים מאה בן אליהם וידבר ו% ויאמרכנטה
 ובשבעה כנטה נולר באדר שבשבעה מלמדר ושנותי[ ימי מלאו ]היום היום לומרתלמור
 בני אוהו ויקבור " פי על מואב )באוץ " עבר כהנה שם וימת ש3 ]כבטה[ טתבארר
 שנה ועשרים מאה בן ומשה קבורתו(. את א"נ ידע ולא פעור בית טול מואבבאורן
 משה את ישראל בני ויבכו % בהא אותו וניקבר ליחה נט ולא עיט נהתה לאבמותו
 קום ועתה מת עבדי משה וני " עבד משה מות אחרי ויהי יום[, שלושים מואבבערבות
 הכינו לאמר העם את וצוו המחנה בקרב עברו לאמר העם שטרי את יהושע והוו %1עבור
 ת אשר הארץ את לרשת לבוא היררן את עוברים אתם ימים שלשת בעור כי צדהלכם
 כתרח בקצה בגלגל ויחנו הראשק לחדש בעשור הקודן מן עלו והעם לרשתה, לנםנותן
 רבנו. כהנה מת בארר שבשבעה למר ואתה למפרע סם ושלש]ה[ שלשים מהן צאיריחו.

 י ם adds and )(., like מואב בערבות.ועומרים 2 .11 להורגתם ; .נ(.לבניהם
The' ".פטירת.

 3 .0 הארץ.וסבאי * words The פonly ][ 1 מ1.% 5

 ." like.0 8 .0 ;ימים .א adds .באדר ' .)(.באדר
 words מ1 [ ] ח1.% 7

 0' .0.ללמרך



41 י. עינם סדרו.

 לניראל לוק עמדו ]הללו[ טווים פרנסים n~sft וסרים[ אתק משה את לפתך]ואשלח
 באר הן9 *ואלו יריהמי על ניתנו טונות מתנות ושלש ומרים( ואהרן סשה הן)ואלו
 טרים מתה טרים( nwta באר אהק בזכות עק עמוד משה בזכות )טן והמן, ענןתמוד

 הענן עמוד נסתלק אהק טת ואחק. משה בונות )לישראל( להן וחזרה' הבארנסתלקה3
 שלשת את ואכחד שני חורו ולא שלשח! נסהלקו WD 6"] ]מת משה. בובות להןחזר

 בעשרהי טרים מתה7 מתו, אחת בשנה והלא מתו אחר בורח *ובי אחר בירחהרועים
 בהנה שטת יו90 'אלא באדר בשבעה ]טה[ )רבט( ומשה בא5 באחד ]טת[ ואהרןבניסן

 ]"אראל שלקמו " הכף כק היררן[. את עברה לא ]והצרעה חזרו. ולא 0! שלשתןנסתלקו
 הטן ונטפת ש3 ימש[ וריבעה לטלפים בניסן עשר new ער אוכלי; היו באררבשבעה

 ארע מתבואת ויאגלו טן גבראל לבני עוד היה ולא הארץ טעבור באכלםממחרתט
 שנה ארבעים וכי שנה ארבעים המן את אכלו ישראל ובני ]וכתיב ההיא. בשנהבנען
 היו יום ששלדטימ מלמר אלא יום שלושימ חסר אלא אינן והלאאכלו

 אוכליי
 מעוגה

 אל בואם עד אומר אחד כתוב המן. כננד להן היתה היא שאף ממצרים בידןשהשיאו
 אל בואם עד לומר אעשר כנען ארץ קצה אל בואם ער אומר אחר וכתוב נושבתארץ
 ובני לוטר תלמוד )מה מעתה[ אמור כנע, ארץ קצה אל בואם עד שנ מפני נדיבתארץ
 הטן פסק הצם אותו כהנה שמת יום נרטבת ארע אל בואם עד ומ( המן את אכלוישראל
 חסר שנה ארבעים הרי שבידם הטן כלה היום אותו כנען ארץ קצה אל בואם ערמלירר
 זי להן יפה" 'שהיה ממצרים בירם שהוציאו'י עוגה" אוכלין'י 'שהיו יומ ול יומשלהטים
 : שנה[ ארבעים ]הריככק

 * קטא( )ובבא פרקא סליק*

 אבנים 54 מחרו להם )ונמלו הזה8! לחדש בעשוי הירדן כק עלו יהעם 44.פרק
 בקצה בנלגל והניחום אבנים '5 הירדן מן עור להם ונטלו הכהנים רנלי מצב תחתוהניקום
 שבשמרון עיבל הר" *ואל נרתים הרט *אל להן באו היררן מן שעלו כיון יריחו(מורת
 השכ"ט סבוא דרו אחרי הירדן בעבר המה הלא ש3 מורה אילני ת שבאצל שכםשבצר

 אותם והנחתם במקומן, ולנו ]וחזרו הסדר על פ והסדירומ וקללות ברכות גבראל אמרופתי

0.6 0,like ידז 9 .ט.והם ' .6.נסתלק 4 .6.וחזר 6 .י.)(. ' 
 דכתיב.והיים omits. *. 7 9 .)( .באחר 9 .פ שיום לומר .אלא 0! .פ.כולן

 !י .א from omits ,וכי .6.1 א Some 866 השבת ; .ק.הפסח 8! .)(.שאכלו
 *י .א .0 ;עומת לע.משנה " .ע.שיצאת 'י .from 11) ,בירם .1 )18 ממצריםלהם

 שה טעם  להם ;שתק ,( שין אהיו זי. .מע ;טמן וע סטן.סעודה 8נ .)(.הראשק
 19 .11 .פ .ו( .להר יפ .כ11.4 .ולהר !9 .43 ;שאצל .11 .אצל " .11 עליהם.ואמרו

 פ .)(.הסדירים

נ.6[1[1



 י. שלכם סדרי:..42
 לנם שאי לאמר( אותם2 שזוהי )*כסו להן[ ואטר אותם צוה הלילה בו תליט אשרבסלון
 עמכם אותם והעברתם אבנים עשרה שתים הכין הכהנים רגלי ממצב ה*ררן מתוךכתה
 )ושדום בגלנל יההטע הקש הירדן מן לקחו אשר הא4 האבנים עשרה שתש ואתונ5

 התורה דברי כל את עליהן וכתבת ש5 3 לשונות בשבעים התורה עליהם וכחבוברדד
 שעת באותו, ו%, שם ואבלת שלמים  חבחת ש3 שם ואכלו שלמים הבתו היטב בארהנאה
 בניסן עשרי באחד יהושע אל ה אטר ההיא בעת ובחרש, ובערלה בהלה  ישראלנתחיבנו
 עשר בארבעה , הערלות נבעת אל ישראל בני את וימל צורים חרבות יהושע לוויעש
 בששה ו% הפסח את ויעשו בגלנל ישראל בני ויחנו ש3 פסחיהן את ישראל שחטובניסן
 תפסח אחר 1ג5/ הארץ טעבור ויאכלו ש3 העומר את ישראל )בני( הקריבו" בניסןלסר

 ו% השביעי ביום ויהי וג5 העיר את וסבותם ש5[ העיר את ]סבבו בניסן רטניםבעשרים

 היוד גבעון ושל עי יי של יריחו( )של מלחמתה0י היתהם השבתי *יום אומר יוסירבי

 בעסק וירח דום בגבעון שמש ישראל " כל לעיני ויאסר בתמוז בשלשה חדיטימ, 5בתוך
 שנה אותה )של ניסן שיה למדנו היה, התקופה יום אומר יוסי רבי %1. השכ"ט וירוםאילק

 בן ליההטע אמר כלב וכן[ הארן את טכבשי; שנים ]שבע התקופה'1. יום היההתש('י
 הא שנה. ושמונים חמש בן היום אנכי הנה ועתה %1 משה בשלח אנכי שנהארבעים
 היו שנים ש,'למרנו

 מכבשיי
 היו שנים ש(שבע;ן )ומנין 6י

 מחלקיי
 התתילו שלא עד

 )על ישראל עשו שנה וחורטים מאות ששמנה9י וליובלות"י לשמיטים למעשרות)למנות(
 יובלות עשר שבעה שהן ממנהר 'ששאו ער לה" משנכנסוהאוקע(

 )*שלמק"
 הוא וכן

 ]כשנכנסו היובל בתחלת לו" נאמר אימתי וג5 ביה לגלותנו שנה וחמש בעטייםאומר"
 ואם שלמין[ יובלות עשר שבעה והן שנה וחמשים מאות שמונה הבית שחרב ערלארץ
% מעתה אמור שנה ת " יתירים )הן( 24 היאך הן שלמים )יובלות( עשרשבעה  שנים ]שבע 
 ]הן[ בגלגל " ישראל 'שעשו שנה עשר)ה( ארבע)ה( מחלקין[ היו שנים yaen מכבשיןהע

 י .מ .צוה י .א adds .יהושע ' .ם .לשון ' .".באותה 118.6תז11.0
 6 .11 .)(.הביאו continues 11. 7 כך ואחר תחלה עומר שהקריבו הוה היוםבעצם

 ב55 החה"ג את.אכלו 8 .א .".בשבת 9 .)(.היה "י .א .)(.וטלחמתה
omits.11 .פ ושל יריחו ;מלחטת .11.הטל יי .)( ;היה .א.היתה יי י ;בני .א 

 " ." omits.הוא " .ם ;תקופה .11 היה תקופה.יום " .)( שעה אותה עדלמדת
 שנים שבע שהן מכבשין ;היו .א .6ם ;ש5 .".כובשין 7י .% .11 .)(.ושבע 'י.11
 adds לארץ שנכנסו.ער 19 .ם .)(.הטמונה " .11 .כ(.בה י2 .נ( ויצאושנלו

 מתוכה ; .11 מתוכה שיצאו .וער " .11 ש3 .שלמות " .11 הנבואה גאה לוניאמרה
% .11 .כ(.חסרין % .adds 11.הרי " .)( אהלשהיה  .ליהוקאל 24 .".היכן 

.סוער
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 D'nPS ויובל שנים ואחד לעשרים שסיטה שעה"ק ]נמצאו שחילקו2 % שכיכשוי ]ה[שבעהן
 ההחילו שעה באותה ו%. שילה ישראל בני ערת כל *ויקהלו כך( )ואחר שנים[וארבע
 וג* אליהם ויאמר ו% ולגרי לראובני יהושע יקרא אז וליובלות, לשמיטין למעשרות 'למנות
 גרול מזבח ראובן[ ובני גר ]בני בנו 'בחזרתן ויכרכם, אהליהם אל יהושע שלחם כיונם
sv]]ער לטמרה הספיק לא שנייה ' ראשונה שמטה )עמהם( עשה יהושע למראה, הירדן 
 *ועשו טלמעלןז ויריעות טלטטן6 אבנים' של *בנוי היה שבשילה הבחירה ביתשמת.
 וחרב: שנהר ותשעי הגשים מאות שלש ישראלבו8

 האלה הדברים אחוי ויחי שנה. רפסנה עשרם ישראל את פרנס יהושע 54.פרק
 מת אהרן בן ואלעזר ש3 אלעורא מת בפרק בו ועי אותו ויקברו ו%. נון בן יההטערמת
 ואחריו שנים". ולא הארים ימים ימים. האריכו אשר %1 ה את ישראל ויעבדונ4

 שנהוי. שמנה רשעתים בושן של" שעבור *שני מהן צאיי שנה, ארבעים קנז בןעתניאל
 אהוד ואחריו %1י אדוניו אליו ויאמר ו% יבוס נכח ער ויבוא וילך ויקם בנבעה פלגשהיתה ובימני ו%. הפסל את דן בני להם ויקימו6י ש3 מיכה של פסלו היה )רשעתים( כושןבימי
 בשת שנח. )הא( מואב סלך עגלון ]של[ שעבור )שני( מהם יצא8י שנה. שמניםזי גראכן
 ו% השופמים שפוט בימי ויהי נאמר9י, עגלק ובימי עגלון *sw ימיו בסוף ענת בן שמגרהיה
 יר הנאו אשר בבל " ואומר ו% בנותי אל )ואומר( ו% אלשלד וימת ו% אלימלך האנטפטם
 שלמון מצרים. מארץ ישראל בני לצאת השנית בשנה מת עמינרב( )בן נחשק . בם היתהה
 )ואלימלך אבותיו[. אל ]נאספו ההוא הדור כל תם יההטע. אחר ומת י2 ארץ מבאי אחדהיה

% צא שנה, 6 אבינעם( )בן וברק דבורה ואחריו היה( פ שלמון של'אחיו  שעבוד שני סהן 
 ביד " ויתנם " בעיני הרע ישראל בני ויעשו %. שנים 3 24 )וסיסרא( כנע![ ]מיי יבקשל
 אבימלך 1"טר מתוכן. עלו לא % מרין שני )הטבע( * גרעון של )שנה( וארבעים שנים. שבעמרין
 שנה. ושלש עשרים ישראל את ו"טפום ונו תולע %1 אבימלך אחרי ויקם ו% נפושלעל

 ולזה. לזה שעלתה )אחת( שנה שהן צא שנה, ושתים% *עשרים הגלעדי יאיר"ואחריו

 1 .נ( טכבשין ;שהיו .11 טכבשיז שנים.ז 9 .)( מחלקין שהיו ; .11 מחלקין שנים.י

 adds 11. 8."הראל 4 .11 יההטע שטה ראשונה שממה .למרת 6 .8 .)( אבנים בנין;

 ו אבנימ בנק.בנוי 6 .0.11 .)(.מלסטה e.H. 7 .)(.םלכהולה 9 .)(.שם
 ' .)( ;וארבע .11 שנס *6ף שם .ועשה ש .)( .שנים יי .adds 11הכהן ם.)(
 האריכו לא שנים; .continues 11 הספידוהו %א יהושע של בהספידו שהתעצלומפני
 .".שעבדו 6י .0 .כ(.שנים

 עתניאל הההצע ואחרי.כראוי 'י .11.הוצא '1
 " .0 .ותימו " .Some 18 3.11 הוצא .ed. )(. 50 !9 everywhere הפרקאותו
 היה עגלך ;ביטי .adds 11 היה מואב.מלך " .]( אומר הוא.וכן י9 .ל(.הארץ

8 .0 שנים% % .ם .)( .שנה   " " שלמק .אחי 8 .11 .הוצא % .( ויבק .לססרא 
Some 8 תשרים ;שנים .3.8*  סדין .של " .adds 6.בן 
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 .:. שלכם סדר-:.44

 וירעצו עמק בני וביד פלשתים ביד וימכרם בישראל " אף ויהר וג5 ישראל בניויוסיפו
 אמר לשתת השנית בשנה ליפהח. השנית השנה עד שנה 4" וכי ישראל בני אתויוזצו

 שנה מאות שלש וג5 ובבנותיה ובערער ובבנותיה בחשבק ישראל בשבת עמק בנילסלד
 שנים, , ]יהודה[ לחם מבית אבצן שנים. י יפתח י ועשה ההיא, בעת הצלתם לאומדוע
 שמנה הלל בן עבדק שנזם, עשר הובולני ]אילון ולזה. לזה שעלתה )4( שנה מהןצא

 : ששטון בימי ]שנה[ ועשרים יפתח בימי 3 שנה עשרים שנה איבעים פלשתיםביד " ויתנם " בעיני הרע לעשות ישראל בני ויוסיפו 2. ולזה[ לזה שעלתה שנה מהן צאשנים.
 1S'W משכן ויטש עלי בו שמת ויום שנה ארבעים ישראל את פרנס עלי 454מרק

 ויקראו חדשים. שבעה פלשתים בשדה " ארון ויחי %1, יוסף באהל וימאס עזו 3WS'ויחן
 ' 1ג1[ שנה עשרים ]ויהיו וגי הארון שבת מיום ויהי וני יערים קרית אנשי ויבואו וגיפלשתים

 4; מהן( צא )שנים. ז5 )שם( ניטתיירו יהודה על בחברון דוד6 *שמלך שנים י מהןצא

 הטבע מלה שבש ונטתי במלכו שאול שנה בן ]ש3 השאולי, לשמואל 31 בעצמולשמואל
 )אילו( בתהלת ו%( הארון שבת מיום )ויהי שנה[, עשרים הרי בחברון מלך דוידשהיה

 היו בנוב יערים בקרית " ארון שהיה ואע6 לנוב מועד אהל 9 הביאו )שנה(העשרש
 יערים בקרית הארון שבת מיום ויהי ]ש3 בגבעון( שנים )ה שנה ז3 כל ]הצבור[מקריבץ
 חובטים שלשה הגתי אדום עובר בית " ארון וישב )הנתי( ארום עובד בית אל כגרשמקרית " ארון את ]הטלך[ דור העלה ]שנה[ עשרים בסוף שנה[, עשרים ויהיו הימיםוירבו
 שאזל 'סנה ב, : האלהים ארון בעבור אלא אדום( )עזבר נתברך שלא למרט )הא(ו%,

 ראשונה שנה ירד ו% הגלנל לפני וירדת שמשחו בשעה לשאול אמר שמואל וגובמלכו
 שמואל ויאמר jwg] הבטחתו שמר ולא ירא ]ב[שניה ישראל, ומשתוהו העטוני לנחשחנכה
 מריי קסם חטאת בי 1חו יצטט. יפנה אשר כל אל ]ואו ו% שמרת לא נסכלת שאולאל

 את " קרע אלט שמואל ושמר ויקרע מעילו בכנף ויתוק ללכת שמואל ושב שעהבאותה
 וגי( מתי עד שמואל אל " ויאמר ש3 דוד נכוסח הפרק )ואותו %[ מעליך ישראלממלכות
 עוק שאול ויהי יי. שנים %63 בן )היה( והוא וגו, השמן קק את שמואל ויקח כךואחר
 כל לנבעון. 'י להן *ובא נובר חרבה בפרק בו שאול. טעמ סרה " ורוח )ואומר( דוד.את
 ו% הכסא על ישב הכהן ועלי ש3 יעוד( 4י. לטנה[ 33 אלא איק הרואה שמואל שלימיו

 והוא ואוטרוי ישראל[. לעל שופט להיות נתמנה'! הפרק *אותו ו% נפש מרתוהיאיי

 י .)( ;sw .0.שטה 2 .ת like.)( figures IYithout ' omits.0. 5 תו.11
 The 6 8הזסז תן [ ן תן .םonly 6 .11 .)( .ע מלך דור.שהיה 7 " .א.'א

 8 .פ .11 .כ( .לשאול 9 .)( הרואה שמואל.הביא פ .0 הטמונה.עשרים יי.כ(

.ש"מ 2י .ע adds הכהנים.עיר 3י .)( סועד אהל שמואל והביא ; ." להם.ובאו
 'י ." like .)( 5י .0 .ותנה 6י .11 עלי נתמנה שעה .באותה 7י .0.שנאמר



45 4 שלנם סדרי

 לשמואל שנה )44 לעיבורו אחת שנה טהן צא שנה 54 נשתיר-ו שנה. 6 גבראל אתשפט
 חדשי )כ(ארבעה שא% של מיתתו לפני מת שמואל שנה. 53 1 הרי לשאול( אחתהקנה
 בן אחרי ויהי חרשים. ארבעה ימים פלשתים בשדה דור יטב אשר הימים טספר ויקיש5

 ]בן בשת אקט שנה ארבעים בן שנים[. שבע מלך ]בחברון ו%. לאמר ב" דודישאל
 שנים. חכ"א בטלה ישראל מלבות נמצאת ו% סלך שנים ושתים ו% במלבושאול[
 הי[ היום ]אותו דודה עוד נכוסח הפרק8 'אותו הברונה. הסלך אל ישראל זקניויבאו
 : מלך שנה וארבעים במלכו( )דוד שנה 6 שלשיםבן

 וינל ו% 4 ארק את ויביאו ו% האלפים הטרי ישראל וזקני דויר ויהי 644.פרק
 ו% כ"טרתימ הלוים כק " ארק לפס ויתן ו% העם לכל ויהדק %1 העולה מהעלותדוד
 אל עד ונ4 בשמו קראו ל4 הורו אומרים היו בשחר ו% בראש רויד נתן אז ההואביום
 אכק העם כל ושטרו עד וני הארץ כל ל" שירו אומרים היו הערבים ובין וג4 בהטיחיתגעו
 ו% זכריה וכממנהו הראש אסף ו% ל" ולהלל להורות שם כהטרתימ להיות ]והניחם לה.והלל
 דטלש ארבעים )בל( 8 ]בציק[ ז אומרים היו וכך לשערים[ וחוסה ידיתון ב, אדום ועבדער

 )בנו אבשלום ספני דור" 'בברוח העולמים. לבית שלמה שהביאו עד הארון( )לפנישנה9
 ונסתלק וחומים באורים " דנאל הזיתים במעלה שעלה עד עמל ]טא עומד( אביתרהיה

 )את( והחזירות תחתיו ]הכהן[ צדוק ונכנס אביתר[ ויעל ]ש5 הגרולה הכהונה מןאביתר
 ]בן בצלאל שעשה הנחשת ומזבח במדבר כנטה שעשה מועד אהל אבל למקומו.הארח
 בבסה לטם[ )היו( כמטה בימי השמים[ למן שיררה ואש רטולתן( )ומנורה חור[ בןאורי

 בגבעון אשר בבסה " כרטנן לפני הכהנים ואחיו הכהן צדיק ואת ]שט בגבעון]אשר[
 ובני האלהים שהי וכלי לנמטמיעט ומצלתים חצצרות וירותון הימן ]ועמהם ו%, היחןועמהם
 העולמים, לבית שבאו ער בנבעון ]שהיו[ " שנה 8י )המשים( כל עסוין היו וכך yws"]tידותון
 לטלכות ל61י שנת היא וג4 עברך נדר נדר כי ו% אבשלום ויאמר שנה ארבעים מקץויהי
 מקץ לי[ % ומה הבהט שלשים אלא אינן נוהלא יההטע ף משום אומר נהוראי רבידוד,
 אהה מכאן )הרואה(7' לשמואל 4 שנה היא 16 המלוכה את( )ישראל ששאלו לקץ שנה6

 וזהי הפרק באותו וג4. הנבש נתן ביר וישלח ]ש5[ במלכו שלמה היה שנה 54 שבןמחשב
 שנים שלש שם ויהי ו% ברה ואבשלום ו% ימים לשנתים ויהי ו% דוד בן ולאבשלום נןאחרי

 הרי ראה. לא המלך ופני נמים שנתים בירושלים אבשלום וישב ]שנים[5י. חמש הריתי

 .י בפרק.ובו 4 .11 .)( דור אתוימשחו
 1 .)(.נמצא ט י .0.חרטים 8

 שמטל כיף א כדבר ישראל על.לסלך * .ע like ;.)( .)( .ק טא5.ושבע 6 50.א
 7 .)(.ע"ע 1110 eh.)( H.here 9 ;בציץ .0.שנים א .)(.א.ובברחו

 11 .11 .)( .ונשאל 19 "5021 .ויחזירו 13 .ע edition. like 14 )( שנים 16 %.)(

)(.like אטש תולשים 16 .11 מלך להא "שאלו זי .א .המנא 18 .ט 



 ). סינט סדר46.4

 1"טוטו ]שנט[* עשר הרי שנה[ אחר ]שנה שנים שלדר דוד בימי רעב מהי 1 ]שנים[שבע
 ' האחרונה יבשנה שנה זג הרי ירושלם יום ושטרימ חדשים תשעה מקצה ויבאו9 הארעבבל

 *בשנת וכתיבי הבית( בל את )והסדיר ולויה כהונה כמטמרות השלד דוד התקק4]לסופן[
 : ו% נדרשו דויד למלכות 8הארבעים
 כסא על שלמה ]וישב מ4, שנה ארבעים ישראל על דור מלך אשר והימים *ר.פרק
 כהר בירושלים " בית את לבנות שלמה יחל ו% ושלח אבע דויד תחתלמלך
 לבנות ויחל היבוסי. ארנן בגורן דויר במקום הכין אשר אביהו לרויר נראה אשרהטוריה
 ויהי )ואומר( ולוה[. לזה שעלתה אחת שנה צא למלכותו, ארבע בשנת בשני השניבחדש
 'ובשנה 1נ1. הרביעית בשנה מצרים מארץ אוראל בם לצאת קנה סאות וארבע שנהבשמנים
 שנה סאות שלש 7 ו% ובבנותיה בחשבון ישראל בשבת עמון בני לסלך אטר ליפתחהשנית
 במדבר ישראל שהע שנה 61 שנה *6 הבית 9 שנבנה וער לשתת ה5 8 השנה *וגק)ו%(

 בשנה ש5 " לשלמה( )וכן לשבוע הרבוית בשנה הבית נבנה היובל ובחצי שנה. bhהרי
 ואת ו% השמיני החרש  הוא בול בירח עשרה  האחת ובשנה ויו בירח " בית יסדהרביעית
 e~w בל שלמה המלך אל ויקהלו ו%  עשרה ~Ws  שלמה יקהל או שנה שלמה בנהביתו
 ו% וירונו העם כל וירא אומר הוא וכן יי בהקהל אלה  שורה השבינה  שאין מלמרפדהאל
 ירדה והאש להתפלל שלמה וככלות אומר הוא העולמים ובבית סיני, הר על העם כללעיני " ירד השליטי ביום כי אומר הוא הורה ובסתן " לפני ויעמדו העדה כל וקרגוואומר
  %. שלמה המלך  וטבח ואי ", לפני זבח 51 העם וכל והמלך חסרו, לעלם כי מובכי ל" והודות וישתחוו הרצפה על ארצה אפיס ]ויכרעו ו% גררת רואימ ישראל בני וכלו%

  הטלך דויר עשה אשר " שיר בכלי והלוים עומדים משמרותם על  והכהנים  העם. וכלהמלך
 . עומדים ישראל וכל נגדם מחצצרים והבהנים בירם דויד בהלל חטרו  לעולם כי ל"להודות

 1ח1 אלהים ברכו במקהלות אוטר הוא וכן בקהל אלא שורה השנינה שאין למדתהא
 א *כיום חתונתו ביום וגו וראינה צאינה אומר הוא שעה אותה ועל הערהןותקהל
 ]כשיירדה העולמים. בית ]בינק[ נמרט *ביום לבו שמחת וביום המילואים". ימי *שלאחר
 ף וג5 דוד בחקות ללכת " את שלמה ויאהב מנשה[. מות עד פסקה לא שלמה בימיהאש
 בת ]את[ ויקח הבית )אח( לבנות כהטהחחיל אבל הבית את לבנות התחיל שלא ערשנים
 המלך ויתו ו% שוטן ויהי ו%( במצרים שמע והדד פרק )באותו רוד עיר אל כביאהפרעה

 י .ס like .0 2 .ע after .ויבאו 8 .3( .האחרת ' .3( .הכץ י .43.שנאסר
 ' Most שנה .בארבעים ' .כ( ליפתח השנית השנה ער לארץ.כהטנבנסו 8 .כ(.וכהצנה
 9 .כ(.א את שלמה.שבנה 0י .א like.כ( יי .ft.o.נקהל ט ואלו.א

 המילואים ימי ; .)( במדבר מטד ואהל המשכן שחוקם יום .זה 'י .)(.בגמאי
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 אורות אלף ארבעים לשלטה חיהי ו% ותצא ותעלה ו% הסוסים וטוצא %1 בירושלםהנטף
 לעת אנל %1. חמתי ועל אפי על כי לוטר שתטצא ו% אהב שלמה והמלך ו%[סוסים
 ]וסטיר שטלי הללו ספרים שלשה ואטר הקדש רוח עליו שרתה לטיתתו 1 סמוך שלמהזקנת

 אחזק ]הקהלת.השירים

 ]השילני
 נאמו בית לד ובניחי %1 השמע אם והיה לירבעם אמר

 לו גבראל ]בל[ על מלך[ למהיה שנה ל4 טלכוהמ לו )נח! ליור 2 בנה ומה ו% בניתינאשר
 ולבנו ל5' לו בידו מסתיימת' ישראל מלכות היתה נבט בן ירבעם זכה ואילו 5, ולבנול5'
 ל5 כננד )אלא( זאת )לטע!( Shb ג4[ זאת ]למען דור זרע את ואענה אומר הוא וכן5.

 רבותש ]אסרו הימש כל לא אך Sh ומה טצרים( "לד 6קה' שלמה שנתחתןשנה
 8 טקלקל[ הית לא אם אסא בימי 7 להזור המלמת היתהעתירה

 9 שאסא ~נע * )כבי

 השלט שלשים לו ישראל כל על מלכות קיבל זכה לא אם ירבעם ]ואף לקלקל.עוטר(
 : שלשה[ולבנו

 אביה )שנה(. תסי בנו רחבעם שנה. ארבעים ו% שלמה מלר אשר והימים 44,פרק
 בן כי בירושלם[ מלר שנה ואחת ]וארבעים אסא מלך לירבעם 3יו *ובשנת שנים. 5בנו

 דור ראהו כמה הוייי בירושלם מלך שנה עשרה ושבע במלכו רחבעם שנה ואחתארבעים
 ש3 מררו" וברבקצית" שלהט שנים ]עמח ובנטי הוא התורהב את ועשה אחת'שנה

 מלנות כהכין ויהי ש3 במקום מררו )וברביי שלוש שנים ושלמה דור בררך הלכוכי
 בשנה ויהי ו%. בארץ היה קרש וגם ]וא5[ וג4( " תורת7י את עזב וכחזקתורחבעם
 ו% 6 בית אטרות את יקח ו%( ב4 טעלו )כי %1 שישק עלה רהבעמ למלךהחמישית
 יודע אהה ואק וימת[ " ]וינפהו וני( ירבעם כח עצר )ולא ו% "י ירבעם אחרי אב"וירדוף
 הא שנים שתי אחריו עוד ]וסלד אביה את קבר ירבעם הרי ש )אמור( שנגפו" הואמי
 עוטר" שהיהט ]טפנל המלד51 נגפו )לא( מה *ומפני באביה[ אלא " וינפהו אומראינו

 את " לכר אז והוא * ת4( לבם עשה )אשף זהב עגלי ועמכם להן ואומר אוראל אתומחסך
 rdW. 6א סלך אסאש sa~jjn נגפו לפיכך והניחופ הזהב 'עגל]י[ את יראה אלבית

 '.וסמוך.11.0 '.בניתי.0 8.לי.ע *.מתקיימת.ע '.ל4.ק
*.9 )(.h.Iike 8 פרעה.בבת 7 .% להחוירה דניאל מלכות .שעהידה )(. 6 

.שאתה א Others.'י " .ע.ובשנתים יי .)( ;הא .11.הרי
 " .% .)( כנשה בתורת הלך ; .א שנים 3 עטו ויהודה הוא . . . והלך שנה.!קנו " .6.)(
 .מהדה ש .א ,( הרבועית.וכשנה " .)( .מרר omit Most 17.תורת ".*
.רחבעם " .11 .)( ;שניגף .ע.שונה " .11 הננף ירנעם תאמר.ואם י2 .0.ק

% .11  שטמר מ8י  שמה הקע ננ18  מהומפני  ;המקום .%."45 פ .0.שהיא 
.ומחשד 24 .כ( .וכשלכר " .כ( עליהם.חסל " .א .)( המקום ; ,11 הזהבענל

 בימלו %א והנקקו אל בבית ירבעם המח אשר המונח. " .adds 6 יהורה מלר.



 י. עלכם סדרי48
 עם ]ונלחם הנהגיי זרח בא יהורה[ ]מלך לאסא 16 בשנת שנים, 4 הארץ שקמהבשיו
 אסא עם הכנטי זרח ונלחם מירושלים לקח איטר והבזה השלל גל סמנו ונמל מצריםסלד
 מצרים מלד ששק ' בזז *אשר הבזה )כל( 4 את 8 לאסא והחזיר י בידו[ ונפל יהודהמלך

 כי במצרים שמע ]והדר כפטמת לשלמה לה שנת היא אסא( )ונטלו7בירהטלים'
 את לאוראל שטן ג )ויקם 9 שלמה[ ים' כל לאוראל שטן ויהי ו% אבותיו עם דודשכב
 מלך לאסא שלש בשנת שנים, שתי בנו נדב שנה. 55 מלד ירבעם אלידע(, בןרזון
 עלה אסא למלכות רטש שלושים בשנת שנה. 955 אוראל על אהיה בן בעשא שלךיהודה
 בשנת בעשא את קבר אסא והלא כן לומר אפשר ו% 0י יהודה על אוראל מלדבעשא
 שלטה שנתהה, שנה לי כנגד אלא לטלבותו[ ובהט שלשים ]בשנה חל 1י ומה לסלנותו15-

 שתהלקבי דוד בית מלכות על ]נזרה[ שננזרה שנה לו וכנגר מצרים( )טלד פרעה"'בבת
 לאוראל שטן להיות ארם למלכיה שננזרו'י שנה לי וכננד " להם שתחזור עתירהובאחרונה
 בשנת אסא, למלכותיי wea שלשים בשנת נאמר לכך דוד בית ביר יפלוובאחרונה
 טשמת, לשלמה )שנה( לי שנת היא הכושי זרה בירו שנפל סאהר לאסאם עשרהעוטיי

 אסא וקלקל באסא ולהתנרות לעלות ארם ומלך ישראל '9 טלד ברית כרתו שעהפ'באותה

 בשמע ויהי ו%, הרד בן וישמע 1נ1 וביניך ביני ברית ו% וזהב כסף אסא ויונא]ש5[
 מלכי זזו ולא וגי " כי ו% והלובים הכושים הלא וגי חנני בא ההיא ובעת ו% ויחדלבעשא
 ומלך ישראל מלד ברית כרתו ט אחז ובימי * אחז מות ער לישראל ט שטן להיותארם
 ביר שניהם ונפלו בירו שיפלו אהז ביר זכות היתה ולא 74 אחז *עם ולהתגרות לעלותארם
 בדרכי הלך כי ישראל, על ויתחזק תחתיו בט יהושפט ]וימלך אשור, מלך פלאסרהנלת
 בדבר ועמכם %. שפמים והימד נו, הלך ובמצותיו ררש אביו לאלהי כי %. אביודור

 פנים וכבטוא עולה אלהינו " DV אין כי ועשו שמרו עלינם ה פחד נהי ועתהכהטפמ.
 : הטוב[ DV 8 ויהי ועשו הזקו ו% שהדוטקח

 אילה את קבר אסא נמצא שנים. שתי בנו אילה שנה, 5י טלד בעשא 4י.פרק
 העם וישמע בתרצה. ימים * אחריו ומלך אילה את הרג וטרי% למלכותו, 5*בשנת

 ." adds ובזוזיבזתי
 1 .ו( נהט .כלך words The 9 מ2 [ ] מ1 .11 8 .כ( .לו 4

 דבזוזי .דבזווי ' .)( .נמל ' .)( .והירושלים 7 .0 .ונמלה 9 .א like.נ( '.נ(
 וארבע עשרים ; .11 5ף .בתרצה others )(.; 10 .יריטלימ י! .11.0 מה .אלא ט .0.בפרעה

 18 .0 .שתתחלק " .א .omits 8י .כ( נזרה שנגזרה ; ." .mtaw 'י .)( מלכי על;

 .11 אדום מלכות.על " ." ;למלך .11.לאסא פנ .)4.שבע 9י .)(.המלכוהו
 ." ;מלהיות .ed.שוטנים

 ."'טלכי פ
 ט .11 .)( לאסא עשרה ואט.בשנת 21

% .)( לאחז שלש .בשנת % .כ( ,לאחז % .0.עטרי  
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 בשנת שנח. 16 ט טחלוקת היתה כמה %1 גבראל העם יחלק או ו% לאמרהחונים

 סמלך הבני לרמת ו%. ועם ויזיק שלמה מלכות עמרי מלד יהורה[ ]מלך לאסא ]שנה[5*
 לעושפם עטרי8 של 'בתו אח[ ]אסא שנשא כיון תבני( את הרס מה למפניעטרי[
 השמנח שלארם לאסא שנה 8%1 בשנת שנח. 34 מלד עמרי חבני. את הרגו )לאשה(בנו

 סלד לאחאב ארנע בשנת שנה. השתים יטרים ]בשמרח[ ישראל על עטרי בן אחאב *וגמלך
 יועשפם וישלך ]נקרא בירהשלים. מלך שנח 51* במלכו )היה( שנה לס בן ]ויהושפט[,עשפמ
 ממושלם שנים 3 בהימרק )גר%( רעב היה לאחאב )שנה( 34' בשנת המוב[. עם 6בהי

 ישראל. ובק ארם בק מלחמה אק שנים 3 ו"טב61 מחצה. שנט שתי הדר ב!ומלחטת
 השלד יוערת סלך ליההשפמ עשרה שבע בשנת בשמרו! ישראל ]על מלד אחאב בואחזיה
 שיבא )עד 6 טראח 7 %א למוב[ ]זמר אליהו נננז לאחויה השנית ובשנת , שנתים גבראל[על

 )כל( מעשת מחב החש ושכשע וטטג. נע שיבא0! *עד שנטי( ונגנז ונראה' הטשהק'סלד
 להרשפם עשרה ושמנח בשנת כשמרק גבראל על מלד אחאב בן ~יהורם נום,חרורות
 את בסר וכאטו נאויו לא רק * בעעי הרע וששה שנה, עשרה b~nw ושלד יהודהטלד
 * דבר אשר * כדבר ימת אתש באחזיה אומר הוא שכן אביו עשה אשר הבעלמצבת
 לוטר אפשר ב!. לו הקז לא כי יהורה סלד יי יהושפט בן 'ליהורם שתים ובשנת ו%.אליהו
 רצעי %1 יהדשפם וצעק נאמר ש)החש( לענק אלא ליהושפט ט 6 בשנת מלך הוא והלאב!
 שנים 1 הכתוב לו תלת שעק )אקח( 8 בשכר 4אלא שעה ]ב[אוהה ליהרג עעשפמחטו

 ]כול ההודח סלך ויההשפם ישראל מלד אחאב בו ליהורם חמש ובשנת לבס, מלכותועלתה
 תזר וטהרך עטק u~nv )מאחר( המלחמה כק בחזרתם" יהודה[ טלד יהושפט בןהערם
 לחם יתן % שהשפם בני אחש ולו יהודה על יההשפם[ ]בן יהורם את והטלים בששעיר
 על ישרם הקם ש3 בחרב אחיו את הקרנ יהורם עטר יההשפם שטת זכית %אביהם
  שנטע. שנים 1 למיה[ מכור לאלעע הית כבר וגי טאלממו טכהב אליו ויבא ג אביומטלכת

 בן אומר בע ובאדניהו בירושלים מלד שמם וטמונה בטלט יהורם שם אים שלשיםק

 השתש ארבעים גן שטר חוא אחר ובמקום סלך. אחת השנח במלכו אחזיחו שנה הצתיםעשרי
 שחי ואשבץ ני% שקיא לק מח אפשר וכי יוסי רבי אמר מלך אחת דשנה בטלכו אחזיהושנה
 דוד ניח מלכות על )גזרה( " נמרח ינ עמרי של לבתו בנו אסא שהשיא * כיק אלאשנים

E&. י .ארבעח.נ4.א.6 ' .כ4 עטרי .בת השלשש.11' ;חטשח .5*.ק 
.* 6 .)( עשרה .חמש 6 .11.וקטרו 1 .מ .0 .אינו 8 ם addsלשום .אדם 9 .11 נראה חמשקז ששות.שטיח 0' .* טלחמת שתגיע ער נראה.משינו
 Others 8 ההשפם.למלך ט .כ4 עשרה שמונה ; .6 .א עשרת תשע ; .עאתים

 8 .)(.ובשבר " ,( בחזירתם ; :2.בשובם " .11 :2 עטרי של בתו אסאשהשיא

 לאשח[ מ2 בם ליההשפם ; .)( עמרי של בהו לבט אסא .שהשיא 6י .0.נחר
06.[]11. 



 י. ערלכם גנדרע.ו(5
 שניהם ונפלו ו% אחזיהו תבוסת היתה וטאלהים י אומר הפ6 "וכן אחאב בית עםשתכלה
 : יהוא[ ]ביד זה עם זה ביום()בו

 רעב היה אחאב בן יהורם בימי 4ה,פרק
 )גרו"

 בן )היה( ובהן שנים י בשמרון
 רבמסק אלישע וילדי גיחזי. את אלישע קלל האחרונה בשנה ישראלי, *עם נלחםהרר
 נלעד. ברמות יהוא את ויכהסח אמתי בן יונה את הסלח ארם על למלך חזאל אתויתנסח
 ועתליה ו% וילכרהו אחזיה את ויבקש וני( העיר תוך אל כבואם )ויהי ונו יהוא בהשפטויהי
 בצור ו% וצפנני כי אומר הכתוב ועליו וגי ה בית אתה ויהי 31 יההטבע ותקח וג5 אחזיהואם

 השביעית ]ובשנה לצור( דומה שהוא אדם 4 בן הכהן יהוידע זה ירוממני בצור )מהוירוממני
 עם כל הגשמה המלך יחי ויאמרו וימשחהו5 וג5[ המאות שרי את ויקח יהוירעשלח
 וארבעים יהואש( סלך ליהוא שבע )בשנת במלכו יהואש שנים שבע בן %1.הארץ
 כשבנתו שנה *5ה הרי הבית בדק את חזקז ליהואש 655 בשנת בירושלים, מלךשנה
 יהוירע ופקן הכהן, יהוידע ימי כל ה בעיני הנסר יהואש וילס יואש, שבדקו8 וערשלמה
 ו% הנהן יהוירע מות ואחרי המתקלי, יהוירע נולר שלמה בימי קלקלה9 משנולרהוג5

 ! אליהם הטלך שמע אז למלך( וישתחוו )שנ6 19 עצמו )יה6ש( תעומסה

 כריי לו אמר מי ונ5 יהוא אל ה ויאמר שנה, 5ה יחיאל על מעד יהוא 64,פרק
 ושלש עשרים בשנת וג5. השמש מזרח היררן נק ו% ה החל ההם בימים אמתי. בןיונה
 יהורה מלד ליואש שנה ושבע14 שלשש בשנת fn)w ט עשרה P1W פ יהואחז סלד ליואששנה
 העשירית השנה היא ו% חליו את חלה ואלישע שנה". עשרה ע"ס % יהואש%ד
 )מלרליואש

 "סרא"
 ט'SN-Wt 6 את'! אלישע 'פירנס שנים כמה טחשב אתה טיבן

 ישראל טלד ליואש שתים בשנת שנה. כרטשים יותר היויי עכשיו וער ליההספם)שנה(
 54'י בשנת מלד. שנה ותשע ועשרים במלכו היה שנה וחמשה עשרם בן אמציה,מלד

 ברברו ויהי %1. ה אף ויחר וג5 בא אחרי ויהי ו% מלח בגיא ארום אח הכה הואלאמציה
 יואש וישלח ו% יהודה מלד אטציה ויועץ עליו. הטקום ט יעץ 'אשר העצה היא טח ו%אליו
 וג5 ישראל לפני יהורה וינגף וג5 אמציה שסע ולא וגי הכית הנה אמרח וג5 ישראלטלר
 ויחי ]ל[ירהטלים אמציה לו ובא יהואש מת בפרק בו ו%. והנסף הזהב 'י וכל ו% אטצ*הואת

 לו שאמר טה שמע ושלא ו% ה מאחרי אמציהו סר אשר ומעת ו% יואש בןאגשציהו

addSo~e 6 omits.8. 4 ( .שנאמר 9 .8 .)(.בישראל ' .8 .יבא(. ! 

 ובניו .יהץיע Some 6 .5ב ז .)( .בדק 8 .( ברקו .ונחזק 9 .)( .קללת 9!.כ(
 .ע. .המתקין ח .0 עשה .בי 2י .0 זו .גמאה 3י .א עשרה .ט 4י .א.לח
 'י.e.SS 'י על.א אלישע.נתודא " ;הרי.0.א.e.omits " .א ק.55

 " .11 .34 מ .)( f~wt !9 .0.ונטל
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 עשרה השש במלכו עחיהו שנח השהים וחמשים בן ונ5, בירושלים קשר עליו ויקשרוהנבש(
 בנה היש )אלהים( ' הצלוקו ובטה ' ו% הסבין זכריהו בימי אלהים לדרהש ויהי וג5שנה
 אסתיג עם המלך שכב אחרי Sh ומה ו%[ המלך שכב ]אחרי ליהודה. וישיבה אילתאת
 ירי על חחלואים סיתת סתו ויואש ואהזיהו יהורם טה אחר דבר אבותיו, בימי שמלךאלא
 אלא באחת מלכו וירבעם עוזרנו אחרים. ידי על החלואים טיתת מת אסציהו כך2אחרים
 )4נח השבע עשרים בשנת כסאו. על יטב וקובעם ש3 )אחת( שנה אביו בימי סלדשירבעם
 כאחת טלכו שניהם וחלא כן לזמר אפשר ו% אמציה בן עזריה טלד גבראל( סלךלירבעם
 בעה נתכנסו כלם ואומר ו% המלד עוזיהו ופזי אומר הוא וכן מנוגעה מלכות שסלד 'אלא
 ירבעם את קבר עחיהו )והלא נ! עומר אפשר עזראל. סלך ירבעם ובימי יהורה סלךיותם
 בית על )הית בע עתם מצורע ]המלד[ עתיהו שהיה שנה hb נל אלא אתרע( טלכיםו%

 שנה השטנה שלשים בשנת שנה(. 46 מלך יואש בן )ירבעם הארץ. עם את שופםהמלד(
 אל דבר אשי 4 דבר היש חרשים. nuw מ5 ירבעם ובן ובריה מלך יהודה טלדלעזריהו
 ונ5: רבעים בני מ5"וא

 פשעיהן תזת ו%. אצל אל הרים מ י"ג ני הרי ניא ונסחם אומר הוא הרי 5*פרק
 חרז אשר 4 דבר ו% ההת אשר עמוס דברי וג5 ההשע אל הטי אשר 4 דבר ו% אטבובן
 מלסד ו% המורשתי סיכהאל

 שטלי
 ]הוא[ סי עדע אתת אי ' אבל אחד בפרק נתנבאו

 שנתש אומר הוא ובעמוס וג5. בהושע 4 דבר החלת 6 שאטר ביק * ]תחלה[ מי( )את 6קדם
 הרגיש ביום ההקץ והא ו% עוזיהו המלד מות בשנת אומר הוא )'וב"שעיהו הרעשלפני

 ו% יותם בימי המורשתי טיבה אל היח אשר 4 דבר ו%. הספים אמות ויטעודכתיב8
 ]מלך אסציה* בימי זו טלחמח היתח אימתי ו% עובריה חזו! טיכה. את קדמו שכ4מלמד
 היום, ]*עד טלד העותדו לא אמציהוסי בימי ארומש וכהשנפלו ו% בארום אין וסלדיהודה[
 לא אלישע א כדבר " ארמים וכהינפלו . היום ער ראש זקפו ט ולא אסציהם בימיומשנפלו
 'העותדו לא חזקיהו בימי פלשתים וכהינפלו 1נפל61נ, אחו ב'טי שנתעוררו אלאהעמדו
 לא חזקיו ביטי אישור " טלכי *ומשנפלו ונט פלשתים את הכה הוא ]ש3 היום ער4רא
 נתנשאת לא נבוכרנצר ח ביר מצרים ומשנפל191 היום('י לער הארע[ ]על מלךהעמידו
 משנתנבאו )נבשים( אלו ו%. זרח ובני וקע הטמלכות טן ש3 היום( )ער הגוים עלעודי'

 1 .ו( שהצליחו הצלחת היא .ומה 9 .כ4.אף ' י 8668 ."ש * .א .0.אם

 * .א .)(.שקדם ' .)( אומר הוא.הרי 7 .)( נהנבא."שעיהו 4 .)( הואזנן
Some" ולא.במקומן Ed. 1' אומר 9 .ע .11 .)( .יההשפמ 0! .)(.יהושפט. 

 .אדומם א .0 .בימי 14 .א .0.עד 5י .א 4668 סנחריב.בשי א .א.)(
 ראש .וקפו 7י Some .טלך 'י .ס from omits ,ומשנפלו .1 .*2 9י .11 .)(,ומשנפלה

 ח .)(.11.בימי יomits. 1. 2 מ .נ( שפלה תהיה הממלכה.כק

 ס2
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 יבוא פנחס. היה זה ו% נביא א"כ 6 ונדלח כמדבר. נתנבאו אלו ו% קרת ובניבמצרים1.
 5ף אלו באמונתם, הרואה הכמואל דוד שד המה אלקנה, היה זה ו% עלי אל אלהטא"כ

 והימן אסף דוד, עם הבית מעשה התקינו הנביא ונתן החוזה נד ולויה. כהונהמשטרותי
 בתוך הרכנתי וג4 הזה הבית לשלמה אמר ]השילונק אחיה דודך בימי נתנבאווירותק
 אל לרחבעם אמר שמעיה וג5. עמך זאת היתה אשר יען לו אמר ובאחרונה וג5 ישראלבני
 )וכי וג5 לא נכנעו %1 שמעיה אל " דבר היה שישק( 4 לפני )כשברחו ובאחרונה וג5.תעלו
 וכהטמר ייטב שהיה שישק שמו נקרא ולמה לזבוב " ישרוק ש5 שמו זבוב והלא שמוש"טק
 עדו 6(, בית אוצרות ולקח בא שלמה שמת וכיון בו כיוצא לנו שאין שלמה ימותאימתי
 רחק עליו היתה עודר בן המריה וג4. מזבח ויאמר אל( )בבית המזבח על נתנבא)הנביא(

 מ5. חנני בן יהוא' ביד וגם וגק הרואה חנני בא ההיא ובעת ו%. אסא לפני והנאאלהים
 כל את הראית " אמר כה לאחאב אמרמיכיהו

 הנרווי ההסוי
 לך לו אמר ובשנייה ו%

 אחד וא"י וג4 " הרים אלהי ארם אמרו אשר עגן לו אמר 6 ובשלישי וג5 וראה ודעוהתחזק
 ו%. יפתה מי לו אמר יבאחרונה מיכיהו, היה זה .)אמרו( וגי רעהו אל אמר הנביאיםמבני
 ויתנבא ו% בניה בן זכריה בן ויחזיאלו ו% חנני בן יהוא פניו אל ויצא יההטפםובימי
 ונטלה יהואש ובימי ת5. מכתב אליו ויבא יהורם ובימי וג4, ממריטה דורוהו בןאליעזר
 אלחים ואנט אטציה ובימי וג4 זכריה את לבשה אלהים ורוח וגי. להשיבם נביאיםבהם
 אמרו ו% אלהים יעץ בי ידעתי לו אמר ובאחרונה ו% יבא אל המלך לאמר אליובא
 עודד ל" נביא היה נסם אחז ובימי )אחיו(', אמציה[ בימי ]שנתנבא אמרו היה]זה[
 נקראו לא כשר מנשה היה שלא ומפני מנשה בימי נתנבאו וחבקוק ו(נחום )יואל ו%,שמו
 שרי את עליהם " ויבא הקשיבו ולא עמו ואל מנשה אל " וידבר אומרי הוא *וכן שסועל

 טתנבא היה איש ]וגם חלקיהו בן ירמיה דברי ו%, כנטי בן צפניה אל " דבר 1ג5,הצבא
 סמוך נתנבאו )כולם ו%. בתי בן יחזקאל אל " דבר היה אשר שמעיהו[. בן אוריה "בשם

 נבוכדנצר(. בימי )כולם חמודות איש ודניאל מחסיה בן נריה בן ושריה נריה בן ברוךלחרבן(,
 )אתה( לרריהם. שתים בשנת נתנבאו כולם ומלאכי זכריה וגזני ]בלשן[ )היהורי(מררני
 ]הרמתך הכמואל ואלקנה משה הן2י "ואלו האלהים איש בהם ש5 עשרהת בהןמוצא10
 נקראו וחנני שמואל 5י. ואמין מיכה ואלישע למוב[ ]זכור ואליהו ועידו שמעיה ]הטלך[דור

 אדם: ב! בהפט נאסר ודניאל יחזקאל הרואה(יי, בהם )ש5רואים
 * מצואה( )ובבא פרקא סליק4

omitsand עובדיה ,חזון here has משפחות. 5 .א Some 2 1 .11.בטרבר 

 from אח" 10 ,ערו .8.1 ' ש.מפני 6 .א adds.בנו 6 .כ(.ובשלישית
 1 .כ1ש.ויחיאל Also 8 תו.א 9 .ל(.שנאמר 0י .11 ;ונמצא .0.תמצא

8 .0 .ט0811 9י ש .והן יי .adds 0 עשיה ,והם " .0 הרואה .הרואה 'י .)(.להן  
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 וכשלחי %, הש יבש כי הא"ש אשת השב ועהה נאטר' אברהם באביט י, כאפרק
 ש3 נביאים נקר94 והאמרותי ה(אבות שלכל ומנין יסכה ואבי מלכח אבי הרן בתנאמר

 ובפורט הוזן* אל ובנבתר בכהשקזי תנעו אל אחר. עם אל ומממלכה מי אל טנויויתהלכו
 3 ובחנת נביאה. אשה ודבורה 3' 'בדבורה הנביאה. סרים ותקח3'

 והתפ"
 והאמר חנה

 'אמש ובחלרח מעמו. וברוך לה אטר דוד וכן לדור. נתנבל ואביניל ב". לביעלץ
 )45ק(8 אלו %1. אביחיל בת המלכה אסתר ותכתב 3 ובאסתר הנביאה. חולרה אלאומר7

 כבשש" 1"ש בכהובימט *ונכהבו לישראלה להן שנתנבאו ]ה[טמאות )%(]ה[נביאים
 הלם הנביים טכני א"9 מנמשים "ל 12 מעומין שהו ספני )יבול נכתבו ולא סצרשכיוצאי
 את לו"ז 6 חיום בי הירעת אלת ויאמרו הל הדיומות שהן ספני ינולו%

 האשך סכל ארתי
 מק נאל"צע( השקלים כאליהו גרשים שכולן טלסר אדוניך אלא כאן כחוב אין ארונינוו%

nWDראגו את 6 יוק כי נבשים 6 עם כל יחן וסי ואומר( להם 1ה לבבם והיה יחן למי אמר 
 ובשי את אטבל בהרג עשיתי אשר את לאדני הוגד הלא לאליהו אמר ועובריהעליהם.

 לאלישע אמר ואליה ובניסק. ביהודה שהיוני *מה חוץ ו% א"ש סאה 6 מנביאי אחביא"
 פחות נביאם %ן ו% אל בית אשר הנבשים בני ושאו אל בית ער שלבני " כי פה נאשב

 הנבאים בני וינשו ו% יריחו שלחני " כי פה נא ]שב לאל"טע'י אטר )שוב(משנים[
 ו% הירדנח שלחס 6 כי פה נא שב 5י אלישע[ . כנשנים פחות נביאים אק ביריחואשר

 ישראל בארץ 16 )ועיר( עיר )בל( לך שאץ ]ללסרה * ו% הלכו הנביאים טבני א"צוחמשים
NSWנבואח )נ* ]ללמדך[ אלא נבואתן[ נהפרסטה לא טה ]ומפני נבשיל 7' בו הע 

 שוק טפני ]יכף נכתבה. לא לדורות[" נצרנה ]ושלא נכתבה הרורות5י לצורך18'שהיתה
 שהן טפני ינה מרחוק, סנגר ויעמרו הלכו הנביאים מבני א"נ וחטשים ל5 תלטתטין
 אלא אדתעו אמרו לא רומשך טעל ארונך את לוקח " היום כי הירעת לי הלהדיומות
 טה בתה* םפוהש " ועליהם !9 אליהו[ כננר ושקולין היו אליהו של שחברים מלסראדונך
 תטופנה נפת בשמים( טפל שסניך וריח סיין דודיך סבו )מה כלה אחוהי דוריךיפו

 על תררטה אלהים " ויפל אומר הוא בארם : וגי( לשונך החת וחלב )דבש כלבשפתותיך
 טק. התהלך האלהים את בררותיו היה חמש צריק א"ק )נח אומר הוא בנח ו%,הארם
 מלכי דברתי על שם( אלהי " )ברוך אומר הוא בשם לשת. אלהים שת אומר( הואביפת

 see 11. For 1 .ק ~everyssthere )(. 9 6. chap, 33 אומר הוא ror .3 י .ע adds.הוא

 ' .ל, .חשסועת * ש .omits 8 .)( .ע נתנבאת ; ש  .נתנבאה ז ט נאמר 9 א.ק
 like .0 9 .א adds .לרורות 0י .)( לכתוב להן נתנבאו .וכולן יי .ע adds.שנתנבאו

 19 .4 .טהצמק 8י .ע .כגבהיו '1 .)( .אלישע 5י .6 אשר הנביאים בניתנשו

 *ל שונ .בירקנו 18 .א ובפר עיר כל לך שאין .מלסד לי .ל( .בה 18 .3(.שנצרנה
Ed.ny~ 9 .לצורך See 21 .11 8 ס! .10 4 .נ( הוא.וב!  '! .לרוקות.)( 



 שים*יסדר54
 שעטדונ נביאים אלו האיץ: נפלגה ביטיו כי מלג( האחד )השם אומר הא נענרצף.

 ואביו בלעם )לעולם( אברהם אביט 4 וכהנבא לעולם. אברהם אנינו ' בא שלא עדלעולשי
 הבוזי. ברכאל בן ואליהוא הנעמתי וצופר השהקי ובלדד התימני ואליפז עוץ טארץואיוב
 תורה משנתנה אבל לישראל. )ה(תורה ניהנה שלא עד העולם לאומות שנתנבאו נבקעיםאלו

 מצאתי כי אפוא יורע ובמה אומר הוא במשה וכן האומות מן ' הקדרי רוח פסקהלישראל
 )באותה [DSD~] ו% ברית כורת אגבי הנה ש0 רצונו ה*5" שעשה )מנין ונ4 בעיניךחן

 ]ונתנה האומות מן ז הקרש רוח 6 פסקתשעה(
 ליטרא"
: 

 )ויעל בתרצה ימים ירח אחריו וסלד זכרותו את הרג יבש( לבן שלום e.b,פרק
 בן מנחם מלר יהורה סלך לעזריהו9 שנה ותשע שלשים בשנת וג0 טתרצה נרי בןמנחם
 בז פקחיה מלך יהורה מלך לעזריה שנה חכורים בשנת "1, ]בשמרון[ שנים עשר ישראל עלנדי

 עשרים % רמליהו בן פקח מלך 51 לעזריה שנה ושתים חמשים בשנת שנתים. %מנחם
 שנה עשרה השש בטלבו יותם 5ה בן עהיהו. בן יותם מלר 51 לפקח שתים בשנתשנה.
 הגש במלנו אחז שנה עשרים בן אחז, מלך לפקח שנה עשרה שבע בשנת בירהטלים.%ד
mwyאלף ועשרים מאה בהצודה רמליהו בן פקח ויהרג לפקח ת בשנת 11. בה-ושלים מלד שנה 
 וישבו ו% אפרים גבור זכרי ויהרג וג4 מלך אחז בעבור יהורה את " הכניע כי וג4. אחרביום
 זיתי היה לאחו[ שלש שנת ]שהיא לפקח א עשרים בשנת ו%, אלף סאתים טאחיהםישראל
 כי קמ %1 אליו ואמרת ו% "טעיהו אל ה ויאסר ו% לאמר דור לבית ויגר ו% אחזביטי
 הכסף את אחז ויקח שעה באותה ו%, אלהים " אמר כה ונ4 ונקודנה ביהורה נוזלה ו%קה
 שבד! הזהנ ע% נטל ו%. תנלת בא לפקח עשרים בשנת ו%. אשור סלד אליו ישסעו%

 %א הזקו ]ולא לו ושר אשור סלך פלנאסר תלגת מ אליו ויבא ע אוטר הוא וק * לו.והלך
 ההשע קשר כקשר שעה6נ באותה תהיה, ולא תקום לא הנביא( לו שאמר מה שסע כ*ונ4 " ביה את אחז חלק לני %[ זנבות כהגני תירא אל הנביא לו שאטר סהר *שבבר לולעזרה
 ]וכ*[ לפיתה(. לאחז ארבע שנת ]ש[היא שזיהו בן ליותם ישרים בשנת ו%. אלהבז

 ליותם למנוח הכתוב שרצה יג יותם. טיסי טורה גזירה שהיתה אלא בן לומראיפשר
 אחז נכתמי ונ4 עבד ההטע לו ויהי אשור מלך שלמנאסר עלה עליו . בחיים לאחז %אבקבר

 בשנת שנים. הא אשור לסלד משועברים" ישראל טלד אלה[ ]בן וההשע ההודהסלד

 1 .)( .שנתנבאו ג .0 .בעולם 3 .)( .עמר ' .כ( כהיעטר .אבל ' .%.ה54מ

 6 .ל4.שפסקה 7 .א.הקדה 8 .א .85 9 .11.לעחהקו 10 ח1.א

 ינ .words the here has 11 )50( 8 בשנת .0 )12 ס( בשנת .י( .)13 '1 .ק .עשרה ט.](
.כנוסר " Some.עליו 'ror MS, 80 1 בטהקשכפר 16 .)(.הפרק

 ן .11 .כמשתכרים ט .)(.ולמונה



 55 י. שלכם סיר"
 שבבית הרחב ע% נטל %1 אשור מלך רכז את ישראל אלהי " ויער לאחו עשרהשתים
 ההש הרי יורשע ף כעצום אומר נהוראי י SIP. לאשור אותו גם ש3 מה לקיים לו והלךאל

 י כישרת אלו 1% אזן בדל או כרעים שתי הארי מפי הראה שיל באשר " אטר כהאומר
 ישראל( למכל עטהם[ ופלטו בניסק ועל יהורה תל יהודה מלד חזקיהו על 2 שנסמכוהשבמ*ם
 הקא העם' השאר שבהו טשמנה אחד *אלא בהל *נשתיירו שלא טלמד סטהבפאת
 שראה6 'כיק שעה אותה ו%. לרכ"צק מהלאה אהבם והגליתי ש3 מה לקיים בדמשקהיה6

 נבם בן ירבעם שהחשיב פרדסאותי ]'את[ והעביר עמד הזהב ענלי שנלו אלה בןהושע
 9 לעלות שלא 9 התחוסקעל

 ]ישראלי
 וילד אומר הוא ישראל מלבי שבכל 0'. לירושלים

 "ff~ ישראל כמלכי רקלא אומר15 הוא וגה"צעט ובחמאותיו נבם בן ירבעםבררכית
 לנלוח גבראל[ ]ש רינמ% נזר נההתמ% טה טפני אלא שלמנאסר[ עלה לעליו לפניו.היו

 שהיו מפני)בימט(
 תוליי

 אפרים ירעתי אני ש5 טה[ ]לקיים " במלכיהם 'י הקללה את
 לעליז אגשור מלד של ]ש[פניו ההשע שראה ביק שעה( )אותה וגי. טמני נכחד לאוגבראל

 'עוצים בשנת אומר[ הוא לפכו מצרים מלני על ונססך הלך 3 פעם ישראל אתולהגלות%
 יאי ]ף השע בשנת גבראל. על אלה בן ההצע מלר יהורה מלד לאחזעשרה19
 *אלא תחתי[" סלד פקח את כהיהרג שנש " לו ]היו והלא כ, לומר איפשראומר[
 ו% קשר גהחשע גיפור מלד וימצא אומר הוא ובן למררו. שנים( 6 )שנים Sh wwn פמה

 עלה ישראל טלר אלה בז לההשע השביעיתם *השנה היא חזקיהו לסלד הרביעית בשנהויהי
 שנה היא ]לחזקיה[ יאש בשנת שנים. 3 מקצת ולנדה עליה והנר שטרון sy גשלסנאסר

 תעל בתשם ו% ישראל את אשור טלד ר% ונמרת. נלכדת אלה בן ההשע של למררותשע
 בכליא ארכות אפרסש וטרפליא ואפרסתכש 'רעיא ו% מבבל אשור סלך ויבאארסתם.
 : בערנה( 1"פבו שמרה את )ערשו ו% אומיא סטאר פ עלמיא רהיאשהשנכיא
 בץ % שהה שנים n1DW ו% סנחריב עלת חאיהו לטלר שנה עשרה בארבע ויהי 35,פרק

 n3DW שההנו *ועוד לשל"שיח. שניקה גלות בין שהחצ שנש שמנהר לשנייה ראשונהנלוח
 ארצח וקל השאשק כעת ש3 מה לקיש צוקיהו[ הטלך ]אל יהודה( לעל ועלה8שנים

 1 .8 עשרת .קצת 1 .8 .שנזדמ% ' .8 ;טהם .3( ט"צראל .נשהייר '.)(

 ע"ש ;השאר .51 שלהם השטרקת אחר.פלמש י .)(.הוגש 6 .)(.נשראה
 ' .)4 .חפרדס"ית 6 .0.הררנק 9 .0.ן6 0י .כ4.לרנל % .)(.בררך
 פ .0 בחריע.צל פ .8 אלח בו ההשע עטר ישראל את שהחטש בחטאהדרנים

 ה6ף .כם4 . % .א .)( .נחתם % .4 .רינו % .0 .הקלקלה 11 .0.בטלכותם
Ed. 8 לאחז ארבע כחשנת מלד .הוא 1' .)(.ומה  8 .ק .%העלות 8 ם .תשע 

othen 0.; 80 8 שבע.שנת פ ,)words.three 148! the omits 4 8 .)(אנה  

8 .?.שהלח  פ .0 שמפת .תוי פ .8 .שהע " .)( עור .המחא 
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 טעה גד%' טעות קרחהי בן *יהושע י אטר ונ5. הכביר והאחרון טתלי שתהצ%ה
 בשנת ]ש5[ לאשרור תרתן שלה שעה באותה ו%. האלה והאמת הרברים אחריסנחחב.

 על כשצר אותו מסירוק שהיו ]וערביים[ ומואבים עטונים שמף ו% אשדודה תרהןבא
 באותת ו% שכיר בשני שנים( בשלש לאמר ה רבר ועתה ש5 מה )לקיים שנים 5שמרת
 ו% הבית על אשר הלקיהו בן אליקים אליו ויצא ונ5 רבשקה את אשור מלך 3 ותגלחשעה
 הטמע רוח בו נתן הנני ו% "טעיהו אליהם ויאסר "טעיהו אל חזקיהו המלך עבדייבאו
 י וספותו ' הסוכן שבנא שמף וג5. כחט מלך תרהקה אל וישמע שמע שמשה מה ונ5שסתה
 לקיים לירהטלים8 לו ובא הארצות7 כל חמרתי *ונטל לכוש ]לו[ והלך זקוקים[]והוליכן

 זה כהד וסהר מצרים. מלך פרעה )חיל( זה מצרים יגיע ו% כהד וסחר מצרים יניע ש3טה
 לך9 ירהטלים, זו יעבורו עליך שלהן, חיילות אלו מירח אנשי ומבאים כהט. סלךחדהקה

 אליך בכי1%טנקיא19, זו יעבורו בזיקים תזקיהו. זה ילכו אחריך לך. מהטלמין )כבר(יהיו
 אל בך אךא ואומרימט )*בתוכך( הקקה של שבחו נותנימע שהןיי יתפללו אליך"שהחוו

 וישלח וג5 הטלך אל ויקראו ו% רבשקה ואת תרתן את אשור מלך ונמלח שעה באותהו%
 וג5 קרתי אני ו% מלאכיך ביר וג4 וגרפת חרפת נח את וג4 הדבר זה וג5 אמוץ בןכטעמו
 ]ובולן בראשיהן 17 כתרים 16 קשורי )מלכים( י1 וכלן ו% ההוא בלילה ויהי שעה[]אותה
 אומר יוסי רבי 8נ ימים שלשה חזקיהו( )חלה סנחריב של מפלתו לפני היו[, לגיונותראשי
 כטופ חסה לו ועטדה סנחריב של טפלתו ]עם[ היתהה חזקיהו של לחליו שלגטיטם

 "[ בית עלה היום ]אותו וג4 המעלות צל את כהטיב הנני ש5 ]אביו[ לאחז 91 )לו(שעמרה
 ו% מעברח עברו ו% עייח על בא אומר[ הוא ]שב! מסעות עשר סנחריב נסע ביוםבו

 בו( נסע ביום בו )אומר )ש(תמצא לעמור. בנוב היום עור ו% מדמנה נדרה ו% קלךצהלי
 ההד ונןט סנחריבט עלה בשבוע הרביעית בשנה ביובל עשרה 'באחת מסעות[. עשר]אותן
 ואכלו לזרוע " יכלו %א הפסח 26 בפרס ת שעלה ו% ספיח השנת אכול האות לך תהאומר

 ו% וקצרו זרעו השלישית5 ובשנה האליטת הלמונות שנדעו שחים השנית ונשנהטפטקימע
 חזקים עטר סנחריב של מפלתו לאחר שנהט ]אותה[ 'אלא בשבוע נשתיי שלאשלטד

 1 .)( .יוסי 9 .0 .נדלה Some 3 .שלח ' .11.הסופר ' .כ( טיבוע.וכל

 ' .11 חררת .בטל 7 .כ4.האמרות 8 .11.לכחש 9 .11 .אליך 19 .כ4ברברא
 ;ומנקש .א מאנקיה.כבירח ת Some.הן ט .)4.מחנק ס .א והןבמצרים
!.בתנים  .אומתם " .א .אע ט .)(כלן .הל6 16 .0 ;קשורים .)( .קושרי ע 
 א .here has 43.חלה 19 .3(.ההן פ .0 ;כשם.כררך.)( ח לו.%.שירוח

 " .)( סנחריב של מפלחו היתםלטבל עשרה אחת שהוא לשבוע .בארבעה פ .נ(.,טכן
Some43 .טפיחהן פ. ST 1( .שע6 פ .)( ;בערב .% .בפרק " .)4 .הספיקו. " 

E& 9 אחת שנה.אלא  .חרבשיח 
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 ניזם ש3 טה לקים שמים מלטת עליהם הנלו 1 בקלורק עמו שבאו האונלוסין אתפטר
 עולות* עליו8 מקריבק ההיו מזבחי ובנו הלכו וג4, כנען שפת מדברות וג4 ערים חמש יהיוההוא

 ומשתחום סהפלליו והיו %1 ל8 טובח יהיה ההוא ביום ש3 6 שמים *לשם עליה[]ומקטירק
 את חזקיה )סתם סנחריב של ביאתו ' קודם יתפללו. אליך ישתחח ואליך ש3 ירושליםאל
 עשרים בן סלך יחזקזע ו%. מוצא את סתם יוקזקיהו והוא ו% עם ויועץ ש3( ניתקמימי
 : ו% שנהותטש

 'מנשה %ה למנשה 53 בשנת ו%. במלכו מנשה שנה עשרה שתים בו כי7,פרק
 גלות יום עד ו% הפסל את רן בני להם ויקימו 9 5ט5( עמו מיכה של ופסלו 8 ]הוא[לבבל
 לפני שנה ל3 ]ק[ תשפה עשה טנשה 'נטצא 19%1 8 פני את הלה לו *וכהצרהארץ,
 אמץ הוא כי ו% הרע וייסק ו% שנים ושתי במלכו אמון שנה 12 ושתים עשרים בן ת.מיתתו
 ואחת הכלשים במלכו יאשיהו שנימת. שמנה בן מישראל, תורהע בער13 וג5 אשמההרבה
 16 היובל[ תחלת היתה השנה ]אותה וג4 שנה עשרה בשמונה ויהי וגי בירושלים מלרשנה

 כי יואש בימי מהרה נבדק ולמהר יאשיהו. שבדקו וער יואש משבדקו" שנהי"א מאתים הרי הבית", את )יאשיהו( ברק 19 שנה ואותה " בבית " 6, נטצא ;נ שנהאותה
 תשובח יאשיהו עשה שנה94 *ואותה ו% האלהים בית את פרצן בניה המרשעתעתליהו
% ]אח[ גנז יאשיהו וג4, שב אשר מלך לפניו היה לאובטוהו  ללוים ויאמר ש3 הארוו 
 נכה פרעה עלה בימיו ו%. הקורש ארון את תנו ל" הקדישים ישראל לכלהמבינים
 ויורו וגי יאשיהו הסב ולא ו% ולך לי מה לאמר מלאכים אליו 1"טלח ו% מצריםמלך

 כפהק אפנו רוה ירמזרו קונן 'ועליו ו% עבדיו וקצבירוהו ו% יאשיהו לסלךהמורים

 הכלשה במלכו יהואחז שנה " דטלש עשרים בן ו%. הארץ עם ויקח % וג5 בשחיתותםנלנד
 בן ו%. אחיו אליקים את מצרים טלך וימליך מצרים מלך ויאסרהו בירושלים. טלךחרשים
 מאחיופ גדל ההויקימ נטצא מ4 בירושלים מלך שנה עשרה ואחת במלכו שנה u~rnעשרים

 יהמרו דבר19 *אוטר יהודה מלך ששיהו בן יהויקים ממלכת בראשית שנים. שתי]יואחז[
 א"כ נא שובו "טראל(פ אלהי צבאות 8 אטר )כה וירושלים יהורה עם כל עלהנביא

 1 .א.בקלרק ' .א .)( .במה 8 .)( .עליה ' .נ(.קרבן 6 .כ(.לשמים

 ' .6.0ני 7 .6 85.פרק from omits 6. 8.מנשה like 6. 9.ת06160
after80הצר 1! .6 שנים לשלש תשובה שעשה למדנו .הא ט 0ח~. frמזמז omits 6. 10 

 ,some 1.13; 8 .33 ם .שביער.3( '1 התורה.6 .את י1 .)( .שנה ח d.like.נ(
 זג .6 .השנה % .)( .הספר 19 .6 .השנה " .ש הבית בדק יאשיהו .הזק מ .6.%

)(.like 6. " טה .וטגוני א .6 שעה .באותה )בציחוק פ .11 .ל.  e.1p~a פ 

 .1 .19 " .6 .51 " .6 ;מיהואחז .11 .מיהוא 5 .6.אמר
 ,אליוח0"

&omits " 
MSS.וש nearly 80 פ 
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 4 עינם סדר584

 )וחזר שמעו %א רבות פעטים שהוכיתן ]'מלמר[9 1%1 מעלליכם ומרוע הרעהסדרכו
 )בראשית ו% כשלת הזה הבית את ונחתי השטעו לא ' אם ה אטר כה ' עליוזם(ונתנבא
 א אסר כה הנביא[ ירמיה אמר הפרק ]ובאותו 4 ו%( יהורה מלך יאשיהו בן יהויקיםמטלכת
 אנכי ו% האוין את עשיתי אנכי ו% ישראל אלהי צבאות ה אמר כה וג5 מוסרות לך עשהאלי
 הגוי שיח ו% אותו ועברו ו% עבדי בבל מלך נבוכדנאצר ביר האלה הארצות כל אתנתתי

 ויבי*שהו ממצרים אוריהו את ויוציאו ש3 אוריה את יהויקים ' הרג 6 שעה באותה ו%והטטלכה
 אחיקם יר אך אלא ירמיה נתנבא כך אוריה שנתנבא )וכשם ו%. בחרב ויכהו המלראל
 מ5. נכו פרעה חיל על למצרים הטים על הנביא ירמיה אל ה דבר היה אשר ו%( שפןבן

 יהויקים לו דהי יהוקים, )את( כבשי שנייה נינוה ]את[ בבשז )ראשונה( שנה]אותה[
 מר נהחהם ליהויקים ארבע בשנת וג5 לצאת מצרים מלך יסף ולא ו% שנים שלשעבר
 לשתות העולם אומות של רינן גזר נתחתם ליהויקים ארבע ]בשנת לגלות אוראל שלרען
 והשקיתה סירי ]הזאת החמה8 היין *כוס את לשתות( ירושלים )של קח[ ש3 החמהכוס
 : הנוים[ כל אתאותו

 ירושלים בבל מלר נבוכדנאצר בא יהורה מלך יהויקים למלכות שלש בשנת 3ה,פרק
 שלש )בשנת תל ומה ליהויקים ארבע בשנת מלד הוא והלא כן לוסר איפשר עליה.ויצר

 אחר ובמקראא שבע( בשנת אומר הוא אחר )במקרא9 למררו. שלש שנת אלא(ליהויקים
 כמטמלדו1 שמנה שנת שמנה שנת תל ומה שבע שנת הל מה שמנה בשנת אומרהוא

 וג5 חמור קבורת אומר הוא אחר ובמקום ו% בירו ה )ויתן יהויקים " לכיבוש שבערטנת
 מת מיר שאסרו( שכיון מלמד אלא )וג5 בנחשתים ויאסרהו אומר( הוא אחרובמקום

 והשלך סחוב ש3( מה *יים ונררו )והווראו יקבר[ חמור קבורת שנק טה ]לקייםבאסוריוט
 והגלה %[ והוא ג5. ויבא ג5. בעת גWW1 .5 %, במלכו יהויכין שנה עשרה שטנה ]בןו%,
 ומבנימין ו% אלפים שלשת נפש יהודים גולה אלפים עשרת ו% השרים ואת ירושליםאת

 ארם לבבני נבורה" מה וני מלחמה. עושי גבורים הכל אלפים. שבעת שבטיםסטאר

 בשלשלאות ונתונים17 בזיקין( )הזקוקין16 אדם בני עשוין טלחמה( ומה בפלההמהלבין"
 " ]טצרים[ אלא בפלה[ והולכק בזיקים שזקוקין ארם בני עושין מלחמה ומה ברזל]של

 from *. 1 ,אמר ק ,יnote 6 ,29 תו .like ) ' brackets .0 9 .א שהוכיחןלמרנו

 ואם והוכיחן וחזר שמעו %א 8180( .6 .)( רבים.)רברים ' ." from omits,שהוכנתן
 ." .והרג 7 .)( וכבש,עלה

6 vvords. )1"0 the omits 6. 1 .1 6 .א .)( ;שנה. 
 8 " יין של החמה .כוס 9 .ש ובמקום 10 " .ובמקום ת .)( ;שמלך .11למלכות

.נבוכרנצר '1 .)(.שניבש ע .0.באוסרו '1 .6.גבורים 6י .ק.טהלכיז
 16 .ס .האסורים זי .)( ;שנתונין .ק .והנתונין " .Ed.הכל
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 )תוחנק( ' נהדוק )שהע( %1 מלחנא ענפי כח גבורי מלאכיו 8 ביכו י ש3 1 תורה טויי'
 תחרש * ומוצכן ו%. וחב את 6 מלחמות בספר שמר כן על ' ש3 תורה של 'במלחמתה
 אים[ אלי החרצפו ש3 ]כמה שותקקש והכלז טרבר ]טהן[ לט(אחר *חרש אלף.והמסנר
 finib~ אשק וסנר סונר( pm )ופחח ש3 כענק" מטנו9 ולטירק לפניו יושבק )ש(הכלטסגר
 הםובות כתאנים 6 אטר כח אומר הכחוב ועליהן ובנימק יהודה חורי אלו הארץאילי
 בירהפלים. סלד עמם שתרתע חדשים הטלשה בטלכו יהודק שנים יי שמנה בן ו%, כןהאלה
 בירדפל4ם.. טלד חרשים ושלעפה במלבו יהויכין שנה עשרה שמנה בן אומר הוא אחר פובמקום

 'השעאשלך כשמלך( שמנח )בן עשרת, שסנה " לטנה[ 56 ומה שמנה ]שנת[" 56מה
 טכלב)א( נבוכרנצר אטר ועליו לנלותע דינו מר 16 לכשנחתם ]הטסנה[ עשרה15שמנה
 הנו והשבוע. רובהגית בשנה יהויכין. גלה )ה(יובל בחצי נפקע. לא מב)א( פר)א(ב"ט)א(
 8. בית המדת כלי עם בבלה ויבשהו נבוכדנאצר המלך שלח השנה .לתשובת י אוטרהוא
 את יסב החתיו דורו טתניה את בבל מלך וימלך ט הארה( זה מ בית 19 המדת כלי הן)ואלו
 ססלכח בראשית ההיא בשנה בהי ו% במלכו צרקקזו שנה ואחת עשרים בן צדקיהו,שמו

 כה ו% הנביא שור בן חנניה אלי אמר החטפני בחרש הרבוית בשנה יהורה טלדצרקיהו
 סי ו%. כהשיב אני ימים שנתים בעור בבל סלך עול את שברחי לאטר צבאות 6אטר
 6 אטר בת שאמר( )לעניש עילם על הנביא ירמיה שנתנבא נבואה חנניה אתהטעה

 השבזי. בחרש ההש בשנה הנכש חנניה וימת גמרתם ראשית עילם קשת את שוברהנני
 יושהו שלח אשר הספר דברי וא4 יהורה[ מלך ששיה בן יהויקים ממלכת]בראשית
 ו% השבו בתש נט ו% הגלח לבל אוראל אלהי צבאות 6 אמר כה ו% טירושלםהנביא
 לבבל טלאת לפ4 השומר זנו העבי שלום את ודרשו ו% ובנוח בנים והולירו נשםקהו

 מלך נבוכרנצר פני להקביל ירד )לצרקיה0 הרביעית בשנה ו%. אתכם אפקור שנהשבעים
 : לירושלים לטלכוחו לו גא אזר עטו מנוחה[ לשר הטריה פ בבבלבבל

 ברברם 6. בית הספר משנמצא שנת שלשש )הע( 1% שנה בשלשים ויהי 5יפ.מרק
 שבעת שם חישב ו% אביב תל הגולה אל w~m %1 8 דבר היה ההד ו% לחדשבחכמיה

 1 .* בתמסח.ובורים ' .)4 אוטר הש.חק ' .)4.עושק ' .0.סלחמתח

 6 אישרו( הוא .שנן * לומר.נ4 תלמור .ומה omits, 8 ו ק נ, 8.8

 שוהקק וכלון כחרשק הכל סרבר שאחד מאחר.חרש 9 .)4.הש% " .)( מה.לקיים
8 .ק.ובטקרא 14.בשנת.6 % .5 של עשרשמסח  11 .6 .קש 1ג .ושהפת.)( 

8 .5 .)(.כהזנחתם ע .6 הטנת משמלך 6 שנתאלא  ;סלך .)4 שסלך עשרה .אימנה 
d.omits50 ק, .ש .לנלות 8 .)4 .שוק 8 50 ;, רב .חמד; bnnrua~ לנלמד דהם מר 
chapter8 0א dtiw omits; *. 8 .לענק פ .כ4 .כבלח   פו om 18.6. 11.3" ,%הבסבת .1 *11 

211 



 שלכם*תסדר60
 את לך נתתי ואני ו% צדך על שכב לוג נאמר ימים 1 שבעת לאחר , בתוכם משמיםימים
 6 שהנאו ועד לארץ כשנכנסו 4 הקעה ' לפני מכעיסין ישראל ]בית[ שהיו מלמד ונ5 עונםשני

 יהורה בית שהיו מלמד וגי הימני צדך על ושכבת אלה את וכלית שנה(. )ש*טסנה'
 שנה. Sh כולם9 )נמצאו( שנה 6 ירושלים שחרבה ועד השבמיס עשרת משנלו הק5"זלפני מכעיסיי

 שנה אותה שהיתה( )מלמר ונ5 בביתי יושב אני לחדש בחמשה בששי הששית בשנהויהי
 השכינה כבור ליחזקאל )המקום( הראהו11 שעה"1 *באותה 4( יר שם עלי )ותפל ',טעוברת

 )ואומר( וג5. הארץ מן וירומו כנפיהם את הכרובים וחטאו הבית, טתוך13שמסתלק)ה(11
 בשנה ויהי לשכינה. מסעות עשר אותם " מוצא 'אתה וגק העיר תוך מעל ה כבורויעל

 אלי ה כבר ויהי %1;1. ישראל כחקני אנשים" באו לחרש בעשורת בחמישיהשבטית
 *באותח ו% אותם התשפוט ו% אותי הלארוש 1ג5 ישראל וקני אל דבר אדם בןלאטר
 אחרי 1"טובו וג5 עבדו את איש לשלח וגי העם כל את ברית צרקיהו ]המלך[ ברתשעהט

 )שתמצא במקום. למרור בתריו בין ויעברו לשנים כרתו אשר העגל )האומר( ונ5 וישיבוכן
 על וסמך% והלך בבל במלך צדקיהו מרד שעה19 *באותה מרר(, מתוך ואלו אלואומר
 מלבי על נסמכו אלו טרד[ מתוך ואלו מרד מתוך ]אלו לוטר כשתמצא מצרים,מלכי
 יטו אלו נליות, שלש גלו ואלו גליות שלש גלו אלו מצרים, מלכי על נמסכו ואלומצרים

 בשר אכלו ואלו ובנות בנים בשר אכלו אלו במצורה, שנים % 1WV נ2 ואלו במצודה שנים5
 השמינית בשנה וג5 בירך כוסה ונתתי הלכת אחותך בררך אומר21 הוא 'וכן ובנות.בנים

 שסף פרעה "וחיל ו% ממצרים יצא פרעה וחיל ירושלם על בבל מלך תיל באלצרקיהו
 בן לאמר. לחרש בעשור העשירי בחדש התשיעית בשנה אלי ה דבר ויהי ת, למצרים ת וחזרעזה
 הזה( היום )בעצם , ירושלים אל בבל מלך סטך הזה היום עצם את היום שם את לך כתובאדם

 בן לאמר, אלי ה דבר היה לחרש עשר בשנים בעשירי העשירית בשנה בטבחיבעשרה
 באותו השנה ]אותה כלה. מצרים ועל עליו והנבא טצרים מלך פרעת אל פניך שיםאדם
 בענתות אשר שדי את לך קנה לאטר אליך )בא רורך שלום בן חנמאל הנה "הפרק[
 הסטרה חצר אל " )כרבר רורי בן חנמאל אלי ויבא לקנות( הנאלח כהטפמ לךכי

 הירושה משפמ לך כי בנימין בארץ אשר בענתות אשר שרי אח נא קנה אליויאסר

 1 .נ(.שבעה ' .כ4.ליחזקאל 3 .0.את ' .כ4.המקום ' .11.שגלו

follows46 .נ4.הימנה 7 .נ4.המקום 8 .)( וכולם ; .א תמצאם,וכולם 9 .כ 

.היהה 10 .)( שנה.אותה " .0.הראה ט .0.שנסתלקת ט .נ(.נק
 " .כ4 .תמצא " Others .בעשרים 16 .0 איש חמשים באו לחונט .בשנים " .%"0

 margin the לעבור שנועדו משסע יושבים שזקנים מסה.פ4 " .א .כ4.א שנה.אותה
 " .)( שנה .אותה ט .כ( .ונסמך ני .כ( .ולאילו " .כ( שנאמר מה.לקיים

 3י .כ4 לו .והלך " .ס from omits ,וחיל .18.1 % .ט2 הזנק.אותו



צ6 * עינם סדר4

 למדש בשבעה בראשנן שנה שפרה באחת ויחי הוא(, " דבר וכי ואדע 31 הגאולהולד
 עשרת באחת ויהי ו% שברתי מצרים מלך פרעה ורוע את אדם בו לאמר אלי " דברהיה
 טצרים מלך פרעח אל אטור אדם בן לאטר אלי " דבר היה לחדש באחר בשליטישנה
 אלי " דבר היה לחרש באחד שנה עשרה בעשות ויהי בגרלד. רמית מי אל המונוואל
 אלי נסבה העמים דלתות נשברה האח ירושלם על צור אמרה אשר יען ארם בןלאמר
 אתי והרג נחננה[ בן ישמעאל ]בא יום 53 הבית חורבן אחר בתשרי ב5 החרבה.אמלאה
 הלכהי הפלמח רדאר במצפה ]אתה )היל אשר והיחורים ]הוא[ שפן בן אחיקם בןנדליה
 בא ללותנו לחרש בחטופה בעשירי שנה עשרה בשתי8 ויהי עמהן. וברוך וירמיהלמצרים
 באחד חדש עשר בשני שנה ישרה בשתי ויהי העיר, הוכתה לאמר מירושלם הפליםאלי

 כפיר אקע חימרת מצרים מלך פרעה אל קינה שא אדם בן לאמר אלי " רבר היהלחדש
 ארם בו לאמר אלי 6 דבר ההב לחדש עשר בחביטה שנה עשרח בשתים ויהי נדמיה.גוים
 לבזארי נרונק שהאומות 6 יחזקאל )ה*5"( הראה 4 שעה אותה והורידהו, מצרים הטון עלנהה
 ומואב בעסק וכהיו הההורים בל את הטמף בירו צור נתנה לנבוכרנצר 55 בשנתשחת.

 המונח ונשא בידו טצרים נתנה לנבונדנצר 15 בשנת hd~fi, נפש ישראל אר1)וב(סביבות
 וחכים בעשרים לבבל. ועמהן[ וברוך ירמיה והגלה לחילו. שכר והיתה ביזה ובע שללהושלל
 העיר הכתה אשר אחר שנה עשרה בארבע לחדש בעשור השנה בראש לנלותנושנה
 ליחזקאל hihn הראח8 שעהי אותה שמה. אותי רבא 6 יד עלי היתה הזה העםבעצם

 : 9 לבוא 'לעתיד הבית תבנית את()במראה
 בשנה ויהי מלך[ שנה עשרה ואחת במלכו צרקיהו שנה ואחת שטיים "ן 15.פרק
1 העשירי בחרש למלכוהתשיעית  עלקת תחנו ירושלם על ו% נבוכרראצר בא לחדש בעשור 
 הרבעני בחדש צדקיהו. למלר ני שנח עשרח עשתי עד במצור העיר ותבא סביב ריק עליהויבנו

 המלחמת אנשי וכל תעיר ותבקע הארע לעם להם היה ולא בעיר הרעב ויחזק לחדשבתשעה
 השר על וכשדים התלד ט על אוטר החומותים בין סוער דרך לילת מהעיר ויצאויברחו
 יריחו בערבות צדקיהו את וישיגו המלך אחרי כשדים תיל וירדפו הערבה דרך ולטסבם
 וירבה חטת בארץ רבלתת בבל מעד אל אותו ויעלו המלד את ויתפשו מעליו, נפצנו חילוונל
 כרבלתה שחס יהורה שרי כל את ונס למניו צדקיהו בני את בבל מלך וישחמ משפמיםאתו
 עד הפקודות ניח ויתנהג בבלה בבל מלך ויתמהו בנחשתים ויאסרהו עור צדקיהו עימואת
 אומר הוא וכן ההר אל ושוע ]קיר[ מקרקר היה "מימט ושמנה שפרים כל מוחו.יום

 Ed. 1 .נהרג ט .ס .כ4 .הלבו 8 .ע .בשטתי ' .)( .שנה 6 .)(.ליחזקאל

Others10 6 .0.בבאר 7 .)(.שנה 8 .נ4.הראהו 9 .ע להיות.שעהיר 

 במצירי )צדקיהו(.למלך ע Others.54 ט .ס .)(,יום



 ל. עולכם סדר.:.62

 בבל. מלך נבוכדנאצר למלך שנה עשרי תשע שנת היא לחדש בשבעה החס"טי1*בחדרם
 לנבובדראצר. עשרה שמנה בשנתי )ואומר( לחריט בעיטור אומר )הוא( אחר 'ובמקום

 ]את[ 5 לכבסן עשרה פטמנה )מ(שמלך עשרה תשע )אלא( ,ק 6ל ומה עשרה תשע חלמה
 נאסר למה בעשור נאמר )ואם ]לחדש[ בעשור "ל ומה לחדיש בשבעה 6ל מההיויקים,
 7 המכונה ואת 6 הים את ונטלו להיכל גוים נכנסו ]לחדש[ בשבעה מעתה( אמורבשבעה

 והיו העטוריםואת
 מקרקריי

 קרשו )ש5 ]תשיעי[ היום 9 שפנה עד ותשיעי שמיני שביעי בו 8
 בו הציתו חשיכה עם ערב( צללי ינטו כי היום פנה כי לנו אוי פ ונעלה קומו טלחמהעליה
 ונ4 הורו את ידעתי כי אומר הוא הדור אותו ועל לחרש. בעשור נשרףא )והיה( האוראת

 הוא בצדקיהו וכן וג4, השחת כי מותי אחרי ירעתי כי ו% מריך את ידעתי אנכי כי)ואומר(
 למעול הרבו והעם הבהנימ שרי כל גם ו% השביעו אשר מרד נבוכרנאצר במלך תםאומר
 כשדיים מלך את עליהם ויעל , אלהים במלאכי מלעיבים ויהיו ו% אבותיהם אלהי ה ונמלחו%
 החרב מן השארית ויזל ונ4 המלך בית ואת ה בית את וישרף ת5 האלהים בית כלי וכלו%
 ביהובה איש עבר לא שנה 55 אומר יוסיף רבי : ונ4 ירמיהו בפי ה דבר למלאת בבלאל

 שבע אומר יוסי רבי וג4. מדבר נאות ועל ונהי בכי אשא ההרים על ש5 מה[]לקיים
 וינה ארצה. בל שרפה ומלח גפרית ]ש5[ בג4 ומלח[ ]נפריח הזה( )המקרא נתקייםשנים
 ארבעת ]של[ גליות שלש "תל5. נפש אדמתו. מעל יהורה ויגל ו% וימיתם בבל מלךאותם
 ]והחרש יהויכק " עם שגלו נולה אלפים שבעת השבטים וכסטאר ומבנימין כאשוח ewאלפים
 : אלף[והמסגר
 בטנתו רוחו ותתפעם חלומות[ נבוכרנצר ]חלם נבוכדנצר למלכות שתים ונשנת 5ח*פרק
 )לחרבן 'שנים הכתוב שפנה הביה[ לחרבן שתים ]בשנת אלא כן לומר איפשר עליו,נהיתה
 מלך יהויכין לגלות שנה הטבע בשלשים ויהי אומר הוא וכן הבית ט לחרבן ההדשיםהבית(
 ב5" חהט עשר בשניםיהורה

 אויל התראו וב55" הששה[ ]בעשרים ונקבר נבוכדנצר שטנו מת ב65 אלא ב15 6לוטה ב5" תל מה " ב5, אומר הוא אחר 15 ובמקיא וגי. לחרש א
 מקברך השלכת ואתה 18 )עלי0 ש5 מה לקיים גזירותיו לבטל בשביל וגררו מקברומררך
 ארק ]הוי עליו וספרו צרקיהו מת בפרק בו ליהויכין(. הוציאו )ובש וג4 נתעבכנצר

 ע"
19 

 21 כשתמצא וג4, תמות בשלום ש5 מה לקיים ררייא דבולהוןש שטרייא שתי [NISD]צדקיהו

 1 .)( .בחכותה 1 .כ( .עשרה 3 .)( .וכתוב ' .)( שנת .היא י .)(.שכיבש

 ' .כ( הנחשת .ים 7 .ס .המכונות 8 .)( ;טקלקלין .ed .טרקרע 9 .כ( .שנפנה ט.)(
 .ונשרף " .א .יהורה " .כ( .בימי " .1 חרבן אחר סטנים הבית לחרבן קודם.שנים

 14 .ו( הטבעה .בעשרים 'נ .)( .ובמקום 16 .)( וחמשה .בעשרים ט ,)(ובעשרים

 .הטבעה 18 .ס .omits 19 .ס דכולהו ; .כ(.רכל " .26 טלכא דמית .וי ".)(
 אחה.טכאן
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 *מנק המונה ס1 יתישב אל ברעת שהוא וכל הרעת מז יתיאש אל בטובה שהוא כלאוסר
 בט וכלשיר % עשרים בנו מררך אויל now. 6" סלד נבוכרנצר השקיהו.מיהויכיןי
 בלשה"ר למלכות שלהטי בשנת ו% חזא חלם דניאל בבל סלך לבלשצר חדה בשנת :שלט
 שבעים ]בסוף ו% דניאל אני אלי נראהחוון

 לבב"
 ו% רב לחם עבר סלכא בלשאצר

 אלהיו ו% היחיו נארק %1 וכמפא דרבא למם להיתיה המרא בטעם אסרבלשאצר
 אריה . הקרא %1 שנוהי זיופי מלכא אדין ו% אנש יד די אצבען נפקה שעתא בה וג5חמרא
 זהי 'שומר .הוא כף ו% שומר אטר ו% כהנעיר קורא אלי רומה נחטא ]ואומר[ ו% מצפהעל

 הכעמור(י )וכל וע סכל ישמרך א וג5 יישן ולא ינום לא הנה ש5()ה*5"
 כהצמע' 'טח

 אוצ"צ' )מלמת( אלא ויטערח כמומ )אפילו( בטלכות וטלכות באומה אוטה היכנסשלא
 שקומר[ יומם צרי תוף אומר הוא וכן בלילה נופלת בלילה ביום נופלת ביום ליפולזמנה

 nmD ורריהם כשדאה: מלכא בלשאצר קמיל בליליא ביה ואומר היום, חשךובתחפנתס
 שנכנס עם אלא וחיקק שתין שנק כבר "ל מה ותרתין. שתין שנק כבר מלטתאקביל
 ברמות קו"ש את הכמטחו יום דריהם. להוא( שטנו טלר יהויכין בימי להיכל נבוכדנצר]בו[
 שבעש ]והרי[ נבונדנצר משמלד6 ]לבבל שנה שבעים הרי שמנו. חזאל את כבטחונלער
 ש3[ ]כמח חהשלימה רריהש עמר לבבל אחת שנה ועוד יהויקים ]את[ ל משכיבש אחתחסר
 אלא בכתמים למרי לטנה( מפא אתה אי ו%. מרי מזרע אתשורוש בן לרריהט אחתבשנת
 הנשמעת בדימועה ותיראו לבבכם ירך ופן )לאוראל( 9 להם אמר ירמיה 8 ובן בלבר.זו

 ואתמתח בשנה ואחריו ]ש5 דריהט0' של זו השמועה בשנה 'ובאה בלשאצר של וובארין
 כוח"ט זה כהטל ירושלם2' על בארץ וחמס שנה[. שבעים לבבל מלאת לפי בי " ש5מה

 לך אניד אמת ועתה לו. ולמעת למחזיק עמדי המרי לדריהט אחת בשנת ואניהפרסי.
 הבית את שבנה ודריהצ ואחשורהט כורש זה לפרס. עומדים מלכים שלשה עורהנה

 6ל ומח ית[ מלכות את הכל יעיר בעשרן ובחזקתו מכל גדול עושר המטיר]והרביעי
 לו נאמר בפרק בו ו%. אחת שנת עד דניאל ויחי אומר[ הוא ]וכן למדיני רביעירבקי
 אלו שבעה )שבקים ו%, ותשכיל ותדע ו% שבעים שבקים וג5. דבר יצא תחנוניםבהחלת
 בארע עשו מקצתו אחי הטבוע בארץ ששטו א6 ושנים ששים הטבועים ועלו. בגולהשעשו
 ף וג0 לרבם ברית והנביר ת5 יכרת הסנים ששים השבועים ואחרי לארץ בחוצהומקצתו

 לחרבנו שבעים אחרת. בית שחרב וער ראשק בית משחרב שבעים שבועים אומריוסי
 גזירה שהיתח ]מלמר[ אלא שבעים שבועים ,ל וטה לבנינו. ועשרהא מאותוארבע

 ." הוא ;שוטר .כ( .השומר ' .נ( כהטמר;הוי
 1 .)( יהיכק .זה Others 9 .שתים 8

 .ש .כהטטע י .)( .המעה 8 .)( שסלד .לסיום 7 .)( שניבש .לטיים 8 .ל(.ואף
omits". 

 ' ש .omits % .)(.בבל Some 11 ו% טטלבוח aY~ בבל .והיתה ט
 from ,שאה .1 .8ן ט .כ4 בבל .לשלכי 4י .6 .א .0.קשרים
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 נשומר'  שנה. המטרים סאה ימיו 'והיו אומר הואצ .וכן שנה. לשכעימ קודם]מורה[י
 אלא כן לומר אפשר 4 שנה[ קב ימיו והיו ]ואומר  ו% נח לחיי שנה מאות עה%בשנת
 אפרים יחת שנה וחמש ששים ובעוד אומר הוא *וכן שנה לי5 קודם גזורה נירהשהיתה
 נזורה נירה שהיתה אלא כן לומר אפשר היהה5. לאחו ף שנת שנה 'ואותהמעם.

 וישראל ירבעם ימות בחרב עטוס( אמר )בה ש3 ]כמה[ הרעש לפני שנתים עטוס 'מימי
 משיח עד 'רושלם ולבנות להשיב דבר מפא מן ותשכיל ]ותדע אדמתו. מעל יפהנלה
 מהן שנים ג4. תשש ושנים ששים ושבועים ועלו, בנולה שעשו אילו גי, שבעה שבועיםנגיר
 תשוב הכנים ששים הטבועים לארץ. בחמה ומקצתו בארץ טקצתו ואחד גבראל בארץעשו

 והקורש והעיר לו ואין משיח יכרת הגנים ששים השבועים ואחרי נ4. הקריו רחובונבנתה
 7: שוממות[ נחרצת מלתמה ק"ן ועד בשטף וקצו הבא נגיר עםנמהית

 אמר כה וג4 העיר ירמיה מפי ה רבר לכלות פרס סלך לכוונת אחת ובשנת כ6.פרק
 מלבד ו% רבוא ארבע ו% האבות ראשי ויקומו וג4 עטו מכל בכם מי וגי פרס מלרכורש
 אינן " ובפרם )בכלל( ו%עבריהם

 עוליי
 מאות )ושלש אלף[ עשר ]ושלשה 10 לאלף אלא 9

 הטובח את ויכינו השבטים. משאר שעלו אלו )אלא( הם היכו אלף(11 שטר רטניםהטענם
 אחשורוש ובמלכות מקומעות שנים 5 מעד כורש ו%, לחוצבי כסף ויתנו ונ4 מכתותיועל

 ונ4 מלכותובתחלת
 באדיי

 'כל וג4 משתה עשה למלכו 5 בשנת ה, בית עבירת בטילת
 אל אסתר ותלקח אומר[ הוא ]שכן הבירה בשושן מוממנת אסתר היתה % שנסארבע
 הרברים ]אחר למרדכי. " ה[שלל ]את " כונס המן היה " שנים )ה( ]אוה,[ כל וג4המלר
 להשטיד הספרים את הם; נתב בניסן ב54 %1 ניסן חרש הוא הראשק בחדש ג4[. הסלדנדל
 ב55 המן, את תלו בניסן" ב44 המלך", לפני אסתר נכנסה בניסן" 'ב46 ו%,להרונ
 איביהם בכל היהורים ויבו בארר ב.5 י. המן של 'ממריו להשיב ספרים מררכי כהב %בניסן
 על שטנה כתבו21 אשר $sy המן בני עשרת את ותלו איש סאות wDn בשהא u~mו%

 הבאה לשנה הגטן ובאותו ו%. ההרוגים טספר בא ההוא" ביום ירושלם. יהודה)ייטבי(

 שבעים לבבל טלאת לפי כי אומר הוא הרי ונ4. אביחיל בת המלכה אסתר ותכתב)נאסר(
 הבית( חרבן )לאחר % ]שנה[ 55 שנה, שבעים ירושלם לחרבות לטלאות ]ואוטר[פשנה

omits6. 9 everywhere.2 .ל( אתה בדבר כיהוא everysvhere.mtal 6. 1 

 ,והיו .1.צ 1VOtds The 4 חן [ ] from.6 ' .כ( בשנת לו אומר היהוהוא
 לאחז שלש ; .6 לאחו ארבע בשנת .ואומר 4 .0.בימי 7 .11 ;.חlike %. 6. 5.ל( תסס"

8.0"1"9.19 d.b~t6 "י 6.50 יי.From 9 ופרם." .0.ופרטן; 
8 

 13 .)( ;השנים .6 שנים חמש.וכל " .6.מכניס like 6. 15.ל( 16 .ל(.בו

% .)( הטן.ספרי  ע .from omits 6 ,נט4 .20.1 15 .)(.בו % .6 .)(.בסיון 

)(.like 6. " באדר עשר בארבעה ; .6 באייר.בור )(. " שכחבו.הם )21 .ל 
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 אישושש של %ף כורש של 5 יעלי ונפקדך כשדים )בטלכות פ ]בגולה[ )שיאל(שטוי
%sw אמרן זכויה פכן לדריהט[ שתים בשנת ]ש3 הבית נבנה לרריהם 5 ובשנת דריהם 
 זה אמתח אשר ו% ירהשלם את תרחם לא אתה מתי עד צבאות 8 ויאמר ו% 8 מלאךוקן

 הזטן וביצתו ת, רנא ביתא האחא ש5' נצנח הבית הית שנים ארבע )כל( שנה.שבעים
 מבני וקלו ו% טבבל עלה שרא הוא 3 ש5 עמו אחרת חלות מבבל שרא עלה הבאהלשנה
 היא החם"שי בתעש ירהשלם ויביא המלך. לארתחשסתא שבע בשנת ירהשלם אל וג,אוראל
 את ותבדיל ובא ו% לבבו הכין עזרא כי ו% הראשנן לחרש באחד כי למלך השבעיתשנה

 : הנכריות הנשש מןאוראל
 ' ומהשיב בצומח מתקן ישראל בארע עשה שנה % ו% חבליה בו נחמיה רברי %.פרק

 בשנת כי בירהשלימ החתי לא זח שכל אומר הוא 7 ובן ולאחוזתו6. לעט-וי א"ש ישראלאח
 המלה8 ]לארתחשסתא ל5 עד 5 כבטנת לירושלם, ואבוא ו% לארתחשסתא העתיםשלשש
 ארתחשסתא[ נקראת כולה ]וכלהמלכות ת, ומצלחין בניין יהודיא השבי אומר הוא הרי שנהע
 ואחשורהט )דריהש ט ]אחד[ ולמדי ורריהש( )כורש 9 5 אלא פלכים ~רם טמא אתהואין
 'כל ארתחשסתא(ט. נקראת הטלכות שנל לפי ארתחשסתא הוא דריוש הוא כורש הוגשאלא
 והשמרים והכהשוררים העם ומן והלוש הכהנים ויטבו שנה. י3'נ ופרם מדי מלניטשני

 השבים הקהל כל ירשו ואוטר ו% אחד כא"ש העם ושספו ו% ישראל וכל ו%והנתינים
 בשחז מק"ט אלא כן לומר אפשר ו% יהושע משי עשו לא כי בסבות וישבו סכות השביטן
 וביבלות ובשנןמים במעשרות נתחייבו יההטע בימי מה "הטע בימי לביאתם שראבימי

 שנא כה עזרא בלה ביאתן לאף 5"16 *הטקום ~גי הכמחין ששק חגיו חומח עריקידשו"

 אבותיך יורשו אישר הארץ אל א~יך 8 והבוסך אומר( הוא )וכן מאר. גמלה שמחהוההי
 הללו הדברים גל בחירהש אבותיך ירהשת מח אבותיך לירהשת ירהטחך טפש ו%וירשתה

 וירשחח אל שלישית ירושה לכם( ותהי יכול )אס הללו, הדברים נל בחירשי ירהטתךאף
 יג, ית מלך השעיר והצפיר שלטייח[. ירהשה לבם ]ואין " לכם "ש הבניהו ראשונה]ירושה[

 ושמלע מקרת אלכטנדרום הואוי ו%. תשבר וכעמרו 1ג1 גבור מלך ועמר הראשנן. המלךהוא
 השמע שנך הם ואילך מיכן הקורש ברוח מתנבאים הנביאים )הי0 כאן עד : ]ומת[ שנהע

 שלישים לך כתבהי הלא % טבטחך* כח להיות בבטנך תשמרם בי נעים בי )ש0 חכמיםדברי
 וקני )יטל לד וישמרו וקמך וינדך אביך שאל אוטר19 הוא *וב! ו%. קושם להודיעךו%

 '.שעשו.ל( ' d.like.)4 י הוא.אומר.ל(שכן . כ4ומיישב 6.,(
.בעירו 6 .ל( באחוזתו.וא"ש 7 .)(.שנן From 8.ע ' .א .ל(.שלהטה
 ט .% 1110.)( ע .א ארהחעהטת הוא דריהם ואחשורוש.דריהם ט .ל(.ומלכות

 '1 .)( אומר הוא.וכן
 13 .ל4 הצתים.חכהשים 4י .)( .ובקירהט 16 .0 .)( .ה*5"

 ע .rollosvs Ed לכם .אין ט .ל4 .וימלך 19 .נ4 ואילד.מכאן

].6.ז1[1
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 שבעים בבל ]מלכות אומר יוסי 4 תכמה(, שקנה זה IPW למרת הא לד ויאמרו תלהשק
 מלכות ק5. חשמונאי בית מלכות *6, ית מלכות שנה. לף הבית בפני י פרס מלכוחשנה[

 הבית('. )לחרבן שנה[ הצתים שמנים מאות לשבע וחשוב צא ואילד טכאן *5.הורודוס'
 מלכי שמונה הן )ואלו שנין[, ושבסרי ]ומאה אלפא7 6 יוונים למניין 5 בשמרות ' כותבין ובנעה*
 גסקלוס(. אנמיוכס9נ, אנטיוךת. סנטרוק, סלקם%, 9, שלימון פירטון. מקדון8. אלכסנררוסיק

 אלו %. שנים 6 % אספסינוס של רומים[ ]של פולמוס ער )פול( % אסוירוס שלמפרימוס
 ומפולטוס ]שנה[, 555נ קימוס17 של פולמוס עד אספסינוס16 של טפולימוס הבית,בפני
 שנט" 5 כתיבא" בן ומלחמת שנה, "1 כתיבא21 בן" ]של[ מלחמת ער קיטוס19של

 עשרה ושש סאות שש ' וחשוב צא ואילד ]מיכן , היה הבית( חרבן אחר שנה 55 %)וטחצה
 ש טליקוס טל"מון " פורטון מקדון אלכסנררוס 25 יון מלכי שמנה הן ואילו %. וטחצהשנה

% וגסקלנס אנטיוכס אגמייך"וסנמרוק  חתנים של עמרות על מרו אספסינוס של בפולמוס 
 ]לעולם[ אומר יוסי ף כלות[, עמרות על גזרו טיטוס של בפולמוס האירוס,ועל

% אומר( )שנמצאת %, חובה פ ליום וחובה א זכות " ליוםזכות מגלגליי  % בראשונה הבית כשחרב 

8 )היתה( שביעית ומהגאי היה% שבת למחנאי היה באב ]תשעה " היוםאותו  של וכהצמרתו 
 ואומרים רוכנן על עומרין הלויים ובזה )ובזה 41 שנייה וכן 40 היה( באב ותשעה )היתהיהויריב
 9' הבקעה לחרש בתשעה הרביעי( בחדש וג5, אונם את עליהם והטב אומרים שירה ומהשירה
 העולם ועד העולם מ1 ישראל אלהי ה ברוך : בו 43 )עשר( בשבעה ובשנייה בראשונההעיר
 העם בלחומר

 אטי
 שם וברוך לברו נמלאות עושה ישראל אלהי אלהים ה וברוך הללויה.

 א וזמנייא סדומ. של עירנה זו עירנייא 11. וומנייא עירנייא מהשנא והוא ונ5 לעולםכבורו

 טהערא אמן(, ואמרו בקרוב )תבנה ירושלם שלזמנה
 מלכיי

 זח טלכין ומהקים יהויקים. זה
 ". התבונה ואבי 45 החכמה אבי רבינו כהנה זה לחביסין חכמתא יהב בבל(. )מלךנבוכדנצר

 בגולה נותבין.וכך ' .)(.בשטר 5 .ל(.יווני 7 .%.מלבא ' .6.טוקדק י ." adds.עשתה 9 .)(.הרורוס 3 .% לחרבן וחמשים מאות.שבע '.)(
 .".אסויררט

 ." .אנטכיוס 13
 9 .ק .טלימון 10 .ק .מלוקת ת .ק.אנמיון 19

 % .0 אספאסיינום ; .% .ק.הורדוס % .ל(.שנה 15 ש.אספאסיינוס " " .%.)(

% .6.בר " .6.כתבע  ." .טימוס 
 .מיסוס % .6 .% .0 ושתים .חמשים %

6.%  edition.like 6. %  " .omits 6 תוסד ,14 .8.1 " .% .)( .ק שנים.שלש 
omits.6. " 4.1 " .6.פורמות % .6.סלקס. above, 800 % 5שנים.יע 
% .6 ירי.על % .from 6 ,מיכן .like 9, 1 .)( 81 .6 ירי.על 39 .6 .ם .)( .זכאי   

% .6.הראשון omits.6. 37 % .6.היתה % ".נמצא   % .d.e .)(.חייב 

d.like" 1' .ל4.בשנייה 9' .6.הוכתה edition.like 6. '0 ש.היה " 
 .adds 6. " edition.זו " .6 .החכמים 6' .6 לנביאים ראש ; .ל4.הנבואה
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 חכמהא 44 חכמה(. רכז מלא נח בן ונרשע )ש3 נק בן יההשע *זה בינה לידעיומנורא
 דניאל זה י בינת ליודעי ומנדעא כטוך. חהכם נבו! איו בו ש5 הצריק יוסף זהלהכשין

 ומסחרתא עטקחא נלי )והחש נלי רזא ליליא די בחווא לרניאל ארין דכתיב9)וחבירי20
 ע בחשוכא טח ירע בראויית. מעשה זה' ומסתרתא המרכבה. עומקי זה עמקתא'ת0

 לערור צדיקים של שנק טחן זה שרי עטיה ונהורא במהנם, רשעזם של פורענותןמת71
 חכמה. רוח מלא נק בן ויההשע ש5 נת בן יההשע זה לחכ"מק חכמתא יהב )י4לבוא.
 זה הל בעהו עצל ו% ירעתיך בבסן אצרך במרם ש83 ירמיהו( זה בינה ליודעיומנדעא
 לצאת חעתירות תמרות ]כל הראשה לאדם ה*5ה שהראהו10 ללטר9 ארם תולדותספר
 ורומשיו דור יה- ונביאיו( דור דור ומנהימות דור )דור הקש[ וריאהוטסט.

 דה-

 והנמיו דור
 דה-( רור גבשי דור דור )*חכטי וגבוריו[ דור נייר ישופמיי רור ייר ופרנסיהם רור]דור

 מנץ שטתהקן מספר ש מרחם רשעים זורן ש3 זרור רור כל ]ורשעי דורי רור*צרקי
 ותקטן )ואומר ו% תספור צערי אתה כי ש3" פסקותיהן סכום שעותיהן" *חשבוןימותיהן"

 %י )ואומר( חכטים[ תלמידי saNJ % עיניך ראו כלסי  ואהגר ו%( אלהים 4 בעיניואת
 : עמהם שורי ]יהקשותי ו% ירבה מח% אספרם ו% אל רעיך יקרומה

 * א רבא ע%ם דסדר תניא לה מלקא '*

 י d.omitsfrom .עזה .d.like ' 1 .מ061110 ' .ש13.5 ' טגלי.6 והוא45
.עמקתא י .6.טעשח ' .6.אילו 7 .6 ;מחזות .)( .טירת 8 .6 ואוטר;

 .)( ירםעע ירי על מפורש הוא.וכן 9 .6 .)(.מלמד 0י .כ( לו.שהראה ע0.8668
fromomits 0. ; ופרנסיו דור.דור א .6 1110.)( א .6 .)( וצדיקיו דור דור kre 
omit." 6. " הכשהנץ רור.רור " .6 ימיהם ומטפר ; .3(.ימיהן adds 6. תכסי; 

 "1 .)( אומר הטש.וכן 7י svords The ת1 [ ] "1 .ע ט ,6 עולם סדר.מסל

ז*ן3רצ
 ורוח יהדות לימודיאתר
 .שעשוע ט .881 .80 ,!
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