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 ל ?'ב.ןסןה קא סטה ללז ךקך,ם בשללה קוריל
 ז" יעב"ץ יוסף ר' החסה- מרכיבפירוש

 )דכריס מהב"ס מ6ננר וסוף , עלמנו 6ח )סהיוה כמסכים ס6גו כמו נתנע סחורסל"ר לכאץ1 ר15י כן וע5 . עלמו 6ח סמחיס וכוץ , סיום כלכס חיים 6לסיכם גס''*(בתכיב
 מם סמ6מר מוס וסחימס . סמתיס כהחייח , וזרעך 6תס תמים למען כחיים וכמרחע(
 ימפון 63 מי , סחייס 6ת סיוס לפניך נההי ר6ס 6וננרו 6הר כמייס וכחרת קומרגריך
 סומ מפורט כי , כרכס סיוס לפגיכם )חתי ר6ס כם6מר כן לותר סולרך 1)6 ,4כהייס
 כעלס וסוף סמייס סח' ן נכריס כ' )מטכיס סמסהורס )תעלס ס6מר סלפי וסנ"ל .4מע5מו
 סחה כ5 לכ( )מס כמ"ח , וטניס נננקרס סעו3ס or סוכות וסו6 סטוכ ו6ה וסכ. ,~ר6סתס
 סוכקות וסוף ע5מס מ5ד כחייס טיכהרו טתס סזסיר , ימים ת6ריכו סוס וכרכר,גזייכס
 )שלי וכהיכ , מיים ננקור עמך קי ל.( )חסליט כקומרו 1 סחייס מקור סו6 סו6 כיאכסס"י
 מלוס סעוסס כ3 כקמרו ז"3 3ננ6מרס טסוקטס מס ידעם ככר . היים ננ3ך פני כקור4וע,(

 סמלות כל )עטות שכו טטס מי וסחטוכס , יקיס ל6 "סר קרור ומהמרס , כו'.כמהמרס
 6כל , מורין כן 6הס ו)6 וכו' עליך 63 1)ז"6 . די לכן 6חת 636 כ6ס 1)6 לידוקםיכו6ו
 כ' סאה ס6לסיח )תורס . וכו' ודט , מלנכחך כע3 610 ונאמן : ססכר סכורםנכפי

 הסיג הלק ככל גי כו' עמך 1)6 ))נעלס וקמר . כסס סנ' , ומוס מלוס כ) ס6' ,אתנ)יוח
 %ז"6 , מורק כן 6חס 631 , ה"ו מלוק תקכל )6 כי סכ3 כמו מהלק יעלס 6"כ ,אסהכ)ית
 ~f'jD , ספע%ס כל יטעמו כםל6 פועליו סכר ממקפה ווכ כנטר קימו כי , סו6שנקמן
 . ים סכל מיני כ' ד"א : כו' תי"ו ועד מ6)"ף סמקיימיס 5ייקיס ט3 סכרן ננתן4רע
'ba3ע5ות שכעי סכ' . וכקמן קמרו 610 , סס"י מ6ח "Db 6( וט סט"י סיס~ , 
 cb 6מר כ)3 כי , וטמאי לסלל מקמריו כב' טרפון ר' רומס . סכרן מחן אומרושסוף
 מס 6נו כך שמר סלל 06 יקמרו פן 6דס בכי לכוה prnS טמאי וכ6 , 3י מי לי 6ניאמין

 פסס 6ננר ע"כ , היונס )מלקת יוכלו 63 כי כר6והס , סתורם מן ידיסס וירפואגסוס
 מרונס וסמל6כט ק5ר סיוס ט6מר 6מר טרפון ר' הסס וכן . סם טפירסתי כמו כו'שזורתך
 וככיס נ' ט6מר )יעת ויט . ושמרון כמקמרו ופירס וקמר מזר כי ולוטי , עליך )6 וכלנראוזר
 כ' 3הר7 טכ6 ומנ"ל . 6חד ענין ע3 יורו כ3ס , ודע , תלמן , למדת 06 , סוסכפכחן
 6"כ , סטכר יסיס ס3מוד טלפי סיר6ס , מרכס הורס למדה ו6ם טימר כמסדפוסיות
 ר' רו6יס 6נו וס)6 וסכ' , יעכס מס שסכמןההטסט

 כ) יודע טסים דוסי כן חגיגי
 5ער5 3פוס סל6 נדוד כטורח פעולתך ו6ם , 3ר6טוכס וסטיכ . סכרו וליס כולסהנהורס
 קנ( )תעליס מסוק על נזם כיs,,r 6% תמרו וככר , כריס כג סכר מקפח תיגו כיי6נר6
 ל5ןיקיסכ16 סט"י יפרע ל6 כי , כו' סכרן מחן ודע סטיב ולנ' , ערכו ידע 610,:י

 מעולס נכרך ל6 ז"3 ולמרו , כסר מרכס 6וננר סיס סו6 נבטיה סכסכתי כמו ,.וחסונות
 כר' 6% , ועמיר רטע כ6ח6כ סיס 63 כי , דוס6 גן הניכל ו3ר' עמרי כן נ6ח6כו"63
 מעניד 5ויקיס ט) סכרן מחן טחדע קריך 6מר כן על , וחסיד עני hD17 כןגעע6
 לכלן , כילוי וסכ' , ככסוי ס63 16תו טרח bo' . מסרתיס נ' )ו l'oa למלך מטל ..לכוץ
 סכל לו ננק ולכ' , כעמלו סוט) מס , ממס ונזלוסו יותר בו נטפל 1)6 סכרו )1גחן

 מכומש לרטעיס מטקס סט"י כך . כלל מנמו לגק 1ל6 לכדו סו6 ממגו טיסכסגלופן
 : וכו' 5ייקים טל סכרן מתן וןע וזמו . למהיות מכוכוה ול5ויקיס , סעולס "ס4
 עורס לין יסודס ר' סעיד . וש דברים בשלשה הנהתל אומר מהללאל בן עקביאש

 וכלאצת . מס3633 כן כעקכי6 חס6 וכירשך כהכמס מימר6ל 6מד עלננעלת
 ר61ן , סריס יחטא סכונו לג' כי מסרכים ים . טנפרט .וכמו מלמוחו ע3 תעיריןזוכריו

 וכקכימס כהעכוגיס פרכות סכ' , לעכרם ירלס or~s 5והס וכענק חכיריו עלו~עג44תו
סעדומיס
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 יש,כר שלישי פרק ה אבממכה

 4 וחשבון דן נסן עמיי שסה סי נליץ * ,דולף שטה 4לאן יאק. 11Bgנע

 % וליס . 1תול4ה ךמה לסקומן9ר השף ים ייזוז * קריסה סששה בשףסשה
 1 היא שרי כמדיש ס?4ם סלך 9יף י29י * כששנע ין לטן ימיר"הה

ה-

 ז"ל יגהיץ יוסף ר' החסיד מהרבפירוש
 סוס וסחדון . ימס מולך סו6 6טר בסקול וחסכון יעח l?bn נמסכו סנ' ,המדופס
 כ6ח מקין דע ס6' כנגד וקמר , 5ד כטוס ס"דס ימסק לכל זס כננוסרו לס,סירסילע
 וכשם כקין וימיו יועילוך ל6 קגיגיך כל כי , סוגך orh ולקן סכ' וככגי , חחנ6סול6

 וכגנד ד"גס מרכס נכסים מרכס סתנ6 כמקמר עליך לננס6 ימיו 6דרבס ,מצנוניך
 כורחך "ח ן,כור 'כ( )קנח . 6מת עמלס cr כ3 כו5י16 רכס וכויקר6 . וכו' מי 51פמסג'

 סמפרם ,ס כרכרי סהג6 כעת ו6ס . ככנסמעו סקכ"ס כורחך . סקכר סו6 כורך ,כרי6סך
 ימפש כי 6' , נכעיס 4' סם ססחט6יס ס6' , פנים מכ' מ6ך פוח טסדרו "גי".מר
 כגגי , ודעות 1 מעסיס ל לכ' יתחלק ונס ן לכורנו דיכו כ' , לעיט6'ט

tbo עכלש 6מר 
 וננ"כמעו נכריות נפיס כתעגוניס תחסל 61ל , סולך cnb ל6ן טכ' וכנגד ,כרוחם
rlticb, 'לכ חוקך לפני , מי ולפי סג' וככנן , עלמך 6ח תפרום סמוחר מן ו6פי 
 ספג" דכרי זס לפי וכננ165 . וכר ממכו יפלץ ל6 6סר כליותוכומן

 דכרי טס מכווגיס
 , מדוח , סנ' "לס כל כלל מס כי , טפירםתי כננו מסכי ספרק בחמלת סקדוסרכיפ
 מן )פרוט כחנק חס ,  סמלופ פטיית  בעוין דבר  ססדום טרכיכו 6ל6 , ועות ,מלות

 . כנגדו טסקטס סדור מכדוני ללמד לחוט ים כעיכי נכון מפירוט סוס 61ש" .סצכירוס
cSnnהסרככם סטגיסס כיון ן מכירו ט5 6ךס סתנ6וח לכלתי תספיק ל6 ססכס זו כי 
 ע3 "1 סגלגלים על סתנ6ות לנלוזי ע5:ניית סיס טסי6 ובודקי , נוברו 6חך וכעבין6מת

 כוס כי , עכירס לידי יכו" כ6 ננ6ין 6ךס כ! כזכור כי סנר6ס מן כי ועון .סמל6כיס
 4 מוללתי כעתן סן י"( )תסיס ע"ס דוך מטען וכמו , חט6תיו על גדול סה5לותויסיס

 נדק ככח מלריס מקרן סו5"ח "סר כעמך "פך יהרס ס' )מס לכ( )כמוח ע"ס רכיכוומטס
 קדוסהס לחל) הוי וכקין , ומעותרו גהו קווטת למטוכ י76ס יט "נרכס , ח,קסוכיז

 rnlbJ תמלס יהכע סבם , סגפם עם סנוף כדין לסכיך טעתיד וסס"י , סענירוחגטומ6ת
 כח rnbo נכיס טשי לו מסיו לכסן ננחל ז"ל ולמרו , מע3 סטמיס Sb יקרץ ג()חסליס
 סלמס 6ננר ונפירום , כועס סו6 גני על סעיסס 6ת ובמטו יטביל כת וססכיחכסן

 תהטונ 6ל יר5ס . ממטיס וכריך יסיו כן על סטרן ע) ולחס נעמיס ס6לסיס ס()קסלח
 כנוו כתחחוכיס יחיד 6תס כי , טני6ותיך טל כמקיפוחךלסתג5ל

 טסו"
 , כעליונים יחיד

 טכטי ל6ס ננתג5) "הס ים ומגד , כעעיך 6תס קטון 06 סל6 סי( 61Shtnc) 6מר
 6דכ4 יד( )"ייכ סכהוכ "מר ורן . נווטיך בכל מ6ד לדקדק ר6וי סייח ולכן ן 6ססיסר6ל
 לעכס רנח "טס ילוד כקומרו . עיניך פקחת זס על "ף , וימל י5" כלין וגו' 6ססילוו

 י65 כלין ; פרס כך ונחר כלל , סולך "חס ל6ן , ימים ק5ר , כע"ס סגפרס וכמוסןומס
 ר6ויגג ס"עס סרוחס ססי6 ל" , סרוהס מסוס , סת:6 מכיון כעלמו טעגין וסוף ,וימל
 וכרו עכין וסוף , לסויס סקודס לסעור כיון ודקי 6ל6 , חז"ל כננ"ס ננכנ:ס סעוכרטיולד
 ו,ס . עולמו לכיס יום 6ל כיוס סולך יניס ק5ר , כ5ל יכרם ו"חר מהחלם ויני י65כמן
 יום ככל כי , עתיד "חס 1ל6ן 6מר ו)[ ס1לך 6תס ולקן שמר סהנ6 דכרי מכנרמזעמן
 וסתכם , מוער ונוע 6ני עני פ"( )הפס כקומרו , ממוח 6ל ומנזקרכ נוסע 5יס014

 וכעונם נטת עחס כי , כננוח די לן ויי 6מך ל6 , ונויהן לן יי bS) )נוכיח דקדק4"ס. 4 טכס 71ת 6מ ומגס "סמה 6יך 6כ:ר , כ52נ-ו ר6ט קלוח טינסג לו כבקמרו כרשו עימון
מס- י6ק ולמיליו 6 שמרו וכנע , נקמח 1*ך לרגע ננדגע מנות % גוסציס ששכשא

------ - ---- . 
-  ------ 

..- 
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שלישי ז"א יעוסק יומף ר' החסיד מהרב פירוש פרק פ%4
 .' כמום 1ל6 נהיס ננתוכס כי . iSD וימגנו מ15ת וסי סורס סי למס 6מר כתרך גימל.עס

 ט%5ק 6מר ימלכו bSn לזרזם זס ככ) וכיון . מיי0 קרויים _מיתהן 6פי, 5.,קיס נ,ג
 אמריד לטמוק נ( )קפלת וכתיכ , סכמם מננחת 06 כי , לערוס סמרגיליס ל6םנסקלות
 6הר נסננטככו כי , ךמיקנן לן ,וין כקומרו רמז כי ואולי . עומס זס מס עממחס,משלל
 סי 1ל1"6 , מחים קרוייס כחייסס r~cb סרסעיס כי , כמהים מתו6ריס 6גמגוסמוננר
 סירם 60ל1 סקוסיות ומחוך . עיניך פקחת זס על qh ו6ננר ,ס כל על וסחג5ל .וסורס

 לכלהי קיים טכע )סקגותגו ספ)יג כנפסרו סוס ס6דון כי , למר 6חר פי'סרמכ"ס
 כסיסמ לחע6יס בדול גורס 6ין כי , לערוס מרניליס ר6ם וקפח ספמוק כי חס ,)חט6
 לסכיך סקנמ כיון ולכן , מעטור טכיחת כסלכוח st/r סימכ"ס סימר וכמו ,סדעח
 )סנרים כמקמר , סעיקי ר5תו , טלילותיו ויסכמו ~OnD יסימו כל ס"נסיס )לכו:ע5כות

 יי( )סס , עלילותיו 1יטכמו עת( )תסלים , תטכח פן לך סטמי )מס( , וחכמת לככך ורסל(
 6תס כי ותרנים , סרככחך סכת ותדע , rb3 ננ"י; דע 1לז"6 , ולעטיו מכהומסרו
 הפסח 6ל לכן , יום ילך מס חדט 1ל6 , סרככחך נניד רציס ולמקריס למלייסגפכן

 קייננ" כני קינן כי3ננעלוהיך
 על וחח6כל ןמעוח עיכיך חרדכס חעטס מכית 1ז6ח ,

 , ומם3ון דין ליחן מוכן 6תס כי סליסיס כס ועוי , ספוח Sb ונוסע נרע 6תס כיעלמך
 . תחע6ו ו6ל רגזו ד( )חספס כקומרו , חחט6 ול6 ו"יננס רונו לכום ללכות לך ר"ויולכן
 1Dh , עכירס בוכר מלמטוי רגליו ומקריס olb טל טבעו מפגיעים סדכריס ט"לוולפי
 רכים פיקוק וכמו , נעץ cnbl 6ננר ול6 כ6[ 6תס ]וקין סלך( trh)1ל6ן
 לטון ותפס , מע6 יר6 טסיס ננדתו על מיוסדים כס ס6דון זס וןכרי . כדבריו.מקדום
 ויפי כמסיח ט"מר כמו , תמטרו לכלתי פגיכם על יר"קו תסיס וכעכור כ( )תמותסכקוכ

 עכד1 ק( )סס וכתיכ[ , כיר6ס ס' 6ח עכרו כ( ])תכל'ס כתיכ ז") "מרו ע13כס סמ,ס מוש,
rbשמר סיט ולילו , סוחרים 6לו 6ין לכ"ורס סנר6ס גנן כי לחמוס וים , א כו' כטמחס סי 
 )מקכעיס( טסם טיסמח לו 6"6 סירק כי טס"ננה כיווכו 6כל . קסם סיס כע5כון ס' rbעכדו

 ו5וכ 1DD לתכול וקרתו , רקם כקלות נורגל כחור 6מ לו מסיס מנזלך זכרו וככר .]מהמדים[
 לנפש ויירק ויזדעזע סמרכ וירק לתכול כחכחו ויסי , prnl מקד דק כהוט חרפ ר"סו עללחלוה

 "חכ וקין רעים פניך מדוע סמלך לו ויתמר , לכו 6ל גע5כ כי ספי" כפעם crs "כליל".
 סוכיה1 6ז . ריסי על סמרכ כרקוחי "וכל ו"יך פגי ירעו ל6 ו"יך ויקמר ויען ,שוכל
 ומעלכ ססו6 מכיוס סכחור ויומר , כו והסמח מעולס כוס הכפח ו"יך לו יינזר6חע
 ועכ .  זס כמוסרו סחנה כווגח סיתס 1,1 . וכוסס עכוס תעיל וילכט נסוחו נגדיייסחט
 , וכריו ככלל סכל כי סטכי כפירוט ונס סר6סון ספירוס עכרי כדכריו פכלל ליכנר"ס
 סיס 61יש , כננקרס סנ6וס כטול וקו5ריס נעלס סע5נון זורעים טזכר סדרכיס 6)ס)י

 סנגלל עון לזמר לי וים . סרכ לקוםיוח מקוס סיס סחג"ות לכלתי 6חריס דכריסגנזכיר
 יכ5 סמות כיוס ומחטבו . מולך orb ול"ן ולז"6 , גופו rb למזק כחענוגיסלנסרכות י3" ספמותס נסרככתו ס6יס ננהסוכ כי וזס , טל"חןיו Sb 6חך כל 5ריכיס דכריססג'

 : כיחד יכריס ג' על סזסיר לכן , סולך ":ר כטילול וחסכון דעה "ין כילחכוכ
 . לו תמן מס לדקת 06 כי , לין ליחן עתיד 6תס גני ועל "מר ל6 . עתיר אתה מיולפני

 חוענח תקכל 3י וקמר . וגו' מכסח 6ס , ינניך ירכו כי כי ט( )מסל' ע"ס סלמס6מר
 , ית' לפניו לו ליחן עתיד ~hFhh? "ל" , מחסכון לכדך לך סכל רק ממך 53Ob ל616:י
 6כו ולוס . חממם ל6 לעד כי כוסס למוסס לס 16י כעס כ"וחס כופס הסיבך61ס

 וסלת טיקסס מס איזורן ספירוט ולזס , ועד לעולס וכלס ול6 נכוס ל6 יוס נכלמחפלליס
 לד( )תלעיס ע"ס יוד 6מי ד"א : כלוס לו יוותר טל6 סדיוט לפגי חסכון סגותן יפחדיותר
 כקילו ) סלע סכרון מחננת 6' . פנים כסכי סחט6 מן סנמנעיס , לב פטנרי ס'קרס
 מן ונמנע סרכס ונעץ רעות ככורות ונתכער סצנירס לחרי לסוס טסיס 6דסח6ננר
 העכירם : ע1מדין 116 סרק ריס ענס רנינו ע"4
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 9* כה שלישי דיל יעכ"ץ עמף ר' השיר מהרב פירסםפרק
 חמל ס3' )6)ו . וכמכע מליס סמ15ס וגודל סעבירס גגות כטריו טסכמין סנ' .וסע3ירס
 36 , יעכסו שיו טכקר6ו )ו קרונ טסות h~b יוטיענו )6 536 , )נ )גטנרי ס'קרונ
 וכקומרו , כטכע סלכ )ט3ר כיון כ6ח מקין וכקומרו . ס)כ ניכרי ול6 יופיע לוסזכרי
 מקין דע סכי) וסעס . סקומי6 מותרס וככן . 1)יכ16 סרוח )סכר כיון כו' מיהפני
 כלחלח מכירו 6ת ספוגע כי , סי3ריס 4)0 קלוח ר6ס לומר היפרנס די וסיס ,63ה
 ,, מקמרו מחוך כך מדקדקין טסיינו ו6צ"פ , ונמס , סוך 6תס וקן , כ"ת מקין ס61)ו)דכריו

 סג6וס וסכות ן סעכירות כ5 סכת סקוס ו"6 . 5רכיס עסודיעו מכנורו הרסס)ר5ס
 מ6ל וכמסית , כמכמהו מכס יחס)) 6) , ומכמס , עוטל , נגורס יופי סגוף תכוגח ,"ל

 "ת מנידם ססנות oShn 6חת כ5 כי מודיע נ6ס ממנני b5Dn רוח טפ5 פוי?נ6י
 6יט וקטת 1( )ממלי דכתיכ ) 6יט 6טה )עון וסגכורס סיופי , גוולס )ענירסתעליס
 זסכ סננתי 06 65( )"יי3 ןכהיכ ס3עמון )ססרק סעוסר . גכורס יופי , הלוד יקרסנפם
 כ6ת מקין "מר[ [orS , ית' כותקו על ו)סתמכס תועה ס' ע) )וכר סמכמס .'נסקי
 1ל6ן . ס:( דף נגדרים ס5דיק רטמעון נזיר קותו וסננטל . סיופי גדות והעקור מיוחספסיפס
 bSo הטוכס סכע) ט) מעמס כקותו , מרווחים ועוינת מוות כיח טס וקין , 3קכר סוכך,6תס
 מכננתך טכפי ועוד . מכננס טס חועע ס)" , עתיד 6תס גני ונפני . מיסר ספר ע) כחוב.סו6
 * סנטוס כטכרזן מדכרח סמסכס כ) ד"א : כה( )ניכית זכ6י 3ן יומגן ןי' כננעטסיויכך
 , כיחסי , 5כי נכס ל6שי' hSp) )תס).ס , טעמיו וממס , סכין וממס ) , סממנו ממס ן סכות 5ג' יחג6ס כמהנגוסכי

 1ל"
 , וגו' מלכתי ו65 , סעס לפכי וכ6 יו65 כסיותי , עיכי רמו

 , בכין עם , סו)ך "חס ע6ן , טממגו מס , כ6ת מ6ין . סמסמס כטמן כמסחלפיוחי
 כטומרו , סג6יס נסכע סוכה סו6 וס65 )סכיו תחג6ס והיך , ט146 ננס , וכו' מי%פי
 )ג"כ ט6ומר למות דרך ו"ונרו . )מכריס סיגי 6ומן כ) , )כט ג6ות מעי ס' 5)(,)סם
 )וננו רפוי טסים , וכו' נני ולפגי קומרו ,ס )ך ויורס , כ6חך לכור יכו)יס ו"הס 6ני5ין
 עע0 בפרט ויתכן . ~olba ממ6 ססו6 מי ובפכי 6מר 6כל , )יחן כסיד ס6תס1ךע
 הסונר כי , בחרון ק5ס 56 הע 56 , כעיכיך סם5 טהסיס טסזסרחיך בע"פ וכו' מיאפני
 bT1~ 6)6 , גע)ס כ) ע) כמטפט סם"י טיכי6ני יהכן ו6יך )מעומס גערך סיגיי3)ככך
 )ך ו6ננסו) . כך )סט"י גד51 סוד כי תכחין מכבן , וכו' עחיו 6תס Or כ5 עס כיזע
 רק וכממל rnf טווינו 6מד כע- ורקס 6חד .כדרך בעכר למלך דופס סדכר )מסוחש
 סוך כי יקמרו רו6יו כ) ס65 , וגטקו ומבקו ענו תקחו מקד גכזס מחכות כלויי)כוס
 לומה ויחנן , ככס לחמוכ מכוך סיס )6 וכחננד וננסיר זריז סיס וקילו , כו למגךבדול

 ro~ סקרון מקמר גחננד מס oht1 . לקמו.:מלעתד
cisn 0615 'ט6פטר מס התוקן 3ס ג 

 וסוי כמהנח[ טפירטחי ]כמו סומר( )כננו )הנ[ודנניס דרכים כטוי pr)o מן:0ע0ך
 מסנצע)ת 13 סנ' סרס טוס ר6ס י6?נל כרעו , ס";ס עס טימא חן3ס יהנ ,וצת6כק
 ננמך )פני וין )יחן עתין סח:? כמערך כי , גדו)ס מכננס וזו , סקודנניס סנסמיס.ננעס

 : עתיד ו6תס 6ננר ו)6 , נני ולפגי טעס וזס . ע5ננך תטפיל 6ז גריסכ)
 מקמרו עכע זס 6ל וסכי6ס . סנ16ס על מפרסים יט . וכו' וממר טהללאל בן,וער4בהש

 ~DD מפרטים ויט . סכותס nbr ע) פירמתיס וככר , סרוחס מערס נ6תמקין
 כסס , ו6פ)ס מסך דרכי כל מסכט) ססזסירגו 6ו:נר 6ני זס תעי . סעניחח %של

 עזת למומרת סכ5 מת סעוקרת ומפלס מסך דרך סos~ . '6 נצע3ירוח נניני כ5'גכ5ליס
 נץ )פניסס מעצור 6ין , סגופיות סח6וות קמרי שמס סמט4כיס סם , ס6רז 6ת"ס'

 ייץ חט דין טים גנ6מיניס טסם ו6ע"פ , 6סורוח וננ6כנות נכריוה מטס )שתראאשר
 עמוי )שתי גדו)ס חע6ס נעט6יס טכירוח יעסוי63 מע"פ כי , ס3ע4יס כת סס וסג' . רוהט סט3 יהכס )6 יפרס 3יר למכריס ססיעכס

  )ירכס 3דס ולתקן נפסס ע)
 3סשגשם סנפם פנונך )6 כי מוסכים רסיס , strr יונס רכעו כחב . לפסות יןס )")כבסיום

 מרוב 4 ר אבות[ גממנה,.
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 שלישי ז"ל יעליץ יוסף ר המסיד מחיב שיי"שפרק68
 כחטיה מנקות ועול ע8%חורס מפורק כי וכריו וסוף . וכו' יכינו 1ל6 .ידעו 1ל6מסטוכ
 סורך על , סלים "טרי 6( )תסליס חלטתם ס,כירס ספרו כר"ם ע"ס ופון . f"Dכעווד
 לכי נטרירוח כ5 כס( )דנריס כמו , סליכן מזכיר , רם:יס כע5ח סלך ל6 6טר 6מרס6'
 וכןרך- . מססמון יעתס יסתירו מס כי o~q ומזכיר , 3מוע5ותיסס ילכו ס6( )תסליס 51גך

 ונעוסב_ . ימע6 6% טוכ יעמס 6טר כקרן 5דיט 6ין 6דס כי ז( )קמלת , עמד ל6חע6יס
 3יכיכשד וקין סיוטכיס כניס sttr סימרו כמו קרנות יוטני עופכ סו6 , יטו )56יס
 מ6לס' נ5ו)יס ימיו מחוכם ירכים ג' ספיר בקוון זס ומכס . ל5יס מוסכ זס סריד"ח

 ס' עזכ מקומרים סרסעיס מכת ותנץ , סריהס מטפס כ6ת מקין וע . מנזכריםמדרכים
 מסכיל נככד כמ65 ע6 כזו ונרוסס פ?והס סננסחהגס יהכן 6יך כי וש . סקרן6ת

 ע) סענייכס סקדוטס והחר , בהדס ספרטיח ית' ססנמתו מכלי , 6מחתס :למהכסות
 6טר. טסיעח 6"6 כי . דעת oib5 חונן cnb , ככויו סקרן כ) מ)6 כקומרוססטנחס
 תספיק סקרן כי , נ35מכו 6דס געטס 6( )גרמנית כמרם , ננסנכר6יס 6מן ע"י יסיסכקוס
 כתוב וכן , מעיך ר6ו גננני 6מר , ססטגחס נוד סוכימ טמכ6ן תמ65 , ותרע מקרתכיס' קלע4- )תסליס כמזמור העיין ו6ס , סם סרק כס"ט , וסססכל סןכור לו )תת ל6 , מי)סו5י6ו
 רנת מותם יום סו סו)וס מיום יעלו ל" כי ננסמוח מט6"כ , יתקים טובלים מפי ח(לפס
 ממנם מכרת סיומס כטפס מסתכל טרמך מירט וסתכם . ס5עמיס כמו וגילו גופםבמחק
 6חכג 1ל6ן . מלטיס "ין כלבו ס"ומר עול מתלעות ותסבר בקרן שסיס ים כיותכיר
 מי יפמ . סהט6יס מן וחנ5ל וסקכ6ס וסממןס סתענוגיס וחכדיל טפר, )מקוססמך
 )ך טיט כממכך כי , )כטלס ימיסס כ) סמ51י6יס לליס מכת וחש . וכו' עהיד6חס

 : כך טידוכר כיוס המשך 6נר כרעס לרקות לסה6פק תוכל 6יך ומטבון יין)חח
 כהכ6ימ כי "הסוכ לנוכם . ס:כירס מן 6דס )סרמיק כפז סמסו)6יס עקכי6 יכריתנצו

 כתורס יעסוק כי וסוף . ס:כירס מן כאמדכ( לסלי) נוול כלל נתנו להריוסכלים
 ט)1 כדי , נעכו ומחטכחס סחורם 6סכח מתפרד ל6 כקומו נס כסככו גס וקילסיומס
1hjwהתורכו מ6מיניס 6דס נכי לשי מט) לך ולטיס . בו )סכגס פנוי לכ סעכירות 
 כושנצ סוגס סיס ל6 וסלמו , מציווחו לסכמים יוכל ול6 סמלך טר6ס כנני , סלמס"ננסס
 מן יפרום ל6 בו יחרו 6פי , פנוי מ165 יען כוכו סחמדס ונככסס ערוס כרכרופגע

 וסגכן . )ו טי6מר מס יאזין )6 ססי6 מסחמדט סכתמ)6 6הד ממכס יסור 1ל6ס:בירס
 ונכנז נעול וסוף כס עיניו כתן )6 כי בלכו סממדס נככסס ל6 כד"ת הוטב סיסכסני
 %ז"ש , פטוריו תמעד ל6 כלטו 6לסיו חורת )י( (cr כקומרו , כקרסו 6סר 6לסיוחורת
 )מבלי ד3ר :פ) ל6 ט6מרחי מס כל כיקר ע"ס שמס . ככפטו מהמייכ לכסוס לכוסמפכס

 ונ41 ספננחיס וגו' ס:וזכיס ינו' )סלילך וגו' ינעים )כפסך ודעת כלכך תכמס הכוץ כי3(

 ככל וכקטחס סמכמס חסכת ע) סקודמיס כפסוקים סזסיר . וגו' סעוזכת וגו'לס5ילך
 סעכירתצ ממרס לסכגס תוכ) ט)6 כדופן , חמנותס תסיס וטס כלכו הככס כי 6מר .עת
 טנודש כמו , לליס כמוסכ סיוטכ ססו6 מקיט רע מורך ה5ילסו er31 , 5ך 3טו130

 יוסר קרמות סעחנים . כסס לסתלו5ן מלקות טפתי ס6כסיס עם ננןכריס טסםמעגייגס
 . TDD )6 מטפיס 731יך 6( )תכל'ס כשמרו , מסך כדרכי ))כת h~ri1 . סמט6יססס
 טממיסו 6עס סס 6נננס , ח6והס oSh~nn כ) 6) ע5ננס ס?חירו עז ססתמדס ע)מורס
 56)כו ממוסק טסיי לע"פ סכין פיוס וחוטכיס דרכשס )ננס על נס:)ותס כי ,מזם

 . רע )עטות סטממיס נ( )מנלי . ומפרכוס מככיעס פיקרס 6)6 , לסם וימריחע5כו
 כו , סכיו דוך דברי על טמידס מס וסוף , זו גוררת זו כי )ומר , )מעלס ממטסוס,כירס
 טבגנ כי , למעות יעלס רסיס ינניס כ:כירוח סהנסגו וקמר , עכירס לידי יכ61כנסכיטול

 * ריכל Db מעקור הקלוח יותר מנומס למ615 יוכל %" , ושעלבונו מקנזו לסתנחס 6דסגל
 ממש 3כף עריות ונלוי משניס בכף שעכירות סכל ולפי . קרע נ:םונ8 ושצר851

שאריע
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 551י שלישי פרק אבוהממכה
. 

 שללשלשי ט?כות של בשקמה שמבלל הני אומר מבמנים מגן ~שא רליצ
 קיזגץ, שבנם אומר ששריון בן חנניא רשי ג : בעו סנים כבהו את אישומוראה
 לצים ףב:כמתב א( )תהלים שנאסר . לצים מושב וה %י היה טילי בסיסםוטין
 .ן ביעהם שרקה וילה תוכה ודבבי ושסקים שיושסין שנןם אשל . ישבלא

שנאמר
 ז"ל יעב"ץ יופף ר' החפיר פהרבפירוש

 פעם לס5ילך סוכיר 1)מומרתס , הקילסו סחמורס טסיך מץ טנס כסוף סזכיר ןשיכריע
 חנעמ 6יך טגי 6יט וקמר , כזרס ס6טס לסר16ח נרוכס סענס )ס,כיר וסוקרך ,ולסרח
 לידס סכן עמך כרית תכרות ודיך שסיס, ועם כעוריס שוף עם צית )ס סטיןגס

 .- : מנעס חפרי כקר וכיןתחחנר
 . מוריאה שאלמלא מלכות של בשלומה מתפלל הוי אומר הכהנים סנן חנינא רצני:כ

 וך5ס . עקכי6 כמסרות מסניחיס סיו ו)6 . בלעו היים רעהו אתאיש
 )6 כי , כעסו וטעם . ממון ממייסר ע) סזסיר )כן מועטים מע5ננס סמהייכריס כיעמס

 : כלעו )ו מסוס כעסו 6ח 6יס 6)6 תכיס כדניס גולעו מהכירו ססגדולוי
 מטף עורס מסס)ס ססטלמוח דע . שיושבים שנים אומר תרדיון בן הנניא רבנהב

 ווו 6מר וכן , הורס כרכרי כעסקו וסכ' , מעון ככד) מסיותו ho' . יחדדכריס
 ולכן , סי נחורת 6ם כי יגוי ס6יט לסרי 6( )הסליי סט)וס עליויתמלך

. 
 לכיכו סמך

 טסנוונע )ומר 63 כי ויסכן . עקכי6 )וכרי ח"ח ע) סמדכריס סהג6יס 6)1 וכרייסקדוט
 )ו 6"6 סחורס מן פכוי ט)3ו כל כי הורס כדכאי ססתולוח סו6 סעכירוח מןומקמחי
 )כמטך כטיס 6ח יהייכו 6טר ססכוה ומגס . )5יס )כשלניס קר6 ולכן . סמס6 מןלסגל)
 ער כי ח( )כרוסית כלתורו , ס6דס כ)כ ככועס hh~.hh כי 6' . ג' סס סעכירוחוחמר
 הקות כי סג' , וסמ5וח מהורס כן ל6 מעכירות )ו טיערכו סב' , מנעוריו רע ה6ןס)כ
 . סידם יכ)ק וכקדר . וכסיל ipf )ננלך כ"ס ס)ננס ססנוסילו כננו , עלומיה ועוזריו רכסוהילר

 1 מסקר נון מרכס יכ5מ סיגננת מן מעט כי , יסהלק מסיס ק) מסייסי זס , סמוגעיסשגי

 הכ6 כי ג( )מסל' ע"ס סלמס וס"ס . סחטך מן סרכס יכרימ סקור מן סמעעעמו
 מסרס ק) סגס , סנופגיוח סה6ווח כמו , יגעס לנפכך ורעה , סה6וס כמו , 3)3ךשכננס
 סעכירוע כ3 ככנך טקו)ס ססי6 סורס ס6טס מן 61פי , רע מורך לסלילך )סב( ,יסתמק

 :הכטורס
 מנגרו , כסוף כננ"מ כהורס עוסקים 161ן 6ננר טל6 מפגי ש . תורה דברי ביביהםיאין

 מעכע כ) )כוין סקוס סנריך , ממיס )טס ימיו מעטיך וכל ע"ד כו ססר5וןכוס
 יוטכין ופירוט . סנורך )עכורת וכר מכס;עי65

 ועוסקיי
 כיס מספרם כי וכ") . כסמוותס

 ועסק , מסועות טמועוה 6ו סגדס 6ו פסוק הורס דכרי כי , סהורס ]עסק[ וכין ן"הגין
 כיגיסס וקין טיוסניס טכיס 6:נר ו)זס . )6ננתתו סדכר לס51י6 וסכרך סלפו) ע"דשהורס
 ר4כ) 6זן כי כעסק כעוס יתמייכו )6 6כ) , )5יס מוטב ססו6 ק) דבר טס61 ד"ח.6פ"

 וקמר . כיניסס סרויס ככיגס סלפו) ע"ן ועוכקיס כיוטניס טניס 6כ) . )כך:מוכנים
 סכר טלין עסיסם יחסב ככיטולס o~b יעגט ס)6 לעיל סגזכר ססוכריס לפי ,5נל
 )פי נטווס כונס כי וסטעס , גךו) סכר לו ים כהורס מעוסק כי 6מר , נקיומס1ךו)
 כרירת 6ס כי ספסוק ביסוף סר6יס כי וקמרו , יטכ )6 לליס וכמוטב סג6מר , מכרסנוד)
 כעלס כו ס6ין )5יס כמ"כ י:כ )6 מפנו ס' כהורת טסו6 )פי 6מר כקילו , ספ15ס'
 מנס * ט"מרו ממי גזו)ס )י5גות סיט , טסזכיר מספסוק סי6 גמורס ר6יס ולי ."ס'

 סוh~o 6 , כט3 וסוט סלך יסיס סתמגס וכ) 6מה טעסאסוכים
 מחלו"

 CV3D1 מר14סוניס
 6מר וכן . ממט לז 06 כי 6עו ~Of שגוון סוכך טיודע 5הר D"iD סנט) גן5וש,,

סמכם
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 שלישי פרק אבנהממכהיש
~eNs:j

 סקרן ןשטב מקימיי : ובקשב בעה אל איש : יראי וד4י4 יז ג( )טיאט
 קייש:מ שסד מהייי lriP . קעם שיא לי טין . 1DW ניחשתי :י ידטי ל49'יar~-ין
rQ1j~ושט שב נ( נ"יכ8 שנאמר . שור לו קו:*ג הוא ברוף שלהדוש בהורה 

w t f

 7 ז יעב"ץ עכ, ר החטיי מהרבפירוש

 סעטט, וסו6 , עוגכ מי"ח סכטל קר6 סרי , תורס טל מעלכונס לכריות )סם 6ויכחכם
 (1 ללץ כגטי קרקס מסתורם כסלים מסיו כורו 6נטי 6ת יסעיס סככי6 וכסרס .מגס
 ין %ס דכרי כ) על הננחית סורקו וסיף , ללון 6נטי ס' ונר טמעו )כן נח( )'סעיסטג6'

 ופלפול עלוס סקריך סכדכר מפורס סרי . רעהו אל איש ה' יראי נדברו אזשנאמר
 . לכוך לעתיר ס5ןיקיס ע) סו6 ספסוק פסע ז") ר"י וכחכ . מוכרגאינו

 כר מפני ויקמרו ויענו , ככס לסם כ6 מס וטל יקמרו מעמס 6ת 6יס כגייתיללו
 סכר לסס ונתן לפניו זכרון ספר ונכתכ בד"ת רעמו 6ל 6יס ס' ירקי נדברוטתמלס
 מנוקר 6ם כי , ספלנס דרך וס טימר כמטוב ו6ל sttr סוסן סר".ן4ף וכתי . ע"כ ,ששלחס
 מוסטים תעתועים מעסם ממס סגל 5למיס סעוטיס רמו עוברי 06 ומס מק"וגממו
 , סהטרס 6מח כחורת טכטיעסוק ע6כ"ו מסיס. כללס הככרך 6דס , רומניים כמוחשריסס

 סוט, וסכתוכ נספר ויכחכ כסס סכתונ מפריס כקלת טעות ים כי )ודט . מכעסכליו
 טכררי 3ו סנמ65 ס5דיק , רסע כמסדור וסוף ) נכבד טנין כו ר5ס וכגס . ספר(1יכהכ
 נפטו. וטס 6מי סר co 161 , כמלך ומרדו יוטכיס כל ט0רמו למדינס וסמסל .גדול
 כSDD 3 ועס6סו יככוסו למלך כמיודע סל6 ן סמלך כסס וקרך 3מיינס p'rnolנגפו
o1~aמעלס 6מר סכתוכ וסנס . סוף לקין תכינו וכרסס טכר עלס ולזת . 6חו 6טר( 
 רסעס עולי נבכו גס , א יסרבל פוסעי סס , ,פיס מלסריס 6גמכו ועכס ג()מלדכי
 )ככעיס כרת כסס כתוב 6סל מעכירות סעפו , וימלטו 6)סיס צמגו גס ,שטפרים
 מרע כפור 6סר ס5ךיקיס ו16 נמלטו, 6לס ומגס , תכריחסו סחורס 06)כמין

 056" וכות סיכחכ ר5ס 1)6 , ויטמע ס' ויקסכ רעסו 6ל 6יט ונדכרו כ6מתתסומחמזקיס ססופ~
 : סננו ולהופכי ס'לירטי מיומי סספר cr כתמכתו וכתוכ , עלמו כפני זכרון ספר גכהכ רק , ס5דיקיס ס6ר.3ין
 ן כתורס ועוסקים ויוסכיס , ד"ח כיכיסס 61ין למעלס סימר מפכי . אחד ויאפילוידמין

 6הד ס6פילו יכין מחס קומר c~o וקילו . כתורס ועוסק טיוטכ לפרססו5רר
 6לננ= ול6 סכר לו קוכע 16מרו ,ס 6ל ויכי6נו . מדגר 6ל6 עוסק ס6יו:ו מוטכיןוחייכו
 ךכר 16 . פגים מצגי כלחד טכר לעכויסס פתח סטריס ורך כי וזס . טמו סיויסושכינס
 לו- וטנס סוס ככל וכך כך לפלוגי יותן כפכקס טכותכין , ען לעולמי ירוסס 16 ,לשנהר
 סכרו 6 קוכע ססס"י , סוף לטין סכרו 6חך ס6פילו 6מר . סוורות כל סוף טדולזרעו

 : ועי עולס ימוט כל גלמןכמקוס
 כלוש לכדת על מקונן סיס ע"ס ירמיס . עליו נמל כי וירום בדד ישבהבאכרי

 )ריכס וקומר מתכתם וסיס , וסטלמות מהורס על סיחם ינגחו יעיקר סמקיסל,
0D~r וקמר , וגו' ס' מסוי וגו' לכי 6ל 6סינ or סיחיד לכ על דכר למ"כ . מכלל על 

 עלא עעו ויטיס סס"י יסנימ כדורו ימיו אפי' כי , לקוט ס' עוכ )ס:( וקמר ,אטלס
 . ועה"ק , שמכס'

 . עמו טיעסוק מכר ימ65 טל6 ולפו"פ , עליו כטל כי וירוס כדד יטע
 לדיק. כי , סעולס קיום עליו נטל כי ססו6 לימיי גיולס כממס , עליו כטל כי61מר
 cc~b. סנ6 עד וכמ"מ , סעוסקיס רכים סט ככילו סכר נוטל סו6 61"כ , עולסיסוך
 6מל4 . הורהך ספרו )ס' )עטות עת קים( )חס~ס וכקיכ , כלס טכר וקנל טיס36ימ

 יכיס_ )6. 6ס וגס , נג:וריו וסמלות סהורס עול יס6 כי לגבר עוגלעעלס
 יכת, הכר. 13

 נדו ז !גוה גס י' ס"ס ועי' %נ מ"ע ז4 מגוסס כרית דגרי יפסק שטסשש
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 58,בז שלישי פרק אבזהמסכת

 י אמרו 4לא שסך ?4 2ל שאכלו שלקה אוקר שמעון רשי י : אליו נמל כיז'מים
 ?לחנים: 4  יי כה( נשע'" עצטטר . טלאם ס1סםי אוש ?"ל4 הטה הל
 ' 14 נשיות שסד ?והן 2י ששקיי קישה "9י * 9קימ 4* צקה קיא9?א4

רבתי
ן ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיד פהרבפירוש

 וכטנ6ננר , יקס דננמס קו) כמו 1 קו) )סריס טכיס ט6עס וילוס , ממ"ח ימנע ו)5פלד
Shנגיל נס6 חרגוס גע) כי .. לסרן וידוס כתו לנמרי טתיקס חסש עקמו תערך סימיד 
 כורדן סיס )6 סם"י כי , )ו טקוכע מסכר וסוט )ו עו3 161 , סנ,כר סחורס עו) עלזנע)
 מסל ; וגו' slsl-~ יובס כריתי )6 06 )נ( )ירמיס טכ6מר מתורס כעכור )6 6םעקמו
 ש כו הלויס מלכותו כ) 6טר 0מכ5ר לטומרי טפר )חת פרחיס מלפיס 6)פי 6)ף יימדלתלך
 כילות. 6ין כי , 6)ף סיו 6ס כמו מפס סכרם כוחן תעטו 06 , 6לף סטומריסגסיו
 סקנל ע"ס לכיפו כ6כרסס סכל סכר יסו) מקיים ט610 6הר סוס סיהיד ו)זס ,56)1

 : כלססכך
 זמ, סרי )נועלם סימר )פי . אחד שלהן על שאכלו שלשה אומר שמעון רביד

 46 0י6סוגיס גנן גרו) )עונת ר16ייס oltnh ג' סיט עכסו 6מר , )5יסמוסכ
 וכל רכים תסס לפי , טעמים מטיי רכס )6טמס )מס וגמסכ , הורס מדגרייהכע4
 טנסכר ועוד , נזלך סדרה עם כרכ , סהורס זכר כעיסס טירכס רבוי 6דס גגיטיגונו
4 מקוס מט) סכס:ס וחומר ק) )סננמו קריך ט"ו מסעויח סנסכס וסב , olpn ט)מסלחנו  

 ונ"ך . )מזכירם )סס)יטי נו סיס ג' כפסס 36) , כסוגניס כותים ויסיו כדנריס יתעסקוככ' כי b1hl . כנים 6מר 6% טלסס עעס דעת מננכי נטנכס פליקס 1'ע סוטן ן' ר4ר"יכתכ
 ע)פ' ולפיכך ממביס. ססי6 כעת וססוכמיס סמו )מזכיר יותר יתחייכו סקכון סיגר) כ)גי
 סכרי, ו( )מ.כס 0ככי6 6מר . ידו ע) וגתקדט זמרי ע"י כחמל) כי סוף )6ין פגמםטכר
Sb1jחע"ף 6) ט)טס כמחקכן כי . ויעכתוס 610 כפסו מות נוכר וסגרו) כסקוס וסטופט 
 ומזנח , דת ט) עכרו כבו כעכסיס ט6כ)ו ס)סס 6מר ולכן . סעג)ס כעכוח 6טמהסהנן)

 : כרגיס סטם 6ת סלמך סיקדס זימון ככרכת ט)טס נתחייכוסטעס
 יכפרו ד"ח קמרו סג" ובו , טמיס רוכס ננקה סכ) כחן כי יורו כד"תוסמדכריס * סעולמיס מי כערך ננהיס כקר6יס סג)ג)יס כו פירסו . מתים מזבחי אכלוכאלו
 . סס מננט ננהיס זרחי כי נר6ס ולי . לכדם )סס סכל ויהסו מז3חיסס 6כ)ו וכקילוכוס
 סדכריפ 6)1 כ) כר6 סט"י כי סהכ6 ומודיענו . 6וכ)יס סתתים כי ימסכו סכסי)יסכי
 טסופסו סיכריס כי , כעולס סיתס ל6 כקילו ס6כי)ס תוחס החטכ )טפך כטסו66כ) * עלמו סתכ)יח כמו מסככות ימכנו 6ז סתכליח כסימתך ולכן , 6רס כני סיע3רוסוכרי

 )לש כקילו ס6כי)ס תכלית סמטיכו ס)6 )6וכ)יס כחסכ ולכן , מעהס כפסדו כקילו)ספסר
 כדנניוך , סדנות )פי כן. ותיגו כ6יכ)יס נדנניס סס 6כל , כל) בכיוס מעולססיתס
 מטו)חנר 6כ)ו כליפו ד"ת עליו כמקמרו S~b . 6וכליס ולעס 6וכליכ טיהסכוסכדחיס
 )דכריפ כסתמכרס , מפסן סיקכ)ו מסדכריס טסם לע"פ סדכריס 6)1 כי , מקוסט)

 , קמם 6ין חורס 6ין cb סחב 6מר . כ5מייס סס כי יהפכו , )סס מכנס ויסיוסנ5מייס
 6כל , הורס רימ סס 61ין כתיס כהרכס קממ ס6יס במס מסרי כפמוטו טיסים61"6
 ומסיכ. נט) וסוי 6100 סקתמ מ5י6ות נהכט) , ממנו נמסך סמכוון ססכ)יס ס6ין מכיון%ס

 : ד6רע6כעשרך
 סי6 . כי , ססי6 ס5ו6ס bSr clon ס)6 . כפרוטו )פרטו יט . מקום בליצואה

 רותניחו-
 מקוס סל סולחנו 0טסור סס)חן קר6 ולוס , סטומ6ס כחוח ככניוסי6

 6הר*: 16 ימסך ט6ס מסוכו מעכי ססעודס חננן . .סעסוריס סכהונז מו סעסור0ספע טמורידהש-
 סיגר),

. - - - - -
-  

..- -- - - -  - -  - - - - -  - -  . . -  

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



 2ז "ל' ניני יהל (iN'pre ישעי ' שקים שי ייסף ";6 והיי ח"ה יע., שלישי פרק אביתמנכהנ5'
 ז"ל יעופץ יוסף ר' ההסידויחרב

 הכפט מס כעס וזמו , יטרלל וגבר ממס כהורס יזו יריס וכקטר , עמלק וגכוום5ר
 : סו6 כהמר כי ומכעסו , מקוסכפירוט

 קמוח חקרי 6ל  קמות  ihd# מן במזבח מקרו סל  מרעו מפיטיס ים . השלהן יה . שנאמר 'י
 מקרץ 5ס 61מרי וטחוכיס 3כי6יס הורס 3ננקרob 6 יט כמו קימות636

 טכית כ,ננן קומר כטילחן וסייס כמזכה סכהוכ פחח פירס ז"נ ורטכ"ס , וחלמנינגסכם
 סעניים מ6כי3 סקרכן כננקוס טכסו מלויס וסיר סקרכגות ע"י מתכפי 6דס קיים ממקים'

 ססעוךס 6מך )-יחורים 16 פ,ננוכיס לכודר נוסניס וים , כן"ח מדיר סטיי.לממקות
 חדוד 16 וין 6חס לומר ננמט סןכור סעיקר 6כל סצתט, מן 3ספער '6 . ימסומנסב.

 יםעיס . המזמור כי:תייס . ד6מק ס6 במוריס לדיקיס . מס הלוקוה ג' כי . מגיס 16פסוק
 ממסיך ד"ה סנניכר כך , סטומ6ס כה עליו ממסיך ד"ה מדכר ט6יגו סמי וכננו . כלוס)631
 ככחכ ננס סכך סמטכס קטר דכרי ולכי . סיומן ,ס 36י וידיר נכחיש סססרס כמעליו
 רק טיוטכ עת ככ3 לדכי ל6דס 3ו סיין מגס ח6ננר ס63 כדי , לסוגו וזס יטרלליה"ר
 וסו" ירעש כי כפסו למל" טרוד טס6דס ס6וכל כעת 6מכסנד"ה

 כדכריס מתעסק
 כי גומר 11 מטגס כ.יך לפיכך , הייס קלסים ;-נרי קרס כנכרי 3דכר 3ו 6ין,סבופכייס

eib'ומלרף מכהן סננ6כ3 כת כי נדוג סהיוכ כי וירכס ולזכרי . ע"כ כד"ת מייב כשיוכל 
 טמההו טכעח סיס כמדינה כן לו טיט oihS מטל . 63ו 16 סחורס 16,ניס 06עדעת
 כעה ולכן ן טמהתי ר6ט על ירוט3יס 6ח 6צלס ל6 06 ק4( )תסוס סכהוכ וקמר ,י,כרגו
 מתוך טוכהס וכטס61 , כלכן קסורס ט6סכתס גראס סחורס יזכור 06 ן טממ טס6דסנאוכל
 זס עם זס סג3המיס דמיון . וכפל סטכ3 1כט3 עמרו ע3 ויההזק כעי יחלסכ rh.,סמ6כ3
 : ויופים כתורס סדר 1סל6: מ6ז נחנכו ימכע 1לזס . חקומס לו 6י; סמ6ז סלמי וקס ס6מדוינפל
 וסקוסים ספל כ"כי3ס ונון עיקר סחורס מן לעטוה 63יס 13 טיט סננטיס מזו סע31:'והכלל

 ולערס וע5כתס , ססצגוגיס יום )סטיג 06 כי שיגס טטממתס גפפךעובים
 וטגיסם , חמיי מעת: )כ וטוכ רעים כגי ימי כ) ס,( )מס' 6מר ; יטיגוס.יט632
 6טר סתכל.ה ססו6 ס' כיר6ח 63 06 להמוח 63דס ראוי יין כי , כסכל מדרךמטעים
 מאולר ס' כיראת מנוע טוב )טס( 6ננר ומר , קנס ננס מסר זס chl , ג51רג1געכורו
 ירק קרומת עוכ ס( ) or ע5 גדו3ס רהיס וסכיך ז ס' יראת כו טפין , כו וננסומסרכ

 לשכול יח6וו 1ל6 6וסכיסס עם ירק 63כול יבהרו ס6גטיס כי , וע' טס.61סכס
 סס סכורך י6סכח ירק כרומח עוכ ק"ו כ3 כגו כן וי'1 ) טוג6יסס עס עולס.,ושלגוני
 131"6 . 3ס6כייו פכיו 6ל לטוכסיו ומפלס י( )ינל'0 כסס כקמר מפסי וסיוהו לכוססמור
 ולסי . סכורך קסבת טס 6ין 06 5ו6ס סו6 סרים כטויהן ימיו chl" , סולהגוחכל

 ט6מרפי מס כל ספירט , סגכי6 מדכרי כו )סלמיכ לקיתי סחוע3ת רכ סוס סךרוטטר6יהי
 יקמר . וגו' ט3מגות כל כ* וגו' העו וכסכר סגו כיין 036 וגס כח( )יטפיס 6מר . דכר גמל63
 וסוך , נננכי6 ונכויס גנכסן הורס 6כוס ,ן סיין מ5ל סחורס 6ת סכמו מיסר6ל כמכח.כי
 סיין מן נכלעו ואמר . יקום כ5 וספקו ורמסו ססס"ר חמת ססכrb 3 כפל כי שפירטתיגננו
 סגהכוח כל כי יען )סס( גפרן הזון 6ין כי ככס ענס מס על ואמר דבריו ופירט , סיין..מ5ו
 ססירטהי כמו כלל יזין 1ל6 כפועל 0615 סיס כ6י3ו סמ,ון 6וה1 סיס ד"ת זכרו טל6 כיון ,ינו'

 וקדוטפס , ס6ומס קווטת וכר על סו6 סל" בצומחנו ס6ממס טרתס ו6ס ,.,נמטגחנו
 , 36סיס רוח עליו עס56יל טמור סנוף יעטס סטסול סמ6כל מז כ* , כזגרבנ;6כלוחח3ויס

 עז 6מר לכן , למפכם ,1 לק?וטט נ17) מנ61 גמ6כלזח כי , טס" כנ בפת סהכ36 63,יען
 וע:" . ו6וי1ה סנ3קי סמ6כלוה ע5ן סגכו6ס,גסת3קס

ת:ז' -.ן-ז----- קדועיס ים( )ניקית סערם אמרס
4  
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 %5כח שלישי פרק אבוהממכת

 גגי מנגרי אנשר סובאי וו ס;'9ן בג' ה [ !י לוע ישרש"מ
TW~nDnh 

 ז"ל יעב"'ן יוכר ר' ההמיר שהרבפירוש
 סו8 כי לונם מקוס, כטס סט"י כ6ן ותקר , לך נמוחר עלמך קדם ז"ל וקערו'חסיו
 מם*כיכגן *כו כי סנןעגח )כו 6ל6 קלינו 5ריך ית' טססס חמטונ 1לOSID . 6 שפקחיו
1)DO~Sמ11 נצו כח( ~סעיס . כמותי היי כר 6דכק ו6ם כ6וננרו , סכ5מיוס שיכו ופפמעיס 

 , ת3כ גמעי לקסכיס היגמש כמס סחולס כלמור סננסחפקיס ברטעיס יגכס , דעסיולס
 כי. )כס( קומרו blo , סכזכ ו6ל סטקר Sb וסנ5וח מסתורס ויטתיקוס ימניעו כןושהונס

 36יר~ס. 6מר 6טר )מס( , יסתפקו מסחורס כמעט כי , טס זעיר טס ,עיר לקו קו ל5ו15
 מכומס 6ל ס:געתס כיון "מר . סמוע 6כו 1ל6 סמרנטס nhr1 )עיף סגימו פמכומסי6ת

 סו6. סעיף ולסגיח ס6מתיח כמנומס לסחעסק לכס סיס , ס16כל עת וסיםנוסוסיכס
 סםמיטס אפי' 6ל6 לעטות S"5b טבוע 6כיתס ול6 , )5רככס כו נטתמטחס 6טרסט5
 ה6ת לעיף חכיחו 06 מנומס תקרא סמכוחס 61ח יקמר 16 . 6כיתס 63 קל יגרטסות

 וכללז )סס( . סהג6 למ6ננר ממכיס , נפטכס וע5כון עמלכס 610 מכוחתכס ל6 ו6ס ,סמלגעס
 , מהורס תיעוט על אוחס ויגכס ימוור , גו' ס' יכר))מם

~rb1 נסממב מנס מיחס ז6ת כי 
 ושסיד , ונסכרו אמור וכסלו ילכו לנגען )סס( וס"ס , לגמרי בסס 6סר סתורם סדרתפם
9Wb6חי סכו וסס סעליוכיס מורגח 6ל מכ"ח ננמירנח לסע)וחס ית' מטס ר5ס כי , 
 : טולס למרלון יונמו ו36ס מותם אחרי יעכסו ל6 סכסמות כי , ננסכסננוח פמוהיסטפס
 ש קכועס תחטכס סכלנו מי כל . וכו' בלילה הנעור אומר חכינשי בן חנינא רבי.ה

 יסור חס , סתורס הנגין לזכור חייכין ויונמכו , כס ונוחן כוטו סו6 ספכ6יכעתות
 י( )עיר6 כמו , וסת6וטסו ז6ח זכרו מו( )יפעים 6ננר , סעתיס מכל ככו כמר 6טרמיסודי
 כשר פכויות טכטעוח מי כן על , כלכככס סיסווח יסוך ועסו סחורס יכרו , יחיטוו6הד6
 יסור על דיר סחני זס כי ן סמטליות קטר ורקס . כנפש מסמייכ סתורס עכר)[יגש
 סנטיך כפרי יכר מלפתך ור' , mlt~o עול קכ)ח וסוף , סככין טל דכי נמוכי6 ור' ,סכסך
 וככר . כתורס לעסוק מתקכמס כו 6סר סכיח כנ 6ח ס' ככור hiw1 , סטכינס סכוןוסוף
 כדמיוך , לתורס מכנס סכל מעולס o~s סיכרת מס כל כי כסר מרכס כמסגתכחכחי
 למון 610 כי , )מפך סו6 כהורס וסמרכם . עלמו מפסיד גסס ממרכס ולכן , )כטרסנטוס
 נגהן כ3י3ס מגעור ממכס זס 6מר ולפיכך . טולס סל קיומו בתורס כי סמייסכסן

 ולפיכך , כסרו מטמן נמס סגוף תגוטח סמרוכ , יחידי כדרך סמסלך וכן 1 סכוך)מרגוע
 6כ3 נידו זס טלס טל6 יי )6 , חייטות על ח3יסות )מוסיף מל6 לכס3ס 3כ1ממכס
 ול6 ינוס ל6 כי )מקריס יניתנו 631 מננגו מוסנמ יח' ככורזיו סדכק כי , כנפויומנבתייכ
 סוסיך oh 6כל . עוד תוסף נ;פ1ר יס י6( )מטלי כ6ננר עליו , לסעהו כחי יחיס "ס ו6ף ,יימן
 לכץ טכיגו סדכקוח ממנו סר 6ז , טכע ורך )סמפט וימות ססעוח כקותן עלמו rhסו6
 כעכור 6ס כי 6עו רסס טוס חננ65סו ו6ס , יירו ססגחת ננננ:ו סר ססי6 וכעת ,קהו

 סר:ינש מ65וגי כקריי oib' 6ין כי על ל6( )דכריס כנקמר , סט"י מענודה ננמטכהוטספכס
 יומכן.מ6י 61"ר , תך:חכס "3 הפכו 6ל ס6ליליס "ל הפגו 6ל 'ס( )יקי" sttr ודרסו ,ס"3ס
 6ג6 כגון סטסמלול

 ךמסגיכ"
 כ3 כי כן לומרי וסר6וי . תפלין וכלק הורס כל" לנגוה י'

 חיים, טן סי6 טסהורס וכיון , ססככס מן וכורם חיותו מקוס 36 ע5נוו מקרכ כסכה6וס
 תכתש. טמעו 16 , )חייו חומס והיכו טופס bl~D 16 . מסיס מ6' ימלט ל6 מענםשמתרחק
nSDDS6י,ס כן ו6ס , נעליס "ח ננחיס טסיה סחמימס סתורס SISn מזם, גדול סטס 
 וכראמם

 סהכ"
 5צז. e1bl כלילס, טכעור לחי 15 כדרך, סס"ך לנפט סי6וח מס כפי 6ל6

bS81060 כדרושת כהורס לעסוק סיכול 6כל . יח' סנורך 6ל קננצדיננו למס יטריף 
bwb786ינ ב TO סיורם כל תורחד לסכתי מס כ.פ( לתסן'ם ע"ס דוך 6נל מיס , יעיש 
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 שלישי פרק אבותמסבת;*6
 ודף המל טירות עול סשה שכשירע "יה עיי iyr~1 מלקשי של אושרנענה % יו% כי 4 ?אשי,: ס(עב ך %י לנויהן לבו ושששה אייי וךרף"

 : שרץ ךךץ ושל סיכות שי לשיו מתען תורה עול סמר ספובק ושל *,שלץ
הבי  ז"4 יערדע יוסף ר' רמהמיר מהרבפירוש'ן

 כ4 לרקיע עד ננס6רן כי , ננקד גדת סמסכס זו טטעס עוד וחמקות . סימתישי6
 3)י)ס מגעור 6מר וטס , )076 ומוךווניס , טסוריס מסס טמ6יס ממס סמוגיס"סמוגיס
 13 חדנקנס , סטסורוח 3ממסכוח עוננו יטננול 1)6 פכוי ססו6 ימידי כדרך*סננסלך
 ויחחלטו 6וס 3גי כרקות נטרך יסים כעיר 36ל , סכסט סמ6כווח סננבתוחיסממ:נות

 יזדווגו ו)6 סטו)ס תטביעי ידגרו טניס 3סיוחס נס עולס, ס) וייטוחו י:ח:כוחלו
 ססו)סיס טניס עתר טיעס רצוי סיס כן ל6 ט6ס , מ6ד זס 6ת ודע . סטונו6ס כחוח"ליסכ
 , יכיס תוסיף ס' ירקת י( )מסל' כפסוק ז") ר"י ממסיי כתכ . כד"ת גוערו .ול6*מדיו

 וממרון סערות ע5 וסד6גס סטי"ת וירצח , ממות קן ומקרכוח סכמ ממ)יטוח'סן6נות
 ומנות לסם( , el~D1n סירק ימי על ימיס 6כ) , סימיס 6ת oloiho 65 hh4~h.כנודת
 רטעיס וטיוח , סתו)דס מדרך סגוף כנין ננעננידוח 6יס כגי חעגונות , מק15רנס,יסעיס

 סמספל מן 3חס6חיסס חק5ורנס , טמיס נוסכות עע ועוכרים onilbn כמקנחסמחעדכיס
 רבויית סיו 6טר טכוחיסס 3ו טסר5ון , טוות נרטעיס קומרו לעס ונסו , מייסס )ימלשרצוי
 06 , )6 16 מפנס סגעור 16 ימנע )6 כי , וסמסכס טכחוכ כספרים סעוח טכס) ווט .לטיוח

 : דיפרקיניס נגר וליה , יתחייל )מס )6 06 , סמפגס סייגומפנס
 16ש ועוכר סע)כיס מלכי כמלך סוכק כי , סע)יוגס 3מטגס ובכחכחי מסכ) ס6לסי זס לך פירט סכס . תורה עול עליו המקבל כל אומר הקנה בן נהוניא רנני'*

 לוחו מסייטין עיקר והורחו טפלם ננל6כהו סעו:ס לכן , מננגו טלקסס לנני יטוע3דשיך
 OID פלגי כי ג6( )מסלי , הורס מקלנמד )סחכטל עטרך ס)6 המכותו ובקוס סטמיס"ן
 כעבין , ל5ייק מסט וטוכ מחכרכח ס5דיק נערכת כי , "יז ורך עול וגס , ס' כיד נעךל3
 י6כ) 3עסקיס טסמננעט סחורס, לגודל מוחם לקוח וזס , והותר ותטכע ות6כ) נב(.יום

 : )ממו ימסר ס)ילס וכ) סיום כ) 6חריסס וסרודף ,ויטכע
 )המוס ים , מיס פלגי ע) סתו) כען וסיס 6( )תעליס ספירט סדור מנדוה ללמד'יראיהן

 יתן ל6 שחות מרוכ כי , מיס פקני ע) כטחול מען )מפך מס טזכר 6ל1טפל
 י"מ )6 כ4 )עטות יהד ממגו יקח וכי , מען ט) ממוטטתו יכו) ))6( ועלסו כעמוופריו

 יסבס וכתורהו ט6מר כמו 1לילס יומס כהורס טסעוסק כו כסרטון פירס )כן ,5מ)6כס
 ט6ע"0 כען ויסיס ידיו כמהטס כרכס יסלח סטי"ח , פרנסתו 6חר רודף טילינו."ע"פ
 סריו יחן עכ"ז , כעתו פריו טיחן יתכן 65 טכע דרך וע) מיס פקני SD טתו5טסו6
 ט6וננל טמס סג"מ )כן . כן נמ65 סיס 06 סוכ 610 ספידות וזס . יכו) ל6 וע)סוגעהו
 , לעמס קיום כוחכח סי6 טסחורס וקמר , מ6ד קרוכ 1ל6 מיס פלגי 56) )ומר ר5ס ,גנל

 : ספגטים ממסכת ספך , כטבע רגליו תמת טחם כל כס סעוסק6"כ
 עצירכן לירי 63 6תס 6ין עם מקוסרוח כהורס ס6נטיס כעסק סמדכרות סמסגיות ט6לסמעבד

 610 ככיתך כטכהך סר6טוגות, סטחיס ג0מכומ סקסוק ע) כי . זו עס זו קמר גסס יםעזן
 כס כיו65 טעם 6)יס וסמך , כורך כלכתך סג' . טוכסו ט)טס , טיוסכין מגיס כעשו'ום)סה
 יסרק) כ) מכסנ כי , וכקומך כסככך מס' , געסיח סיפך משכחי תקמר מן סד' , כלילס'וכגעור
 6דם 6)6 כד6מרען , ככקר כבקר 6גודוח 6גודוח מדרסות וככתי ככסיות ככחי.לסחקנן

 וחמ65 , מונס לסגות קורץ לקרות רגיל 06 סכנסח לצית כבכס כערכ סטדס מן.כ6
 מורש כן סיוחן מהכעיס ובר6והך , עסיס עטרס וכערב ככקר מההכ5יי סככסחשהככית

 3-1כטת
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 %7כס שלישי פרק אבותמסכה

 בתורות ועומהץ שיושבץ ._ע?ךה אוסר חנניא כפר "יש סומא 3ן היבטא ר4יי
 ששילך. וחננן 1 חל פענחה 4?ב אלמים פב( )תהיית יתמסר * מיללם קרסהשסינה
 * שישה היייי לסחי * דלוח %ץ עי אמירתי ט( )עמים שיאסם *מסשה

 שואסל
 קדירה או ג( )מלאכי 'כבאסר * שנים אהילו והנין . ניוונם אלמים ערב פב()תתלש
 כ*. גששת השאסר * ממי יעילי יסה, * ו94ע 2 במשב ך[5קי אל חיש הנךטי
 ח,1 של14א ריי ח : ינר?"יף טללן אנא שמי את אזכיר אשר ס9קום??ל

 כס( )הח,א אומר הוא בדור יכן . שלו ושלף שאתה משלו לו תן אומר4רתיתא

 ומפליקן דשוןה גולף סם"י יעעב~ומר ,4י זם : ןף יסבו ורויךף סבל סלף4י
ממשמע

 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיד מהרבפירוש
 , סמך )זס , ערס סם 1ימ65 כתורס )עסוק!מהד)

 כיף. וי") . בתורה ועוסקים שיושבים עשרה אומר תנניא כפר איש הלפתא רנניי
 ס6מל. מי ויט , ועטרם ס' )ומר פיך סיס מס טיגריס טכיגס כקמןטלפינו

 מ)פהפן ורכי , סומעין וסטאר עוסק סס6חד טסרס כחוך 6חד 6)6 שחל סכוכסטלין
 סנני 6ת אזכיר 6סר סמקוס מכ) ר6יס סכיך 1)ש . מעטרס פתוח טורס טכיגס טליןסכר

 לכוו. ולמד )כרס טסגיס וסג") . מחזן ססו6 כטטרס סטי"ה 6ח סננקדט ט)טדרסוסו
 ספרד כי וסחסוכס , יטפוע לפסיס כקרר. . 1k-Dt 6) 6יס ס' יראי כיכרו 6ז וסר6יס ,קלמר
 י 6)6 ממכס זז ואינו 6חת מג'ינס כעיניו טיטרס )מלך מס) ולטיס . )מועפים מרונים ניןיט
 כר6סונס ל6 6עו הריכס טסי6 מויגס כ' . 1מל061 סקרן ro5 ננט) וזס . חסיד כסדר
 6נ) דירס ניס טס )r~b 1 ג' , סס מלכוח דית )1 ננס אכן , סטגס ק5ח סכויוטכ
 6הנן' סעודס סס ואוכל סמדיכס דרך עובר 6101 , ימיס ד' 16 ג' 3חוכס מה6כסןסו5
 כחוכם 6כ) )6 36) , )3ד ויוסכו עם יכר כהוכס וגנגס כמדיגס סעונר "מר ד' ,ומולך
 6נy~rb ,4 6טר סמקוס 3כ) . )6מד תסניף סר6יוח ודקדק 65 . כ)) כהוכס כחעככ1)6

 ככ' . מיד וקלך וכרכחיך 6)יך כאומרו יוטנמ )כדו וסול מקרס, כדרך , 6)יך 6כ6:מי
. 

 ס61' כי , יכסוס 6לסיס כקרכ 6מר כנ' . )טמוע סס סמהעככ ויכרע ס' ויקסם6ננר
 ככתם: , יסרס ph על ולגופתו 6מר כס' . כקרן סטכיגס רנני יעננדו )6 "כל ,גהוכס
 . ססכיגס וכיון , לכפת טס ויוסכ 6) כעדת נ5כ כלסיס 6ננר וכעסרס , סכגין )עטותמיסוך

 : מסלו )ו חן 6וננרו סו6 . )סקכ"ס נוהן כידיסס סממזיק נננ65 כהורס כעוסקיםסירס
 זס ז"ל ימס רכינו כתכ . משלו לו הן אומר ברהותא כפר איש אלעזר 1-בניי!

 ו)6 עלמו 6דס ימנע ס)6 , ממוגו לענין כין 6דס ס) גופו )ענין כיןסיכר
 פסרון סו5  וסממון , מי כל נסס כידו 5סי טלו  וסלך ס6הס וז"ט , המיס מהפליונמוגו
 כתגו ומידך סכ) ממך ר6יס סכיך )זס כנ גר6ס ולי . סקכ"ס ט) נזכר 6תס 5"כ56)ך
 גננ65 , כנוותו 6זס טל טלומו כי )ך נזידך נהנו כקילו וסוף טלו גוכריס טנגו רמז ,)ך

 סכתוכ קר6 1)ז0 . ,"ל כ"י ט) ירכו )פי ט)ו וכלך ט6הס כלמר )ננס מעלס רייסססכי6
 ט5 ככיחו סיס כ6ן עד כי , לרטוח מרטוה כמו5י6 6)6 כנוהן ט6ינו , זסכ הכופתסגןכס

 ס6רז )ס' כד( )תכל'ס דכתיכ ם)1 סי6 לטולס 6כל , סקכ"ס ט) ככיתו ועכסו סכיה כעל,
 כו. 6סר סכם כי , וגשתו נו עמלת מקטר )ו )חת כעיניך ירע Sh לסרט ויהכן .ומלוקס

 סגותן) 610 כי וזכרת ה( )וכריס כקומרו. , )ך כהגסו סו6 6כל , מעלמך קינו מסוןלכפת

 מטפננ טמרנ ע( אכעיס 6ננר cri1 . פרסיה כססגמס לנוגס וסיף , מיל )עסות כמ)ך
 : פקסועטו

 *_ זה ניר נאה ומה זה אילן נאה מה ואומר , בדרך המהלך אומר יעקב רביפ
 סכרי 6פי' %ס סנרך סקכ"ס ט3 כטכהו )ספר יכ6 גר תמסוך פי ע) 61ף.

כממייל
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 שלגמד פרק אבותמסבת~68
 ואלו הבהוב 1:ק' סעןה * 1[ ניד 4אה מה שק אילן ושה טה ואושרסש,4ה1
 סעיהס בל אדמי מציר ריי סש4ם בתטט ווי בי שלטטי רוי י : ונישילמשב
 א )יבים שנאסר . הנישו ס(ם:ב שטיי סותיב .LiV'1 שלה סשקנהד שסירשם
 נכול . [ןעף ךאו אמר הךקרים את ס'ששח פן מאד נישף יושמע לף משקרכק

 הקף וסי 5ל דוידוף :סירי ף"ן )שם( לזמר ולימוד . חוסהו כלליו שקעה4שיל4
 אוסר דושא בן ~ן4א רבי יא : ילבו וישטם .*שאש: עד בנמשו סרהוב שיםהא
לייאש קודם" עיתסקהו נ5ל 4 סלקציה סכשקו :ס;9תו קוךשת ח9או ששטתגל

 ז'ע יעופץ יוסף ר' החמיד מהרבפירוש
 טסמלימ טססמוניס עוד ו6מטוכ . קלס )קדוטס המורס מקווסס פוסק כי ככפרוטההיי3
D'h)ODnk~r3 למעלם ט6מר כננו כגסו מתחחכ 6ננר )6 ו)זס , סחורם עליו והכעס , סקוינוסו סיוס,ס י ויקמרו )רקות ימתחו פוסק ססו6 וכי16תס , ירכ15 1)פתמ , טעזנס 

6(505DD 6מל 1ל" , סכחוכ עליו ננע)ס 6וננר וקולס . עליו כועסת ססהורס , סכהוכ עליו 
 סחורס 6כ) , מקוס ס) כטכחו מעוסק כיון כסמפט כשטו מהחייב סיכנו כי , "סוסרי

 סעיקל 6ת ינים ולמס טכטכמוה כמפוקר )לוקוס מטכח כס סעוסק כי , עליוכועסת
 : ס6ינו.עיקר 6תוי6חוז

 עחס ועד ספרק מר6ט סחכ6יס פכ) כעכור . השוכח אומר ינאי בר דוסתאי רנתיי
 סנהמייכ סדכר סוף ל6 כי וממר סמכם זס חתה , הורס טכ)מורתמלו

 )טומרו ול6 מון )"סוף כח למס טיס אטיס וים . טכלננון OD )טננור S~b)למוך
 ססכי6 סר6יס ורקס 65 . סתיסן 5ריכס ומתורס , )"סוף 1)6 )סמוי 6נמיסוים

 , עעיך 167 "סר סדכריס 6ת הסכה פן מ6ד כפסך וסמור לך מסמי רק , ז6חלמחימתו
 6סר גדל גוי וגני , ממכו ט)מע)ס ספסוקיס עם כקמורו מ6ך זר מפסוק ,ס עניןגי
 ספסוקיכ עס כל) יחס ספסוק )זס i'bD לכ6ויס וגריס , 5ויקיס וממלעיס מקיס)ו

 , עמנו יום ככ) יפל6וחיו וממרס תמיד )כו קרוכ ית' סס6) )מעלס שמר וסוף ,סמטכיוח 6)י כסנניכח סירוסו סודיעגו סמ6ירס 6ספק)ריתו כזוסר סקךוט רכיכו 6כל .'סגזכריס
 חסכת פן לך ססמר רק ולמר סזכיר , קרוכיס o~o5b לו 6טר נדו) נוי מי כיכקומרו
 עיכיך כפך יסיו 6כל , )ר6סוגוח מסכמות ס6מרוכוח ס5רות כי , סר6טונוחשכפלצות
 )עסוק מייכ .~ftwhh לע"פ סתג6 6מר וכן . ,") ר"1 כ"כ וכן . יטכיס גס מדטיסוכמין
 טוטס סקכ"ס טלין ורע . סר6סתיס תטכמ 36 , מוטים דכריס ותטמע תמידכתורס
 קימום 6טר ס' מסדי סמזכיריס וסם , פרס לקב) ט)6 ט"מ טעכדו )מי 6ל6)סים

 )עכוי יתמייכווממוכס
 גדול ז"ל קמרו וכן . nliao סעס ונס , מייכיס onh מירוס ננ6רן 6חכסססו65תי 6מי כי , לך יסיס ו)6 פכי סט"י כיון 6טר סעכודס וסיף

 הכס עס כ( לינר'ס יקמרו מתוכם כפל6וה )כס ס' יעכס 06 6מר וע"כ . וכו' טנניסמעל
 כ. סנכו"ס מתוך מסיגו כי , לך יסיס ול6 אנכי וסס , סדכריס סחזכרו כחכויי ,ונכון
 טל6 ע"ע טכודהכס תסיס וכסזכירכס , מס כקרל נפ)6וח עטס 6סר סקוסים סו6ס'

 קכו( נחסלים , חציר וסיס לכס ויעסו טמיס bun נדו) כמעכס תסיס 61, , פרס)קב)
 סתכ)י: סת1רס )מוך סיסיס יה"כ bSD תפי . OD cSb )עטות ס' סגדי) י6מלי1הז

 , סמך . ע)יו יו prtnJ מזמיר טס61 כיון)כן
 יטרלל סר' כתכ . לחכמתו קידמת חטאו שיראת כל אומר דוסא בן חנינא רבייא

 סיר6כ טכפסקויס )כטורס כר6ס ני , זס נע6מר ננוך סייחי ימים כמסזס
 ,'. סטנים מס מפך וזס , מכס rs3' חס6 יר6 6חד זנן טיסיס כסכרת קריך)מכמס
 : 4 ונגס יתכרך Sba טסעירכי עו , יר6ס 6י1 מכמה 6ין 06 , הט6 יר6 כור6יו

 ל,מבוכם
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 %9 ל - .ששלושי הל יעב'ץ יסף רי רושיה מהרב פירוששרק

4 .- -"44שי -- -ו%----  
- ,  -  נ4. )דמ6ל , מכמס נחפי לנ מכס כל ונלכ bS) )משת כחיכ SD1 Or , סמכמס לקנקל מכנס. כר ויק טוס טמזגו מס 610 ככח, תכמס . ים טני על סמכמס כי חס . זומנוכס 

 כבתורס כסילמוד , כפעל וסכ' , ככמ ס6' . כיבס )ידעי ומשהעל למכימין מכמח6יסכ
 . וסססק6ס סמריסס לזרע המסייע כמו לקנלס מסייעו מנעו כי , רעועל 6ל מכח נקכ65
 טסולנ גני o)nb . מס6 יר6 לסיוח orl 6"6 , כור כקרץ סו6 מססכנס מסר blenומי
 חחלסל סגוף טעלקס סרוסך סעוטס נמו , סנוף מכל ליזסר קריך סהכמס לקכלמוכן
 . עמוד כך ותחר ס' כירקת חחלס )כקותו קריך סמגמס 6ל סמוכן כן , קוהו זן61מ"כ
 ז"ל יובס לרכיבו 6כ1 5ריכיס ערק ממטכס לפירוט 6כל , ן ה., יפס סנץטי6ולפנין
 ססטחדלוס לענין . ז"ל יונס ס"ר לתון וזס . חניתו ירקח מחוך כידו חחקייס 6יךלרעת
 סמכמס , מחטוף )פסו 6ח לכמור סיךע כדי מכפם לדעת סמטתול כי , סוס סיכרנקמר
 לסטכי) 06 כי כיון )6 כסלמו 06 6כל , סענירוח מן פורט 1כמ63 נידוהחקייס
 טס61 מי כי , 6חר פירוט כתכ עוד . כוחן וסדין , נידו חתקייס ל6 ]6ז[ (oh) ,וללמוד
 כס: ננוסיף ולכו ססורנל כדרך ללכת ננ6טרתו סי6 כי , טלננד נמס ממח סו6 חס6יר6

 סעכירוח! נין מרעהו סמכמס טלין גמ65 מסקו ליר6ח קויננח טחכמתו IDf3 6כל ,5סנס
 ע"ס סלמס 6מר . עכ"ד , כמם6וי עליו טדומס לפי כס לועט וטוסו , כססטסורנל
 ו6ח מרע 6וסכ כת ככל , 6ין ולכ מכננס לקכוח כסיל כיו ממיר זס לננס ח()מסלי
 , 6חו וידיעהו עסקו טפר כלוס למד טל6 אע"פ כהורס סטוסק וסלף וי"ל , יוליל5רס
 ט6מר מס לסכין יט ועור . לטוף טג'רחו מכמס לקבות לכ לו ט6ין טכיון 6מרולפך
 ככ6ן- סלכ ז"ל ריי וכהכ . סזס מפסוק 56ל עכינו מס , סרע 6וסכ עת ככל כך6מר
 יסנור, , כנכסו וסדכר . לכ קונס חוכמת וטומט סי( )טס כקומרו , ססוכוח ממדוחכו6
 כיון הכטירסו ל6 סחכננס כי , הועלת כו ט6ין וכר eilp ל6 , סמדוח מסר כיד ממתירכי

 תכמיהו וזס , לסרטיע 6וסכ סמכמס למיןחו כעת גס , כרכהו יוסיף סמיוח רעטסו6 וגני , מפטל Sb ס6דס גח מו5י6ס סמכמס כי , גדול סיזק ח,יק 6ף 6ל6 , מעווסטכו6
 . וסענוחיו כחכננהו 5רס ומכיף יסעס עוטי ידי טיחזיק , יולי ל5רס ו6מ ,כלמידתו
 מסם והכיר , פוכיס כאמד וטכיסם ספירוסיס 6)1 נ6יס וכמס . הקלחו מכמתונמ65ח
 קדמם ט)" 1hDn ייהדת ן ממסגמו וכר סטוכמ כי , )עלימס סמטכס זו סמיכותמכמת
 7( )מס 6מר , יטכחסו ל6 כנכר ס6וסכ כי , ככפסו מחמייכ ולפיכך , לו גרננסלמכמהו
 סס, היים כי , לככך נתוך ממיס מטעיך ילחו sh , כנך סט לאמרי סקטיכס לדכריכבי

 , )תויך קרוכס וטעותו כמלוח ס6דס יכעס ככוח לכ' . מרפף כסרו ולכללמו55יסס
 גס 'ט( )סס נכמר ועליו , "עו פחח ל6 גס המע לoa 6 אסור טסחדט למד טל6כ6'
 "כל סחדס כיסור יודע ססו6 ס3' . סכם 6כל סלמך סכ' . סוכ לcc: 6 דעתכל6
 061 מדם כיסור זס סיס 06 לכו Sb נסן 1ל6 סוס על עכר , כיכר מרגיםכענו
 , יס6לוסו כקטר לכד למטח רק נפטו 6ת )סזסיר למד טל6 למי יקרס וזס ,לכו
 יליץ 6ל. ד( )סס קומרו וסוך , תטכח 6ל טלננדח וקמר , לקמר ס' ויקמר , ס'וייכר 1 וגו' סקטיכס לדכרי he' על 6ננר . ספחים כרכר יודע רק כלכו סחכמס גכנסס ל6 וזסוזס

 כס נשם כו )ס:( וקמר טעם תחן , לפכך כהוך טמרם סג' הענין וכנגד .מעיניך
 . ססו6 סדנר יטבח ס6ס 6רוכי0 מייס למיוה טיוכל כמס דגר 6יס יטמע 06 , למו65יסס;

 inSDO , וכגולתו כעלמו מהורס rb מככר מע6 יר6 הכס כי סגת סננטכס מןומכלל
 כלב וסמכמס , סנככד מטס "ת ליר6ס 06 כי סיהס )6 כלמודו טכוונתו 6הרכי

 ר5ו עליו שמרוח סכריות כי בעלתו . ופ)6 ססל6 כציגיו סהכמס נוקר כן על ,מגרת
 ' טמוגעהו סחכמס מכנס ס61 כי , כספך חט6 יי6 כלחי והמכש .סורס 3מי טל6 למי לו 6וי הורס טלמךו רכו ":רי מעטיו מתוקגיס כננס הומס מלנודפלוני

 מהנחתי.
 מעטיו. ננקולקליס כמס הורס כלכן סלוני רכיהם כליו והמרוה וסנריוח ,שנסעיופ

שי

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



 שלישי פרק אבזהספכת ,%י
 מרועעיך מרנין ;שיץ'ויו % שדקר סן; היא יב : שעקת סוסתי שן סלאו871ת
 הככות ---=

 _, יל יעב"ץ יוכף ר' ההסיד פהרבפירוש
- 

 6( )מס1 טימס ולף6 , הורס )מדו טל6 6דס כני 6טריס0 הורס טלמדו לרכו לו5וי
 טעמד ס6; , סקוס סלמות כענין מלמנוח נ' )מעלס מזכיר , יעח כלטיח ס'ירקח
 טיטפיע סג' . מוסר )קהת  כעמרו ,  ללמד מס נפעל טיעטס סכ' , ומוסר מכמסקלעת
 of נ) לספיג סופלה כמיסוי סה"כ 6נ!ר , ערמס )פח6יס לתת )סב( כשומרו ,כשמריס
 ירסיס סגלתי ס16עים כמגס , ס' )ירקח סהכננס )מדו נר6טיח כווכחו סיסיםבקלוח

ש : סגזכרים ספגיס מטני וסמובר מהכמס מנזיס ס'6ת ש א ,  

 . )סגים ההחלק סתורם הכגנח . מחכמתו מרובים שמעשיו כל אומר היה ד:ךא'יב
 , כר6טוכס כמכמס דכר סר6סוגס כמעכס . מ"ע והכסח , ל"ת ננ5וחהככנת

 . ס6סכס )קיוננס ומהנס ססנית כהכניס ךכר עתם וכן , hun ירקת לקיומם*מהכס
 ימין יסור ול6 סחכמיס יגידו 6סר טוכריס כל )עטות עלמו על כיקכל ז"ל ר"יכמ"מ
 מרוורס מטסיו לסיוח יהדן 6יך 61)"כ , עט6ס כקילו סכחיכ עליו ומעלס'וטמנן)
 )פרם יתדן גס . ס6סכס מון ומ"ע , סיריוס סוך )"ח נקות כי יזעה וככר ,כמכננתו

 סעליונס סחכמס 06 כי , סמ15ח עטיית מכמת 6ינס סמסגס כזו סכזכרת סמכמסנכי
 עינינו וסרר יגס ככ) מתפל)יס 6גו ועמס ן סמ5וח טענני יזיעח וסיר , סקכ)סושכמח

 )למוט לסמוע למסכיל לסכין כינס נלככו וחן כ6ומרכו ממרכו מס כי , ]כתורתך[צתיך(
 ,:ננסו6רס למכננס מכווגיס 6גו 6"1 , ]3חורחה[ )כמ5וחיך( עיכעו וסטר למ"כ ט6מרכו,
n~rci, ע) כן דוד 6מר ו)6 , מתורתך גפ)6ות ו6כיטס עיכי ג) קים( )תסלים 6מר טע)יס 
 ; כסם 3קי6ות יטרק) נטי טסיו וסיחר ליסור חיכי על ל6 ו6ף , חס וטור מועד טור.וקיני

6(11SD כינס תקותכו כ) כי , סוף לס ט6ין סחכמס זו bih 6ל 
 , nbro סס5)הס ננ"

 חט6 ל6 06 כלוס 6יגס סמ5וח עסיית ומכמת , סגול 3טש ונקים גסיס מתוססכי
 ס' מ6ת המכמס וזו . סמעסס 6)6 העיקר סו6 סמדרס )6 כקמר ועליס , מטטסלירי
 חסידות למס קוס )6 06 כטינוף יודעים חמch 65 ו6ף , יהרס לפניו )טוב ססמיסמן
b"@מלנסס סספלל  ופליס . יכעיס וכעס יוועיס ונדמים , 6עתתס ע) 16תס )ידע  
 , סמן כנ;:-6וח 6והס תלת , ורכיך 6ח ג6 סודיטני כעעיך הן ננ65תי כcb 6 לג()סחת
 ססלכו ועל . כעיפי הן מ65ה כי 6עטס דנרח 6סר סוס סונר 6ת גס מסיכווסס"י
 , כטס וקרעך ל6ונ!רו סוס , סגני ידע כי הטגכסו 55( )הסיס כמר זו )מדרגסולמגיע
bjD3וכק ססמעסס ודע . מקומרה וסכ' , )מעטס קודמת ס5' . כמלוח מכמוה טחי כי 
 שמרז ועליסס , ונרים סכי ומס כעקרס סר6סתס ועם , 6הד דבר וס0 3ע5ם סטכיסכס

 ט6כרו כטעס ז") קמרו , כמוסס כמוכו )מלמכום פוייס 6גו Or51 . ונטמע כעטס*טרלל
 , סטרת מלתכי כו טמטתמטין ,ס רז )סם גרס מי סקכ"ס הנזר ונטמע לעטס,*טרלל
 מעסיס , וכעל טכל פסס סמ)6כיס 1 יפרו 3ק1ל לגמוע ד3ר1 עוטי קנ( נתפליםכנ6?!ר
 , לעסיס סכנם סטמיעס כי כספך סעכין חומר כעלי 61ג1 , מ16מרת וסטמיטסמוקדנוח
 )סס (nlh~o סקנסס עתיד ז"ל למרו . כחייו עולמו יר6ס , דרכיו וסוויעו עיניויסוייר ע1% לנסיו ס' רעעי הן ומ65 כהקגן סמוק )עטייה מגיע 6טר ססלס סלים5כ)

 סקור זס 61ל . סמ5י6וח כוס ע3ודח0 חלף גשלס )סס וזפ , סמלות טעמיליכך6)
 יחנ6רו זס ועס . מפיקוחה ותעננו וסחורס סמ5וח טענני מסודות ק5ח שסכינוינד סנככד מענין cr יטרלל מסיגו 1ל6 , ס' לניודי ככיך וכל ;ד( )יסמיס סככי6 רמזסנדול

 ולמ"כ , נעמס ולמרו וגו' לעס ויספר מטס ויכול בז( )כמוח המלס ט6מר ,יסכהו3יס
 וש . וגסמע געסס ס' דכר 5טר ג) וינומרו כעס כליעי ויקרץ סכרית טפר ויקח'5מר
 לאטלס סכתוכ הסר מסללתמוס

~rrs 
 % 6ת לנ1עלס 6מנ- ככר וס)6 * ויהה וכנגר

נדווים
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 61 לא' שלרש דל יעליץ יוק: ף התסי מהצב Ai~fweקף?ץ

 טבפל ואריס , סמ5ות הט"מ עופן 6)6 למס גרס )6 חמוס ט סעכין 36) .ויגייס
 עיקר, סי6 מעסיס כי , נעכס ט' יכר 6טר כל ועגו , ככהי )במרס רטב onb 6ישס
 וסוך , סמלות טענני לסס נסס עוד ויחכם ' )הכס תן ומטוס , סנניעס מזכירו )6ז)זס
 עסיחס סי וסנעו סמלות )קר6ח כמהו כ6עיסס וכסגכגס , סעס כלעי ויקרךקומרו

 טbbn5b1 6"6 . ]כמלוחיך[ )כחורהך( )ככו ודכק קומרו סו6 , סוגי סר כל ס' ככורזיטכון מיי , עליון מלבכי טכס טעמו , וכגומע נעטס קמרו rh , מלוס ננכוס התכר כקומרו ,ככרס.
 , טימרתי מס כ) מסחיר סייחי , טכהנהי כמס זולתי ננתכתחן SD סהנ6 זס דבריליטב
 דעת רשית ס' ירמה הטח ירהה , סכפירוניס סטוכ ססו6 יונס רכיבו לדכוי אפי''כי
גכמ

 כעוגם למתתו סירי לדכריו ועוד , כפע) ל6 ככה ננריכיס מעטיו וגס , נפעל 1ל"
 ס6יכס ס6וי)יס שנס ; סיר"ס מן סמכטיחקו סהכננס יכבד ע"כ יראתו סנהכאמהי
 ומכמתה סמסורסנניס רטעיס כננס מדכו וסרי וסמובר מהכמס מניסמ6מיניס
 סיהממ במס מהקיימת חכננהו צירם מי ר6יהי וככר . וזו)תס 6חר כשיטע ,מהקייעח
 חס6 ירקת ונרי )פי למכס . מקיים ת6ס דורם כ6ס סוob 6 פיו ע)יחקייס

 , מרוכין נושי מעטיו כי סהסידוה למעלת סגיע 6סר וסול , ממכמהו מרובין מעסיויגס כפצויי
 ל5 מלוח כסודות סר"טוכס וסמטגס . סודוהיו לו ומנלוז סס"י כעיני הן b~wחס

 )פרט 6פהר ספטע ורך ועל : עמס נלוח וסטיה , טלסס מהסידות מט6 וירקחהערס
 ע5 סכר )ו גותניס. טרומי מס היקיים מי כ) יצנזר , מעיקר סו6 סמררם )6 דרךכ)

 מם ככון גס . מכמס איכס מלטס )ידי cb3 סל6 מכנוס כי , סהכנוס ועלסכנעטס
 מנ)ג)ין ןרך גל , 1pSb יכר יט nbro סננטכס 3סעס , ז") טוכן ן, סר"י כפי'טרוניתי
 וירקה! , סעכירוח כצופי סהנ6) )כלחי לגסיו ממסד יט6) סטי"ח יר6 כי , זכאי %"כטח
9 מן מכס פי ונכרי , וכפרס קנוח 5ריך )כן , מהחי) סיס וסוך , כן לו קרס )6מקלסיו וע"י ססימ ל6 קילו כי , כפרס 5ריך סטוגג כעס וזס . פ)6 וסוך , ספקותיו )והנקר  

 ט6ממ ו3סקומס , לסכתו סי6 עטס כמלוה כזריזוה , ס' ירקת סענירוח מןnl~cfo כ* , קודמתו יקרו ט6סנח כ3 לזמר טסר6וי עוד י") ,"ל סר"י ססקסס סקוטי6ומלכי
 , ויעטו וילכו יכ( )ממוח olbtol , עט16 עתם כקילו סמ5וח 6) )נו מגוחן כי 5דקנסערי
 סכל. יסקן ננמל6כנן, 3ס) 6טר ספוטל עם סמלך ומט) , סעוכד טכח מח1קס ס()קסלח
 ~r(b לנר , ט6סכתו כל 6מר 6י)ו קומר טסיס ממס נרוכס יוהר ננדרגס סהנ6 6מרגי

 כירק עטס מלוחחכמת כידי יחקייס or1 , עט6ס כקילו מהטכהו לו יהטוכ טסטי"ת ען נמורס מסיסטס6ס3ס
 6)יו טענו )סויות מרוכין מעטיו קרץ כי , העטם )" מלות מס"

 מסום , ע"ס ט)מס צרי עס נ6הזיס סוס סהכ6 דכרי זס )פי וכמlbtD . 165כקילו
 יכל ולח"כ , מעיניך יליזו 6) ד( )מסלי כקומרו , כמלות עט"ח כמכסח חמוסד5ר

 סע )הכוגמי סקטיכס )הכמחי 3גי ס( נסס 16מרו 6101 , סקכ)ס וסיף סמ15תכמכננס
 חםמרך סי6 כי , סז6ח סחכמס 3למידח ימס טחדקדק 5ריך )י סכ6מן כבי יקמר .הפיס פן מייס קורה וגו' רגליס וגו' יפת כי , עוורו טפתיך ודעת n1trD לטמור ;"'כך
 תוסט בסס סמ6מין נפט 6ת סננ6נדוח ססנריוס וססעגוח ססקטיוח סננמטנותנון

 תתפהקו פן לך וסטננר ססכריוח ססענות 6לס הטוסכס כופה כי 3כי לך דע כי ,6הריסס
 עיניך , פס עקמות ממך ספר , לכך כלור )מס( ~rnicr רננית ט"מר גנם וכ) .6ליסס
 כנפטר סו6 ומכובר . )כד סמחסכומ סמירת 06 כי עתס קריך סיס )6 טי 6ננר ,צנכם
 גס( )יכלים 6מר . ר6יס כלי כקכלס ")יו מככטננע יוהר לסכל ערב טדי סממקריכי
 סמקירכש כזריעת ססו)ך קר6 , ס5מ5ס 6ת סרוס ספות )מען 6)ך )כי 3טרירותגי

 )ס יודע לעכו כי , ס5ננ6ס סקכ)ס ומכננת , עופה )ס ידע כי יען , סרוססמכ)יח
 טפ. ס6מרוגיס 3פסוקיס ורירן . ה;יופנס כפח כי ככ"ן פועלו 610 , מספיק סככיעעס
פרטך- מדגה )פט דלך הגחן גנם מ"ג ר5ס טעם מגיוס 6' . -סדרוט כוס סגופ)יסספקות

-----.---- . - - ---.
-  
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 שלישי פרק אבותמסבת41
 הק' ע : %יקץ סיעתו שין סקעשיי קך4ה ?קיהו ר"ל * טרקתשרד
 שזע כ% . סיקר נוסה ס9קום רוס סי439 ניסה סולריות ערוס %ל אועררשה

רצץ
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' אחסיר מדאבפירוט

 ויסמדוס כסכל 56ל טדע סיסיס , סמ5וח סעס גוס )6 למס נ' . נס היבכי )וממטי
 עדן גן כר6 ס0י"ח כי , יחמוכו יעליס ט"ו) )מס( 63ומרו ל6' . יפס נעיןס6גטיס
 סו6 מי כוןע o~O )6 כן סעכין סיס )6 וקילו , לרטעיס 1זס )יויקים זס נירכסוכרף
 ר5ון עסות רק , bo(:rbn olt כדרתה סחכמס 6ין כן ע) , ס5דיק סו6 גני 16סרסע
 ז6מ bSnjb VD3 )כסקס סיס סם"י כר6 6סר 1600) כי 1)ז"6 . )ו ו6סכהםקתם
 סננ5ופ טפס סט"י ג)ס )6 )ננס סכ' סקו0י6 ותירון . ,") כמב סמיכות 1':י6סורס
 )6 טורס ככמינה 16תס ועוסיס סמ15ת סוק)יס ס6גסיס סיו rh כי , )עין כגוסוטכק
 תפס פן מייס 16רמ ס( )טס וז"ס , כלנסים כממות עלוס כזק וזס , יח"ט סמ5וסככמעת
 טסעוסק יוןעיס טסם n~ub כי , סכומו ננ6סכת עוכדיס סעוכןיס ימיו ועחס ,וט'

 56 6מד מקומר 6ךס כגי כעכין , ק5וכ סוכר 6ין , 6חו נדו) סכרו וכמלותכתורס
 ט6מר מי S~b , )כוטו 06 כי תכירו 6ת עוכר 60יכו , ק5וכ כסכר כלי )ו )עסותתכירו

 על כוסך כו6 טל6 , כמרי פירט 1)6 סכרך 6ח 6תן ופגי לפכי עכור גרו) 6דס)1
 . והמיס ססס ,ס 6כו) חכם 6ום לך ס6מר עלמך מגע . כו I'Dbnl ומע)חו סקרוןגדו)ח
 )ך3ר9, ס6נגת oh 6כ) , זס ע) טוכס לך ויחזיק ר16י ס6ס , טכסיות טענות לךוסר6ט

 סחולס' , סמ5וח סכין וכן . ומ6ננעו כו כוטמ ס6תס ומופח 16ח ,ס מכס רייס3)י
 . )מכירו 6דס טפין ודכריס , )מקוס 6ים סכין נכרים , סלקים )סכי חתמ)קככבס
 6סר כי , ס6' כמסנס רמז ס6' 61ל . 6סכס , ירכס , עננודיס 0כי SD כטען bo'ומחלק
 סמכתם, יכקט ו)זס , 3ו יכנס פן ויפחד יירק גיסכס סיס )ס6ננין ס6ממס כלכונככסט

 . כידו ותהקייס למגיס ידעו )6 6סר ימ65 6טר חווט וככ) דכר 3כל ויטננמ ,סמזסירמו
 ולזס~ , כידו ימ65 06ר סזכוח כפי כו סעוננד ננעלת כי ויוע , ג"ע סיט Pnhlnsו)כ'
 מכומר. וס61 , וככ' ס6' סמ"ק כטקס וכוס . or ע) ממזרזתו כמכמתו ויטמח כמלותוימטו3

 6כטי מסיס ירקי יה( )0מ1ת 6מר ועליו , סחורכיי סטלמוח כ) סט)ס זס סכל) כמ65 .מ6י
 וכטוכר. גוו)יס מאדיס לכו טגנל )נני סוכה כפוי )סיות ט)6 ס6מח מטכע כי ,6מח
 ורלף. . מסכריות 6סוכ טוס מכותר :5ע וסונ6' , מטס מלוח ככנו זס 6"כ ן המיר חתס"כו

 וזס. , מרוכין טל כקכ )ו די h1ol כעכורו 6)6 ככן ל6 מעולס סכ) למי סוססמ6ננר
 : וגו' 6וחס יעטס כלסר ז") סרננכ"ן טרמו סכ' סחבק וסו6 , כלנזותו סכתסיס

 טלמונה ע) למעלס ססזסיר 6מר . ש הימנו נוחה הבריות שרוח כל אומר היה דקך14ינ
1WDOסמעטס טלננוח על סע)יתות סמ0גיות וכטחי , חסלו סירקת כ) עד , 

 ו)ועחי . למטס וכממד )מעלס 6סוכ סיסיס כדי , סננדוח טנפות ע) וסזסירמזר
 כתן.

 6סכתר חקט ית' ססטס מסכריות ס6סוכ כי , )כנעלס ססזכיר ססלס ככיר סיבךסימן
 )נ מיס פני כי , 6הו יטפיס 16יכיו גס 6יט דרכי ס' כר5וח עז( )מסלי כ6ומנז ,3)3ס
 עליסכו ז"ל 60מרו פ)טהיס מקנסי טיתרמק bo' , הועלוח למס פ)סתיס נקרןכיטיכתו סטרי רולס סיס 650 ס"ס 6כיגו גנ'5חק זס אננדחי . ס"נטיס )נות וכ"ט ס' נידמלך

 ימכם )6 טס כסיומו כי , כריומ ססס סמים 4 סיסיו כדי סכ' , יטכ ל6 5יםוכמוטע
 . סטסור סטפע מקוס 6) 0יתקרכ כדי סג' , )חן מיס )ו ויסיו )מסידוחו מסםפיסיו
 סחועלפ סרגיט ,רייס מיס ומ65 מטס וכססעחיק , עמו ויריכו טיטג6וסו סטי"הוסת

 ג ש מלניו ירט 06ל כמדהו )כמריס פועי) כי וסוס , 56)1 סכחמדט 6מר תועות וגס ,כגי
 4 ו)6 כריומ סנסתס לנו ס' סרמי3 עתס כי ופירט , סמם ע) רחוכוח סנ6ר קסקר6

. 

 ;ש3 סמפרסי: טנךחקו )מס מטרך )6 וננעהס . נקרן הוצלח ט0יט כי ופריונו וסנ' ,כנעי
גג
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 68לב י שלישי פרק אבותמסכת

 % רומא ררי יר * הימת נקה הלמים מיס טין סירנו נסה הוריהםציוח
. 

כנסעת ושי 3י"יכת * הילרים ושיחה , שקרנם קל היו י שהךית ?י *שו אוקר'סרשינק
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר כדבבפירוש

ctsפטר פס כס63ס )עולס מספך )6 טסו6"ו , זרס ופרינו מלח כי יחתרו ספ:וק , 
 3מו3ר  תלוסלו ידעת י(  לנתונר , ועטס פע) מי מ6( )'סעיף , וסכר 6כד נ()ריכס
 קר6 )עס ועוד , כעיכך חזיח6 )נ6 ד6חעכיון וגפורן 6וכק)וס ופי , לפילים  לנווסייח
 רמוכוח מסו ועש ; עסיס רכו )6 כי טס ע) ס)ומוח )ומר )ו סיס רמוכות, סכ6ר"ס
 ס'  ידיר טכסחכודו סכתו3 ספר . סיסנ סכל גהייסנ טפירכתי מס ועם . רסיסבנסון

  טבפ, נ5ר  מטס ויפל  כי( ל3רחפית ס5' ן  סג'  ססופלוס 6ל  למעורר  סליו, ססי"ס3ססגתת
 סלך 61כימ)ך , וגו' סירSb 6 וייזמך  "לל ויך6  למס( מתטבחו סנסלמס ססי"תיכסר6ס
 6יס דרכי ס' כרקח סו( )מסי סס"ד , מטגוניו כ) רגליו כסות ע) זסטתמוו , מגרר5)יו
 ס3ריוח טרום כ) כקומרו , קוינו 6הו יסלים כן ממלו מתר5ס ית' ססו6 כמו , גס וקומרו ,:%גו'
 בג:: דעתם )כום , קבס ננדעח כסס יט סקכ"ס וריוח ננסיותן כי סכריות ו6ננר ,וכו'

 ידיו מעטס כי , דכרו ענין כגפטוהיגו )%5ר , מקוס נטם )ססי"ה והקר . כור6ס דעתסתכומ
 ו)מספעיו ן ככווו סקרן כ) מ)6 כי 5ופוה כיגיו ננקום ככ5 כי , למקרס סנימס 1)6כלס.

 nDID )סומק , נומס סנריוח רוח טלין וכ) . חכ) פגי ע) י5וס 6מר )כ) סכ3עמרו
 כי )י5חק קרס וכן , 3יו5רי ד3ק ט6סיס לי רי  סבריות  עם רמסי לערב לי  מססטופר
 5פוו וכבר ,  פפפס  טיטב סיננגו נוחס סמקוס רוח סיס טל5 ,  פלטסיס  6כטיטג6וסו
S"rסב, בסילק-  3פוב כ( לנר%ט'ת  5כימלך  לו סופר  %הרסס  זס  יטכ ל%  לליכז ובנמסה 

 : 3ס"ך עור כפבסי  ובמקומו סבל,ולח

 )קסר סמסחר)יס % ממסרסים ש . שחרית של שנה אומר הרכינם בן  דוסא ואי
 סטרן פסי הטיכס  3זס אשגיר )פי )ומל 61פטר . ץ )קסם 157 )6ר~מטגיוח

 כי שד Ob~S1  ס3ריוס.  טרום סכל  מטפס 6)יסס )סחמ3ר ללוי ו6ע נתקתט:י6
 )וטח סלט (oe , פדופ ,  פפטס  פיון, 1  שיגיס בג' סחוס  מבפופ כל  למעלסשציר
 ס6דכ )סו5י6 מכס טסם כרכרים יכהצס 1)6 כמוסרו )י,סר שריך סחכ6  זס 6מר ,עונן'נ
  סל טעס . מותך עס עד כעלמך i'Dbn 6) ט"ר , כו מוח,ק יסיס ו6פי' סעו)סמן

 כעלס כ) )סכין סיוס ככ) ר5ויס סעס  6ין כי ,  כיונו  יפסידו  לסרים טל  וייןמהרית
 ויין . )טיין יוכ) )6 ר5ויס נטעס ס6פי' נעמו יפסיד ס5סריס וטחייח , סטחר עת,ולחי
 ס5סריס פספודס כי  טידיפ , כלל מכרח כס ס6ין סננוחרות 6הר )מדף ננםל ork~5צע
 כי , מדותיו תפסיד סעךיס וסימת . סטתיס  6והס  דלהי לעמוד יוכל סערכ סעודתכך

סכם-
 סילריס  טטפיס סטימס , סילדיס סימת כי )י מרקס . )מדות מגון לעמיד 6יגו

 גננורס טפוס  11 כי סיודים, עס  טימס )6 , ננמכס כמלס 6דס וקין כפלם  סיחפטסי"
 כגסיוח 3תי ויסיכת . ככך סרגיל ע5 6ל6 6מר כן נמקרס אעומס מי ע) bS כי ,סי6
 ומסחוס ע14 ילעיגו כדוכס , מסיייס תיגס כי , סמעטס סלמות אספיד ס6רז עמי.ט)

 , יו5י6וסו oro ננסעו)ס גס כי סתם מעולס מן עמרו כי קמרו ומפרטים . מסיווהויסתיר
  סתייפ ורכזי , עתמעפח ופרגסחו ס6כריס וחוית שוף רסיון מולות סטיגס רוככי
 סמטנס מן סעו)ס וסכ)) . סגוף וסרעסח סגופן חולי ומעי ססכעי ללס פיררסיז
 ו6ף , 63פו קוס כסמת כעון מזמנו 6חק כעס ""כד ט65 5סטתד5 6דס סגריךסעדת
 גס עכס ס' רולס ועין טומעה 6זן כ( )מס4 ע"ס ט5מס ענר , סר6ויות כערעחגי

 6זן כפע סטי"ח מגס , ז")  ימס  רכיבו וכפב .  סורס  פן  סלס ח6סSb 3 )טס( ,סגקס
 עעים י5ר כי ,  מתעטיסס י5ר 6טר ס/,כליס rb יסרענו cnb ככי %מס עק וער%3ס
 )עיע סעין וכן ש שכי עני lcvnh1 פן ככו65כס 51..הזיה 3הספס 651ח11 ו5סנזעורר,)רפוס

ו)6
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 ומלישי פרק אבנהממכת84
 הנה=ער אלעזר ךגי ש : ערדלם סן ל1ם שת מיצישין * ששרץ 112 שי*עשיית
 לברו.~ ?ר נסשיגין , ההשדות את וס9כ1ה , להךשים שת ם9סלל .אוקר
 * סמלנה שלא בהערה פנים וסקרנה ' שגיני שקרסם קל פריתו הששי ינקיים

rr~
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר" החסיר פהרבפירוש

 סמסריריס' סמוגעיס לסלק , היסס טעם וזס , חורט פן טנס ח6סנ Sh קומרו סו6 , "טן.1ל6
 sttr ט6מרו כנוו ן ממר כעלי סיותגו חמת המיך )עיין b~hn ולפי , כמו ככ) מטיוכו"גחו
 ירט יט ז") ר6כ"ע וכתכ .* וכךימות6 כמילי עסקי סוו נעירסייסו רככן מיסי סווכי

 נפם)סרהמ
~nbD 

 דורינו מסעות לציהן ויכקט כלס יני ע6 ססס יר6 , ק0ס נס)כס
 כגאזות טסרוימ מס ו)ספסיד מעלס מן )ספדו מכס סיחתו תסיס bSn כדי , )סכיןק)יס
 3דק בטי )כחור קריך סכריות עס וכננהכו כמטרו וגס . סעדיס וטימח יצמרו סו6 ,מעיון
bl)cS1יעל , מטכרס מרוכס ספסןס יסים )6 יען , ספכס or כנסיונצ כתי וי0יכת סזסיר 
 לינתו כי , מזקת סי6 וכו' כנסיות כתי יטיכח ט6פי' 6מר רכוח6 סמפר0יס וקמרו ,וכו'

 אפי' כטל יוטכ סיס ט)6 יקמר , סיום כל חורתך 6סנחי מס קים( )חבלים , ממטכססיר כפי כ6רכעתס מתפטר סיס O"D סננלך ודוך . מרע 1CSI; כעלס כטימס ob כימדכריס
 מ16יכ1 ):ס( . טמר 6עירס טומר כננו סר3ויות מסעות יכטל טל6 וכ"ט סיוס מן 6מחכעס

 סיוהס רכות פעמים למס יקרס מזמן כעסקי סטרודיס ס6כטיס . מ3ומיךהמכנעי
 סמלך דוד 6מר . יום נכל ומעסיס , מעיזכס ועחס מסימו iDV , עליסס מר4חולקמנו3מיס
 , ססכלמי מלמיי מכל )מס( , 6חד מנט 6פי ממכס ועתי סממתי ל6 כי 6דס אמני ל6ס"ס
 טסית סעדוח וסוף ,  לו ייסכ 6טר מכוח )ו כקט סעיון מענו) פוסק טסיה סכטעט6ננר
 ס( )מ"י ע"ד 16 . ננ)מויו ננכל סטכיל ולוס , לסיון י5ערכו )6 וכריס , נכללוחסעוסק
 ואס , )פסו מרוים סיס וכוס סס)כס "וזר וסיס , א ירווך דדיס מן ויעלת 6סכיסאילח
 , ננחעסק סיס כסס כי , לחכתן מזקכיס קים( )חסליס . נכון וזמו , מלמינו מכ)סבכיך
 סרסיכתי כסס , גזרתי פקודיך כי רסיס וסכינן . סקרן עמי מפך טתורס זקכיוסם

 ט3 קשו לום כו סכוססס סחג6 ינרי סדר ממעיין 6חס ורקס . סמעטס %ועוררוכי
 מן ס6ךס מו5י6י: bx10 ט6מר 6)1 טדכריס ולפי . 6ר3ס דכריו מכל יכר מפיל 1ל6דוד

 , סננך , סילמתימעולס
 . ומטמ6ם סקוטש 6ח ממסגל סו6 . הקדשים את המחלל אומר אלעזר ר'פו

 6ס. כי טו3 כיוס מסנר :קינו מפני ממחלל 6מר ל6 , המועדות אתוהמבזה
 סמוטר פירט ז") ור"י , )ימול ר51ס ט6ין כו פירסו , בריתו והמפר . מוען ט)כמולו
 חברר פני והמלבין , סמ5וס לניח כוי למכעיס 0עו0ס כמי סעטרס 6ת לכסוחערלתו
 מסל ס6כוח כי , יטנור 1)6 טיסוג סדכריס ננחו)ךת וסו ז") יובס מ"ר פירס ,ברבים

 6יט כ06ת סמסחכל ערוס והולדת , תסרס לטעי כ"1 וחולדת . ס"ר נ"ע זרס עכודס ,ג'
 רננים הפיכות וחולות , ילכו סינף טסעלס כקוהו ,"ל ט6מרו וכמו , עמס סמדכר16

 . תיורי 61תי כוננקי י6זע עלגנו כהדס ס6דס וס הופך וסוף , כרכים מכרו פגיסמלכין
SD1עכירות עומס פירמו , בתורה פנים והמגלה . יעכור 61ל יסרג וסתולדוח ס6נוח 

 ר6וכן ותך סקךס רום פי SD נקמר ל6 6וננר מסיס כמכמס טפירס ויט ,כפסרסי6
 3פ כ( )ממוח סזוסר ולנגר , מדעחס כהורס 5ורוח כעוטים זס טככ)ל לי ונלעס .ונו'

cnDD1 פס3 )ך bS. וס6דס , קים כרית סכרית , קדט וממטחן . חקויין לך תעכיר 
 ל , סננמלל , למדחי טוסן ן' סרניי מפי . עולס סל קדו0הו ומהורס , וככמות נקלסעטוי
 . נכייל 6ין ז"ל סמרו זם ונוכעס . עליסס 0"0 סל כי ידע 1ל6 , לכן קורס סיו מוליןבקומר

 *. ע)יסס מעלתו כעלמות לגייר יוכלו ל6 ננסס כ6חד וכסיוהו כיניסס 0סורנל לפי ,בפירו

1כשעדוי' : ומי טההינוה חם כל כוס כדד מב ז"ל מקמרם4ע"1
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 65לג . שליש פרק אבוהממכה

 : ס9א לעי* הלק לו טין כיבים ומעשים ה:ו.ייה שדו שילים 8י עול8ף
 ן

 האדם כל את מחבל והר , יסזהירת הום ' ?ראש גי סגי אוטר:ישמעאל רשי טז
T סקרם שת טרוילין ראש נקלות ולהוק אוער 1קי9א ווי ש :?ששסה t r  

 בדוקר --- י[:שעה ק:נ 1 לקרישות קינ שררים , שעשר קינ טךקרהז ן להומה קןשבורת י
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיף מהרבפירש

 , וסכרית . 6לו hib מועדות )סטת( 6ין כי יום 1)6 , דין )כיח נמסרו כי ,וסמועיות
 סיזק מזיקו )6 כי , וסמוכין . שסי דכר עליו ח) כי ידע ע6 , קסגוהו כעת כו נרססכי

 ע) , כס נגבתי וכי יסעון כי , וסמג)ס . הסיס 5)ם SSn כי ידע ו)6 , מורגםמומס
 סני טפט6י כמס ,"ל קמרו . )מכרטיס כחגס תורס כי יודע ו6יכו , דעתי כתכתיפנקסי
 ומס יכנו 6רכעיס כתיכ כהורס כי , רככן ננקדי קיימי 1)6 סיח מקמי דקיימי6ינסי
 )אטט כגומרו כטניס עונני וכר 6ין תרכס 6כ) . תורה בידו שיש אע"פ : 6' חסר מ'גמרו
 כי יען , סנ6 )עולס מלק )סם 6ין כלס עתט וסיס . נוכס 6וסכס מטוכחס 6רפ6יד(

 כי סחורס כ3 תסוג טצליו נדו) יסוד כי וזס . סתורס כ) עוקר )מיגוע דומםמע6ס
 ו6ס , זסכ וערי שפי 6)ף 6דס יקדים סק) סכןכור עד , ופתוס לנתה גיל סקוסכח
 מוכין כ6וננרו קוסים סממ)) h"fS1 . טסקכלכ .מס יועי) ל6 מע) )סג"דש 6מו "סוכיקם
 )מס מהכס עומס מעני מטכני מקמר כקומרו סמועןוח 6ת סמכזס וכן , )כן קורספיו
 כמי ממור עונינו יסיס ולס , מיסוד זס עוקר כלילו , כלס וכן , 6ני נס כן 6עססל6

 : כלס סירס ככ3שופר
 , יתמעך) י סמך , סמוכין )מעכס שנוי )פי . ש לראש קל הוי שבד ישומעאל ר'מא

~)OIDi"
 לראש , וסמעחי . ספירוסיס רכו סמסנס וכזו . נטננתס סלדם )קב)

 )פי 6יט סב) 6ת )כנד טירן b)no טססמיעכו וסכר6ס . שכסמים פכיך רוקלנטוח
 תקנותי ו( כ )טט61ל כתים . כעכולתו )פגיו סתכזס סטי סו6 )י6ס 6כ) , ססו6עם
 6ח טמכנןיס ס6גסיס כמוק מויין זס כי )סורות , ר6ט ססי"ה קיDbPD , 6עת
 )סס( כקומרו , )פניו גק)יס סכ) וסיסיו , סמ5י6וח ר6ס %6 זס טימוייכ סכן ג) ,סר6ט
 1מ( מ6מריסעו )עטות גור מסיס וססגגיס שריס 56) וכמגס , כי כמר. 6סר ס')פני
 ססריכ חטמם 6כל , כעי )כ6 רחמנא כ6ומרס )ס' כלו ס)נ כי , )כך יסור )6ס'

 וססממס סס5חוק ולפי . כמממס )קכ)ס ראוי ס6גטיס כטוח 561) , כלכך )6כמעסיך
 , קמך , סמסכ)ת מן Or1 סכסנניח סנה מפקת סוס ומע"פ , )זס זסלתוניס

 כטכעכ ס6נסיס רוכ כי 56)י ענינו . כו' מרגילין ראש וקלות שהוק אומר עקיבא רשייי
 סמןכ מרני) מרע וסינר 1 ססכגות מן כר4טמר וכטיגריס מסמט6יסירשם

 כסרו סערת תסמר סנסהחלתו קרים כמיס סככנס דמיון , ססככס מן ומכסיתובעכירות
 עמס וכן . כסיהר לו נטסימ כס ומגס עכירס כעוכר כ) s~f קמרו . יחוט )6וכטיורג)
 וזמו . סעותון ט)6 ר6יס )ך סרי )ס 6מר , כען וגגעס דהפס , )חוס סר6טוןסמפתס
 . מסוררג : ז"ל ר"י כרכרי )עכיוס סייג ויר6ס ר6ס כונר נמ65 , )ערוס מרני)יןלטון
 סמקכ) סס ע) פעם כקא ולכן , כוחן 6ין 6ס מקנ) 6ין כי כן שקרקס , סקנססמא
 סמקכ)ס כי , מסורח טכקר6 פירסתי כנר ולכי . וסנאי טמעתי כך , סכותן OD ט)ופעם
 , ומוזק גדר י") פירט"י . סייג : סדורות כ) שוף טן )6חר וס6חר )6מר )יחנסמיינ
 תפעל מ15ס סמלות נכ5 6ין , )עוטר סייג נעטרות . כדת )6 6טר מנרוח כסמסונרים פי לסתום , )תורס חזוק סמסורת כי , מטפסו כס סמסגס כץ סמכר וכ) . פירטפיפס

 סכר כקומרם כעוס"כ סכרן )קכ) לוחן טסדין מלות יט כי , ס5וקס כמ5וחלמעתס
 מן וס5דקר4 , כמקרס 011 כעלס סעוס"3 מגחילות מסם ויש , )יכ6 ע)מ6 נסקישאם

 סדנרש 5 ון אבע[]סמנת

-------- - - - - . - . . ,  .-- 
-  - - - - - - - - - -

- 
-  

-
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caומליעף . כ"ל יעליץ יופף ר ההמיר מהיכ דיווש ניק 
 סנעית כך , סכ6 לעולם לו קיימה וסקרן סוס בעולס פירוהיסס 15כל ט"דםכו3ריס
 וסול , דרכיך ככל מיו טת~יח לעיניך )פגיך יר5ס , נזקך )פכיך וסלך )ח( ע"סיטעים
 מננו נסתר ולסיס 5ריכין "בו "ין ר3 ערכ קמרו , לפניכו ילכו "סר לב( )ממוחמלטון
 כך 6מר וייטו , לדקך לפגיך וסלך 11"6 ) )עינינו המיך וגרפס ילכו 6טר bSbעעיכו
 למוזק סלטון כפל ולכן , מגדול סקור וסוף , נפטך כ5ח5חוח וסטכיע י6ספך ס' ככור)סכ(
 כשסר טרמך קדט כ16מרס , עליוגס טוכס מרס סי6 . לפרישות סייג נדרים :סקור
 6)6 העותר מן יסגס )כלתי כעלמו ממדקדק כי , לך ס"סור מן עלמך תפרוס ,לך

 כיהך ימי וכמסגת . קסת כמסכוי סומק ס"סור מן ויתרחק כ"ס סכורך לעכורהסגריך
 : מכס חר6סו כוס עזוגחכתי

 sffsl . למכמס סייג טתיקס 6ננר 1ל6 טכס למס לססניח .יס . 11 שתיקה לחכמהסייט
 ר' טכתכ וכננו , כרכס טג"מרו מבכעס ך3ריס 6רכעס נכל)יס טכסתיקס)פי
 , חכרו דכרי להוך גככס בינו , ממגו גדול ססו6 מי כפגי ננדכר "יגו . סן וקלו ,יכרבל
 , ססנעס רוכ ס"רככס 61ל1 . לססיכ גכסל וביכו , סמעהי ~hs טמר טמע מל" נוסועל
 6כ) , טחיקס b~b בינו סחכמס סייג כי בנור , סלינעד כדרכי גדולים עיקריםוסם

nlct~cJסס ימס ספני לחולי 31ין , פלוגי למולי יפס פלסי סכ "נורך כין סיס תספרייודע ובתרי , סמיומליס מס ט6לס והע"פ המריס סייניס ים סכ,כךיס נכריס 1לס6ר 
 סטין ינויח סטני וסמ6מר , 6חריס ממיס טיט יסלול ל" סר"טון סנו"מר כי , "פלוכי
 .( )חס,. כבמרו מלסניע.לכסיליס, סחכמס חטמי כסתיקס כי מפרטים וים .ככנוסו
 )סס( פסוק ob) SD .פירום סדיר מנוולי לקמן וטמעתי . דעת עפנוהכמיס

, 

 3טפהי
 , כעלם ס6' . דוריס טסי ימ65ו כמפחיו כי . לכ מסר לגו וטכס מכמס קמ65נכון

 נסהיקנע גי ן טכתכהי סירך ע) רס61 . )כ מסר )גו טכט וסע , כמקרס וסכ' ,סמכמס וסו"
 ימסכם כי , פיו כדכרי יפול מסרס וקל , עמו סמחוכח ס:סינ 6ל סמכננס מהניטי0ננר
 ממתס בויל ופי דעת עפכו מכמים )סס( כסננוך 6וננרו 6101 . טוסקיס סס 06רכסרוס
 פתוק כ6ס כמס . לאקסון פירוס ס6חרון סספסוק גמ65 , פיו 3דכרי יכחל כי ,קרוכס
 3דכר העוווד 61ל ופירס , טמור ננלך פי 6כי ח( )סס 1ג1'. הכסל "ל ופירס רגלך ממוך ד()קפלה
 )דעת ומן וסבל לעס ועכור כסף כמס לך 6תן סמלך לו נחור כ6דס , מיד ענס bihרע
 למכס וסונר , ס' פי 6ת לעכור תוכל ל6 כיתו מל6 סמלך לי יתן 06 וססיכ , ימילמס

 . : רע כלכר עמך 6סר על O)D1 , סרו6יס והמסו , לנדותו ולוסחסיד

 טכע כי עקיכ6 ר' ולבס . ס' ירקח , מעולס גכר6 סכעכורו ססחכלית )פי .ע:ח.ק
 מרנילין ר6ס וסקלות וסטחוק , ליר"ס סייג סו6 ר"ט כוכד כי , לוס מנגדסמדס

 מסורת : מות כרכי דרכיסס כי סוריט כן על , 6חויסס גננטך כטכע וס6דסלערוס

 כתכ)יח טלס ססו6 ית' כנורק , בלס לסיוטו r:1rtca n~cc 5פי , ממס מסורתסי"
 : סק3"סשסי6 סל 0מוהיו מתורס וכל ס' 6[ ליר"ס סיך"ס ?):נין ,ס וגם ,סבלנות
 ס6ס 63לף ס' כרכו 6סר סוס מכיו לו טס:יח מעמס כססומ . לעושר פייגמעשרות
 על , כסן סיס כי לו לקמר לסקרו טחיו וכקו , למקס חור 6סר עד כמעטר עמוורעב
 )העטל 06 סטי"ח ,ולחי יורע ולון ר61ס 6ין כי טמיס מירקת וס וגס . כתטוכסכחור
 אכילה אשם ר"ל , ס6דס י6טס באשם כי ממס ס' ירקת ,סו . לפרישות סיינ :כו16י
 2 ל6יסור מ"ו יכוץ ל6 פריטות לעטות לו נמותר ס"דס יתקדר וכלסר , מפנלשתיס
 . )מד כביירן 1)6 קמרו וסלף , יטתוק "ס 'יחכם 6יך תימ? . שתיקה לחכמהפיינ
 מתע, 6ל6 סחיקס חיכו וגס . יקסס 161 כורייס ע) רכו דכרי טיכין עד סיטחוקופירטו
 ססעוטר כננו גיוצוד

 גמ5"
 סיותט 6מל למכמס טכפרט ר16י כך , )ו מ,וק וסכנעסרוח

 oDlh. טננככן4ס )חסידים 6ס כי ODiro לתת טל6 לסקפיד ר6וי כי כ"ל ע"כ .וכננס

 ומוסר מכמס 6( נמהי ט6מר כמו , סננקולקלים כמע0יסס onib כמכויס לכסיליםל"
לעי)יש : סקס ע5' ס"ס ניס"י . קן ידה )עי.א
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 לימ* שליפף פרק אבוהממכה
 ל4 נוסעת ירואה סבה . בשלם שיברא שךם הכיב שומר דיה ישא "התמהי
 4 ליקום 9לם ש~קךא4 לסם נודעת ןתרה חשה . לשקים ועם ש;קךאומקךשל סליליו י ששדם שת ושה מלמים קונם וי ט( )ביא'ש" ושמירי ' וסלם?4?ןץ

 פרשנא
 ,e'ff יעב"ץ יוסף ר' ההסיר מההב פירוש-

 חכמיגן י( )סמ כקומרו , לקוי ננסנלהי ססתיקס וחפ6רחס סמכמס מזנק כי , כזו5ה)יס
 6נז eih כי ן מככובו סחכמס ככוי יותר יעריך כי , סיריוס מענין וס ונס . דעתי5פגו
 5,ז גס כתיל ל"יס מנגד לך ,ד( )מס "מר לכן . מהורס לכנור , ימוס ל6 יחסכתויל
 ע3 סיריוס מדרגות טסוכיר המ65 תעיין וכקטר . ועת טפחי ידעת כל כי לךיקמר
 כני . כחוק "ומרו וסוף , סיריוס מפך פסס מסדכריס לסתרהק ס6' . ומכעססורס
 1ז, , ית' ככוחכס ס"חרון כטלמוח לתגו תורחו כי , מסורת ו,סו , מטוטטוח ס' עיניכי

 . נלקו סס ט"ין כמקוס סנדול לסננו מעסיס לסטוק סג' . עמכן יח' סו6 כילקוח
 לדמות סד' . ס' ירטת 06 כי כר16י לסו5י6ס טותו מכרים 5ין 6טר סמעסרותוסוף

 , כסס עלמו לקוס ומטבל טתיס hh~.-h "ליו סקרוכוס סנטנניותחשותיו
 קומרו וסו"

 מכמהר מודע ול6 יסהוק כי , סהורס ככור כעכור ננעליו סכנוד לימות סס' . כו'גירים
 כסיכ) יתייסכ ג"טר( ס6לס למדרגות עלס 6טר וסחיט . ימסכ 16י) ob גס , ר16ילכלכה
 . ר"ס1גיס 6טריעטו טולס גנול חסנ Sb כב( )סס "נגר . ולפכיס לפגי 5נ6ות ס'סמלך
 וסכ( . כ15רחס עלוס כחב למס כי ס6' . דכריס סני לסקטוק ויס , מסיר 6יסמזיח
 כלס 6סר סגדריס חסנ Sh ספירוט . גו' 6יס מזיח קשר וסנ' . ליס מכעי6 גנלו%ר
 כוריזוח "וחס קיימת ו6ס , לירקםנדר

 כסל"
 D~rn כי , תעשו 5כ6ות ס' סמלך לפכי ,

וגו'
 דרקיע" מלכוה"

 : ו6רע6 מלכותל כטין
 מקכ3 וסוי טלמעלס מס עם יכק ש . ישראל הביבין 8 . אדם חביב אומר היה ך?ראק?

 סעסול6ימ מ"מריס סג'  "לס  וענין . שכינס פגי כננקכל כשמחס ס6דס כל6מ
 ר' סוןיעגו , מ6ך יקרכפז

 עקיב"
 כרגש ססי"ח כי ן סתומות ס6ר על מעלתנו כסס

o~heוסטליטו SD נצמגו 6דס געטס "( )נר"סיח גלומיו , כו "סר תסכל ככח מכ"מ 
 כן וקין , למעלס ועיקרו טרטו כי לסורות סקומס ג5כ ס6דס or51 . ויריוכדמוחגו
 לפטר סננעלס וכזו . 63רן לנוסס טרטס כי לסורות , כפופים סס 36ל מייס כטליט6ר
 מקלף 6מו גמ65 ל6 ע6ד רמוץ bib crn , כמוסכלות כסדכקו נפטו לסט6יר ל6זס6
 6טר ס5לס וזס . כשלננוח זסיטיב

 גבר"
o~bo ספסר גו כי , ונחכמות לכל גוסס 

 ט"פטל מס כל יודע גזול חכס טסיס סר6טון 6דס SD שמרו וככר . כלסלסריגם
 גחיימולו 6כל . ס16מוח ט6ר טס יסר6ל קסל לנמנו נסתהפכו וכוס . סדכריס כסכעימלע
 הל 6טר קלסי סטכין וסיף , מקד יותר גדול 6חד כענין ע"ס "כרסס כוכוחמסם
 , גכטרנו כריחו וטס , שמריך ולזרעך ומלסיס לך לפיות ין( )נר"ס'ח כשומרועלינו,
 חמתן תפול bSn ס6לסית לחורן זכינו ותוהן , עלינו מל 6טר קלסי סעכיןלסורות
 וזס , כנכו6ס 06 כי חוסנ ל6 ע"כ , ממגיס למעלס b'o 6כל סטכליתממקירס
 סכת מן ולס51י6ס סנעסכלוח לדעת ס5לס כצוחו גסתמס לab 6" ס16מוח מן 6מזסכל וכמ* , כלס סמכמות )1ט6 סס5)ס כמו , מתורס (ba1 סו6 6מרהי 6טר תקלסימעגין
 ל לעוס"כ pSn לסם סיט עליסס ז"ל טימרו מעולס קומות מסידי מכלל לסיוח מפועלש

 ן וייקל 44מ4 חמק ש oxb י,וניל י)'"SDD1 . 6 סורס נ)lD Yt~:-s 4(('Cששת,) סמון כל ינב6 . ערלתו כסר ':3 ט43 ליטרה) כרח עונם כן , ככסמס וסוף*כרת
ושל
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 שלישי פרק אבזהכככב88
 ק4 לסם ש181 ניראל חליפין ש : אלהיכם לי אזם 3מם "' ,בייםשא"י

8מ"  ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר מהרבכירוש

 גינינו סכעחו )סטלוס כטייער , נחקותי 06 נפרטה ר~ט"י )גו גוס מעגין ,סובי
 זם יהק"ס bSD ז") סרמכ"ן כתי . כהוככס מסככי וגחהי כו( )ייקררכטומרו

 קטתי 6ת כקומרו וגתתי ט6מר זס ט) מעין סכתוכ פטון 5דק יגורס סיכך עדסייעוי
 כחוכם וטככהי כס( )טמוח 6ננל 6מר כמקוס 6כ) , )עד קייננח כתיגס טמורס , כעגןנתתי
 חן ליורטים ס6רכחי פרטס 6ותס וכפירוט . 3כ6ן כש"ט כתוכנו מסכנו טיחן 6מרל6
 מן גלולים )מעכיר עת כטחגיע כי . טסודעחיך סוס סכת b~e , לסדריך מקוס 6יןוכב
 כש כהסתוניס סכינתו ססי"ח יסכין , סמות משך סו6 תרע י5ר 610 טסן סו6סקרן
 סנפתן סעכין זס וכטייער . 6מו וסמו 6מד ס' יסיס ססו6 פיוס , נעליוגיסטכטכין
 )ול6 סנכ3ד סתכ)ית זס לססיג , מלריס מקרן 6חכ0 סו65תי 6סר 36סיכס ס' 6ני6מר
 כך לנסוחי Sb לסגיעכם ע5ומוח נפל6וח מהדסתי וכמו , ז"ל ט"ננרו כמו מעגלעון

 קומומ מתי s~f שמרו , קוממכם שהכס 1"ן)ך כן( ל'קך6 לעתיד )פל6וח6חדט
 ומכנס מלם חכ)יח וסו6 , ס6ומוח עם וגסהתפכו מכ:"ח נתייחדנו כס 6טר ס6החסקימס
 Db~ ס6לסי לעכין לגוור6סיח

 כס 6סר סקומס וסו6 , מתורס נוטף ססו6 עלינו חל
 5מב תמ"ס , נ"6ם 1י65 נם)וס טגסכס עי )גו ג)ס סאון 011 . כ"ס מריקומוחכחיימדגו
 סתיעט סנ' ובמטכס , ס6' סמסיס דכרי סכין וסול , ס6וננוח טס לסתהפגו כו 6טרסעכין
 יט וסכן , )מקוס 3ניכ( סגקר6ו יטרק) חכיכין קמרו סו6 , 3נו סדכק ס6לסיסעגין
 נוט( tbo טסענין כננו , סתורס נוסק ota~ I~)DO סג' כמפנס וקמר . כ6כ עס ימסלו

 סהויס מעלת כפי ימין כ) ומעלת , ימיייס סיותגו מ5ד סעוס"כ יורסיס גמ5יגו ,מהכמות
 ועתס . נכריס הילרי מסחסקיס סיו bS עמנו מכני ק5ח זס ירעו וקילו . ועמס )מד5סר
 מכס ככלם סכפל ס6' . דכריס סני )דקדק טיט וקומר . סמטגיוה וכרי )פרט"טוכ
 כ6' כי , סיסרס סר6יס ככלס סכיך ל6 כי סכ' . נכר חיה סל6 כרקס ולכ6ורסיתרס
 קלסים יי3ר6 6( )נרווית )ונר רשוי יותר וסיס , ס6דס 6ח עכס הלסיס כ"ס כי6מר
 כו כ6 כמקרס טסכי6 ספסוק כוס כי , נ5למיו 6יס כמטס 16 ; נקמו ס6דס6ת

 ס6הס כיון כמקרס טס כ6 כי , 6)סיכס לס' 6חס כגיס 6מר 3טגי וכן , כ"סטגנר6
 כנ' וכן . יסרבל ככורי 3גי ד( )פמוח מנשמר טי6מר ר6וי וסיס ; חהנודיו ל6 )ס'אניס
 וסיס , תע,וכו 6) הורקי טוכ )קמ )כס סגחחי כיון כו טסר5ון , )כס גחתי סוכ לקחכי
 .)סכי6 קריך סיס ל6 ועוד , מפס טס 6טר סתורס וטח ד( )כנרים שיימרר15י
 ho' . וגונם מסני 6מי 3זס )ומר ולפסי . מוס נעלס כלס סטורת כל כי כל)רסיס
 ככירכר כין ים ספרס כי , ריקם דכרו יטול סל6 להזקס סמהגס פרסס ית'טס"ל
 לך, נותן 6ני ,ו מחכס סננתכס )ננקכל אילתר 16 , פלוני Sb מקנס 6ה; טריו כיןסמלך
 לנרו יסוכ 1ל6 5דקס מפיו י65 כי לומר , לסם סקכ"ס טל מננ6מרו ר6יס סכיך1לזס
 טופ וכקילו ס6דס טל 3טגע מל סככנד סעגין זס כי למודיענו נ6 כי וסכ' .ריקס
 וסר6יס , נמע)חו ומשניט עלס טסו6 , )ו גודעת יהירס מכס עוזרו וסוך . כטכע55)1
 מש oDb נניס וכן , כפס גאמיס טגכר6 מקוס )מס טזע כטיפ עעסס ס6)כמנב

 , כעולמו טקכס רייס וכסיס 6 טים לידס מטל מסלו . העולם נברא שבו חמדה כנליוים . טי6מר למסכקימס
 כל קנס כסס 6טר סכל4ס לו כחן מכלם ס5סוכ ולככו , לכניו נכסיו וסלק -'

 וקתות לחים מכל וכס , עולננו כס ככרך חורתו טסוריסנו סטי"ח עסס וכן .נכסיו
 ססמומר וו וע 1 כגורתו וגצ1רס , כמומר סעו)ס כי וסטעס , כ6רן חדטס ולנרותושפהיס
 ס:נסנס - . לפג לכנר טוסן 1ז ורש ולסומרים. לתורס מטועכד כעולם כו לגורסמסועכד

י
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 סש.לה שלישי פרק אבותממכה

 *. חמדה כי 4הם ש"ץ לחם נוכלת :קרה חקה * סעודה גוךש שבוו(0ךה
שנאמר

 ר' החמיר מהרבפירוש

 יום-

 sr~l יעב"ץ
 ob כן( )ייקום 0כחוכ 6מר . מע)הס 0ידיע יסרק) 61ח הלידס 6ח מ6סנחויססי"ח * למודיעו 5ריך למכירו מתנס סגוהן 1"ל קמרו ולזס , )( )קדוס'1 סעופך מן וטורדומטיסני 6כיי rb טס6כיל כססו6 , קליו לסהר5וח בעיניו מטוב 6עו כי ייליעסו, ש מכרו,~!

 סעכש וכס , מחחלס לכרטס לכך כי , כס חפר וכל סקרן קגיחס סהורס קכוהכס.גיוס כי , גטמיכס תחתי הסנע4ו סתורס וסים עולמי חקקתי הכסס סמקיס 6ס ; חלצוובמקהי
 כסלמונש סעולס סיס סר6סון "דם חס6 ל6 וקילו , זכיהס כטלכס כי , בכינוי:גסמיכס
 מס כל ולוס . עולס טל סרטו וכטתגס סכל גהקלק) וכחטטו , מוח וקין כל הכרון'"ין

 ומסגיכש כעולס )סיס סעוסיס מס וסרטעיס , סטנע ע"ד סכל סהמימס סתורס;סייעדס
 1כנ , ככרע טסיכם 6ח ונחתי , הסכעו bS1 מו6כלחס גדול גס סיס , עולס טלטבעו
 וטסי"נש מסר לחת יללו נטנעס סס כי , פטמים 6ת ועזר 6מר וכן כפרסת,שכזכר
 ~(pib כלס סככיס ני , סגזכר כמטל וססתכל . כס"ך or גטליס ס' וכפרק , מסככם-ינכס

 קף , ככפך סו6 סחניכ סכן 6מנס , עוד יעלו ל6 6נל לעיגיסס וחוטלהסל:לפניסס
 , ססתדל1הו פכח ועביו , יסנף כלככון r~h3 יסתדל ו6ס , כירו ממומס כל 6ין.כחמלתו

 ר5כש ל6 , סקכ"ס טל כניו לנהגו וכן . לעטות יריו נגלפו כחחלחו סטיר סיס ob,כי
 כיריך נ,כס ו6ס , 60ננחי סטיב לסריג סגסחדל כדי , oro כעולס טוכס לגול0טפיט
 ככחוש וטונוהיגו כעתוהעו חלוי וסוף ממות מללך מנחו כי , סר6סון 6דס טל)חט6ו סגנני כננוח ולכסל לטנעו סעולס 6ק לסח,יר סקכ"ס וטתיד , סכ6 ומעולס סוססע1לס
 עודן ו( )ירסיס טנ6ננר , פסיס כננו סעולס ויחזור , ממוח מלקך סו6 סרט י5ריסוף מכש סו6 , סקרן מן גלוליס לסעכיר גדול נתופר יתקע 6100 כיוס וסיס ,שכעיסס
 כ4 טוכ כי 5כ6וח ס' 6ח סודו קומר קול טממס וקול מסון קול יסודס כערי*טמע
 ש ס' 6ננר_ ככר6סוגס סקרן 6ח 6טיכ כי , ס' כיח הורס ומכי6יס חסדולעולס
 טסיך סחורס מ5ד וננעלחו קדוטחו סוריט לנניס כי , מכויס ל6ומוח 1ל6 . להםשנתן

 : ro-~ סע1לס טונות ככו"ס ולגומות ,סמו
 חוספסו כלי טלס יטטכו ל6 דפוס כלי מסכנד 6חד מלכוס טימתוך ס6ומן . אדםשהביב

 סדנות עטס מסל דרך סטי"ח עכס וכן , ההלס תסוס יעסט ולכן ,ומנרעח
 וסעסועס ה( )מטלי ז"ל למרו וכן , סעולס כל סו6 ומדפוס , ס6דס 6ח עמס ולח"כההלס
 וסקכ"סש , יכול וקינו כו לספהעסע 6חד כען 6חח ודירס ל5ייר רולס כ"1 , 6דס ככי"ח
 גפללש 0עכין חס . 6וס כני 6ח וטעסוטי סוי , כו מטהצטט וסוף עולמו כל כקרסנייר
 טסולש מפגי מ6י מכיכ ססיריס ודיר , סיסרס סדרך ~1rnlh ס"דס מעלה כמסומלס

 : 0חורס כלק5ור
 דמקת 6ח ו6ך ס( )נראית מפסוק פשט ט61 וכן , פלוני דגר עמס ססו06דכר כענוי כי סעס וכוהן מסרסמס יתירס הנס מס דכר מחננ כטפוס . יתירהבבה

 ש ol~ih פלס טסו6 לפי , כו לספיח ולמס , 6דרסגו מיס כל מיד 6ךרוטלגפטוחיכס
 מיתרון מן וסכ' , סמכס מן ho' . טעמים מטני סטי"ת כו סיטנימ וראויסי6 רככ* כי ס6דס מעלת סקדיס כסטנחס לדכר טר5ס לפי , סנוסניוח קטר תניןועחס
 כ45ש 6מר 1ל6 . אוי סכל 6"כ ממוס כלי )סס וסכתן כגיס סיותס מ5ך יסרבלועות
 ולש יסודס מדלוח ים( )'מטיס כסנניכוח 5לס סמיכות כי ס6' , דירים סכי לסורות"לסיס

 וזסר , סככר6 כ3 כללס רק נעטס לכי 6לסיס כללס ל6 כי וסכ' , א יסודס . עלגסמיכוח
 וכס"א , 5למו כעכור סכרי6ס עיקר כי כ5למו ס6דס 6ח ויכרז וקמר , וגו'אלמנו
 (rr למז , כללס כי הטלומין לס טלין 6כדס ססי6 1נ1' דמו כ6דס ס6דס דס.שופך

 סכז;יע* : ע"נ )ק4ט וע' , שנן )והות "ת )ך ההגס ע"ס ש"ס ("מ יע4 , ת" ימיננ ,:י ש';ש
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faשלישי דל קב"ץ יוסף ר, ההמיר מהרב פשוש פרק 
 כססמעסר ססנס סי6 וע . 0550 יטוהך כ) כי , למקוי יביל כתכס  וי 6עט 3יחסכו"מי

 : דור 6מר דורסמכמס
 סטירת 6ת טיטכח מי כי , זולתו כארך יוהר יגונס 16 יטוכמ יכר כל . חביבד?5

 עע"ן ויתרון בעולס מע"ח ירע 06 6כל , מוכחו ידי י65 )6 מומלטתכמלס
 ש לטנש עעס יסים , סכ) מן )מעלס סט"י כי וי6ננר , סמ)6כיס ננעלה רוס וגוכםסטמים
 מפורססג' סו6 סגכנ סנזיון. כעכור , יגגוכ כי לגככ יכוזו )ח 1( )מיל' , ססעו)ות כגג6יוכן
 . מרפתו חנלס ט)6 כדי , טנעחיס יטכס (b~r 06 כי , עשו לנככ גס סתמם)עעי
 . o~bo מעלת טסכ6 עקיכ6 ר' עמס זס זרך וע) . סכו6ף כערך כלוס 6יכו סכיו6ם"

 : מהורס מעלת סכל ועל , למקום נגיס סיותגוויותר
 ש 53למכ1 6דס כעטם כתוב כי , מוכרת סכ5)ס סוכר טסו6 )ומר b"b . בצלםשנברא

 6ת 6לסיסויכרכו
~7bo 

 טס451 מורס כ"ס כרת 6טר ססעס ועוד , כעמו
 סעטמיס~ כעלי עם יסכים ט)6 פירוט כ) לך הננסור כלל , 1") ר6כ"ע 6מר וככר .סננוך
 1Dbn התקלס כותת סיתס מס )עיין ר6וי 61"כ , "ליו חסמע "6 )ו תרכסל6

 ל% טכהו זבו כי , שסיס כ"ס סגכר6 6דס מניכ סהג6 6מר )6 ולמס , הס'נ~מ6
 . סמיכות מיני טפי יט כי רשיתי טוסן ן' סר"י וכפירוט . כמחלט כ"ס נכרךסיוהו
 לככוב זס 1es ורנת 1 סמלך כיח סניך עכו שיו מהיימס 16 , מסידיו כרגלי ,מסוכר
 תיגנז סטמגיה עקיכ6 לר' לו מספיק זס ולפי . עולמו בו )כרקוח ס' כר6ו 6מר)כר6
 כ*. , סתו6רים ענין )הרן סמורס ספר סגרו) כחכורו ז"ל לר"מ ססספיק ממס יוהר6מח
 מזכיריכם 6יכס S~rn וט"כ , סככר6 סככוד גנני 6)6 כ"ס סע5ס ככנן נקמרו ל6כלס
 . ט6 5ל0 כקמו , טנגו 5)ס כ5לנננו 6"כ , ממקום כרוך , טמיס , קוכ"ס , רממכ6 06כי

 ונקמכן ~כר , סטכלי סחלק קלסים כללס , מייס נטמח ממעל שוס חלק שלסולועחי
 סולט הכ)ינע 6ל פונס וכסיוחו סננ5י16ח כ) כו)) o~bo גמ65 , יטיל כו 6סרסמ)ק
 קינו מס מפני סענייס 6ת 6וסכ סקנסס 06 עקיכ8 ר' 6ח קיער ט6) . עולסיסוו

 כ3 סמתר5ח גוסס תעכס סי6 זו , כסס סעסיריס 6ח )וכוח כיי 6") ,עפרכקס
 סע5וסי סספק יוכן כוס ולרכתי . כהדס גכר6ח 6טר סער)ס ענין סו6 וסוף ,סקוטיוח
 סי% כי 1"3 רט"י ולז"ר . סו6 כסורג גס כנסרג גס ססכס זו כי , כללס כימפסוק
D"D)סור6נצ קוטית לסלק ככערוהי פירטתי ושי . כסריגתו סיטכ דקדקו כלומר , מסורג 

 ת )נרכס כקומרו טיקסס מס לתרן 6)6 כ6 )6 כי עהס )י אגריס מס 6מנס .סכוככיס
 53דק תכל ייפוש סו6 ככרסו ס6ננח יודע וקין ' סכן וכיון , ס6דס נפם 6ח קימטע(
 רסן , כניסו כקנביס ר"ל , כקוס , ס6דס דם סופך )מס( 6מר ע"כ , )ספוט )גוומס
 6ח עמס ס' כי ,יספך

 ס6דס.
 ססעכו. וזס . קליו וירמס כננעסיו יעטס )מען כתמו

 , ס6)סיח ססטגחס כסס קורס סכנחטכס כהחלת סעו)ס )פי 6טר סדכריס )כ)טקס
 )מגן . כעליון וס6ריכס כתחתון הקולס , חתנתן 06 סכפ)6ס ססטגמס ס6ריכספורכס
 ס6מד . גוו)ס מויגס 6ל נככסו קנטים )סני , סחסיכיס ספעוסופיס עם דומיסלכחנו
DV1ל% 6כ) , ססו6 סמגסיג מן וכיוסר כלדק ננתסנת ופסיל מכעס כדוחס מנסיג ים כי 
 מס, ו)6 טיכעי0סו מס ידע ו)6 עמו סננך דכר ו)6 , 16תו ר6ס ו)6 סננלך עסזכר

 יחר5כג וכמס מורותיו וסוייעו עמו רכר וסמלך זכריו וקכל סגלך עס כנר וסטיי .טיר5סו
 , 53דק מלחו מוגסנ ~O51DO ויודעים ס6) מ5י6ות מכירים ספילוקופיס מסוכי כן . יכעסוכמס
S~b06 36 קור6יס ו6גמגו . מ5והיו סודיעס ול6 כתסס דכר )6 וס6) , יעכס )6 יקריו 
 6מר סעיקר ובס . מ15תיו 6ח )כו וכחן תמכו ומדכר , חותכו טתס וסוף עת ככ)ס'

 חכועת ת5ד כי , ס' ככוי 6תר )6 , 6) ככור התפריס סטמיס יס( )תסלם O"Dדוי
 )% סככנו ססס )ידיעס יגיעו סחורס ננ5ד 6נ) , iho מ5י6ות יודע 1פע1ל1חיססמשנניס
 ג סנככד סטם ע) הורס כי6 כי הנ:יננס ס' עולת יגס( 1)1"6 . )כד ס6) מ5י6ות~דיעת

ו~ב5
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 צפף* רעל כ מעפי: פל' הןנץ 1מם ומהי מוב ויה י יז שש"ממושו וילו שיישי פרק אבנהממכה
שדשות

 ז"ל יעביד יוסף ר' החמיר מהרבפירש
 רווי כי , וסכתוכיס סוכל ימייכוסו וס ודכי , וכר מננכו געלם bSסטי"ה לפני וידועים גלוים וקטגיס גדולים וחנופותיו סייס חטטי סכל ר"ל . ש צפוי וץכל3
 מתרה מס דכר ,פמנו טכעלס נזי כי , חסרון כל ממנו ולסרחיק ית' ל6ל טלננות כבזהה
 כי לד( )6ייכ ן 6רס בגי דרכי כל על פקוחות עיכיך 706 לכ( )'למיס וכחיו . לו"(ו6
 כסימטוכ כי ,ס מכס קמר וסיס . מוס מלליס סקרם כהכי וכל , 6יט זככי כל טלכמגיו
 קוי וסכל ממסכותיו יויע ימ' ס6ל כי טיודע , רע טוס מעטוה יהכייס ,ס עיקלום16כ(
 - גבוס קוקוס סכקס סי6 לסייס סמלת לסי , ידוע סכל 6מר ול6 נפוי סכל ואמר :לפניו
 כבכיל סרו6ס גקר6 ולכן , 5וסס ס6חריס קודם סדכריס מרולס מי כהרץ ולכן ,שדחוק
 ידיעתו "י לרמוז כפוי 6ננר ולכן . כותם סרס כנטנמתו סעתיווח ס45פס לפי ,טופס
 , כפעולות סמליעיס ס6מ5עייס כעכור , ס15פס ס61 מי ס,כיר ול6 סתם 5פוי סכלי6ננר וכרוי ודקי 56ל1 56לכו וס6פ:רי , טיסיו קודס סדנריס יודע ססו6 , כידיעהנו6ילס

. 

 OSh )"( וכריס וכמרככות כ"יוכ ככתנחרנמו
~ch. 

 וכהיכ , כקרן לסהסלך ס' סלח
 מעל ג13ס כי ס( )קסת וכתיכ , וטוקעת יוטכת סקרן כל וסגס כקרן סחר4)כגו)כס(

 . ז"פ יסרק) פר' ממכס דברי 6לס כל . טליסס 1גכ1סיס סומר0133
 עביינו לכחוכ ור6יחי , סמסנס צ נפירוס נממויס עכיגיס ר6יהי ז"ל סוטן ,' סר"ייבפירוש

 סעוף ממעכס 5פוי, סכל 6מר . מכרחו על לרסיס ססוספהי טניגיס ק5ת כס קורםורך
 . סכגיה טכהו ממכון לד( ):ס , יך6ס 01פל ס' לס כי קלח( )הסלח נפוי וטעם , סדכוריסדכר

 פרקיס ככמוס טס6ריך וכנוו , מעמס קודס מפירם ז"ל סר"מ ננסכרח לנפוקי זסזכחכהי
 הכל גנר6 נככוך ob כי לע"ס מןנריס 6עס סמקוכליס כי ושע . סמטגסוכפירוט
o~ts06 כי מדכר ו6יכו עירס כספר המ65 וכן , כלל ונוהכיס גוהקים שיגס סמיומך 
 ו"ינ: סדרך ,ס תופסים סהלמוך וחכמי סמסכס ומכמי , 6ותיוח וכ"כ ססירוח.פעטר
 יכחכו היך 61"כ , קוכ"ס , טמיס יר6 , רממנ6 , סע5ס מן רחוקים כנויים 06 כיתוכסס
 סני מקכן ז"ל וסול , סרכ ככווגח 6ותס הסרס קפוי סכל ומפורסמת נלויסוצטגס
 ל6 והוך 6טס לממר יס6 סטננעון יוןע רכוכן כי סטכל על יעכור 6יך כי ,כצחריס
 ססנעוכות כי פיח כתכת וירוככו ז"ל סה"ננ סל וכורו לבגד וסונגר , גכ6 סקר 6"כיט6
 , סלת מסמנוכס לס51י6גו ססחןלח oh לוותו ועתם נכוכ3ים, סחחיס טמיסשוגרי
 על ח6מרו "יך , למספט עמסם נסגכו6 סיסס יסהוס נוי כי , לסרגנו o71s חרכ נתחישך
 כל על on~b ל?כרימ פקידיכ עליסס יפקיר 6מד ומנד , ויגווכ( וייסיר ינוס מטפטלגסי

 קודמת עלמו ססי6 תועתו מטפט קלסי על 6ומריס 6הס סל6 יסינוע ו6ס .פעולותס
 סגלגלים כמגיע ו6ס , 6דס סל לכחירחו ססעולוה יסקרו כן olho , s"~th1לפעולות
 הפפסי ונ6ננין נהורס נודס כי , ככס לזמר טנוכל כ"ט bs ע5מס כנלגליס , כך 6וחסימ5וס

 6מר וסיחון פרעס עבין לך סוקסס למס 6דונגו וג"כ . נרכר פכים מסוק וכי ,ככוכבים
 . ננלך גזרה לקכל סיו ננוכרחיס וסלק , יזוע 6יס על מר ל6 ססטס עלמך וזמקח ,זס

 ידיעות 6ין כי ונשמר , ידיעות טסן למרת 1ל6 גזרות טסן למרח למס רכינוולמינו
 לנו כמיס6ל עכ"פ כן לסטיכ מוכרחים ולכו . סידיעס כקוטית 6ננרת בככר כמומכרעת
h5olכוס נככסת למס כוונהך מסיג 6יכי דכר סוף . יסגור סחומס 6ף ידע סטם , 
 יע15ר וגני מיד יסרגסו 1""כ , מ"ו סתטינס ממס מגע טססס ותטוכחך . ופרעס סיחון 56לוכן
 סחויס וכל , כתתו כסס לעטות עכדיו סכל סל6 , כסס ימהל כקנוס והכסתל ,לפכיו
כיף- עטש סי6 סככו:ס וסידיטס כל~זחית סססגס כי ממכננת סדעח . י"ל לו ססוקסס מסש ולהרן )טוכ ור16י . יוכימ ומגטם , נעולם o~h טוס לפגי ילת (SD1 סטס ס6יןמללס
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 שלישי יל יעופץ יוסף ר' הקמיר מהדב פירוש פרשנל_
 כי. וננפורסס ידוע וג"כ . יותר 1ל6 פתוח )hlcc 6 כמות למחשו על סיךוע סדכריפורע
 מכד גי מעטיו .rb ומכיר יודע , י5ריס כסני פכר16 יה' 1ס61 , כפעעוהיו לפערייסטים

 יהל כי  יופתי עהס כג( )נוכחית כלמכיס עדים )י ו6עיוס , מוטרמים ל66ססרייס
 %1ס ג( )סוסס.ס , )כן קוךס )6 מכמין כסעח , מעיר 6ת )רקות גי' 41רד י6(לכייסיה 4 נגניך 6טר 6ח נסוסךי)יעת )נען , 6חכס 6לסיכס ס' נונסס כי ח, )יכלם , 6תסמלסיס
 )ננס 53דיקיס סטני ידיעת קימם ו6יל1 . יסרק) 6ת פס ~נסוח ס' סגים 6טרתגויס
 כמקתל , סקרן וקלסי סממיס קלסי כטעס יטרק) 6)סי וטעס , ע)יסס טסו מימן6עו

 . יטלל) כל6 לעולס טפסר ו6י , וגו' 6רן מוסדי וימקרו מתעל המיס ימדו 6ם ל6()ילמיס
 טט6ל O"D סמלך דוד ר6יס ס)6 , סחחוס 6הר סוטך וסכ) סלעת כמותם מוחסוסנני
 )כי4 ס6לסיח סידיעס כי לנגרת ס6 , ססגירוסו ו)6 ירך 1ל6 , יסגירו ס' ויקמרקעעס כעלי סיסגירוכי , *רן ס' ויקמר 160) סירך יז( 6 )סמאל כקעילס נסיותו וחומיםנ6וריס
 %יז 6כל 6מר ולכן , )סיות טעתיד ננס ירע ד3ר כל מכע S~s כי , חכתי ע)סי6
 סמם כי 6דס ממסכות יודע ס' 5ד( )תסליס זס ניקר ע"ס סננלך ודון , ק6מר )6ורכס
 ,_ סקר ימייכ טסעדרו. סו6 סממוייכ גדר כי וע . מפסוק זס )פירוט לכך' וסיח .ס3)
 ס6ומ. ומחטכות . סוים וסעורו ת5י6יחו ס6פסר 6כ) . סקר קחייכ טמ5י6ונזו סכמנעעור.

 זכר ע) כי וקולי , ירוע גיר לו טלין ססכל חסו , כויס וסמ65ס טסעדרס6פסריוח
 ושן רולס עין ז") וקמרו , יטמע ס63 6זן סגוטע גיס( 6מר וכן , )מעלס יןועיס מססנרך
 כ3 . סונור וסדכר סעסוי סמעסס , 5פוי סכ3 פירט )כן . סמעטס כטעת or וכ) ,טומעת
 סתנ6' כיון ל6 )דעתי , נסס 56)י ספק 61ין )מנין ככומיס ססס 61ע"פ : דכריו6)ס
 מס SJh . מוס מלפיס וסגכי6יס מתורס כל כי , סיותס כעת סדכריס י% )יייעתונכס

 מנוט. כולך %ר ומעת ומצו סייס ססרככח ספק 6ין . זס ס61 סתנ6 ככווכםט6חטוכ
 ס6י , דננו 6טיד יס6 ד3מ6ךיס מ6ן ס6י קט( )מנת S~r סימרו כמו , )פע1ל1חיונדו)
 טסי6' 6דס טל כפנו ננס עכ"ז 6כל , כמלות ולדקן כחמן 6"ר , לדיק גכר יס6 דכ5וקמלן

 עיגלו טס6יר מי וכזים , סיטרס סדרך עממור ממרו SD למטול יום) סג)נ)יס מןלמעלס
 מסם; ויט , סכנחס כפי פועלים וסם טכטס על גם6ריס ס6כטים רוכ 6כ) , תורס טלגמלחמחס
 יותר כרעתם מוסיפו ג"כ 6חריס ויט , כסכגתס טסיס מס על כחירתס מ5ך סלמוהטסוסיפו

 ע3 סטוכ י5רו טתס) כספך טעסס מי וים , )רע מעוכ ס:כהו ססכס מי וים , הכנחסטל
 מ6),ו' 6חו 6וס ,( )קסלמ ע"ס סלמס 6מי וע"ז . סמסטר מעטי 6לו 6כ) , מרעיגרו
 טסתי , )כ16רס כמטוסו מקמרו טתכין ר6וי 61ין , מ65הי )6 6)ס ככ) ולטסמ65הי
 טכ6מנ4 סעס"כ )חיי כלס טנחכטרו ז"ל וקמרו , סיו תןקכיוח 5ןיקיס כמס ע"סכדורו
 עכז 6כל . ח"ו עסיסן )עז ע"ס סנונך יו5י6 ופיך , )כ וסופי סמחיס ח( 6)רלכ.ס
 כ% ובטס , )נמרי יסו ע) ויכנמול סכגחו מפך טיפעו) מקלף 6מו 6דס מ65 כיעכרו
 גם6רות 6כ) , סככהס לנ5ח ססכל חנ3ורח )סן 61ין סדעח קלוח בסן לפי , מ65חי ל66)ס
SDט5פטר מס כל סדורות כי סוף על וננכיט 5ופס ית' וסקל . לגרוע 16 )מוסיף מכעס 

 סטמיס כר6 סו6 כי , לטלום 16 למלחמס , למוח 16 לחיים ob , עולס טל טועו כפיסיסים
 וכן , יועם )6 ואיך עריס סס 6טר ססכע ע) וסגימס עריס 6טר וכל סקרן51כ6ונדסס

 סכמירכ4 גהן 6כ) , ך3ר תמנו כעלס ל6 והולדתו וסככתו 6דס ס) טכעו )פי סר16יסדרך
 מסגרמיכו לכ6 סר6וי סרע ולע5ור , ככגדס ולסעו) ro(:1r לפט) סכ) על למטול סקוסכיד

 3 )ממורל עוד וקמרו . טמיס מירקת מון כמיס כידי סכל ז"ל בכרו וט"ו .גיטמיננתס

 וסוטו נזרס גוזר טרגי רייק בי ננוטל ונזי .כעולמי מוסל 6גי לבסיס ירקת מוטל לדיקכג(
 )דגריס ולז"ר . כלס סתורס ככל כל לעין סמפורסח ססקדמס 613ת יודס ל6 וחי .גנכגילס
 רדיוס. עומס סו6 6טר ערו 6ח יועהי סככי כי כהפיס וכהיכ . ועס סוס ~OD וקם%(
 כר , עכטיו כסס וולס טמירי מס מ5ן 6)6 כ: אוננו סיס סל6 כסירוס לר פירםסרי

05

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



 ש הפוגשה ר%מ יסו וסלל , ~דון סש?ם ולטוב . נתדשן ישישותז 8י'ל% שלישי פרק אבותממכה%
8%1

 ז"5 יעריץ יוסף ר' ההסיד פהרבפירוש
Qh;ע 6ח ימנו וגם יטשו כס or- ע"ס מ"ר 6ננר וכן , כן יקרס Sbx'S 

 כי )ט"
 לנגשי.

 סרעס 6ותס תקרס כי 1ל1"6 , וגו' מי כעוןכי מן סקטס ערסך ו6ח תריך 6ח*יעתי.
 סנכ3ד סעגין לפייר מטל לך )6:נטע . )סעיכ 16 )סרע 3יךס מסורס לעולס סכמירס311)
 לפגע. ויט , רשע וסטני ומכס לדיק סלחי 3ני0 סג, לו ים 6' 6דם . שלס 5יור כשכל'יטש

 סכרימס )6 ס6כ יריעת כי וידוע , ססייף יקח וזז סספי יקח of ולמר , וסייףיספר
 טסות לע"ס סטי"ת וכן . 6מד כ) מקכע יודע טסו6 מס כפי יייעחו כי , ממס 6מישם
 ל6ךם סכמירס גחן ית' טסות לפי , לידס יריעתו תכריח לnlloS , 6 טצתיד מס כל*וןע
SDYית' ס6ל ידיעת כין מכריע , גתוכס וסרטות , קפוי סכל סהג6 1),"6 . עולמו כר6 וס 
 וזפ , טפירסתי כמו סיייעס ענין סוןיעכו קפוי וכמלת . )טחיסן עקום מתי סכמירסיכין
 גסס כמקוס סיומו מ5ד 6כל , )כ6 יכרימס ל6 , לעיר סכ6יס ו5ופס גבוס כמנול מטומןגי
 , )חזור סכ6יס כיי וסכחירס , כלכס טיט ממס יטהגו לcb 6 לכ6 עחיןיס מס כייורע
h)&Of5 יקרס SD נקעילס זוד ענין סיס ו,ס , סמטה Shnn וננכיס לטופס ס6וריס כממז"ט 

 מס וגמכע וכרם לו ומנידו , דוי טל כמירתו מ5ד לחיות סעתין מס , סדורות כ) סוףטעי

 ק5ת טיקטס מס להרן 63 , גרון סע1לס ונסוכ . גהונס וסרסוח יזמו , לסיום.ומעידי
 ק5פ ננוכרח סו6 זס כל כס סקוס גיד טסכמייס n"Db כי , ונפוי סכל ססתמ מסגפי

 ככונו סעודי 6ת זן. טסט"י h"rS , שמיס כוכבי סטווהוסו מ5י 6ו סכגסו מ5ן 6ו ,"כמטטיו
 , סככהו הו כניו כוככי סעוותיכו מס ממורח ל6רס לו ונס , 6דס בגי סל מעטיסס לפי,%
 כיוטר דוהו וכן וסכנהו מצדיו , סכל וסוקל מוקר סו6 כי , ותכלית סיעור לו 6ין ירויתוכו
 , )כרצ ננוכגיס מכעס מ5ך ס6גסיס ק5ק רו6יס ודגו , טכמס 1)6 עולס ל6 לפניוידין
 הסלת , מוגבהי כעוון. סן נ6( )"סיס b"rS1 , ומעטיו סככתו מסכון ליזי נ6 מסכלושמר
 עולמן כר6 6טר כמסדו טי,כירכו טען ולוס , רושי וסוך עעיס יפס עם שדמוני ס,(י :מסי ן טימר כננו , hpno )שוהו מוכן סכעו ע5ן סיס ס"ס רוז כי , הזכור 6) ופסעיועורי

 מטמהו ויזכור עליו טירמס רשוי 6"כ , רע ךכר ממנו יננטך וג6 )כל טו3 סו6 6טר מוכו.למען.
 . ולנזר מסכר 56ל דבר 6ה"כ , ספונם 56ל ו,סו . כדון מעולס וכסוכ מ6ננר וסול , סככהו"צ0
 כנן , פכיו 3171 ס( )כסחר כננו גוולס מענין סו6 רוב מלח 56לי . המעשה רוב לפיוכהכל
 6בל סמעטס ככמות ס:י"ת ישגיח ל6 כי ושמר , כמוסו ורכים , כניו נדולג ז"ל;ט6תרו
 עס זכיותיו יטהוו ל6 סמע)ס 6ל 3סנעו מוכן טסו6 גני כי , פעליו עס נערך,"63יכוחו

 וכל ro יטר כי לסניר , סננוכן טל כרוכ ימסכו זס ט) זכיותיו ומיעוט , מגברו טנינעוגני
 טוסן ן' סר"י טל דכריו סיום לך 6כתוכ ועכס . סננסנס כפירוש מכ"ל מס זס . נ6מוגסמעמסו
S~rסהטוכסן קוהו נעע ל6 ופרעס 1"ל לסר"ס טסוקכס מס לתרן 6מר , 1"ל סרתנ"ס עס כויכוחה 
 פרכס וירק מ( )סמום (D"D , ס5רס מחוך 6ל6 שסוכתו סיתס ל6 כי ל3ו מככבי סיס כ61גי
 , ככמירנ% טסכימו כי סר5ון , לכו 6ח סככדחי 6ני כי י( )סס וע"ס . סרומס מיחסהכי

 שפעינו לפסוע סטרנר4 מי ע) רדוי כן כי , 6מר 6ליטע ע"ן כו6 ממס סכ3ןתי ח6מר.;ולפף
 36) , סכי לסילו 1bk5 סיט וכיזו , וסקולות ספרד 6ל6 יכיר ל6 6101 , וסקולות.'יסמסר סכרי מןל כי כ:"ן ור4סככו , נינו סי6 מניס כל על ס3מירס 6כ) , יטוו )כל סיגים6

 ככד עס 6( ן'פעיס כשוערו ; ס:כדהי מטס גכ3ד ומס . ומנפט ננלכ חטוכתו 6ין כי רסיס..י
 רעע )ו ט6מרו כגפר לסט מס) וענגו , )טו3 יגימוס 1ל6 לכךוס כשזעו סערות רוכ כי ,וצון

 61גכ* ל6! )דנריס , כן ססי"ח יטטס יטרטר עס 61סילו , סמזרס עליך סככך סל6גסליכס
 כנידר 6נג , פכיו יסתיר 3תטו3ס סוף 6מר כי הינוס ואז , ססו6 ניוט סני הסנדר"יתמחר
 בפ , פמיניסט גדרן 15תס וסכריני ט( לייקרה כחיב וכן . יעכפס על- ה:ונתס 06קגנמקס

בם

ק

- -
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שרקג
, 

( שלישי ווי יעב"ין יוסף ר' ההכיר מהרב רחם פ

 4 חייי ע"י ומונס זכ6י טעי ,כוח מנלנלין t~nir)s וס כל גלו וריאל , שתטוכס 6חר014

 ן מוטב כין ג:וכ כין ס6פטר טדי כל מעוררים וממעל , לדליקת מוכן סינס שעןעי * דקים סעכיכיס 6ל0 וכל . סלופו יפק כי כח( )יגויס , קיוו 6כס 1ס6לסיס כ6( )סמ1תיכהיכ

 6יך סימון וענין . לטמ6ל כין לימין 3ין כסטות סכמירס וכידו , סכלנו כפי יפעל 6חד4כל
 מיחס מייכ כו , כו )דכר סרכ כזקק לננס סו6 גדול וחימס , סעכיגיס כקלוגלל

 ככור נתן סל6 6יוס וסר6יס , חי סיס נוחן סיס Dh 6כל 3ננולו עטר יטלטלשחן
 ס6מורייס עם לסלמס יטר56 מת לחת ט65 נוין עוטס סיס כי , סיען מטל יותר גלול"יום סל. מטbiot 16 , מעליו יסוקל ויט כ( )נמדבר כמ"ט נסרג bS ימס יטרלל לקרוח ע6נ

 סעכין 6נל , המיס כריח ספר כי ועוד , כהדוס כן טלין OD , וכמממרחו ינו תמתטסיו
 לפ סם ועוד , ידועס הומס על גזר ל6 וסמ5רייס . נניתס מיינ טסיס סכחכחיכמו
 כל ר6יחס ג( )עכס שנכיף 6מר ן כסס ס' נקמח לתת ל6 , )כס גרוע 6ל6טשו

~rEp) 5?סב( 16מרו ,ס , מלריס יטייח על )קמרו ספסוקיס 6לו כי , ע4 ממסנותס( ~המרח 6קר6ךוגיוס קיכח Sb וסמם 16מרו 011 , חילק )סככי5 ומתפלל , מסם לסגקס 06 כי מכוונים סין טל6 מעטיסס כסי טטפטסיסמל ,. חירקו 56 סעס 6ל מטס ויקמר יד 
 מרוגב כי , חוכס ירו SD סנתגלגל לנני ננהייניס ולכן . סרית טסמריכו לקרינו כןטיטסוע
 ומט6כ1 , למ5רייס 1ל6 ליוסף מט6ו ויטלטל . סם"י מתסכת ל6 יןו מחמת זו נ~6לפכו
 מסכר י3( )סס פס"ד , כ65ן ולנ6ל1 , 65ן לעודדי לעכוד וענטס , ס65ן טעירוטיס
 כסגנם מסט מט6 ס"ס ויטקכ , ככס 6ננר ל6 , סטנין וס Sb לרמוז , 65ן לכסיקמו
 ע"כ . סמו ונרוך 3"ס כננספט וסכל , כככוד מעט תעכס , ס65ן 6ל יוסף 6ת,בתלמו
 כרב מתירן ננס כל ג"כ יתורן סתט:ס לפירוק ומדברי , 13 טסוספחי מס טס זכריוגלל

 לדכריו: דירי 3י1 טיט דקכספרם
 4 יך5ס וספל ס' רכ( כי ק!ה( )תעליס כפקוק טרחכם מס ידעת 5נר . צפוישתכל

 כל. ספרטי ניכר כסטנימו כי , כללית סטי"ח סטנמח כי לומן , 5סוי סכל 1ל1"16
 לכעכים יוכל ל6 סככ,ס כךרד טכססגימו וןס ככמר ל6 , סימנו למעלס 63סרסכן
 טוס , מ6ד נכוס ממגדל קטכס ממע יר6ס 6סר מס5יפס מסל DD ולוס , סגככך3ד3ר
 רקוחו שעין ס6דס כסטגמת סמי"ח ססנמת טלין כיקר ; סכ5 וכקומרו , לוננמלס
 1556 , סגם כרכר לסכיט יוכל ל6 סדק שכסייטו , מרחוק מ6ך ןק דגר ורולסלטופס
 מ3 סטניח טפתו ממכון לנ( לטס קומרו סו6 , 6מת כרניס סדירים וכל , מ6ד עד,יק ן3ר סנהו ובמכון טרו6ס ס6' . נסל6יס כסטנהס עגיניס סגי נמ65ו . מ6חו 5פויסכל
 וכרכות , ננ6י עד דק ךכר מל,-6וח , ייגע 1ל6 ייעף ל6 מ( )יכעיס חסו , סנן יוסכיכל
 : or "ח ודע . לתכנתו מקר וקין 6מר סמוסגמיס סיכריס1

 וסיכר . סתעסס גודל ל6 , מפעולות רווי ז"ל סרמכ"ס פירט . המעשה רוב לפיובפנל
 מטינר כי , לספך סי6 טסכוגס לטכות סו6 קרוכ כי , סמעסיס רכוי סיפרתלקוי

 ר,"5 וכככר* , פניו ורום , סי6 רכס כי , כיתו ר3 כל 6( )וסחר גדולם על רובלמון
 סרב' טכתכ מס hlo ן סננעטס גודל סחכ6 כוונת כי נ"5 ע"כ . נוכרים רכ , רכשעמס

 כ4 , טווחיך נחלתי שט( לתסל'0 נז"ם וסוך , גב( )עכס מחכרו סנדונ כל סמ6מר3ססכמח
 סמכלעפ סמלות נקרשו כן .על , 3נ5י6וח bloD מס מעיך 6נל סדרר ממ5י6 6יעסעד
 ע3 6מנס . סמם וכי סטון כי )כס( 16מרו וגס , 6מחקס על מורס סעיךס כי ,שדוח

nistna~פע3 כי ןז( )6יונ , כעכעו לוס קימו כי כרמי על לכי סיימי ן נטיהן 6מר 
 פועל כר~וו ט6מר bo' . דנריס ג' לדקיק וטוי . ימני6כו 6ים וכקורח לו יפלס%ס
 נכגנ וק5כ שע;יס טטכ,א 5דס וסא"ל . יהמ63ם תכ)ומוי כג' ו6דס 6ים וסכ' , 5ערמונסכי

י(י~
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 קסנות הרק"ם. של 2ל פרושה וקצועה בעןבון, שהון השן אוטר סלהי"א 5ילה שלישי פרק אבותממכת
 :כא לקות לדשה וכל ן בוספת והיד , *תוף ומפיקם , מגיף ומם~ןי ,ופחוסה
 מויוהוש ךללא סרי:גהו סשךם מן ונפרעין יום סקל הדיר טמ~ייין השסים יאכלסן

ויש
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיד פהרבפירוש

 לסכר יזכו ס)6 מחחנל סע5)יס , ,ריזיס , 3ינוכייס , ע5ליס , ג' ,וכסס , ידועסעובט
 סכיכונייס ,"סקיוג

 גותי
 סקכ"ס . סק5כס מלכו ליום )סס מנפיץ סוריזיס , ק5כחס )מס

 יזם ט)6 פגיו SD~ )סוכליו מטכס סרטעיס , סלמתי סטכר )חת 6ער מכית ס3ע),סו6
 כסס ממניח ספסור שוס מלנך נשרים ס5ויקיס . )1 ,וכיס וסנעוגייס . טעמתיעעונ

געוס'"
 31ז"6 , )פגי 6לסיך ס' סקרם גי מ( )נרוויח , ג6 כסקרם סרמוזס כסטגחס א

 6כל . כו דווכיס סעולס רוכ 6סר סו6 סורך כי , כו ססולכיס סס מעט בי ,"6ורמ
 ססניס כו 6ס , ינעי6כו ולמר , )סת6זר 5ריך כי , 6ים 1לז"6 , מועסיס מנס עליסשני

 : יזהר 1לn1CD 6 )6 מעל פע1לחו )ו יטיס 1לניגוגי ,מנו6ריס
 ט3 ה( )קמלת ם . בערבון נתון הכל אומר היהטמוא

~Dh 
 סר:ט )נעטס פחנס יעטס )6

  כממסכון ממי ר"ע מטל  טס , רע לעסיח 3סס ס6רס 3ני לכ מל6 כן עלתסרס
 פ..( ).1מ6 כטמרו , נוט) ס61 כמגס כי חוסכ וסר61ס (s5h  סורע ולילו סחנוני נידש6
 , כטרכון כהון סכל כי 6מר ולכן , לאלתר דמי יטיכנhSI 6 טכח6 מכי כטרף וסקי)כ16(נ6
 , סחייס כל טל פרוסס ומ5ודס 6מר , כורח לם)ס הוכ )כטל לו טלין סכטרו6ס ערבשיט ולפי . סערכ סי" , כייי נרך כנקנס , סקכ"ס סל כידו סי6 6סר 6דס סל גישתויכי
 מקיף וסהכוני פירטו וסמפרטיס . נסמורחו נ6גטיס מפוגע זס כמגמי , וגעששימס Csrn~n סג" לסחעוררוח מס) סו6 56)י . מקיף והחנוני : ממגס סינים מי*6ין
 כלי סח:וני לו יתן לסכוס קריכ וסולמך 1 סמטכון יומלט ידוע לסכום טנסניעיסחכו סחנוני כיד ערכוגס 6כר שטיס סגי כי , זס מס) כ6ס ומס . טכח)עון סקפומגאטון
 כן . מועט נדכר ספנקס על )כחוב סח:וני יר5ס . 1ל6 כלוס חייב אינו וסמני ,כמעות

 or וסנור , ערכונס י6כך עד לסם מקריך "רסעיט , ל6)תר סט"י לסם מסקסאםנןיקיס
 : סעליונס סגנטנכ טל מססטגחס יסופק 6סר סספקלסלק

 , סכתיכס סי6 סי6 ומעכירות סמ5וח עסיית כי סוררי . כותבת והיד פתוחהתפנקם
 6מר 16 לרכו כ) לחכות סכ6 מן סקכל 6חר פנקסו על סכוחכ כחנטיוקינו

 קטינות )י קנס 6מן פרק)יס )ו קכס , יעקכ כן הליעזר ר' למקמל מסכיכ . ממגוושיעכור
~Db;
 וסס:קס וס"ה . סכחס )ידי יכ6 6יך קטיגור וסענילס סניגוי סי6 ססמ5וס וכיון ,

 : ז"ל יונס רכינו סירם כך .פהומ
 סנלבליס ענ,פי  עווסגים  סידם ורכי גי סו6 . "וס בכל תדיר מחזיריןמשנברץ

 ל63 סמוכנוה מסרטות נ5ו)יס ככור6ס סדכקיס וס5דיקיס , כורטס3ר15ן
 פקןי וכיוס לכ( )נמוח קומרו סו, , ילוכדו פקווהס כעת יוטלו יסרסעיס ,שכיסס
 סגלנ) כמיספך כי , שנס המוט )עת וסקס נקם לי לכ( )דוריס , חט6תס סליכםמפקדתי
 ע"ס סתלך סלמס אמר : יום ככ) סממזירין כגכ6ין סן וקלו , עונם יזכור )רטענ)יסס
 6ץ כי ידוע כי , ככך סטיןת ממן 6יך התמס 6ל וגו' וגז) רט עומק 06 ס()קפלה
 יסתלס פן לסלתו מתחר 6עו מלוויניו למפרע ידו ת65ס וכנסר , ידו ק5רס קטור"סר ודם כנטר ססי"ת 6ין כי וסחט1נס . כוס ימפון ו6יך ור15גו מפגו כוולח 3עעסתגויס
IDf~6יכ6 סל6 6רס 6ין 6סר ססי"ח וסוף , כומר נכוים ננעל גכוס כי , ססו Sb ידו 
Db51ננסוק דיכו סכל יעכרו ממס כסכדח 6נר סגסר על )עומד נוטל . תנוסו גפסו 
 הע זס מלכד , כליסס וננוסיס . נערכון נהון סכל ס6מר זס , טמס כולו כד קוינובל

 כך3ס : ורו"ס . סגי 5מי גת,ס בעגור 11"6.כי * נהייך, פרדס עוגנן ם."ד'וי
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 שלישי פרק אבות'מפכת7%
וורה- טז %ץ שיןוךף ,טח לקץ %ף טין ה?ה שין סם איטר 3ו4נרלןלשיף רשיי כא : לפעירה מהקן וסקל * ש9ת יין ךסךין . ששכוכו טה (סמולטש  ז"ל העב"ץ יוסף ר' החמיד מהרבפירוש
 וסנכל~ן- סהמר ונס , )נטר יגיע טרס' נס ס76ס מן ונסלעיס . )מקוס ט)ומיסמרכס

 : ק6י 6קר6 דחג6 זס )פי כמ65 כן ו6ס .ממזירין
 ית* וסקל עליו )כ6 מוכן טונ סיס כי st/r טוטן ן' סר"י פירט . האדם מןובפרעין

 יווה. פייתי bS סה1)ס יקמר וכoTb , 3 כ) ננועהו ט)6 פועל ססס כי , כטכעוסועות סמונ* וסם מייס סם סחורס כי ספירט מי ויס . ירע )6 וסוט ממגומנעו
oraממביל : 

 מס כפי 6חר כל יט6 כי , סנניתס )יום ר(מפרטיס ק5ח פירטו . למעודה מתוקןוהכל
 לע"פ , י"ל רט"י פירוט נכון ויותר . מוכן לומר לו סיס ספורוט ו)זס .טעטס

 לעוס"כ מלק )סס יט רטעיס וקמו 5דיקיס 6מד , )סעווס מתוקן סכ) 6מת דיןטסדין
 כערכון נתון סכ) )ונעלס סגזכריס סדכריס ר") סכל כי טפירט ויס . ע"כ נפולס)כירס
 ממס יותר ליקמ 6ין ולכן , כורתו )עכור מסם ססכרחי ס6דס לכטיקח מחוקניםכבס
 רכער גסס ספירוט 1)זכ , )נכס יסעיו י"( )נר6סיח לחסון סעויס כקרץ תכן .סקריך
 כילתה נפוי סכ) מ"ט כנגד . )קודמת כיקור בהוספת ס61ת סמטנס ונכס . 1"1יונס
 * לו וטוכ רסע )ו ורע לדיק רו6יס 6נו וסיגיך )ך יקטס ט)6 כדי , כערכון גחוןסכל
 DD וכגגו , ~וטל כ6 )יטו) ורולס וכ) פתומס סחנוח כי6ר כחמס וסריגות ננ"טוכבגד
 6יד כי k~f3 טסורס , סמעטס רוו )פי וסכ) ~'ט וכנגד , וגפרעין ניקר  סגין מעגיןטסגיה
 לם6ו3 עניינו רק , עריס ווין וססכחן סמפט )סענניד יחפן ל6 כי סחכמס לפי סדיןסגין
 )כי6ור' סמך , כעליו עם כערך ססו6 סמעטס וגס , 6וס כל כטכע סו6 6טר סמטטסעל
 . 6מח דין וסדין כסוף וכ)) . סיטכ כ6ר סוס סטרם סמכ6רות ס6חרוכות מטכיוח סג'זס
 טכי6וי 6מר 6מר ע"כ , 6מח שיגו טסדין 5פוי טסכ) 6מח 06 לכ6ורס )ר6ס סיסכי

 וסכך כקומרו כיקר )ו ורע 5ןיק קוטית שמגס , 6מת דין טסדין , )ו וטוכ הטעקומית
 כפח"ת לסעודס ועון , מוכן )ומר לו סיס ז"ל סרמכ"ס טלפירוט ודע . לסעודםמתוקן
 ע3 הגר טקר6 מי ע) ס6רוך ספרק כקוקו ז") ר"ננ מ"ט ידעת ככר ומכ"ל .סלמ"ד
 כגרמים כוהנו מנפל 6דס מס) וע"ד , סרכס וסטוכ מעט סרע כי וקמר , כעעיו מכסיסיס פד ככנרו חרכו הנר 1") וסט , גקננס 6)6 קינו סעוס"ז כסיכהן כי 61מר סט"ימעמס
 ומזכך , כמולדו יסורין ססוכ5 )ימיך הספיק )6 זו והטוכס . סיחרעס , )עולסס5ריכיס
 6י4, )פרוזדור ס:וס"ז כסילקמ כי , ס6מת 6מר ר"ט 6כל . 6ור לעננל יתן למס נ( )6יינטען
 כי , סמן ככמרן וממס) . פרקלין מסעוס"ז טעטס לנני סהרעומח ממכס . כלל קוסיםכ6ן
 )סחדכיך כוכתס כ) 6טר ס5ויקיס 6ננגס , ממכו ננחפייס סיס 1ל6 תמסר רטטיסבטן

 ממס גס( )חסלט ע"ס סמלך דוד זס כיקר וככר . כינוסו מצן כעוס"ז ימ65ו )6ניו5רס
 ,, ומקוב) מתוקן סכ) 1)ז"6 . סעוס"1 נון  ס5דיקיס תקות וזס . טסך 6ת )סודות)ט)) נפטי 6 וגחת מ6ויכי טס5)הגי , 3י מטגכ מסייח על עוזך סטיר 6כי 36) , )6כו)יגיעון

 וככר . כהיכם רעכון טנר ז") וקמרו , וסערו מלמון ס:ודס )סיוחו סעוס"1 תערוך06
 מכועס נרפותו סיכסס סד)עת ככר 6טר סעו)ס קומות במסידי 6חד טעסס מסידעת

 : כידיוטותס
 מיונן ממפרט פירט . ש ארין דרך אין תורה אין אם אומר עזריה בן אלעזר ישביבא

 ספריות תכלו טככר כעיני גנון ו6יגו , יו5הול: סן מתורס נין כי ,מטוכוח
 וינסו 6כל מהורס ניפוח סמן מסכי ספרק נקחלת כהכהי וכנר . תורס ריח נלילנים
י. ספסל-, יפסיד )6 ע5ננו )ענעי כילי סו6 וטס . במטס הלוי טסות מס עלהי O)DDטלק
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 77לס שלישי פרק אבותמם2ת

 טין ושת טין "ם , סלמה טין קיאה אין ןראה,"ם אץ סכלה אץ 08 *אדוה
 טין הורה טין שם , הורה טין קשח טין סם ' דעת שין 4?ה טין שם 'נקה

קמח
 י ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיר מהרבפירוש

 סם כי מ"ט סותר כרקס , מדוח ככעך ob כי סחורם תתייסכ ט63 ומגט . שלמויך
 , עלס ט3 ננכסגו כפטוריו ככונן 6רן טויך וסכ") . אליס יקדימו ואיך סתוררי מן*651ות

 כי לינור , עולס סל מכסנו ויחר סחיס 6כילס כחים כנין קיננס טכ*כס ק5ירסהכיעס
 סי6 כי סחורס נום"י סיסיו זולתי , עליו טסם מס על כלס סרכריס 6לס סט"י כר6)6

 ע"ס כמ"ר )סק.( סכת כמס' ו6ננרו . דרכו הלטית קגגי ס' ח( )מכלי כקומרו , )עולםקימם
 מס תורס לכס ים נ;כ כלוס , "3יך "ח ככד כ( )סמה( ניהרס כחיכ למלקכםטימר
 י 3גלוהכו k~ro סאון ומהחיל . תורס 6ין 6רן דרך 6ין 06 סחנה מקמר וסוף .לכס
 , יקרו ר5ון למסוה bib ככרך bS וכי , העולס ,ס חכליח סו6 וכי , ס6דס מעלםכצן

 : כע"ס סכפרט וכמו , סמעסס bSb מעיקר סו6 סננדרטול6
 וסם סתורס הלקי סגי זכר ככללס סתורס עכין סוכר 6מר . יראה אין חכמה איןאם

 סיריוס כי ו"ננר , סיאנס ממדת יוכקין ל"ת מלות כי ורע . ל"ת וננ5וח ODDמלות
 מ5י6וח סה:)ית נננסך bs ו6ס סמכמס, )ס קדם )6 06 כהדס ההול ל6ס6מחית
 טלמוהכו עיקר חוננת כעלי 6נו כי וסקנס , כמטכם סיתם ל6 וכטיפ כאססמגכס

 נפעל: סכל טסס סמ)6כיס ספךכמעמס,
 פתי כ:נרהיס כי 6' . סקדמוח פתי כל נטען סמ6מר or . הכמה אין יראה איןאם

 6דס וסרטים , ס"ננתיח סי6 כורטס וכחיכה . כור6ס וכמירח עומס כמיכת , זהעוחוי
 סננל6כיס כי , וגו' סגן ען מכל כ( )כר6ס'ח כורתו לו וטמר פטמו מ5ך טלס הסיסוןר6סון
 , סטכל מן עכולחס סטכל מןטמענכ

~)Db 
 עיקר יסיס נופגי מתכל סיאנס ס6כטיס

 סמון מס סיסכיס מס סס"ננת סכ' . מ6ד זס ודע , מסחמסיס סיס ממס ככויחס'
 , ס6מתיח מהכמס סי" מפעולותיו ש"ס תיופו טמכמחו וגני , וכפם סמ5וייר ננס ODלנפט
 ס63 . ממעמיס הכינים וממס 6רן קפני סס 6רכעס ל( )מכל' סכתוכ ס"ס סנוו)סיר~ר6יס
 וכסממית וס"רנס וסספ:יס סכמליס , ס6דס מכ) וימכם עליו טכ6מ/" מי סקרםחרקם
 סגמ)יס כי וכס , כמיעוטו סרע הינחרו וסוף , מפעולחס סנר6ס מ5ך מחוכמיםחכמים
 קרמם סיסיס רשי הסיס נר"ס ולכ6ורס ן מחורף צימוח ממיס מקין כימותכורחיס
 רנני תרגלכם כי יתכן )6 כחורף טרחם כי יכחשו פסס לננס 6כל , ומורף T~pלמישע
 יוהר סספניס וכן . כריעופו כרע יכמרו לוס , 6וסף יננ165 ל6 כי וכוך , כהוננרסעולריס

 סיוחס פיכחיכו לננס 6:נ:ס , כריות מזונם סס לסיוח גסוס כסיות לסם סיסוטוכ
 כקרנס וכן . כיחס כסלע לסוס כמיטופו כרע ינהרו , נפסס 6ת סמכקסיס להןגמטרס
 טס61 כנכעסי וססמננית . נפסס על לטננוד ליסטם ~os נעטו , מעלס סיוסיענו לולאן
 , טלננות:ו על זמורים , כנעים לד' ירמזו סדו ט6)ס , סז6ת 0סערס כ6ס וכמס .5דם כני נהלכוגי סס לסהע:נ נלך כסיכלי טהסיס כדי 6דס כידי לסחפט והנחר ,שקוף
 כמו כססנו למסור וכן , מסם טימטר סרת נעבור סזמכיוח מעונות )עענ לניוטיס

 כן0ןון סמ63כיס S~b ליתדו ודמס . סקכ"ס סמלכיס מלכי מלך כסיכלי לעמודוסטממיס
 , מכס 61יככו כחכמס גדול חכם יט כי יחכ6ר ססקדמות "לס ועם . olbo 56לשקוף
 cb ס' ירקח הכמס סר6מיח כיון b"rS1 , גדול הכס וסוך 6חת 6וס wh~ D~Vיוים
 סחכמס סי6 סגם , ססס )קךוסח )סרינס סנמסרס CUb ור6יגו . מנמס "ין יר6ס5ין

 6ין ירסס 6ין cb כי . יודע 6כל , חכס קינו )ספך סוס כהורס גדול 6וס ורעינו ,כקמח
 טר6ס 6ח סנוט ככיס על et~bth כהכי נכל "ער כןעת . ביבה שע רשת S~H*1מ --י : סכל תלוי מס כי מ% זס וסנן .מכמס

ופ

------- - - -  - - - .  -  -  
. . -  - - - - - . - -  
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 ן11 , דומה דשא ן9ה מעונשיו עקשה שח_מתו b~*h שמר כלה הוא כנ : 1סחן שי'שי פרק אבזהמפכה 78נ
שרושש

 ויל יעב"ץ יוסף ר' התסיד פהרבפירוש
 ידע 6( ויכעיס , ועכדסו סכיך o5b' 6ה דע כח( )דס'hth~h 6 וטטוחס ננפוחיוימטקס
 מ5ותש נטשר וסוף , "לפיך ס' כי וירעה ז( )יגריס , ידע ל6 יסר") , קרסוטור
 על ש3ק 1") טסרמכ"ס D"Sh1 . לותי וידוע כסכל ט( )ילעס ספרטס טמוכמתעמו
or6חר למפרס מטנ6ננין ע5ננו דכרי כפירוס )ככיף טכ6ננין ר6וי יותר , ממורס כספר , 
 . ס' נ6ס r'lh' סדעת סיח ס)6 סוכ 16 וזיכיון עגי דין דן כנ( )טס 6מר ע"ס1סו6

 ועוטם כור6ס 6ח מכרת טסכפט סור6ס סו6 כי , ונכיון הכי יין דן 16מרווסטחכל
 כעקמו וסו6 . כססכל סי6 טססכרס , 1p1b וידוע סטכ) כננלח ממכוון וסוף . לטמסזנריס
 מכמס זס מכלר סייחי ס6ריכוה 61)מל6 . סטכל מוסר לקחת 6( )מסל' טלננסלקמר
 rD(1 יט מדעה ומגס . ורכו יורס טס6גנת ע) סומך 6כי 6כל סהורס מןמקומות
 , כ6ןם כגוף כו6ס קונס סנאט טיודעת מס סו6 מנכח ומס . נפעל ממכו וים ,ככח

 סכסמות ם:) סמכמיס 41"6 . סוסו ועד כטולס ננסוף ומכטת ס5ופס יוחנן ר'כמתמר
 כק5ק סוטוו טס טגס 6ננרו מגריס. עכין למס וכטסוקסס , ככרית עמדו לסיוחסעתידוח
 סר ע) וכוחיו רגלי ענננו ט63 כידוע סמפורסס סמ6ננר יודע ו6הס . סכפטוחלפ"ר
 , Sun5 וי651ס סכיכס ע"י מטקלמח סז6ת וסגפט .סיני

 וידוע סטכל סכחוכ לטון וסו"
 ס' יי6ת נזנין rb כ( )פסלי ע"ס סננ)ך סלמס 6מר , כורחו כעעי הן סמ~6 וזפ ,טוחי
 . עטס מלות olo5h ודעת , חעסס 63 מלוח הנק ס' ירקת קר6 . חמ65 6)סיסודטה
 טכג* יט 3"ח מלוה ע3 סגם D"Dh1 . סי6 בדוכס נייחס כי מ5י6ס לטון מזכיר1)1ס
 ל6 06 כי , כינס 6ין דעת 6ין 06 סחנ6 61מר . מ"ע טל סו6 סטכר עיקר 6כ)גדול
 , טפירטחי כמו ית' כננ5וחיו סמעסיח ססכרס וסי6 , סכינס מ5י6וח *5וייר ל6 סךעתקדם
 וסו6 ן חונן 6חס יום ככ3 מחפלליכ( 6כו זס ועל . ססימ סכפט ~כרהס כעס 6ין061
 טתיסן sb' וסתפ)ל , )פעל סנפם סו65ת סי6 כיכס ללעוט אתלמד , נזכרנו סכפטכנין
 כתטוקס נור6ס 6ח סמטרהיס )מלמכיס כדמם סוס וכזעת , כסוף וסטוי) , כחה)סניגס כי , ס6מרון סדעח מן מ6ד קרוכ סו6 כי , וסטכל קומרו וסוף , מתכלית על וגסיחד

 : ס3ס יכ))וך יום ככל וקךוסיס לננ6מר כתפ"ס 61ת כממכס ולוס ,נפולס
 מזכירו ו63 כסוף וסמו סמ"מל זס כטספליג סחכם זס מפליג כמס . קמח איןאם

 עריכות כי . קמת 6ע 06 3ו ויסמוך , 6רן דרך 6ין תורס 6ין 06 כנקמרכתמלס
 פ5י6ופ מכלי 6מד י5וייר 1)6 6מך ך3ר כלס כי , סנזכריס ככל 6עו לתורסקננם
 ע לסוכך ססו)ס כס5טרכוח סו6 6כל , יוכיחו 61)יסו וננסס , מקננה כן ט6י; מרי ,הכירו

 לנמרי כס) מ5י6וחס כי , קמם 6ין תורס 6ין 06 וקמר . קוהו 5ריכיס סייגו 631 יחןומי
 : דהרעח כבפרחוכוי

 סופ ו3עטומ )ס,סר ע"מ ס3ומל . טמעשיו מרובה שחכמתו כל אומר היה ךןראבנ
 סו6 כמעטס כעכור 3מוךו טחכ3יח כיון כי , מחכרנהו מרוכיס מטסיוסכקר6

 , ממעטע מרוכס מכמהו , לכן סידיעס Sh זולהי סמצסס 6) )כו טס )6 ו6טר ,שעיקר
n~rbsכ6ס סמינות רום סרוח כי 1ל1"6 . ס:ונס "חך סכל כי , ניודע מס כל טעוטס 
 Dh55 ססמיס מן סייעוסו ו)6 מחסכותיו כיד סכיהוסו כי , סניו על וסוסגהוועוקרתו
 מ5ד יד ק5ר סכמו כי , סעיקר כסוף סננעסס על מופ)נ 63וח 011 . סספכסמחוך
 מגל* b5wD ונמנע , ית' כור6כו כעיני חן מ5י6ת ע"י ל6 06 כורייס קל סדכריסמסנין
 עמדו לכך כורחו רכון לעטות כדי סמעטס Sh סביון מי ו)זס , יה' 56ל1 סר6ויר(מעטס
 שתניס מס) נך r~ht . סחורם יקרתה מסתות )מדרי ויכנס עליו וירמס כ5דקחוס6ל

 מל ט6נכ ז") טרטרו יכסו . נכד ע"ס עקיכ6 ור' 6הר לניטע ומס )פרוםטככנסו
ע~צ
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 "()יפ" שקטי שןיי 2י ךהוע?הו ועוקרים 9יה והייה טשסיו ושרשי ?ר,,נעומששו 9י,ם שלישי פרק אבוהממכה
 ו

 ו?-ערקתך סיגיה

 ק2ל9ה-

 ב?ך9ר סךרים ון?ן חוב :בו4: שי הישה ויא
 . דקה הוא למה מלקוהו מרעין ש21קיו 3ל 94ל . העיב ךלא מלחהארץ
 ואותוב1ש-ית שקעי:[ קרין-ית של שאשילי וגין ושךקיי מתגיו צעקניי/שיש
 יובל ועל סךם 2ל שהול תעין להיה גש:( קן"קר . קפקומו אותו קושין שיןבו
 ידד: לא נצ-ה וקשנה נענן 4לה4 יהיה הש ובא 4י ירמה ולא שלשיו:שלח

לא
 ז"ל יעקצץ ישף ר' שהמיר פהרבפירוש

 , מר6טיתו כטס61 סוכ דכר אחרית קימתי , מר6טיתו דיר קמרית כו3 1( )קסלאפכמו
 בכנסיו כקמו ע) ססיפר וכמו , סקרם מרי )ו קים טמיס )טס סינוס )6 טר6סיתוומפני

 לעסוק סהכנויס סהחילו ססעודס 6חר סמולו כיוס סכיו טומן ע5 מסוביןסמכמיס
 , כ6חכ כיחי )סרוף וכי 6נויס )סם ו6ננר , סניכוחס מלסטת ס"ס וסיהסבתורס
 , סיני נוסר ככתיגהס סמהיס וסךכריס כ6ם טנתגס כהורס עוסקים 6גו כי ל6 )1ו6ננרו
 . ינניו כל כתורס לעסוק לי סטלן סנן מקדים 6ני סתורס ככוו סו6 כן 06 ויכויס5מר
 וככר . מכרך ורגליו ידיו מ65 1ל6 )כד עיונו ט) גםטן )פרוס )סכנם כסרוסולכן

 מן ימ65 ל6 6ס ססס סעמוקיס כדרו:יס ס"ננח לספיג o~f)e כמק ננננע כיגחכתי
 טג6מל ו סגו ססהכמס נומי יכקס נ"ל טחמרו וכמו , סטוניס מעטיו ע"י ית' 3ור6ו3עעי
 סיס )6 פנטזו תהלה כי 3"לסיו כצען טיס עקיכ6 ור' . מכמס יחן ס' כי כ(ומא'
 חויתיס 1"ל ט"מרי וכמו . ככח סטוכ ננעסס )ו וסיס , לכך כורנו רנון )מסיג 06:י

 וסנמסו ימינו ין עליו סס"י המך , הורס )למוד טהלך ע"ננ לך DT~rh 6"ל , לגוערמוי
 לזקן לו סגימו 6"ל ללהפו סטרת מ)6כי כקפו עקיכ6 ר' eib 1"ל וקמרו , 6מתבדרך
 כן כיו65 ועל ועליו . סם"י כעיני מן ננ65 כי לקוח ו,ס . ככ13די סיסחמס סוbT) 6'אם
 . ממקומו קוהו ננויזין 6ין כו גוטכות טכעו)ס רוחות כל ו6פי' סחכ66מר

 וסו"
 מט5

 , חיים 6לסיס דכרי ססופכים ס6רוריס סרטעיס עעי כין מפורחת ספינות לרעתלרומ
 וסומכתו ועוקרתו ט6מר וכמו , 1)סזיק )סרע מסכל וסע מכסס סגככן ככמומטתמסיס

 . סננעכיס נקד לו טסיס 6מייס ק5ח וסוף עוקרתו ס6' . רעות פעו)וח סחי זכר , פגיועל

 וסופכחר חוור , כוכ ודכר טו6 סנועטס כי סגזכר סרומ )ו ממורס וקמר , )כרטיססזומיס
 יזיק מכוחו נונד כי , )לנגס 56ל1 נספכה ס' ירקח טתכליתס סמכמס גי . פגיוע)

 טומר וכמו , גופו )מגמת ומטחמט וכל מב) וכועס , )6מוגהו רימזרו ולפטל ןל6נסים
 ט6מר. סחג6 וידוק הכין ornl . עלמך מסקי וליחסני )יפוק ו6יסרד סו6יל "מר6ליסע
 ספררן וכמו , מחכמתו מועסין כמטסיו כ3 טי6מר ר6וי וסיס , מננעטיו מרוכס סמכמחוג)
 4 מפלתו סכה סיהס מרוכס ססיהס ססמכמס רע, 6כל . ממכמתו מרוכין טמעסיוכ)
 מכמתי, סמרוכ 6מר ל"לי:ע קרס וכן . ס"ילן נפילת למסירות מכס סיס סענפיס כריכויכמו
 סמולים סגוף סרפ61ס חכמי ו6נ~רו . רעוע פליז 3גס 6טר מיסוך סיות )1 וגרס ,לפרך
 ס,(ל )מסלי כפסוק 1"ל יוכס רכינו מהסיד וכחכ . רעהו על רעס הוסיף טתזתסוכל

tlODילקי טסות )פי , לכעליו סו6 היים ננקור כ"דס סגהון סטכל , נעליו סכל מייס 
 ומוסר )סס( . כסס שיו ולסהר15ת )סטי"ח סר5וייס סדכריס כטבלו ולסכיןלמקור
 לסכלך , ויצ:וכ מרע )כי( לסכיך הולדתו ב6ןס סגהון סטכעי טסטכל n"sb , 6ו)תשילים
 סעכעי עכלו )עוות 6דס יכו) 6כ3 , כעליו סכ5 ת"ס עכור כממרו סר15ייססונרים

 ג4 ט,( )דירס ע"ד , כבכרס ישפו וסממזכ וסמפן ו כבכל טים 0שר 01600גי

כמהי
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 וללישי דל יעב"ץ יוסף ר. חחםיד טהרב פירוש פרק 180
 מורס ירסס ל6 וס6וס3 )צלמו מוכס יר6ס bs ס6דס sttr 61מרו , 1ג1' יעור סטחדן
 )סורות ויתכוצו מכריסס 6ח יוכיחון כבכר , קולח 16י)יס מוסר כן ומפכי , )לנוסכו.
 )עסוק )כס כטריר1ח ולסרך )סהנ6ות מרע )עסוה "וחס יקמרו , סגכומס סדרך )מס:

 %3יתס עיני  ס"ויליס  סילמו )פי ן חולף כעולס עומד עולם 1)סח)יף ולגזו)1לממו7
 3כי מו) ים( )סס ג6ננר סוס סדרך ועל . סו6 טוכ כי סרע ע) )חסוכ  סכלם  מקורוסתמו
 ינקטו נ63ות ס' למליך סרכ רומס 06 ז"ל ימרו 1)זס . דעת ננ6ננרי לפנות מוסרלממוע
 טסו6 לע"פ ממעסיו מרוכס טמכמח1 סמי ודע . סו:( )"ניגס יכקסו 6ל )16 ו6ס נופינוקורס
 בעיני חכ0 וניגנו ס6כסיס כעיניהכס

. 
 ססי6 סמכמס חכ)יח סטינ סל6 כיון , סטי"ת

 כעיפי ממכס סו6 ס6כטיס נעיגי מכס 6עגו oh1 ס' וכי 6ת סירק כמגס . ס'ין6ת
 זס )נו רמז ועוד . מכמס סי6 ס' ירתח מן c1b5 ויתכנה כח( )ג.נ כ6וננרו ,שסיית
 ) כמחמכחו כסטי"ח ס5דיק וכקות יחד טגיסס ופרי סמעסס סהכמס פרי כי , זס כמם)ופקדון

 ן S5b'  ועניילו . חעכ71 161ח1 תיל6 ונסיך ס' 6ק ו( )יגריס רם, k1YSb 6מר סממסכס1סי6

 במרו וקמרי , מממטנחו יסור ול6 6וחו )טפות יחמוק מס דבר לעלווה  סרולס כל כיד:
 כמילו כו חוכק סעכויס 6חר כי תעכון חותו 6מר . ססו6 סחסק ממגו סרכלנתסס

 זיתי סגס65ס סננעלס לדוחס טסגיט גני סיס 1ל6 . כלנך עסיס מס עדיין פצלהל6
 עמוד פס 61תס )6ס)יכס )כס עוכו )סס 6מ1י )ך ס( )דנריס כלמרו , ע"סמ"ר
 לרגזות לצוגנו כ6ומרס לרקות מקוי ננמס טהסו גחו ננעמך לוחו 6הר יכרבל כי .כמדי
 , סתחלס טססינ מס כל קר6 כנור6ו וונקוחו חםוקחו מגודל , סמ)1ח מקסהלסיס 6דכי ג( )יגריס יומרו סו6 מעגין ומוס , סחח)ס סיתס סכ3י6יס 6דון ו"5ל , ננלכגולח
 תכלית כי ידוע כי ; זס כמהלו ע"ס סזס ס6דון כיון סכפל6 מעגין זס ו6ל . " ,סוסכן

 ר6יס טסני6 וסנר6ס , סמפרטיס נדחקו טסכי6 סר6יס 561ל . ספרי וסעכפיסססרטיס
 ומן , טכחכנו וכמו , גחכוון סככוי nSDln לסטיג כי ן כקרס כטח 6חר unl~h כי ,עגמיח

 ממוס טקרע , )מפך סיס ע"ס עקיכ6 ר' 36) , סטיי רקון לסטיג כיון )6 כי )כו סר0'
 ועליו . יו5רו רוון ססגח מ6ס3חו , מתמלחו טקרסו לכזיון חמם ול6 פכיו מצ)0כוכס
 ?'L )יומ.סג6מר

-eh 
 6ין 6ס סחנ6 6מר טריו 6טר סדטת 6101 , מתחלתו , כא' יכטח

 3ננסמרחו עמל ו)זס , סכיגס ט"י ס63 סדעח סו6 מנסחו נס' וסיס . עיכס 6יןדעת
 , ס6ממס קיום וסמעסס סמעטס 0כח האמונה : טטנוס וי65 כם)וס יכנס מלחמסג'לים
 נ6נריס ס"מונס סמכי6 סמעטס ידי SD )6 06 וקיימת ט)מס 6מתס הקרץ )6גי

 מעכריו ממונס וסם אויביו מריכת סככם  לתלך  תסך .  c)lnhc פי על לעסות סרגלםמחוך
 כי , סמדינס עם לפקר אריך 6ין מנגרס ססו6 עספקיך כ,מן , סמלך )ר5וןינסיגגס
 ספקיו 06 6נ) . לויניו כ"ת מרד מעסויו 6טר ספקיך 061 , סמלך 6ויכי נססיוןע
 לסיות סעס )3 6ת סטם ספקיד ~or טירע עד , מממלחו על סגולך יוטח )6 גלמןיסים

 נקדם ססכ3 נחן וסתתת , מנעוריו רע סקוס לב *5ר כך . סמלך עס 6מונחוגמדרגח
 3כ) וכן , ,רוע 3ע)י כלרקס , סעדס עיני יגסינ כחקיין כילך , )עכוךהו ס6כריס)מעכר
 וזמו . סנפם כקדוטת קדום סגוף סכעסס עד מהקדסיס ס6כריס זס ידי וע) ,המלוח
 סטו סס כי , מטקריס סס טורקי ל6נריס סמי"ה ינקר ל6 מסקר טסו6 וכזנן . חסיוקדומים
rb36ל , מקרותו מנסך וננסע 6חריסס וסמסיכוסו ספכל ob (סטנ 

 סוי
 ורוכר פחומו

 סניך מפכי כלס סנוף שכרי 6ויכיו 6ה יככוס עד טעימותו עמס כי יטמין )6 , ו6מוגס)דק
 טפחי ס' מועלת יכן )ממלי , ק5ר כמסוק זס וכיקר לם)ננס תכמס גהן וס' . 5כ16חס'
 לדכרי כי , or ייספך )6 6כ) . ס' חועכת סי6 מיד סקר כךכרו כי , ר5וגו למונס ועוטימקר

 סיטר סמי:טס כיאות ע"כ , למתחו כפי מיע:ס עד סקוסי סרחון Sb יגיע bSסחמתס
 )טו3יס 6ך , הכסיון עומל סיס כי ידפ סו6 סנפמוח תוקר ינין סו6 לכות חוכןסל6
 וסוךיע ומעש גשו , "נרסיס 6ת גסס וס6)סיס ככ( לכר";'ח 1erl , )כ) cr יודיעלסגיו
 כי13 : והכין , נ' ר"מ זכר עייןש
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 % %ה יחסני קנין אומר תסמא )בן( אעזר רוי כד : פרי ןעשתז קישיא 81ימק שלישי פרק אבותמסכת
 וננד צמא ימי : נסכמה פךיךאות נןסשך"ית מקישת * ~:כם: טלי5

 רביעיפרק
 יקז 9ל ם( ק )ההיים .קת'י:4טר ' טךם 9ול "יומך קלם איושי אושר וישא קא

השבלתץ
 ז"ל יעב"ץ יוסת ר' ההסיר מהרבפירוש

 מן מדרגות טלל לו 6טר סייט כי , סז6ת סמסכס קמחת 6)יך התנגס וכהס . לכלודיכו
 ככול 6לננל6 כלכור כו קורלים 6סר ללס כמומס סוbSo 6 , וכמכמס מן וכחיםסמעסס
 16 ממסר טלס כס"ת סו6 סמעטס מן וי סחכמס מן מגרנות י"ג )ו וקטר ,כסור
 ר6יתס "תם כס( )דנריס כהוה מרע"ס זס וכיקר . סדין מן כו קורין Hht "חת "זהכפסק

 "תכס ססכ6חי , סוס סיום עד לדעת )כ )כס ס' כחן 1)6 ססס סגדוליססמופחיס
 . מכריוהיו ססי"ח מרולס ננס זמו כי . ס6מונס סכע ס"כריס וקכלו פנס 6רכעיסבמדגר

 : 6)יס ומכוץ ננפחמ סז6ת ססקדמס כי ססי6 כפרכס )ורוס מ6ד זסוג6ס
 סמטניות יסוד SD טכנכס לפי לכולן סמ6מר זס סמך . קנים אומר חסמא אלעזר ר'בר

 כוסח סנופכיס סמעסיס כי , ספירטחי כמו , תורס 6ין 6רן דרך "ין 6ססע)ימות
 ר' עהס כ" , עיקר סמעסס כי כי"ר כן נס סכ' וכמפנס ,להורס

~tDSb 
 כל כי וכיקר

 מעריות פרסת 6הר סחורס טכי"יס וכננו , סלמות יותר הכים גופניה יוהר סמ5וסטתסיס
 , סעריות מן ע5נעו כספרים קדוטיס קר6גו , 6ני קדוט כי חסיו קדוטיס ים().יקרו
 ופחמי קנים 41"6 , כז6ס טויסס נטכעו נוטס יסיס כסקוס מהורס 16סרות 3כל61ין
 תסס וגימסרי6וח הקופות o)nb . סתורס עקרי סן וכטילו סל:וח גופי סן מןגוס
 וזכות וזכין יולךח קני קנין "פי' , סמכננס ססי6 סמעסס )סכנות סכגוח סם סעיוןגופי
 טתחווכ עד לסעור ו5ריכס ומחס ס6נדס גךס ופחחי , קנין נננסכח סלכות כננס כגסטיס

 וקרכנס וכס ודקי )ספק( תסיס ומתי , ג6כ) קרכנס 61ין ,כס ספק תסיס וננהי ,לפינחס
 : ז") סמפרטיס כחכו כך . וסהקופוח וסקכועיסמעכור ויעורי סתכוכס מכמת , תקופות : מסעי לתסס מלכס טכלס סלכוה גופי סו וקלוג6כל
 כל מיודע כי סכחכ מי יס . ש וכו' אדם מכל הלומד חכם איזהו אומר זומא בן א לם

 וימכם מללננוד יחרטל כך ממתוך )פי , מכס 6עו סחכנוס "וסג "ינו "ססמ:מוח
 כקרץ כלוס )מד bSD 26"פ בליס וננה16ס סמ:מס ס"וסכ "ך , ס)ננד מס יום.3כל
 כי למ"ט נומס זס כי ולוזיר סוס סעעס לסננהיק וקפיר . יכיגנס "וחס מ"סבהו כי ,הכס
 D51f סיפוח כל סנוקייס כי "מרו "הר וכמקוס , סכ6 לעולס יזכו )כרס 6חה.כמלוס
 bSh קייס 1)6 סמלות כ) )קיים כנפצו טקייס מי כי נכר ופצי ן נקרור )יס קים"מת
 . סטונס סננמסנס עם לו יספיק ממעט וזס . כולס סתורס ככל כמחטכחו דפק סרי5הח
 טלס סתורס כי , כתורס יבק ביכו 6מד דכר זולתי סתורס כל 6קייס ט"מה מי5כל
 סלם סו6 סרי ככולס דכקס וננחסכתו ממכס ננעט סיויע כן . ננתמ)קת ו6יגס סי6"מח
 כי , נקרור ליס קיס ממכס ופירט משנס נוול סעיר טיודט מי וכל , ממפכחומ5ך

 )סכין מרוח סזס וקיסר . לס VP טס וזס , סוף לס וקין מרס מקרן לרוכססתורס
 , יכטמ 6סר ס6יט קרור דכנזיכ כקרור ליס יקים ננננעסיו מרוכס טמכמתו כלכנספח
 סופרו סיגכן- 6פסר וככר . ע5ננס עוכןיס bib לסם"י עוכדיס 6ינס ממכריס 6לו כיבמענין
 נ)כ סס ס' ע"מרי סנמ1ג91 , טוכ 6יס ומעליו )כ סוג יטכע מירכיו 'י()"סלי

 ]כבטכס 6 ן אבוה[]מסכת
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