
ננריראהרט
 נאמר למדו כן אם מקום מכף הנעל ה14ץ הנע% ח5שת5

 חופה שאין ו,טן בו יי5ך יכוץ ן שאי יגדוי פרט נעיווח4צח
 מע4 היא, פסולה שחליצתו עקם ףו ושאין ' הרכל רובאת
 אף ימנית יהלן מרץ רגלו %הין רג%וונאמר כאן נאמר 'רג4
 , כשירה חליצתו ולמטה הארכובה מן אסוו מיכ( , יממתכאן

 ן כפניווירקה

 לעיני הנראה רוק הוקינים 4עימ % נפטו יכוי
 חייצתרץ קראתה 457י ורקקה חיצרץ אמרו מיכן יהזקמם
 ן חלצה ' פסולה חליצתו הלצה ויא ורקקה קראתה ,נשירח

 פסוירץ חייצתה אומר אליעזר רכי רקקה 44פ אכ5וקראתה
 נאמרדץ / ואמרה וענתה ' כשירה הקיצתה אומר עק'כאכרכי
 כלשון האמוי5הין ענייה מה ענייה לחין ונאמרה ענ"הכאן

 לאיש יעשה הקדש,ככה כלשק כאן האמורה ענייה אףהקורש
 לדש אשר אומר אייעזר רכי , אחיו בית את יבנאםאשר5א
 כרכר יעשות ככה אומר יהושוע רכי , לבנות עתיד ויאבנרץ

 'עשרה םשםראייהככה עקינא רבי אםריו מעכב,שמעשה
 רבי ן בישראל שמו ונקרתן ' כאיש מעשרץ שהוא דברלאיש

 ' כישראי ' מעככת ורקיקה מעככת חף'צרץ אומרישמעאל
 להין ונאמר כישראל כאןנאמר

 טשר"
 האמור כישראל מה ,

 דין פכית פרט כאן האמור כישראף אף ריי ינית פרטלהין
 מצורץ ולא כדיינים מצורץ ' הנערץ חלוז בית ,שיגרים
 יומר שם העומדים כ% ע% מצוה אומר יהודה רבי 'בתימידיס
 יושבין היינו אחת פעם יהודה 4 אסר ' הנעי חיוץ הנעיחיוך
 חיוך הנעף חלוץ ואמרו כולכם ענו 5נו ואמר שמעון רב'לפני

 , פיסקא סליק יהנעף

 , שיוסיוצאמתוךמעוות אין'נצואנשים'נד
 אכרם מקנה רועי כין ריב ויהי אומר הודשוק

 עריק מאותו שיפרוש 55וט גרם מי לוט מקנות רועיובין
 להם אשר האנשים שני ועמדו אומר הוא וכז מריבה אומרהוי
 אין , אנשים ' מריבה זו אומר הוי פיקות 5זה גרם מי ,הריב
 'חדיו 5% מטי! איש עם ואשה אשה עם איש אנשים' א4א4
 וקרבה י אתווה 5הם שאק יעכרו פרט ואחיו איש , מקוסמכ5
 את יפציל ' דין כיה שייח אשת ויא איש אשת ן האחדאשת
 1הם שעשרה כתורה מזיקים שיש שמצינו לפ' אומר רביאשה,
rt*wוהחזיקה תל סכנה בו שיש דבר לוכות מניין י מנושיואינם 5י אין במבושיו 5% כן כאן אף יכוף , כמחכוין מחכויו 

 ן שמקא סליק ן מקוםמכ5

 שאם מנ"ל יהצ'יה ח"ב שצתה מ%4 כפה את רתהרקק
 הצילהבנפשה נכפה להצייה יכוף אתרץאין*
 ונאמר תחוס 5ה כאן אומרגאמר טיהורה ' עיניך י*תחזט%%
 ' פיסקא סליק ' ממק כאן אף ממו! להין מה תחוס יא5הי!
 מירה אעב:שנ:ג:: בכב י5ג 'ייןלא
 יהירו 5א הקטנה את מכחשתעתיות

 נוטי
 ומהזיר כגדוףרץ

 משקף פחות סאה יעשה ש5א מניין אום עקיבא רבי ,כקטנה
 אומר כרבי יוסי רכי ן לך יהיה ת4 מטרפעיקא פחות דינר51א
 איפרת כביתך 5ך יהירה 4א 4ך יהיה ב4א הוא הרי קיימתאם

 ת5 תרקכ ורבוע תרקכ וחרו תרקכ קב יעשה 4א יכוף ,ואיפה
 יהירה שףא הקטנה _את שכחשת שהירס גר41ה וקמהנד57ה
 ש45פ מניין אומר אייעזר רבי כקצרה, ומחזיר כנדויהנום5
 מתו לתוך בה מודר להיות קבים ארבעת בת מרת אדםיעשה
 451ל שמכריעים כמקים יעיי( NSW' מניין ן 4ך יהירה 4א%%
 י וצדק שקימה אכן , 5ך יהיה 5א 5% שמעיינים כמקוסיכריע
 אני הרי או ' שסכריעיס גמקוס מעתן הריני אמר שאםממין

 ערש להוסיף או הדמים מן לפחחי שמעיינים כמקוסמכריע
 ש5א מביין ן יהיה4ך מרק 4% ףו שוםעיס שאין מגיי(הדמים
 נודש הריני או הדמים מן לו לפחות שמוחקים כמקוסיגדוש
 15 שומעים שאו( הדמיס קדם 14 להוסיף שמוחקיםבטקום
 אסרו מיכן , המידות ע5 אנדדימיס טמח , לך וצדקיהיהתל

 אחת הכית וכעף יום, 5שישיס אחת מוותיו את מקנחהסיטון
 או נרון כן חזקיה בן חנניה כן אלעזר רבי , הורש עשרלשנים
 קרויות קטנה גדוףוהזאיפה שאיפה אל~שמ5מר ,אחתהיא וככשילי אילים מידת , לכבש ואיפה 4איף ואיפדה 5פראיפה

 ן פיסקא pt~o ןאיפה

 שמתן מכתורה מצות מכל אחת זו ' ימיךיאריכי(למען
 גרונרת/ ומה וחומר קף דברים והרי , כצידהשכרה

 אריכות כוה נאמר האיטיקי כאיסר כאים מארץ מן אחרשאין
 כ1 ' וכמה כמרץ אחת ע% כיס חסרון בה שיש מצוון שארימים

 15 תימור כויס את שיעכור עד ח"ב 'היה 4א 'כו5 ' "תועבת
 פ'רות מערבים א'1 אמרן מיכ( מהם אחת אפיו אלה עושהכ5

 'פה ואפילו נד'נר סאה אפילו כישנים הדשים אפילובפירות
 ' ע51 עושה כ5 כדינר סאה ו'מכרס יערבס %א וטר'ס'תנכונר
 וכן , כיב תשכח ואי נפה זכור עםלץ יד עץהאשרזבדים ' 4י'ק ' ותזענת חרם משוקך שטא' עוי שמות חמשהקווי

 קרדאף4ש אין ' כדרך קרך אשר ' גאולתכם כשעתבצאתכם, טירופיכם' כשעת כדרך, ירנזון, עמי שמעוהוואומ
 הירץ ש5א מלכד , אחריך הנחשלים כל בך ויזנב , %ךנזדמן
 מתהת ונחשיו המקום מדרכי שנימכו ארם כני אף4פהורג
 מכ4 5ך איומך יי בהטח והירס , ויגע עיף ואתה , המקיםכנפי
 ן עמלק ונר את תמחה / מבקש אתה יורש שאתה מה 'אלהיך יי אשר כארז ' אגורות ו;4ך ש45ותאגור ' כסנובאויביך

 % יד כי ואוח , עמיק זכר את אמחה סחה כי אומר הואולהין
 ז סיררא סליק , דור מדור בעמלק ליי מלחמה יהכס

 תבא כימישת
תכואאףהארז,עשהמצוההאמורהבענון 1 1 1שו י מי "א5 זיטדהיה

 ן איהיך יי אשר ' לארז תיכנסשכשכרכם

 מראשית ולקחת , זתשכ תנכש שתירש מה ן כה וישבתוירשת
 4% נכיכוריס חייבים כוים הפירות כ5 יכוף ן האדמהנתפרי
 ואיזח ח"כ ן מי איזה יודע איני ,ועדיין ראשית כי ו5אמראשית

 ביכורם הכא ונאמר צ'כזר ביכורי הכא נאמר דן, הריני פטורמין
 אף at~tan, משבעת עיבורשנאמריהיןיחידימוהביכורי

 אף ושעורים היטיס  להלן  ומע , המינים משכעת יחידסיכורי
 כיכורי 5% מינים שאר לרכות מניין , ושעורים "Dtetכאן

 ידון עליך איז הגש הכתובמיעט שריבה אחר ריבה ,אדמתך
 בשכח האמורים המינוס משכעת ציבור ביכורי מרץ ,ציבור כיכולי הכא ונאמר יחיד ביכורי הכא נאמר , הראשון כד'(אלא
 זיון ארז זרימון ותאינה ונפן ושעורה חיטרץ הס ואייו ןהארז

~IQV
 מראשיתן , תמרו דכש זה רכש, , אגורי זית ז'ת,זה ורכש,
 אתרץ פוי , פר' כ5 , אחת גווגרות ואפילו אחד אשכז5אפי5ו'
 ן הארמה ' כוכוחם ושמן יין מכיא אתרץ ואין ' ביכוריםמביא

 מכיאומש01 שאין ri~1s1i 51סיקרקון החכורות 5ערו0,םפרט
 זמן כ5 , מארצך תביא אשר / אדמתך כיכורי ראשיתוכנאמר
onwן ארצך פגי ע5 מצויים 

 שאתרץ זמן ג5 קורא שאתה יכוי
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ריב.תנאדיא
 י שמחוה בשעת איא קריאתו אין %שמחת, מנקת חימניגש

 וער ההנ מן וקורחם, מביא החנ ועד מעצרת  יומרכשוג'מעי
 י וקורא מביא אומר בתירה בן טיהורה קורא  ואינו מביאחבובה
 בתיך וסנריך ש5ו בתוך ינוטע פרט יי איהיךנותן ייאשר
 טת)ך או רבים של מתוך והמכריך רכים ש5 בתוך או יחיד50
 שלב בתוך זהמבריך של) בתוך והנוטע 1Sw לתוך יחידשל
 יהורה רבי משא' אינו זה הרי באמצע ונחיר וררך הרביםוררך
  נכורי  שנאמר משום  אינומביא הטעם וה מן מחיא בווטאוסר

 , פשקא ptio ' ןאימהךעךשיהוניהגרוייםמארסחך

 הבקוס א% כו"והינת שטעומם מל?בטנא'ושמת
 י עולמ'ס )טת והשילה גו, אלהיךחשריכחריי'

 כימיך היה שיא כהן אע5 שתיך דעתך ע5 עית וכי 'הגויייי יוסי רבי שאמר היא וו , ההם אשריהיהביםים איהכהןובאת
 שהימים היה בה תאסר א% אוטר הוא וכן כשר שהוא כהןאלא

 ז פיסקא סליק  מאיה, היוטוביםהראשונים

 א,י'ואמרת
  שאיבי

 "חת הייס'פעם הגיתי כפייטיבה'
)

 נשנהן פעמים קורא אתה ואין בשנה תהקורא

 ז לגרים פוט ז לאנותיכם יי בשבע אשר איהארץ באתיבי

 היררן ישבעכר פרט אהמר שמעון רכי יעברים' פרט ולוי%תת
 , פיסקא מייק, מעצמסישנטיו

 מביאים העשירי אמרי מ'כז ' מייך הטנ""כהזורקוק
 ועניים זרג' )של( כסף שי בקלתותביכ)ריס

 יזכות לנהנים מתנים ק5)פה)ס~ס ערכה ש5 נצליםבסי'
 בן "יעזר רכ' ' תנופה שטעונים מלמר ' מידך ' לכהניםמתנה
 לד שיש זמן כל ' אלהיך "' סזכח לפנ' ורגדיע אזמריעקב
 ביכורים' לך אין מ!כח לך שאין ומן וכ% ' ג'נ)ר'ם %ך 'שמזנח
  בעורח נטמאו באחריותם, הנב שאברו  אמרונגנבואומיכן
 פיסקא, סייק קורא, ואיןנופץ
 * עניינך ירוקן ונאמר ענויה כחן  נאמריאמית:ועניות

 י הקורש בישון כאן אף הקורש %3שון להיןמה
  שאינו  וכימי קורא, י9רהז סישהו~שיורעסיבואמרוב%

 ידיות התקעו י מיהניא נמנעו '  אותו מקרים רקרותיורע
 עיהםקרא, סמכו יודע שאור) מי ואת יורע שהוא מי אתשקרין
 איהיך, יי לפני ואמרת '  אחרים מפי  אף4ש  ענייוז אין 'וענית
 ן יאובר אףא ףארם ש45טירויעקכ מלמד , אני אובראומי

 מלמר ' ויררכצרימרה איכרו, נאצו הארמי  ;"~laSומעירה
 כתר 5יטו5 ירד תאמר שמא , שם לגור "א להשתקע  ירדנניא

 כמה מעט במתי % הרבה באונ5וסין שם,יכוף וינרמלכ,תתף
 גדולן לגוי שם ההי מצרימה' ירדואכותיך נפש בשבעישנאמר
 שנ כמה ' עניינו את חרא , טס מצויינים ישראל שהיומימד
 הילד הבן כ5 שנאמר כמה עמיינו, ואת האבנים, עףוראיתן
 סימניפ כהס נותז היה יהודה ר , אגדה ' תשריכוהו)כו )רההיא
 או ' הבקרש בית וה הוה' ID~pan אי ויביאנו  באחב' ערשאלך
 הוי הזאת, הארץ לנואת ויתן אום ישרונעיהוא  ארז והיכוף
 בשכר. הזרה alpDn אל ויביאנו תל ומה ישראל ארץ ז)אומר
 זכת ארש , הזאת הארץ את ינו ניתן הזרז המקוס אףביאתנו
 ארש ISnS ונאסר ודבש חיב זבת y~ai: כאן נאמר , )רגשוגלב
 ארץ כאן אף עטמים חמשת ארץ %הין ורבש'מה חלבזבת

 מביאים אומראין הנלי%י יוסי היהרכי מיכן , עגומיםהמטת
 הנה, ועתה,מיד, ודבש, חיכ זבת שאינה לירדן מעכרביכורים

בשמחה,הכאתי
 אמרו מיכן האדמתי פוי כ% מואשית , משיי ,

 ז  שביכר אשכול ' שסכרה תאנה שרהוור)ארה לתוך אדםיורי

 בישרים, אי15 הר, ואומר בגמי אותו קושרים שכיכררימון

 אשח והעכרוש4ח האפוטרו16ם אמרו מינז יי' יי נתתאשו
 לוטר יכול שאין , קיים ואין מטאיס ואנדרוגינופוטומטום
 ג"היך' יפני והשתח)ית ג"היך יפנו יווהנחתו 5י נתתאשר
 ואחת קריאות בשעת אחת שתיפעסים הבפה  שטעוניםטלמר
 ות , בכיהטוכ י ninawI בכרמינו  ושסחת, השתחואהיבשעת
 מבירש שארס  סימר , ויבותיך איהיך יי יך נחן אשר ,השיר
 ן בקרבך אשר והנר אתהוהיוי , וקורא אשתו מנכסיביכורים

 ועברים נרים %א אמם מותרים ממורים ישראר( אמרוסיכן
 ן פיכקא מייק באלץ, ח5ק ףהס שאיןסש)הרריפ

 תאמר קץ נאמרכאן בהעבדה 'טי ' יעשיתבלהכ?
 האמור רנ%ארקש מרקקזהאמ)רלהלן5ולןקו'

 המצותן הנ כא(אר הסצ) תג יהףן האמור קו אימה רג5'כאן
 כי לום תלמ)ר ' הסיכות ונאמ'כאזהג הסכות סג להלןנאמר
 מיכן ' פסח וה ח)יאומר  מעשרות בו שכיו רנ5 ' יעשרתכלה
 ושישביעית רביעית  שי ש%פסחהאחרון ושגנוב ערבאמרו

 תה"ש שביעית שנרץ יבויאף ' סיישית השנתזהוו,ביעור
 יצאת  במעש שחישת השויסתת,שנה תרגשנה במעשרחייבת
 נוהג מעשרים שט  יכוי ' במעשר חייבת שאינה שביעיתשנר,
 שאר לרבות מביין ריברהכתלב שבו עני מעשר ייירא אין 'בה

 י פיסקא  i)'SD , ריבה תבואתך מעשר ל  תמעשוות
 גוי יהפ תן י ושבעו בשש-יך  ואביו 'ה5ק) ואחי אחר 5כל ת! %א5מנרז, ףגר4הום%ףפתח
  או חיטים קב מחצי בגורן ~Itap פוחזי אע אמרו מיכן 'שוגעם
 ן בשעריך י קכ הצי אומר רבי , יהודרץ רבי  דברי שעוריםקב

 אמרו , לארץ 4חוצרק הארץ מן  אותו otNtlla שאיןשלמד
 חכמים להם ונהנו ,  בירושרס r~nte  לבטלות ביתמשפחת

 * ואטרת  5ילושלס' %הוציאסהוץ רצו ויא והב כברי  מאות0ש

 מן הקורש ביערתי י מעשר וירוי וה  , אלהיך יי %פני , וקיטבכי
 , רבעי ונטע שני סעשר וה 'הכית

 תרומת זה ' ללוי  וגסבתתי
  ויקפ עט מעשר זרז ' )יא5מנה מיתוס 5נר , מעשרותוומת

 * חבקן מן 4א י הוידוי אח  מעכבים  שאין אפד יזובחה4פיאה
 את אין  הבית שהפרשתומן כיון  הביתי אחרסז רכר , חלה*ו

pp'~י ככימצותד , רגר יכי 'DNV 5א ראף שאינו ימי נתחיו %א ,  ציויתני באשר בברכ%ום'אין הליבי ראשון מעשר הקרי, 
 , ממצותיךקכרתי

 טן לא , מינו שאונו על ממין הפרשתי ל4י
 החרש מן ויא עלהתיוש המחובר מן ולא ע%המחובראתלוש

 הא ממנו, באוני  אכלתי. י4י ' ולברגך  שמך  מהזכירשכחתי י4י י שגחתי וי4? ' החרש ע% הישן סן וף4ש הישןעי
 בין י ממנובטסא  בערתי 451ש ,  ולחוורות יכ51 אינו אכלואם

 נתתיםםע לא שמא, ואני טהור הוא או טהור, ואני טמאשהוא
 י איעזר רבי רברי 5סת ותכריכים ארון ממנו ,~tmp 5א ,למת
 שיא 5מת מה% 5הי/אמוו, אס5מתאס עקיבא רכי 5ואמר

 והכאתיו ' אלהי יי בקוף שמעתי , טהור גרבר אפולוחח5פתי
 * בו ושמחתי שמחתי ן צ'ויתני אשר ככף הכחירהיע0התילבית

 עמנו עשה ' ננו שגזרתה מה עשינו , קרשך ממעוןהשקיפה
raהשמים מן קדשך ממעון השקיפות , שהנטחתנו S1A1 ן 

p'~oז סידרא 

 נצניםמרשת
 ןייומ"ןי:גץ::;:ג;'גמבן!אתם
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וייריש
נדריר

 אומר הוא וגן 4פטז בניט ימשא שייה שאין האמת חיןנרע
 ן יעקכ עק)כ את כ5 כי באלוף תכרחו 481 תאמיעכריעא4

 נפטר ואם הנאיף עולם ש4 הקכהלבונו לפט ,משרהניטיב
 ישר( ע4 שיעטור נאמן ארם הראיני העויס מז נדוףביכסיס
 ואשר לפניהם יצא אשר אומר הוא וכן , ישלום ידיהםשתא
 , נון בן יהושע את 4ך קח משה א5 " יפניהםיואולויאםיבא

 מ1ש14ת םיכיות ארבע ן ףה אין קטנחושדים ינו חותואומר
 מלך אחאב נומי כהסהכס ואין l'aa כסס ואון ן כישראלבהם
 ההריס ע4 נפוצים ישראל היו יהורה מ4ך 'השפט ובימיישר(

 פיסקאי מייק .כצאןאשראיןףהסרועה'
 כמותך, נכרתן נון בן 'הישע את 5ל קח משה ן"1יאמר

 חברנקנרץ שאין לפי לקיחה איא לך אין 5ךקה
 להיות 5עצמ1 חכר אדם יקנה אמרו מכאן י קשיין בקשיא4א
 לו ומלרש עטו ושותה עמו ואוכל עמו ושונדה עמו קוראקונה
 משיבו ן ינתק כמהרה 4א המשויש וחוט אום הוא וכן ,סתריו
 ושרש שואף והוא להושע מתורנמן לו תן ףמשה הקורשרוח

 14 אומרים ישרארם יתו 5א כשתיפטר בחייך כהוריות,ומורה
 שהימירו או ויש מדבר אתה מדלועכשיו ה,'תה 4א רבךגחיי
 ראשם מגכיהיס וישר( סשה והיה כרכיו נין והושיבו הארזמן

p1DW~4נתן אשר יל ברוך אומר ומהו יהושוע ש4 דבריו קו 
 רבי יה)שע( ש5 דבריו כך רבינו משה ידי ע% לישראלתוריק
 אמר מכניו אחד עמד ש4א בלבו מתעצכ היה משה אומרנתן
 שאם מי אף כניך הן כאיו אהרן אחיך כני והזמש המקוסלו

 למה א5עזר,מש5 ש4 פתחו ע5 ויעמור ילך ישראל עלטעמיר
 נטף 4מ4כות ראוי כן 14 שהיום ודם כשר ימיך דומההדבר
 נרוית %ך שנתתי אעפ 5ו אמר אוהבו ביד ונתנו ממנוהמיכו
 ועמור 4ך ליהושע הקנה א% כך כמ ש4 פתחו ע% ועמורלך
 באותת ' 'עמוד הכה אלעזר זיפני ' איעזר בט שף פיתחוע5
 ישר כל 4עימ 'הושע את מחזק והיה 'nwa שף כוחו נתננרשעה

 חזק 'שראל 5ע'ניכףשנאלויקראםשה~הזשעויאמרא4י1
 nrla'ni ועדין ' נד"ם עד'ק 5ך מוסרם שאני עם הנה 'ואמק
 לדש ריבונם שאף עושים anwi סוס ע5 עמהם תקפ'ר א4הם

 רבי ' 1אוחכה1 ישראל נער כי ש3 שעשו מה ע% ע4'הסהקפיר
 ז רושם אחיי כתוך אכטסם 4' יש הא רשות 4' אין אוםנחמ'ה

 שהיה זכאי נן יוסנן כרכן Inwvn ן בו דורשים שיהיו מראסר
 דיבה וראה אחריו מהלכים תימיריס וחיו החמור נכי עלרוכב
 כיון ערביים ש5 נהמתם רגלי מתחת D'1lpW מלקטתאחת

 לפניו ועמדה נשערה נתעטפה זכאי כן יוחנן רבן אתשראתה
 של כתו 4) אמרות את מי כת %ה אמר פרנסיי רבי לוואמרה
 אמר ' בכת)בתיי שחתמת אתה זכור ולא אני נוריק כןנקדימון
 % של נתוכחה ע4 חתמתי אני 4ת4כמדיו זכ" כן ,והנן רבן5הם

 וש4 ן המיה כות ש4 זהב, דינרי א5פיפ א5ף נח קיראוהייתי
 סד14 ער יהשתחוות הכית 5הר נכנסים היו 5א 11 ריכרץשית

 ומשתחוים ונכנסים רנ4'הם תחת מילת כיי 4הםפורסים
 ומצגותיו זו טקרא כקשתי ים' וכ5 כשמחוק לבתיהםוחוזרים

 את וגש הצאן כעקבי 5ך צאי כנזהם היפה 4ד תרע לשואם
 גויותיך אם כי נדיותיך תיקוי א4 משכניהוועיפ ע4מרמזייך

 וישון אום" כrw 4 מקום של רצונז עושים שישראל ומןשכי
 אוסח ביד מוסרם מקום ש5 רצונו ששים וכשאין ' בהםשולטת
 כשנח ' בהמתן רנלי תחת אם כי שפלה אומה ביד 41א יספלה
 ישר( מצאו לא שוב וםד1 ואהון משה צדיקים שלשה מתואחת
 בירח הרועים שלשת את ,ואכותר שנאמר משה אחרי רוחנחת
 נדירו שנאמר טשו איין בשנה והיא מתו אחד נירת וכי ,אחר

 הבאר נסתפקה מרים מתה (א אברהם יאירף עם נאספ)קמים
 וחזרו ענן 11Dp ביטל אהרן מת ' ואחרן משה בזכותוחזרנה
 באותה חזרו ו4א שפושתם בשלו משה מת , משה בזכושניהם

 כולס סצוהנתקכצו ועוומיסמכ5שערההיוישרא4נפושס
 גנת אלהים 5הם אסר אחיך אהרן היכן %ו משוהואמרואצ4
 כך אנו יודעים 5ו אסרו ' כו מאמישם היו ולש ' עולם4ח"

 עליו וקנסתה הגק שאינו דבר לפניך אמר שמא אתהמקפדן
 כשמי ותלאה אהרן ש5 מיטתו נט4 הקנה ערוץ מה ןמיתה
 חח4י1 עונים השרת ום4אכי עלו מספיר היכרע והיהשמים
 5א כפיהוועו5ה היתוש אמת תורת IpgDni זה אומרך היוומה
 ן מעזן השיב ורבים אתי היך וכמישור בשיום נשפתיונטצא

 נשמתו %י והכא 5ך , הסות 4ם4אך הקבה י1 אמר Inpoiבאותה
 יושב שאני נמקום משרה %ו אמר לפמו ועמד ה5ך משחש4
 בו נער נשמתך 5י תן 5י אומר ואתוה יעמוד רשות 4ךאין
 אמר הנכורה לפני דבריו והשיב המזת מלאך הלך כנזיפהושא
 '1wpa למקומו היך נשמתו 5י והכא המליך ףמ4אן המקוס5ו
 סיום אמרלו משה את אמר4וראית הים אצ4 הלך ' מצאו51א

 הרים אצ5 היך ' רא'ת'ו י~פ שיג בת;כ' ישראל אתשהעכיר
 דרכו הבין איהים 5ו אמרו משה את ראיתם 5הם אמרובקעות
 שנאם בו יודעת כיחה כ4 ואין , הכא העולם לחיים הנזואלהים
 ;צועק כוכה 'חושזע היה משח שטת כיון ן בריא אותורקכור

וסתאכי
 ער יהושוע ייהושוע הקכה שא% עד רניס ימים עליו

 אתהמתי
 זה* מתאבי

 מת 4 והיחס מת הוא יך'5נדך וכי ,
ov~eורככי 5םספד אנהים וי מקרא שנאם 5פטי אנ4 שמת ' 
 א4 יי ו'אטר של העו04הכא לחיי מובטח שהוא א5א עודולא

 י סיררא סליקסשההנךשוככעםאבותיך,

 השמיםהאזנו
 ה'1 זכאים 'שר( כשמו או% מאיייםהלוק

~titpa' '' עדים איהעם 'הושע ויאסר בעצמסשנאמר 
anxבכחש סככוני ש3 בעצמם הפקיו ' בכס 
 וכממן יהורוץ שבט כהם העץ ' ישראל כיתאפרימוכמרמה

 ן כרמי ובין ביני נא שפטו יהודה ואיש ירושלם יושבי ועתהשנ

 ן יהורה שלבגרה יהודה שבט  קייקיו , לכרמי עודבנה4עשזת

 ויער סראם הנביאים את בחסהעיר
 יובישראי

 גיר , וביהורכם
 במלאכי  סיעיבים ויהיו שנ  קייקיובנביאים , כיחחהמניאים
  שהערותי העמיס את בהם בבבשיו'העיר ומתעתעיםאלהים
 שנאמר בשמים קייקיו , הארץ ואת השמיס את היוםבכס
 והאכפם עצים מלקטים הכנים שנ' עושים הם מח רואתהאינך
 %מעכת  כצקיעשותנוונים אתדלחשוהנשיסלש;תסכעדיס
 סבירה  אני הברה ארץ שמעי  של הארץ את העירבהםהשבהם,
 ז שדי תלמי ע4 כנעים מזנחותם ' שנאת קייקיובארץ 'רעת

 הדרכים את בהםהשי
 שנאנלכי

 ' רמתך בכית ננות דרך ראש
 כהם העיר ' דרכ'ס קללו דרכ'ם ע5 עמדו ' הגוים אתשטעו
 בגוים  קיעקעו ' הנוים את בהם העיר  הגגות קללוהגעת
 הרוי את העירבהס ויימרומעשיהם,  ויתערבובגוים.שנאמר
 %1-1 שנאסר בהרים קייקיו , ין ריב את הריס שסעשנאסר

 קונהו שור ירע של הגהמח את בהס העיר , יונחוראשי"הרים
 ככוום חת וינערו שנאמ בבהמה קיףק4צ , בעייו אנוסוחמור
 החירר?  ום שג החיה את בהם העיר , עשב אוכף  שורבתבנית
 שנאם בחיה קייקים , ועגור וטיס ותור , סועריה ירעהגשמים
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 ריו.האזרורטו
 את בהם השי ' שקץ ובהכה  רמש תבנית  והנה  ואראה  :טובו

 קיקיו ' הים דגי 5ך תכפרו ותורך לארז שיה או שנאקדיגים
 הנמלה את כהכ העיד ן הים כרני אדם ותעשה שנאמרבדניס
 י rtYP 1%-; אין אשר וחכם דרכיה ראה עעל נמלה א% לךשל
 זה אדם היה עלוב אום איעזר ב; ר'שמעון ' יחכה כקיץדכי;
 שצריך "א היה עלוב ועשו; למד אילו הנמיה מן ללמדשצריך
 את ככס העידותי של קימים עדיי הרי loilp ש5 רבונוהיכה %פני שתאמר ישראל כנסת עתידה , למד ולא מדרכיה%4מד
 הנני כי שנאמר ן מעכירן אני הרי לה אמר הארז ואתהשמים
 רואה הריני עולם רבונושל לפניו אומ החרשים, השמיםנורא

 מרה דעי בגיא ררכך ראי שנאמר תי ובוש שקילקלתיטקומות
 'נשתי גיא כל שנ מענירם הריני לה ואומר ,עשית

 אוכרת ,
 של מעבירו הריני אזילה קיים סמ' הרי :la~lp ש5 רבונולפניו
 שכך הרי o~lp רבונוסף לפניו אומרת ' חרש שם לךוקורא
 שנאמר מעכירו הריני לרה אומר ' הכעיים שם עלקרוי

 ש% רכונו ישניו אומרת מפיה הכעיים שמות אתוהסירותי
oilpזכרו 451ל 5ה אומר מזתו מזכ'ריס בית כני בן כן אפפ' 
 D~lp ש% רכונו ףפניו שתאמר עתידה למחר שוב ' בשמםעוד
 והיתה סאתו והלכה חשתו חת איש 'שיה הס לאן כתכתכבר
 כבר והיתר איש אלא %ך  הכתבתי כיוס %ה  אומר אחר,לאיש

 בית אתסלי גרושים גי איש,  איאנכיויאנאמרכי
 אסר אבכם בריחות ספר איווה ין בהאמר נברנאמרוהירס י יסראי

 האוינוהסמו 5א " 11 אחכם מכרתי אשר מנוסי מי אושפחחיה
l~waאסר ומשמרוי יוטב להיות בנוו~ירגונ סמסראת ןמיך 
 אב*פ כסבור הבןאחזו

 סהועיי
  עכשיו 4פירגוג שכסרני כיוס

 ויונן שיאכיוישחה ברי משברוהריבי
 רעוני ואעשה אני ואי

 שירש נדי לפידגזנ ככורתיך יא אני qv: אביו לו אמר ,וצרכיי
 סכורים אתם שמא לישראל משה להם אמר כך ' מזיקךיהיה
 אירש עוד זיא ' הארז כעל יזוז או השכינה כנפי מעל%ברוח
 מודעת הארז שאף ומניין עוונו ,~Dta שליגלו כותבישהשמי

 לזים שתעמיד ישראל כנסת עת'רח י לו מתקוממה וארץשנ
 ואם הבקום %פני  יטר(קייקיו אם בבי  שינה ובי במיקייקף מי יורעח איני ' עולס סי רבונו יפניו  ואומרת ' המקוםלפני

 , צרקו ויגירושמיס אומר גישראףכשהוא בהם שטרההבקום

  בישר( בהס שינה המקום ואין המקום %פנו  ישו(קייקיוהוי
 רבי הירה השמים האוינו אחר ,דבר שניחי רא יי אני כישנאם
 והשלים כמדינה רופ;סי צפוט לו שהיו ימיך משי אוביהורה
 ומאכייים אותו ומפנקו אותו ומעדנ'ס מערבים היו רצוניי' עוסה שכני ;מן כ% %הס בבוואכר את %רוס וב.סר שיו  את5הס
 טשלי יטעום אף רעוני עושה בני וכשאין ' אותו ומטקיסאותו
 שישר" בזמן כךכלוס

 בהס ila~ai ביק  ס%מקוס רעונו עושים
 אריך מטר יתת השמים את הטוב אוצרו את יך ייימתח
 נאמר טוה מקוס  סף רצינו עוטים יטראו[ וכשאין ,בעתו
 והארכת 'היהמטר ולא ההמיס את 1Ypli בכס יי אף והרהבהס
 מיצא למלך 'משל השם; האז'נו אחר דבר 'כו%ה' את תתן%א

 התהיל5קכול י באחיו יקכויקףיו התחיל רעהבנויתרבות
 התחיו( ' נשכיניו עליו ,כול התהי% , באוהביועליו

 שאל עד והולך קובל סלחיות האכההוא זז %א , כקרוביוע4ו %קכוי
 השמו, האזינו נאסר יכך מאילו "יץ היייי אקכו%ישמימימי

  ממרחיבים איא עריקים של ריין שאין אייו השמים האוינו4א
 ש% רצונו עושים שישראל  שבוכות בתוכו שהם העולםעל

  השמים את הטוב אוצרו את %ך ין יפתח נאמרבהסמקיסמה
 ואילו רתמה את ו,פתח שנ הרווחה ישון איא פתיחה %שוןואין

 נתוכון DnWI העולם את שרוהקיס א5*ש ושעים ש% ד"ןאין
 בהסועצר נאמר מה כקומן ש% רצונו a~wip שאיןשכמעה
 עצר עעור שנאלכי דוחק I1WSi א5א עצירה riw~i ואין ,הממיס
 הקטיו לו אמר ן ואדגרה השמ,ם האזינו דא ן רחם כ5 בעריי

 שבראתי וכאיך בשמים הסתכלת' לישראל להס אמורימשה
 אים חמה ניגף שמשן או om~a שינואת שמרש%שמשכם
 של כעניון כו5וו5א העולם לכ% ומאיר המזרח ~rQ אלאעולה
 רצעי 4י לעשות קמח אלא עוד ולא , השמש וכא השמשזורח

 ותשמע , אורח לרוז כנכור ישיש מחופתו יוצא כחתןשלוהוא
 שינתק שמא לשמשכם מבואתי באו 'הסתכלו פ' אמריהארש
 היט(והע5ית ורעתם שמא בסחה ו5א ;רעתם שמא מידתהאת

 שמא או , היום חורשת ואינה דשה אינה פרה שמא אוסעורים
 ואינו  טוען אינו זהחמור

 ואומר חוקי עליו שלואשכר כעניין לא את,העו%ס ואדףאעיה מ'יות'וואומר את שינה שמא הים ע5 שנזרתי שמשערה '04 נצי חו5 שמתי אשר תח'1% %א מפני אם 'ו נאם תיראו%א האותי אוב; הוא הים יעניין יוכן הו*
 מח יכול ואין שמצטער אלא עוד ולא תוסיף יא תבוא פהעד

 ק14חומר' דברים יוכיווהר' ולא גליו יהמו של כעג",%עשות
 אין זחים אם להפסד %1א %שכר ף4ש נעשו ש5א א'1%ומה

 חסים ואין פורענות מקכ%ים אין חוטאים ואס שכרמקנ5'ס
 זכיתם שאס אתם מידתם את שינו לא גנותיהם ועל בנ'הסעל
 ואתם פורענות מקנים אתס חטאתם ואם שכר מקכ%יםאתם
 צריכים שאתם וכמה כמה אחת על וכנות'כס גניכם עלחסין
 בנאה רכו היה ' השמים האזינו יא ' מרות'כם את תשנוטלא
 אדם גני כך ואחר %רשיתו בראסונוק בו תהילה at~pnיי שי קרים אקא יד בו פושטים אין מתחייבים שאתם בזמןאומ

 ישר( שאין  בוסן באחרובה העם  כ% ויד שנ ונאישמשתמשים
 וקצר  גבם ין אף וחרה בהס  נאסר מה שאבקוס רצונועושים
 כהם* ואברתי שבאסר ובאה מסתמשת פורענות ואחרהשמים
 שישר"וכזמן

 כוום והיה כהס נאמר טה D~pnI ש% רצונו עושים
 כארז, 5י וזרעתיה תענה, השמווהארו את ייאענה נאםההוא
 כשעות אום חנניה כן יהודה ר היה וארכרה השמים האזינורא

 ם דשתו השמים )taw1 השמים היו השם'ם האזינו משהשאמר
 אשר וכ5 הארז הייתרה פי אטרי הארש ותשמע שאמרובשעו;
 נאמר מה וראה צא הדבר על אתוק תשה ואס ' דוממיםעליה

 בעמק תרח דוס נגכעו; שמש ישראל יעיני ויאמר ,כירושע
 למצינו ן ההוא כיום היה %1א ' עמר וירה השמש וירום ,אייקון

 השמים האזינו 4א כולו, העולס סוףטובכ%%מ'רושהצריקיס
 ' פי אמרי הארז ותשמע אמר לפינך הארש מן רחוקשהיום ויפי השמים האזינו אנך יפ'כך ישמים קרוב שהיהמשהיפ'
 ' לארז קרונ שהיה ארז והאז'מ השמים מן דחוק שה'השמים שמעי ' חרז והאז'נ' שמיס שמעו ואמר כרכר וסמך ישעיהכא
 הארז ותשמע ' מועט בעשק בה פתח מועטת ארששהיתוש ויפי מרוברט בישון כהס! פתח מרובים שמים שהיו 5פ'ףא
 והאזימ שמים שמעו ואמר י לרכר ומטד כאישעיה , פ'אמרי

 וחכמי למעוטים הטעוטה במרוכו1את המרובה אתארז,%יתן
 דבריהם נמצאו אם מעירים ~atipn אלא כן הדבר איןאומרי
 כך ' קוימת anllp' אין %או ואם קיימת  ערוהם כאחדמכוונים
 45ש אומרים שמיס היו ושותק השמים האינו משה אמראילו
 5א אומרת הארז היתה ' הארז ותשמע י נתאזנה איאשמענו
 שבהם שמעו %דבר וסמך ישעיה בא ' בשמיעות איאשמעתי
 לאוץ*  'ושמיעה ע ram לשטי Inp'DW1i האגה ףיתן ארץ ויניוהא
 שDtaWn 3 מן  תורה שניתנה שס ע5 השסים האדנו אחררגר
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בתריחהאווורי4
 אמדי האלו יתשמע , עמכם ככרתי חשבים מן כי לאיתםאתם
 י ונשמע נעשה יי וכר אשר כל ואמרו ישראל עמדו שעייה ,פי
 מן ףהם שניתנו מעוות עשו ש4%ש חשמיס האדנו אחרהכר

 ' שניס שבור השמים מן %הס שניתנו מצות הס ואקו ,השמים
 י ושניס  וכלמיס  וימוערים  tlnlNSl~m 'של חדשיםוקכיעות
 שכחח 4קט כארז להם שניתם מצוות עשו הארדש4אותשסע
 האזינו אחר דבר , מוכיות שסיטים ומעשרות תרומותופיאה
 עשו ויא השסים מן להם שמתם מצות כ% עשו שיאהמשם
 עדים שני בישראל העיד משרה , כאוז להס שנותנו מצותנ%
 ודם נשר אני להם אמר OtD~lp: ולעולמי a~lpil קיים'סשהם
 טיבכם התורצת את קיכ%נו לא %ומר ירצו אם אטימתלמחר

 %ע%1פ קיימים שהם עדים שני ע%יהס העיד ףפיכךומכחישם
''~ilpbD'Dilp' שנא%למען השירה את בהם העיר והסקזם ן 
 נהם תעיד שירה אמר ישראל בגני לעד tarni השירה ליתהיה
 שו1קיכתי מסהר עד קרוי שהמקום ומניין 'l~VDS ואנזלמטן
 ואומר , ועד היודע ואנכי ואום ממהר' עד והייתי למשפט4כם
 אף4ש ~thp אין י ףקחי כמטר יערף ' ףעד בכס אףהיבם יןתהי
 ואל מוכרי קחו ואום לכם' נתתי טוב לקח כי שנאם תורהדברי
 אביך, מוכר בני שלשמע תורה דברי אלא מוסר ואיןכסף

 עמנם קחו ואו תרף ואל במוסר ההיק ואומר וחכמה מוסרשמע ואולי
 הדברים את שנ תורה דבר' "א דבר'ס ושן " א%וכריסישוכו

 אף ,o~lpS חזם מטר מה ' כמטר קחלכס' כ% ואי דברהאלה
 שמהים o~tp מקצת מטר מרץ אי ' %עילם ת"ס תוווהדברי
 וגורנו וגתו יין מ4%פ וגתו שמרו מי בו עצ'ביס עוקםומקצת
 ט% ימה אמרתי כס% תו% %% , כ תורה דכרי אף %ו מצירילפניו
 שמחי כויו העמם כי תורה דכרי אף גו שמחי כויו הנווים3ל
 עשכיט ע4 יורדים הלס שעירים מה , דשא עיי כשעירים ,12

a'L,y~tומדיהם מעלים תזרה דברי כך אותס ומנדלם אותם% 
 ן עשב עיי וכרביכיס , ותרוממו סלסייה ת% אותסימנר*ם

 ומפנקים אותס ומעדנים עשבים ע% יורדים הללו רכיביםמה
 הוא וכן , אותן זמפנקים אותם מעדנים תירדה דברי וכןאותן
D~aדא חז לחת לראשך  ואומרהתן , לראשך הס חן לוית כי, 
 או" יהורה רהיה

 זמוצ'אס כילים תורה דברי כונס הוי יעולם
 ,מש% כנעני  ~riw: "א יערף וא,, ' %קחי כמטר שליערףגרטיס
 כך 11  סיע %י ערוף  וו"א סיע יי  פרוט יחבירו  אומ'  אדםאיך
 שף  וזללו כסיפים ומוציאם ופורט כיןים תורה  רברי כובסהוי

 ש% הייו כטיפים אירם נרווית מטר  ש% היון כטיפישיוקא
r~oonw יורריס הייו שעיריס מה , רשא עיי בשעירי , קטנים 
 הוי כך ית%יעו' שירם כרי בהם ומפשפשים עשביםשלן

 ברגי יעקב ר אי כך , תשכחם  שמא כרי תורה ברברישפשפש
 בשביי בהיכות ובפשפש בוא ירכיחבעא

 י חיורה יעיו שיא
 ימנקיס עשכז ע% יורדים ה1%% רכיבו טה , ע.שב עזיחרבוכיס
 ביברי מפטם הוי כך אותט ומפטמים אותם ומפשפשיםחותם
 :sw כנו י"יעזר יערף אחר דבר , ומרבע ומשיש ושונההורה

 שם וערפו שב הריגה %שוו א4%ש יערף  אין אומר הנפיקי%יוסי
  דכרי נך רמים שפיכו  עי מכפרת  עגלה מה ,  בנח. העגיהאת
 מח ן דשננו עלי כששרים , דמים שפיכות על מכפויסחווה
 אומויפ חכמים , כמטר יערף אחר דבר , עכירית ע%שכפרים תוררי דברי כך / ומכפרים חטאות ע% כאים -הייו'שעירים
 נצטערחה צער כמה יודש אתם שמא לישראל משה %הסאמר
 כענוין כה יגעתי ומהיגיעה בה עסיתי עמי וכמוץ התורהע%

 %בין ונכנסתי , ייזנה וארבעים יום ארבעים יי עם שסשלויה
 שאחד חשרפים לנין ונכנסתי ההיות 'l'as~ ונכנסת'חמלאכיס

 עומסת שנא%שרפש נהק העמס כ% את 4שווף יכ%מהם
 שימרתי בטס ע%יוט נתתי דמי עיירץ נפשי נתתי , 1%ממעף
 כדרך אך ן כצער אותרו למידים אתם תהיו כך בצעראחזה
 ת% בצער אהדס תהיוםימרים בצערכך אותה %מידיטאתם
 הודלח תורה יקמור שהויך 'כארם ישא עיי כשעיריםגסיע'  בך%אחרמשישוארג9 אותת רואים תהיו , כטלאמרתיחול

 שלהכשרים שיד שא שעיר ואין י נשעזר עליו  נשיתבתחייה
 עשית או1אם יגנחה היה , %קחי כמטר יערוף שם'4אירקדו
 הם חיים כי שנאמד %ך הס חיים תורה דכרי onw~i תורהדכרי

 ףשמן תורה דכרי עשית %א ואס מרפא כשרו ולכ%%מוצאיהם
 עריפת ואין , לקחי כסטר יערף ש3 אותך ממיתים תורהיברי
 הריגהאלא

 ש~
 חלייט רבים ואוןכי , כנחל העגלה את וערפו

 דוסתאי ,% יקחי כמשר יערף אחר דבר ועצומוהרוניה'הפילה
 מטר שכונסים כדרך כנסת תורה רברי אם אומר יהורהברבי
 שאתה  יסוףיבור

 מבוי
  ונוויומתוךבארך  של חוורים ומשקה

 יהורכם ר ' לקחי כמטי יערף אחר רגר , חתה מעיינותיךיפוצו
 פרטים כובסן שאם כיף'ס הורה דברי כונס ארס הוי יעולםאו

otp~"Qלקיסרי שהלך ימלך משף ' יעשו מה יורע ואין אותו 
 אותו מיידעים פרט נוטלים הוצאה זח סאתי או זוז מאהוצריך
 פורט סיעי אותו ועושה מערפם אם אבי ףעשות סה יורעואין

 %שזק אמנים לבית שהיך מי וגן , שירצה מקוס נכיוטצי~ש
 מייגעים סיעים מצרפם אם ריבוא שרר או מנדץ מאהוצריך

 סיעים אותם ועושה מצרפם אם אבי ~iwpS: מהאותוואיןיורע
 ן שירציע מקוס ככ4 ומושכם פווט זהב רינרי אותסועהשרץ

 תוררץ  4למור שהויך כארם '  וכרביבים דש~ל עליכשעירים
 שנז או מררים שג' ששונוק עד nlwpii מה יורע אינונתחילה
 כרביבים נאסר כרכיבים'לכך אחויו' נמשכת כך ואחדפפרים
 1aitan* ע% יורר זה מטר מה ' "חי יערףכמטר ,יא עשכע4

 יפי , בנפן שהם מה יפי ואחר אחר יכף מטעמים נהםובוחן
 אחתן כוים תורה דכרי כך בתאיר שהן מה לפי נזית, שהםמה
 דשדש, ע* כשעירים י ואגדות הלכות ומשנה מקרא בהםויש
 כהס ויש , אותם ומעלים עשורם על יורדים הל"ו שעיריסמה

 יש תורנה דברי כך שחורים נהם ויש אדומים נהם וישיווקים
 ויש צריקים בהם  ויש חכט,ס בהן יש כשרים כהן יש רנניםבהן
 רואהו אתה אי הוה המשר מח ' כסטר יעיף רא ז חסיייםבהס

 התקדרו a'avn1i כה ועד כה ער ויחי אוסר הורש %ן שבאעי
 סישנרץ ער מהם יורע אתרם אי הכמים תלמידי כך יכעכים
 ר4ש , שיתטנהפרגסעלהציבור ער או  ואהדות הלכותמשנה
 ,  ישרפון שכויו הררום מן שבא הוה כמטר יא כמטריערף
 המערב מן שבוש הוה כמטר אינש יקיצה  כויו 41רקוןבויו
 שהעיר בשם או אתה מניין  אומר  מימאי ר ומה , לגרפהשנולו
 השמים רוחות ארבע להם העיר כך וארץ ntbV יישראיסשה
 o~lp ש% ערפו שהוא מערבית רוח זה לקהי כמטר יערףשל
 את שעושות  צפובית רוח זה , אמותי כטף תז% , לברכהשכויו

 מזרחית רוח וה עו~רש4ש,  נשעירים ,הרקיענקיירהנוהב
 רוח זוק , עשכ עיי וכרביבים , כשעיר הרקיע אתשמשחיר
 ן כמטר יערף אחר רכר י כרביב הרקיע את שמארגתדרומית

 כננד אל4פ הללו רוחות ארבע נאמר לא אומר סימאי רוניה
 הנשמים ובימות יפח ההמה כימות צפונית השמי רוחותארבע
 ן יפרץ  הנשמים  ובימות קשה החסה בימות דרום'ת זקשח

 יפרע  צפונית , קשות  לעוים מערבית ' יפות יעוקםמודחית
 כשעוץ 1%'ת'ם וקשות ' שליש שמכניסים בשערו '4ח'שיפ
 מן שנכדאו הכריות כל אוסר ס'מאי רבי הירע וכך 'שהחטין
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 כיהאדנו ט יר
 האוץ מן שננואו בויזת וכ5 ' רישמ,ם rral ענפן נפשםהסכמם
 רצון ועשה תורה אדם עשוה %פיכך ' הארז מן יגופםנפשם
 אמרתי אני שנאם , מעלן של ככריות הוא הרי שכשמיפחביו
 אביו, רצק ו4%פ תורה עשה 5א ' כולכם עליון ובני אתםאלהיט
 א,ן חום סיסמי ר דדה וכך ' תטותון נאדם שנאנאכןשכשמיס
 ' לירוש כח בנו שאין אלא המתים תחחת בה שאץ פרשה5ד

 א5 'קידש ' עמו לדו! הארז וא5 מע5 השמים אלשנא1'קרא
 ' עמו דין ט' עטו לדון הארז ואי : נשמוה זה טע%השסים
 רוחות מארבע שנאסר רגשתיס בתחית אלא מדבר שאיןומנט
 " שם כי ' הוזחנואי

 משח תזכיר שלא לטיד,ם נכשנו ' אקוא '
1awמטלאה 5מד מס' דבד' ואחד עשד'ם לאחד שא מקזם שף 
 ףאחר אירש השם את מזכירים השות מלאכי שאיןהשרת
 יו קדוש קדוש קרוש ואמר זה א5 זה וקרא שו קדושותש5ש
 כפחז שאהיה ו" אנומשהצבאות

 שבגדוליט גדל חכותם חנם שהוא משה ומה וחומר ק%ונרו השרת'והדי כמלאנ' משכי
 המזכיר דבר ואחד עשרים לאחר איא מקוס של שמו הזכיר5א
 'וחג בן שמעון רבי ' וכמה כמדה אחת נחנסעל מק'ס שלשמו
 / שלמים ליי ייימנחה עויה ליי אדם יאסר שלא מנייןאומר

 / ליק קרבן לוסר 5יות%מוד שלמיס 5יו טנחה דיו עולהא5א

 אמר לשב"ס מזקדקיס :anw אילו ומוס ותזמר ק5 דנריםוהרי

~Nalpan

 שטושכ[ המקדש שקדשו עד tQW ant~p יחו[

 אחר דכר ' וכמרה כמה אחת עף ביזיון ובמקום , בחינםמקום
 ואום הכנסת בכית לעומדים מניין אום יוסי ר , אקרא יי שםנו

 יעורם ייהמכורך כרוך אחריהם שעונים המכורך ין אתברכו
 נודי הני 'ואקרא שם כ' יומר תימודועד

 15 אמר ' %א%הינז
 כמ5המרה מתגרים גורררים היא ארץ דרך השמיס נהור"ךב'

 תימוד כשישרה איא מזכנ'ם שאין ומנינן ' נוצחיםוג'כורים
 15 תממזר המכרך אחר שעוטם ומניי! , אקריש 'ל שם כ'לומר
 אחריו עזנזם שהס כרכו יאוסר ומניין ' 5איהינו נוד%הכו
 יי ov כי יומר תימוד ועד יעוףם מלכותו כבוד שםברוך
 אחויהפ שעונים רבהטכרך שטיה יהא 5אוכר ומניין ,אקרא
 אתח ופניין ' לאלהינו ניד% הכו תל עולמים וישימ'5עוים'
 ניסים שיעשה כרי אף4ש ימצרים אבותינו ירדו ש45שאזמר

 שם כי ואומר , נאקתם את אלהים וישמע , ההם הרכיםבימים ויהי שנחסר D~lpa הגרו% שמו את לקרש כשביףוגנורות
 ער( המכות עשר פויענות המקוס הביא שלא ומניין 'יואקרא
 בעולסן הגדול שמו את קידשו שלא ע% "א ועימצריםפרעה
 אטר ובסוף ' בקויו אשנע אשר יי סי אומ הוא העניין?ח'5ת
 ניסים הטקום עשה שלרש מניין ' הרשע'ס ועמי ני וא הצריקיי

 א5"ן ארנק נחיי ועל חודן וער( הים עי 5אכותינוזגגורות
 אשר המלגל כף כשמע ויהי שנאתר כעולם שטו לקדשכשביף
 שמענו כי יהושוע ישיוהי אמרה רהב ונן , ימות היודןנעכר
 שם כי לומר תלמוד מפניכם סוף ים מי את יי' הוביש אשראת
 שיעשת כדי א5א אריות 5נוכ דניאל ייד שיא ומניין , אקרא41
 שנאמר בעולס שמו לקדש בשביל וגבורות ניסים המקוםלו
 שולטן דיבכף טעם שים קרסיי מן ואומר , אקרסם ין שםכי

 ומניין י דניאף די איהא קרם מן ורחייים :atvtl ייהוקט5כותי
 בשכיי וגבורות ניסיפ להם שיעשעהכרי א45י האש לכבשן ועזריה מישאל חנניה ירדו שיא אומראתה

 כעוים סטו %קדש
 קדמיי שפר עייאה א5הא דיעבדעם זאמיהיא אתיאשנאטר
 ומניין , תקיפים כמוה ותמהוהי רברכין כמדה אתוהי ,להחויא
 שמו שמזכירי ער מעיה 40 שמו מזכינים השרת מיאפישאין

 כאוס 'לאחד' ייא5ואנ1 ישראי שמע שנאסראשראיטלטטה

 כנ[ יהרכרן
 asll ן איהים בני כר! יריעו והדר בוקו כוכבי

 ארבה והרבה שנאמר לכוכבים שמשויים ישראל אייו 'בוקר
 ען ן השרת ם5יגי אילו , איהים גנו ' השמי נכוכבי זרעךאת
 פיסקא, סליק האלהים, גני ויבואו אומרהוא
 בו דור תחילה העז5ס צר שהותי השור פעיי' תשםה"ךר

 אחר להרהר ואץ העוףם באי כל עי פעו5תושיימרץפעיו, תמים האדם, את אלהוס יי וייצר שנאמר האדםאת
 והסתכר( מפס אחר ואיו כיום ש% שנוץ אפילו 'ימרותיו
 אלב ירום שףשה ףי היו אי15 עינים nwSw~ %י ה'1 אי14מאמר
 דוכיך גל נו הלמזולוםר נאדה ובה כמוה לאושר"הפוכים פג" חיו אי15 ראשי עף מהיד הייתי אילו רנלים ~Inwsw 4היו

 , 15 שראוי מרץ 15 ונותן נדי! אחדואחד כ% עם יושב ,משפט
 נם באו שלא , ע% ואין , ובראו בעוקם שהאמיז , אמונהאל
 אשר אומר הומו וב! , צדיקים להיות אלא דמעים לודותארס
 ן רבים חשבונות בקשו והסה ישר האדם את האלהיםעשרץ

 ז העולם גאי כ% עם גישרות מתנהג שה41ש הוא השרצדיק

 כ% עם שקמה פעולתו ' פע1% תמים ' התקיף תגור אחרדכר
 בלוס של עוננם אפליו מורותיו אחר להרהר ואין העולסבא'
 המבשן דור אנשי ראו מרץ שיסתכר(ויאטר שהם אחרואין

 o~vn בסוף שנתפזרו ם2ד5 אנשי ראו זמה ' נטיםשנשתחז
 ונפרית' באש %השתטף ועמור' מרום אנש' ראו ומה סופוועד
 5יטור(את דוד ראדון ומה הכהונות 4טו5 אהרן ראהוסרר

 5ומר תימור הארז  שתכלעס ועדתו קורח ראה ומה 'הם%כות
 הראה את 1% מותן ואחר אחד כ% עם 'ושב כשפטי דרגיו כףכ'
 כאחרונהן שלו את נזכה עו%' ואין ' פיקדון בע% י אסונה "לו'
 חכירג אצ4 מפקיד ורם בשר ורסימדת כשר מידת כמירתושלא

 4 אומר שלו את ייטול כא כשהוכח י מנרם כידו וישסאתים
 אכ5ם,שאמר , השאר והי%ךאת ,הוצ"שמנהשיש4בידך

 ש5פ', את שנוץ עוי ואיז אמונה א5 ח45ש כן אינו עולםוהיה
 נצדקות יז צדיק כ' שנאמר כעניין , הוא חשר צדיק 'באחרונה

 פורענותם ומאחר צד'ק' של מתןשכרס I1'1DSi שייטההעוים באי של פעיתם , פעלו תמים רגוקיף הצור אחר דבר ,אהב
 1א51%א הזה בעולם משיהם כלום נטיו %א א'15 רשעיס'של
 כסוס הוא הירש שנאטר ' הזרח כעולם טסיהם כ15םנש15
 כשהוא נוטלויטחר וא'1% אסו אימת' ' באוצרות' חתוםעמרי
 כ4 כדיעם 'ושכ כשהוא למחר משפט דרכיו כ% כי ' בריןיושב
 שמשקם כשם איאמהרץ ' הראה5ו %ואת ותתן ואחדאחד
 הנא פעוים הזזה בעוקם שעשה משוה שכר גמור צריקשכר
 ן האין כעולם שעשה קףה םצורץ שכר גמור לרשע משלסכך

 לעולם הזה בעולס שעשת מעכירה נמור טרשע שנפרעוגשרו
 ן הזוץ גע41ס עכורוהשעשה ע% נמור מצדיק נפרע כך יהכא

 מעשיוונפרטים כ5 באים העולס טן נפטר כשחרם י עוףואין
 בדברים מאמין אתה ואי פלוני כיוס עשית כך לו ואוםלפחו
 אדם ג5 ביד שנאמר חתום 15 אום זחוא והן הן אומ והואה55ו
 יפיש ואוטר הגין את מצדיק והוא , הודש השר צדיק ,יחתום
 ן כשופטיך תזכה כדבריך תצדק למען אומר הוא ונ! /דנתוני

 נדרה עליו נגזרה תדריון כן הצינח רב' את כשתפסו אחריבר
 קרקש ספרך ישרור עליך נגזרה נזירה 14 אםר1 ספרו%טרוף
 בקליך ע5 ננטרל לאשתו אסרו פעיו תמים הצור הזהטקרא
 אל הזום המקרא קראה תיהרג ועולך ע"ע ספרו לשרוףגדרה
 לשרוף אביך ע5 נזירתה נגזרה לבתו אמרו ' עו5 ואיןאשונטע
 קראת ם5אכרהן לעשות 1עףוך ן 4זהרג אמך וע4 עליוספרו
 פעסהפ נדויים אוסר 4 , העייפנו ורב 'Ia~vn גדול זהמקרא
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גלרבבהאדנךרבא
'1Stwשלשה הצמיחו צלתט בעת שהם 'D'p1DDi 5הדין שווק ש 
 וסדקו לבן את שלשתם כותני ' הכחוטם ככל כן שאיןסוט
 א% 5ו אמר שיו הפרכיא ע% פ5יסופוס עמד הדין אתעליהם
 %ח הזרה שיצאת שמשעה התורה את ששרפת ע5 , דעתךתזוז
 אמרלו כאילו כיוצרם רשך אף %מחר %ו אמר אכייס%אית

 / הכא ףעו%ס איף1 עם tpSni, יהיה %מהר סוכה כשורהבישרתני

 כ% באו סיני מהר משוץ כשירר י פעלו תמיפ הצור אחרדבר
 הדין מידת היה מה %נו אמור רבינו משה 15 אמרו אצלוישרא%
 את %1חייכ הזכאי את לזכות אומר איני אני %הס אמרלמלה
 ן עול ואין אמונה א% בדבר %ההתף א5א.אפי5ועה"ב

 , פיסקאסליק

 קווים מומים מלואים שהם אעפ סימם כניי %"*שחת
 רכי דברי מומם בניו לולא שחת שנאמרכניפ

 5א שנאמר מוזמם כהס אין אומר יהירה רבי היה וכן ,מאיר
 כשמשחיתים אם משחיתי בניס מרעים זרע ואומר , מומסכניו
 כיוצא ' כמהוכמה אחת ע% משהתזם היו לא איל כניםקרהפ
 וחומר קל דברים והרי %הרע המה חכמים אומר אתרהבדבר
 אחת על '~oa'w היו אייו הכמים קרוים סכלים כשהםומום
 נכונים ולא המה מכייס אולכנים אתה נו כיוצא ; וכטהכסה
 היו אי15 בנים קררם סלים כשהם ומה וחומר ל רכריםוהרי

 אליך ויבוא אום אתה בו כיוצא , וכמלש כמה אחת ע%נכונים
 שומעים יכוף דכריך' את ושוסל עמי %פשו וישבו עםכמבוא
 ן והומר קל דכרים והרי תעשו לא ואתם לומר תקמורועושים

r~a1שומעים או15 עמי קרויים עושים וף4ש שומשס כשהם 
 שיחתו אמרו אב~פדורש כמרץוכמהמשוםקושימע%אחת

 פתחון ייתן שלשו 5מה וכלכך שכתורה עלוים בכףישרא%
,r~aמצטערים אנו לפניו חוטאים שאנו זמן כ% יומר %רשעיס 
 עיים בוכה אסו עלו כוכה אביו 5צףכ שיצגת יאחד מש5לפניו

 הא זה אין אכף 5י אף אוטר וזה %י אויאוי ע5יווזהומתחבטת
 %הם גמעו כי לנפשם אוי אומר הוא וכן *צלב שיצא אלאהוי
 אתם ףישראר( משוה 5הם אמר י ופתלתול עקש דור ,רעה

 %אהד 5אורימש5 החכים אתם אין אתט פתלתוליםעוקמנים
  באור מתקנו 5תקט %אומן ונתט טעוק% מל בירושוהה
 ומשלימו כמצד מפסיו %או ואם כמענידות מכוונו ' לאוואם
 חורשי כועריס אנשים כיד ונתת'ך אוטר הותו וכן '%אור
 משיץ %הם אמר ' ופתלתול עקש דור אחר דבר 'נגשרות
 עפ אומר הוא וכן ' 5כם מררתי כה שמדרתם כשדה4שראף
 ' NpD'S' ספק תתפף' עקש ועם תחכרנבר

 כנזר שה'רזעומדוצוהכ %אחד משי ' זאת תנמקיה4'
 שבעולם שוטה השומעים לו אמרו כשוק נ%'וסטום.

 אם , %ו עו5 את האיסורים ככיח ו%חכשך כסותך אתניע %הכותך רצו, אס טיץ וצוהב עומד חתרה כ5איוסטוסכנני
 הפתקט היה אם וכמה כמה אחת ע% והמינו שגדי% קשרוןהיה
 זאתז תגם15 הייו אחר צבר וכמה, כמה אחת ע% מ.שניהס2דו%
 שוטרה 15 אמר אביו וצוחב'כנגד שמד שהירץ %אחדסשה

 כמוץ שמע אביך כנגד וצוהכ יושב אתדר מ' כננדשבע51פ
 5שעכר כיברתו 45ש כךאם ינע ימעה גךגסוה עמ5עמ5
 " לאחרים נכסיו כ% ותכ כ יהיה ש5א עכשיו יכבדו אתוהצריך
 ונטורות נסים זכורים אתם אי , 5ישרא5 משוץ %הם אמרכך

 שעתיד טובות כמרץ הזכרו כמצדים הסקופ %כסשעשות
 ףעתיד חכסז 4%1ם לשעכר, נכלי עם הבזפ יעופף %כפ%יתן
 לראם גרס סי ' לעתיד התגונן לא לשעגר',ועטי ירע %אישר( י המשהתכונן עמו ידע לא ישראל אומר אתה בו כיוצא ,לב41ש

 ן תזרח בדבר כוסם פו ש5א ומטפשים ממולים שפויישו(

 הירש ן כחכמה ימותוויא ' בס נסעיתרם ה4%ש אומר הואוגן
 וכ5 י לו יכוף את שם4פ נוציו מי למטה ונכור כמעלוהחיש הירץ שאם משטו אוי ח5פתא כן שמעון רכי ן קנך אביךהוא
 את תבהל א% אומר הוא וכן , יסטה וחיש %מעיה שסיבורשכן
 בשמים אלהק כי האבהו %פני דבר ףהיציא ימהר א% ויבךפיך
 5הם אמר , קנך אכיך _הוא ה4%ן אחר דבר ' הארז ע%ואתה
 ירושה אתס ואי לי אתם ot)tpt: %י אתם חכיביס לישראלמשה
 שדרת וקנה זעמד שדות עשר אביו שהורישו לאהד מש5 ןלי
 וכן , אכיו שהורישג שדות מכף אוהב היה ואותות '1Saאחד
 אחת פלטורה וקנות ועמד פ%טוריות עשר אטו שהורישומי

 אמר כך אכיו שהנחילו פלטיה מכף אוהב הירק ואותהמשלו
 אתם ואי לי אתס קניימם לי אתם חביבים לישראל משהלהם
 הס ו(1 ימקוס קניין שנקראו משישה אהד זה קנך , %יירושה
תורה

 וישר"
 שנאק %מקוס קניין תורה.נקראת , המקדש ובית

 שכיך שנאם 5טקוס קנין נקראו ישרא% , דרכו ראשית קננייי
 קנתרץ זה הר שנאסר למקום קניין נקריש המקדש בית ןקנך
 הוא 'ימינו

 יכוף4ש כרכא אומר מאיר רבי היה ' ויכוננך עשי
 אום הוא וכן מתוכו, סופויו , מתוכו נביאיו ' מתוכו כהנדביה
 רכי ן כוין כוק עשאך אזמר יהודים ר , יתד ממנו פנכהממנו

~I1Vnv)ביזת הלעיניך , בסיסך על הושיבך אומר יהודיה ב 
 ן שהבטיחך מה והורישך לך שנשבע מה 5ך ונתן עממישכעת

 שאם מכפנים כנוני כנונים עשאך אומר יהורה בן דוסתאירבי
 ן ףעמור יכו% אתה אין חכירתה נכ ע5 מהם אחדתעינה

 ן פיסקאסליק

 בדויי שעשיתי מה היהיי ע1ים' ימייןזנדר
 מח השאשונן

1
 דור באנשי שעשיתי מה המבול דור באנשי ת שעש

 * ודור דור שנו גונו ועמורה, מדום באנשי שעשיתי מההפלגה,

 נו שאין דור יך ואין ' רגמבוף דור twawa כו rww~ דור יךאין
:twaw~מעשיו,4פי ואחי אחר כל שנדון אלא י מדוס וכאנשי הפינרץ' דור 

 שנאמר כעניין נשואים אים ן דגרך אכיך שאי
IpW'SN1אי1% ן ויאמר%1ך עדניך אבי, אכו מצעק והוא רואה 
 ישראל,, טזקף WWi שבעים %י אספרר שנאמר כענייןזקינים
 מכי"ח שהטקום זמן כל להם אמר ' עולס ימות זכור אחרדבר
 ףכם %יתן עתיד ונחמות טובות הזכרוכמרץ רעיכםיסורים
Io~lplש%משיהשישבנ דורו זה ודור, כיטשנותדור ן הכא 
 ן דורים דור ירח ולפני שמש עס יראוך שנאמר דורותש5ש

 ושומעים רואים להיות ישר( עתירים י5מחר ויגדךשאיחשך
 מאחריך דכא תשמענה ואזניך שנאמר הקודש מפיכשומעים
 בוש %ך זקניךויאמרו מוריך עוד 'כנף ואומר45ש5אמר'
 עלדע אמר סשה ואף שנאמר כעניין בהר %זקיפםשהראיתי

 היה כבר אברהם אכינו כ" ש5" עי ' ניים עלויובהנקיף 'פיסקאמייק ' 'שראר! מזקני ושבעים ואכיה41ש נדב ואהרן אתרה ייא%
 וור אנשי חטאו , כאכזרי העמם את דןהמקוס

 פיזרס מנדף אנשי חטאו , המיס פני ע% בזיקים הציפםהמכוף
 סמשמע , יסורים %קכ5 וכה אכינו.%עו5ם אכרהסאנימשנא י ונפרית באש שטפס סרוסים חטאו ן סופו ועד העוקםמסוף
 ואם , מצרימה אגרס הרד בארז רעב ויהר שנאמר כעניוןוכאים
 יצב , ישראל ש% חנחן מפני באים ייסורים סח מפמתאסר
 כהנחל , ישר( גני ףמספר עמיםרכולו

~ritsvi כשהנחי% ן נוים 
 מעורבנים ישה שלדש כדי ואומה אוסח לכ5 ' העולסלאיטו; תחומן פירש , 0% העו Tn~lNS העולם הו~פ ברוךהקדוש
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רכךהאזינורכג

 תן ובני י יסדי סף 5מעטובמ מעך ,ובני ~at1S' טמר בםשייח
r~ts' 

 וכמתוכי
 ש45פ כדי אומות ש5 תאומם פירש לתולי

 אחד דבר ן עמים ננו5ות יצכ ' יחרזיכנט
 במנחי

'I1'SP נףם 
f תורות המקוםכשנתן r r  שנאמר ונסתרק דחפה עמד 
 האומות ננ5 אומה תתה 51א טיפ ויתר ואס אוז ימודרעמד

 גכו5ית יצכ שנאמר ישראל איא חיה לכל ראמיםשהיתה
 העולם המקוס נשהנחיItltspI Dt1AI , 5 כהנזף אחד דבר ,עמים

 עיים קהיתי וכ4 אשור שמה שנאסר 5ניהגפ ."5opSאזמות
 בכ5 סדי, ,שמה שדוני 1כ4 כוים ~Iildy נסיכי שמה המונה'וכי

 וככורם עושרם נוטף מי תאמר ואס נתיכיה 1כ4 מלכיהואדום
 בהנזף אחר דכר , עטים ננהות יצכ ישר( אוסר הוי שיוט4

 וכשר'ם חטא יר'א' חאומות מן המקים כשהנופץ ' גויםע14ן
 "צב אח'1 מעי איש ויפררו 14ט זה אדם' בני כהפריט 'וטבהס
 הרי אומר הנ5'4י 'וס' רב' ש5 כנו א5'עזי רנ' ' עמיםננ51ות
 ושמונים טעים ' פילגשי ושמומם סיכות ששוהמה אומרהוא
 בשכעיס איא כמצרים ירדו לא ואכותיט ' וארבעים מאההר'
 כתב אין עמים גכו5 'צב נכויותעמים' אהריצכ דבר 'נפש
 אומי זכו ot~pi נבלות יצכ (אכאן

 כמספר ח5גףס שני 5'טו5
 ז פיסקא סליק ישראי'בני

 לושרהונתנדץ שהירז מש45מ5ך עמו' ""5קכי
 אותקף וגונכיס נוציים העריסים התחילולעויסים

 מן יותר Dtp1 להיוה התוהיו ינניהם ונתנוה מהםנטירק
 שתהיו איפשר אי שלי מתוך צאו אתלהם כן 15הראשונינ51ר

 אביס אכרהס כשנטי כך מכירו, שאהיה חיקי 5י תנו,בתוכה
D~1VSeiY' צחק אצינו בא ' קטורה ובני ישמע( פסקת ממנו' 
 רשם להוות חזרו ארום אלופי עשו פסלת ממנו יצ~פהעילס
 פסולתאל4פ י?4ממנן לא כשנאיעקכ ן מןהדאשוניםיותר
 אהלימן יושב תם איש יעקב שנאם כמותו כשירי כניו כלנולרו

 לו בחר יעקכ כי שנאמר מיעקב חיקו את מכיר המקוםמרתן
 ועריין י נהיתו חכל יעקכ יו'עמז היק כי ואומר ,זהישראף

 ישראל לו בהר המקוס אם אנויודעים א'1 , תיי כרירםתלי
 יומר תימור הוא כרוך 5הקדוש כהרן ישראל ואם '5סנויתו

 הוא ברנר  יורוקרוס כהר 'עקב שאף ומניק אלה'ך' " בהדובך
 שכס וישראל הוא הכ5 כיירגר יעקכ ח, 5אכאירזגץנאטר
 א45ן חכ5 אין , נהלמו תכף יעקכ שמו, ייצכאותנח5ת1

 ן עשרה תנשה חביי  ואומ'ויפיו , שם ,Itp)a 5י נפלו חכייםשל נורי

 היה כך משולש זה חכל מה שמעון כני נחית והורה בניסחכן
 וקיכלי לאבות שיישייעקב

 מהו אכרהס  כשנולד , כ51ם שכר
 השנים טוסים אומר מהו יצהק כשנולד ' 'ולד יצרה ואחאומר
 במהות 5א המשוףס והחוט אזן סאו יעקכ כשנויד האחדימן

 פיסקא' p'iDינתקו
 שיצא 5מ4ו םש5 אכ'נ' "כיחס מיכ'"" כ"ישינהצאהו

 במקום חוייותיו הניה1הו 5מדכר זחיילותי1הוא
 נתמנח ' 5הם והיכו ייסטות ובמקום הגייסות וכמקוםהצרות
 עמך יהב וא5 ע4ך לבך 'פול אל מיך 15 אמר אחד גיבור15

 5פ5ט1ד'ם שת'כנט עד מניחך שאיני חתך כיוס שלאימדה
 אשר 'י אני א4'ו ויאסר שנאמר כענק מיטתך ע5 ותישןש5ך

 יי ויאמר ששימר  כענייק יסובבנהו ' כשרים באורהוצאתיך
 אכרהסלעו5ם אכינו בא שלא עד ן יבוננהו ' י 5ך אנרםאל

 ב5ב4 השמום  ע5 אלא מ5ך הוא ברוך vllpni- היה 4אכביכול
 אעונג משנפט אנ5 , לקחני  אשר "D'QC איוו י;מנאמר
 שנאמר כעניין , הארז וע% השמש ע5 הם5'כו יעולםאכרהס
 גאישע יצרנהו ז הארץ ואלהי השמים אלהי בייואשביעך

 נותן היה עינו נינף אבורש  מאביבו המקוס ץקש אפי14שנו,
 לו נותן הוא 1Wh1 אף  טזוייאיא כלכר עונו ג5נ5 51א '15

naanvאשר יחידך את ננך את נא קח שנאמר הכל מן עריו 
  כפפו זו אל~פ אידו כנו שהוא בידוע והלזת ן יצחק אתאהבת
 ן יוהרתי כ5כ ר מי נפשי מחרב  הצייה סבאכם ,m'wטביראת

 שנאמר כעננן ישראר( אי15 ן מדבר כאוז ימצאהו אחררבר
 כמקום , ישימון י55 וכתוהו , ישראל מצאתי במדברכענכיס

 הר יסונכנדו'לפט , ליסטות במקום  ,הצרותבמקוכתגייסות
 : יבוננהו ן לאמר מכיב העם אתלתפגי

 יש הלכות וכמרק בו יש מדרשיפ כמחה ויורעים בוססתכיים
 י בו  וש  שית ישבוונטוזנוירות  וחסורים  קיים  ובסוםט

 טניס עסרםייוחתרים  שניס  הויכים '  עינויצרגחוכאיסט
 מקול %א נרתעים הש 451י ודינור דיבש עיכל מילעשר

 מדנה נארץ ימצ'ארג אחר רבר ן הלפירים מק51 וירשהקולות
 עו5ח כאר , במדבר להם ומתוקןוטסופק מטי הכ5 'ישתווע
 5הס' מק'%8 ככור עננ' יהם' טצח שקו להם' עויה 9ןיהס'
 נמשם ' הג"סזת במקום דיגרות במקום ישימזן  'ללוכתתנו
 הצפון' מן שלשה 'יסוככנהו'בדג4ים, הטנופת 'alpa1מסטו
 דנגערטיבוננהו מן InwSwtml~ni מן שלשה הדרום, מ,שלשה
 ידו פורש האומות מן אחד שכשהיה מיסד מתנות,בשתי

 הכארן מז מיס 5מ5אוה כלופ, עולה ניצו היה 5א מןלקני
 שנאמר כענוין שנו( כמושק יערנהו ' כלום כידו עולים היולא

 מדגרי בארש ימצאהו , משנאיך ועוסו שיביך ויפוצו ייגץכיה
 במרכר שנאנהמו~כך כענין מזכיות ארבע א5ו ' יששקיי4 ובתהו , המלכרה והולכתיה מפתיה אנכ' הנדק שנאמרכעמן

 יבובנהו  גךבבבהובוקנים, ' ועקרב שרף בחשדשרויוהגור~ט
 שיאר atp'ton~  טשמרתומן ' עינו גאייון יצרבהו ,בנביאים

 סליקן ו עינו רככת טגע נכס הטנק טינאברביייקוהוכעניין
 כון יחבירו איין כון בכנפיו כמו אזן מצרףשהוא עי מיד מקיני נכנכ "" זה נשי מיק ' יני יעייננשר
 כך י יקכיו כח גבניו כניוויהיוה שיעירו כדי יהבירתהסוכה

  ברוח Dn'Sp נגיה %א יישראי  תורה ייתן הטקוםכשבניה
 טנףגיב~ל ' ויאמריי שבאתר  בעניין ן רוחשן משתי איאהחר
 , יבוז, מתימן איזה רביעית רוח היא ואיא ן 5מ1 משעירוזוח

 אשר ראית רכמרבראשר שבאמר כלחייו יקחהו' כבפיויפרוש
 אתכם ואשא שנאץ עףאברהו'בענוין ישאהו ייאיהיך,כסאך
 4ב41ש  לעתיד זה ' שני ישי כנשר אחר דכר ' בשדיםעינוני
IttaV1בקריז כנפיף יפווש , כזפ זה הנוה דודי ק51 שנאמר 
  הניאיבניך  1mawSp1nNwt~ בגי' ףצפש  אוטרשנאסר

 ן NpD'D' סליק ןכחתן

41
 ברדינלגו,ופי

 כךאניעתיד כלום האומות מן נהניתם ה"ש41אכעולט ידףךי כררךשישבתם לישר( המקום להם
 כיום' מכם והנח האומו מז אחד ואין לבוא לעתירלמשיגכם

 ושר ז בא יון והנהשר יהרי 1אמ מנאמר נעניין ככסישיש לנטש האומא מן לאחר רשוין תהא  ש5א ן נכר אל עמוואון
 נכתם הרשום את לך אניר אכ5 ן לנוי שמד %סמיבא
 5השי0 הוא נרוך הקרוש  עתיר ' 'נבגו ברד יי אחר דבר ,אמת
 מצאת אומר הטת חן  ' סתו  וער העקם מסוף נוחי'סאתכם

  אשראחריועדגבתן*יבו אחד' יהודה אחד' 'פ'רן פאתצפוז1עד
 מפאה יהודכם נבק וע5 אחד יהורה ים פאת וער  גריםמפאת
 קוטר תימוד מה אחד, נפתלי ן אחד מנשח פאתים ועדקוים
  יטרא41%טויאווך  שעתידים י אחד דן אהד אשר אחדוהיה

9
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גזרבוהאדנורכה
 קמם אלפים וחמשת עשרים רוהב עד %מערב תמזרחמן

~I11PW
 בכם יהו נכר,ש5א א4 עמו ואין ;Sta' ושכשם חמשה

 יכופר כזאת ףכן אומר קוא וכן זרח עבויה שעובדי' אדםבני
 אתכם %הושיב חני עתיד ' יבחנו בדד יי אחר דבר , יעקבעון

 אדם כני נכס יהו שיא נכר' א4 עמו ופיז בע41ם' רוחגנהת
 בר פיסת יוד שנאמר כענוין נ14ם, של בפרגמטיאשעוסקים
 יד,ירעש פסת כמלא נ%וסקאות מהיאים חשים שיהיובארץ
 כארז סולתן ונושרות בזו זו שפות חיטים פריו,שיהיוכיבנזז
 י פרנסתך ירידי ש% זו פיסת הימנהמ%"ש ונוטלואתכא

 ז פיסקאסף'ק

 גבוריו שהיא 'שיל איז ח ' אין נמתיעיירביבהו
 נעיוץ ע4ה שנאמר כעניין הארצותמכ%

 ויאכ% , כננס ויעלו הארז את ו'לוויתורו , אותוץוירשנו
 טמירות 4אכו% שקעים ישראף ארז פירחז אי14 שד"חנונת
 וחברותיהן פכנו כנון ' מסלע ויניקהו,דבש הארצות, נ%של

 מן קטעתן 4י והבא צא ככיכמ יהוללבנו רכי שאמרמעשה
 ואת לתוכחה ידך השקע , שויכש אמר4ואג"פ 'החכית
 של זיתים אילו ' צור מחימיש ירמז מתזכה' קציעותמעיה
 והכפש עלה בציפורי יכנו יוסי רבי מעשהעאמד , חיבגוש
 שצמוק העלייה את ומצא היך , רהיטיה מז נרוגרותלנו

 , פיסקא סליק ,נרכש

 וחיבבקיחמאת
 צאי

 שימהישנאם בימי היה זה
-)

 שקע עשי2ק
 נומי ומה זה , ועתודים כשן כני ואילים כרים ח4כ עםצאן,
 מתוך וענלי0 מצאן כריס אוכיים שנאמר השבטיםעשרת
 דהי שנאם שלמה כיס, היה זה , חיטה כליות חלכ עםמיכק,

 היה זה ' חמר  תשתה ענב וגוכו'ורם אחר  ייום%חששלמה
 אחר רבר י יין במורקי השותים שנאמר השבטים עשרתבימי

  העוים מכף שגבוה המקיש בית זח ארץ'  בסתי ערירכיבהו
  5כו ואמרו רבים עמים והעבו ואומר י ועמת יוקמחסנאטר
 כיכורים' ס4י אי14 , שרי תנובות ויאכף , ין הר א4ונוערץ
 צאן וחיב כקר חמאת ' שמן נסכי אייו / מסיע רכשדניקהו
opעולזת חטאת זו , ועתודיס בשן בני  ואילים כריס חלכ  

 מחר רגר יין, נסכי אייו חמר, עננתשתה  ורם סיתות,אייו חיטהי כייות  חיב עם , קיים וקרשים ותורה ואשםושלמיס
 דרכה קנניראסית שנאם,יי תורה זו ארז, במתי ע4ירכיבהו
 ' זוטשנה מסףע, רכש ויניקהו  מקרא, זו שד" תנודותויאכף
 עס צאן  וחיב בקר המאת , תימור זה ,  צור מחימיםושמן
 וחמורים  אייוקלים , ועתוניים בשן בני ,Dt~tK1 כריסחלב
 היסות  אייו ' חיטה כייעץ חלב עם ' ותשובתי שוות וירותוג

 הגרות  חסר,אייו תשתוה ענב הרנו ' תיכרז שי ןופוץשהן
 ארץ'וח עיבמתי אחרירכיבחו רבר כיין' ארם יבשסומכות
  תטכות ויאכל ' סיער חרר יכרסמנה שבאמר הוההעולם
 מצ'קים מפ4שאי1% רבש הניקהו מ%כיות' ארבע '"לושוי

llp'rnnmפרוטרץ מהם %הוזהא קשים והם ישרא% בארז כה 
 עריצים והם נכסיהם את יורשים ישרא% הרי למחר יכצור
 הפיטקים  אילו כקר חמאת אחר דבר ' ושם( כדבש4חם

 סיהם[ן ריקים  כייס כוקות,אי14 ח4ב עם שיהם,והנםוניס
  אייוקינטרינים נשן' בני ן שלהם פוקרים אייובניואיייסי
 ז שיהס סנקנייקיס אייו ועתורים, '  שיניהם מכיןשמכיבים

 ענב ורזם ,  שיגס  מטרוניות אייו , חיטיה כליות חיבעס
 ועריביס נכסיהם את יורשי  ישראישימחר אייו חמרתשתה
 ביחיטרש עתירת חםח בףיות רבראוד ן ורגש כשמןףחם

 משק4שרבערש גדוף שול ש4 נלוות נשתי לחותומטרץ
 כראשו הסתכל כדהר תתמרץ וא4 , כשפורי ליטריםעשר
 מעשה 'יפתות

 ושקלי
 י ציפיתי שף  שישוייטרו 4פת ראש

 בסיודם 'nwVa ועור , הלפת בראש שועי שקינןומעשרו
 1 בהם בחד ונפסח כורים שיטת גו שהיו הררף שףבקלח

 ן חורף קביב  ובצאובותטעה וחבטו יוצרים בוסוכתוסיבכו

 שהירז  לריב  שר בקלה מעטות חיפתא בן ששעון רכיאמר
 רבר '  בסולם ויורר כעויה בו ויורר עויה שינווהייהיבתוך
 ויפש לדרוך יא יגיעים תהיו טיא חמר תשהה ענב ויםאהר
 וה41ך וכסתפק בזוית, Inepllll בעניה מביא את אלא,לבצור
 , פיסקא מייק י הפיטום מןנשותה

 שכעי 4פי ייבעט''שיוןוישמן
 מיצ" אתה יכן יי"'ם

 הטא"ס לפני מררו של"ג המכול דורנאנשי
 כתיהם בה( נאט מה שיוה, ומתקי וחשתה מחכ% מתוךא4א

Iol~aבאנשי מצינו וכן הדברים באלה כרייהא כולה ' ספחר 
 משקה ומתוך מאכל מתוך אףא המקו לפט מרדו ש5אמדום
 סדים עשהה אם 'ו נאום אני הי אומר הא ש1%ה,וכןומתוך
 א,(4ן המקום %פני מררו שיא מנדף כאנשי וכן ןאחותך

 ויוד אום הוא לכן , שלוה ומתוך משקה ומתוך מאכלמתוך
 דור כאנשי מוצא אתה ברייתהיוכן כסה אחת שפה הארזכף

 סרג בהם נאמר ושתה'מה לאכוף העם השב שנאסרומשתה  מאבי מתוך א5א הוא כרוך הקרוש מררולפני שיאהמדבר
 יחם אמור ימשה הוא ברוך הקדוש 1% אסר , הדרך מןמהר

 ימרור עתירים אתם אין לארץ  נכנסים נשאהס"שראף
 אשר האדמה אל אבואנו כי שנאמר ושתייה אכ'ףה מתוך"א

 ורכש ח"כ ובת יאכותיכםנשבעתי
 ופנדה ורש( ושבע ואכי

 נכנםו' כשאתם יישרא4 משה יהם אמר אחוים, אלעיסא%

 ושתיירז  מתוךאנייה ימרוראיא  עהיריס~רןאיאתם
 ירביון וצאנך ובקרך תאכיישבעת,  שכאמשן שיוה,ומתוך
 אתו-ו וכן , אלהיך יי את ושכחת לבבך ורם בהם נאמרמה

 פורענות 5הם באתה שלא איוב ש% וכבנותיו בכניומוצא
 פדכר זה שנאלעוד שלוה ומתוך ושתייה יגיעה מתקיא5א
 רות והנרד יין ושהזים אוכיים  ובנותיך כסך ויאמר נאוזה

 איא ניו  שיא השבטים בעשרת משא אתה ובןגרויהגאהי
 נו4ים,וכן בראש ניו עתה יכן במורקי~ין השותים שןמסות עי השוכבים שנאמר '  שקוה ומתקי ושתייה  אכילותמתוך
 מתוך איא  לסוור יתירין שאין הטשיח בימות מוצאאתה

 '  ישורוןויבעט חשמן מהנאמרבהןאכייהושחייהושףוה
 ומנרדו מפשפשו והיות ענ5 14 שהירץ אהר( לאדםמש%

 הענ כשהגדיל בו חורשים שיהיה גשכיף ברשיניםומאכילו
 וקירטע .עליו עולו בעליונתן

~atv1 
 העזי את

 אפ ופסק
 בימי שמנת , סברת עז מוטות  אומר הוא וכן ,הסטנויניט
 אחר רבר ' יהוא בימי הכף כסית י אחאב  בימי עבית 'ירגעם
 נסית מנשה,  בימי עבית  אחו' בימי שקת כסית, עכיחשמנת
 ששמן כאדם כסיתי עבית שמנת אחו חזקיהידבר בימיהכ4

  פמו בסרץ כי אומר הוא ונ( ' מכחש נספים ועושהמנפנים
 ותמיכת שנאמר המשיח ימות שזפני רותת שלשרץאייו בסיחי עבית  שמנת  אחר דבר , כס% ושמהויי "עשבחלבו
 " א%והעע'הו רטוש , אעקום ארצו ותמלא , חהג כסףארצו
 לחם אמר י עמי עשה רעות שתים כי , ארז ויוסד שמיםבוטה
 את עובתי 4בם מררתי בי שמררתם במרה  הוא ברוךהקדוש

 עמך בטשת בי סץיה' משבן ויטוש ' בחיתי אתביתי'בטשתי
 א4 ויביאני שנאמר עשהו אלוה ויטוש אחר רבר ' יעקבבית

 חישר 1 פ א חהלפרי
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 ת בד'האוינו ז כר
 איש שמשרש בעשרים השער בפתח והנרד הפנימיתהחצר

 א% אומר יהורה ברבי דוסתאי רכי ' יי היכל איאחוריהם
 שנא~איתנאץ כעניי( ישועתו צור ו!נקף אלא וינכ%תיקרי
'lPnSשהלכו " כזרים 'קניאהו ' ככורך כסא תנכף ואף שסך 
 ויסירה אסא "ס וגם אומר הורש זרותזנס של רכריסועשו

 יכעיסוהו, לאשירה,בתועכות מפיצתה עשתה אשרסננירה
 אשרץ משכבי תשכב ףא וכר אוואת הוא וכן וכור,זהמשככ
 הם ,אילו לשדי כארז,יובחו היה קרט ונם היא'ואוםתועבה

 שהם ודברים ולמולות לכוכבים וליבנה לחמהשעוכדיס
 איא נפויה הנאה היה יא כהס %עזים והנייה העזיםצורך
 ' להם מריעים אלא יהס מטיבים שאין ירכר עוכריםהס

 ~.ofni ' אותו וכופה יאדם נכנס שיד ש% דרכו מה ,%שרים
 כקרוב חדשים אותם, מכירך העויס אומות שאין ן ידעום5א
 צלם אמר אותו רואה האומות טן אחר שהיה זמן שכ% 'גאו
 האייף, %ממיכות ידי מצאה כאשר אומר הוא הוא,זכןיהירי
 ן העולם באי ףכ% רפוס מספקות ושומרון שירוש5סמימד

 כפנ'הם' אבותיכם שערת עבדה שלא אבות'כס' שעריס5א
 יא אלא שערוס 5א אית'קרי אכות'כס שערום יא אחררכר
 5א להם ומקטרים 5הם שמזבחים פי עי אף אבותיכםשעזם
 ' שעדם %א מנחתו ואrtP 5 ואל אומר הוא וכן ' מהםיריאים

 ן פיסקאסליק

 עשיתם הוא ברוך הקיוט להם אטר תש"ייתךקירר
 הייתח אייו , יילד ומבקש זכר אני כאייואותי

 שנאמר כעסין מצטערת הויתה %א המשכר ע% יושכחוהיה
 הייתה ףא וטבכירה חוףה ואי4והייתה משבר' עד בני באוכי

 שנאסר כעניין מצטערת הייהד( 5א במעיה  ,atJW היואייו ' כסככירה צרח שמעתי כחויה קו% כי שו כענייןמעטערת
 דרכו%י%ד שאק זכר היה אייו ז הכנימכקרברשויתרוצצו
 שנאישאיו l~taP1' וככופ% כפו% צעוו היה 5א יקיומכקש

 שכחתם תשי, צוריררך זבר,רבראהר יולראיש אם וראונא
 חוצכתס, חצצור הביטו אומר הוא אבחןיכם'וכן בזכותאותי
 אהו דבר ן תחוליכס שרה וא% ' אכיכס אכרהס א%הכיסו
 אתם אתכם להשיב מנקש שאני ומן כ% , תשי ידרךצור

 אלי זה ואטותס הים ע% עמדתם ' מעלוק ש% כחמתישים
 מצרים'וכקשתי ונשובה ראש נתנה ואג,רתסואנוהו'חזרתם

 אשר כי ואסרתם סיני הר ע5 עמדתם הורתם אתכם%היטיב
 בכם חזרתם 4כס להיטם ובקשתי ונשמע נעשרה 'ודבר

 מבקש שאנ' זמן כ% הוי ' א%היךישראף איה לעג%זאמרתס
 חף ותשנה , מעירה ש% כוחו מתישים 4תם 5כםיר"שיב
 נך שנערער אל , בך שהחיל ח% אומר מאיר רבי 'מחוירך
 מהילים שעשאך אוכר מאיר כיו%רה,רבי חיל שנאמרכעניין
 סבו שהיהיף אף , מחוייך אף ותשכח אחר דבר 'סחירים
 וכן , ומלכורז אזמום כף ע% lav הותי% שף4ש מהע4ך
 שעשאך אף אמר נחמיוה רבי , איהיך יי אנני אומרהוא
 בחורר( עושה אתה שאי בשעה העולם באי נף עףתויים

 קוי אומר הוגשוכן
 קוי ~otan עי וו

 דכר ' nl~f'a יחול% ין
 אל , מחולליך א% ותשכחאחר

 שמוחי
 כל ע% 5ך

 עוונותי
 ן

ptioפיסקא , 

 כניו מכעס אומר מאיר רבי ' לפנתמנאצים 5י נים שהם מסה אומי יהירה יבי ' יינאםיילירא
 קרחם ם Dtplav בנמן ובה 1a1m קף רברים והריובנותיו
 ויאמר , ונמרק כמה אחת ע% מכעיסם היו  אייויא 'בנים

 מסיק הריני הואש כרוך הקדוש אמר , מהם פגיאסתיררק

 ן בס1פיהון מה אוע ' ם אחריה מה אראה מכיניכם'שכינתי

 משעכריס שיהו מיכיות ארבע ביד מוסרם הריני אחרדבר
 אין תהפוך הפוךדור דור ' הכוה תהפוכות דור כ' 'אותם
 , הם פורניס הם הפכפכנים , תהפוכות דור אם כי כא(כתיב
 עמדתס ' אמונות בכם שאק אתם בנים , בם אמק לאכנים
 אנו ונשמע'אף נעשה 11 דבר אשר כל ואמרתם סיני הרלפני

 איהיך איה הענף שאמרו כיון , אתם ארהיס 5כםאמרתי
ישראי

 הכנסתי ' תמותון כאדם אכן ~ם אמרתי אני אף /
 לכס אמרתי הבהירה ניח לכם ונתתי אכותיכס ארש ןאתכם
 היק 5נו אין סאמרתס כיון ' לעולם סמנה גויים תהיו5א

 / אדמתו מעל ,נלה גלה וישרא% לכס אמרתי אני אףברור'

 יא א5א בם אכון %א וזיק,-י א% אומר יהודה כן דוסתאירמי
 r";wa הגביאיס אחר אמן לענות רוצים היו שיא בםאמן

 חשר השבועה את otpn: למען אום הוא אותם'וכןטמכרכים
 הית ולא , חלבזדבש זבת ארץ לנו לתת יאכות'כס יןנטבע
 אמן זענה ירמ.ה שכא ער אכן ועונו; פיו שפתח מהסאחד

 כעכזני אל כלא קנאני הם , יי אמן ואומר ואעןשנאמר
 הם אבל אוהו הרוצו; דבר לצלם עובד ארם %ך ישבהבליהם
 שעזיו; זה להכף איא ביבר 5בכואה יככואהויאעוכד'ם

 אקניאס ואני , כהבייהס כעמוני שנאמר כענייןמן4קדירה
 מכין הכאים אייו עס נלוי אלא עם כלא תיקרי אי עמ'בלא

 שכה%נוערומו וממורטניא, ומטוכס מברנריא הכאיםאייו אחר רבר , כתיהם מתוך אותם וטוצ'אים ומוניותהאומות
 כשהפורענות , באפי קרהה אש כי ~ אלהים אין ביבונבף אמי אומר' הוא וכן המינים חייו ' אכשסס נכי בגוי ,כשוק
 גיהנם כתוך אף מנין כאף, אלא יוצאה אין העקם מן19צאה
 ארץ זו ' ויבולה אש ותאכל תהתי, שאוף עי ותיקרשנאמר

 שנאמר כעניין , 'רושלם זו ' הרים מוסר' ותיהט 'ישואי
 ות"כ% אהר דגר ' ~Qy' סכיכ וי4 5ה סגיכ הרים"רושים
 ארבע אייו הרים כוסדי ותהלט ' העולם זה ויבולהארץ

 יוצחות חיכיות והנו-יארכע עיני ואשיש שנאמר ןמבכיות
 ן פיסקא מייק , נחשת הרי וההרים , הדוים שםמכין

 ע4"ס ימכ'4" מכסם היעי ' יע"עלמיאספה
 אסוף אהר דבר כאהת כוים הפנרענותכ%

 הפורענ'ות כל שיהו אספה איא איןכת'בכאןע%ימורעות
 כייס חיצ" שיהו כם אכלה חצי כאן,"א כתיכ אין אוחםיכלו תעי , בם אכילה הצ, אומר הוא ובן , כףים אינן והםנלות'
 וכן , רעב חצ' אכלהכסאייו דכראחרחע' ' כליס אינןוהם
 ויחומז רעכ מו' , בהם הרעי הרעב חצ' וגע כשלהי אומרהוא
 אומר הוא וכן כחוצות, ומישלכיס כרעב מאווים שיהיורשף'
 ירושלם, כחוצות מושלכים יהיו , לכם נבאי המה אשרוהעם
 / בומודד שהשד כי שכ% למד אחה דרכנו מרירי,יפיוקטב

 ב0ז אטיח כהס, ושן א"א כהמות ושן תיקרי אף בהמות,ושן

 שיהא אחר דבר , עבירות נך על ומתחורים מתחממיםשיהו
 / בם והסך ומת נמ' ומעיה עצמי ומושך שתחמו( מהסאחד

 חמת וממיתים'עם נושכים שהרחלים היה מעשה אמרווככר
 שאין עשגיכ ו אי5 אחר דכר בעפר' טוזח%ין עפר,שיהיוזוחלי

llle~vבשעת אמרו סיבן , חוב תשכל מחוז ' בעפר א4%ש 
 את פזר רעכ בשעת ' הרגל את כנסכיחמה

 הוא וכן ' הרגי
 העיר כאתי ואם חרב חללי והנוה השררה יצאתי אסאומר
 געיה ימות,ואשר בחרב אשרצשדה ואות רעב, תחלואיוהנה
 שהיא החרב רואה היה אימה, ומהררים ' יאכלנו ודבררעכ
 :1aS חדרי חז חמינרה ולהמלט לברות !בוף אם ףשוקנאה

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



נח.ילהארנורכס,
 תשכי מחוץ 4א , כה וה51ך ומת עליוצדקפימ

 מה עי חרב
 זקני אשר אומר הוא וכן , חדרים כחררי שעשו מה ע%איפה,  ומחורי  יהורה' אלהיך היו  עריך שספר 3י  של  בחוצותשעשו
 ין הארוואיו את ין עוב  ואומר בדושך ששיט ישראלנות
 איש עם יונק %אייו ההורה , בתויכם גס  בהוה גם זרואה
 מלוש עם זקן ילכדו אשה עפ איש נם אומר חוא וכן ישיכה
 אומר הוא וכן בכחיריי יד %שסח %י גרמתם אתם 5א ,ימים
 מניין כהזלות גם ן מבחוריו משה טשרת גזן כן יתושע)יען
 חטאן טעם טעמה שלא זאת ככתורה החטא מנוקי'מןשיחיו

  אמה הדרי ח%כ שיונק זה כיונק תורה רכני קו יוישנקישיהיו
 מימד 'שיבח איש איא שיבה איש איתיקרי ' ששבה שישעם
 נכווים הכ% אומר הוא וכ( כישיבה, לישב ראויים כיםשיהיו
 כגויה ההחכים אדם כני עושים גכ)רה מה זכי מלחמהעושי
 ונתונים בו,קיס הזקוקים ארם כני עושים מלחמרםומרש

 י תזרוק שף מלחסתה נכורי נכורים הכ% ח4%שבשישלאות
 %שמוע רכרו עוש' כח גכור' מלאכנו יי כרכו אומר הואחן

 וטתנוכם4חמתה שה'ונושאיס מ4חמות' עוש' דכרו'בקו%
 'יואו% ם%חםות בספר  יאמר עלבן  אהמך הוא  ונק תורהשל

 מלך )יביאם מיחמה עוש' נכורים הכ% אלף והמסנרההרש
 י  והמסגר '  רוזבלשותקין מדבר אחד חורש ' ככלה נולהבכל
 סוגר אין שפותח אחר י הימינו ולסדים לפניו יושביםהכל
 , פותח ואין וסנר סוגר  )אק )פתה שנאמר מהלקיים

סליקפיסקא,

 אשכ'תה "סו שה כאפ' אמ~ת' '"פיהםאמרתי
 אעשה מה אנ4 בעולם יהו לא זכרם'מאנוש

 %נו יישהיוה 414 ישרא%, נא יאמר לנו שהיה יי לויי ,:'הם
 משה יויא ףהשמירס האמר י"א 5א רע, אדם עיינובקוס

 כעס מאיף1 ייפרע יהם גרם מי , אגור אויב כעס3ח'ר1'ל)לי
 כנוס "א אגור מעיהם,אגזר,אק %תוך כנוס שהיה אופותשל
 כי חיים שאול עיימויוד1  מות ישי וא) יקאן כן  אגור צברישנ

 ישר ש4 צרתם בשעת צריםו, ינכרו  פז כקרבם כמנורםרעות
 מכירים אין כאיף1 אותס ועושי אותם מנכרים העולםאומות
 צפון כלפי לברוח ישראל כשהקשר מצינו )כן ' בעויסאותס
 בקשו ' דמשק פשע' שלשרק על יי אמר כה שנאמראותס מסנירי והיו מזרה כלפי וברוה בעלגו עזה פשעי Inw~wייע% אמר שלכה אותן מסגירים היו דרוס כיפי יבריח ביקשוצור, פשעי שישה ע4 יי' אמר כה ש5 כעניין אותם ממגיהיםהיו

  בערבבילר שב'משא  אותם מסגירו והא מערב כיפ'לברוח
 ישרא% ש% טובתם ובשעת , דדניס אורחתו חייבובעדם
 אחין, הס כאלו אותס וענשים להם מכחשים העויסאומות
  נמות  %א ' אח' לי נחתה אשר האלה הערים מהישימה אסר תירס ,,וכן לךאשרלך יהי ליעקכןאחי אמר עשווכן

 כי , קרנים %ו 4מ בחזקנו הלא השוטים אותםשאמרו
 רכי י ושראי כלפי דורשם 'הזדה רבי ' המה עצות אוכרגף

 ן ~SIWt' נ%פ' רורשו יהודה רבו י האומות כלפי רורשונחטיה

איכרו
 ישראי

 תורה איא עיצה )און ףהם, שנתנה טובה עיצה
 שיסתכל אחד בהט אין תכונה כחם ואון ותושייה עעהשנלי
 רבכותן ,ataw1 אלף האומות מן ר)רף ממנו אחד אמשמאמר
 האומות'איבדו כלפי דורשו נחמיה ר מכרפ' צורם כי 4אאם

 אין , תנונומ בהם ואין , להם מצותשגתתי שבעחאומות
 )שנו אלף טמנו רודף אחד עגבנו ויאמר שיסחב% אחיגהס

 אחד ן המע"ח לימות רבבהיניסו
 בפולמוס וסעשרק , מכרם צורם כי לא אס רבנוקושנים אי ממנו רודף מ'שראי

 %1א יהורגו בסוס ישרן בן אחר אחד דיקריון שרץשביהודה
 לו אמר עקכו עף %ו וכרך נחש יקא הגיש שי4פ עדהגיעו
 יומר  סבורים  תהיו לא אחר דבר %פ%)ני אמור ממךבבקשה
 1'1 סכום צורם כי %א אם  איא '  וגבסרובירינו גובריםטאבו
 , פיסקא טייק ,הסגירם

 נסתכלו אייו ' זאת 'שכ'1%חכמולר
 תורה ברברי ישראי

 ומרץ ומלכות אומה כהם שלטוה %א להםשניתנה
 את זה והכריעו , שמים מלכות עיף עליכם קכ%ו ףהםאמרה
 איכח , חכדים בגמילת זה את זה והתנהג) שמים כיראתזה

 עושה אני התורודהיאך את antwp: לא אס אלף אחדירדוף
 ושנים איף רורף מכם אחד טיהא מכקשיס ה,יתסהכטחתם
 יניסו ושניס  אלף רודף הגומות כן אחר עכשיו רבכהיניסו
 אתכם מסגיר איני , הסנירם הי מכרם צורם כי לא אסרככה
 שהזכוכים מעשה היה וככר ' אחסם 'די על איא עצם' 'דיע%

 איני אנ' אכל ' 4ך מוכר אני קירי עכר ףחכירו שאמר%אחד משי אומר טיבענו איש ~rrin רח' ' ב'הוררץ אותסמסרו
 טהורים כיד כטמיאים אתכם מיד ומסנירני ם'ד מוכרניכן

 את הכהן והסניר שנאבל ~otatae אלא O'1UDQ' שאיןומניין
 כתוקף 4א , צ)רס כצורינו %א כי ' שנית ימים שבעתהננע
  התוקף את ברזו כשאתרס , יהם בותק  את ינו נותןסאתה
 ממבווטורפים הורגים  '  אכזריות עמנובמירת מתנהגיםהס

 שאויכ %נו כתכת ככר ואוענופ44ם, ממנו,ממגווצוינום
 שכקש ולא ' יעינו %ו אויב %א והוא שנאם מעיד ויא דן%א

 כי ' וד"נ'ם עד'ס אויבים עלינו מניתה ואתה יד'נינ)רעתו
 'שראי כלפי ר)רש) יהודה רכי ' נפנס מדוםמנפן

 %נחמיה '
 סרוס ש% מנפנה וכי אומר יהודה רבו ' האומות כלפירורשו
Qrh~או npea~' ממטע אלא אתם אי והיא אתס עמווה שף 
  ענטמו , אמת  ורע  כויה טורק נטעתיך ואנכי  שנאמרקרש
 מיתח עייכס D1pO' אתם הראשון אדס של בניו , רושענבי

 אשכלות הוורות' כ% סיף ער אחריו הכא: תז%רות'1 כ%ועי
 כאשכולן בכס פרוסה מרתן שככס שהגדולים ימו'מדורות
 אותרה בכווה %א%6 אשכוף אין שב גריל איא אשכוףואין
 שככם והכשירים שהחסידים , יינם תנינוס חמת ,נפשי
 שהראשונים  אלתו י  וראשפתגיסאכור ז כתניניםחמת(
 המתונו יינם' תניף חמת אחר דגר אכזרי, הזה כפתןשנכם
 איא , אכזר פתנים וראש ' כתנינים חמתם שבכם חטירידיי

 עמודתו שי וממטעה , אתם כדוס שי סגפן כודאיהאוטוח %3פי  רורשו בחמיה רבי , הווץ  כפתן שככםשהראשונ,ס
 אדם את שהטעום אתם הקדמות נחש שר( תימירואתם

 כרתם שככם שהנדויים ן רמו מר)רות אשכלות ,ואאחוה
 אשכול אין שנאמר גרו% איא אשכוף ואין כנחש כהספרוסה
 פיסקא, ס4ק%אכ1ל'
 כמוס"מלא

 עמדייי
 הג44 יוסי רכי שי כנו אליעזר

 תלמזר דוחה יבול ומחוסר כמוס שהיום כוסאומר
 ן כסך מלא יומר תלמוד חציו אקא בו שאין יכו% , חמר%ומר

 וינרמזת יהמר תיטור אחת סיפוק אשף דגר שאיןיכוי
 הניגח  דור ואנשי המכו% דור נשי א ממנה שתו טיפהמאותה
 המוגש וכף NIDtO ' הסו וכ% ופרעה וממזיו-ז סרוםואנשי
 סיפר* ומאותה " אגפיו וכל סנחר'ב י חייו וכ% נצרנכופר

 עת'רים וו פ ב חסיטרי
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רלבהאדנורלא
 הזמש הדורותעכן כ4 סוף עד העולם באי 43 לשתותמחייים
 שמנים משתה ההוא כהר העמים לכל עכאות ' יי ועשהאומר
 שיש שמנים יכול מזוקקים, ממוחים שמנים ' שמריםמשתה
 שמנוס ן מזוקקךס שמני יומר תימוד צורךכהן

~rtNW 
 כיום

 יי נכיגיד זהב כוס אומר וכיהוא ן פקטיס אלאדהר
 לצחוק תהינה והרהבו-ז העמוקה תשתי אהותך כוםואומר
 1% יש שנשבר יאחר זהב ש% דרכו מה ' %הכ'% מרבה%%1עג
 %חזור עתידה האומות מז רשורענות כשתפסוק כךרפואה
 ומצית אותה ושת"ת אומר מהו 'שראל אצף כשמגעת '5הם
 איןיו שנשכר %אחר חרס שף דרכו מה ' תגרמי חרסיהואת

 לחזור עתידה 'שדא% מן דפורענות כשתפסוק כך,רפואה
 מנדף ואין חתום זה אוצר מה ' גאוצרזתי התום '%הם
 אמרת אם פירות' טנד%'ס אין רשעי ש% מעשיהם כךפירות
 גמויידיו כי רע ~שע אהואף הוא וכן העוים' מאברואתכן

 פרות ופרי פירות מנדיים צדיים של מעשיהם לו,אכףיעשה
 יאכלו,דא סע%ליהס פרי כי טוב כי צדיק אסרו אומר הואוכן
 נטיו %א צדיקים כך כלום הסר ואינו חתום זה אוצרטה
 כלום צדיקיס נטיו שיא ומטן ' הזה כעולם משיהםכףוס

 ן ליראיך צפנת אשר סוכך רב מה שנא הזה כעולםמשלהם

 שנאמר הזה כעולפ משלהם כיזם רשעים נטיו שיאומניין
 ואילו אילו אימתי , כאוצרותי חתום עמדי נסוס הואהיגש
 ן ושים נקם יי שנאמר גאוףה כשתבויש למחרנוטיים

 ועסקא,סליק

 מהם פורע ואיני מהם פורע נעצמי אני ושלסנקם4

)
 שנאמר כענון שייח יני ע4 ויק טלאך ירי עף יא

 ויך יי מלאך מצא ואומר , פרעות א5 ואש5חך %כוהועתה
 נקם יי ח4%י כאן כתיב אין ואשלם נקם %י ן אשורבמחנה
 הזהי בעולם לפנ' אבותיהם שעשו מעשי אני משים ,ושלם
 ואוטר ' ח'קס א% ושימתי שימתי אם ט אחשה 5אואומר
 תמוט לעת וחטאתם' עונם משנה ושנייעץ ראשונהושימת'
 ן  רייס מעטי  עבי  רגירגיי  תרססנה שנאמר כעניין ,רנתם

 יוט קרוב כי שובהס מי אם יוסי רב, אמר אידם, יום  קרובכי
 קמ4 סרוב שנבהם סי ובאות ממשמשות פורעניות הריאים
 כשהמקום ן 5מ1 עתירות וחש ' וכמה כמה אחת ע%יפקרו
 מעשהו ואישה האומרויםהר 'ואומר ףאכו% חש כנשריעופו שני העקם את עליהם מרשש האומות ע% ות פורענימביא
IY~Sעף יסורים מביא כשהמק"ט ' ותבואה זתקרכ נראות 
 לשכיות  %ארבע בוסרם  צר  כאיוה הא  ממיתים איןישרא%
 אני אתך כי תירא א% אומר הוא ן וב י בהם משועביששיהו

 ן פיסקא 4rptieהושיעךי

 פא  שמחה  האומתן  את דן כשהמקום י '1ap "יי'ז3נ1
 ישרא רן משהמקום ' עסו יי ייין בי שנאמר~ניו

 מהמח ואין יתנחם עכסו יעף שנאנו יפניו תהות ישככיכ%1
 כי כחסתי ואומר , עשיתים כי נחמתי בי שנאמר תהותש"ע

 נשרוארש ז אזףתיד כי יראה בי אתשא%%1מי,השלנתי
 כשיתיששומן דץ ן בג51ה כשתנקה לפניו מהלניםהכף

 יד נפץ 1ככ1%ת שתמר הכיס מן פשטה כשתכלתהגאולתה
 כשהוא ור אזלת כי יראה כו 5א א4ה, ב% תנקינה קודשעם
 שנאם כמשה רחטים עמהם שמבקש ארם כחס שאיןלואה
 רואה כשהוא יראהי כי דא כהירו' משה רוצי דהשמיוס"אמר
 ובין הטפיס בין מעטר שנ נאהלו עיהס שמבקש בהםשאין

 אדם בהם רואין רואוץ כשהוא , וראה כו אחר .דבר ,החיים
 ותעצר אפלל פנחס מעמד שנאמר נפינחס עמהםשמנקש
 עצור ואפס שנאמר עוזר אק כי יראה כי אחר דברהמגפה,
 ן דורשוכ%פיישרא% יהודה יכי"'א%הימו,יאיר ן ס5יקשסקא . %ישרא%, ואיןעוזרועזוב,

 יהודה רבי ' האומות כיפי דורשו נחגרהזרחי
 דפיטקים היכן העקם לאומות יחם שאומרים ישראףאומר

 po'ai*)  סדיק ז שינסוהנמוניס

 חעזווכס ק5ניא"קומו ומעיקיהם דוגאטזכילהם ועושי אפסל נותקיהם שיהו יאכלו ח%כזכהים1אשר
 %בית נכנס אספסיינוס ש% אשתו כן לוטוס אומרנחמה רבי העזרוכם  ילובו אקא  באן  כתיב אין אתכם תעזרויקומו
 איורם אס ואמר בסייף הפרכות את וגירר הקדשיםקורשי
 משת ריעו אטר ,  ובחימויאכלו  אשרחיכ , וימחה יבואהוא

 ינמש שי" שיי והעלו nara לכס כנו להם ואפרהיטעם
 בכוקר"קומש תעשך האחר ;wa את שו נענין נסניסעלו

 ח'44 ע% מוח% הוא דב% ע5 ' סתרה עמכם 'ה'ו'עזרוכם
 ' ועסקא ס"ק מיד' פורעהשם
 טשיבואותווא61 כשמיפ רשות איז האץגבשמיס %אומריאיןרשו תשובח הוא'זאת אני אני כי עתהראו
 %הסית, %ההת'ו%א %א איןיכו% שמא או עמדי "היםואין
 כח ואומר ואחייה, אסית אני 15 תלמוד 5הטינ 51איהרע

  ואניאחרוו  ראשון אם ייצכאות ונואף1 ישראל יי'מ,אמר
 יהסדמו שניתן ואחייה,וח אזיח  אני יא איןיהים'ומביערי
 ישרו, מות נפשי תמות , ואחייה נימית אני ן הסתים%תהיית
 *' ואחיה  אמית אני רא ,  D'wta יח"נו , יסות ואי ראובןיהי

 מחצתי %ומר הלסוד באחד וחיים באחד מיתה אנישומע
 והיוכאחדן כךמיתה כאחד ורפואה שמכה ארפא,כדרךואני
 אברהם הכנים5א את ot~ttaaax אין מצילן מידיואין
 וגאבתא 5י אין עשו, את מציף יגהק ישמעא1%יא אתמצ'%
  אתפרח Sh, חחיפמביין  אחיפאת הבניס, את מציליםשאין
  יעקב NSISJ~Wtl' מצייאת יצחק איט,יא  יפרה%א

~Stya: 
 את

 כופרו 4 נצענים אי1 שגעוףם םםון נ% ףי נותנועשוואפיףו
 ויקר כופרה %א5וום יתן ולא איש יפדה לא פדה אחשנאסר
 חוטאם שכשארם זו נפש היא יקרה , %עולם וחי נפשםפדיון
 , פשקא סליק , תשלומים %ה איןבה

 אם  בדאובי יא כשבראוהקבה ית'  שמים אלאשאכי
 אותם לחפיף %הם ידו וישא שני יישבע ה נרסו הםאמנה מחוסרי %ישבע %ו גרם ומי , כסכועה וקאבמאמר'

 שיא יעוףם' אנכי חי ואמרתי י כגוים זרעם יתיפיףבמדבר
  נכנס, הפישקי ורמי בשר מיכת  ורם, בשר  טירת העבהבמירט
 יכחל אין לאו ואם מכף ישרע ינו% אם ש%) הפרכיאיתוך
 נפרעמש אינו אם ' כן העו5טאיט זהיה שאם מי אב%%יפרע,
 נפרש הזות בקץלס נפרע אינו אם , הסתים טן נפרעהחיים
 pala", סליק ן הכאגעוףס

awקףרש. ם%פנו כשפורענותיוצאה י חרבי ביקשניתי 
 נקפ אשיב ירי' כמשפש ותאחז כן וא;פ , כברקהיא

 בנו' כ' ובנימן יהורת שרי השמעו שנאם כותיים איה%צרל,

 , ההע15גו בוניםהגולה
 וגן המיטם אש%מזאי15 ממשנאי

 ' ומתקוסמקיאתקוטש אשנא יי ה5אמשנאיך אומרהוא
 ' פיפקא ס4ק י" מע ישיביס atnuavi~ שנאהתכלים

אשגיר
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נטרליהאונוילג
 4חעושישתכרו איפשר "'אד ינ' ' מדםחג'אשניר

 שחיציי סמה לאחרי משכר הריני אלאגדם,
 שתאכף יחרג איפשר ודאך וכי , גשר תאכ% ותרני יעוסקם
 כעניין עושרק שחרב סמה אחרים מאכיף הריני אלאבשר
 הקבצו השמים עוף ולכ% כק( כ% יצפור אמור ארם גןשנא
 חים ואכלתם ' זובח אני אשר זבחי א% בסטיב האספוובאו

 תאגלוורם גשורים בשר ' לשכרון דם ושתיתם '4שכעה

 וטבח 4יוככצרה זבח כו ףמה , מחיב הודשנתי דםמלאה
 מדם , ארום בארץנהול

 ח~
 בחילי שעשו ממה , ושבירץ

 דםערש ועינימקור מים ראשי יתן מן אומר הוא וכן ,עמי
 שעשו ממה , ושביה , עמי בת חילי את ולילה יומםואבכה
 מראש , %שוביהם שוכים והיו אומר הוא וכן , עמיוכשגויי
 אין האומות עף פורעבות מבירש כשהמקום , אויבפרעות
 מאכרהמ אבותיהם ושף שלהם אף4ש שלהם עליהםמביא

 הפורעניות כ% ראו אויכ'מה פרעות מראשואי4ך'דכראהר
 תחי5רע וגה ודא שפרעה ספני פרערץ של בראשוהיתלות
 ' פ'סקא סף'ק 'שרא%'ששיעבד
 גאו5ה%ישר םכיא כשהמשם עסו'5מחרנףםהרנינר

 תחילתך זו ולא לפניו מתרגזים העולםאומר
 עם'מ שמעו שנאמר כענפן בקרם רגזו .שכבר אינשלהם
 העולם אומות שעתירים עמו גחם הרנינו אחר דבר ,ירגזון
 , עמו גדם הרנונו שנאמר .שר%8 לפני מקימיםלהיות

 הריעו יי עשה כי שמש רנו שנאמר וחרץ ,at~w שאףומנייז
 ההרים שנאמר וגבעות הריס אף ומח"ן ארץ'תחתיות

~ya'l ריטק4פנעם 
 אכנת אף ומנייז כף, ימחאו השדוה עצי וכי

 כי , הריסיצזחו וכראש סיע יושבי 'רונו שנאסרוא,מהות
 ונקם הרם ע% נקם נקמות שתי ישיב, ונקם יקום עכד,1דם
 העולם אומות שחמסו חמס שכף אוסר את ומניין החמסע5
 שנאמר שפנו נקי דם כאיה עליהם מעלה ישראףאת

 ונשפטת" יהושפט p~p' א% וחוררתי הגוים כ4 : אתוקבצתי
 ' שממה 4סדבר ואדום תהיה ~nbW מעריס ' שםעטם
 באותתה ' כארצפ נקי דם שפכו אשר יהורהר בנימחמס
Inyvחהור Iosip~ אדמתו נקיתי,וכפר %א דמם תשמהקיתי 
 העולם אומות ביד ישרף ש% אתושהריגתן אתה מניין 'עמו
 אלהים יאסף שנאסרמזמור , הבא להםלע1ים היאכפרה
 אדמתו וכפר אחר דבר ' כמים דמם שפכו , נחיתך גויםבאו
1apי ~r'w כפררץ בגיהנם רששם שף שירידתם אומר אתה 
 "*לנט ~יפרך וגתתי שנאפי הבא כע41ס לישראל יהמהיא
 אדו ואתן אהסתיך ואני נלכדה כשני יקרת מאשר ומבא'בוש

 ארז ישראל בארץ היושב כל אומר מאיף רכי היה ,תחתיך
 ועזן , עק נשוא בה היושב העם שנאמר עליו מכפרתישרא%
 ישראל מקדוש אשם מלארק ארצם כי ' תלי בדלא חיידבר
 פורקים אם יודעים אנו אין ועדיין ת"י, בריא ח4 דגרזעק

 אומר כשהוא עליה עוונותיהם כושאיס ואס עליהעוגותיהם
 נושאים ואין עייה עוונותיהם פורקו הרי עמו ארשתווכפר

 ישר כאר( הדר כ4 אומר כאיר ר' היה גן ' עליהעתטתיהם
 הרו הקודש בישון ומדבר וערבית שחרית שסע קריתוקורא
 ו'9 עכשיו בה שיש שיו'ה גדולה אמרת הכאי העקם בןהוא
 , הברש 5עו5ם כח ויש לבוא לעתיר בה ויש לשעברבה

 , שירתאסליק

 לרקן ונאמר משה ויבויש נאן נאמו ימשרץויבוא
 שככר ויבואמשה לומרוייךמשהאיאיפשר

 נאמר שככר ויימשה יומר איפשר ואי , '3nWbאמרוי%ך
 והרשות שלו דייתינום כא מעתה אבור , טשנה)יבורש
 נון,%1מח 3ן והושע באזניהס,הוא משקעם שהיה מלמראעם באזני הזאת השירה רברי כף את משה וידבר אחר, כידנתנה
 יהישע נון בן להושע משה הקרא נאמר ככר והיא צריךאני
 pw~ntI שף צרקו ללמדך נון כן והושע %ומרפוא תימודומה
 %ומר תלמוד בושות משנתמנה עליו רעתו שצפה אניוטומע
 פרנס שנתמנתה פי ע% אף כצדקו הושע , נון כן והושעהוא
 ויוסף אומר כיוצ~לבואתה ' כצדקו הושע הוא הציבורע%
 ואף אסו צאן את רועה היה יוסף יוסףי ש5 צרקולהודיעך אילני כמערים היה שיוסף יודעים אנו אין וכי , נמצריםהיה
 אתת בו NYIa ' כצרקו הוא הרי במצרים סלך שנעשה פי_ע4

 שא הקטן הוא שדוד יורעים אנו אין וכי הקטן הואאום'ודור
 ע% אטו'ואף צאז את רועה וכה רוד'ודורלהוד'עךצרקוש%

 ' בקוטנו וןר talrt ישרא% ע% מ4ך שנעשרהפ'
 ' עיסקאסף'ק

 תורדמי 4רכרי מכהניםעימוולבוואזניו שיור" ארס צויך ' ש'מו4כבבםאייהםלנאמר
 4כך ושים שמע וכאזניו כעניך ראה ארס בן אומר הויווכן

 הבית ושטתיבך5כימבוא ' אנידוברא*ךא4כ4אשר
 המקרט בית  קי1חוטר,ומה דכר4 והרי המקדש, מוצאיו5כ4
 ואוניו 41יבו  עיניו  שיהו ארם צריך ביר תפרר כעיניםטבראה

 אחת ע% כסערה התלוים בגררים  שחס תורש  סכוונוירברי.
 %כס להחזיק אני צריך 5הם אמר ן תצום אשר , וגמהבמה
 %החזיק צריכן אתם אף אחריכם התורה את שתקיימוסוכה
 שבדש טעשה ' אחריכם התורה את שיקיימו לבניכםטובה
 גן אלעזר מבי יהודכם ברבי יוסי רכי ונכנס סלודקיארבינו
 %החזיק צריךאני %כם קרבו %הס אמר ~vla ףשבויועדה
 משת אק אייו , אחריכם התורה את שיחקייםו %גניכםטובה
 הלא הקיבינותורתו אחר הואוי*גרו%

 ן פיסקא סליק , ' תצום אשר נאמר ידך עמה כמהעיאחת שות תורתו האת"

 דיקם בירבר pa ן מנם  "וא  יסייעי"כו
 געוףם שכר מתן כו שאיןבתורח,שאם.תררשנו

 אמרו שהרי שכן תדע , הנא 'D~WS 1% קוימת והקרןהזה
 %פי פיגש הייתאר ותמנע תמנע קוטן ואחות נכתב5מוק
 וכ4 לפייגש 1% אהיה 'InwwS %ו שאהיה כדיי אנו איןשאמרה
 שיכים שהיו אבינו אברהם ש% שבחו להודיעך י~ה :בך

 ומרש וחוטר ק5 דברים וחלי גו *רסק מתאיים1פ51טונים
 מלכים היו אביו את שכיבד אחת מצוה אלא כירו שאיןעשו

 4ירבק מתארושועלונים
 בו,עי

 רצ'ס שהיו וכמה כמה אחת
 שנאמר כ%1ה התורחק כל את שק"ם הצדיק כועקכ%'דבק
 הרברס ין אחר זה ' ימי תאריכו  הוה  וברבר ' תם  אישויעקכ

 ימים ואריכות הוה כעולם פירותיהם אונף אוחסשהעוטה
 ואם אב וניכור ' תורות בתחקור כן וטפורש ' הבאלעולם
 יאריכון למען אמך ואת אביך את ככר יומר תימזגסננן
 האם את תשיח שיח 15מר תימוד מנין הקן בשמוח 'ימיך
 גהכאת ' 'ם'ם והארנת 4ך "טכ %מען 4ך תקח הבניסואת
 ' בניך שיום ודג " למורי כניד ונ4 ' טנאןשלוס

 , פיסקאסליק

 וירגף  11ן 8 נחגופרי
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ר5ו הביכהחאתרלה
 מקיםית כשלשה ' "'ה בים כעצם מש" "4"וירבר

 היום בעצם כנח נאמר הזה, olfni כעצםנאמר
 אנו אק נו מרכישים אנו וכך כך אוסרים דורו שהיו 5פיהזה,

 וקידומות כשייים נוטלים אט איא עוד ולא ' אותוסניהים
 בחצי לתיבה מכניסו הריני המקוס אבו התיבה אתושנקעים
 לום ראה ומה ניסחה, יבוא לימחות כוח בו שיש מי וכלתום

 ומכך מכך אומרים מצריים שהיו יפי היום כעצםכמצרים
 א4%ש עור )יא א)ת6 טניהים אנו אין כהס מרגישים אנואס

 הריני המקוס אם י בהם הורנים ואנו וחרבות סייפיםנוטלים
 , וימחה יבוא לימחות כח בו ש ש מי וכף היום בחצימוציאם

 אוגף ישראל שהיו לפי הוה היום בעצם כאן יומר ראהומח
 ארם אותו מניחים אנו אין בו מרנישים אנו אס ומכךמכך

 התורה את לנו והוריד הים את ינו וקיע ממכריסשהוציאנו
 ניסיפ ינו השליוועשה את 4נו והזיז המן את ינווהיריר
 מכניפו הדינו המקום אמר אותו, מניחים אנו אי(ונכור)ת
 נאמר לכך וימחה יבוא כה כו שיש מי וכ5 היוס כחצי%מערה
 פיסקא, סדיק - הזהיאמר' ה'וסבעצם

 ירידה, ואינה יך היא עייה הזה הנלחם הרא%עלה
 העברים הר שמות ארבע קווי קה)א העכריהר

 הרננה אותו קורים ועסה , הפסנה ראש , הרהחר ' ננוהי
 זה עכירוות מידי %א שמתו הללו , מתים שלשה כו"נקברו
 י יריחו פני ע% אשר י מואב בארץ אשר , ומרים אהרןמשה
 והראהו ימשה טטטרון מראה היה כאצכעו אום אליעזררכי
 תחומו כאן עד אפרים ש4 תה)כו כא( עד ישראל ארז כלאת
 אותתה ראה הוא כערסו משה אומר יהושע רבי , מנשהש%
 סומא ועד העולם מסזף וראה r~lwb של כשניו כוח נהוכיצד

 / פיטקאסליק

 רבונו אמד%פמו ' שמה עויה אתה אשיגהףלכווך
 טוב שיאמרו טוב לא מת אני ימה עוקםשל

 זה שיאמרו לאטום ' משטוענה משה מטוב וגמראאמשה
 את ינו והוריד הים חת לקו וקיע סכצריס שהוציאנומשה

התזרוק
 ונכווונן ניסים 4נו ועשרה השייו חת לנו והגיי
 םשומ לחך %ו אמר , אמר וכך כך עשות וכך כךתיאסר)
 אדם התורה וזאת שנאמר אדם בכי שוה מלפני היאנזירה
 אהרג ' יואיהים הארם ואתתורת ואומר י נאהל ימפוכי

 ימה עוקם ש% רבונו הוצל כו'וך הקווש לפני השרתמיאכי
 משה והרו פיקזדיי עשה שללש 4הם אמרמתאדסהראשו(
 ככ%אדם נוירהה'4*סלפנוישוה אמרלהםעשהפיקידוך

 אצ4 ' עמיך א% והאסף , ימות כי אדב התורה וואתשנאמר
 אצ5 אבותיך ועמרם קריז אצ% אבותיך ויעקב 'צחקאגרהם
 שחמות מיתה , אחיל אחי-ן מת כאשר ' אחיד וסריסאהרן
 1% שאמר כשעה אהרן ש% הקזתו משוה חימד סה'נן%ה

 בגד'ון את דן-ון והפשט בנו איעזר ואת אהרן אתהסקוסקח
 שלישי וכן שינו וכן לאלעזר והלבישן כהונה בגרידששיטו
 פשש , וקלה %משה עלה ן ונכנס %סערנה היכנס 1%אמר
 עצום , וקמץ פיך קסק ופשט, רגליך פשוט ופשט,ידיך
 כמיתת שמת מי אשרי םשה אטר שעה כאותה ' ועצםעיניך,

 ן לה שחכדתרה מיתה אחיך אהרן מת כאשר נאסר לכךוו

 ן פיכקאסליק

 עד[ ני ימעל נרםתם אתם םלתםגי,אשרעל
 אתם פי מריתם כאשר אווא, קישתם ףאאשר

 %א משוק הוא כרוך הקרוש 5ו אמר פי את %מרותנרמתם
 ' מידך והשלכתו ארצר, השייכהו ' בידך זה מה לךאסרתי
 ז יך5עכבו הקיהיה רבר 5אעיככתה שכייך אותותומה

 ברוך הקרוש 1% טצררה ער העוים מן בפטר שלישומנוין
 ן הזה הקה% את תשאו 5א %כ( שנאמר בכנפיוהוא

 ן פ'סקאס4ק

 נאמר י תכוא %א ושמה הארץ את תראהמננרכי
 %א ושמרה להלן ונאסר תכובש לא ושמהכאן

 נאמר נבר שהרי ' תעבור %א ושמה ממר איפשר אי 'תעכור
 ושסה לזמר תיסוג ומה תעכור %א ושסה נאמרככר שהרי תנוא ושמאמא יוסר איפשר ואי , תבוא %אושסה
 הקדר לפני משח אםר תעכור יא ושמח תכויר4א

 כח אכנס 40ך בה נכנס איני אם ה41קגרוד
 כה א;כנס הי כה נכנס איני ואס יההוט
 ושמח היא ברוך הקרוש %ו אםרמס'

 תעכור יא הבו*וושמה%א
 רויוט וף4ש מי5א

 ויפש חיוף4ש
מס'

 סיררא וסליק עיסקאסליק
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