
טידבאלוחך%ג
 ' ומאה עשרים הכפות זהכ כ% ת% י זהכ ש% ומשקיה כסףש% הישי או כסף :sw ומשקףוה זהב שף היה* זהב, עשוה 'אחת
 ש4 היא , ראשון כלשון אקא אחוון כלשון יומר עליך אי(הא
 ,קן ,ס, נדב קטורת ת , קטורת כסף'טייאה שף ומשקלהשהב

 שלא אחד א'% ' כמוהו כעירו כקיש%א"יה ג( אחרפר
 ' לעולה שנתו כן אחד כבש ' כמוהי כעדרוהיה

 לעולה, כשר שנתפרשבו אתכבש ' כשיר%4עו5ה שכו%פמגיר
 שכולם מגיד ' יוהד ואיף אחד וןכשרותיפר 4%ש כויםושאר
 ' פ'סקא pt~o 5עו5ה'בשירים
 השלמים שובח י התהום קבר ע% %כפר אעזםרשעות*

 ן השיסים יזבח נשרו שגוים שנישמגייבקר

 י4ש כויס ושאר ' השלמים לזבח כשר בו שנתפרש כקראו
 שכולן מגיו , השלמים יזבח ת% השיטים יוכחהונשרו
 , שגנה ולא הכיא משלו נחשון, קרכן זה השימי', %וכחכשרו

 היחיד ואין נדגשו מטא זה , קרכן זה , שכטווהכיא מןמשל
 ואין , חטא ט% חטאת מביא זח קרב( וה ן נדבות קרבןמביא
 ואת השבת את רוחות וה , חט~ש שף חטאת מבירשהיתיר

 סליק ' הטומאה ואת השבת את רוחה היחיד ואין 'הטומאה
 קיב13' את הקריב ' ציער בז נתנגף י"ר'ב"ש'?בורמ

 שקדמני דת אמר ועירער ראובז שבדש לפ' תףטה
 לו ואטר משה בו ניר ' לתולדות אני אקריב ימסןותיהורכם
 הקריב אין הקריב שנאם ימסעווז להקריב יי נ"מ הקודםבסי
 ' 'ששכר נשיכת ' ימסעות הקייב הקויש מפי לו שנאמראלא
 הקריב כא'יו הכתוב עליו העלוץ פקנה נתנאית שוכה5פי
 נתנאר[ שוכה ,~fa אתעור רכי משום אומ' חנ'ן אנא 'תחייה

 שניתז וזכה תחילה הקריב הוא כאילו הכתו עליו מעלהנעיצה
 שרי ואוש לעלים בינה יורעי יששכר ומבני שנאם בחיקוגינה

 משבחו הכתוב וכן בעסק ברק כז ויששכר , דבורה עםגיששכר
 ואין ה,ישובי משפחת %יישוב שנאמר במצוים דיניםככתי
 לפניך וישובו עס כמביא איך ויבואו שנאמו יין בית "אישוב
 ןעמי

 שמח אסר ויזבולוז י תםיושגאה%ים 1'עקכאיש ואוי
 , פיסקא ס"יק , גאהייך ויששכר כצאתךזבויון

 ' הקרב ביים בי שנטשת כייס המגבחחניכת1את
 אינו או י הקריב כיום כו שנמשח כיום אומראתה

 כאשר אומר כשהוא הצווי היה זמן ףאהר המשתאוחו אחרישא
 שנמשח שניום יסרנו הא י אותם משחו ביום ףהס %תת ייצוה
 הקריכ,מאת כיוס בו אותו המשח כיוס ת% מה הא , הצוויהיה
 51א שנתערבו הן הן עשרה שתים כסף קערות ' בברכותכוים השוו כויסכעיצהכך משוו שכשם מניי ן ישראלנששי
 ' פיסקא סייק י פסול כהסאירע

D'W~Wקרבנו ש5 יפי נחמר למרה האחת הקענה ימאה 

בובשקי
 ,  הקורש

)
 אלפים הכייס : ףכ4 "

 ota~1P בית ככל' ש45פ ללמדך ' הקודש כשק% מאותוארבע
 או ריבה או אחד אחר ושקלם וחזר ואחד אחד שקלן הדיוטכלי
 עולמו בית כעי אום ינתן ' מיעט ויא ריבה %א וו אכלביעט
 ריברב %א כקים הזרועשאם סימון ועשאן חזר טיםשקים

 פיסקא/ סייקולאם'עט,

 אולכף שהיא נאמ"יפי ימה עשיה שהםיהבכפלת
 , כסף ש5 ומשקלה זהם של היא זהכ עשותאחת

 כסף ש% היגל או , ככף שף ומשקיה זחכ ש% אומרהי~*אתה
 אין הא ומאה, עשרים חכפוון זהכ כ% %% ' זהכ ש%ומשקלה
 והב ש% הי4* ראשון גלשון א45ש אחרון גלשו( ~סרעליך

 זהב כפות ן שהקריב אחר כ% ע% מעקם ' כסף ש4ומשקףה
 ~'f,vpD סליק ן פסוף שהתכרכוו%א-זנירענהןהןהן

 יפו נאמר למדה פרים עשר שנים לעויותהפקובל
 כשרו 'loiltW מלמר בקר בן אחר פר אומרשהוא

 ' %מעףוץ כשרו שכולס מגדר אחד פר %וסר תימור 'לעויה כשרי י4ש וכוים ' "עולו-! כסר כו ככשפתפרש או '%ע41וה
 א'%'ס פרים עשר שנים שהקר'ב' אחדדואחד כ4 עלמעלים
 חנוכת זאת פסו%, בהט אירע ופא שנתנדבו הס הם עשו'שנו

 , פ,סקא סייק / שאסרנו יעצי, אותו המשח אחריהטזכח
 ויזנח גומר שהוא יפי נאמר ימה השימו' יכף בקיוכל

 taftwI' %זבח כשרו שכולם סימר שנים בקרהשיסים

 הוכשרו יא ושאר , השלמים %זבח כשר בו שנתפרש בקראו
 שנוכס ממר ומש%ם'ם ויזבח לומר תלמוד השימ'ם%וכח
 שהקריב אחת אחת כל ע5 שמעסם ' השקמים יוכחכשרו
 / פסול כהס אירע ו4א שהתנדבו הן הן פריס וארבעהעשרים

 ן סייק , שאמונו %ענ"ן אותו המשח אחרי הטובח חסנתואת

 אומר שהוא לפי נאמר ימה מועד, אהף אף משהרבבוא
 אנו שומע ן יאמר מוער מושה% אליו יווידבר

 , שם %ך ונועיתי לומר תימור , ממש מועדבאוהף
 ודברתי

 ףומר איפשר אי ' הכפורת מעףאתך
 מאוהי

 נאמף שכבר מועד
 נאמר שכבר הכפורת מער( יומר איפשר ואי , הכפוריהמע%

סאהי
 בסקומס 'תקישו וח עז( וה סותרו הם והרי וה כננד זהכתובים שני בתורתה מידה זו כתובים שני יתקיימו כיצד , סוער

 משת ובבוא Shi, ומה ' כיניהם ויכריע אחד כתוב שינוכשעו
 כאוהף ועומר נכנס משה שהיום הכתוב מניד מועד אונףאף
 /מועד

 והקוי
 שומע והוא הכתכים שני שמיסיתן משמי יורר

 הרי אוכר כתירה כן יהודה רבו ן מכפנים אליו מדכו. הקוףאת
 ובכוא , שכתורה דיברות מכל אהרן מיעט מיעוטי עשרושלשה
 וייב' אייוי מדבר הקוף את %דלאתווישמע מועד אהף ןמשה
 , שטה %כס איועד אשר ' אתך ורבותי שם יך ונוערתי ,אייו
 אצוה אשר כי את , יצוה אשר את צוותו כיוס aw אייך%דבר
 הקוף, את וישמע ' מכוףם אהרן מיעט / מיעוטים עשרשישה הרי , מועד באוהף ואחת , בטני ואחת במצרים ואחת ,אלך
 כר[ א% ין דיבר חא4-ז הדברים את 5% נמוך קו% אנישומע
 אומר אחד וכתוב ' וברקים קולות ויהי אום אחר כתוקהלכם,
 הכף כשהקננעפרבר נתוני שנ' 'תקדימו כיצר רקה רמסהקון

 ואום  מיאוך' 'ס עובר ג'ון  סוחר א' 'ושנ' דומו שנאםשותקים
 אומר אחר בחוב אוסר 'ונתן רב' ' יאשיה ר רברי אהרןוירוס
 רממרש קוי האש ואחר אומר אחר  תתוב , וקף  גרו%ייאקוף
 הוא ברוך כשהקדוש חייו כתובים  שני  יתק"מו ניצר 'דקה
 יחשו יא שנאן נמוך l~lpa השרת ומיאכי , גדוף כקוףמובר

 ער %ו רוסי תתנו א% ואוטר ' 5כם רום' א% 'יי אתהמזכירים
 ן עיסקא סליק ן בארש תהייה את'רושלם ישים ועדונונ(

ן  כהעלותךפרשת
פ

 והעירץ אומר שהליל 5פי זו פרשהנאמרה*ח4*א*4ש*
 שומש פניה,  עבר אל והאור  ברותיות את * שתין

 ערן רויקים הנירות כ% יהיואני
 כ% פכי

 נרות 1tnfw יאירו המנורה פמ מו4 אף ת%מוד4ומרהחנחיוה
 סקכי5יס ש ש א בספרי

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 כיצד הרש הנרואין ומנורה-את ן ה6מררע את'טקני4ים ריבהעלוהך,יה
 האטצעי אומר נתן 5 היה מיכן ן האמצעי את מקכיייםכוים- ]מצאו באמצע ואחת מערב כלפי ושלשה , מזרה כיפישישה
 אל הנרות את בהעלותך אליו ואמית אהרן א4 דבר ,מכובר
 הגיא כאהרן הפרשה מעשה שכי לפי , וגו המנורות פניסו%
 לאהרן.ן אזהווץ הרי , אליו ואמרת ן דבור %כ%% אהרןאת

 ן המנורה פנו מול א% , עשה%המעףות ) הנרות אתכהעלותך

 שיהו אני שומע י הנירות שבעת יאירו / פנים מול %העשר,
 ן בוקף לעד מערג אי , בוקר ועד מערב %5 ' פעויםדולקים

 את מדקק 1abw , תחר מערבי נר שיהיה ן תמיר יןלפני
 פיסקא, 4יק הערבים,הםנורהבין
 1% שאמר שכסם אהרן שי יהידיע-מז אהלו קמעש

 פססן מול לה עשה המנווה, את עשה כ(משח

 הייתה אבן אמרו ם'כז " מעלה עשה5ה נירותימ, אתתעיה
I~aatiחת ולטיב עומד הכהן שעליהן יעלות שיש וכה המנווה 
rllltA~' יי צוה כאשר מצי*, שנייה מעלה על הכוז את הניח 
 את לה שעשה מנורה ןא ףי ונר,אק נר לכ% %וג חצי משהאת

 כאהל עכורה נאפר , רז אתה הרי מניין הקשורת ן נאכהבניס
 אם ' ובקטורת מוער באהל קכודה ונאמר / ובמנורתהסועד
 נעשה הקטרת אף ' כאד הכנים את בה שעשה לממרהלמדתי
 בה סג שאעפ תוכיח הטמורי יום עבודת הרי כאב הכני אתבה

 חוכיה היא , כאב הכנים את בה עשה %א , מועד כאהלקבורה
 הכנים בה נעשה לא באהל עכודה גה שנאמר שאחג%קטורת
 בנרי בו נאמר שלא הכיפורי יום בעטרת אסרת אם %"ש ,לאב
 זהב וכנדי באהרן עכולה נו שנאמר דבר טלף באהרן 'זהב
 נה שעשה %מנורה 6%דתי אם נאהרן, עכודה בי שניחםמדבר
 והרי / כאכ דגנים נהאת הקטורתנעשוק צף כאכ הבניסאת
 נאהרן עבודה טנאןבה יוכיח משיח ש% דבר העלם ולכודתפר

 לקטורת תוכיח היא כחב/ הבנום את בה עשה ולא זהכ,ובכנרי

~DjNVאת כה עשרץ '4ג זהכ ובבגרי באהרן ענודה גה בונאם 
 נאפר ' כאיוד nulm~i שישה אדין הפרט אמרת ן כאכדגנינו
 ונאמררץ ' תמיר בה ונאמר זהכ וכבגדי ולמנורה יאה%עיוודה
 , תחד נה ונאמרה והב ואגדי ובקטורת מועד כאהלעכורה

 כאהל עכודה בה שנאף ותזכירי הכיפורים יום עטרת תשא%
 ש5 שאופ משיח ס% דכר פיהעלם וגא י זהב אינהנכנדיאב%
 זהכ'גני ובבגדי קאה% ערסלובו

 אימזד ן תלד בו נאמר 4א
 בשלשה ששוה מדבר רכר אעמוד מדבר; דבר ואדון מדברדבר
 ששורץ דבר אעמוד ואל י ררכים גשושה ששיה טדליפרכים
 אחר בררך אא ורכים כשישה שוה שאינו מדבר דרכיבשישה

 חף כאב הכטיפ את נה שעשה המנורה א" יםדתי אם כשנ;'או
 ן פיסקא סליק כאכ, הכניך את כה נעשההקטורת

 מקשה פרחה עד ירכה עד זהכ מקשה דגמונה מעשה.1(ןן
 זהאחדמשלשה אום עקיבא ר ' ונום כסראנג היא'
 בו כיוצא ן כאצבע הקעה %ו והראה סשה בהם שהקשחידברים
 וזה אט אתה בו כיוצא , חדשים ראש יכם הזה החדש אוםאתה
 אומן מעשרה ן hgpI' איא'4ון irta~ invpm'I י מקשה , רג6א5כמ
 ופרחה' יריכה וא לי אין י פרחה ועד יריכה עד ' קורנסמעשה
 יעשףז או י מנורת ועשית תל / מניין ופרווה כפתוריהגכיווה
 נאמר ימרץ עול ן היא מקשה , יהיו ממנה ת4 איבריםשבריס
 שנדונו וףאי%פ' כקשה ת% ומה , זהב עקשה באמר ככרוהיא
 " נויש בון עושים nwp '6ון 4הס שאי( שלסיס טתככל

 הכתי%פסו%ז קליי היא,ושינ מקשה %5 ן בם3ווןכ אף ג~ שומע'
 m~lpl וש4 ברל ושי נסף של עושים 454(ג און אסוונגנן

 אכיאין חרס' ושי שיעץ אף יהורהאומר כי היוסידברייי
 ן בחצוצרות שאיןכן מה ן נרוכז מין יעשו אי nsp,להסכלן

 עישוביך קשה מין %הס א-ן אכף זהכ יעשוש% 4א ככף ש%אן(
 בחצוצרות כשר ן בחצוצרות פסול במנורה כשר נסמא 'נרוטי
 כפתוריח גכיעירש נרות ' מנורה אלחש יי אין , במנוריתפסוף
 ן קשדץ מין זהב טין הככר מין שהוא כוסן אלא , מנייןופרחיה

 שכשם ~nwQ שבחושף םשה'%הוריע את יי הראה אשרבמראה
 ככר שהרי צריך אין אומר נתן רבי ' ~nwp כ( המקזם %ושאמר
 OtS1i ימשה הקכה שהראהו הכתוב מניר ן ועשה )ראהנאמר
 11 הראה אשר כמראה שן כמה ונעשית עשמה ופנורהעשוים

 פיסקאן ס4קאתםשהכןעשהאתהםטרהי
 פוושף הטוס ואין כלהם פוסלים שמם מימם"שרזאת

 שנים כמקוסשלאפס1% שהיהבריןומהבלוים'
 מומים ואין , נלוים פוסלים שנים , ללויס אשר %ומרתימוך במומים שיפסלו די( אינו שנים שפס15 כאן ן במזרעפסף1

 פיסקאן ס4ק.פוס%ימבהס'

 שנת ועשרים חמש ומכן אחדאומ .כתוב שנה owanךמבן
 כיצר שנרץ, שלשים מבז אומר אחד וכתוםומעלה

lbttpntומבן לתדמור שנוה ועשרים חמש סבן , כתובים שני 
 מג אם שומע , ששהישוכ חמשים ומכן %עבודו-ששלשים
 יהודה רבי נרשום, בני ויעכודת שעריס %נעילת שחוורמימד מוערי באהי אחיו את ושרת ד ע יעכר ולא תל כמשמעעבורה
 יסדתי אני עוד יעכור %א ואמררץ תווה ואמרה הואילאומר

 'עכור %א הנהן כך בעשרווחמג'ה עוכר בש4שיאינושהעובד
 מועד באהל אחד את ושרת עור, יעכוד ויא ת%געשרויחמטה

 בכהנים פוסלם ואין 45וים פוסקים שניס יעכוד %אועכוררץ
 שלא בנקזם :r~al ן בדיןשהיה

~oa 
 כא( ן שטם פסל מומים

 שניפ ' אחיו אח ושרת %5 שנים שיפסול דין אינו טומיסשפסף
 לארץ לויס נכנסו שלא שער פוסלוככהונה ואין ג4ףםפוסק

 ז שנוה NWDn זעדבן שנוה atw~w מכן כשיכיםה'וה%חם

 לארק משנכנסו אב% עולם, שערוער שתי משיביאווהכהנים
 ן פיסקא ptSD ן lpaI~, אלא נפס;וים הלויםאין

 לצאתם השנית בשנה סיט נמדבד משדץ אי"1יךוגר
 ישרש כגנות , %אמר הראשו( כחדש הצריםמארו

 לפס חונים שהיו ן חודש עשר אחד להם שהיה מדברהכתוב
 הספר נתזי,שנתהילת זמאוהד ברקדם שאק ללמדך סיטהר
 הוא זכאן סועד כאהף סיני נמדבר משה יואי וידבר או5הוא
 ן כתורכם ומאוחר a~plD שאין %%סרך הראשנן גחורשאומר

 המש את אכלו ישרא% וכני כאטר כבר שהרי צריך אין אוםרכי
 אכש 4%ש ועדיין , נושבת ארז א% גואם עד שנוקארבעים
 םוניס שהיו %למדך בתורות ומאוחר מוקדם שאיןללמדך
 מחרץ יצאתם  השנית כשברה שנאמר / סמצריס ישאתסעפ

 תבואו כי שנאסר , ףכשתם מונים התחילו %ארץ באו ישצרים
 'Wa ויהי שנאמר ינו %נט משם התחילו הנות הארן,נבנהא%

 מונים התחילו חרבהכית שרמום, בנה אשר שנחעשרים
 עו4 עליהם תקף י העיר הוכתרה אשר אדוי שנאמריהורבנו
 שתים בשנת שנאמר לשיעבודם מונים התחילוהשיענוד
 ה*%דריוש

 שמפי* וכשם נצח יםלכינכוכד שתים  ובשנת ,
 ,) ן פיסקא סייק ן יחרשטם הובש כךהיושניס

 באמר %מה כשוערו, הפסח את ישראל בניךועשך
 'mv קהף כי אותו ושחשו אומר שהודשלפי
'aaבשבת, בין בהחן בין אני שוקע י ישראי 

 חוץ הםיחב"ש גי בשאר  יוסת מא פחיייה גמיים אביוסחו
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לחנר"%תךלו
 הפס" בשגשג אף  או הפסח,משהטת

 מקיים אני מרו /
 כשכתן אף או ' השבת מן חזך וצמים כף בשאר אותוושחטו
 יונתן, רכי יו אמר ' יאשיה .רבי דברי ויעשו יומרתלמוד
 שהוא מפני ,אשיה רכי 4ו נם ' שמענו %א עדיין הזהממשמע
 אם , לחמי קרכנז את אליהם ואסרת ישראל כני את צואויל
 נאמר ככר שהרי ן עריך אינו השמת שדוחה החמיו. ע4ן4מד
 אירש ן כמועדו 4% וסם ' שניע כני ככשיס שני השבתוביום
 ונאם כמועדו כאן נא1 ן שוה גזירה ממנו לרון להקישכופנה
 מוערו אף השכת את דוחה כאן הגמור שוערו מה כמועדולהלן
 הזח לחמש יום עשר בארבעה ' השכת את דוחה להלןהייטור
 נא אלא ' כמועדו תל מה ויעשו נאמר ככר והלא / נאמר4מה
 כך השכת את שדוחות שכשם ראשון פסח ע5 41מדהכתג
 ומהפרר, ' ליכדין יאמר,ש שלא עד הא ' הטומאה אתסחה
 שדוחסו ראשו( פסח י הנומאה דוחה השכת את דוחהשאינה
 יוכיח שיני פסח הרי , הטומאה את שייתה יין אינו השבתאת

 לפסת יוכיה והוא ' הטומאה את תה ד; ואינו השכת אתסרוחה
 5% ' הטימאה את ירחרז יא השכת את שרוחה שארפראשון
 שדוחהאת ,שכשם רון פסחות ל 51'מל הכתוב כא 'נמוערו
 ן מצוות איי , חוקותיו ככ4 ' הטומאה את רותה כךהשכת

 של מצוווג שנה,וככימשפטיו,אי15 בן זכר תמ'שכגופן,שה
 י פיסקא סליק ' חמש ולביעור וימצה לשכעהנופו

 בנ"רר-" אימשהלירבר
 נאמר למה הפסח את ףעשות

 ומרז יי םועךי את משה וידבר אומר שה41שלפי
 שמרו להם אמר , דפסת ~niwp ישראל כני א5 משה ויזכרג4
 פרשת ששמע מ"מ מועדוכזסנס,4א נמצאת כזמנו הפסחאת

 כשגרת, עצרת היקלות פסחגפסח, הייאות להם אמרדי. מעשת' כשעת 4הם ושנאה וחזר עשרן יאמרה מסינ'?יערות
 לויות לישראל 5הם תקן משה אכרו מיכן , בחנ החגהי5כות

 פיסקא, סליק כעמין'שואליסורורשיס

 ז 4חוד.ש יום עשי רבעה בא ביאשון הפסח"תהעשו

 אלטש עשו שלא מדבר הכתוב ישראלבננות
 במדברן 5י הנשתס ומנחה או%הז:חים הוא וכן כיבד זהפסח
 מקריב היה ומי , מקריבים היו ישראף4א אום יוחי בן שמעוןד

 משה תעמד ואוס' כאפך nllk'p: ישימו שנ לה שלשבטו
" p c a i  י4ש וקוים ורה  עבורה עכרו ישרק , 4יואיי סי ויאסרהמחנה 

  שבחן יהוריע ' סשה ייאת צוה  ככיא.שר י ובריתךינצורוטנ שליוי שבשו היה מויים'ומי היו %א ישראל , היוצאיםניהעס מויוהיו כי ינצורו'  וברמזר אמרתך שמרו היהבי עבורהעגרו
 , פיסקא סייק , עשו כן משה יהס שאמר שבשם ישראףש4

 אום עקיבא ר , %ישמעאף דברי היו יוסף שףאווט טשאי היו מי ארס' לנפש טמאים היו אשו אנשים1ייי
 אין אומר יצחק % ואביהוא, לנדב שנטמאו היומישא14איצפן

 שנאכן ' נטמאו מצוה 5מת היו למי , ייטהר יכולם היוואיצפן מיש" ו.אם , ייטהר יכ41יס היו יוסף שי ארונו נושאי אםצריך
 גו יעשות ינויים היו 5א , ההו"ר ביום הפסח ףע'שות יגלו41א
 5טידו ,1atw1 ן שלאחריו ביום לעשות יכוייס היו אכ4ביום
 41פמ :rna 5פמ יקרבו , הפסח ערב להיות ש4הס שביעיעעח4
 יויען היה אהרן יודע, ופה ףא סשה 'Irm ההוא,שא14 כיוסאהרן
 אומר אבא רכי 5א , יאשיה ר דברי ודרשהו המקרא סרסא4א
 ויאמת ן לפניהם ועמדו באו המדרש בכית אליעזר ר'משום
 וחריד'ם כשייים אדם בני שהיו מניד ' אייו ההמההאנשים

 האנשים ויאסרו אומר הוא הרי צריך אין אומר ר , המצותק5
 ח45ש נשאלים שאיו שגיד אלא ההסה %ף שאין זההסהא4יו

 קדשוקריבו אין ףהם ננרעוא% 4מה המעשה,5כע4
 לטהורים נאכל ,והכשר הטומאה על הדם יזרק אכ לואמרו כטומאתי

 ל נזרק רמה קדשים ק:דשי שהיא חטאת ומה , נויתןוהדין
 דיץ קיים קדשיס שהוא פסח ' לטהורים נאכל וכשרההטומאה

 והכשר הטמאים ע% הדס שיזרקהוא
 יהפ א% יטהורים' נאכי

 4הם w~wI קדשים אס 5ו אסיו , בטומאתן קייכים קרשיםאין
 ן 4איהוקריב1 אחריות 4הס שאין קדשיס יהו-קריבים,אחריות

 דבר אשמע שאו כארם עמדוואשמעח, , שמעתי לא להסאמר
 שהירץ ra שכי מובטח היה שכל אשרק ,לזר אשרי , רכימפי
 חכר 4י היה השקמוני חידק" רכי אמר , עמו מרכל היו;רועה

 את אוכף טמ4פ שאין משה הוה יודע ואבר עקיבא ימת5מירי
 ראוית ן 4או אס עליהם הדם יזרק אם נחקקו מה ע4הפסח
 שמגינ5ים יכך י 'דיהם עף שתיאמר טמיאיס פרשתהיתרה
 " pDa", טייק ' חייכ ירי על וחובה זכאי ידי ע4זנות

 רחוקהן כררך או שש", דבר וזה ינפש, טטאיהיה כי איש איש לאמר ישי"ל כס אף יכי משה "4"רורבר
 מתי ~NDU א4א לי ינפש)אין טמא יהיה 'כי שא4 ש4א דברזה

 בניין רן אתה הרי , רחוקה כררך או 4% , מניין טמיאיםשאר
 ',וע"ש כראידרךרחוקה ' מת שניהם,לאראיטמא סכיןאב
 ncp שיא שכהם השוה הצר מת טמא כראי , רחוקה דרךרי.י
 nup1 הראשון את עשה שיא כך י השני את ועשה הראשוןאת
 ושיערץ , רחוקה ירך איזו יודע איני , רחוקה בדרך , השיניאת

 ;לפנים המודיעם מן הפסת שחיטת בשעת שהיה כ5חכמים
 דרך ונאמר מת טנ"א נאמר אוסר עקיבא דבי , nmfD לנףוכן

 ז רחוקה דרך אף , ואיןיכו5 לעשות רצה 0ת מהטמארחוקה

 מקום ריחוק נאמר אומר אליעזר רבי , יכת ואין לעשותרצח
 האמור מקים ריחיק טרה ' בפסת מקום דיחוק ונאשרבמעשר
 בפסת האמור ריחוקמק;ם אף י אכילתו למקום חזקבמעשר
 ונאמר , כפסח מקום ריחוק נאמר אומר יהודכם ו.בי ,ויפנים ירושים מפתח אכילתו מקוס איזהו , אכילתו למקוםחוש
 חוץ כמעשר האמור מקוס ריתוק מרק י במעשר מקוםריחוק
 ימקוס ח"ז בפסח האמור מקוס ריחוק אף הכשירו'למקום
 בדרך או , ולחוץ עורה מפתח הגשירו ,ושבהמקוםהכשירו
 ,ffn 4א ' טמא והוא קייכה' כדרך אפילו ההא על נקוררחוקה
 שיא וליצך ביני יי ישפוט בו ביוצאי ' הפסח את עמהםעויה
 מזיכה המטיים ע4 אומרים ויש כיבד הגר עף א"א 14אסי~ז
 על[ נקור ובקז"ה כשכנרה 'רע וילל בו כיוצא ' היגשהיכן 'ורעי שהיו אשתך שרה איה אייו ויאמרו נו יכינה,כיוצאכינו

 בכי נשקושיא וישקהו כו כיוצא י ירע וכקומה ידע לא גש:בה יוסרבשכבו:
 שעשו בידוע היכה או1 יוהי כן שמעק ר לבו,

 , 4ב1 בכי ונשקו שעה כאותה רחמיו נהפכו אלא יעקב ,מונא
 נקור ' בשכם אביהם פאן את לרעות אחיו ולכו בוניוצ"ש
 ונשים כהס כיוצא ; עצמם את לרעתן הלכואלא שף4שעליו
 , כן היה מיהלן שאף עייו נקיר מירכתה עד אשר נתנתעד
 שיא עליו נקור ואהרן משה אשרפקד היוי פקויי כף נוכיוצ
 עשרון ע4 נקוד עשףון עשרק כו כיוצא , המנוין מן אהרןהיה
 4הם אכ5 נקור עולם עד 51בנהנו 4נו והנג14איהיגו ליי הנסתרות נו כיוצא ' כלבד אחד עשרון על א4א היהשלא

~ntwvI אומר אתה כאן אף הנסתרות את לכם אופיע אנ' אףהגיחם 
 טמ"ש והיה קרובה בררך מה שאפיקו עייו נקיר  רחוקהבררך
 בררררחוקוק דבראחר ' הפסח את עטהס עושה הירק4א

 הוסיף יום'  עשר נארבעח השינ' כחודש ' צרורות הדברשינהם
 זה זה ואיזה , לגופו האמויה שמצוח חוץ גדגות  שבי  הכתובבו

 וע"ס (( ב ג גספח
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 םיבהעקתךטף
 אומר אתה , מדבר הכהוכ שכנופו כמצות תשכרלכו %אופעם

 של במצות אלא מדבר אינו או מדבר הכתוב שבגופונתעוות
 אותוהרי הוקותיוזכ%סשטט'1'עשו ככל אומרגופוכשהוא

 בכיתות חוקותיו בכי מהתל 1ה4" ' אמור גופו שע%מעות
 ' חמץ ולכיעור ופסעה לשבעה אף או , מדבר הכתתשכגופו
 הכלל מן מו'ג4ש יצא ככיף היה עצם ' בו תשברו לא ועצםת%
 אף סוכר הכתוכ שבגופו מעור( עצם מה ' הכלי עללימד
 בן איס' ' טדכר הכתו שכנופו גמענה תיו חוק בכי אוםנשהוא
 ' סליק ' כגופו אלא א'נה כפסח האמורה חזקה אומ'עקביא
 עושרם היחיד , D'W~W ויהי תל שיני nooiעושות שבוי יאחד 'חיד "חד אנ' שימע טהיי' הי" אשיוהאיש
 צריך אין אוץ נתן רכי שינ?, פסח עושה הצ'כור ואין שיניפסח
 וחדי הפסח,אין מעשות וחדל , שיניnoa עושי ציבור ואין שיני פסח עישה היחיר נאמ'והאיש כברשהרי

 לעשו שיכול כ% "א
 מן הפסח שחיטת בשעת שהיה כל חכמים וייערו עשהולזאפ

 אלא ונכרתה ונכרתה,אין ' מידתה לכל וכן ולפניםהמזריעים
 ועמה י מעמית , עקיבא רבי רברי מז'דה הרבא הנפש 'הפסקה
 ענש ראשון פסח ע% ' נמ:עדו הקריב %א י; קרנן כי ,מלוס
 את ידחד( השבת את שדוחה ראשון פסח על אום' אתה 'ברת

 אינו עצמו בל אמרת שני פסח ער אלא אמר לא אוהטומאה,
 איש "א לי ,איו ההוא האיש שא י חטאו הטומאה' מפנ' אלאבא
  את להביכם ז ההיא  הכפש  וככרחה לזמר תלמוד מנ"ןאשה

 פיסק'א, p'~aהאשח'

 סיר noDI יעסו-ז שבהגייר כיון אני שומע  גרעויאתךרבי
  בארבע.רז נר  עשראף בארדעה אורח מה ,%לכאורח

 !D'"aa שנ' בין שנתנסר הרי אום אלעזר בן שמעון  רבי ןעשר
 את עשה שלא אזרח כאזרח'בה תל שני פסח יעשה אטסוכע
 יעשה הראשון את עשה  שיא בדכף , השיני את יעשההראטון
raיחזרה רני שוה הפסח אלא רי  אין  הפסח בהוקת , השיני ' 
 הכת"כ לנס"כ'א יהיה כהת חוקה תל מניין שכתורה מצזתבכל

 , פיסקא  טייק ' טבהורה  מצוות ככל לאזרח הנר אתוהשוה

 ז  נסף חצוצרות שת' יר  עשה יאבריואימשרזוירבוש

 ,י פי על אומר שהוא לפי ' זו פרשה נאמרהלמה
 הריבר פי ע% ונוסעים  הואיל אני שומע י יויסעו5חבוועיפי
 עשה חי , חצוצוות צרע.ים יהיו לא יכול  הריבר פי עיוחינים
 יי פי ק% והוגים יי פי שנוסעיסגקל  שאעפ הכתזכ מניד 'לך

 ציבור משל ' אייך תקחו ששלד, לך' עשה , חצוצרותצריכים
 ציבור משל זה זה'5אהד אחר אום יונהן רכי ' יאשיה רכיעכרי
 קוד* לך עשר(  %ל ומוס ' מדברהכתוב

 רוצרז  אני כשלן
 זו פרשה נאסוה אליעזריפה % al~a אוט' הבין אבא ,מבהם
'agאירש היו  לא %ך  פסי איי יי אמר ההיא נעת אז% שהוא 

 הנתוב ציבור  יךבשי עשה * מהתפקח ה4ש ןמיטיצ'בור
 יהוסיף רצה  אם או ' שהים הצוצרות מיעוט י הצוצרות ,סיבר
 יגרוע  ופא עליהם %הוסיף  טיפש ' חצוצרית סת'  %י 'מיסיף
 ן מקשה , ובניי ובשוטה גיוותבמראה  שיהו חצרגרו שתימהם,

 יתקו1ן' באחת ואם ' העדה  כ%  אייד ונועדו נהםיימין ' סליק ' המחנות את ומסיע ה העו מקן הערה'שתהאימקרא * והיו , קורבם  ומעשה קשה ומין אומן מעשה  אקא מקטהאין
 תקיעה נאם דן, אני הרי , כן לה, שמענו לאאבל

 בעררו האמורה תקיעה מה , בבשיאיס  ונאטרהתקיעהבערה,
 משוק וידבר ת4  במעשה קודם בכקרא הקורם כל ינול ,מזער אהי בפתח כנשיאים האמורה הקיער( אף אהלמוער1בפתח

 ופרט , גתורהסתס דברות הואייונאטרו ' המטותאיראשי

 רברחן בכי פורטני אף י קורמים שהנשיאים מהםבאחת
 שהרי צריך אין אוסר יונתן ר ' קורמים נשיאים שיהושבתורה

 הנשיאים וכי אהרן אליו וישובו משה אייהם ויקרא נאסרככר
 בתורת רנרהז  ונאמרו הואיל אהרן, כני נגשו כן ואחרי ,כערה
  תיוירבר מה אידש ' קורמים שיאים הנ שיהו שבתורהוגרות בכי פורטני אף י קורמים שהנשיאים מהם באחת ופרטסתם
 נדרים ההרת  ללמדךשאין הנחוג נא המטות, איראשימשה
 עצמותי בפמ תרועה , תרועה ותקעתם מומחים טפיאלא

  ותרועת עצמה בפני הקיעה אום  אתה ( עצמתה כפניותקיעה
 ונהקה4 אום כשהא ' כאהת ותרועה תקיעה או , עצמהבפני
  האסה%ף , אמורה תקיעה הרי , תריעו ולא תתקעו הקה%את

 או ' עצמה בפני ותרועה עצמה בפגי תקיעה ' תרועהוחקעתס
 ~Sh מניין תרועה ףאחר ותקיעה תרוענן לפני תקיעה יישאאין

 לכסי יתקעותרועתה
 אף ' תרועתה לאחר תגךעה להין האמורה תרועה מהתרועה, tsns האמרה תרועה כאן נאמרה ז הם

 תקיעת כאן ומרק י תקיעה ףאהר תרועה כאן האםורהתרועה
I'JaSשתוקע %מדנו הא ' תרועה לאחר תקיעה כאן אף תרועה 
 שאין הרועה ותקעתם אום כרוקח .ן יוחנן רבי ן ותוקעומריע

 ה4ש לתרועה שתה4ושנ"ה אב%תקיעה זהננה%ףאי4ש
  בראש '  נמרבר א,4ש %י אין ' ותוקע  ומריע  טתוקעלמדנו
 תרועה מה תרוע להלן ונאמרה תרועה כאן נאמרה מכי'השנה

 כאן האסורה תרועה אף ' ותוקע ומריע  תוקע להלןהאסזוה
 טבתש השנה, בראש תרועוןנאםרו  שיש ' ותוקע ומריעהוקע
 , יבם יהיה תרועה 09 י תרועה שופר והעברת '  תרועהוכרון

 כדכת ואהת תורה מדברי שתים ' תק,עית ושש תרועותשיש השנרא לראש בסצ!בויסירים , וצהר אחר  לכי תקיעותיחי
 ן התורה בן תרועה שופר  והעכרת הרועה זכרקסופדלשכתזן

 נחמנו בר שמואל ר , בא הוא ףתימורו לכם' יהיה  חרועהיום
 זכרון שכתון ' סופרים מדברי זשתיס , תורה מדבריאו%אחת
 תרועהיוהד( יום  תרועה שופר והעברת '  התורה מןוזרועה
 ' תרועות ותקשרם ' בא הוא  ויחלמורו סופרים טרברילכס
 המהנות ונסעו תרועה ותקעתכ ' קרמה ההוניפ המחנוונסעו
 תוקע כך  ולדרוס ימזרח שתוקע כש0 או ,  תיפנוההחונים
 תקיעהאהת ,  יחקעוימסעיהם %%תותה י  ויטערב%צפון

 ' מקא פ pftw לכןגרוח' שףש אשמר'ם%שת'הסחש
"תלנטר4קהל

 הקהי
 ותקעו אזלו שהזא %פ' נאמד ימה

 בשתק העדה את הקהל אליך'מה ונוערובהם

 את הקהלחף
 הקהי

 תוקע העדה את משהקול אי , כשתים
  את הקהל אף ppln1זמריע

 %% , ותוקע ומריע תוקע הקהי

ובהקהי
 פיסקא, סייף ז וכשתרעץ הקהףתתקעו את

 שהוא יפי נאם 'ושה יהק"סזשצרו הכהנים אקטובני
 ת% במשמע' ישר שומעניאף יחקעף באחת אםאוט

 שרפקן ר רבוי מהזים בעףי בין תמימים  בין אהרן"בחניםובגי

 כהנים כאן נאמר , מומים בעיי ולא תמימים אומ עקיבארגי
 נעיי וקא תמימים יה" האמור םהכהנוס Dtan)i לה,וניזמר
 צניי את אקפח יסכו% יכו% איט עקי% עיינו וסכיא מגככאתה טחי ער טרפון ר א4 ' מהצין בלי ויא  תטימים כאן אףסומין
 עומר שהיה ברגיו חגר שהיה אימא  אחי שמעון ראיתי לאאס

 הכיפורים וביום  ברה שספי הין %ו  אבר בחצוצרתןומריע

וביובי
  אכונו  אשרואברהם , ביריח5ה שיא :rmwvn לש 'אטר

 מעצמו כורש ושכה'עעףנא ראה טייפון , עיבא טחלצ'ךשישא
 ן להלכהומסכים

 והיו ' סופיו  כפורש סמך רפורש כל ה4י
חצשוזפ שתי י עשה אומר שנצא יפו שמר למה a~lpi' ולוקתקבס www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



יאסבנועצתךטא
 לכמו ירושה יהיו אותם ועשה ~StA1n אט שומע כטףהצמחת

 אסרו "מיכן לרורות 51א ניתנו לחוקה עולם לרוקת 4כ4%0
 מן חוו 4רורות היו כזהרים במרבר משח שעשרה חכייםכ5

 ' פיסקא ס"ק 'דמצוערות

 הם עי ם יצ" שאתם ז כ באיצכט מי"מיץתגאיובי
 הכתוב גוגומגוג במלחמת עליכם יוצאי שהםוכון

 ככ או מדבר הכתוב ומגום גוג במלחמת אומר אתדר זמדבר
 וראה צא אמרת , מאויביכם וששעתם 4% שכתורההמיחמות

 אין שעכור אחריה ואין כה נושלם שישראל מיחמה היאאיוו
 ונלחם יי' ויצא אום הוא וכן , מטג נוג םלהמת אלא מוצאאתה
 אין אומ %עקיבא הארץ, כ5 ע4 ים%ך מהווהיהיי ההםבשים
 אתכסז הצורר הצר על ת4 מניין כ'ם המטרפת וספינהסייד מקשח ואשה חרקון שדפון מלחמת ן ומגוה נוג מלחמת אא4
 כחצוצרות והרעותם , הדבור ע5 תבוא ש4א וצרה צרה כ4ע4
 יכו~פ שאין אלא מזכירות העוצרות וכי אוסר עקיבא רכי 'ונר

 המקום לפני הוזכרו 4א כאילו ע4יהס מעיה הריעי 51אלהריע
 נזכרים אין ישראף שנזכרים זמן כי הא ' וטשעתסונזכרתם
 , פיסקא סליק ' לתשועותא4א

 אום נתן ר שכתחץ, אייו זבמועחכם'שמחתכםיבולם
 ן רגעים ש4ש אילו ' ובמועדיכם ן תמידיםאיף1

 ציבור בש5 בחצוצוות' ותקעתם ' כמשמעו , חדשיכםובראשי
 אחד או מכבר הכתוב ציכור בשי אומר אתרס , מדברהכתוב
 צינור,רבי מדנרבשף l"aP כמה אמרת ףיחיד ואחר4צכור
 ציבור אחד או מדבר הכתוכ ציכור בש4 אומר עזאי בןשמעון
 עו15'קדש1 ש4םיכם,םה זבחי עו14תיכ10ע5 עי ת4 יחידואחד
 ציכור ש5 אחד עולות מה ,אי קדשים קדשי שימים אףקדשים
 ע5 ת5 יוהד ש% ואחד שבור ש5 אהד שיט אף יחיד ש5ואחד

 ,ia~w אף ציבור מש4 עויות מה שלם'כם זבחי ועיעויותיכם

 יפו נאם ףמה ייא4חיכס, לפני 4זנרק 4כם והיו ' צ'כורמש4
 עליהם שתקעו קרבן אני ,שומע גחצוצרו אהלזתקעתםשהוא
 לכם והיו תל ן כשירי יהיו לא עליהם תקעו ושיא כשיו-יםיהע

 אלהיכם יל אני , קרבן להכשר נתנו נתנוו5א יוכרון '4וכרון
 כמ א4 וכר אוו 4פי'שהוא נא4%מה

 ישראי
 אליס ואמות

 א4היועמו יו 4% שמענו 4א מיכנת אכp'avn 4'בחודש
 ן צריך אינו אום 'Ifu: ר ן ומוכיות שופרות זה ' בו סיךותרועת

 לכס והיו , ~alatw הרי ן כחצוצרות ותקעתם נאמר ככרשהרי
 מרש כן אם , מ5כיות זה א4היכם' יי אני , זכרונות זה 'לזכרון
 "א ושופרות זכרונות כך ואחר תחילה מלכות 114 חכמיםואו

 כרי רחמים מלפניו כקש כך ואחר תתיקר, עף'ךהם4'כאו
 ש אלטש שופר ואין חירות ש5 כשופר וכמרץ 4ושתיזכר
 יורע tatw אכ4 ' גדול כשופר 'תקע רפוא שוס והיה שלחירות
 'זדשס אנו אין זעך"( ' 'תקע בשופר אלהים 1'י 4% תוקעוסי

 מהיכ יקול IthW lltpD' קו4 שנא% זה ייצאה ערה החקימהיכן
 ' פיסקא סמק ' לאהביו נמי משלםקויו
 אומר כשהוא אכיהם רעואל אל ותבואנהשנאם שם" היה יע1ח4 ' שמז היה חיב? ' להיככמשהויאמר

 םנ':ן:,'":כהעםענ::'ל::משן
antlaשמעון ר , אבא אכיהם 4אכי קורים שהתינוקות מלמר 
 אהרן דכוא שנאם א4 ש4 ריע ' שמו הית רעואל אום מנביאבן
 שמו נקרא :I"QS1 שמו ויה גלני אומר ,ידוסתאו ישוץ וקט1כ4
 בלא קנאוני הפ שנ שמקנאינו דבר קניי טעשה שפירש9מ

 אומר יוסי ר ז הטקנח הקנאה סט4 מושב שם אשר ואוסרחי

 Lvtwt % ן ואו( שמים שקנה קיני N1pal~ 41מה שמו חחקיני

 שריעת רעואל שמו נקרא וימה שמו היה רעואל אומר יוסיבי
 יוחי בן שטעון רבו , תעזוב א4 אביך וריע ריעך שנאמר5א5
 שייתר שם ער" יתרו י ויתרו חובב רו היו שמות שטאוסר
 אף והלא , העם מכ5 תחזה ואתה בתורהשנאם אחתפרשנה
 תעשרץן הזדץ הצבר את ואם שנאפר מסיני היו משוהביד'

 שיתלת כדי כזכאי זכות לעיות סשה טעים נתעיםולמרש
 ככutye: 4 התורהשי~ש את שוהנכ ע% חובב יהרברגיתרו
 התורה את יתרו שהיכם כיתרו,וכשפ התורה אתהגוישתיככו

 ורנר הרככים הית את ה15ך שנ , אתדיערה בניו חיככוכך
 כאילו אותו רואים ליחרב עתיר זה ובית ,הואיל יי דבריאליהם
 ףקו4 ונשמע תזרעו 4א וזרע תכנו 4א זכית " עכשיו חרגהוא
 ציונו אשר ככף ונעשה ונשמע באהלים ונשב רכב בןותדב
 מהפ העמיד אגיהם יונדב למצות ששמעו ע4 ' אנינויונדב
 תרעתים יעבץ יושנו סופריפ שנא%ומשפחת סופריםהמקוס
 ן סיט מהר תרועה ששמעו ע5 תרעתיס , סוכתיםשטעתים

 ע4 סוכתים , אכיהם מצות ששסעו שם עף שסעת'ם 'ירושלם שערי כפתח 'afaw~t שהיו שס ע4 תרעתיס ' מניחים היושיגש שם ע4 תרעתים ' ומתענים מתריעיס שהיו שס עלתרעתים
 שהיו , הכאים a,)pni המוש ' יריחו את שהמחו ן יענ(יושבו כסוכותי agltI'"wi' שם ע5 סונתים השמן' את מנו שיאש0
 תורח ה,מינו יימד ףערור יעבץ אצי 4הם וחיכו ישריבארז

 4א5ומ יעכ(שלחקרא
 ישר"

 הם שאי, אשר את איו" 15 ויבא
  55מוד הסירים באו '5מר למי הסיד והוא / יימדוהסירוממי

 כן יונדב ש4 שבטו וטפין סשה חותן קוני וכני שנ ונסיראצ4
 טח הכאיססחמת, הקינים המה שנ י יתרו של כניו הןרככהן
 יוצבאיצ אמר כה ירמיה אסר  הרככים ויביה ע%כך  בטיושכר

 רכב כן  ליונדב איש יכרת אביבסיא מציו שסרתםיעןאשר
 ן 5היכ4 נכנסים גרים אובו יהושע רבי ' הימים כ4 יפניעומד

 כ4והלא
 ישר"

 כסנהררים יושבים שהיו "א 4היכ4 נכנסו 4א
 והיו לכהנים נשואות מכנותיהם אוש ויש י תורה דבריומוריס
 ומה וחומר ק4 דברים והרי ' מוכח י 5גכ מקריבים בניהםסכני
 שעתרם 'שדאל ' המקזם קירבס נך עצמפ את שקירבואי15
 הינה  ברחב מוצא אתה וכן , ונטה  כסה אחת על  היזורהאת
 עברות י אשכנע לינית הכו( עכורת בית ומשפחת אומרמהו
 4ר1 שנשבעו , ,ran עבודת , הסדנלים את שהשמינהגנז(

 י באכסנאי  עסוקה שהיתה הזונה רחב זו אום איעזר ייהמרגלי
  ירמיהו הם ואי, הזוב מרחב עמרו נביאים ושמונה כהנישמנה
 יהודח ר , ושיום והנמא4 ונרייה וברוך ומחסיה ושריהח4קיוו
 אנחנו הנה ואו ועש,יה' ISW1~ עכבור בן ואהיקס הכהןח4קיהו וי* הזוו,שנ רחכ שף בטה מבני הייי הנכיאה חוקרהאומ'אף

 דברי'קוומח ,והרי תקשרי השניהוה הוט הקות  את כאר(נאו
 עצטה שקירבה על נשמה כל תחיה לא בו שנ מעם שהיתהמי

 , המקוםכך,קירבה
 כמח אחת ע4 התורות את שעושים ישראי

 כוז'באן ואנשי ויהויקים אום מהו נגכעוני אום אתה וכןוכמה'
 ואמוג ליהושע שכיזבו כוזיבא ' יהושע להם שקייםויהויקים
 שקירבו ע4  כאיידה שחיוכים מעם שהם אייו  ומרש והומרקל דברי והרי ישר" מאו( באו ולא עבדיך באו מאד ריחוקהמארץ
 כטח  עיאחח התורה את שקשים  ישהק המקום' קירגםעצמם
 ו~מותוץ אמרה מה המואביה  ברות מוצ"ש אתה וכן יוכמה
 ובעולם הוה בעוים היא שיך הםיוכה הרי כטים המסרתיא המקוס אסר ' אסות תמות כאשר אלהי ואלהיך עמיעמך
 מחקן זה , וישרף יואש י בע415מואכ אשר ושרף אואש 'הבת
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 טדברי שנת"אשו יואש ' הנאויה מן שנת"אשו יואשונייון/ ימנהעלוחך גמ
 %םואכ בע15 אשר זרה לעבוריה בטהם ששרפז שרף, ,הורה
 ישרו ארץ שהניחו המזאב, בעלו אשר , מואביות טט'םשנשאו
 מפורש ואחד אחד כי עתיקים והדברים י מואב כשדהונהפכו

 במלנותו' %נטיעה דומה שהיה שלמה נטע"זהגמקומו,ויוסבי
 עפ , תורו-! בדברי וגודרת וטומ'תז-ז'ושבת סנהררין זוזנררה
 מתהרות אומרשי4פ נמצאת , שם ישכו כמלאכתוהמלך

 זונות ש5 דינו זדן יושב בנה כן קלשה שראחוק עדהשואניה
 סו אם זמה זחומף ק5 דכריס והרי ' שם ישכושנא%במלאכתו

 ע% יבואוככמי 5א והם בם תבואו בוטא העסשלשהיתהמן
 , המקום קירבה עצמה אתשקירבה

 ישר"
 ש5 רצונו שעושים

 נן הייתה 5א בישוא5 תאפו ואפ , וכסה כמה אחת למקום
 זו שפרה העכריות' למילדות מצרי מלך ויאת נאמר כברוהרי
 שמשפרת שפרה , ורבה שפרה ן שפרה , מרים זו פועה 'יוכבד
 ישר" ורכו שפרו שפרה ' הו"ראת

 פועה שהיתה פועה בימיה,
 לו, יעשה מה ידעכם סרה!ק אחותו שלותתצכ ע%אחיהוכוכה
 האלהים את הכ,לדות ותראן ' העבריות את ג'לדכןיאמר
 אטר שנה עשרים כקצה של הס מה יזרע אינו בתים,אי5ו יינן
 ' הכלך כיח כה:נה,ואת זו ' ין בית את הבתים את שלבה,בנה
 הוקיר שלוקו, 5כ%כות ומריב לכהונה יוכנד המלכי,זכתהח
 ומשפחחץ הגיבוי? ואה עגובאת

 אהרחי
 ותצאן שנ מרים וו

 הרם כ5 שנ זויוככד ' הרום כן אהריה' הנשיםגל
 משראי

 לך
 את כ4כ לו ויקח עזובה ותכת של יכיב מרים משאתיהירה'
 בן ודור ' חור כיבבן ו;יוגני ואיה ן חור את ות%1%וחפרת
 שף כניה מכני ;ד ן נמצא , יהודח 4הם טכית היה אפרתיאיש
 הזחן , אותו כקריביס השמים מן עצמו המקרב כ% רשלכר.ס
 נגשם ן שלימיך "Dh7 שנקרא 0כולס יוונד 5ו יפה זו ןמשה
 שבראשונה כשם %א 'שראל לארז מיד אנחנו atyDIJ ,חנחנו

 כפני אומרים והכמ:פ ראוז.שרו:%' שירנוסעיסוחוני0איא
 וככנור משרן משני נהעלס עצמועמהס משרה שיתףמה

 אינן אומר יוחאי גז שמעון רבי ישראף, %ארץ עמהםשננכס
 הלמוד שאין הזאת בארץ מת אנכי כי נאמר ככר שהריצריך
 אינןקזכרות עעטותיו שאף ח4א הירדן את עוכר איננילזמר
 עכשיו אמר עמהם עעסו משה שיחף כה כפני אלא היררןאת

ישוני
 ניסים לנו !עג.וה כמצרים שהוציאנו מי אם אומרים

 מטה שתף  מה כפט דא , נננסים חין אנו צף נכנס אינו71כזדן
 אל בא איני אני אף נכנס אינו משה יתרו יאמ שלא עמהןיצמו
alprJ"הלק בו לגרים ואי; לכם את( אותו יי' אמר אשר , 

 אינו אם אלבש אתז דגר גר אשר השבט והיה מקיים אניומה
 מתכפר 'הול כשבט היה שאם לכפרה ענה תניהו לירושהעניין
 אם דא , בנימן בשבט 5ו מתכפר בנימן כשכט 'הודה בשבט14
 קכורהנארז לגוי עניי(לקכורה,טתן תניהו ליווש ענייןאינו
 שאין ארב ש5 ביתו בן יש וכי ' לך והטבנו אתנו לכה 'ישראל
 לו מטיבים אדם של גיתו לכן חם קו דברים והרי ' לוטטיכיס
 טוב 'ודבר כ' ' העולם והיה שאמר מי שף ביתו לבן וחומרק%
 עף טוב דבר אין עכשיו ער וכ' ' k1Wtע5

 0עויס והרי 'שראי
 'שראר( עי טוב סכר%

 להיטיב 4טראר( המקוס פ'קר '
 פיכרנו,מריק ענוה, בהם ויבהוגגרים
 או  מפניננסיס אס יהם  אמר '  איך יאאיוויאפיר

 , משפחום %ו ואין לוגכסים  ישיונכסיכ, ואין ארז %ו שיש ארם יך 'יש אעיבא ארןבפני
 לי  יש אבי אבי

 אם בארצ' הייתי וריינא ' נכסים %י ויש ארץ 4 וישמשפחה
 ספני הולך איני ואם ' 'ttDJa כפני איך ארצ' tJOQt הולךאשי

 אינכסיי
 פיסקאן מייק מפנימ%1רתין

 כקשח %שון אלוש נא אץ ' אותנו תעןובןימאויתומך
 נו.ררץ אני גזור עליך מקכף אתה אין אסגל

 אומוו עכשיועייך
 ישר"

 הית כסכור ' מוסכו; יתרו נתגייר לא
 ישר" ,כארז יגרים ח5ק שיגןיתרו

 5הם שאין שראה עכשיו
 אין ' כבוד מרבה שאתה אתה כסכור לו.דא והלך הניחםחלק
 תחת יהיכנס עתידים ועבדים נרים כמה , ממעט אלאאתה
 הגרי בפס דית r~lp)n ש5א ' %ע'4 לנו והיית השכינה,בנפי
 וחומר קף עייו קיני 4א מי שי התנו יתרו אס יומרהבאים
 אחר אייו %ל בברכר' חנותינו 'דעת כן ע% כ' ' ארם בניישאר
 הדבר הוא כריי והוא והנעי בכרכר וגבורות  גיסים ראהשיא
 אום יהודה ר ן איתנו תעזוב נא אל ' ותלך הניח מראיתאתה
 את וימתן שנ כמצרים יאבותינו שניתז חן טראיתה הואאתה
 אפילו ישנון 4נו והיית יא ות5ך' תניח מצרים בעינו העםחן
 מאיר תהיה מעינינו שנתעים ודבר דבר שכל אא דייטםאין

 משה ביד אף והיא העם מכ5 תחזה מלואתה כעניק בועינינו
 ממשה נתען:ם וימה ' עמור ויכולת "הים שלוצוך מסיניהיה
 ובביב  טתהא רא ' הרברביתרו  שיתיה כדי כזכאי זכותלפיות
 פשקא,  סיין תובהויאתיחצבו'יא ונר  תירן %א וגר הגר את  ואהבתם awI  עעימ כגןגףעיינו

 אמייכשהי יי ט?ביקהטשז מה יכ' ' ניתייעמנןוהיה
 המש יריחו ש5 דושנה הניחו הארש אתישראמהלקי

 הנהירת בית שיבנה סי כ5 אל אמה מאות רשש ע% אמהמאות
  כראש חיק רכב בן ייזנדכ נתנוהו יריהו דושלש4 יטויבחלקו
 שנרהיכשמ!נים שנה וארבל שנה סאו ארבע אוכףיאוהווהיו
 בהם צא , פסצרים  ישראף בני לצאת  שבה מאות וארגעשנה

 שנה ארבעי אותו נסצאואוכי'ם במדבר שהיכו שנהארבעים
 באו  ta')a ש% בחללו סכינה שטרת טית ' שנה מאותוארבע

 ובני שנאמר ' מפכיהם אהדו באוופיבו חיקם  ייטוי כנימןגני
 י פיסקא  סייף י סשה חרזןקיני
 ככר שהר' יו: צריך אין ים'ם' שישת דיך ימהרךומעו

 שיכבסו  תיכרי  ושטה שלסים ביום  בו שכינה שהילכהמימד 'י מהר תטעו וגל ומה ' מחורב יום עשר אחדנאסר
 שיועאיט אדם יבני דומיה הדבר %מרץ מש5 משיו '%ארץ

 מתייגעים שהם זמ( ,וכר שמחי שהםיוצאוהס כשעה5מלחםה
 מייגעים טהס ~rc כ% חיא כן אינו ישר"  סתרשייאכ%יויהט
 יו כרית  וארון ' אר"ישהי את נירש גלך ואומרים שמחיםהם
 כהדבר גו.רה חטאובגור'ע%יהם אבותינו  אברו ו~ניהס,נוסע
 ונירשאת ונלך ntoa1 נחטפת יא אכףאבו פגריכם יפיוהוה

ארצישראי
 והשיצפה ארון ן יוונוסעיפניהם ברית ואוון ,

 לא ומשה יי ברית וארון שב רוחות שברי בו היו כסחנהעמהם
 בוסע יי ברית  וארון אום יוהי בן %שמעון ' המחנה  מקרבמשו

 שהיה %אנטיקוסר מש% י' ברית וארון איא נאוו ימה~ניהם
 השנינה הזיתו; כך שישרו מקום יהם מתקן חיילותיומקדים
 מנוחהן דהם לתור שישרו, מקוס להם ~תקנת לישרהקדמת

 ששמעוכנעני כיק , ערד מלך הכנעני וישמע שנ tas~ תל,מה
 שמעון ר בם וניחם נעך מתומרגיי'ש%הם מרג5ואמרושמתו
 אמרו אדרן  ימת כיון האתריס, ררך ישרי בא כי אומי יווהגן
 הענן  ועבור טיהס הגרור( התייר  הלך  שלהם  גרוף כהןמת
 I1Y~w בס,ר  תיהס  שגלך שעה הרי  בלחם עמהם עושהשהיה
 יטראי  שי בירו תייתה  גרויה גנות אום ינקיגן

 שאמרו בשעה
 בארן ביויייתס אס הבקום 11taDii  , lanYnw' אנשיםנסיחתה
 בבנס,סבארן  בשאתם אבנם ופרנסתי וגתי וסוחישערבה

פסח
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 בי 1מבהעלותך הט
 שאזון וכמה כמה אחת עי ידבש חיב זבת כארץטוכהורהכה
 ' ועסקא סמק אהכס'ואפרנס

 וענן י הם עננים אסרושכעה מיכן , יימס ')עליהםדענ(
 אתח ענן ובעמוד עליהם, עומד ועננך ' יומס להםע
 5א ואם העילי ובהעלות ' הענן ובהאחך , ,ומם 5פטהםהויך
 ארכעח ' היו עננים שבעה ' הם'שכן ע4 % ענן כי ' הענןיעיה

 מ5פטהם ואחת ' לסטה ואחת 5מע4ה ואחת רוהותםמארבעה
 העקרבו הנהשיואת את מגטהוומככד והנמלי מנמיכוהנכוה

 מכ5 היושנים ינ אומר יהורהר ווט 'ומכברומרנו4פניהם
 ר ' מלתניהם ואהד מלמטה ושנים ט4מע5ה ושנים י  ורוהרוה

 ע5 ' 'ומס עייהם יי וענן , שנים אום רבו ז ארבע אוםיאשיה
 'י וענן ' המצורעים 1ע4 הזבים וע5 הסומים ועףהחיגרים
 נמשך סישרא5 אחר היה אונושאס אתה מניין יומם'ליהס
 4% שהוזר שערץ עד שלהוריו עמו נמשך העק כנפיפתהז
 עליהם מגק נך ניופ עליהם שמגין כשם או , עייהם ייזעק
 עמוד מעתה אמור סגיכ5ייה וא,ן מנין ביום יוםם' חיבףילה
 מאיר 'היה האש עמוד יכול , כלילה עליהם מגין היה 4אקנן

 ואין מאיר הוא בלילה ' בו 5'5ה תהיה ואש %ף ' כ'וםעף'הם
 4אומיהעוים'5% מאיר כך לישרך שמאיר כשם גיוס'אומאיר
 ישר" ע4 ישר", כ4 לעיני כה 4י4ה תהיהואש

 או% אתה אוןסנין איעזר בן משמעון העקם, יאומתומאיר ואיני מאיר הוא
 ישר" שהיו שנה ארבים אותםכ4

 "א ינר, נצרכו 4א כמדבר
 עד עמו נכנס פנס כמו החדר מן לפנים הדר אדם נכנסאפילו
npwבכי ישראל כ4 לעיני 4% שהוזר On'iD~ , אפילו הגש 
 ז מייק 5פניו' מאיר האש עמור ההרר מן ועי חדר נכנסארם

וויקי
 מפני ום4סטרץ מ4מע4ה עליו נקור הארון בנסוע
  ספר  שהוכם טמני אומר % ן טקזמו זה הירהשלא

'RYpaספר  אסרו  מיכן י 
  שנמהי

 והמש שמומם בו  ונשתייר
 שמשן ר , הידים את מטמא הארון בנסוע ויהי בפרשתאאיות
 ן מקומו זה ולה ש4א מפני ומלמטה מימע4וה עליו נקוראום

 הרכר 4מה משף ן כטתאונניס העם ויהי ףיכתכ ראוי היהומה
 מושל אצ4 עמם שתניע הכראה ימיך שאסרו ארם לננידומה

 הטע ישדף, לו הלך לצור 4צור,הגיע 5ו אלך לעכועכו,הגיע
 אדס גני התהיתו 4אנטוכיה הגיע , יאנטזכיה 14 היך4צירון

 ע5מתרעמים
 המי

 5התרעס צריך המלך , % עי שנתיכטו
 ניוט כו שכינה הלכה זו'כך דרך על נתלבט סבשכילםליהס
 ישרן התהימו , לארז ישראל שיכנסו ביי מיץ וששהשלשים
 צריך Dlpcm , זו דרך ע4 שנתיבטו המקים יפנימתרעמים
 Stai,', וששה t~cswi שכינה הילכה שכשכייס עליהםלהתרעם

 או6 אהר קוסהיו'וכתוב  מטה  יארן'ויאמר ישי" שיכנסוכד'
 , הייו כתובים  שני יתקיימו כיצר יויםעוי יויחגיועיפיעיפי
 לטיך ףמההדברדומרז 4א  4כמ, ו~ת1ירושהשאביהויך בשכיי  שתעכהרני  הנראה יעכרו שאמ' ודם בסר  רמשךמשל
 נוסק נשהוא עסו אוהבו ונהג בררך מהיך שהירץ  ורםבשר
 הונה  איני אם הונה וכשהוא ,  אוהדי שיבוא ער נוסע איניאוסר
 ן :1pDttt' ועקפי ,  יחנו " עיפי מקיים נמצית אהזה מיבואער

 אייו , משנאיך וינוסו י הסכוניהם  איףו אויביך, ויפתו ייקומה
 כשפניזי  וא יפניהם ~מים אנו ואין ן נסי הם ספנךהחורפו,
 כליס אנו אתנו פניך וכשאין , לפניהם נסים אט  איןאתנו
 'ודע ובמה ואום ' הולכים פניך אין אם אום הוא וכן '4פניהס
 יטראי בני מפני בנומם תהי  ואו% 'שופותי

 בית במורר והם
  הנוסו , הריס תיהר וגלהכה יער תכער באש רוה לפנינקש כגיגי  ~lla*ntw אלהי י גרויות  אבנים ע%הט השיך ויי ,וירון

 מניר שא העפם והיה שאמר מי 4פמ שתאום יש יכי ,משנשר
 המקום,כיוצא את ששונא ישריכמי  את  ששונא מי שכ4הכתו

 עולת קסיך  שאון צורריך קוף איתטכה  אום הוא וכן ,המקום עי קם ישהינאייו  עי שקם שבימי סנירהנתובהסקוס"א לפני ישקמיס ובי , קמיך גאונךתהרוס וברוב אוםצואתה
 ן נשאוראש ומשנאיך  אויכיךיהטיון הבה כי מה  מרני ,תמיר

 היפש , יאברו רהיקעי הנה כי י סור יערימו עטך ע4 מהספני
 שנאוץ יתביית אתקוטט ובתקוסטיך אשברר יי'משנאיך
 כנוגע כהס כמהנוגע אומר  ונןהוא ' %י היוףאויביםשנסתים
  כגדוף עינושימקום' כבת יא  ביאמר יא שן עינו'בבתבבצת
 למפגע שמתני 5מה כו כיוצא הכתוב, שכינה "א למעלהכיפי
 והנם בו כיוצרם י הכתוכ שכינה אלא , למשרש עיי ואהיה4ך

 כו כיוצא ' הכתוב שכינה א5א , אפס אף הזמורה אתשו5הים
 שכינרץ א4א אמות 441פ קדושי איה' ג מקדם אתוהה5א

 ן עשב תוכף שור כתכנית ככורם את תמירו בו ניוצא ןהכתוכ

 את ככה מואס כיועא הכתוכ, שכינהשא
 נא הורגיני 4י עוש"

 שכינרה איא , כרעתי אראה וא5 כעיניך הן מצאתי ואסהרת
 אמו מרחם כעאתו אשר כו כיוצרה ןהכתוב

 ן כשרו חצי ויאכי

 ן ימקוס עוזר כאייו יישרא4 העוזר 1כ5 , הכתוכ שכינהח45פ

 לעזרת באו יא כי יושביה ארור אורו יי מלאך אמ מרוזשנ'אורו
 חביב 4י אין אום איעזר כן שמעון רכי , בגבורים יי' לעזרתיי

 ומשי כעין הגוףבכ5
 ראשן ע4 לוקה שארם ישר",ומה את בה

 וחשיבת כעין הגוף בכי הכיב %ך אין  וגא שניו "א אומקאינו
 ן נדרי נר ומה בטני בר ומה בטני מה  איסר הוא ישראימןאת

 "עזר כן יוסי  רבי  אסי, לבני ההיד רך ףאכי הייתי בן כיואומר
 נע שנ פרעה ' ומחטטה עינו לתוך אעבעו שמושיט כאיםאום
 מת שניע  כים'סיסרא ירה והייו פרעה מרככות 14' עשיתימה

עשקני
 ר~

 ניהמו  ממסייותס הכוכבו נףאמו שם'ס מן שנאסר
 רך יי מיאך תצא יו עשיתי מה סצגע סנהריב , סיסר~שעם

 ועשבא ףוי עשיתי מה שנגע נבוכרנצר ' אשורבסתנה
 אחרש  ען ' עיהעץ תיו %וואותו עשיתי סנגעסה המןיאכן, כתורי

 ן משועבדת עמהם שכינה משועבדים שישראל גסן כ4מוצא

 יגגת כמעשרץ רגלנו  ישראיותהת איהי  את ויראושנאמר
 א44לערת 4י אין י צי  5ו הו1שאוסרבכיצרתם וכן ,הספיר

 אבכי עסו  ואענהו 'קראני 14מר תימור טכסן 'חידצ'בורצרת
 את 'ו ויהי ' אותו  'וסף ארני וייח אוסר הוקל וכן 'בצרוח
 ישראף עם  ביס עברה ורה עבורה אומר אייעור רבי 'ואיהע גוי ממצרים %ך פרית אשר עמך מפני אוסר הוגש וכן 'יוכן(
 מקרא  אומראיימר~ש עקיבא רבי ' שלמיכה  פסלו וה והואיזה
 את פרית המקוס ףפני ישראף  לאומרואםרו איפשר אישכתוב
  טג'הננית עסהס שכינת 1%w' שבימקוס סמא את יעצמך
 שכינת יהרוס ניו בכיה' שבלהתי למענכם של ;Dntp,ורכיבה יבבי גלו ' פרעה בכית במצרים כהיותם אכיף  כים אלננייתי
 חוורת שכינה התרים וכשהם , שארום בא וה ט'  שנאמרעמהם
 אישו נאמר יא הישיב שבותך את אלציך 4 ושב  שג'עמהם
 אומר רבי , תבואי ט4בנון אתי כ4ה מיכנון אתי ואום , ייושב
 יתקיימו כיצד שוכות אומר אתה וכאן יי קומה אוסר אתהכאן
 כשהע הכתוכ מגיר הי4  כתוביםשט

 ישראי
 היות נוסעים

 ין קוסמה אונ' ערשהיוה פורסי  היה סקופ4ויאעסורהעגן
  יאמר ובבהל יו' סקייםשוגה יוובםצית קוטמו טקייםנמצית
 ן רבבנה  והזנים אלפים תפעים ישראל כשהיו הכתוכמניד

 איהי יי ףהם אסר מה  יונע אתה שאמר טמתשובוהואלפים, %שרא4רבבות שתעשה השכינהער את אינעימגיהשוסעה
 אבותיכם  1111 ב ר בסופרי
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מח , בהעלוהך.מז
 רבינו משה יו אמרו , פעמים ף א5 ככס עליהם יוסיףאכות'נם

 יברכות'נוי קצנה נות, ואתה הרכה לברכות מובטהים אנזהרי
 הזא אכל ' משיי זו לברכותיי קצבה יט זדם בשר אני להםאפר
 וכדני אדמה וכצמחי ימים כחוף לכם דבר כאשר אתכםיברך
 5רוכ' 5כס דבר כאשר אתכם יברך הזא אבל השמי וכוכביסיס

 אף4ש למעיה שורה שכינה rttvw הכתזנ כניד ' 'אמרוכנחה
 ן שנאן א5פ' רבות'ס איהיס רכב שנאמר ורככותנאספים

 כך וכרככות כאיפים אלוש ימעלה שורה שכינה שאקוכשם
 ' פיסקא ס"ק ' ורככות כאלפים "א למטה שורה שכינהאין
 דבר 5הם שהיה איא 1'ה' אין ' ככתאונניס העםיוךץ

 לקילקולם וחזנו כקויקלי שהיו מימדמתח'לה
 לעם אעשה מה שנ הרשעים א5א העם א'1 העם' ויה'הראשון'

 המשגים העסהזה'העס הזדק' העס אנרהינאצוני עדהזה
 עמו שיח שנ כשירים "א עמי אין , עמי קוראןןטמוע,ינשהוא

 זכור עמי , ני ענה המאיתיך ומה לך עשיתי כה עמי ,ויעכדכו
 עלילה מכקשים מתרעמים "א מתאונני אין כמתכוננים, ,נא

 נא דעו אהאכ נן ביורם און הוא שכן המקוס כאחר'לפרוש
 תואנתה כי בשמשון אומר ה41ש ובז ' 4 הוגש מתאנה כיוראו
  כמתאוננים אומראין  אייעור רבי מפישתים, בבקשהוסו
 ובן '  כמתיהמים נרגן רברי אומר הוא 'ונן  כמתיהמיםאן4ש
 מן יררה סכין ' כבת%המים מהו ' באהייכם ותרגנו  אוכרהוא

 יהויה ר ' בטן חררי יררו והם מנאמר כריסו את ובקעההשמים
 ף4ש  שנאמר עצמם את  כמרוים אלחש ככתיהמים איןאוכר
 אלא רע אין י רע  כמתאוננים ח11 רבי ,  ממנו באוניאכרתי
 שהיו 'rlaS~t יי יבבני יי בעירי הרע תעשו  כי שנ"מ ורהעכורה

 משל אום שמעון ר היה הבקום, את ההשמיעישרוומתכווניב
 הם5ך ה'וה המלך את כק%5 ןאהרטהיה רומה הרבריכה
 'אמר מי %הם אמר הסלך ישמע קלשו שתוק לו אמרועוכר
 ישר" חף להשמיעו אם כי כוונתי הייתה %א גףכם

 מתכוונים
 עמהם 1נתמ45ש המקים ;paw ייי וישמע , ומקוםלהשמיעו

 ,Qna  קופית השמווהיתה מן אש "רדה '1 אש בםהימה'ותנער

 המתים גין ולא למתים הח"מ בין יא  עמרו  שלא עריתחת'ה
 הובש והרי תחיןה  האש נגעה במי יודע אתה אי אבי '%ח"ם

 בקצה הגחונים הגרי אייל אוש ישאומו'והאכיגקצההבחבה
 ' המחגום  ותאכיבקצה אתמר מנסיא בן טמעון רביהמחנה'
 העם וישימו אומר הולי ובן שבהם בגרויים ' שבהםבמוקצים
 פיסקא, סליק לראסו,צין,איחועי'הם

 והיא משהמועי%ס היה מה  ןי ' משההעסוייייצעק
 ומהת% ויצעקהעםאףייאיןראויףומראל4ש

 הריר יכה משי אומר שבעון רבי היה משה אל העםויצעק
 אצף k~rnni הבן יו  עיבנווהיר טכעס  ורם בסר  יסיררומה
 ברהיכו י בחנגא לי ובקש יוצא אמר '  סימתךאוהבו

 , המקום בולני עיינו בקט 41 אמרו ככוהא. ישראי
 שעיכב  יכוי

 ת% בירוהמקום יכויטעיכב ' אייי משה תיויצעק בירובשה
 לשמים יה אייוחווה ' במקובה האס ששקעה החשותשקע
 דרוהות מכף לאחת חזרה ואילו , לקייקויט ו,וזרימ וזיוכתן
 ססקעה האס  ותשקע אלא והולכת הרוח כף את קיפיתהיוזה

 איא תבערה אין , ההואתבערה המקום שם ו.קרא ,בבקורה
 משוז להם כךאם אשפיוגיבבקומו  הבער אומר טהואכארם

  ואסיאוערייןה'4ש ' האש חשובהותשקעלישראיעטיתב
 כך ורא , שאירענקרא עיבה יו' אש כ'בערהבסבשקומה,

 מכרע ההוא הכקום שס בוויקרא כיועצם ' מקורם שמוה.ה
 ק% ' יטראי בני היעיריב שבומקורס  בךהיה  ויא יובריבת

 ההורש  הבקום טס בוףקיא כיוצא י 1bWI' נקרקש שאירעמה
 את קברו שס מקורסתף3י שמו היה  יכויכך , התאוהקברות

 , נקרא שאירע  עימההעסהמתאוים

 יורע איאתה עריין אבי
  אומר הוא הרי ' עבירה  ישו"ידבר את  המרגיי1 אותם היובי

 , מכימקום הטוסיפים הגרים אייו יוהאבפסוףאשרנקרבו

  שבעים %י אספה  ש3  הוקינים אייו אומר סנסיא כן טמעוןרבי
  נם ישאר קיוחומר  כךהיוהוקינים אם 'איטמ1קניישרא%

 אס ' אותם ומענים השוק מן נש'ס אוחזים ה'1 עושיםהדיינים בני היו מה האדס' בנות את האלהים בני ויראו בו כיוצאחדם'
 התאך ' התרטין ישאר וחומר קל עושים הדיינים כני ג'וכך

 מימיהם 1npe ש45פ דבר על כתרעמים שהיו 'כול ,תאווה
 שנאמר מימיהם אותו ~Qv'  שיא רבר עף מתרעמיפ הץויא 'ום בכף 'ורד שה'וק המן ע5 מתרעמת ה'1 תאווה התאוו%%

 בני ה'1 הרחשושם שאף 40מ7 ' בניסיאל נס ו'בכוחשובו
 בשר יהם היה שיא מפנ' וכ' ' בשר 'אכ'5'נו מי ו'אמרו 'ישר"

 י ובקר צאן אחם עלה רג ערב וגם נגרנאבר והיאמתרעמים'

 רב  ומקנה אוטר הוא %ארל ככניסתן והיא  במרבר אכיוםשוי
 %1בניראובן גר  יבניהייה

 אימג'
 היאך  עיילרז שמבקשים

 ' פיסקא סליק '%פרושסוהמקום
  בית~ים המץף' שהיי בעב?ז יש יכי 'ליגה אתוברנו

 בל ו ואתם נאם כבר והלא בחנם רגיםלהם
 כחנם יהס נזתניס היו %א תבן חס , לכם יכהן %אעברוותבן
 מן חנם  אומרהנם אני ומדה ' בהנם להט נותנים היוזרגיס
 , הייו ata'~n חוןבהמטת  רוצים שהיו  רבר  יכףיהם משתנה אומרמפניבההמן טמעון הקיטוחיסיר 'ואתהמצות

  ואומר ומפקרו והיהיושב בנויפ,1-גוג ממכר כשרויםימיך משי
 כך ובני רע משקה ישתה ונא רע  יאכימאכי שיאיוהנראה

  בעיניהם רואים היו שיא א"א שרומם רבר יכי  יישרויהם מטתנרז היה מן אומרו וחכמים שאובי, יו איפשר טאיאיא שאוהבני מפני שלשן יומר אביו ע% מתרעם ההוצל הבןהיה
 בשחר מן אינש ינו אין ן עינינו  אלהמן  כיביתי איןשבאמר
 ' פסקא סייק יערב'ומן

 בתשי ייתפח 'r1tnp אמרו י כ% אין '?שהנפש'נוועתה
 מוציקת שאין אשה ילוד לך יש להורגינוכריסינו

 תהיה ויתד שקיים אתה ומה שמעון ירכי לו אמרו שאוכי,בה
 מוכרים העויס אומות שתגרי מה להס אמר , אזניך עלך
 לחם שנאמר ' יעולם מהם יוצא אין המן אכף מהם 'וצאלהס

 המן אי בלתי כ5 אין ' באיכרים במוכרע wta אכ%אבירים
 אמל שלא מה אמרזה"א זה שאמר מה סכורכל את ,עינינו
 מפייס והמקום עינינו המן א% כלתי אומרי יש ' זה אמר %א~ה
 מתרעם'פ איו כה עף בואווראו יהם ואום העולם באי כלאת
 שנאי כענין , הבדולח כעק זעינו הוא גד כזרע והמןעיי

 וזהב
 'הודה ו'כר אוי אתה בו כיוצא ' הכדולח שס טוב ההואהארז

 ' לדעתה עוד יכף ידוויא הכבוק% והמקום ממנ"1'אנוצרקה
 בואתדץ כיוצא , לדעתה עוד יסף לא היא שכלתו p1'Vi'כיון
 ע5 תנע, עיף ואתהאוסר

 ישר"
 ויגע, קיף ואתה אום הוא

 חי"ל אף תענינה שרותיה חכמות , ס'סרא סף אסו אסרהלבוא רכבי בושש מדוע כו כיוצא , נהים ירא ולא אומר הואעמלק ועי
 יתיקו ימצאו היא אטהו אמרה לה,  אמריהתשיב

 %ס אמר הקורס ברוח %ובורה שינץסרא אמו שאמרהדברים שיי,גתג~
 יאברוכיאויביך1ו,כ~יוצ4ש כן י מעתהאיחצפיולנךםיסרא

 אסרו נאן ער האיה הארירי יציןנומירהאיהים מי ינו אויבו
 המצרים הסכיסאת האתהים הס אירוחה אבףרשעים  'צריפיי
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ינננועלוהךמט
 ע5 ורביאם 15 היו מכווץ עשר 15 אמרו ' במדבר מכדהבכ5

 אתם המקוס לכס אמר מעתדה; מכה לו אין שובהמצרתם
 נהייתכם שלרש עליכם אכיפה מט; ' מכה 5י שאיןאומרים
 התהום מן י)צ"ש ועכנר בטכ)ר יושב מהם אחד והירחמעמס
 " יד )תכבד אוסר ה47ט )כן לתהום וחוור מעיו בני אתושומט
 ככהנים " העם וכ5 השרים כ% ויאמרו בו 'מוצא האשדודלק%
 ויאמרו הארז מזקת אנשים תקומו , מות משפט הזה לאישאין
 המיתו ההמת נכינה היה הס)רשתי מיכרה ן opn קה5 כ5א5

 מהן רשעים אב% , צדיקים כאזאמר) עד יהזררההזקיהמלך
 וישמע , InfpawI' בן אוריהו " בשם טתנב4ש איש נםאומרים
 אנשים יה7יקי המלך וישיח להרוג המיך הבקש 'הויקוהמיך
 כך נהרג שאוריה כשם אמרו ' אוריסה את ויוציאו מצריםע%

 לבלתי חתיררתה היה irewi כן אחיקם 'ד אך ליהרי ח"בירם'הו
 הנוקר עד שככ' 'י ווי בו כיוצא ' להמיתו העס ביר אותותת

 פנוי אתת ואומר הליןה כי ומצערו הרעיושב5פישהיה'צר
 שהאשנוקנית מימד איש ומכקשת פנויה אשה'והיאומבקשת
 רה הרע 5אשה,נשכעליצרו יך ותהי אליה ובוא עמירבנשלה,
 אתרץ כאז אף הבוקר ער שככי אמר ומהשרע ' אגענהילאם
 מהשאמ שע5 סכור את ' עינינו המן א5 ביתי כ5 אין ,אוסר
 5אזה

 אמרזה)עי
 זה לאאמר שאמרזה

 ,ישר"
 גלתו אומוים

 ן כוים בואווראז להם ואומר מפייס והמקום עינינו המןא%

 ן פיסקא סליק , השוהם ואכן הכדולח שם עד לעייגרכתיב

 npw3 ע5ע שמצטעד'ם מפני 'כוף ' ליקטיהעםשטן
 כיתו לפתח העס' 1WW תף מתרעטיס היולקיטתו

 השמש וחם כך ואחר בית) ופרנסת פרנסתו ומלקט 'ושבה'ה
 מלמד א5א 5ע51ם לריחים ירד יא והלא בריחים' וטחנוונמס'

 והיא במדוכה, דכו או , שבכיול המטחנים 5כ5 5הםשנשתנה
 הדוכים %כ5 %הס שנשתנה מימד "א 5ע51ם במדוכה רכו%א

 מנין ן בלכד %אילו איא יהם משתמה היה %א יכוי 'במריכה
 צרכנה לא במדבר 'שראל שהיי שנרם ארבעים כ5 אותאתה
 רנו %ף י מתקשטת הייתה המן מן א4%ש בשמים ימיניאשה
 מלמד אירש ן פעוים יקרירה ירד לא והונם י בפרורובשיו " דבר חסרת %א א4היךעמך יי שנה ארכעיס זה ואום ' דכואו

 יהםשנשתנה
 ווכי

 י עומת אותו ועשו בקרירה הסתכשייס
 5כ5 5הם שנשתנרץ מלמד א45ש לעוים לתנור ירד 5אוהזא

 מנוין ן בלבד לאייו "א משתנה היה לא יכול כתנורהמתאפים
 שאם לארם משי ' )לקטו %קט) ת5 שכשדה המיקסיםלשאר
 טעמו והיה , תאיניס שאוכל אבי רוצה ענבים יכל שא אנירוצה
 nw~wi משמש יא ,  סיקוס riwi זהו ' השמן לשדכטעם

 ומקוטף בשמן שערור וה כיייש והרכש והשמן%סונה"הלייש
  אדכייט ' ישראףכשירי וכךהיו , שימן ברייתו  כךהיה ,ברכש
  הוה הדד מה ' השמן ישד בטעם טעמו והיה אחר רבר 'אותו
 והכף לישראל עיקר המז היה כך %ו טפילה והכף עיקרלתינוק
 הימינו יובק אפייותיבוק הורהזה מה  אחר דבר , להםטפילה
 כ% מהם  ישרשואוכלים  אפייו השן בך סדקו אינו כויוכיהיום

 אחד מ'( שהש הזה הדד מה אחר דבר , מז'קטהיוםבויואינו
 להס משתנה ;ran היה כך , הרבה 5מי4ומשתנה

 ליסד"
 5נ5

 שום  תאכף א5 אונלאשה מש5 , דיציס שהםדבר
 בפני ובצי

 טמטן שפורש שעה ב מצטער תינוק הזה הדד מה יא ,התינוק

  וישבות שנ הס( מ( שפירשו בשיןוץ מצטערים ישראל היוכך
 פת אובי אתרם מפנימה יאות אומרים ,  משן ,חעסממהרת

 חרובי אתה"וכ% מה ספנו ' חיטים ויפה שאין מפנישעסיס
 ש5 בירן היו אייו כ% , דבילה %י שאי(טפסי

 אוחרש ' ישו.אי

 ארבעים בי ממנו שאכיו משה בו  שמת eta שקמצוקשצה
 סימר הטלי יברךת ' כבילן ארץ רצזלאכ)ימתכואתסנהלא
 אזכי'ם  יה'1  יכוי  התרוות  ועי עיהאיסקופיס יוררשהיות
 כגייד , סהוספס דק הסדכר פני ע% זהנה תל ומלזכרךשטונף
 יורד והמן בק)ט45ש סק כמין לארש ונעשה תהילה יורדהיה
 n~yDi אכ% , ףםטה מ"טוזא)כללהרי ישרן היו )משםעף'ו
 שככת ותעל ת% , עייו שוכנים והזכוכים ה.שקשם יהיויכול
 כתוך מונח כאייו דלוסקס~ל כמ'( מונה שהידץ מלמד 'הט5

 לפחח ')צא ואדם ומתפילו שמע קרית קורים והםד5וסקמא
 ונב0' השמש וחס  בך ואחר  ביתו פרנסתוופרנסתנותוומיקט

 אחד בפעם יורר יהיה 5א מה מפני  אום  מששעון ברברניוצח
 ימרץ משף , שבשמים  לאביהם יבן את  שיהפכו כר'בשנה
 אחת פעם בפרנסתו יוניות בגו על  סגור קמיך דומדםהדבר

בשנהויאוזיהמקביי
 'פעם פרנסתו npaa א.4ש פביאניו

 אפיה הכן אמר יום ככ% מפרנסתו %היות  עליו תור  חוראחת
 ישראל כך %י דיי פרנסתי כשעת אף4פ אביו פני סקכ5איני
 יושב הירה נקיבות חמש או זכרים חמש אדם ש% בכיתוהו

 יהי ברעכ, מתים ונמצינו למחר המן ירד 5א  ח?ובףשבאומצפה
 כיוצא , ~otaw, לבס  את הופכים ונמצאו ן שייר ם5פניךרצו(
 חמים המקים ברא לא מה מפני אומ  יוסי ברבי דוסתאי רבדבר

 )נעלוז ניך יחביר) ארס יאמר שיא כדי טכריא כחמיבירושים
  עולים אבו  אין אס האלירושתם

 ח44יבשביי
 אחת רחיצות

 י NpD'a  סליק ישמה, סיא עדוייה ונמציתרייבו
 בהוראי רבי  יבשפחותיההיה בוכה העם אתמשןיישמע

 שהיו מבייןאום
 שאמר בשעה  מצטערים  ישראי

 את נזש"ו אדם שהיה סימד העריות מן ףפרוש משה5הם
 ףפרוש משה יהס שאי אמז'ובשעה ואחות אביו ואחותאאתו
 שגכרץ 5פי , ימשפח)תי) סוכות י מעטערים היו העריותמן
 , כרכו הדבר את אוי והוא משפחן משפחות נודמגו בחט%ן
 NYItW ער ימשה ממתינים שהיו מיסד / 5פתחאה5ואיש
nnaaאכף ' מגבירץ ומשה ממיך היכה כא( , רע משה וכעינימאד יי אף ויחר , ומתרעמים יושכיס והם י המדרש ברת 
 ן פיסקא p'~o ממיך, הקכהמגכיהומשה העגיבמעשה

 הריתי האנכי , יעכרך היעית ימה 'nWD "ייידואמר
 רנר )היכן , י5,דת,הו אנכי ואס הזה העם כ5את

 5ך רברתי  העסאיאשר  את נחה %ך %ו שאמר ~npwa כן15
 nwo ייאף וידבר %% תיהבך %א או כך תיגי הדבר~'כך
 שסרבנין יודעים היו 5הם אמר ישראל, כני א5 ויצום אהרןואל

 טקל5ים שיהו עיינם שתקכיma 1 ע% ח4%ש הםוטדחנק
 או הוא אחר וכי ' כשר 5י מאין ' כאכניס אתכם וסוקייםאתכם
 %א ' %ס)כיםשנים

 כבדץ אם , אתכם שאת יבדי אנכי אוכי
 סרר  יבשה  הקבה  שהראה יפי , הרוג נח הרגני וש עושהאת

 למת משף אונל שמעון % היה עליהם לבוא העתידהפועבא
 יכפקיטור  אסר , וכניו  הוא ליהדג שיצא לאחד דומהתדבר
 וישחט שלבצדק'הו,  כשם יא בניי, את תהיונ שיא עדהרגבי
 אמר כך ' עיור ערקיהו עיני ואת 5עיניוואחכ צדקיהו בניאת
 הוא , הרוג  בא הרניני לי עושה את נכה אס המקוס עפנימשה
  הכז"ר  העתירה בפורענות  וא%אראה תחייה ףהזרגיני %יופה

 , פיסקא סייק ,עמהם

 נאמד פסיה ' איש שנשם ל' אספ" מש" "ל"יאמר
 המקזם ג5 ' לנדי אנני אוכל אזןלא שהוא5פי

 אוכש הוא ככהנים ' עולמים יעלמי פעלם קיים שללומקוס שבי ףשמי מנהדרים wnnw %י אספה יך נתתי שביקשתמה
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נבבהערוהךנא
 , הלוים והי51י אונך הוא כלוים ' יייכהנו

 בישראי
 אומר הוא

 בכור כ4 5י כי אומר הורש כבכורות ' עבדים ישראף בני 4כי
 הוא במזנח , מקדט ועש51י אומר הוא במקדש ' ישראףככני
 שמן אומר הוגש המשהה כשמן ' די תעשה אדמה מוכחאונך
 לי בכניו ראיתי כי אום הוא כבלכות , לי זה יהיה קודשמשחת
 מקום בכ% הא , כמועדו 5' להקריב אומ הוא בקרבנות ,מלך

 'שתה"ש איש שכעיס , עולמים ויעוימי יעים ק.'םטנאןל'
 ;hpa חכמות כלי שיה) , איס שבעים י שכעיס ש4מנהדרים
 ויא אהד בטקום %א ' ישראל מוקני , ופסיפיס וותיקיםגבורה
 מוצא סאתה  וגכימקום , יזקיבים כבוד הורק  המקוםבשנים
 יך אובו אתה בו כיוצרה , יוקיגים ככוך הויק המקיםזקנים
 ואהון אתה יי אף עיה אמר משה ואף י  ישרן וקני אתואספת
 שבו  אסר ואיהוקינים , ישראף מוקני ושבעים ואביהואגרב
 משה קרא השמיני כיוס זיהי , אליכם נשוב אשר עד כוה4נו

 מזצ~ן שאתה מקום בכי הכל ישראלי )לזקני וףבניולאהרן
 מניין אום יוהי כן שמעון יזקיניס,ר כבזד הולק המקוםוינים
 והפרוע שנ לזקינים כנוד היק המקוס כן לבוא לעתידטאף
 וננד וביוושלי צין כהר צבאות יי מלך החמהכ' ובושההיכנה
 והירס שאמר מי  אם ומה והומר ק5 רכרים והרי ' כבודזקניו
 אחרזקן עי מצטער שהמקום מוצ"ש אתה וכן ' כבוריוקיניםיחיוק עתיר ורם בשר וחומר ק% יוקעים נכור יחיוק עתירהעוית

 כגגרכי
  נחיתי חין4תי  עמי עי קצפתי  ישראיטנ'

 ' מאר עויך הכבדת וקן ל אכ5 הכ5 ע5 כחולליםנבונ41
 הס ברורים אם לירע צריך אתה , העם זקני הם כי ידעתאשר
 כישיבה יושב אדם שאין מלמד ושוטריו, העס זקני הם כ'לפני
  ברבנות טהבריהץ ער שימלה ביטיבה יושב אב איאסימטה

 ושוטר חכם להיות בשרוחסירהאה פסיבי איש ואוסריםעולי
 יסר" בני שוטרי שוויראוכמה

 הואיל ואמרת לאנל נרע א)תס
 י עמה( כריות ויראו ינואו מצאים של הדיזש בצער עע:סוראו

:onnphlתחילתה ברברים קהם %ו אמו  איארומוער, אותם , 
 להם ואומר וחוור '  שנתמניתם אשריכם שבח דברי להאאמור
 תהו כן מנת ע5 הם וסורנכים שסורחניס יורשם וו: פגםרבר'

 באכנו אתכם )סוקלים אתכם שקהומל*ם עגונםסקנייס
 הכניסם ' עמד שם והתיצבו ' עכהס התנה עמך שהתניתימה
 ויראה אימה נהם נוהנים 'שי( כ5 ההיו י מועד אהל א4עמך
 עם טנכנסו אייו חביבים אומרי )ימו בך, שנוהגים כמוזכבור
 ן פיסקא ס"ק , הוא ברוך הקדוש מפי דיבור לשמועמשה

 י'ידתי ' כתירה ?כתובית 'תדית ,1wpa, א"ת 'יריררתי
 לסהסשוץ , הרוח מן ואצלתי , עמהם וקאעמך

 ודלוךממנו מנורה' גבו שעהלנרשמונחעלדומהבאאוק
 ש5 חככתו הייתה %א כך , כים אורו חסר 441י הרכהנרות
 אומר שהוא יפי נאמר למה י אתך ונשחו ' כ4)ס הסינהטסה
 '1xPa1 נאמר לכך , וריבכם ומשאכם טורחכם לבדי אשאאיכה
 , פיסקא סליק , העם ככשאאתך

 הקדישם אומ כשהותו לפורענות עצמוכסהתקינו אי4" התקד?י  הע ' למחי התקישי תאמיהעסואל
 , הריגה4יט

 ואומי
 וקידשתי ואוסר עצוה, קראו דים קדשו

 יר' כ תא חד א 'וס יא 4אמר' זנ"ך בא ככיתם כ' בשח'ת'סעף'ך
 כשמתמצים ימ'ם' הודש עד אזל הוא בכש'ר'ס 'מו' הורשעד

 ' יוצאתה נשמתם הנחרץ כך ואהר onfnleta ע4ומתכסים
 גזתנו שהירא כיון ש'ניהס בין עורנו הבשר אומר הואנרשעיס
 שתהו ףזר~ש לכם והיה ' יוצאה נשמתו היתוה שיניולתוך
 מאכתם כי  אותו,יען מקרנים שהייתם סמה יותר אותומהחיגן

  להם אני  נבנטתס יא  מביביכם שבעתי סכלתי טאיבה ,  ייאת
 כיכיכם שכינתי שנתתי ה155 דברים %15 לכס גרס מיהכקוס
 ן פיפקא ס*ק אתו, מאסתם כי יען נאמרהילויכך דברים לתוך נכנסתם 5א מכיניכם שכינתי סילקתישאילו

 או5 יוחי בן  שמעון ר , רגלי אלף מאות ששמשהליאננר
 בו כורש ואני אחד צבר בו רורש היה עקיבארבי

 הצאן או% הורש הרי רכן משף נראים ורכריי דבריםשניס
 צאן כ5 5הם מכניס אתה אפייו 5הס ומצא 5הם ישחטוהבקר
 הם גשר 5הם שאיו מפני )כי אומר )אני %הן, הן 'rtP'toוכקר

 עית רב ערב וגם סמצרי' כיציאתם נאמר ככר והלאמתרעמים
 היה רב ומקנה % ן כמדגר שאכלוס יכול וכקר וצאןאתם
 למרחש היאך עייידה א5~טשמכקשים ראובן ולבני גדלבני
 מכנוס אתה אפילו להם יאסף הים דגי כל את המקוס,מאחוי
 באר עמהם הלכה והלחש , כתרעמים היו לאכוף דגיםלהם

 k4~w מצרכם יותר שסיטם דגים 5הס מעלת והייתהבמדבר
 * I?'~VI יבוא  העתירה פורענות סדר למשה המקוםטהראהו יפי אחר יבר המקום, מאחרי יפרוט  היאך עיילהשמבקשים

 יהם שתתן  יהס הגון  נעום ארני המקום לפני  משוץאמר
 ז ראשך  ובהתוך חיטים  של בור  טול יחתור  אומרים ' םותהרג

 מוש 5או אם יו אמר , SINWS ורד ככר טו[ לאדםאומרים
 שאתת ער 15 אמר 1 ומפייסם הויך הריני 5ו אמר אומר,אתה

 אצלם משוה שהלך כיון , לך שומעים שאין לך אומכאזאני
 ונחים מיפיו ויזוכו צוי וזכות הן , תקנו יי היד להםאכר

 פשות אכרו ' יעמו שחר יכ,ן אס הת יוכי %חם הנם ,ושטופו
 א4 וידבר משה ויצא , שאירותינו אלינו לתת כח כו אין זוהיא
 alact , במחנה אנשים שני וישארו , עק וירדיגבעכ,ור 'העס
 5) יבור ימשה הקב ל) שאמר יפי נשתיירובקיפי

~tpaw וששרש ששה נופלים הס הרי עושה אני מה משה אמרוקינים 
 שכט איזרץ , שבטים ישני חמשרץ וחמשה ' eaw1' שכס%כ5

 נטיפיתקים תקנח משה עשה ' המשהםקכיע*ולנורמםנו
 והטייס ובהלן היקים פיתקים שני ונטף זקן עמהםונתב
 פיתק שנטל מי כ% פיתיכם וטלו כואו להב ל ' ק5פ'ףתוך
 וכ5 ' המקום קידשך כבר משה לו אומר היה זקן עליווכתוב
 אומר משה היה זקן כתוכו כתוב היה שלא פיתק נוטל שהיהמי
 בואתרו כיוצרם , יך  ינוייעטות אני מה הוא השמים מן5ו
  מהאניאעשרץעכשיוכ5  השרסחאברמשה ואתפרוייאום
 ב וכה פיתקיס נט4 תקנה משה עשה , 15י א%פראני ואחדאחד
  ונטי לויעליהם

 שקיים חמשת כסף  עימס וכתב פיתקיס
 ומי פדוי אהה ככר לו אוס 5ו' בן עליו היהסנטיפיתקווכתוג מי כ4 וטףופיתק.כם בואו  אמריהמובולסוהטי4סבקיפי

שנטי
 אומר משה היה שקלים חמסת כסף עליו פתקווכהיב

 5פי , נשתיירו כמחנה אומר IIY~W; רבי , פדיונך חון צאלו
 לנדוית כדיי אנו אין אמרו הזקנים  לו שמברר משה אתסרחו
  מיעטתם אתם המקום %הם אמר ' עצמם את והטמינו הףכוזו

 אומר וקינים  בשבעים בכוים יגער כס את  אגרון אנ1עצמינס
 אומר הוא ומירר  באירי י שעה לפי בתבבאו יספוו'תנבאוולא
  קמר% היו סותסעמה ים ער מתבטאים שהיו במחנהויתנבאו
 * שיסיח pt~o  ישה"4ארץ, מבניסאת  ויהושעכשהסת
 כעניין יהושע  זה איסיים יש ' ימשיץ ייניהבעירירץ

 ראשון הירע לא משההא משרת 'llJIaPcln~ ויען אומרהיא אוס'הרי שמעזן % נער, נון כן יהושע ומשרתושנ
'pwtntבזיקים אוסרם אומר רנו , רעה 11 בשורוץ שמבשריםארם בני , כיאםמןהעוףם רבוני  אמר '  'אדגיטשהכלאם 
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 ר י1 דנבהע5והף גנ
 משרו 15 ויאמר י הכלא כיח אותו התתם ש5 כמהובקירות
 כיוצא אתה מאי מקנא אני כך יהושע 5ו אמו 5י אתההמקנא
 , ענכיאים עם כף מ'יתןאת נ5ישרא5כיוצאבךןבוודואי

 הפזרענות ע5יהס הניא 'INSW מלמד ' המחנה א5 משהתאסף
 / פיסקא p'io / במחנה הצריקים נ5 שנכנסוער

 האייו כמזים פסחת שהיתה מלמד ' ין סאתנסעלרדךן
 הרגוש אומדים יש , הים מ( עיזים ויגז , צמרש%

 המחנטה עי ויטוש ' כאכי5תדה סהרנה ממרה יותרביהרתה
 שמעוז ר דרום כיפי כה, יום וכדרך צפון, כיפי כהן יוםנדרך
 וכאמתים , מימטן כח יום וכדרך מימעין כה יום כדרךאום
 מן רום ע5 ועוינם שהיתרץ'פורחת מלמר , הארץ כ5 פניק5

 כשעת עייהם מצטעוים יהיו ש4%פ כרי , אמותהארזשתי
 ן קא p'SD :D'a ן5קיטתח

 ן הממעיט קורא תהי א4 , ההוא היום כלהעםדיקמ

 יהס כנסו שכהם והחיגרים העציים ,הממעט1
 קוראה תה' א% אומי יהורה י ' שטוח 5הס וישטחו ' כורמארה
 צריך אין לאון ן שחיטה שטעונים מלמד וישחטו שגחטטחו
 שטעונים מימד ן שאר כעפר ע4יהט וימשר נאמר ככרשהרי

 עשויכם שוהתה תימד שטוח %הס ומה%%וישטח1 'שחיטרץ
 שנכנסו כדרל 'נוף ' המהנוה סכיבות ן משטיחיםטשטיחים
 עודינו הכשר יומר תימוד הרבה ממנו אכלו כו הרבההימ.נו
 היה יא פץ יתוך נותנו שהיה כיון שיניהם,בין

 מתחיי
 יפוסקו

 אכלם עוד ' מתאותם זרו לא שנ כעניין , יוצא-ע שנשמתוקד
 בעמן חרה יי כטשמניהם.ואף ויהרנ בהם עלה גזי ואףבפיהם
 קש" מכה המקום עייהם ששלחט%5

 מיום בזו כיוצ היה שיא
 יכ51 התאוה, קצרות ההוא המקום שם ויקרא , ממצריםסהעאו
 ן המתאף העם את שסקכרו כי יום תימוד מקודם שמושהיה

 התאוה מקברות מקורס, שמו היה ו5א ' נקריש שאירע מהע5
 ן סליק מרים, שנצטרעה בשעה היתה זו הרי חציר% העסנסעו

 איתן מקום ככ5 חבי איז כמשיץ יאהי( מהםדךזדגנר
 אדוגיהארז האיש דיבר אום הוא וכ( , קשהישון

 בכ5 ריכר אין הא ' ובמשה כאלהים העיט וידבר / קשותאתנו
 , תחטנים א"א מקום ככ5 אסירה ואין קשות ישון אלאמקים

 , דבריי נא שמעו ויאמר ' תרעו אחי נא א4 ויאמ' אומר הואוכן

 שמריס "א כו דברו שבניאס מלם כמשה' וגהרן מריסותיגר
 איא אהרן ידברבפני יכולה מרים הייתה %א כדיניפתחה
 את וקראת אתה ובאתה אומ אתה כו כיוצא השעה צורךספני

 , כמשח ואהרן מרום ותעכר צורך, מפני "א ירשה כפני5רבר רניי ברוך שהיה 441" ירמיהו מפי אתה כתכת אשרהמגילה

 אלבש וריביה מפריכה משה שפירש יודעת מרים הייתחמניין
 לך מה %ה ,אמר נשי כתכשיט' מתקששת שאינ צפירהשראת
 טק('ד אחיך אין 5ה אם נשים בתכשיטי מתקשטת אתשאין
 והרי ' כו דברו ושניהם ' לאחיה ואסרה מרים ידעה 4כךברבר
 כאהילך ידבר נתכוונה ש45ש מרים ומה , וחומר ק5דברים

 צינח , ירבות א5א וריביה מפיריה ימעט ו5א ישבח "איגנ"
 ויכש לגניי כחכירו %רבר המחכוין ' נענשות כך עצמהכזכין

InawSכינה לרבות ו4א ורביה מפריה המעט l'aS; 51א אחרים 
 עתירה וחומר ק5 ורכריס ' וכמה נמה אחת ע5 עעמו לביןבינו
 ולא גדולה 1% קטו% נתכק שלאהמיך

 בשביי
 וא עצמו ככור

I~'amaכבור כשניע גרועה 15 ייטול המתכון נענש נך ן קונו 
 האשה אודות ע5 ן וכמה כמה אחת על קונו כשכיל 51אעצמו
 מודוץ היה אותה רואה שהוא מי שכ5 הכתוב מניד ןהכושית
 מוכים שהכף א5א יסכה ואב' אבי'טיכה אומר הוא )כןגנוייה'

 נאת מה וראו צפו צפורה אומר הנ5ייי יוסי ר ש5 כני"'עזר כגי , פרעה א5 אותה 1יה15% פרעה שרי איתה ש;יויראוביופיה
 שנאמר היתה מדיינית איא הייתה כושית וכי / הכושיתהאשה
 בני שכע מדין51כהן

 כעורו משונה כזשי מה ן כושית %ל ומה ,
 אומ אתו; נו כיוצא , הנשי מכל יותר כנויה משונה צפורהכך
 שנאמר נםראיו משונה שאול אף כעזרו משונה כושי מהאיא הירץ כושי וכי , ימיני בן כוש דברי על י,י שר אשר ידורשגיון
 כבני היא או% אתה כו כיוצא , העם מכף נכוה ומעיהמשכמו
 משונרץ כושי א"א היו כושים וכי , ישראל כני 5י אתםכושים
 ישראי אףבעורו

 , השים אומא מכף יותר במצוות משונים
 וכי י סריס איש , הכושי מלך עכר יישמע אומ אתה כוניוצא
 נריעד בן כרוך היה כך בעורו מ'טונרז כושי מה א4א היהנושי
 כושית אשה כי , מלך ש5 פקטין בני מכ5 יותר כמעשיומשונה
 מה איא י  הכושית אורות על אום שהוא לפי נאמר למהלקח,
 במעשיה , ntwp~ai וף4ן כיופיה נוחה יך יש , 5קה כושיתתף
 , טעם וסרת יפה אשה חזיר כאף זהב נזם של כמה ביופיהו5א

 כושית אשוה נאמר 5כך כמעשיה ונוחה בנויה נוהו; נאהזאת
 פיסקא' סייקףקח'

 רכר אכותימ עם אף 1ה5א ' כמשה אךהרקליאמרל
 ' ורכיה מפריה פירשו ו4א היא כריךהקרוש

 ' כו דכרו עעמו יבין נינו אישן בוייה שם איתה שף4פמימד י יי וישמע י וריביתה מפריכך פירשנו %1א י מיכר בנו גםה5א
 נתן רבי יי'וישמע

~QIS 
 שנאמר כו דהרו משה ש5 כפניו אף

 סייק, , הד,כר עו' משה שכבש "א , משה והאיש י ייויטמע
 עניו אומר ,אתה עניובדעתומשהענ'ימאד,ממאיש

 עשית כאשר 5ו ועשית בגופרת% עשו אוברעתו
 ע5 ירד , הכשן מלך ויעוג האמורי מיך5סיחון

 סיחיי
 ע5 והרגו

 או הדעתו עניו או אתה , ברעתו עניו מאד עניו דא י והרגועוג
 ש% שהכפיר מצינו , מאד עניו משרץ והאיש %י כממונועניו
 שני יך פסו% איי אסריי ההיא בעת שנ היה משה ש5יוחות
 ישרן "הי את ויראו שנ ו;יה איהיס מעשה והלא אנני,5וח1ת
 מה למעשה מעשה מקיש , הספיר לבנת כמעשה רגלוותחת
 כפיר, שי כא[ האמור מעשה אף ספר של %הין האמורמעשה
 אף אומר יוסי ר ' מאבות ולא הארמה, פני על אשר אדםמכל

 , פיכקא סייק , השרת ממלאכו 51א , הארם מכף 'סאכות

 נתירא פתאום מנסיא בז ט"עו, יבי פתאים'ייויאמר
 ;כלשתכם צאו , עמו וידבר בפתאום ,משרץ

 שאין מה אחד כדיבור נקראו ששלשתם מלמר , מועד אה%א%
 ה41ש וכן , לשמוע אוון איפשר שאי ומרה 5רבר יכולרזהפה
 מרריו , ין נבם כהדבריכאש הףא זושמענו, שתיםאיהיס דבר אות , הא%ה4אמר הדוריס כ5 את ויו-נראיהיםאומר
 אינו ישיום יוצא וכשהדיש מרובים ארם ככני 'וצףימיחמוז יוצא כשהוא ורם בשר סידת ודם כשר כמרת ש5א ענןבעטוד
 כשהוא דוגרי ברוך הקרוש אכל ' מועטים אדש בכם א5איוצא
 , מיחמה איש יי' שנאמר יחיד אלשן יוצא אינו למלחמה'וצא

 שנאמר , כא ה21ש וברבבות באלפים כשסם כרשוכשהוא
 הנאו ומריס אהי[ ויקרא , שנאן אלפי ריבותיים איהיסרכב

 אומרים שר" י ,הו שלא עמהם משה יצא לא מה מפני 'שממס
 הכתוב כצל דכראהר י הכעס בכיי עכהס היה ממרץאף

 יאמר לא יחכירו 5רבר רוצה שאדם ומ( שכ5 ארז דרך54מדך
 ט5א דא ; עמו ומדבר שרועה כיה מושכו איא חייך,5זקרב
 בפניו, אדה ש% שכהו אומר'ם שאין 4א אהרן' שי גנותוישמע

 בפסו חרם ש4 שכחו מקצת שאום מצינו אות עזויהלועזרבן
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 1נגהעלוץ תנ
 יש4%פ ן הוה בדור לפני צמק ריתתי אותך כי מטנובנחשכן
 הירץ תמים צדיק W~w נח נח תוידות אלה אומר הו4פבפסו

 מרץ לאיהים אמרו שנ העויס שאלוהיה מי ש% שבחומקצת שאומרי טצ'נו או5 הניידי יוסי רבי ש% בנו "עזר % 'בדורותיו
 ' העלם והיה שאמר מי ש% שכחו או5מקצת אם מעשיךנורא
 ' פיסקא ס"ק ' ודם לגשר )חומרק5

 5שוןבקשח נאא4%י א'1שמעונארברי'ראמר
 והיה שאמר מי אס וחומר'ומה קף לבריוהרי

 בן שמעון רבי ' ודם לבשר וחומר קל י בתחנונים רברהעלם
 ףת)ד ייכנס שביקשו "א דבריי את נא שסעו ג% מה אומריוחי
 ק% , שאדרוש עד לי הבתונו הסקוס %הם אמר , המקוםוכרי

 נכיאכס יהיה הכירויאס דברי לתוך נכנס אדם יודה1חוגנשיא
 היה כך וכביזיון בח5וס שאני כשם או , אתודע ח14הכמראה
 אוז הוא, נאמן ביתי בכי משה עכד' כן %א משהיל עםמדבר
 פה אל פה ' השרת ממיחכי אף אומר יוסי % , השרתממלאכי
 ן האשרה מן %פרוש %ו אמרתי י בחידות 51א במראה גוארבר

 אלא אינו או דיבור אוימראה אתה י דיבור וומראה ,במראה
 יראני %א כי פניי, לראות תוכל לא ויאמר ת% שכינו-!נוראה
 השרן מףאכי כושכועו,)חי,איףו הארם אום 'Iwn~pp 'י וחיהאדם
 על כמוסיף "א עקיבא ר דכר' כמבט% איני התימני שמעוןאר

 ' השרת )מלאכ' הקורש חיות א'%) ' וחי ' כשמזעו אדם 'ובריו
 שומעים שאינן אף "א רואים שאינן און5א יוסי בי איעזרר

 ל4ש כי לוט תלמזד ומה , קול אחרי ר)חואשמע ותשאטשנאם
 בשעת הוא רואה אכף רואה, אינו חי כשה41ש וחי האדםיראני
 חיה, ףא ונפשו עפר כעיוררי יכרעו לפניו אום הוא יופזמיתה
 או חידה' חוד ארם בן אונו שהוא יפי נאמר ימה כהידות'ויו
 סשה עם מרבר אני כך בחירות הנבשם עם מדבר שאני3שם

 זום אום אתה , אהורים מראה זה ' ירוט יי ותמונת ת%בתרות
 את והסירותן ת% פנים מראה זה אלא אינו או אחורייםמראי;
 פנים כתובו-ו והיא לפני איתה ויפרוש ' אחוריי את וראיתגפי

 ' כותבים כן עוש,ם וההדיוטות הדעת קיי אף והישו ,ואחור
 , הכרש לעולם )אחור הזה כעזים פניס , ואחור גנים תלומה

 מתן ואחור , הזות  ייצריקיפבעוושפביבובשיוהעםוייסוריס
 ן הבא %עולם רשעים של ופורענותם צדיקים ש%שכרן

~?a ן וקננוח ונא קיטס שב רשעים שף קינים זהי הנה קיניםאליה 

 ת% אין ומדוע5איראתם ' באה הוה ע5 הוה שנאם רשעיםש% והי בכינור' הגיון עיי נכף ועיי עשור t~p'aw, צייקן שףוהגה
 מש% , משה בעבדי דגרתם בי שדברתם אף4ש במשהבענדי
 במיינה' אפוטרופוס 14 שהיה ורם בשר לטיך יוק הדבר%מה
 כעכרי י4ש המקך כפניואמר%הם מדגרים המדינה כניוהיו

 nwpi זה במעשיו מכיר אין תאמר ואם וכרתם כ' אלאוכרתם
 נזר כך אח סירחונם שהוריעס ו'לד'מאחר בם יי אהוייקר ' פכקא סף'ק הראשונה'מן

 מי את ומוש וחופר קף הכרים והר' ' נידויעליהם
 כירחונם שהודיעם עד ודם בשר עי נעם %א העולס והיהשא6
 שירש נידוי ע5'הס גזר כד ואחר ס'רחונם הודיעם אומרנתן י ' סירחונו שיודיעו עד חכירו ע% יכעוס שיא ידם כשר עף5י

 ' סליק ' תריבנ' מה ע% הוד'ענ' ' שאמראעכיאטרוכררך
 י האה% מעיסיוכלענש

~WD 
 שאמר ודס כשר %ם%ך

 מפנ' רדהו %' םשא%ך אגף בם את רדה%פידנןג
 ע% המקום הס אם וחופר קף רגרים והר' ' ערבבן האבשרחמי
 'nP1waw כשלמפלסו מצורעת סר, והנה , עניתיך וצקבעת 'י אמר כה שנ רשן גשעת וחומר ק% ' כעס כשעתהצדיקים

 עהץ 4י ין האמר אומר התו וכן ן 191 בשר שנקא ללמדךכעא
 ע5 אתיהחשבון ייתן עתיר אום mtna כן יהורה ר ןטצרעתו שנפי אהרןי ויפן היו, בשר שנקיי בחיקיך'ילמרך ירך נאהכא
 צ%פהד שאום מי קנן הח'שגון את ליחן ועתיד עייו,מגיח ע%יוואת כסה העולם והיה שאם מי אם אהרן נתננע שאטרמי

Iwwip~,מגלת ואתה עליו כסה העולם והיה שאמר מי אם היה 
 סהייא%נתנרהן בן שא"עקכיא ס' הדין את ייתןליוועתיו

 חרזת ררגה שהיוו זמן שב% הכתוב מגיר , סרים אף אהרזרפ(
 אמר1%אפ ' אדום משהכי אל אהרן ,ויאמרהיתהפווחתבה

 המת מה , כמת תהי נ4ש א% , נמזיריס ינו מהו% היינושוננים
 אהרז אמר ' כביאה מטמרם מצורע אף כאהלמטם4פ

 נמצ'ת-
 451פ לטמאה וף4ש לסוגרה יכו4%%פ שאיני לאחותימפסיד
 רואת אדם אין דורש אהרן שהיה %מדנו דרכינו לפי 'לטהרה
 אלא אדמינו מרחס ' אמו מרחם אשרבצאתו ן קריביובניגש
 צריך בשרנותה חצו ' בשר) חצי ויאכף , בדבר הכתובוככינה
 אף משה ויצעק י הוא בשהנ) אחים כי שנאמר כענייןוזומר
 ארץ %%מדךירך הכתוכ ,בא לה נא רפא נא א5 שנ 'כענייןיי

 שנוט שיאמר צריך שאירותיו לבקש רוצות שאדם זמןשכ%
 נא רפא נא אל שנ' שאירותיו יבקש ואחר תחנוני דברישלשה
 שאמר אינש %אמר %% )מה , ארז דרך ללמדך הכתוכ בא%ה
 ויאמר ן הקנה שהשיכו עד לאו, אם אתה מרפא אס השיבנולו
 אזמר עזריו-ה בן "עזר ר בפניה, ירק ירוק ואניה nwQ אליי

 ע% 1% והשיבו הכקרץ מלפט משה ביקש מקומותבארבעדה
 הן לאמר ין לפני כשה וידבר אום אתה בו כיוצאה ישאירותיו

 יסר"בני
 רוטבנו %ו שאמר א"א יאמר %ף אין א4 שמעו %א

 את תראדמ עתה היכה שהשינו עד %ח1 אם גזא%ס אתהאם
 שאמר 'rb4SN יאמר ת% שאי( כשר יכ% הרוחות אלהי יייפקור לענייי משה ויאבר אומר אתה בו כיוצא אעשהףפרעה,אשר
 הםקופ שהשיבו עד 5או אס פרנסים ממנה אתה אס השיבני%ו

 בו כירוא , נון כן יהושע את לך קח משה אל יישבאכךוויאסר
 א"א לאמר תל א'1 לאמר ההיא כעת יי א% ואתחנן אוםאתה
 המקוס שהסמכו עד 5או אס לארז אכנס אם השיכני לושאמר
 מופא אס השיבני אמללו 5א1 אומ'איזת% אני כאן אף %ךרב
 נא א% כפניה, ירק ירוק ואביה הקכה לו שאם עד לאו אםאתה
 שנאם כמה תפי%תף שומע ורקטום מתפף% שמשה זהו %איא ן בתפילה עומרומרבה והוא בצרה' נתמה היא אחותואומרים ישרי יהיו שיא נתפילה משה האריך 5א מה ספני יה, נארפא
 ת%םיף1 יענה,שא1% ויי תקרא אז ואומר 5ך, הקם אוםותנזר
 יאריך א% %הם אמר כתפייה ארם יאריך כמח עד ויעור ראת
 היום ארבעים את כראשונה יי לפט ואתנפל שנ ממשהיותר
 א% לחס אמר כתפייתו יקצר כמה ועד ן הלילה ארבעיםואת
 לקצר שעה יש , %ה נא רפא נא אף שגאםר ממשה יותריקצר
 י פיסקא סליק שעוהלהאריךזחש

 ורם בשר אילואכיה נזפהי שתינגפו אמריאשיה נרבי אחי י , בפניה ירק ירוק יאביה משה איייריאמר
 ן שבעה ודם בשר אביה מה א) שבעה מוכימת שתהא עדנזף

 %היות הדין מן %בא ריו , עשר ארבערץ העולם והיה טאמרנס
 העלצם והיה שאמר מי אף שבעה וים בשר אגיה מה ,ננדון
 )רקכח טים.אה והקנה הסגירה הקכה ן תסגר , עשרארבעה
 ממרם בה טורד שאדם שבמידה יטים'%%מדך שכעתטיהרה'
 טהיק אחאו ותחצב שב אחת שעה nw~Si' יגתינה ,aaa; 'לו

 )שנעת וישרא% Ia'lSI כהנים וארון שנינרץ %ה שכ45פיבך
 וכרץ יוסף , סרים האסף ער נסע לא והעם שנא6 נטרענגי
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טו3ח לדשלתנו

 נדוי  נאויו  אנןוואיןבעצמות
 את בפכור לסף שבויש( הימינו

אביוויעי
 שירש טיוסף גד% ףנו סי י פרשים נם רבב נס עמו

 נתעסק שלא ממשה גד%1 5נו מי , עצמו משה וא בונתעסק
 יהודת רנו ' נכו בארז כגיא אותו שנאלחקכור הקכה אלאנו
 העכרוהזה הר אל עיה איפשר אי שכתוב מקרא איימלאאום
 תשכון את בם ראובן ובני שנאם ראובז בני נחית  זה , נב)הר
 נחיתו  בתוך איא נקנר נכוויתי  ואת קירית ואת קלעיהואת

 שם כי לו ראשית  נר,וירא  מרהיבשיגרשנאןוינראמרברוך
 ש% ירו ע% נתון משרץ שהיה מלמד אלוש ספון מחוקקחלקת
 ומיבובי שיגר יתיקו  ראובן ש% מחיקו סיועם  ארבעתהקנה
 ' ישר" קם ומשפטיו  עשה יי חרקת ואום אותו סקיסיסהשות
 לפניך והפך שנאמ' אוספם הצריקיס כ5 א5א נלבד  סשהו4א
 שתי ובי , כהצרחת הרס  ואחרבסיו יאספך, ין  וכבורצדקך
 ישראי שנסעי כיון אינש , בוו וחט  טוו שנסעו היוחצרות

 לא
 וחנו והזרו מהם שנצטרעתי ששמעו ער %היזךהספיקו
 , פיסק ס4ק ' מחצרו הרס נסעו ואחר נאט י3ך י5אחוריהפ

 יץפ1
 * מ1שכותינם "יז "ל תכיפי כי ישיא% כט"%דבר

 בנסכים ישראל נתחייבו שלא ללטיך הנתובבא
 אתרץ ' מדבר הכתוב ירושה אחר , ואבך יארז מכיאתןאיא

  אלחש טיבל אים או מדכה הכתוכ וישיכה  יוושעואומראחר
 %כ0 נהון אני אשר הארץ א תבואו כי ת% סיר יארץבכניסתם
 , בה וישבתם  אותוירשתם

 סתם בתורת ביאות וקטרו הואיי
 %למדך וישיבות ירושת יאחר אף4ש שאינו מהם כפחתארט
 עקיבא י אף , מדכר הכתוב כארז משכותינס שנ olpa:שככף
 כחוצת  באר1בין טן  אני 'שוסע 4י הוא שבת אומר שהוא5פו
 נוהגות קוות מצות נוה צריך אין ישמעא% יורכו אמר ,לארז
  נארז נוהגת שתהא רין איבו  חמורה  ובאר1ישבת לאיךנחוצה
 יוחי בן ישמעון לארז מביאתן כנסכו"א היחיו  נתחייבשיא ייסרך  הכתוב  בא יישסע" מתלמידי אחד א% יארזוכחוצה
  אבא . ככמה קחטס שיהו נסכים על ללמדך רבתוב  באאום
 תואיל נדין שהיה לפי נאמר למה "יעזר  רבי משוס אומרחגין
 ריברץ כך * טועו אהל מכיי ID'D~lp ניח כלי שויכוץומצינו
 לי1  אשרץ ועשיתם %ל / מיער ."ה% מנסכי עולמים ביתנסכי
 סכיי עויטיס בית  שריכה שאלפי הכתוב מגיר זבח  אוומלרץ
 שכ% אני %יושומע אשה ועשיתם , כנסכו ריווח %א שעראחי
 ן עויה ח4%ש %י אין , עויה "% , נסכים יטעון יאישיסהקיכ

 חטאת ימק"א אילו משמעמכיא ' זבה %ל , השלט ליכותסני,
 הבאים קדשי א"א אמרתי %א , ניבח או נדר %פ4%פ %%ראטט
 עויפת 8ת ומתיא  אייו  את אם מוינה משמע כבנדכהכנצר
 ,nSlv את יהכיא עדיבס  אחלבמ כשהוא טרגיים הבאיםוובה

  ומביא כרגלים הכאה חובה  עויה מבשאתחובחהבאיםברגיי
 עולז בקר בן תעשרי תלכי י ברגייס תבאר? חובה חבאתאת

 עיהב%% הכיי%%םר מן  כיצא יצא , כביי היה בקראווכח
 הכשו כ% כך נסכים וטעון ובנדכה ננדר בא שהוא כקר  בןטה
 בברר גןאיןבאין סו13 רא  חטאנו יצגו , נסכי יטשן וכריכהכנדר

 מן עיי ניוקח ריח שה א  יעשות , נרסיס יטענו ,k4SW' 'וכנרכס
 אוםרועשיתם שד41י לפי %טהנאמר הצאן, מ( אוהבקראו
 י0עון העוף עולת אף אם שוסע ח11נח קןל1-1 4' עויהאשח

 תטומן ש"א העוף ע%1ה הצאן,יצאת מן או הכקר מן %נסכים
 נאמר ככר שהר' צריך אין אום' יונתן ר י יאשיה ר לנרינסמם
 ת% ומרץ , בהמה מין עולה אף כהמרו, מהזכחמי! י וכחאו

 אומר שה41ו ילפי הצאן מן או הכקר מ( ליי ניחוח ריחלעשות
 הצאן,מגיר מן או הנקר מ( תל כאחת יביאמשניהס אנישומע ושלמי עולה ע5י א%הרי שאם זבח או %יוע51ה אשהועשיתם
  משניהפ יביים או ' עצמו בפני וטות ' עצמו בפני סוהשמביא
  מות תקהו העדם ומן הככשיס מן %% מה הא ' אהד מ'(יביא שיכשר הוא דין הקל פסח , אחד מין  יבוא בטירה  חמורהעויה ומרי  וחומר ק% דברים והרי , קיבל) מ(הצאן  ואם %%כאחת
 יעשות  אומר עקכ'4, כ! חיסי ' עצמו  כפני עצסוומוושבפני
 אתרץ , עצמו כפני ומזה עצמו כפני מזרז ליי' ניחוח  ריחאשה
 סשניהסכאחר~ן יביא או  עצמו בפני עצמוומוה בפני  מוחאתל
  שנים  יבובם וקוקיס שהם עצרת כבשי ומה וחומר קיאמרת
 עף הכתוב שריברץ בעויות תאמר ' אחד מין 5בו4טשתיכשר דין אינו שנים לבוא זקוקה שאינה עויה , אחר מין לבואכשרו
 %ב41פ "תכשר הכאתה עי הכתוב שריבה 'וניחו הכיפוריםיום שעיוי והוי , שנים מין ח45ש %בוא תכשר 5'1 לפיכך ,הבאתה
  אבי  שומע הכיפורים יום כשעירי אמרת אמ ל4" אהדגחן

 כשרו יפיכו בכיהשברש  באים ,rw1 בהבאתה הכתובשמיעט
 וכשירה  עיהבאת' הכתוכ  שריבה  כעויה ת"ס , אחר  ריוושנוא
 מין לכוסו וכשירה השנה ימות בכי  ובאה ' השבה בב-וויבוא
 הבאחרו עי שריבהוגתוכ שא5פ לשל" הוטה והיא יאחר
 אמרת אם לא , אחר מין %בוא השנהשתיכשר יסות בכףובאה

  זבנדכה בברר באה הבאתהואינה  ע% הבתום שמיעטבחטאת
 הכתוכ שריבה בעולה תאמר ' אחר מין בכא תיכשר יא%פיכך
  אירש  5כהג תינשא  ובנרבהיפיבךיא בנדר  הבאתהובאהעל
 כפני כזה ל% ניחוח ריח אשה יעשות 5% מדץ הא '  שניםטין
 אשה איש אלא %י אין המקריב והקריב , עצמו בפני ומזחעצמו
 רנו / המקדיש והקייב , מקוס מכל המקייב זהקריג תלטפין
 מעשרון 'פחות שיא כמנחה המתנדב יכף אב בנה זה אוםנתן
 ז ( דו" רטושת ינסך ויין יין, קרבן המקריב והקריב , ששן%1וג
 נאמר לטה לזבח או העולה על תעשה , לנסן ףי! Ini:aSשמן
 כפנו לזה שחטא מניד ' לזכת  או העולה על 'עשה %ל 'לשנים " נסך יביא אני שלמןשומע עיי מנחההרי עיי הרי עולהע4 הרי אמר שאם , זבח או עויה יי; אשה ועשית  אומר  שהואיפי
 %מרז אליעזר ן משדם אוש תנין אבא ' עצמו כפני ויזחעצמו
 עזלה שזו מעשה ששוה בסקוס אס ומה  ברין שהיה יפינאסר
 לו שזזה שלא מקזם ' כנסכים %ו שוה דא עורה  בכשדמעשה
 ן בנסכי %ו ישוה שלא ד'ן אינו ' שימי ככש למעשה עויהכבש

 שלרש כן שאעפ הכתוכ מגיר לוכח או העולה על תעשנהת%
 ' חטאית :ו לוכח מצורע' עוית וו ' העויה עף תעש אומינתן ' בנסכל יו שישוה rtast כבש ימעשה עוית ככש מעשהזעוה
 עולת להכ'4ש האחד לכבש אומר 'ונתן רכי ' אשמז זו לזבהאו

 או , כוירה בכיהתורה שמעבו שיכש , נסכים שחטעוןיוקרת
 הרו מנחה תעשה יאיל או%או כשהוא ן באי%אינומרבראיא

  יויית  עוית  את להכישו האהד יככש %% ומיץ אמורחיל
שתי

 ייבש דא ' כויה התורה זכי יה  שסעה ייא  3סכיס
 , מנחרז יאייתעטה או  ' עסרבסעשר  אחר יתהאחרןהביא

 בש שחה'נד,( איל לנפני ככש טסכי ו%4וקבין הכתובב"
 היקה שלא למדתי אס נסכיס r7vwi~ הצאן נסכיס'וכ( טעיןבקר
 ככש נסכי כי( תחלוק %א כך שור %ניסכי עג5 נסכי ביןתורח
 בין %חלוק  הנחוב גא ' מנחה תעשה לאיי או ה5 ז אי%לנסכי
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