
טר5ח הברבהוזאתכלז

 הכיבה את ח -מישת
 "שק"ם הכרכה11א

 קשיםדברים
 ומחדרים חרב תשכף מחוץ רשף, ולחוכו רעב מזי 'תהייה
 enS ואמר חזר ' הייתם ממרים , הקצפתם ובצורב ,אימה
 למדו וממנו , משה ברך אשר הכרכה 'lhbiil , נחומיםמגרי
 להם אימוי שהיו נביאיםכ%

 לישר"
 תחילה קשיפ דברים

 owaan בכי 5ך ואין נחמות' דברו 5הם וצומחםושוזרים
 5הם תו 5המ א% דבר71 תחיית כהושע קשים דבריווהריו
 חזרעאמר צומקים' ושדים I~'aai רחם 4הם תו תתן מהין

 יושבי 'ישוכו וג4 הודו כזית ויה  יונקיח,ו ייכו נהמותלהם
 ן נדכה אהכס משוכתם ארפא כנפן' ויפרחו דגן שיובצירו

 זאת שמעו אמר יופי ובן , כשושנה יפרח יישר כס5אחיה
 אם כימיכם זאת ההיתה הארש יושט כי והאזינוהזקנים
 ובנוסס ~I'ntaa וכניכם ספרו לכניכם עייה אכותינס'בימי
 אכף הארכה ויתר הארכה אכל הנזם 'תר ' אחרערור

 אכ5 העקחתר ה'"
 ן ניחזמש דברים 5הס ואמר חזר י החסיי

 החסין הייק הארז אכ5 אשר השנים את 5כםושימתי
Dtlrn, הכשן פרות הזה הדבר את שמע) אמר עמוס וכן 
 אכיוני0 הרוצצות דלים העושקות שומרון בהראשר

 דברי '5הס התמר וחזר ונשתה הכיאה לאדוניהםהאומרות
 לשארית פשע עף ועשר עק נושא כמוך א5 מיבארוסים
 ייחמנו ישוב הוא, חסר ryan כי אפו יעד rp~rnn 5אנחיתו
  תתן '  ניחטאתס ים ימצויות ותשייך  עוונותינווכמש
 קדם 5אבותינום'מ' נשגעת אשר יאכוף חסד ייעלאמת
 ירושלים וכחוצות. יהודוץ מערי והשכתי אמר ירמישוצכ1
 תהיה לחרבה כי כיה וק41 חתן קול שמחה קז5 ששוןקול

 אזתשםתבתולרש מווטים דכרי להם ואמר וחזרהנרץ,
 ן יהדיז וזקינים גחוריסנמחז%

 אני
 מ* o~lpn אומתן

 תזכתות'ואמרת דכרי )אמר) חורו ניחומי דכרי לרגםשאמרו
 לאומו להס משאום הוי ירמיה), דברי הנה עד ויעפיעליה מכירני אנכ' אשר הרעה מפני ~Iolpn ויא ככ5 תשקענכה
 יעקב שכירכו ראשונה כרכה ע4 מוסף זה הכרברץוזאת אחי דבר , תוכחות לנרי ואומר5רם הוזר ניהומ'סךכוו
 , ויברךאותס אביהם ףהס אשרדיגר וזאת ,אביו

 נמצינ*
 מטס כניו את לברך אבינו יעקכ שסיים שממקוםלמידים
 ע4 מוסף זה הרי הברכה וזאת שנאמר ונויכן משההתחיל
 איש ימשה תפיה ששאנו תפילה זו א ואוזו ראשונהברכה
 אם יורשם אנו ואין ת5י בר44ש ת"י הבר ועויין ,האיוחס
 כשהוא לתפילה קודמת ברכה ואם חבוטה קודמתתפילה
 ואין הכרכרה, את קידמת תפילה הף הברכוש את וואומר
 שכר* למידים וגירכןנמצינו שבאמשה אלא ברכתםיצא כריי ישראל את כרכו אחרים איף1 לספייה, קודמתגרנה
 ן משרץ שיבאכם ישראל וכריי ישראל את לכרך סשהריח

 ן חאיהים איש שנקראו מעשרות אחד זה ן האלהיפשמש

nweברך אשר הברכה וזאת שנאמר ' האלהים נקרא'איש 
 שנאמר אישהא5הים נקרא שמואל , האלהים אישסשה
 ' האלפס איש נקוא רוו ' הזאת בשי האלהים אושיגח

 איש נקרא שמעיה ן האלהים איש רוד כמצותשנאמר
 האלהים איש שמעיות אל יי דבר )יהי שנאמר יהאלהים
 האלהים ואיש שנאמר , האלהים איש נקרא עידוא ,יאמר
 שנאמר , האיהים איש נקרא אף'הו יי' נדנר מיהודהבא
 VtwI נקרשי איישע ן כעיניך נפשי נפש תייקר איהים שאי

 נקרקש מיכה ן הוא קדוש אלהים איש כי שנאמרהאיהים
 ישראין מ5ך א5 האיהיס איש דנוא שנאמר הא%הו'איש
 אליו כא אלהים ואיש שנאמר , האלהים איש נקראאסון
 טשדץ היה מתה אחר ש5 דעתך ע5 תעלה וכי מותחלפני
 סמוך מותו לפט יוסר תימוד מה איא ישראלי אתמכרך
 את סולה5כם אנכי הנה אומר אתרץ נו כיוצא ןלמיתתו
 הגרוי יי יום בוא ףפני הנכיחהאליה

 והשיב , והנוראה
 היה ביאה שיאחר בדעתיך עלת וכי oua ע5 אבות5ב

 ' פ41ש ~aa' יומר תימור מה ףישרא5 5הם מתנבאאליהו

 פיסקא, מייק לביאתו, יוסמוךיום

 הכתזכ ממי ' משעיי וזית כא מסיםי'ויאמר
 שרו לאפתחלצורכם משרזשכשפתח

 , מקום שי בשבחו שפתח עד תהייהישרא%

 ףמרץ משי
 5א ונשכר הכסה ע% עומר שהיה ל%איטור דומההדבר
 תחי5ח האיש אותו בצורכי פתח ויא ידיו על 5רברלאחר
 אם5כ1 עויתה אשרי תחלוץ מיך ש4 בשכחו שפתחעד
 ' יבנה זרחה עיינו חמה' זרחה עינו מראיני ע51האשרי
 ,gtwn אותו פתחבצורכי כך עמוואחר מקיימם הכ4והיו

 פתח 5ח רבינו משוה אר ן מלך ש4 כשכהו וחתםותיר
 ש%בצורכם

 ישראי
 שנאמר מקום שף בשבחו שפתח עד

 ישרא של בצורכם  פתח כך וזרח,אהר כא טסיני ,יתאמר
 של שלמקום וחתסבשבחו  בישודו1מי,וחורסצאמריהי

 'שראי מיל דור  אף ישודוף כאיאיו
 ש4 כעורכם פתח 4א

 שנאמר תחייה מקום ש5 כשכחו שפתח עד תחייהישרא%
 ש% בצורנו )חתם וחזר ' חרש שיר ייי שירוהקלויה

 ' פקוס שף כשבחו וחתם וחזר ' 'יבעמו רוצנה כישנאמר 'שר"

 ההולכים ףעכריך והחסד הכרית שומר כמוך א4שנאןם'
 ' 'שראר( של לצורכם פתח כך ואחר ' 5בם נכל5פמך
 שקום ש5 כשכחו וחתם וחזר ' כארז יהיה כי רעכשנאם
 שתיקנו עשרה שמנה ואף ' 4סמחת'ך 'י קומהשנאמר
 בצורנם פתחו  יא מתפל% ישראל הראשונושיהוחכמים
טן

 ישראי
 שנאמר , מקום ש% בשבחו שפתחו ער תחייה

 ן שטך ונורא אתה קדוש ן והנורא הנכור הגדוףהא5

 כך )אחר , ה51ים רופא כך ואחר , אסורים מתיר כךואחר
 כשבגלח , כא מסיני יי ויאסר אחר דבר , 5ך אנפנומוחם
 נגיח אחר כלשק %א 5ישרא5 תורה 4תן הוא כרוךהקדו
 ן עכרי לשון זה כא' פסיני יו האמר 5שונהן, בארבעא5א

 מהר הופיע רומי לשון 5מו,זה משעירוזרח

 פארלי
 4שו1 זה

 ויאמר יא י  ארבה לשון זה י מרכבותקודש ואתאערשן
  ףישר"  תורה ליחן IDtpQ"i כשנגלה ן כאיימפיני

 מרוח יא
 יוםסימ שנאבוויאמר נגיה םארבערוחות אקאאהרנג%ה
 יבוביי מהיתז שנאמראיוה בתה רביעית רא יבאיחויווי

 חורת י*חן המקוס כשנגיה בא, יוסרתי האמר אחרצבר
 האומתן בי לף  "א בניה ישרא%ביגרהוא ע4%שר"%א
 את אחם מקביים יהם יאמר עשי בגי אצי הלךבתחיית

 אמרו תרצח  %א 5חם אמר גח ףוסהכתו4י111רחאמרו

 יפגע לאו 8 ר חנחפרי
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רם הברבהוזאתרלט
 הוא רוצח אציהם אותו ש4 עצמו כ4 עמם ש4 רכונויפנין

 ע4 שנאט"ו אביו הכטיחו כך וע4 ' עשו 'די זהיריםטנאמר
 להם ואמר ומ1אנ עמון בני אצף לו הלך ' תחימהונרבך
 4הס אמר בו כתוב מה לו אמרו התורה את אתםמקביים

 ער"ח 50 עצמה ע51ס ש5 רבונו לפניו אמרו , תנאףלא
 הלך , מאביהם לוט כנות שתי ותהרן שנאמר היאלהם

NYD1התירוה את אתם מקכיים להם אמר ישמעאל נני 
 לפניו אמרו תגנוב %א 5הם אמר בה כתוב מה 5ואמרו
 שנאנוהוא היה מסטים אביהם עצמו כל ' עלם שףיבונו
 ודיבר היך של*פ כאומות אומה היתה לא אדם פראיהיה
 אומר הוא וכן אתהתורה פתחהמהירצוו'קכףו עףודפק
 1pav יכף , פיך אסרי שמעו אריכי מלכי כ4 י:יודוך
 באף ועשיתי ואומר תעשו לא ואתם לזמר תימורזקשלו
 שכע אפילו אלוש שטעו 5א אשר הגויס את אקסוכחימה
 עד בהם לעמוד יכלו 4א נח כני ontSP שקיכיומעות

 המורו את ששייח יאחר מש5 , לישראל ונתנוםשפרקום
 סאים שיש ויכלבו יתך להמורו והטעינו יגורן כיבוואת
 ונתנו סאה ממנו פרק מלהית והכ4כ מהיך החמורוהיה
 את 'שראיקיביו כן אף שיישי  וכן שים וכן החמורעף

 שק'ב1% מצו  טבע אותם אף ובר'קיוקיה בפירושיההתורה
 ונתנום שפרקום ער כהם יעמור יכי1 5א נח 4ניעליהם
 הקרוש כשנגיה , בא 'ומסיני ויאמר נאמר פכךמשראל
 עף כויו העוים את י'שראיהרעיש תורות ייתן הואכרוך
 קוי שנאמריושביו

 ביו , הזעים  א%הכבוי  עיהכים יי'
 אצל כולם נתקבצו הקזיות את העזים אופותשסיעו
 עולמו את מאבד שהמקזס אנחנו כמדום'ם לו אמרובלעם
 המיימבויאסרו עור  יהיה ו5א נאמר ככר והלא יהסאמר
לו

 הקוי
 איא עוז ואין , יתן יעמו יועוו להם  אמר ט14 הזה

 את יברך יי בן אס ףו אמרו עוווחושיה עמו שנאמרתורה
 המקום 'כשעמר בא  מסיני 'י ויאמר אחר אבר בשיום'עמו
  avlt'1 ע% נויו ניהעוים יהרעיט עתיר משעירייפרע
 משעיר בצאתך % שנאמר תורה מתן בשעת שעשהכדרך
 טהקים גס נכפו שמים גם רעשה ארץ  ארום משדהבצעדך
 ויקרא עשו בעקב אהיווירואוחות יצא כן ואחרי מים'יויו
 נכנסת ואומה  כיאומה אין "DIpQ: ףהו( אמר יעקב,שמו
 םכק'ש ראחרשהירץ דומעה הדבר  משקימה יא ,יתמם
 א1הכיו ומפני מאחיו מתיירא מבניווהיה לאול טחנה%ית(
 עצמו את ופירסם עמר הכן אותו ;nwp מה קרוביוומפני

 נך מתשה אנינותן %ך המלך אסריו י שערווס'פרווו
 ישמעאל פסוקת ממנו יצא לעוקם אברהם אבינוכשבא
 כשברש הראשונים מן יותר רעים להיות חזרו קטורהוכני
 אבייעקכ י איופיארום וכי עשו ממנופסוית יצאוצחק
 '  אהלי יושב תם איש ויעקב שג כעניין פסולת בו נמצא%א
 מאמר נאמר 4כך התורה את נותן אני לן המקוס %ואטר

 ראשונת הם הופעות ארבע מארז מהר הופיע כא''י'סס'ני
 'ושב 'ומן כצאן נוהנ האזינה 'שראף רועה שנאםבמצרים
 הופיע שנאם תורה מתן בשעת שנתה ' nv~etnIהכרוכים

 נקלות א% שנאמר ומנוף נ"נ קמות שלישית ' פארךמהר

 מציון שנאמ המשיח לימות ת רביעי ' הופיע נקמות א%וי
 סלה , קורש מרנכות ואתא ' p'D1"I איהים יופימכ%%
 חים בשר תירת ' בשרורם מירח הוא ברוך הקרושבסרת

 ין מראה בחופתו שמח הוא יננן מטתכם עושהבשהודך
 ואתא אחר בר ,ו קורש רבבות  כ% ולא קורש מרגבותאיא כן איבו העוףס אבףמישאמרוהיה  , %ו אשר וב% גנזיוכ4

 יש שיו פמייא בתור  יושב ורם בשר מלר , קורשטרבבות
 אדם כני כה ויש קיוטם אדם כני כה דש נאים ארם בניבה

 וחתכת אלא כן אינו העולם והיה שאמר מי אכף 'גיבורים
 וכשנגלו-ז ' קודש רכגות בתוך הוא אות ' קודשמרבכות
 אבו איה' ואנוהו אלי זה שנאמר הכירוהו מיד ה'0עף

 'שיואום את מטאף'ם אומזתהעו%ם ה'1וארוממנהו'וכן
IDnSאתם סכך עליו מומתים אתם שכך מדוד דודך מה 
 החומר ' אהתך עימוה כן ע5 שנאמר כענין ע5'1נהרג'פ

 כואו ג'בור' כולכם נאיס כויכם ' ה'ום כל הורגנו עליךכ'
 מקצת %כס נאמר ' יהס אומר'ס וישראן ' עמנווהתערבו
 וארוס צח  רורי ' אותו מכירים  ואתםשכחו

 רווי
 ' מרבבה

 יריו , הנושם כערוגת יחייו , עיניוכיונים ' פוראשונותם
 ששמעו 'כיון ממתקים חינו ' שש עבורי שוקיו ' והבגיייי
 אומר הורש כווך שמהקרוש ושבחו נאותו העוקםאומות
 %רודי אני ' בו חלק 5כס אין %הס אומרים וישראלננשים, afn" דורך היך אנה שנאמר עמכם נבוא יישראף4הם
 מפי יוצלל הדינר כשהיה , דת4מו אש מימינו ' 4יורודי

 ישר ש5 ישמאים קודש ש4 ימינו דרך יוצא היההגבורה
 מחנה אתועוקף

 'שראי
 עשר ע4שנים מי% עשר שנים

  שלמקום %שמא15 'שראף ש5 ימינם ררך וכא וחוזרמיל
  קלו והיה  ציוח וחקקו ןימיבו מקביו הוא ברוךוהקרוש
 להבות, חוצב 'י קוף שנאמר כתו ועד העויס מסוףהויך
 נמשלובאשן תורה שדברי הכת"כ מגיד 4מו, דת אש ,אש
 השמים נתבומן תורה רברי נך השמים  אשנהנהמןמה

 אש מה ' עמכם רברתי השמים מן כי ראיתם אתםשנאמר
 %ת קרוב אש מה מעוים חיים תורה רברי אף יעזיםחיים
 אש מה ' אותו ממיתים 4יפרשמהם יו הסבהסתיים עמי שארם חמן כף תורה רברי כך צונןי ממנה רחוקנכוה

 חוררת רברי בך הכא ובעמם הזה כעללם כהמשתמשין
 כ5 ומהאש ' הכדש וכעו5פ הורה בעויס בהםמשתמשין
 עעמייים ארס בבי אף י רושם גנופו עושה כוהמשחמש

 ניכרים חכמים תימירי כך הכריות בין הם ניכויםבה
 אחמיא %מו"  דת אש כשוק' וכעטיפתם וכדיטרסבדל5וכס

 * פיסקא סייק , יעמויבה יבוי ארם אין  עסה ביתנהרת

  יטיא% את המקים שחיבב מימי ' עמיםחייבא4
ו

 כיקרושיו ' וסיכות כלאומה חיבב שלא  מה
 ע% שעומרים  ישראל אייופרבסי 'ביריך

 ונותנים  ישראי
 חשאתם תשא אם ודהה אוטר מהו במשה , נפשןעייהם
 ואני חטאתי הוא אני אומר הוא ברור , נא מחיני איןואס

 ישבש , ששבויים פי עף  אף שיוקיס פי עי  אףשאנוסים פי עי אף , ירגייך תוכו עשויוהם הצאןסה ואיההעויתי
 אומר הוא  וכן עליהם תורתך עוי מקבלים 'ברברותיך

 עמים חובב אף אחר דבר ' ונשמע נעשהכיאשררבריי
 העולם לאומות היכה הוא כרוך wtipn ח5ק שיאמלמד
 גזיתן אמרו שהרי הוא שכן %ך תדע לשראל שחלקכדרך
 שע מלנא שלחה וככר אסור, ישראל וש4 מותר נכרישף

 תורתן וראו גרים עצמיכם ועשו 5כו ףהם ואמרסרדיטאות
ש5

 5אוטא, רמ4,םףיא% אצ5 ירש היגו טיבה טת ישראי

יוחאי
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מארמב הברפהוזאתרבא
 ן ואנדות הלכות מדרש המשנה את ושני דמקרא אתוקראו

 ח"ז ומשוכחת נאה תורתכם כי 5הם אמרו פטירתםבשעת
 זה ודבר ' אסור ישראל ושף מאר גוי ש4 גזי15 אחדמדבר
rtisאילו ' ביריך קדושיו 1כ4 , ימ5כות אותו מודיעים אנו 

 אומר הורש וכן ישראל ע% שמתמשכניפ ישראלגדולי
 עפו ישרא% בית עון ושמת הימני צירך ע% שכבביחזקאל
 ושככת , אית את וכפית עתם' שני את לך נתתי ואניואומר
 ' מכשסי שהם פי עי לינ4'ך'אף תוכו והם ~ttailwn צדךע%
 דיבר אשר כ4 'י"תך' שף עף'הם מק:4'ם מדכרותיך'ישא
 שחיככ טלמד עמים חוככ אף אחר דבר ' ונשמע נעשהו'

 כ% ' וסיכות אומה כ% ווכי ש5א מה ישראל אתהמקום
 עמד שניתנת צד'קיס ש4 נפשותיהם אייו ' בידיךקדושיו
 ההיך, יי את החיי כצרור צרורה ארתי נפש והיתה שנבאוצר
 שנים %אחוריהם שנרתעים פי ע% אף לרגליך תוכווהס
 אשר כל מרכרותיך' 'שא ' סי% עשר שניס מיל1תוזריםעשר
 עסקא, מייק ן ונשמע נעשה ייצבר

 "א אינו ים אלא אינו זה יווי ' משה 4נוציהתורה
 יי לשם הכית ויבנה אומר הוא וכןבסכינינו

 צדף הרי יארק מקום שם וישם 5מה זה כית , ישראלאיהי
 צוח תורבץ אחר דבר ' בעבורינו אלא אינו 4נו איא אינוזה
 אבותינו והלא התורה את אוחזים אנו כמשה וכי ' משה5נו
 לבני ירושרץ אני שומע יעקכ קהילת מורשה שנאמר כהזכו

 נצכיפ אתם %ומר תלמוד מניין קטנים %כני ירושהמלכים
 אי4שםא)רטהשרוזוררץ מורשה איתיקרי ןהיוסכו4נם
 הוא וכן העויס לאומות איש וכאשת 5ישרא% היאמאורסה
 יהלך אם תשופנה, לא ובנדיו כחיקו אש איש היחתהאומר
 רעהו אשת א5 הכא כך ן תכףנה 4א )רלי) הגילים ע5שש

 ן יעקנ קהילת מורשה ינקה, 5א בה הנונעכ%

 כשישרי מקדמשייוזמיהי
 אחת בעיצות שניס

 שנאמר למעלה משתכח הגד41 שמומלמטה
 אסיפתן ואץ ' עם ראשי כהתאסף אימתי ' מי בישורוןויהי
 ן ישראל מוקני איש D'paw לי אספה שנאמר זקיניםא"א

 כשהם ולא אחת אטדת עשוים כשרום ן ישואר שבטיוחד
 סעף'ותיו גשמים אונוהכונה הוא וכן אגודות'ומטוואטרות
 לאדם משל אום יוהי כן שמעק רבו ן יסרח ארז ע4טאנודתו
 קל והעםירן ובעשתות כבנומם  וקשויו שתיספינות*לביש
  קשורות nuttDnW  כיומן  פיטירים  עטיהם  ובבהבבי"ס
 כך ן ק"מיפ פיט)ריס אין ספינות פרשו , קיימיםפקטורים
 וכשאין כשמים עניותם 01pD ש% רצונו כשעושיםאגרא%
 בו כיועזר , יסדוק ארז ע5 ואנודתו טקום ש5 רצונועושים
 וכשאין נאה, הוא 5ו מודה שאני כ ואנוהו אלי זה אומראתה

 אומר כיוצאכואתה כטכוףכשמוהואנאהיאנימודה15
,ontisוכשא,ן , א4 אם עריי כשאתם ן א% 'יואני נאם עדיי 
 נשאתי אייך שמר אתה כרכר כיוצא אי, אני אין עדייאתם
 בשמימי יושב הייתי 5א אנ' אי%ט%א בשמו' היושבי עינואת
 אג)ררע עשוים כשהם י ישראף שבטי יחר אומר אתה כןאף
 ' ישראל שבט' 'חד ' אגודוו; אגורות עשים כשהם )יאכעז;

ס~קפיסק"'
 %מ4ך משי יוה זה ענין מה וכ' ' ימות יא4יאובן"ולי

 היו מבניו נפטר כשהו"ר לנרקיס בניו אצ4שכא

 יש שדך כ15ס שפא בניי להם אטר אותו סירופ )קתביובניי

 5נ1 ואין עורך 4נו איז אכא %ו אמרו 4כם יש רבד שמא4נס
 נתרצה 5א שכטי אי%סלא הטרוף %אחינו שתתרצה "אדבר

 יעולם .מות ואף פכר תיטור מה אלא הוא מת והיאימות' 1" ראובן יחי , ישרא% שבטי יחד נאמר לכך למאוכןהכקום
 במעשרם ימות ואף יוכף במעשה ראובן יחי אחר דבר ,הבא
 מחפיפים אין יעזים אומר גכייא% כן חנינא רבי 'ביהה
 דוד ומשי ראובן מש4 הזז בזכות הוכה 41א בחובה זכותלא

 SpD'I ויקיף הלוך ףעומתו ההר בצלע הולך ושמע'שנאסר
 ן הר4ע)מתו ואףע4פיכן , בעפר ועפר לעטתובאכזרם

 וחכותם ' אביו דור עיר את סגר הטלוא כית את כנהשלמה
 כזכות חוכה ויא בחוכה זכות 5א 5ע)5ם מתייפים איןאונ'
 ן העכירות ע5 ועונשים המעווד ע% שכר מתן נותניםאלא

 תשובהי ראוכן שעשה ימות ואל ראובן יחי קמר תימורומח
 451ש רחטא מאוהו ראובן נוצק אומר בךגמייאף שמעוןרכן
!pp,aשבטים כראש יעמוד עתיד שהוא איפשר מעשה לאותו 
 יאותו ונזקק אביו אשת עס שוכב ארור ואומר עיכ%בהר

 שתבע אביך משכבו עלית כי ףומר תימור ומהטעשרה
 ניכורים ככח ניכורים , מספר מתיו ויהי , אסו ש5עלכ)נה
 ונכורותיך יפויו כחרב מתיך שנאמר ככח ניכוריםבתורה,
 ן דברו גיכוריכחקושי כת)רהשנאמר גיכוריס 'בטיהמה

 ה41ש אשור מלך פיאסר תנית הניה אשר כבו בארהואומר
 ן Npo'a' סייק ' ימות ואי ראובז יחי 5ראובנ"נשיא

 מי הוי מעשיו ע5 הורה הוגש אףיהורה שעמי יהייה "ת י"'כ' י"" 4'הידי"רואת
 הכתזכ עייהס במעשה שהורה לראובן גרס יהודה ףמינרם
 לכרס 5הם , נן"כותם כחדו ו45י יגירו חכמים אשראומר
 ן יהודיה ק51 י4 שמע ן בתוכם זר עכר %1א ארזנתנה

 רנונו יעמו אמר יהודה ש% מבטו עי סשה ש:תפףףמלמד
 וטתפ%% כצער שרוי יהורה ש% ששבטו זמן כaS1p 5ש%

 שנקבר תביאנו' עסו וא% ' מתוכה אותנו מעיה אתה%פמך
 עצטות העיי ושבט שבט כ% והרי ממצרים ישראל כניהע15 גחכי יוסף עצמות וכי אומר רכייהודה ן בארז אטתקם

 שנקבר תכיאנו עמו 1ח4 לומר תלמוד ומה ממצריםשבטו
 אשר בקנרי אוי הוא הרי אוסר מאיר רבי בקכורח' אבותעס
 ומרש בה נקכר אחר ואק בה נקבר אני כנען נארז יהת
 רכ14 יריו , אבותבאוז שנקכרעם תביאנו 1Dp וא%5

 ,וסף, לפני תהיה,בעומדו מצריו ועזר עשו, את שהרנבשעה
 שמעץ ש% שנטו spi משה שנתפיל ט%טד לידודח )את%א
 שרוו שמעזן שי ששבטו זמן כ% עוי0 ש% רכונו לפניואמר
 שקרבו , תניאנו עטו ואף ' מתוכה אותו מעלה אתהבצער
 אתי עיה אחיו ישמעון יהורכם ויאמר שנאמר לברכהעמו

 ן שטעון כני ףנחית יהורה בני מנחלת חכיים חפירבגורלי

 י %1)י שמעק יעקכ כנ' שני ויקחו שאסר בשעה 1%' רביריו
 איהים התת תהי ויכעו שנאמר כעניין ' תהיה מצריוועזר
 דכה ' יעקכ כני אחרי רדפו יא סכיבוו;יהם אשר ההריםע%
 לפניו אמר רוד ע5 משה שנתפיף %'הורה'מ%מר וזאתאחר
 נצער שגויס דוד בית שמלכי זמן כו[ D~1V שרשרבונו

 עמו ואי ' מתוכות אותם מיפרץ אתה לפניךומתפילם
 רכ אכוהיך"1'1 א5 אוספך הגנ' שנאמו יאשיהתביאט'זה

 מאד הרכה מגשות שפך נקי דם ונם שנאטר מנשה זה ןלו
 אשר מחטאתו 5נד יפה פח ירושלם את מ~יפ אשרער

ריטיא
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רמך הברנהושתרמג

 נו נאמר פה יסוף ' יי נעים הרע יחורה5עשות צתהחטיא
 שנע יהושפט זה ' תהיה מצריו ועזר / 5ו אייוויעתוויתפל%
 ' פ'סקא מייק ' ממנו אלהים ו'מתס זייעזרו יהושפטהזעק
 ככוס וכו' ששמעון לפי בו נאמר 5מוה אמרךלל1ו

 כי ועברתם עז כי אפם ארור שנאמר שתואחד
 לשנים משי ' בישראף ואפ'צם מעקב אחלקםקשתות
 ' המיד מן והיוה וחזר ימיך פרע אחד המיך מןשלוו
 שניהם ולו' שמעון כך %1וה' חזר "א פקע שיא ד'ו לאואחד
 ולוי שמעון יעקכ בנ' שנ' ויקחו שנאסר כענוין כשכם4וו
 ' זכר נל ויהרגו בטח העיר על latatl חרכו איש דינהאחי

 המהנה נשער משה רעמר שנאם כמדבר שלוה מה פרעלוי
 את והיוה וחזר ' 5וי בני כי אייו ויאספו א5' לין מ'ויאסר
alpanהכהן אהרן כ, איעזר כ, פינחס שמאמר כשיטים 
 כתוכם קנאתי את בקנאו ישראל כנו מעי חמתי אתהשיב
 את כ%'ת'%1א

 פרע שלא ד'1 4א I1Paw' ' בקנאת' כנ"שראי
 איש ~awl שנאבר קוה חזראיא

 'שראי
 הכרו אשר המוכה

 אהה 5שמעונ"דבר אב ג'ת נשיא סלוא בן זמר' המדיניתאת
 ייבוש שעתיר מ' ' חסידיך לאיש ואור'ך תוט'ך אמר15%1'
 ידי ע4 "סדים 14 שנעשו חס'דיך'5מי יאיש ותומים'אור'ם
 בכ4 שלם ונמצא ניסיתו הרכה ' במסה גיסיתו אשר ,בניך

 , לו נסתקפה סקיפנטים , מויבה מי ע5 תריבהו 'ניסיונות

 ן עשו טה ומרים אהרן המורים נא שטעו משוהאמר

p'~Dי פיכקא 
 5ב ע5 ע5ת וכי ' ירכתיו יאי"כ'17יאט'האומר

 נאמר ככר והלהק זרה עכורה עובישיף
 זאת מישראל' אסו אני זה איא המחנה כשער סשהלעמד
 ירע,והבן יא בניו ואת מימרא%,  אמו אחי זה הכיר, 4אאחיו
 ינצורה וכריתך ' כמצות ' אמרתך שמרו בי , טישרא5בתו

 'נצורו ובריתך אטרתך שמרז כ' אומר רג' אחר דברבמדכר'
 פיסקאי סליקבמדכר'
 יוצאות איף הוריות שכ5 מלטד , 5יעקכמשפטיךוורך

 וכ ריב כל יהירך פיהם יעל שנאמר מפיהםאיא
 אייו נגע ' עגיה וריבי  סוטה וריכז פרה ד'בי אייו דיכ 'נגע
 מלמד , 4ישרא5 ותורה ' בגדים שגעי וגגעיבתים ארםנגעי
 4הס ניתנו תורותמשתי

 4ישראי
  בכתת ואחת פה על אחת

 תויות כמה יו גמייאיאסר רבן את הגמון אגניטיסטאי
 * פה בעל ואחת ככתב אחה שתים 15 אמר לישראלגיתנו
I1Qwtע5 וכקל , ולפנים שלפני קטורה זו ' כאפך קטורה 
 ז Np~tD סליק עולה, איכרי איףו 'םזכחך

 בנכס'ם' ח'4יי'ברר
 עשיי'ם כהנים ייכ אמיי מוכי

 זקנתי ונם ה"תי נער הדורש אכ משום ,הס
 י אהרן ס% ורעו וה ' יחם מבקש  וזרעו נעוכ צדיק וחיתי4א
ופעי

 י שבשבזם לאביהם  ישראל את שמרצה ' תרצה יריו
 מיד הכהזנה ע5 כנגדו שמעורר מי ב% ' קמיו מתניםשחץ

נופי
 מן זמשנא'1 ' קיח זה , קמיו מתנים מחו אחר דבר ,
 שנקרא בנימן חביב , יי ידיר אמר ףבנימ, עוזיהו' וה ,יקומון
 עו"הו זה מכולם וחביב 4מ4ך אוהבים שהרבה לפקיםיתד
 'דיר נקריש הוא גרוך חקרוש ' 'ד'ד'ס נקראו ששה 'אוהבו
 " 'ריר שנפטר 'דיר נקרא בנימן 5'ד'ר" נא אשירהשנאמר
 שמו את ויקרא ירירשנאם בקרא שימה ' עיי  יבטחישכון
 גחתי  שנאסר יריריס  ישראיבקרחו ' אהבו ויי ואוסריהיריה

  של יריר  נקרא  המקרש בית , אהביה בכף נפשי 'רירותאח
  טה שכאטר יריר נקרא אברהם ,  משכנותיך ירירותבה
 ישר14  ויבואו ייריד, יריר בית ויבנה יריד יבוא , בביתילירידי
 המקרש בית ויבנו יריר שנקרשי אכ בני יריריםשבקראו
 הוכש גרוך להקרוש יריר סבקוא  בבימן בהין ירירשנקרא
 ואין ' ע4'ו nnas ישכון יי ידיר נאמר 5כך ירירשנקרא
 ביעריסן חשנו לבטח בסוכר זישכו שנאמר יישוב אלאבטח
 אחווןן בנוין זה היוס ראשון,כף זהבניין היום כל עליוחופף

ra1כוצא אתה לעת:לבוא,וכ( ומשוכלל שוכן'בנוי כתיפיו 
 ן בנוי אותו וראה חרב אותו וראה כנו' אותו מראהבאגרהם

 אשר י כנוי הרי , ,רארק י: ההוא הטקום שט אברהםתקרא
 ' יבורש לעתיד ומשוכלל בנח הרי , יויראה בהר היוסיאמר
  לעתיד ומשוכף4 גנו' אותו שראה ביצחק מוצם" אתהוכן
  אשר תחרש' שרה צען בניתכם ינן שנאמר הריחיב'שרה, * ניחוח לריח שנאמר  בנוי ' שרה כריח בני ריח ראה 'יבוא

 צוהיו שפ כי שנאמר יבוא, %עתיד ומשוכללברכויי'בבה
 * הכרש לעולס וטשוכףף בנוי אותו היאוה חרם אותווראה ננ" אותו שראוה ביגקכ מוצ"ש צתה וכן , ח"ם הברכהאת
 ן אלהים כית אס כי זה אין הזה המקים נורא מה ויאמויירא

 בנוי כיתאיהים,הרי חרב,כיאם זה,הרי אין ,הרימוי
 שאינן נין חרב ia'l~w כתיפיו הכאיובין a~lpS)משוכלל

 ובין אחר  רבר ' פרם  נורשס%ך אמר כה אוסר הוא וכז ,חרב
 המקרש בית נך מנתיניו גומאם חין וה  עיורכתיפיושכןיבה

 ואוטר המקום, א% ועלית וקטת שנאבר  סכיהעויםגבוה
 המערב  ורןםו המורח מן גר אינואוס י יי תעיהאיהרףבו

 ויה אהמר הוא התחומים נכף אוסר רבי ' רבים  עטיםאי4"
 ותארחגבוף

 הגנוי
 בן גיא הנבון ועמוק אומר הומי וכאן

 היה הבירוק שבית  מלמר , ירושים היא היבוסי כתףהינום
  ש% בחיקו שניתנה הגוית לישכת ד  טיהורה שבט יסור%א 4י  תלמוד ומה ' שכן כתיפיו ובין שנאמר יהורה שףלחיקו בנישן ש5 מחלקו יוצא תור ובראש בנימן שף  יחלקובנוי
 בחר %א  בנימן ובשבט  יוסף  באהל וימאס  שנאמריהורו"
 כית אהב'אב% אשר ציון הר ואת יהור שבט אתויבחר

  5חם בית ואתה שנאסר  יוסףבשייה שי בחיקו בנויהיה הגרוי
 לחם כית וא אפרתה ואין יהודה כאלפי לה,ות צעיראפרתה
 בבואיספין  ואבי שניחסר מתה בנה  שף בחיקו אוסרבאיר רבי יחם, גיח היא אפרת בררך רחיותקנר ותמתשנאסר
  שבאטרואתח יחם בית  אןא אפרתה ואין כחיוגו עיףמתה
 שנאוו בנה וה יוסף שי בחיקו אני אפרחה'שוםע %חםבית
 וכת , שרף ואב  בנימן שנאסר '  בניסן ות ואיות יערגומיתו  שנמשי בסי י יעי בשרה מצאנוה באפרתה  שמענותהפח
 יתושע כשחלק מוצא אתה ונן כחיקו' שכינה שתשוהכממז
 מאות חמש יריחו ש5 דושנה הניח ףשבטיס ישראףארץ
 רכב יונדבבן ונהנה5גני אםה מאות ע5ארבעאמה,

 שנאף שנה וארבעים מאות ארבע אותה אוכלים והיובראש ח"
 ארבעים אאן מהם צא שנה מאות וארבע סנה בשמשיםויחי
 מאות ארבע אוהן זג4ים א נמצאו במדגר ישראל שהיושנה

 עמדג בנימן ש5 בחומץ שכינה וכששרת , שנרדוארכעיס
 רעואי ב( לחובב משה ויאמר ,החסרים משי ע15 משה חותן קיני ובני שנאמר ט5פניהס אותוופיס

 " משה חותן רגודימ
 בארן 'bsn 5ך וניתן בוא ליתרו סשה שאסר 5ג עף ע4תוגי

ישראי
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סברמו הברכהוזאתרמה
 תימוד ומה %ך והסכנו אתנו 4כה נאמר כבר והיאישראל
 שהיו יריחו שי דושנה זו ישראל ע4 טוב דיבר יי כילוכר
  הבחיררץ בית שיבבה  קורם יתרו ש4 בניו כני אותהאיכרים
 ארז כשתתיק למחר %ו אמר א5ך לא אליו ויאק 'לשכטיס
 כתוך אחר כרם ל' שיתן מכם שבט א'זה ' לשבטיםישראף
 זאוכ5 לארש הויך הריס אלא שלו בתוך אחר תפס אוש4ו
 בישראל מוצבט אתרה 1כ1 ' מכרמי יין ואשתה מארצופירות

 לעדר 5הם והיכו ומשתרז מאכף פירות מקוסכשהניחו
 היה זה יעכז היה סו מיעלך תורות ללמוד הלכובמרבר
 הכקר ואת הגזרן את דוד יקי אומר הוא וכן קנז בןעתמאל
 דוד ויתן אומר הוא אהר ובמקום ' חמשים שקליםבכסף
 כהקלי ממר איפשר אי מאות שש זהב שיקלי כמקוםלארנן
 כנר שהרי כסף שקיי אפשר ואי כסף שקיי נא1 שככרזהכ

 מעתהנאמרשקייזהכאמור
 כזהכשקי

  ואי ' וככסףקנה
 יו איפשר ואי מאות שש באמר שנבר המשים לומראיפשר
 רוד  שראה ניון מעתה  אמור נאסרחמשים  שכבר מאותשש
 חמשה וכינס עמר הבחירוק בית רבנות 1% מראויסקוס
 מכ4 שקלם סאות שש נמצאו ושבט שכט מכלשקיים
 כחלקחמש5 שכינה שתישרה כנימן זכה טה מפני ,השבטים
 הוא  אציי אמר ואהד אחד כל יפרקיס בניו אצ% שבחקטלך
 אחחנרו4שס  אבא  ntacw איפסר אמר  שבכוים קטןשורה
 ראוה ' עגומה ונפשו כבושות ופניו ועטר היך  עמיושוררו
 עכסי?  עייו עגומה ונפטו  כבושוה ורביו שעמר אביואוחו
 הקיוש אמר כך אציו ויינתי  מטיכם יהיה ומשתהמאכף
 בניסן ש5 בחיקו יהיה הבחירה טת הותברוך

 וקורבני
 מנ5

 שכינרה שתישרה בנימן זכה מה ~ao' אחר דבר ,השכטים
 נוזר ובנימן יארז בחוצת נולת ה.שבט' שבל מלכדנחלקו
 שכינה שתישרה בנימן ובה מה מפני אהר יבר  ישראי'בארץ
 היות %א וכנימן יוסף של כמכירתו היו השכטים כ4כחלקו

 לאילו אומר אני הוא כרוך הקדוש אסר , יוכף סלבמכירתו
 מבקש איני לפני מתפללים כשיהיו לא הבחירה ביתשיבנו
 רחמתם ה'1 שיא בחיקם שנינתי משוה איני וחמ'סעי'הס
 טעינות מתשרה ננימז וכה מה מפנ' אהר ככר ' אחיהםעל

 כ4 ה5ך משהנדפו הרבה בנים 14 שהיו  למיך מסףבחלקו
 אוהבו אביו היה שככולם :IeP' מקומו את ותפש ואחדאחד
 ונכנסכך עליו בשקן עליוויוצא נשען עמו ושותה עמואוכל
 אוב% אבינו יעקב והיה היה שבשבטים קטן הצריקבבימן
 אמר ונפנס  עליו בשען ויוצא ע4ו נשען עמו ושותהעמו

 משרה אבי שם 'ריו וה צדיק  שסטך מקום הוא ברוךהקרוש
 , פיסקא p'ho, , שכן כתיפיו וכין נאסר לכךובנינתי

 מכף מכורכת 'וסף ש4 שאוצו (מדאמרד*וכ(ף
 בכל לה מצף של שון4ש מסנר 'ארצותא

 י במשינ% מרובצת שהיתה 'מיתר תחת רובצתשעה,וםתהום
 ה'4ש וכך יחמה פתוחה שהיא מגיד ' שמש תבואותוממנד
 הווו wma1 ן ירוכס נרש וממנד שנאמר ל4כנוץפתוחה
 והררי ' מקרש להררי קודמים 'וסף שהררי מלטד ,קדם
 ' עולס ננעות וממגר ' ישראף ארז להררי קודמיםשקדש
 %י איך שנאסר ונגעוח הרים קרוים ואמהות  שחבותשלמד

 'סכסך ארץומיואה  וסינר  ה5%ונה' איגבעתאיהרהמור
 שפעון רבי , כלברכות  חסירה ואין מייאה שייוסףומארצו
 צריך אין יוסף ש% ספינתובחיקו םעסיר ארם  אוסר יות,בן

 בראש גא הוא י יוסף לראש  הבואתה ' עיהסנהשנגינה סישראי רצון שעשה ' סנה שוכני ורצון , כיום ממנהחט
 נזיר ויקדקד , לבוא לעתיד כראש יבוא והוגש ילמצרים
 ניתן שאייו ' ליהושע והדר למשה הוד לו שניתן מלסד15, הרי שורו בכור , בכור ועשאוהו אחיו שריחקוהו אי14 'אה'1
 ראם וקרם ' בו לעמוד יכול aS1pn כף אין ליהושעדור
 קרניו ראם ' נאות קרניו אין אב4 קשה כוחו שור ןקרניו
 וקרנו שור של כתו ליהושע ניתן ' קשה כוחו אין אב%נאות
 והלא 'הושע כיבש עמים מה וכי ינגחן עמ,ם כחם , ראםשל
 מיכים שכיבש מיסר מיכים ואחד ש%עץם אלא כיבש5א

 ן ארז אפסי יחדיו י סופו ועד העולם מסוף שהיוושמיטבים

 מינים כ4 קט( זה פרסום אלא יהושע ניבש ארשת כמהוכי
 ש4שיס וכי אומר יהורהר רבי , ושויטנים מלכים בהשעיכר
 שעובדים כדרך ישראל נארז היו כוים שעיכד מלכיםואחד
 פלטוריות כווית קנה שיא ושועלון מ4ד שכף עכשיוגרומי
 ש5א אפר'ם'לפי רככות כיום'והם עשית' יא חומרוהחקות
 ויאמר לומר תימוד ומוש כנעניים ש% עושרם *1מפורש
 מקוצצים ורנף'הם 'דיהם בהונות מלכיס שבעים בזקאדנו
 בזק אדני וחימומה רבריקף והרי ן שווכחני מ,טותחתהיו

 בהונות מלכיס שבעים היו כנען מלכי עם קיטנות כרישאיט
 , מנשה אלפי והם היה מה כנעניים ש5 עושרםונאה 5מוי בוא ן שלחט תחת מ4ח מקוצצים ורגליהםידיהם

 ן Npota-סליק

 ומקצוץ שנאמר %פ' נאמר למרץ 'אמיל*ברלרש

)
 פרעת לפני אנשיויצינם חמשה ףקח אחיו
 " כצאתך שמחזכולון זהאחרמהםןו4אנתפרשושבותס

 ומונא מאחיו יוקח והיה לאחיו מיסור זבו4ון שהיהמלמד
 מימד ' באהליך חששכר , לאומו ומוכר הגויס ומןלגהס
 יששכר מכני שנאמר בתורה משתכח יששכר ש4ששבטו
 חרא שנאמר משכחו שאביו מצינו וכן , %עיתים כינהיורעי
 שבית ט4מר באהליך הששכר אחר דבר , כיטובמנוחה

 הר עמים , יששכר ש4 בחלקו 4יכנות ראוי היההכחיררץ
 מתכנסות ומיפים אומות  שהיו  אומר nikS מניין /יקראו
  ישר" שלארץ לפרגמטיאובאות

 הצטערנו הואיל והסאו"'
 טיבו-ש מה יהודים ש4 פרנמטי~פ ונראה נלך לכאןובאנו
D'~lp1את  ורואים 5יר)ש%ם 

 אחר יאי שעובדים ישראי
  א%והושיוהאיוהו %א שהגנם יפי סאכיאחרואוכלס
 אויאש%

 מאכלי
 שת אין אוש וטס שיזה  במאניו וה עין

 משם זזים שאין אומר אתה  םנייו ' וו א4%שבאחטהיהרבק
 ועו4ותתיםורףומוי זבחים ומקייבים שמתגריסובאיםער
 נוט*ס שניס , ינקו ימים כישפע , צדק זכור יזבחוושם
 ים ומינות , בשפעים  ונוט*סבשפע

  ונותן בשפע בוטי
 שפע כי אחר כשפע,דבר ומתנת כשפע נוטלת ומלכובשפע
 מניין יבוא, יעתיר ףצדיקי שננוז יפו ש% ימה זו יינקו,יפים
 בים שאסדות ספינות שכל אומראתה

 הנדוי
 ש וצרורות

 שהיט חמדה כלי 431 ומרגליות שובות ואכניס זהכ ושיכסף
 4נוא 4עתיי לפריקים שננוו יפו ש4 קימה מקיאםהגדוף

 אחת אסררבייחמפעס זתיסוייומרכישפעימיםיינקו
 מה*הייתי

 בשבוס אחרושא%תיו ומצאתיוקן יצור מכףב
 ומי לו אמרתי  מהיזון %י  אמר הוא בסה פרנפחך 1%אמרתי
 ושמובאש בהרים  טס"צף כיס סקיס השסים 4  אסרשצף

awon
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רמח הכרכהוזאתרמז
 הורש נזכר השמ"פ אמרת' כמקומו וממק ומת אותושמשות
 זו ספונו ן חול טמוא וספוני ' הבא ישלפ לצדיקיםשגטז
 ששבטוש5 %פי , ושיזהזכוכית , סרית טמומזז 'חלזון
 D~tp שי רבונו %פניו ואומר המקים לפני מתועםזכ151ן

 מצריכם שאנ' לו אמר תיזון נתת ול' ארצות נתתלאה"
 מודיענו מי עוים שף רבונו %פנת א% זה חלוק 'ד' ע5לדך
 'וצויץ לא 0גונכך מ' שכל בירך יה'ה סימן זה לואסר

 פיסקא, מייק כןום, שיובפרגמטיא

 ,ח אהד ומקצה SN3W יפי נא4 למהאמרולנך
 מתחומו נד'מ4םד מרחיב כרוך אנשיםחמשה

 שהיה  שכן'מימר כיביא י ביפימורח  והויך מרווב גד50
  במשי וחייכך יספרסומך

 י עישעבר ורוע וטרף ' כאריות
 החייה' בראש בא יו'הוא ראשי וירא הבא, יעויס קרקראף
 ; ספון מחוקק  חלקת שם כי , הבא יעוים בראש יבואוהוא

 בחיקו "א מת %א והוא גר בחלקת שננוגח משה ש% קברזה
 ומה ' נכו הר הזה העכוים הר א5 עיה שנאמר , ואוכןטף

 משרץ שריה מימד ספון מחוקק ח,ת שם כי יומרתלמיד

מוטי
  ראובן שף tp~nD'  ממים ארבעה שכינוק בנפי מת
 שיום ואו%יכוא אותז מספידו השרת זמיאכי גד ש5יחלקו
 שבת כערב שנבראו הדברים טן טהר וזה משככו עףוינוח
 ורציכתב והכתב והבאר  והמן הקשת הם  ואייו השמשותכין

 משה גה שעמי ומעת: שהכשה  וקררו האתון ופיוהאווזות
 בגרו אף אוסרים ויש ופרדיה שקריה אהרן ש% ומקיצו ייהווא
 יאשית ריי ומויקים, הכתונת  אומרים ויש הראשון' ארםשף
 האור אף אום נחמיה ר , והשמיר האי% אף אביו משוםאמר

 צבתא אומר הוא וגן ,  הצבת אף אומר יהורה רביורפירדה,
 לו אמר , הות גרייה יא הוית מ"י קג:'יתא תתענדכצכתא
 הות' כרייה לא הא כתוכו מהתיכה לעשווובדפוס יבולוהרי
 והכורה חכורה העם כ% כראש ייכנס עתיר משהטהייתרה מימי רבראחר , תיין התורה את שעשה ' עם ראשיויתא
 משנח בעיי ש% הכורה כראש טקרא בעלי ש% חכורהבראש
 שכר תר וא אהד כ% שיטו% ' תתמור בעיי ש4 חכורתכראש
 ~iiff/ יחיק עצומים ברביסזואת יו  אהיק יכן אומר הואזבן

 כיס והלא  גישראי עשה צרקות מה וכי , עשרם ייצרקת
 להם יורר  הגסן להן עויה באר במרבר ישראל שהיושנה
ושליו

~ya 
 שהצדקרץ מלמד עשרה יי צעקת אחר  דבר , אגיון בךיהיה גי שנאסר אלחש אותם טקיפות ככור  וענני להם

 משפט שמרו אסר" כה שנא הככור כסא כדיןתחתקשורה
 אח'ו ומקצה %פישנאמר נאמר 5מה אמר וירן , צרקהועשו
 ז'נוק מה , הבשן מן יזנק ' יאריות נמשל לספר שסמוךסי וכי לספר שסמוך מלמד ' אריה נור דן , כהם אחד וזה5קח

 שגטוש%ין מקומותכך לשני  אחרונחיקוה,וצאממקוס
 ין גבויבבי  אומרויצא הוא וכן מקומותגוטייוחיקגשבי

 יפי נאמר '%מה אמר ויספתי '  וייחמו  רן ויעיובני 'סהס
 , רצון שבע כפתיי ' מהם אחר וזה יקח אחיו ומקצהשנאמר

 ,טגריא שי  רין בית זה רגיאומר ' גיבוסר בקעת וו יו, כרכתשיא ' וכפגיות וברגים כימים בחיקו שמח בפתיי שהיהמקמר
 ש% והים , ים ' יעסה יריאיו אומררצון הוא ושי

 יו שנתנו סיטר ' ירשה ,  ש%טבריא ימה וריום,וה ,סופני
 שנאף %ט נאמר 5מה ו%אשראמה חבי, סלאחיקובררום

 גג% יך אין אשוי שדניס ברוך '. שהם אחר אחיוווהVJpo1-ת

 מתרצח שהיה אחיו, רצוי בבניכאשר,יהי שנתברךהשבנאם
 ז בתבואות %ו מרצים והן ובקיפלאות אנפיגןן כשמןלאוצו

 אשר  הלך אהוומע.שה ראובן אחעיכשעשה רשי יהי אחרבר
 באחיבו מרבר אתה אחינו כך %ו  בוואמרו ופו ונ יאוינווסיפר

הנרוי
 נאמר 5כך אחיו  לו נתרצו  עיבעשיו ראובן וכשהורה

 יש%מתייהסיפ כשהיו אהיו רצוי יהי אחר דבר אווו' רעוייהי
 מראובן אם יויה הוא ש5י אוסר וזה לויה הוא שלי אומרזה

 שלי מייחס הכתוב ממני וחם לחה הוא שלי סייהסהכתוב
 רצף נאמדיהי 5בך כאותהשעזה אתאהיוהוא5ויהריצה

 שמשמטת החרצות בני אין  אודו רצוי יהי אחר דבראיתון
 אשר' שף כארצוגוביעית

  חשר שף רג%ו'סארש בשמן וטובי
 %ורקמת אנשי שניצטפצפו מעטרה , כמעיין שמןטושכת
 שמן לגו וקח יך יו אכרו אחר פומי,וס  שיהס ומינובשמן

 אני ריבוא במאה שמן להס אסר יויצור והיךבסאהריבוא
 יהם אמר הלכ %גוש דו היך חלב יגוש 5ך 15 אסרוצריך
 הלך פלוני אצל לך לו אמרו צריך אני ריבונם כמאה.שמן
 ומצאו ה5ך בשדות הר' לו אמרו מצאו וף4פלביתו

 הסתן יו חמי צריך אני ריבוא במאה שמן יו אמר הרתתחת  שעווי
 והירץ הכליס נטל חתיו את משנמר י הוית את שאגמורער

 שמןבמארז  שישלזה איפשר פומי%יוס אסרממשמשובא
 לשפחתו קרא לביתו שכא כיון יהודי בו שצחקו דומהדיכוא
 להס ורחצה שמן ספ4 כמלא רגלינו ורחצי בואי %האמר

 לפכו נתן ' רגלו בשמן וטובל שנאמר מה %קייםרגליהם
 כמחרץ שמן 15 ומדד עמד אכלה %אהר ' ושתה ואכף5חס

 אמרלו , שוכאמרלואיןלימעות 15רצונך אמרריבוא,
 שמן לו עמדומדד ' מעותיי את ואטול עמך אבואטויואני
  לא אדם הד"א הטה לא חמר) ריבוא מאות עשרהכשטונה
  גדרו קייוס %פניו וקילסו מיין שלשת לפניו וקדמויורקיא אנשי הכירו י עמו משנו שיא ישרא%  גמיבארזחמורויא

  יק"ס ריבוא עשרהמאות שסובה ןו חייב aNWi~ איא  עורויא ס15 שהכן זה %אדם אלטו זה ,cl~'p תקיכז א% %הסאמר
 כרזי ' עוד ונוסף טתעשר יש שנאמרמה

 * כנעלך ונחשת
 וכימיך ישראי' ארז שי מנעיה הייתה וגיא אשר  שיסארים
 שו 'l"av1 ישראף יארץ כסף דובאות שכיהארצותרבאך,
 ישרא%אוגו ' כאיישורון אין וגי'  כיהנסף את  יוסףדיקט
 כמונה סי אום ישר , ישורון אל איטרת הקורש ורוח  כאאין

 אשדיך אומרת הקורש יוורידבאיים
 מי אומרת הקורש אחרורוח יי ארהינו יי ישרי שסעאומר  ישראימינסע'ישר"

 הקורש ורוח , היער כעצי כתפוח  ישריאומר ישראי,נעמך
 ישראי י החוחים בין נשוסגרעמשגו

 ן ואנוהו איי וה אומר

 ניתפארח ישראיאונ! , %י יצרתי וו עם אוסרתורוחהקורש
 הכבישמו , אתפאר בך ישראיאיר אש הקורשעיימוורוח

געורך,כשישראי
  שמיס רוכב מקום של רצונו ועושי ישרים

 נתקכצצ שחקים, ובגואתו  כגיכוף  עושירצובו וכשאיןנעורך

 ריח ונומי אטור רבינומשה %ו ואמרו אצימשהביישראי
m  יורע? התחתוניאתם ?r יהס  אמר  שישעיה כבור%
 רוארז  ודאגה %מדינה היכנס לו אמרו מיך של פניויראות אני  טבקש שאמר  סשי%אחר יטעיה, נבור סירת היאטה
 טובחן ואבני מדינה עיפתה פרום וייון וראה יסריבהנכנס

 יכולת יא ראה ףו אסרו %ארז נפ4 ט'ד בו ,Iniplap ת1?יג4"
  ורונה עצמכם 5מוינרע נכנסת אילו שנפלת ער עוניךלזון

פני
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סגדנ הברבהמאתרמת
 ן שיעלם ובנאותו נאמר %נך חמה נמה אחת ע4 מ4ךפני

 אחד בשרה נמצאו ספחם שישה קד?' "4ה'?משךנה
 ספר שנקרא ואח היא תא על ואחד מעונ"ש5

 אלוה מעונה כתיכ וכשנים קרס מעון כתיב באחרשעטטים'
 ורועות מתחת ' השק וקצרו האהד את חכם'ס ובטלו 'קופ
 וונרש ' עמם ש% תוקפה וףא ישראל שארז ם%מר 'עלם
 השמד,אי4 ויאמר , ישראל %ארז שברחו אייו י אחבספניך
 וכן ר)הצן אלא כשח אין ' בטה ישראל וושכ( %אסיא,שכרחו
 משח שאמר כבדר ולא בדדן כמדבה %גטח וישכן אומרהוא
 ישבת" כדד ידך טפרי ירמיה שאמר כברר ולא ן ינחנויינרד
 'עקכן שז ישכק, יבדד עם הן ן רשע אותו שאמר ככדר%1א

 ז עמכם אלהים והיה שנאמר אביהם "צקכ שבירכםונכרכה

 ויתן שנא אכיהם יצחק שכרכן ככרכה ' ותירוש דגן ארץא%
 שטם הדשת טל, 'עדפו שט) השטם,אף מטל "אלהים%ך

 ורוח כאליס כמוך מי אומרים ישרש ' אשריךישואל ,ממעל
 משח אצ4 ישראל כ4 נתקבצו ישראל אשריך אומרתהקרש
 הקכה%יתן טוכהעתיד מה אטור%נו משדץ שרבינוסמרו
 אשריכם, לכם אומר מה יודע איני 5חם אם הכא %ע)4ם4נו
 אחר לפידגונ בנו את שמסר לארם מש% ן יכם מתוקןמה
 שיך ה44 האילנות כ4 י) אחעו)אומד מחזרוומראהוהיח
 %הראותה כשינע שיך ה45 פתים נ4 ש4ך הגפנלה%ל1כ%
 כך י לך מתוקן מה אשריך 4ך אומו מה יורע איני לואמר
 מה אשריכס אוסריכם יודעמה אינו %ישראל מעש-ואסר

'W'ia1רב יכמ'מה i"alw: נושעי וגלעם צפנת4יריאיך אשר 
 איוד ש5 כעניין כזו, נושע ז בשכינה אקא ישועתו עיניןעם
 עתיד משה הקבה לו אם נ.א)תך' חרב ואשר , אחסהבוצורי
 ףהם %יתןאני

 %ישראי
 נעניין כחווב מהם שמטף זיין אותו

awנשבעתי גשבועה חורב, מרו עדיים את ישר כני ויתנצלו 
 כולם כי י4 נאם אני וה שנ כעניין %החדר%1הם אנישעתיד
 בשעת ' 4ך אטביך ויכחשו , ככלה ותקשוים תלבשיכערי
 אותם ועושים להם מכחשי העולם אומות ישרץ ש%טובתם
 אשר%דז %ד 'ה' אחי ל,עקכ ,ונ(עשואמר אחים הןנאינו
 ואתרץ ' ארה לי נתת אשר העוים מה ףשלמה אמר ומרםוכן

 ישוא%, כ4 א% משה הקרא ש5 כענין תדרסי במות'מועי

 ן ואינהירידרץ הית עדייה ן מ)אכ מערכות סשהוץל

 המלכים שהראהורג,כח מואכזמימדמערבות
 ננה הר א% , חרש דוד זח המואביה מרות %עמודשעתידים

 כך ואינוש האשכו% טן מופרשת r11Dti מה ן הפסגהראש
 והניגש מותאמת )איבות ההר מן מותאמת InWb ש%קבורתו
 ישרא% ארז שהראהו מימד " יריה) פני ע5 אשר ןכיריהם
 והראהו וחזר שייתו ע% מיושב המקדש בית שהראהומימר הגלעדי ואת , %ה מציקים אהו )הר וחזר ש11%תה עימיושבת
 אתה ניעד שנ המקלש בית 'א"א ג"ד 'שי( ' "המהריכיפ

 ע% ומושמת דן ארז שהראהו דן,םיםד עד ן הלכנון ראש%י
 עד אחר דבר , לה המחזיקים כתמקיפ יהואהו )חזרשקותה
 כענין זרה ענתף עוכב שהוא ר! של זרעו שהראהו מ6%דדן
 חפסי את דן גני %חם הקומושנ

 והושהו וחזר
 ישראל נואי

 נפתייי כ% ואת ן שמשון זה וה ואיזה הימינו לעמידשעתיד
 וחזר סליתכם קך4 לנישכת נפחיי שהראהטטיזס%מד
 אביטעפ כן ברק ש"ראהו ט4מד אח לה'דכר גאמגףוהראהו
 ואא גפן נפטר ' 1Dp~i' טהייהזע פיפרא עם ס4המהששה

 אנינועפ כ( לברק ותקרא nSem 4רין ונאמר נפתהכ4
 אפרים ארז שהראהו מלמד אפרים' ארז את נפת%"מקדש
 ואתארע 5א ' לה מצ'קים והראהו וחזי בשלוותםיושבים
 הכנענים עס טלחמות עישה יהושע שהראהו מלמר ןאפרים
 הושע אפריס naa~i: ונאמריהל( אפרים ארז ואת כאןנאסר
 כשי)ותת יושבת מנשה ארץ שהראהו מלסד ומנשה' , נוןכן
 גדעון שהראהו מלמד ומנשה' דא ' לה מציקים )הראהווחזר
 שהיות לפי 4א , )עמיק מדין עס מלחמה שעשה יואשבן

 הר% אלפי הנה אומר הוא וכן הכתוב סמכו צעיראפרים
 ארזיהודרץ שהראהו מלטד , ארזיה)רה כ4 ואת ,נמנעה
naml~a4א ז בה המחזיקים משקים והראה) כשלתתהוחזר 
 ז במלכותו )דוד יהוד ארז שהראה) יהויט4טד ארז כ%ואת

 כ4 פני שהראה) ,1aSa' האחדני, וום עד ' ,הודה נות מכלבה ישי שהו ויבחר %הלן ונאמר יהודה ארז כ% ואת כאןנאסר
 י בו המחזיקים מציקי והראהו )חזר שיתתו ע4 'ושבסמעיכ
 שריאהו מלמד י האחרון היום עד א4א , האחרון הים עדדא
 ואת , המתים שיהיו יום ער שנברא מיום כולו העולם כ%את
 והראהו )חזר שעותו ע% יו"כ דרום שהראהו סיעד יהנע
 מערת שהראהו מימד הנגכ )את 5א ן בו המחזיקיסמציקים

 ונאמר זאתהנגכ כאן נאמר בה שנטםהםכפלו,שאנ)ת
 הירדן ש5בנכר המקדש בכית כלים שעושות דוד כןשימה שהראהו הככרימ%מר חכהון'ואת עד ונא בנגב )יעיו%ה4ן
 המנו גונוכ5 שהואהו מלמר ן יניחו כקעת ' המיךשקם

  שהיא כמות ץ בקעה סה דא י יריחו בבקעת %יפו%שעתידים
 כויו הע51ם כי הואהו כך שהיא כמות שענוים זרועתושדה
 otp~n עדן גן שהראהו התמרים'מלסד עיר , יריחונבקעת
 ט%מד 5א ' יפרח כתמר עריק אומר הוא וכן ן כהמטיייים
 ורחכח מימע%וו קצרה שהיא ניהנם מטרה טמאהשהראה)
 %אבד ועתידים הם%כות עס א'%והכ%שוהררים כנוןישראף מדקי איל ן צוער עד , רשומרים וזר אומר הוא וכןמלמטה
 נשנעתו %אבות לו אמר הארץ זאת אלי יי ויאמר ןעמהם
 נאלכאן , תעכור %א )שמה , בשניך הראיתיך ולךבשבועה
 ל5 תימוד תכא(מה %א ושמה 5ה%ן ונאמר תענור %אפטמה
 אכנס חי כח נכנס איני אני אם משרע אמר תעכור %אושמה
 %א )שמרה המקום 1% אמר הדיוט בה אכנס מלך בהנכנס איני אם לפניו אמר י תנם לא ושמה המקוס לו אמר מתכה

 שם המת י ויאמת חי %א הדיופן מ4ךי5~שתעכור%א
 כאן עד אלא משה שם המת וכתיך משה שמת איפשר ,משה
 הוא הרי א)מר מאיר רבי יהושע, כתב ואייך מיכן משהכתב
 את משה שבתן  איפסר הורת התורח את משה  ויבתובאומר
 שהידץ מלמר אלא י אחת אות אפייו חסירת כשפאהתווה
 ויאמר שנאמר ~עניין י כתוב היכה 1% טאמר מה כותכמשה
 קו4 בת אומר אליעזר רבי ' אלי יקוא מפיו גרזךאליהם
 והיח מי% עשו שנים ע% מ'% עשר שנים המחנה מתוךיתנאה
 ' משה מת ואומרתמכרזת

 סמליי
 מנין משה שם המת אמר

 4קכורתו משה ש% מקבורתו יוצאה הדהה מחקה אומראתה
 קברו שמה 'tSnS' )נאמר משה שם ויסת כאן נאמר אכחדש%
 איא משה מת %א אומרים ויש ' אשתו שרה ואת אנרהםאת

 ח%"ש' מדבר הכתוב משה ש% %אבגנח?ו עבדיי,עמיו, שם ונאמר%היזויהי כא(שס נאמרק~מדומשרת%מע%ה
 שנ קדדים שלקראו רואשוגים בנביאים בהלנו שכךכשבהו

גי
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רנב הברפהושתרנא
 הנכיאי' ענד,ו ש ניהסודו אם כ' ונר 'עשהייאלה' 5א3'
 מהם נוטלה צדיקים ש4 נשמתן נוטי כשהמקום ' " פ'ע%

 שהיה נאמן לאחד דומה הדבר למה משי משלו רוח,בנחת
 tt1P'D~ אצלו טפקיריס הכל והיוכעיר

 מהם אחד וכשבא
 , הובש היכן שידע 4פי לו ונותן N'ya היה שלו אתלתביע

 תחתונים  הופך שלוחו כיד ענדו ביר בנו כיד לשיח1נשכא
 ונשהוא רוח' בנחת צדיקימעוטיה  ש%נשמתן בוטי כשהמקום כך הוא היכן יורע שאינו ףפי  העליוניםעף

 נשמתן  נוטי
 כדי אכזריים למלאכים רעים למלאכים מוסרה רשעיםש%

 בם ישולח אכזרי ומלאך אימר הוא וכן נשמתן אתשישמטו
 כארז נא 4מה בניא' אותו ויקבור ' נפשם בנוער תמות1אומ
 משח ממת יום בגיא נאם למה מואכ כארץ האטר ואםמואב
 ולא , גר  ט%  נה%הו בשרוץ ונקגר שלראובן  נחיתוכתוך
 מקום יורע אינו משה אף אובחס יש קבורתו' את אישירע

 שנ משה "א איש ק:ורתוואין את איש ירע  %1א שנקבורתו
 קיסר בית ש4 מלכות שלחרץ וככר ' מאד עניו משהוהאיש
 ועמרוימעלדן הלכו הוא משההיכן ש% קבורתו4כווראו
 חציין נחלקו ~nipa אותו וראו למטה ירדו %מטה אותווראו

 סטוץ כיפי אותו ראו  עייונים ףמטרמ וחצפןלסעירה
 ידע וליש נאמו לכך  מעלוה נספי אותו ראוואהתובים

 אחד זה , שמץ ועשרים מאה כן )משרה , קכורתו אתאיש
 הזקן והילל משה הס ואייו ועשרים מאה כן שמת)מארבעה
 ארבעים במצרים היה משה , עקיבא לרבי זכיי בן יוחנןורבן
 ישראיארנעושנהי את  ופירנס שנה,  וכמרקארכעיםשנה,

 ארבעים חנמי ושימש מבביבןארבעושנה עףהזזי%%הוק(
tnaaשבה ארבעיס חנמיס שגהושימש ארבעים  בפרגמטיאעסק  זכאי כן יוחנן רבן , שנוץ ארבעים ישראף את ופירנס 

ופיחפךישראי
 ארבעים תורה ימד עקיבא שנה,רבי ארבעים

 ששנותיהם  זוגות שש שנה, ארבעים ישראל את ופירנסשנה
 שמואיושימרץ ויהושע יוסף ועמרם יוי וקהת רבקהשוות
 כהתה יא , עקיבא ורבי וכאי בן יוחנן רבן הזקן והייימשה
 ובו , 4חדץ נס ולא ' כהה מתים ש4 ששניהם מלמד ,עינו
 נס ףא אלוש 4חה נס %א תיקרי אי אומר יעקב כןאייעזר
  אילך טווחת לחה משוה שי  בבשרו הנונע כ% עכשיולחה

  ויתמויסיהרי' י  אחר הרי משה או ישראל כנו סבכת ,ואייך
 ט-בם' מה אילו יום שישים סלשה' הרי משה אכף בם 'פנים
 מון ימי יה4ן ונאסר ימי כאן נאמר יום שלשים שהםנזירות לימי ומניין יום שלשים למיתה קודם אותו שככו מלמדאלא
 *' שלשויום להלן האמור ימי אף יוס שישים כאן האמורימי

 ידיו, את נסמך מה מפני , חכמה רוח מלדש נון בןויהושע
 ' יהושע יואח גרי ההיא בעת שנ עליהם מוראו נתן לאועדין " משה "'את צוה כאשר רעשו מזה גדול משמע יך איןעליו

 ,) בישיכמשה נכיא קם ולא ' עליהם מוראו נתן שעהבאותה
 דפרש יש אלא בעור כן בלעס זה זה ואיזה קס באומותאב%
 היהיודע לא בלעס,משה של לנבואתו משה ש% נבואתוכין
 שומע  מרברעכושנ'נאם מי היהיודע וכלעם עם), כדגרמי

  עמו מדבר מי יורע היה  %א משה עליון, רעתאמריאיויורע
 . ויורע של מדכו' היה אימתי יורע היה ובלעם עמו שנדברער

 ואתה שנ עוטר שהוא עמו,עד מדבר היה 4א ,משה עליוןדעת
 כשהוא עמו מדבר היה וכיעס , עמוד!עמדיפה

 נופי
  שנאנף

 יחזה שריקחזה
 , עינים וגיוי נופי

 דודא-ץ הדבר %מה משי
 ן שולחנו ע4 4מ4ך י)צ.או הוצאה כמה הורע מלך ש%לשכחו

 ויאמר אומר שהוא נגלפי למה , פנים אל פסיס יי ידעואשר
 רואוץ אתה אי הזה בעוים לו אמר ככורך את נאהראיני

 שנאישנמשיבפנים
 ר41רע אתה אכ% פני ףראות תוכ% ףא

 וראית בפי את  שנ'והסירותי שנמשיכאחוריס הבאבעוקם
 שהמתים ימרת הא ימיתה סמוך הראהו אימתי אחוריאת

 ,רואים

 בארז יעשות יי שיהו אשר והמופתים האותות לכי
 עצמו בפני %מצרים ' ארצו ויכף 'lap~1 ולכל לפרעהמצרים
 זו הח(קה' היד ולכל , עצמן )יעכדיוכפני :i1a1p כפנילפרעה

 , וףכיהמוראהגרולןזוקריעתיםסוף 'מכתבכורות
 הר יפני ומניין והמופתים האותות לכל ,חומראיעזר רני

 תלמוד במדגר אף ומניין ' החזקה היד ולכל תלסיני
 כשגרו אף ומניין , הגרוף המורא ו4כ4לומר

 ן לשניכם ואשנרם ףהלן גאןףוחות

 עשרץ אשר אומר הורשוכאן
 כנן לעינימשוה

,שרא%,

 וסיטרי סיפרא  טכילתאסליקא
 ' צווחי חי לאלתרגלה

  המיאות יקרי הנה עד אשרהיו וספרי ספרא הקוש מיבבת  המיאברוותשים
  סרוכ"יס 5טר הכו55 5סתכס רוחו כרבו 5סר %5י , 5רן תכי זכרם 5כרוכקמט

 כת~
 ספררי קניין לעב

 -, סרכים 5ת מזכות כרי בתכ6ובביתגבזיו "סר ס156  סיפריס  תסכי קט5יקס יקיר י" לסג ,י3י
 תררסוחכוקו  בבית מפספס סתכרב "סר 5קר כקטייסומפריין

 עת"-
 5גר

 , שתטפסו p'6S הייפית רורומ, זרור11כר1
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