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 בלבד זה א5~ל משה נתנבחה ששש *8אן *וי י" יכי ' יגח nwa יני אשיהףפרריח
 כ5התוררע את כתב הואוהיא

 תימור טה הזאת, התורות כל את משח מכתוב שנאמרכויה
 וגשמן שנאמר תוכפות דברי שהיו מלמד הדברים אלה%ומר
 בנוקדי היה אשר עמוס אולדברי אתה בו כיוצא ' ויבעטישורון
 אי4 א5א עמוס נתנבא 5א וכי , ירושים spi~ חזה אשרמתקוע
 'ol~p רברי 1% תלמוד ומה ' נתנכח חכיר'ו מכ5 והיא 'במגד

 אשר הכשן פרות הזה הדבר שמעו שנאמרשהיודבריתוכחות'
 אתה כו כיוצא , שלהם דינים בתי אקו שומרון'בהר

 או~
 ויה

 נתננא %א וכי יהודה, ועל ישראל ע5 ירמיה ד'בר אשרהדברים
 שנאמר ירסיהו כתנ ספרים שני והיא , כלבד אייו א5אשרמיה
 שמענו,פחד הרוה קול שנאמר י תוכהות דבריטימרשהיו ח45* איההרברים לזמר ומהתלמוד / ירמיהו רכרי הנהעד
 גנת ראיתיכ5 מדוע זכר יולד אס וראו נא שאיו י שיוםראין
 וממנת ייעקכ צרה עת הכגא היום כי כיו5דה,הוי ע5ןוףעיו'ויו
 מימד האתרומם דוד דכרי ואלה אומר אתה כו *'תא ,יושע
~rwבפכר אי15 איא נתנכרת %א וכי , תוכחת דברי k4Sm 
 15מר תלמוד ומה ' ישוני עי ומלתו כי יודבר רוח נאגרככר
 ומנוין , תוכחות דברי שהם ס5מד האחרונים דור דבריואיה
 כירטו ' ט5הם מונד כקוץ 31ליע5 שנאמר תוכחות דברישהיו
 ~b4S וכי ן כירושים מלך דור בן קהלת רכרי אוסר אתרהבו

 תשמש הרח נאמר ככר והיא. כיבו אייו איש inQ~wנתנכר*
 ומערנ מירח זהו , צפק א5 וסובכ דו'ום א5 הויך י השמשונא

 כגרש , מ5א אונינו והיפ הם חו5כים.א% הנחים כ%ואומר
 כ5 א5 י שכר מתן %הם שאין וביס 51כנוק בהמרהחרשים
 אוטמם היו שבשוק אי15 הרי מקצתם הוכיח אילו ,ישראל
 רברן 14 משיבים הייתם 51א עמרם מגן שגמשםגךהייתס

 ארבעתם לו משיכים היינו שם יושכיס היינו אס , וכךגד
 משה שכינסן מגיד אחר דבר ' תכר דבר כף ע5 פעטיסאנמש
 יכהה תשוכח 15 שיש מ' כ5 יתם ואמר קטנם ועדטגדו5ם
 בעלי כויס שהיו תימר , ישראף ~taa כ% א% אחר דבר יאאמר
 העקורכם טרפון רבי אמר ז בתוכפות 5עסוד הכוליםתוכחה

 עקרכם* רכו אמר י שיכ451כ5תוכחוה מי הזה ברור ישאס
 יאונש רבי אמר , מוכיחים היאך הזהיורע ברור יש אסהעבודה
 עיי נתקנתר פעמים מחמשה שיותר ואוז atDW' ע5יבעידני
 נם5יאי רכן לפני עק'כ~*רבי

 עליז קוכיני שהייתי ביכנוק
 שב מה יקיי אחבה' כי מוסיף שהיה בו אני ויורע מקנתוווחיה
 'סבסד הירדן ויאהכך,כעכר ףהנם הוכח ישנאך פן לץ תוכח(

 שהוכיחם מימד נברבר, הירדן' כעכר שעשו מה ע4שהוכיחם
 וכנותיהס כניהם שומוטט5ים מלמד שעשובמדבר/ מהק5

 מת עמרס' בן לו ואומרים משה ש5 חיקו לתוך ונורקיםקטנים
 הבי , להם התקנת פרנסנה מה 1Sth'S 5הפ mpnnאנונות
 מותנו יתן מי ישראל כני 5הם ויאמרו ה41ש הרי אומריהודה
 שעשר מה ע5 ' הכףי זה כסרבר אחר דבר מצ"ם' ילכארשביד

 מואס כערנות שעשו מה על ח שתוכי מלטד בערבתי 'במרבר
 ע5 שהגיחן טירד ' סיף מו5 ' בשיטים ישראל ףשבשנאמר
 עורףכ5פי ורוככו , הים כתוך והימרו ן סוף שעשו,ביםמה
 והימרו ד4ם בתקי הימרו אומר יהודה רבי י מפעות ש5שמשה
 ר,וכיחם ש5א יכול סוף, טס ים ע5 וימרו אומר הא וכן היםע5
 פארש %בין תימוד מנאן 5םסע מסע מן כתומלתמסעןא5א

 אומר הוא וכז י המן ע5 שתפיו תפלות דכרי יגיזתופ5
 ש5 עצמם כל שוכים ףהם אמר / הקלוקל כיחם קצה)נפשינו
 רוטרים* יהא ש5א ל 5חם אישי 5הם בוררים איןמלכים
 אתם בה לכם שהיטבתי טוכרץ אותרו אכ5 'אוחזתו
 לארם שהיסכתי כטובחך ר4 %פמי ומתרעמיםמתוכחים
 בטובוק ן כנגדו עזו 1% אעשות 5ו שאמרתי ןהראשיך

 אשר האשרה הארם האמר לפני מתרעט נה 15שהיטבתי
 אמר וחצ'רותן ואוכה ffn מן 4 נתנקו היא עמדינתת
 אם בחצרות קמרים שעשיתי ממח 55מוד 5כם היה 5א5הם
 לשאר וחומר ק5 ' ברין פנים 5ה נשאתי 5א הצדקת%מהם
 אל4* דברה שלא סרים ומה והשמרותן אחר דבר ן ארםבגי

 שנדוי במי דוםרכר, ן במדבר נענשה כך הקטןכאחיה
 הימוננ

 פחם ומרק י הנצירות אחר דבר ן וכמרץ כמה אחתע5
 ברוך ריןדוש אלא ביריתי כ% שמקוק 5א הדברכשדבררה

 גגנ1תו משדבר , נעגשרק נך משמעיי שספסר ביבי411*
שף
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קיוובריםקטו
 5הם אמר זהב זרי ן וכטרה כמה אחת עד( כרבים חנירוסר[
 כמעשרת שעשיתם מה ףכל לכס יתרמז ה"י , הזרחהדבר
 משי אומר רפי היה , הכף מן עףי קשההעגל

 הדבר למרץ
 הוסיף באחרונרץ הרבה צרות יחכירו שעשוק לאחרדומה
 ע לי שעשית מה לכל יתירה האי 15 אמר , אחת צרהלו

 ףישרארו הוא ברוך הקיוש אמר כך הב% מן יותר עייקשה
 ימה מש4 אומר יותי כן ממעון ר שעש'תם' מה ףכף יתירהזו

 והיוהכל ותלמ'ר'ם חכמים מק:% שהיה יאחד דומההדבר
 ווסתן אומרוכךהיא הכר'ות וה'1 נוווקיכלם כאומאשר"אותו

 ימשכן זהכ זרי ' יישר משה אמר כך הכל את יקכל פלונישף
 עכרו אומר בנאה רב' ' לעגל זהכור'

 ושראי
 הרי זרה לעכורה

 יוסי ר ' העני זהב ע% ויכפר משכן זהב 'בוא כף"ה חיכיםהם
 עשר איי ' כערבתה ב"רכר אומר הרי אוכר חנינותכרכי

 הס' ואייו במדבר הו4פ ברוך הקדוש אכית'נו שנ'טינסיונות
 במעשה כשליהזאחד במן'סתיס במ'"שת'ם בים'סת'םשת'ט

 'וס' רב' לו אמר ' כמרגל'ס ואחד ' פארן כמדבר ואחד 'העג"
 את ע4'ט מעוות אתה %מה נרב' 'הודה ירב' דורמסקיתבן

 המקומות כ% על שחזרבו וארץ שמיס עיי מעידני ,הכתובים
 בו כיוצא ' המאורע טם ע4 א"א שנקרא ~D7p ואיןשכתורות

 ואומר ' עמו התע'טקו ע'שקכי הכאר שם ויקריש אומראתה
 ן יהורהר רכי דרש אומר אתה כו כיוצא , שכעה אותה 1'קר4ל'

 ארם עין %יו כי מנוחתו ורמשק חררך באר(. יי רכרמששן
וכר[

 ורך העולס לאומות שחד משיח זה ' ישראל סכטי
 כרבי יהורכם ירכי הורמסקית כן יוסי רני לו אמר ,לישראל
 שמים עיי טעירני  הכתוכים את עיינו מעוות אתהלמום
 אתה מה 5ו אן וסםוחררך מקים שם ויש מדמ'טק שאניוארץ
 מגעת %היות ירושלם שעתירות מניין מנוחתו ורמשק,מקיים

 ירושים איא מנוחתו ואין מתהתו, ורמשק שנאמר דמשק ער'
 ונכנתרע מקיים אתה מה 1% אמר ' עד עדי מנוחתי זאתשנאמר

 nipbii ונסבה ורחבה מקים אני מה וי אמר ' ת'ףה עיהשי
 שעתידכם למעיה הכית רוהב כן על לבית סטיב ס:'כלמעלה
 שקצרה זו כתאינה צדריה מכף ועויה מרחבת ישילהיות'ארץ

 וכן רמשק' עד מגיעים להיות עתירים ירושלם ושערימלמטה
 באות וג14ת דמשק פני צ-פה הלבנון כמגדי אנך אומיהוא

 כאחרית והיזק ואומר מנוחתו ורמשק שנאמר בתוכהוחונות
 ונהלו מגבעות ונשא ההרים יונדאש בית הר יהיה נכוןהיכיס
 לכוונעלרץ ואמרו רכים עמם והלכו ואומר , הטיס כ%אליו
 בז כאורחותיו וניכרה מדרכיו ויורנו יעקכ אלהי כיתאף
 ברכראתרץ כיוצרה , מירושים יו ורנר תורה תצ4שמציון
 אשר המשנוק במרככת אותו וירכב יהוררץ רבי דרשאומר
 , כשנים ורך גחכמרץ אב שהיה יוסף וה%ו

 רבו לו אמי

 את ערינו מעוות אתה ימה ברבי יהורוק רורמסקית בןיוסי
 לברכים אי4פ אכרך שאין וארז שמים עיי מעירניהכתוכים
 אותך שנא1.ונתון מגנ'ן ידו תחת DUNslt1 נכגמס הכלשהיו
 פיסק", pt~o נ%ארזמצרים'ע%

 ן נרנע קדש עד ששר הר דיך משיב יוםעשיאחר

 ומקכרו ונתאוה לקברו יום עשר אחד מהלךוכי
 שנאמר ימים שישה אלשן מהיך אינו והרי , %חצרותהתאוה
 ישישות וכי יהודו1אומר רבי ימים, שלשת דרך יו מהרויסעו
 מהיך אינו והיא מסעות עשר אחד מהיך ישראף הףכוימים
 וישוזרע ויאכף חקם באריום שבאסר כעבין יוס ארבעיםאלטש
 אחר ן %ייה יו10ארבעיס ארבעים ההיבש האכיףה ככחוילך

 עשה אחר אחר דבר י הראשון לענין לךמםאמראיאפשרחוור

 ן ףארץ ,נכנסו היו יום עשר ףאהד ישראף זכו אי14 י מחורביום

 ארכים עליהם המקוס גילגל :~atwp שקייק%ו מתוךאיא
 ארבעים הארז את תרתם אשר הימים כמספר שנאמרשנה
 ישראלה זכו אייו אומר יהורגו רבי , ישנתה יום %שטת יוםיום

 נוסע 'ו בך'ת וארון שנאמר יארז נכנסים היו ים'סישישה
 אףא מנוחה ואין מנוחה להם ולתור ימים שיטת דרךמעניהם
 וא4 המנוחרת אף עתה ער באתם יא כי שנאמר , ישראףארץ
 זכו אילו אומר כנאוץ רכי , %ך נותן איהיך יי' אשרהנחיה
 יוצאים אתם היום שנאמר לארז נכנסים אחדהיו ליוםישרא%
 ן מיד הכנעני ארז אף יואיה'ך יכיאך כי והיה , האכיסבחורש

 שנאמר ן לארז נכנסים היו הים מז רגליהם פרסות שעלוכיון ישר" זכו אילו כרדלא כהן אכא משוט אומר תנין כן יוסיאבא
 שטת בארבעים ניהי ן %ך אבותיך אלהי רכר כאשר רשעלה
 , ישראף כף א% משה דיבר לחורש כאחד חודש עשרבעשתי

 עשר ה בשיש נ.אסר ככר והרי חודש עשר שניס שהשנהמלמי
 ע% נצ'כים עשר שניט וףשףמה הואעזמר וכ( ' ארר לחורשיום
 חודש זה ואיזה , כארז אשר א"ר ונציג. ואומר ישראףנ%

 היינו לא- שימה עמד ש45ש עד וכי בנאהאומר רבי ןהודי,-
 אאמר נאמר ככר והלחץ חורש עשר שןיס שהשנר,יורעים
 לזמר תימוד שא'ן היום אנכ' שנה ולש"ס -מארץ כןאי'הס
 ושנותיי ימיי מלאו היום , היום לומר תלמוד ומוםהיום
 11 שקמו היום שכאותו מיאו היום אומר רכי , ףעתמעת
 הראשון לחורש כעשור היררן מן עי1 והעט ואומר קעת,מעת
 %מפרע ושישוה DtW~W ומנה הוצא ' כקציה בנעגלויחנו
 בארבעים ויהי אוגר דבר ן חודש עשי שנים טהשנה מוצאואתה
 וא הוניחס שקא %חורש,מ,מד כאחד חורש עשר כעשתי :הש

 סמוך אישן ףבניו הוכיח שיא מיעק: למר טסי ימיתהסמור
 האספוואגידרץ ויאמר 1taa א% ויקראיעק:למיתהשנאמר

 ראובן יו אמר , הימים כאחרית אתכם יקרתן אתאשרלכם
 כר[ הוכחת'ך %א מה מפני לך אומר כני לו אמרב:וריאתת

 ומפס אח" כעשו ותדבק ותלך תניחי שלא כרי המוהשנים
 כדו כמיתדה סמוך אלא האדם את מיכיחם אין דבריםארבעה
 רואיהו תבירו יהיה שילש כרי , ומוכיחו וחוור מוכיחו יהושיא

 מניאו שהתוכחרץ י עףיו כלליבך יה" ושיא , הימצוומתכייש
 אברהם שנאמרוהוכיח כאכרהם מועג אתה וכ( שיום5'ר'
 ה1(9 'וכן שניה' בריון ויכרתו אומר אורותיומהו עף אבימיךאת
 שנאטט ואתם אי כאתס מרוע יצחק ניהם האמר ביצחקאומר
 וייכוטגתו יצחק וישיהם ואומר , מאתכם ותשיחוניאנתי
 ישראר( את הוכיח שף4ש ביהושע מוצתו אתה גן ן%שיום
 לכם ייבחרו 5עכוד כעיניכם רע אם שנאם למיתה סמוךאלא
 ואם אבווציכם עכרו אשי אףהים את אם תעכורו מ' אתחיוס
 אף כ4העמ ויענו ' בארצם 'ושבים אתם אשר הנכר אףהיאת

 מועא אתה וכן ' ינעכוד כו %איהושע
~N7DWa 

 הוכיח שף4ש
 יי. נגר בי ענו הנני שנאמר ישתרץ סמוך אף4ו 'שראףאת
 העם גבס '1 עי אליתם )יאסר ' %א ויאמיו משיחווננר
 אף4ש 'שרא% את הוכיח ש45ש בדוד מוצא אתה וכן ' ערתאמר
 כ% אף משה דיבר ' ד1ד%מות 'מ' 1:ק%כו שנאמר %ם'תהסמוך
 %נ5 מנין ריברבה עשר אף4ש משה נתנבא 4א וכיישראף
 שורקתה אשר ככף %ומר תףמוד והדקדוקיםוהפרטותהנופיס והכיףי והשבעת הורודות זהחמורו הקיות שכתורההר'כרות
 פיסקא, מייק ז אייהםאותו

 למדני וחיילותיו הוא ששא %מלךדוערץ הדבר- ימה מש5 , תשטן מיך סטון א"הכותיאחרי
 אטרק
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לקיחונריםקיו
 נווון אני %הם אמר תמוה נ5וסקאות את 5מ תן היי5ותיו15
 האיפרכום אנסיהם חמות ג5וסקאות ףנו תן 5ו אמרו שובלכם
 5ו מאין 5וריחיים מאיז ' יאו אם כשר שהמלך כשכילשלו

 תחילתה ישראל את מנחיתני משוץ אמר כך , כמדברהבוריס
 ולהפ'ף לארש 5חכניסנו כח בו שאין כשכיל ע5י יאמרועכשיו
 שנכנסו יאחר אלא כן עשה 5א הוא מוכיחנו הוא יפנינוסיחון
 אחרי נא לכך הוכיחם כך אתר יפניה' ועונ סיחון והפיי%ארז
 הירה לא אילו כחשכק האשב האמורי מלך סיחון אתהכותו
 ואילו קשה' המדשה שהרי היה קשה כחשבון ושרוי קשהסיחון
 שהמלך היה קשה נחוכה שרוי וסיהון קשה המרינה  הייתהלא
 ואת ' קשה והמרינה קשרם שרגולך וכמה כסה  עיאוזת ,קשה
 קשה בעשתרות קשהושרוי עוג היה ףא 'ואייו  הבשן מיעוג
 הייתה קשה בת שרוי ועוג קטה מרינה הייתה יא ואייו 'היה

 וסוינוה קשה שהמלך המה כמה עיאחת ,שהמירקשרה
 מקום זה ואדרעי , כעשתרות קשה שהיום כעשתוות יקשר;

 , פיסקא סליק יהמלכות

 אין ' כאר משוה בארזמואבהואיףהיארןבעכר
 ולין נא הוא% שנאמר התחיה אלאהואלה

 לש5ס לעיות עברך בית את וברך  הואי עתה  ואומ' יכלר'טכ
 'nwc ויואל שנ שנועה (א הואלה אין אומרים וחכמים 'לפניך

 העם ארור יאמר  העם את שאוף ואובוויואף האיש'  אתלשנת
 הזאת התורה את באר ' מאויביי ונקמתי  יאכיערהערבאשר
 אחד פסוק ששמע מ' למיתה סמוך אני ככר יהם אמר 'יאמר
 משננה 'בוא ושכחה אחת פרשה ששמע חשננ,ו'מ' 'בואושכחו

 ' פיסקא סף'ק ' היטב באר נאמר לכךוישמענה
 מליעמי לא יהס ןא1,אםר כחורב אמנו  דבראיווינו%1

 אומר אני הוא ברוך הקרוש מפי אלא לכס אומראני
 הזה כהר ישיבתכם לכם הוא שכר הזה בהר שכת %כס רב%כס
 לכם עשיתם , עשרות ושרי המשים ושרי מאות ושריאיפים ושרי זקנל שבעים עף'כם מניתי התורה את בו עליכםקניתם
 גהר  ישיבתכם יכם היא גדולה הנאוה הא וכליםהמשכן
 , פיסקא כליק 'הזה

 הי 1ב1"יאי ' זחימך, עיי זהךיד 'יסע51כםפכו
 ' שעיר והר ומואב ;rl~v, זה שכניו, ואיכלהאמורי

 זה , המיך,בשפיה הר בהר'יזה , שייער מישור זהנעובה'
 , וקיסרין ועזה  אשקיון זה , הים ובחוף ובנגב , דרוםשפ'ףות

 ער גבורהכנענימצירוך שבאמ'ויהי  גכויננען זה  הכבעניארץ
 צריכי לארש נכנס' כשאתם %הם אם והלבנון קידה' זולשע'
 ומנין , הבחירות  בית לכס ולחנות מלך עליכם יהעמיראתם
 צמרת את ויקח  איהיבבון בוא שנאמר ס"ך יבנוןיאיאשאין
 ביבנון אשר הארו אף שיח  ביבנון אשר החוח . ואומרהארו
 השרוה  חית את ותעכור לאשה לבנו בתך את ינו תגה%אמר
 המקרש בית איא יבנון ואין , החוח את  ותרמוס  ביבנוןאשר

 , יפוף כאריר ואוןוה%בנון היבנון ראם יי אתהסנאמ'גיער
 ש% עוונותיהם מרעין שהוא ~lua אותו קורים ימה אחראבר

 הנהר 'עד  ילבינו נש"ג כשני יהיוהטאיכם אס  שנאמרישיאי
 ישר(מטיההריוט ארץ כנגר שרוכוותוקפו פרת, נהרהגדול
 אחר דבר ' %ך וישתחוו ישחוור הרגק ' מיך מיך עבראהמר
 דא , לגרפו מגריפה שכוירץ עד והשך סמפררע פרתנהר
 כ% הרי ' בספינות אותו שעוברים עד ורכה שפרה פרתנהר

 קויךכררך משמיע  אתה אין מה מפנו לפרת אומריםהנהרות
ליקויינו

 הוי
 ץרעים עיי מוכיחים מעשי יהם אמר ימרחוק

 ישישת עויה  נטיעה בי נוטעי יטיס ישישה עורה1419ריעה

 מלמל פרת, נהר הגרז% הנהר ער / משכחני הכתוב הרי 1ימים
 , פיסיך" סייק , כספינות אותו שעוכרים עד ורבהשפרה

 אוללכס איני להם ה"יז'"מד את לפניכםנתת'ראה
 שאתם כשם אל4פ משמועדה ולתו מאומדלא

 דיופטין קובע חן4ס זיין כלי צייכיס אתם אין יארזנכנסים
 פיסקא, כליקומחלק,
 5אכרהם יומר תקרור שאין יאבותינו, 'יוסיעאשר

 הרי אבות שבועות %ענין אנ' כד" ו%'עקכ5'צ%
 ומה , סלה אוכר מטות שכזעות קשתך תעור עריה נאמרככר

 כריי בעצמו אברהם כריי  וייעקכ 5'צהק לאכרהס לוטתלמור
 שדה יעבדו טנחן ימלך  סטי בעצמו' יעקב כריי בעצמויצחק
 הענד עמד , שהירס כמווי אלבש %ו נתנה ולא כמתניץאחת

 הזל שהיתו כמות אלא י' נתנה לא בירי מה ואמרוהשניחוק
 ן שהיא כמות אי4פ לי נתנה 5א כידי מה אמר כרסונטעה

 h'S הארז את אבינו %אברהם ה41ש כרוך הקדוש כשנתןכך
 לאורכתם נארז לך קום שנאמר שמא כמות אף4ל לונתנה

 ויטע שנאמר והשביחה אכרהס עמר ' אתנינה לך כיולרתכה
 כשנוו יצדק אזרע שנא והשביחה יצחק עמד ' שכע בבאראשף
  חלקת את ויקן שנאמר והשביחה יעקב 'עמר שערי מאהההיא
 הארץיויורעס,  יהם.איףובאי  אהיוייתת שם אשרנטההשרה
 אומר הוא וכן וירבעם רור יבטו שכ  אייו ' אחריהם בניהם,אי.ו
 המת ישראיכיבוא  גבויארץ אתהשיב

 ערנחי
 דבר כצוים,

 פיסקא, כייק המשיח, ימיתאייו אחריהסי כניהם, אייו ויזרעס בכל, עולי אילו יהם לתתאחר
 משרץ יהם אמר , יאמר ההיא יעהאטוכסואומר

 הגבורת מפי אלא לכס אומר אני מעצמילא
 יכודן היה שיא איפשר אתכם שאת לכדי אוכף %א ,אניאומר
 את להם וקרע ממערים שהוציאם אדם ישראל את לדקמשו;
 להם השייוועשרז  את להם והגיז המן את יהס והורידהים
  ין , יהם אמר כך איא , לרונן ינוי חיה ויגש וננורותניסים

 ונתת אמד שימה וכן , דיימכס נכי על אתכם הרבהאלהינם
 ישפוט יוכי מי כי ואומר , עמך את לשפוט שומע יבלעכרך
 ישרן את לדון יכוף היה יא שימה אפשר הזה הככד עמךאת

 קרס בני כף מחכמת שימרץ חכמת וחרב בושנאמר
 והימן האזרחי מאיתן החדם מכו( ויהכס מצריםחכמת ומכי

 הית וף4ו סביב שסוככלהגוים ויהי כנימחול ודרדעוכלכל
 מיך הריינים' כף כשאר איט להם אמר כך אלא , ירונןיכל
 %1שריפרע ולחניקה %הריטה דן ש5ו כימה ע5 יושב ורםגשר

 ן טחים נוטל סלע 5'ט51 ח"כ ואם ' כיוס בכך ואיןולסקילה

 סטיר( ואסחיב ' שלשרת נוט% ' D'~a ל'טהי ח"ביאם
 נפשות כמון חייכתי אינש כך אינו אתר[ מנה נוטלדינר
 הודש דל כי ד% תגזר[ א% אומו הוגש וכן , תובעאתה
 קובעיהם את וקכע ר'בם יריב יי כי בשער עני הרכושוארן
 , פיסקא סליקגפש'

 קיימים אתם ירוב, השמים כנוככימיסוהנכם
 צדיקים של כיתות מיש אסרו מיכן ,כיוס

 חציריך יטגון  ותקרב תבחר אשרי שניה כת , פניך אתישרים ישבי ףשמך יודו צדיקי אך ראשונה מזו'כת %מעיה זו ערןכגן
 ,ntat~w כת ' רשע באהרן מרור איהי בבית השחופףבחרתי

 מי האישית יגורבאהלשך'כת מי רביעית יושניגיתך,כתאשרי
 מי שביעית בהרי4זכת שייעלה שסית כת , בהרקרסךישכון
 פניהם שמחות ישבע אום יוחי בן שמעון , קרשו במקוםיקום
 לרקיע  וייבשת InanS '  לבוחש יעתר ראותם צדיוןסש5
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 יתמרץ המקדשן בית 'וימטרת ולשושנים ויברקיםחיכנים
 שנאמר ממין' ירקיע ' כחמה ברה כיכנה "פה כנרן?ייבנה

 שלוכנרק'ס l"aa' יברקיס ' הרשע כזוהר יזהירווהמשכייים

 מנחן לשושניםיר)צצו'
 שנאל5סנצחעי

 ' קרח לבני שושנ'ם
 אהד עלה ז'ת'ס ושנים שכאטר מטף המקדש טתלמנזרת
 ' פיסקא p'io שמאלה' ע5 ואהד הנזףהמימין
 אמרו ' פעמ'ס א5ר ככס עף'כס 'וסיף אכ)ת'כםאיה'%

  ברוך  הקרוש '  שתברכנו לנו א'פש' א' משה רמנו5)
 ככ)ככי זרעך את והרבת' אנו ' אכ'נו אכרהס את הכטיחהוא

 קצברש נותן ואתרץ הארץ כעפר זרעך את ושמת'השמים
 r~Pi כן לו והיות הרבה נסכים %) שהד ימלך משי%כרכ)ת'נו'

 נכס'י את מניח אני אס אמר ' ה'ם ימד'נת יצאת צריךוהיה
 אפיטרופא ממנה הריני אלא אותם ומכזכז עומר הוא ינ'ביד
 ל' הן לאפ)טרופא 1% אמר ההגוש "ro משוהנר'ף שיגד%עד

 כר' משיו לו ונתן עמר כידך אכ"מ 5' שהניח וזהבהכסף
 משיי א45י לך נתתי יא 5ך שנתתי מה כי יו אמרפרנסתו'
 משה 5הם אס כך 5ך שמור ה)א הרי אביד 5ך שהניח מהאבי

 משלי ת פעמים איף ככם עף'כם 'וסף 'לאיהיכט '5'שראף
 %כס, רכר כאשר אתכם ויכרך , וקםיש

 כחוי
 וכצמחי , ימים

 ן פיסקא מייק , לרוב השמיס וככוככי הים וכדגיאדמה

 "ימינכם "נ' מעצמי אמי5הסי" פכייאש"איבה
 מהם אהד הירה טורחנים שהיו מלמדטורחכם

 ראיות 5י יש D~p' Nanh 5י יש אומר נדין חכר) שנוצתתאה
 טרחכם נאמר 5כך , דיכים ע5יכס אני מוסיף ' רן אנילסחר

 מלמד משאכם ' סורחני שהיו מלמד טרחכם וריגכם'ומשאכם

 עמרם כן ראה מה 5צאת,אמרו משה הקדים אשקזרזסיםטה.י
 ראת מה אמרו לצאת איהר , ביתו בתוך שפוי אינו שמאלצאת
 עצות ע%יכס ויוער יושב סכורי אתם מה לצאת ש5א עמרםכן

 שנאם כעניין און בית מש5 וחומר ל שחינגות עייכסומחשב
 נאמר 5כך יושגחו שאשתו בידוע , ראובן בני פית כןואון

 וריבכם* רגזנים, אפקזר)סי'והיו שהיו מלמד )ריבכם,ומשאכס
 כשביי סיע מועיד, אחדתה

sl~'S שת"ס ן שתים 
 5כך שישקטוף בשמי

 נ~
 NpDtbi' ספק רונני' שהיו מימד ור'בכס

 עצה' דכי 5כם הכי שנאם עיצה אי" "כ) "'! יכם'הבו
 דעתינו ע5 עלתכם וכי twaw~) ' י1 נתחכמההכה

 חכמים , כספים וותיקים אנשים לותר תלמ)ר r1D1 ,נשים
 אמר חכם איזהו 5) אסר יוסי רבי את אריוס ששאף זהונכונים'

 ג% נכון אלא אינו או תימור אוסר אתה ' תימודו הטקיים4ו
 דומים חכמ'ס , לחכמים נבונים נין מה נב)ניס נאמר ככרהרו

 מכ'איסיושנ כשאין שמכיאיםלראותרואה עשיר5ש)5חנ'
 מניא יראות מביאייו תגרכשאין ישיחני רומהותוהה'נבון'
  הרי יכם ידועים שיהיו , לשבטיכם וירועים , ורואוץמשיו

  הוא מקום מאיזה יורע איני ' %פני ויסב בטייתוובאשמיזענף
 , הוא שבטומאיוה

 גיריהם סאתם אותו מכירים אהס אבי
 רבן ' 5כם יד)עיס שיהק 5שבט.כם וידועים נאמר לכךאותו
 שיהיו עד יושנת וישיבה ישיבוץ כ5 אומר גמייאף בןשמע)!
 ובה 4שמ פיזני איש ראה זאוכרומה אחריו, מרנניההכראת
 טיסיו ישבטיכס וידועים ני  ינך , יישב שיא  איספלוגיראה
 אותם חתם מניתם  יכויאט בראשיבם'  ואשיבס ' יכסירועיס
 ואשימם יומר תימור  שמונים אינן קאו ואם , ממוניםהס

 אינם  יאו אם  מטובים הס הרי המבהאותם אני אםכראשיכם,
 אינן קאו גרוייסואס הריהם גדיתםאותם יבויאטסמונים
 גראשיבם ואשיסס אוו רבא , ~D1tW ברא יוכר היבורגרופיס

 4א הום ן שמורש ראשיכם הרי  רבתכם את  שיתרחםאם
 שאש0ותיהס מימד שטזרי ראשיכם אין עצמיכם אתשימרתם
 אדפ בן הו~פאומר וכ( ן דייניהם בראשי תלוייםש%יטרא5

 לכות נחתיךצופה
 ישראי

 אותם והזהרת דבר ספי ושמעת
 , פיסקא פייק ,ממני

 * %עשחז  אשררברת טוכהדכרא)תיותאמרוליזענר
 לימור גארד ממי משרה  רגינו לוסר לכםהיוו

 תימירך, אומתימייי אומתלמירך ממךתורמז
 ממך וף4י

 יום ארבעים יי עם שם ויהי מנאמר כעניין עליהםשנצטערת
 הייחס רגליכם שתחתעקבי מה אני יורע אלא לילהוארבעים
 חסר אלף מזנים שהם aut~1i עיינו ממנה הוא עכשיואומרים
 יגו  נושא והוא רווון 5ו מכיאיס אנו שומע אינו אס ,פרוטרוט
 הייתם סתעצף כשהייתי אותי ותענו נאסר לכך ' בריןפויס

 פיסקה סי'קאובריסיעשהמהרה'
 את ואצודד חכמים  אנשים שכטינס יאש'אואקח

 אשריכס יהס חסרתי ברברישופטיכם'משכתיס
 אים בני ויעקב יצחק בביאברהם עי להתמנות באתטעימי

 , חיבה כףלטון מרעיתו צגן  חבינחלתו וריעי אחיםשנקראו
 מכוביו שיהיו וירועי אנס"חכמיס Inc~wl אקא מצא ויאהיך ימשה יתרו וי שאמר מלמופז אטר וה ויוועים  תכסיסאגשים
 ובמתן כמשא במכרראשיכם ראשיכם במקח ראשיכםעייכם
 נאמר לבך אחרון ויוצא ראשון בכנס ויציאה בכניסהראשיכם
 איפים שרי  עייכם, שיהיומכוברים עייכם ראשים אותםואתן
 נתפס אחר חסר ותשערץ ותשעים מאות תשע אצא היושאם

 * לפניכם היוים ושוטרי שנאמר כעניין ברציעתה המכיםאייו ושוטרסי עשרות, סרי חמשים שרי כן וגבו , מאותשרמשרי
 , פיסקא סליק , העם 5כף מחשים והיויסואוטר

 אחיכפ כק שמוע יאמר ההיא כעת שיפטיכם אתואצוה
 * ברין יוומתוני0 יהם אמרתי צוקושפטתם

 כבר א%תאמר ושיש שתים אחת פעם  כלביך ריןשאסבא
 ן ברין מתוניס הוו אישן ושיישחףו ושיניתיו וחיני  וה ריןבא

 והעמירו ברין  מתונים הוו אוסרים הנרויתם ננסתוכךהיו
 לשעבר , ואמר ההיא nva ' לתורה ועשוס!יג הרבהתלמירים
 מש)עכריס אתם הרי עכשיו עעמיכס נושות עומדיםה"תם
 שהושיבו תסמא בן וליעזר נור' בן יוחק ברבי ,Inwpa '5צףכ)ר
 ערגן ןעת ירים, התיש בהם הרגיטו ויא גטייאיבישיברערבן

 נכנס כשהיה קנתור שם שאין כידוע שא), ואומר נכנסכשהיה  בסי'" שירכן כךהייתהסירתו 'הףכוףשבואצ%התימירים
 רכי את ומצא נכנס קנתור שם שיש כידוע שאיו אוסר היה%א
 אצ5 5הם שישכו חסמכם בן איעזר רבי ואת נורי כן'וחנן

 הורעתם חסמא בן איעזר ור גורי בן יוחק ר א%1הסהתפסידי
 ישעבר , השכור ע% שררות לעשות מבקשים 5onawציכור
 ישמעאל רבי מידתושף היה כך ' אחיכם שמועגיןלציבור, ר שוע יע ןיע2

 ירון בא אם ישר" ואחד גוי אחד 5רק אצ4 כאים שניםכשוץו
 הלם אוטות נריני ואם ן ישראל כדיני דן היה SNIWtבדיני
 תובע כצדק) צדיק , צדק ושפטתם ' העולם אומות בדיני דןהיה

 זה ראיותוסכ'4ש
~Dlp 

 אומר וזה היא ש5י אומר זה כטחתו
 בתוך עשב ווה ייא שיי אומר וה גפרתו חורש חח י היאש5י
 וה , %9יהוא אומר תה ,גיתו

 מחויי
 היא שיי  אי בשריהוווה

 * ראיות ומכריש תוגע בצרקו צדיק צרק' ושפטתם נאמרהבך
 nwwi בין לאשתו איש בין אלא ל'  אין גרו,  אחיוובין וביןאיש בי4 , יתומים  רניס אמרואין סיכן הקטן, את יהוציא איס'בין
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4א135קבב.דבריםקכא
 תימוד מניין לחכירתה משפחה בין 4משפהה אגמה מןלאוש
 וכק איש ניןיומר

 אח'ומכי
 ע4'ו שאוגר זה ' גרו ובי( ' מקוס

 הו~פ חרשתי לא אוסר והוא שלי נתוך הרשת אמרלו ,דכאים
 נחמר לכך המית לא אוכר וה41פ עכר את  שורךאוסרהסית

 ונון 5א שכט זה נר) וכק אחר דבר  דכרין עייו שאוגר נרונק
 ן פיכקא סלק חותנו' זה נרו ובין 4א , שושבינו זהנרו

 ן דיינים להושיב הממונה זה במשפט, פניםתכירו

 פלוני איש ' דין אוכזבנו נאה פיומ איש תאמרשמא
 פיוני איש ' די(ן אוסהכנו קרובי פלגני איש דיי(, אושיגנונטר
 אושיבנו לשון נכל יודע פ4ומ איש רייק אושיבנו ממוןה14זני
 שהוא מפני הזכאי'4א את ומהייכ a'mn את טזכה נמציתריין,
 כדין' פניס הכיר עליוכאי1% מעלה שאינויודע' מפני ו4ארשע
 עשיר וזה עני וזה הואיל תחמר שמגש ן תשמעו( כגדיכקטון
 תימוד בנקיות מתפרנס ונמצאת אזכינו ףפרנסו מץווהוזה
 תשמעון כגדל כקשן אחר דכר ן תשמעק כגרוף כקטן*מר
 זה , עשיר ש4 דו כב פוגם אני היאך האמרשמא

 חייב שאתדר 4ו ייתן אומר חוץ וכשיצרח אזכינו ,דינר כשכיי
 איש' מפנ' תגונו %א ' תשמעון כנדו% כקט( כומר תףמוד4ו

 דבריהם את תשמע שרכש ער לפניך %דין שניס באיםשאם
 הזכאי יזכות להיכן 'ודע אתה ואין הדין את שמעת 'ישתוק רשאי אתוש א' הדין 4ך מש'תניוה ישתוק רשאיאתרה

 הדברים שנאמרוא4רה לשתוק רשא' הה"כאתהזיוץ'כאת
 ,W~W טים ' ומשפט אמת %רערג' איש אמת וכרו ' תע'שואשר
 קטן לסקוס וגדול גדוף למשום הקטן את  המעינהאומר גמייאי כן  שטעון רבן ' כיצוע וה אוסר הוי אמת משפטבו
 זה הרי המבצע כף אומרים וחכמים , כיעועזהו

 סנאי
 שנאמר

 ובנאץ  הדיינים את משכח  וה נמצרה , יי נאץ כרךוכיצע
 מתיירא תאסר  שמא איש  ספני תגזרו לא  אחר רבר , יוצרואת
  ידייק שמא או בבי את יהרוג  שטוש פולני איש בפניאני
 %א יומר תימור נטיעותיי את 'Yts'P שמזפ או  גריסיאת

 ראו ישופטיס  ויאמר או% "וא ביהושפט וכן , איש מפניהגורו
  המשפט כי ' ייי אם כי תשפוטו יארס %א כי עשיתם אתםבה

 ימשה בה הקרוש %ו אמר טכס יקשה אשר והרכר  הוא4"היס
 קשרו רין רן אחרז שאין מיריער שאני חייך קשה  רין רןאתה
 p7aw~ 1  יכול שתימיר-תיסירך קשה ויין עלך סכיכםשאני

 וגן , ציפחד כנות ש% רינ( וה אתהיכוילשומעוואיזהזהואין
 ויגש אומר הוא וכן ' 'י לפנ' משפטן את סשה ויקיב אומרהוא

 ויאמר השער כתוך שמואל איטאוי
 שאזי

 ' הרואר" כיח איזה

 ששואיהעי
 כרש הקרי %ו אמר הרואה' אנכי )'אמר שא41 א4

 ואימתי רואכם אתה שא'( מודיעך שאני חתך ' רואה אתההוא
 'שי " ואשערך וי שמן קרנך מולא לו שאמר כשעה 14"וריע
 ירא כבואן חחי אומר מהו סלך לי בבניו ראיתי כי הלחמיבית

 %א הוגש גרזך הקדוש %ו אמר , משיחו יי נגד אד מאמרא4ואכ
 וא4 מראיהו אי תביט אי הקקה אמר_ןו הרואה שאניאמרת
 יוארק הו השטס יראוק האדם כי  מאסתיהו כי קומתוגבה
 ן פיסקא סליק ,4לבכ

 אשר הדברים כ% את לאמי "ת'א כעת אתכםלאצוה
 ממונות דיגי שבון הדכרים 'Imwp אקו 'תערנו1_

 והנוראת הנרום המדכא את וניד טחורב ונסע '4דעינפשות
 סרוחיט  ועקרביעקשתות כקורות נחש; שראו ארס בנו ,אהוא

 הסרבר כ% את אוטר המש עליהם '  לפניהםומדשינים
 רבריס ומה , וחומר קי רברים כברנאמר והיא ' ההואוסבורא הגרוי

 אחת על ח10ריס שאינן דברים , %פניהס כבש"יס  הטוריםשט

 , פיסקא סלק ן מחורב נאמוונסע %כך וכמהכמה

 *ט אום אט סעצסי משהיא להם ncwIאףינסלאומר
 ן לכם אומר אני הוא כרוך הקדוש טפיאלא

 יסיך מש4 , לנו נותן א4ואנו ג אשד האטוה הר עדבאתם
 ואומר  אותו מחזיווומראדז והיה אחד לפידנונ בע אתשמסר
 הייו הויתים וכי וכיהכרמיס הס שיך הייו הנפגים  כי%ו
  שיך וואזה שאתה בימה יו אמר והיראותם משיגע הםש*
 אום משה היה שנה ארבעים בכ'דכר שהיו בזמן ישראל כךהוא
 מיס נחלי ארז ורחבה טובה ארז אל מביאך אלהיך ין כילהם
 אומר לארז שבחו כיון וכהר כבקעה יוצאים ותהומותעיינות
 ואם ' %ך  איהעיגוחן י; אשר האמורי הר א% באתםלהם

 ן הארץ  את אלהיך יי לך בתן ראה ומן הגיע %אתאסרוועריין

 כעיניכסן רואי שאתם מה "א משמועה 41א מאומר לא אואבי
 ן פיכקא מייק , יך אבותיך ייאיהי רבר כאשר מיד רש,עףה

 אומר הוא ויהדן כעירכוכיא' . כלכםאל'ורגכץ4בון
 יידיס שכטיכס ראש' כל ' אליותקרכון

 הוכש וכאן היאשים את מכברים וקינים הזקנים אתמכברים
 דוחפים '%דים כערגוביא ותאסרו ' כולכם אף' ותקרבו(אומר
 כשיהרה 11DNfll ן הראשים את דוחפים זקניט הזקניםאת

 עיוכים שמעון רני אם ' החרז את ינו ויחפרו יפנינואנשים
 כשהייתפ אם ףהס אמר י מרגלים להם .בקשו שכך ארםבני
 שאתם עכשיו , טרגיים לכס בקשתם יא  ושוחה עדבהבארז

 לכם ביקשתם ודבש חיב וכת ארץ ורחבה טוב  יארזנכנמתס
 הררך את ' מדברי הם לשון וה רבר'באי אותנו וישיבו 'מרגלי
 דרך 4ך ואין עקטומיות כה שאין דרך לך אין ' כה נעיהאשר
 אשר הערים פרשות,ואת בה  שאין ררך  ואיןיך מקומו בהשאין
 פיסקאן סליק ,  עריה  אנובאי דרך !ntlaa לידע , איריםנבוא

 ואם י הוא ברוך הקרוש בעיני ויא הדבר  בעינייורטב:
 ן תוכחות רברי עי גבתב ימה  טובבעיניוהיה

 נותן ן הין א% ' זה המורך 4 מכור לחצירו שאטר %אדםמשי
 נושא ועא כמה אראך ואני אתה בוא הן %ו אמר לנסיון ליאתה
 א% כלום מעכבו שאי( שראה כיון כבקעה נושא הוא וכמהבהר
 ואקח הרכר, כעיני  וייטב נאמר לכך 11mVa~ לשאת נשטףלא
 שבכסי  1והמסו%תים  שבכם הברורים  מן אנשי עשר שניבנס
 מגיד אנשים ינ מכס ואקח לום צריך אני לשבט'מה אחראיי

 ' פיסקא ס%'ק D~tp/ יוי ו('ה,וכט שיאדבתוב
 מינףים שייך הכתיב מגיי חני"י' ההיהחע*ויפנו

 ההרה יהוש לש%והי אמרה רחב וכן , בהרלעלות
 ,witpn רוח עליה ששרת מלמר הרורפיס בכס יפגע) פן4נ1
 אלא 'D'Q שלשה לאחר לחוור שעת'דיס יודעת הייתהמניין
  ערנחיאשכויימימד ויבואו רוההקורש, עליה ששרתמלמד
 היהים רו ער אוסיוינואו בואתה  כיוצא סופו' ש6 לסגקרא

  שהיכו סימר אוחה וירגון סופו, שם עי שנקראהורבח,טגיר
 , פיסקא סדיק שתיוערב, אתנים ארבעהבה

 שכך אדם בני  עלובי '1pDW ""ט'אר מס'שיףריקחו
 כאיסר תאינים כאיסר  שבוטף  נט%ובירסכארםנ

 יכון בי אותה וירשנו נעיה שועיה םכיהארצ%כקךייןגבוחה  ישראי שארץ הכתוב מגיר ויורירו"ינה  י כרבט,בירםעגבים
 ויבואו ממצרים  ויעיו הארוואו יעלוויחורואת ואו , להבופל
 יו אשר טוברץהארז ויאמרו רבר אותנו וישיבו ' כנעןארצח
 ירעתהן וא אמרו 4א אמרווה4א למזכתה לנסוכי נותןלהינו
 ותסרג  לעיות אביתם 41א כן אעם וכיב טובתהיהושע אמרמי

 ן פייקא מריש ז איהעסאתפיא
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קנדואתחנןקננ
 יזשב'ם שו"1 מלמד כשנאת ות"מיינ"ה4כםדוזרגנד

 ן כמתלהמי דנרים ואומרים כשכנותיהםבתוך

 סכין אנ% ' כמתלהמים נרגן יכוי שנ כמתלהמיםומתרגנים
 דא ' בטן חדרי ירדו והם שנ כריסן את ובקעה השמים מןירדה
 ובוכים משכנותיהם בתוך יושבי שהיו מלמר כאהליכםותרגנו

 או דווים %כס אי להם ואומרים כניהם את ונוטייסכמתלהמי

 ומעמירים מהם ושובין מהם הורגים יהיו %מחר ס:ופיסלכס
 שונא הוא שהקדיברוך אות:ו.איפשר 'י בשנאת בקלון,אהסס
 הם אלתי י' אמר אתכם אהכימ ככרנאמר 11:רי ישראלאת

 כה רחמך עי דכליבך מה הוא משיהד'וט הקנהשונאיסאת
 כעניין , יהשמדנו החמורי כיד אותנו לתת , עלךדבליב,ה
 עיינווהכריתו ונסנו הארץ יושב' וכל הכנעני משמעושנאמר
 ' a'pD'ti סליק , הגדול לשמך תעשו ומה הארז מן lat~uאת

 היינו אחרים אדם מכני אילו רבינו משוה%ו "מיי לאם יכניני את "מסי "חיני "נחניעיי,םאנה
 שכנינו אדם מכני אקא מאמינל היינו יא הללו דבריםשוסעים
 גכוהובקומה שהיו 1Q~D'Illll עם בנותיהם, ובנותינובניהם
 ונצורות נדופות עריס כאזכלוסיהס' מרונים שהיו מלמרורב,

 הבאי תורהבישון רברה אומד גמייאף בן שמעון רכן ,בשכים
 שאמר מה אכל , הירדז את היום עובר אתוה ישראל שמעשנ

 כנוככי זרעך את והרנתי אבינו לאברהם ה41ש ברוךהקדוש
 ~nlJQS יוכו' אם אשר , הארץ כעפר זרעך את ושמתי ,השמים
 רנונו ענקים וגס , הכאי דנר אינו , ימנה זרעך וגס האוזאת
 5כן שנאמר כענוין ענקים נבי ע% ענקיס שם שראו טימרשם

 אומר אני מעצמי יא להם אמר אליכם ואומר , גאוהקנקתמו
 בראון 4%1ש תערצון %א לכס, אומר אני הקבה כש אידשלכם
 להם אמר ףפניכם ההויך אףהינם יי אני בי מה בפני ימהס
 יעשות עתיר 1Sttvn הטסים וכי במצרים נפם יכם עשהמי
 אתכם עשדץ אשר כב% ' %ארז נכנסים כשאתם ניסיםלבט

 האשינו יהנדס מאמינים אתם אין אם ' %עיניכםבמצרים
 ' סידרא סל'ק 'לשעבר

 ואתחנןפרשת
במ:ע::':'בם:ואתחנן

 עמרו שכים פרנסי שני עזות,יענה
 רבונו להקיה אמר סשה ישראל מיך ויוד nwa יישףאף4הס
 אוסרות הכריו' יהיו שלא אחרי תיכתב עכרתי עכירה עלםט%

 מחזירים יהיו שמשת פני שיאבף סי ע% ואמר שגזרלמלך תשי ' נצטורץ ש5א דבר שאמר או בתורה משה שזיףדומה
 ואכיוץ ליקטה טובים כת אחת אשה הלכדר , בעקיפיםאותו
 בבקשה לך בעקיפיס,אמרה אותה סחז'רים והיו , שבישתפני
 דומת atla1N המיך בני יהיו שיא סורחני 'paln הסיךסמך

 כשהם , כישוף דבר בה שנמצרת או , ניאוף דנר כהשנמצמץ
 אני כך שכשבי% יודעים בצואר תלוים שכיע.ת פגירואים
 שעברתי עבירה הוא גרוך הקדוש לפני 'ntua אמי כךסחורת
 היתרץ שלא כותבה הריני 5ה הקדוש 15 אמר ' אחריתכתב
 במדבר מריבה בסי פי מריתם אשר ע% שנאתר ~otan ע%אלא
 שמהיך וימיך אומרמשף שמעון רבי ן העירה כמריבתסין
 ונר"נכה צר !1pai' שהגיע ער כקרוני' ומהלכים בררך עמויכנו
 שרויבשהיח בשברה רציו  עיבונקטעה ניסמוג בגו, על שלוקרון

 באן ואוסר שנים או פעמים שלשה מזכיר י מקום %אותומגיע
 המקום כך אף ידו נשכרה רגם נקטעה שנו ניסמת בניניזוק
 כך יומר מריכול סי מריבה מי מריכה מי פעמים שישהמזכיר
 בידי נשבטו אום הוא וכן סשה את הרגתי כך אהרן אתהרגתי
 עבירה הוא ברוך הקדוש לפני אמר המלך דוד שופטיהם,סלע

 יך שוה 5א המקום אם54ו אחרי תכתכ %א יפניךשעכרתי
 מש% , 15 מח% שאהבו בשביף אומרות הבריות 1nfwנקם
 אום הכף היו , בשנה חשה כורים איף המיך מן שקוהלאהר
 המקך משכנו "א , אילו כורים כחלף לעמור יכוי שזה ראיפיש
 הם%ך נכנס כלוס לו שייר ולא שיגר אחת פעם אפרכי 1%וכת

 שעה בחותה , המכר אכן ע% והעמידן בניו!כנזת'ולביתוונטל
 דור ע% באות שהיו פורעניות כ% אף ז כלום בידו שאף,דעו
 חנניה ארבעתים'רני הככשהישים ואת שנאבר מ!כפלותהיו
 אותו עי והוכיחו כא הנכיא נתן חף עשר ששה ארבעתיםאמר
 העכיר יי נם לו אמר ונתן ליי' חטאתי אסר דוד מעשהמעשה
 מיך ורוד משה לישראף להס עמדו סוכו פרנסים שניעשית', כעיניך והרע חטטתי לכדך %ך ואסר , תמות וידניחטאתך
 ן הטובים ממעשיהם העכירות את לתלית יכולים והיו,שראף

 והומר ק% הבבר זה ' חנם אלא יהס שיתן Dlp~nI מן בקשו51א
 ולא הטונוס כמעשיהם העכירה את עתיות שיכולים אילוומה
 מאלף אחד שאינו מי חנם אינש %הס מיתן המקוס מ,ניקשו
 שיא וכמה כמה אחת ע% מת%מיריהס רככות וריבי ילאיםאלפי
 א% ואתחנן אחר דבר , חנם א5א 5! שיתן המקוס מלפנייבקש
 רינה צרה נאקה שזעה זעקה תפילה נקראת %שונות עשרה 'יי

 נשוףופגיעה
 ופילוי

 במצרו ועקה חינון, חייוף עףירה עתירה
 fata~ ויהישנאמר

 כנ* ויזעקו מצר:ס מלך וימת ההם הרכים
 שועתם* ותע% שנאמר מניין Inviv ויזעקוי העכורה מןישראל
 אקרא 4 כצר מנין נאקתם'צוה את וישסעאיהים מנייןנאקה
 מנייןן רינה,פניעה כעדם תשא אל ואתה שנאמר מנין ,-ינהיי
 מניין ניפו% ' גי תפנעא%

 שנא"
 * כראסונה ין %פני ואתנפל

 יצחק ויעתר שנאמר מניין עתירה ' י; א5 ואתפיף מניקפילו%
 ויפ%%, פנחס העכר מניין אשתו,עמירהליו%נכח

 ממין חילוי

 מש% יאמר' ההיא בעת י4 א% ואתחנן מניין חינון י משהחחי
 י קיעיא מדינה שיעשה המיך מאת שמבקשים מדונות%בני
 שערש הרי אמר לפמו ויפלו אחכים שני לו היו אחתפעם

 משוץ כך י קיניכם מרינתינו שיעשת המיך מלפנישביקשנו
 שאכנס שאבקש שעה הרי אמר %פניו ועוג סיחזןשנפיו שראתם כיון %ארז שיכנס הוכש ברוך הקדוש מיפנימנקש
ylh'~' שאמר הרברים אחרמן זה , ההישן נאםרבעת 4כך 
nwaאתרץ אין או %י עושה אתרץ אם הודיעני המקוס לפס 
 לאמר וזומר תלמוד ומח לאמר יומר תיזמור שאין הזהיעם אעשת מה nwQ א% יי וידבר י עושרה אני יו אמר 5יעושרץ
 אתרץ בו כיוטא ' לאו ואס גידם אפוף אס הודיעני לואמר
 ופרץ %אמר %ומר תימור שאין י4 לפני משה וירבראומר
 אס גואלם אתרץ אם 5והוריעני אמר , לאמר ~מרתיזמור
 הודיענ* יי%אמד א5 משוה ויצעק אומר אתיש בו כיוצאה%או
 ףרבר בואתהאוםו כיוצרת %און אס אחזי מרפא אתרץאס
 עיירת ממנוה אתה אם חוריעני 15 אמר , יתאמר לפנימשה
 שאין לאמו, ההיא כעת אומר אתה כך , לאו אםפרנסי

~laSni ארז* אכנס אס הודיעני %אמר יומר תבסור מה %אמרלזמר% 
 שנאמי ההמיס סייח יקוו שנאם סקוס כף ' לאואס

 רפוס יון
 האיהים עד שו הצין מרת זו אלהים שנאמר מקום כ% ,וחנון
 ן עיסקא מייק ז חק%% %א "הים 1a1alI, שניהם דבריביא
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יבקנוואתחנץקכח
 שאמרת כשעם נדר' התרת4' החיות'אתהא%היאתה41

 אסרתי ' מצרים מארץ 'שראי כני את הוצא לד5'ש
 שנ זזמאצ%ו שאינ' ליתרו נשבעתי שכבר 'כוף אינייפרוך

 שכוערת אלפו הואלה ואין ' אתו;איש %שכתדואלסשדץ
שנאמר

 ו'ואי
 אתרה ' החכות אתה אחר דנר ' העם את שאו%

 כשערה בניך ע% %פנ'ך ומתפי% שאעמר פתח ליפתחת
 סשה וכ' ואשם'דם' סמני הרף שנאמר העני' במעשהשסרחו
 ש% רגבו לפניו אמר כך אלא הווה כרוך בהקדוש היהתופס
 עמדתי כנ'ך 'bp ואתפף% שאעמוד פתח %' פתחת אתהעולס

 סבור הסת' יעומס וסיחת חפ'%ת' ושמעת ע%קסוהתפיסתי

 קף דברים והיא ' עמ' התפףףו לא וחם ' גתפייה עסתםשאני
 הרבים תפולת נשמעת כך הרב'ם עי 'חיד תפילת אסוחומר
 ' עכרך את %הראות ' וכמרץ כמה אחת ע% היחידע%

 ישראכ[

 עצמז שקראו חש ' עבדים קראם והקנה עבדים עעמםנקראו
 עעמם קראו ש4%י ויש עכד'ם' קראם %א 5ה והקרוש'עכר'ם
 ש5 ' עכד קראו הוא ברוך והקרוש , עברך מעי תעבר נאא% שנאמי עבד עצמו קרא אכרהם ' עכסם קראס והיכהעבדים
 מכ% קטונתי שנ ' עכד עצטו קרא יעקב ' עבדי אכרהםבעכור
 עכד קראו כה והל ענדך את עשית אשר תאמת ומכףחחסריס
 את להראות עבר עצמו קרא טשה ז עקב ' עבת ואתהשנאמר
 עצמו קרא דוד , מת עכרי שומשה עכדי קראו והקכה 'ענדך
 שבא5 עכו קראו 5ה והקדוש אמתך בן עכרך אני שנאמרעכר
 מכסן יוצרי שנאמר עכד עצמו קרא ישע'רץ ' עכדי דור%מען
 קרא שמוא% ' ישודהו עכדי שנאמר עכד קראו והקכה לולעבד
 , עכדך כיר נתת שדאתה עכד' עצמו קרא שמשון , עכדקצמו
 %עכדד שוונתת עכר עצמו קרא עכר,שלמה קראו %אוהקכה
 ש5 אביו ברור תלאו איא , עכד קראו יא והקכה , לשמוע%ב
 קראו 5ה והקדוש עכר עצמו קראו %א איוב ן עכרי דודלמען
 ןכ%ב%א יו עכד נון בן יהושע וימת , קראועכדוהקדוש5ה עבי עצמו קרא %א יהושע איוב, עכדי א% %כד השמת שנקכד
 אליקים כלב, ועכד' שנ עכך קראו בה והקדוש עכר עעמוקרא
 'לא%יקיפ %עכרי שנאת עכד קראו הוא ברוך והקרוש עכד עצמו קראא

 ורוכני
 ש5 עכר קראו כה והק עבר עצמו קרא %א

מרוככי
 והמקום עכד עצמו קרא לא דניאל , עכרי שלשיאי כן

 נביאו הייא ר"הא נגועכרוהי ועכר מישך שדרך שנ עכדקראו
 שנאם עכדים קראן והקכה עברים עימס קראו %אהראשונים

 אב בניין זה גורלך, את ' הנביאים עבדיו אל סודו גלה אסכי
 שהניא מכות עשר החזקה,אילו ידך ואת שבתורה, גריך4כ%
 בשמים אי מי אשר , ירך נטה שנ כמצרים המצרים עלהקבה
 ודם כשר טירת ' הקדה מידת ורם כשר כמדת שי4פובארץ

 סקנתרורים מן מתייר~ווזוא הפרכיאש1% ע%אפרכוסיושכ
 אי מה מפני סקנתורחם לך שאין אתרה , יהזירינו ש4%שסףו
 הוא מתיירא שיי בימח ע% יושב ודם בשר לי,מיד מוחלאתה
 מפני ריומכוס %ך ן שאי אתה יחזירינו' שיא שלו ריתיכוסמפמ
 ,וכנכורותיך, כמעשיך,כמצרו יעשה יי,אשר מוחל אתה אימה
 י הירדן ע% וכגבורותיך כמצרים כמעשיך אחר דבר , היםע%

 מלפני מבקש משה שהיה איפשר יאיארץ נאאעברה
 %א כי נאמר ככר והלא %ארץ שיכנסהמקום

 וגזר עכדיס שני %ו שהיו 4מ%ך משף , הזה וברדן אתתעכור
 עלי גזר מה אמר 'ום שלשים "ן %שתות שף4פ מהם אחדע%
 וגזר חזר רבו דברי את לפת כדי למה כד וכ% שנים שת'אפייו אחת שנוה אפיקו טועמו איני 'ום שקשים עד "ן אשתהשקא
 יחי,ת 'taw איפשר אסך 'וס שישים 'ין ישתות שףא השניעף

 לד רבו, את %הכב וכ%כךכדי י אחת שערם אפיףו ן יקכףא
 1 %ארץ שיכנס מלפניו ומבקש המקום דברי מחבב היהסשה

  קראן  הכוי והיבנון הזה הטוב ההר ואראה נא אעכרח נגלכך
 ן יויראה כהר היום יאי שנקושר הר קראו אכרהס , רואותו

ntpw1ן יו בית הר יהירה נבק הימים כאחרית והיה , הר קראו 

 ונעיה יכו ואמרו רכים נמס והיכו שנאמר הר אותו קראוגויס
 הףכנוןן ראש המקרש,ניעהאןלי בית זה%כנין'זה יו, הראף

 שמלבין לכנון שמו נקרתן %1מה , יפוף באדיר והיכנוןואומר
 איעתר רבי י אלי שמע %1א %מענכם ב'ייייתענר ' פ'סקא סמק 'ייפינו כשיג כשני חטאיכם ,היו אס שנאמר ישע% ש%עונותיהם

 אום יהושע רבי , הימה עייו נתמלאאומר
 בשבילכם ףמענכם, ' עוברה מפני %שוח 'כולה שאינהכאשה
 נודר יאדם מש% , הזרת כרכר עוד אלי דבר תוסף לךאלנ יואיי ויאמר הפייתי, קיב% %א אלי, שמע 4%1ש , כך 5ינעשה
 יייינים עושה אתה דוגמא %ו ףך,אמר רב "י יי ויאמר דארבך, דברי לשמוע עליך מה , נדרו לו והתיר רכו אצ% %ו הויךאין

 שאמל ירי ע% ,~auDl' יאנשא גדול חכם מהמשוהשיאמרו
 הדין את המענין לארץ יכנס שיא גדרה נגזר המורי נאשמעו

 %ך ס2'4רב משה ומה וכמה כמה אחת עף הדין אתוהמעותין
 כנ* שאר , המקום מיפני רחמים מיבקש נמנע %א תוסףאף
 מת כי יוצויכיתיך חזקיהשנ ומה אחתכמהוכמה, עיאדם
 שהית המקוס מיפני רחמים מלבקש נמנע לא תחיה ונאאתה
 מן עצטך ימנע %א ארס שי צוארו ע% חרה חרב אפיםדורש
 אדם כני שאר ' ויתפלל הקיר אל פנ'ו חזקיהו ויסב awהרחמ'
 הרכת יגימשה אקרב אחתכמהוכמה'יאויאטר11ע%
 א4 בידי לך הרכה לחכירו שאומר כאדם , הכא יעולם כירי%ך

 עובף יחבירו שאומר כאדם רך רב אלי יי ויאמר דא 'תסיישני
 יפת יעקכ בן איעזר פר מיכן תוסף, אף , פיומ ררך ע%פיוני
 טוכיס, ממעשים יותר כתפילה אחתשעה

 שכשכיי
 מעשיו כ%

 העומדים אמרו מינן עףה, 1% נא ובאן עיה %ו נא יא משהשף
 ש5 ומתפ%*ם ישראף ארץ כנגד פניהם הופכים יאיץבחוצה

)liilanmפניהם הופכו ישר כארז העומדים ארצם, דרך אלך 
 ן ארצם דרך והתפלי שנאמר ומתפללים המקדש ניחכנגר

העומרו
 כאיי

 ש5והתפ%%נ ירושים כנגד פניהם הופכו ישרן

 כנגד מניחם הופכים גירושיכם העומדים , הזאת העיראי
 המקדש העומדייכית הוה, הכית את ויתפל% של המקדשכ'ת

 ש ומתפ%לושוו'תפ%% הקרשים קדש' בית כנגד יבםמכוונו
 פניהם כדרום %דרום פניהם בעפק עומד'ס נמצאו הזההמקום
 כ4 נמצאו למזרח פניהם כמערב במערב פנקם כשייחיצפין

 שגזר %מלך מש% כעיניך וראה אחד' 'D~pa אלישיפתפ4*ס
 ש"נ פיטורין לפתח ננט שיו ,נה ימת 'כש שיא בנוע%
 כיון עמו, ומדבר משכו שלו לטרקני נכנס ' עמו ומדברמשכו
 א45 משח צסור.כך את ואילך סיכן אומ'14 %קיטון ףיכנסשכא

 'שרן מאוש משוך עצכיאינ' כל עולם שף רבונו :olpDnיפנ'
 וראדץ Irta'nDN חמשים שי חכי מי4פ הזה הירדן מיאאינש

 ;aw זירוז איא צוו' א'ן ' ;~pwin את ויצו ' תעכור לאבעיגיךכי
 חזק ' 'שראל כ% לעוט אליו אאמר נון בן יהושע משהאקרא
 יפני 'עכר הוא כי ' טוכופ ואמ1כמעשים כתורות חזק 'ואמק
 עוברים אק %ח1 ואס עוכר'ם לפניהם עוכר אתה אם הזה'העם
 נוחלין'וכן אין %או ואס נותל,ן מנחילם אם אותם' 'נחי%והוא
 כשלשום מהם כפףו כש םלחמרע יעשות כשהלכו מוצאאתה
 ונק וששה נשףשים הש אגשז מהא ףגו שג צדישס אישוששה

רקיע
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 חקכואתחנןקב'
 ער ין ארון עפני  ארצה פניו  עף  שביותיוויפף  יהוטעויקוע
 אהה יהושוע ויאמרהערב

 בי העביר  העברת 4מוה איהים יין
 ויאמר '  אשרהפך אחרי אומר מהארבי

 יי'אי
 לך  יהושעקום

 מתחייה רכך ימשה אמרתי כך %א פניך ע% נופל אתה זה%מה
 נוחלים עוכרואמנתי%ם אין יאו ואס עוכרים לפניהן עובראס
 ' אחריהם והלכת ש5חתס ואתה נוחלים אין יאוואם

פיסקא,סלק

 D'p1 כנ'"מעש' %נ1שנשכ נים כנ,"אמיל"סטונשב
 ננילן ונשב להם אמר אחר דגר , בפעורשעשינו

 כמהתפילות הובה' לביני כיריכם כמה ראו , פעור ביתסו%
  הכעסחס אכיאתס %ארץ איכנס גוירלשיא ובגויעתיכקשתי

 ח4%פ עיד וקא ' בדור שלארבעיסשנהאקוט%פנ'51שנה
 לקכ4 פשוטה שיו וימין , יפעור משתהויס שככםשגרופיס
 כבר י חרשים אתם הרי איהחקים,  ישראיטמע  ועתהשכיס

  פיסקא,  סייף ישעכר'בחוי

 יכר שני יפי  נאמר ים" ' אחי יי  אירובי ייישיאושמע
  לא  ויעקב יצחק אברהם כנו אל רכר ישראל כניא%

  דיבור  שיאסר  אבינו יעקב ווט  ישראי' איבני רבר או4נאמר
 תצא שמא 5י אוי ואומר ימיו כ% מפחד יעקכ שהיה יפייבניו
 Y'W~ כדרך פסולתממני

 מסנוישסעשה  יצא מאכוומי.אכרהס
 ' אחי עשו סמם יצאיצחק

 'שמעאי
 ותרא שב זרה עכורה עכר

 , עקיבות רבי דברי זרה עכודה שעכר המצרית הגר בןשרה

 עקיכ~ו רבי היה דברים ארנערה אומר נוחי כן l1V~Uרני
 אופ הוא מדכויו,הרי נראי ודגרי כמותו דורשן אני ואיןרורשם
 אומר ואני , זרה עכורה שעכר המצרית הגר כן את שרהותרא
 הידה p~nS וכשבאו שררות יעניין אלא צריך הוו לענין%א

 שרה 4כן , בכור שאני חיקים שני נוטו אני לא אומרישמעאל
 רואתה אנו ודבריי ' בנה ואת הזאת האמוש כן את גרשאמרה
 ,מדברי:

 ואני ' עקיבא רב' רברי יהם יאסף הים ינ' כף את אםיהס ומצחם %הם ישהד והבקר הצאן אומר את בו כיוצתי
 %רון סופם שכעולם וכקר צאן כ% יהס מכניס אפילואומר
 * יא אם  דנרי  היקרך עתהתראה הקורש רוח השיבתו 'אחר'ך
 'ושני ארם בן אימר אתה בו כיוצא ' מדבריו רואה אניגרבר"
 ו"רש אכרהס ה"ה אחר לאמר 'שרף אדמת ע% האלההחרבות

  דברים והיא  מבורשה ניתנההארז ףנו רבים ואנחנו הארזאת
 הארץ את 'רש אחד איוה "א ענד שיא אכרהם ומה וחוכרקף
 , הארז את שנירש די1 אינו א%והותהרכוק שעובדיםאנו

 את ירש אחת מצוה איא נצטוה שלא אברהם ומה אומרואני
 י הארז את סנירש דין אינו הרבה מצות שנצטוינו אנוהארז
 ועיניכם תאכלו הדס ייעי אמר כה כן ע5 משינם נביאוטה
 an~wplI דרכיכם עי תשפכקעמדתס והדם גירויכם א%תשאל
 רנ4 מדברי דבריי את אנ' ורואה , טמא רעהו את )אישתטינה
 וצום הרביעי צום יי אמר כה אומר אתדר בו כיוצאת 'עקיבא
 %ששוז יהורה לבית יהיו העשירי שוס p'awn' וצםהחמיש'
 בתמוז עשר שבעה זה הרביעי צום , טובים ו%כועדים%1שמהה

 , רביעי חודש שהוא רביעי שסו נקרא 41מה העיר היבקעשבו

 בראשונות הכקדש כית חרס שבו גאכ תשעה זה החמיש'צום
 צוג, , חמישי חודש שהוא חמישי שמו נקרא ולמה 'וכשנייה
'v'awnומי אחיקם בן נרקיסה שכונהרנ בתשרי שישה זה 
 צדיקים ש% מיתתם שקשרת י%מדך נתניה בן ישמוט%הרנו
 כטבת עשרה זה העשיר' צופ המקרש, כ'ת כחורכן הקבהיפנ'
 כשנח א4' י: וכר ויהי שנאמר OiW11t~ ע4 בכ5 מ4ך סמךסכו

 גתם אדם בן 4אםר %ו,1רש  בעשור העשיר' בהורשד"זשיעית

 עיירושים, בב% מ% סכך הזה היום עצם הלואת שם את%ך
 שביהורכם  אינש החשישי צוכ  הוא העשירי צום אומרואני

 בשתים ויהי  שנאמר עיהשבועה  ובזיוי  עיהמעשהמתעבים
 הפייט איי בא %גינתנו  יחורט  בחששה  בעשירי שבהעשרה
 רואוק אני ורכר,י , שריפה כיוס שמועה יום ושמעוועשו ,ונו

 ממנו 'עא יצחק ' ישמעא% ממנו יצא אכו'הםמדכויו'
 אוט הוא וכן מאבותיי שיצאו כררך  פסוית ממני htyn לאאט עשו,אכי

 אוטר  אנינו שהיהי"כ עייב עית , ברריאמר יעקכוירד
 * ייבוש וכגד יאכול 5חם %י ונתן וגוס עמדי איהיס  יהיהאס

 מכילמקום ,  יאיאיס %י י4 והיזק אבי nfa אל גשמםושכתי
 ש5~ו עלי שמו שיהה לאלווס 5י יי והיום %)מר תימורמה
 בשכן ויהי אומר ה)~י וכן , סיף ער מתחייה פסוית ממניתצא

 כתשוברן ראובן  שחור המקום מס' שנתכשר על בכנ"פסקת 4י שאירע %י אוי ואמר נזדעזע כן יעקכ ששמע כיון ן 1ג1ישראי
  הס עשר ששנים  בירוע  והיא  עשר' שניס יעקב בני  ויהיושנאם
 %%מרך תשובה, ראובן שעשה 5ה הקדוש כפי שנתכשראףא
 משוק שבח ער בעשה אותו עי ימיו כי מתענה ראובןשהיה
 אתוהמוצא ובן '  וא"ימות ראובן  ישי שנאסר כתשובהוקיבלו
 כר( והוכיחן לכתו %הם קרא העופם מן אביבו יעקככשנפטר

 יהם אמר נאחר, נולם אותם וקרא וחזר עצמו, בפכי  ואחראהד
 אמרנ העויס והיה שאמר מי עי מליקת ביבכם  יבם יששמא
 מחיוקת כןבנו אין כד מלזקת כיבו שאין כשם שמענולו
 הזמש זה על ' אהד יי אלהינו יי אלא העולם 'nfm מאמר מיער

 המטלה ראש ע% וכי , המיטרק ראש ע5 ישראף וישחחואומר
 אום wf1 , מסוית ממנו יצא שיא ושיכח שהודה א5אהשתחוה
וישתחו

 יסראי
 דכר י תשובוק ראוכן שעשרה המטה ראש ע%

 ה5ח 15 אמר ' ועד %עולס מפכותו כבור שם ברוך שאמראחר
 משכימים בניך שיהו ימיך כף מתאוה שהיית הרי ,ףיעקכ

 שמע את הקורכם אמרו מיכן שמע קריאת וקוריםומעריכים
 נאנף  ככר והיא נאמר, ףמה אלהינו "ו 'צא יאזנו השמיע%1א

 כיוצא '  החקישטוביוחר עיינו יומ'איהינויואחרומהתימור
 האדון פני את זכורך כ% יראה בשנה פעטל שיש אומר אתהגו
 כרכר כיוצרם ' ביותר שמו הוחף ישראל עף , ישראף אלהייו, האדוש פני את נאמר ככר והלבש צריך אני ומה ישראל אלהייי

 א%ה'פ כך ואעידה ישראף ואדברוה עמי שמערש אומראתדר
 %ע)4ם ילאחד הזה, כעוקם איהינז יו העוים' באי כ% עיאחד יי אלוהינו יו אחר רכר ן ביותר ע"ך שמי הוחף / אנכיאלוהיך
 ההולש כיום הארז כ% ע% לימיך יי והיה אומר הוא וכן ,הכא
 פיסקא, סליק אחד' 1awl אחד ,ייהיה

 הכתוה רשריש ' מאהבה עשה ' ארה'ך "אתואהבת
 מאהכרז ' מיראה %עושה מאהבה העושהבין

 ואותז תירא אלהיך יו את אומר שהוא 5פי ומכופף כפו%שכרו
 מטחתו כשהורש מחכרו מתיירא כשהוא אדם %ך יש ,תעבוד
 אהבה לך שאין מאהכוה nwipi אתה ח4%ל ן %ו  והויךמניחו
 ברוך הקרוש בתירת אקא ' אהכה במקום ויראה ' יראהבמקום
 ככף ע4 אהכחו אלהיך יו את ואהנת אחר דכר ן בינדהובש
 * כתרן עשו אשר הנפש ואת שנ כענין אביך כאכרהםהבריות
 מהכנים אחר יתוש %בראות העולם כאי כף מתענשי אםוהלא
 עשה אשר הנפש ואת תי ומה ' יבראותו יכולים איבן נשמהבו

 תחת ומכניסן מגיירם אבינו אכרהם שהיה מלמד אלט ,נחרן
 נפשך ונכף המקנם, ע% חקק ליבך יהיה שקא %בכך בכלאחר יני , רע ויצר טוב ביצר יצריך כשני %כבך בכ% , השכינהבנפי
 כ4 הורגע עליך ני אוסר הוא וכן , נפשך את נוטל הואאפילו
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לגק5ואתחנןקמט
 וכי אימר מננף4ל כ! שמעק רנו / במכהה כצאן נהשכמ1"1ם
 בכף אומר עזאי בן שמעון ' יום בכי %יהרנ ףארס 15איפשר
 אומר יעקכ בן אליעזר רבי , הנפש מיצוי עד אוהכהונפשך
 ככ4 נאמר ואם מארך, ככ% נאמר %מה נפשך בכף נאמראם

 עייו חביב שעפו %ך יש , נפשך ככל[ נאמר יטהמארך
 עליו הכיב שממלנו אדם 5ך ויש נפשך נכ% נאמר ינךמטמוט
 נאמר אס אומר יעקכ רנו ' מאודך בכ5 נאמר %כךמטפו
 שהורש וסרה מידות בכ% ' טאדך ככ5 וחומר ק% נפשךנכ5
 ה41ש דוד וכן , הפורענות במדת בין הטוב כמרת כיז %ךמודר
 אומריי  הוא איוב וכן , אקוא "' ובשם אשא  ישועות כוסאומר
 הפורענות סירת ע% וחומר 'קף מנורך יי' שם יהי לקח ויי'גתן
 ז ומת אלהים ברך כתומתך מחזיק עודך 5ו שמרת אשתוטה

 מאת נקב% הטוב את נם תדנרי הכביות אחת כדרר %האמר
 כעורים היו רורהמכו% אנשי 14%נקכ%י הרע ואתהאלעיס
 בטובה כעורי היו ועמורה סרוס אנש' ' וחומר ק% דכריסוהיא ' כורחם כע% ק.כ%ווה פירענות עליהם וכשנאתה ,נשיכה

 והרי כרחם בע% אותם קכףווץ פורעכות עליהםוכשכאתוה
 נארע בטובה כעור שהיבש סי אם ומוש , וחומר ק%סברים

 ,  כפורענות נאה כטונות נאה שהורש מי שכן כל ,גפורענות

 ואת האיהיס נקכימאת הטיב את תוברי הנבלות אחתשובר
 הטובה מן יחור בייסירים שסח ארס יהא ועוד ' נקכף לאהרע
 נמהי אין ' ימיו כי בטובה ארםשאייו

  ונמרץ י שבירו עון יו
 הוא הרי אומר יעקכ בן אתעור 4 , %ו נמהי כייסוויס %וכטח%
 לנן נרם מי ' ירצחו כן את וכאב יוכיח יל יאהכ אשר אתאומר
 הריהוטו  אומר מאיר רכי , ייס'רים איל אומר הוי 5אכשירצה
 ייאיהיך בנו את איש ייסר כאשר גי ולבך עם וירעתאוטר
 והייסורים י שעשית המעשים יורעיס וקבך אתרץ 'טייס-ך
 יוסי חכי י %ך הכאתי שעשית מעשיך כתר שיא עליךשהכאתי
 ש% שכבורו המקוס יפני ייסורים חביבים אהמר יהורהרברבי
 איה,ך י4 שבאמר עייו 3איס  שייסורים מי זמ( חרקמקוס
מיסריי
 לארץ נרותה שהברית גשם אומר יוסף 'ברג-י ר'נתן י

 ואומר , מייסרך איהיך ' יי שנאמר לייסורים כרותנה בריתנך
 יוחי בן שמעון רבי ' ורחבה טובה ארץ אי מביאך אוזריך יוני

 יישראי להם הקבה נתן מתנות  ששיש יסיריס חכיביםאומר
, 

 ע% אלא  4שר( נתנוהו וף4ש %הן מתאוים oilpnשאומות
 תורה י חבא והעוים ישרן,  וארץ  תורה, ' הס  ואייו ייס,ריסירי
  תייסרנו אשר הנכר אשרי ואומר ומוסר חכמה לרעת שנמניין
 ן מחסריך אלהיך ' " מנין ישראף ארץ '  תלסרנו ומתורתךיה

 מים י נח, ארץ טובחה ארז ארן מניאך אלהיך ייואומר
 הנימו העולס , ובהר כנקערת יוצאים ותהומותעוינות
 ן מוסר תוכחות חיים ודרך אור ותורה מצוה נר שנאוכימריין

 ן ייסזריס זה אומר הוי הכא יעולם אור שטכי~י דרךאיזהו

 ן סרציט שקרבנות שכשם יסותם חרובים אומר בחמיהדבי

 %ו ונרצות אומר ה41ל כקרבנות ן סרציס ייסוויסנך
 זעוד ז עונם את ירצו והם אומר הושו וביסורין עליולכפר

 בממ1נ1 שהקרבנות ן מהקובנות יותר סרציסשהיסורים
 לאוש אשר וכד( עור נער אוםרעור הוכש וכ! , ננוףמשריס

 טרפון רבי ונכנסו חוקה אליעזר רכי היה וככר ' נפשו כעד*תן
 ן 4כקרו עקיכ(*ש ורבו עזריכם בן אלעזר ורבילרכיידושוע

 סנ%גרש יששרא%ימזר  אתרץ חכיכ רכי ואמר שרפק רביגעלה
 אתרז חביב רני ואמר יהושוע רכי נענוע י הגוש"לעוים הורש יעוים מאיר ואתה הוה בעולם שאיר חמר שנקיחמת

 ן הזרז בשים היים נותנים  גשסים,שהגשסים גסתן5ישרא%

 ואסמכיאיס שאג ואס מאב 5ישרא% אתה חבוב %רבי עזריהבן א%עזי רבי %י הבא 1בע51ס הזה בעזים חיים 5הם נתההואתה
 ויעולם הזה יעולם אותנו מביא ואתה הזה 5ע%1ס האדםאת
 5הם  ואמר יסור,ם חניביס רכי ואמר עכףנ~פ רכי נענה 'הכא
 אמר , א4עור רכי ' וי ישב , סמכוני  להימירו אייעוררבי
 שבת עשרה שתים אוסרכן הריהוא אסריו ' אמורעקיבא%ו

 אבשי העתיקו אשר שלפוץ  משייאיוץ ואוטונס נירהו%ם  טחך שנה וחמש וחמשים ' בסלנושנשה
 חוקיהסי

 י יההררץ
 יימרתורה שחוקיהו עלרעתך עיתותוכי

 5ישראי
 ולמנשרה

 שעם% עט% וכ% שיימדו תימוד כל איא , תורבץ למד 5אנבו
 ייאיסנשרן וירבר  טנאכר י ייסורים אירש  הועעיול %אבו

 אשר הצבטי שרי %ת עייהם יי ויכבש ' הקשינו  וקאואיעסו
 מ"ט ויכנע ייאו~יו פני חי4האת %י שתצר י בבואייייכוהו בנוישתים ויאכרוהו בחוחים n~ao את ויוקיר אשורלמלך
 אומר הוגש הדי אומר באיר רבי "סורים חביבים 'ימיכותו לירושים ויטיבהו יו  א%יוויעתר ויפן , אבותיו אלוהמיפני
 כאברהם יבבך ככף אוהכיהו לבבך ככל אלהיך ל אתשהבת
 ואת בניו אוו יצוח  אשר ימען 'דעתי כ' שנאמר כעגיכןאשנו
 וככל 5בכך בכף אףהיך 'י  את נאמרואהבת ףכך אחייויביתו

 ובכלמאדך' המזבח' נכי ע% עצמו שעקדנפשך,כיצחק
 ומכל ההסרים מני קטנתי שנא% כעניי! ,עיקקכ %ו טורההוי

 חוח היררן  את ענרהי גמלאי כי עבדן את עשית אשרהאטת
 פירכא, סייף מחנותי ישני הייתיועתה
 ולבך' עי היום מצוך אנכי אשר האקוץהיבףםווףך

 את ואהבת אומר שהוכש לפי  נאסרלמוהמה
 הקרוש את  באיוהצראוהבים ,יע נכי%בכואיניאאיהיך
 מצוך אנכי שר א  האיה הרבריס והיו יומר תימור הוכשברוך
 אתה כך שמתוך עייבבך האיה הרברים והיו יבבך ע%היום
 מציך אנכי אשר , בררכיו ומרבק הוא ברוך הקרוש אתמכיר
 סיפבוה ארם שאין שנרץ  כייוטגמא בעיניך יהו שף4ש ,היום

נחרשת
 בכרש מוצא אתוה שנך  יצרו את יהשגיע צ"ך יימריאשר-ץ רבי הירץ מיכן , יבבך עי י יקראחרץ רגם שהכי

 הרימותי אוסר התא באברהם ן יצרם את שישביעוהצחקים
 אם נעל  שרוך ועד סחוט אס ' וארז שמיפ קונה עייון %אלירי
 או  יויגפבו כיאם ויאסרהי'יי אומר הותי ברור ,ערהבוקר שככי יי ווי אנכי וגאיתיך אומר הוא לך,ככועו אשר סכלאקח
 , מאוסות סאתו ויקחתי אחריו רצתי אם ניי5 חי אומר הוא באף:שע , ונספה ירר במיחטח או ומת יבואיומו

 , פיסקאמייק

 ש"יסטיףס%הוךפיךשכשארסיטי'ושבנתם
 אטור "א בם  איתגמגם י רברשואישואלך

 יכינרה ומורע את אחותי לחכמה אמור אומר הוא שידוכן5ו
 יבך'ואומר יוח עי ענרס  אצבעותיך ל קשרם ואומרהקרא,
 ' הנעורים גני כן נבור ביר כחיצים ואתוך , ררייך חויביביה יפיו תחתיך עכהס , חווק %ך יש מו,)יכר ' שבוניםחיציך
 יבושו י4ש מהם אשפתו בהף4ש אשען הנבר ,אשריוחומר
בשינון איזי יבניך ושגנתם אחר רגר ן כשער אויבים ית  ירברוכי

 ואי
 שהירז בשינון  יצואך כי והיות ' ככור כי יי  קרש

 בשינון הובש הרי בקשירוה שאינו יאסר אס וטו, ,ברין
 מישנן יביאך כי והיום ייכר['בכור קרש בקסיררעשאינו
 כניך ל ם ושגבת יומר תימור כשיבון שישנן רין  אינו ,בקשירה
 , נשינזן יביאך כי והיות , נכור כ% לי קדש ואין כשינוןאילו

 בשילם הם הרי  אחרות מצות שקדמוה ויאסר אזמר אניועטין
  עשרת 1 1 א הספרי
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קלבואתחנןקלא
 שיהו דין אינו אחרות טצות כרימוס ש45ל הליכרנתעשלת
 כי והיות בכור כל %י קדש "ם )מה והומר, קל אמרת 'בשינו(
 שא,נן הדיברות עשרת , כשינק אינ( בקש'ררז שהןיביאך

 ושננתם לומר תלמוד כשינק יהו שף4ש דין אינונקשיררן
 שאין ~tfitv הדברות לעשרת יוכיח ויאמר הרי ,לבניך
 שיהובקשירה

 בשיני
 בשינון איו %בניך יווושננתס תימוד

 אתה וכן ' תלמידיך איל) , לכניך  ' כשיגון היכרות ע.שרתואין
 כנים שנאמר בנים קרויים שהתלמיריס Dtpa, בכלמוצנת
 הנביאים כני ובי הנביאים בני ויעאו ואומר ' אלהיכם ליןאתם
 וכן בניס קרוץ שהם יתימידים שכן "א היו, תימירי והיאהיו
 קרוים שהת%מ'רו וכשם תמולו א% עתה כני של כניםוקראם יישרי כויה רמזורה כי שלימד יהול מיד כהושהל מוצאאתה
 אבי אבי מצעק והורש רואה ואלישע שנ אב קרוי הרב כךככיס

 את חיה )אלישע ואומי ' עור ראהו )יא ופרשיורככישרא%
 ישראל אייומ5ך ויבוא ג) ימות אשרחוליו

 ויכךויפי
 עיפניו

 טפיירה העשס )אל עיקר עשם , בם ודברת י אבי אביויאמר
 דברים בהם תערב שלא ליהם איא ומתנך משאךשיאיהיה
 אומות חכטת ואפקוד איך ישראף חכמת ימרתי תאמרשיא
a~lpn' ויא כהם ייכת מצותיי את ושמרתם לומר תימור 
 ' אהך לזרים ואין לנדך 5ך 'ה'ו אופר הוא וכן ' מתוכםןיפטר
 אותך' תנהמו כהתהיכך בדרך' ובינתך בכיתיךבשנתך
 בהתהלכך ' תש'הך ה'4ש והק'צות ' עליך תשמרובשככך
 , מיתה בשעת , עייך תשמר בשכנך , הזה בעולם אותךתנחה

 יכו% ובשכבך הכא, לעלם תשיחך המשיח'היא לימו 'והקיצות
 , דרך בביתיךוכלנהל בשבתך %% כחציהיום שכבאפילו

 ישמעא% רבי היה וכבר , אדם כני כלשון תזרה דברה ארץררך
 נ'זקף שמע קר'ת ומן הגיע זוקף עזר'ה בן א5פזר ורני פורש.

 ישכעא% רנ' %ו ואכר עזריה כן אלעזר רט והטה ישמעאלרבי
 שאובריפ לאהד מש5 אחי ישמעאל 5ו אמר איעזר זוןמה

 כנגר יהיה יהס אומר והוא מגור% זקנך מה מפניוי
 נדברי נזקפתי ואני שמאי בית כדברי היטית אתרץ לואמר המשחיתי

 שמאי שבית חובה הרכר יקבע שלזפ אחר דבר ' הי%%בית
 וכשכבך שנאט יעמודו וכנקר יטו)יקרו ארם כו בערבאומרי
 שנאבר כו.רכס קורים אד0 כף אומרים היי% זכית ,וכקונך
 כשעה אלא )נקומך כסכנך נאמר 5מה כן אם נדרךובלכתך
 , סליק , עומדים ארס בני שדרך ובשעה שוככים איםשבני

 שאינו יכיאך כי והיה לי קדש אם ומהבדין סה'" ' בקשיי" ייאשי יאי ' בקשייה "'ייוכלשרתם
 שיהרם דין 1a,,vi כשינון שהם ויאמר ' בקשירו-ז הם הריכשינון

 ויאמר ואין בקשירתה אילו וקשרתם לומר תימודבקשירויז
בקשירתה

 יכיאך כ' והיוק לי קדש והרי אומר אני ועריי
 אמרת ' בקשירה שיהו דין אינו אחרות מצות קידמוםשיא הדיברות עשרת ' בקשירה הס הרי אוררות מצוותשקירסו
 עשרת גקשיררמ אינו כשינון שהוצל ויאמר אם וחומרקף

 יכו% בקשירה, הס והרי נשינק שטנן יוכיח יב,אך כי )היהיי קדש והר' ' כקשירה 'ה'1 שיא דין אינו כשינון שאינןהר'ברות
 תלמוד כקשירה יהו כשינון שאינן פי עף שאף הדברותקשרת
 כקשירו-ן, הדיברות עשרת ואין בקשירה אייו וקשרתםקומר

Dnl~p1שהירק טוטפות ארבע שף אהד כרך ירך עף לאות 
 כראש תפילין ותן ביד תפי%יז תן תורות ואמרה האי%ברין
 ו~למור ' טוטפות ארבע ביר אף , טוטפות ארבע בראשמדה
 ן טוטפות ארבע שף אחר נרך 'דך עף %אהע וקשרתםלגמר

 ט)טפען ארבע ש% כיסים ארבעה נעשה או , ארבע הריגסטפו

 ארבע שר( אחד כיס ן ירך ער( לחות וקשרתם יומרתימוד
 או יד ש% כגושן אומר אתה ' שביד ננוכה ירך על 'טוטפות
 ואסרוק הואיף נותן והדין , כמשמעו יד,ך על א4%עאינו

 תפיהן מון כראש תפילין ותן ביי תפילין תןתוורק
 יר של בגוכרק אומר אתה יד שי בכוכה ידך עף אומראליעזר רבי י שכיר בגובה שניר תפילין אף שבראששכראשכגוברז

 ע% לאות לך והירה יומר תלמוד ממש יד ע% אל4פ אינואו
 ידך עי אמר יצהק רבי , לאלת 5אחריס ולוש %אות לך'יך

 ן %כך שכננד דנר %כנך ע% האלה הדכוים והיו %ומרתיסגר ידכמשמש ע% אא אינו או יד ש% במכה אי אתה יד ש%בגונה

 אומר אתת עלירךזהשמא%י ,דכראחר שכגד זהגוכהואיזה
 %דבר ראיתן שאין פי ל אף ' אואינוא4%וזטין , שמאףזה
 עמיים זים'נדהיהלמ)ת תשיחנוק 4תד ידו-ז , לדברזכר

 ה4ש ' רקתו rlb~n1 ומחצר? ראשו מחקרה סיסראוהיטוה
 רנו ' כימין קשיוה אף עימק כתיבה מוט ' וכתכתםוקשרתם אי נתן רבי ' טמבל אלא כקום נכ5 האמורה 'ר שאיןלמדת
 יר ויחסוך כעיניו וירע אפרים ער(ראש 'מינו יד אביוישית כי 'וכף וירדן 'דשנאמר קרו'רז 'מין שאף מעינו אומר'וס'
 כת כן אם ' מנשה ראש עף אפרי ראש מעל אותה להסיראביו

 וקשיתם ' כימין טתן שיהא השם 5הכי4ו ידך לומרהלמור
 ביד יר ש% ומן כר( עיניך בין יטוטפ)ת והיו 'רך עייאות
 שייר נוחן תפילין אמרוכשנותן בראשם'כ, שר(ראשתן

 ראש של את חורז חזיז 1כשה41פ , ראש סי כך ואחרתחילה
 ראשאו ש5 כנובה י עיניל כין ' יד של חופז כך ואחר ,תחילה
 תוררו ואמרה הואיל נותן והדין כמשמעו שניך נין אלאאינו
 שהורש מקום גיר מרה , wala תפילין ותן ביר תפיליןתן
 5יטכ4ש ראוי שהוגש כקום בראש אף אחד בנגע ייטמאראוי

 NpotD) סליק ' אחרבנגע

 לאלפים כתב אמיי מיכז 'כתכפיםדכהבתם
 כפים לכיתים אלפים ולעייניםענינים

 ידיתים גמיים ומצדקים צרקיס 5גסיים כיתיםולכפים
 יורו %וויס היהין ולחיתים חיתים 5היהין ד%תין וקרישיםריפים
 פיפים יטיתים זיינים ולנסים נוניס לזיינין וויןוליוד'ס
 %ס'מיס כפסיס ויפשוטיס פשוטים יכפופיס ט'ת'סויפ'פ'ס
 סתומים %1פתזח'ם פתוחים לסתומים מימים ולסמכ'ססמנ'ם
 כדין שיחק כתבנה ' סתומה פתוחה פתוחה סתומנהפרשות

 שכחכרן או בה כיוצא שכתבות שירה או כשורות שכחכהאו
 אנ* שומע 'וכתבתם' אי5ויגניזו כזהכהר' האזכרות אתבוש
 5ה5ן )נאמר , כתב כאן נאמר דן אתרה הרי ' אבנים נכיע%
 או , אבנים עיגכי אףכאן אבנים, נבי על מהרהרן 'כתכ
 עף לחי, מוש כתכ ףה%ן ונאמר כתכ נאמרכאן זו ידרךנלך
 הזרה נישק דן אתה אף ככפרוכרו' כאן חף ובדון, בפרו

 יהרן ובאמר כתב כאן נאמר ת'%ק' דין nfJw כלשון אדוןואני
 ער(גבי כאן אף אמנים גני ע% %ה1% האמור כתכ מותכתב
 * מדבר רבר ואדון מדבר דבר אלמ)ר הפרש, אמרת יאכנים
 ירור)ת נוהג שה41ש ברבר ידורות נוהג שהוגש דבראעמוד
 אן4ש נוהג שהוגש מרכר %דורות נוהג שהורן דבר דניסואין

npw~' כתכ טוה ' כתכ להין ונאמר כתכ כאן נאמר 
 הספר ע% כאן האטור כתב אף )כדץ הספר ע4 ףה%ןהאמור
 מפיו כרוך להם ,ויאמ לדבר זכר לדבר ראיה שאין זאעפובדיו
 גריו'ע% הכפר ע% כותב ואני האיה הדברים כי את איייקרא
 תיטור כיתיך מזודת שתי אני שומע ן וכשעריך ביתיךמזוזות
 ישמעל, רני רבני ימעט רבף אחר ריבוי י טזו1 כשנייה'לומר

וומ
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קלעעקנקלג
 ינתנו הים מ! אומוו%קחו הוא הוי צויך איט אומר יצחקורנו
 שנאמר מקוס ככ4 אכ כנה זה המשקוף וע5 המזוזות שתיעל

 מזחות, שתי הכתו לך שיפרוט עך שתים ככלל אין הריפזטות

 טמואה ימין ע% איאש אינו או ובכניסה ימיז על ביתךשווזות
 ' בכניסוה ימין ש% ביאתך ע5 כיתיך מזוזות עף קומרתימוד
 ומתכן והרפת וה%1%ים כתים שערו אני שומע ,ובשעריך
 ואוצרות העצים וכית האוערות זכית הכקר זנית התנןובית
 יומר תלמוד ' כמשמע תכוארש ואוצרות שמן ואוצרותיין

 תלמוד כםשםע ומרחצאות וכיםסיאות ני,אות שעריאפייו אני שומע ' במשמע דירנה וכית ככור מקום כיתיך מהביתיך
 בית שער' אף דירה ובית ככוד סקוס ביתך מות ' כיתיךקומר
 כמשמע המקדש כיח שערי אפלו אני שומע ' דירת וכיתבכור
ג%

~tAta 

 הלשכות אמרו ח%1,מיכז שעריך אף תו% טחך טה '
 ן חו5 תוכן 5חו4 פתוחות קדש תוכן לקודש פתוחותשהם

 ' גראש תפילין , במצות הקמות שסיבכן ישראלרטבים
 כנפות ארבע עי שצית , בפיתחיהס סזוווה / כזרוענתפייין
 ימרחז נכנס היל%תיךן ביום שכע דוד אמר ועליכם 'נסותך
 המצות מן ערום שאני לי אוי אמר ערום עצמו אתוראוה

נסתכי
 למנצח שנאמר שבח סודר עייה והתחיל נמייה כור

 שאיףאשתו ודם כשר ימלך סש4 ' %דור מזמזר השמיניתעל
 איביהם כך , %י 4צהה שתחא כדי תכשיטיך ככל מתקשטיהוי

 שתהיו כדי כמצוות מצויינים הוו  ישראל הומן ברוךהקדוש
attw~את יפות כתרצה רעייתי את יפה אוטר ה41פ וכך , 5י 

 , NpD't סליק ז 4 רצויהשאת

 ע"כפרסת
 אשל הארץ כי ן המשפטים את תשמעיז עקכישתלח

 זונאםרה כאשםוקףרשתה'הריפרשח אתה י *'י יפ
 שהיו ממצוים שיצאוישראל כשעהלישראל

 ברוך הקדוש 5הס אסר כזו יפה %ארץ נכנס %א שמאאומרים
 שארץ הכתוב ממר ' ירשתה שטה בא אתה אשר הארז כ'הוא

  הכתוב 'שראל ארץ כשכח אום אתה הימינה משזכהתישראל
 וחברון  תיסוריימר מצרים בשבחארץ  אף4ש איבו אוברבר
 מקום שהיתה מה מפני ' טצרים  צוען לפני נבנתה  שניסשבע
 היתוק מה וחכרו! ' שריו כשע( היו כי אומר הוא שנךטיסות
 והרי חברון והא ארבע קרית שנאמר ,  ישראל ארץ  שלפסוקת
 הריהי~ש ישראר(' ארץ פסוית חברון  אם קיוחומררבריס

 מכרי משובחת שהיבש מצרים ארץ שף טמשובחתמשובחת
 מי %א תאמר ואם  ישראיי ארץ ש% ישבח קיוחומרהארצות
 וכנען, ופוט ומצרים כוש חס "יובני תלמוד זו ננה יא יסבנה
 בנה כך ואחר הכעור את שננת איפשר זו, ננה זו ~ruaw יפיחם
 שפסלתו , הכיעור בנה כך ואחר הנאה את בנה איא הנאהאת
 ממצרים משוכחת שחכרון %ט האש ' בשיני חכיב ראשקש%

 שכימי המקום גררבי מוצא אתה  ובן ' תחיית נבכתהלפיכך
 טנף חביבת  שהיא 4פי תורה , תכירו את קורם הוא  תניבויהוא
 מפעייו קדם דרכו ראשית  יוקנני 'bNaw י  יכי קורםבבראה
  כית זוק ' אוז מקומי מיואש נסנתז מעולס ואומר 'סאו

 מכף חכים שהיות ףפיהטקדש
 שהיתלש ושראים ארז י מקדשנו תקום לראשו( סרוסגבור כסוי שנאסר כ% ףפני נבראי

 ~  שבאברקי  לכי  קורם נבראת מכ4חביבה
 הלסטי אוץ  ישה

 עפרות וראש  אייוסרברחן' , וחוצות , ארצות שאר  אייוארץ'

תכי
 ישהק תביןארץ אום  לניוחי שטעון רבי ישריק  ארץ וו ,
 שהיבש תבישמה המהנקרא , ארצו  בתכף משחקתמנאמר
 מת בזו ויש ' כ11 שאין מה בזו יש  הארעות  בכישכףכתובית
 אשר ארז של כיום חסירה אינה ישראל ארז אב% ' כזושאין
 ארץ אחר דבר ' בה כף תחסר לא ףחם בה תאכף במסכנותלא
 ' 'שר" ארש זו ' תב% ' מדגרות א'14 וחוצות ארצות שאוא'1%
 תביע איזהו ' שכתוכחה תכפין ow ע5 תבל שמה נקראולמה

 שהתורי-ז מיכן ' תוריש אין כגוים שנאמר ' תורה זושכתוכה
 את לפתות כשבשן בסנחריכ מוענש אתה ~ן ' ישראףבארץ

יסר"
 כארעכם ארז אל אתכם 1,חתי בואי ער %הס אמר מה

 ן כארצכם ארץ א% אלא כאז כתוב אין מארצכם יפה ארוא4

 ארצו ש% סכחרק 14טר משיבבם אם וחומר קי דבריםוהישן
 עדן ףשבחוה והוסר ק4 י ישראר( ארש ש5 גנותו אמר4~ש

 חית שיא זה היה שוטה אומר יוחי ב( שמעק ר ' ישראלארץ
 מאכילך אביך י עשיר ואני , עשיר N'aw ן מלך ואני ,מיך אביך 5ה אמר אשה %יש~פ שהיך ףאדם משף , לפתותיודע
 יין ואשקך דנים נשר מאכייך ואנו ישן יק ומשקך דגיםבשר
 ואני הדיוט אביך %ה אוסר פיתוי כיצד ' פיתף זוח ואיןישן
 וקיטכית ירק מאכילך אכיך עמיר ואני עף אכיךמלך
 למרחק מוףיכך אכיך ודגים כשר מאכ,ףךואני

 ואני כרני
 ש4 שכחו-ז יומר שכ~פ מי אס ומרק ' כגינוטיק~פמוליכך
 ישראי ארץ ש% גנותה אמר 5אארצו

 ש% לשכחה וחומר ק% ,
 שריק  יחרמון יקראו  צ'רונים אומר בו כיוצא ' ישרא%ארז

 קרוי נמצצת חרסוז הוכש ושאוז הר ער הואאומר אחרובמקום
 שהיו אף4ן בכך,  ונימוקשרךלבאיהעוים 'ארבעשמות

 , אוכר וזו ' שמ' עף נקרא אומרת זו מתכחשות מיכיותארבע
 'שראף ארז פסלת וחומר ק5 רברי והיבש ' QW~ ע%קודש
 ארז ש% לשבחה וחומר ק% ע%יוק מתכחשות ס%כ'ותארבע
 דביר הוא סנה וקרית ורנה אוסר אתה כרבר כ'וצ~פ 'ישרא%
 נמצאת ספר קרית 4פניס וביר ושם אומר הורש אחרוכמקום
 שהיו איסי עויסבכך לבאי צורך מה וכי שמות  ארבעקרויה
 ו% שמי עף תקריש אומרת זו עליה פתכחשות לביותארגע
 פסוית אם ומה , וחומר ק% דכוים שמ~והיא על תקראאומרת
 תשבחה וחומר קי ליה התכחשת מיניות  ארבע ישרא%ערי

 העברים  איהר בוחתחאוםרעיה  ביוצים ישראי' ארץשי
 נמעא הפסנה ואש עיה אומר  הוא אחר  ובמקום ' נבוהוההר
 שהיו א"4פ , בכך העוקם דכאי צורך מה וכי , שמות שתיקרוי
 צבאות צבי נחית חסדה ארץ יך ואתן אומר הוא הרי ,ישרן ארז ש% 5שבחוק קיוחומר ' עייו טתכחשות טיכיותשלש
  %מיכים  חויאא  חוטאות שעשחרז ארץ , חמררק אוץ ,נניס

 חוףאות ישרא% כאיש קנה NSwl~ ושויטון מ% שניושויטוטם
 ס5ך וש5שיס אחד וכי אוש יהורה רכו ' כלוס עשיתי %אאוכר
 שעושים כררך חלוש ישראל כארץ חוץ כולם השעכרשהיו
 פיטיאוון קנדה ש4%פ lte~lc1 ט"ך שכ% עכשיוברומי

 שיא  ושקיטון מיך כ% עשיתיבלוס %א אומר ברומיוחולאות
  tntwpI לתן אומר ישראלי( נארז וחחי%אות פיטוריתקננה

 והקיברגייוטכיבהסתוחייח יםרעצבי צבי נחלת 'כיום
 ו~ר(שחר  פירות מכי יבויש  קיים ישראון ארץ  פירותנך

 עוות טפשיטואין נשאתרץ זה צכ4 מה רבראחר 'ארצות
 בשעת פירחזיה טחוקת  ישרארואינה ארץ כך בשרו אתטחיק

 מככבו 1רש.קייאכ% צכי ומות , התורה אתשישרחו(עושים
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