
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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קלועקבקלה
 הארצות מכ4 5אכ41 קלים ישראי ארץ צירות כך היהנהמה
 ן ודבש חיב זנת ארז לזכר תלטוד שמינים ,ה,1 לא קליםאו

autawושן אשירה אומר הותי כך , כדבש ומהוק.ס ' כוולנ 

 טה ' כןשמן כקרן ל'ד'ד' ויה כרם ' לכרסו חדי שירתל'דיו'
 האוצ,ת מכ5 ננ,הה ישרן ארל כך מקרטו ננוה בו גין זהשור
 מכל פסולית ישראל ארז כך קרניו פנל *סו% זה שור מהאו

 לפי 'ער" אוז הי." שכינה ' שט( כן למבקרן תימור 'הארשת
nla:u)אותה וירשנו נעלה לוה שנאבר סכל משוכחת מכף ' 
 ניח כמצרים ויעיו , בנגב פעלו , הארז את ויתורוהעלו

 זהלכו ועלית' וקבת שנאמר מכל משובח מכ% שנכוההמקדש
 'וס יש כי ואומר י;, בית הר אף יכוונעףה ואמרו רביםקמים
 ' PSD י י;"הינו א4 שון נעלה קומו אפרים כהר נוצריםקראו
 ארז הנכוך' מן שותה מצרי ארץ ' היא מצחםנאיץלא

 'שר" ארץ הנכוה' מ( שותהישר"
 ' ונכוה נמוך שותה

 גלה מצר'ס ארש ' שותה אינו נכוה שותרה נמוך מצתםאיל
 ' שוחה נלו' ~rtNW1 ניו' 'שר" ארץ שותה א'( נלו' שאקשותה
 ' ונזרעת שותה ישראל נזרעת'ארז כך ואחר שותה מצריםארז

 יום ככל ושותה'שותהנזרעת
 ארץ'שראי

 מצרים ארש ונזרעת
 אין עליה עיניו שנת ונודד וכקורדום כפסל בה עמל אינואם

 ע5 'שינים הס אינהכןח45ם ישראל14כהכ1%ס'אביארץ
 שהירץ ףמיד מש% ' גשמים 4הם מור'ד והמקוםמיטותיהם
 ן %שמשו אחד ענד 5ו ומסו אחו ,o'aw כן ראוה כ11ךטהלך

 ומנירים בפעולה ושסק ומפונק סעודן אחר טובי בן ראהשוב
 הארצו כל כך ומאכילך כירי עושה שאני כוירה אם אבותיואת
 ' הנילוס מן שחורץ  מצרים י ישמשן otwaw מהןנתנו

 על ישינים הם אף4ש ( כ ישרא%אינה ארץ יוב., הנהר מןשותה ובבי
 כדרכי שיגש וייביך , גשמים יהם מוריר והקכהסיטות'הם

 זנים שיהוו עבדים 14 קונדס ורם כשר ' הכקום דרכי ויםבשר
 עכדים 5ו קינדר העולם והיה שאמר מי אני אותוומפרנסים
 יהושו ורני  אליעזר רבי היה וכבר  אותם ומפרנס זן הואשזוהה
 רכן מזג גמליאל רכן ש5 בנו משתה כבית מסוכים צרוקורבי

 , יהושוע רני ניו ק , ,בי רצה ויא אלעזר ירני כוסנט4יא5
 נקלי" ורכן ן כנצנים שאנו , יהושע מהזה  אייעור ר יןאטר

~1Qlp
 גדול אברהם , וישמש 5ו הנח יהושוע ר 5ו אמר ומשמש

 קכודח עוכרי ערכיו שהם וכסכור השרת מיאכי שימשהעולם
 אברהם וחומר ע דברים והלא , וירא  שטו ;ישא שנאמרשוה

 ראי 5הם  אמר י ישמשנו יגש ברבי  גמייאי רב( , וררהיבויה עוברי ערביו גיחם וכמבהר השרת ימיאכי  w~twi העולםגרוי
 סו ודם כשר כככוד עסוקים ואתם המקוס כבוד הנחתםיצחק
  ומהייר ועננים  נשיאים ומעיה  רוחות משיב העולם והיהשאם'
 שחרץ יפי אומר הוכש יכך אוסר אחדש ישמשנו ל"שברבי גמייאי ואחי I~"*bS שיאן ועורך וסגדיצבידםגשמיפ
 ישראר[ בארן הכתוב היקישר(  הארצות נ5 פסויתמצרים
 כאוז ~m1StN % כגן ' טצר'ם בארץ יי כגן יוסרחיסור
 האוץ במיטב שנאמר נו  וששבתם ,שקום בה ישבתםהיאשר שבה' ולמשוכח יטגבה איא מקישה אינו  או ' לפעיםסצריס

 אשר %% ננותח איא4שעת מקישה אינו או !י אביךהושכאת
 ולדש מתברכת בשבילכם היתרה שם  כטהייתם 1  משםיצאתם
 אחרץ ובן י שם אחם  שתייחס בררך עליה ברכה  שאיןיבשיו
 יצחק ן לרגלם ברכה באה הולכים שהצדיקים סקוס בכלמוצא
 ירר ' בארץ יצדק  שנאסר:ויורע ינרר בוכוחי באה לגררירר
  שנאסר 4רגייו  ברבהבאוץ  חצ%"וטיפרע  קריייקף 'גגו,הר  יי ויברכבי  שגאמרגוהותי ירגלו  יידה בריח  אצירגןיעלן

 פרערש אצ% ירריעקב י יוסף בג%4 המצרי בית אתויברריי
 ברכז במה ן פרעה את יע.קכ ויברך שנאמר 4רג5ו ברכהירדה
 אכיכף אנכי תיראו א4 ועתה שנאמר ן רעב שני סמנושנמנע
 כ5כו4 מה , שם אותך וכלכלתי ואום ונף טפכם ואתאתכם
 האמור כ5כו5 אף , מדבר הכתוב רעכק כשני להלןהאמור
 אין אומר יוחי כן 't'P~w רבי ן סיבר הכתוב רעבון כסניכאן
 יאחר ובטייים  בהייהם קיימים צריקיס שרברי  קירושהשםזה

 רבריר'יוסימרבר רואהאביאת טםעון ברבי  אריעורסיתתן
 בע51מן ברבה  שצריקובעוים  ומן שני השם קירוש שזהאבא

 אתח וכן העולם, מן ברכה נסתלקה העולם מן צדיק,םנסתיקז
 ונתברך  הנתי אדום עובד פכית שירד האלהים כארוןמוצ"ש
 אדום עובד טת את יי כרך לאמר לרוד ויגר שנאסרבשבייו
 וחומף ק5 דברים והיא ' האיה'ם ארו( בעבור %ו אשר כ5ואת
 לוחות לשיברי "א %הפסד ו5א ףשכר ףא Inwp~l שלא ארוןומה
 ננרמל שבעבורן יצדיקים והומר ק4 נשכילו בחברךשבר

 וכתים לרג5ס,שנאטר כרכה באה לארש  אבותיבובאו 'העולם
 ן הצכת 5א אשר חצובים וכורות טלאת %א אשר טוב כ4מליאו

 ן חעכת %א אשר חצובים בורות והרי אומר יוחי כ( שמעוןרבי

 באת שעכשיו נטעת לא אשר כרמים חצבת 5א אשר כורוהלא
 ן שגרמה היא זכותך נטעת הצבת ם5את יו תימור מה 'בארז

 היו כמדבר ישראל מהיו שנה ארבעים שכ5 , מוצתו אתהוכן
 אריאנשי

 יטערות ושיחך נורות ושיפריס כתים  כובים ישרק
 אגורמנש שיבואו כדי סאכ5 עו ונ5 / יכרטס שדותנוטעים
 יכול עמהם זו שכרנה לפ' או נרבה מלאה אותה וימצאולארש
 אתרץ ושבעת כ4ת וא %ומר תימור ושכיעים אוכליםהיו

 הירש וו , ברכוש סלאה אותרו וימצאו  יארץ אטת'נושיבואו כרי ומכנותיהם מנשיהם מכניהם מעצמם מינעיס והםושובע אובי
 מתברגת הייתוה שם כשהייתם סטם יצאתם אשרשאסרנו
 אתם שהייתם כדוך עליה כרכו-ץ שאי( כעכשיו ולאבשכייכם

 לביאתה וו ש%  ביאתה יחק"ט הכתוב נא לכך אומר אתה ,שם
 ן ויובלות טיס שמ' עליה מוני הייתם לא מצרים אוז מה זה,של

 אותרת 5רשתה5רשת כ(תרמוד4ך כנען ארז כיאת אריכו%
 ניאתח נין הפריש "א ויוניל שסיטים ע4ה ולשימוטםכומס
 ישרן ארו כיאת רשות מצרים ארץ ביאת ן וו שי %כיאת זושף
 עושים שאין כין מקוס ש5 רצונו עושים כי( מצרים ארז 'חובזז
 אם כן אינו ישיא4 ארז , מצדים ארז לנס הרי מקזס שלרשנו
 חרש 5או ואם כנען אר( %כפ הרי מקוס ש5 רצונו עושיםאת0
 אתכם הארש תקליש ולא אומר ה41י וכן , מעליה גוליםאתם

 ן פיסקא מייק ,  אותהכטטחכס

 ונבעףן הרים אוו ן לישתה בה עיביי אתם "שיוהארץ
 הוו 4וסת' חתם אף לשבח מהבקעות , ~mppa,תימוריובף חריפ כח שסוכיר פרבר וןא ישר" אר? כגנותאו

 ופירות ן קלים ח(  החר שפייות כבקקה טוס בהר טעםשנותן
 נקערה כשהיבש אומר יוחי בן :ppaw רבי ן שטיביםהכקערה
 ן נוו טת %שרץ היא הרהרי כשההגו , כור נות עושה וגיאהרי

 בית בפערב ברי בא  במורח י  כור בית  בודום , כור ברזבאון
 שו ן  חמשח'מנופ15ת  במצא מלמטה ' כור בית מלמעלהכור
  אדצו'ן אניבותיה שמתיה הגוים כתוך יררט5ס ייזאת אמרכה

 כתוכיפ שני יתקיימו כיצר , אוץ אותות קו"ש  אחרדבמקום
 החתית בית ארצות בית ן רינרץ ארצווץ מיני כרז והשארץ
 nvw שזז שלתו טגיד הקשת הרים דבראחר ן העפרבית
 לטעם בקעה פירות טעם ו5*ש בקעה פירורן 4טעס הרפירוע
 5טעס פיתת'הר npw ייאל~ששי*ששה אין ז הרעזרות
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להקלחעקבק5ש
 ומנין , הר פירות לטעם בקעה פירות טעם ולא בקערופיחת
NSWפירות וטעם בקעות פירות ףטעס הר פירות טעם שוו 
 הריסן ובקעות, הרים ארז יונו תימוי הר פירות לטעםנקעה
 אומר יוהי כן שמעון רבי , הרברס בקעות בקעות, ' הרכההרים
 ישראלי שבטי עשר שנים כנגד נותנו ארצוה עשרשנים
 51א זה ש% ארצו פירות כשעם זה ש% ארצו פירי טעם שווולא

 אשר ארז כי הם ואים ' זה פירישף יטעם זה ש%טעסשרות
 "היך " אשר ארז וכקעות' הרי ארז ' ירשע עוכרלשמהאתם
 איהיד " כי ' השטק אחרית ועד השנה מראשית אותהדורש
 חטה אוז ' מים נח%' ארז ' ורחכרק טובה ארז א%מביאך
 ארז ' כמסכנות ל4ש אשר ארז ' ודבש שמן זית ארץ 'ושעורה
 הרי ' ודבש חיב זנת הארזהשובה'ארז על כר(ל' אבניהאשר
 טעם שת שכטיס,ז%א עשר שנים כננר נתנו ארצות עקרסמם
 הרים ארץ 'ג% זה ש% שכטו פירות %טעס זה, ש% שכסופירות
 המשולם יוסי י הרכה, כקעו'בקעות הרבה הרוטרים 'נרקעות
 נותן כך , כארץ מטעמים שנותן שכשם אומר אתה מנייןאונן

 של הוא אחר ים והרי ימים קרא המים  למקוה %י כיםמטעמי
  הסים ילוימקוה 'מה אחר השמיאימקום מתחתיקווהמיס

 רג ' יטעם( מעכו היתירק דג טעס שוו שיא מגיר ' יסיםקרא
 שעפרו לפי מאכפמיא,או ,%ע51ה מצו העולה %1א מצורהעולה
 העפר את נורשים מים עוייהיו י שמן כקעה ישף קף הרש%

 ' ובקעו חרי אר( ת4 טים מחוסרת כקעה ותהיה כקעהשמקום
נ:1:ג:הב;:בנ~נב::::: מטר אומרשאלו0יי הוא כ( ' משהו לפימשהו,בקעה%פירו
  אורו ענן יפיץ יטריח ברי אף  אוסר הוא וכן שותה גיויושאין
 ומשקות אותה כקיפוח קונים שהיו י מתהפך  מנגבותצהז4ש
 סי שותה אביאינה גשמים סי ששותה אונקי רוח סכייאה
 אף מים אומר כשהוא ' מיס תשתה השמ'ס %מטר %% '?יגיס מי שותות אינה אנף שיחים מי ששותקה עפי או , מיםגח%, אוש שוכה ארז א% מכיאך אלהיך  % כי תימוריוסר 'שלהים
 השמים מן  והשיג הגשם  ירד כאשר  אומללי הוא ש%ג'ס'וכןסי

 אב% , שיגים מי ששותה יפי או  ארז  הוי יאמר ישיג כיישומר
mtwן ףברכה טיףים אף יברכה נשמים מי מה 5א , תשתהטליים מ~ אף מים תשתוק השמים ,ת%ימטר סיטייים שהוה 

זכי
 יערוף יואומר השסים מט% האיהים לך ויתן  אומר ה41פ

 שארית  והירח  יישראיואוסר כטף ואומראהיה ,גסטריקהי
 עיי וכרביבים  ין מאת כסי רבים עמיפ בקרב  בגויםקקכ

 פיסקאי piho ,עשב
f~wדורש הוסל הארצות כ% והגרש דורש הואבפכר "ות" יכ' "ימי יב' ' "הזה דייש  "להיך ייאשי 
 תוקשר ובניה , בו ארם %א מרבר איש %א ארץ ע%  להמטירשנ
  אינש ךורש  כביכוןאין אותה רורש אלהיך יי  אשר ארץ4~מר
 , עמה הארצות בי יויש רורשת שהוא הרישה ובשכראותת,
 שומר ישן ולא יבום יא הנה אומר חתת בוונייצא

 ישראי
 וכי ,

ושראי
 אשר שנאף הכ5 את שומר הוא והלא שומר הוא בלבד

 כניכם ישרף שונך תל איש'ומה בשר כ% ורוח חי כ% נפשכידו
 שומר שומרם שהוא  ישריובשכרשמירה  א4%י 1alwסחות
  אוםרוהיועיגיהסהויבי ברבראתה ניחא ' הכיעסהם"ת
 יוםשוטטים נאיעיני ככר הםוהיא ביכר כףהיםלוכישםשם

 אירש נטוביס רעים צופות יי  עיני מקום  בי ואום' ' הארץגבי
 שם אף4י שאשן כביכוף הימים ב% שם  וייבי עיני והיו ת%מה

 בכי הס  שם שחסיגשבר
 סקוסן

 כיוצ"
 ןןוייו אןפ תחת גרגר

 %רעישה מתנה  ' אותה רוגש ' ייסרברקרש יחיי 'יוהימובר
 ארצות שאר ף א יכוי או ומעשרות תרומה חיה ממנהלהפריש
 ארצות שאר ולא ףררישה ניתנה אותה אותה קי% לירושנתנו
 ' אותוק דורש אלהיך 'י אשי ארז אחר רכר ' %דרישהניתנו
 אותם ולמדתם שנאסר דרישה כשכר שנרפשת הכתובמגד
 כניכם וים' 'ם'כם 'רבו למען ואומר ' בם ידהר נניכסאת

 ישמרו בעכור ' ירשום %אמים ועמף טים ארצות %הםחתן ואווי
 אחר  וכתוב ' בה אלהיך 'ו עינ' תם'ר ' ינצורו ותורותיוחוקת
  יתקיימו כיצר ' ויעשנו בהרים ינע ותרער לארץ המביטאומר

 תמיר שףמקוס  עושיסרצונו כשישראל ,  הייושניבתובים
 טימקום רצונו itWIP  ישראף וכשאין נישם ואיבן בה ייעיני

 טובת מרה לעבין וכן ,  בהרי'ויעשבו יגע ותרער %ארץהמביט
 נשמי עליהם ונגורו השנה בראש ישראףרשעים  היו צרכאיוה
 נגורכם שככר ן איפשר אי  עףיהס יהוסיף בהם וחורומועטים
 שהיבש במעה עיהארץ בוטנם מוריין היכה אינש 'גוררך
 גמורים צריקים  זשרא שהיו הרי ניצר רעה לעניין , %הםצריכה
 לסוף ז בהם וחזרו מרובים גשמיס עווהס  ובגורו השנהבראש

"naSמורידם הקכה "א גהרה' שכברבגורה ' איפשר אי מהן 
 לסדכרות להם צריכה שאינס בשעה בומנס שלזפ הארזעף

 ' חטאו שאזל שלג מימי 'גזיו חום נס ציה שנאפר%1'מים
 תרזמות דפרשתם שף4ן החמה בימות עמד' שעשיתםמעשים
 ן השנה אחרית ועד השנה מראשית הגשמים את מכםומעשרו

 דכא , ע%יוק נושכים רוחות כמה , יתיררק חטה כמהט.ייס כמה נשמ' כמה י עליהם נגזרו השנה שמראשות הכתוםמגיד
 גגניין ובסתן אתכשגססא  אברך אס השנוה מראשיתאחר

 יייכם  שויתי שאתם מה  ובנף  ובנישואים כאירוסיםובנט'עת
 השנת ועיאחרית השנה פראשית אחר רבר , אתכם אכרךאני
  ברשותי "א השנה סוף ער השנה מתחיוא בשרה ישפירותובי
 יצו  שנאסר כשרה נותן  שאני כשם בבית ברכה בחס ייתןהוא

 הברכוש,ואתךאת
 באסמיךובני

 העור ואוסר יריך, משיח
 מן נשא לא ועץהוית והרימון  והחאג' הגפן וער במגורההורע
 כעור אתה פרוך שנאת באוצרות אף ומניק ' אברך הזהוהיום
  ומשארתךן טנאך ברזך שנ נע,סה אף ומנק , אתהכשדהכרוך

 וברוך בבואך אתה ברוך שנאמר וביציאות ככניסה אףומניין
 ן וברכת ושבעת אףבאכייהת%ואכ%ת  ומניין ,אתהבצאתך

 הם מקרבך מדיוק והסירותי ק% מעיו כתוך כשירר אףומנין
 כשררת ברכה להם  נותן שאני כשם ברכה  בהס ייתןברשותי
 ולדש מהמיץ יין ויא כפירות תיננס רקכוביח ויא כנימהויא
~lbWטובוק סמירה לפי אלא אינו או 0רניש דבש %1א מהאיש 

 בהק  %יתן ברשותי יהירה  יכו%%א ' טורענעו מסייתטרוגוה
 לותר תלסור כשדה מאירה כחס נותן שאני כשם כטתמאירה
 כד  יל ישיח ואוסר ' אוהו והיפחתם nfan א%והבאתם

 לוסר תימוד כאוצר אף ומנין ' המהוסית ואת הסאירוהאת
 טנאך אוור  יוסר  תיטור כעיסה אף וסטין ' נעיר אתהארור

 בכוחך אתרה ארור  תל וביטאה ככניסה אף ומנון יימשארתך
 תשבעו, ויא ואכיתס באכילה אף ומניין ' בדנתך אתהוארור

 ברשותו הם י ייוישהךמקרבך יתוךמעיו יבשיררוומביין
 ורכרוכית בשרוק נותן  שאני כשם בבית סאירוק  בהםייתן

 שמעון רני ' סרביש ורכש מבאיש  ושמן מחם'ץ וייןבפירות
 %ובניסועברוהרבהחף4וביוובינPnw' 4 יוחיאעוםשייםיךבן

 עושים  כשהם  בירו שלאוצר ומפתח ' ירו מתחתומתפרנסים
 עושים וכשאף ושביעים אוכלו והם האוצר את פותח הוארצצו
  שהמקוםרצצו

 נועי
 כך ' ברעב מת'ם והם האוצו

 כשה0 5(1 ג נ ח0*14 'שראי
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קםעקבקלט
 את איצרוהטינ את 5ך 'ו 'פתה מקום ט5 רצוט שש'םושהם
 את זעער בך יי חף מקו10הרה של רצונו עושי וכשאיוהשמו,
 ומקל ככר אומר יוח' כן שמעון רבי , מטר ;היה ולחטהשמ'מ
 לישראל הוא ברוך הקרוש להם אמר השמים מן כרוכיםירדו
 מק% הרי ואז ואם ' לאכול ככר הרי התוריק את תעשואס

 תאבו אס אוסר ה41ש הרי דבר שי פירושו והיכן בוללקות
 תאכלו חרב ומריתם תמאנו ואם ' תאכלו הארץ 10בושמעתם

 ן השמי מן כרוכים ירדו וסייף אומרספר "יעיר רני , ילריכרכי

 נימיים אתם הכתובהכזה התוהה את עשיתם אס 5הםאמר
 הרי דבר של פירושו והיכן לוכלסבומזהנאסלאוהריאתם

  הכרוכים את ערן יגן מקרם ויסבן הארם את ויגרש א:מהוא
 ן סליק החיים עו דרך את לשמור המתהפכת ההרנ להטואת

 שהוקל לפי נאמר 5מה מצותיי אל תשמעו שמעאםלדיזץ
 אני שומע לעשותם, ושמרתם  אותם  וייסדתםאומר

 אם תיוהיוה במעשה שבחחייבו  בתימורעד נתח'יבוסף4ל
 ' בתימור נתחייבו שמיד הכתו מגיר 'ttnlya אף תשמעושמוע

 בכורות כגון לארץ נכנסו שף4ל עי  שנוהגות מצות אלא ל'אין
 לארץ משנכנסו נוהגות כצות ' בהמוח ומעשרותוקורבנות

 והירה י5 ממין הפנים ולהם ה5הס ושתי והחיה מר הרונגוז
 אירט לי אין , מצות שאר  %רבות מצזתוי אל תשמעו שמועאס
 סכחרש לקט כגון משכיבשווישבו כיבשו שיא ער מצותטאר
 אם והירו %י מניין ויוביות שסיטה ומעשרות תרומרזופיאה
 , אוגרות עייומצות יהוסף %י אץ , טצוותי אי תשמעושמוע

 תרוי שהמעשה  הבתו מגיד יעלתם ושמרתם אותם%1מרתס
 כי יעקב  בית י' דבר שמעו שנאמר המעשוש מן יותרהתימור עי שענש מצינו וכן ' r~wpal תיוי  תימור ואין 'בתדמור
 ועם יעקכ עם יייריב

  'שר"
 ואין חסד ואין אמת אין כ' יתוכח

 אמת כאן נאמר אטת' דברי אין אמת' אין ' בארץ אוחזםיעת
 חסד שנאמר תמכור ואל קנה אמת שנאמר אמת יהליונאמר
 אין ' רעת  נאמרו'ואין חסד דכר' 'אין חסד הארז'ואין מיאה"

 מאסתי הדעת אתה גי הרעת  מבלי עמי נרשו שנאם רעתרברי
 5ך יש זכי ' ירפה להבה וחשש אש  ~rlui: קש כאלוף יכ,ואויל
 rQ1~ שכ5 עשו הושו (ה קש א5א אש אוכף שהואקש

 חכם מ, ואומר ' בהם שויט הוא "nIIYD טן ידיהם אתמרפים סישראי
 הארז מרהאכדה אליוויגיווהעף יו פי דבר ואשר זאתזיבן
 אשר תורתי את עזכם על יי ויאמר , עוכר מבלי כמדברנצתה
 אמר כה ואוטר , בה  הלכו וקא בקויי  Itpnw ולא יפניהםנתתי

 a~Na ע% אשיבנו לא ארבעה וער יהודה פשעי מלשה  עייי
 יוסי ורבי טרפון רבי היה וכבר ' שמרו י4ש וחוקיו יי תורתאח

 ת4טך גדול מי נשאלו עריד בבית מסוכים עקיכיא ורביהגייתי

  מביא שהתימוד גדוף תימו ואמרו כוים נענו מעשה אונדוי
 גרוי  אומר הגייתי יוסי רבי מעשה%ירי

 קודם שהתימור תימו
 וחיוביות שנה וארבע חמסים ולמעשרות שבה ארכעיסלחיה
 כך המעשה מן יותר התישור עי ענש וכשענש ושישיםמאה
 את  אותם ויסדתם שנ המעשרת מן יותר הת.מו עף שכרנתן

 ואומר בבירם  ויבי ימיכם  ירכו ימען ואומר , בס ירברבניכם
 אנכי אשר ' וגוף יירשו לאומים ועמף  גוים  ארצות להםויתן

 קטן מפי דבר שמע שאס או אתוק וסניי( ' היום אתכםמצווה
 וכמסמרות כדרבונות חכמים רברי  שנאמר חכם ספיבשומע
 זה ירכן מה ' אחר מרועה נתנו בולס ' אסופות  בעייבטועים
 תורו-ז דברי בך יעזים חיים יהביא כתיביה  וזפרה אתטנף(

 ףררכיחיים'ועויהשומע מיתה מררכי שיארס רעתומכוובים
 ואי( אם"הז בעיי שנאמר  סנהררים ספי  כשוסע חכסספי

  אספה שנאבר ם:הררין אינשאבוסות
~4 

 מזקני  שבעימאיט
יסו"

' v~lwnl, נתנע שנאמר משה ספו כשומע סנהדרין מפי 
 טים הכעיס איה עמו ה מש :la~lv ימי ויזכור וחוס אחד,מרועה
 עזר וישי קדשו רוח את כקרבו ואיההשס צאנו רועותאת

 מרועדת ניתנו הקכהשנחמר כשוםעמפי משרץ מפיהשומע
 רועהאחך,וחומר

 ישר"
 הכרובים יושב יוכף כצא, נוהג האזינה

 ישר" שמעהופיעה
 כחשבון בריכות עיניך אום הוא הרי  ועור ,

 הציבור ע% המתמנים הזקינים אי15 עיניך , רכים כת שערעל
 עיניהם ויעצם תרדמות רוח עציהם י( נסך כי אומר הותןוכן

 כך כתוכה מה יודע אדם אין זאת בריכה מה , בריכות 'מראות
 שגוכרין נחשכונ1ת , כחשבון , חכמים דברי עף עומד ארםשין

 ז רכו בת שער עף מדרשות, בכתי נגמרי והם ובמחשכהבעצה

 ז עשיתה אס ימשק פני צופה אפדכמגריהיבנון אום הואוגז

 מרברח לדרכך שוב לך 15 שאמרתי לחל'הו קווה התורה,את
 בחורב אוהו ציויתי אשר עברי סשה תורח  זכרו ואומר ,רמשק
 אליהו את יכס  שוית אנכי הנה ומשפטי 'a'ptn  ישרא.עיכל
 ע% כנים ולב  עיבניס אבות %ב ייוהשיב יום  בוא לפניהנביא
 תורה יסדתי הרי תאמר אלהיכסישמא י; את לאהבהאבותם'

בשביי
 שאקבצן ובשניף רבי שאקרנם וכשכיף עשיו שאהיוק

 ל4ש עושים שאתם מרק כ% ' יואיהיכם את לאהכרה יישכר
:twpnן תימיר אוחזה אתה תימין זה ו5עכדו, , מאהבה איא 

 את יואיהים ויקח אומר  כשהוא ן ממש עבודה א45ו אינואו
 משעכר עבור מה וכ' , ולטמרה לעביה עדן בגן ויניתהוהארס
 ת5מוף כך , עבודנה קרחה מוכח שעכורת וכשם 'n1Iyaאייו וישמררע תימוד זה לעכורה למדת הא ףשעכר שתירוהומה
 אינפ או תפייה זו , תפילה זו לעוכרו אחר דבר , ענודהקרויה
 " מאדך ובכי נפשך ובכל יבבך בכ5 יומר תימור עכורהאלא
 ת יכככם בכי ויעבדו ת5מי%5 מה הא כ"כ עכודה %ך ישוכי

 לפניך קטורת חפיתי תכון אומר הורש בדוד וכן ,תפילות
  ואו% ערב, תנחת כפימשאת

  ורפואי
 כחבא רשים רי יריע כר

 קבף כף איהיא קרם  ומויי ברכוהי ע5 כריך הוה יחוטאתיתא  ווימנין ירושלם נגר בעיייתיה לירה פתיחיןעיוליתיהוכוין
  5דניא4 ינובא ובנויקרביה ואומר , רנא מקרסת עכירידהורז
 עכר דניאר( 5דניאון ואסר מיכנת ענשו p'vt עציכמקף
 ישי(כוהך היכף בתדירה 5יה פלח אנת די איהך חייאאלהא
 ויעובדו 5ופ טהתימו ה4ש ינ"שמו4חזבבנ% אר'יתא'מ(
 תפי5רץ כך עכודה קרויות מזבה שעכודת כשם תפייטיזו

 יבככם נכי  ולעבדו אונו יעקכ  בן אליעזר רכי ' עכודהקרויה
 מהרהר יבם r~rnt שיא לכהנים אזהרו-ז זו הרי נפשכםובכף
 וככף ףכככס בכ5 ףומר תימוד אהרמה דבר עכודח,בשעת
 ייחיל ~ra נפשך וככף יככך בכ5 נאמר ככר וה45פנפשכם
 עשות הואי%ושמעת למעשה כאן %תןםוד  3א( לצינור,נא(

 בסר 'ונתתי ~tipw כה אעשוץ אני  אף  שעריכםעשיתשטרץ
 ן פיסקא  ס,י9ארצכם,

 5א ני ,א 'ונתתי ומיקוש יורה כעתו ארצצסמשילנימרצי
 ' ארצכם שטר ' השליח ידי על ויא מיאך 'ד'עף

 ושז5ח ארז פני ע5 מטר הנותן אונם הוא וכן ' ארצות מפרו5א
 ילי4ש שכת מף'יי כעתו אומר רבינחן ,  חוצות פני ע5מיס
nawשיש כרי ימה כך וכי הסיבה היולי בימי שיררו בררך 
 א% המצות גי שכר הרי  יומר העולם יבאי פה פתחוןייתן
 ן אוחם ועשיתם  השמורו משפפה את תיכוואם בחוקותיאם

 מטותיי אי תשמעו p7QW  אם  ודיוק , בעתם  גשמיבסונתתי
 ברבור טניחנה ומניין ומיקוש,  בעהייורה ארצכם סטרונחתו
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לוקמבעקבקמח
 6ש כסף אזהב ת% בוק כ%14ות הנ55ות שני 5ישרא4אחת
 ארז יתרון ואומר , תכוארץ 5א נרטון אוהב ומי כסף*שבע
 כסף שף באוצרות ID~1Wi זה מלך , נעכר ףשרה מ4ך היאגכ5
 , ההבושף

 ימית הג , השרוה מן ליוצא אלהט משועבד ואיני
 שיורד יורה' כה, כלויות הברכות שכף יישרא% ברכהשנתנה
 כ5 ויעשות גגותיהם ולהסיח פיתתיהס להכניס הבריותיסורה
 יורה 5א בזעף, יורה ואין לארז שמחכוין יורה אחר דברתורגם,
 אובותףמיה וכןהוא תהום ער ומשקה הארז את וסרנהוםםורה
 אומר אתרץ ן בניסז ומלקוש כםרחשזן יורה , גדוריהרוהנחת

 גס?1
 תשוי

 כאייר ומיקוש בתשר' 'ורה או 'le'aa ומלקוש
 אומ'והוררתי הוא ,וכן בניסן ומיקוש כמרחשון' יורהז41'בעתוי
 ואת הזרעים ושוטף הפירות שמשיר יורה מה אי כעתותגשם
 או ' לכרכה יורה אף לכרכה מיקוש מה  תיונלקוש,גנגרנות
 יורשע %ף סקי ומעיה אילנות עוקר בתים מפיף מיקושסרט

 ובני או הוא וכן לברכה' מלקוש אף לברכה יורה מה ,ומלקוש
 ויורד יצרקה המורה לכם נתן כי איהיכס כ% ושמחל גייוציון
 ויצהריך תירושך דגנך כראשק,ואספת ומיקוש יורה נשם4כ0
 דגנך ואספת או , מ45פ ויצהריך סף4ש תירו'שך מ44ידגנך

 כציף את ריש יכם והשיג ת5 רפירות ממעיט ויצהריךפירושך
 משאתה כומר מה , יבעיר דישמקיש

 מתהיי
 יכו% אתה אי בו

 משאתה דיש אף 'לוחיתו
 מתהיי

 יא י ףהניהו רשאי אתה אי בו
 5א אומר שהו" 5פי נאמר ,5מה רגנך ואספת יא ' כקציריי"ן אוביוטי א"ב וכן חריש בשעת וקוצר קציר בשעת הורששיהא
 , ואספת %% כמשמעו אני שלמע מפיך הזה התורה ספרימוש
 בן משמעון יישמע" דברי להניחו רשאי תורה דברה ארזדרך
 חריש/ בשעת וחורש קציר בשעת קוצר סוף לרב אין אוםזזתי
 אלטש תהוה 5מר אימתי הרוח כשעת זורו-ה שרב בשעתדש

 אחרים ידי ער( מיאכתם מקום שף רצוני עושיםכשישראף
 רצונו עושים צנאכס,וכשאין ורעז זנים ועמדו שנאם ,נעשית

 אלחש עוד ולפט / נעשית עצמם ירי עף מ4אכתס מקוסשי
 , אויביך את ועכרת שנאמר ידם ע% נעשית אחריםשמלגונת

 ישרא% אר, /שתצ"א ויצהריך תירושך דגנך ואספת אחרנכר
nN'ftw  אותה למלאות רובאות הגורעות וכ5 ויעהר ותירוש דגן
 וכימיך ואומר , הכסף כר( את יוסף הלקט שנאמר וזהבכסף
 כל שירז מניד ,לבאיך

 הארצי
 י ישרו לארץ וזהכ כסף דוכאות

 והשיקו שנאמר כעניין היין זה ' תירוש ' כמשמע דגן אחרדבר
 מדין נעיה ישראל זרע אס והיה שנאמר כעניין ויא ,היקבים
 אלא הארז יבוף את חשהיתו עייו וחנוועיו קרס וכניועמיק
 ישתוהו ומקגצ'ו " את יאכ%והווה%4ו מאספיו שנאברכיכעבין

 ן פיסקא ~p'S / קדשיבחצרות

 שתתי מקיים אני מה הא יבהמתר' בשייעשברנתתי
 מצטער תה"ש שף4ש לבהמתך בשרךעשב-

 בשדר עשב ונתתי א4~ל אינו אז כן אומר אתרץ י4מדכרות
 י אממגךים מה הא ' ושבעת ,ת5ואכלת כמשמעו"בהמתך
 מצטער רצרץ שלא נאמר ונמוק , למהמתך בשרן. עשכונתתי

 לבהמתך בשרך עשב שתתי אוט בגא כן יהודה ר י4טדברות
 הגשמי ימו כ5 כהמתך לפני ומשליך גוזז שתהא ' התחומיטן

 עושרה והיא יום שלשים %קציר קורם ממנוה ירך טוגעואתה
 לבהמתך כשדך עשכ ונתתי אחר בכר , סרגנה פוחתתואינה

 לעכורת: ועשב לכהטה חציר מצמיח אומר הוא וכן ,זה_פשת(
 לארם טוב סיטן ושבעת ואכלת ' הארז מ( יחם ףהוציאתארם

 נפש צדיק יורע אומר הורש וכן , ושובעת אוכלתגשכהמתו
 ': ושובעת אוכלת כשנהמתך ושבעת ואכלת אהר דבר 'במרעע

 ש~/ בכוח תבואות ורב אומר הוא וכן האימה ככחןעובדת
 ראוירש שאין פי ע5 ואף / הוותרות מן ושבעת ואכית אחרדבר
 %כס השמרו ' ושכעת ואכלת ' 'צהר וע4 תירוש וע% רגןייעל טוכ א% ונהרו ציון במרוס ורננו וכאז שנאמר 4רנר זכרלדבר
 שאין בהקכה תמררו ש5א הזהרו יהס אמר , 'פתהלבככםפן
 שביעה מתוך אלא בהקנה סוררארס

 ושכעת תאנל פן שנא"
 וזהב וכסה ירביון וצאנך ובקרך , וישבת תכנה טוביםובתים
 ן אלהיך יו את ושכחת לבבך ורם אחריו אומר מהו ' 5ךירבה

 נשבעת* אשר האדמנה א5 אסיאני כי אומר אתה בוכיוצרה
 משב אומר אתה כרכר כיוצרם ' ודבש חלב זבת ארז4אכותיו
העם

 לאכוי
 שיא המכול דור באנשי וכן , יצחק ויקומו ושתה

 תפלט יגעיל ולא עיבר שורו בחס שנ שכיעה מתוך אלאמרדו
 יבון , ערג לקוף וכזנורהשסחו  בתוף ישאו , תשכל ויאפרת)
 סור 4א% ןהסו'אמרו גרמה  'היא בנעימי ושנותם בטובימיהם
 יו* צריכים אנו אין היגש שיגססים אחת טיפה אמרו 'סטנו
 הקבת יחם אטר ' הארמה פני את והשקה הארז מן יעיהואיר
 וירה  , מכם אפרע א"י בה ' מתגאים אתם לכס שהיטבתיבטובה
 בן יוסי רבי , קייצה וארבעים יום ארבעים הארז עלהגשם

 יעשות כרי ותחתונה עייפה עיניהם נתנו אופיהם1ורמסקית
 המנרי באנשי טוצ4ש אתה וכן ' נפתחוהשטים  וארובותי רבה תהום  מעייבות כף נבקעו הוה בנוס שניאורם כרי ותחתהיס עייונים מעיינות יהס  פתח אף"כהתאותם

 סררך שיגש
 הארז כ5 ויהי שנאסר שביעות מתוך אלא הוגש כרוךגהקרוש
  ויטצאובקעת מקדם כנסעם ויהי ן אחדים ודכר,ם אחתושפח
  אכילת אףא כאן האםויה ישיבה ואין , שם וישבו שנערבארץ
 נרמת הי4פ לצחק ויקוטו ושתה האכול העם  וישב שנושתייה

 ונעשה בשמים וראשו ומנדל עיר 5נו נכנה הבה שאמרויהם.
 ' הארמה ע%פנ' משם  אותם 'י מפז בהם נאמר מה ' שםינו
 שב שביעה טתוך אלא  סררו שלא סרוס באבשי NYtQi אתהוכן
 מדום אמרו י אש כמו נהפך תהתיוץ 4חס 'צא אר1ממנהנתם
 להם אמר ' רגימבינינו הורת ונשנת נעמוי אצלינו מזוןהרי

D7pQ"תורת ישכח מבקשים אתם יבם שהסכתי בטובות 
 כהס מהנאסר םןהעוףם,  אביםשנחאתלםהרגימביניכם

 בוז לפיר נעוז  רנירי1מאנוש  מנ' הנשכחים נר מעם נחיפרץ
 ףמוערי נכון עף"נןלעשתות

 לשורדים אוהלים ישליו ' רנתן
 למרניני"וכסוחות

 אני חי אום הוא וכן בירו' א15ה הביא לאשר
 כאשר וכנותיוה היא אחותך סרופ עשתה אם איהים יינאום
 שבעת גאון אהותך סרגם ע11 היה זה הנה / וכנוחייך היאקשית
 החניק/ %א ואביון עני ויי ולבנותיה %ה היה השקט ושלות5חס

 ן ראיתי כאשר אתהן ואסיר יפחני תושבה ותעשינהזתגכהינה

 הירין ככר כף את וירא עשו את ףוט תשא אומר אתה בוכיוצא
 וכי ההוגש ב5י4ה יין אביהם את ותשקין ואוטר משקה כ4הגי

 אום הוא וכן לשעה יין 4הם שנזדמן אלא כמערה יין יהםמא,1
 למכעיסיו הקבה נתן כן אם עסיס ההרים יטפו ההוא Dlaiוהיה
 יהושוע ורבי נמליאף רבן הירץ וכבר , רצחו לעושי וחומרקף
 המייח קו5 שמעו לרומי נכנסי עקיבא ורבו עזריח בן עזר אורכי
 ורבי כוכים הס התחייו מי4 ועשריפ מאה עד מיפטייקש4

 אמיו בניתם למה אתם עקיבא רבי 5הס אמר , מצחקקקיכ~ש
 ככיתם ממדק ואתם להם אסר ' מצחק אתה 4מה ואתרץ14

 יאיייים  שובחים ורה עבורה עוברי שהגוים נבכה יא %ואמרו
 שר( הד1ט ובית ושאנן כש14וק יישבים ףעצגיםהטשחחוים

 אף  אמריהס ,  השרה מחית ומרור אש משריפת יהיהאיהינו
 רעונה' לעושי וח)םר קי למכעיסיו עשה נן אם צחקתי יכךאצי

 שוב (((( ג ר חספרי
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עקנ ג מק
 בנדיהם וקרעו לצופים הגיע) לירושים D'S,p היוהלשמעם
 הקדטים קודשי מבית ,וצתן אחר שזעף וראו הכית להר;הניעו
 אתה לעולם עקיב ל) אמרו מצחק עקיבא ור כוכיכ הסהתתילו

 כ)ניפ למה ואתם להם אכר , בוכ%  ואנו כנהק שאתה מתמית'
 יומת הקרב כמהזר שכת"כ מקוס על נבכה ל4" )למה ל)אסרו
 לבינו רוה  היה וה ע% בחקיים עייבו , מתוכו יוצחר  טועןוהרי
 ' בו היכו  שועיים DaVW צרן הו על עיטנ), אלהחשכזעז
 עד'ם לי )אעידה אומר הוא שכן צחקתי לכך אני אף יהסאמר

 עניין מה יברכיהווכי כן זכריהו )את הכהן אוריה את'נאמנים
 ברחובו ווקינו וקני  יסבו עיר זכריה אס מה זכריה אצלאוריה
 יכן אוריה אמר ומה י ימים בירומרוב מטענתו ואיםירוטים
 דברי קיימים אם ' האייו עריס שבים יי הרי הקבה  אמ.יו ייער יבמי הבית והר תהיה עיין וירושים תחרש טרה ציוןבג%לבס
 בטיייס גריה יברי  בטייים ואם , וכריה רברי קיימים"וריח
 עתירים יסוף אוריה רירי שנתקיימו שסחתי , אוריהתיברי
 עקיכ4ש עקיכ4ש 5ו אמרו הזה )כלשון ' להתקיים  וכריהדברי

 , לבבכם יפתה פן לכם השמר) ושבעת ואכלת 5א ,וחמתנו
 התורה מן הרע,ותפר'שו יצר אתכם יטעה שיא הזהר) להםאמר
 זררע לעכ)דה וס,דכק הולד התורה מן פורש שחדםשכיון

 ן מסכה עגל להם עש) 'atn~y אשר הררך מן מהרטבאנ:רסרו

 הם ארוחם אדם כני )אם מנחה ירח בי הסיתך י% ואםואוסד
 עכיד לל לאכר יי כנחלת מהתספח היום נרשוני בי ,;לפט
 בעבורה ומרבק הויר כאיו  חורה מרברי שפוסק כיוואלבש * ישראלעובי מיך דור דעתך עי תעלה )כי אהרים,איה,ם
 ועברהם ' המות יררך  החיים מררך ' הררך מן  "וסרתםורה
 את נאמרונתון נבר  והיבש הוא איהים וכי אהריםאיה,ס
 naSI אדם מעשהיד' אם כי המה איהים יא כי כאש"היהס

 י אחרים עוכדיהס את שעושים אחר,ם איהים שמםנקרתי
 הם שאחרים אחרים D'ni,S שמם נקרקש ןמרמ אחרדבר

  לא מצרת) יע)ח ויא יצעקאליו חף אומד הוזמי וכןלעונדיהם,
  שלדש אחריס איהיס  שמס נקרא ימה חומר יוסי רבי ,ישיענו
 שמס ע5 נקיאים הן אילו לזמר העולס לנאי פה פתחוןליחן
 , בהסצורך ולשוהיה שמו על נקראים זהרי צוון בהםפירז

 הוא גם ולשת שנאסר אנוש דור כיסי שמו ע5 נקראיסואיכתי
 ברוד הקדוש יחם אמר עויס שי שי'שו והדף אוקיינוסעיה שעה יו'בא)תה בשם הוחייקרוא או אנוש שסו הקרא בןיולד
  אבו ערששמיאף וקרחתם חרש מעסה עטיתם אתםהוגש

 הים ימי הקורות  שנאסר שסי עי ואקרא חרש מעשהאעשור
 נפרט א'1% אומר יצחק רג' ' שמו צבאות ייחשפכם

 אתעור רבי '  שבעוים עורות כי יהם ספקו יא זרהעבורה שמהידי
 יהס שמחדשים אחריס ישלים שמס נקרקש יתוץאומר
 ,ואס שלכסף עושהו 4י וצריך והב שי היה שאם הרכהאלהל
 נוושת  שף היה ואס נחושת ש% 1nwip %ו וצריך כסף  ש%היה
 עושהו  יו וצריך שיברוף היה  שיברו%ואם עושהו יווצריך
 בן חנינא רכי 1 ען שי עושהו עופרת ש%  הוה ואם עופרתשל

 כ)[ מולד תורות וראוה%ש11שתפסהאנטיגנוס.אומרצ1ש

 נקריש למה דא , צרור אפילו סם ק אפי עליהםשימייכוהו
 אחריס שהם שמי י שבטעשייהם אחרים שהן  אחריסשמן

 אתם להם ' להם והשתחויתם , איהות קראםשכמעשיהם
 לו  וישתחוי אוסר הודש וכן אתממשתחויס אין %י ,משתחוים
 תחרים ' לויוכחו

 אוםריאיוי
 שלהקיה שם) ישרו שיתפו לא

 גם4אי בן טמעון רבן העולם, מן כייס היו  ורהבענודה
 אומר

 חייב, הורש הדי ורפש שסיםבעגורה שם %המשחףאי4*

קמר
 מיץ א5א לבדוי 4שי בלתי יהרם Otn~NSב4יהשפמרזולח

 הורש )כן הונרץ עגמם יהם שעשו מיסד ' אהרים איהים5%
 בועיוץ העיו ל4ש בקודש ' אחר לדבר הי) כקשיריס יהקיצרו ל4* וקטורת הנירות את ויכבו האולם דלתי סגרו גסאוסר
 ישר" לאיהיהעלו,

 אם , אחר ידבר הס מעיים אב5 העי) לא
 לבית בנו את ששיגר ימלך משף ' יוככם  אף וחרה כןעטיתם
 מצרנך יותר תאבי א% 1% אומר , ומפקרו יוסב  והיההמשתה
 יותר אכיושתה ההוא הבן השגיח לא  יביתך נקי שתהיהבר'

 ביריווברגייו בטיוהו הבסיבה בני את וטינףסצורנווהקי4ש
 הכנכחי י'שראי הקכה יהם אמר כך , פיטרץ יאחרוירקוהו
 האבורש ורכש חיב ובת יארץ ורחבות טוברץ יארז.אתכם
 בטוברץ הייתם %א %יה שטי ולברך  טטובה וישבועמפרייה

  שומע , בכס יי  אף וחרה רבראחר י י% אף וחרה 'היובפורענות
 %מיכי )נוכל, השמים את )עצר % העולם מן כייס anwאני

 בסן אכלה אויחיציי הוא )כן עליכם לבא עתירי הספורעניות

 חמתו את כלוש אומר הוגש וכן ' כליס אינן כייסוהםחיציי
 אף'חרי,מהחרו ונאמרלה5ן אף כאן אפו,נאמר חרוןשפך
  חרי ומרץ , חרב  כאן האפור חרי אף חרב להלן האמוראף
 דכר כחן אףהאשת חרי רעהאף וחיה דגר להלן האמוראף
 חף וגלות גשמים עצירת להלן האמור אף חרי ומה רעה,וחיה
 שכ5 נסצ,נללמ'דים )גל)ת' נשמים עצירת כאן האמור אףחרי

~olpaוחירש הרב הם, פורעניות בהני חמשה חף שנאמרחרי 
  ,1 אף וחרה אהר רבר , וגיהז גשמים ועצורת ויבר ורעברעה
 שרזים הס אומ' העולס אומות שיהיו העולם באומות ולאבכם

 כניהם קוברים אין העויס אומות בצער שרוים והםבטשרץ
 ן השמים את ועצר , )כנותיהס בניהם קוכריס והם 'וכעפיהם

 'naw אפיון נשמים טורידים ואין גשמים טעונים עגמםשיהו
 שמיכם את תיונתתי  אפיףוטןיוורוחות ומניין יאחת

 ארצכנו תיואה פירות יהיהעושה השיתין בית  איאאואינו כברוי
  שאתה מה %א אף יבויה, את תתן יאכנחוסהיהאדמה

 יתן י4י השרה  )יועץ פירות עושה איין יהי אלא איבו או%ה מוביי
 שמיך והיו תל nalea שרוי ההיה לארץ לחתה  ילך או יפריו
 אחר דבר ן נרזר[ תחתיך אשר והארז נחשת ראשך עלאשר
 כ5 אחר , מטר יהירה )יא השמים את )עצר בכס יו אףוחוה

 גסת היא קשה , אהבם מגיה אני עליך מביא שאניהניסורים
 באף אדמתם מ% % ויתשם שנאמד הכל כנגד ששליששהיא

 , הזה כיום אחרת ארז אל השליכם גדול )בקצףוכורמה

 לחרב אשר אןיואיהו כה ואמרת נצא אנה ,איא4ך כיוהיה וא"
 יו אמר כה ואום , ישכי ישבי ואשר לרעכ ירעכ%הרב.ואשר

 בחבי יפויוואדסתך בחרב  ובנותיך ובניך תעה בעיראשתך
ת"

 המות טבוחה אריכי עי ואתה
 וישראי

 יגיה גיה
 בכרש בכו לו תנורו ואי ימת  א%תבכו ואומרארמתס מוני

 יהורס שיך  יהויקים  אר1מוירתו'וה את וראה עור ישוב %אכי יהוי
 לשערי.  מהיאה והשיך סחוב  יקבר חסור קבורת. בו נאסרטה

 בו נאסר מה יהורה  טיך יהויכיז ףהויך,זה  בכה בכו ,ירושים
 מיך יהייקיס שגבית עמירים נמצינו י  כלאו בגרי אתושינרש
 חכיברץ ' כיילה ויקרח בי"ס לח)רכ מושיכת שהיתהיהורה
 המיכים כ% טענן כסאו שהיה  יהורכם מלך יהויכין שלמדוי)
 מיה ' מהרוץ ואכרתם רא י  שיביכים בטרקו~ן ושותהואוכף
 אנשי תאמרו ואם ארוככם, לכם נותן ואני אתכס סגלהאני
דור

  הסכוי
 רוד "Itva י שנרש ועשרים מאה ארוכה לרש היוץ

המבוי
 שה5מודוז מח 5כס יש אתם שי5מוו מסי  להם היה יא
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 ז5קמועקכקמח
 כנימן כשכס מוצא אתה וכן גויה, אחר גויה השבטים*עשרת
 שטונת בשנת נצר 5]כוכר שבע כשנת נלו ן געה אחריולה
 ףליסטים משי קרחהאומר בן ייהושוע עשרו' בשנת ,עשרה
 4%1ש הכית בע4 של קיפחו וקצר הכית ג% בשררהושנכנסו
 עד הכית בע4 הקפיד %1א כשכלים קצר , הכית בע%הקפיר
 4ה ,~pyl' יאשר מועף לא כי אומ אתה וכן , הצא קמתושגרש
 והאחרון נפתל' וארצות זכוין ארצות היקי הראשוןגעת
 4~ש מהרה בהם משנאמר אומר יותי כן riv~w רבי ,הכביד
 ן מהררה בהם נאמר שיא 5מ' וחומר קל , זמן יאחר איאג1%

 מניה שאני אעפ מהרה ואבדתם רבותפקד,דא מ'מיסשנאם
  שכשאתם  סצוייבובמצוות', היו לארז לחוצה הארז מןאתנס
 אשתו ע% שכעס ימיך מש5 ' הדשים לכם יהיו 4%שחוזרים
 כשתחזרי כתכשיטיך מקושטת הוי %ה א% אביה כביתוחזרה
 ה'1 בני 4ישרא4 הקכוה יהס אמר כך חדשים עייך יהולדש

 חדשים עייכם יהיו לנק חוזרים שכשאתם ' כמעותמצויינים
 t~tt)sa' שישראל המצות אייו צ'וניס לך הצ'כי אמרשיר0יהו

 אימר היא וכ( , המקדש בית חורבן זה תמרורים 4ך שימיגהס,
 דרכוהיכתם כאייו ראו כני Iiti~WtSi הקכה יהס אמרהיכת, דרך %מסילות ליבך שיתי , אשכחימיני ירושים אשכהךאס
 כתוית שובי שנאמר 5עריכ0 חוזויפ אתם מיר , תשובהועשו
 מהרה , מהרה ואכרתם אחר דבר י איה עריך א% שוכיישראי
 אומר אתה כה כיועא טובה, %ארש נכנסים אתם ואי נוליםאתם
 טוכ לקח כי אומר הותו וכן ן תורתן זו טוכה אומר יהורהרבי
 פיסקא, מייק אףתעזוכו' תורתי לכםנתתי

 ע נפשכם יעי יבבכם עי אירי יכייאתושמתם
 ז ייכם ע% %אות  אותם וקשותם 'תורות

  טארמצות , תורה ותןמור  תפייין א5א 5י אין ן תפילי(חיי
 הפייוהצד כראי תורה תקמו ראי ולא הוי תלמו כראיתפיי% ראי לא ' שניהם שכין אב מבניין רן אתה הרי , מנייןשבהורה
 ונוהגת , כאוז תיויות שאינן התף מצות שהם שכהםהשוה
 כארז אלבש נוהגת אינה כאר( ושחלויה , לארז ובחוצהנארז
 סליקי החרשיי אף אום "יעזר ר , ata~)nl העריה מןדוץ

 נפשכס'מנ'ו  וע% לכככס "%ישעל יני' "תושמתם
 התיים,סשל בסם תורה רכרי שנמשלוהכתוב

 , מכתו ע% רטייה %ו והניח גרעה מכה כס את שהכה4מיך

 אבוי מכתך ע%  ע שרטייתה ומ( כל כני לזאמר
 מוט ושתה

 ואם ' ניוול אתוץ  בצונןואין גז  ורחוץבי1בחמין ישהנאמך
 הקבוץ להם אמר כך י נימי מעיה אתוק הרי סעבקווהאתת

 תכים תורה 4כס כראתי הרע יעי 4נס כראתי נכי4ישרא%
 תטיב אס הלדש של בכם שויט איני גה עוסקים שאתם זמזפי
 בידו נמסמס אתם הרי כתורות עיסגףס אתם אק ואס ,שאת
  שמשאו (א עור )יא , רובץ חטאת ;InneS תסיג יא ואםוקנאם
 אחרז רוצה אתה ואם י 1nplwn ואולך שנאמר בךוסחבו

 מים השקהו צמא ואם שיחורה %חמת האכי%הוחאנייהויחם, שונאך רעב .אם ואומר י בו תטשו. ואתרץ שבאסר גוחושי
  שבראו מי הרע יצר הוא רע י ראשו עף חותה אתרז וחיםבי

 ' מייק ' מנעוריו רע הארם %ב יצר גי טבאטר 49קומעיר
 '45ש כניכם ' ננ'כםןדכיבם "תDttaיננווזם

 אמרו מיכן עקביא גן יוסי ר דברי 'במתיכם
 ולתמדו הקודש לשון עמו מדבר אביו ידבר מתוה%קשהתינוק
 ראוי תורה מלמגו ואינו קודש %שון עמו פרבר אין  *ואםזעוה
 בס,אם ןרבר בניכם את אותם ויסדתם קוכרושנאמ כאיתןלו

 %אנ ואם ' בניכם רמי ימיכם ירבו הניגס את אותםריפדתם

 שופע אתרץ יאו טכיף נררשיס תורה דברי שכך ימיכם*קצרו
 / פיסקא סליק לאגן הין וסכליוהן

tyD~. המשית %יסות כניכם וימי הזה כע41ם 'מיכם 'יכי , 
 נמצ'נמלהס %כסאיןיייאכותיכס5תת

 ן עלהארץ השמים כימי ' התוררץ מן  וזסתיס תחית%מיד'ס

 השמש בצאת או'ואוהכיו הוא וכן כיום'  ש,צריקי פגיהםשיהו
 ירים עת צריקיס שף פניהם שמחות ישבע 'בגבורתו

 השמש כצאת ואוהביו הן ואילו הנכש לעולם שכינותפני ףהקביי
 , קרח לכני שושנים ער( ףמנעח ' ירוצצו וכברקיםהרקיע כזוהי יזהירו זהמשכי4יס כחטה כררץ יפרהציבנה ,בנכורתו
 ימעלות שיר איא כאן כתיב אין המעיות הורו,שיר כזיתויהי
 אוסר רכי , יבוא לעתיר יצריקיס מעלות ףעשות שעתירלמי
 מעירש ש"ס יסעיות שיר איפל כאן  כתיב אין המעיות9'ר
 למעלת זו מזו  ףמעלה tra מעיה שיש ו~י או מוו  ימעלהמוו
 הרנו ומצדיקי ותחר%יף וקנאה איבה מכיניהם אני שומעמ11

 וקנאתה איכה כיניהס אין כוכבים מה ' וער פעויםנכוככים
 r1D1 י ותחרות וקנאה איבה כיניהם אין צדיק.ס אף 'ותחרות
 ומצדיקי כך,4א צדיקים אף יזה דומה זה ש4 אורו שאיןכככיס
 וקיבים אייו  אוש מנסיא כן שמעון ר י ערקה גבאי אי1%הרבים
 האוהבי, כיוף מי ן בבכורתו השמש ואוהביו.כעאת אום הואוכן

 ואונוואוהגיו האוהביסי ע% המאהיבים אומר הויאוהמאהיבים
 הרבים וסצריקי , המאהיגים וחומר קי בגבודחו השמשבצאת

 בא? עיכל  ומנוטי'ס רמים כוכבים מה ' ועד יעוינוגכוכבים

 ומה , a~lpn עןנףבאי ומבוטלים רמים צדיקים כךהעויני
 רואים צריקי כך  סופו, ועד העולם מסוף אורם רואיםכוככים
 פעמים פעמונג%יס כוכבים מה י סופו השיקיעי מסוףאורם
 D'p צר כך מניין lons  שאין כיתות כיתות בוכני ומה 'נכסים
 אם סניין תהם שאין כיתותכיתהץ

 ישראי
 ש% רצונו עושים

 אומי הוא ובן , נעפר הריהם ףאו ואם ככוכבים הם הרימקום
 וכן , עולמים ותקוימי יעומס וקיימים חיים שיהו 'ע4הארץ השמי כימי אחר רבר ' ירוש כעפר וישימם מיך.ארם אביםגי
 אני שר א החרשה )הארץ ריורשים השנהם כאשר כי אומרהוא
 etawi ופה והומר קי דברים והרי ' יו נאם tuaS, עומויםעושה

 של 5ככורס אלבש נבראו שישווארץ
 ישראי

 וקיימים חיים
 נבריש שבענוום יצריקים ג~ווחומר עולסים  ויעוימילעולס
 אץ עמי ימי יהיו העץ כיסי אומר קרחה בן יהושוע רבי 'פעוים
 רברי'ק% והרי י ימחויקיסבה חיי0היא עץ שנ תרהעץאיא

 ש% יככורן אן4ש נבראת שיא התורה אםוהומרומה
  שבשביס יצריק'ם ק%וחומר  עוימי  יעוימי קיימת היאהרי ישראי

 הויךורור רור קרחוהאומר בן יהושע רבי  העוים,נכרכת
 ארץהויכת איא כא1 תיקיי אי ,  עומרת פעוים והארץב4ל
 ה"כה שינה מעשיהם ששינו ויפי ' עומר לעולם ורור כאוארץ
 'שרן בני מספר והיה אומר הוא ן וכ ' כראשית מעשהעמהם
 , יספר ולא ימד %א אשר וכתוב היםכהו%

 כשישר"
 עושורצונו

4"7lalpD ישרף כנ' מספר 1ה'ה %או ואס ' הים כחו% הם 
 כה ואונלכי ' ההר ראש עי כתורן נוהרתם אם עד ואומר 'הים כחוי

  תשאיר מאה והיוצאת מאה תשאיר איף היוצבת העור ייאמר
 1 שסיס מספר ישראיזה בני  והיהמספר ישראי' יביתעשרת

 פיסקא, סייק ארם' והמספר ,כחוןוז'ם

 נאמר ימה ' הואת Inlyan כי את שליין  תשמור  אםני
 מגיד י  אלהיכם יי מצות את תשסרון שנאםלפי

 יהח נד תאנר' ש5א גסיעו להזהר צריך שאדם שכשםאכתוכ
אום
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קמחעקב'קמע

 אם אומר ה41ש ופן ' יאבד 'NSw כתימוד להזהר צריךאדם
 קשים תורה דבר' כך לקנותו קשה כסף מה ככסףתכקשנה

 ( לאכדס קשי תורה דברי לאכד'אף קשה כסף מהלקנותס,או

 ן נוהכ .קנותם קשים  וזכוכית זהב יערכנה ל4ע יומרתלמוד

 ה'דהרבי פז, כלי ותמורתכם ' זכוכית ככלי יאכרםונות'ם
 ימלך משף ' מאד נפשך ושכור לך השמר וק אומרשמעון
 לכני זה בציפור זהיר הוי לו אמו עכרו ב'ד ונתנו צפ,רשצר
 אף4ש יכד"י כאיסר צפור סנור תהיה ל4פ איבדתו אתהאם
 הויתן רק דבר לא כי אומר הוא וכן נפשך את אוכרתגאייו
 שהיו אחים ישני משי אומר  יוח' בן שמעון רכי '  וגוסמכס

 דינר מערף אהד אביהם אחר ממוןמסגלים
 ואובי

  מצרף  ואחר
 י כיוס בירו שאין רינרואוכלונמצ4ש שמצרף זה 'ריברומגיחו

 תיסירי כך ומן לאחר עשיר וסניהונמצ4ש דינר שמערף1וה
 פרקים ושלשה שנים ביום דברי' שישה או שנים למד ,תכסיס
  ועליו ומן יאחר עשיר נמצ14 פרשיות וסיוש שתיםבשבת
 היום צנילומד היום שאומר וזה , עליר'רבה וקובץנאמר
  הו4פ ועליו ' כיום כידו א,ן נמעא שונה אני למחר ששהאני
 ן יחרוש %א עצי  בחורף ואומר , מביש בן בקיץ בריסאומר

 כרם ועל י נבר שיה שקנה וה עברתי עצי איש שרה ע%ואום
 כרם שקנה זה לב חסרארם

 ואזלי
 נרם וקנה שדה הואי1%קנה

 ח שו עי יימר תימור עצי נקרא שסופו מטין ' נהם עמלזלא
  שמו נקרשי ולבה , ועב חסר ארס 3רם ועף  עברתי עציאיש
 שסופו ומניין '  בהם עסי ולא ונרם שרה שקנה עי %ברבו
 , קטשוני  כויו עיה והנה , בפרשה כבריס  ושישה שניםיהביח

 כסו שנאמר מוצא ואיבו פרסה שי  פתחה מבקש  סהואומניין
 שר"ח מתוך נהרסה אבנים וגיר אומר הוא ועור , חרוייםפניו
 הטמא ומטהר  הטהור את ומטמא יושג הוא בירו עומרח יןשא

 שלכרש שיוהבכם עונשו סרה , חנמים שףופורשגריריס
 ש53 למדת הא נחש, ישכנו גדר ופורז בקביה  עליוופירש
 רבי '  עליו  באים פורעניות לסוף חכמיפ של נדיריםהפורז
ItP~aות נאת שביקההבוס נפש אוסר הוא הרי אומר 'וחי בן 
 י4ש טתוק כר כל רעיבה ונפש , מתחילתו למד  טלאהימיר
 נפה נופת'מה תנוס שבעה נפש אחר דבר , שלמד מ' אלאהיה
 כפני לדבר , עצמם בפני סובין עצמוה כפני קמח מועיאדהוו

 תורנה וברי ומברר תורה ברברי  ומדקרק יושב גח כךעצמה
 פיוניבטטא איי טתיר פיוגי איש אוסר פלוני אישומסקים
 רומוץ יפה שכוחו תימיר אומר יהורה רבי , סוהר ,tal~aאיש
 שאיבוסופג שנייורומהימיך אתהכף, סופג שהואלספוג
 בן שמעון רבי ' רבו יו ששנה יין אומר שהוא וה  צורנואלא
 שבבווך ממים שתה מבורך מים שתה אומר  הוא הרי אומריוח'
 אוטר עגןכא רבי , ~D'Jta דגרי עם ותמשך עכורים תשתהואל

 להוציא יכול אין תחייתו בור , מכורך מיס שתה אוף הואהרי
 חכם תימיר בר שבחוכו מה איא היה ף4ש מאיייו מיםצפת
  O'~lU1 י שלמר מה אף4ש סנה יא כפרבר מתחייתו ימרלא

 כך צדדיות מכף חיים מים מחמיאת כאר מוט , בארךמתוך
 יפוצו אחמר הודש וכן מהימינו ויוסדים תלמידיםנאים

 ,o~7pS חיים מים מה למיס תורה דברו נמשיו חוצהמעיינותיך
 למוצאיהם הם ח"ם ני שנאמר יעויס היים  תוררו דלדיאף
 כך מטומאתו הטמא את מעיים מים ומח , מרפא כשווו5נ5
 שנאמר טובה יררך רעה מדרך האדם את מעליס תורהדכרי
 דכרי אף לעולם אינס נוס זמרה נפש משינת תם,מה ייתורת
 מים וסות ' למים ו לכ צמא כל הו' שנאמר ףעו%ם חינםתורה
!lwvהיא וקוה של רמים ירים אין תורה דגרי אף דמים להם  

 5מו משמחים אין מש מה אי ן ישווכה 5א חפציםמפנימטת5
 דרוך טונים כי 1% תימור משמחים חין תורה דברי אףשיפד
 שנאמר הלא את טשמחים תורה דנרי אף משמח מהיין ,מיין

 יין טעם טועם אתה יין וכוה , %ב  משמחי 'שרים יו*יקורי
 דנרי  %ף יהשביח כמו נקנקן מתיישן שהוא rr~l גי'בתחייתו
 בישישי שנ להשביח סופם בנוף שהםמתיישניס זמן כלתורה
 להתקיים לו אששו אי יין ומה , ימי0תנונרז ואהר,תהכסה
 שבכלים גרוע שהוא במי אלא כסף בכלי ולרש והב בכלילא
 סיסיך שהוא במי איא בתקיימים  אין תורה דכרי כך חרשבכלי
 רברי %ף יגוף ורע יר"ש רע ההוא פעמים יין מה עצמויאואת

 שמיך תונק שבן טובים שמניך יריח לותר  תלבור ' גןחורה
 לראש יפים תורדם דברי אף לגוף ויפה לראש יפרץ  שמןבה
 ואו , לעצמותיך ושיקוי לשרך תהי רפאות שנאם לנזףזיפית
 לראשך תתן ואו , ףגרנרותיך וענקים לראשך הם חן לוית3י
 ודבש לשמן תור דבוו נמשלו , תמננך הפארת mep חןלוית
 שמור אם כי יא , עופים ונופת מרכש וכחוקים אוכר הואוכן

 ארפ שמע שחם אומר אתה מניין הזאת  ביהבצוה אתהשמרון
 כך  בירו בחקיים שראשון שכשם  ומקיימו ראשון תורהברברי
 mlan כי את שכרון ת שבור אס כי יי בירו מתקיימיאחרובי
 עאי5 כשם וסשכחס ראשוני ששונה לפ' אלא אינו או 'הזאת

 כידר כתקיימיס האחרונים אין כך בידו מתקיימיםהראשונים
 עף סמנו עיניך אתסמע,יס אין , תשכח שכוח והידהאסתל
 יו יעשה עשו-ז כי ,  ואיניבו בו עיניך התעיף שנאמר לושייך
 תעובני אם חסייו בפגיית וכתוב , השמים יעוף כבשרנגפים
 חם כי יא ' אעוגך יומים'וס

~law 
 המצורן נף את תשמרון

 ן ישנן הנדו5יס כני ישנן הוקינים בנ' ישנן תאמר שמאהזאת

 הואזה המצוצה כ5 את תשמרון שטור אם כי תל הנביאיםבני
 הכתובמניד

 לנו צוה תורה אוכר הוא וכן כתודה שוים שהכי
 כתום אין וישראלים לוים כהנים ן יעקכ קהלת מורשהמשה
 נולכם היום נצבים אתם אוסר הוא ובן ,appt~ קהילת איאבאן
 איש כ% ושוטריכם וקניכם ושבטיכם ר'חש'כס אלהיכם "'לפנ'

 י כישוע תורה וק"מ שעטר זה במעמד ה'1 אילולא מהישראל'
 שפן עטר %א אייו  וטה , מישוא5 משתכחת תורה הייתהלא

 תוורש הייתה י4ש בשעתו עקיבא בשעתוורגיבשעתוועורא
משתבחת

  שיירא"
 וה שאמר רבר ' טוב מה בעתו דבר ואומר ,

שקוי
 ייו45ש רבר את ןבקש ישוטטו  אומר הוא הרי הכי בנגר

 ע%, למרינה  וממריבה יעיר מעיר שהולכים היקר רבר 'ימצאו

סרי
  הוא,ישמעון שנייה אם הוא תחילה אב  ףירע שגגעבככר

 נאמר  כבר מישראיוהיא שתשתכח תורה עתירה או1  יוחיבן
 פלוני איש אוסר, פ5ומ איש איעל י זרעו מפי תשכח לאכי

 רכר ימצאו וף4י מטהר פלוני איש מטמנם פ!,נ' איש 'בת'ר
 שס4ש הואת כףהםצווה את תשסיו( שמור ביאס %א 'גרור
 י4ש כי הקיהתי ומניחאת קשה פרשה קורא אני הריתאמר
 דיקרז יא הורש ריקים אוברים שאתם רבר ' מכם וגא רקובר
 1 הואת כיהמצוה את שמורתשמרון אס  %%ני , יי ריהלכות לסרתי תאמר שיא ימיכם, ואורך חייכם הוא כי מכם איאהוא

 למעש אוסר הוגש וכז ' ואגדות היכות מדרש יסוד המצוהבל
 ע4 3' ' מדרש זה הי,דט יוצדק לנדו היחם על ל4ש 3'הודיעך
 אומר הוא וכן ואגרות הלכות אילו ' הארם יי'יוהה פי מוצאנ5
 חכם אם ואומרבני ' דבר חורפי ואשיבה לבי בניושסחחכם
 אלחש איןלי יוחיאזמר נן I1V~v רני , אם נם לכי ,שטחלנך
 אביו לרבות אנו גס תף מניין שכשמיס אגיו שכארץאביו

 185 נאמו ועמוק י  לעשותה אתכם סשה אנני אשר ,שבשמים
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5חקנעקכ,קמט
 כיון אני שומע אלהיכם יי מצות את השמיו שמור אומדששיא
 לעשותם ת5 , 5וויאיקשדז דבריתוררזישכ אדםששומע
 , אחת מצורה בידו הרי תורחק ארס 5מד / יעשותםתשוב

 אין ועשוק ושמד יימד , מצוות שתי בידו הרי וקמר4מו
 כשניי חכם שאקרא כשניל תורה"מד הריני תאמר שמא י אלהיכם ין את לאהבה , הימינולמעיה

 כשביל נ'שיבה שאשב
 יסור ' איהיכם יי את 5אהכה %% הכא יעויס ימיםשאאריך
 הם חים כי אומר ה41ש וכן ' לכ41פ הככור וסוף מקוםמכ4

 כח למחדקיס היא ח"ם ואועץ ' מרפא כשרו 51כ55מוצאיהס
 בעזים חן לוית ' חן לוית ףראשך תתז ואום ' מששרותומכיה

 ימים אורך ואומר ' הכא לעולם ' תמגנך תפארת עטרת 'הזה
 כרני אלעזר כב' ' הזה כעולם וכבוד עושרבימינהוכשמאלח

 וכן לשמז בהם דבר ' פעויתס IQv~i רכרים עשה אומרצדוק
 וכלי המקדש בית ככלי שנשתמש גישצר ומה אומר היההוא

 המשתמש הכא הטויס ומן הזה העויס מן ח"ז נעקר) ' הווחוי
 וכמרה כמה אחת ע% הכא והעולם הזה העוים נברא שכובכל'

 ' פיסקא סף'ק ' הבא העולם ומן היה D~lpn מ1 ח"ושנעקרו

 אל אילודרכיהק:השנאמריייי ,בכלדרכ'1ללכת
 חסד נוצר ואטת הסד ורכ אפים ארך והנוןרחום

 יקרא אשר כ% ואומר , ונקה וחטאה ופשע עזן נושרתקליפים
 ש% t~wa ייקרכם יאדם יו איפשר היאך וכי ' יקיט יובשם
 רחופ הוי אתה אף 1חנ1( רחום נקרכם המקום מה אלא ,הקכה
 לני חנם כתנת ועשה 'וחנון

 שנאמר צדיק נקרא הקנה מה ,
 ' צריק הוי אתרס אף מעשיו בכל וחסיד דרכיו ככל יי'צדיק
 חסיו חף אתה אף ~1twpa בכ% ותסיר שנאם המד נקראהקבה
 כשמי הנקרא כ% ואוט 'טלט' 'ו כשם 'קרא אשר כל נאמר5כך

tllaahולמענה) פעי ואונוכ5 ' עשייתו אף 'צריפו כיאת'ו' ' 
 ההידבק בטרום יעלות יארס לו איפשר ה'אך כו'וכילרבקה
 כורמיה ,ואום הוא אוכלה אש יואיהיך כ' נאמר ככרנווהל'ח
 בחכם'ם הידבק אלשן י רליק נור וגלגלוהי דנורשבוכים

 ונטיתכם למרום עלית כאייו ע4ך אני ומעירהיבתלמ'דים
 מיחמה עש,תה כאלו א~'1% "א בשיום ונטלת שעי'תהולא

  לקהת שכי שטת למרוס עיית אומר הו4פ וכן 'ונטלתדמ
 שאט מי שתכיר רצונך אומרים רשומות רורשי ' גארםשתבות
  כרוך הקרוש טכיראת את  בך שמתוך הגרה קמור  העויסוהיה
 אעשה  אני אף שקף'כס מה עשיתם )אם , כדרכיו זטדנקהז4,

 פיסקא,  ס.יק שעיי'מה

 י כיהירים את מוריש ורם בשר ואין ןםוףש  י 'ידהררוש
 אלח "א לי אין , האלח חל  אניבמשמעושומע

 אתם שתהיו מיפניכם האיה %ל מסעיהם לרכות מניק ,הגו;
 אומר הובש וכן , והולכים סתמעסהם והם ,  והויביםנדייים
 אחת בשנה מפניך  אנרשנו 5א ואום אגרשנוםפניך מעטמעט

 צדיקים שישראל יפי עזריה בן "עזר אמררבי ' יצחק רבירברי
  חכנו :op כי נאמר כבר והלבש החייה מן יויאים הם ימההס

 יגע למה תאמר ואם ' %ך n~Swni השרה וחית בייחדהשרה
 רהם נגזר ישראל שחטאו לפ' אלא היגיעה אותות כייהושע
 ועצומים נדויים גויס וירשתם , מפניך אגרשנו מעטטעט
 גדולים אתס אף , מכפ ' ככח ;attsPI כקומה נרוי'ס 'מכס

 אומר יעקב כן אליעזר רכי , מכם גדולים ~Qnv ח44פועצומיס
 ' גנור זה , הוא גכור וזה נכור פקני איש שאום לאדםמשל
 והיבש עור נאמר %סו( שבם  אחר דבר , וממינו צנורשהלה
 מימד פכם 5% ומה , מכם ועצומים גרויים שבעה נאסרבבר

 ובן י יטראף כ% כנזר  וקשה גדול עשרים משנעדרשהאמורי

 לגבח.  אשר היבוריטפניכם את  השמרתי  ואנכי אומרהו4"
 י פיסק" ס4ק , כאדוניס הוא וחסון גבהוארחם
 ואם ' יהיה ףנס בו יגיינם יף חיייך 8שיהמקיםבל

 מן נאמר כבר הר' 'שרא% ארז תחומ' עללימי
 ת5 וסרה פרת נהר הגדו% הנהר ועד הזרק והתכנוןהמדבר
 מן חוץ סתככשו מקוס כל להם אמר רנף'כם כף תדרוךאשר

 לכבש סירס רשות איא אינו או שלכס הוא הרי האלוהמקומו
 נדולים גוים וירשתם %י הארז את יכבשו ש5א ער ףארץחוצה

 רגלכם כף תדרוך אשר המקוס כל כך ואחר , מכםועצומים
 ואתם כגלוליהם מיטמאה ישרן ארץ תהא ה,שלא יהי לכסבו

 תהיו ארזישראף משתכבשו 5ארזוא ומככשוחוצהחוזרים
 מנין לארז חשוק שכיבשו הרי לארז, חוצה לכבשרשאים
 ףהלן ונחמר יהיה כא( נאסר דן אתה הרי שם נוהנותשטצוות
 מצוות להל אף שם נוהגות מצוות כאן האמור יהיה מהיהיה

 וארם נהריים ארס דור כבש מה מפני תאמר ואם , שםנוהגות
 ן כתורה שיא עשוש דוד אמרו שם נוהנות טצוות ואיזצובה

 ףארץן חוצה רשאילכבוש תהיו יארז משיכבשו אמרההתורה
 ן וארמצוכו-ק נהרים, ארס חזרוכיכש איא כןהואיאעשה

 הקברן יו אמר ' הוריש יא יירושים סכוך  סחיה היבוסיואת
 ארם ומכבש חוור אתה היאך הורשת יא  לפיטירושיךסמוך
 שכננדו ומניין %ארז כחוצה שכיבשו הרי ' וארעצובוהנהרייה
 הנהר עד run והלבנון המדכר מן %% שיהם ה,4פ הריבים

 נכויכם יהירה השמש מנוגש הגדוף הש ועד ,ms נהרהגדי
 גכו5כם הנהר מן , פרת נהר הגדול הנהר מן גכויכםוהמדבר
 והנהר גברכם ,היה הנהר את כיבסתם אם גכויכם הנהרואין

 ואין , גכויכם הים עד השמש, מבוא הכדול הים ועד ,נכולכם
 ים ונכול אוט הוא וכן נכולכם 'היה כיבשתם גבולכס,אםומס
 כ5 אומרי נמצינו י נכויכם יהיה ונכול הגדול הים לכםוהיה
 ו5* נאכל 5א כזיב עד ישראל מארץ ככ5 ע41 שהחזיקומקוס
 וער ישראל ארז תחום נעכר 1ל4פ נאכף מצרים עולי ינעכר
 " שרשך מדבר אשקיווחומת  פרשת בכי עולי שהחזיקומקום
 רכרייןנהוראת4ש  כמותה רעכתא מצי רשיא קשיאונייצא, קצר* זניתא ובית סכראה עצמה וגיאתו שגיאתו ועכו חמתדור
 כדרג דכתא רבתא ייירא מרעשת ער  ראכצובית כחיאריתר
 עילאר, תרנוגיא רעיון נקיכת4פ ' ספנתא מיסף סנגרכםרכר

 דנימר4פ וטרכונא תחגרנה ורקס קנת סוכת ביתכקיסרי
 גדו5רע וירך ' דאשקלון  וגיכני'4פ גיאה ורקם  דר41שעייה * נימרון סכותא רורר  ובחף4ש וחשבון משקא כיצראדבתחוס
 פיסקא, סליק למדברימולכת

 * משפחה או אומה איש אא לי אין בפניכם איש'ת'צכלא
 בפניכם איש יתיצב לא לו תלמוד מניין ככספיהאשה

 מיך כעוג אפילו איש נאמר למה כן אם מכימקום, יתיצכ5א
  "א יריאוהס, הם מפידיום אס הה ' ומוראכם פחדכם 'הכשן
  אוסר הורש  וכן ' otpimn עי  ומוראכם הקרובים ע%פתרכם
 וגי היורן בעבר אשר האסורי מיני כשמועויהי

 עד ישר" בני לפני הירדן מי את יי הוביש אשר יכו שםאוסרת הי" רחב וכן ,
  יסראי ב"י  מפני רוח עוד כס היה %1א וכבכס וימסעוכרם

 ואם '
 נאמר ככר  והלמי וקשים גרויים ירגנו 'tvaN היו שירשתאמר
 חרש מרנלים אנשים שנים התטיס טן נון בן  יהושעוישיח
 כנגד קשה שהייתה יצתה ככ5ל.ולמה הויתה יריחו והר"לאמר;
 עשר השעדה רוד מאנשי ויפקדו אומר אתה בו כיוצא 'כולס
 הכתוב מגיה יצ4פ 51מה בכלל היה עשאף והלא ועשא5איש
 שלטת והמיך אומר אתה כדבר כיוצא כולם' כנגד קשהשהיה
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קגבראתקנא
 פרעההויתה כת וקא פרעה כת וחת רבות נהיות נשיםאהכ
 וכלפי , מכויס יותר מהכבה שהוא מימד יעאת ויסה , סלףב

 שנתחתן ביום אמרו , מכויס יותר אותו שהחטיאההטען
 שרטון והעיה כים קנה נעך נכריאל ירד פרעה כת עםשלמה
 D'idp שני שהעכיריובעס al~al ' רומי ש5 נכנהכרךועליו
 ' איהיכס יי 'ת, ' כרומי כרכין שני 7כנו ורומזיו המויועמר
 את זכורך כי יראה בשנה פעמים שיש שנאמר לפי נאכללמה

 יהשתהוות o'llp, אנו הרי ישוחף יאמנו שמא , אלהיך יופני
 אט ושלכם עלו הקבה יהם אמר ארצינו את לנו משמרמי

 ' ליראות כעלתך ארצך את איש יחמוד ו5א שנאבר לפישומר
 , ובהמתו נכסיו ייטול בא ה41ש כיצד חשרה א,נה בעיניואם

 מוש ' ששיסרצזנושימקום כשהם אתהמוצאכישרא5וכן
 פרדים צמד משנחי יעכרך נא יותן ולא יאל'שע לו נעמןאמר

 מת'יר4ש הוא עפרהרי ומהאס וחומר קל והרידבריסארמה,
 בא הוא כיצד כרשות שיתי ישראף מאושליטזף

 5יטוי
 נכסיו

Q על איהיכם יי יתן נאמר לכך ,ונהמתו b ~  אשיח אתאימתי , דבר והיכן לכם ובר כאשר נוההדרכו אשי האדטרה כ% 
 , פיסקא סליק ' העריס כל את והמותילפניך

 ראהפרסת
 ננ:ת"::נננווען:;לראה

 ישר יאמרו שמאוהקליה
 הבה ונתן הואיי

 מהם באיזו נתך  המות ודרך החיים דרך דרכים שנייפנינו
 לאחד מש5 זזרעךן תהיהאתה ימען בחי,ם 15%בחרתשנרןה
 אחד ' שכ41ם שני ~1UD והיו דרכים כפרשת יושבשהיות
 וסופו קוצים שתהייתו ואחר , קוצים וסופו מישורשתהייתו
 השכיס ואת העוכר'ס את מודיע והיהמישור

 ואוי
 שאתם להם

 אתרא פסיעות ושיש בשתים מיסור שתחייתו זה שניירואים
 זרה שכיל רואים ואתם '  בקוצים וסופויצאת במישורמהיך

  ~D'Y7p מה, אתה פסישת ושלש נשילס :atyll1שתו"4תז
 רואים אתם Salwt~i משה להם אמר כך במישור לצאתוסופו

 סצייחים הס ימים ושישה כשניס מצייחיס שהם הרשעים את'
 5אתהיהאהרית לידחותנאחרונה,שנאלכי הוהזסזפובעולס
 את חובק דכסי5 ואומר ' העשוגדס דמעת הנה ואומר 'ירע
 הצדיקים את רואים והם ' כאפיגרם רשעים דרך ואומרידיו

 / מעטערים ימים ושלשה בשנים הזה בעולם מצטעריםבשהם

 טוב ואומר באחריתך 4הטיכך שנאמר כאחרונה לשמוחוסופן
 אשר המחשכות את ירעתי אני ואוןכי , מראשיתו דבראחרית

 בוגרץ, הארר צריקים אררת י  יצדיק ורוע אור ואום חושבאבי

 והזמין סעורה שעשה ימלך מש5 אוסר קרחה בז יהושערבי
 מנה ליטול דומה והיה , כיגיהם מיסב אוהבו והיה האורחיםכ5
 ידו את אחז ריעה בו שאין שראה כיון , ריעה בו ודה ילאיפה

 אתוו וכוסי חלקו מנת יי אומר הוא ,וכן היפה המנה עלוהמחה
 גחיקז, שמח ואינו ה5קו' 5ו שניתן אדם 5ך 'יש נורייתום'ך
 נחלה 1457 כחיקן יפה חיק שאין ומקלסי מוריס ישראףאבל

 דוד וכן כך על ומשבחים מוד'ס 1כ1 כנורים נורף 51אבנחיהן
 אשר " את אברך ואומר ' בנעימים 5י נפלו חבלים אומרהוא

 ן פיסקא סליק ןיעצני

 אם יהקיל" תשמעיו אשי הביכה 'ללי"עירנה
 אם הלא אוסר אתה כו כיוצא י תשמעוןלא

 איעזר רבי ' קי5ח' שאת תטיב 45ש ואם ן בפכח שאתתטיב
 תורההכיכרן אמרה לחסך מי אומר הטילי יוסי רבו שלבנו

'n~ipm/ י תשסעון %א אם והקילה , תשסעון אס הנרכה 
 דאוב את אוהב לשון, ביד וחיים מות אוטר אתרץ נוכיוצתי
 בנו אליעזר רכי פירות, אוכל הרעה אח אזהב הפירות,אוכף
 לשונך נצור תורה אמרות לחשך סי אומר הגלילי יוסי רכישף
 כארז צדיק הן אומר חתה נו כיוצא מרטה. מדבר ושפתיךמרע
 אסררן לחשך מי אוסר הנ%ייי יוסי % ש5 כנו :talr רכו 'ושולס
 נמצינו תשמעו 5א אס זהקי5וה ן 5מענהו י; פעל כ%תורה
D'1'aiאת אבינו משה צוה ש45י 

 ישראי
 ן ים'1 משכלו ח45פ

 בטשה נאמר 5כך שנעשו הניסים כ% משראה ן 5מ"זמשנטה
 הדרך) טן ' מות לדרך ודי הדרך,מררך מן הכות7'וסרתםאהר'
 כ5 אמרו מיכן ' אהריס אלהים אחרי ללכת אותם ציויתיאשר
 כעכודרש הכופר 1כ% ' כויה התורה בכי ככופר כעזהטורה

 פיכקא, כקיק כויה, ככיהתורהזרהכמודה
 את ונתת , ותירש שתכש כשכר ' האמורהn1sa עי קכ5 יבואך ,;כי מיד "א )חח א'ז 'ב'אך'כ'דהיה
 הר ע5 שהכרכה לקמרך הכתוב בא וכי , גריזים הר עףהכרכה
 יעמדו ואיה נאמר ככר והיבש , עיכף הר ע4 והקילהנריזים
 בהד הליום ע% יעמדו ואיה , גריזים הר ע% העם אתלכרך
 הכרכות כל שיהו שיכו% וזריזי הר ע5 הכרכה את ונתת ,עיבף

 כיף ק55ות מה לברכות קייות ~wtpni, "א 5ק5י7תקודמות
 ן רם בקו% ברכות אף , רם בקוף קללות גיהם,מה כרכותאף

 ואיW1tp ' 15 כלשון ברכות אף , קודש כישון קללותומה
 ככ55 כרכות אף , ופרט בכ55 קליות ומה , אמן עוניםואילו
 איף1 גרנות אף אמןן עונים ואילו אילו קילית ומותופרט,
 ן נדירים הר אי נגנזת נשעת הפנופניהם , אמן עוניטואילו

 ן פיסקא p'~D עיגף' הר אי קלףותוכשעת

 רבו דברי ואילך הירצן מעכר ן הירדן כעבר המה%א
 שחמוץ מקום , השמש מכ"א דרך אחרי 'יהודה

 עד שכם מקוס עד בארץ אכרם ויעכר אומר הוא ו4ה4ןזורחת
 האםורכאש א5ק אף o~w להלן האמור מהא114א14ןס1רה,

 נזת"ם לסופדי להס אמדתי יוסי ברכו אלעט רט אמר /שנס
 אצ5 שכתנתם ' כלום בה הנחתם וימל התורה אתזייפתם
 שכין עיני זהר נריז'ם הר וגא שזה מודים אנו ,~ף מורהאיוני
 האמור מורה חין מה , וגו כארש אכרם ויעכר אוש הואולהין ' הגדדן גענר הלאהבה שזהשנ מגז'דה למדנו אנוהכותים

 כמרץ אתם / שכם כאן האמור מוררה איון אף שכםלהיי
 הכותים גריזישכק והר ורבן הר זה יא אומר י"יעזרלמרתם,

 דרך יירדן,אחרי הסמוכים המהבעכרהיררןשנאמרה5~ש
 4א היה 5א הכנעני בארץ ' שוקעת שחמה טקום השמשמכוא
 , הנ425 מיי / ההריס כין אלא  היו %א כערגות העשב  החוי"מן

 הגיגי את רואים אי1%אין
 45ש אומר יעקב בן אליעזר .רני ,

 כראשונה שהראם כדרך כשנייה ררך יהראותס "א הכתוכא
 451ש %כו ביישוב י היושב , בשדות הלכו זארן לכו זוכררך

 , פיסקחז סליק ,במדבריכערבה'בםישורףכוזףאבהריע

 אתם הירדן את טהעברתכם , היודן את עוכר'סאתםכי
 א5ו"כפ יי אשל , הארץ את יורשים שאתםיודשם

 בשכר וירשתסאותהףשכתסכהן בזנותכם, לכם,נותן
 ן Np~ta' מייק ן תשבשתירש

 הדוקיפ כ5 את מעשה, זו )עק'תס סשנה'עדשמרתמ

אי~
 ן הדיני אילו הטשפטל ואת המדרשת.,

 יחג , היום *ניכס נותן אנקי אשר , משנרץ ח תשטרנהאשי
חריגים
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