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 3ב-יב שם פרק איותמטעה

 יעשש; טפ*ויר, עסיא ול . כללם נו שיבור ושכה ועף היא שיזו אוסר ריי*
ותמיהת

 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההיי" בהרבפירוש
 מפ5מףי לנופו"ר 063 פינס סהפ"רת כי )דקוק ים . ומ ישרה דרך היא איזו אומר רבי*

 טסדיו. ועגן , ס6דס מן לו והפקרת טממר כמס מועיל נים 6"כ , מנולתורק;
 t~$1DT )מהלכות ז") ר"ת ס6מר וכמו , כמהלט כס לילך ר16י 6סר סממ51עת סי6 סיטרס!

 יטרזן. דרך סי6 6יזו פי6ער ר"וי וסיס , לאופיס תפ"רס  ט'סיס  עוד  סהג6י ,ס מס5יכ
 : יסרס טסיך מפרס כך קומר 1כסס61 , הפקרת טסיך כל ס6דס לוסיכור

 כולל. סדר יחן טסו6 6מר , כמדוה ס"נסיס 6ח לסייסיר מהכס כטר5ס , דטתי מגיןשוזה
 טל" 6כל , וננכה הדס ככל ס6כםיס יתגסגו6יך

 כ". , כמדוח פרט דרך לדכר יוכ)

 מסור' יסים 011 , לספך לעסות 16 וס,מן סעח מפי ט6ננל ממס לטכות י5טרךלפעמים
 ש וזמן iDf לכל פרטי סבר וע..; כמכסחו פקדון זס קם וסיס . סטטס 5ורך כסי לב)הכה

~?1ht
 . זינן וככל עה ככל ס"דס לו יגהר יקר יי" סממו5:ת סי6 6טר סיטרס טסדרך

 . מכ5מו סקוס יכור ו6יך דרך נותן סו" טמרי סטת סכרירס ענין מס , כס טילך"ו . טיחשסנ טי6מר רבוי וסיס :כונס כגח. כתו היכול קהלת ו6ף , ס"דס לו טיכור כעס1;:
 3כ5 מכולל מענין ככר יןע 6טר עם יכר 'OttD ססו6 פירוטי על ומופת "ות וו"כל
 בריכת., :י וקער סדרך לוס גדר וכתן , מפרסי סדרך לכחור כ6 ועהס ומוסננוס
 . כספרו סהכס כמ"ט , הפ"רח כלל זרך עוטם לכל טיסיס 6101 , סנוכר ס6' : תגוייסעגי
 מיעריך. cri ורפקי , כס סהגסגו כעה טליס טיפ"רוכו , ס"ןס נון לו הפקרה סיסיסוסכ'
 לעום"צ ההקרח טסי" כל , כך מלטון וייטונ . ס6דכ נעיגי מפוקר יסיס וכוס וסומןכעת
 כ*. לכורות , ס6דס מן סכל , ולו לטוטיס "בר טסתפ6רת ר"ל ס6דס, מן )1 הפקרתעס

 י~מ5י16נן לזה 6טר מכולל מסדור or כר6 ית' סקל כי 6מר , עלעו "לסיגו ס' כועסויפי 5(" )הסוס ינזר סחכ6יס סכי על ממסורר סהפ)ל וככר . כמלות ל6 ידגר "נוציותגמרות
 יהילק, י~היל1ק ונס . oo,)h סמ5סרך כסי עכדיו מפכי יתנסו ולפענניס , ע6ו טובוסוף
 סנסאם מן ועלתו מטמן 5סהח. כענין , ססנע ע"ב נסען טסו6 מס 6מד . לטניסהלוק

 כ3. ס' גקר6 וסס"י . סטנע מן למעלס סי' . כמוסגחיס לנפעלת סנ3י"יס ע"יסגעסיס
caסו" כפר וסגימו סמ5י"וח ,ס מהדי 

 לסנוט יכול b~ca ע"ס "לסיס ונקרץ . סליו
 נקרץ לגמרי מסטכע למטלס וכר לעסות וכטי5סרך , כרוונו פותו 1נ!נסינ סירוס מחנ-
 סכ1לל;" ססךור (ODI טיס" 6מר . כההלס כקטר חרט דבר נ!מדס טסו" יטן , ס'כמכ

 לטיכ סיסיס , "והו טסוהנו כעת ע)יגו כוגגס ידעו ומעטס סגולתו וכיהר , א עלינווכפרכי
 סטליכ, סכ1ללת סנהינס וסיף , כקץ כ5ד כוגגסו ידינו ימטטס , נכמס כו "סר מזמןכפי

"מר
 סהג"

 : e'cl~i הנטרת טסי6 כל
 , כעיניו ,ך "ים דרכי כל כ,( )ראי כננט טרמו "5) "דם קרוכ , לעוכיס הכקרת טסי" כלד"א

 סות' טיטטיס "ו , נציגיו והיסב 6הר סיטכגס 16 , סיברס כדרך כל ר"יס הלקהולכן
 , לאר הדס 6והס ):ו5י6 כסנכיון ר"ל , ימד כהג"יס 3' טטס לפרם ויהבן . ל6מריסוהיכם
 לכן , לכג הקות ול" כס סלך לטמר סדרך cnlh טת6וח יקרס טככר , לו סת"וחוכ'

 ס"?וכיופ הכמדות לסי כן ום סההייכ וכגס . פכולס כל הכמר יהר סהכ6ים סניגס5טרף
 6הש. סטין קלס כמ15ס וסיר וכוי "מר 1ל01 . 5דנ( כגי סכל נמ5רף 06 כי י51רפו)"

 : קלסיות כמזות כרטיחיך ל6 ס"גוטיות כמדות לכהור סרכיהיך ו"כ , וכו'יודע
 חפ6רש ככיל1ה ועז"מ , ממדוח ככל כס )כלוך סר"ויס סי" ככיניניח ככדרר 6מרד"א

 סכדילונד "מנס , ככסך וכפזור , ס"מרים ).ן לו ההפרח "ין רכל עוטרו נירפסלעלמו
 ומסט . סו6 מנוקר ופירוט , כ"דס מן לו והפקרה לע5נ;ו הפקרה ס6מלעית סדרךצסימ
 .,. פנים נטני כוה שהפתוח כ;ס מכתר כ5מו כ"כ:" , נעיגי קוהיה 6עכ סרריטסקטס

 נ' גרן עיינ4
 ז~

 ונם : לאס
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 שני פרק אבנהמככה91
 יורע שטה "טין כבקמולה "לה שמצוה קיר ז ובך . סלדם ען לו.?קפילת
 4179 זסךה וזכר שקךה כנגד טיבה ק9סד שאויב שגעי . ס?ות של 97ךןסטן

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

 : וימהו עלמי חתר סכדיכוה סהפ6רח bib מס נ5ן סקוס מן )ו הפרוח סעוטר;וגס
 : כעיכי קוטי6 6ין דכרסוף

 נקמת חוססח 6ין מוות מס סמ5וח כל ר"י כתכ . ש כבהמורה קלה במצוה זהיר'יהוי
 סעוסס סכעיגי )פי , וממורות קלוח סמ5וח ק5ה טגקר6ו ומס , מכרתס עלממס

 מהסיס רוסס וחיני . סמפרטיס גטו ססירוט 1)זס , מחנרהס קלס nnbo נרקיח.גלוחן
 6ת יסתור 6"כ ועוד , סוות סמלות כ) כי )ומר סועת ע) עלס  6יך כי , סתנ6  כווגפקו

 כמלות )מטוכ מכ61 טיט נרפס , טכרס כגגי מ15ס ספחן ממככ וסוי 6מר כסרי ,גססו
 סוי ס6ננר 1brt כן וכרי סותרין סחנה וכרי יסיו ועוד . ממכרהס לקמח מרוכסכסכרן
 קלס טסיך t"Dh כלומר , מ15ס גוררה טמ5וס טעם וגתן סעכירס מן 131רמ קלס )נ)5וסרן

 ממקום טעס כחן )ננס ט6ל"כ וממורות קלות מלוה טיט טסודס נר6ס , חכרתס 6ההגרור
 ולדעת , כלמנערס קלס )ננ5וס רן סוי 6מר ט)6 , כך מורס כלטון ט6ין ועוד ,,6מר

 , )1 06 כי ]כן[ )6ין( 6מר ול6 , יודע 6חס טלין )1 ולנור מסמוני סוייט עם דכרו:מפרטיס
 כים מחרון כס טלין ק)ס מלוס ט) וכי חולין כסוף כקמור מפורכס ]כדרר[ )כרכי( כי651וכן
 סגסיס טסזסיר סג") 6כל . 610 פריכת ק"ו כמפרכים 1)ךכרי , ככן כג )6 ממולות ט6ר כ)גך
 כסבולות (Sr5r 6וס ט) טטכעו לפי , כממורוה סק)וח סמלות כעטוהכו ומזקוקיןזריזין

 ורם,, נט6 וסטני וסלך ד) סלחי , מולים סגי כידו 6סר רופק ר"מ , מטוטס,[מחוע)חס
 . ככממורס ק)ס כמלוס ומדקדקי; זריזין סגסיס b(h במלוק כן נכסס ט)6 סקרוןיס סזסיר לכן , מוטט וסיזקו סתוע)חו )פי ; 3ר6סון וימעט סטני כעגעי יכלתו ככ)יעיין
 , סכרן מחן נורוכ מניע מלות סל כמן סיכן עד 5ד כטוס לדעה לך b"h כי זס מנחימס

 כתקגס 5וס סעוטס כsttr 3 ר"מ וכתכ זו)הך הלסיס ~Qnb )6 כין 0ן( ליסטין;16נ;רו
 , '~וך טכל1 עולס סתוריט כיון סקוס כמ15ס נזוז) )מס 61"כ , ככת )ע1)ס מלק )1יט

 ffbn )קכל נמת על ס6כטיס עונדים טסיו סיניות מכר כהורס נהפרם ל6 גרו)ולטעם
 עוכר כין יס גזו) מפרס , )פגיו סמתס)כיס ") סוג ססכר יויעיס כסס ולע"פ ,סק15כ
 , לוחו ו6וסכ סכיה ככע) חזקם לאונס מ6ננין כוס , מסורס כקהי ע) לעוכר ק15כלדכר
 , סק5וכ ססו6 פרס לקכ) D"D כקומרו סהג6 כיון cr על כי 161לי . כנמו ל[ 6וסכוזס

P"5bs:זס יכהור b:no מי )פני ודע קומר וכן , וכו' מרכס תורס )מדח 06 ס6ומר דכוי rnbסימרו סמם) 561) . ופרמ כפהור מטוקויס זכריסס סוס וכמירוט , ענת sttr נולך( 
 ס6נטיס ר5יס טסיו , ננפורט סמ15ח סכר סיס 06 כמסך סיס בדול סססד נ"ל , פועליםכמכר
 וכיי סיקוס )סכל רק ססי"ה )6סכח עוכדיס ט6יגס 6ומריס וכלילו , ממנערותלחרי
 כמ"ג , ממור נזכר סמ5ווס מן טס6ו 1)6 ק) כדגר כמ5ווס ט'עכס ר6וי טיוהר , וקלף,שיון
 פירס , מנוהיך כ) 6) נסניטי לכוס )6 6ז קוס( )הסרס "מר , סזס נזמן 5י5יח לעגיל,")
 כץ 6ין בפרק נדרים וכמסכה . יכוס )6 ככחוכ נ;15ס כל וכטיניט , כלן 6ת תקייםלפי

 ג סכרו )מחן סיעור 6ין )מימר יוסף רכ סכר , סיעור לו 6ין מולים כיקור הנ6שמודר
 6פי6 6כיי 6מר 6)6 וסיר סוי הכ6 וס6 טכרן למחן סיעור ים סמ5וח וכל יוסף רכ6מר

 ן : טפירסתי מס זולת 6חר פירוס סמ6מר נ?זס יטי)ל וככר . קצן 56לגדול
 מ5וס' חיוך כ6ס 06 כי פירטו סננפרסיכ רוכ . שכרה כננד מצוה הפסד מהשבוהוי

 כלי. סמ~ס מעטות תמנע 3)כ3ך ה6מר 6) , ממון מפכך 16 סנוף עמ) כס )רסיס
 )ך טיסיס מסכר מטוכ 6ך , ממוני ספסר 6ו מליי סנח הסיס וטנוף ו6ינע 6סרמ%)6

 )ךן ויסים )ידך עכירס זכר כ6 05 וגן . מסספסד כ;)?0 כפרי טסי6 סמ5וס.ינעסייס
ניומ
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 15י יגשני 4ל f'~y יוקש ר' ההמיר מהרבמירושפרק

 ומטול , ממכרס כפלים כפלי מסוך מפסוס 16 כעומס מטיב סנוף תענוג 16 ננמוןריומ
 וסונורו סמוסר כוס ע"ס סלמס ספליג וכנר . סמוא סם עם טיהערכ כדנםתוחס
 וכחכ . מרמת מזורס מכם כי וגי' ירווו )רע רג)יסס כי מגחיכחס רגלך מכע 6()מסלי
 6תנר לכס נס טנס סיסס וסגף , מנס כי , רגליסס כי נ"ומרו )י תדם מס ז"לסר"י
 וי65ר לעסקיסס ע6ו כי נס ומירט , מיותר טסות מנע לטון דקדק ועוד , לוסג6רכס
 יטנר ל6 מטפיס קנביס סס כי , טמסם לחנרס הקרח 61ל לגלך מגט , ולעכודחסלסטלס
 סיער 06 לך סי6מלו כטענותיסס יטעוך ופל , יר151 לרע כטכע ורגליסס ירעו ל066

 ., מייס כם"ול גכלעס כמומאס , )כך גכנסיס סיעו ל6 ככך ע5מכו ננסכגיס סמנויודעים
 סרטכן ירקו לגלתי ס6נסי0 טעי מע5מח טסח6וס לך דע , לקים סדנר יודע bb כוססר5ון
 שתמר סרסת כהוך ס16כל ר6ות1 קודם כי , כלף געל מן מופח לך ולחן , לפניסםמרופס
 6תל וחטכ טיגיו 6ח סע5יס ס6וכל רזיותו ולמרי , נפרט כפסו 6ח ללוד כי וירגיעממגו
 . וסכלו עעיו יעור ססחמדס ן כ5ע כו5ע כל "רתוח כן , לקחתו ל6 הגס מרומססרסת
 ערכ ספירום וזס , סססדס כנגד עכירס סכר ממ"כ וסוי סזסיר ולוס . מנ1לס תוכהחוזו
 מחטכ. טס6ד0 מס כי סס0דס ככגד מלוס סכר מחסם סוי לותר ר6וי מסיס hib ,מ6ד
 ש ימנע ט)6 לסזסירו כ6 יסח?6 , מנוגס לניגוע כ6 סו6 ונחס , כמלוס מפסד סו6כעגמו

 : נזממכ rr.hc ספסדכ כנכל מכרס ממוכ לומר רבויסיס
 מלוס ולפיתו יודע 8הס סבין . ססירםתי ספירים לפי למעלס נקמר סס61 לי נרמסולכן

 ליזסר ט5ריך 5"ל וקין . כס ומדקוק זמיר סוי ולפיכך , ככרס למתן קן 6יןקלס
 ממסיר 6חס כמס יחמוכ : יכלתך ככל 6הריס לרדוף לך ים 6כל לידך כאכלסכס

 לסמנים לך ים ונס . לו קן rhn לך מגלימי בכרס מהוך סמ5וס, למעטותכ:תמכע
 , עכירס ט) עגטס מתוך , עכירס עוכר י65 'י:כ כסייחך לך שיחכו מסכר וחמוכ ,מסעכירוח
S",rh~6ף קים( )חסלם סנ6מר , מ15כ כעיכס ככר לו נוחגין עכירס עכר ול6 סיוטכ כל 
 ,רו6ס ם6הס והטיס , סי6 8הת :5ס סח1רס כל כי ידע . מלכו כדרכיו עולס מעלול"
 6לסיך ס' 6ח י( לינריס סכחוכ 6מר , כזו זו נכללים כלם ; תעמס ל6 ומלות הטסמלוח
 6נש יר6 טנירס מעטות סננזנע כי , חטמס ל8 מ15ח כל כוללת טפס מלוח וסיףהירץ
 וסגמכע , ממגו חנרע ול6 ע14 חוסך ל" .נ( )סס כ6ימרו עמס מלוח כלל וכן , כ"ססקס
 מעבור וסגמנט לעונם ר16י. סי6 מ15ס מעסות סנמגע ולכן , סו6 נורע סמ15תמעטות
 סכ3 דיר סוף 'נ( )שלת 6מר מנככן מסוי ,ס כי"ר ע"ס ום)מס . )טכר ר16יענירס
 , חעטס ל6 ומלוח עמס מלות כל ככסן (ss סמור, שותיו rh1 יר6 ס"לסיס 6תגכמע
 נסכך ,קיומס תעמס ל6 ונז5וח , י5ורס מחמר מורככ ס6דס כי , ס6דס כל סס כיוסמר
 ומאום עסס מנוח כי "מי ולכן . סנדול סמלק ולו ג"כ נהמר קיומס עטס ומלות ,)כד
 רמ"ח כנת עטס מלות כי כ16מרס מו"ל ספלינו וככר , ס6דס כל סן ימד העטםל6

 יר6ג( לסזכיר כחכמתו סלמס ורקס , גידים מס"ס כנגד חעסס ל6 ומלות , סנ6דס6נריס
 כי לסורות , טסס כמלות תעמס ל6 טסיך וטמירס , עסס ננ5וח וסיף תעסס ל6כשות
 מורככימ 6גו כי ידוע . ססכגס nhr ע) מיוסדיס ס8דון ,ס ודכרי . 6מד סמלות סודכי

 סכסמות עס מהמר ומנד , סמ63כי0 עס ממוהפיס 6ג1 ס15רס ומלן , 51ורסמחמר
 וגו* מסריס יפתוך 06 כגי 6( )מיל' כ16מרו סענין זס נזםליו כרוזט סם ע"ס וטלננס .ממ"כ סוי 1לז"outii . 6 6ל6 מפגיחין חנו 6ין כי רטב נננדס סוטנענו סז8ת ססכוגסונון
 "תפ שאין : מענינו י65 קלס כמעם כי כזס ניול פתוי 6ין כי , סרסת מזורם מגסכי
 . זסיר סוי ולכן , סננ5וס כעכור 6ו סמממס כעכור סטכר 06 יודע 6הס 6ין י"מ ,יודע
 יטתחוו ידיו למעכס נ( )יכעיס 6מר סעליס0 ולנמרחי ננל6כס כעלי עס הוכחת ליוסיס
 סכעסיפ סמ5וס כי סגכון 6כל . מל"כהו יסים סהפלס המח כי , 56כעותיו עכול6סר

 כקע"ת 6מ,") וכן , עריו ינכר טוכ וסייר מעככ סיע סיע גי , סמעולס סי6גממסכס
קימור
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'Qg.שני פרק אבוהמתכת 
 : ן:::ה שה ףע . לני4נ~יה 9א שקה נטיו ך9רים שקליה כשנשל *.שששה

י ן. ול יעקצץ יוחף ר' החסיר טהרבפירוש
 : ינן . לעסות מס יזע 1ל6 טרככו סממו יקמרו סל" , ימיס ג' טד סעקירס מ15חעימור
סאן/-

 4 , מהטכס כלי מסג,סר סו6 ממונח , ערכותס ככחיגח עליו ערו כסתגכר סעכירס מן
* ומעריך סננ15ס כעמותך מפסיך ס6הס נגס הה:וכ 6מר כן על . 6נר6 5ער6 לפותיכי
 ג"3 ונס . עוגטס כבגד סעכירס מג"ח תה0וכ וכן , ככרס גויל ססו6 ססססדלמול

 : יסרסדרך
 ודעת ס' ירקת הבין rh נ( )מסלי כפירו: ר"י סהסיד כתכ . דברים בשלשההסתכל

 עברת Qb וקמר מס3 לסם וטס , סני"ת ניויעה עגיכיס סני , המ65"לסיס
 קורחו סו6 כי תזכור לר"ו-י הוסיף "ס "מגס , 15רהו זכרה ול6 "הה פע0 סמלך )פכי,

 כמ65ת וסיף כן לחרי 5ורהו ונכר סמלך למגי עכך "הר ו6יס , ר6יח "סר סמלן סו"יכי
 כ?נדמס סכה היחו וקכלגמחככחו

~ch 
 . סר6סון מן סמלך 6ח ויודע מכיר k-r סל" , כו

 לכו לסכין טי5סרך מכלי פגיו על וירקחו סטי"ח רוממונז יןיעה גפפו 0קכלס מי כןגנל
 חומר ו"ני . ססי"ח מיודע כו6 , נגפסו סוקס ותייר נרעיתיו לפניקס מה0כהוילערוך
 63 06 ליוו סכ6ס סעכירס מן יגלל ל6 סחטחיס 6ל דורך כעכעו ~oTb לפיותגי

 כסיות 6כל , למוכס תכריעסו סכעו כח כי , שסיס רעה כסיף ס0גית כמעלס)העטר
 כקו"ח סע3יוגס ס?נדרגס ז6ה ומכס . סזולל "ת סיקר ע5ח הנוין עעיו נגד ססי"הוכרון
 מדיגו וכן , סיר6ס םלימוח סי6 כי סיר"ס לחרי סוזכרס ע"כ , C1rib דעת ס,סבפסוק
 ס' "ת 3ועח גרדפס ונועס 1( )סרס כנקמר סז"ה נמדרגס מטס ייינן טלימיתגי

 נאט"ו :כון.כטחי
 ויכ"

 כסחר וזכס מ"ירס ידיעס מושו נכון כטחר פירוט , לגו כגסס
 , לכו כננס וינק . עכוח ל6 כקר גנ( נ (Shlnc סכ"מר כענין , ענן כל6 מושוגלון
 סגטס כ6סר נו ו3דכקס ס' 6ת ליל6ס 'כ( )יגייס כגלזגו סן"ת סידיעס והכטירשייער
 מגסס יין ט6טר כי גס( )'0עיס כמ"ט , וס5מיחס וסולילס מוחס וסרוס ס~ן 6ה.*תקן
 ישל ול6 סיןיעס ,כרון כפסו תקכ3 %" עלימס ידיעס ס6דס מידע ס6פטר גנן כי ,'ינו'
 מס כי ס( )יזמים תקמר . 5גו כנסס ויכף 6ננר כ"כ , ,ו כץדךנס עוין על סמורםכליס
 מן יותר ססי"ח יודע יקרם זס כי וכקמת , קותי וידוע ססכ5 סמתסלל יחסלל;נז"ח

 ס,סרס ההלס וכס סחכם זס סתהכס 'כ ע , סידיעס מן סמורך גפה על כס56ליסל"0וגיס
 1ל6 סטלך כעיון ססהכל 6מר ע"כ , סידיעס כעכור כך "הר , סטונם כעכור סעכירסצנן
 מן וגו, מנכ גי "( )מסל' 6מר חחלס , O"D סמלך סלמס ררך וסוף . לידך עכירסוזכך

 : סכמתית סיךיעס עג 6מר כך 6חר , סננפורסססעוכס
 ג6מרו ל6 ממך למכלה מס סיכר סדכייס ס"ילו , מיוהרת מסי" דע מלח לרקיק ש 8 .דע

 כ"נוםי סבין סלימוה על 3סעמיוכו סנוסנס כזו שכר סדכריס כקלו סוס ס6זוןססעמיק 5י נר"ס לכן . די סיס ממך למטלס מס דכריס כטלטס ססחכל כ6ומרו כז 06 ןשסירס לירי יכ6 טל6 כרי "ס כי לסוריעס סקג6 כוכק סיתס ט65 רגעי ;ככחעתס
 ס"ךהיות סדעוח ס6' . עליונים סוגים לסלמס נחלק ס0לימות גי וא( . זכר יחסרל"

 עכס מדונו למגיס סננתחלקוח סמעכיוח סמלות סנ' . תתלעס טידעס ר"וי 6טרוסנגות
 מעלס ס6דס ויקנס סמןיגי סקכון יתוקן מסם 6טר סמדוק סנ' , תטסס ל6ומדות
 לקחת "( )מסלי כטלמוחס עגייגיס סנ' 156 לכפר ספרו כרטט ע"ס סלמס 6מר .)עלמו
 , ססכ3 ומזד ע5מס מ5ך סמ15לקיס סוכרים , 5ךק . ומיטריס ומטפט 5וק סטכלמוסר
 נ סקנסס ור5ס . 3יכחכ ר16יס סיו ככחכו ל6 טפילו ןנריס גסס , שמדיגי כקנוןליס 5', כר יתיסכו כסס 6טר סחסוכוח סגורות כל כלל , ומיטריס . ריחמימס נתורקכושטס . כוס רכות פעמים טגקר6ו וכמו מצטיוח סמ5וח כלל סו6 ) מטסט . tbo סמוג1סס

 .'לזכום
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 י8יד שני פרק אבותמסכת
 שלל 9נו 3סליטל רבן ב : גומאים כששר כלשיף ושל שומעת ואזן רואה 2ין,סלף

4פ
 י sffl יעופץ יוסף ר' החמיד מהרביהש

 . ב סדכרות עטרת כמנקו סנ' 1ל6לס . סחטוכוח סמיוח וככללס , נכחיכחס יטר6ל 6ח5זכוח
 3עלמ יכוץ ל6 כחלקו סטממ כי ן מעוכות סעדוח כל טורט חממור ע6 , סג' תצחוסטז'ר ל סכ' סחת חס" ל6 זכור ככר , ס6' ס0ונ המת מס חסחמוס 1ל6 )ך יסיס 1)6הכי
 הכחלנן ס6)ס מעלות ו)נ' . וגו' יכקט (olbn 'ח( )מסלי סנ6מר סמח6וס ספך קסטסלידי

 כננו סננ5וח . סוס מעלס לתקן וכו' יטרם דרך סי" 6"ו . עולמות נ' ככנך וסם ,סמטגס
 ומלקס. פירנס וכן . סמ)6כיס עולס כגגך מדעות . ר5וכו טוסי ממרחיו ס3לגליסעולס
 עו תחמון מל6 כירטס ז"ל טס61 6)6 , טס יטויין אתרסס 6וחס כפירוט ז"לסרלכ"נ
 מסמיכו, מן מדכר טסיס טסטי"ת נרסס ולי . חר6גס טס מכס תתן סר6טון :דכורסגיעו
 סיון וס עסס וק . נססך סיעטס ר6וי ס6דס 6נל למאס מלמעלס שיכרטס רייסיס
 ש ל"ת ומלוח עסס מ15ח על ולמ"כ . כו' סי6 חיזו קומרו וסוף , סמיטריס על סזסירגוחחלס

 טשו מורס בסיס , )מעלס מס סססכ) 6מר )6 טוגנו nbr פסיפס ולי . נדעוחוסייס

- 
 כסלטם ססחכל סו6 כך וכריו ופירוט , כננקרס נפלו וט' כיננך למעלס מס ר5וכיסדנריס
 6תר( 6מר 1ל6 כ6 6חס וקין ו6ננר . כonb 6 וקין שמוך לך לומר עתיד סלנגידכריס
 קולס ע"ד סטרטיס ידיעת 15 סססיק ול6 טכלית ידיעס כורזיו 6ח סיודה כי ,)י15ל
 כמו , 16כל ל6 ומטלתו bS) )6יונ ט6מר וכננו , דכרו לעכור יוכל 651 כטכע ייר6גו ,לכד

 תכהו ל6 סוכרים 6ל1 תדע 06 . ע)יכס טייס מורץ וימי 6נעיננו0 כמסגת0פירטנד
 לסיוהו , כמןוחיו קליו רומס )סיותו , עכרו 6ח סקרון י6סכ הכוח ואטלס . עכירת)ידי
 כנפטר מטוכס מעלס טקונס s~r סר"ננ סירוס OD , לעוטס חפירת טסיי נ6ו5רו סob'6 י סקו'וס רכעו רננו טלסהס . כגוולחו חנניך ומחטב כעעיו וניול חטוי לסיוהו , כמ5וחע,ריו

 . מנוקר וספיר , לגרנרוהיך ומן הפסך מייס וימיו ג( )מסלי ו,סו , 6וס כגיוי66רוסו
 סמבות. וגנן . סדטוה , 6מח וכונר . סננ5וח , 5דק ופועל . ממדות , חמים סלך ס.():סנ.ס
 ס* קמרי 'ג( )פנלים "מר , סדוקות סדעות וגנן , סעכודס סמלות ומן , סירוסגממך

 : תוכקון וכן עד תלכומלכיכם
 6נג, כי 6עס סמחטכס כי , כמעטס 16 כרכור כעטות מעכירות . ממך למעלה ם"ד;

 . דכריך סומעח וקוון 1 לועטיך רולס עין , טומעת 161זן רולס עין .6מר ע"כ .כע"ז
 מעטיך כי , כן שיגו , גטהכחו ככר סגוחיגו וימי טגס ]טכעיס[ )עסריס( ככן 6כי סכי61"ה
 ו( נמיכן סי6' נפשו נו מעיך מי כ6ומרס , o~b טל כסטו סוס מספר וניסו . גכתכיןכספר

 דומת סדכר למס , וסעכירוח סמ15ח חקוקים ככפם כי , פיך פקחי סנוור מיקךמסוככת
oib)6ססו b)r מרפהו וחר6ס ערותו תסס )כוטו וכהסיר כ)כוטו וכסס ננהו גגעיס . 
 ג סעכירות מומי ירקו ל6 ן יכסס מגכר ונוס לג( )6יונ סכ6מר נחובר לכוסס כנסס כסיותכך

 * כוסס )6ותס )ס 6וי חרפתס חר6ס גס ערוהס הגל סנפם מעל ממומר כפורהך

 :  1OCDD  עטי כל לדעת ימתוס 6דס כל 3יד )ז( )כסוז"ט
 סמ5ונ? סוד לנו גלס כי , ע"ס ס6דון יס ט5 דכרו יקר ונס . 'נכתבים בספר מעמדךוכל

 . )סיעיב 06 למרע 06 כמ5י6ות רוסס עו0וח סן מ , גדול כנץ כמסוסעכירוח
 ו,כג , סמפרט טסנר כמו מט5 ל6 כעלמו קמתי מלנור וסוף . ננעטיך וכל קמרווסוף
 כטמטם. ט'עם סנכי6יס לדון 6מר or51 , סכותכו נרכל טסו6 מננס מקוי סו6 סספרכי
 נן כחכח 6טר מספרך נ6 ממני לנ( )סשה סעגל עון שכי"ח יכפר )6 06 כסטדלו ורכסחייו
hotiוכך , סרם ג6 סרגני ש( )נמדנל לקומרו טוס , פועלו על סמורס סמ5י6וח זס 
 קנ, טמטנתו יעקכ כן שיעזר ר' למסנור ממכיס סקרון or וגנ6מר . ז"ל סרלכ'גפירט

 עפפי- . מעשיך וכ4 : בע"י סם טרפים וכש 7Db פרעוש 6 קנס 6נח מנס סשסס%ע
ט6מב
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 שני פרק אבותמככת,11
 ש'?שסת שגיסם קילעה שלץ ?ךף עם חולה תלכוד :מה א"נר דג'טיא :הודהלשי
 02 סעוקקים וקל * עון עוררת והלה משה שלאוה 92ה ?"ע יווה נשי *)שע

הצבוי  ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיד מהרבפירוש
 סיס %ו s~rr טממרו מס ע"ד , סמ5וה עסייח גס )כלו) טרנס )פרס יט ; וכ5 מיםשקמר
 61י)ו , כהפו ע) מסיכו סיס רתוכן ויסמע )י( (~ntrhl עליו כותכ טסקכ"ס רשיכן*ודע
 1כ5 151"6 , ננ6כי)ס סיס פטומות הרכגו)ות קלי )ס ויתרס כ( )וזח וכו' כועז יודעסיס

 : מעוכר )3 ולספמיו סעומס )כ )ס)סיכ כדימעטיך
 כס 6רן כורך סזסר 6מר ט)6 דכרו כחון . ארץ דרך עם תורה תכמור יפה . רלנונ

 טסתורס ולע"פ כלומר . יפס "מר 6כ) , כקלה סיכוו (~oh טסיס 1סחורס
 חידוד יפס כי כן דיכו , 6הר )דכר עמס ה5טרך ס)6 וטחך ט) ויעלס עו)0 ט)שמדתו
 . 3ע)ס כעיני 6ותס וממכייס סכ)ס 6ח סמייפיס סחכסיטיס כענין , 6רן ירך עסטווס
 וסרם , מ)"כס סירסו סמפרטיס ורוכ ,") ר"מ , סמפרסיס נחלקו 6רן דרך פירוםי)טגין
 ועט כחלקו כסמת סחסוכות ממדוח ככ6ן 6רן ןרך כי כעיגי וסגכון . הורס פכ3שימיר ר6וי סיס סכן וכיון , כעס גתעח סו6 מלטכס עמס טפין חמס וכ) כן 6ס כהכיסרק)
 , סטוכות כמדוח ים יגיעס מס כי טגיס0 טיניעת מרסון )פירוטו סקטס וסר"י .1טפ5
1nQY(תורס וכ) וקומרו תורס תלמוד )יפס טעס כיגיעת וקמר , 1") סרכ דכאי ע 
 וסוך כיקור חוססח יסיס 6יך כי , יסרק) סרכ זכרי 6ה 6גי ורולס . כיקור הוספתסו6
 כך ותחר 6רן זרך )מ)6כס קר6 נתמרס , )סוגו סתג6 טגס )ננס ועגי , 6מד.סגין

 )מדות ע5ננו ס6יס כססהעכד 3וו) עם) )ך 6ין , ליגיעת מללון טסקטס וננס .מלטכס
 טוכ סכר לסם יט 6סל ד( )קסת כתוכ וכן . מכר לך וקכס ספירטהי כמוסמסוכוח
 וקניית ח"ח יגיעה כי , יפס גנוטך סוכרים ופירוט . blo עם) מהכר סגו) כי ,גענלס
 , סנריוח מ5ר וס3' , ססנניס מ5ד ס6' . סעכיר0 מן ס6דס כסרמיק ימדו לדקוסמדוח

גנו5"
 וקמר , ננ)6כס כסו) ע) סזסיר t"rh . )כריות וטוכ )ממיס סוכ , סוכ כי לדיק

 )6 מסרוגו חבל סעון )בכח סיוע יט 6רן דרך כי , 6רן דרך מחסרון. יותר רכס רעתוגי
 סכריות 6ה )סחגיף סופו כי , סורס תכע) כטווס גי כן 6יכס סמ)6כס S3b , עגן*גןוג:

 סו" ממדרס )6 כי ט)מד מס כס) ממ65וכחמוס
 6ער , יטרים )קר6יס מפך כמריס ויט , סעכירוח 6מר גוסיס נסנעס לגריס ק.ע"א ." : סעיקך

 מעכס יכם6ין 1 ס6כטיס כ)3 נזכר ססו6 לע"ס ספון מסכמת 6רן דרך עס מתורסכי
 דכר סקדוס סרכיגו )מס סו6 סמטגס וסמך . מטכעו מרחוק כ)כ עגן גוררת סהורס,עם

 , וננ)6כס 6דן דרך טמיס )ירקח סמיכות )עטות 3ג1 ר6ס , ססתכ) 63ומרו פנניס)ירקת
 ו)6סוכ 3ס )למוז ר6וי סמיס ליר6ח וסרט יסיד )סיוהס , מננס גמכזס o/n5rc 5סז6ף
crsbסרקי0 כלמד ס' )פכי הכלכר טסיס יסרק) ט) יממן ר6ט סעטס כמו , כס ו)סתגןר 
 , ה;6 וירקת עגום כעלס רכי מטמח 1") למרו . כור16 )ככור 6)6 ככירו 6) פנס1)6
 בז )מטיי ט"ד , סעכירס מן כהדס )מכוע סיספיק מתק כך כ) סהורס חמק סיס רכייכימי
 וסיף 6חר )דכר יצטרך מיתתו 6חר למכס . וגו' )סלילך וגו' כלכך מכמס תכ6גי

 , 5יכו כ) תורס )כע) מספיק סיס כימיו כי 03 . הכיסס טיגיעח 6נ!ר cr51 ,סמ)6כס
 הכות סזכוח סנ!)"כט מכיכס הלעזר כן ירנניס 6"ר . כרפס 6חר )סתסצך ילטוכווכעס
 : ונו' כפי יגיע ו6ת עגיי 6ת ל"( )נר6טית סכ6נ!ר נסתוה ס5ילס וסמ)6כס ממוןס5עס
 עון כס 6ין מדוכס כיטו) o5b5 כי , לנזכר ס"ז0יס וו סבך . הצבור עם העותקיםרכל

 מט6 6ין סרכיר 6ת וסננזכס , עון גוררת נ!)6כ0 כיסות ויסור טע0 כי , חט66טר
 לרך כקומרו כי , )טגוי עעס )חת יט מ)"כס 6ין דרך סמפרטיס ולרכרי . ידו ע)כ6
 סע;קיס נניכי ננכ) ידו וננקדת )ו כיכדר ל"דכ לזרז עמס ונ" כפלוטת כל כלל."רל

כל
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 15סו שני פרק אבותממכת

 וצדאתם כמזעתם ~בזתם שזכות שמנם לימם זפתם ?ופקים לנוו,זך1בור
 2 עטיהם כש* הרבה ?כר מלישם אני מעלה ואתם , ל"ר?וםךת

117
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההמיר כה-בפיחוס

 ועוד . כגיסה nPrn מעם ונס , ה5:6 כי כפיך יניע קיח( להביס כט5ננר V~h דרר'כל
 יכא ס6דס עסק לך.בקין

~lcnoI 
 ט6ל 6כ) , סידים r:?h5nir )תורס :סיס ולקכוע

 2 גכירתס חירם ספהס ממ65 )גננרי סחורס )כסל מרס ישרך ווולתס כסחורונ;כעסק1ס
 ז6טו )י יכוח ו)6 . לספחרר ל6 סמפרסיס פירכו . שמים לשם עכהם עוסקים'4הץ

 רוגס 16 מסיווח דכרי כולס סמככם 11 טדכרי לך קומר וכלל . עסקינןכטופחני
 כי לפרט ג") ולכן . ד6כות מילי לקיים מסידיו למסוי ךבעי מ6ן !.( )נ"ק טימרוגעו
 )סס מקרס 6)6 כמיס )סם סטתד)וחס כ) סכמים סלךיקיכ סעוסקיס עס סהג6זכרי
 יערסלו 1ל6 כסקס סיכטחו סתנ6 )סס לנור , לסרייבו )סס 6"6 סכרהס כלפי כשיןלעסוק
 עסיסך כקילו תכר עליכם 6ני מעלס כי51רכס טככמהס וקמר , מסייעהן וכותש ;כוהגי

 , : סס5לס סכטמון נוכלת כסיכי

 כבסת לפי , סמ5וח טויסס כקילו 1") סרמכ"ס פירס . כו' שכר עליכם אני מעלהואהם
 . חסר כעיקר כי 56לי מתייסנ וקעו . סמ5וח לקיים למס 6"6 לכור כלרכיסהעסקס

 ךוהק סכ5 , כמננינכס עסיהס כקילו הפירט מי 16 , כוכוהכ0 געסס כקילו מפירט מי ונריגס
 13 סססדלחס 6סר 6מר , המכהם 6סר סךכר געטס ל6 06 גס onbl סכ"5 6ך .ורעעי
 משגס 1ל6 ונטכס מלוס לעסות סחטכ מי כ) ז"ל ט6מרו כנוו ן ע_":ס לכס גחסכ כמכסגפי

 מפירוש: כפי סיכור עס O'pC,DO וכל קומרו עס נקטר ומגס . ט:6ס כקילו טל.ומעליס
 ch לסליל וכפרט ססי"ח לעכוןח כח סמ6ננן . וכרור ככון לי גרחס ו,ס . כוחפירסחי

 1( )ס,ססיס , כמכס 5ר 5רס כיוס מתרפית כד( נמםל' כספך וסססך , כח לו מוסיפין ס'עס
 , כמ TDbn זעת וקיט גז( נמסי )מעלס כחוכ וכן , 1ג1' זס פכחך )ך ויקמר ס' 6)יו,זיפן
 מור 6מר , קותי סיעת סי6 סלח כב( )סס קותי וידוע ס( )יימס ונסו , סס"י 6ח 6סוכותת
 לס"ם לרכך תחלת יסיס ירכס ; יתסס וס61 עליו וכטמ דרכך ס' ע5 גו5 לי( )הסרסע"ס
וסוף

 כגלני
 ש סמ5י6ות טכמ כפי לסוע% ל65ת כדקי ססו6 סדרך ס6ין ולע"פ , סנס סנ,כר

 , סמ6מר נסס סגסיון כעל סיס כ"ס סמלך ודוד . כעדך ויגמור יעלס וסוף עליו 3טמוכויסיס
 סורך על מלעיג , מנכי סכלכ .,( "' )סמול וכמר ספלסהי וכמתמס , מפלסתי)מרפות קנ" כי ס' לטס מעמסו החלה סיס 6כ5 , ספלטחי לגלח טכע כדרן לפסל סיסבל6
h דוד וק"ל , ססכעי סגוסנ כרי לנ5חו כו כ6 סיס5סר h h  קליך כ6 ו6גכי כחרב 6)י כ6 
 עננסם עוסקים ימיו כלגומרו סהג6 כוונת סי6 111 . לככודו קג6תי כי טכר6ו מיככס כ" וקני טכע כורך כ6 6הס ר5ס . מךסח ":ר יסרק) לנערכות קלסי 5ך"וק ס'כסס
 . ט5מו ס6דס כסגסגת המלס , סננסכס סדר וסיכונן , ;"ל טען ן' סר"י וכחב . טמיס.לטס
 . עהק כננסרס ל6 סננטולס nlrol , סמלך מדינות לעס ומטס , מדיגתו לסנסגחינוסס

 עז , סמע6 מן מללת סי6 כי הוע5ת.סמל6כס ס6חד . 6לס 011 יזליגו סמגיעיסוסהוע)יוק
 הכננה על נעמוד מוס סטני . טכהכתי כנוו 6כוח נבוכות סמל6כס ;כוה גדול i~rbכליס
 וטורס כמל כל6 מ5ויין בנתוקיו סיו לו כי , ססככלס 6ל לסדריכו כדי כטס כמכננס"ך ש ומלידס מלילס כ5למו )עסוי טרף )סכין ית' ידו ק5רס סק5ור וכי , כפיו יגיר נעגותוססי"ה
 יספיק )6 כי כחכמתו סם"י וכרקוק . כור16 לשניר וחכננס ע5ס כו גכנסס לוס5ריכיס כעניניי לסהחכס מכו5רך ועכס , לכטנס כרי"הו וסיהס מהנור לחרי ננגין- פך6 טירסיס
 )6 ס6' כרויך כי , סגלות כיסורי לעגותס עוד ספלים , )עוס"כ כלס נביו 6ח 4כוחוס

 6כש כי כוכוהו )סקרך )6ךס רמו? :6ין כ:3י:י . סע:יוח 06 כי כוכם נשם 3סםמא ול* כמדות יסרק% 06 לנכות סקכ"ס כק: 1"ל קמרו , 6לף מגי 6חך לנכוה 06 כייססיק
ru~s
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 שני פרק אבזהמסכתסש
 ש"2רנ זאוסס'ו )קיץ 2?9ד לליף אל*א )ארם לר יקריין ?שין *:שות [סיך'ז טהג

 ווי יו ו עטך 1 כשעויין
 ולצקיך ךצומ אועריוה דוה הוא י : דחקו בשות ם

נרי  1"ל יעב"'ן יוסף ר' התסיר מהרבברוש
 הי* . מסיידיהם 6כוה0 ט;כוח b~b ס5נור ס,כוה 6ננר סל" חר6ס ס63. , לכוהיועזרות
 61הגיל קולחו כטס סחג6 נדכי תימה סן6 , כק71ט כרוח געטס כוס סקדיט סמנם'ן:י

 המדכה 6הכס 161לך וסייס ס' עכס 6סר 6ח ר6יחס 6הס כ( )יגריס כננו 6כימעלס
 סכותה כפי גמול אטלס ה0ןו למען סקכ"ס כי מס' . 6לסיכס ס' 6ני כי תדעולמען

 לססליכד יכלו ול6 טוניק לננהים הקוס פחח וזס , ננעטסו סם)יס ל6 06 6ףמסלבס
 וכ3 טומרו חר6ס סל6 , כפסס )סטל01 6והס ימיס ססי"ת כחס כל כעטותם כי ,נפסס

 וסככא . עס6וסו כקילו סכר עליסס יעלס ססי"ת ; כססי"ח כוסחים כסיותס כי ,סעוסקיס
 , סטסיר 6ת סטמ6 טימרוף ננדכרי0 נלהי בכ"ח ob , סחדוט על ספק כלס סחייסנסכסנח

 יהוקן עעחיד , נוסועכדיס סיוהם כיטר6ל 06 , נמוונוחס ינעים סיוקס כמןכריס06
 . הכן יסכל ככקר ותריס ככס ע0 ז6כ וגר י6( )יסטיס מרכריס כלחי חיים סכעלי ,סכל
 ידר ממטכס כי ונלכד , ליסר"ל ירעו טל6 )עכו"ם נוטל ~or )מפרטיס ננרייסו )סו1ט65
 סיס וקילו , טיעכךוגו 6כל י,יק1נו סל6 לנד ל6 כי , ממט) זס יספיק ל6 סתחהונסכל

 טי6מין )מי ס6מת כן ע) . 15וק סיס סגדי כפי ויחן נפיו סוסך יכיף סז6נ כי16מו
 וסמיך , סחדוט ולמונה לפי סמחחייכ סכעו וסוף , סחס6 קודם פסיס כמו מעולסנחדוס
 ס'. וכהכך גח( )דירים ויטר6ל , 63רן כר פסח ימי פג( )הסל'ס סו6 גס יתוקןס6כוטי

 : סקרן לס' כי עולס 63י כל יכירו rb1 , 1_י' נכר 31גי ho) )'סער , עליון6לסיך
 לכור כלרכי סעוסקיס טרוכ לפי . ש זהירין וקרןב

 כריכיי
 זר סמך וטויס מלך כסיכ) לסכגס

 ככלן )מס רמז , מסייעהן 6נוהס סוכות )מעלכ ט6מר ולפי , ננכלס )טלס6זסרס
 ג46 )מסלי 6)6 סי6 )כרס ל6 טכ6חס גס 6סכהס כי , )מלכיס כקרכתס סס5למס יחלוט)6

 : וח5לימ4 כו הכסחו ולכן , יטבו יחפון 6טר לכל ס' כיד תלך לכ נניס"לכי
 סגורנל;0 סס כי סננ)כיס ככיח וטס יד )סס ים 6טר ס5כור עם סעוסקיס ימסכו Sh :ש!'

 יכקהר ט)6 סזסירס מלך כמיכל לסכנם 5ריניס ספור עס טסעוסקיס לפיד"6 -
 : כטורס טל6 למטוח סמככיס63סכת

 . דרכים מטני ימלקו ל6 ס5כור עס סעוסקיס . ש כרצונך רצונו עשה אומר היה יקואד
 כייס זם סכ) 6מר . בזרוח מע)יסכ( )כטל 16 ן מס כרכר לס5לימ טיר1615

 . קמרים מון יכפל סו6 גס ר5תס ינטלו סס ו6ס , ר5תס יעכס סו6 גס ר5וגו יעטו05
 36 סתפ~חי סגם , כו6ו קודס וק"ל , 6חד מעטיר ד3ר לט16ל טס51רך 6הד הכס61מר
 abs ו6ס , ממועמד לך o1.1bl ל6) קורס כן העמס ו6ם , ס6לסי כחמלך סכככדכטס
 ננזיר )כיה כככס סחכם וכרי 6ת סעסיר כסנוט . בקי טטרך וככף עלי יתרי דין56דיק
 כ6נ.ך קמרו סמפרסיס כי . עיון מקוס יט דכרו כעיקר 6מנס . ס6ל Db" 6ח לוויכף
 פועך יחורך ס6) כי , מפ5ס וכגפת כרכון 06 כי נסכרה ל6 פירוט כרנונך ר5ונוכסס
 ממטיס טפירוט וסג") . יי סיס ר5וגך טיעטס כדי נ"ומרו 6"כ , נסכרת 1)6 חמיךניכון
 יכלתך ככ) חמגעס מונעים )ך פיו ט6פי)1 , עלמך רנון עלס ט6הס כמו ר5וגו עטס ,נך
 ויעמס , סמתעיס יסריווך ול6 יו5רך ר5ון )עטות עוז ככל ססתךל כך , ספלך )סטיגגדי
Sb~ל6סר מעכן מרע סטין כננו , מ15הך 6כטי כתסס גיסיו ר5ונך לעסות יעכבו 65 ,שמיך מכוכבי כין כלככחך מ5י כין ננקטחך גךליס מכעיס יסז מקפילו , כרקדו רנונך 
 ש. טמע בכרי עיקר פירוט טטמעח וטמר . סמסרטיס דכרי דגרי ונכש . סטי"ח*דלס
 - דרך טל 6' . מינים כ' )ירכיו סטיית גסי כי מעכר כמס כסכתי כי . 1DDWשמקר
 וק"מ . סטכע ננו למעלס וכב' . סממן 5סמת וככללו , גטמיכס וגסתי ס( נייקי6.ושנם

'יופק
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 81 מז שבי ד'ל יעכ"ץ יוסף רי ההסיד מהרב פיגשפרק

 , מיגים סכי וסעו3דיס . כקרן חדטס כר6 6סר ס"6 יו"ד לטס וסנ' , ללעיס :טס,שיומט
 וסכי . יוכבהו קונס רקון כ:טוהס כי יודעיה ומס , סלמס ממונס כסמי"ה ננ6מעיסהח'

 ס' SD ויסורין רקוח לרוח ויכנלו . ועתם סכר 6) טיפניהו מכלי גמורס מ6סכסעונדים
 O"D י71 6מר ועליסס , הגדו) כסמו יכקיס 61)1 ממטיס סז6ה ס2)יס וכגי ,6)סיסס
 סמים ען גןול כי גז( )כס 6מר ס6' סובין ועל . מסןך סמיה מעל גדול כי קח()חסל.ס
 )דוריס רמז סכככך סעכין וס וטל . לכ"לתס מהסור 5ין סמלך פגי סרו"יס 61)1 .מסדך
 למז ero שכ' למין . "כוהיך 6ת "סכ כי והחח וגו' סנדול ככחו כסכיו 1יו5י6ךז(

 מיודע כו יכננמ מעגין ונס . כך5וכו עוגך טיעמס כדי כןוונר ר5וכו טכס במוסרוסהךון
 יד ק5רי ס6גסיס כי י17ע ; עוד לפרס ונ"ל . ר15ן יסי 3הפניחיגו סמיד כ6מרגו סך5וןננגין
 6חד כרכר יחסכו לפענ!יס כי , להועלחס חור יסכון דרך 6יזס ולירצלסטיג

 כסו"
 טום

 נעמס ול" ותרם 3גחכ6 עבין על סרניך מרדכי ענין על וריו 65ו , כספך 16 , יספךוסו"
 . יפרח) כ) לסליל סכת טניס לזנן לוחו וסמר , עליו כטי"ה כסםנחח לזו דברגנמו

 כי יתכרך מחככוהיו עמקו כמס סכט כלומר , גדל ס"לס סדנריס חמר נ( )"סהר.סעס ו;ס~
 סיכו:ס כחירח לס' , סיטועס לא' ג( )קסליס סזוסר "מר וכן . לנוכס רפו6סכקדיש
 יודעים 6יגם כי , סספק על לכרך לסם ים , כלס כרכהך עננך טל סכן וכיון , ל"גכיסולח
 כסטגחס כך והרכק כך5וכו רקונך עטס סזס ס6דון 6כ!ר ולפן . רע ונסו טוכינסו

 יר" ".clb זס מי כס( )כי כ"ס צוד ח"כ , כרנונך ל6 כר5וגו ר5וגך ויכסס ,כפרסים
 ס'

 ליר" ינחר טיחזור הרוס ו"0 .טותו סו" טיכחר כדרך ל6 , סדורות כל סוף כר ומכיס טפם ס"נוהי ס3וחר , יכחר כדרךיורנו
 "והו כותר סו" 6פר ססו6 כדרך י"מר , ס'

 דיך על , כק5חס ל6 , יעסו דרכיך ככל ג( )חסלי סכתוכ "נזר . מעקיד יורט סיס06
 , כגדולכקטן

 : כפנתך 1)6 כר5וגו ר"ל , onb ל6 , לרמותיך ייבר וסו"
 סרק ס6תר וכמו , ס' סחרי מל6 6סר 6( )דנריס כפסוק לינור רגיל ט6גי לננס רמזד/?ו

 רק סעס לכלל ת15ס ל6 סהורס כי , נכס 1ס6לסיס גג( )כר"מיח כסמוק ז"ל סוסןן'
 Orn רוסס כבפט פירסמו כדי , קסיס דכריס ח5וס סגולס ליחידי 6כל , קליםנכריס
 ככלכ:וה כפסך רוון ננמל6 ס"תס טכסו , כר15כך ר5וגו עטס 6מר ולוס . סס"ילעכורת
 ר15( קמי( (oflon 6מר ולזס . לך ס6פסר מס :סי מטס ר15ן מל6 כך , ס6סטרוכפי
1~hyמחק-ט 61יגו 6סורוה וממ6כלוח לסורות ממיקוח סגזסר . ר5עו עטס ]6"י[ . יעמס 
 יכלאו כפי הקוהו מממכר 6כל , רקונו עומס וקינו כורינו מלות עוטס , לוימותר

 ר5ק ממל"
 ך .. כווכחך מסלים כ"תס כרנתך וזמו . מ15קו "מר 1ל6 רנתו עמס 6תי ולזס .כורכו

 י ס"ננקית סעכודס ה6ר סננדס נזו כנר סוף . ומבפס נלכטחחפון

 , סקב"ס לנדח ודם נסר מדח כין מס ורם 1613 כטופר , זסירין מוו למסגם זו סמךז"'א
 , מעכירים פי על לעונדיו מטלס כ"ס כקרוס סננלכי0 מלכי ומלך , דוחקו כסעחיועילכו ל" יסו" , נ!כ;גו הועלה לקבל , כמדרגס ממגו מלמטס 3מי לססתעכד רולס ודםכסר

 וכנט , מעסיסן ייטיכו פסס ג"וח יוקר כזלופן טייטיכס , סטורס מן נסכים גככסועוד
 סמלכיס מכיה וסהרהק 5" כן 06 . לקוטלתו ל6 סעוכדיס )תועלה זס וכל . עודט"כחוכ
 גפרם לי טפין סnbr~ . '6 ננסננככס ולמתו , סקכ"ס סמלכיס מלכי מלך כפיתוסכגס
 כעיכי מנו 6סי כי לסגיך , וכו' מקריין ס"ין 6ננר ומס , כססי"ח 06 כי ס5לחחולחלות
 6ננר or51 , מפריסות סהורס סהכליח סכ' . לו סיסס סמלכיס מלכי מלך מ6הוממלך
 טל5 כדי , תרניו קדוסיס ים( )ייקךocir~ 6 ננהיר סו6 , נ"והו 6מר ול6 ר15כועסס
 ייריכר סס"י ן סס"י ר15ן טסמנ!ל6 סג' . ז"ל סרמכ"ן כמ"ת מתורס כרסות כ3ליסיס
 כדכן ערס , כרקוח ר15גר כיעכס 6מר or51 , ור5וכו ס"יט כחכגנת ל6 ומכעסוכשלוגו

 -- ד, "?כהר

ש
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 שני פרק אבותמבכהש8
 רצשף שנרשה?בי

 של-
 ' ם29י שהךש ךצון שעמל בדי ךצעו מ18י רצונף וסל * יני

 אוער סלל הךצונף:
 א~

 עוין נשל (ף סו יום 21עזף2ד מקטין נשל ס?בור טן תפרוש
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החמיד מהרבפירוש

 3כ6ן סתגס ו)" . )ס,יקך סרו5יס מהריס רזון 6ל6 , מלכו עכס ל6 כי ,לסיסיב לעולסי ר15כו כי , רכוכך מפגי ר5וגו סיכטל כדי לנור ל6 . כו' רצונו מפני רצונךננזל
 1"ל הננהו , מטופח ר5וגו סיגגך כל כי , למעלס טסתגס כמו נר15ן סנט1ל ,סטיסיס
 ס36י onu5 ונוס ccb' י"ננר 6כל , טעטמ ללכוט מ,יר )6כ1ל לפסי 6י 6דס י6ננרל6

טכסנניס
~ra סיריוס מסעם העכס ל6 כמ5ומ סטכר עיקר כי וסטעס , עלי , b'ol מלות . 

 ממקיים הפוקח מהנדל וכל . ספרק כוס סכתכתי כמו תעטס )6 נלוח כל מכוללתכטס
 וס ועל . "נר6 5טר6 לפום סעס ו,ס , ירקקו תגדל מליס לעכור תטטס ל6ע15ח

 סה:ס . מ6ך מפן כמ15הי1 ס' 6ת יך6 6יס לטרי קינ( )הסיס כקמר ועליו , סליקיוסף כקר"
 : כיר6ס כן לTcn 6, סמ15ת נעטיית ,,

 עליסכו ט6מר 6והס טס )כד ךנר ל6 לדעתי . 1 הצבור מן תפרוש אל אומר רזללה
 כליכוד י"( )מסל' טג6מר עליכם לסת6כל רדוי 6ין ס5כור מדרכיספורסיס

 סוף מחסין עם נס b~b , רכות פעמים טכהכגו וכנוו , טסקען כטוססכי דל"ו , רגםרטעיס
 ר5וגו עומס 601) ככורזיו 7גק סו6 כי מחנרחס הועי)כו כפידוחו כי ימטוכ לכל ,מזנך
 כי כן יעטס טל6 6ננר , מעיונו קותו סננטרידיס ס6גסיס Sh יתחכר ולמס )מעלסכמ"ט
 וסי, , לכ6ן סמסנס 11 סמך ולוס . לננעלס ספירטח' כמו הנניס מעל גדול סרכיםוכוח
 כוכוחם עמסס חולק סיכור OD סמ5טער כי , סכמו יטס "גל סמסיס ע"סכו) לכלתי סיכור מן ס6דס יפרוט טל6 כן נס שסרס וכוס . )מעלס סנ,כר כל פסגקטרח
 תמ65ר , טס כו6 63טר hQ) )כרטית st~r ט"מרו כמו , טעס )פי cnib bSb דן61יגו סרסעיכי רימומי פגיו ומסתיר טון עת סיrb 6 ס' rb ולקדט )סחפלל ננהקכ5יםכטס5נור
 חסיד ch blo 6ף סיכור מן ספורס )פיכך , ומנסיקים רכים ו,כיותס סמהפלליסטלמיוח
 ג תפלקי 6ת 3וס 1ל6 קנ( )תסליס ווסו . ססו6 סרכ סוכות מן גסגס סיוהומפסיד

 סמתפלליכו עתות 6ין כי )ונגר , 6מי )6 הפ)הס וקכל , מהייכ כלשון 1)6 סו))שלטון
 וסכוגס, , כו מתפל)יס מס 6כר ~olpn ירקת כקום מטפורת טומרים סיסיו ונהנ6י ,מעכ3יס
 1br- סו6 ס5נור כס ססהוף כי יטרלל כר' כהב . סס סס נמסר סונים ימיו מכלל3חפלח

 מכ) יוהר מקונלח חפלהס b'o 16 כי , )מהפלל נסהקנ5ס ס6' . עגינה ד' על'יסגון
oDn, רכון עת ס' לך הסלתי 61גי סע( )סס 1"ל 60מרו כמו ~rnib טתפ)תר רכון עח 
 . ימקם )6 כויר 6) מן לו( )"'1נ ככ6מר מחפל)יס טס5כור נטעס כטמכת o~bט)
 ויוויעסו טימסר לעכרו מלוס סיס סככסח לכיח ללכת יכול סיס טל6 סחלמוד ממכמיילמד
 לתן 3סתקכ5ס ס3' . ו:( )נרכות סעס כ6והס מתפלל וסיס מחפ)לי6 מלכור טסיושנכעס
 קרוכיסם 6ין לכול מורכי ספורטיס רכהי כמכל עליסס sttr קמרו , לכך כסתקכ5ס סיכורלנן וספורטיבי , )6ספו עננים כדירי מן( )"סלם סג6ננר Or3, וכיו65 3ה0וכס למזור 6ושפקוח
 )טס טג6מר מקוס ט5 סונטיו ט36דו ושממיס וטוחים 6וכליס 6)6 עליסס לסת6גלוהייכיס
 כסהקכ5ס סג' . מהטוכס 6ת סנועככיס 7נריס מכ"7 6ה7 חס . ch(b ס' מטגניך ס)6ק)ס(
 הנמי 6ל ד( )"סחר כמ"פ , 53ערס וי5טער 53ומס ינוס 6)6 מסם לפרוס ר6וי 6ין )ססג5ר

 כר לסם סיס ל6 וכי חחחיו ויסימו 36ן ויקחו 'ו( )כמות כתעגיוח 1"ל וקמרו . וגרבגפפך
 ל6 סך' . נקער 6טכ 6כי גס כלער וס5כור סו6יל מרע"ס "מר 6)6 המחיו טיטי)נו כסח16

 % ,ס זלפי , מעולס עמנסג יסגס 6) כנר טל כללו , ססמחיס נין ינכס 1ל6 סכוכים ניןשלהוק
 : נכור מדרכי הפרוס 6נ גוננר סרהויסךעת

 סחי5וכונב סהכמוח כל1מ7יס 3הפ1:ריס הקוכם ih;Q . מוהך .יום עד כעצתך האסןשאל
a)b~
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 3ליו שני פרק אבותמסכת
 ן לרל,ןן) 1!יי "שלע ןטק';ר ןכר הנעטר )שי לקקתם. יסיע 2י ףברף4ן

 ז"ל יעב"ץ יופף ר' החמיד כהרבפירוש
 5גר עמס תחד לחטך 06 . סכמתית ס"מוגס מן לנס יטו סמ6 מוטטץאעם
b~ph6(1 ,הכלמס מכס 6חס כלוס לו קמור 6סס wh)n כתן וס' ס( 6' )מלניס עליו 
 , ממגי סרמק כזכ וןכר טו6 ל( )מסלי ושתפלל , ס6דס מכל טלמס וימכם לטלמסמכמס
 כמו סם"י כר"ו כי גדול כחו כי , וכטול ככזכ יכםל טל6 חכמתו על סמךל6

 . פירוטי SD לקות וזפ . ונו' 6ני ורוויתי נ( )קמלה ע"ד , ס5דיקיס וללכן לגרר כדיסחטך סכר"
1'baיספיק ל6 כי לדקתך על לסמוך לך 

,, 

 . לדוקי מעטס גדולנו ככסוגס טטמם מי שניכו כי
 . וטד לעולס ככוככיס יזסיר 6כל יבתק כמסרס ל6 5דקהך מוס סרכים עס איותך6כל
 וג5מהיו י5רי טס ללהמהי פעמים שרכס תאר פן , לננעטס כין ל6מוגס כין טן6מר16
 סיגר ל6 כן ob , יוס ככל עליו מתככר 6דם סכ יגרו וסלך , כמלטתי 61כי גטכרשו6

 ( : ההך חוטיה פגיס כי עחס 6הך סקדמ~יס כינניס נ5מח6טר

 ס5כור גנן יסרום לכל ממטיו לכ על דבר . למקומו שתניע עד הבירך את תדיןחשל
 לפרוס .לי סוכ ולכך כלדי יוטכים סרסעיס ופלוגי הפלתי כלכור 6טכ 6יךכשמרו

 . ס6כטים כין וס6סשס כם)וס לסהמדח גדול כלל םזס כזד ונ"ל . א 33יתי וכמהפללשסם
 לעלמו 6חד מטפט ס6ךס כסוט נסכת סם 6ךס בכי כין סכופלות סקעטוח רוכ כיאל

 ונססך דעתך ויסיס למקומו טהגיע עד חכירך הדין 6ל סזסיר ולכן , לוולסו 6תרומטפט
 6תס מהדין עד חסיכסו Sb , לו טכסית ל3ר ortb על 6וס כן מרפך סננסל . נפטוההת
 וכן . טחרפך ממס יותנע מחרפו סייח ל6 06 לו טעמית מס לך טוטם סוolo 6 06כעלמך
 סיס 06 כדעתך חטוכ נו נוטס 6הס 06 הרירך 56ל לך טיסים ומחן מט6 ככלממטל
 לסרכוע גןול כלל זס דכר סוף . 6הס גס לו ולוטוס עמך סיעטס רולס סייח מסלספך
 תהה טס סיס סמקדט ניח טלמס טכנס נכעס . כמדרם S~rn קמרו וכן . כעולסטלוס

 מסתו על רקיע דנעת והטס פרעס כח סטעהו 6מת פעם , סכיה מפחמיפר6טוחיו
 , סחר טל חמיו זמן ועכר n1Da ד' סענרו ען סיום סליו ל6 עדיין לו קומרתוסיתם
 טהגיע עו חנירך 6ח תדין 6ל kl~nb1 קול כח י5תס , לסוכימו נכס כן ירגעס63

 מנטל על סלמס 6ת מוכימ ו6תס כמזיד לכטל עתיד 6הס ומוספין המידין כמס ,למקומו
 ויקנס כיסר6ל סו6 גם6 רחת לפריס כדרר ינ( )מסע סככי6 6מר ועליו , כטוגנ6מי
SD33וימת ננעל 6טס נסיף וכטסיס לטובע רתח סיס לפריס מדכר כמסיס , וימת 
 סהג6 טכ6 ומ"ו . חוכחס קכל לדלחי כוס ססועיס ס6נטיס לייסר יכוין או :נמעלו
 למכירו לרקוח ס6דס יחג6ס טל6 לותר 6ל6 , חוכים סוכם כתיב כסרי הוכהס מכותלבעל
 טיחכור סככון סדרך 6ל6 , ממכו רע סיס כננקומו סיס ob קולי עי , כסוגן טל6עוטם
 , כמוסו עוטס סייתי כמקומו סייחי 06 וקולי 6גי גס קור5הי ההומר סל6 יקמר כי ,5מו

 : למיתי ז"ל טוטן ן' סר"י ומפי . כעלמו יטמין ל6 ס' 3יר6תויוסיף
 ש4י דבר תאמרואל

-w~s 

 .ן ז"ל סלננכ"ס גרסת b'o זו . ש להשמע וסופו לשמוע
 כבסון דכר 6ל6 ומקוכל נעים וסופו מכוער יסיס ככההלהו יכר הקמר 6לופירוסס

 וככר . מ6ו לס סו6 בריך עם כרכ סיוטכ כי לכלן ס16סרס ץ וסמך . לכל ומוכו$מ
 מעסו כי ס16סרס 3עיכיך ,sp 6ל ז"ל סר"י ו:תכ . יוכר מחסיד ע0 סגם דעתיסגדתי

 בריכות ס6' סגכיע . 6מד נקכס מטוקךיס גכיעיס סלמס וריכס סי6 כן , כססמהגסגיס
 לו יסיס eib 06 כי סיעת סקול סnS1b . '3 יעמס לפיס ק5ר יד( )מסלי 6)נר ,לפיס
 . כר6סו טעיו o)no כ( )קסלה 6מר , לו סוס ל6 מטוכס סורך לכמור ידע 1ל6 6פיס6רך
 )שלי 6מי , כרומו טיממול בריך טיסיס , ססליטית הל ס61 בריך כירו טחיסס עלו08
 וקרוץ , ס6פפר מן )סטמר סאה eb15o ענעדי ומלסחם . וגו' הומס 6ין פרו5ס עירשם(
04 ב ג אבות[)טסיות : הע"נ מ"ג רונ, שיין*
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 שם פרק אבותסמבה*5
 תתרבת 3ל ולא נילמד מקפדן ולא לכו הבנתן ולא חסיד הארץ ויאסםסשא ירש בור אין אומר סלה הוא 1 : מקשה לא ;קעא יזקק לקששל,קה האמרנטל

 ז"ל יעקצץ יוכף ר' ההסיר טהרבירוש
 רכס ומחים כפיו גל , סל6 כע"פ , וגו' סקר  סרתי  טנ6ס י(.מכסס לטס טע"ס 6מל5זס

 6פ )תקן כך 6חר טיתפל דכריס וכרוכ , כסיל הכירו 6ק כהסכו סכלנו מס כ)סמו5י6
 : מ5ד יפס סקווס לכייס 16רמ )מס( פסעי יהד) )" עותו6טר

 6ני 6ין cb נמסגח . 8 תאמרלליל
 )י,

 תקמר ו6ל , סס יטויין כס"ד כוס כתנתי )י גני
 סוקסס "ועמי ן סקדמתית סנירס6 סי6 זו )סמ1ע ]סיפסר[ אפסר( )ס6יוכר
 ט6פטר מכיח 6תס וסרי , )סטמע טסופו )טמוע סיפסר דכר ע) יימר ))6( 6יךכממרסיס
 תימין Sh 6מר וטס . מעלמו יכין כי כיגתו :) יסמוך 16 , וילמדוגי ילמדו"הריס כלכו קומר כי סלימוד מן מחע5) ס6דס כי , כממטס ס,רזו כמו כליננוד ס"דכלזר, כ6 ופירוסס , ס6ננחיח סי6 סקדמתיח סכוסמ6 כי וסכ"ל . )הטמע וסופו לכוחל"'ניס כי ) יטמכ bS סוס סדכר חימר 6ל ופירחי , "פסר ט6י סגירס6 סח)יפו ט"מ ,לסמוע
 לטכ:וע סיפסר ךכר ה6ננר Sb סלל דכרי סן סן . 1Dwn 6ל כיכהך ו6צ יפריך תכ6טסיי
 מועט וכזמן מרס כמרכ סכלי כי יטכס לכס6פ:ס חימר 6) וכן , "טיועכו ננחרכיוס
 blO . טפ) סטפל ומן עיקר סעיקר מן לעסות רצוי כי סעולס יסכל) . מרכס5טסס
 עכודח לסיות כי סננטגס כוונת . ס' קויתי מס ועתס עד וגו' ספחוה מכס לט( )תסלםקומרו
 גו( (OD ס6ננר כדור גדול )גו מי , חונתו ידי י65 1)6 סנוגיס 6יגכ טמ6 מעטיויכ) וכרע כל 6דס ויחסכ , כס )פסוע סל6 עוז ככ) )סטהד) ראוי נו הלוי טסכל יהדס'

 , רסס 6ני 06 יודע 6עי 6כ) )5דיקיס סכר טיט 6כי יודע עולס סל רכתומסיום עליו סמלך כוך 6מר , bl1S ע) נקוו )ננס ז") וקמרו . ס' נכוו לרקות ס6נעהי)1)6
 : חלמן 61ל , תפרוט Sb 6מר ו)זס . 6דס כגי ט6ר וחומר ק) כך דודו6ם

 סעיפך סו6 סמירס ל6 חומר טל6 ססנניטח סעס . 8 חטא ירא בור אין שמר יה הואו
 6"כ , מט6 יר6 כור 6ין 6ננר לכן , ס)יננוך סעת תדחס 06 כך כל הטסוקין

 ריק סו6 סכור y'r יונס ריעו לרכ מאחי . חכזסו ולמס כלימור חלוי ססוכוה כלמקור
 תסס ל6 סו( )כרכסיה כדמתרגמען , כמדוח ד"6 ול6 מלוח ול6 תורס ל6 נניס כו6ין
 מנוך כי קיננו מגיך יר6 ט6ף , חסיד כור ול6 )ומר סוגרך ל6 וממכו , הכור)6

 סתריהן טס מעורכ טסו6 סקרן עם 6כ) . מלסמי ידע )6 מעכירות מן גס מנומרקות
 לסיות ויוכ) ספסעיס מן ע5נמ לסמור יודע , יתרוה כעות ננחלה כו ויה חסונותכננדוה
 06 כי )סטיג יוכ) )6 ממסידות מע)ח 6) 6ך ס5סוס, )ו סימרו ננס ולקיים 1):טונ(לזיק
 )סטות מכמס כייו 6ין וזס , סכפט וזגומ ס)כ טמרת ס5ריכס ננדס סמי" , נהורסגרו)
 גנדרן עס גקר6 זס ועל , סדין מסורח לפורס סיטסס ס"הרון o~oo 6ל ס6מ5טי סקונון
 פירוס לסייס ונ"ל . יכריו ע"כ כמוסו מעלס טרוכ ולפי 6רן נדרך עמסת ססו6מפגי

 3ק5ת טיניע אפסר וזס , וכננ5וח כתורס סהוטק סו6 ומכייסן , 1") ןרכו )פיסכנסגס
 6) יגיע )6 6כ) , טוכס מדס כ) מסם ויצמוד סחכמיס רגלי כעפר טיה6כקסחסידוח
 )6נזריס למד נסחורס וממרכס . (ol~nb ינמך )6 6כ) ילכנון וסקרנן . ס)ימזןמעלת
 עוג b~p1 ל6 לכ( ניטסיס סכתוכ מ"ט ע"ד ספירוס וזס . יהכימס ל6 6נ) ספוקיכעהוח
 )6 ככ) גי יקמר , טוע גדיכ כילי ככ) , מךרגוח ד' . טוע יסנור )6 ולכהי גדיכ):כ)
 2 )סוט )6 6כל )נדיי יעלס וסכיי , )כילי יעלס 6כל מירגות כ' ססו6 לכדיכיעלס

 וליסרך לעוררך תכסיס סיין כמקוס ז") סר6:וניס פירכו . אנשים שאיןוגמאכם
 , לפרוטם מקום ל)1 סגימו )6 נגמרת 6נל , עלמך ילייסי 6יס לדיוקכסחךל

 דכחיכ , גכר תסוי 63 המן גכר ך6יה וכלתר גכך קשי תנון נכר ד)יח נחתר ( סמהגא
נססני
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*ה-45 *שתי %ק אבןממ"ת

 2ל לה ?סר . סים 19י 2ל שייה ארתילגלג נ :שה הוא 8ף ז י "יש לסינר סשהךלו "יקים ששיו ולמקום משביםי
 ן י4א9ה% מך9ה שסים ערבה רמה. מלבה בשר סך9ה אומר עשה הוא ח 1"ופון 1 מט:פ:ף נפוף ציפוף רשששי

 . כששים סך9ה לשים מרבה !שה. מפקה שפחות סך9ה גולי סך9ה 2בךיםסרקה
 הבונה. מךקה עצה םךבה ספקה. סך9ה :שיקה סךבה סים. מ-בה תורהסך9ה
 מנה הורה ר4ךי לו 1שה . ?_1D~y ן4ה מנב ינה,טם . שלום סך9ה ~nGTסך4ךי

י  ז"ל יעב"ץ יוסף ו" החסיר פהרבפירוש
 ססטחד)ופ כמרכ לתמוז ס6דס פריך כי יר5ס , העמוד 6) גרופיס ונמקוס כס(קנסני
 כלכיס סטס 6ת 1)פר0ס טח0 מכי לפליקס כסס יכ6 6טר לעס )כ3 ו)סזסירחיסל
 ורך, ע) סננתי5כיס ע) כממלוקת כככט טעינו מי כי סדרך זס ע) )ומר ויתכן .מסם
 ססו6 כמקוס וטס , 6נטיס כגור נכבס וקעו קתו חורת )ע)כון מוטט חיכו סוכ)6

 נ(ן )'הזקף כהוכ וכן , נר6 בן טמעי וכן , ממגו סקטים וכויס ככי עס יכו) oioטל6 מסי , ו)סוכימ ל"סר , )6יס 'וסייח ומזקת כ( 6' )מלכיס 16מרו סו6 , 6יס נסיותיטחןל
 ן ח( )דכר'ס וזמו , 6יס כקרץ טסמוכימ )מד0 ס6 , מוכים )6יט )מס מסיס 1)16כ6)מ0
: , כסמוך קומרו סו6 . 6יס)סיום ססתד3' 6מר ע"כ , )סוכימ ס)כ רכס כקיטס )6 סלכ מזק , נכו 06 6יט ייסרכאר

 סטומצ' וכמע ססי6 סג)גו)0 ומוכיח מתניו וזרז . ש אחת גלגולת ראה הוא אחי
 . כמוסרו וממיכו סר"י וכ0כ . כריותיו ע) ית' וססנמתו )רכיס ס' לדקתוסרסם

 ,ן נסרג ומסורגו  דין כיח כיי 6ל6 כיניר. מכער סרטע דם טלין ס6חד , וכריס סניזס

 יפול כס טמת כורם י( )קסלמ כקומרו , עליו וננ0ספך מוזר סרע ס6דס מעמס כיוסטני
 ן : כחט יסכנו גורופורן

 כסוף 16 )056ר כי , סעתט יקמר 06 נחמס ט)6 3זס דקדק . יטופון מטיפיךתשף
 lwb~ כי , ממגו סמוכ ס'ינכס

 למועק )רע יסיס לפעמים סעתס
 0תמ)6 כי 1

1DhnTD דרכם מפרי וי%פ סוכמתי כ) כ156 לעלתי 6נו )6 6( )מסלי כ6וכנרו , טי%ד , 
 נפתיוהס מעימים מהמס סרו6יס מס , וכמת כסוכס מלטון , הסרגם פתייס מטונהכי

 זעו 6)6 סעוגט קימור ט) חתננסו 6ל כן ob , ח6כוס סכסעיס ופלוח ,כפרנס
 : סתטוכס srn" עיר Sh כמלטו ל6 06 )סטוף סמטיפיס סוף כיכלמונס

 . ש מעטי'(ס כפי 6ותס ודן ככריוהיו מטגימ טסטי"0 )מעכס טסזכיר לפי . אומר היה 1קה14ח

 כ). סקוריה זו )הרן כ6 ן )1 וסוכ רתע )1 ורע לדיק ס0ןור רוע רו6יסואכו

 ומוכיח . כסמ)ע עוג וסיסים קייננ6 ט) סכר )יראיו סטי"ח טיחן סר6וי 61מל ,סט)מומ
 סירכם כל עיכ טסו6 ססדכר )פי , סזמגיו0 סס5)חוח מ6)ו cto~n ראוי טלין סמ6מרמוס
 ן , ע5כנס 6ת יפסיוו סירנו טכ) טזכר סוכרים 6)1 נכ) ~otbl והגו . וטונפו ס)כנו0ויגד)
ob~  610, 6נ) , סתכ)ית סם וטיסיו ע5מס כעכור סןכריס 6)ו יכריזו ט)6 קוון יט כן
 עיקר, קינו 6כ) סמ6כ) מכטיר ססו6 סמ)ח כמו , 6חר לדכר מכנס טסם טכר6ס)מפך
 ,ן ט)מותס יגול ברכוייס 6סר וסם סקיינניס )ךכריס סכנס טיסיו כותגח וססכר6 .סמ6כל
 כ)4 כ6מרונס טזכר סדכריס מאמהית סס5)מס הסיס 6"ע . זס 6חר סכר סדכריסנסס
 טכתכת* וכמו , סמסחפק ומעטיר , סמכננס 6) ס5מ6 שמכס כי טימר , bnv כן%6
 סיזנףן יגד) תענוגו טינר) טכ) סעו)מייס סךכליס מוס עזי ונונס . דטעי6 כסיע60טס

 ,ן כרנויו סנטר מסיזק גדע וסיזקס סכטר מרכזי רכס סככ0יס סגלת כי וזס ,3רכויו
 כנשן כסדרנס ג"כ סתענוניס . סוף 6ין ונכספים , ויותר יותר וס,מס , יותל1סגזל
 2ג, גש 5S~c %1ער , סערעיס "3 "רן ועתם , קנת עם יש . מעש עט11%סו6

ס;קשע
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 שני שרק אבזהכמכה.שב
 מלסירם שסשה י נווךסע )כף וי לע?ףף מרה מי((יק מל מרקה יירשף 4קימנשם שמזי דיה הוש . ומשמאי מהלל קבל ?כאי 9ז ישה רלז פ : משא Q~lpp ס"לו

הו
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' המסיר כהרנשירוש

 טל כעלמו bo' . כזיקץ 6כוח )6רכעס ומלקן ננ6ן נ16ח כסדר ומדרס , בעולסכנימוח.
 לסויות  מתוסף סגי ,  למויוס סב' . %  הולס כ' ,  בגופו 6' .  )בגיס נמ)קיס וסס'"דם

 סנוף הענוגי מכל )קח 3ע5מו וסוך , כסר מרכס ס6' . )גיוס[ כ1)1 ]סן'.מנבוס,
 סכזק כי )סוייע , 1D5DS סיזק ורכויו כנותרים יסים ODI סנוף )סעעלת כיעיוליותר
 . כע5נש סכזק כי , מסכ6תס גדל וסיזקס , )ו מ51ס וסס סגכסיס סכ' . כמקרס 1)6גע5ס
 מנזק סם כמדינס טנגו סינר) סתוע)ה מקוס , סמדינס מפסידים וסס סעכדיס)כ'

 ומן 6סנש ככוך טסו6 מסחוע)ת כפסיס וסוף , ו)גכוס )מדיכם מ:והף סכזקסספמות -
 ס' וכר כמוטך 6)6 סקור יוכר ס)6 ולפי . )גכוס כקו סגזק סג0יס . ק)וגסחג)יגס
 מסדר ע5עו מסור ע) וסדרם , כר6טוגס זכר 6סר מיוחס )גמרי ספכייס כמריס?בריס

 וסחורם , רמרי טמרכס סכטר מפך , מייס מרכס הורס ערכם כשמו 06 .ק:ר6טוגיס
 6דם ט) )גופו מון ססס סנכסיס ספך וסת5מידיס . מייס )ו וגוחנת " 6דס ט5 כמושהסח
 תריר וסמכמס , י64וס חע5יכ 1ס67נס . מכמס סערכם גספך וסיטיכס , נופו*נהיקיס
 ספך 5דקס מרכס . סע3דים ספך , ותכונן סמזיכס תתכסג וסהכוגס סט5ס וע"י .חגיו

 טננפורס כש , סקעטס חר3ס סזמס וע) , גיהך כגי עכייס וימיו  סתג6 וממר .כטפהוח
 יקרוס )6 סעף כי , )מטס קוס מרכס . יוסי ר' עם סמטרוכon~b 6 ט) מערס163תו
 6ור )עמ3 יחן )מס נ( )6'יכ סט"י ע) מתרעם סו6 כי , )עע)ס י6סנגו 6כ) ,.לעציר
 קפי . סכספיס ספך סוכ וטס . ממט )י ינסס טקס כו( )יכעיס ונסו , כפט למרי*מייס

 כן 61ין , )ט5ש קנס טוכ סם קנס כי 6מר , טנע טימסך כניס )כרנוה סנטיםטחוע)ה
 ונמועותי נניחי )סס סתתי גו( )'טעיס וכחיכ , כסס 6חר עס מסוחף סו6 כיושכגיס
 כן )עטות מוכרח וסיס יותר ו)6 מעלות ס' ססזכיר ו)פי . ומנכות מבכיס סוכ וטסיד
 יספרו )6 6טר סחייס )דרך סוכות מעלות כמס כ)) דרך 6מר , ס' טגן ס' ט,כר)פי
 עסק )ומר ר16י וסיס . סכ6 סעו)ס מיי )ו קגס הורס דברי )1 קגס כ)) וילך ןטרונ
 "ותם טיקכס ו"6 - תורס כטלי טסחזיק כממוכו 6וה0 קגס 06 וע') . הורסנדכרי
 סר4כגס טכע טס גי )עד ס6מחי סמטניח יתכרך . וכו' )כ6ן סכ6 מי קטרי קנין3כפטו
 גפי . ע6)ש גט) סחטנית ונמ65 רעמו 6ח 6יס כלעיס טסיו עד כסכגס למכייודפיס וסי , וסחכ)ש ססככס ככרו סעיס נפסד סיס ט6)"כ , ושכסיס כה16ס נרכויסמשפסו

 : 3טמירתס ספקים מ5ויס יותר ~clhnט:3ת
 . סרכם כתורס npDC 6ס 6מר ט)6 וכרו כמן . ש הרבה תורהר עשית אם . ומהנן רבןש

 הויתך עטית 06 ו""6 . סמעטס 6)6 סעיקל סו6 סם,-רם )6 כיי
 יכ4 )יגעל סכסוכ כמקס  ונוסך רכ וכוס , רכים ויסרח וקיימת שעדת כמושכוי
 % כש נך מספגים )סק3"ס 6)6 , לעלמך מוכס ההזיק 6) . ככוככיס סרכיס%מלדיקי
 וולתס 65 סס5)מס סי6 טוו נרם ס)) נעכרי לו ט:תכ6ר )פי or וקמר . סנפ)6סססטגחס
 עולקך טבלית 6טריך כן ו6ס , גו5רת )כך כי דהרו ענין וזס , למעלס טסירכחיסכמו

 : מטס יעויין פס"ד עכין.ג6ס כחכחי ויזעי קורי ס' וכמהם*" .נחילי
 טכ)4 מס ככ) מקפח 6חת סקדמס 6קדיס ט6פרט קודם . תלמירים 23,1שהי

 כעס, ודרך טונס דרך סי6 6יש ורש 165 לעס 6מר ומס ס6)ססטכהי0
 ס"ק 171 , 6מד זרום סכל כי , ספרק סוף כר ולחך 6חד כ5 סימר זורים סג'וכן

 (b5% טר16י סם)מיופ ג) והיל עכעו ר6ס , גוברת )כד כי )מערס 5עך .ססק7מר4
נטוס

 , סוס סהיג :ן עבה ייי ועלס כמי )6מר ט)46
"711 

 : סלמס געלומ ינעלו נט
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 לפים שני פרק אבותטסכה

 , *ושי הזיקנות  יו. אלשך רשי * הן נשי ?נאי 19 ישנו קד9ו %,ץי
 , 9 ךה"וע

 נבה הוא : מכף בן אלעזר ודגי . נסקול בן קיעון כגי סנופן. יושי כגי ,-ךנעא
 ןהו?-ע ווי( שיה* 9ששד ,שינו כנד בור הורךנום 4ן מלשש- )רשי( שקסםנצלה
 פ9א* %א 4ס9של 9ן שפעין ובין . הק.ד כבהן ישי ,רשי( ילךהו. צ"יךי ךנ9ייא.%

ורבי  ז"ל יעב"ץ יוכף ר' החפיר מהרבפירוש
 bse ס6' . חמם מ65;וס טליסס חקרכו וכאסר . סכרי6ס תכלית וסור סנטלמיסאטלס
 . כמורכ ויעכיק כ5ומרו רמים וכי מזיל 6ננרו , 6טס טיט6 קורס למולו ועיקר ן,החימס

 )טניס קומר סכתוכ ועליו , סכריות עם ככחם ומחכו מט"ו יסיס 6סס סגי" 6חרכ'
 סדין מטורה לפנים לסכגס 5ריך ככיס טיוליי 6חר ג' . עולס ינסו )6 יטרלל נקריחנ(
 )סיוט קריך ככיו סינדלו 6חר 7' . סדרך גנן יתוכו וככוהיו ככיו טרדוח סמ6 מעטיונכל
 כיוס ימהו ל6 06 עליסס כחמס יסיס פגיו יחט16 06 כי , וגו' כיהו וקת ככיו"ת י5וס 6טר )נגען ידעחיו כי יח( )כראית כלותרו 1 יס' לענוותו ולסיריכס מ6ר לכססויר6
 וסטכיס 6( )6'~נ כקומרו , מטתו זס כסיות 6יוכ הכקרץ כמו ; מס" יר6 נקרץ1,ס

 סו6 סלמוהו כס6 על ויסג סחנניטיח המעלס 6ל יכוה סללו סננצלוח ובחר . וגו'3כוקר
 פגיע 1ל1htnb . 6 כך 6טר יסי6ל מט( )'טעיס קומר סכתוכ ועליו , כו5ר ולכך3מייו עולני ר6ס ככר כ,ס וקדוח . nbro סנככדה כנפלס כפסו ותחמיד , סימיס כלוככיו
 תתיחד , סמעלוח ממס 6לו כסן ומטו כשלפידיו עיין זכאי 3ן יוחכן רכן וסאון .סיס יגזור 06 ס,ס סדרור כסוף הכפרס וכמו , ע"ס 6כיגו יעקב סכ6 עד סז"ח למעלס5דס
 , ככחן מונס סיס סו6 סמ"מר דקדוק or1 . כננעלחו 6מדכל

 ול"
 6ל6 סיתור רבוי סיס

 bsn~s סר6ויוח ממדוח כמיס רמז 6כל , מוכס "ומרו תכין מס מגיד "ו גנספרסיס
 מסוכים סייגו ויחס 6ני כחלומי רטיתי כך ככי "סריכם לסם וקמר " , כסס ומטןאטלס
 נדוליס טרקלין לכ"ן עלו לכלן כלו סטנניס מן קול כח עליכו וגחכס סעי סרפנל

 (OD רייס סמ6מר וזס .* מועטים וסגם הליס ככי ראיתי נ"ננר ועליכם , לכסכוכ:יס
 טסוקטס מס להרן טכ" 6ננר יונס ורכיג1 . עלו לסס "נזר ולכן , סחורס נהגסכטס סיגי סר על מסונים טסיו ר6ס , סחורס מלמוח סיס מכסס לפי , ממס כמלחטפירסי:י
 ול,ס , מכרו סל כמכחו 6ןס יספר 6ל לעולס ז"ל "נזרו וסרי קנחן מספר סיס "יךלקלח
 כטמ65 יומגן ר' טממ ול,ס . עלמו לכין כינו מתס סיס "ל6 )6דס ספר ל6 כי5ננר

 : מכחן יגיד ועכס . ctlro מעלוה ננגיןכהלננידיו
 . סלנגית קבס חמיס כן יסוסע . 3חכננס כסייחך . ש סוד בור הורקנוס בן אליעזרלבי

 עס כמק כגחת ומחכו וכט"ו כתורס עוסק ס"דס כאן פי( )י,מ6 נ"ל,מרו
 מכסן יוסי , כו' רכו קטרי גול סוס כרוך ילך טוס כרוך 6וננרוח סכריות מס,סבריות
 חט6 סיר6ח סחןע ויריך . הט6 יר" כרכיעית כחנ"ל כן סמפון . חסיד כסליטיח)תיפז
 ן ענוס לידי מכי6ס קדוסס "נור , סעגוס "הר מג"ס י"יך כן פנחס ור' , ג17)סמ"ןמעלס

 כג( )נר6סית ססו6 סנככר מפעל ttrb כ6כרסס וכ6ננר , חס6 יר6ת לידי מבי"סכנוס
 ול6 מט6 יר6 כור 116 סתג6 "ננר סרי rhn" טננ6 . "קס 6לסיס יר6 כי ידעהיכתש
 יר6ס נניני סכי . מלין "חיכך 6ני 1 חט6 נניר6ת גדולס המהסידות גר6ס , הסיר ס6רן,כס
 ירע )6 "סר חס6 יר6 כור 6ין 6תר or ועל , ננעסס כסעח וסול סעונט מ5ד ס6' .סם

 ע) מעליס ו"עס מס6יסס זוכרים כי , סחס6 יגרוס סל6 יר6יס וסם , פרס לקכל"ל6 ט"מ נמורס מ6סכס סעוכדיס מ6ד כסלנניס זולתי כמ65ח ל6 גדולס ננעלס סכ' .למסר
 oo~3b סגיע סנועלס ולוו . כו5רח לכך כקומרו , סכי טכע לסס טכ כי כול 5דקחסלכס

 סנ:כך סנ:עמר'שקוהו
 DWT5'1 עלו 1ל6 . ב סחטה נרם bna וקכל סכר 6כל כלל סוסו ול"

ג . "קמר) סליה 91DO ב . ,1 הפינסא
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 שני פרק אנוהממכת88
(f$~sםטף41י וטץ:ן 2ךף 4ן שןןך 

 ?ס"ק 4סף הורקנוס 9ן 1לש4י ם"4ום 44ף:?רשל חכמי כל ולז שם אומר %ה הוא :'
 4. בים שת ספסטי

 ושלישר מאןעם 4סף ןשי*אל הכשי כ5 נהיו .שם . סולמו אוער שאולל9א
 אמר. יא : בלם שת כשיש ?עה 9כף 9ו.2רף ושלאד עשקם טף הנים הל11

 אורו= שליהר רבי . סאךם 9ה שידבק מוקה ועף שיא שיזו קןא4 ?א4שסם
 ב4ף . מוב שט אוטר יוסי ו4י י מגב סבי אוטר ןהוןע ר4י . מוקהשנין

,. 11YDW  ז"ל יעבשץ עסף ר' ההסיר כחרבפירוש
 מכינר ויעקכ , מהם o~Sb יר6 כי יועחי עכס כנ( ננר6סימ )ו ונ6ננר . כלל לכוע)
 4 מע6 יר6 63ומרו ככסן רמז סמע)ס זו 61) . סחסוים מכ) קסונהי k3S )מס 6מרע"ס

 . סר6טתס סמע)ס וסיף סזריזות ננע5תיו כר6סיח רמז יקיר כן פנמסגר'
 ו6מ;-

 טרמש"
 : מט" ירקת זכר סמע)וחכ)

 סיס. ולכן , א לננהי דכוק כנורינו וגתדכק סמע)וח )רוס עלס ש . ערך בן אלעזרדבי
 סמע)וע 6)ס . סממיסית סמט)ס סי6 , מימיו יכזבו טל6 סמחגנרמעין
 יסיפו, טונס כעין ומעויין , טוכס עין גוררת סחכמס , מכרתם גוררת 6מח כ)סכפ)6ות

 טס ויקנס סעורם )כ) )מיעיי כפסו ירגיל כי , ממסידות למדת י3ו6 ומוס , טוכמנר
 טסגיע סקןוס וזס . הלפיט וכמו , סנפן 6ח סרו6ס חסו , מס6 ירקת ש ונוטס ,סוכ
 פיו  כלס  סקוסים 6)0 כי מסיט וכריך . ו6חד 6חד כ) עם כחמיווח סס' סמע)וחגמ65ו - כסס ומהמיך 6רכעתס כ) שיו טכחקכ3ו )מי כ)) סו6 כי , סמתגכר מטין סו6 ככר)6)ס
 סהח)ם סיתס ממכס 6טר כמעלתו 6מד כל טכחיתד 6)6 , סכזכרוח סננט)וח ננממטפכלו)יס
 )סכי. וקרס , שפרס וככנו , סמחגנר סיס סגרול סרם 6) סו)כש סגת)יס כל כי ,ט)מוחו
 1Vb' 6ת )דעת : ומפכו כןכר ורעו 165 )סס 6מר , ו))3כס ו)כררס . מעיסס מ5דסמ)וף
 מ6מריסכך גמ65ו eri1 . ממס מסר 6טר סתכעוח כ6ותס מוטכעש סיו 06נ)נכס
 יטרנן, ירך סי6 6יץ קומרו עכין 1") יונס רכעו ומירט . מדוחיסס פז לדני עלמיוסךיס
 Dnos 6תת כלידס ר") 6)6 1 )סדכק יט וסיטרות סטוכוח סמווח 3כ) , ס6דס כסטידכק
 ממכס )סטיג 6)יו וכק) כט)מוח לעולס "חח כמרס )למוז לקוס סוכ כי , )עולס טלסכס

 סס)כו וכרי 6)ס . ממן כקמת סלת וקינו מדות כמס כן מסיוח , כלס כהסוכוחממדות
 : סמךוח כלכי"ח 6מנש כ) 6יך ככנס 1") סרכ פירם וכן , 5ריס)ומר טסייתי מס ע) ומעיר ; strr יונסרכינו
 היה הואר'א

 סר* ס6ננר כמו מסריס וגמילות ועכוךס תורס oTbo ט)מות כי . מוג"
 4 סנריות עם נגהת ומתנו מסקו חסדים גמילות . עטס למלות מסידות , חעטס )6לנקות ירקי , כ' קריך כן גס וממאפס . מדוד , זכירס . מרוח כ' 5ריכס וסתורס .יסרק)

 מ כחוררי 6)ע,ר ור' לליעזר ר' , וננ65ן מדוח ממסת 6)ס כתלמידיו יומכן ר' מנסוסגם
 וכלם. , מסדים כגנני)ות יסוסע ר' , מסס כמ5וח יוסי ל' , הע"ס )6 כמלוח כמעוןר'

 : כדוריסאיו
 כעיף כלס ית' נריוהט טיר6ס ענעו . טובה עין אומר אליעזר ר' להם.. אנקש1א

 3ו תסי 6) וכמקמר . כסס יןע 6טר מחכמות )ו גבסך orl , וסממ)סססןור
 : כע,"ס לפרט 6וס)כ)

 עס כנחת ומחכו מט"ו , יולדתו קטרי , ננדתו ע) סורס . מוב חבר אומר יהושערנני
 )פממ )יככס 5ריך סטוכ מסטכן וידוע , טוכ סכן קימר יוסי רכי .סנריוח

 הזכונו מטכגו )1 סכ6יס ססיזקיס סשכמ מסידות מדח מגלחי )טיוחו 61"6 , סדיןפטורת
 כק. יזו, ע) )עולס bDn יכוץ )6 זס , סכולך 6ת סרו6ס 6וננר טבעון ר' .כעעלונוו

 נג4יינעפ 2 הרקס ומס ח"ה ך"ס )ך ס' ז"פ ש'ש
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 89כ שני פרק אבזהמסכת

lw~?40%' רואת לאם אמר . מזב לב אשר שטלר ר4י העד* שת ושה דוי 
 נסם אמר : ר4ך'9ם ר9ךיי שככלל סיקולם 1ךף בן אלעזר ךבךי אתושר
 11ן אומר אלין'ו י4* * ישם טרשה שמרסק ךןה %ף כ;יא טיזו וראי?אי

 "ה אוטר שיגעון ריי רע* שכן אומר יומי רע.ך4י סבר אדמר יהושע:יה.ך4י
 שת מ4י רוקה קסם שסר . ךע לב אוטר ש?4ן ר4י . ינותן השן וצריק :שלםקיא רשע לדוה לי( )תהלים שנאמר סלקום שן * סןמ 4ן היה ששר 9שי4,%שוו
 קלטה ט9רי סם יב : ר9יי9ם ד9ך'י שרלי 4ד?ךי9ם :עלף 9ן שעקדורלי

דברר(
 זיל יעריץ יוסף ר' ההסיד מדובפירוש

 ייטכש מעסיו סכמי קו( )תסלימ סכ6' סטכמס סכחס סערות ורוכ , מות לרכיוממדקתו
vn~bijw. ודעותיו מדותיו כ) , טוכ לכ "ומר 6לע,ר ר' . וטכחח לנכך ורם ח( )יגריס 

 bSn וכמעט . טסקדמכו .ננס על דכריסס לך כיקרנו סרי . סטוכ סלכ יסווס oTbשל
 מזת טוכס עין "ליעור ורן . רנו פכחו כס 6טר מזהו כפי יכר 6חד כ) , כיקור 5ריכיסוויו

 לסחעסק כוי סעעס כוס מעט סן לכ סן כורמו לו טסטסיע כמס סננה סיוחויסססתפקות
 ויעטס ויכוסו לעסה o)~o 6ל6 סלינו יר6ס ~Or מעולס פיכחין מי כי ,נהורס
 blo כי , עוג מכר קומר יסוטע ר' . טלמד ממס טפס 6כך ל6 ולוס , מעיקר מןכיקר
 . 6דס לכל סוכ חכר סיס כי י6טרוסו רוגליו כל ולכן , 6דס לכל ומסיכ גדול יועןוסיס
 כנסיות ככהי סככת סיתם ממגו מעונרח 6נע סיחס 6סי היכיס ג) פי .גחוכשר"יחי
 רמז לזס כי ולולי , חט6 וירק חכם טיסיס טיתפללו סחכמיס מן לדרוס מורסות,סננתי

 : 1s~SP לסרי 6ננר ול6 יולדתו"טרי
 על ארס יום סכן סריס וכטיסיס , 13יון לידי ניכית ססרנל כי . מוב שכן . יוסי.סיבי

 טסירפ ז"5 יונס רכעו סרס כודרי סו6 לועתי . טוב לב אלעזר רבי :ממסילות
 5כוע וסוס כעעין געסס כדתנן , סז6ת סמדס לידי כ6 סננתגנר מעין ככן , עכוי2נלן
 לעין כוכ לכ 3ין 6טר וסספרט . סעס"ז עניני יכזס סממתו מרוב כי , ותוחל רוח61רך
 ס6ר )גמרי a3D סוכ עב ס6עחיות מסוכות מן עיקר עוטס טוכס מעין כי ,נטוכס

 ז"ל למרו וכך , קרוכיס שעזר ור' "ליעזר ר' וכרי וטכ"פ , וכקוקו מרוכ ונס ,סכונוח
 דעינ"ו(ורייני

 כי , ךכריסס וכריו ככלל יסיו 6יך סמ"לס ימס נהרן or31 . תלי כלכף
1)roמס ס6חןת ולכ6לס . סכוכות סערות כל ככלל s~DIO רעם ורך סי6 6יזו כ16ננרו 

 ועכר ססכיס 06 לרקות תלמידיו פנסס "הרי כי )"נזר , 6הד סספכיס מידיעתטססיס6
 )6 סרטע ורתעת סטיק הקת כי , ססלמוח כחנליח סם  06  לועס ר5ס ,-3ם3מיסס
oia~כי cb וסלטע , גמור 5ןיק יסים 6, סרטע "ח סטיק י:נ" כ"סר כי , כסג6תס 
 וככר , וסמים כ6מ ספכיס סיוסס על יורס זס כי , גפור רוע יסיס סטייק 6תגטג6ו
 נ6ננר ולמס , מלגהת יותר o1b5 ק~ס זו כי , לטיח ו"יכס כפסוק ז"ל סר"ן זסגתכ
 סורס כני עס הדרס לו Olo לו ס"יס לטכם קרוכ לפיוחו כי ותירן . כגמ:)קולח

 מוזרסיס
 כעכעו.

 : קללתו נהתמס נ6ינחו ועתס , סר"סון
 o~b יקרו ול6 , כטוכ וכתרו כרט cb 6( ICbDJ טלס יקרו ל6 סודם . להםאמר

 2 סלשחס ננסס למכיר רעס ירד סי6 ויזו ורוו כווו לסם 6מר לכן , ככנימות1 טכסיס כמינס כלי רממנוח olcn כן ל6 ו6ס , לרסעיס "כזרי יסיס ל6 06יהמגי
 : סגולן 6ת רולס "עו . משלם ואינובנלוה
 ג סהנסייס הנס כגרות כי rh~hvיא( מע%4. הוסג 6יך סניי וכתן מנוהיו, פי עכ וכר 6הד כל . דברים nw~w אמרו דןזם"1

*4
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!~"
 ראשנן פרק אבותמפכת ~

 לגעוש נוח תסי בשלף.נשל לליף הסיב חבךף לבוד :סי אומר אלנעפ4ד9רים*נגי
 נגס,ר11 נדיר %מ ף9מים של אורן ביד CictiJ טיססף*והוי לסט טסד יוםנשוב

שלע
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיר מהרבפירוש

 לסטנם. סכנס כלס ס6זסרוח 6)1 . כשלך עליך חביב חבירך כבוד יחי אומר אלעזר1"

)
 וכטל , מגר )ך וקלס כמ"מ סחורס )לתור נדו) סיוע סחכר קניית כי ,סמכמס

 טכר- לסם ויסיס חכרתם תתגייד כחס כי מחכרים ככבוד וסזסיר , ממכריס כוקדוקט,נור
 %)1 , )כעוס לוח חררי 6) ו6ומלו . כס"י מוס כ,קכחי מכר )ך וקנס מפירוט , כבמקסטוכ
 תנדף ולכן . ננסכועס סכעם מעליו מי קכל 6סר כטוכות כפי ומסירוהו הכעס טקסיהלפי

 קכל1, 6סר סם כי , ססערס כמוט מסידיו עם מדקדק וסס"י . סקרוכיס קטטתלעולב

 % Dbw 1)6 מכרך 3כ713 זמיר טכסיס לע"פ סזסיל or51 , ס6ננקימ מסס5)מסטהר
 נו" חסי Sb , לך הט61016

 פיס ממדתו גומע סמ6ננר זס תמ65 יפס וכסהכדוק . לכעוס
 ובמעע ס6נטיס ממונני כסנו ימ)6 רעס נעין ס"נסיס rh טסעויין וזס . טוכס עיןטסיך
 כעסם סוקלות , יכוח כסילים כחיק כעס כי י( )קפלת כקומרו , יבקע מדחיס כשכוחמנס

 קסם ססו6 מי S~b , כעליו קלון מגלס סכעס מסירות 6"כ , תמנותו סס כקילוומסירותו
 כנ* Yrh . כועס סו6 כננסרס )6 ולכן סוכס כעין סדכריס כמעיין כבפסו מורסלכעוס
 6חפ. נכח מכוס מלחיית כי ךכריססן מחיקות ובהן . ולמטסו ככיסו ככוסו כיכר ס,דסןכריס
 5לקס )סטות סרגי) כי , ככיסו . רכים ימים עמו גלח כאילו )בחוה רגי) ססו6 מסתכיר
 וטס סמרירוח על תעמוד סננ)ס מן כי , ספירטנו מס סו6 , בכעסו . לו מוומגתסיח

 כ1 , ע"ז עווד כקילו מכועס כי יורו 6סר 6ק מז") סיטיכו לוס . כקרכו 6סרסתרעלס
 כן , בע"ז סכפירס ע) ככוי סחורס מעיקר לפי , כלס סחורס כב) נוסר כע"ז טסננודסכמו

 : מכ) כלולס מדתו כי סוס סקרון סלמות חכיר ומוס . סועות ממדות כ) ע) סור6ססכ:ס

 ומעטים הורס סתטוכס כי , סתורס ))ננוד 6זסרס זו נס . מיתתך לפני אחד ייםשנב
 ג'וק( נסערי ימס רכעו כמ"מ )מגן )ו מהסיס כתורס סיהוכק סחסוכס ועיקר ,סוניס
 וכהכ . 6מן יוס טוב מוסרו עכין וסות , תימקי עכסי )6 ו6ס סתג6 6ננר וככר ,]הטונס[

 סמום  קונס 6מך יוס לפירו כי שנגוס . ונמהר נגלם )ו יט סמ6מר זס כי יטרד)פר'
 ימסו וב"כ )מות טסופו )ועת לו ים מורככ טס6וס כיון כי וסכסתר , סתסונסחועע
 יודעינו מחיים כי ס( )קמח כע"ס 6מך . עכס כטת יכוס )6 )מתן עעטסוימיטס
 ל6 06 ססרופ6 6מת וין ודן . מ6ומס יודעים 6עס , סרסעיס סס וסמתיס ,סימותו
 לסכין מסרסליס טסם כיון ידיעס 6יגס סימוהו סרכעים וידיעה , ~bcl יקרא )6ירפק
 )סקרי וראוי סרטע חכננח כסקס ונמס )כפטם,5וס

 בער 6יט 5נ( )ההליס טפס וזס , סכל
 מס( )סס סמטורר ו6ננר . כדרוס מעמיק אינו כי את, 6ת יבין ל6 וככת יוםל6
 טר"י פקיו וכחכ . סיסחטוס עד מזימות יודעיס 6עס , ירעש מוח טחו )ט6ו)כ65ן

 מתי יודע 6דס וכי תלמידיו מט6)ח רסיס וסכים , אליעזר ר' טל כוונתו מיחסטסנסהר
 סרה כרכרי סכג)ס ךכרו ט:יקר ר6יס מטס 1)י סיוס. ממוכס יעטס כ"ט 6") .ימות
 % יען 06 ר5ס SJh , כ"מ י6ננר 1)6 השגס יכסס )סס )פרט )ו סיס )6 ו6ס .יטרק)

 : לסיסיכ טיוסיף כ"ס כךלנו
 כאצל וזס . חכירה לככור רכו ככור כין טיפליג סמכמס )מכקם סזסיר . מתחמםמרפי

 . תועלת יקכל 6)יו תיחקרו גני טכ) , סכגוים ככעס סחנר מכרח כי , ככנרותמליחס
 פ5פף ויסמור , יכריסס )טמוע 6)יסס סיחקרכ , רחרח כחינס )קחת ראוי סמכנניס6בל

 6ג1 16 , נוטך ותיגו )כחע כ)וחעיס כדרך )תחוחן יכו) כ6תס ועתר ע) יעלס 1קג18י5 יחס רכים וכחכ . ימות מוח כככודס סכוגע כ) כי , כקלסו תנוע סנח)ח 56)מעלות
קנמיכת
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 ישטישת ולם,טהן בקרב עך~ת מעקימך שמל. 14י1ת שנשיקתו סאהש5א 1*כא שני פרק אבותממכת?-
 לנקשת קרע משר קךע עזן אוטר והושע ישי ע : טש בנףיי והריקם ויל שוף;

 סכיכ חב?ף ומון ןסי אוטר ?מי ר*4 יי : סעילמ מן סיקים שת כצציא4ןנכריות
 . ושם יחיי הכשזן 1ך:ן4 ירשה שטינה rr1m לקמור 2ףףף כשלהוממכן .21יף]

ל

גנטים .
 ישף יעב"ץ יומה ף ההסיר מהרבפירוש

 עקלם עקינת לעקריהן מועל כסיכת נטיכחן 6)6 כן סונר 6ין )היות, ועכל;שנטעם
 : מלמסיס )קול יטמע ל6 6טר טרף למיסת~היטחן

 בש . נקטרים סם מס עם סדכריס : 6) ס6' . יגרים סכי )דקיק יט סננטיס WS,י?ש
 סוסוי סמפרטיס מן 6מד ס6מר ער , hyrn D3~b ו6כ6 ייעד חלתך פקגמיןסל6
C)Dt~:דכה טסות וסכ"ל . מכוס יוהר כזו מוסיפו לננס ידעתי ו)6 , סו6 נוסף וכר 
 6וס עכ) סנ' סכלנו יקמר 6ננור כלילו , כתורס ג' , כמלוח כ' , 6רן גירך.5מו
 ונדרך , סכיח כע) וכמלות , מכס יקרץ כתורס מסטלם ידעת וככר , כסלמותלסטע
 נות 0סי ו6ל . 6רן כדרך , ככוד ירי . כור גקר6 מם)סחס וסחסר , סקרן פסוקרן

 סקוס יכעוס )6 ס)6 , ככורו or 6ין כקלות עליו יכעוס 06 כי , זס חט)וס ,;לכעוס
 וזם . ק) תסי "ל )כעוס ט)6 6פטר ס6י 6מר 6מר 1Svb11 , כככודו סכתחייכ מיגכנד
 ומעם . ינום )6 יעכור סמטכיליס 56) כמגס . עומ פסילים כחיק כמס כי ז( )קמלתכעס
 ס6דס. מפחס כתמ)חו סיבר כי , סנטוס כבגד 610 וטוב , יגרסו )6 נסחר כעמס כיהיק

 להיות 61"6 , מ6ר גדולס טחועלתס לפי ל6ס מהורס ודמס , סתורם ככנרמהחמס וסוי . הטוכס הספיק טל6 קומר עכירות סכתמ)6 וקמר , ר6טון ר6טון מעבירנ6וננמ
 סיזקם כס יפטע ו6ם , כמטפט 3ס )מחגסגיס למכס , סתורס וכן , כמנס .וסין ,ז1לתר4
 : כחכםסיותס עפני ישג: )6 כס חסר יערכגס כי )ומר , הכוס כ)6 וסיר וסוי 1ז"ס , מחוע)הסג7ו)
 פרע מעין כי וקמר , כזו זו כלולות סמווח כ) כי כחכחי ככר . אותר יהושע רבי/יג

 סעודם מן ה65 ויזיקוסו סכריות יסי6וסו וגס 1 ו)קמהו מכירו נט) )סק6וותיכ6
 : מדוחיו פי ע) דכריו סיו 6יך לכיר 15רך 61ין . עתונ63

 סתורס כי ן סחסידות מדח ע) ככויים וכריו כל . הבירך ממון יחי אומר ייסי רננייד
 והתקן : ס5יור קסס זס כי ן ממוכו )י , כמוך )רטך ונסכת 5)6 ימרס)6

 כי ומזמיר , ייו )6) 6ין 06 כמ5ומ יהמייכ ל6 ס6דס כי ינוע . תורה ללמוד.,עצמך
 למדת טכניים כלי עלמך מתקן ז") יונס רכינו וכתב . סמוכ עליו סימול כעכין עלמו*כככ

 כמצ כחענגיס* )קנעכ1 עימך סחקו ככ)) יט גס . מסיד סקרן טס ו)6 כד6ננרינן *'שהסיפוח
 : מורס סל ולכס סי6 כךטטכעו

 ומטורט טיגס וסחים 6כי)ם כנון רעות ט) 37ריס אפי' . שמים לשם יהיו שעשיר?בל
 6ל6 לסכילתך אכילתך עיקר יסיס )6 כטת6כ) . כורזיך לעכודס ימיו כלםוססיחס

 סדכרים כי ן חנניד טטאי 6ח עוכל כמ65ח , כלס וק , סט"י )עכורת כריר סתס6;כדי
 הל בענר כויר על סופר וככר , סרעיס כמעסיס וכספך , טוכש סעוכ 6)ובמניעים
 . כזריעס כווכחך וננס , סזריעס 6") , כמריטס כווכחך מס לו 6מר , נטוס מורט בסיס,"דס
sff~ o~5oo , Yb כקרקס חכ)יחך וננס , Sffb ש ס6טיפס תכתת ומס , סכיח 6) ס6מיפט 

 סנזימ סוכימו rh . ס5ויכיס ע) ו)סחגנר סעס נתוך ו)סתככד כו )סתעננ רשע'שסיפח
 ' 6מר יפסיירטי

 סגתו"
 כ8 , כמט פרי 6כ)נשם ק5רחס כו)חס פסע מרססם '( )שסע )4טל6)

 כפייסך ז"ל יהט וכינו סרס וכ"כ . 16רמוסז ייסר וסו6 יעסו ויסיך נכל esלמש *וער* וסוף . (onvb ,יך סש נמסכ טמירי )סם onve ל6 ס6לס כפרסים מכחכחךוכיון
ומץ

---------- --- ------------ - . ------ 4"".
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 שני פרק אבותממכהי4
 מתשתה ונזשלה,וקשאסה שמע שקרישת יהיה הי נימי שאיו ישף 1% ישמים

אל
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיר בהרגפירוט

 ימיים מיק פטו)ח , רימס יניס ממתה עוזו קרית עציר מון י( )פס יפסוקטוני
 כן , טוניס סגיסס כדלותו סגוכס וסו) כעמרו סכוטח סעסיר : למטיח רססתכוסח
 . טמיס )סם כרסות יכרי 6פי' ננעטיסס כ3 כי , סחייס Sb מכי6יס ס5ייקיס פטו)והכ) כי וזס , סרעוח כפעולות h~b )ן6ג 6% , סמוכות כפעולוה hih )סננומ )6ךם )ו6ין

 הכעיס יןי ממזיקים סס כי ן לחט6ת סכנם כלס ס5לחוחיסם וכ) סרסעיסותכופת
 , כפלוחו סנ%סער לכ) חסוכס מפסוק ונס , יעכסו סרסיח פעולות על 6ף 61"כ ,כמוסס
 , גופו ככדן SD 1ל6 כפסו 6כךן ע) י5טער ס' יר6 סוoh 6 כי , כן לעטות ר6ויוקין
 להכמס וחממתו עסיס; כבגט סו6 כי , 3ס%מוחיו סמחסדר לרטט חסוכס סו6וגס
 2 מן מכס פי ודכרי . מסלח רטט חכו6ח )ומר ר6וי תסיס מפירוט Or סרג וסוכיח .רכס
 סיריוס מדת כי כחגתי ככר . ובתפלה שמע בקריאת זהיר הוי אומר שמעון רנניפו

 סיוש טננורס , מ6ו עד גךולס מעלס , סחכ6 ,ס 03 מחוקר סיס6סר
 : זס 6הר נסיד טחטמע כמו דגרו סוכך זס וע) . ע"ס 61כיססכיעקכ * ינן כמסדו זולתי כ)) נזכוחו יוטח 61עו נג%וח מ6י מיקדק סו6 כי , כסט"ידנק

 * סליו )מט6 ועכולתו 5) יט6ף כבכד , מס16י , קכע הפלחך חמס Sh פירסו ז")המפרשים
 6יך ועוו . קבע תפוחך הריי Sh לומר רצוי סיס ועוד , ככון קינו ספירוסוזס

 )חסרי( סר6יס וסוד , וכייטוכ כסמתכס hlb לומה סר6וי , חחנתיס 6ל6 דכריסס קפייקמר
 . קכט חפלחך העט Sb וכתפלס כק"ת וסיר כתסיס e~rb יסנ"ל . סענין מן 6ינס]כסכי"[

 מסד דרך על כשולל ן חמכונים 6ל6 , ככווכחך כל) חחלס ו6ל , 3קסחך כססנח עיקרר"ל
 סו% סגיול טוכן ומט ,. סו6 ורמוס מכון כי , or על מומלטת ר6יס וסניך .ומנעס
 רן ירד ז"ל צמרו . סרממיס מעורר טסננחפ)) h)h , זכוהס מ5ד ל6 כריותיו טלמרמס

 מלר לכו 6ין מלככו לזכינו וצמר ר"מ ירד ננגס 6% רננית כ"ד וצמר 0חיכס )פכילליעזר
b)bו3וכוחס  וככוסו ונטמ לכות וטת )ו סיס סטו) %יעזר ר' כי וסטעס . וקנס 6חס , 
 , ונענס יוכימו ודכריו סגיו) סוכו מ5י מחמכן סיס ולכן לכוח וכוח לו סיס ל% bl~pDור'

 י' ס) נפטו וזכות גוו)חומפגי
~tDISh 

 סיס עקיכ6 ור' , מדומיו על מטייר סיס )6
 יענן כזית וצני נב( )תטיס דוד 6ננר , ש )כקוס ט5מו מעריך סיס )6 מ6ן כעעטטפל
 זריו טסיס 6מר : סתכ6 לכרי כל כל) . ועד עולס כלסיס כחסד כטמחי נרסיסככיח
 וקצר ומורף קור ימגעסו 1ל6 , )עולס רענן תפלסו כזית ומורף קין ותפלס כק"מונסיר
 כמסד bslr' כלל תפלחו טל נוסם elo ל6 ועכ"ז , מלסיס לכיח לסטכיס סקיןלילות
 מס , וסוף המלס )ו סטין 6)סיס )מסו חוזר וטד עולס וקומרו . וטו עולס6לסיס
 על ומעוכו , טמיס טד מגיע כ,כומו סכוטח כי וזס , הכלית לו טיס וכוחו כןט6ין
 וענייכו נפנים פנים ית' מצתו מוטגמ סו6 כי , סכרו לגנחן קן 6ין פרס )ק3ל סל6מכח
 כהעלס וצחכן פרטת רכס סוכרים כקלס טמ65חי מננס or ע) ועמיחי טמיס.מעל
 . תורס לעמלי )1 6ננר , למי סלף רכט"ע לפניו 6ער , w51b סר6סו למרוסמטס
 , . מנס מחכת s~b , למי זס לפכיו 6ננר , לו קן 6ין מ6ד גדול %5ר סחוסו "מ"כ .נוס כי6%* תרכס וכן , מסריס )גומלי סטו )ו וצמר , למי סללו לו וקמר קמריםסחוסו
 סו6, סד6 סקנסס 6מר . ו6חחכן סס"ו סגדו) מס6ו5ר 6)6 סוקל ציני 6מר , לויהיו ול6 סם סנזכריס המריס וכריס כננס מפני וכן , לו גחכו ל6 סחורס *כזכות מכסכטט6ל

 : טכחנת* מרי כ3 סולו , עיייק )ים ד6יח גט כו 1)6 ככיחך מיוי6 טול נעטיד6מלי
 ע3 כ' , סטיות ט6ר ע) ננע)וח ד' כסס מ65נו מלוח סכ' 6לס חקרם כ6סנ' . זהירהוי
 % כי , כקלס ק5ר Dr(1 6יו בזמן סח)ויוח סמטת כל כי 6' . רוכן ע) וע' נלו'

 DViס
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י8, זטמ *רק אבהקממכת

 קף . י מ"י קאיו סשעמ לקט דסחטנ:1 וסמם שיא ?v~p אוזלף תשששל כב8*
 י"מ וקע קמי וש5 . ד~ך4ה 2ל ננעם סלד יורב ששם "ךף הוא ברחום%1ון

עצכך
 ז"5 יעב"ץ יוסף ר' ההם'ר מהרבפירוש

 מן למ5וס 6ל0 ומכס . 5י5ית וללכוט תפילין ולסכיח )ולנ ולנטילת 3מילס כצר.פיוס
 כל סכ' , וסיר סוי ו""6 . )ל3ן הכלח 3ין מסיכיר 6מת סעס 06 כי למס 6ין0שנמר
 מחטכחו כתסיס וע"פ מוכחו ידי י65 סכל לדכרי מלוס מוסס ססו6 בידע 6מר'סננ15ח

 כי סג' . מלוס לעסות מכוין סיותו לבד כובס כריך כמס o)Dh , רכיו נשרמטוטטח
 , יטרק) 3ני כחוך ונקדטתי כג( (blp't ועיס קם) 5ריכין 61)0 , כימיך כעטות סלטות'דוכ
 סמדיכס לוכדי מטל , )ו סו6 נזול פגם סם 6עו וסוף לסחפת מכריו הכמכו מיזמן
 כ6 ול6 סככסת לכיח לכ6 תרגיל ז"ל למרו וכן . י65 ל6 ולמד סמלך פני לסקכיל*165
 3סס יכסמ מטס וזמו . וגו' מכדו כקול טומע ס' יר6 3כס מי " )יכעיס קומר 0כתוכעליו
 3ר6 6סר טסוכריס כמו ; וקטוטיס סנפה לרכי כלן סמ5וח כי וסד' . כ6לסע ויסטן.ס'

 מים )ו יסים 1)6 יזסכ כסף כיחו 6דס 1מל6 6י)ו , סגוף לרכי סמ5י16ח כוס ית'3ור6גו
 ממרון יסיס , 6חר 6ום . חסרוכו ימלל ול6 לקכותו לפטר ח"י נמקוס סו6 06 מ)ח,16
 ס5ריכים סדורים כל נסכו טחמ65 כוי סמ5וח 3כל לסרר י5סרן' ס6דס סך , ככיתובדו)
 וכחכו6ט כגייס לנסס גדול קורך סס וסכט6וה סרמוה סנ5וח 61ל0 , מסרס המ65 ו)6לס
 )מסל' 6מר , גולס פטיעס כנמו פוסע כקלס ספוטע מי ולכן . כלעדם למיוח מטךט6י
 הס e"D הלמס מסלי כי ז"ל רה"י וכתכ , ננכיס הן כק5יר כרוס מסכיל כן בקין סוגר'(

cosמן לס,סר וסכסחר , ננמגס לס,סר טסמלס ס,תס ס6סס כננו , ופליקס מסל 
 כממת יסתפק bS ססמטכיל ולנור , לגוף )סוטיל סנגלס ספסוק כ"ס גס .סמיכות
 כ) מל6 כיחו לסיוח קין פירות נס יאסוף 6כ) , כלטדס 6דס o~ns טל6 תנוגססיחו
 , כךומס זומרי )כסט לסועה _.סתר י , יןחפק )6 ססכרמי מן 6פי' וסמכיט .טוכ
 6חר ירדוף סיוס כל כי , וסכוללוח ססכרחיוח סמ5וח עסות לו יספיק ל6 סממכילגי

 מסכל כמח טפילו כי , וירדפס יכקסס סל6 לומר 5ריך 6ין וסננכיס , ננחודטוח.שוה
 ככל ותפלס טננע קרי6ח 16 , וסיס יגס ככ) סתטוכס זמן כמו , סמלות לחרידוופיס
 lor~ סוי 6מר ולוס . פרדס יצן סו6 15 ןיום

 : ותפלס טמע 3קרי6ח לפמות
 עליו רומס In~cnD כל 6וסעי6 6"י לידי 3י יעקד י' 6מי ק3ע מ6י כס( )כרנות'

 כהק עליך חסי 6ל ותפלס כק"ט שיר טחסיס לע"פ , מפירוט יסיס וס ולפי .כמס16י
 וקין מדוס כרכר לו סו6 חדריו )פני סננתחכן כי , תחכתיס 6ל6 5ל יט6ף כעכדקכוע
 ספירטחי מס סו6 . חמגמיס כמון 16מרס פסיכו כ) קמרי ורכנן . )מט6 עליותמגוני1

 רק , 3קטחו 6ח מעטיה טבלתו 6ת לחת יכרימו וזסירוהו כסחו כי יחטוב ל6 גי)
 לז( )סס זכ6י כן יומנן רכן טסטיכ מס סו6 . . יסטן ית' מסוו על כי , חחגוכיס נלסון.מסיס
 ננעלהו טכעכור טימסוכ סמלך, לפכי כטר דומס ומי סמלך לפכי כטכד רומס,ומו6
 .  כרבנן  במעון ר'  כוונת ולדממי .  6דוניסס יו 6ל עכדיס עיכי כן )6 , כקסתויעטס
 עס לסתנו3 3קט 6סר מסכדיכ , כמרן מסל לקם מוספתי מדחס מנחס 3דרטלע"כ(
 קן 61ין , וככוו מתסרגסיס כמ165 , טכרס ומרסס ק)יס דוריס 6ותס ומלוס ,סעכי:ס
 161העו , לסיטים כדי ע1לננו כר6 סטני כך . 0טורמ עס געלך מסכר טפין וידוע ,לסכרו
 . יסר6) 6ח )וכות סקכ"ס ורקס , כמסחיו 16תגו 5וס כן ע) , ססו6 ססוכ )חח.'3חר
 מעט ש כן על , סו6 ורמוס מכון כי , מעסיכו כעכור ל6 חנינתו כעכור שכר,עיקר
 , החגוניס תפלתו ט6ין כל קכע מ6י ט16ננר מי ועת וזסו . ר5תך למפקח עיקרחפותך
 ר' ול6 טכעכס עקיכ6 ר' ענין סו6.יחס

~rD'5b 
 כי , חסוכס לכסלי חקוס פחח וזסו .

.הכחסוי
 גן 06 , סנדו) סוגר על נתדפקו 6סר מספק יחורז ים ועם . גטעכוס סגיול

וסיס
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 .' שני פרק אבותמסכת

 שקיכףרושן- שתשיב מה ורע הידה ללמות קיד המ אנטר ששד ר4י ש2י%:
 ה העלתך שסר לף .שיעלם מלאשפה ?על ד4א וסי ?סל שטה סי ד29ילע

 .עבשץ יוסף י' החסיר פדיבפירוש
~fft ן. ש סנופכיוה לסוכות 6כל 6ו5ר )לוחו זוכים סרטעיס 6פי' כי וסתטונס . כרטע כלזיקשסיס. 

 tho . 5ךייס מג' זוכים נמ65ו , לחסדו ננימליס מיוחס כסכר , )נ5"יוח חסוכסוכעלי
TMזס וסכן , 6נווגהס תתחזק )פסוע ויסרבו כ) כי , 6מוגחס מוזק מ5ןיסג' .- סגדת חסדו מכירים כי , סם"י מ5ד יסכ' . מחסד )קכ3 מוכן כטפל כי , טס)וחס Thn . ותכיס ' 

 כעיכיך- ממעט וכי קומר וים . :נהמכן ליוו מרברס הפלת גתקכ)ס 63 )מססקסו
 כרכורים. )כנו י"כינ ס63 סנסכע )נלך מסל , סקרן כ3 6ח ס! וילעסו לד()יכריס
 - סיסייך תמ"ס ומגס . סרחסו וככר סר6יס סכגיסס כוונת כך , וסמקנו ממיןוסו5י6
 ע3 כך 6מר 1 סיסירות טיסו סכוונס חכ6י עם נכוי וסוף סהפלפ, זמן קכיעוחט)

 טסעוטס- כמו כי , לכוך רטע חסי Sb לתחוח 6מר כך 6חר , נתמגתיס לסתפ))סמסיוות
 ctneno~- מל ]וחגווי[ )וקעו( עכירות סעוטס כך , פכרו ק5ת מקב) סנריות לעיניסנפוח
 ונם, ממפגל 6תס 06 6ף 1 סג!נ: 1)6 כפ) מטקס סנככ כי ידעת וככר , עכסו ק5חמקכ3

 % 6761 . סכריות כגגו bs )סנניס רע 6תס סרי , כן ו6יכו מכוין ס6תס מוטכיס6ךס
 "ידם 6וס דכי כי , ט5מך נפכי רסע 6חס כוס גי , כבכס נ63 )סתפ)) לכדך רטעמסי

 -- : י )כדך 6חס b)b ,ס כרטטמרגיטיס
 ע3 סוככים כ3ל ס6דון זס זכרי . ש תורה ללמוד שקוד הוי. אומר שליעזי רבנישם

 טקיד%. ע3 חח)ס וסזסיר . מדרנס 63ותס עלס ממס כי ס6)סיוחמזותיו
 ש ח6מין ומ65חי יגעתי כי , סמחגכר מטין )מעסות וקלסית סנעיח מכס וסיעסחורס
 סת)מיך טקיית כשלותו , מכמס יחן ס' כי וגו' ככסף חכקטכס 06 נ( )מסלי6מר
 כקין t(rnb מלמעלס 1c1h מיכקין מ)מעס ככור16 וסמתדכק . כתורס טרמוורוכ

 סמפעס סמטפיכנ וע) , 1ז"3 סס35מס פרק קרצו ממכר כפרן בפרק sttr ר"מ כחכ .סוף.
 6פ פוסק טילינו וכנסר סממגכר כמעין כעטס וצמר . ננחפריח גלתי ךכיקסחמידיח
 סידם )כ יעוררו טכיגיס ג' 6מר olb, ט) סכעו ספך סי6 טסטקידס ולפימימיו,
 סמסתר3 כי וזס . סנורט סדכר מ5י6וח ידיטח bo' . סהורס דלתי SD חנניילשקוד
 מני6ונצ סיווע 6כprn , 3 כ"כ סטחך)וחו 6ין , כמניצוחו ננסוסק וסוט מס דבר5מר
 כ3 6פי' כידיעהך מזק טהסיס , סתטיכ מס וכע 6מר לוס . )סוייגו מחכיו ישזורסדכר
 וכע כשופרו דקדק 561)י . ממקומך לוחך יזיזו )6 כך מוטכוח נשות טכעעסרומות
 ט3 סע)יון כטוק מסלך סייחי "מת פעם סזכרתכי עקיכ6 סגדו3 36יעור ר' וקמר ,רטע Tb~ כפני )ססחכ) שסור כי עמו )סתוכמ רצוי 6ין כי , )סטינ 1ךע 6מי 1)6ער4
 , ס6פיקורוס 6ת סתסיכ מס וכע 6ננר עזס , 3מעוק נתפסתי ועליו 6מן דכר וטננעתילפורי
 חככו, יסיס פן כן( )נוסי ע"י , כרכים ס' 6ת לקדט לסטיכ סח5סרך )6 06 , טחטיכ)6

 ססורש- ן)חי ע3 וחטקוד כשנוגחך חזק 3כך טיסיס לעלמך 6תס סחדע bib ,נעעיו
 ע31ם טל ננטדונו סלך ויתרו , עוכב 6חס 6סר ס6דון גדית ידיטח וסנ' . יוסיוס

 ע "ם(. )ס10מ כשומרו , סוכך 36יו 6טל ס6דון נדווח מידיעתו יטימון לל חוסוכמקוס
 וסג*;,, . עמ3 6חס גני כסכי וןע קומרו סוo95bo 6, מכ) ס' גיו) כי ידעתיפרש:
 צמדן ונורץ כ16מי1 , מרע י5ר ע) ע5)1ח1 )טנא כדי וזס , 1r:1bh נע3 610ומי

 פסרז כי ל6( )6ינ ט%ר וכמו ג"כ, מחומר מ5ד ס' rb לעכור רשוי סכן יעיי ,להתלע
 3רופהש-. סנס וט)סהס , כעיסקת סרך טגר6ס e"tbt נסתיף ע5ש סנה , % 6יד66

 -י - : )עיון ס6וס)כ
רב*, -------

 רעננם כסה"*. )טיעם,-ב זעטת סבבי ה?;-פ ל%ס נזק מזפ וככר ב : נענש ישלש ים נפכ"ז ש16יס לל ששששי
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 ג*'כ3 שני פרק אבוהסככת

 כ~רגה' ומומר :_j~ixP ומפועלים מרנה "שלאכה מצי מש שש* טןפץ ושי9

1 לסושלשירץ ;ןן "ט'ה וגא לנמור ס?:א9ה עיף לא אומר קנה הוא " : פוסק סשיתי3221ל  יכף חננ'א יבי :יבא :עמידן צךיהים ?ל ?כךן מלע ודע . ומלגף ?:ר לף ?:שים 949מף8_ש דיתי 1נאמן סךגה ?9ר לף 3ע-שין סךנה תה-ה יטךי סם י 

רבי  ז"ל יעקצץ יוסף ר' התסיר מהרבפירוש
 כלחצן 610 כי , מכיריו דכרי שיעזר ר' וכרי ככל) כי טרשן ר' כרוקח . 8 מרפון 1*.23יין

 וסמל6כסן ק5ר סיום וקמר , לךכריו סימגיס לעטות ר6ס , לילן טלכסיטו
 טרפון ר' מקמר , כרכרי קינו ו6ס . דגר סולחך )ססי3 חעטס מס ר6ס ו1'כ ,מרוכס
 סו6 כי סלמת 6נל . ק5ר סיוס מסעת ימסך מס פירט ל6 כי , סגזרסמסר

 י5סרך' ל6 כי , לו יערכו כופר דכרי וכטיסמע , סמורגטות Sb כוסס כטועו ס6דככי * ס6פיקורוס 6מ סחטיכ מס יייעח טורך סורס ע5ליס וספוע)יס וכלזמרו . שיטהר ר'וכרי כמפרי
 ופרנוס, גרו) פתוי סיס , חחפחס וקולי , תטוסנס נופם כי וגו' מזחוח לסמור ן 6צךגצו )חכונחי סקסיכס )מכמתי כגי י( )מס' 6מר , הורס ונרי על עלמו ולספחלטתם
 לכלן סמך ו"ס , סחכמס 6הר תרדוף לגירום יכרוך ל6 כי , כמינות )טעמו כפ!6יצער
 )"פיקורוס לססיכ )ידע כי ועוד , וססכ)וח ntS5DO כמנח סימן לעורר , מרכסנסתכר
 לפום )כנדו סיכר בנס מרוכס מטורח cb 6מר ולכך , רכס ויניעס רכ פלשלקריך

 : 6גר56ער6
 ) גסיטי: ית' תטוקתו כוס וסורס , עמנ 6תס מי ולפני פירום סוף , דוחק הביתו23יגל

 , סכות )חמט . לדקך )פניך וסלך כעיניו מן תמ65 סרכס חטרם 06 ולכן ,ספוע~ס כזריזות' ננקד סחפן מכיח לנע) סט"י ימס ו)זס , עולמו כר6 לוס כיקלינו
 כיח Sh חילך סמלך לו 6מר 6טר כקים , רכ ותן )1 טיס 6' , מכל6כמו סקוסיעורטל
 ננקד מוטט סדרך כי כ' . 6חס סגס זמן לו ונחן סרס6וס ק' מכיחו רחוק טסותכמלטם
 לחת סמלך לו 6מר 6סר סטכר כי ד' . מ6ד קל סו6 כי ג' . פרסס מ5י 16כפרככם

 ססו6 כבגיהות יעמס )6 06 כ"כ מוסט סמלך 6ין כי ס' . מועט דכר ס61 ילך cbלו
 . ס6ינריס סע5)יס וספועליס . מנו6רוה ומנס , ס6לס סכות סס' כל סלק טרפון ר'ומכס -

 כי, ס6ומר סכרה )עקור דומק סכיח וכע) : לסכעננ ירפו יותר כי ן סמ5וחכפועלים
 כ"יל3ן ככיכול , דופק סכיח נעל כי כן 6יגו כי ולז"6 , לטכר יזכו טל6 ס;-סעיס"ידי

 : כס"ד ט6פרט וכמו 1 נ51ר 6תס כרחך על 1,11 . נכך הלויככורו
 כקומרתן כדכריו יכטה פן טרפון ר' מטס . לנמור המלאכה עליך לא אומר היה 1;ד84יה

 hls וסנוסהדל טלמוחס סננל6כס גמר כי ידוע כי , מרוכססמל6כס
 )סרפותו מכס סרפון ר' מקמר )סיום 6פטר סיס ולוס , כלס כהו וסג) לחסולחכליחס סגיני

 ננוכתן סןול"כס זו כי , כן חחטונ 6) ושור פירט , כוונהו רדפך נחויס כצמסקיסיד*

טם~
nDh)% , 6ג יגיט עי כי וסטעס , נו ענק סחכלית ימ65 תמנם מלק ככ) כי 

 ן סממטיל ויוקד ממרכס 6הד r~h , טרו ית' ככוהנס תכריח כעלה כוהי סי6 כיחכ)יתס
 6כ3 , קוהו נוהוירין 6ין סגטנ:ים כינור ס) מזכיר 06 סטעס )וגנזם . לכו חיכויןוכלכד
 , רוכש עוסוח ססעולוה סרכוי ולפי , טל( טסזכיר ולע"פ לוחו ממזירין מגיר ט6ל ל66ט

 לוטה ירטם ככווגס סנמעוט כי , לכו טיכוין וכלכד 6מר , מסענודס סמקווס h1olכשנן
 , "תר לזס , ממנם כמעט 6סהפק ה"כ 61"ח . קלס למטוס רן סוי כקומרו , כמרוכסמזק
 כי , כמורס סעוסק טלמוה ע) מורס ניול עיקר 1זס , ממנס ליכסל חורין כן onD*ל6
בו"

 61תש[ ז( לינריס כטומרו , כו )כןכק יוסיף כעסק טיוסיף וכ) , סניו) כתמו ינק
סדכקיס
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