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 ~~~~~ו~~

 ~לו אפילו ל~ו~~~ ~~~ ל~ ~~ ~ר~~~
~~~~~ ~~~ ~~ שנת~יי~

 י~
 ועולם לעוה~ב ~לק ל~ם

 ה~
 ~~ר

 כא~~
 ~א

 ה~~~
~~~~

 ~ע~דין המ~ם
 ל~יו~

 כ~מה נצ~~ם ~יים ו~נ~~ם ב~ו~ם ולע~וד
 ~~מ~ כדמיי~~כוכ~ים~ וכל~

 ~ע~י~ם מ~ם ~רקא ~~אי
 וא~~~ ש~יה~ ולא אכילה לא ~ו אין~~~~~ ל~~~ ~ו~~ א~ ל~יו~

 בו ~יש

 גו~
 שוין יש~ל כל ~א~ן ומ~ני השכינה~ מ~ו ו~נין ברא~יהן~ע~רו~~ן יו~~ צדי~ים אלא וגויה~

~ 
 אלא

 גדלול~י ה~~
 וה~~

 ק~ני מ~~ה ק~נו~ ל~י
 י~

 ~ ~לק להם
מ~~

~~~~
~~~ 

 ~~~~ ~~~ו~
~~~ 

~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~ ~ו

 ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ו~ ~~~~~~~~~
~~~~ 

~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~~ ~~~ו~ ~ו~~~~

 ~~~~ו

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ ~ו~~~~

 ~~ ~~ ~ו~ ו~~~~

 ~~~ו~ ~~ ~~~ ~ו~~ ~~~~~~~~~
 ו~~ו~ ~~~~~ ~~~~ ו~~~~~~~ו~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ו~
 ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~ו~ ~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~ ו~~ ~~~~~~~ ~~~ ~ו~~~

 ~~~~ ו~~י~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~

~~
 מקודם זה אומרים כו~ ישראל

 ~צמו ייאש שלא כדיהמס~ לי~
 שלא רחב~ע ולאחרי~ לקיים~יוכל ~~
 היא זכי~ ואדרבא ~ול~הוא י~~ו~
~דם ויתע~~

 לע~וד~
 המס~ כי בוראו

 ודברי~וסר מל~
 ~ ~~כ~ו~

 ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ו~~
 ש~~א ~~עי~ ~ וא~י עוה~ב אהכל

 ע~
~שה

 ~~ו~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ו~ו~
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~ 

~~~
 ~~~~ ~~ו~~~

 ו~~
~~~ו ~~~ ~~~~ו~ ו~כ~~ ~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~ ~ו~~

~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ 

~~ ~ו~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~ו~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~וו~~~~~~~~
~ ~~ ו~ו~ ~ו~~~~~~~  ~~ו~~ 

~~~ 
~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~

 ~~ ~~~ ~~~ו~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~
 ו~~~ ו~~~~~

~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~ ~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~ו

 ~ ~~~ו~~~ ~ ~ו~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ו~ ו~~~~ו~~~~~~

~~
~~~ ~~~ 

 ~~~ ~~ו~~~~
~ ~~~~~ו~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~ו~~~ ~~ ~  

 ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
~~~ 

 ~~ו~~~ ~~~~ ~~~~ ~כוו~

~ ו~~~ ~~~~ ~~~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~  ~~ו~ ~~~~~ 
~ ~  ~ו~~ ~~~~~~ 

~~ 
 ~~ ~ו~~~~

~~ 
 ~~~ ~~~~ ו~~~~ ~~ ~~~~~

 ~ו~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ו~~~ ~~~ ו~~~~~ ~~~~~
~~ ~  ~ ~  

 ~ ~~~~ ~~~~ו~ ~ו~~ ~~~~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~~~~ ~~~ו~~
~

~ ~ ~  ~~~ ~~~~ 
~~~~~~ 

~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
~~~ 

~ ~ ~  
 אומ~ מסיני~ ~ורה קבל

 אני
 ל~

 מיו~דת אינה זו שמ~כת
 מצו~ ~~~

 כשא~ התור~ממצו~
 מ~כ~ות

 ~ב~שנ~
 ומדות~ מוס~ים כולם אלא

 בד~כי מלבם שבדו כמו ם~~ים חברו ג~כ או~הו~כמי
 המוס~

 יתנהג כיצד

האד~
 מסיני תו~ה ~בל משה זו~ במ~כ~א ~~נא ה~~~ל לפיכך ~בירו ~ם

 לך ל~מ~
 א~ו אף אלא מלבם המ~נה ח~מי אותם בדו לא ה~ו~כתא שבזו וה~וסריםשהמדות

לזקנים ~ בסיני ~נגלה ממי מ~יני~ ~ ב~ינינ~מרו

~~~
 תורה~ קבל

~ 
 ~ל ~~וונה

~ושב~~פ
 דת~ר~

 מונח שבכתב
לכל

 ~נ~וצא הכח תושב~~פ ו~י~ ל~~~~ הרוצ~
 ~~ר ז~ת בנ~יבלב~ת

 גם כי לי~ו~~
 נמסר~ו~ב~~פ

 למ~~
 ב~יני

 כדאי~~
 אפי~

 ש~ל~וידמה
 וותי~

 ~~~י~ לחד~~ ~~~ד
 ~ל~ז דף~~ב זוה~~

 ~~ב~

 ובפי~
 ~ר~~

 אלו אף
 דל~י~ז ~~םמסיני~

~~~ 
 ~פי~

~~ 
 כיון אמ~ו

 ~~לושכולם
 ר~

 ~תיד דנ~רא כנ~ל
 ~וי~~ ~~נ~~ ש~ברהגס ~ד~

 הכל שנ~~ה ~~~
~שכל

 ~ליו~
 ~ד~ת לבנ~י ד~ת ש~~~ן

~ונ~
 בא~~כ~א ל~לות ההלכה לכוון

מה~ת
 וז~~

 מ~וי
 שנגל~

 דברים פי~ ב~יני
אלו

 נלק~י~
 ~וד וי~ל ~ב~~~ ~~~ום

 מ~יניאלו א~
 שנ~~~

 מכל
 ד~ריה~

 אף
 תו~ה~~~~~

~~~~ ~ 

~~~~~
 י~ל לי~~ש~~

 כ~ו~~
 וי~~~

 את
 ~נ~ו~~יו

 ~ו ש~~םר ~ש~~
התורה כ~

 וכ~ ש~ד~
 הוא מהודך ונ~ת ~~~ש

כח
 כ~~~ ~~ור~

~~~~ 
 דברי כ~ ו~ת~ו~ט ~יו~ ה~ד ~לדהכ~~ים א~~ ~~~~ שב~

ה~~רש~~
 וק~ ~כל לו ~נ~ן

 ה~
 מ~ודך כ~

 כלולא
 הו~~

 ובא~ר~נ כו~
 א~ת~

 בזה גם
 ~~ש~ ~בל~ל~ון

 וק~~
 לשון

 ~נ~~כ~וא~~רו דה~ ו~~סר~
 כמ~

 אבלו בימי הלכות
 ליהוש~ וב~~ש כו~~ש~~ו

 ~~ר ד~י יל~ד
 הראשו~ת לו~ות על י~ל רקלכל~

 מםר ר~~ונות שלש~י~ו~י~ם
 כנ~ל ~ליו מ~ודך ונתתדכ~ לי~ו~~

 ב~נ~~
 הכ~רים

 לו~ות קודם שהי~ נ~ונ~ששל
 ה~אשונו~

~~~
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ~~ו~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~~~

 ~~ ~~~~~ ~י~~~~ ~~
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~ 

~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~י~

~~~~ 
 ~~~~ו

~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~

 ~~~~~ו
 ~~~ו~ ~~ ~~~~~ ~~~~

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ 
 ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~י~~~~ו~

~~~ ~~~~~ 
~~ ~~~~ 

 ~~ ~~~~~ ~ו~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~~~ו~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ג~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~~ 
~~~ 

 ~~~~ ~ו~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~ ~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ו

~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~
~~~~~~~ 

~~~~ ~~~~~ ~ 
 ~ו~

 ~~~ ~~~י~~~~~
 ו~~

~~~~ 

 ויל~~ הוד~ שלשה~ו
 ומ~ה ~~ ~~ד

ה~סו~ו~ ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~

 ש~~יכ~לז~נים~ ~~~~ג~~~
 עד אחרים לז~נים הזקנים ואו~ם יהושע אח~י י~ים

 שהגיע~
 לתחל~ם

 ~ובבל ה~~ זקנים ק~ך הגדולה~ כנסת לאנשי ~ הר~תי וש~ואל הכהן עלי שהן נ~~ים~של
 חגי ו~כללם ~ני~ בבית הגולה מן כשעלו עזרא ~י~י שהיו בל~ן ~רד~י רעליה~יה
 העטרה ש~ח~רו לפי הגדולה כנסת ונקראו וחבריהם~ חכליה בן ונח~יה ומלאכי~ריה
 ~דברים א~ר ש~שהליו~נה~

 י~
 הגדול האל

 א~רו ולא ודניאל יר~יה באו והנו~א~ ה~ו~
 ש~ל~לא נור~ו~ו הן הן גבורותיו הן הן ~א~רו לפי כבתחלה החזירום והם ונורא~גבור

~ד~
~~ 

~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ד~~

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ו~ ו~~~~~~ ~~~~ ~~~ו~~~~~

~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~ ~~ ~~~~ 

~~~ 

~~~~~~ 
~~~ 

 ~ד~ ~~~
~~ 

~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ו~~~ ~~~~~~~~
~~~~~

~~~ 
 ~ד~

 ~~~~~~ ~~~~ ו~~~~ ~ו~~
~~~ו~~

~~~~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~ 

~~~ו ~~~~
 ~~~~~ ~ד~~ו~~ ~~~ ~~~~~ ~~
 ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ו~~~~~~

 ~~~ו

~~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

 ~~ו~~~
 ~~ד~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~~~~

~~~~ו~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ו

~~~~~~
 ~~י~ו~ ~~~

ד~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~
~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 ~~~ ~~~י~~ ~~~
 ~ו~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ד~ ~ו~~~~~~~

 ו~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
~~~~~ 

 ~י~~~~ ~~~~~~~~י~~
 ~~~~~ו ~~~ו ~~~~ ~~דו~ ~~~ ~~~~~~
 ~~~ד~~ ~~י~~~ ~~ו~~~~ו ~י~~~~~ו
 ~ו~~ו~~ו~ ~~~ ~~~~~~~~~

~~~ ~~ 
~~ 

 אם נ~י ויש ל~קרא אם יש כי~~~~ירות
ל~~~~~ו~

 ליהו~ע~ ו~~רה הלשון וז~ש
וי~

 לנו יש אנחנו הרי כי עוד לבאר
 אצלם רק ~או~וה יודעים ו~יןהתורה
 ה~נין עיקר כי ונראה ~~ש~ ד~תנ~סר
 כ~כ לתקן ידעו לכן כ~~ג באנשינ~~ר
ת~לות

 וה~
 ג~כ הג~ד שיוכלו ג~ד א~רו

 הצ~יכים דברים והם ב~וכנול~~קיים
 ~לכ~א

 ימים ~אריכו הם אך ~~~ וי~וש~איש ~~ ~~~ ~~ ~~וי~ו~~
 ב~לל ~~ם ויל~פ שופ~ים הזכיר ולא~פי~

ז~ני~
 ~ נבי~ים ב~~ל הם ו~פשר

 ~החזירו הג~ולה כנ~ת~~~~~
 הןליושנה העטר~

 ה~
 ~י~ נור~ותיו

 בשבחו לרבות אסורדבל~ז
 ש~~

 בהנהגת לעין הנראיןדברים ר~
 אותנו~ ~

ו~קו~ית
~~~~ ~~~ 

 לא דזה הזכות בס~
 דל~ק נראה ה~~ גוף ע~ש ה~ההו~~~ו

ד~~
 כנסי~ הי~ רק שם ~ו~ר אינו כנ~~ג

 ~הוסיפו עבור והט~ם ו~פו~ס~ת~ג~ול~

ה~
 ע~פ וברור וז~פ השם זה

כ~ וש~ ~שו~

~~~~~~~~ 
~~~ 

 ~~~~~~ ו~~
~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

 ~~ו
 ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~יי~ ~~~~~

 ~~ ~~ ו~~
 ~~ו ~~ו~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ו

~~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~י ~~~~~~~

 ~~~~ ~ד~ ~~ד~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~
 ~~~~~ ו~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ו~~~~ ~~ו~~~
ו~~

~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ 
~~ 

~~ 
~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 



~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~

~ ~  

 ~תק~ י~~~ ~ או~
 מ~~י

 כמ~
 ~רב~ ~רי~~ ~~ אמר~ ~~ ~ או~ת

 ד~רים
 ~~ו ה~לו דב~ם ~~ אלאאמרו

~~~ 
~ שיש  

 ~ם ב~ן~ מ~~ים ~ו ~ ה~רה ק~ם
 ~ ~ן ~ר לא ~~~ ו~תים ~עם ל~~יך~ן ~

 ~~יתי ~~י בא כבר
 אלא בו~ ו~לש~

 כ~ומר מתו~ים~ו
 ~~~ ממ~~~

 שתפ~~ו

 ~נימ~ם~ ד~ריםכ~
~~ 

 ~י~ ~~ל דברי

 כעין~רא~
 לש~

 שני בית כי ~הור ~גי
 מ~ת במעלה פ~ות~י~

 ראש~
 ול~ן

~קר~
 ~ כ~ה~ג א~שי

~~
 מצי~ו לא להם ~ק~מים אמרו

 רקשהו~~ו
 כא~

 ועשו אמרו
 שנצרך מה כ~א אמר לתורה~יג

 ~לדורו

~~~
 ~~~ יונתן ובתר~ום ב~ן~ מתו~ם

אמור~
 זריז להיות שצריך

 ו~שו~ מת~~ צ~ל ב~~נ רקממונות בדי~
 ה~י~

 ל~לין ~זה~כ דבד~נ בד~מ~גם
 הד~

 דכ~
 בה יליןצדק

 א~
 דלמה קשה להמשנה

 ממונות בדיני מתון להיות צריכיםבאמת
 והי~~ מדאי~וריותר

 וצ~
 מ~ני דבד~מ

 ל~זהר צ~יך ~ירה בעלי ~ן~הוא
 כ~ ובמד~~ש די~ין ה~עלי מ~מותיו~ר
 גמר שא~ר מ~ניה~~ם

~~ 
 ל~זור א~א

 בשם מביא גם ור~ו~~ ~שרה~ול~שות
 קארו~ר~י

~~~ 
 וא~שר ר~ו~~ ו~~ז לדין מ~לךמתונין שיהי~ ~נין לבעלי

 ד~~וי כיון ~נות דדינימשום
 יותר להיות צריך לכן הדיין~ שלהדעת בשי~ו~

 ושו~ר ~ו~~~מתון
 במד~~ ~

 בשם
 וא~שר יונה~~~

 דבא~
 ממונות ~ני

 משום ~מור~ותר
~  

 לש~ם
 ולבריו~

ה~

~~ 
 וה~מי~

 תל~~ם
 הרב~

 לא~וקי

~~~~ו~
~~ו ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~
~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~
 ~~~~ו

~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~~ ~~ו~~~ ~~~ ~~ו~~~~ ~~~~~~~

 ~~~~ ~~ ~~ ~~ו~ו~ ~~~~~~~~ו~~
 ~~~~ ~~ ~~~~~~ ו~~~~ ~~~ ~~~~~

 ~~~ ~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~ו~~~ו~~~
 ~~ו~ ~~ו~ ~~~ ~~~ו~ ~ו~~~~~~~

 ~~~ו

~~~~ 
 ~~ ~~~~ ~~~~ ו~~~ ~~~~~

~~~~ו~~ו
 ~ו~~~ ~~

 ו~~~ו
 ~~~ ~ו~~

 ~ו~~ ~ו~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~ ~~~~~ו~ו~
 ~~~ ~~~ ~~~~~ו~~ ו~~ ~ו~~~~~ ~~~~ ~ו~ ~~~~~

~~~ו ~~~~ ~~~ ~~~
 ~~~ ~ ~~~ ו~ו~~ו~ ~~ו~~ ~~~~

~~~~
 ~~~ו

 ~ו~~ ו~~~ ~ו~~~
 ~~ו

 ו~~~~
 ~~~~~~~ו ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ו
~~ ~~~~ ~~ ~~~ 

 ~~~~ו

 ~ו~~ ~~~~~~~~
 ~~ו

 ~~~~~ ~~ו~~

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~  ~~~ ~~~ 
 ~~~ו~ ו~~~~~ ~~~ו~~ו~~~~

 ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ו~~
 ~~~ו~~ ~~~~~~~~~~~

 ~ו
 ~ו~~ ~~~~

 ~~~ו~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~ו~~~~~~~
~~~~~ ~~ ~~ ~~~ 

 ~~~~~ ~~~~ו

 ~~~~ו~~
~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~ 

 ~~~~ ו~~~ ~~ו~~
 ~~~ו~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ו~~~~

~~~
~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

וג~
~~~~~ שצריך ~~יטא דהוראה ל~יפוך י~ל  ~ מ~~ת ג~כ צריך מ~מ ב~זרה ואתא ~וא ב~למא דממונא דין ~י~ אלא~תינות

~~~~~~
 תל~~ס

 לכאו~~ הר~
 ~ל ~~ למ~ו~ א~~ וודאי

~וב
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 כל דאמר גמליאל
 ~א~ ת~

 ~מ~ל ~דרש ל~ית יכ~ס אל כברו תוכו
 וא~צ אדם לכל ~רה~מלמדין

 לבדו~
 שמעשיו מע~~ו ידוע יהיה שלא ובלבד א~ריו~

 ~~ שומע~י~~ וסא~ימקולקלים
 ה~מיד ~אם אשמעי~ן

 תלמידי~
 יעמ~ד בב~רותו

 ~זקנו~ו~למי~ם
 דכתי~

 ~קהלת
 בב~ יא~

 אל ולערב זרעך זרע
 תנ~

 ועשו ~ ידך
 גדר ל~ר~~~יג

 של~
 ושבות לעריות ש~ות כ~ן תורה באיסור ליגע יבוא

 ~ויקרא~כתיב לשב~
 י~~~

 משיורי משירי~ ~ ~ ל~ש~רתי מ~~ת עשו מש~ת~ את ושמרתם
 הוא ~ עזרא א~ר גדול כהן היה והוא ~ידו~ ~בלה ~שת~רה כולן ש~ושלא~ר

 הי~ כך כלומראו~ר~ ~י~
 כל וכן ת~ד ~ומי~ מרגלא

~ 
 או~~ היה הוא אומר~ ~לו~י

 ה~ולם ~ברא לא עומד~ העול~ ~ ת~ד כן לומר רגיל היה ~י~ זו~שבמסכתא
 ~בראו לא התורה את י~ראל ק~לו לא שאלמלי התור~~ על ~ הללו דברים ג~~ביל אל~

שמים
 ואר~

 דכתיב
 לג~ ~יר~~

 בריתי לא אם
 יו~~

 שמים ~קות ולילה
 מע~~~ות שאלמלא תענית במס~ ש~~ו שכך הקרב~ות עב~ת העבודה~ ועל ~~מתי ל~ ואר~

 ל~

 ~~~~ו~ ~~~ ~~~ ~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 
 ~~~~~~ו~~

 ~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~~~
~~~

 ~~~~ו ~~~ ~~ו~ו
~~~~~~ ~~ 

 ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ו~~
~

~~~ 
 ~~ו~~~ ~ו~ ו~~~ ~~~~~ ~ו~

 ~~~ ~~~~ כ~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~~~~

 שע~ בהוראת רק ת~ה העמידואמרו

~~קיימו

 ללמוד יותרש~וב
 קצ~ ע~

 ~למידים
 שיוכל כדי הרבה עםמשיל~וד
ללמוד

 עמה~
 ויהי~ י~ה

 לה~
 יו~ר

 תלמידים להעמיד יותר ד~ובקמ~ל ת~לי~
 מר~ג לא~וקי כ~ והרע~בהר~ה~

 ~י~ ועי~ כה~ג א~שי על י~לוק ר~גאיך וק~~
 ואיך היא וב~ה דב~ש ד~לוג~א ז~לר~י
 כ~י~ ס~ל ר~ג וצ~ל כב~ש יס~ורר~ג
 ג~ה~~י~

 הוראת רק הוה דר~ג י~ל
 ~י~ דר~ג או לכך צריך הי~ דורוכי שע~
 ש~תמעטוה ש~

~ 
 אכ~ה~ג~ אצל ה~למידים

~~
 ~כ~י אצל מ~לוקת הי~ לא אכ~ה~ג קודם כי הרבה תלמידים ~י~ י~ל
 ~בנ~י ~ראו הם רקישראל

 יצ~ר~
 בזה וכיוצא וב~ה ב~ש ~למידי שיהי~ אף לזה

 שפיר אתי ובזה ה~ורה ב~י אצל ית~זק עי~ז אדרבא מ~ורה ימ~עו אל~מ

~~קי~
 ומד~ש לאכ~ה~ג~ מסרוה

 הב~
 עם ללמוד ה~י~

 ~אוהע~דו ולשו~ רבי~ תל~י~י~
 ~ כן ~שמ~

~~~
 כי א~ והכל ~ליג לא ~~ג י~ל

 מ~
 ר~ג לכן עשרה יוצא

 שיהי~ ~בה תל~דים ה~מידו כאן אבל העשרהאלו מי~ לק~
 לכול~

 העמדה
~ ד~אן ר~ג ולדברי~יום~  

 אל כברו
 יכ~~

~~ל כברו~ תוכו שיהי~ הע~דו ל~רש יש
 ש~ק~ ~~

 ב~ביל כה~ג
 ש~ד~ ~

 הע~דו אז
 תלמי~~

 ~ גדולה כנו~יא שיהי~ הרבה

~ ~
 בשם אומר הי~

~~~ ~~~ 
 ~ ~ד לעצמו זאת שאמר

~~
 ש~ש~

 ~י~ הרע~ב ה~בודה~ ועל עה~ת עומד ה~ולם דברים
וא~כ קרב~~
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 ~~יםנתקיימו ~~~~~ו~~
 ואר~

 הקרבנות שבשביל ו~צינו
 נש~~ נ~ שה~רי~

 ברוך ~ה~דוש
~ל~ הו~~

 ו~ל ~ הקר~נות על ~ומד ~~~לם הרי ל~ולם ~בול י~יא
 דכ~~ב חסדים~ ג~ל~

~~הלים
 ~פט~

 ~בלים ולנחם חתנים לשמח הוא ח~דים ו~~ילות יבנה~ חסד ~ולם
 לשון פר~י ~ ~ בזה וכיוצא מ~ם~ ולקבור חולים~ולבקר

~~ 

 ~~כך~
 מתרגמינן

והו פור~ני~

 ~ל ה~ולם ~ו~ד בגלותוא~כ
 י~לאכן ר~לים~ ~

 תפל~
 נק~ ולכן הג~~ רגל הוא

 נם~ך ש~ליהם ~~~~ד אנ~~מ~~דות
 דגם קא~ר או דאו נראה ~~ל~~ולם~
 י~ל מ~~ו ~כולהו קאי ולילה יומםדברי~י ו~~~ אלפ~ם~ ב~ אחר רק ניתנהה~ורה
 ~~ות~יים ז~ן יש הם ~~ים עתיםהפי~
 נ~צא כ~~ ~בודה על ויש תורהעל

 רק ש~~י לא ~ו~ ברי~י בכללדה~ל
 בשם כמ~ש פרטים לז~ונ~םשנ~חלק
 ~~~~~י

 ~~~ ~~י~~~
 ~האר~י עד כי

 ~ורהז~ל
 ו~~~

 תו~ה ~י~ ג~ח~ ~ ו~ל ו~~עהתורה ~ כנ~ל ג~~ח
 ב~~ודת ב~צ~וו עושה ש~אדםמה

 ~יא ו~בודהה~
 ~~~~כ~

 ~ח
 ו~~ו~

 ~ל~~לה
 ~~ ~~~ןוג~~ח

 והן ~ ~ושלו לאחרים
~ל~ה ה~~

 דרכ~~
 ~ ית~ הבורא ב~בודת

~~

 כו~ כ~ב~~ם תהיו
 ע~~

י~ל פרס~ לקבל

 ~~~ ~~ו~ו ~~ו~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~

 ~~~~~~~י~ ~~~~ו ~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ 
~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~ ו~~~ ~~~~~~
 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~י~~

~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~ 
~~~ 

~~ 
~~~ו ~~ו~

~~~~~ ~~~~ 
~~ 

~~~ ~~~~ ~~ ~~ 
~~~~~~~ ~~~ 

~~ 
 ~~~ו~ ~~~~~ ~~~~

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~ 

~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~ 
~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~~~~ ו~~~~

~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~
~~~~~ ~~~ 

 ~~~ו
 ~~~ד~~

~יי~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
~~ 

~~~~~~ 
 ~~~ו~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~ו~ ~~

~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
~~~ 

~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~י~י~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~ ~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~ 

 ~~~~ו
 ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ו~ ~~

 ~~~ ~~~~ ~~~~~ז~~
~ 

 ~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~ו~~~~
~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ו~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~ 
 ~~~ ~~ ו~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~

~~~ 
~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  מה כמו כלו~~ לו ליתן בדין ~יב אי~ו והוא אותו שעבד למי ~ותן ~אדם מהוהוא 
 לב~ו אדםשיתן

~~ 
 קורת מ~ני ל~בדו או לאש~ו או

 רו~
 לתקות ואפי~ לו ש~~ו

פרס
 כז~

 בוראו את אדם י~בוד לא
 אל~

 עליכם~ ~~ים ~ורא ויהי ~ בלבד ~ו~~בה

א~~~
 ~ו~ד ~אתה

 מא~ב~
 ~~~ובד מי~אה ג~כ ~וד

 מאהב~
 ו~~ובד במ~ע~ זריז

מירא~
 אמרו וכן ~ל~~~ ~בוד~ו ו~~צאת ל~ת~ מ~צות ~זהר

 חז~~
 מ~~בה ~בוד

 לשנוא באת שאם מאהבה ~בוד מיר~~~~בוד
 שו~א~ אוהב וא~ן אוהב שא~~ ד~

~~וד

~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~ם~ ו~~ ~~~~~

 ~ם~~ו~ ~~~~~~ ~ם~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~ו~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~

 ~~~ ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~

 ~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~י~~ ~~~י~~~~~
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 

 ~ ~~~~ ~~~ו~~~~~

~~
~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ם~~~~~

~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ 

~~~~~ 
~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ו~~~~
 ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~~ ~~~י~ ~~~~~~~

~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~~~~~ו~~

~~~ 
~~~~ ~~ ~~~~~~ 

 ~~~~~ ~~ ~~~ י~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ י~~~י~ ~~י~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~

~~~~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 מ~ש כל~יי~ל
 ~קוד~

 ~ומד ה~ולם דכל
 ז~ הר~ ו~צ~ת התורה שמירת~ל

 כ~~ו
 ה~ ~ובד כי ~רסקבלת

 לקיי~
 ה~ולם

 ~נטיגנוס א~ר ולכןבזכו~ו
 ~ל~

 יהי~

הכוונ~
 ל~~ות רק זה ב~ביל ה~ ב~בדות

 אל בק~צור ד~ול~ל ויל~ד בל~ד~לש~~
ל~ו~י~נו בכ~ונ~ ד~~ריך וי~ל ~~לק~פ~ת~~שו

 דא~
 אז ~ול~פ שלא לו ~~א

י~ש~
 לק~ל ~~מ

 ~ר~
 כ~ין

 מתו~
 שלא

לש~~
 ה~סד ~~~ב ו~וי ~אמר ו~~ז כו~

~צו~
 לק~ל ~~מ דהיינו כו~

 ~ר~
 כי

 לח~ב~ן מוכרח ~ליו ~~ג~ר שיצרולמי
 כשלא ~ליכם ~~ים מורא ~ ויהי וז~פזה

 תח~בו לק~פ ~~מ שלא ל~בוד~וכלו

~~~
 ב~~~ הם באמת בנ~י כי~נראה ~בדים~ ד~ל~ל יל~ד כ~בדים~ הוו

 שניכר ~י~ כ~בדים הוו רקבנים
 לקבל מ~ת ~ל שלא ה~ובד ~~~~~רש מז~

פר~
 יותר

 בא~ונ~
 ~ מ~שהו

 ~י~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~ 

 איכא מילכאורה ~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~י
 ~בודת ואצל לחיים מ~ות ה~לו ~שא~ונו ואי כאלו~ב~ם

 ה~~ר~
 ת~יד

 כ~
 ו~ו

 ~לא אינודג~ז
 ~~ל~~

 בפרט זו ~ובדא ~ל ל~~וה יש וב~י~ר ~~ו~ד~~~ מתנה דזה
ט~~תם

 ל~ י~
 הק~~ה של הכל ~הרי כ~~ פו~ל

 ול~
 די

 ה~יו~
 ל~ו שנותן ~~כל

 ו~ם כעבדים ה~ו הם~ ד~רים דב~ וי~ל הקד~הו~ומי
 ב~~~~ ~~לא~י~ דהיינוי~ל ~~ ~~ול~~~ ~ל~ ל~~~

 נק~ ו~ם ~כר ~י~ול להם ~י~י~ ~צינו שלא
 ~~די~

כ~~~
 הפ~~ במפ~

 ~~ו~~
 ו~~ו~ר

 בל~~~~
 ד~בד~ו ו~~דיו חםידיו

 ~ ~~ול~כי~ ~~

~~~
 הג~ ~~~~~

 לו ~יהי~
 ~~~דו~ ~~~~ פר~

 כ~ו יהי~
 ~~בוד~

 ~ל
 ~~יב~

של~~ל~~
 ~קום ~נ~~ו לא ובזה

 לרדו~
 לה~י~ם

 ודו~~
~ 
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 ירא שאתה דע לבעוט באת ש~ם מיראה~בוד ~~~~~ו~~
 וא~~

 יו~ ~ ~ בועט ירא
 בן

 הת~אים כל ירושלי~~ איש יוחנן בן ויו~י צרידה~ש יוע~
 ה~זכרי~

 ב~רק
 זו~ ז~

 ~לו~י ~ג
 הראשון ו~לו~~ מ~לו~י קבלו~לו~י

 מה~
 ו~ד בית ביתך ~הי ~ אב~ד והש~~ ~שיא

 החכ~ם כשירצו~חכמים~
 להתקב~

 רגילים ש~היו זה לדבר מוכן ביתך יהיה ולהתועד
~ו~ר

 ~~ב~
 תלמוד שלא שא~א ~לו~י~ של בבית

 מ~
 מ~ל משלו ~כמה~ דבר איזה

 ב~שם של לח~ותו ל~כ~ס~מה~ד
 אע~~

 קלט טוב ריח מ~מ כלום ל~ח שלא
 וה~ ~~~ והוצי~

 כלומר רגליהם~ ב~~ר מתאבק
 ~תל~

 מעלה ~המהלך אחריהם~
 ~~א ברגליו~ מע~ה שהוא מאבק מ~לא ~ריו וההולך~רגליו~ אב~

 שת~
 על לר~ליהם

~א~~
 שהרב ~הגים היו שכך

 יו~
 גבי על לרגליו יושבים והתלמידים הםפ~ל ~ל

 כאד~ דבריהם~ את ~צמא שותה והוי ~~רקע
 כאדם ולא לתיאבון ששותה צמא

 ש~~
שק~

 מו~~~~~
 אה~ה בהר~~ב עליכם~ שמים

 גם כי כ~ומרויר~ה
 ה~ור~

 יהי~
~לא

 עמל~~
 ו~דומה העו~ש יראת דהיי~ו

 להגירסא ~~כ מ~ום ויש לש~ש י~שרק

~~
 שלא

 לק~~
 ~~ל~ שלא כו~ הוו הדברים המשךוי~ל כך~ ע~מ מת~ה כאלו

 ורואה היר~ש כי הע~ין עליכם~ מ~ש~יהי ~
 ממילא אזי וג~ל חקר לו שאין ה~~בהות

 ו~~ ~~~ו~~ו~~
 ~~~~ ~~~ ו~~

 ו~~~~ ~~~ו~~ ~~~ו~ ~~~~~ ~ו~~~~~
 ~~ו~~ ~~ו~ ~~~~~~

 ~~וו~~ו
ו~~~ו ~~~~

 ~ ~~~ ~~~ו~~ ~~~ו~ ~~~~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~~

 אצלובטל
 הח~~

 בשביל ~רם לקבל
 כיהמצות~ עשיו~

 מעמי~
 ~ מאוד בשורש גו~הן המצות עשיות אשר ית~ ביראתו

 ~ ביתך יהי~ שם ו~ל בית ש~וא המקום היי~ו לחכמים ועד בית ביתך~~~

~~~
 לש~ש יל~~ד כאשר ואמוראים ~~אם חכמי כל ~י~ לחכמים ועד

 ~ ל~~ך עומד ה~מועה בעל שיהי~ בירושלמי כדאי~ ההלכותבשמם ויזכ~
~~~~

 מתא~~
 הגם ~י~ בע~~ר~

 ש~ית~
 תמיד ויבואו בו~ע יהי~

 ר~
 מ~מ אצלך

ל~עמי~
 רגליהם~ בע~ר ותתאבק עמהם תלך בדרך גם ילכו אם

 אז כו~ מתאבק שהוא עד כ~כ ~והבם שאם ה~י~ י~ל בצמא~ שותה~~~~
 חבירו גורר א~ כי ~כ ~צמא וישתה ה~ בע~~דתלהתגבר סו~

 להתאמ~
 ביותר

 שאין דאי~ כמו ~מי וי~ל יקי~~ אל~ישייהו מילתא~~ין
 הלח~

 כשאר ~~אם
 שכל לדגים המשל וכמו כמובן~ חיים ~~~ ד~ת ~י וכן החיות ~קר שהוא כיון~למה מאכלי~

 עם תמיד ותהי~ ~תתאבק והגם מים טעם טעמו לא כאלו רואין~~ה
 הבטחה היא שותה והוי י~ל גם בצא~ד~ שותה הוי~כ~ז החכ~

 שלבסו~
 ולא כן יהי~

 ה~י~ שם אבל יקירא~ אלבי~יי~ו מילתא דהא ה~~ע היא דכך והגם אצלך~~תיישן תי~
 ~ יותר ~ועל ~צמאון ה~ותה כי ה~ביבות לבד בצמאשישתה ~מ~~ ~~י~ צמא אי~ו שרגיל כיון אז משי הרבה לו שיש מי אך הח~יבות~ע~ן
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 במזו~ו
 שמוא~

 לרו~ה~ ~~~ בי~ך יהי ~ ~ ו~ובים הערבים בדברים א~~לו
 כבי~

 אבר~~~
 ~ה~~ ע~ה אבי~ו

 ~~ו~
 לא~בע

 יצ~רכו שלא כד~ העולם~ רו~ו~
 ע~ים ו~ה~ו ה~~~~למצוא האור~י~

 מו~ב לשמשו עב~ם יק~ה ולא בי~ך~ ב~
 ולא האשה ~ם מדקאמר אמרו~ באש~ו ~ הארור כנען זרע ולא~כ~ו שיה~~
 יבא שלא ב~בד~ נדה באש~ו דמ~רשי אי~ אמרו~ ש~ש~ו למד~ו אשה~~ם אמ~
 ~ז~ל אמרו וכן ~הורה~ בא~~ו דא~~לו ~ראה המשנה ומדברי עבירה~הרגל לי~
 ~~~יג~

~~
 לאדם מגיד

~ 
 לו מ~ידין לאש~ו איש שב~ן קלה ~י~ה א~י~ שי~ו

 רב כגון מצוה לדבר ל~ייסה צריך כן אםאלא ה~~ בשע~
 וש~~ ד~~

 אמרו ~אן ~ צרכיו ועשה
 בסדר ה~דוש רבי~ו~כ~ם~

 ~ש~ו~
 ~רבה ואל ש~ר זה ~כם מדבר~ כ~בה

~~~ 
~~

 גורם האשה עם שי~ה מרבה שאדם זמן כל לומר ~כמים למדו הא~ה
 ~לו~י ~ם לי א~רע וכך כך קורו~יו לאש~ מס~ר כ~דם ~~וב מצא~ילעצ~ו~ רע~
 כגון ריב~ ל~ר~ר~למד~ו ה~

 קר~
 ~שה מה לאש~ו שס~ר

 ש~בריו לה מס~ר שהוא מ~וך א~~ ~לוק~~ ~יד~ בדברים והביא~ו~ו~ה הלוי~ א~ שהניף מש~
 ~ור~~ מדברי ובו~ל ~ לעצמו רעה גורם וזה בלבה או~ו מבזה היא אףוביישוהו גנו~

שנמשך

 בי~ך~~~
 הרע~ב ~~~ לרו~ה~ ~~ו~

 שלכן י~ל כו~ אאע~ה שלכבי~ו
~~~

 האדם אאע~ה שהוא ארבע
 ואולי כו~~~דול

~ 
 במש~כ מרומז

 ~ כו~ עינים ~לעי~ים ב~~~

~~~~~
 דכ~יבק~ה כו~~ מו~ב בהרע~ב ב~ב ע~ים

 מ~
 וכמ~ש ~קנו

 ישמשני ~ א~~ ש~~~~~
 ו~~~ כו~

 י~ל

~~
 עניים יהי~ ויוצאיו ה~כ~~ן

 להם לי~ן~~ל כ~
 ~רוי~

 ~ כו~ ~בי כמו עבדים להם היו~כז~ל הר~ דאל~כ

~~~
 עמ~ש יל~ד האשה~ עם שי~ה

~~~~
 אבל שי~ה א~~ רק כ~ ו~ןבלבד ~~~~~ ~~~~י~~~~~~

 כדר~
~עו~

 ה~סיד ~י~ ולכן איסור מה
~~ 

 במקבלדאיירי
 אור~

 קעביד ומצוה
 ירבה דאל ו~מ~ל שי~העמו להרבו~
 כשאש~

 בדברי דגם ונ~ל אצלו~מ~אר~~
 ~ו~

 לאא~כ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~~~~ו ~א~ר אש~ בלי גם ב~לים דבדבר~םאיי~
 ה~~~ י~ל ולכן ~~ שבק~

 שאראמרו בא~~~
 הר~ו~

 ~~ לעשו~~ שצריכ~ן
באש~

 ~ שי~ה לענין ~בירו

~~~~~~~ 

~~~ ~ ~ ~  
 ל~רש ~ל ולדבריו ב~~יוס~

 ויו~רזא~~ אומ~ ~
 ~ל~~

 מה א~ו באש~ו
והזהירו שאמר~

 היי~
 ו~יד שדרשו מה

 שבין~י~ו ~~ לא~
 א~

ע~ה ~ לאש~ו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  ~~~ו~~

~~
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~~ 
~~~ ~~~ 

~~ 
~~~~ 

 אע~פ פירש רמב~ם רב~ לך עשה ו ~ בתורה עוסק ואינו בטלים דברים אחר~נמ~ך ~~~~~~~~~~
 ואני עצ~~ לבין בינך תלמוד ולא עליך רב ~תו עשה רב~ לך להיות ראוישאנו
 ולא ת~ד~ ממנו שיל~ד ~ד רב לו שיקבל רב לך עשהשמעתי

 ילמ~
 מאחד היום

ולמחר
~ 

 ~דף ע~א דב~ת ואע~ג האחר~
 י~ט~

 אחד מרב תורה הלומד אמרו
 פירשו כבר ברכה סימן רואה~נו

~ ~מ~  
 לשמוע לו שטוב בסברא מילי

 לך וקנה ~ לישניה ל~פגום דלא היכי כי מעלי רב ~ד גמרא לענין אבלהרבים~ סבר~
 אהבתו~ שתקנה כדי ממון עליו ולפזר יקרים בד~ם לקנותו צריך אתה ואפילוחבר~
 כל את דן והוי ~ בחנם ללמד צריך שהרב רב לך קנה לומר שייך לא ברבאבל
 שאין אדם כגון ולכאן לכאן הכרע לו ואין מאזנים בכף כשהדבר זכות~ לכףהאדם

~נו

~ ~ ~~~~~~ ~~ ~~~ 

~~~~~ 
כהמפ~

 ש~ב~
 ר~אי שזה רק יקר יו~ר

 ו~י~ לימוד~ שכר משום אסור ורבליקח
 לקנות יותר צריך חבר כי יתכןהפשוט
 ~ יותר לקבל יכול מחבירו כימרב
 מן אותך ידונו עפירש~י כו~ דן~~~~

 מובן ואינו זכות~ לכףהשמים
 הלא לכ~ז שי~נו לומר בשמים שייךדאיך
 ~דין דהמצוה הפי~ ואי גליא~ שמיאק~י
 זה דוקא נקיט ולמה כן מצוה כלגם א~~ לכ~ז~ אותו יכריע זה לכ~זחבירו
 שאמר לפי~מאולם בשמים~ חשובה יותר זו דמצוה לומרוצריך

~~~~ ~~~ 
 ~~~~ בשם

~~~~~~~  

~~~~ 

 י~ ~~~
 השמים מן גם זכות ~ליו אומר דבאםבזה

דני~
 בת~תונים שתלוי הגזירה דכך כך

 בקולר יצא גניבא כמ~ש שידברו מהכפי

 ~~ו~ ~י~ו~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~

 ~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~ו~~י~
 ~~~~ ~י~~~~ ~~~י~~~~~~

 ~~~ ו~
 ~~~~~ ~~~ ~~ ~י~~~ ~~~ ~~~ו~~~~~~
~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~ו~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~י~~~~~~

 ~ ~~~ו~ ו~~~~~וי~~~

~~~~~~ 
 ~~~ו ~~~~~~ ~~~ו~ ~~~

~~~~~~~~~~~~ 
 ~~ו

 ~~~~~~~~ו~ ~~
 ו~~

 ~~~~~~ו
~~ 

 ~~~~ו

 ~~~~~~ ~~~ו~ ~~~~ ~~~ו~ו~~ו~~
ו~י~ו ו~~~~ ~~ ~~ו~~ ~~~~~ ~י~~~~~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ו~~~
~~~~~~ 

 י~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~~ו
~~~ו~

 ~~~~ו
~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

כ~
 פ~ ~אוה~ח ~עי~

 ראה~
 ניחא ולפי~ז

~~~~
~~ 

~~ ~~ ~~~~ 

 שילמדו אנשים לו ~יזדמנו היינו לזכות עי~ז ידונוהו ג~כ הש~~ים מןדש~יר
 ~ בשמים לזכות א~תו וי~ונו זכות ג~כעליו

~~
 אינו פר~י שבדבר הגם דוודאי דה~~ ונראה אדם~ כל הול~ל האדם~ כל

עוש~
 דברים בו יש בכלל האדם כל את מ~מ טוב

 ומדו~
 של א~רים

 זכו~
 ז~ה~כרי~

 ~ בכלל ה~צב ל~י האדם כל ופי~ הדבר

~~~~~~
 ש~~זק אד~

 מות~ ברש~
 אף וי~ל מוכרח ואינו ל~ב~~ לדונו

 ר~עדבאינו ב~~~
 י~

 מ~ושד וראייתו חובה לכף לדון איסור
ואל ~ כמובן כ~ר מיקרי דבר באותו ד~שרי~ל ~כשרי~
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~~~~~~ ~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
~~~~~ 

 מע~ה ועשה רשע אם צדיק אם ממעשיו יודעיםאנו ~~~~~ו~~~~~
 וא~~ר לזכות לדונו שאפשר ~

 מותר ברשע שהוחזק אדם אבל זכות~ לכף לדונו הוא ~~דות מדת לחובה~ל~נו
 ~~בת אמרו שלא ל~ובהלדונו

 צז~
 שהחו~ד מכלל בגופו לוקה בכשרים החושד אלא

 ועוד ~מעשיו~ תלמוד שלא רע~ מ~ן הרחק ז ~ לוקה אינוברשעים
 של~

 עמו תל~ה
 דאויבמ~לתו

 לר~
 לרש~~ ~תח~ר ואל ~ לשכנו ואוי

~~ 
 אמרו

 ~כ~י~
 ~מתדבק כל

לרשעים
 אע~~

 שאינו
 עוש~

 דומה ~דבר ל~זה בהם~ כיוצא ~~כר נוטל כ~עשיהם
 כלום ממנו לקח ~לא אע~פ בורסי ~ל לביתולנכנס

 מ~~
 קלט רע ריח

 ו~וצי~
 עמו~

 עמו ואדבק אלך מצליחין ~~שיו זה ~~~ע ~א~ר שלא ה~רענות~ מן תתיאשואל
 אמ~ לכך לו~ משח~ת והשעההואיל

 כלומר ה~ור~נו~~ מן ~תיאש ואל
 ד~

 ~בא ~מ~רה
 אל ~ ~ אידו יבא פת~ם כי פור~ות עליותבא

 תע~
 כאותן הדיינין~ כ~~כי ~צמך

 ו~דרים ש~ורכים~נ~ים
 ~נו~

 דינו לגלות לאדם ~אסור הדיינים~ לפני הדין בעלי
 מב~לילאחד

 הדי~
 בשביל כך ע~ה לו ולו~ר

 שהדין שיודע ואע~פ בדינך שתזכ~
 שלא ~דבר רבו ל~ני ~יו~ב ובתל~יד הדיינים~ כגדולי הדיינין כעור~י ~~אעמו~
 של ערכאות ל~ עורכי הדין~ את כ~וסק רבו ל~ני לדבר הד~נים כגדולי עצמוי~שה
 ט~ ~גיטיןע~ו~ם

 יו~ד~
 תעש~עצמך אל שמעתי א~רים ~~י דוד~ ב~ת של ערכאות

 דינים ~~לי לכוף הדייניםכגדולי
 שיבוא~

 שלא כר~עי~~ בעיניך יהיו ~ ל~ניך לדון
 הוא ~~וב ~לוני אש לו~ר מהם לא~ד לבךי~ה

 ול~
 ~~~ שקר~ ~ענת יט~ון

 א~ה

 ~~ כ~ ~~~ ~~ ~~כ~ ~~~~~~~
 ~~~~~~~כ~

 ~~ו
~~~ 

 ~~ כ~~~~~~
~~ 

 ו~~~~~ ~~~~ ~~~~
 ~~~~י~ ~~~~ ו~~~ ~~~ ~~~~כ~~~
~~~כ~

~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~ ~~~~~ 
 ~~~ ~~~~ י~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~
 ~~~~~~ ~י~~~~ ~~ ~~~~~~~~~

~ו~

~~~~~~~

 ב~י~ך ~~ ~ו~ים ב~ד
~סי~

 י~ז~
 ו יסתכל ~לא

~~~

 לר~~ תת~בר
 באדר~נ ממ~ש ק~

 כדי נרש~ים נתח~רד~~~ן
להחזירן

 למו~~
 הוא וכן כ~ן א~רו והרי

 ~~רקבאדר~נ
 ט~~

 ~א~ילו לרשע א~ת
 ~לתור~

~~~~
 כעורכי מה הדיינין~ עצ~~כ~ורכי

 ג~ור ~יסור הוא כן ~להיות הפי~וי~ל הדיינין~ מ~ורכי תהי~ א~הו~~~
 ל~שות ~~ כ~ו~כי אף א~תאלא

 אחרים ב~יני ~~ד לידי יבואשלא ~תפעלו~
 ש~ואשיסברו

 ~ו~
 ~ הדיינין

 עי~כרש~ם~
 הוב~ ס~~

 דיינים ה~ בשו~ע

יהיו
 בעי~י~

 ~ כר~עים

~~~~~~~~~
 הול~ל כזכאין~כו~

 זכאי~
 ~שר ~עושהאף ה~~ וי~ל התור~~ דין שקבלו כיון

 א~
 ~יים לא

 די~
 יהיו עכ~ז ממ~~ התורה

ב~ני~
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~~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~  ~ ~  
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 תחשוד שלא הדין~ ~ת עליהם כש~בלו ~ ~ובה לו רואה אתה אין כן~ומר ~~~~~~~~~~~
 היה ג~ן~ומר החיי~

 ז~
 ~~א תא~ר אלא

 הי~ ~ו~
 א~ נתחייב א~נ לגזול~ נתכוין ולא

 שבוע~~~
 תאמר לא ונשבע

 לש~
 יאמר שלא בדבריך~ זהיר והוי ~ ~ נשבע

 ומתוך ~אי פלוני ~ה כך הדבר ~יה אם או ~עשה היה וכך כך שמא~דיין
 או בעה~ד לומדהללו דברי~

 העדי~
 שלא דבר לומר

 גירי ואב~לי~ן~ שמ~ה ~ ~ הי~
 בשם נקרא ב~ד אב אב~ליון ש~יה שמפני ו~~~תי היו ~~ריב של בניוומבני הי~ צד~

 בל~ ~ליא כי ל~~נים~ אבשפירושו ~
 ~יא הוינא כד אר~י כמו ~~~ אר~

 ו~~נה~ ק~ן יביאו ו~לייתא~ ~ליא לייתוק~ן~ כשהיי~
 כא~ א~

 של אבי~ן אב~ליון
 אהו~ ~~~נים יתומי~

 לו יש א~י~ המלאכה~ את
 להתפרנ~ ב~

 ~יב
 לעםו~

~ביאה שה~ל~ במלאכה~
 לי~

 לי וגנאי אני גדול אדם תאמר ולא הרבנות~ את ושנא ~ שיעמום
 כ~נא לרב רב דא~ל~מלאכה~ לעסו~

 פ~ו~
 כהנא תימא ולא אגרא ו~ול בשוק נבלתא

 את ו~נא אחר פירוש מלתא~ בי ו~ניא אנא~ רבא~~רא אנ~
 מלנהו~ התר~~ ~רבנו~

שרר~
 כדי לרשות~ ת~דע ואל ~ בעליה את מ~ברת שהרבנות ציבור על

 ש~רע כמו ~ונך דעת על יעבירוך שלא לרשות~ ת~דע אל א~נ י~ה~~ל ר~נו~ לי~
 הז~ו י~ ~ כרצונה לע~ת בידה שהרשות מפני רשות קר~ה המלכות לרשו~~~דומי~ לדוא~

 שמא ~ בדבריכם ל~עות ~~ום ~~ו שלא~דבריכם~
 תחוב~

 אע~~ כלו~ גלות~ חובת

 באונס כשקבלו גם א~נ כזכאין~~עיניך
 ~ ב~דוכ~ות

 דחקירות ~שה ~~ע~ לח~ור מרבה~~~
 שייך ו~א ז~ רקהוי

 אדרבא ~רי דבד~מ משתעי דבד~נ~פרש ונרא~ שיעור~ להם שאין בדיקות~~י~ ר~ מרב~
 ~נהדרין במס~אי~

 ל~ב~ ~ד~
 דב~לו

 ~ הל~ין ת~ת מפנידו~ח

~~~
 כמו הרע~ב ~י~ ~שות~ תתודע
 לדואגשאירע

 וכ~~
 ע~ש בר~ב~ם

 מ~יח שהי~ א~~פשכ~
 ו~~ה כו~~ הש~

~אי~
 ד~

 מלך כל גם ה~ורם~ הוא הי~
ישראל

~~~ 
 רשות ~ל ואינו ~הדרין

 ~ר~
 לא ש~ול

 ~~ עלת~
 ~~י הי~

 לדו~ג~ת~בר
 ו~

 ~ לו גרם

~ ~
 יל~פ גלו~~ חובת ~ובו

שבמ~~

 ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ו~~~~~~~
 ~~~ ~~~~ ~~ו~~~~

~~ 
 ~ו~~

 ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ו~~~~~
~~~~~~~~ 

 ~~~~ו
 ~~~ ~~~ ו~~~~~~

 ~~~~~~ו~
~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 

~ ~
 ~~~ ~ו~ ו~~~ ~~ו~ ~~

~~ 
 ~~~ ~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~~ ~~~ו~ ~~~~~~~

 ~~ ~~~ ~~ו
 ~ו~ ~~~ ~~ ~~~~ו~~ ~~ ~~~~~~~

~ ~~~~~ ~~~~~~~~ו~ ~  ~ 

~~~~~~~ 
 ~~~ ~~~~ ~~~ וו~~~~~ ~~~גו~ ~~ ו~~ ~~~~ ~~

 ~~~~~~ ~~ ~~ו~ ו~~~~~~~ו~~
ו~~ו~

 כל~ן הדיבורים עלדקאי
ב~~ים המו~~
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~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ 
~~~~~~ 

 ~~~ י~ ~ ~~~~~

 ~ס~א שם אין בו שא~םשבמקום ~~~~ג~~~~~~
 מינים~

 מקום
 לטעו~

 יגרום ~מא ל~וש יש
 והם כהלכה ~לא בתורה פנים ש~ראים אנשים שם שיש למקום ותגלו ~לות~ותת~~בו ה~ט~

 וישתו הגונים שאינם דברים דבריכם מתוך ויבינו הרעים~ ל~םכנוי
 התלמידי~

 הבאים
 ונמצא ~ בעונם וימותו מינות דברי דברים מאותםא~ריכם

 ש~~
 אותן שישארו מת~לל~

דעו~
 בטלות

 בעול~
 שאמר תלמידיו ~ייתוס צדוק עם ~וכו איש לאנטיגנוס שקרה כמו

 פועל אפשר הם ואמרו פרס~ לקבל ע~מ הרב את המשמשים כעב~ם תהיו אללהם
 כל מלאכה~ושה

 וטור~ היו~
 ותלמי~ה~ הם הדת מן ויצאו פרס~ מקבל אינו ולערב

 שלום אוהב אהרן של מתלמידיו הוי י~ ~ היום עד ובייתו~ם צדוקי~~~~ראי~
 באבות ~י~~לוםי ורוד~

 דר~
 שני רואה ~היה שלום אוהב אהרן היה כיצד ~תן

 איך ~ברך ראה לו ואמר ~בירו~ מדעת שלא מהם ~~ד ~ל הולך היהמ~~וטטים ב~~
 ~ עצמ~ את ומכהמת~רט הו~

 ומתוך לו ש~מ~ול אליך שאבוא לי אמר והוא ~ך ~~טא
 מקרב הי~ וכיצד זהי את זה מנשקים ~י~ בזה זה פוגעים כשהיוכך

 הבריו~
 לתורה

~~הי~
 שעבר באדם יודע

 ע~ר~
 והיה צהובות~ פנים לו ומראה עמו מת~בר היה

אותו

 ~~~~~~~ו~
~~~~~ 

~~ו~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~
 ~~~ו

~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ו~~ ~~י~~ ~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~ 

 ~~~ו
~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~ 
 ~~~ו ~~ ~~~~~ ~~

 ו~~~~ ~~~
~~~~~~~ 

 ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ו~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ם~~~
 ~~~ ~ו~

~~~~~ 
 ~~~ו~~~~ו~~

 ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ו

 ו~~~~~~~ ~~~ו~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~~ ו~~~~~ ~~~~~~~ו~ ~~

 ~~~ ~~~~~~ ~~ו~~ ~~~ו~ ~~~~~~~~
 ו~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ו~ ~~ו~~~ו~
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~ ~ 

~~~  

~~~~~~ו
~~ ~~~~ 

 ~ו~

~ו~ ~~ו~~~~ ~~ ~~ו~~~~~ו~~
~~~~ 

 ~~ ~~~ ~~ו~י
~~~~ ~~~ 

 בגלות הדבור שהי~בספרים

~~~

~ ~ ~ ~  

~~ 

~~~~~ 

 בהם ומסתמא ב~ש דברי שמקדימיןאלא
 עניו שהי~ עבור והתי~ כן בוודאיגופייהו
 לכן בו נאמרו טובות מדות זהוספר
 ל~יל הרע~ב ולמ~ש לשמאי~ הללהקדים
 ואם אב~ד ושני נשיא הראשון זוגותדב~
 הלל דמקדים א~~ הי~ ושמ~י בהללכך

 דכאןלשמאי
 הוכר~

 ~ לזה
~~~

 דכ~ כו~ אוה~ש אהרן של מת~
 לכן כו~ אתי הלך ובמישורבשלום

 הוה האיד~א ולכ~רה בנ~י כל ויבכוכ~
 עם הת~ברות לו כשיש הרשע כילהי~וך
 ע~י כי י~ל אך כו~~ מתגאה עודצ~ק

שהי~

~~~~ו ~ו~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ו~ ~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~ 

 ~~~ו ~~
~~ 

~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~ 

~~~~~~~~
~~ ~~~~ 

 ~~~ ~ו~
~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ו
~~~~ 

 ~~ ~~ו~~~~ ~~~~~~~
~~~ 

 ו~~~ ~~~~~
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 ~~~ ~~~ו~~
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 מ~~י ~תרחק היה כ~ה הר~ים ~~שי זה צדיק יודע היה אילו וא~ר ~תב~~ש אד~אי~~ ~~~~~~~~~~~
 ~~לאכי על~ו ~~יד שהנביא הוא ל~ו~ב~ חוזר ~יה כךומתוך

 ב~
 הלך וב~ישור בשלום

אתי
 ורב~~

 ה~~ב
~~~ 
 ~תוך ~רחוק ש~ו לו שנ~ושך ~י ש~~~ אבד ש~וא נ~~ד יג ~

 נגיד ב~ליה~ את ~קברת שהרבנות ש~ו יאבד ~הרה ורבנו~~שררה
 ל~ו~

 ~פ~ יסוף יסף~ ~ ל~ודו על ~וס~ף ~אינו ~י ~ום~ף~ ודלא ~ נ~~דו~שכו~ תרגו~ משיכה~
 ל~ד שכבר ~ה

 ~ל~ודו~וישכח
 ו~~

 יליף ודלא ~ ע~ו בלא וימות עמיו אל ~א~ף כלו~ר יא~ף ~~ור~~ן
 מ~ל~ק~~

 ~וסיף
 הלכ~

 עם ~א~רו כ~ו שי~רגוהו הוא ראוי כלו~ר חי~ב~ ק~לא
 ודישתמ~ ~ ו~~בו כ~ג ל~ר~ומותר הא~

 חל~~ ב~גא
 ה~ו~ת~~

 תורה של ב~תרה
 ה~ולם~ ~ן ו~בר חלף ~כל~והמש~~ש כאד~

 בלשו~ ~ג~
 תג~א ~פרשים ויש כ~ר יש~ועאל

 ~ברא ~ל~~דר~ת
 ~~רינ~

 ~א~ור
 ל~ד~

 בתל~ידים לה~ת~~ש
 ~אינ~

 וא~י תל~ידיו~
ש~~תי

 וד~~~~~
 ב~ם ~~ו~~~ש ~~~א

 ה~פור~
 ואבד חלף

 שאי~
 חלק ל~

וכ~אני ~ לי ב~ב יזכה מי לעצ~י זוכה אנ~ א~ן ~ם ל~~ אנ~ ~~ן אם י~ ~ה~א לעול~
~~ו

 ה~~ ~~~ז לש~ש א~רן כ~ונתש~~~
 ~ם יר~ש~רהיר מ~~~

 ~ר~~ בז~
 שנ~קרב ~ד

 ~ל ~ותלמ~דיו הוי לפרש ו~תכןלתורה~
 זה ל~~וד ל~~~ן של~דו א~~ןאהרן
 ~~~דאל~לי

 ~ו~~
 צד~ק

 ז~
 וגם כו~ ~ו~שנו

 ~ הללו ~תל~יד~ם נ~י~אנ~נו

~~~
 לה~~יך שרוצה ~י פי~ ~~ש~ ש~וא
ש~ו

 לש~
כו~~ נגד נא~ר ע~ז גדולה

 בורח הכ~ הכ~וד אחר ~רודף כענ~ן
 ~ אחר באופן לא אבל~~ונו

~~~
~~ 

~  ~  

~~ 

~~~~~~~ 
 וש~עו לי ~יאאא~ל

 אנש~
 שאו~ר אחר~ם

 ~ו~ר לקחו לעצ~וכן
 כ~ני~

 ~לום אוהב
דאי~

 באהר~
~ 

~מאי

 ו~~~~~ ~~~~~~~ו~~~
~~~ 
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 ~~~ ~~~ו~ ~~~~~~~~~~~
 ~~~~ו
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 ~~~~ו
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 ~~ו~~~~ ~כ~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~י~~ ~ם~~~
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 ~~~~~~ ו~ו~ ~~~~~
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~םו~~~~
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 ~ו~
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 שאני מה כנגד הוא נ~~ב ו~~וה הזה הזכות הוא מה לעצ~י זכיתי ואפילו לעצמי~וכשא~
~יי~

 ~ירוש עוד~ לזכות א~~ר אי המות א~ר כי אימתי~ ~ בעוה~ז עכשיו~ לא ואם ~ לעשות
 תורתך ע~ה ~ו ~ לידי יעלה לא הזקנה בימי ש~א אי~תי~ הב~רות בימי עכשיו לא אם~~ר
 ביום עס~ך עיקר שיהיה~בע~

 ו~ליל~
 יגע וכשת~יה בתורה

~~ 
 ולא מלאכה~ תעשה הלמוד

 וכש~~נה ב~לאכה עסקך עיקר~יהיה
 מ~

 כת~ב ו~צא~י בתורה~ ת~סוק המלאכה
 ת~מיר שלא קבע תורתך~~ה

 ל~צ~~
 ~~מיר או לא~רים~ ותקל

 ותק~ לא~רי~
 לעצ~ך~

 לא~רים~ כמו לך קבע ~ו~~ך ~א~לא
 וכ~

 הכין ~זרא כי ז~~ בעזרא או~~ר ה~א
 כמו בישראל~ וללמד ולעשות ה~ תורת את לדרושלבבו

 שהכי~
 היה כך לעשות לבו~

 ~אמר ע~ה אב~נו באברהם ~~צינו כ~ו ~רב~~ ו~שה מעט א~ור ~ י~ראל לבנימלמד
 ~בראשית~~לה

 יד~
 ~ת ואק~~

 ובסוף ל~~
 ב~ ויק~

 כשאת~ האדם~כל א~ מ~בל והוי ~ ו~~ב רך בקר
 לא לביתך אור~ים ~כניס

 תת~
 כבושות פניך ל~ם

 בקר~~
 שכל

 לא כאי~ו עליו מעלין שבעולם מ~נו~ כל נ~ן א~ילו ~קרקע כבושות ~ניוהנותן
 ~כ~ י~מיה~ ~~זכיר מ~לות ג~ כנ~ד שמאי הזהיר אזהרות ג~כלום~ נת~

 כנגד וע~יר~ גבור
 גבור כנגד הרבה~ וע~ה מ~ט א~ור א~ר ע~יר כנגד קבע~ תורתך ע~ה אמר~כם
 בסבר ה~דם כל את מקבל הויאמר

 יצרו שיכבוש יפות~ פני~
 ויל~ו~

 הרע~ לבו כנ~ד
 גבור איז~ו~שנינו

 הכוב~
 ~~ ~ י~רו את

 ע~ה
 ל~

 רב~
 לעני~

 מד~ר ה~ר~ה
 בו ונסתפקת לפניך דין~א א~ עכשי~

 ע~~
 ו~ם~ק ~ רב לך

 מ~
 אתה עליו תפס~ק ולא ה~~ק~

נבדך

 וז~~ ~~ו~~~~~ ~~~ ~~~~~~ו~ ~~~~ג~~
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 ו~~~~~ ~~~י~
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 ~ו~~ ו~~ ~~~י~~ כ~ ~~~~~ ~~~~~ו~
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 ~~~~~~ ו~~~ ~~~~ ~~י~

~~~
 ~~~ ~~~~ ~~~~~ו~

~~~ו ~~~~י~ ~~
 ~~וי~ ~~

 ~ו
~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
 ~ ~~~~~~ו~~

 ~~ו~ ~~~ ~ו~~~ ~~~ ~~~~~~~~
 ~~~י ~~~ ~~~~~ ו~~~~~~

 א~כ מק~ל והוי כו~ אומר~~~~
 ומ~ פ~י~ ב~~רהאדם

 שר~ק
 א~כ רק אמר כי לה~גייר~ ~באהגר
 אבלהא~ם

 ז~
 ע~מ להתגייר ~בא

 כה~ג~ת~ימני
 וכדומ~

 בכלל אינו
 ~אדס

 ל~~~~
 כי מ~~ס~ ו~סתלק רב
 יבא לא~י~ז

 לעול~
 ספק לידי

~אל ~ להרב לשאל יוכלכי
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 ~~ו~~~
 ~~~~ו ~~~~~ו
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 מחסיא~ דמתא טבחי לכולהו מכ~ף ~וי לגביה טרי~תא אתיא הוי כי דרבא הא כילבדך ~~~~~ו~~~~~
 שהמ~ריש אומדות~ לעשר תרבה ואל ~ מכשורא שיבא דלמטיין היכי כי~מר

 אם ~לקלה מן ~צול אי~~אומד מעשרו~
 ~וח~

 ו~ירותיו מתוקנים מעשרותיו ליתן~ ש~אוי ממה
 ~ מקולקלים ומעשרותיו ~תוק~ים ~ירותיו ליתן~ ראוי שהיה על העדיף ואםמקול~לים~

~~
 ה~ד~ש ולא ~ ו~ותק ~רפתו ששו~ע מי שתיק~~ אלא טוב לגוף מצאתי ולא

 והדבור והדרש המדרש שאפילו טובה~ שהשת~קה לך ותדע המע~~ אלא~עיקר הו~
 ה~כר קבול עיקר אין הימ~ה ~ובה מדה לךשאין בת~ר~

 אל~
 ואי~ו והדורש המעשה ב~ביל

מקיים
 נו~

 חטא~ מביא דברים המרבה וכל ~ דורש היה ולא שותק היה אם לו
 בו~ תגעו ולא ממ~ו ~כלו לא אלהים אמר ואמרה דברים ש~בתה בחוה~~~ו שכ~

 ~אין כשם לה ואמר בו~ ~~געה עד ~חש ודח~ה בה ~אסרה שלא נגיעהוהוסי~ה
 ה~רי~ מן שאכלה ח~א לידי באתה כך ומתוך באכילה~ ~תה אין כך~~~יעה מית~
 ~משלי ~רששלמה הו~

 ל~~
 העו~ י~ ~ ו~כזבת בך יוכיח ~ן דבריו על תוסף אל

 קי~~
 ולחיי~~~אי~ א~ לזכות הדין~ על ~ דלעיל עומד העולם כמו זה ואין מתקיים~ אדם ב~י של~שובן

 השלום~ ועל ~ בעמיתו איש יש~~ו שלא הא~ת~ ועל ~ החייב את
 ~ לחברו אדם וביןהמלכיות~ בי~

רבי

~~~
 דהא תמוה אומדות~ לעשר ת~

מדי~
 קצת וי~ל ~~תי~~ט~ אסור

 להפריש שצריכין בספה~ק ל~מ~ש~~י~
 הציווי ג~כ ע~ז שמר~יח~ מה מכל~ע~ר
 יבוא שמא באומד לא במדה מדהלה~ריש

 ~ ~חות ליתןל~עמים

~~~
 הע~ין משתיקה~ ~וב לגוף מצאתי
 ש~ק כשהגוף ~וא הטובשעיקר

 הנאתו לטובת דבר ב~ם ~וגעו~י~ו
 ומצות בתורה וכן ~ל ת~היג~ה~שמה
 וזה הגוף ל~ובת דבר בשום לעשותאין
 הרמב~ן ד~ וכע~ן שותק שהגוףה~י~

~~
 הובא

 בכש~~
 הקשה הדבר ~י~

 וז~ש עצמיות ~גיעה ל~ק אלייבון
 ש~א ~~י~ מ~י~ה~ ~ובלגוף

 דף ~~געה~ת
 ק~ב~
~ 

 מ~תי~~~~
 העו מ~ר ~~ד
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 אומ~

 על
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 דברים
 כו~

 הח~יד בדברי ע~
~~ 

 ב~י~
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 תורה להם הר~ה
 ומצו~

 כש~ן שכר להר~ות כדי ורמשים שקצי~ ~רשת כגון
 א~ם של ~נ~שו אותן אוכלין היו לא הכי שבלאו א~~~ מהםבדלים

ר~י ~ אותן ולזכות ישראל~ את להצדיק צדקו~ למ~ן ~ב~ן קצ~

 ~י~ ריש ~~ו~מ הב~י דברי ממש והם זו ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~
 שם ~~ינו שלא כהא~רונים ולא א~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~

~~~~~
~~~~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~~ו~~
 דבריו ~~~~~~~
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 ב~רישה

 ~ ובב~~
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 ותפארת~
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