
 8ב ראשון פרק אבותמסכת
 צדיקיפ כלם ועמך ס'( )יטעי' שנאמר ש הבא לעולם הלק להם *ש שראל-כל

 : פי"מ( )בתולם להתפאר ירי מעשה מטעי נצר ארץ יירשולעולם

4"4"ש
 ,נ;ךא'ם לן;'ט'ם ק~ףם הןן'ם !'ה,11 ל'ה1עטו יטה-ה קיע' יקלהשי

ממרוה
 ז"ל יעב"'ן יוסף ר' החמיד מהרבפירוש

 , 8 ליסוטע הנסרס )ממס הורס נתן סקנ"ס טי6ננר ר6וי סיס . תורה קנל במעיהש
 למס , חורס קכל מטס מהחי) כקטר מיסוטע וסזקכיס ממטס קכל יסוטעש

 סוקס 06 מתכ6ר סיס )6 תולס גתן סקכ"ס 16מר סיס 6ס כי , ובמטוכס . פעמוטנס
 מ5ד 06 . מתגם כל מעלת הכחן מסס 6טר סכחיגוחש ססוכיר :b~rr וכסחעיין . וכו' סחורס ירו על טחכתן יעקכ סיס רמוי שמז") קורסקנזסס רפוי סדור סיס 6עו כי , קכל מסס 6מר ע"כ , טתס גחחדסס 6ס 16  קרומססחורס

 סכותי
 , כע5מס סמתכס נכד ו6ס ,

 יסוטע סזכיר ולוס . חכחן 36יו 6טר מ5ו ו6ס , חכתן ידו ע) 6סר ]סנבנו5ע[ )סנמ65( נאד06
 מסיני( כ"ס לקננן )ועי מסיני כקומרו 5ננר מסכוחן וגס , סגוולס ככסת ולגטיוככני6יס
 . סמ6ירס כאספקלריא כהנס כי סחכס זכר ז6ת ומודמח , חקר 6ין לגוולחו ]6טר[063(
 סגכי"יס אדון מעלת כ' , סחורס nSun 6' , גדו)יס עכעיס כ' )סוייעכו טר5ס אומרשר
 סקכון )תקן 6ל6 6עו טעיקרן סניננוסיות סוהות כסקר ט6עס תהורס מע3ח .ע"ס

 ס5)הת סיקגו 6"6 ו)זס , 6ליסס סמ5טרך כפי סןור שנטי מסוככות וסן , לכדסמועי
 סנפט סללחח  סוריטלו סקדוטס  הורתלו שגס . טנוי ויקכ)ו )סס קומו מס כי ,סגפם
 )יסרק) דבריו כסוף סגכי6יס אדון כס"ט , וכטניס נמקרס  סגוף וס5לחח , ור6סונסבעלס
 ויק . מייכס סו6 כי מכס סו6 רק דכר ל6 כי וגו' סוכרים לכל לכככס אימו לב(3דכל'ס
 סו6 ריק דור ל6 כי )סס לוננר טסו5רך ריק סיס ע"ס טדכרו סועת על עלסוכי
 סי:עננייס סדכריס ונכלל , ל6דס מון סן סמדומוח סס5למוח כל , ט5ננרנו למס כיון6כ5

 6כ3 . מסם ריק יט6ר עולגנו כיח Sb וכטילך , ננסס ננסוככוה סס כי סכימוסיוחסוחוח
 סו6 ריק דכר ל6 ת"ס , סיעו חון ל6 5דס טל כעלמו סלמות סי6 כי , כן 6ינסואעורס
 , כמקרס סנוף סילמת לכס ימסך ועוד , כעלס חייכם סו6 כי וקמר זס וכיש ,פכך
 וכלכר קומרו6101

~ro 
 - סמולקיס ,ס סכינו 1ל6 , סקווט כלטון סו6"ו כמ וזה , יפיס ת6ריכו

 וגו' נהקתי 06 נו( (,'blp טג6מר סגופניוח ספוכות מהורס טתכ)יח ס16מריסעליות
 6וננרו 6נל . וגו' %6כס מסר מההי וגו' סמוע 5ס וסיס '6( )דנריס , ונו' גטמיכסתחחי
 קטטר כמו כי , חורס קכל מטס כקומרו סתכ6 כיון Of51 . כ ור6טתס כעלס יורם , פלמען

 %) מענין סיה כן , ננ5דס גחחדטס 1)6 6ליסס קןננס סהורס , כפרק סהכריסשמקכליס
סננקכל 6רהך סכו)1 כיוס פוכ טכסו )יגס נדרוס הלרכו ולכר ב : מש וטפה %"6 גכטדפ
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 ראשןן דל יעליץ יקש ר החסיד מהרב ש פוכרק4
 ננפט סנ5חיות חקנם or51 , אמון סם"י 56) סתוןס סירס כי , ע"ס סר6טוןסמקכג
 ככלים וכפרקים . כנפט וסתורם כגוף 610 כי , סעו)ס כיסס ים כסלעוסקים
 נפסו וכוח מ5ד בקכוס 6) וכס כי סנכי6יס און ננעלת סכ' . כעזס"י ]קםט0יף

 ט) מ5ךו לקבלתו זכס 6חד כ) סמקכ)יס ט6ר כי , סגכי6יס מסקר יותר .סט"י' מ)וק:3הי
 : מלמורס יוחר טמוטס שולס כלמרסנוטס

 סורס כי עומר  עלי , רעש )פי חמל כ) ותירן . כמעי המר )6 )מס 15bc ככיסנ:ם4נ"ו
 6) 6יס ידכר כלסר פמס 6ל פגים סיוהס מטרכ"ס טל כגכומתו נזו) עניןנכלן

 ע"י סמחנכ6יס סגכי6יס ס6ר כי וזס , סטמיס מן ל6 קכ) מסיגי כי 6מר ולוס ,לעסו
 דכר,ן ססמיס מן כי ר6יתס 6תם נ( )ממוח כס"ט סטמיס מן :~onbl סיתס6ננ5עי
 וכר ומטס סיני סר ע) סככוו ירו כי מרע"ס כן )6 , כקרן כס סמך3ר וסמאן ,טמכס
 6ננ5עי ע"י סטמיס מן סחורס קכ) כי מוטכיס סיעו כסיני 6מר וקילו , כפגים פניםעמו
 כי , לקמר 7D1D מלסל מליו וידכר.ס' hlp") )6 סכחוכ רמז כשמו מעגין ו,: .נסיני

 6כר . מפסוק כוס רטכ"י וקיק 6טר כעינו סו6 סהג6 כרכרי יקדקנו 6טרסדקווק
 סקרככיה ומס מוען 6סל ננעניגי לו סדכר ותירן ) )יס מכעי לנועד כבסל מועדמבסל

 סיס כי 6מרכו "סר סענין המז כי )י וסגר6ס . וגו' יקריב סי 6דס זס 6חרסכהוכיס
 6) לכור מטס יכו) 1)6 מ( (tlDD כמ"ט א טס סככוד ירד כי , ננמט מוען מלסלסדכור
 כ6וס3 סומר סיס ולעו , ססנניס מן )6 מטס )ו דכר כי 6ננר 1ל,0 , וגו' מועד016)
 מ06) 06 סטמיס מן 06 ידעכו 1)6 טס סגכו6ס סכ6ס 06 כי Of מורס סיס ל6מועד
 ככבוסם המ65 סגככד סטיקר ~זס , סככי6יס מם6ר ננרע"ס בו נהיחד מעגין וזס .מועד
 6 כ6 סוכר כי , וגו' ס' דכר וימי רק סגכי6יס כטפר כן ל6 , וגו' ס' וידכרמרע"ס

 6נננס , 6ליג טעדכר )מי טווחו טטו)מ כמלך עמו סדכר וגו' דכר ויסי a"rl ססמיסמן
 נ כעלמו סו6 ס' וידכר 6מר ו)זס רססו 6ל 6ים יוכר כפטר כפרן קליו סדנור סיסמרע"ס
 כמהנום כטפר סן6ח סמתגס 6ין כי לרמוז , מסורת סקכ)ס נקרנת . ליהושעוםםרה

 סו6 גס טימסרגס נהג6י יקנ)גס סמקכ) 6כל , סמקכליס מן יצנרוס)6
 טסי קכ)ס )6 6טר סתננימרי מהורס נ5חיוח יורס 1לז0 , זור 6חר דור לעולס וכןלקמר
 המוס 6טר לב( )יגויס 6מר 1)זס . דוריס )דור תסחכס ט)6 עשר( ועד סוסדס סיוםלמן
 , לעך נכמיה סי6 6כל , כו 6תס 6טר סדור )פי גינטס סי" כי החסכו טל6 , ככיכס6ח

 ן מנוי הקכל )6 6סר סגפט עם סע5מי ימסס כי תכירו וננוס , 6דס לכ) קדננס כןכי

 סהורס מעלה כמ65ת . ימיס ח6ריכו סוס וכרכר )מס( כקומרו , נמקרס סגוף עסויחמס
 קומרו וסוף סמסירס וכעת , תורס קכל קומרו וסוף סמסירס קודם , ומכיס מג'גכחגח

 : ליסוסע ומסרס קומרו וסוף סמסירס וסוחר ,מסיני
 כי ממם זקכיס מקוס ככ) זקגיס כמלח סכותס 6ין כי סו" מפורסת . לזקניםויהושע

 סטנם כי וזס , טלמותס )סורות כן סגקר6ו ו6מטוכ , הכמס סקכו סהכמיס06
 cb כי סרוכ ע) ימ65 )6 וזס , וסמךטיה סמעטית , ס5למוה ככ' כפסו ססליס 6טרסו6

 כט)מוח וכן , סמעטס )ט)מות גדו)ס מכס וסו כי , סטולס כהענוגי סמו6סיסכזקגיס
 יוריעו טכיס רון כי , כסס מחיטכח טחכמתס ט6מרו וכמו , סחמדהס כרובמעיון
 135 ו)דעהי . כבמרוחו 6פי)1Pr 1 )סקר6 ר6וי טטלמיוח 6לס כידו סימלו מי וכל ,מכמס
 מיוטכיס מ6ד טלמי0 כין נמסכס כי ו6ננר . יסומע לחרי ימיס כ(ריכו 6טר סזקכיסמס

 2 מטס פני ר6ו מלס כי ועוי , כו' מנוזקיניס זמן כ3 ]ח"ח[ )"מר6)( זקני כ6ומרס ,כסכ)ס
 סככי6ים כי , טעוי הקנ) )6 כי סהמימס מתורס מעלת הכחין מכנן " לנביאיםוזקנים

 ך~ע מניך קנז( (otstn סכהוכ 6מר ן מעהס דבר )הדם רטהי ככי6 6'ן סמנה"נס וכספרי . מנכית עדיף מכס קמרו מעיקו ו)זס , ים ל' ס51רכו מע)תס גודלע0
)יעקכ

 ש ופט , מעוסיו כ' ס' דכר כממס י.:וסרססר ")', 6ט. bib כהינ ל" 5סס 6תו כ, 1%ם
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 פ[ בי ראשת פרק אבוהממכת
 נדז סמומם הוו . דברים קלשה שירי סם : כ'י'י)ה rgn לישיויש

העמיי  ז"5 יעב"ץ יוסף ר' החסיר מת-בפיריש
 ויסים המילין מבוס  פילוסוף ימ%5 סמטל .  סורס  לסם ויודע קמרים 3יר וימלקושכתפיס יישרי סל6 לפס ,  3רפזיס לזס  זס וכותכיס  כיריסליס וסתר  3דמטס עומר "חד,6וסניס שלכי מטל ן 3ס טויס ככל ימיו מכו"רה' סיהס :obt :רמז הורס לורי ג6ו , וגי.4עק3
 )טס סהס וכחיכ עיכיכס 3ין י6( )דנר'ס סכ6 כהיכ וקמר סק3לס 063 , ממנ' עיכיו)צין

 : עעיכס 3ין קרחס תסימו 65'י(
 מספיק 1ל6 ככסח ל6כטי מסרוס לוננר סוכרך )ננס טוקדק מי יט . מסרוח,ובביאוש

 ימלוך מסרוס כי ופכי6יס  לזקליס  טסססיס כמו 5יסוסע וננסרס סקדס מס15
 :  זס ידעי גכו6חס מ5ד סג3י6יס כי , ססס סדורות 3כל כמנס רכל יסכה 1ל6 כלליסתנית יל" מילי מסר  כלתיוסס  סגרולס כלכות לחלטי לתלס  בטלפותס כי וי"ל , סכ6יס)ט5
 .  ליוכוס פקרס  טסחזירו  סם פל  כן  סנסר"ו סנ;פרסיס כל כחכו ש . הגדולה  כבמה ילכב'

 6יס הסיכלו מרקרין גויס 6ננר ככור.; 6:נר 651 מנכור סנדל ס"5 ובנור  ללנןירמיה בדי ,  ושלורד סגליר  לגריל כ"ל י( )יגריס "מר ODD 9 לספ:(  3יומ,כבפורס
 ממענדים גויס 6מר סנכור 6מר ול6 וסנורת סנדול ס6ל ובנבר )פ( דניאל כ6 ,גור6וחיו
 סגכור סנןע ס"5 מלסיגו ועתס ס( וממיס ותנורו סגדו5ס כנסח טכ"ו עד , גנורוהיו 6יסמגיו

  ולעבט  כפסו  טיינט בוראותיו סן סן גכורוחיו  סן  סן %מרו למטלי פפרס  וסהוירו ,וסבורא
 ס6ומוח.  3ין  לפסוד  יכולה  כז"ח יחידס האומס גור6וחיו , oro כעולס  לרספיס אפיס5רך
 כמלך מחמת  טיר6יס כמו ממכו ירי6יס וסכריות כקרן ככוךו לסכון , גורף ססי"חגקר6
 גויס ירמיה וכסריס , סוס סמקוס כורך 3נס כח( )נר"סית כקומרו כעיניסס כורך.ללסיותו
  מפנין  3גליפ  פיס  סטכעס סיהס. כ5 לי  סתכיר רלייל "3ל ,  בסיכם סמרקדיסטגויס  סיזס קכ5ו ל"  ולכן T~h0  מן  הכייפו כסחלקס כי נור6וחיו 6יס 6מר הסיכלוכרקדים
 "ונר 65 6כ5 , סגורך לנור לוס כקדם לכגוע טר5ו 6ויכיסס ונלכדו ג"כ ומעכיכוחרירי
 6ויכיסם 3"רן כמיוחס ז6ח גס 6ף וככיכו5 , לכל  מספבד סיוהו על יורס סהו6ר וס כיסגכור
 "פיס  "רך  לממס כי בכורותיו סן סן 61מרו יוסר מעגין דקדקו סגדו)ס כגסה ואנטי ,1ג1'
 סכך , רסס המוס לעת וטקס כקם לי ל3( )דכריס כ6וננרו ,  6חה 3בס  מסס ייפרפ.לסס
 כן על ג()סמם

~lpnh 
 יתמין לעת  16ינו 06  יטור  "דם ו6ס , עתוהיכס כל 6ת עליכם

 כי  בורקותיו  טן  וסן ,  לטפתו משו יפרע  06  מזיקו  טסיס ממס כפסיס כפלי פיקסולכפול
 סז6ח ססור6ס 6ין 6דמהכו על וכסיוהנו , דוקין 6נו וקין 6ריוח סיבי כין לגור יכולים5גו
  גדו5ס  ר"יס  כלינו  "לו  וקין  כגלות  כסיותלו "כל  סו";  פילס סל  כמלסגו כי  oprn כךכ5
 וסככות 5( )דנריס  טומרו "5לי  וזסו , טוחנו וסימרה "חגו 6טר וסכיגהו יחנרך סטנחתוסל
  "טר מסו 6מר ט65 להסוס וים . ממס 56סיך ס' מדימך 6טר ונגויס ככ5 5ככך56
 מגוים 3כ5 גתפ,רכו 6יך 5ככנו 6ל כססי3נו כי , דכרתי 6סר סו6 וסעכין ,  ל3ו "ליסיג
  תמירייס  מופתים  טלי . כקרינו ס' כי קומר מהטוכס ע5 גחעורר , קיימין 6גוועיין
  פפו פס  בייחור  וסב' ,  ככללו  סעילס  כל פה ס"חד ,  כעולמו סקכ"ס  מפליפוסס
 יז( )יסעיס וסכ' , יעכר1נסו 1)6 נויו וסמו יוכלו ול6 1יחגעטו ס( )יימ'ס ס6מד .ונמלחו
  כפסוס  טניסאי , לכמהנו כליבו טוננדיס ודור דור ככ5 , יסנ;יון ימים כטמות רכים ענני:במון

otlcn))?1ג1'  יניס  ט"ין מטוית ס : 
  לעולס  סלנלס מהסיס  ססתדלוהס כל עולס גןו5י "5ס סמו . דברים שלשה סמרוהם

  ..ג61ס  ותת  115 ולכן ,  בקפיר כלמום כ'והר )סס סכננסרס כמו וכגנורהסנכה:
 כי וזס . סיני סר פל כנתילחס הלס על סתויס התקיים למען ,  "הריסס לכ"יכושגפ)לעס
 , לחער יקרס "ב:ר  מסטילויינ(  ללז סיקר: יתוייג , כפעל פעס נכה פעם רכלנו סיוע2לר

  ולזס כעיר: בני מ"ט ועילס ירוםלמי"עיי
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 ר*א'טון פרק אבותמפכת.*
 ס,ןרף נלה הצריק שמעון ב : להורה קןנ ועשו סןנה  ..?ולשפיצןהשסידו
 ויגלו דיבורה 2ל עומר העולם דירים שלשה מל אומר וניה הוא * הנדוי"?שת

העברה
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר מהרבפירוש

 כטכי' זס יהוקן וסנה . ספעמי0 3ק5ח סלמת )סטיג ונפלס פסס וגחכי) פעם נסכל1)01
 גםינ 6חת ככעס יסיג bSa מס כי סעיף כסתמוס סלחו , )מכחנו תרופס וטסעגיגיס
 יתכלר סיעות נרכוי וסכ' ן וכרס וכס יזהר סססגס  תסיס  סטיון  ססמדפ תפי ,כגיחות
 3סמחנת. גחולות חוע13ח סכי . מרכס ח)ננידיס ומעמידו , כדין מסוכיס מוו 115 וחס .ס6מח
 סטיייר' כיון דעו עוותו ט)6 סמייכ ןץ לכע) טיר6ס מסכי , )עמקו טירדו סלמך ,סדין
 )סמם מס16") נפרטו רט"י כיון ט)6)ס וירסס . למסוד יכול לחהכו ייוסר ob 6כ) ,כו
 מ)מייים'  ולווך . וכחזקס כמרקס מזין חמחוך 0)6 מ,כמי ע) כמעלוס חע)ס 1)6ג(

 וסלמה מזגו כפי 6יט כוס זס 6)6 ססקדננוח טונ 6ל מרגי0יס 6יס גני 6ין כיסריס
 זכו ימו ססכוח )טחי כי וקווי ; 6מס טסות ודעסו , 6דס מכ) ס)ומד מכס 1k-r~b ,וכלס

 : ומר3וייס מסתננדחס ליוסכס עסרס נסמזיר סנדו)ס כנסחקנסי
 שמלכו ע) חעמיווס כי , סעמייו 6)6 לרכס ח)מידיס )מדו קמרו )6 . וכו'רהעמידו

 ולזקת , תורס ללמוד פנוים סיסיו כדי 5רכיסס כ) ותספיקו וכחעודסכתורס
 : סחורס מולי )סמיוח וכנחגות כמעטרות סחורס 5וחסססנס

 : רסיס ת)ננידיס 6ננר ל6 1ל1ס כיטי3ס סרכס זמן טיעמדו .הרבה
 ו"ע"ג )גפסותיכס מ6ך תטמרתס כע5ננכס תכסחו Sh "מר . להורה סייגועשר

 סייב העסו ולכן מ6ד קלוכ0 סטגי6ס כי 6מד שכר רווח דעות ויסכמו ,ספץ טתממי~
 וטמלחט יח( (hnp't כטומר גור סייג טסיכם י") סננפרט זעת ע) ש וכחכחי ,)חורת
 )6 06 מלוס זכר סמסכה6 נזו "ין כי , סוס כפירוזם ןעחי לחרי ל6 36ל , ננסמרחי6ח
 וכחב . יודעיס רכן ניח ט5 חינוקוח ו630 כ5ורחס סמ5וס יקמר עמס , דכר 6יזס)חוט
 נכון , רכותיך עטו 6טר שלס גכ1ל הסג 6) כפסוק כב( )מטלי כפירוט ז5") יובסרכינו
 )שסין סוס מספר דרך ס6ין סגן) על לסזסיר עחס סו5רך )6 כי מט) לרך טל)פרסו
 כמנסני: מן תטכס 6) סוכר וכיקור , ך3ר )מרט ל6 6ס כתורס סכחוכות ס6זסרוחעל

 ctlcnh1 . ע6כ"ו קנות כמסכת כך משי כספר ו6ס , " עטו 6סר ~OD וזס , 6כותיךטחקנו
 וסווקץ , ומזוק גדר )תורס סייג מסורת 5ur רט"י ספירט כמו חזוק )טון ככבן סייגט)סון
 )מטפמוהיסס ויכהוכ סופר ינוב ט6ס , חוק ס61 6כ) תוססת 6עו ססמסורח מפילוט 4ססלכ
 סיחזקוק לוזיר וסעכין , וחסריס מבליס כמס ממסורס )ך מנס )ו יקמלו מל6 16חסר

 למהיר 16 וכר )תסור כסלסולו 6וס יכוץ ולסיקו , ועי' עו)כ הננוע כ) ספ)פו)כמסמרוה
 )סתעקט ט6פסר ננס כל ויסחרו יככו כי סרנס ח)מידיס מסעמוח ימסך וזס , יוכל)6

 : סתמת על לחלוק מולק סוס יסרוס 1)6 סדין 5וק כנוגס י65עד
 ר"ל קומר סיס סו6 טי6מר olpn טככל ש ז") סמפרסיס כחכו . הצדיק שכמערןב

 :ריח סס)טס "לס ועכין . גדו)ס תועלתו )סיות , לוזיר חמיך רני) סיססו6
 סי6 סמכמס , וסננעטס כה:ננס לכריס סס)טס 63)0 טכ)) כעעי סככון סלריכחכ

 טכין ודכריס , מסריס גמי)וה h1o1 )מכירו 6דס סכין , דכריס )טכי מהמלק וסמעטס ,סחורס
 תעכור וקומו תירק קרסיך ס' "ת 1( )יכריס הנגר ,ס וע) , סענודס וסיף )מקוס6דס
 מהחרק טסעו)ס ח)קיס ס)טס ככגד סם דכר;ס כמוטס ט")ס טור )י וסנר6ס .ע"כ

 עסת ככנר סמל6כים עולס . סטפ) עולס , סגלגלים ע"ס , סננל6כיס עולס ,6ליסס
 סו" 5כ6ות ס' מלקך כי מפיסו יכקטו וקורכ נ( )מלחג' מז") וכמ"כסמורס

 טעוסק כזמן ,
 כוס כי וידוע , ככסמים נמסכ סו6 סרי )6ו ו6ס 5כ6וח ס' כתשך סו6 סריכהורס
 וכנ . סו6 כרוך ס' עכוןת סו6 סג)נ)יס סן)ס וכנגד , כפדל סכ) סס כי )ננ)6כיסנךמס
 - סו6 : סק 610 ססי' )לכמס סיע 3מעגס כת"נ עי'8
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 י ד ראעע1 דל יעב"ץ חפף ר' החסיד מדוב פירסםפרק
 טל "~or aSID קיוס עיקר כי וידוע , חסדים נמילית סמפ) עולס וכנגד , שתוירוטי מטרתי 5כ6ט כל קג( )תסלים וכתיכ לעכוד 5כ6 ל5כו6 סכת כ) ד( )נמינל שמיוסו6

 ורככם כפריס יחטסקו 1ל6 כיח יתו )6 כי 1 קיומו יצוייר ל6 כן ט6)מל6 מסריס)מקוח
 , פירוטס טסיו, לטליתס סמט:ס ז6ח סננינות כעס וזפו , קליפס מתחלק פעולם"סר חלכךט סטלסס כגגו מכוייס סהנ6 טזכר דכריס ג' גמ65ו , וכנות כניס כגדול יצטערו'יל6
 עסק סיס 1לזס , כמלקים חלקיו פיו ולכן סועחקס ממגם כי לעולס קדמת ססחולססיע
 ע) ס( )ירסיס כקומרו מכית כחרב כטונו סנעון ט6ז"ל טד ס' כעעי נוקד יקר"מתורס
 SD1 ע"ז ע) סקכ"ס ויחר ולמז") תורחי 6ח rt(o ע) סחטונס 0631 , סקרן הנדס'מס
 ידוע כי עיון מקוס וככילן . תורס כיסול על ויתר "6 דמים טפיטוח וטל טריות,גלוי

 וקוך , סמ15ח כיטו) מעל יוהר טליסס ומעגים סעכירוח עפייח ע) יותר יקסין)טסטי"ח
 טל ויתר 1)6 יטכור ו6ל יסרג מסן 6מת טככל חמורות עכירות ג' על שיחר טנ6מר.יתכן
 תורס כיטול SD מעתם סעיקר ל6 כי 6מד . דנריס מסגי "חך גזס לי ויט , תורס'ניסע
 , מעטיסס פוקד ס6) סיס ל6 נהורס עוסקים טכסיותם 6ל6 ממכרות ענירוח ג' מעליותר
 ל6 ננ76 ערכ מגגן )ו טסיס )מלך מטל , ונעגמו עכרו סחורס עסק וכטלו טענרו?6מר
 5וס 16 לכנן ט)6 ממגגן גסנע )ימים וימי , לסלילו סמלך 0151 סרינס וגחמייכ כמוסו.גמ65
 , עכירות ג' ע3 נעכרס כליס נתחייכו יסר6ל וכן , חט6 6טר tnhpn ע) לחלותווןמ)ך
 6ח וטעטוטי ח( )ממל' דכהיכ סקכ"ס לפכי טיחהס ערכס כתורס עוסקיס טסיו,.וכטור
 כיון , 1)י)ס יוננס כריחי )6 06 )נ( )'רמס כמ"ט , פגומס מגגן כ)6 סמלך וטבחן "דםגגי

 כל לו טיכופר ורצוי ס' 6ת ננימו כתורס מעוסק כי לזם שורף . נלו חורס הלנווךטנסלו
 . נשד יוחר נדו) ממנס סמחנט3 .עתם כך גדול כס סעוסק טטכר וכסס , ושך ונ"עע"ז
.h.t"k )מלסכי פירטוסו 1ל6 )יכי6יס פירטוסו 1ל6 )מכמיס גט6) ים דכר ט6מז"ל ננס לי גח63ר.וכוס  6פ טוכס טל ס' ויקמר ס( )'רמיס סנ6מר ופירטו סקכ"ס טכ6 טד פירטוסו 1)6
 סיס ולוס , כינוסו פטוט 6מד סככר6ש ככל וצין 6מו Sb~1 6חח סחורס כי ,קורחי
 כטניל 6ל6 )כר6 )6 כעולס כי סמקתי מזם סגר6ס מן כי סו6 עליך איקסס רוססייני מס 6כ) . כמולס עוגת גודל סיודע )נדו וסו6 , סטי"ח זקתי כוס סמספס )פסוקגמגע

 כגייפס 6כתוכ סטוק) רחימה )סכך כןי 6כ) מקומו כ6ן וצין מ6ך "רוך סיכר orכיקר גי וקומר . סכרי6ס עיקר סיטר6ל הכצמר טן 06 ויתמייכ יסרבל כטכיל וסחורס סחורס'
 סנרך OD כל סהל6 61מר , נטמי סכקר6 כל מג( )יכעיס סגניך 6מר , מנגנו סיסמן

 "ת ישו ל6 כזס קחס טבע )סם יט וסגלגלים וסמל"כיס , נקולו וממוט מ5והיוסטיית סו" סככוד וט וענין , וכו' סכקר6 כל טכ6מ/4 לככובו 6ל6 כרצו ל6 כעולמו,נקכ"ס
ollpcn. ולפטרי כסס סככוד וסורקות , ורגון כהירס כעלי סס ס6כסיס 6נעס bS מחוייכ . 
 נחחהוגים הכינס סיקר ,"ל קמרו 1)זס , מכמל6כיס ס76ס כמין יוחר ככורו יר6סולוס
 , כתקכו וגטננע כעטת יסרבל וכספסרו טכיגס כסה)קס סר6טון 6דס טל וכחטובו,ייהס
 מיד , "טחך ~slo סננעח כי )מס( ככגד תטמע , סען מן וח6כל נ( ,כרשית כגגך)עכס
 ס' כ3ת ומרצח וכהיכ , 3תהלס פסיס )מס קרוכ סיגי סר ע" ס' ככוד ויסכון כד()כמות
 וסיתם קטון יומס נסס טו)סח סיחם )6 מעגל 6ה יסרבל 1CD )6 ובעו , בוכוח'ג6ט
 ש ע5עו כפגי מכור שיך סיס כי יותר ככבן לכתור בפסי ו6י . ליוטגס עירסימוזרת

 ס6דון זס ס6מר נכריס סג' 61לס . מעולס כחרוט פקפוק כלנו ים 6ל0 כ37רייסמפקסק
 6חך וכ5 , ע"ס ויעקכ י5חק 6כרסס ס6כוח מחכונחס על קיימו , ע)יסס טומר סעולס,כי
 כנמילוס "כרסס , )ו מיוחדה 6חח כמעלס מטס 6מד כ) נהיימד 6כ) כט)טתס, מוכתר'סיס

 נהורם יעקכ , תננימס עולס תעטס סננזכמ נכי על 5ו6רו פטט כעכודס י5מק ,חסויס
 סחבק יעקכ סיס רצוי 1"ל וצמרו , ינניו כל כס ועסק טכס י"ר וטכר טס נכיתנסמן
 הסירבתי. כמו סתורס צורת  סיו גיבס .  סמרככס  סן  סו ס6כוה סיו אכן , וט' ידו ע)תגורס

נטעם
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 ראשון פרק אבורגמסכוזש
 דיש * סצך4מ מזליעין מבל סוכו "יש אנמיבנום ג : ףקיים לפייות 3ל ושברדה
 כ~ן' 4א ים ?111' 44ה על סרב שת סישששין קלידים טףיף טל אושררעיה

 בעבדים!
 . ז"5 יעב"ץ כסף ר' החמיר כהרבפירוש

 ט)צ' יהדות סטי"ת 6ת יימד ע"ס סו6 כי 6מח יעקכ ס) מזתו סיתס וכן 1 סמיכותם3טעס
 מ' ונמ165 4 בסיסו סימם 6מח תשח נ( )מסני וכהיכ כ)) פ10) כדי סלמס מטהווסיקס
 - ינהק , סגדו) ס6) סר6סון' סהו6ר )קם הכרסס . )סכינם מעוןסיכות

 סגור1.6, יעקכ , סגכור
 סמעע.. זס טכתכהי hSh מ6ד 4וך סטגין זס וגס , ס,ס סמקם י1י6 ))ס כה()3ר6מית

 : וכו' דכריס ס)סס ע) מגמרו והכין ע"ס סוס ס6ךון גיו)ח)סוריעך
 הפ6ל%. יקר ו6ח ס5דיק למעון דכרי עוטר 6ת סהי6יס 6)1 3ר16ח . ששנכמיגנוםב

 6טר סע3ודס טיעול פירס ע"ס 6גטיגנוס . לכריו )פרם ר6וגדו)הס
 וכמו , חסויס וגמי)וח סתולס פילסו ס6ר3)י מחקי פרחיס כן ויסוסע , סע1)ס עומדטויס
 כחוכ. למרס , )ק5ת טסוקסס עס ע) כעירך 6גסיננוס_ לכרי ט6פרס וקוים . כסידטכפרס
 6כו וסיס כמקהי, 06 י1( )ייקדי וכהיי , 3כיכס וימי ימיגס יר13 )מען יח( )דנריס3חורס
 סכר )ך טיחנו כיי סרכם חורם )מול 6ננר טרמו סתג6 עוד , מספר ,ורכו , הטמעוכנגע
 6נן סמטמטיס כעכייס מוו 6)6 סספריס גרסת )מס סוקכס 6חרח ושן ז6ה ,סרכס
 . פרס )קנ5 ט)6 מכח ע) ססי"ח 6ח )ערוך יגוייר 6יך כי , פרם 5קנ) ט)6 נצה ע5סרב

 סספקונ4 6)1 מן נפטו סדק ע"ס 610 כי 16מר וקני , זס מפגי סגרס6 )סגותוסו5רכו
 סעו3דיכו, כי חס , עכיוסו bib ס56 6ת חעכךו 6) 6ער )6 , 110 6)6 חסיו 6)נחומיו
 ו6)מ , ומגס מגס ככ3 עכודתס כעכור ק5וכ דבר סמקכ)יס ס6הד , מיגים טני סרכ6ת
4 ססו6 ס6דון מעכורת יסורו ססו6 מסכר )סס יספיק )6 כי וכר16תס , 6הר סכר יקוו)6  

 סמך יודעים 6כל כ)5 ספרס 163ח1 הלויס ע3ודמס 6ין כי , וחניכיו סר3 3יח ילידיכנ'

 סזש מפהוק טגסיס ט6יון זס 0151 . יגהן )6 כין פרס )סס עתן כין מעכודתומעורס יסורי )6 61לס , ענולהו כפי 6ים 6יט מופל6וח מעל1ח ייראו ענודמס בסוף כיגודלי
 וסכו , כמו יתכרך סגעכד מ5י ס6מד . דכריס כסני סר6סון מן כבודו יגו) כי ,ס6מרון

 סכוכו מ5י 06 , )ע5מס 06 כי )רכ עונדים תיגס ho' סחין כי , סגעכד ק5י . סעוכדמ5י
 קך 6ין ככ' ממין 6ב) , כטנס עגם )סס סגתן סק5וכ סדיר תותו 06 כי )סס 6יןכי

 לעכוךהך )ך מטועכד מנכי 1 6מהך כן עכרך 6כי ק"ו( גתס)'ס ע"ס ווו 6מר , סכרם)מתן
 כעכודנצ' נ6 ן וכמממס כסמיזות לכו 6ת סיעכוד כיח כיניי נעו)ס ממגם הסור1)6

 ממומכן, כסו )6 גגוכיס 16 ט13ייס סס סנמכריס סעכדיס רוכ כי , יוכ) 06 סינרםסיקגס
 למוצנע סההח )סס( טפס וזס , וכעלפון כרחן טל 6דתיכ0 6ח יענדו ולכן טס 5והס סמוכי
 סמוסרונצ ומס) , רכות כסגים 6עכדך כפסי ברל:; סי רגלי כככ) )ענות ה5טרך)6

 , הריו נאסר וסיס לס( )נר6סית כקומרו , ות עונרי ):כוה כעוס )כו6 סמהרגסוחס5רוח
 וכחיכ הסדך ממיס SDD גד1) כי קח( )תסל'ס נהיכ טגסגו מקוס כפרק 3פסמיס לז")קמרו
 ד3ק,. )טמס סעוטס כי , וכו' )טמס כעוסים כ6ן קטיך )6 הסדך סמים עד נדו) כי ג0)סס
 ומעגיט מטכיר סו6 כי כסטי"ח סמ6מיגיס 6מגס , סכרו )מתן CIID ואין יהכרך63)

 מן, )מעלס וסנורך סגדו) ס' פיוס ויע . שמיס עי ק15כ סכרן יותן נמ15קיוועוסקיס

 כמסיך ס' 6סכסי פקודיך כי ל6ס קיט( והסקס ע"ס דוד לנור 1לזס . ידין וסננטכילססמיס
 סגדו)4 מסדך וסוף סכליח לו 6ין 6טר מ6ו5ר 6ט6ל לכן לממס סעוסיס מן 6גי כי ,מיעי
 .. וגו' מדטיס . וגו' ס' מסדי . 16מע כן ע) )גי ") 6טיכ י6ח נ( )מנס סככי6 6תר31וט
 כפטו אמרס וקטר )כו 6ל מאמרו מלק 6טר זס מסו וי"ל . כפשי אמרס ס'מלקי
 ול"ג; , פרס לקב) h5D מנח ע) עכודס )5ייר קטס 6ךס סו6 63טר סקוס כי 6ל)יוסעכין
 )עטדהצי נמנע מוסרח וסי6 סט)יוניס מן קסי6 )פי . טנטס מ5ד )יפס 06 כי וטבסט

כע)5כו
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 9ה ראשון פרק אבזהמסכה
 עלכם- ששם מלא 5ךם.ף3צ לפנל שלא מלת על %ב ית סמש~שזנחשדים

 ז"ל יעב"ץ יוסף 41 החמיר מהרבפירוש
 )קבל טל6 מכת טל סעו3דיס סם כפסיי כלו 6נוטוהס טכ 6טר ו6כטיס , מעלס'במלחכי
 לנפטו 6ננכס , כל3 חמתיסכיס וכריס 6מ4 "עטי ססו6 כמס ללצו סי 6מר ולוס ,פרס
 דכה מ5ד ל6 ע5מס מ5ד 3עכויס טחנמר חימר נעומס סי6 36ל סעכוח )ומר י5טרך.ל6
 המנס . המרח מטעכס ל6 , לו הוחיל כן על נפטי למרס ס' א מלקי )טס( קמרו וסוף ,"תר

 סיט מב"כ קוהיו מסיקתו מיסרכו סיס ט65 ס6' , טחים סס ללכו 6מר 6טר.ניטענות
 , וגו' יס יסרני יסור קיח( )תסל'ס כ6וננרו יסרכו מ6סכס כי לבות וסוף , קותנומכלס
 6טר דירו סיקייס וכ"ט , גמור מסד וסוך , 3רחטיח נועמס תגויד יום ככל מחדת כי'וס3'

 : סקרן ככפות מ6ר3ע לק53)ו סכ3י6יס עבדיו 3ילדכי
 למות לקוחים סיו כי מוו 6ל6 , סר3 קימם ל6 כי וכו' הסיו 6ל לפרט לי נר6סעוד

 מרויחים סס ו)6סכחו )עכויחו ע5מס ימסרו יפיקו כי , טיעכיוסו D"D פן"סוס6דון
 חסרו יפליץ סיוון , סמךס כזקת סטכד עסג וכטסי , וסמסירס ספדיס כין 6סרסומן
 סטמר רק , חסך ופוסס , סו65היך 6סר ינסיך ס' 6גכי כ( )ממות וז"ט , ענויחו כסיעמו
 רק ד( )דנל'ס סעמיס תיקמרו טד ס6לסית סססנמס 3ך טחרכק קליך תמרחי 06לך
 6טר ממטל 3טמיס ס6לסיס סו6 כי פסס עעיך ר6ו 6טר סדכריס כסחזכור 101 , מכסעם
ODD;תתסיס פרס )קבל ט)6 מכח על חעכןסו 161 , מב 63רן גפלמוה כמפריס גיורת 

 על 6ל6 חעכוך ל6 06 36) , וסעוס"3 סעוס"ו כומן טתסיס סססגמס 3ךמחדכקח
 זכות 6)יך ייסיר )6 כי תסס חמסכ 3עוס"1 6כל , כעוס"כ )ך יסיס , פרס לקכלמנת

 וסו כי מ6ד זס 6ת ודע . ונכון הכס עס רק כי6מרו (O~D לך טיעמו סחננימסיסחורס
 . ולסוליתם גוולוחיו למס ולסר6וח לגרפס סט"י ר5ס 5דיקיס לסיותס כי , מלריס גלוחסוו
 . סיכול 6ני כי 3עיכיך רולס 6חכ כי , סו65תיך 6טר 6לסיך ס' 6גכי כ( )ממות לזמרייובל
 ס6"כ , 3דו 6סר סנרס6 ט6"6.סחסיס ר6יס 6כי6 סתמחתס על ידו סמטנס כיימלנד
 )פנות רצוי טלין 6)6 סכר טיט מ)ל1 כרור טפתיו ועת וסלק 6כסיננוס תלמידי סעובמס
 טכסו 3ענור תכירו 6ח לעכוד יכוין כטרדם ודם 3סר סככי קפיצו מ3ו6ר דכר וזסקליו,
 : עיקר לקדומם טסנר60 6"1 , ננסו3מ ס"ז כלדקו יגמלסו כוס יודע 06 36ל מנוכססו6
 סזסיר כן , נמורס מ6סכס 0הטטס עמס כמלוח סס,סיר כמו . עליכם שמים מורא'ויאי

 חעטס ל36מ5וח
 טתיר"

 סננננע כי , סטוכט מ5ד ל6 וגדולתן ומטלהו רוננמותו מ5ד
 טליכס טמיס ננור6 ויסי 6מר 1ל1D5D . 01 6ח 6ל6 ס6ל יר6 6עו סעתס מ5ד.למסוף
 ומ5ד , סטוכט מ5ד , 5ודיס ננטיי ס6ל יר6 מסיס מחפ6ר סיס ו6יוכ , שננכס מ5דל6

 ירקת רמז פמז כי כקומרו , lb(S ל6 ומסילתו  6ל 6יו 6לי פחו כי hS) )6'~כמעלבו
 סר6טתס SD מע)חרי וכיצר , מרוממות מ5ד סכ6ס סיריוס רננו "וכ) ל6 ומט6הו ,מעוגם

-
 סר6סון ס5ד 36ל , וטמבל ימין תסס )6 סכפט על גופר ס3ע סו6 כי , תוכל ל6נ6ומרו
 ו6ף כנפטו מסתכן 6דס רכות סעמיס כי מק יעכור כל רעליו 6ח יכריח ל6 כי כןביכו

 )סשמ יטרק) לעדת מרע"ס גלם מענין 011 . מוח 36 כתירו דרך כי ספק )1 טפין פי טל,
 6הד 3גוט6 ספכיס טכי 6מר 6יך לחמוס ויט , וכו' 6תכס גסות ל3עכור כי חירקו Sbג(
 ל6 לסמיחכס ס' חפן לו כי מסמוח הירקו 6ל ועכעו . ילקחו תסיס וכעכור חירבו,5נ
 )מפסיס מכוח 6סח לננ6)נר טוס , סר6יתס מס סננעמו 3זס o)nh ומרקס מגולכםסיס
 ד3ר סניכם על יכלתו והסיס ורומננוחו גוולחו מ5ן מפכיו טחיר6ו כוי סו6 6נל ,י3(

 סיריוס מיני סכי 6ל1 כי ודע . 6וכל )6 ומסלתו כקומרו , 5י כטיס תמתקו לכלתי,טבעי
 סקולות כ6ו סכוגס 641ת , ולמפחידו לסכסילו סכגוף סגוף כנגד 6' . ימד 5ריכיס.5ו

 . טליכס סנניס מורץ ויסי סהג6 6מר 1ל01 . סגפת כנגד וסכ' , סיני סר גננעמדשמלפידים
 ל6 י3י:  סר, )הן הסאליסיחת
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 ראשון פרק אבותמכבת5?
 1' מסם קבלו ךרושלום ~יש יוקון 9ן דיוקי ןרךה "יל ימן נן יוסי ד :עליון

 4-גשרן טלבנק גהמ ללסטים ועד ביה ביסף .גהי אוער ןרךה שיש יגלד 4ןיומי
רגליהם

 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיד מהרבפירוש
 כפכם. ,ס מלכר טיסיס ג"כ רמז ע)יכס שכמוח טוו ו6חטוכ . לכל כממכס מוך6)6
 פד ע3 מכמר סגכנד מענין ,ס גמ65 . חמע16 )ככחי פגיכם ע) כטמרו , סגפת ע)גופ)
 מ5ל- )6 עלמו מ5ל טניר"סו ר6וי סס"י כי , וכחוכים גכי6יס מורס נ6מגיס עךיסט)טס
 י 6חר דכר גנ5ך )6 ע5מס נ5ד תורהו 6ת סג6סכ ס6סכס ג"כ , ננמכי חון 6חרדנל
 6חל סכר רולס 6עי 6גי , עקכ ו56רכס מקיך ירך ס' פורני כיס( )חסל'ס סר"יכחכ
 ש ודם ככמר ימוכרו )6 וסיריוס סס6סכס לפי 6מפוכ ועוד . 56רגס סור6תס עקכ כיזולחס

 ירהט, כמקוס ו6סכס 6סכס כמקוס יר6ס מגינו )6 ז") סמיו וכן , כסט"י סהג6מכרס
 : 16חו[ ~6סכס וגו' הנסיך ס' 6ח ])יר"ס ! י )דנריס טנ6מר כלנד נסקנ"ס")6
 ירקת כו- וקין מכמס כן סיט 6דס כ) כקמרו ככס ]סתג6[ 6מר )6 )מס נדקדקוהאור

 ע)יכס כמלח 6כ3 , סטונט ננ5ד ליר6ס רומז סיס כן 6מר ס6ילו )י וסנר6ס .סגנים
 וסוככת סגוף כ) ממד"ס ססי6 מנפט כענין , ס6דס על ססי6 סרוממות מ5ד )יר6סרמז
 כסי"ות כין כממקר מכמי ספוט סמו וככר . קותו וסוככ סעו)ס כ) טממל6 כשורטס ,וקוהי
 גט . 3ג1 חמס1ל מפל 06 עליכו המלוך סמקך לו( )נר"ס.י[ rmol , כו (nthlc וכיןע)
 )ע5ננכס טוכס תחזיקו Sb פרס )קכ) כ)6 נעת ע) סרכ 6ח סמסמסיס כעכדיס חסיו06
 יןעת וככר . ממסידים ננדח זס כי , זעחכס למניס חמט6ו )כלחי ע)יכס טנניס מורקויסי'
 )ו וחק טרמו כזכות טה)ס ז") ו6ננרו חסוכס Sc31 עגוס כע) כהכריח גמור 5דיקמזקים
 כמו , טמיס מורק , )דכר זכר )דור ר6יס סטין פי ע) e1bl , וכו' חחליסכזכות

 ס6מרונס סס5)חס , )עלמך טוכס תמ[יק ") כמהגס ספירסהי מס סוonb , 6 כךיר6יס טססמיס-
 כן )6 , )173 מנכסף סו6 סחכ)יח רק לעלמו ר6וי להגו כס מעסק כי מר6סונסנדחס

 61?יס ח( )מסל' סקכ"ס ט) טעטועיו סו6 כי סגכחר סו6 כס סעסק כי ס"חרוגססס5)חס
 טוכס רומס 8עו , )יו5רו רוח נמת עוטס כהורס כעוסק , 6דס כבי "ח וסערותי ,טעכועיס
 ch כי יוסע סיס סל6 סריס מננעטס וידוט , ולמד מ6ס מכונס )מי פעמים מקספרקו
 וילק סלל מ"ס סו6 . כקכיעוח סחג6 6מר ע"כ התיו 6והס סרס וסיס א הניגסמסכת
 כסייף יסרג יניף וד)6 , עמיו 6) י6ספ סחורס כ) למדחי ככר ס6ומר , יסוףמוסיף
 כה כ) סחמידס וכילד , כתבו סיום כקינו וכו' סדכריס וסיו לדכר ר6יס . nl~rlbמיחס
 6כ3 , רגלך סוקר גס( )מסלי כקמר )פרקים סכ"יס כדכריס כי , כלחם לעמוד הוכ)טל6

 מב) , 56)1 מרוט סו6 חמיך , סגי סכע 6)יו כטכ TD המיד 6חד כרכרכמהעיד
 : וס)חסמכרכורים

 . סהורס נסיג 6יך סיטירגו סוס סמכם ש . לחכמים ועד בית ביתך יהי , יועזר בן ירשיר
 מסי" נחכוכ )6 כיוטינר

 מיגר ס' מכרכו מי כי , מזמניות ?ס5)חוח כסקר מוסנק
 סהורס וסח , וינוח יטקוט ו"ח"כ זנננו ק5ח )ו יספיק מכ) ינ!יו כ) 6חריסס )חזררריך
 'ס( 3כמדכי ז"3 לכנרו , סמיחס עת ען ימינו כל 6חך*ס )רדוף 5ריכיס 6כו כי כןשינס
 ל46 מנקטים כ) מרס מקרן "רוכס , מיתם כטעם ScbJ 1i'Ch ק ימו כי 6ןס סהורסז6ח
 יססיק' ל6 , וטד כיח כיחך יפיס מזעיך )כן . נ!טככס הדר וקל כיהב 6) טיכי6וס עדירעפו
 פג* 6ח סככ 6)6 , ה"רוכ פכם כ) וסל כרחוכוה פעם כהון פעכ דכריסס כממטמעלך

 6תד מ5ך כזק טינ!סך לסטר סכככךח ס5ו"ס כמזו ולפי . ככיחך המיך טתטנועססדכריכ
 סמ)מד )כוו ויכוץ כסתמךתס כדכריס נקוז ס6ככיס ככע כי וזס , סכוגס הוסג)כ)

 כנעלס כי וסענין . הקנס )ו טלין סכסכך הןכ )כלי רומס מנמו גסגס , כסף טלשטחון דומעי עמו דכר ; Jor ס) )קיהון T'~k עם )פני דורס ה"מ )מס rb"5 , מלמסוסנשורס
 סמי" מהנוכח כ) כמנגס ס"ס פני*4

 סהכס : )פ"ע
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 11ד ראשון פרק אבוהמסכון

 אומר יר4שלם שיש יו?ט 9ן יוסי ה : ייךיסם ית ס??א שעה רהבניקסם
 סטשה עם ש?ה חרקה ושל קיטף 9ך חננים ה?י4 לרןסה 4ר4ס נישף:סי

בארדע
 ו'ל י:ב"ץ יוסח ר' החסיר טהיבפירוש

 ~hS_ 6עס והחרס ו"סנחו , )מוט (nybr גוזניק ל6 רוחגיח מעלס סי6 ס6רן ע0 ע3'ממכס

 סו6 6כל עמו יחס לו 6ין כי וכר"והו , סככל מ5ד סחוף לס0 מין כי לנד מדמיוןמ5ד
 CD וככן מ~( )י"יק"ן סכי"ח 5וס סככס 1)11 , כלס סמקגגךיס סדרך ohnt(1 6)ע,מנגו
 פן מעמיס כ' סטכר יר"ם סל6 סכי"ת סקפיד כי וגו', מסער דרך י65 ל" וגו'סקרן
 ני"חו כי כרמכו סס0וק כ,כיר 1ל01 , לקירותיו מכית וקירות כיהו לכעך נעעע'יבוס
 י"ס לנד סומיון מ5ד סיתס ס6רל עס לסכה כי מפני or וכ5 . לזמן מזגנן "ל6 סיתם'65

 סיומיך כל 6כל )ז0 י5טרך )6 תכריח פסטגהו סכרין 6כל , )כסוף וקמעם מהחרסוזנך)
 סעג מעמס הון סיס זס . 13 כ" "כר כדרך י65 תכן כלכו ס6סכס טד)לסהנ!יד
 ;-,'מ ומפרד"ס olo~h לגו טסם לב( )נמות ולנזרו כו כנז"סו עד כתוכם ס"סליתסיס
 נ:המנק וטוי סתכ" זס 5וס לכן . סנוחכס נגן מרחק למחגר מהון סלסל 6ח )1 וגססיכנס

 : סמלמד ענין חקן וכ,ס , רגליססכעפר
 הנינזר "ל כהוכ ומ65חי , כע5ננו כלנווד ענין הק; . דבריהם את בצמא שותה?הוי

 כדכדי,:ם לדקדק קריך ולזיגי כעיכי וסוהוקו רכוה פעמים כמעתי: ככר ה"גכיכ")ו
biht0ולס"נ!יגס )קכל , b~b כזכריסס ודקדק , ננימיך סנ!עתס ל6 כקילו כ5מ6 סוהס סני 
 לעולס מתסיס כרופן נסדרגס סוהס וסוי ז"ל סוטן ן' סר"י וכהכ . כסכלך סיתייסנוכד

hrj3, 6ל r]1bls המיד סחכמיס ט"גסיס טמסיוח לפי כמעתי וקני . והחנק פיך "ל סירדן 
 ס"' . יכריס מלטס ימסכושכיחך

 ל6 כי כב' , וכננעלהס כערכס סתורס תעריך סל"
 ל6 "כ כקמרך פרכס הלמוך ל6 כי סנ' . )מרחוק )למוד תלך 06 כמו דכריסס'יערכו
Ttnib~סוהס וסוי 6מר וס טל )חקן , למכמיס ועד כיח טכיקי כיון )ממר ללמוד סיום 
 ש לו ויטרכו , גדול כערך ממיס יעריך כי , )5מ"ו כפוחס גמשו חיליפיסס כי ,1נ5נ)"[
 . וגו' הס"ק כי כי וסימן . קביעות , טפלות , חמק , סחנה כרכרי רכריס ג' . סןנס?יסהס

 : טופס וסוי חטק , מה6כק וסוי טפלות , ניחך ימיקכיעוח
 "0 כי )וומס נמלה כעס מ65הי ל6 ש . לרוחה פתוח כיחך יחי יוחנן בן יךסיפה

 "תריו כהיכ ירי ופור , מלכון על ננקיטכ ז0 וקין , יפוח מכיס נסגר סענייסלקבל
 יכת מיה מס , ס"טס עס :יחס תרכס ו"ל "ומרו ענין מס ועוד , כיתך כני סכיי0ייסיר
 סתכ" מדכרי לליס וככילו הפירטו כמו סכית)ע)

 , תקודם עס ינןסר 6יך , למרו כחסתו
 , ממוקי כלטחו 16 "ברגו 3"סתו "מר ט)6 , מכירו 6סת סי" כי לזמר מדוריו ר6יס*"ין

 : "סול מעט 6פלו תרכס ו6ג 16מרו מסו תכירו 6סח טיob 6ועוז
?עתה

 . cvc~l , לעני שחן סדנר . חלקים נ' ס75קס סם ע"ס יסעיס , דעתי 6ני"
 "נגר , מפיוס וסוף טגמסכ מן גןולס למעלס ol~:ho כעיני כמסי סכלתיסח)ק

 ס5דקס כי כו וספלון , ק5רו "ונגרו לעיין וקיוי . וגו' לסקס )גס ולעו י( )סוספ,סכסוכ
 לוקם רודף כ"ז )מפלי וזמו , חסדים וגנוילוח ל5דק6 כחטכת יסות סכיס כסכר'סגעטיח
 גת( )'סעיס ססרסס "וחס כפירוס זס כל רז") טכי6רו וכמו , וככור 5דקס היים ימ65יהסד
 טמחנ4 טיפ)יג סורו , 6ככדך כמס לי כקין לפי כפסי ת65 טי6מר , כפסך לרעכיתפק

וקר"תס
 כמול"

 וסננפייסו כרכות כטס מתכרך לעני 5דקס מכותן עוד וקמרו , רכ ס))
 מסמח כקילו סענייס וסנ!סמח )כ )נסכרי קרוס סטי"ח כי , מ6ד גככו ו") ומעמס ,3י"6
 רם לנור כס מ( )סס ו"ננר ט"מ יסעיס סקדיס ולוס , סטכינסומ

 ונס"
 וטפל דכ" וקח וגו'

 גדו5ס חז"ל eri1 , ס"ומלליס )סענייס והרוב ססמיס נפטמי רחוק רחוק סס"י כי "מר ,ווח
 ומ15פ , סעגייס ;הפוח כין כרוים סכ;י;ס גי , עגיגס פגי מסקכלת שרסיסשעסת

כהכלהס
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 ראשון פרק אבותמסבה12
 קיחו2 שה הסך של השסים אשרו טנאן * ~ערי ושקה נהין(ר %ל ש?ר4?י'ור%

עם
 ז'9 יעב"ץ יוסף ר' ההסיר כהרבפירוש

 ומתוססנש מתרכס hhh.. סטכיגס פגי סקכלח נין מ551ח 61יכס וגטקס למססקכלתס
 סחג)יתיונ4 תכלית bS01 כוס S"rn )פכרי טעם מס כרכרי סדיר 6ין ו6ס . סיעורלקין

 נסס. טיטממ 115 לתועלתו נס טכן וכיון , "מר רכר מפכי תרמס ו6יך טכעס פגיסקכלח

 פד לדכי על מיוסדים ס6דון זס ודגרי . ננכוס סממת וכ"ט סמהס מחוך טורס סטגיגסכי
 .. לרוחס פתוח כיחך ימי 6מר ו)זס . עור סחכמע וכמו ע"ס כככי6 יכעיס דגריוסם
 )מיותר סעיקר ע) סוסיר 6כ) , 6פהמ )הורח דלתי ל6( )6י1ג כמ"ק , )עניים 6ננר)6

 לך יספיק 1ל6 , לרקוח סעכייס ויסוימו טככיהו מטוכ כיוחר מעניים טיקכל , לרוחספהוה
 )גניך. טתעטס כמו לערס לפרח )כס ע) וחדכר תכממס ססוכיס כדבריך גס 6כלזס

 כסגךס. ת,") תיקון ולמד 5מ . סרטון ט) ומהימכ קמתן ענין 1זס . סספר מכיחסכ6יס
 דיטרbr~h3 36 סכ6ס )סוס ענדי סכ6 ססח6 דיסתך) כ6רע6 סכ6ס )כנס סכ6סטתך
 מסיוסכנג חחכייטו 6ל כלומר , טלחגו על סיוטכיס סעכייס עם עלמו כלל , מוכיןנכי

 כני. כלנו גסיס סנ6ס ולטכס עכטיו עכדיס 6נו כמוכס כנוני כי סולחני על6וכ)יס
 .. כננוסס כמוך ענייכ וימיו דכרו עיקר וסך מפיוס ע) ס6דון( זס סזסיר ו)זס .מורין
k-r)tחרכת: פן, לך מטמר עגייס פיוס ע) טס,סרתיך 61ע"פ כסונר סיהס הרכס 61) כמסיך 
 ורקדקר , 6סס 6מר ו)[ ocbo סעס זס כי וקולי , כעכירס ס63ס מלוס ותסיסכו'

 טלוהי. כי יזיק )6 וסמעט סכעל כפיוס תרכס ס"טס כפיוס טסמעט ומס , ,6ת עלחכמים
 .. לכיחך ככיתתם ע5כ סיגך כי )ס )סר6וה כדי יסיס סנ;עט וזס ; )זוקיס orbעטם
 6מר כי ז"לקמרו

~ob 
 ,.. תרכס 6ל סנינו כך ל6 יוטס 6"ל י ללזך נלך דרך 1flbs )6סס

O~oרולדה סיס טסות , ס5ויק מכוער )תוכו סכככר סמוסר ו,ס . ללוי כ"י,ו )ומר לך 
 6ער' , כזס עמס לספקיך ר5ס )6 וסוך , סק51ריס על סכ5כ ם,כה מסטעס )ס)סטיכ
 וסככי6 . 6חר כטךס לוקוס חנכי 6) )פיכך סגעל ס6תר מס כחי טתעת ככר כ()רות
 סמהסנופ חטוכח סיוס סטנייס וסיום , וסגול סנ5ע הצונח סיום ס5דקס עטיית טסשטעיס
 גחן )יסע.ס 6מר . כסר ועד מנפט מכ)ומ מ6ך מקוח מדות ססן וסנטוס וסודוןסרטוח
 נוסרם, 61רוכחך 16רך כטהר Dp31 6ז וגו' )רעכ פרוס ס)6 וגו' הנהרסו 015 קס)6
 . וגו' ותפק 6חת תוטס מתוכך תסיר כקטר 6כ) , כ"כ לקל קרכתך olon ל6 6כל ,הלמח
 .. כסס וטננח ספסוקיס קשר וסכן . חקרך 6ז , תחר5יס סם טחוט6יס כנוס ז"ל ט6מרוסמו
 שקילר 06 כ' , כרכות כי"א תתכרך סו6 כי ס6' , פכים נננ' גרולס ספיוס מעלתוסגס
 יקרי יקר 6יזסו ספכימייס, סכ' ועם סחי5וגייס סגגעיס מרפת סתמן טס , תרקהות כ')רופא
 סחע6נ4 , ומעולס סמט6ת ע"ר כ5דקס ומגזל סמתס מולי רפ6 ויכעיס . סטני סו6סל6
(sc)י סנאים טת6 610 כי )סס"י קלוכ סיותו וסכטימו , גפסך )רעכ ותפק מוטס ננחוכךקסיר 6סי רס61חו וסזדון סג16ס וחולי ; )רעש סרוס ס)6 סעולס , רטט חר5ונוח פחח 

 : קונו )כין סעכי נין פלוס מסיס סו6 כיסג'
 4 שהיסס )כו6 סמי5תייס ורך טפין למכוצות ל6 רחכ למקום . לרוחה פתות ביתך יחיוקיא

 סיסיסי,, ס)ימוו מלוס ע) ססזסיר כמו ד"6 . מיד יכנסו כי ניחך גני עניים יסיוולנס
 כ6מרכד' גדול סתועלח )סיות חמיו, 16קס )קיים סיטהד) ס5דקס מ15ח SD סזסיר כךגקכיעוח
 פעכו' ככיחך )סיותס )ך יספיק ו)6 , וכו' עגייס ויסיו 6מר 1)זס . עת ככ) 5ןקסעוטס

 ככיחך סעגייס יכנסו 6מר לוס ן סננקכלס יהכיים טל6 סאסקס עיקר ר"6 . שספוט5מח
 ומזגן , נכון )י נרסס ו,ס , סעודתם סכר נחסנון ס5רקס לחס )חח וסחגליח , לוחך)סמט
 2 )סטכיכו כמס לך ט6ין כיחך דוחק כרקות מעגי יתכייט סלן לרוחס פחוח כיתך יסי"מר
ומלתו = זכרים ג' ע) סוככין ססיוס כ) כ"ס יכעיסו כרכות כי 56לי עכיעו . חבפים אמרוכמכאן
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 13ז ראשון פרק אבותמסכה

 יף יהגה רכ ?ף או~ירעשה י-ררוזה שן והישע * שסם קללי ~דבלי המאףשישניה בן :הוידע י : גיהנם יפש וכיפי הלה שדקרי יבושי לעולן נשמעת[ ק"?הש
צר

 ז" יעליץ יוסף ר' החסיר מהרבפירוש
 כממך וזים נח( )יסורס סים נטוכס עגמו מדוןר(ממל

 וססכיע.
 3עכין 0נ' . נ5ח;"ות

 נמסך זס ?) . ע31ס מרקות ממך ורכו סכ5מיי עולמו ענין סג' , רוס כגן וסייחחורכם
D15DDהפייסכס ו6ל ס6טט עם כיחס תרכס ו6) וצונזר מזסיר סתכ6 ור6יכו . ספיוס 
 ס6סס עם סיחס סננרכס ט) מכמיס צמרו מכלן , סטכח SD יחלם ססו65ס כי)ר6ס
 , רוס כגן ודייק ספך , תורס מוכרי 131ט) , ימגין ועלמותיך )סכ( מפך לעלעו לעסגורס
 מכופר 610 3טכע זס ימסך 6יך "3) . עולס מר13ת ממך 1כנ1 ספה גיסגס יורם1ס1פ1
 כ) 1") סר"מ וכתכ , מיין עיקר טסו6 להותו מכרס סו6 כי , )עלמו לעס טרם בצמורעם

 טד סיטננ6 קרי לכעל סחורס ס5וחס מס תריס 650 , עליו קופלת וקנס ככעילסבעטוף
 יסתחפו כוס , תורס ננדכרי וכוט) . מותו יוס מקרכ כומס החטוף כמ65 . ק5הו מח כי ,סערכ
 חט טסות ומי 6דס סל כמו מחטת וסתויס כחו מניסות וסיף טכעית סכס , סכותג'
 צוחו מקדמים מקנזסס עלינו סמקדם כי nse5bo וססכס , כהורס )עסוק טכ) ל6כח

 מסיסיכס מתרמק נזימס וססטוף , הורס רזי )ו ומגטין סעחננר כמעין וגעטסמלמעלס
 :סע)יוכס

 . הכע ומרעיכו רעב מטכיעו 1"ל כמיס סוף 05 6ין nhto סח6וס כי . גיהנם יורשומופו
 , לו פוחמין )יטמא נ6 צוקו מסייעין )ימסר כ6 ט"ך , עליונס ממכס 56)יוסו6

 כי , ס6סור )הסק יכ6 ססיתר נון עלמו כסס3יע כי , סקכ)ס למכמי )עין נחכור תעניןוזס
 כל נמסננורוה יפו) עו 56)1 כמורגל יתפייס 1)6 ססי6 ספחותס טחכוכס ככפטומהזפק
 ע5מגו סגגדור כדי נציגו סמוהר מן ע5מנו )ספרים סקדוטס מתורס אוחס or51 ,יקום
 strr סרמכ"ן וכחכ , ס' 6כי קןוט כי חסיו קדוטיס 'ט( ~יקיר Dlb~1 וסו6 , )ט63סור
 כי קןוסי0 וסייחם וסתקדטתס )סי( טס טנו וכן , חסיו פרוסים סהס כת"כ רציתי5כל
 , פרוטיס 6קס מסיו כך סרוס ס6ני כטס קווסיס 6הס חסיו כך קיוט טשי כטס "גיקזוס

 ספרי0וח 6כ) , ז"ל ]רכ"י[ סרכ כרכרי סעריות מן )סרוס סוס מפריטות 6ין דעתיגפי
 סזסירס סתורס כי וס:כין , פרוסיס כקר6יס סכעליס כתלמוד מהום 3כל מנזכרסי6

 יננ65 6"כ , סיין וכהיית מנסר וסכילת כקטתו כיחס וסתירה ס6סורי0 וכמ6כ5יסמערסת
 כסר וזוללי יין כסוכליי ולסיות קטתו כזמת טפוף לסיוח , רקוחו למטלות מקוס סה6וחכעל
 כרסות ככל יסיס סכס , כתורס זס סחכר'6יסור ט)6 , סגכלוח ככ) כרקתו ויוכרלמ1

 כשי כרכר ו5ו0 ; לגערי 16חס ט6סר ס6סוריס שפרגי 6מר סזס ככחוכ כ6 לפיכך ןסתורס
 נסוהיסן 56) ננ5ויין ח"ח ימיו )6 סומרו כעכין כמסג) ימעט , סננוחרוח מן פרוטיסכנסים

 , סגסס ס6כי5ס נריכוי ננסחנ6ל נפסו יסמור וכן , נננעוסו סיין מן עלמו ויקדם ,גחהנגו)יס
 עד עלמו ויקדס , גכ)ס ךוכר פס וכ) ט( סעיס ) סכחוכ כמקמר , סגמ6ס סוכורומן

 : irrr סרננכ"ן דכרי ע"כ . ימיו כ) כסקס טיחס טח סל6 חייך ר' ע) מ"ט לפריסותטיגיע
 כלחון bl.-c )י וסנר6ס . מלמד ויכקס )לנווד טיסתך) י"מ ש . רב לך עשה יהושע1

 ))מור תוכל  06  מחברך  טלתמבמח פי SD 6ף יקמר , 61)ופו רכועסקו
 6תס כי גליה כן עסית ו6ס , ממנו דור ללמוד כדי עליך רכ תעליסו דכר סוסממנו

 לטמס.: כס עוסק ולחס ומע)חס סתורס גור)יודע
 טחטעכר וצמר , מסמנר סנוניך סגרו) סתועלח ככוסף סו6 טוס סקכין . חבר לךוקנה

 טינ~6 עד מתח)פיס וננזניסס 6דס כבי סטכעי יווע כי וזס מכריך. למרותמכותיך
 ימד תכריס סגי )סמ65 ירחק 1)1ס , וס6כי)0 ססיגס כעגיגי מכרו סקוסו מס טע56מך

 6סר סלחו מן סטכיס טוכיס ד( ישלח ססעייס מרמז וכננו , 6חת תכובס עלמשכלוים
ים

--. - . -. . 
- - -  

-  
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. -  
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 ראשון פרק אבותמפכה 114
 נע משכן הרחק אוסר האישלי גתאי ו : ןכוה עקף סשךם קל טת עד 3המ קשר(

אל
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החמיד פהרבפיווש

 bnDe על כן 6מר 6כ) 1 כמכןתס hSb )ומר רבוי סיס 1)6 , כעמוס טוכ סכר לסט'ס
 סכל מן ס~י6 כעמלם קמרו סו6 1 3סגךס סססדס ע6 כי מוכס סי6 , סגפם ס5)מחיסיק 3עמלס טוב טכר ממכס גסימסך סז6ה סמכרס כי וקמר , מכירו נחכרת 6חי )כ)'סמניע

 פירטתי וכנר . רעם לרמסו כטס bS סו( )המליט מלוה הרי"ג כסס טסעמיד דברים"י"6 6מי ומירוח גטים מגס )הנס 1)6 . כסססוס הכרס י65 כי סעו)ס כעגיגיגעוסקיס
 : ססו65ס על יחר ססכח כי לעמלך חמוס ע6 וכו' וקלס רכ לך תסס hs?,i סזסיר ע"כשמקומו.
 , ממנו ומגרוע )ו וסרוס מנעו סמטונ עם יהגסנ 6יך סגסנס גחן סכחכ מי יט . דן;והוי

 וגתן , סמכר לכלו) ר5ס כי סוד )פרס ים 6נ) . 6דס כ) דנריו סככת פי ע)ו6ף
 לפכר מכרו פטנות סוהר 6מך וכ) כס)כס סננחפ)פ)יס כי , תמיד מכריס יסיו 6יךשול
 זעתה לנזות כוונהו 6ין כי , ,כות )כף לוחו מהיין ס,סיר ולס , קטסס )ידי לכ6לסם
b)hז" סימרו ומס . יפוח פנים כסכר סהירוחיו תעיין ולכן , מכרחו לפי סכר6ס מס 
osltSיכרי כי גן 6ע1 , סחג6 יכרי סותר ק5ח וגריס כ)ססיס כעעיך 6ךס גגי יסיו 
 הכוט bSD כדי כלסטים 3עיגיך טיסיו מעמס קורס s,,r ומלמרס מעמס 6הר סתג6וס

 6דם ככ) יוכן סמ6מר וזס . כסע)מס 16 63כןס חת)ס מכיחך ונר גמנ ob 6כ) ,למהדס
one(מ:)ץ לטע )3ית נדיק מטכי) כ6( )מיי כמ"מ חוכס )כף )יונס ים סרסעיס 6כ 
 מקט) כמעסיסם עוטס סלינו פי ט) 6ף )רטטים סמתמכר נחן דר' וכלכוח , ס )רעיסעיס
 כלו טגכר מי טס טדכר חמ65 סחג6 וט כיכרי וכמהדקיק . וכו' כסס כיו65פורעגוח
 6כר פירסו קדמוסו 6טר סחג6יס כי וזס . ע)יסס עומד סעופם 6סר עננוייס סג'גידו
 עכס 6מר מהורס כגגך . T'Dn ויסתרס כיוו ימ165 6יך ע5ס גתן ע"ס וסול , כידויעלו
 . סטונים מטפיך עמו )סתמיד מ3ר )ך וקבס , ספירטהי כמו ס)מד 6חר יונן וזס , ר3לך
 מעסיסית טיסיו ס3ס ססוכ סמכן ועוו , סתסוכס כ6גרח ז") ר"י מחסיד טכוסירנויכתו
 , כסניכם גהלס ססמעסס כיון כמעסיו )סהפ6ר הסס 6הך מקוס ימ65 )6 כי , טמיס)טס
 ועות , )ו )סטיכ יחוור )6 )ו ססטיכ )מי חוכס )כף ידון ס"ס , כנ"מ )סתנניד דןיסוי
 כמס (tDP ד3ר טטמ6י סורך וס )פי ונ") . סימנס )מע)ס 6ין נ"מ ע5מססמךס

~Dbn 631 מכר 1)6 לב ל6 )ו טלין מי טס וכו' קכע תורהךעכס IIDD : 
 טטינה רטע יט וכי רע )יסע 16י ג( )יכעיס מ( )קדומן מ,") לנזרו . רע משכן הרחק נרזאיז

 4ף מרע מן רע סרסע כי מןכריסס גראס . וכו' )כריות ורט למטיס רע 6ג6רע
 לספך לומר ראוי וסיס ל6, סרבע וע) סרהק רע סכן ע) סה:6 6מר 6יךי6"כ

 הדמ"ז פן מוסקו מרכס סרמק 5וס ולס , 6דס ס) טכסו גוגכת סרעי0 כטכונתוסתסוכס -
 ממני כסחרמקך )איכס )הום וקין , סטכן 6) רכס ססחננדס כי , הרגים 1)6 מכיחוגיתך
 כ" , ממכו )מתרחק 6ין סרסע כמנס . געולס "חת כסכוכם )דור ס6גסיס )כ) b"b.ני

 . ומהן כמטף עמו תתמכר 61) מלקות כטפחי טפו חדכר 6כ) ויויקך )16יכ )ךימסך
 חג* יחן ספק כלי 6כ) עגיו טיסיס מכתימו 6עי מתהכר סו6 )עגויס ו6ס ,'כמוהם כודרי ישן מתמכר סו6 ))5יס 06 ל") , יכין סו6 ל)5י0 06 נ( )מסלי ע"ס אמס6מר
 מעלמו רטע )מלתר כיון , נסוכים מסהנר ססו6 כיון , כעיניסס )חן טיסיס סכריותגלעיני
 י סרסעיכו חכרת כי , ס5דיק מן יוחר סרע"ע מן )סהפעל סו6 קל  יותר ני ,  מתפירילריק

 6מס , סזדתוח מן סמסריס )5דיקיס יפיקו פ:עיס כמס )ידי סס)מוח'ומקרכת מן)נרמקה
 ; ונקית* נעיוחך חמיס 61סיס ים( )חספס כי ימסקו Sb ענןך מסוך סזךיס מס6גסיסגס

3)סעע : והפעימנו כמקומו הרמנ"ם 3סי, ע,0
 ; לרמש 6ה 1)("6 חסמכל 36 ימל"" , הפהק מוסיל מרע ו)זס מרטע נבע דלע . יז כשיעית זהר עמ'8

 1 , וכשש , רע סגעססנע,
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 נ 5ה ראשון פרק אבזהממכה
 ר'רינרהל

 ?'iy1-י
 בן שלמעט ישא" בן :הוךה ח : כפראנויה טן טפימליש וטל

 קשתיך ההידין ועדשי יציף מעןש אל אומר דשאי וז :הדה * טסם קילו?מח

 נעיגיף והיו שלפניף יכעשזמרים בר;ן~.ים ושיניף והיי לפרוף עימדים דךיןבשי
t~?1?יאבטייין שטסה י : לשקר ןלמדו מהוכם שבא בךבריף זהיר ור,וי קאדיםשת מקקיי טך?ה קמ איטר קטת 14 קקעין מ : סדין שת הפסם ?וקללי 
 * 3קמהזלי

 תקידע ואו לי4נות את וקנא הכלאכה שה %ב אוטר זטץעק
לרשות

 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' הניסיר פהרבפירוש
 כמניד לכדו ס)" פי על ו6ף 56)1 סגפקד סדכר כסמירת הוטס טסכ)0י י6ננר , רכמפצע
 ספכעיס רכי ססס מידוע כיון )רסעים סננתמכר כך , פוסעסו6

 נקר"
 _יך6 סוי , )רבע ההחכר 1") רם מצכן סההרהק סי SD "ף "35י עגינו . תתיאשןו:ן : ככוהתיחטף פ' ע) "ף פוסע

 נלנ) כי , כע5ננך תכטח 61) ותמכ1)ותיו סומן מקורות)ע1)ס
 סו"

 "ו כטווס טהור
T~Dכי , סכע חכמיך וימלקו עם ס' מוסר נ( )מבי יונס רכינו סקסר כמו 1 נ:סם"י מוסר 
 לח"כ / יפרו5ו יקכיך והירס סכת לסנייך ו:מ)6ו וגו' מסעך ס' 6ח ככר )טס( 6מרההלס

 ס,דס סכע כי תתי"ט ו6) ו"6 . וגו' י"סכ 6טר 6ת כי וגו' ס' מוסר כן ימסך )6Oh1 6מי
 כן 'נ( (cc נקמרו פט"ס רמ; 1ל;0 . מהכירו טיק ננט5מו רסע כלמרס סעכירוה ")מוכך
 כעגור וסלן ן  ממלכו  )מן )6 הכס עטרו ס6כ מוסר , 6כ מוסרחכם

 גט6ר גערם טננע ס)"
 ס"ס תחסום ו)6 , כנך ויסר הליך כנכר גrb 6'~ )כן , מטכעו סירס "סר אוחסכ)י5נוחו
 . מיגוני יה"ר )6 ו6ס ירסע )רתעהתחכר

 ועיי"
c"rh 

~nrrrc 
 : ססורענוח נוו התיי"ס 6) וכו'

 סי0ננידו מנס פסס ולפי . כגפנם ותתנוה סהוכעיס תכיפות ועורכיםזיניס )נעלי ססעגוח מסדרי סם סדייגיס שרכי . הדיינים כעורכי עצמך תעש אל . יוהךךהח
 . סדייכיס עורכי קרקס ססעגוה לסינוט פסס 6הר פעם ויעוררוסו מוסכם מקוססדייכיס

 ספירה מי ודכרי , סךייגיס כעורכי הסי 6) )ומר )ו olo ועוד , עסקיגן כסופעני וכי ,סריכ לכעכי שמגוה יסדר ס)6 לריין סי;סיר ספירת מי כי , o~orbc );6ח ג"ס סי' נ!65הי1)6
 כענין ס5דיק )דיי; טס;סיר וסג") . טעם 1)6 רימ )ו "ין רקס[ )סול כ6' "ורכיסורכ*ךכמו

 6)" )ויין סבין שיזוע וס61 ,דק
 )6 סריכ נעלי כנגוח )פי )דון )י וים , רו16ח טטיגיו מר4

 נסיותך ט5מך העט "ל קמרו סו6 . כטענות כסחירת ולחטוב )סתס)פ5 בטפסר מסלפי
 סוהרת טעגס ננחסכתך תוליד טמ6 , ומפכו דכא מוטכיס טסם סדייגיס כעורכי ודןיוטכ
 מן )כטום מכס or , קרוכס "5)ך הסיס ססעכס onib סריכ כע) וכסיסעון , ספ)פו)ע"ד

 ס)6 כדי , וכו' )פגיך סדיגין כעלי וכסיסיו עוד תסיר ולס . קרובך מסוען סיס כ6י4סלמת
 : כעיניך 5ךיק 610 6טר לקותו נוטס מהסכתךתסיס

 מרב" הוי . ען::עוןפ
 סטעגוח יחקור ט)6 )מעלס טס;סיר כעכור . העדים את לחקור

 כי , ננסוכמ זס סרי סעדיס rh )חקור טסמרכס עכטיו כינר טפירמחיוכננו
 4 כדכריך וסיר וסוי . כטענות כן ט"ין מס ס6ננח ט) לעמוד סכה סעדיסמקירם

 )עטות ילמדו כי , כמקלת ססוןכ מפגי כן פסקהי כלותר , כסעס הגלם 6) סדיןמשתפסוק
 כיול" דין לסם כסיוונ!ן 6חרח פעסכן

 : כוס
 כס ותתכסג bino(o "ה 6סוכ ו") טוסן ן' סררי וכתכ . סמ)וכס נמרעטווס סנדולי סיו כי סדין וס )פסוק crh1 ס"ג:יס )")ס . המלאכה את אהוב . שמעיהי

 נתסיס וכהיכ מ"י יוכר 6סו , כגניוס נוסג ,כך כס מהעסוק )6 , כס וסתככדכשפקוח
 , סרכגוח rb וטג6 . ת"סככס )6 )מס יס:פט סגוף מפיס טסמ)6כס וכיון , כפיך יניעקנה(

(hgn טן , )הטוך )כו 5ח ועגנסה ס"דס 6ת תהנרה( די ומין , טהס:":ס רמוי bic) 
הררותש
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 ראשון פרק אבזהממכה
 3ל21 וטבת ששאיסהובו קדקייןם סקורי הששים איטי שקש:ידן "לרשיהן:
 שם ון?צא וימו,:ו אחריכם הבאים המיסיךים ךן'9הו רלך2ש טנם לקקרם:סקלו
ל ?ל טה71יו הוי אוטר טלל . טסם קמלו 1ששאי סקל יב : טמסצל?שום  

אמי  ז"ל יעב('ץ יוסף ר' ההסיד מהרבפירוש
 השחש 61) . סננלהכס Db ומסוכ מנגו כרה להריה חלדוף 06 ו6ף . למכיסחרצוף
 וסיף מרייס מו)ירס סכט)ס ; סגוף מהממת סמ)"כס , וקנפס סנוף כוללות סקסתן ,ערסות
 מטענדפ סריות , )ממות כידו כי וממייכהו כאליס מקכרת מרכנות , רעיה מהטבותסכת
 סי6וי ומס , מכרי וכ) מולי כ) סכת ו,ס , נחגו יימן 1)6 כר5וגו י6כ) hS , ס6דס5ת

 SJh . )תוע)הו כמכוין כן"6 . לרמיו כעכורת יהטוכ קוכן )עכוךת כמהטכוס)מסוכ
~l::DS זסירין מוו סעוסקי0 וכל וזמו , כרכס עליו הכ"כפרן : 

 הורס ניכרי ט)6 וכר סורו טל6 י")נ . בדבריכם הזהרו אכמים אומר אבכמליךןיא
 סיה3ס מס ותוך , עסקיגן כטופטני 6עו נכון ו6יגו , גלת עניוותהחייכו

 מפירם מי גס . סרעיס סמים )ננקום והסופול
 סננ"

 יה5ערכו מט6 16 עון or~b ע) תמוכו
 כפכרי מחומס ספריטס זו , דכריכס יפר10 ססס וסמיגיס סרעיס סשס )מקוס)אות
 רני( סתג5לו וככר . סרטים סנניס סכותים מס שננס סת)מידיס כי ג") )כן .סתג6

 )ננמוו , מלך נסיכתי )עמוי כתוכם לנכות סגות or3 )סס 5ריכיס סס כי ,גטתייהס
 ספך סירוטיס יסכלו bSn כאופן כךכריסס טידקוקו , סנכוכס כ6מונהס עולס נדווי.כין סנהנןלי למכמיש סזסירו )כן , )זס 5ריכיס סין )6 "דכנקגו ע) וכסיוהגו , סעתיס כקלתגפרן

 וככר . כך טיפרט 6ןס )טוס ימסדו )6 כי ירנינו )6 6ננונתס כתוקף סס כי ,"ננוגהס
 לכן קוום זמנים סיר ג( פרסם רנס )כר"סיח ממכס כננ6מר סגתפקרו )ננעטס מלכסקרס
 סשנ( )מקוס ותגף שהוכו טמ6 . אמונתם לוע נסס ותלו , רניס 6הריס וכמ6ננויססיס

 סם כי סכזמנס )תלמידים מסט 1)6 , זכרנו 6סר לקורך מתלמידים וילננדו סמ"רריססרעיס
 מקום ימקש פן כמריסם סנאים )ח)מיייס הסט 6נ) , פגומס כווכתס סטין ירקועכר

 נעלמם ממס )פי ימותו כר וננתוך , כסס ויצמיגו )דכריסס סרעיס סנניס סכלות)ממכיס
 : ססס סרעיס סמים כטתיית מיתהם סיו4

 המרו פירמת ואפטר . מתח)) טנניס סס מ"מ נמ65 כאומר . מתהלל שמים שםיב2צא
 ססי6 ססומ6ס רוח כסס )ס5)ימ מוככיס מקוננות )סיום , סרעיס סנניס)מקוס

 : כס סקןוטס ססטפעס עיני 6:ר סקדו0ס סקרן ספך ((
 מתחימיו טתס6 כדי 6מר . )כריות ופוכ )ממיס פוכ מ6ד טקס סיס ע"ס אסרן . חלליב

 ורודף וסוך ממנם טתפע) 6כל , כך קכועס ססלוס תכונה כמהסיס תסהפק)6
 6טהו OD יתיחד ט)6 כעכע 6מד oTh כי אסרן על קנגרו . לכריות טוכ הסיס 31זס ,צ)וס
 o55b וסלך לאסרן סוכר תודע , )רקיע מתעלס עד כאודר , "סרן 0) כפגיו א סתרוקכד
 כמזימך לך )ו 6מר , כן ועסתס קרור סס )י סגפן כעיכי 4 סתרוק ממך ככקססי6")
 6דם כני סני מרגיט כטסיס עליו קנגרו ועוד . ככועסך קיימס ככר כי קטתךכס

 טנתקוכע ע) סערו וננננרס מהחרט חכרך סרי )1 וקומך "הד 56ל סלך סיט יהדסנתקוסטו
 מכרי מכס זס )קר6ח of סו)כיס כוס זס גפגטו , כן לו ואומר ס"חר 56) וסוגך ,כמך
 גד4 )מסלי נאמר כו וכיחך ,ס כעל , סיו טל6 דכריס "ונר סי"ך,סיס מתמס ו6ל . )יכנחו)
 טוכ. כ/4כפ תכ6 וע)יסס יכעס ו)מו:יהים וגו' ענים יקווצו 6תס לדיק )רסעאומר
 מוס סי6 סמוכימ סכסן וכיד , כמוהס ורעס כקוקס מרס סמדוק ככ) 6ין כייאמר
 . עמים וטכוסו ספה טוכ כרכה כליו תנוף ולוס , מעון רכים )סטינ כדי מ6דכליתס
 י~וגנ כי ולסרן ע) טיקסס מס )תרז ע)יע וים . rrr~o נמוות זס ע3 )סקיס יט1נן

 כסלעית . : ככר נך' סנ,עכס מכיל פ'ש סועס ניהע)מי עי'%
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 17מ ראה2ון פרק אבזהממכת

 אוער היה הוא ? : להורה 4קהך?ן סזך4הז שת אוסב שלים ורלף שלום.אוקנ
 -.- בם4א 4ךטשתטש הלב ויטליא יקף יךיא :מף כוסיף 4ךיא ?חח מכד שקא%ד

 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר פהרבפירוש
 מן מטוכ סטטוס כי וסחטוכס . מפיו סקר מ51י6 סיס ו6יך סקכ"ס ס) מותמושהקמח
 סכזכ כי י9 עוד . ס0לוס מפכי לנגוח ר6ס ולוס , ס6חרתס 3ננסכס וסר6יסס6מח

 כקמן כיי uh כי ימסרו ו)6 , )הרופות מ"ר ס5ריכיס סממיתיס סכו0כיס כמו מסוסחגופס
 cb כי כסס לססחנוס לסור מרעות סמדוח 6)ו כך , סכריות ימיוז סל6 נו יכטמו,ימסיך

 א : יכעס ולננוכיחיס וסו , סנסטוח חח כס: לסחיוהסנוכקטיס

 כחוח 6דס )כיה %ך 6יך קרס מכתי כן סוכיס כן 6ני הקמר Sh . מתלמידיוהוי
 יטופל מלך מרע"ס ט) Ch'1 כ"ג טסים מלסרן 6חס סטוכ , sr~hk כינו סקוסלסיס
 כו מפ5יס גמורים בתי ר0עיס , טל1ס 0וג6י נמוריס רסעיס , כסקס ח)וקוח ד' . כןבעומס
 יכרחו חכריסס ככרות 6כל 16הו מכקטיס גמוריס כלתי 5דיקיס , ננמכירו 0יכוק0וכחגויי
 לס( )תסלאו סכתוכ כיון ס6חרתס סכת ולץ . 6מריסס רודפים גמוריס 5ריקיס , ססבם

 : 6חריו תרדוף ינרמ chn ר"ל , ורופסו טווס3ק0
 עוטר כעכור מעטיר גן 6ת ס6וסנ כי וזס , )0מיס סוכ לפיוח כוי . הבריות אתאוהב

 ופירט . )תורס וננקרכן ו),"6 , כור6ס כעגור סכריוח rh סי6סכ 0ר16י כ"ס6כיו
 HSh מייס סכסכי כטלר ס6גוסי סמין לסכה )6 , סכריות 6ה 6וסכ . s~r טומן ן'ואר"י

 , י)ךו כקילו ס0"י )עכורת תכירו 6ת סננקרכ , ית' ס0ס ענוןח וסי6 , לוחנו סמימדחס6סכס
 מועי)יס סין ס)6 מתרעם סיס ירסיס . וגו' העמוד לפכי 61סיכך ת0וכ 6ס סו( )'ימסוקמר
 "חס 6כיכך ועוד תסוט ס6ס , עכ"פ סמור סכרך מגס ס0"י 6") , טופסו זס ולמסזכריו
 וכקילו , כנודרנתי כמתי הסיס מוופל יקר הו5י6 כלולי ו6ס , וו ע) מעלס 61י,ו לפגיעומד
 )6 , ננסלמותי יחסר עמסם כסקחכרי 61"ח . לפגי עם-ךהך סכר מלכך לך וזס קוהו*נדח
 וכטרם "( )סס 6חס נכיל כי ממכעס ח0וכ )6 ו6תס )הכעך יסוכו 0סס , מוסקירץ
 : נס מחויקיס וימיו כס מלק לסס סיסיס כדי להורס סקריכם מ"מ 6מר לכן , הורסגיס 6"6.טילננדו סכריוח כי , מ)מדס 6מר 1ל6 ומקנכן כקמרו ודקוק ידעתיך. כנטן56רך
 לעיל 6ננרכו 6טר סינרים סעוסס כי 6ננר . שמיה אבד שמא ננד אומר היד; הדא.ינ

 1 6סןן סל מתלמידיו סיוחו וסוף סנזכר ס0ס 36ד סדריות כפי סמו יחכ60גמען

 סיס כי לסרן טל מתלמידיו סוי למעלס 6מר ססכס וקו . ט5מו תרנין 6)6 "יכוכי
 : )0מס סןכריס טוכס סיס 6כ) סכריוח כפי סמו סימתך גריך סיס )6 וכ"ג ננלך 0)אחיו
 לסיוחו סכככך סו6 וסעסק וסיךענס מעסק כלרך נעיוניס כלמוך כי . יסוף מוסיףןדליא

 סייגו מי . יסוף מוסיף ודלק . ךחגינס מעכס כקותו ליוקרו רום כחק עומסחשך
 כ6כטיכ( , סקרן ע) :ריס לגחנו כי י6ננר )ול6( , יכרת מעלותיו ט) מעלסונוסיף
 עם 6דס יכיס )6 כמל6כהו סמתרפכג ונס , )כיחס לסכיה טרף )טרוף 3מרמוק,ןסו)כיס
 0ל6 מוסב ולמוסיף עמל )סיות לעלס חייב מסלדם כיון ע5ל יקמר ו6ם . הלךיו0כי
 עומס סלינו ומי ; חייכ קסל6 יליף ודלק 6מר , ססו6 כעמל יתחייכ 0ל6 כדי Sbללשך
 מס _.חליף סו6 , )כד חייו כדי כהגל ]ק5ת[ )כילד( מסהמ0 ססוhib 6 סמו 0יחגט6גדי
 , ולפנל סמך לכן . חליפין[ ])' חלף ונסו , סעוס"כ ננמיי סיטו) מס עם סעס"1 מחיי,ומנט)
 לטיין ור6וי . וכו' )עלמי כשלני וסלף . )6חריס יתעסק ולמס 4 מי לי 6ני 6ין;5ס
 עוסק סיס "פילו 5ודק סיס )י 6ומר כיס 6י)ו וי"ל . 6ני מס )י וכספגי 6מר ל6;למס

 ?ט 2 . ב אבות[]מסכת
 : פ"א ג' 1:ר ע" , כ3י3יה כלקים וכמ"כ , היגס ט63 לסרן ס) סבה ו)סניד , נדעח יעכס ערוט 5?

 ; וטוים* ד"א 3תוס' י"ג 0כח וע" . ע"נ; כ' ,סרועי'
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 ראשון פרק אבותמסכת18
 ל21 רקם אני מה לעצמי וכשאשי לי טי לי אלי אץ טם אוטם שגק היא י45ף*

 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיר כהרבפירוש
 שע

 נכור )ע5ש כשיעסוק קפינו כי סורס )עלתי וכקומרו , וכונון OD יבוכר כנח לממאיסנס
 : ההריס עס יחלוק cb יסיס וננס סנריך כערך כלוס6עו

 נמסגט 6:י סמוסריס כ) כדרך לך מי לך 6חס 6ין 06 6מר )6 . לי מי לי אני אין 14ב[אר
 : שנן( טן 0' )קי יסוסע טעסס כנוו להסיויס blh זס יתכ, ט)6)פי
 %' . הלתוהו מקוס 6) ס6דס מדריכים בדוריס עכיניס נ' סורס סמסגט כוכחוליגנע

 . ממנו מון ימום ומי י6כ) מי גי , נ,ו)תו )6 עלמו נהדס קלטן ס"דס בהיי כמוכי
 דלק "כן , עליס ירחם מי סחתס לגלחי נפכו על יחוס )6 "ס סגפם כחיי סדכרכך
 סכר~עית נפטו רנני ההה מסדורם גפסו rb ככס 6סר ע) 610 מות כן כי , מייכ קטלךיקיף
 )י 6כי 6ין ob לנכי וע"ז , כ"ס ל6 מגירו חיי על מס ל6 עלמו היי על טעםונתנו * יפרגנו סמ6 כדרך .סקרן עס עס )מהלוות מסור 6מר ככר סכ' , חננ) )6 6כרועל
 6ל לעולס י5מ6 כי יורם , 6גי ננס לע5נני וכטרגי קמרו סו6 . 6עי ועריין ס6י וכולי ליגני

 6קט 6סר כ,ס רגע יכ61 כלימאי Drt(1 רגע ילכד ס)6 סג' . ממגס יסכע 1)6סתורם
כו

 1ל"
 טרף )טרוף רחוקיס ים 6) ומסעך , כרכס ים6 וזכס סקודס כי , כמוסו לפינו

)סכיך
 1מ5"

 סע)יוגס סגסמר, )מיי כך מנגוף סגוף לחיי 061 , סידחגס לכקסחו כנוגס עת
 . עהס ט6הסר מס לטניס ומהי ימי כ) יה' ס6) לעכור מהוייכ סנני י6נ!ר 16 .פהכ"ו
 6תר וכן , כש rb ויפרע עלמו על יעמון סל61י כי ננהר כיוס )מחס)) ר6וי 6יןכי

 מד סו6 גס כי מחר כיוס חחסללו ו6) , כיומו יום יכר מעכיכס כלו ה( ):פיחפרעס
 . סמסרון תמל16 קימחי כן ו6ס סיס כפיוס למחר לעסות חייכיס 6חש סל6 לכססויירו
 6ננרו cro סחכם כי כהכ ועוד . ז"ל סוטן ן' סך"י נודכרי )קטחיו סיס סנהמדוספירוט
 ככקסת כרוך סיס כי , כלל )כעוס פלוי סיס ג6 כי כן זס וסיס , תיריו כעס ם)6עליו
 )יסער ולז"ר . נ6יס סנוף PDD ע5 ומחמס סכעס מיני כ5 סל6 , יכרם or ועל רפםהיי
 מ6ו וכשמגח , לגום חרסת תירקו 6) כלכס הווהי CD 5דק רודפי הלי סיועור(
-hv1וי~ Sen לכס כי , ינום כשיניס כחיק כעס ז( )קמלה ו)ז"6 . כס"ך המ65גו רוה 
 4 ע"ז עודד כקילו שכיעס כל שלמרס כככר ומס . למכעיס ירומה כן על מסכ)לסין

 זב סגקכר ויסבול . מע5מוהו רהוקיכ מממסכותיובמורס
~nbDo 

 מוסיף ודגל "ונזרו טס
 טיספית 6יס ימג6 כי ho' . יחד ס)טהן 16 מכוה מג' )6הה יכיס סמחרס) כי ,יסוף
 ירוית מועט כזמן כי נמנמו יכסח כי סנ' . עליו ויסמוך מכקס 610 6טר מדכו לוחוכירו
 6מר , ר5וגו לספיק יוכ) )ו כיחסך זיין ככל כי כוננן יכסח כי סג' . נרכו וימ65?רכס
 )מ)6נ* יוכל ומי , לי מי לי 6כי 6ין 06 כי , מקלס כקהת נפטי תכטחי % לכפטוכמיסר
 קפיצו , גיסכס ס) מדיגם ליס יפרס פרס ל6 6ה טס( )תסל'כ כחיכ ס)6 , אמיחסרוני
 סא4 ו6ס ביסנס ם) מכעס עטו 6ח פדס )6 ילהק כי סכ6 3עעס גדו)ס נשרננזותמס
 6ני 6ין 06 , 6ני מס )עלמי כמגי כי , סגננרן כסמהדלותך הכטחי 6ל בס . קוהוליסכ
 ככוכו 6' סכל מלמך למס כתופס ו6ס וכמים , עולזני לחקן ט56טרך מס כפי )כלוסגתטכ

 תמוד נפטו 6ת מוכים סיס כי סטלג כיוס מהרוכס ע) עלס ע"ס סל) . חכרו ס)מקצהו
 זס וככבד , קימתי עכטיו )6 ו6ס סג' . כפסס פדיון ויקר 6ננר זס וכגגך סתוכהסכזו

 מסלנו עגמך 6ח ומיסי מסרי לך יעטו )6 6)ס סלט ו6ס . )עלס יביס כשיחד))עולס ומלי
 חלף כחגת וך6ט0מט OD גקסר לי מי לי 6ני 6ין oh לסרס ו6פסר . העמוןי Sbמכסי
 סלל מעכרי )כקורס גרפס סכים ולפי . כעוגם ימקו וסנט6ריס יכול יוסיף )6אס

 bDa*? כ6 ע"כ ן כמסיס ידי )סן;ופ :כס וסיס נך כ3 יועיגנו ל6 ס"דס9ססת11ה
 4למר

למן
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 19י ראשון פרק אבותמסכתי

 ץ44ך ררבה עשה מעט יבע,אמור הורהף ~שה אומר לנשאי מי שי9סין:_ע9'סי

 רב יף ~שה אוטר סטן שעלילה ר79 פז : ~ית 9רם ?ע9י סשךם ?ל שתובקשי
 שלין מעי ל אשר 9נו ;9עע יז : לרות ששר ה941ה וטל השצק טן,ותשתלק

בין
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיד מהרבפירוש

 חעסיס טחוע סתורס ברכס כין ננעט גין ר"ל , ודי . ש קבע תורתך עשה שרשאיישו
 . כקכיעות כתורס עסוק 16 קצע סתורס עמס סי6מר ר6וי סיס וש"כ .'קנע

 עקם טלננס 6מר , להורס סכנם סטמס המת סנעטיס סמעסיס כל טיסיו טר6וי עודיסורס
 , סוס כעולס 6דס יכייר 6סר סכסר )כ) סיס סיחרון , הכמס סכסר ויתרון '()קמח
 ומכס , עמסס סחויס ca סכטי סכ) כי יקמר 16 , הורס 6)6 מכננס וקין ,סמכמס
 : מקוד ככון וזס ; ס' ירקת חכמס רשיה קי"( )תסלים כקומר , ססכטר כ) יתרוןסי6
 ע3 כמחכיים ויעטס , כקכיעוח סיסיס סמעסס ע5 ג"כ סזסיר . הרבה ועשה מעט;אשר

 מגיס כסנר תקנ5ס מסד לגמלם 5ך 6ין 06 . מקבל והוי : עוד לטסות נידוטלין
 כס ס5ןיק טמעון מזכר וכריס סנ' כ5 מועסוח כמלות ס6ןון ,ס כלל "יך ספלך .מפות
 סחורס כלל קכע חורתך עסס כקמרו , סם טפירטחי וכמו רמויו אכריס סחג6יספירוטי
 פי' עם סעכורס כלל סרכס ועטס ננעט קמור וכקומרו , וכו' ועד כיח כיתך ימי פירוטיסונם

 מן קוהו מסייעין 5סנוס סעוסס כי , לממס כעומס סרכס עומס 5ך 6ין וכקנוח ,"נטיגכוס
 בכרס מלסר 1 כקומר ממס יותר טסעוטס וידוע , טחטכ ממס יותר ea1D וגע65שבמיס
 ג"ח כלל מקתל סוי  וכקומרו .  סמסלס )16חס מדכריכו טגחכ6ר וכמו סנוטסס חבוקתנכפסו
 לרעכ ותפק כפסוק סגזכר מפיוס וסול , ע"ס מיסעיס גלמך וכמו יוחכן כן יוסיוכפירוט

 1כפסך
 : ככדו ךכס )ו יסי ככיסו מעוה 6ין oh , יפות פסיס כסכר טיקכ)

 רכך ט6יכו פי SD 6ף סכוכת כי פירטתי ככר . הספק מן והסתלק רב לך nwp ךיש3יחו
 חסה5ק וכוס , דעתך ע5 חסנווך ו6ל , וכר סוס מוגו 55מור עליך רכהטפסו

 : ו6טכילך סטוק מן זקן )י קיימי ירושלמי . ס5דיקיס כ)כ סנטועס סיריוס עגדר ונסו . pnooנק
 ר6ננר , טכ5 סמעפר יסיס ט16 5פי , בכך עלמך תרגיל 56 בו פירסו . לעשר תרבהואל

 וזס 1"ל סרכ וכחכ , עכליס ומעטרותיו מתוקנים פירותיו כמעטרות סמרכםנגר
 לסוף ופירד סעיקר ט"ד 636 ננ6ומך 5עסוחס 65דס ס"ין מסנרך ונעין לווסל סו6ישוכר
 סכסיהר ולע"פ ולומדות לעמר הרכס ו6ס טלטון וכי כל על מסרג) ]כי[ )ולי( ,וכדעה
 לרחת 6מריכס לכגיכס "וחס וסתגחלחס נס( (hlp'l סכתוכיר"ם 56לי וזסו . 8מר כדכא סססק ע) לעכור ותכוץ סתסעלות נפסך חקכ) כן עוססשחס

~rinb 
 6יס כ"י וכ6מיכס

 ל6 סנ6מר , לאטלס זס ט3 סזסיר ככר וס)6 לסתו) ויה . כפרך כו חרדם ל6גדמיו
 תעכווו כסס לעולס )סס( ט6מר )פי כי וסחסוכס . וכו' מ56סיך וירויח כפרך כויזרדס
 ן יפרך 13 חרדס מן לך ססמר 15"6 , 6חיסס כיסודי ככס )עטות רומס 6ת ירביצויטמ6

 . וכ6מיכס סמ5וס סוף חסכה ו6) ,כור חעכודו נסס )עולס מטעם גכעכי נענדוכמהעכור
 יג( )דנריס 6ף וטטף חמס נ6כזריוח סכיחח עיר חרכן על ססזסיר 6מר 6וננר 015ודומכ
 לחמים מדח לך יתן סו6 ס6ל )ככור עסית ס6חס כיון , ופרכך ורממך רחעיס לךונהן
 לנססו יר6 סספק מן ססמסלק לסנזכר ענין סמסנס ,1 ונס . ססו6 מס6כזריות התפעליל6
 עס ךכר טטמ"י עוד מ") . מוקו ממשטסינו

 לוג"כ( . טפירטתי וכנץ ולעסות ללמוד סג"
 דעתו על יסמוך ס65 וקמר 1 כקי וסוך ופסס es~ טסטר מי עס יכר]ור"ג[

 . סחן מסורח למכיס ויעמס יסתלק ספק כו סיט מעמס 6יזס )ו וכסיזדמן ,גסור16תיו
aSt,כמס די כי כט5יטית 5סוסיף ר6ס 1ל6 , רם6י ס6תס ו6ע"פ כו' תרנס 561 סמך 

 סננך , כמחשר )ר6ס גןולות מרכרח פלסךן יסי , טריטסזסיר
 פשט , חלקים 5נ' תנוך וחלק . החכמים כין ;ך(הי *שי וראשון-בי $צש ושכמעין'8

ק
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 ראשון פרק אבותמסכת0ש
 הישקקו= אלא ח.יר אקודש ךלא , סימוקה מוב ל43ף מצאנה וכא סחוסים4ז

יכל
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר כהרבפירוש

 סתורת וכעגיכי , מטוכם סקעור סגוף סכעגיגי וקמר . ומיותר , וס5ריך , ס5ריךמן
 וכקוק . הגירס ססרכוי ככ"פ וגזר , כי6ננר מנוס יותר ככיעסס rbr גס ורף ,סמי5וע
 מ5ד 16 סמדכר מ5ד 6פסר בסחס6 לפי , bDtn 6ננר ול6 מט6 מכיףכקמרו

 סטוממ.

 ספ4 טסניגו , 6חו ס' 6לסינו ס' כקמרו ס6מהיה להורתנו קרס וככר , כדיריוטיטעס
 )מסלי כקומרו כבגיאות ומעלימיכן וכוח לכף 16פם ויגיס סכריות 6וסכיס בססט"ע"פ * סמכמיס כין גולתי ימי כל קומרו וכעס . וסטוינע סננדנר לכלול bpn מכיך h"rS1 . :תונ
 יסית ונוס , ננטחיקס עוכ לגוף מ65חי ל" מכ"ז , ר15ן יטרים וכין 6סס ילין 16יליס (*ד
 רנסי 5דיקיס כעלון כה( .):ס כקומרו , 6יס כגי מומי סמהפטיס ס6כטיס ססכ)יסכין

mbcnעג מורס , לדבר קורך לו סיפ כמקוס לרכל וסכמגע . 6ןס ימוסס רסעיס וכקוס 
 כלגילתן 6יסהיר6 כקומרו לדכר ככסל קינו כי יען , יורט סו6 כי כ6' . דכריס נ'כסכו
 ךענצ יורע 6ננריו חוטך .1( )מס סלמס 11"ס . מוכריו לכוץ סר6וי סגזק לרקותג-,סו ועיניי גנון סו6 כי סג' . וכריו ככס ולכן המרו על גונר טטכלו סכ' . קרי6 קיםקש
 כי , עלמו מוטך סכי וככפילו לנכר לולך לו סיס כורם הזכך כנמרו . הנוגס 6ים רוהיקל
 וכנ , ננ6ומס ננמגי חסך ל" לט( )סם , תככי גס והחסוך כ( )כריית , כלתון סמורגלזמו
 . הכוכס וליס , רוח יקר , דעת יודע , הלריס ננ' וה8רו . sttr סוסן ן' סר"יכתכ

 : סלו ספרקיס כפירוט סג,כר סרכ כ"כ מוסוק5ק
 וסטכנ ס6לסי סטכל גהלקו דכריס כסגי . המעשה אלא העיקר הוא המדרשולא

'Dl:no. מרומנעתו נספליס יסגיח ל" כי קומר ס6נוסי מסכל , פסכנהס ס8חד 
 כי , יום וספל ךכ6 ו6ת 6טכון וקיוט מרוס נו( )יכעיס "ומי s~5bo וסטכל ,ואפליהם
 יגך3 עמסם כיסיכתס כי , סטלמיס עס לטנח למס י6וח D5rc3 גסלמו ל6 "סרס6גסיס
 כ6מסורוס "מר וכן , עננסס טכהו יוסיף ומס לו יתן מס כסחלב הכלס S~h ,ככודס
 נער כח 1rah הסיס הוריד 1ל6 העלס ל6 מעלתו לרוכ כי , -ייוהסת ל6סס הטת ל6כי
 וסנורכן מנכור סגרו) ס6ל ס6לכיס סו6 6לסיכס ס' י( )ונדים 6מר אכן , סדיוכ נח15

 יהירך כמקו הסרגן ספילומוסיס ימסכו 6סר ממקום כי גחנ6ר , יחוס )נססספוסס
 קומרי ס6נוסי סטכל , ס:וכמס סכ' . והדליח כרך לו "ין 6פר סלמוהו עולסכתכ6ר
 סגנל6כיסו כי , עיקר סמע:ס 6וננר ס6לסי וסככל , לנול"כיס ותימס כו כי עיקרמעיון
 ותיכוטר' ממר טרוכו ס6ךס 6מנס , סיכל מ5ד ל6 06 טלמותם יסיס וכמס ממר נעלי"יגס
 יקיימנם. ob 63 ס6מוגס כו סגקנעס גלמן וזיגגו ועוד סננעמס לסלמות י5טלך15רס
 ש. קוהם 6ינס ועוטים טונות טסן ממדוח על גוזרים חכמים כמס חרקו וסלק .כפועל

 o)1tb- 1טוטס 'נ( )מטי' כמסוק ז"ל מ"י וכחכ . 6נמנתס כסס גקנעס ל6 כי רסיסוזו
 ס6מתס מן יספיק hS כי , ר15ג1 לממס טפחי 6מר ל6 ,רכוכו

. 
 קריך כי , נלכד ססגיון

 ס6מתי סמ6מין "גי , 6דכר כי ס6מגהי קמו( )המליס ולז"6 , ימלץ וכיזו כפיוטייכר
 ועוב , סחייס כקשוח ט6חסלך 6מונהי מע51ס 011 מ6ד עניתי כי וסר6יס , לכי כןכפי
 ע"כ , סטכל מ5ד ל6 נ:15היו כעכוה ל6 06 סכורך ססו8 יתנקר 1ל6 , נקים טנעיסעיון
 עסותך מ5ך רק כטכלתס נ5ך סלמותיו 6ין , דברי עוטי כה גכורי קנ( )סס כמל6כיסכתוכ
 ג כהכמס טמיס כונן 6רן יסד כשמס ס' ג( (tScn ע"ס ט)עס 6מר כן על , קוכםהון

 טסספינן  6מר ן  מטגיסס וסיעה , כמכמס מן גךולס סהכונס . וגו' לוזו "ל כגי וגו'כןעחו
 ל5י- וסכקעס סמיס סקרה o:nb , לתכסס ס5טרכו ספנניס 6נל .סקרן לכרוךסמכתס
 תמיסוהי*. ככס ל6 לוום יכעיסו וסגכי6 . סיעת Sb כוליך מ6ד כפ)6 ענין ,סיס06ד
היריד )5ל ספותי ס( )יגעים 6גנר , סיכוי ,ס על זולהי סקרן 6ה ס' ע,כ ס"ונ:ויס סמולדיס*3
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 .עי
%

 נ%יא ראשון פרק אבוהטשכוז
 עכביש 2ל אשר 94-טל שד קיטן ךבן קו י סזא טסיא דברים כצרדה.יכל
 se'i~a טשת מ( (ffl~t עןטשר תשלום 27י היין ויל קם9ת 2ל קים סעורםוקיים

 : ולהכישם ווכי?לים
 ' לגעש רובה לפיכך ישראל את לינות הוא ברע- הקדוש רצה אומר עקשנו בן הנניאובי

 ? ויצעיר רלרה יגדיל צדקו למען חפץ יו סב( )'שויה שנאכר וכצותרלרה

 ו'ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר מהרבפירוש
 וכך. . יעכרעטו ו)מ נטיו וסמו וגו' יוכלו ול6 ויחגעטו וגו' ה31 טמהי 6טל ס' נ6סחיר16

 וכרכוש , סמתיס כתחיית סגטנניס יריזמ יום גדS~rnh 31 , עלוס ח63 סגסמיס ירידתענין
 גממי ענין כחכתי ומלולס סטרן )ס' כד()תסלים

 ספסש כתכ6ר סגם . חר6סו ופס or ע)
 %ווו. 6ל ככי נ( )מכלי 6מר מסיי כדרוס 5נע0 , סר6כון 3דרוט ס6לסי סככל כפיזין

 * סעולם כנרץ כסם כי מעלתם מולס לרמח טכר6יח 6תר וסדעח וסתכ%ססחכמס
c)nb4 יהרס טנוורס נ5ירס כי , עיניך כוכח ומומס הוטים כ15ר )מס( ולכן , עיקר סכנעסס 

1s~lh1ג עעו כמטון י5רכסו לכ( )דנליס , לטקסס 3רג:י0 גו3רס ס' 6ני כו( )'מסיס 
 סיכר וכלר , מקיים וכלס פורט ג6ס לגרגרותיך ומן , וסמעסס סדעח )שסך מייסוימיו
SICnD717 כי מסכל כלמטת %ו נ6מחך 4 %מוכי 53מהך סוריכגי קם( )תסקס ע"ס 

 : %6ך כן 6ינס גערות ימוו)פעמים
 * ממעם שוס וחלק , סטכם וס61 סמ63כיס חלק , נכו יט מלקים כ' . המדרשולא

 4 סמלסי סמלק טלימ וסננמסס , סטכל ספיח וסרכור , יעטוף מלפגי רוח כי מ()יפעים

 לגנך נכל 6לסיך ס' 6ח 61סנת ו( )יגריס סימר מס 610 , סס"י לע13דת %יכיס.יעגיסס
 : ס6לסי סמלק 'על ממורס כננ:טס נפטך נכ3 , ססכ6103

 )קמע ר51ט 6יט סהו3ס ob לריק סכ3 דכלים ס6ומר סרופ6 מכמת . המעשהאלא
 עיקר סמעסם , סכטס סכמם כמתלמוד , סרופ6 מכמת סי6 סקנלס ,סחרופס

 כי. , מפסוק כ3 עם רק סעגין סוף פס במוי קינו רופ6ך, ס' 6כי כי ס~( )סשמ ויסו ,,בבג
 יסד כן כי , נסגולס רק סמ5י6וח נככע תה בריא תסיס מקיז ותטמור מלותיו האיןאס
 356 רק 56לכו גודע ל6 כי זס 06 כי למפולס 6מר כעס 6ין כי , עולס SD מלטהמלך
 6כי כי otp מס , ס6כוטי לתכל ל6 לט"י נודע פיעלוק 6יך סמ5וח חנו)פ כך ,רכולם

 : וגמיס )חנ,ד פירוט וסוף . רופיךס'
 :;רכל 6ין כי י"מ . קים העולם דברים שלשה על אומר גמליאל בן שטעת רבן4ח

 ימיכו ישבוז למען גג( )ירמס כנע מחקיים עומד פינו: כי , הליס שיעד3ע
 יקץססו הלש ז"ל  יולס ורכיה . ממרכתי ססרק כרהם ט,כר סנ' הלו סי א44 .וניס
 , 6לס כקיום o~tpnn 1:0ל0 הככרך 6מר קייס ומירוס , וכו' סדנ-יס 6ל1 עטיית ע"ילפניו ל%ו4 לכיוס עהיזין ככריותיו על כלוננר , סמולס ככר6 טכסכי)ס ר"3 טומר כי ,יפילט
 כסם , מפרק כר4 סגור 6לס כעכור ככרך סכולם  06 כי  פירוט  ולריכין . ויל  רבריו6ל1
 . יפסר 1ל6 טיחקיש סכס טיסיס כ"ט מס לכר לסת0וות מכס טסו6 מס כי , לקיומו.די
 כ"ס וסוף , אדיק טמפון סיכר דכריס סג' מ5 כולינו כר6 טסטי"ח , סו6 כך מעגין6כל
 וסיס סג"ל ר"ג כ3 ככדו סיס רסכ"ג סהג6 ונס , קייה סננקדס כיח טסים ,מנו כפיוכר
 ע3 מלדיק כמעון סכ(כיר דכריס סג' oll~s יכווין 6נו I'ba לע"פ כי וקמר , סמרכן6חר

 כפ,-ט כי ונס . rra" סנ' 6ל1 ע) קייה טסו6 מעולס כיהרכ ג"כ ראוי וסיס ,מחכוגה0
 לסחסוות , סגמ65 סמירת כין.ים

~irlo 
 חומס יסנגרו מזק ו6ס גדו) הופ סקכל1 סנניס כי ,

 5כלנ , ככרם סיהו ל6 סמרכן 6חר עליו עומר טסו6 מס על לסיות עתיר סעולס סים5י4 ככ* וכן . ס"ס כקוקו סהוק עמוס קותו יקכלו ל6 קריס סיו ו6י3ו , prn כ"כ ט6עוג6ס
 aen סימן וכן , l~1cs )ר4ן סיס rb כי קייס סמקדס כית ססיס סימו סט"י_ כאסעמס

ט2ש
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 ראשע ףל יעב"ץ יוסף ר' החביר מחיב פשוש מרקוש8
 ועקל . ינך'ס סו' 6לס על טיכר6 6מר מהקייס סו6 ועכטיו , עולמו נל6 , נע"סיקוש
 נכון סעולס 6טר עננודיס סג' לקיום מכס דכריס חג' 6לסכי

~?st) 
 "מן ק5מ וכךמס , (

 קיום סכת סו6 סדין . כטלנמח עמדם על סעמודיס 6לס טסיו קיים סננקדםשניח
 ססו6 ס6מח וכטמירת , ס6ומס פכי על 6סר סעס מכל מוסגמיס וסייגו נעינוסייס. סטכינס סיחם סענודס ידי על כי , לעכידס תיקון ק5ח סו6 סלמת . סתורם מכרי כל"ח לעטות עליו יקנן עי ויעכיטוסו יוo~oSho 63 טד לקיים 6מד יסרכ כקטר כי ,'מתורס
 סעעס וסיס טימר מי 6ת נכיר סלמת וע"י , לטוכס ננו עעיו יחן סקכ"ס 50תוהמו
 כסיוחו ס6ממ על טסמודס )6ל6( ספק וקין , כקלכגוח תטוכס וכהפלס לפגיו, וגחפגל כוינכסמ
 סע1למ גמ65 . מסריס גמעוה סכת 610 סטלוס . כסטי"ת מ"ננין סו6 לכעלימו'יכול

 סנ' כקלס מתפיים מטגת ידו 6ין כקטר עכי טל 3קרכגו ומנומר , 6לס ע"יעהקייס
 ומרוככים , לפכיו 6טר מרכס לרוככי מזון לפניו לסכים )עכןיו 5וס קמלך מטל ..כבלוהגו
 בסכרם כעולס סקוס עכפים , כו לכללים טסל0הס לפי כסוף מלוס רס3"ג סזכיר , ז"ליטרלל יקחת ס"ר וכחב . כלל תרעומת ע5יסס 6ין כנוכסגס I1tDO מכי6יס וסעכדיס המוספו
 כטוש 6מת וכטיס , סלמת מעיר כמנת 6ל6 6יגס טנע1לס סקטסות רוכ סי , 6מתים
 לסןר 5ריכין סייגו ל6 5דיקיס יסר6ל כל סיו 6עו ר6נ"ע סחכם וכננ"ט , לדין י5סרכול6

 וכעכורס מחכוגתס על 6לס סיו מכיח כנמן ]וסגם[ . טכ"ן סכל ממ,יק כלי סטלוס גמ65 ,יגדקין
 סדין ומעלה , סנ' סעמוך למזק קריך סענוךס וכטלס סחורס כמלסס סמרכן 6מר ,יגכר6
 קלסים מכמה כי , למכמס 5ריכיס וסוייגין , וכךעח כחכוכס ותכמס עולמו כר6 כי ,נדושן
 1"6לת )מס( כחיב וכן , סריכ בעלי כטעכוח לסהכען וסתכוכס , ג( )מ"6 מטפע לעטות3קר3ו
 סתורס בננקוס סדין יעמוד 6"כ , ס' 6ח ועת נקרץ ס3ור6 סדיין יכיר וכקטר ) סבין"לך

 יח( )מתיח סדין נלד כתורס עוסקים סיו טל6 על למ5סטריס אמר וכן .. חסרעס'ויננל6
 כלעו סכחוב עליו מעלס 65ננחו קנות דין סדן כל 6ל6 דנין סיום כל וכי , וגו' ODOויעווד
 הכוה יורד טסספע כמו , כעקף מטנניס 51יק ח5מח מאן וסכמת , י( )סכת סוחףועטס
 : מחוקן וסכל , ג"מ מנח 001ל01 . סקרכגוח כמקוס מעמוד 6"כ , סקרלגוח.
 ככר . עימד סעילס יכריס ג' על כננטגת טעמתי ממס ק5ח כלם, לך rh~bכעגתה

 סתכ6 ט6מר דכריס וסב' , סכל סמח,יק סכלי סו6 ססלוס כי , חכמים לךכיקרו
 טל מסקו וקולס , טליסס עומויס עולמות וסנ' , כם5וס כלס סר6מתיס סנ' ollo)פסס
 חזי י( )דניאל לכו6ח חחקייס ממימנו וכפיקח , 63רן סטכיכס טיקר סיתס סר6סון6דס
 , כקרן כלוס ונתחי כו( לי'קי6 וכחיב , עלס סולחן טולטניים וגו' רמיו כורסוון די עדסוית
 נ( )חני לו 0ט6ל ספין אוהו סגךול לליעזר 61"ר . כתוככם מסככי וגהחי )סם(יכהיכ
 ומס קייס וכנר לכס ייטן כהים כ' , סר6טון מן ס"מרון סוס סכיח ככוך יסיס,ג17ל
 מעמס סיו ל6 סנחיס 056 כי , דכרו קייס ל6 עויין 6כל סו6 כן כי וסמינו , טוןהקת
 וגו' גמלהך כסר ותטעמו שכיבמו סי( )ימות ןכחיכיריו

 עקן"
 כ6ן 6ין , וגו' יןיך כזגגו ס'

 וקותו , מעכס טל כגנד נוכוון bl~D מטס טל ככסננ"ק 35סח סכייהו טיסכון ידיויעמס
 , קייס לסיות 6"6 6ךס ידי ננעמס 6כ5 , ידיו מתסס יסיס סו6 כי לעולס ימרכ ל6ככיח
 וכהיכ , נו בוניו עמלו סו6 ניח ינגס לי ס' 06 קכו( )תסקס ע"ס ט5מס סת:63ולזס
 יסיס גדול כהיכ זס ועל , ס' ירוטליס 13גס קמו( )חספס ככחוכיס מטולש . סכיכ"ם חיגות ס' ל6ס לס o'oh 61כי נ( ~כייס כנכי6יס טגוי . ידיך כתלו ס' מקן5 סי():מות
 ו6ז 5כ6וח. ס' 6מר טלוס 6חן 1נמקוססוס )"גי.נ( טס וכקיכ ס6מרון, סוס סכיתולכוד
 ח( )'כריס סלמת , טופחיך וכפיכס 6( )יכעיס סדין . 3םלימוח ויהקיימו טלטחסימגרו

 ומשו נגויס טלוס וןכר מלמנגס קטת וגכרהס ס( )סם ססלוס , ככננת עי ירוםליס,ונקרוס
 ליטרא סטלוס כי , ורנר 656 ם5ום צחן 6מר 6% ים עד מין קומרו וסנן . י: עד,)מיס

 ש כמלוס עסו 6ח יכרר ס' יט( )טיליי "מך וקליו תלון, ביתי 6ה גס( לנמיכל הרננו, והום לכד,'
יבב
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