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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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eBרב*:ל דג עב"ץ קשש ר' ההמיר מהרב מרושפרק 
 עוטנו צינו כי כפירו ומסימן , כלועסיו 1ל6 כלי נסוג סו6 סלכ ככוב 6מנ0 ,פמעטס
 כמפיו )6 ימרס ככוו?ס יזק"ק )6 ופס , ס6נסיס ~-,?hh? מוכחו ידי rh55 6ל6סמ5וה
 כעכע , מתוניס כ6) מ15ת ל" מחומוס o~D)b פות מלוקיו כל יכר כיף , כ5י5יתו63

 לד נעכס נ6) ע( )ממלי ויבואך( )רםע )יסר כיון 1);0 . סכ)וח נכמינס )6ססינ)
 כרכום 0ל6 , סיסכ6סו מכירו וסורסו ועעס כדרך סכולך לתכסס , וגו'[ ימכ6ךפן

 סעוכד סחכם 6?נכס . 6:מיס 06 כי ט6) עוכר סנ-:2 6ין 1bv1 6ל6 , מורסיעטס
 ככ3 סיתפייס , לכ סוג יככע מדרכיו 11"ט . 56)1 מנכסף זמו כי , מייסרו י6סכקרסיו
 ססוכ , עליו 6סר סריס מישי רק מדרכיו יטכע )6 עוכ 6ים וכמנס , עיצמתיעם
 : ותעמיו ט5ש שמק כן )6 . ומעמסו  מכמתו  3פיניו  תגדל ו3מעסס בתכתסתשו
 ועוד , סמכם גדר 631 סה)מיך נדר סוס , נכון 6יגו חכם כ6יזסו טפירסו כפירוט.הבה

 ט6כחוכ וקוןס . עיונו ויחכ)כ) מחח)פות מנרוח )מס כי , 6דס נוכל ))מורלתגמיד רמוי 6ין ועוי , oTb מכ) ))שד יוערך 31מס יי סיס מעקהו סו מי!5מ1גכי)מל
 על העמידך )מען סמסנס כזו עוד ססוקכס מס SD לעירך , סתכ6 ככווכח )י סנר6סל
 סכוכה 6ל6 גכור ס6ין קומר 6101 , תמנו עוכ סו6 6כל יקרו 6ת סכוכם הינכומנכור כי , מכרחו תפך סמכים נר6ס , )נגכור הפיס 6רך סוכ 6מר . ססמיס מן סיוררימס
 סטיר פיוסו ועון . נודק קיס מסגכור יברו 6ת סכוכט סוכ 16מר סיס ולילו , יקרו6ת

 סיורר ממנס יההייכ ל6 6כל כקמת; סי6 טוכס מךס זו כי )סחכרר 5ריך , כמלקוססממ
 , כ)) ממענין 6יננס מסכינן סר6יס ועוד , עלס ם) טכעו לפי סו6 ו6דרכס ,עטיר
 ז"3 רני כחט וככר ; כחלקו יטמח ט)6 נס עני וסוף כפיו יגיע מן )לכול 610 6פמרכי

 t~sb כי , )ך וטוכ 6טריך מקומרו ךרטס )עטות פוזרך )מס ועוך . ר6יסטויסס
 6נצ סמככד מכוכו קיבסו 6מר ועוד . כדרכו טסו6 ממס פינס 6כ) 6מתטסןרסס
 סיככווסר סמכ31ד ניר כי , כך מפני מכוכדים וג'ינס נסוק ים מככויס מרכס ,סכויומ
 , כססי"ח מדגר מפסוק זס גי , )ייון 5ריכס מסכיך סר6יס ונס , סו6 מיככז6הריסנ6

 מככויר בזככי )ככש י*6 ססכ) ססי"ח 06 ומס וחומר מק) ר6יס מ"מ סכחכומי
 4 כן כינס ר4/.קנסיס 6כ) הי פקפח קינו סטי"ת כי , סו6 פריכlrrp 6 , סכן כ) )1%6

 )לקדק ים ועול . סו6 כפוק חץ ויל , קותו סמככדיס סמככו ))מדנו כ6 מסועוד
 ; מכובלקומרו

 , סקדמוח )מלמעי ממזוט מלמיני לנהר כיכיגו 6סר סספרם כי זע . שפרשיגה
 וסיף לכרס 6חת כווגס ככלן תכוון ססי"ס עכודח מול פעו)ותעו כ) טנטיססו6

 , לככויו 6ל6 כר6ו )6 סטרית טנר16 מס כ) כי , סחרור פנת נקיים Or31 , ר5תוטס"ח
 4 כע"ס 6ה ותפיס )סתקייס סופם סטי"ת טכו7ח )5ד ממגס גטחמס 6טר מעלסוכ)

 וסמחרמנ4 חייס מלך פני כקור כי וחוסו, כלפס סמט)ס הוחס , סספך כטפס ח"וו6י
 , כמוחי "יי כך 6יכק ו6ס כהיי שיחי ננמך כרמקי כקומרו , סמות Sb מחקרימעכודחו
 סחכ)יפ ננמנו גמטך ס)6 כיון כי , נ(צט 6ין תורס 6ין 05 כקומרו סתנ6 כיקומס
 ע3 ד"ח דברו ט)6 אוחס S~hn טסנה, כננו , כעלמך כעפרך סוי ככרך כעוורו6סר
 למק:" ר16י 6ין . תע)וח סד 6)ס כי bnir בן 1)ז"6 . 0615 קי6ט%צם

 bih ננעלות
 וסעוטס , ססי"ח נרוכס זס )חכ)יח וי , סטי"ח ענוות )5ד מסם נע)יססכטכטחמטו

 וגכורס מכמס נלין ימוח 610 )סנ6חו כסם ומטחמם מוסר וססורע , )עד נו יתקיימוק
 . דמי כנפסד )יפסד סעומז כי מסס כלהר )ססתנמ ר16י 6ין סכן וכיון , וככתועוטר
 וסוף )כז )סנ6הו 56)1 שמכמס כי יורש , מס דכר )ט6ו) סמחניים , סח:מס*סנס
 טכ3 כיון כי , ממנס ימכע ססי6 כטקסס ננעט מככובו ירד כי כרקוחו אכן ,סכטד

הבחדלותי
 מכ3 סלומד 8כ) . סחוע)ח 56)1 סיגים יהדס יתכיים 6יך , לככודו 6ל6 זיכו כס

 סמכפס, כי יעין וט . כסדו Sb יהום ול6 וכמגיס נמכמס ממש קטון יסיס 6סי%ס
תנע
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 88מב רביעי פרק אבוהממכה

 וניאמר . וןרו טת סבובש נבור טיילי : לי קיקה ןדת(יף ביוזש42י
 סיקס 4י4יר טיךק4 : עיר מלעד שרוחו נמשל סיבור טשים איף מוב סו()מש*
 בעולם אשריף . שף דטוב ט?יף רואתי ש ף ב- נט ( קב כ ל גת שאשי *,.?סלע
 ג( )ש'א ?4טסר ' ?ור1ות טת ס?:ןד 9ן?ד טןהי : ??א עעונם יף נמובוטה

גי
 החסי כחרבפירוש

 י"ל יעב"ץ ייסף ר'
 יכנע ול6 בקכילכ דעת מסיי :י מ6:!ין סו6 כי , סדעח מונן כתלס 5טי לחיליה%לו

 קורע לסרוימ מחניים מקינך ::סף כטהנקפיס כי י"נני , וגו' הכין 16 ככסף הכקסכסי,כ כ( )מס' ע"כ סמנך נלנזכ 6מי ולוס  סורחו, %פ  מכיר (b1O  ווס ,  סל5ס סכלוינע51ס
 סכוכם סגכור וכן . יילח ל" סחכמס ח:)יח וסיף , ס' ירקת כך חתכו5ן rb , "דםמכל
 סיחס ס' מ6ה ch כי לכד 3:נט לו סיחס ל" סגכורס כי מכיר , 6ויכו כרוכס ערו"ת
 ס"לסי סקור כסס סחנו5ז םל6 בנכורים ס6ר 6כל . ית' לעכודהו ממכס יעחננט %כן ,)לו

 ר6וי סמ17ת 3כ3 כי ישע , ס16מר מס כפי סו6 סר6יס ענין וקולס . טלסס סכםנמלט
rlnh)ט1כ סו( )מס סכתוכ ט6מר וכיון , וממרון תוססת ים6 ל6 6טר ס6מ5עי ס5ד 
 כי כרקס 1 6ויכו or1 יגרו 6ח כוכט ,ס כי , 6מד מין "חח מן ebl , ננגכור לפיס5רך
 ס6נכיס כפי נכור וסנקר6 , יכרו 6ת סכוכם סו6 ס5ודק ס6נ)ח ט"ד סנ6מריןגכור
 וררך סככס סנופנית סנכורס כי , ס6נ~עי ס5ד סי6 6סר סגקודס Sh מגיע ל6עויין
 מסמיכי "5ל 6מכס , ססקדמהי כמו סחדום מקמעי 56ל חסו . ססכליח nbroלנכירס
 ירגים 1ל6 כלל יכעוס סל6 כרוחי ומוסל . 6וי3ו 6ת סכונם סו6 ס6מחי סנגורו:קדמוח
 פסע טל עכור 1קפ6רהו 'ס( )מסיי טס ממכיס , עיר מלוכז טוכ 610 , סעו)ס3מרפח
 ל6 , ס6לסיס לפני לטוכ לתת ננטטרו כסחמס bS 6טר סעסיר וכן . נס"ן ס6כחוכעמו
 6כל 1 מטתם ככל עכרו גמ65 , מעננל1 ציוו יס6 ל6 ימ6ומס יעכרו ככווו למריוירך

 כי , ס6נוהי סעסיר סו6 , לדקך לסניך וסלך נח( )יסעיס ג6וננרו . לסכיו להוליכוי:מסחדל
 סר6ית ולחס . ימיו כל נמלקו ספח וכוץ TDS קיימת וסיף עמו יפקס מעומרמעלת
nDTSמס )יפסד טסופן כיון כי , ננעלות לסקרך ר6וי 6ין יתקיימו ל6 6סר סמעלוח כי 
 למוח ט0ופס על h~h כלסרס ל6 ככרפס וסנס . לנגמר יפסדו ch עהס יפסעו 06.לי

 סמכחמס סוS~hn , 6 כי כפיך יגיע 6מר ולס . טחס מחס כקילו ולכן סיחס-בחוך
 כעולס כו6 מסכת blo ססו6 כיוס ס' לפני סגס6ר ולסחקין , ל5רכו כעוס"ז.שעפרו
 זונני בן ורם %וס ..שלננהי

 1 ספסר עטר יד( )ינריס ע"ד , כעוס"ז לסריך מפסוק זס

 ככרכוח sttrt טכוונו וירמס . הלכל ממכו כי , לעוכ"כ לך וסוכ . סהחעסר כשכילוהגשרי
 סחיכם מן וסט , הלכל כי כפיך יגיע סג"מר שמיס מירק יגהר מיגיצו סכסגס ג17) ח()דף
ob~16 :מיס יר6 מיניכו סכסגס 16 ימנע ל6 כי , כפמוטו יוכן hs , 06 6יר6 סו 
 . לעוס"3 מיגיעו כגסגס , ס6ננרהי למס כוונו 6כל . יתכן 6יך ל6 ו6ס , פכיכםטמיס
 מפגי ס6נקיס יככדוסו 6סר סכככד וכן . עמס מלוח ע5 מסכר מעיקר לומר..ירוכס
 מעלס ממס למכוכד יוריסו 61יך הכליה כעלי ס6יסיס כי , כך מפכי כככר 6ענוומעלתו
 rb , ודיווח כללס סעסויוח יח' לכריותיו מככודו ומתמס ס,ס סנככד 06 6כל ,)לסייח
 , לכריוהיו ככד 6טר חמת יככדסו סמי"ח כי , לען כרודו ויחמיד ס6לטי סקור בו)ידק
 יפרד ל6 המיי , ננסככוד כפעל סו6 כי מכוכן קררו ולוס . לעד קיים סטי"ח'וככור
 כן ם6ין מס , חמיו וסומרו סיום כ) עליו מחופף מככןו חכן 6% עוס )6 כי ,.וממת

 : סככוד כעת עלהי ננסככוד מעול קינו כי מס6נטיססגככד
 וולס 1 כעדותיך מטיח ט6כי 6ל6 למן 6ני ממי מסתכל וסיגי . השכלתי מלמדיובשכל

 3ל3 יד( )מסלי . כד"ת מדכר 6ני סתמונס olon , עומס 6הס מס Sb1g0יס6)
גכ11
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 רביעי ז'ל טבק יוכף ר ההסיר טדץ:נ שיר" שרק%
 כר , תולע כסילים וכקרב . כחוכו סיין טיכלע סורייגי כמרס טסו6 , מכמיר חגוםנסק
 , מכמס יולעי רק הכננים יקר6ו ל" זלכן , לפעול טדרכס מס סמכמס כסס פמלסל6
 ]וקמר[. גזסר ו3זס , גלעו ט)6 כיון סיין סם עליסס חל bS כי , ימסרו טל6 זכוכיתגכ4

 כלגיסך. 6יסתיל6 ז"ל קמלו 1)זס , כקיכס רק כלכס כ6ס ל6 כי ן וכ)כ 6מר bSlוכקלכ
 )ססז : כו' מכס 6יזסו 1ל,"6 , מכיס טטי6 לס סר6וי כמקוס נחס ל6 יען , קרים קיםקים
 CD1 כן , עניו סעו3ס כמעל סו5י6 )כלחי כרומו שימטו) כנוו כי , הכונס רכ 6פיס6וך

 ככסף, טע* עו בטס יעמיק ולכן , טיחמעס מד נםפהיו סו5י6ס לכלתיכמהטכוהיו
 וכעודיי , נכת שויל סו6 כי , קולה מריס רום ק5ר )מס( 6נמס , טב:היס מזוקק*וף
 ותנלט שולתו ותרוס טחנתו העל כקפו חמתו 'כצלוח 6כל , קולתו לנכי ל6 מרוגזוגה

 סו כמכירך חבט" 36 סנוור תכנני b~r5s , נ6ו5רוהיו חתומס טערדט סננכוססרעתו
 , נ3ימס ע3 6לן ח31ס כ~( )טוב ז") שמרו , טמריכס nDe נגל נסיון )ך 61ין ,התנססו
pbוקשו )פרס ייצן נס . ס'ס.( )"*ו מג'ינס כמעת ע5:ו סנעס מ) 6ג6 מתקיים סעו)ס 
 4 סגנמרפו שולח מריס פירוטו וכן , מחגקס סו6 לו סחטנו מננס יוסר כי , 16לט מריסלום

 , טווס קלון וכוסס ע"ז וזס . כמרפתו סוסיף וטכס , סממיף מרפס על סרכםהכתרגל
h"rilסכריות כעיני חכננחס חנןל כי , עטרם מכמיס עטרת 'ד( )מסלי : כו' נגור 6יזסו 
 סכסיליס ערל , קולח כסיליס קולח "כל . סטי"ח כצכוךח ימ5י16ס1 06 עטרסכ5ד
 עוטר ויכו כי , קולח סיפיליס :וסר וקרש . סכלותם תחזק כלותם כי 1 סולתםמכח
 16ל)ב סכת סו6 כי יען 16לה לקרצו סר6וי 6כל )סיס רע מלתכלית כיון ס6נוחנפי
 ים( )מס : כו' עקיר 1k~fth 1לז"6 , הכמחס הלוס כן כי מעלס כמכמיס טסעוטר כמו ,בתליו
 כיכרי כתות לג' גחלקיס 6דס כגי . פסע על עכור וחפ6רתו 6סו סקריך 6וכ(ככל

 סמקנ עקעח טנסרניטס כסרר כסוס , כלל יסכלו טל6 לכסמות דומים nnho ,רינותס
 שמוטך "ח ויוכיחו 6פם יכריכו 61ל1 , סכל סכולם למל6כיס דומים סנ' .יכעטו
 6פ תוכיח סוכת ים( לניקר" כוזסרכו ולוס . עטית ככס מדוע לטונס כננחק3סס
 טמהרף לדכרי מוסטים 6עם , פסע על ועוכר עון כו60 , )כור6ס וומיס סג' .כנייחך
 טג4 גטחתף כו 6סר סטכל ככמ סמטתמט ס6ךס , ע"ס סמלך ט:מס 5מר כן ע) .כקל

 ימוש טל5 , י% סכורכן Sb יימס טננמגו ס6מחי סטלמוה tb(o , 6ש יעייך ,סמ)6כים
 טפל סח מ6ך מ6ד כמפכח ס6כהוכ למס ספירות ~or כ6ס וננס . פטכ על ויכבורלל
 סרטש , )מעלס סכזכר וסח מ5ס יחן כיך1ן לק 'נ( )סם כפסוק ז"ל ר"י וכהכ .רום
 6נצ יריכ לככו כזלון לפירוטו ופירוט . כרוהו ימטול 1ל6 זדונו יכנס ל6 , מ5ס יחןבזמון
  כרגצ ומחיע5יס סגוע5יס , 6פ0 סמ6ריכיס שמגס . רק כעס 6101 . כקל יקריך 1)6רעמו
 ש ככעס מרוח 6רכע : יוסכיס סס וכהימס סמימס כקיר ביחס כי יורו 1 לעסותמס

 ומתנקם וזוכר טסזיקו גני וננכיר טיכס לוטר עליו בנשמר , )פרך דומיס כמוריסרמעיס
כקטר

 תמ5"
 )מ 6לס סע) וגו' ילכר לעסו 6ת סקוס פ( )'למיס כשמר וע)יסס , ילו

 וע4סכר , ומוכיחים 6ף מ6ריכיס 5ויקיס . כעסו יודע כיוס שויל ינ( )מסלי נשפרועליסס *  יקוש  סררכן  כסרגיטס  6טר )ממוריס יוגרס גמוריס כלתי לטעים . ס' נ6ם6פקון
 )מסלי נ6ננר וע3יסס ,  מרגיסיס בלחי 5ויקיס . עמיתך 6ח חוכים סוכח ים( )רקר6נשמר
 )עויות סכפטיוח סטוכוח כין מס זומא כן עור והוריענו : פסס על עכור וחפ6רחוים(

 לסכקם מגבזרהן יפעל טל6 בכחי סגכור 6כל , ס6מחי ממכס סו6 05 5ננ6 6%1למכמס יחלתי לעולס 6ל6 כמלקו יטמח ם63 סחכם כי ולז"ר . סכחס במכוייס לנסטיות מכנס ססכי לשי וזס , לתכטיל nSD1 , סכהס ומיעוטם , ספסלס רכוייס , סגופכיות סעובוח כי ,כהופכיות
 המכוכו. סי , סככזד אמרי וטמכוכו , טעוטר 6מר ירדוף 0ל6 ומעטיי ,מתויכיו

 כמסיק. ת"ס סלל כוייח כיכריו זומא כ; כלל . סככוד אחרי ילפוף יככדס 1)6מס6נסיס
 מס5?*ש4י טכ.י לפי דורו כ"גטי סבכיה נכת וככר . שכ"ד טפירטתי כמו כסרטרנס

ככוונם
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 6ש מנ רביעי די יעב'ץ יוסף ר' הקם'י מהרב מרתפיכ

 כנ(, )יסעיס 6מר , מהורס מן כמעט ולססחפק כגוף כחע:וגי לסרנוח ס35סיתשטיכס

 ילכו /ib-~DS וגר לקו קו ל5ו 15 ס' דכר וסיס , ממר יוס כוס וסיס וגו' וכממס סטון*מכס
 כיר נפל6ס מליש וסיט . ס6לסיה מסכווגס קמור סולכיס טסיו 6מר . וסכרו קמור.יככי'1

 סולר ל6 כרכוס הכלית יטיבו ל6 00 וכן , יום מ5י מסלך כמרט עך )6 6הורשסעך
 טנטתתף כרכר לסתפ6ר לקדם 6ין כי לודר ,ומ6 כן טכוגח עוד ואחשוב : נשלחו1ל6
 ' ומטעכן , כיווניו כעכר סכל ילגמו 06 מטי כמגדי 6דס יהפ"ר ל6 כי , סרגיסכס
 6ס" כי סחכס טיהפ6ר שוי 6ין ולכן , מטי וגדי מכפר סכמי יליטו ט)6 סמלך נור;ס
 )טילוני( גדול מכ[ תמ65 ג6 מלפיס קלפי כקלף כי , כמוסו מעיר 6מו h~w טל6כנוס
 ,ממנו

 זל[""
 מעער כי יהיו כטס סגכון מזכיר , מכמס תכוח נכון כל3 יי, )מסלי

 ו6יכב )כ לחסר כממס קולח סו( )כט עול וקמר , רכו סכסי)יס 6נעס , לוסזומיס
 1 כקלס טבעית bgn )פי לסג.:, קלם ס16)ח ירפס . )כח ייטלאכונס

 כי( )'יסע וחי"ק
 לי ל6 מפכו טסו6 הפונס 6יט 6מנ2 . סו6 קדוטיס 6לסיס כי ס' 6ח לעכור הוכלול6

 * סעור 6ל סככס כו טים 6ל6 , טלס ימ65 ל6 כ:ו65ו 6חר גס כי , לסמ65 יקרטסו6

 כמס ob כי סמחסלל יהסל) טל6 זוננו 3ן 1)1"6 . סט)מיס סמ65 רומקסורס
 טסו"

 ירך"
 סעמירימ רוע וכן , גקגנהו לגק-0 ככס כגכורחו ערו 6ח טיככום גכוד ונס ,ל?מ65
 סתגפן טלק זס ולפי . וגו' יחסלל rbr3 6ס כי וגו' מכס יתכלל 6ל ס( )ירמיזוכלמר מנכי" מדכרי סע:? Of ולנגד . ,ולחס יככדו סמכוכוים מן ומי , כמלקם יט:נריל6

 יוכל בכו ננס 6ל" לכ6ר חטט 1ל6 ויני גני 6מר טכנכי6 6ל6 פליגי 1ל6 , סגכי6מיכרי
 עביר וכן , סנניוחד וטוף םיחפ"ר הכס סיט למדנו סנכי6 מדכרי , 11מ6 כן ומדם ,לסתסלל
 סניכב )6 , כפגמו ורם כסיר ככ( )מטלי כפסוק 1"ל סר"י וכחב . א וסטעימסו , גכורוכן

 ש כפנסו טגיסס כי , טכסו ומסרו! ידיו מספלי" לעגי מעוגי 1)6 , וסכלו ככמו לעטירסעוסר

 מך סעטיך ולסהפ6ר לסא"ל רצוי 6ין וסרים,.ע"כ סעוסר מקרס ופגטס סגלגלכמזר
 מסכנך פגיטס וסריס טסעו:ר צמרי כי לצמר מנפטך הסעס 6) , ס' כלכ טוטם .סוט
 וכילה , ס' כלס עוטס כי סדכר כן ל6 , וכריס מעוטר על סטי"ח גזר bS כי ,סנלגל
 * טפירמתי (OD 5ד ימל מסכים וסוף . s~f סחסיך לטון ע"כ , ססכס ולמגיע ססכסלככוע

 כתכתי וככר , בורצו למצמר סגלגל טעכוי סו6 סקכ"ס לפכי וסעמייס סטיפסונטילת
 ש סי51ר 3ית ויידח קוס יח( )יומים ק[וק על יוח6י 3ן לכ"ט כפלץ מ6ננר לך לךנפךטת

 יהסל3 6ל ס( )סס : דכר נפל ל6 מהמרחי ננס לכל כיון O~D וסככימ . ocnהלמרסו
csnסככי[ "6נ)ר ולע"ס טכהכ מי יט , וגו' 3ז"ח 06 כי וגו' במכמתו Sb ח41 , יתסלל 
 06 כי פירום -* צורך 6ין ועתי ולפי . ממכס )סתסלל יוכל 5ד יט כי 61ננר זומ36ן

 ממכס כטיטהמט 3חכעהו יהסלל 6ל טוקדק וזסו , לסרן יכrbr3 6 עז( )ויקריו כמו613ת
 6ג1 כי מעלתו מגד 6מד כל כטמיר לסחסלל יוכל סתג6י Ors 6ל6 , סגכור וכן ,לצרכו
 וכ5 עת ככל קוהו ומנסיג Or C51DO כרקעי 6כי כי , לו סיסס ומייי לו טנתתיסכו6
 כף יתסלל 610 עכודחו 6ל כמלקו מגיע מקטר וסמטתמט , סו6 לי רולס 6הס5טר

 ועתידי כידו סי6 :וולס לו 6טר וממעלס יחסלל 6יך כספך סעוסס 6כל , כקמן ככרבו"
 סנ,כר כרכך לטס , מעטרו כגכורתו 3חכ:נהו כווי לפרס יתכן נס . סדין 6ח D'iD!יתן

 , ס' נ6ס הפלתי 63לס כי כקומרו , סם טלי סמע)וח 6לו כי , ס' 6ננר כס ,למעלס
 51דקס [ע מט מסד עוטס ס' 6גי :י שמרו כו6 , ס' 6מר כס מצמרו לחמלתמסכים
pbs. טסט"* ט6ננתי מחסד כי , סחכמס כנגד חסו . מעלוה סג' כנגד דכרים נ' זכר 
 עי וסיס . תכני ומורהך כ16מרו ן ית' לעכוןהו סדעח מכעס סו6 כמיודע עםפטם
 סו" עסכ"מ יוחס עמדי טצטיה סבסד , 1ג1' מחיים מכדר עוג כי כנ( הכמסוספירט

. כף
 פסתי

 , עסי הדוס סטכנ D~U כז5ס 05 כי כמע כ:כי6 נדברי גס סקס יכניע לסעעיס *5כטר4
 וסע*"

 מני*
 : ים;'ל25
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SS;פרקdl~D: רביע ז,5 יעב*ץ יוקם ר' הקפיר מהרב 
 16ם מלס כעכול כי יקמר . מעוטר כנגד ולרקס . סגכורס כנגד ומטפס . שכמונךשפחי
 . ט' כמכס 6ני מס כקומרו , חסך ממנס לטפוס לחכם תכמס . סנכרון מעלות סג'עתן

 לסטרך עוטר . עול מתלעות ו6טכרס נס( )6יונ כקומרו . מטפס לעטות לנכוריסנכורס
 וסם ס6כטיס ע"י , oSh כל עוטס ס' 6כי כי ט( )ירמסו טעם וזה . 5ןקסלעסות
 יטליא מפלתי כקלס כי וקומרו , כו יחסלל טלימותו סםליח כטיסליס 1לז"6 , ליוטלומיס
ODD:,6 עלתו נקד 06 כי כחירחו מ5ד כסס סזוכס קנ6ס ,6 סמעלוח 6ל0 כי , יתמלל , 
 מליס הס6 מס זו טיפס וקומר סקכ"ס לפכי ומעמידס סטיתך 6ת נוטל ז"ל למרסזסו6
 כקלס ולז"ר , קלמר ל6 ורטע לדיק S~b , עסיר 6ו סני מלס 16 גבור טפט 16'"כס
 סט מעלוח סנ' כעלי כי נר6ס , onbo כל כיד מסורס סי6 כי נכהירס 1ל6 ,הנקהי
 ספיריט לנזחח זס מכל נהכ6ר . 6ר5ס תכל פני על י5ו5 6טר לכל ית' נטתו.טלומיס
 סו6 גס מכוכך ססוסיף ומס . סככי6 וכרי מפרט ע"ס זוננו כן סיס כי , כתכתי6טר
 יה( )עס4 כפסוק ז"ל ר"י ממסיד כתב : 6לס מטלטס 06 כי ככון 6ין כי . יכריזגי16ר
 %ס לכל rtaS סרטע דרך , קלון 6יס עס . הרסס קלון ועם כוו גס כ6 רסענכ61
 ה:1 יכזס 6ך יכלם טל6 לי ל6 , מרטעו לסכלם לו סיס סרטע כי לוננר , גס מלחורקס
 כקכס 8ים כי י קלוס מרפת היר16 6ל ג6( ).סעיס מסון , ובדופין תרפס סטוכרכסו
 .. , סכריות 6ח סננככד מכובד 6יזסו ז"ל וקמרו . נקלים ו6כטיס סדיוסות וכח'סרטעיס * י , 6דס לגל יבע כהוה סחי כי ,ס נוקרך וסודיעכי . 6דס לכל ויקלס ימרף עס'וכווי

( 

 .כמעלוק 6רכט "לס ד"א : סננככד הפטרת יקר 6ח לנגד 6תס וממנו , סרכ לטוןמחק
 ימג:נ כטלק מוח לנבוכי סקוס סמני"ות מננס סם , 6דס מכני ומכוקטוחקעדרטוח
 לנדו יעחו על כטיסמוך , מינוח לירי הניג'סו סיתרס מהכמס . כרצוי כססק6דכ
 סחכמכ' כי , מכס יחסו וצמר סזסיר וע"כ . עליס ולמלוק סכ6מכס סקכלס לכח:יכוץ

 וגו' יר6 ס6לסיס 6ח ינ( )קפלת וזמו , 046 מסכימו סחכמיס כל 6טר סי6ס6ננחית
 נומס סרכים סרוח כל כי זס נרם מי , נמכמתו עליסס נכר טמיס כנכוס ו6ס ,תלמידיו עלי כחלוק כמוהו סלכס 6ין טכחכנויס סנדול וסלק , כזב ססכיס hvh?h~ כל זס."כי

 . וכעסו , )מעות רכים צמרי סגדי סעיקר ולוס . סימנו נומס סמקוס רוםוסימנו
 סגכור 6ת ס,סיר ע"כ , פתע רכ ממס וכעל ומכעס סזךון ליןי כעליס מכייססנכורס
 "תר וקמך , כסטנחו 6חד . טניס נזקיו וסטוטר . לגיסנס מעלכם תסיס ול6 כעסויככוט
 וכמתסכות כורחו, מענוות וססרסלוחו ולכבוס שסוף ססורמ טרדת , כסטגהו 6נננס .'ושנחו
 וצחר . טס יום כססגחו לומר רולס , עפרו כעד יעככס קמו כעכודח )ערוך רצוי5טר
 סזסירס ל6 ע"כ , תכנר סחסידיס עס ממסכת ז6ח כי ודע . סנטמון ססרמיסטגהו
 כמלקי סטננמ 6ננר כן ועל , 6דם כגי כ3 כולל מולי סו6 6טר bo~ ס5ד על obגי
 עטיר ימד עד עו' מעמיס כל ז6ח טמעו מס( )תסיס 6מר . כעמרו רומ וחח לו.טיס
 וכר וע"כ , כזס לסעוח קרוכ סיס סמטורר ו6פי' , כוס עועים מעולס כל כי 6מר .י6כיון
 יר6 6גי למס ופירט , ס6' כ5ד עלמו 6ת גס כמייסר. , רע כינת 6יר6 למס , ימין-כ3טון
 לי4 לקכן שחדל .וע"כ , לטוח טתיס סס כי , למריו לסטתדל יכול 6דס וקיןיחר 5ריך למזון rb כי , סרטס ינני יגיעו ל6 6טר עד ינ( )קסלח סזקכס שי וסס רעשימי
 כן על , עכירס עוטם שיני 6חר ככך ומס 61"ח . 6ליס 56ערך טמ6 מירקתי.סקנס
 סמא יסקול סק" כי , ספין כיוס יסוכני סיחרס ססטחדלוח טון כי , יסוכיי עקבי עזן5מר
 לימי סטר :טרף 6חר מסתדל וכסיוהי , טפל 16 סיקר סתורס מן עמיחי 06נבעטי
 6סר וסמחטטת ססי6 טסטחו3וח ספק 6ין , יום יוס ס' כרוך 6ננרח' ול6יסצזנס
 לי סיס כי , סכטמון מעוט 6כק כסן גס , ססי"ח לעכודח סן לוח מסככי SD,ובכחי
 3י צע כמורונה כימי 06 כי , טיכס ועד זקכס עי נס יפרגסגי 6סר כיונקילכעוס
 כש גי 6ין כי סטחילוהי שיחמר ותס , יו5רי כטכוןח ס6הכודן סזקנס כינני כשןופרגסחי

)סטיג

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



 לש מד רביעי דל יעב,ץ יוסף ר, החמיד מהדב פירוש ~פרק

 יט0תף ch וכ"ט , עקכי עזן וזהו , יר"יו על כסטנמקו יט~מכס י , פוגסמיל"ע
 ר' כחכ וככר . ס6דס 3ני יוקרים כסם nrb ג6ותים כלחי סומכים סטרףצנקטט
 ע5עו rb גם סוכימ סכנטורר כ":ר דנתי 5sh ~cs . עקכי עון ע5נע וסו כי"כרסס
 וסם סס0גס 60נו סרכי כ5ר ס:::לים יגונך ; וגו' סכוטחיס ):ס( : טימרתי למסומון

 כמח ס"ינו מי כי , כפיך יניע : לבהול ככן לכנרו וסו, , סקול מהוך ילכדו , וגףסנוסמיס
 ולקוט" נ( )-.r.r ,וו כ"' לניחרים עוות ססו6 רסיסשהלקו

 . לטוכ לתת וגו' עבין נתן
b~tS3יכבד כי 6תר ע"כ . עליו דצתו יגיל וס:נ:וכד : 6חך 1ל6 6תס ח6כ rb ככריותיו להטחננו יר5סיי6 . סכליוח hhefh אמרי כי , וככד הככדי כי , ית' לככודו ככווו 
 סננע3ס סנדלס כל כי ורקס סכי:ס . סתקום 6ת ננככד כ6עו סמככדם , לככודוכנכר16
 . סעכוןס ק5ור , סעוסר . וגסס זדון , סנכורס . כעיקר כפירם , סמכמס . כזקטניל

 ננד כקין סתעלות כל , וותק כן מדברי סעילס ומכלל . וכעסו . סרוח גסות ,סככוד
 מוכן סוס )בס( . ס' לכגד ע5ס ואין חכתס ואין מכמס 6ין כן( )מיל' 6מר , ס'ירקח
 , תסחר ר6ס טרנס ):ס( , נתנטו ורם עקיר )0:( , רכ מצודך טס ככמר כב( )סם ,שו'
(ca)יוכלו ל6 זוננ6 כן ססזכיר "3ס כלס כי 6מר , וחיים וכנוו ע0ר ס' ירקת עגום עקכ 
 , כלס ככללים וכס סכל ככנר סי6 6טר ס' יר"ם רק ססמיס מן ס' מ6ת מנגזרלכסל
 . ספסוקיס סירוס יזו . סחכננס סי6 טכ:ל0תס סיקר "כל , קן לו "ין 6סר סטכרמלכד
 ולס' מלמנגס ליום מוכן סוס סנכורס וגס , כלוס c)tb סה:מס סוגי ג' , הרמס"ין

 כי )סס( סמעלוק טכ"לס ספקותס טסיך לותו 5ריך 6ין וסצוסר . לסוס ול6סחסועס
 ומזסכ מכסף נכמר , o~h סל כעלמו סלמות ססי6 לפי , רכ מתומר סגכורס ססכגמר
 ממקרס רק "דם טל ננסטחןלוחו "עגו מעוכר כי ועוד , סחכננס חן bla , טוסהן

 לעס ר6ס עלוס )סב( . יתכנו לתתו סנטך סיהסון למי , ro כלס ועומס , גסגטוסב3גל
 כפיטו יטועס כוכע וטס עליו ליפול 6כן סעהידס מידע כמי רק , כמלט ל6 ,הוסתר
 לו ימסך ויסקס ענוס ע"י כסט"י סיכק כמגס , סרת מן ק05 כעליס ח5ע סמכמסוכן
 מסנכורס סכננטך וככוי טופר , כסלמות סטלסס עקכ טעם וסוף . ספירותמן

 : מסחכמס סכמטכיס 5חייס ומייס , ס"ס 6נ0י מעולס 06ר ס2כ1ייס ,( )נרכסיםכלקמרו
 כי , ממכמתו מססס"ר ס' ין6ח ע"י מרשמקריס סג0מר כטנמ ספ3יג , פמיס לגיס oa))פק'
 סס 6דס כני מנוקרי כי לפרט ויתכן . סי"רס כורך ללסו וילך לנמרי תסס ירחק נפטוטומר

 : ככון כ"ל 011 , ססמיס מן ס' מ6ח סנ"ים ל6 6כל , נחכמס לסננלט יתכן , סחחתתיסושנקריס
 טיט מסכימים ס6ומוח כל ס6ננונוק . לכיס אחרי סת5וח חמות ונין כלמתוחבץ

 ס3כס ורכים ימיך סמלות . סריס כל זס כי ינ( )קבלת ו,סו , ומענים ממכיר6פס
 וזס מטע זס , כרכים כמלקת סחכמס עוד . כו' ס3ותד מכס פיוסו 6מר ע"כ .כרכים
 ע5ס 6ין חכננס 6ין ממלין וכננ"מר , נידו כ0לננוקס סמ:ננס חע3ט מנגס וסלמו .כעס
 סככם "חת כל מעלות ס~נע 6לס כי עוד ודע . רועת לסט 6ין 06ר חכוכםו6ק

 מל6 תסיס יוכיח סך"טון ולידס , ס' יר"ק חכמס ר"סיח ק'6( )חסליס כי ,לחכרתס
 , סמכמס פרי ח:סס ל6 מנקות טסזסר כר"מ . ננמכו תאכל ל6 כורעו וסזסירוחכמס
 קערי 6( ):ס ט"ד , למלוח סככס ימן סכנ:לוק וסחי . ,ס וסכן , עטס מלוחאג"ם
 רוח כלס ותכלית , סעכוס למוליך ימך ומלדחס ן וגו' 6ם כי , וגו' סלך ל6 6סרס6יס
 זומא כן 6ננר 6טר ס5ד טל סננ:לוח 6לס כו טנתקכ5ו מי כי ודע ודעסו. ,סקנס
 לנ:ו6ס ראוי סו6 , סכריות 6ת מככך , סרניעיח סמעלס וסיף , סעיוס למיסבעלס
 ננפ2ולוחיו גראס כי , ספקנלי

 טסו"
 כריותיו לסייסיר ס"לסיח ססטגחס כליח

 חמ65 ס6ג0יס רוכ כי ועוד . לסולחיו נאמן 5יר נסיות דכריו סיטננ:ו כדי מכנדס ס"אק
 כמעסיו גס כ( )מסלי כ16מרו , מזולתס כקייחדו כו 06ר ססלתוח 6ל * סטקפס כגיכענסם
 ספפ כלי כו יט וקרוכיו כניו סיו כאילו ומכנוס סנריוק "ת מס"וסנ וזס . יערושנכר

 ססקפס eg! 1 מפקיח נכמס וטד , וס"מ ישג סי' פא שי שייש , כשעכס*וצ4.%
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eaפרקWi1'b רי החמיר ננושב 
~icf 

 .רביש 14 יכבר
 מככן 1 6)6 טכיגנש מסרס סקכ"ס 6ין ימתן ר' סנטיהם וכן , )י טמעו כניסועתס 46 )מס4 כקומרו לכפיס, כ6כ סיג מת )ייסר ס:כי6 ירך כי , סננו6ס Shסטקפס
 סבות )ך וזס נ( )ממות כ6ס ענין כו כנ"ב נ)6( 6מל פסוק יוכן וננוס . וענו יעטירנכור
 עט , עוסקו תיר סטוק )ס5י) כזקיפם עמדו ע) כ!כ נו כיו65 ע) , פרעם מ6חבורחו קמרי כדין ננוט 6ת וסוסיע , רטך הדס k-DS סךטע 6ת נסספעו , סמורי rb טיכסמס ססו6* לטלימות 'רבוי סיוהו יורם 716 ע"ס לכעו כנסס סח:~ז כי , שהתיך 6ג:יגי

 יומון תסלת , עם עניי יטפוט עג( לתריס 6מר . סעעס )פרכס ננוכסקוח 6והוח51ל1 * לסן דלט וילס עליסן עינו ומחס , נר וסוף ~rh('h וסם , ימיר וסוף לכיססיוקס
 6נ1 ויך , טוטק וידכ6 . ויוסיען המורח רביון )כר י1סיע . רעך הרס )מס נ()תשת
 סייגן גריס , ולנכיון דל ע) ימוס , )ננס , מלכיס כל )ו ויטתחוו עוד ו6ננר ,סמורי
 כן )6 , 6תס כני 6)י 6ננל נ(' כ( )תסלים 6מר ולכן . לטכסיס כס ירמס כסיתמעלס
o~h, Or51 6לסי0 כן 6תס כי , עמך בסיס כי מונסק סטות לך סנס סט"י 6ננר . 
 טהמר וזמו . 6יס כן ככס שינס כי טעטיח סמעסיס כל 6ח לעטות טלחחיךוקני

 וסור , עוננך מדם יותר סרכים זס ט"קר כך ככך6ס , זס 3כהך )ך ו( (o'tnlrכגדעון
 כננסות וסננתחיל כסלימוהך סמ)וח ככר , טלהחיך סל6 במרו סו6 , )פרנס מופלץהות

 עד , עעיך גבנת יגע 6טר זס סו6 וגני , עננך בסיס מ"ט ענננו וסול . גננור לו6ומריס
 כקרות וגו' 16רי ס' נו( ותעליס יע"ס ט6מר מס סו6 , יקטעו 16כליך ג) קדט6הס
 כמקומו יעוין ( תמו :סלו ממס מרעיםכלי

 כחרז וכהוכיס נכי6יס הורס גמ!16 ן פלבי טסו"
 וסוף , טכיגס פגי מסקכ)ת 16רמיס מכנסת גדו)ס קבי( )סכת ז"ל מבמרס תכין ומכבן .6מו
 * למרת כנגוס מרי הדחס וסיבך טכיגס סכי סקכלת סח:ליוח כ) חכית כי סחימ6מן
 כקים וכטסיו , כפעל וכנכוריו כשמס טלס סיס ע"ס לזכינו 6כרסס כי סענין6בל

 מפזר ססיס מפכי סעוסר , ג"כ סכט"רות מעלות סכ' כפעל כסליות סיו כלוס6ורהיס
  וממול  בורכבס סם סן ס6לס מנועלות ו6רכעח 1 מהנדס כסיס ובננס וסענוס ,לנרכס
 מתח,קנש 6דרכס , טכיגס פגי לסקכ)ח  otn~lh  סעבוס  חימס ולסיס ל" ""כ ןלסכילס

 סככו6ס וגנדרנות . ס:פ)"ס chl3io )"וחס rh ככס 6!)1 סיהס וכן , סי6וגוססי
 6)" )קרך ט)6 16 , )!ורך סבכיי טיהנכ6 16 ,סתיס

 סיסמת גכיכול סקלתי טס:פע
 וכקננם . עם עיין InS'D הלכוד 6ל6 )6כרסס כגלס ס)s~r 6 סרננכ"ן וכהכ . עליולס:יח

 כי עור ודע . לנכו6ס רפוי ססו6 כנוי 6ל6 יוכן ל" 6ורהיס ס:כסח גדולס strrכמ6מרס
 מעלונו וסג' סי' , סת:ננס מע)ח bo' ס"רס. טיפות כל סס ממצלות כלכתת6לס

 מירק יוחר מיגיעו סנסכס נדו) וט6ומוו ן ננ"ע c'rcol , תוטס )6 מלוס סטתיס ,סמעטס
 כספקכן כי , ססלמוח על כיס כמסיו מכלם סעילס ממעלס וסד' . טכקומחי וכמוממיס
 * ,סמע)ות מכ) גדו)ס סי6 6טר סקוס ממס אתילד re כלננס nlirb ויתיחדוכולס

 ולפכ* כו( )מסז' וכתיב , מקדט רום )ידי סמכי6ס וסיט , מכלם גדו)ס :גוסוכשמרס
 וכין כיום כל עליו מוסף סט"י ככוו כי , מכוכך 11מ6 כן מרק וטס . ענוסככון
 יתכרננ4 ל6 וטעורס נפטו מעלת מיודע סמכם כי , להכרתס 6הת גוררות ומן , סכןכהדיו
 מעלפ היודע זס , טוכוח מרנליוח כהי כידם סיו 6ךס כבי )סגי מט) . טיסכסכת
 סנורייך וכן . )מם סח על יהנדס מעלהס סיע ט"יגו וזס , עינו כככת י5רגססמרג)ית
 6נש יכיר סנלככ סננטכיל 6בל , סעכירוח 6ל עוננם יסלחו ולכן , שטס מרגיטיס6עס
 וסכפ . סרם סער כס מהטת ככמ סמכמס וגס , טמיס ירקת כלכו ותכוץ ויטמלכסכפגו
 קכולונש כ5הח ,סהיסם וס6סכס סיריוס כי , ס"סכס כח כו )סח:ו!ז יתחיל סיריוסענד

 )נחש כעיניו וייסכ , כנוטע יסהפק יללו גוכט סיוהו מנד וגס . יתטרדו ו)6יה)כדו

 וממר 1jru כן 1כ6 )הטיפס* fi..*h גוררת מעלות ס6רכע036 קי גסע(מ , )טפו כמחק ס"ט כמכעגו )כטיס סמטיכ ופס , 56)1 טכפקיד )כגיעי:טןי
בש
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 9ש.5ה ' פרק.רביעי אבותמרכת .." ..

 . קך ובכח 4יה ללעה ךץ הך אאר עאי בן ב : לו :4 יבר ":שי קכורי?

 ו?מ4 מעה ששה שענר קדךת(קךה. מטהעעקרה ניךךת ?שעהשועה*
עברה

 יל יעב"ץ "rp ר' ההסיר כהרבפירוש
 . סממורונ8' סלוח ד3ר סוף )6 כי 6מר ש . קלה למצוה רץ הוי אומר עזאי בןב

 5ן )גרור כמ )ם יסים ג"כ קלס נטוס hih "ch , סכמ זס )מס יט סיןוככיטח
 יהפעל 6ז כי . )ככ וכטוכ כטממס , כמ6מרס 6ותס מוטס טיסיס וכתגיי ,-שכרתס
 מטנו oTb גורר מלטון , מ15ס גוררת טפוס h"r1 , אמרח nltDS כרכו ופך והעטסממכס
 ויטמפ רכ ח)) )קר6ח כרז )קרחתו ירון כאטר כי ן ק)ס )מכוס רן סוי 1)ז"6 .ומפס)
 )טס( 5תר . סמרת הגרור fb , במרחך ע) סככי סט קיט( )כסריס כקומלו מ6דמרכס
 , )ס דרך טסות ננס אפי' 636 , )עטוחס הזירז ע5תס סנטוס 5") 6ין , ארון מנוסיךדרך

 רנות גדול ענין ס6מח וע"ד . ס6חרוס מלותיך )מאוח )כי חרחיכ ססי6 סדרך כיוסטעס
 מס וס61 , סיימוי כנפוח ~1hr נוכג16

~Dhn 
 1סתקיטתכד כ( )1'קר6 סזסר כמסר

 סננ5וח 6לו כי וסענין . מלונעלס קותו מקרטין מלמטס ענננו סננקדם קדוטיס,וסייהס
 כך. 6חל טסט"י כמו כי , כזו זו קטורות כלס כי ן מ6ר עטגכ )פ)6 עגיעסס6לסיות
 כתורננ פנס ומטי) מומי סו6 סרי 6מת זולהי סמ15ח כל 6קייס וס6ומר . 6מחהורהו
 ט3 לכריו כמנין עלס מ5ות רננ"מ סיו )מנס 1)6 . יקים )6 6טר קרור ככ)) וסוף ,6ננח
oTh, 6מל וענין 6חד קטר )כנס כי , כקוס 6טל גיוין טס"ס כגני טס"ס תעלס )6 ומ15ח * 
4 כלסיס 035 וסט כו נמקקיס וכלס nlnSluo כ) כו)) וסו6 , 6):יס כטס עתיכהדס  

 4 כטמוח וסככוייס כו הלויות סספירות כי סנ"ס ט) טחותיו כלס , שפויס טס 5)ססהירס
 דכחיכ , סי6 6מת כלס וסיף ס' מורת מיינו lltco~ טס ען כ6רגח כמ65מ , ככגוייס סחורתי1כ)

 כ6מפ טיח,יק מי 6"כ , כזו זו קטורות סמ5ות כ:3 6)6 סי6 6חת מלוס וכי , וסמ5וסומהורס
 טסו" רן סוי וזסו . ככלן ptrn1כמ6ננרס

 סיף 1r1h כמקמר וסוף . )ככ וכטוכ כטמחס
 ומכך )יוכק ראוי סטובוח סמ0ונוח סתויות נכל וס)6 סי6 ואיזו , וכו' טיד3ק סוכםזרך

 מעגם* 6מד ימס ס6מז מי כי ס6מרוח יטינ כאמת יכס יונק 06 מכומס 6כ) . )סחרמקמרעות
 . חכרתס נוררח מ15ס 6"כ . ככלו ].,מז סו6 כגס טגפיו ויחפרוו טיטכרו h"b 6טרסליקן
 . סני י וכהמלת . )6מןיס ותיו , סהורס סי6 י()סי d~o 6) ס6כוטי ס"ס )כהטיגריס

 6תד ט6כ כיון כי , k-DS"3 מלק לו ים נמ6ננלס 6מת ננ15ס סעוסס כ) S~r קמרועזס * מלוס נוררת טנ"וס , זס כמקמרו עזאי גן כשן ו)זס . עטם חר6סו כגס )קםכוספתי
 . סומן )ו מספיק סיס 06 סכס6רות סיע:ס ספק 6ין ממן 6מת כעטות ,)כלן

~fD1 ot)o6חת טעם כתטוכס סטכ ollp חם . )עס"3 מלק )ו יט ססי6 כתטונס , פטירתו 
 גריך סרכס וע5יס 6ט מדורת כ* , כורם כמלת אומר רולס , סעכירס מן וכורםכעס

 העמוד 6) כטס מסרס נפטך ע) סננ)ט 6מר וחן . קטת כננטמוי סרהק ממכסלסהרמק
 : תתפסמן

 וסיף שלסיח כ' , סגזכרח וסיף טנעיח 6' . סכות טחי סכר י"ננ מצוה. מצוהששבר
 מלובן טטכר ט16מרו , ובכר )ונגר ר16י סיס 6כ) , 610 ערב מפירוט וזס .ז6ח

 יקיימוכנ' טמכירך שמריך הכ6 טסיך ה6ננר Sh1 כטפס , סר6טוגיס דוריו כמכלר סו16
 אותו מקרטין מלמטס סמחקדט כי , שסיח מכס טסיי טפירטחי כמו סנכון לכן .סידך

* מיומכם ככמס מנוקר ססו6 ולע"פ . סעוס"כ ענין כתורס ותכלר )6 למס ט6)וצנים סנככו* סמומי ש אמתיק ואני . כטסרתו 16תו מתעיין )ינוסר כ6 שוננתו ,מלמעלס

 ש מרוז יכופרו ל6 המריס וכמקומות כמקחי 06 כפ' כשרוטי הפירטתי כמו סיטכ63ר
 סכט כי , ושם , מעיקרם כטקס טסקוטי6 16ננר 6ורמוח0 סמעקטיס מ)העות 1)טכר )נגן)5נ)

~shno6זככתן. תוספת 06 כי 6עס סלמס )סי סע15ס כי 1 סמטת סן מס סידיעס סככת סו 
ב%
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ee,רבייך פרק אבות:ככת 
 סזלינישל ר~ך.'4 וטל , עזים );ל 9ז ממי של אוקר דויה הוא נ : 2כוד,לתגרה

דם
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר מהרבפירוש

 חרקו סל6 . מכרס סי6 סמ5וס כן ו6ס , דכקות יוסיף כמלוה טיוסיף וב) , סעו)מיסגמי
 סיס כקילו , כעולס 1גפ)16ח נכיס 16מהג1 טגנני מהדפיס מסיו ממס chln כהודםזל

 . )כך 6%6 מעולס נכרך ל6 כי נותן מזין וכן ן עולס קנין קנוי )מס מסומכי עבדכעמס
 3וס  סטם  סעפתי  חמרן נלי וכמסלח ,  סטולס נ3ר5 בבז  כלי  סיקס  טססורס  סומרםהסו

 סחייס ען כקרץ ופס , לטוס"כ ליככס דרך 6ל6 היבט סתורס כל 61"כ . ממסהרחמו
 טסים )"דכ , דומים סס )מס סטו")יס 6לס Scn )ך ולבנקו) . )עד יהיו לוכדיו כ)גי

 פף מדוע )1  6מר , מכקס 6תס ומס רעים פגיך מדוע )ו ולמר הכרו גו ופגעהולס
 סטים ויקם . כריקוח )ך יחן וס61 רופק פקתי 6) לך )ו  6ננל ,  מכקס 6גי כריקות כי'רעיס
 ויחן טורוהיס לו ויכה.: , ס3רי6וח לי הן לו ויתנזר כרום6 6ל וילך כירו דיהו טובדל
 דרך כרופת לו נזר 1ל , כהוכ כייר 1ל6 ננכקס 6ני 3רי6וח ויתמר bo'5 וירוכס ,גידו

 ירך סוף סי6 כהורס וכן . וההרפס  rhr עכס יפצל 3רי16ת 1)6 )ך מהן מגינרי16ח
 ימיו כסוף  ליטר5ל  מרט"ס  זס כ) 6מר וכדר , לעוס"כ גכגס )הוכם ו?נככס סנריהוח.")

 כי רעו ר5ס . ו[וסיפו ל6 וגו' ההיו לננצן וגו' Sb o~rnc טמע יסר6ל ועחס ד(,)דנריס
 , הוסיפו ל6 1לז"6 , כעכע olhc 6ת סמרפ6 ?סס כננו סמייס ע5מ? כי6 כהורסז6ק

  ל% 6כ) , )ען מי כס ט?זכק לצנין וסו , כהיים סס ססי6  כ"ננרהי D"tb.ג"ונורו
 ממקמר ינרטו '6ו טייסיפו ט6ע"פ סהרופייס כסריס כננו , וחסרון הוספות סחטךהתסכו
 )גרוע 6ו למוסיף 5ריכין כס כי ועוד , לנמרי 5וו6תו תועלת כך מפגי תטתנס ל6נרופק
 , טגוי )ס וקין סי6 6חת ומלפט ככסס היי כי6  וי כי , כן כדכר 6ין , סהיס סכהכפי
 . חוסיש )6 1)ו"6 . גרצון 16 הוטפח כהרופס מללכת חקכל or51 ננחח)פיס סמזגיס"כל
 טניס עד זר? סיתס סעכווס 6וח? כי וגו' כרו6וח עיניכם ):ס( ר6יס לכסיסכיל
 נכפי  סל ענודס סיהס כי להלעיס סצנודס 63וח? מעונד יעגס ל6 כי מענייכ?נר6ס
 סעור סל העמדו  מז: 6"כ , מקרכך כלפיך ס' כטמידו וכו' ס"יס כל כי ר6יחסז6הס
 ro~  תפסוס  וי  יסר נוס כתכתי וכנר , טכלכס כנ!6,גי תסקלוס סל6ננסות

 , מ6ד
 ונעתכם מכמתס סי6 כי ועטיחס וסמרהס )סב( 6ה"כ ולזמר . לר"ו סדור )גדול)סו6
 ?טילם  כמנין  מנוימוס סכן , סמזויסות כפהוק ככ6ר הורהכס 6ין י6ננר . ?עמיםלעיני
 6חס 6כל , ע)י?ס נעפח לחת יוכלו ל6 כמקריס כעניכיס סלככוח ומ)?יכוה  למות5חר

 סו" , מינים סל כרהס ט) סר6יס נחוס crrh טס6מח כסמנ6ריס
 לעיס )סב( 16מרו

 . כזה סנןול סגוי וככון הכס עם ויקמרו כדחס על יודו ע5מס סס כי .תעמיס
 גלול גוי מי כי )סס( קומרו וכוך , לכו נמ65 וסוך עת 3כ) 6ל?יכו קור6יס מסיוחנו כןלכם ויחכ~

  טטלמ מי נ.( )ע"נ 6ננרו 6וחיוח טחי טל 6חח כהיכס וס כ) גלו ע"ס ?קדוחים והכמינו .וגו'
 מס ד3רי?ס 3חן . 3ס3ח י6כל מס כע"ס טרח ט)6 ומי , נטנה יסכל סכת3ער3
 bsc ענסו ססיס 6)6 סי"כ) אפטר טניס מורס סיס כי יאכל, ל6 6מר ול6 ,י6כ)
 סס כיCD~D 6 טסחורס כיון כי , כנמנע מן סו6 כקומר , יאכל ננ? 6ונור 36ל ,*6כל
 : סמ5וט סכר ?י6 ע5ננס סמ15ס כי  rr )סי נמ65 . יאכל 6יך מ15כ CCD כעס )6 011סייס

 חנרור טח?יס איזו נסוס כ3 כי  סעור? 6חר נש . אדם לכל בז תהי אל אומר היה ך;וא3
 יכולן  ילונרום מסג' נגרלח כי6 כי יען , hn~r 3ן ט,ננך סד' כמעל? וכר ,רחרח

 מלככדו. קותו 3ז הסי 6ל 15 . 3ז חתי Sb הכדד ל6 06 כקומרו הסיכו 6ל וקמר . בם,
 סיום )סזיקך ויוכל  נוטס לו כקין oTb ל לין , S"r סמפרכיס  דוורו  סמליה פירוטאענין
 ט)6 עכר לך 5ין כי , לו 5ריך "עי לומר מכיתך  רלי כוס מרמיק הסיס 5ל , )מתר16
 1(hS מ"ו קסמם עכ.ם כל סי!:יס מס? ולדכגי?ס . ע"כ )ו הלטרי וממר מקוס )ופסיס

כ
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 ~שמז רביעי פרק אבוהממכת

 רנף י : קקום לו שאץ דבר יף וטין שקה לו שצין קדם דף לץ'ו *'ך4ר
 ב רשד* טנוש קמקמצ יימ שצל הס שאר קאד אשר יבנה מיש.ןניטם

רבין
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החמיר מה*בפירוש

 )ש הנטיס כמס ררינו סרי ועוד , רב ונופז ננזסכ יקריס מדכריס מ3היס 0מו0ריסכ3
 טעם עתן , מ6ד בדו) סמסגס זו טצס כי סג") 6כ) . ינניסס ג) סטעס )מסטמדס

~DbD)
 מכיר סצגוס )מעקה טסניע סג)ככ סחכם כי , סכריות 6ח סמככן ננכוכד 6יזס

 ננסדורי כי , ית' יייו מעטם סב) כי ככובס כט3 דכר 6ין כי , נערס סדכריסקולך
 כעקר סכריות 6ת מככי ממכס זס ומכעס . גודעת כמסדר בד"ת ומטמתס0ננעסיס

 יז( )מסי כי , כז הסי 6) ו)ז"6 , ומכיס 0015 כן 6סל כהלון יו"כ וסמקך סמקך כן6ח
 מאולתר  וקולי ,  כעוס"ב 16 כעוס"ז טעית 13 "6ין cTb )ך 61ין , עוטר14 מרף )רם)ועג

 מפ)יב הסי 6) וכן . )ננע)ס ותמתמיס )מטס כ)יוגיס כ16מרו ממעכתך גיו)סלצוס"כ
 )ר ס6ין ךכר כעולס 6ין כי , גכר6 03יות רשי סיס ט)6 , ככון דיכו כי )ומל דכרכוס
 ד3 כטכהו מספר סיגו כן ס16מל כי , זו 3;036 מקוס מס גגיעס , יכל6 )מטכעס
 )ך 6ין כך כתורס כס) דכר טלין וכמו , כ15רסו ומהולס כגוף כעולס כי ועוד .כונס

 : כטווס כס3דכר
 )ססנימל רניי . ש רמה אנוש שתקות רוח שפל הוי מאד מצד אומר לויטם רנתיר

 מהי 5וכנרו ענין מס 60' . כווגחס 6) נהעורר מרוכס סננטגס נזו וכריסלוגי
פעמים

~bD 
 ס6?נ5עי סדרך )6הוז ר6וי סמווח סככ) D"th כתכ ז") וסרמכ"ס , מ6ד

 לריר סמןס כזו , ומפזור סכי)וח כין W5nb ססו6 סכדיכות כמו , סק5ווח טחיבין
 טיווח , כגברו טסקטס מי טמעתי 6כ) . מ6ד מטד 31ז"6 , סטפ)ות וסוף סקוסי(-יז
 ובכד , וטמ36 ימין ממגו S(nlp ר6וי 6ין 6סר סדרך 610 סם,-ות ככ) סיטרטסדרך
 כי )ומר רבוי ובין ) סיטר סירך 610 , רום טס) מ6י מ6ד )סיוח סינוס כוו כותןסדין
 סמרכן 56) וכן , סקנס 6) ט:טס נקמר )6 ככטי"ת 0וכק כי , סק05 6) נטיתס61
 )מטת יט ו6ס , ק115ת סעי )0 6ין ממוס זו כי נקמר , רומ מספל )מטס 6ין oh ,סז6ח
 . יפט טסקטס דעתי ולפי . סג6וס וכין ממנס )מטס 6טר נין ס6מ3עית סי6 סי6 ,מהגס
 טסתמי) כיון , רננם טתקוהך טי6מר ר16י וסיס , )גיח ט)6 5מט פתקות ט6מר srttועוד
 ותן סינוט כ6 מקין 6:נר ו)6 סובך 6תס ושן כ6ח מקין וכמינם , סני כקומרו)ככח

 כר ללנן:-ו . נתיכס )סורות מירכס 6טר ס6מח דרך יורו סס סדקדוקיס 61)1 . ס"ךסו"
k-thJoו כי ומוץ סמתג6ס 6' . ספקות תיגי סגי מיגיס,וכגנדס סכי( ch) סככוד , 
 שגן סיטרס וממוס . וסטריס סמרך כנע , (o~b יכנן 63 6101 סכ) סיככווסו1סר16י
 )סטתמכד רידוי וקין , ית' 3ככודו גכר16 ומס סו6 כי וימטוכ , מעלתו כפי 6מד כ3טיככד
 כמרר 610ת סג6וס מין וע) . )מעלס 0גזכרח סמדס וסיף , ודמות כסס סעטויוחככריותיו

srrrוכטצמ , סו:( )צרכ'ן 6הד כמקוס )דור יכו)יס 61תס 6גי 6י; נ6וס )כצ) כקכ"ס 6מר 
 מקר ס' 3:( )הסל.0 6.י--ו וסוך , ממכו )גנע)ס 6ין כי סכנות ג6ס יח' )1 כי סכתכחיכמו
 ש )ו כמסכו ותסו נוטפס כי ומנדפן ומחרפן ס6גטיס 6ת סמכזס וסכ' . )כטג6ות

 , הרפתן ע) ססיכ )כרחי )טתוק כז0 סיסרס וסמדס , 6וס )כ3 כז הסי 6) סזסירועריס
or51ספרן  ולנ"ך . כלל  סרגיס  לבלתי לפלמח כצפרן  כעיזיו מ6ו מ6ו ספ) טיסיס קריך  

~hD
 כס נ ונחן , וננגוופיס? ממס סחת )6 טהרים יכזוך oh ,  רומ כפל  סוי מ5ר
 ולנת רמס  ושכלסו מהר  וגרפך  חרפך  "סר סיריך ס6נוט  16תו כי , רמס 6גוטטחקו:ז
 ננעפר 6ום כי רבוי יוחא וסיס 5דס ממר  ו)6 לגוס קומרו כעס ו,ס . 1)מרפהו)ך
npP, b~b ממציין 6הס וססתכ) . סנצ)כ 6ח )מזהיר  ס"תרהי )מס הכיון or מפירוט  
 סנני"  יכעיס  שליו ספירלי  ספירום וגס , 5ן ע:3 ע::יס כ:מיי

 5)ר בווטו  לג"ה( מיס

לדבי
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 ךבישו הב ילבייו "r,a ר' אוקסיד כחרבבירוש כם"ם~93
 *5%ש כלנו כי תמהו 36 ומגדופוגוס  כוט הרפת  תיקעו 5ל ,  כלכם נפרמי  כס  יוקישעי
 סוטת סחג6 סוכר מנס . ווריס )דור ו3דקתי מסיס )כולס ויטועהי מס י6:)ס וכלמרנט

 וסעוטס , 6חד גס 6ין ויטתוק הרפהו טיטמע 6כ5 , משהו כפי וקים 6יט סקוס כני"ח טיככלו o~h כני סריס חמ65 ס6' מממין כי , מעטים סס k-5DD~ nbro כני כי ,ג)כס הורסי or 5דק יודעי Sb~ ממטו סקויס ו6נננס , רמס 6י1ס הלקוח , סכני6כקמל
 ולכן , ליחוסי )6 כטך6 עס מדרסון וי l'o~b עס סע)יון 3ע1לס 1rnbo יוכ מורס'ין
 6וס סכל , הכונס רכ לפיס 6רך יד( )מסלי O"D ט)מס %,"5 . מעולס כמרפת ירגיט.ל6

 שפיס שפי 6לף סוס פיר 5 ככתם המולס )" סלחת , מרכויות כסי )1 טסיו cTbbימס) )ך קמטו) כניעיך יכרי טיכגסו וכדי . כסיד סירטחיס נכור 1e~h וכמסגת . 6פוסקריך
 סלים טיהע5כ סיהכן , הטכיח 6ותס מוגו וגזלו . זסוכיס 6לף טוס וס6חרח , זסכדינרי
 ס6גטים וכן . כס כ) ימסר )[ 6טר סר6ט1גס ס5"רת סמרגליח )ו ככט6רס 6הרססו6
 זס טוכוח לכוח 6ל ימוטו )6 , נחיינ(ש כו)ננס )ר16ק ומגיעו נמד קדוטס נהסס,5טר
 . ידידנו bs כעדרם ו6ל יטננחו )6 רכוייס 6) , נעעיסס סטוס כק)יפח וכלםסעולס
 6)6 כזון סיס )6 סטו)ס טכ) bD11 גן מגיג6 ל' ט)יון קךוט ור6ו סכיטו , וגלמירנותי
 כבתגיו 16ור עור O"D 'tfh ושיסו , )ט"ט סכת מערכ סרוכין כקכ מסהפק וסיסכעכורו
 ססתנכוחם וחוזק כיו5רס 6ננוכחס הוקף 6ס כי or 6ין , מיס ולפחת ר5פיס כינתוסעוןהו
 )6 סמדס זו כי , ננכס תערף עס 75ק יודעי נ6( )יכעיס סבכיך יל,"6 . כו%דכקוהס
 כלכו ח5מימ סי6 6טר מסחורס גידיו וטס"ס 6יכריו רננ"מ ססטקס כמי 6ל5המ65
 , סקדט לוח 6) סמני6ס וסיר , מכונס גולס ענוס עריס 60מרו ס"ת סע)יונסימרס
 )מכוס טומני טגויס )כסי קותי ס' מסח יען עלי 6לסיס ס' רוח ס6( )ססכקומרו
 סנכי6 דנתי פיוס e1o1 , ס61ח סנס63ס סנו51ס כמירנס סעו)יס ומס , )כ'):שרי
 סע)וכיס קרן )סריס עתיד יכו ס6) כי , יוריס )וור ו5דקהי הסיס לטולס ויסועתיכ"ס

 )נגדו כטק oh ס6דס ע) סמונסק ממופת כי ודע : מטיניס ולעס מרפהסכבלעיס
 וכו תעכור 61והו חירק לפסיך ס' 6ת 1( )דנריס כ6וננרו כתורס כל פרי טזסהניו
 ויגרים 6לף )סס הנטיס נגסני זס על מט) )ר ולחן , סג6וס ומספך , סטפ)ות ,הלכק
 סיהנ6ס hSh ספק 6ין ,  דינרים 6לף יסיגו ל6 שסיס כ3 6טר ככפר וס6הך , 6מד3כ)
or3וסיס עטיו כעיניו יתפל זס , סריס סוהריס 6טר כלור ור וסוגי , סגפר לגטי ע 
 , ממכו כלמטס ט) מחנ6ס ומח0יויו וממנכיו סטי"ת גנן רמוק טסו6 7:י רי .)6ין
 כמעלת כסכיכם כי , עפר טד )נגיו יספלו המיך פנלס ססי"ח 6טר כ5ויקיסומנס
 o~lrc כ"י מי"6 ולחד , נעיכיסס מ6ד יטפלו מעולם 6סר וכחסידיו וכמדרכיו'כעי,:
 שמרתי מס כ) ע) ע"ס סמיך סלמס עדות וולס . גמ6ס כעעיו נסס בו( )חספסנו6
 וחפלת מרסעיס ס' רחוק , רעות יכיע רטעיס ופי )עגות יסגס לדיק )כ 00)מסלי
 , וטפלות עגוס ממנו טיננטך כמס תמיד יסגס ס5דיקיס )כ כי יקמר . יסמע5דיקיס
 סתנניר עד נ6והס כפיסם יו5י6ו גס כי , )כס ינכיסו 6סר לייס )6 סרסעיס6:ננס
 DnC1 ס5דיקיס ומגס , בו יסגו ול6 ס' מרטעיס למוק כי נזם וססכס , רעוחיכה:
 6מד ע) מספרו מס לכס נ6 6גידס ועהס . תמיל 6)יו קרוכיס סס מ6:ר הפלהסס'
 6מת פעם ועגם , ימין נכ) סממת יום 6יזס נס6) 6מ7 מסיד כי *מרו , " כ-:ידיםמן

 בורקי OD סהנודד ו)כעכור , ס0חורות מטופ נ1ט6יס סומרים עס נספעס כולךכייתי
 סחרחרים מכמורי 6מר ויקם , סמקומוח כטפל כס וסככסי סספינס ירכתי 6לכלכהי
 י6כס ל6 ס' ומי מעעתו והמסתי , טלי ושתין כרוהו וגוס כיני וירק כעיניוויכזגי
 סיעור זס 56 נפטי ססגיטס כדורס הננכס תמהתי פגי מפס וכעכרו , כ)) )מעטתוכפסי
 כקש כ1( (o'Dnt דככץנ לתתיס כלעיס מלס כי sttr 6::רו וככר . כ)) כרניסס )6"סר טל ממרס ע) מסוס כי , סעומדיס כין מס):יס )ס כי ננמנס ידעתי כי ) סצכוסמן

 ומש ז6ע כ:כ" טס ז"3 3סיעכ"ס סבה בש' 9"4
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á9 גץגá¢ כל  úיק הסáו ÷¢ף
ג 5קזה" סזט9 סק ג÷¢ץ ו ¢קזú ם? ~ñ?ל íק í╨קץ ג(?ק ÷זהדז ךץק גגק ס5?  פזז

ם"ס  קז¢גף á¢הף ╞גñהה '¢ ñóזג á"Σץג

גúץז÷ז  , םזñז גהםí ñ3ג╨¢ú úף¢לם ñך6 , י"גץ
 כגגלי

 זם╨1¢; ג╨יזñ ¢ףץ , גל ñךץ╨ך ¢ףץ

ג╨גךי
 ñל) ("╨ זץ¢זג ÷כí 5ץ זח¢ז÷ 30)3 , 1ק6 םףי כגיק

 ז¢ד╨ז"
 íםזפם ñגñה . ñםז÷ז

ñ6╨גךáז ñ1 גי ץז╞ג גי גי;ñ , ññחדךñ ז גץל÷לñí , ץ גל ¢ג╞גñ סז╨╨¢ם ñ6%6. כ╨דג 
יץגגז  ñגגלזץק' יג¢ם ג╨ףם ךףזó (6 ññ¢חג ╞ח6 ז¢גיהם , 6ñז ñ¢÷ג כי יזםץñ ÷זúךג
ñ60לΣכ  ג╨ףי ץףזññ . ÷"לז גץ╞זג ÷╞3 כ גי

 זגיגץי , כץג ñםדח úף¢ל )ץ3 סיג¢ כזחז זים
.

ñיץג  ñח╨לññ גיז כז╞ם םי כ¢÷ñ ץלזך גוי╞ ó¢חלñ ñםךגז זם זםזםגד ז÷גחי 6זñז
ñ╞כ╨ג¢י ה╨¢זח ז¢ז╨ץי , 6ם íזלג זñחג╨גז ם6 ץלזññ גú╨╨דגñ כלזי úז╨ם גיף ñ╞6 ץ╞זגז לז56זח  íלñ 60 יזñ) 60 זיףל) ו , ñסז כג╨ץל סיידñ ¢גיחג )ץ גף ñך)ñ íג¢ץ ñגיל6ד

4 ñ' ך ץ╨╨5גזñ יזúללי יגñ 16ñ¢ג¢ל כñ זה ¢╨╞ל╨) (יג ¢╨╞÷ז¢ñ יזúג╨זñ, 3ג6גיñ 
¢גáץ  ñלםז כץג גי íגגñ ñךל זיץ ג6ל , óזñז ז¢úזם ╞6ל ╞6ל גזñ םףך חז¢ , ñח גי

גי  םףך ╞6ל , ג¢╨╨ז6ז ╞6ל 6זú ñלה טםלñ גיñל ¢גי;ññ 6╨חñ , ñסז זלי גחך¢גףך
ק¢╨╨6כ ñ6 ╨ג6גיñ . זלםץ ñגץגך 6זñ 

 ñץ יזםץñ ¢÷ג , ñסםñ 1╨ץ ג"ךñ ñ╨╨ גז¢6י
ñ"ñםז  זץ╨╨ך גםñ . 6ג╨זúי ךםñה) (חם úז╨╨¢לז )╨ íזגñ ז╨לג ג╨÷ז í¢חי 6ם ץ╨╨6ñ 'זדז
ñזñד . íגםי ¢ך6 6) ץלזך '1ד1 גי ט) 'ñ גúםלזñ 'זדז , ÷גףיז ñךזñג ¢ל6 גי¢ )י íגך ך  חז¢ó ñזñם םñיá חל÷י ñג6 ¢לñ╨6 גםךל) (1 חךםז íגñ 6ףז ñ¢÷ג זזדח , ñ¢÷ג ññזי╨
¢╨י╨  ¢ל÷ז '¢ כ╨הזג ñזךל ג"יך¢ זםג÷י ¢יזץ ז-ץ , áגúי 6יñ ñל) ('ú ñיץזל 'ñ םי

¢÷גץי  ים , יגהיז ñהñ ñג¢דג) (ז 6םז ÷ג╨ה ñיץזה , '¢ כ╨חזג ñגזג╞ ¢ל6 זםג÷י ¢ףי
ג¢61 ñ¢ד חזñזú ╨גך זí 6טñ ז , ¢ל6 '¢ ¢סץםוז )יñז טיי) ÷לי¢í (ךñ) ל6דך¢ 
ךגך  זץםדם ñ¢ñםי ¢╨╨6יñ ñגץñג) (ד גלגז ñלז÷í ñגץז╞ד . ך¢ג י¢ ¢6גץס םי ñג6
5י  ú 31זñד לז¢ó ñזñ) ץץלהל ., ¢ל6דך ╨ז.6) (╞י 1ל¢1 ךץץ זדיג6ז . ¢4ú '¢ ¢סץםק
*

 ñ╞6 ךגך 31 חזñד חז¢ñ ñ╨גיך חםפגל זגםץ , ¢ל6╨ך ñגúñ) (ח)÷ ñזñדז ÷לםץל ץ╞גג
ñíך  ¢יñג . ñםד úזיñ ñז6דñ ñךיץז , ññז ךםñ . גףזג ñ¢זל╨ז

 זךםגף ñגí¢ףלñ ¢לזםי
טגñם6 6(ñ לךגז¢ ñ3 ¢ךז' . ñז¢ג╨ג-גú זללי¢ñ 

(ñיíל6 זףזףך ם¢ . ñ╨זó לúיúú ג_
 , םñ¢áג , ם"ל)6י טלגג) (:זñ זךץ ñץם גñםá יñס , ñóי יñסז ,'זי 3ץ6) (6) 60 גח╨╨ך יñס גñי

ק¢זי  '╨ ñליל ñ.ץñ.) (י) ¢י╨םז )ñ ñ' 6ץזה , 0יההג זגםץ ñךדלד . ñך╨ץ ס'~זץ╨ , גףזגñ דñז
ק╨זץל  ג╨╨¢ג ñלז÷י 'ץז , ¢ñזץñ זף╨זñז 'זדז , ñל:חñ ñץ:ú ñםםגל זגםץ םץ כ╞ים

:  זג╞ג ñגñל גז¢6 ¢÷ףúהם זי ╞5ל זúליל

ג"¢  ה' ג:112 ÷חזג כá ו÷ז¢י ¢לזו םי םםהלה íק íגלק ¢áñú 'זי ╞הו דדזק . יזי

כי ññ0 םזםלי ññ ñגזם╨לז כגג ñññú¢ י גלםץ , זליñג ñץץ 6זñ זך )"סñס כ' 
úגñג  דדזךñ טג;לñז . 6םíז ג¢÷י גל ñ¢גףך גי 6זñ ¢סזל ל"לם כגץ¢ף╨ ז╨לל גזם╨י כג3

3ץ  ד╨זך ק ╞גק , םי6 )י ╞לí6 6ג זלדץ . כúדז 6זñ ,"( ñפל ¢יטי . גá ¢יזץל
פ  ¢ñúי 61 גם╨י , )י6 ל)זךñ ╞ג טםלי ק5ץ םיñ ñזך

 úזםל טםקז¢ ךג ךזףñ ¢יזץ)
ñז╨גגח¢  טם╨╨י כגי זגםז╞ד זג¢ñז

 160 ז╨םי כג╞ם ñגñ גז╞¢ úíץם ¢הזג , גי ñג¢לñ ╞ג

ג" ñ╨יד ÷¢ñ 6סגñלז╞ ך"ל) ם"ס זí זלñ זיס םםי . )"דסú י כג6 זגםץñú¢ 6םג~ג , םיñז 
ל"ץל  ñגññגםñ כגגזסל , ז╨גךñז ñס ñזךñ טזיי úז÷ףñ ╞זיי) חזג¢╨ñ ñסז íךץ כגץ םך

- ñץץ גזזך ה╨זךñ ל6ז╨ñ , (לזט י╨דñ 30ג╨╨ה ¢חñ יñ ñ6ז¢ . כיז )םלגñ גק╨ñ 
גג╨ףל 1)ג6י  םגגךñז , גי 3י ñ╞6 יגגל יזהים םץ חס) זים ךגñ טםל ╨ךזל םץ םיñ גז¢6ךז ט¢גם

4  זñך¢י , כיחגñ ¢לךגה ñ╞6 ט)╨╨ם גúליñ טגחג╨לז
 ץ;ץ╞;ñםז זזזיים 3¢זץñז םץ ñס זל╞

¢ל÷ג╨   גúלץך טגףםםñז . כזגיז ñיחñך ם"ס כחד íץך , כגךץ ñ╨ךלñ זץגגñל ñגñך ג╞
'╨יך  ╞ל6 ╨╨זך כללז טגסץ גזי╞ם ךזףלñ ם"╨י , 61ט╨ גם זג3¢ט . ם"╨ז םםי╨י םםללל

ñג╨הי  " íץז í (6קú 136 ¢זץה úי╞י פ"י¢5 *

----- ----- - --- --- -------- .- 
-- ----- 
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 רבתי פרק אבזהמכבת4ש
 זי סייסת א41י יש נרכשי נקנה ןשקעאל רוי י משם: ןמל4ל סןיד ואחרשצג
 ס9*'קז לי;ץ'ות ?5r_ tg ךמיישד * יי24י לימיי שיי ט9זיהז שלשד49'

 ז"ל יעבןץ יוסף י ההצי פהרבפיחש-
 . חנפל1פ עכירות ט3ס 6כק ככנפיו כמ65ו כי יען , מרע )טין ממספר , לסחרכמיס
 מעץ הכ6 5כ( )סמה כתיכ כע"ז , sffr סומרו וכמו , יעכול ו6ל יסרג 6חת ככלטסטרט
cnoוכס"ת סחת, סנוו)ס סרעס 6עטס 61יך לט( ננר6סית וננ"ט , גןוכס חט6ס סוס 

 גוו)וח מדברת לטון יכ( )המליס כהיכ סרע כלמון וקילו , מנס61 עוגי גחל ז( נססכג4כ
  עוכרי כי וזס , סילמתי סדקווק 5י ע)  06 כי סגוזננ5 לר על זס ס5מר  נז/תסו513ל -

 מד )נפוץ ססס סעכודוח 6חר נמטכיס סיו ילכן 1 ויחגו רופס ס' 6ין וומריס סיוני"ז
 כטמאת , מכירו על סרע )טון סמספר ומגס . סגפסדת ועחס כפי וסעסתרות סכע)יסתכיני
 יחסוכ 1)6 , )קלקולו יחזור פניו מע) וכעכרו , ובורו ויפנס וכריו מן יטסוק לעדיו s~pל4ם
 פיס ומההם 6כלס סמכ6פס וס6סס , 15פות עיכיו מקוס ככל ככורו סקרן כל טנל6סמי

 )חכירר יפוח פכים סכר ומרקס סרע )טון 1סמספי , ל( )מפי 16ן פעלתי )616מרס
 וטפיכופ , לכונו )היכ מרמס ויטיננסו עליו ילעיג עברו ומדי קרבו יטיס ובקרבובפכיו
 6יך סכן וכיון , כרכים פגיו ילכין 06 סכן וכל , יסויו סו6 כי כיקור 5ייך 6יןדמים
 עד כמע ל6 וסעס ינ( )נמדנר ס6מר וכמו , כגלוי עמכו יפרעו ולכן , מ'ס גיול .הלוללו

 וזגג . וכדונג כסתר טסיס וכלע"פ סרע לטון עוכס גודל כלס ידעו כי , מריסס6סף
 וכמד , סעודי עס לדכר מזר סע)וכ עם סיכר 6חר כי , לע)ימס ץ מטכס סנניכותכעס

 : כתורסשסמכו

 13מ47 סמכנניס סננוסו ממלול מעי רוב כי ססמיכוח טעס . אומר בנו ישמעאל לנבניי
o~lnoדסקילי6 6ג6 כנון טימר מי ויט ,ספ)ין וכל* הורס ב)6 קמוח 6רכע דמסגיכ6 6ג6 כנון סי.( ).1מ6 כמ"ט hsed~ וקמל , )6)חר פרענק 1)6 טכמ6 מכי 

 , רעיס לגנן ס)6 גני לכרי עליו ס6ונוריס סכריות ע0 כבחח יכוצו סיין מי על )מס(טוי
 סמפרטיט מן מרכס כדחקו ספירות 31עגין . סבסוד כתחלת תלי טסכנ )כ6ר ר5סוכקיט
 סנר6ס מן כי ככך ז"5 סרכ והוזקק . מספיקין 6ין וגורס מגרסך ממק ז"ל רס"י כי ,ו")

 זס כין יט בסרס וננס הרקס )ננס ט"ל"כ )עטות ע"מ )ומד 6עו לקמן ע"ננטסלומד
 ז"3 יונס ורכינו . פניו על טלייחו טנספכס לו נוח )ע:וח סל6 ט"מ ססלומר וידוע ,לזפ
 טוכם הינכו זס וכל . כדקדוק r:1cu5 ע"ת וסלומך , דקדוק כלי )עטות ))מד ע"מפירס
 סלמון Sh )מויו החלת סיס bon' 6)6 , גמורים לדיקיס טויסס כי סנר6ס 6ך .,לי

 , יעמס סייע מס כ) ס)מוד וקהו , מ:)הס גור) וסויר סתוןס כהסק נפטו גכרסנביאך
 כוולדך סיהס וסכ' . ולקננו ללמוד ננחהיס כמהסכהו טלס 6סר כפי נידו מספיקין1)זס

 יו5רך רקון ועמס סיוס כל הפור לו 15ננר סיס וקילו , )כד יוקרו ר5ון )עסות כדימההלס
 ולעסות וללננו ללמוד כידו ננ:פיקין סמע:ס טסו6 כעיקר נ"חז סזס זלפי , crlDגייס
 סעס סמון )ככ סלסינ וס:י"ח . )במס כ6 )כננס ס)" טמתוך טימרו וכמו , כונתו6) לסניי סטמיס מן יסייעוסו לכד סלננוד 6) 06 כי ננתהלס סלומון כורח olon )6"פי' כי , כפטוטס סמסכס טהסיס כדי לפרט ויהכן : מלנווד סעטיס החת כי , לכד יוקרורנון

 , סלמת מע5מס יכירו ויכיכו ייעו וכקטר , כנס ומרכס גטנניכס וגחתי גו( ~'קל6נשמרו

 המעון כב' טיסים לפטר , כמירחו )מקרס יט6ר )מודו ו6חר , מלק כפ' רז"ל ט6מרווכעי
 כלמנים עריס סלנו וסמעטיוח . 6חר כלניטע סיסיס ותפטר , גדול 6דס טסיס עזתי3ן
 ססי"ס עליו שמר ע"ס עקינ6 כר' לעטות מנח ע) וס)ומד . ספירוס זס "מהתע)

 ODD: קרקסו כ"רכ:י ממונס כהכמש כל rJg1)ii ולעטום. אתעדללשד כיבי ומספיק ית' כעעיו מן מ65 ממטר ו,ס , כככודי טיטחנוט סו6 רמוי לזקן לושבעץ
*4*
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 95-מח רביעי פרק אבוהסמכה

 סעבור*' מן מזרוש של ארשך ?רוק רני שישות: ~ור . ש 1ן,15זשקמל
 והקים ךלא 4ה ?הלבלל עוורה העשה ושל * הרעץ בעלני 2צמף ]יגשושי
 של נעךת הא . פ?ף בה"א ושהש"שש אשר סלל עה ןנף . *ה,עקשי

mun
 % יעביט עסף ר' ההמיר מהרבפירוש

 ככול תטמיע 63 נמורס יטחמם )6 כי י6ננר . ש עטרה תעשה ואל שומר צדוק רביז
 וד6טתמט קומר טסיס כגיסם ע) סל) מוכרי ר6יס וסכיני . סנ6ס חטמים1)6

haנוטן מד"ת סכסנס וכ) וקמר סו6 לדקדק מס וסוף , נמסמע תסנניס כ) מכף 
 ומץ , סמטכס כע sfft סלמ3"ם טכתנ ממס וגוננותי 6ר5ס פגי סגפנו 261"פ . וט'נדיו
 מעע זכות ))מן ים S~h , )סטינ סיין 6ני ומוכס חחי ככר 6סי 6ת סמלך קמריינ6
 כי וינוע , 6מד 3סגכון חסמיטים סטני 6)0 סם סחג6 כי , s//r מעקידתו סכעק5יס3)

 לקנך כוי נ)מוןס כונחס )סים רצוי טלין bih , ות טוכריס ותיגס עח)ו מכנניםלכוד
 וכיש סטכי סהטמיט על כ"ז סנדלר ולפטר . )3ו6 סככוד וסוף )חמס סדכריס סיעפותגח

 סר6סון כי , וסטני סל6טק סחסנניט 3ין 6סר סנדו) סספרט ממני יצ)ס ע6 ,ושמכסס

 3מקונע ססורס ככור וכמלא כעליו יטפל סיככדוסו שע"פ כי , ממכו סיהפע) ימוייכל"
 61"6 כע5מוחיו וכסמן 3קרכו כמיס חכו6 כי ס3' כסנ6ס tlhhdyh~ , מעגם יסגס )6יס61
 עוסק ססיס יססכר וכן , 6מד 3סעון ססזכירס  מפוי טמ65כו כיון 6נ) , )יסכותבל6

 )סמזיק רשוי 6ין , סחכמיס אספרי כמו עזרים 6מי וטננעון , זכו)ון נטל ו6וכ)3ר1רס
 סרןוה )רו3 מיטרק) הורס נסחכחס סס einihl ק"ת ע) עומס סננמיתיס מרוייסלעניים
 6עם כי ועוד , ז") סרמכ"ס סכגסיס כס) סנדוג סגור ססחזיקס כנע , ארפסלחרי וורדו" )כקט י5טרכו 06 ס6ח יוכוון ג6 קי , העולס לנ6 סמהרגסות וס5רותבזמן

 טוס S3~S סל6 )ו כלפטר סנני 6כי מורס זס כל וטס . לכד מיוחס כדי 6ל6עקכ)ים
oh)"עולס מסידי ע5ננס ע) ממנניריס טסיו כמו , v~nb *מענהו תרכס כי מלקו ושטר 
 מקבל טסות חי עס עולמו חולק טסו6 6ל6 ספק 6ין כי , 6תו )וריס ו6ץ ר6סשתעלס
 6סוכ ובחס . סקייס מעולס פרנסתו ממטס blon , מע"ס מן חייו נוטל 1ז"6 .ממכו
 עלס סי6 כי , שמעומס סתס כהר סחוררי נקררת , מקף כתגר וך6טחמט . סמטכסלפירוט
 י?:יופ , דורו 3ני ע) )מטוחו סתס ר3י סדור )גוון לקורין וכננו , סכחריס כ)ע)

 : מהורס כסל סכהריס ט6ר 56) סחורס גקך6ת וכן , כתמו יקר6וסו מזונחו-)סכוי)ו

 ויהר ספיקה סי6 ותסיס סיסמסוס ר6וי להורס כי , סכוכס סמליף ספירט מי יט *וזלף
 כסגטתמט נכירחס חירם טפמס עט6ס כי )מפך טכס חס ( )0 טפלסןבריס

 וסיס סגספך , וחלף עין מטון )פרס ויתכן . )0 )ססחעכך ר6וי סיס מ"סרוממכס
 ע5נמ יכיח ס' יכר 6ת סירק כן ע) , מסרטו ונכרח סמייס כען כפחז ככיס 6חר)"ים

 6קס)ך rnp) )תביס ע"ס סמלך דוד ט6ננר כמו , עלמו וירעיכ מלך ס) ככתרומ)סטתמס
 לכביס )סגי סמם) סמכי) . ת6י עגיהי 6גי 6ד3ל כי ס"מכתי , סמייס כ6ר5ות ס',)פכי
 , ססעווס עכין מקמין 6יגו כי יורס סך"סון . כיחו מהעגוגי כרסו )מ)6 )ו שפטרסיס ו6פ" עלמו מרעיכ וסטי , ולסתות )לכול כיהו 6ל סלך וס6חד , נדו)ס )כציןסיקר6וס
 ן . סמ)ך כלהן ממעדני כפפו )סטכיע יקום כי סלמס כמונס סננ6מין סו6 וסככי ,כסיף
 , מיכר טסיס כמו o~no כ6ר5ות סהס)כו כשגגת משמין סיס סו6 כי יוד סננ)ךי)ז"6
 עכיתין 6:י ניחה רסיס וסכיך . נידכאו מס מ6מיגיס ט6יגס ס6נטיס כסקר )6 ,צפיו
 רגש וגתכ , כ"כ וטעי רסכיס 6) פניתי 1)6 שעורס כוס )סתענג )י שפטר ftw,~*t ,ט6ד
 יסכהש )6 6מח 3עי;4 דר טסות מי , (St~Dn )ונעלס חיים הורח סו( למסל' כמסוק.י)

שנייח . יסייטב hS 16 "תרח עיר כבירח כשידהר רק , כפלס ו)כטוהס ססי6 סעיר וירח-לטעכ

. . - ---- .  - - -  - - - .-  
-  
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 רביעת פרק אבזהמסבת08
 8י: כשכשי שי אשי ישי חיגי : ס;ן4 ען הלי נד~י תשה טרטרימשהשה
 קול מחלף גופו קהלה שת קיכלי :של כ9ך'וה 2ל שכבד נופוד~ר,וךד,

הבריות
 ז"ל יעב"ץ יוכף ר' החסיד מהרבפירוש

 רודניך וכיקור . וכרמים טדומ כחים ו)קגוח כיח כלי )סכין טס גר סו6 6טר מעיר3יירמ
 ככחוד* )דרום )מכמיס ר6וי טפין ומע"פ חן, חכם פי ולכרי עכ"). כמעליס גודעסוס

 : )ומוקס לגרוע נקוי6ין
 טעם לסרם ויתכן . ש הבריות על מכובד נופו התורה את המכבד כל אומר יוסי רביח

 ממו)) וגופו מתורס קווטת ממ)) סו6 מנס עטרס מהורס סטוטס כי ,ססמיכוח
 ומקדטים סתורם 6ח מככר סנ6מר מכ) ידו סטונכם המגס , 3סססוו סכרו י65 כן06
 עייף ככבוד סמטכי)יס 56) כי , כסכרו כפסדו י65 כך מסכי סכריות ע) מכוכדונופו
 )63 .כככוד וסוף )מהגד) עטרס העמס 6) ו6הס , וסטוכ וסערכ סגופכיות nlh:aמכל
 ש סכריוה ע) מכוכד נופו מסנ6והיס ידו וכומט סחולס 6ח סמככד כי , ומכופל כפו)קליך

 : ממך יכרם 6זי למריו הרדוף 061 ן ולהריך ירדוף סככוד מן תכרם edhh~6"כ
 יערכגכ4' ל6 כי נדולהס חפ6רח יקר ו6ת מע)תס כדעתו טיכיר סטעס srrr טוסן ן' כר"יכבזב

 ש עוזך ולירון 6הס קלנ( )מסקס וגימר סקכ"ס ס) עו,ו גקר6ח כי ויסכור , וזכוכיתזס3
 . כיק עימס ככוי . ספרית וכככו7 חכמים וכככר עגמם כסכור יהירם 6זסרסוייסר
 נק4 גופו טיסיס עימס כככוד יחירס הסרס ויזסר , פוקקת כגפם תמיד נס)עסוק
 וקור5יס סמתחסדיס עם )י וריכ . טכופח טס יסים כל6 וסמקוס )קיים וכגדיווידיו

 יתכן 6יך כי יטי3וגי ו6ס , מנופח 3כ יט 06 טיקפידו מכלי ונרחוכוח נמוקיםסזננירוח
 ע5מר סחוסך כי ויכירו יבעו 1)6 , הורס כנכרי סרסור מכלי סכגסח )ניח ננניתס)65ח-

 61י3ריר גופו כ) כסזדע,ע ורמס בדוכס מ15ס ו6יס , מלוס כעומס פכר )1 נוחגיסמעכירה
 6נן 1( )יגריס מלות מקיים וס61 , סר6וי כמקוס סו" 06 ויפיט הטס 6ח טיזכירקוךס
 כסדר תומר וכטסות , סו6 כמח סמי ומפכי וייי"גי 3( )מלפכי וכחיכ , תירך 6לסיךס'

 , ollh וכועס 3חטן3 קוהו יקמר , סהועיס מן וסכדי)גו )ככורו טכר"כו 1oib(1 כרוך3יו0
cTb1ממסקס, )ו ונתכו וג5) )תוכו 16תו )סקריך כפוח וכוץ )פגיו ס6ס כרסן כרקס 
 יעטס וכן . 6ננח כחורת וגדו)ס ממטכס ויליזו , הכקר כדת לוכוח 6ם וקיוו .וגדולס
 לכור )טויח ויקסיכ כלכורכאיכרך

 כסקור"
 ממכוין, כי , סזסר כספר ט6מר כננו , כהורס

on~bs4 סיני מסר קכ)ס כקילו )ו מעגין פקומוח סכלו וטיני קסוכוה מזגיו ותסיינס טעס 

 סינסינ , כילד מכמיס ככור . עחס שיניס ר"וי כן 6הך קול 06 כי טס סיס כ)6וכמו
 , גתל*בס הירץ לנסיך ro ננ6ח מור"ס טסיי , ממיס כמורק ומורק גרו) כדודכסס

 ככור . וסוטריו וסופחיו נלך פני כרקוח )ומר רולס , לרסיס פני כרקוח 6ותסוטיר6ס
 אוחנק ויכסס סככיתו מנכמר כמקוס וי5גיעס ויגיחס ספריו )סנ6ות קריך , כילןמפריס
n~iDSטננור 6וכליס ע)יסס )סגים כאויר נסרין וס"ין חחכו)ות טעוטין וכמו , חסונם( 
 )ת מטלטלם וכטסו6 , טמיס ככוו )סמור ג"כ יפסס , סמתו)יס ומן סעכנריס מןקותם

OSDSD~ו)ל4 , סמלך כפכי סמלך כגדי כמטקס) ו5גיעוח ככוך דרך 06 כי כליס כטלר 
 . כלם 6ת י65 שלסיס וירק ))כ מסורים 6)1 ודכריס . )קיוח כי7יס 06 כי כסםינע
 טרמפ 6חטוכ סמטגס t'rs ולענין : ססנניס מן טסורוכי מס כס ז") סחכם יצרי 6לסכ)

 סתוע)ת טיקוו ספעו)וח כטלר nbro ספעו)ס 6ין כי 6' . דכריס סגי מכוכד נופוכשומרו
 6יזס כי , )פניו ופלוגתו 6ותס סעוטס עס לכרס סעטותס נעת זו 36) , סעטוחס6מר
 3 כי , מסמפרטיס 6חד טכדמק )מס כ5טרך ול6 , סחורם סככך מפיוחו יותר )"דםככוד

 00כ14 יוחל תכוכ7 1)6 כוסך במקומו מקורס ככוו כי סכ' . למ"כ יככדוסושנריוח
נפגעכן ש עלמ? מככן 6ותס כמככר 6כ3 , סכהללים מפני ותחח)) חחכזס )6 ונס ,שעגכךים
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 97מם רביעי פרק אבותמטבת

 ן אישה סשה פורק ההן סן 12מד מחושף א"י שני וזיסעאל ווי ם י "סקי.
צ, אוסר מח הוא י : רוס תס ושע ועוסה שהיראה לבי נסנט * קנא ושבישתמי

 י"ל יעופץ יוסף ר' ההסיד כחרבפירוש
 כנור , עגמו כמו נופו ו)טק . לעז יגד) מהורס וסיר , ממחל) סומ מתורס מתוכממגג

 חזר סככות ע) טסזסיר אחר : ז") 3לסונס סרכס וכן , הלכוח גוסי , פסס ט)גומי
 , קומרו סו6 . כסור6ס )כו יניס סל6)סזסיר

 מסיוהו כי , ייכין ככעכי "ננ . הדין מן עצמו החושך אומר בנו ישמעאל רובי*(
 ומנס עס יקמר 6יך כי ן נכון וקעו . עמו )סתקוטט יכ6 מכירו עס כלין63

 ועוד , סדייניס הורח תת3ט) וכי , ויין ננ)סחמכות טינננע ידור מדיין עס ספירט ומי .לס
 רולס טילינו ז") רס"י כפירות גר6ס לכן , סגם מפך 6יגו ועוד , יפס עולס סרטון5ין
 )מסל עליו וס61 סדין כגהיגח טמהע5) , סמ1טך )מון וסו , טיחפטרו ען כזין)יטב
 וגזל טיכס ממנו סורק . 3סור6וחיו יטטס פן טיסיו כין ס' ירקת כי )6וח וסוף ,ככד
 כי , וגל . ,כוהו המעסו זג6י סי651 ו6ף , דיגו טעווחו יחטוכ סיין מן מייכ סי651כי
 : ס6מ,") כמו , יענבו טס סעומדיס כל כי , בו6 וסכועת , ספעמיס 3ק5ח יטטס מ)66"6
 צוין מכועס מייכ ט6פי' סקל, טכועח 1)6 ט61 טכועת תפס sttr סוסן ,' סי"ינכזב

 ע) וסנסנט , ס6ננח טיודע מטוען מ5ר סו6 טכועח סי6 נקמח גטכעוסכטנע
 יסמוך כי כמסרס סדין ממחתך וסוך )כו סגס 6מנס . טו6 לנוסח סי6 )6לססידוט
 חכם 6יס ר6יה כו( )מס' כקומרו , מוטס כקרל כן לסדין )י כריק ויקמר עיונוכ)

 רות וגס . )נפסו יר6 סיס טסים ירקח נו o~o ט6ס ורתע . ממנו )כסי) מקוס3עיכיו
 כי )פרס ויתכן . מכמתו )סר16ח מסרס פסק וככן , טרמו )ככוי כפי 56)1 סמכמסכי
 כי , סוטס . תמתיסס ע5מו וסככיס סכוכריס סג' ממנו )פרוק ר6וי תסיס ע) סנ'6לס
 גר6ט , ימו) 16)י חוץ 6ייו כי , ורסע . 6ויכיס ונרכס ריעיס )סרנוח סיכו) זס 610מי

 פחד ע)3וס לסזדע,ע חייכין לנמכו כי דע , סו6 וסכותה . כעיניו קטן ד3רססגזלס
 ספיירים כ) טימ)16 מפיגו IDa מוכרח וכסח65 , סקכ"ס ממ"מ סנדו) מסמקך61ימס
 )תענקו תכעס כי כדעהו מורס סכועס סירק לכן . סכסנט כי ו6ף , D1r1 ויימסרתה

 . מליפותו כמכחיט 16 וננסך יד כתריס סו6 ככך מוטט ופיכו יר6 ט"יכו מי 6כל ,מרטטותיו
 . ono 6ת מם)) סו6 , )סו6 סמו 6ח hP 6סר 6ת ינקם )6 כי כ( )סמנתו)ז"6
 מט5 לס מ5י6ות כמכמיט סו6 כי , סטמיס מן ס' מ6ת b1)D סנ6ס כי יגעתו6תס

 : )נס גלוח מלך ס' 5ג( )תסלים כ6וננרו , וממסוס כנוד כ) (ob )ו6טר
 פכים כ) ע) , סיין )סמוק ממוייכ ולחס פלורס )ייי )כ6 דיכין סועדי יר5ו)6 כי כן לפיות 6"6 ו6ס , סמורך ~תעלס 6מר . יחידי דן תהי אל אומר היהדכוא

 סח5יס מלטת )מכת רפו6ס ותמ65 חפרים לך ופקס , חקן )חקתי ד6פסר מ6יכל
 "עס ט וגז) , יתרסס מי  על  סגין SD3 ידע )6 רכים סךייכיס כטיסיו גי ,סגזכריס
 שאין, : סוין יקרך טגנו ע) )6 כי רוח גס לסקרך ר6וי וקין , )טעות כך כלקרו3יס

 מורכב טסות טעי , ממטכס סכת )מודיענו כדי , סקכ"ס 6ער )6 . אהד אלא יהירידן
 נוססן מסיומו ו6ס , ס~ת כססנח ק15רו מפני ob , וססגי6ס סטעוח מן )סמ)ע6"6
 קטלן 6מד 631 זס עס זס סמחוכחיס בסלים סכת65 וכמו , ססעגוס מכערי )6מדנמוט
 .ן 3סכע קרוכיס מסיותס חס , תכירו ע) מסם 6מן טיחנכר ופסק מימיו פחן לקרי)6
 )רון נ6ס )ו כסחוט פסוע ססו6 סקכ"ס 6כל . ודין סדיינין מחעעפיס סע 16106)י
 , 6מו 636 יהדי דן ספין מטעם חוח גס סיקלת רפוי יחידי סרן כי ויתכןימירי.
 סמשס מהו)דוח מכרו 6ת סמכרימ וגס , )ס' יערוך כטחק גני כי פס( )חס)יסוכהיכ

 : עוד ט6כהוכוככע
וגל17 1 אבוה כסכת!

--- -----.-  -  
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 רביעי פרק אבוהמרכת5ע
 שהך ןייר.שי _p@(1 הצימר ואל . אחד שיא וסירי ון ששין יהירי רן תריאל

 סוט טשי סהןה שת סע'יךימ של אוןר ייסד יני ש : שטה ויארעשיו
לקיצה

 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיד מהרבפ.רוש
 גס וסיע מסטליטיח קטת כמסמוי סרמק לסרחיקו סטתדל . דעתי קבלו תאמרואל

 ירש "ס לקכ) רם6יס מס כי , כן )חסוכ לך 6ין ן חעסס סכרתי עתס וגס , סדין6ח  )כיי 6מ דן סייסי עגוסגוחי מפכי )6 61ס סעועהס 610 6;י הקמר sb ,רוח
 6מ לפתוק רם6יס טסם וסכר6ס . סמטנס מן מסר י"ל )דכריסש כי , 6תס ול6טעס סכנתי 1לsttf . 6 יונס ומ"ר 1"ל סרמכ"ס כחכ כך , )סכרימס יכול 6חס 6י )6ו061
 5ליכיס 6ינס ומס oc~5b סו5רכח כ? סלוס מוחס קרמת 6תס כי , 6תס 1)6סדין
 טיקטק )סכיימ0 פר5ס 6מר ומלך 6מך מ5ד עליך ריעיס 6ותס העטס ואיך ,6)יך
 למלאכי 6מר כססקכ"ס כי . 6מך hSb ימיןי ןן סדין אומרו טס יפס יקטר וזס .ךנריך
 וכמ"ט , כך מפני ר5וכו יטכס ל6 )עסות טל6 לו 6ומריס סיו 06 6ף , 6דס נעכססכרה
 על כן גס סזסיר לכן .ז"ל

~br 
 ל6) , ולסכרית ימידי )דון מדוח סכ' 6ל1 כי , ס:!דס

 6יוכ רעי כמ"מ מכרתו )קפל מכירו 6ח יכרימ טלnbrc 6 ס6זסרס וככלל , יכוגכוית'
 : לך דע ולחס ממעכס סי6 כן מקרכוס rbr מנס)ס(

 כידר ע"כ . מעושר לקיימה סופו מעוני התורה את המקיים כל אומר יונתן ר'יא
 סכלו לעולם ודרך סככס סעו)ס זס כי , במקרס סוס מעולס ות6כילסו כעלססוס"כ הכחקני חיים ען ס' תורח כי חס . קרןוס 1ל6 ודעך מכדן , עטרס חעטס6ל

 1ל1"6 . פס"ד מורס קכל מפס כמטנת סכחכתי וכמו . חייכם סו6 כי וכקומרו ,6רוך
 וכנע ים, סכ6 סעולס קרbSnb . 6 ו6ו5רוהיסס ים "וסכי )כנחיל ה( )מרי ע"ססלמס
 סוכות SD לרמוז hhb ו6ו5רוחיסס וקמר , 6ין וזולתו ס6מהי סיס סו6 כי לסכמהט6ננר
 כי6 כי לימין שרר יימס 6יך ל6ס , ניכעס ימים קורך נ( )כס 16מרו וסוך , סעולסזס

 עסקם. כהמלת כתורס סעמליס 6ו5רוח ממלץ ססי"ח סיס ו6ם . o~b סל חסמיסועיקר

 סכל3ים טימטכו כננו , עיקר סעולס זס טוכוח ויהפכו כעלס סננקרס )סס יהחלף ,נס
 עד כן לעסות סל6 ססטנחס ר6תס 1ל01 . עיקר כעליסס לסם יטליכו 6טרסע5מוח
 6ק סננקיי0 כ) יתחן ר' 1ל,"6 . ככוד לסס יטפיע 161 נמורס מ6סכס ככריתותיכנסו
 6כרכ: זרע ועחס . sur טוסן ן' סר"י וכהב . מעוכר לקיינ!ס .סופו ננעונימהורס
 מקיים ים כי , כספן- סמקליס רו6יס 61נו סמקייס כל קומר סהנ6 כרקות , בריתובעלי
 וככיר מעוטר טמככלס וים , עכודס ומרוכ מעוגי טננככנלס עד עני ילך ,כך וכלסהורס
ob~nכמס סתכ6 ויככי ן מספם ירכיו כל כי מדוהיו 6הר )סרסר 6ין 5עפ"כ , ייו 

 , מסקו על ונעכם ססו6 ס6יס חס6 כי לססיכ  ללז ים לספך כרקס וטס ,61ננהייס
 , וירפק פלוני וכר יעטס פלוני חולי לו טיט מי כקומרת סרסו"ס כהכמס הרקסוכקטר
 דכרי סיכזיכ רמוי Ph , כספך יקרס ולפעמים , ספק 3לי ימות וכך כך יערסו6ס

 נקמר 6כל , פעננים 3רוכ כניס וסיו r:1snrb כטענות סלחכ6ןו כיון כך מפכיגרפו6ס
 ש מט6 6סר עון כסס כמ65 ל6 גננוריס 5דיקיס ויט , גנ!וריס ט6ינס 5דיקים יסכיש כ6 , מעוני לסס ימוייכ טכ5ךקהס 5דיקיס טים כ") ועוד . כעלמו פסע ססו6 סהיסכי
 טס סי6כד סיחכן , ק) מטח לסס כדמן וכמקרס כימנס למעלס 6ין כפל6ס מעלסוזו

 ייסורין 16 כעתי שסי"מ יעניטסו )זס , נמור סטינו ידיק סיקרה ססו6 כגמורס5ךיק
 וזקנם . לו ימוטו bS טערוח כננס כו וים ח:וכ קילו ו6ם , )גנניי נקי טים6ר כדימטס יסירוסי סטערס חוס כן ויט מטד נ6ס מסי סל לכנר מכל . עליו סמו טירטרכדי
 עוף, וכהכ . ססערס כמוט מסידיו עם מדקדק , מ6ר כ:עןס וסכיניו נ( )הכליסנ"ל
 ככה - -. קסמיי וימ)16 וע' l)'OD ס' 06 כנן נ( נילי כ"ס כלמס כקינך ונס . ;"ל :וכן ן'סן"י
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 פשו רביעי פרק אמהמפי"
 ר4* יב : שעת יתעלה כופו מעשר ההורה אה המעמל %ל . מע":.רמשמה
 שום4 שי ו?מ רוס ?שי :הר בנקהי 21סוק כשקק סמ2מ % אבשרבשיר

ואם  ז"ל יעב"ץ יוכף ר' החמיי פהרבפירוש
 עסוגך ס' rh הככד "ס טבע קסמיך סיממו ססכטההיך "ע"פ *6ננר . 131' מוכר ,כ3ע
 )1 חט6ח 6ו5י כי , עורס ט) לדיקו ע5 הנר תקרץ 61) , ססי"ה מוסר חמ6ס"3 1 וגהרוקגו מלליס סיו סקולי 6)6 עוד ו)6 , כנע קסמיך (lbSnn 651 כן עטיה61חס
 : ג"כ , יוכימ ס' י6סכ 6סר 6ת כי , סכ6 כבוקס 63הריהך )סטינך נעוס"ז ממךושרע
 610 גרו) כסיון , סרסר )6 וסם "51רי1 וכחרוקגו מסוגו ס' "ה סמככד כי רכותיודעו
 מסקר יותר כנןוכחח כזו יר6יו 6ת סס"י יוכיח ולכן , עכירות כמס ע) 15 ויעננוד)ו

 ש מכהו רוכ )מודיע כדי כנופו ייסרכו מאדיס כנינינו" עוסק סיס cb וכן .כתוכמוח
 וכדרכיס , ס6מ%ס כמיק ולמון המונס מכנע) ככנו מגססו פיס לכיסו )"כיסס טעטסוכמו
 סי6 )וכרו ו5סות o)lnbo וסגס . מכחו לסודיע כדי , ית' מ15היו עומס סריסע5ננם
 כהכלים זס , S5f'h מפני טרם ע"ס פיסו 6ח רולס שסיס מי כי , ;:כטחוןשהקוס
 כמערס טקס פיסו כי י6ס )")סיס קוס ו"ס , המס סיס , סרטע כהכריח 171סליק

 ו6יזכ) , וקכורס מיחס טעס טעם 1)6כסמימס
 , מסוגס מיהל 6מר שנכויס ,כהת )"

 כסוח לטהרו כן ט) וככס מחן פני ננרקדח סיוחס ch כי כ5ל זכות 3ס סיס ט)1716
 טוכס כטיכס מח ירכעס , כמיין כעכס hs טכככע ו6ח6כ , כחייס נטכסס , ויפיסרנ5יס
 סכסהרוח, ע5 כעתוד ס56ס סכג)ות ומן . סט6ריח מנונו ילכד )נוען כהורס עסקולזכר
 06 סתקייס כימיו יעטיר ט)6 אפי' כי , סמקייס כ) סחכ6 מלמר )סכדכ 6ין כןכ5

 מסרטי 51דקו וטס סחויס כ) יסוד סי6 "סר סמהיס ההיית סנס , מעטיכתורס
 st/r טוטן ן' פ"י יסרי ו6ס . ימוו 5יקו 6מת ס' מטפסי ים( )תעליס וכתיכ ,סחורס
 זס ועכין . כו)) יותר כחכתי 6טר סתילון , 6גטיס כק5ח נזר כאסר סדכר כן כי ,נניס

 ו6כירס דחן ענין וכמספר , 56עזר 3ן פינחס כס( )3מדכר כאומרו סכהונ רמזסמטככ
 ודחן מעזר כן סיס ססיגמס )סודיעכו מוזקק )ננס )חמוס ויש , 150 6סר סעדסקריטי
 סחורס 6ח סקייס פיגחס ר6ו )ומר ר5ס 6נ) , עועי קרי6י עךס גסי6י סיוופירס
 סמורם 6ח קיים כי סכרו וראו , נדונות הוכוח ממכו קכ) כקילו )6)סי1 קנ6"כ) כלל זם 56 פנס 1)6 , עדין כחכסן ו)6 סכסתס שרחמי מורט מעזר גן סיס כי ,מעתי
 ימיו כ) יכפר כי , נסוס פוס טכס , יטר56 פכי ע) ויכפר , הזרעו 15 ופיכסמעוטר
 תחת רסס 3מ)ו וסם ככוד )סם ית' ס6) סטיית כי , )סכך סיו ו6כירס ודח; .לעד
 ג6כרו כי , מעתי כטוו ותופס , סעדס קרישי ו6כירס דחן סו6 סקריך וקאש ,טוכס

 ן : סקס)מחוך

 פכי )כות יטרלל ר' כחכ . בתורה ועמוק בעסק ממעט היי אומר מאיר רבייב
 , מלכו הכוס ומחטכוח וסרסורים וטרדם ד"נס סוס כן יככס 061 , ננספיריסהן)י:ו פנוי )כ סחורס וכטמו65 , ואכמס לסרוח וסכיכם סקי ככ6ס , כמיס6דס
 גכסיכו מרכס כקומרו יגון מממון 6מר טסרזיפס וקפי . יסעו כן יחגו ג6טרוכניטכ)וה

 כ) כפכי רום ספ) וסוי כתורס ועסוק 3ע0ק מננצע כוי סה:6 סגריר , ייגסננרנס
 ]כ6מ5ע[ מקיר ר' כחכו ו5כן , סחורס נמתין מדגר זס גס ז"5 יחס ר' כהכ .ס6דס
 )6 ס6ננתיח סס55הס טסיי כתורס כסח5)יח "ף ]ור")[ נונ"5( ימרו 1)6 קוננוו)6

ch:tnכף חיינין עיקר הורהו טסעוטס )פי סימר מי ויט . סינע)וח ט"ר וכ"ט נס 
 ע5 )תלמידיו רכ6 ט6ננר כמו , כפיך לעוס הטיל ט)6 סזסר , כמ)6כהו לשחעסקטירו
 וגכומיס': ערכים סדכריס 6)ס וכ) . טוק6 )יס )קימו סו6 מרכנן 5ורכ6 6י  הנו רעתרכ
סרוס כגסי )6 ו סי6 כסמים )6 ל( לדנויס 6מך נ~פ:וק 6)ס טניס ז") סדריו .מס קפי5כ)
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 רביך פרק אבותמסכת
ש ; שתון ,e?op ך"ם . כווקף הלרבה גמלים לך :ש התוה גע בטיש1טם  
 אכת מציה העושה אשר בן:עקנ אליי,וזר רשי יג : לף לתן הך3ה ?כרלו

 "לולה . סטך [;טגח4 לו קונה אחת סכרה ולעובר טסד שיהלים לוקקה
יסעורם

 ז"ל יעופץ יוסף ר' החמיד מהרבפירוש
 מס לפי סיעכ יכ6 , סיט כ0חורס כעוסקים 1)6 1 סי6 )ים מעכר 1ל6 , סי6ומרוח
 : כגופו וחסכון לס פנות סחורם חמo5b~ 65 מננהות כמהי כי , ז") יעריל ס"הטכחכ
 6) ז"ל טוסן ן' סריי כתכ . כנגדך הרבה במלים לך יש התורה מן בטלתואם

 כ* 6דרכס , )כטח וחככ )ך יכוח rb סתורם מענג) כטרח ch י" כגפסךחדמס
rbסעורם עסקי וקר6 . מ6ד מרכס טיסריהוך כטניס ועגיניס ליס דכריכ )ך יתחדשו 

 , יולך )עמ) 6דס ס( )6'וכ 5ס:( )סגסדרין sur טמרו ו)זס . קיים טסו6 סהו:ט עסק כגניכט)יס
 לעגול 6ו חורת סל )עמוס 6ob"י

 ר""
 . בתורה עמלת ואם : כהורס מעמלו מי קטרי , כו'

 6מר . )סרוימ 16 ן ממעתם )סנ55 16 , דכר ככל olb יסתדל דברים מסגי 6חדמפני
 wsb נכ%5 5ני ן )ך )יחן סרנס סכר )י יט . ימו הכיסס סתקכ5ו סתורס כעסקכי
 וסך' . ז") פ"י כחכ כן 1 סמקך כ)כ להב )כס 6ין סמקך עכרי ;י , ט)ימ ע"י 631 ,)ך

 . מסטי"ח (o~b ממגיע סטוכ כי כעיני. ככון טיותר bSb , יפ)6 סמם) וגס כחכיטרק)
 , נעליס ל ים סתנ6 עמס וכן , וכוהקהכו סג)יהכו 6מר 1ל6 , תהרמקכו ג)יגומטווינו מפגי וכפורענעח , כמרחנו onh מז") הקכו ori1 , סירי מסככ סו6 כי מעוגוהיווסרע

 : מן מכס פי ודכרי . לטם"י יימסוומסכר
 כמס ש שחד. פרקליטי לו קונה אחת מצוה העושה אומר יעקב בן שליעזר רנניש

 ר ט) מטנא עליו כס"ט , כמכסנו מועלות נמלות O"D ס6וון ,סמפליג
 מכוערים וכננס סעונש סמעטיס כליס כמס סורס חמוס . תקי קכ יעקב כןלליעזר
 )6 עכירס סעוכר ומרפת כנלי6וח רוסס עוסיס סם כי , סמכועריס כרעיםסמעסיס
 כותכ טסקכ"ס רתוכן יודע סיס 6לו ז") ט6מרו וכמו , כלמת נזו)ס k-~Ofb תו ,תמחס
 כועז יוןע סיס וקילו , כתפו ע) מוליכו סיס , מידם 16ח1 ס5י) למען )ז( )כרומיתעליו
 סלככופ ס)סיכ ולכן . מלכיוס סיס פטומס הרכגו5ת קלי )ס ,י5כט כ( )הת כוקכטסיס
 ו)ז"6 ן כניסנס תכירו ומלק מלקו וסרסת , כג"ט סרטע מכירו וחלק מלקו כוסלס5דיק כי רז") מקמרו מס וסוף , כ6ס עכין קוכס כמלח ורמז , לו קונס נ6ומרו ס6דוןזס

 5ןקע 5ןקת 06 רמז ן )ו וכמלת . יכוץ )כ) ננזומן מהלק קוהו כי , עוטס 6מר 1)6קוכם
 : ענטך תט6 לכוך "5ח)ך

 6מר 6נ) . נכ) קיק סמ6מר זס . הפורענות בפני כתריס טובים ומעשיםומשובה
 ס6ם , מהטוכס חומת כסוהר כרקס סיס דכריו )פי כי , כיכר לככרחככלן

 סמסל ors . המחס )6 מרפתו סרי סהטוכס הונף) מס סרכס קטנוריס )ו קכססעוכר
 ינ5) כת:וכחו תטוכס כע) וכן , ומליס תניח מהרכ כעליו ע) יגן 6סר )מגןסעכין

 ש נסטוכס ט6מר מס כ) כ1לגיס ס0 כמטס גד1)יס כרטיס סודיעגו סהטוכס מ5י6והמודיע 6טי וקמר . יפנס 65 ומסמיכם ימת )6 מקולס , )ו גחטכו וכקט סססמסקטיגוריס
 : כתריס וסיף 6מח כמלס זסוכל

 ממפגש ותתיחס קען כרגע כעריס טת5יל , חפ6רהס ויקל סהטוכס כמ סלחןהשרש
 ונסוף ע5וננים מע6ימ ימיו כ) טמפ6 6ע"פ כי וזס . עין כפרף גדע)6ור

 חז" ספלינו  כמס ורקס . סעוס"נ מגומלי ויסים ניסנס ט) הייגס יג5) , הטוכסיעטה
 ש'*מ ע"מ )י מקודטת 6ח סרי )6טס ס6ומר מט:( )דף  קרוטין נמסכה  tr!:bכזס,
 גלוין סממי) 1ל-ס . כהטוכס כ-סר טמ6 ':קוך3ת נתוך ר"2 כן, הסי' , ג:;וךשיק
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 101 נא רביעיז"ל יעב"ץ ?סף ר החמיר מהרב טרוטמרק

 וסוף , כידו מטר כמגן לסנ5ל יוכל ס6ויכ מיד ממגיח ע6ס ט6פי' , למגן סתסונס"ם"ס
 s~f ס6מרו כננו כעכירס לפי כערכה טחסיס 5ריכס כי . סחטוכס סיכות מסנישישרש : לו ורפק תטוכס יעכס 05 5ו6רו טל מוגחח מרב אפי' כי , וכו' כתריסקומרו

 טמוחלין עד מטס א קינו הכונס וטטס עכס מכוח על 6דס סכר פו()יומי
 כריחות על , מכפר סנפוריס ויום הולס מטוכס , הפונס ועכס סעסס ל6 מלוח על .-לו

 מס( )המליס טג6מר , ממרקין יייכורין. חולין סכסוריס ויוס כמוכס דין כיח'ימיחוח
 , סתטונס מעלת הסיס וכחרסס סגפם מרירות כסי כי ודע . פסעם כטכסופקדתי
 יסיס וזס , גיסגס טל מדעס קותו מככין חפ6חיו על "ילס יומס ומ5טערוסמח6נל

 ל6 חרפ מכח מקנל כי ידוע כי , למגן כהסונס ס6דון זס ממטיל "זס . סטון גודלכפי
 למומת טפסרך עד סמגן 5ריך ממכס וכפי מנית מכח סמקכל כמו מזק כ"כ מגןעטרך

 מ bpn 5סר כפי תוניס ומעסיס מהטוכס וכן ,גמופח
 , הלהון סספס מן ל6 , ומכפם מלנ הטונחו מהסיס אטוכס סכעל ם5ריך ססליכילהשרש

 עמס 6לך 6ני 6ף , נמטלס 6נוהס עין ו5ת עמס 6ח ומחודו כ~( ).יקלדוז"ם
 . כגלוח ויכייס ויחזור כקרי עננם 'לך סחסוכס כקמרי 6מר 6יך ם6לו ורכיס .נקרי

 , כי מעלו 6טר כמעלס ם6מר Or1 , ומגפם נו)כ סיהס ל6 סעםו מהמוכס כייסתסוכס
 , חסוכחס למס סועילס ל6 וליס הועכוהיסס סגימו ל6 כי , כידו וסרן כטוכלכי

 1ל1~
 , ככרו הוכו 6ין סמגן 06 כי כומר , )מגן סהטונס לסמסיל ט"מ ס6דון זסהעריס

 : יכידון הנית )סכ 6טפס הכ6כסוכו
 חיו כי , לסטו על לטננוך מלחרס כקים )סחמזר כריך סחסוכס כטל כי סרכיטיורשרש

 וס0 6ויכיו כלכ 6יכריו וכל סכי סכע ססרנל לי סכ כי , סעכירוח Sbעלול
 תנומס ולעסעסיו לעיכיו כעס יחן כל6 יריך ולכן , כטוזריו לכדו וסכלו , רעהוכמכקסי

 כננים , רכ6 ל6טמס יחטכ rh כי , טיד לכסלס יטוכ כל ויזכר , לפגיו 6ויכיו יככוסעד
 5דק כסטרי 1"ל סר"י ופירם , כקולחו מיגס כסיל קיקו על פכ ככלכ כו( )מסליסחככ
 דכריס עומס סחוטת וכן , נננ6סיס ייהר ימיי וכטיקי6ס כננ6סיס דכריס 6וכלככלכ

 הטוכס ולזיק , לסכלותו קן "ין לקולחו כך 6הר וימזור כתסוכס ימזור ohlמכוערים
 טוך וסורס . כפסו 6ת לטמור יימן ול6 ינוס ל6 טלופס וסמרכ סמגן סס6ומז ,גחריס
 וסעי"ח יטונ מחטף ומי הט6 טל" מי קטרי שמריס 61ל1Sh 1 גג.( )כוכם 1"למ"ט

 יגנח"
 * לו

 ט6ננר זס 561לי . ~hlDn םל6 סיס פוכ יותר יומו ככן כקי נטמר חטונס פנעל לטפתיגי
 , נסכל 6הך יום כלס ול6 , ס' כהורה 06 כי וגו' סלך ל6 6טר סמים מסרי 8()הסיס
 להקון יוכל ל6 מעווה "( )קבלה ג6ננר סומן לוחו על , כהטוכס ממ"כ מיחזור לע"פגי

 , יחיה יטטס 6טר וכל וגו' כטחו יחן פריו "סר 6וננרו סו6 , לסנוכוח יוכל ל6יחסרון

 וננטםיס המוכס ולוה . סם"י לעכודח איכריו מרגיל 6טר יטן , כימיו יכסל ל6כי
 כאומרו , כך לידי לנ6 טל6 טוב יזהר סיס כפחו 6ח טימלט 6ט"ס כי , כהריםסוכיס

 : רטס מפחד וטיגן ככח יסכון לי וטוננע 6()ממלי
 . סמ5וה oe 6טר טונים כמטטי0 יסיס סל6 דכר 6ין כי הורס גורס 1"ל רטכ"ס .וכשובה

 ; סנ1לס סמיכ 06 וכן , וטחתו כהורס כהוכ כו6 סרי חפ6ו על יחודס6ס

 סרקליטין לו יט 06 כהימרס יטמר ומס , הטוכס יט סנוסמ6וח וככל . ילקס obוכן
 כהטווס כי נ"ל ע"כ . כוכיס וכרטיס חטוכס גדוליס פרקליטין סס 61לו כעולגדולים
 1 יהודם 06 גס תטונס ההוכהו 61ין הרפס מרפתו 6ין יכנע לcb 6 לסהחרט יוכלל6 כי , יחפרלו 1ל6 יהלכדו 6מך דכר וסס , סחטוכס טיקרי סס וסם , וססככעסשחרפם

 לכ ככל ססככטס כלס 6נז כסוככ וממוט , מט6 וטזיכת ווידוי הרכס כ1ללח סחטוכסכי
6נ1 ותתודי כן( להקרך וזס1 , כלוס 6יגו סכגעס כלי וכוידוי , ל"ת כננ15ה וכזסר טכס כמלוה..מזדרז סוכיס* ומעטים bpno. עוינת וסופם , מוידוי 51מ5עיוהס סחרטס, המלחסוסטסלוח,
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 - רביות פרק אבותממכה 203ןי
 ם81ה4 טין ?סים ישם נששינ" . להקים מושה קטנם ישם ששיאשחה שי איטר ססשדלי ייסע ו4י יי : ה?ך4יית גוגי וחם טיןים-4טעש*ם
 4לף ססינ מ4סיךף כבור ןסי אוטר שנטיע 4ז שפך* ישי מי :שדןמ2"..ם
 ישי נה : ?"ן ומלא ישף ימלא * ישף קםלא חרף יקבוד * מנרףעיבוי

יישוה
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר מהרבפיווש

 4 עונת 6ת ירקו 61ז לככס יכנע עי וסכלתי , כמעלס קומרו וזס , מרסס נלי עחס6מ

 מעטים: ומס , ס' וקוס 3מס ו( )מ.נס כככי6יס כתוכ . טלימס כהטווסיתסיס
 ס6קדמנו , ססככעס וסיף , מרוס לקלסי 6כף , מכרס )יטול ולנזהר לעסותם סיום כיסוניס
 קריך 6תס כי קומר 6הס 6מה , לך סניו . סכפיפס זסי6 1 פסעי נכורי סלתן ,נע1)1ת
 וקטם , מטפט עטות מעולות כמקוס b~b , מעיר 11 1)6 סורך 11 )6 6כ))מגיסן
 מעולוש 6לסיס ודעת nsr 1ל6 הפ3הי ממן , ג5( )מסלי מזכה לס' ככתר ומהפט3דקס
 4 סכפיפס ותמת . ס' נ6ס קוהי מדעת 610 סל6 מכיון עכי וין דן כנ( )ירמיס , ו()סייע

 4 6ע ויסלך כ6( 6 )מ)כיס יסרבל עוכר כ6ח6כ נסנור וכן , סס:כעס וסיף ן )כחיס5נע
 : וכו' גככע כיסר6יק

 כעלי קכו 6טר סקסיגורין 6והס 1 ממיס למס ס6יגס ככסי: כל ככלל כיו,ס - הדוכס לכעל נפולס נחמס סס:דלר יומג; ר' ככבן מרמז 5חטוכ . אומר יוחנן ויננייד
 טומר וכמו , עגסס קכלח 6חר יסיס ו,ס מעולס מן לעכור סופם כי וירמוז ,סעכירוח
  לסס ים  רטבים  וימר 5ויקיס 6חד , לסעודס מחוקן וסכל ז"ליסרי

  תלי
 61ז. לפוס"3

 שסרקו פס  חסין ופזס . סינוטי  ספירוס  זטו כי סכרחתי וככר , וטוכ מחוקן סכל*סיס
  קטיגוריה קנו ל6 וסמיגיס מס כי ,  הגיפם .kh*w  פוטפי לעד נניסנס סגדתיס 6ותסיז"5
 ,  ספיגורין סיו ט5מס סם 6כללכד

 336 , וגו' וי16 וי63ו סו( )יסעיס כבמר וטליסס .
 הכגסינו ויזכו לפוס"ב  הלס  לסס ויסיס  יפלו  3גיסגס  דיגם  טלטלו "הר  סריסיםש6ר
 פכפר ופסן  פפו  סכר 6ת ס' הכוס כיוס ל(  לסס ,  ספרס%פין  רסס  סמים  לסםטסי%
 וכהיכ , כלס %מ65יס וקיום מיום נותן סקכ"ס . סקרן ינן ויעכיר סטומ6ס רום rb1ק )'כייני כקומרו , סנה מלקך סו6 מרע ער סו6 סט; סו6 , כקרן מן נל1ליס ויענירירפ%
 סככסימ  ק"ו ,  התסיים לטפס  טסי% ככסיס כל ע"כ , ~os 6ת ממיס 61תס פ()ממיס
 6נ? לס ונסן סיבי סר 6ל סכי6ס 6טר יטרק) עדת וסיס וקכ5ס ללסס  1D5Dטסות
 פטישה מסר  ספפסס מן ק"ו , כקסתי תסו יעקכ לזרע קמרתי ל6 מס( )'סעיס lor1 ,וארחו

 : מלך זס %פ ודפ ,כסתר
 6ין . הבירך ככבוד עליך חביב הלמידך כבוד יחי אומר שמוע בן אלעזר דביטן

 סתלמיר על לכעוס  סר6וי לפי כי . 6וננר כלסר  6ך ,  סכ3ור הכלוותסכולים
 ככודר מל6 6מר , סככוד כעת ]כככובו[ )ככעסו( י,סר סל6 מכס יסיס orl 4 פעמיםגק3ח
 אן  פס  זס יקפידו סל6 סחכריס ודרך . לו סר6וי מככוןו גורע ס6יגך מכירךכככוד
  כפורקן  וסקופ  ירופ  חבירך  כביד  סיסיס %פר  יהומו, ל% ופקס or %ת זס  יכנרו  פפס6ל%

 ב סמיס כמורץ וכנלוי כסהר רכך-ן ]ומורך ,רכך
 לסחכ33' מוכל bS כי 13 וסיר סוי פירס"י 4 בהלמוד ?חיר הוי אומר ,הודה רבניטש

  יפש.  לפיין  לך כיסיס  כזרזן, עליך גהטכח סהלננוד סנגק כי 6כי חוגגולזמר
 סולל פמט  זדון ופסי לפי 3%ל  כזרון.  פילס  ביבחר ר"וי סיס לכך 6ל6 כיון לob  6  35ל;

 זחל סוטן ן' סריי וכתכ .  זדולו SD סור6ס וכגבחו , סור6הי למסר סטי6ו לנו  זדוןבי
 כדעהר סלמך 6כל , כן עומס עמו כ) ולכו דיהו נפדדח כי לזכותו כוכל נמעטסשטוגג
 שנב  לגוס  גיסלס, טפרי פפמ  מלורפיס  6נטיס 6רכעס . טמועתו 6ת לכוי! לו יםינגר-

מזיו
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 ע:ם הצר , סיכות נקצר ?קנה וותר תורה קיר ' קז נקיים קילשהיוסר ישע נ"י 9 ? זשע עדיה טישר שושנת ושלמוד עיר % אדוור,ווודה
 * תוה ליקים נולה הר אוסר 4ה?ץ5 רני יי' : נשף% 2ל שעףטוב
 8ל יקצף נשל . ון:*ף ~:מוס ירקך? שמשיף דיכוא .קישוא הצער1טל

תשען
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההמיר פרן-בשהגוש

 06 טונג . כמטפט כליס כלס כי , קוהו כנוגס מיד סטריס רממג6 לכום . סן:עומזיל
 מלקך עליו ים 06 ג"ננר טליו , לכל) לו כפסו וסיהס ייסורין עליו כ6ו 16 קרכןיסכיל
 ננויד . 6חר )" כקונסו ננכיר כו6 כי עמס סדין מן פוערו טס"ל כבגוס )" , 6חדומלין
 כפרי ורבו וי165 , לעולס טס עוננך פשע . עולס כן ולהרי עכסו הום ען כגיסגס.גכגס

o~D)bOכו( לסעיס וגו' כי ספוטעיס : 
 ע) סעי)ס סי6 הורס טכהל כיון . תורה כהר הם כתרים נ' אומר שמעון רביין

 הורס כתר , לסרן כסוגם כהר , דוד כו וכס מלכות כתר , ימס כו לסגריר רביכלס
 נלכיס 3י ח( )מסי ה") גוו) כסוגס ס) 16 מלכוח ס) הבמר סמosl~ , 6 כ6י )כ)עתה
 ט2ל כסוגס כהר ככגד סזסכ )נזכח זר , מס זרים ג' s//r 61מרו , יסורו סריס כי*מכוכו
 לעיכר כימן סו6 טס:להן סמלכוח כחר כנגד סתומן וזר , כמקגותיסס ,כו סמוכמין

bl~S-לפרגול מץ עומדין ככהריס טכי ככלי . הורס כסר כגנן ס6דון זר , ומלכיס 
 , עליו וכסיח נסמר 6ןון וכס) )ו וקטיה כס( )סמנת ג6מר ואכלס , לפכים לפנישהורס ווי סעדוק לפרוכה מהון טומדין סזריס טרגי הדע )פנים, לפכי נכנס תורס כהריכפל
 מס לפי הל6 פינס סכהריס סני כי וכטייס . מטכיסס גדול תורס 5הר כי)סורות
 )6 סחורס כתר 6כל , סכהר 610 סככוך כי )ו ועטית 5וס ולכך ,  משנטיס.וניככןוס
 גופו כהורס 6ת סמככד כ) כמטיח טכהכחי כננו , יכנדוסו )6 06 6ף מ6ומסימסר
 ועור ז6ת . ממגס מון ןכר סו6 6)6 כככוך הלוי מעליס 6ין כי , טויו 1),"6 .וכטוכן
 כהורס מ5ד יוד 1 לניסם יריך תיגו וסוף סתורם )כתר 5ריכין סכתריס כ) כי'"מרה
 מ5ל ג"כ 61סרן , נ5רסי פקודיך כי לי סיתס ז6ת ק.ס( )המליס דכהיכ )ננלכוח,כס

 ינקבו ותורס דטת יסררו כרז טסהי כי 3( )מלרכי סנ6מר , 3כסוגס זכס"סחורס
 טי6ננך רצוי סיס ס6"כ , רכיעי כהר תיגו , גכיסן ע) ע"ס עוכ טס וכהל .מפיטו
 )מס 3ככוגתו נכוסג וסככן , )טכס כהורס מעוסק שמר רולס ")6 , מן כהריםבלועס
 כטורס נסנו ו"ס*ל6 , סוג סס מסם "חך כל קנס סרי , למלכותו וסמלך ןוממיס
 כקר 6מר ע"כ . עוכ טס )כתר זכו 1)6 סו6י) )סס נמסכו והסו כלפס כתריסםיסרי
 , 16מרו כו6 , 6חריס )טרוח יריך גדו)ס כ"כ הורס כתר טמצ)ח וכיון . נכיסן על עולט סונטס
 והסיס חתכזס )ומר , גלוח כלטון ע בסרס אסיר . נולה הוי אומר נהוראי דבי*ח

 51דקהו הסיס לעולס ס' יכוסה כי כן ועכס נו6 1 עלים למקום ממקוסמגיולס)
 , הלגניך מפי )שומע סרכ נגפי כוס: ךומס 6עו כי הכדיך ע) הטען 61) , יוריסללור
 ניע , )"נגרו כקטר סדכריס עיקר בכין חנפי נכרי כהוך )ומר פלפולך על הסמוךי6)

 , כיכתך עג תטמן 6ל 6תס , צליו יטכס וסטוננע ר3ו מפי דכר סי6מר לפעמיםהיקרס
 גסור6י ר' כי י"6 הכיח פרק סוף סכת כמסכת . יהננין ג" 6חח כ2ס כן יקרןט6ס
 )ו וקרס , כסלכס הכמיס עעי מקיר טסים כסורקי גקר6 עמס ערך כן בעזר ל''גוב
 חכריו וכמפללו , למקומו ומור תלמודו ומכח "הריסס וכננטך סקרן סמי למקוסטי65
 כיגהך ע) ג:: , גתסגהס מכסחך היפזרי הנריר טל הנטת 61ל , הר6גי כשטר.קוך פן ~Ph כמי )ולקוס תגלס 6ל , יפס סמסגס ההפרט ז,? וצל . הכמהו לו וחזרסגדליו

~nlrrrSתצען מל כע;עינך : 
ינ.4

--- -- --- . - -  
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 רביעי פרק אבותממכת*10
 ~rL לא ואף ימרי~יח ס'נלנת לא בהינף שין אטר יו"3א' "ט,ט1:
 עב. ןמי וקןשךם שבגום טקיךם הבי אומר חרש 4ן מף:א ר4י כ :8צריקימ
 אוסר געקנ י4י כא :יתאיים ראש ממי ךחללמרזת

rvt7 דוסדנ נסה 
 ב ?9וךגי% ?משים ומי 94רי%דור (?9ף סמקן * סלא סטים 94מ?ירוןדור

תא
 ז"ל יעב"ץ יוסף ו" ההסיד מהרבפיווש

 וטוב רעע 15 ורע 5דיק )ננס טעם נפיכו 6ין י"מ ש . בידינו אין אשר ינאי רביים
 )וכעז ר6וי מסיס , כעעי ככון ולעו . כידים סוס )6 כנון , כידינו תסו; .)1

 * נכנסנו )6 סרסעיס )טווח ככרייתך טמפורט כמו כרקס )כן . )יסורין 63 6ף ,לשותן
 ונתהתך כרטעיס )6 ככעוניס ע5מכו טגמזיק )ומר וס:וכס , גגעגו )6 ס5ויקיס)ייסורי
 טעס. כי 161)0 . 6סכס ט) ייסורין טייסוריסס נמורין כיויקים )6 61ף , מהטוכסכן

 ן כילינו 6ין 6ננר 6קי יקלס ס6' )פירוט . עלמו ע) סגו)ס יחמס ס)6כסמיכות

~Se1 
 כיר

 כי וסתט1כס , וגו' רטעיס כפרוח 5נ( )תסרט וגו' )טקסיו ומטוס ו( נדנריס 610וכתעוקות
 סיס וכצוד כעוטר יפיס מ6ריכיס סןסעיס וכ) כייסורין מתייסרין ס5דיקיס כ) סיו"ילו

 ז.4 )נרכות s,,r טרטרו וזס , 6וכדיס ורטעיס מ5)ימיס 5דיקיס סיט סמכוכס 6כ) ,ונסמיק
 ס5דיק )ב מיודע סו6 וסקנסס , 6 ועוכ פסע )ו ורע קיק מס מפגי ע"ס מ"רטם5)
 )ייסורין ו,וכיס ר6וייס ס5דיקיס כ) )6 כי , ומייסרו 6)יו הכיב וסוף )סהייסריסר6וי
 עוכמ סי6 זו כי וסלמת . )סיטיכ ססי6 מדחו סטך )סם )מרע עמסם יו5רס יספ)כי

 %1עפ)נת
 כ) )6 כי וגס , טעס )פי לפירו )סרע טייטס זוכים סב) )r-%?h*% 6 מכ)

 חיככן סז6ת טססכרס ולפי . )סיטינס on~h טיפחו טהספיק מקוס ט) שוגליושמרטעיס
 הפירוש . סי6 סקכ'ס כידי 6)6 כלוס כירינו 6ין 6נו 6מר כן ע) , OIODO ניד")6
 מייכ מגיו כקיטו ע5מו 6ךס יל6ס )עורס מ( )קייצן s~r קמרו , גדו)ס סערס סי6שמטיי
 מלוס ע) ,כיוח טלוכו מי וכן , עכירס ע) יקפיד )6 עוגות כרוכו מי כי , זכ6י%חקיו
 hlo: וגס סקו) כלו מעולס כטכ) סכן וכ) מ6ך, יקפיד סקו) טס61 מי 6ך כך,כ)
 תוי תורס ללוקוס סגולס מעכין זו גס . מקדים הוי אומר חרש בן מתיא רבלי8נ

 לטוענינו ר6ס הסיס ט)6 מעיד וקני )"ריוח צכ סוי סכתכ מי וים .מקריס
 ור6: "רי 6וי טעכ )קריות זככ סוי כהוכ ולקיתי . העטם וכן חר6ס מסם כי , בעריות ohכי

 ססע)ס כססו6 מעטם כ16הו רז") מממירו כמס תר6ס ס)blo . 6 תכון , סוע)זרוע)
 ספור' 16 ערומס )פניו וכעננזס , )6ו 06 כי כסס סיס )6 וגטוק וכחבוק , כרת"יסור 3י סיס כרכר טמתרפ6יס וידוע . סגיחוסו )6 סנדר מבחורי עמס )ספר ס6פי' טיג6וכרכו

 למול* עמר( יספר 61) ימוח "מרו סכי ו6פ" , מן") נדר cb כי סיס )6 סנדרלהורי
 jffr טוסן ן' ר"י כחכ . עריות גלוי וסול , 6רי )זנכ ,נכ ססו6 סדכר סיות יען ,יסגיר

 ,. 6וס ככני כמוסו . ונכו חמת ר6טו מוריו ומסוע) , ר6סו ע) צכו מעלס סקריכי

 ויורידסו ממגו סכנכד 6ח מכוס וסכק)ס , עליו מע)ס )1 ור61ס ממכו 4?טן מכבדוסגככד
 מרסון )פרס יתכן . ירוע כסי)יס ורועס יהכס הכמיס 6ת סטך 'ג( נמ:ל' . )6ר7לתמס
 . קמרים טינסינ סופו מכמיס עם סס31ך SJb , מעלמו )6 , מ6מריס מונסג יסמיוקרי

 , קמרו blo , סמעטס 56) )ך תסיס ג"כ סנמינס יזו-
 טכ3 כחם ש . הבא העולם בפני לפרוזדור רומה הזה העולם אומר יעקב רבייש

 )ך כרם וקוס , ממס סב) כי סדמיוגות מט)והיו 6) )נך תסיס ו)6 כממטכהךיפ3 עוכ"* עכס כן , )טרקלין סהכג0 כוי ch כי כסער )כ" גהכונת )6עלמך
 סללך דכרו כמן . )טרקגין סחכנס כבי וסטגתס ס6ננקיות סמע)וח קמרי ורדוףוכמקומך

 פנים( כסכר יהוכ) ט)6 6)6 )טרקלין טיככס עורס סיס ט6"כ , )טרקלין ליכגקירקי
שם
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 סעיפם ה" סבל ס"א ועךלם רום קורת ש5 טסה שקה השא.הפה "ןאם; מס סלל ד,יווה שעולם מעים וששים שהשובה שהת ":ה שה אנטף עד, ויא1
הזה

 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר מךיבפירוש
 טס יכנס )6 טסנו הקן )cb 6 כי , כן 0דכר 61ין , עלמו הקן גם מטר המת"מום
 נתולס סתדנקך 3עת כי , )טרקלין )סכגס  התונס נרי  עלמך  1)וס6סחקן . 5ישטוס
 וסוט . or וסכן , כפע) כו תכנס סוס סעולס מן וכ65הך , נכמ טס ככנס 6הס1נמ5וח
 כנן ך"6 . מלוס מלוס טסכר כמסגת בפירחחי כננו כרכת י6כל מס ג.( )ע, סחכמי0,מקמר

 וככד . לטרקלין לסכגס די כו סיסים סעור ט5נוך מהקן , נ16)חו כפי 1מ65 כס()חקרי
 ש טרקלין לטטותו כוכל כי סודיע )פרוזדור מעולס זס סדננס ו6חר . סר6סון ספירות זס.1כר

 כפרוזדור טיתקן מתיקון מסו ס6' . וכריס סגי פירט . אחת שעה יפה אומר היהיצא , קומרו סו6 . ככמ טרקלין סו6 כי ספירטהי ננסוסוף
 טרקלין סו6 6יך עוד וכיקר , ספרתדור סו6 כעוס"1 טוכיס ומעטים המוכסוסיף

 כגי כ) 6ח ר6ס וררו ועיקר . סקור וסו . ספרוזדור ננכ) יותר יפס טלו 6מת סעס")כי
 לסיותם כי כ' , סעורו טס סטונ מעןיכיס 6יגס כי ס6' . סכחוח כסחי טועיםיהנדס

 . סגסהרוח )כקט ירקו ו)מ סכעלס מסם יכוקט 1)6 )מורגט 6)6 יכיטו ג6 נומיון מטתעסיס'
 ומחס . סמכטו)יס לרסקיה סעס 6ח )ייסר ס6)ס סמ6מריס כסני סלככות 6ת סעיד ו)זס-

 יוסי ס( סם )נ"ל מעסם ומכיסו , 6מת כטפס עולמו קרס יט ':( )ע"י וכננ"ם . מכובר סמסגס.זו
 , סוסיך ע) רוכה סרטע 5רורות כן יסויקיס כו ופגע )יסרג יו65 טסיס למדיק יועזר3ן

 כך ר5וגו )עוכרי S"b oh , מרן ד6רככן סוסיך וח,י , מלרך לרככך די סוסיך פזי.5מר
 כה רנונו )עוטי S"b 06 , ממך יזהר רוונו עמס יט וכי לו 6מר , כ"ס )6 ר15גולעוטי
 מיהוא לרכי! עליו וקנל כלנו תטוכס סרסר מיד , וכמס כמרי 5מת ע) דוגו.לעוכרי
 כן יוסי 6ער , סכ6 סעו)ס למיי מזומן 5רורות כן יסויקיס ולמרס קו) כת ל6ס ..3"ד
 מלת sttf סוסן ן' סר"י כתכ . כתטוכס ואומרו : )נ"ע סקדימכי קלס כפעס ס5דיק.יועזר
 מכע כי וסטעס ו מסחטך סגזסר על סנ' , ננמט6ו ססכ ע) ס6' . פגים  סגי על ס6מר,שפונס
 וע) . מענו וסכ )הט61'ס6דס

 )1ננל )6דס יתכן )6 כי , מירוטו כך ממטכס כזו כרמי
 ,ט 6ין , מחפיו ט) וחע6יו מטילך סגתו) )עלס טילך קורס מחטויו )סוכ )6דסוטיפס
 מס לססליס כדי סננטכס כזו לדקדק סיס ומס . ע"כ סחופך גנן כסיר סקור כקומר.5ל6

 ומטורסס סו6 ידוע , סoh '6 . כלל כ6ן נופלים טיכס סללו סימסיס כי , סו6 ,:;מסתמ)חי
 וכן , עסר כ6דגנת טוכן נסיוסו )גוף 6ט כי סונים ומעטיס תטוכס 6ין כי סכמםלרוקי
 ע"ל סזס סימס 6ין , סנ' סימם ט) 1") יטר"ל ר' כתכ וככר . s~r סוסן ן' סר"י.גחכ

 כמומר )סכוע לפטר 6י כן וסנותיס ס5נעיס )ספיג לסגננך יפטר ט6י כמו כי ,וסלמס
 כנר , הפרס ועתס . זלתך הלסיס ל6תס )6 עין סד( )יפעים כקומרו , סעוס"כ תענוג'לסטינ
 ככנם ובעוס"כ ככח גו ככנס כעוס", כי , ימד סעולננוח ננטכי סקוס טטפות כי לך:נתכהי

 יסים fb כי וריעס סטור טטייח קר6 , )5דקס )כס זרעו 'נ( ' )מסע 1)ז"6 . כפעל"13
 כי דמיון tJ(~oc 6ין 6:פ"כ כי סתנ6 6מר 1)זס . כמע) יכ6 סק5יל וכעת 3כמ,ר4חטס
oh.  ט11י כיניסס סיס נכמ טסם סדכריס סכע ,ס וקין , סעוס"ז מיי כ) 56) 6הת כטקס
 יפס 6מת טעם 6פי' סגסמס תעכינ 56ל 6כל , סו6 כועס טסספרט ו)פענמס קרוכ'זומר
 6ל6 כן קמרתי )6 , רוח כקורח יוחר טיסוו זס לפי ראוי וסיס )עוס"כ נכנסיהס סעעס omn סכר6ס סטרקלין Sb טחככס כדי למעלס למרחי ו6ס . סטוס"1 חיי'מכל

 מת עכל כעולז סוכיס ומעטיס כחסוכס 6מת טעס טיפס קפי , )כו סמעססשכמיכת
b"~1DO, סתסורר כיון 1לז0 . מגמור נפעל ונעוס"כ )גי נכמ נעוס"ז סטלננוח סחליס 
 סל יקמר . מסכלי חלדי 6נל , אסכל המלדי וסמכל וס"נ) נ6ומרו סלמדי"ןלנקטח

 עניני : והיק- ת-cb שיחך חטא

----- -  -- --- -  --- 
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 רביגי פרק אבזהמבכת108
 לזלף נוגסו בליגת ה1ךף אח היצה *hh אימי t?JSN~ 4ז שמ'גין ר4י בב !היה

 של4 4ך4'ילו הטוקטק טל אויקף 4שמל אוער קששן ?:ואל כנ : חילתו4'ו[נת לךאותי מלמגדל ךאל נדרו גימעת לו מש"י וטל לפניו מושל שקהו 4והל2(טהי
יגף

 ז"5 יעריץ יוסף ר' ההסיר מהרבפירוש

 J"Sb סככס ססס מס 56 כס5סרף גדול טנייכס 6כ) , ע5תס Sb כצרך סגל סעוס"זסמכי
 פפחומ ככס לס( )תכל'ס O~D סמלך יוד .,ihh וזס , נסס שכקנית סנפסייח סס~חסוסיב
 סטך 6הס י6ן כמדכת כפירטתי מס וזכור . וגו' 6ים יתסבך כטס 6ך וגו' ינניגהתס
 סמונצ Sb 6הקרכ וססמ ספמ ככ) כי , ימי נהסס ספחות וחז"ל . מטס חר6סו ,כמ"ר
 סכ3 6וס כל גס כי , כעכורי סיו 6סר סדכריס וי 1ל6 , סכל כלו וחלדי ינניויתק5רו
 6מנמ . סתכליח וסוף כעכורו סיו כלס סדכריס כי )סורות סקומס כ5כ ססו6ו"ע"פ
 ס6כסיכר כ) 6כ) , ככרס ומס כ"ס עלמו וינסיג טיתס)ך סו6 וטויו ס"דסשוטר

 גכורימ י5כור ממס 6הי וכ) סעו)ס עניני כסכל 6)6 6יגו כלו ודכורך הכתגםטמס6:
 סס4 ס5כוריס בהריו יאסוף מי ידע ל6 כי לו ול6 מוטב וסוך , ומריכס מ5ס המסטל
 סעוסשו מן קניתי מס סכן וכיון , י6ספם וזר נכרי 6יכ כי , כעכורס טולננו 6כד6סר
 כר6ותר ע"ס כנו סלמס וסמכם . ססנ)יס oSh ל6 , סי6 לך והומלתי , ענוןחךרק

 ככ5 פסק Otb1 , סמקירס ע"ד לכברו קכ)ח ספד כגס , מעלתו ויקר סדרו:הפהןת
 ככמינת )6 ט5מס ככמיגח יוכן זס כי סדרות כסוף ובמר , סכל פסס סעולמייססוכרים

 5"3 6ין , יכ( )קילח ס6דס כל זס כי וגו' כטבע סכ) דכר סוף ntrr1 , קליו סכגס crnמ:
 ספירתן זס וסנן . כקלס ססתדל 63 06 סנל עלמו סו6 גס כי קליו סג3ויססדכונס
 כ6נצ סכת כ6ת מגוסס מסר מעולס סיס מס ז") ס6ננרו וזס . מרכס כווסחייסכ
 6"כ , סע)יס כמךרנה וסטכח ססו)ס כמןרגת סטנוע ימי כי , :פצעו ומפסוק .מגומם
 ספוס"ו. טחכ)ית סכיג O"D יעקכ כי לגמל וקרוכני . נל6כרצ כל כלס ססכיעי יוםעם
 ויורןיכה עו)יס כלסיס ממכי וסיס כח( )כר6ם'ת , מעליס 6ל לעלות ססו)ס מדרגתסו6
 סס"י,)זכה מ6ח, מסודר סו6 כי , ססז)ס כעכור ויורדים ; סטפע למיג כוייס ,כו

 כ3 נייבם וזס , רגליו תמת סתס כל כן וסשסס , ססמיס 6) מתוכו טיעלכ כדיסחכליח
 6רכע ט) כמהן ז"ל סרמכ"ן למכרח טרמו 6חטוכ , רום קורח קומרו וקולס . סוסמייעוד
 לעשרם הוזריס שיגס סוכ )סקיוח סקכ"ס לעתיד נסים גב:( )כג:דו'ן S~rn מלנגרעל

 כממרי ננקד זך יפיס ס5דיקיס מומר כי , וגו' שיון סגט6ר וסיס י( :ע"ס )כנקמר
 כ3 טיסיו כדי וסההיס סמיהס חוייכס טקס וג") . לעודם יפשל bS 1)זסכ:)נ)ים
 ללץ חט6 )6 ט6למלי סר6טון כהדס , ונקכס r(r חכור כלי ס") ידי מעטס5דיקיס
 מלסוך , רוח קורח כטומרו רמז ולוס , זס 6:קוכ לסהיוח ס:נתיס וכפירוט . מהסיס

 כטד סכון כדוכ ):כי"ח סר15ייס סמעכיס 6חרי )רדוף ססזסיר תפי . דעתונחקררס
 כסכג וסע5לס , מהמכתו ספך יסיג כן )6 61ם מקון 5ריכיס דנריס ים כי הסיר ,מתון

 , טומרו סו6 , 6רן ורך נוגפני 6רכעס וסם ,זריזות
 ~נעתךה . וכו' כעסו בשעת חברך את תרצה אל אומר אלעזר בן שמעון ר22יבב

עגיי
 סרכזת מכוער לפחס דומים סדכריס לננס מסל , סכתס מסך סיוסנ 6הד

 )ומר , מיהר טל פתמיס כריו כטעח )ו ח:6ל ו6ל . יותר מתהזק טס61 מיס כוומטי)יס
 .ן כגור ויככיסס סט6לוח כ) לפרם יכ6 מודר כעוס כעורכו כי , כדרת מי יסדי"דעתם

 -" : נפך יתכייס כי )קלון )ו ויחסכ )ככדו כוונהך כי , לרסוקו המהדלו6ל
 כק3קנחף לרקות סמטהד3 ממין זס כי סכמיכוח סעס . אוטר הקמן שבמך14ךשנ

 סק3"כם טר6ייה , ירכס פן 6מר למס סו6 )רקות כיס ננס 6בל . הכירוט)
מינ-
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 אמר לא אפו צהרון כר( )סש4 טפו באליי ולישיב בקיניי 4רע ב לשה *1 לשף:4י
 לויו דישה דשא לשה 4קן יסלוטד . סךש 409 ~ל ?הויה לד? דושה היאלשך' ישי הלוטד ארמר אבויה בן אלישע כד : ע,נות'ו[ גל על לו שמוהלין מלמד אפושולא

נשבה
 ז"ל יעקצץ יוסף ר' הזמיר סרובפירוש

 כי סו6 וסעכין . נרכס עליו מכ6 6"כ ועוד , מקפו יטור למס ועוי , ספק נס'6ין
 רעיס ערמן ססייסורין ו6ע"פ . מלמעלס יורל רע ןכר 6ין , לעוכס כלס סטתימשפעי
S~h:יעכדין כ) 63ומרס מו"ל סיקדקו מי4 וזס . כחסי3ס סימ,רו כדי סוכ )חכ)יח מס 
 . )טכ 1)ז"6 , סוכ וסופו רע טתמ)תו דכי ים כי , טכ 6מר )6 , )טכ טמי6מן

 6ומריס והחס כיס סוכטיס ייי מעטם וכמ"ח , רסעיס ט) כננפ)חן יסננמ )6יסטי"ח
 מכיון ממס יותר מסלער קכל כי יטן , )6ויכו ססי"ח יממו) וטס , לערמו מכווןיסוף מלמעלס יורד רע כי טימרנו מס מפך כדטחו מורס 6ויכו כמפלח סטממ וסיס .סירס
 סו6 ורידוי . וטכ 6מר 1ל6 , וסטיכ קומרו וסוף . סטממ על ויטי3סו , רמיתן סו6 כי,סטי"ח
 מקניין כי ועוד , סננם וסוף זס סל כמפלחו ע5כ טסו6 ככיכ1ל סטי"ת כי , ססו6לעוכט
ODכי , פן 16מרו 161ל0 . סכחככו וכמו , לס6ננין ר6וי ס6ין oh 6( ס6ויכ הסער 

 מ"ט ע"י וסוך , סדין 6ת )יחן טחיך ססו6 והע"ס כן סיסינסו ימסך )6 6ויכו.מסננמת
 : טנסו והמסר , 5עקתו Dtnb טננוע 6לי י5עק 5עק 06 כי כנ( )ממותסכתוכ

 ס' י6ס3 6סר 6ח כי ו( )מסלי ס6' סקדמוח. טחי SD כמענת סז6ת כמסיסז"'א
 6ויכך ככסו) 6מר ע"כ . מגננו קוינו כסכקס כרגס כ6דס מרירות כי ס3' .יכימ

S&כייסורין סקכ) עתם )ססי"ח סנ6סכ סו6 כי , חטמם ; bio ולומר ליר6ס לך כיס 
 5וס כן 1ל6 , מרירותו הכפול וכטתטמח , 16חי 1)6 כוכיח קותו כי ממכי טו3עמוק

 מתחרט טחסכ ננננס יותר ככו 6ת סמכס כי . עונותיו כ) על לו יגנחו) כן ע)סטי"ח
 ססייסורין מורס יסים ט6"כ , כקמר ל6 6פו חרון : )ו למרע נדכו כסיס מס לועמומל
 כי ים( )מסלי כ16מרו , וימרס קיים סיס ס6ף עיקר 6כל , ממכו מסיכ סיס )כךומכס
ohtמהרון ס' יטוס לנגען ינ( )ונפיס כחוכ שסרי )רעת יס 6כל . הוסיף וטול תטיל 
 , סיחיך מס6 כעכור מסרכים כפרע. ססס"י הבע"פ וסחטוכס . רמנניס )ך וכהןיקפו
 ]לוזר[ 5ריך שיס ל6 סכן יכיון , סימיד על סעמט עיקר 36ל , סעעס כוס כייסוריןש"מ
 מס5ער סקכ)ו מס כעכוך רמנניס )ך ונחן ובמר , ע"1 )עוכרי סמור סו6 כי ערגנו"עס6ף

 : סמגין מן סכסרגין טחסרו מס כערור וסרחך ,וסיסורין
 מדעת ~OSID . דומה הוא למה ילד )תורס( הלומד אומר אבויה בן ושלישעזבד

 וכחכו , סזקן כן וקין סלוננד מס זוכר מכמור כי . מננס) כזססמפרטיס
 לגמך מייכ סלוננד כי , ן3רו עיקר זס כי הומר ולני . רידו הלמוד סכר ומ"מעיוד

 יודע )6חריס ומודיע טסיוזע , ו)סודיע )ידע כננ"ט , רידו סחכמס סתחקייס מנסיסיס ועוי , סריס בצרחך טסית 06 כמטבח טכחכתי כננו מ6ד סכרו ינד) 31זס ,ל6מריס
 רצים ימיש סחעמוי כתוכס )דיו ומסו ולכן , )כך זוכס וסיחור . סלמת 56)ויויהפיסס
 תורס לעטות יזכס )6 6כל סו6 כייו למודו סכר סזקן 6כל , מספר כקריצת רכים.ויזכו
 עינתי 6כל . כקריצתו תועלת יקכלו ס)6 ממוק כייר ע) כתוכס לדיו רמסו יסכן ,,סרכס
 מחוק כייר כי ומכ"ל . יטן נייר ע) )ונגר ר16י סיס , ממוק גייר על : סו6 סס"סכחיכס
 וכן , יפס מתייטכת סכתי3ס וצין מגרר ע) וכחכו מתח)ס כתוכ טסיס מס -טגררו"סו6
 . לנרסכ4 חולצו טוו , ילכוד ולח"כ ולנדרס סנפסווח דעותיו מסליו )ספליך צריך'סזקן

 . לכו סעכין Or סמאל ככ) מכיון ו6ססר . ותלמידיו[ מוריו )דכאי )3 סס )6 6סר,נוסחמרט
יני סמכווגסכס* וסור . ס5ם אטרי כקוה סג") מס כחכתי סוכיס ומעסיס הטוכסשכמטרת
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~uwרביקך פרק אבותמסכה 
 מלוטיי אועי סגקל ופר שיש :הילה גר יוסי 41י כה : Png ער -su,יזהה
 סך ךסיוסי * סגת ?:ן רשותה קהות ענגים לאוכל דושה היא למה השטויםסו

 ששיי. ושי * טגן יין ושותה ומשולות ענגים לאוגל דומה הוא ל9הכשקעים

 השו ל% 9נא %ש ן4ק1 בש בי שלם שסה שיא נקיקן משהשל שלשיטי
 ותנבור. וסלתה סתמה אושר פק*ר אשוזר ר4י כו בו: שיו הדששאשילו

 לסיית' נסשמים למות ה?לוךים אוטר גוה הוא בז : ליעולם לן סשךם שתמועישין
רחיים

 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההמיך מהןבפירוש
 כסכי. 610 גי ס)מוד ענין 3סודיעגו כן ט"מר 6הטוכ פס 6מגס . כגין3כי16ר ימי מטלים טרי )טים דרך 6ין . אשר הבבלי כפר איש יהורה בר יומי ,*בי4ה;

 מטל וסכנכיס . מסם סתולוות ממטך סכ' . ס6ננחיוח ססקדננוח יןיעת 6' .משיכיס
 ידיעהכר טסהנניט , כ;קכיס ימדיו טגיסס נדקו כי 6מר , ננסס )יו65 מס) וסיין ,לסקדמוח
 , סמן נרוכ מסם סיו65 וגס ססקדנ:ות )סםיכהכרוו

 ימיסן ט6ריכו .אר מס;קגיס יותר כלכם סחכמס תחייסכ טכעס ט)ו:וק י)דיס ים"כ) 4 ר4רוכ ע) וגס . כנעריס )מפך וסו"
 .", יפעו, , פ סיס כמס 6ל6 כקנקן תסתכ) 6ל ט6מר חס . סטכע גסי סם obשכ"ט

 : סי51ר כקנקן סמטת סנרי6ס טכעכפי
 טכ עכעו סוכרים ס6)ו קפי . והכבוד והתאוה הקנאה אומר הקפר אלעזר רננישיי

 סרמכ"כ% וכננ"ט , ננסס מכמסך כנזק סתג6 ;ס סכוילכו , 6חריסם רודף6ןס
)ff*6מי' כתו כננו , כמגס )מטוך קווכ וכוך 6מליסס )סוט 6ךס ט3 טיללו טסעכירות 

 כמולס, מן 6מר ולכן . ;") סרמכ"ן )ו סורס וככר , כעגטס תורס סהמירס ,התוהו
 וסוך , מס' מרפס כמו סמפרטיס פירטו , מרפק . קג6ס ע5מוח ורקכ מרפף )כ כסריס !יי. יד4 )מסלי 6ננר O"D ט)מס סקכ6ס . כסכם סוס סצו)ס , וסעוס"כ סעוס"; )כלולוהתם
 חיי. blon וקמר , רפו6חו סרפיוכו ויתכן , וסככות סצוטר טרי סומס ו6יכו מסוקס"ה)כ
 טספט. לת"כ ו6ננר , מחמ)פיס מטכעיס פסס )פי כסריס ס6י3ריס ונקרחו , ולכריוכ)

 יקכ 6ל6 כסריס רקכ טיסיס וי )6 , ננחוע)חו יותר ננקד קטס ע5מוח רקכטסו6
 סמל. כמו ססהצנוגים רמס מרכס כסר ונרכס כבטנת כחכתי ככר וסת6וס .שצ5ננוח
 טטררס: כי , וסכנות . עלמו rb מפסיי 6חריסם וסכעטך , קטם ורוכו יפסהמעוכו
 . ימים יקריך סררס כע) חמ65 ספ)6 וע) , ס5דיק מיוסף ססוכימו וכמו כעריסקוכרח
 דרך- ט) ס:וס"כ מן למכס , טכע דרך כל סעוס"; גנן ס6ךס 6ת ננו5י6ין 6)0 טלא%י:65ו
 וסמת6ופ; וסמקכ6 , סעוס"כ )מיי סכגס סכ) סעו)ס סכ;ס מס טכ5 ידוע כי , מסטי"חיצוגט
 מכוהיס סדכריס "צו כי 6ומריס וכקינו , עיקר ננסטפ) עוטים סטררס 6חריסרווף
 , מסיס כן כמו סוסו סס כקטר כי , מרס כננו ננדס עונסס יכיס ולכן , ;ולתם ו6י;שעימס
 טסמע"ס. 6מר . זס יוסיעכו מס ו6ננרו כנוסו 6טר החת , סיננתי )עולס יהסו 1)6ל(5)ס
 )קנ5 ר6וי 6ין כי , סיום כ) ס' כירקת 06 5י כמטניס )נך יקנ6 6) גג(למסי

 )מסכי) )ננע)ס מייס 16רמ , חךכך כי ס6מגתי קפו( )תסיס 1)1"6 . 6מח כמרולס5נ6יס סגי )סטיג קטס מ6י מר4 ממוסר מכמי 61מרו , )כד סעומךיס סדכריס 6)6*)סרחת
 : כס"ו פירטהים מקף כתנ6 ול6טתמט קומר ס3ל סיס. וכןוכמטבח

 סב* 0363 . % לידון וההיים להיות והמתים למות הילודים אומר היה הוא%ז
 )ייסר' , סעליוכס כמסכס סכ;כר וסככוד וסת6וס סקג6ס מום גוס סתוזכייס

 ס6תז מי , )מות סי)וךיס 6מר סק:6ס כנגד . מס0 כשמח ישמנו )כל ס6נטיסי?נסוכימ
 וחמורך , יגחלו נכרי 6יט טכס כדלאס ויננוח חילו ל"הריס ויטווס )מוג; סוסו כוצלקכם

 ע"ת , 3מיוח וסמחיס קומר alhno נגע ה~פ. הס וקי6הך יסג6הך "חס נס4
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 תשבל הוא מ3?א הוא טייצי הוא שי שהוא שיודע וליירש ליצע ית ד-יי-ם- 09גגה רביעי פרק אבוהמפכת
הוא  ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיד מהרבפירוש

 ימית ויננות 6דס יעטס OD . 6"ע ימית ויחיס 6דס יעטס מס לשנ.( )המיד ז"ל שלמרומס
 כוס ור5ונו , מסו סכנר סמהיס 6ח 6כי וטנמ ד( )קסלח ססע"ס וכמ"ט , כקמתכמייס ס0 כורטס לענודת סמולם crJ ה6והס וסמנניחיס ; סלחנות לטני לזכות 6"6 כי ,6"ע

 סככוד 6חו לרדוף לך ומס , ליוון וסמייס סככוך וכבגד . סזסר 3ס' טמפורט כמושעולס
 . סלך טמעו כמס חחפ6ר למס ל6 ו6ס , יופיכוך כמקומך וכיח ob , 3מטפע ססכל 6מרכי
 סרוס סכר יט סחנ6 טדקדק כמו , לרוך סכלו כעולס חזכס 3טוס"ז לככוד זכיח ל6ו6ס
 תדSb :6 ולכן , הסיס לעולס ויטועהי , לעולס וקיים סכ5מי סמםלס ט61 6גי ן לךליהן

 עלימיס רזייתי מפוך עולס כ5ומרס נעוס"כ עליונים מס כ6ן וסהמתוכיס , כעסלהטרון
 : )מעלס וחמתתיסלמטס

 , ס6נ1חי סיוןע סו6 ומודיע סיודט כי ירמוז , סעולס סר5ון'3,ס 06 . ולהודיעליףע
 Sb סכם מן סכלו י5י6ת וסיס , טנעיח לסנס וסירוטס סךנריס להשחח יניעכי
 יTD 65 יסייעוסו סטמיס ונון כרכים 6ח וזיכס וכס כי ושלסיח . סתלמיויס ע"יכפעל
 לסודן ו6ס . ועד O~lDS ככוככיס סרכים ומלדיקי י3( )זנ'6ל כשומרו , מטפסו 5דקכנובס
 סקנלס לחכמי טכסנ6ר מס ירנןז , סננסרםיס וקלת ז"ל יונס רכיבו טסוכר כמונעוס"כ
 וכל נד( )לעיס כבי"ס , הוחלהכו כי6 111 , תורס מעמי ליטר6ל לגלות סקנ"סכעתיד
 ,ין שכגנו עיני תר6עס כי כמופח טס נדע כקנלס כ6ן מידענו מס כי , ס' למיריצניך

 וסמתיס , זס יוועיס טסכל , מע5מס סכל לידע למוח סילודיס לפרט ויתכן . 1"לרם". כפילוט , כורעתי ל6 ס' 1טמי 1( )סמות כמו לסחפרסס לסודע פירוט ועכ"פ ,סטכינס
 יותר לס6מין קטס טסו6 , לסודע לירון וסמייס , זס יוןעיס סכל 6ין כי ג  לסוייעלחיות
 סנטת 6כל , סמהיס תמייח סכן מכל סעולס כמךוט סמ6מין כי , סמיםמתמיית
 ולסיומינו סלכ לסטות 5רז ori1 , עיכיך פקמת זס על 6ף יי( )6עג כרייס נדיןסמיוס

, : לנן 3סתעסל6
 ט3 6לסוהו מכירים סיו ל6 כ5חייס ס6נסיס סיו ס6ס , Sb טסו6 לכלטיהפרסס כדי , כך 6חר ויהיו סכלדים טימוהו סטיית ר5ס 6סר ססכס כי י6ננר . שלשהוא
 ח"א , עולמוה י51וי , כ6לסיס ומייחס ג( )נר6ם'ח סנחס טומר sttr קמרו , סעולנמסחי

 ס6דס ומיהת , לככודו b~b 3ר6ו ל6 סקכ"ס סנרינו מס כל כי , מוס זס מ6ד סו3ומנס
 , טכגופו לקלוס "מך כל מטחמוס דחיס ט6כו עכסו ומס ומומר וקל , ככווו טלסורקת
 יסיס ל6 6מר טל6 וסר6יס , סרט סי5ר וסוף , זר 6ל נך יפיס ל6 ס6( )הסל'סטג"מר
 וזכו . סכן כל ל6 לעל חיים סייכו cb , מהריס קלסים ק- יסיס ל6 4( )ממוח כמו ,לך

 6נ3 , מבעליו סור טיננגע וח"ו 1 ממנו כ6חד סיס ס6דס סן ג( )נר6סיח ססי"חט6ננר
 6יס 6כי 6ל ו6ס 6( )מל6כ' , העטס מס לו יקמר ומי לעולס כו יתקיים כרעכמיכסת כ4 ס6ס , לעד לחיות לו כ6ס ל6 ורע טוכ לןעת ור5ון המירס 3על "blo כיוןמרלון
 6ת לעכור סנחיר0 לסם הסיס כי , כננר6יס חדט, שכע יהמדס לכ6 לעחיך 6כל ,ככורי
 ססו6 כיוס יד( שיכריס , כרורס שפס עמיס 6ל לשפוך נ( )3סג'ס כקומרו , נססלטסטי"ח
 תעניק סגוננ6ס רום 61ת ינ( )סס תומרו סו6 , ססכח לככוד כיחו סמקתן סריס(SD1 6ר5י ימסר ו6ז , 6מד כיוס מגיס 6לף כי , סקנ"ס סל ססכח יום וסו6 ן 6מו ס'יסיס

 : סלןמן
 כי , סיוגר סומ סכורם סו6 כספך לומר ר6וי סיס . הבורש הוא היוצר השאן

 )טו~
 סיכר כעמדת על י5ירכ ולטון , סיט l'ho Sb מן סדרר סו65ח על יורס 3רי6ם!
 טכ5ש . המלנד ע% ט6מר ושנוקרם ק כרסקיה נסרסח sttr סלננג"ן וכמ"ח 4 תטגנה 1מי
4מ111:.
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 רביעי פרק אבוהממכה116
 למי שדלדל ךךע . שמד כוח ולא פנים טשא ולא שרה ולא בנלהלא דש1י rS הניא ברוך * לדון שמיד הוא יין ב_על הוא דניד הוא ד[ךןהוא

והשטן
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיד מהרבפירוש

 וסיב , סמתיס מתחיית לחרת תועלת תסורס וסג") . גכוגס וכר כמ , י3ר ט3גערו
 המסיס כתמיית o)rh , 61מו 6כיו ע"י מים ים נעוס"ז ס6ךס טינר סי51ר טס61שיתפרנס
 מס 65.( )סגסזרין ז") ויו"ט , כל כעין חפה כתרן הימס יכרת כי , סכורת ססו6יתפרסם
 : כרקבון 6דס 6נ לעז 16 1 כקם לויניו 6ת ומס 6ו , כו' ]חיי[ )סוס( סוס7)6
 במנין לפרכם 6ל6 6עו סכין סכת כי , לירון סחייס ס6מר ))ס כגגך . המכיןהוא

 ורב סע5ס גדול לנ( )'רמיס סנכי6 6מר , לעד ימיו כך מידעו ובחר , כב)ומסנים
 ולכ"ל , חיסר סורך לכמור יוכלו ל6 גזולים הכמיס טים , סע5ס גדול קומרו סו6 .יכו) וסרגי , מכס ס6' . חוקרים כבני ח6רגוך כמעכסו ל6יס מבלס ננסיותך יר5ס ,סעליליס
 c~h5 מטלס ט6הס כעינינו טרדינו ממס זס ויועגו , כפעל סי6 הכמהו כי סע5סגזו)

 וכן ותמנולותע, 6ךס מהטכוס ממכין סו6 כ6תס מוס וירכס , מךס ככנן מוסכמעסכו
 כי , סמרך ע5ננס נמרס מעליו כפרי וליס 6יס לכל הלס יכולת 6הך סיס נחסלמוגו

onhחוכ) וכ) סמזוח כל כולל ! 
 . טלייות 6רלמ וכנגדן 6רכעס זכר . לדון עתיד הוא דין בעל הוא העד הוא הדייןז-וא

 , תכמס 1ל6 כנבך סעד . כמוסו דיין 6ין סכן וכיון , עלס לפכיו והין כגגךסליין
 לפכח וקין . לוין כריותיו 6ת הונע וסוף דין מנע) סו6 . יסיך סידך עןוהו סטוכמגי

 לוון עהיד סו6 . מולקת תכיעתו 61"כ , טיכ6ר כמו כריותע כל כמטוס פגיםבט61
 כל6 יין מכעלי מקכליס טסיו ימר6ל מגדוף לרכים פקרס כמו לו יקרס 1)6 , ועדלעולס
 , קם:( )כנוטת )7ינ6 לך פסיקנו 16מריס סיו לדין 5ריכין פסיו יו7עיס אנסיובדעתם

 : טומר מקם לפניו 6יןוסטי"ח
 לע"פ כי or וכיקור . פכים מטול לפניו טלין כיקר . חשבון לפי )כ6( שהכל ודעוכ316)ר1

 ים וכן , מוכגיס כלרן וק5תס סהכמכ 6ל מוכנים 6דס כבי ק5ח 3ור6טסס"י
 ומלך , סיפרות מפעולות 6ל מוככיס וק5תס סנננונוח ספעולוח 6ל הכעס מ5ך מוכגיסאגריס
 כקן ססי"ה כי , הסכון לפי כ6 מסכל ולז"6 , פנים ממ61 לפגיו סטין מקמר 5ודק סיכ ל6וס
 סו6 כי 1 6מד כדין סכ) יכיף ל6 ז6ת גס ו6ף , כרע ולמאוס כסוכ לנמור כטסהכל
 סיס שככפו לפי כי , סרטע לססכיר סדין יפן ולפעמים , סעול1היו עם ס6דס סכנתשוקל
 לדיק מבוכח רוכ מסיר סעכין וזס . לסענס ראוי זלכן סכנהו כפי 5דקחו סירכס ראויביס כי , טים~ס רדוי סדיק וכן , 6גל6 5ער6 ולפום , יארו וככח כפלים כהי לסרמיעלמוי
 כפסוק ז"ל סר"י וכהכ . ממכון לפי כ6 מסכל ודש דכריו פירוט חס . לו וסוכ רשע )וורע
 מדרך יניעוסו 6סר מדוהיו כי 63דס הכעי דרך , וגו' כעיניו זך 6יס דרכי כל ט,()מסיי
 ז6ת גס ו6ף , קסס ענין סננןות תקון לפיכך , רסיס ו6ס טוכיס 06 כעיג'ו וכיסהולדהו
 )6 כי , 3תיקוגס לסחחזק כעוותם )מהכונן ננדותיו לתקן ס6ךס 06 עוזר , ס' )י-וק0כן
 . סטכע עוסו 6טר כפי יסיס סוס סיכור )י וכרקס . ס' עולת מכלי סהולךות גנ5חיסכן
 : פכיס מסוק 1ל6 עולס ל6 לפניו כקין לכפר וסוף , דיגו ולדק סו6 לדיק כי4"

 לכו* SP לסעלוכי פסוח וסו כי , סדין כיעס כוי טוהר כלוקח כנני סכתם6ין גהי ז"ל סר"ס גי . סננסרטיס כין ממלוקק נפ) כוהי מקח 1)6 דכרו 3ני16ראמנם
 מלוס יקכל hS ססטי"ת סוorJ 6 סכווגס 6)6 . ססומד יכיס ומס נוהך לו יגחן 6יךגי
 ,כוס nDf3 6(1 הובס ל6 מחליפין 6ין ז"ל כ6ומרס , 6חך סט6 כעכורס וינכס5מח
os~ns6מו65 6תס וכן , סעכירוח על ועונם סמ15ח פל סכר נוהלים 6ל f;ns ע"מ 
 ט3קל1ס כסלם נעונס מנינונשפוט

 ו)"
 כעב דע קיטן 1' וסותי . מ15ס כבנן ככירם סו5י6

מ
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גי רביעי פרק אבזה מסכה,
 1~נ'

 מ11 נצר שיה ידף שמל ין. ש" ית ד,ףל ?מ :קנט4יששא'א5

 1"ל יעב"ץ יוכף 41 החמיר מסיבפירוש

 ככיוס וקין ננכוס מכנס עכירס כ6.( )כיסס ז"ל קמרו כסרי , סננפרטים על כרכס לחמוסים
 סו" נוי כגברך ומפרם , להייס גכתכין זכו סו:( )י"ס 1%b וכפירום , תורסעכ:ס

 מיק
 זכיותיו כנגד הוכוחיו כ6ו נמור ס5דיק כי מכו6ר וס61 , גמור רטט סו6 ומיגמול
 מן לכלול 6ין כי למס מסוקסס ומס . גמור כרטע ומפך , ימיס זכיותיו מןוכנותר
 מדח סקכ"ס כמדה טל6 ורקס כו6 מקומות כמרכס ז"ל קמרו , י15ייר טל6 דכרסט5ס
 וסוכ .. כטוחז לפייסו נוכן ל6 כי כינוס )סטי) 3ס וכ"-651 כתומד וססעס , ופסבסל
 מהמוכס נמכר נהטוכס כטכ וסלק , סמפורסמוח סיעות מלסחור .ססעס זס לסכול)נו
 . ע"כ , כוז יכופר ולנוה כחמד ס,( )סלי וכתיכ , עתותיו כל לו גמכפרו נד"סטסי6
s סוטן סר"י ר~ר3 רכלי 06 6ניורולס f f r  מפרט ע5מס ירכוס סלפון 6' ,. פנים עכמס 
 ,ו( )::ליס כנ!דרט ונ!5"הי . עולס סו6 ממון לתומד כטעם וזס , טלו טסכל ט6מר ,דכריו

 6"ל ן לפגיסס ודון לך סגסדרין .h*h?~ למנע דוד סקכ"ס לו 6מר , י65 מטפסימלפגיך.

 ניקח מהייר5ין וסם םוהד הקה 1ל6 ס,( )זנריס ומורחך כתכם עולס טל רכונו17י
 , ותפלס סונים וממטיס הטונס בעוה"ז סרטעיס מן טומן כוסל ס6סס 6תס 6כל ,טומר
 סרס מכתן ננס כל על יורס גגלסו נ"מ מ6ו עמוק טכסהרו ולע"פ . י65 מטפעימלמזיך

 )ו קמרו 13כס סיס רי3"1 טל פטירהו וכעת כח:( )כרכות 3פירום ז") לערו ועון .ש"כ
 60לו ועוד . כדכריס לפייסו ול6 כממון )טוהרו יכול מליני עד וכו' רוינוהלמידיו
 , לכפין נסכ קדמוסי דליה טוחך יקח ל6 פגים יט6 ל6 טפירם 6תקלום פל ז"לסרננכ"ן כתי וכן , לכד כפעולס ל6 מענין חככת ט)ילח 3סן ססר5ון , 6ין כמלת כלססם)ילוח
 טיכ6 כענין ססי"ת פקין ככחוכ יקמר , כססי"ח סמו3)וח מטכם טס61 לפרט*הנוין
 נחסכו והסו כטפס כנדו כקין סכל כי תומד כיקמ 1)6 , ומי ס6זס ירקני ל6 כימניס
 סר"ס סרכ ר6ס וקילו , כים ל6 סמפרטיכ רכותעו כלטון כך ככהוכ כלטון ו6ס . ע"כ6
S~rכלוס 6ו5ר םסיס 1"5 ורם"י . עלזנו כדוחק דבריו קומר סיס ל6 6ונק)וס טל ונציו 
 כנ'" דין מפסק ~b OTI(h לסור קינו השחד : כעמון )פייסו שמד יקם 6631מר

 יטס
 נ!ול;ר דורון לו טרח וס,כהי עו) כוס כלי  Innbb 5מם  וין זן מדיין 06 6כל ,ספין
 כס 5כל , 5ד נרום .ירס ע לעטוה כדי מ15ס סטי"ת יקח )6 סמ5וח כעגין וכן .לקפלו
 ננועיל סכנירס לו המפר )מען ההחיס מלוס ועוטס ממגס מהמרט וסוך עכירסכמס
 סיעת יתייככ כסכרך לפי נס וס ולפי , S1uS71 המיס כננדרט מלמרס מסו .ושכיל

 ן - : מכוונים וסכרך ננל6ו.לסוןס,ס,

 לנ!ונז כילודים טסוכיר פסטגיס )פי . מנוס בית בשאול לך שיש יצרך יבמיחךו*%.ר
 סג' o)rb . ס?!ע:ו ,וכ6זנעו רקעו כעיכינו , לסהיוחוכננהיס

 ינכלו ל6 6כר סו"
 א( על 6ף 'ד( ):ס , וגו' הברון )דף סצלכ 'נ( )6י1נ קומר פסיס וכמו , במסרסגטכן
 סקסך מהוך סי6נדו לסס די כי , סרפכיס לסענ-ם 6ל6 תיגו ומהימס . וגו' עעיךגק:ת
 ירמיק ל6 )5דיקיס סכר לחח 6נל , נמכפ: יני06 ולננס מייס נלך פגי נקור יר116ל6
 כמטפע הכיק וקוהי 6יוכ כדקדק וכננו . ית' מדוהיו כפי מחויים סו6 כי וס6וס

 6הס לך טיס י5רך יכטיהך 6ל סהנ6 וקוק לוס . טסרטעתי nDbo ו6פי' ,לסעניטגי
bpinaכיח כם"ול D1)D קחקכ3, ל6 6כל ג מייס מלך פכי כמוך ח,כס כל6 לך ווי , לך 

 , מספיק עעם וגחן . מסולחיך על5ער
 תקים כעכוהיס כלכרובו יוכ6 סכם 6) לכור מכל וסמטיל . נוצר שהה ברחר ומשל1
 כיצקן , נכרו לכס לטבעו כהיסבו לכיח וסכגיסוכו נדע נקורע מינעק ששיתוכו ,ן

רומשם
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 רביעי פרק אבזהממבח 113נ
 וכף וגמא יני : הוא ברוה קידוש ס9?שים ס1ן מלץ ?9ני וך(ן3ון ר'ן לטן. עמל. אטה שהגף ועל טה טעה שטך ועל מ nm,s שטף מי נויי טעהוהקף.

 חמוטלמרק
 ךעולם 8ת שיטנדין קיטעים מן יתקרע שיא יסשראות יכול י '- שב 4,מ9י נך4%א ליסה "ימיר וטה ט41 נעא סייטן מגליה?(

 ש4בריא שעולם שת שקשק? לשרינים מוב ?שר ולהן טליתת קעןה?נקךא
בנישלה

 ז"ל יעקצץ יוסף ר' רמהסיר פהרבפירוש
  פרזל ובכולי כזעזוע לניסרי  סמלך לוס "דם  15 . יסהטוסו )6 6ו)י ססו6 כסורטיהטוכ
 כריאתו 6סר ס6דס וכן . סמלך יסכחכי 6ו)י טי"מר סיחן; , פרס"וח כמס "וסוילסכי6
 כעבורו 6פר סתכ)ית ימסך ססו6 סדין מן כי , ית' )פכיו וין )חת 6)6 סיהס )"מההדס
 יצירה 6טר ססו6 סככנו סהכ)יס טיכל6 סיחכן , Sh ססו6 ליןע כ"וננרס , מעולסגנרל
 סנמטכיס סרטעים כיני )עור סמסג כוס ודי . ,ס נסכה סיס סכ) ומיתחו והישו1)יךהו
 כמלהק וימי יט( לנאחסית כ"ומלו , היסס כסיוכירוסו סןין יום ))עג כממכס י5רסמרי
 . הסכעכס ל6 ס"דס וטעי הסכעכס ל6 ומכיון מול סו( )מסלי סכחוכ 6ננר . מהיוגעעי
 יעטס ומס )מוח סי)וויס )6ננר והכונס nDT לכו 6) יטיכ 1)6 , נני0הו עיכיו כיןנערלות
 ונוספק ל( )כ? כקומרו , וכסממתו לר15כו ")6 סדין )יוס, יוכל סל" כיי מעטיו .תקן5דם
 עליו תקיע .מלך 6חר מטל . וגו' 5דיקיס וגעו כס' טמפו יכ( )הליס ממר , "מרוןליום
 סו65ית ועטת לסכי6ס וסטתך) , כוט לנסרי מעור ועדיו סמ)וכס מזרע ט"ייו סקרסדי

 )6 6ו)י ימ:וכ מ סי5מן , מעין מ6ס עד סעויס כ6ו וככר , IDD )קדט כדיגוועות
 . ס' כעיכי סוכ רע טופס כל וקמרו נ)יעל כגי הסיס וישו , סקנ"ס וסו סמלך .יכוצו
 : כגוים סממו)) סמו )קדם סזין ליוס ממחין וסקכ"ס , ,ריס ע6סריס nsh(t ועחס נ(.)מ)6:'
 יכול סיס ית' ס6ל 06 כי , לרטעיס לכעגיס ננססקה מכס 611ין כי ס"' . קטות ט"לוח יט סמטגס 113 . העולם נברא מאמרות  ננעעשרה א הושרק

 וסע , וו כטעכס סרסעיס מן יפרע )עס , כמרס וכר16 6חד כנאמר עולמו'לכרשת
 , זוזים עפרם לו וייפרע סיחכן , ממעון ויזככו טיס כעטרס זוז סוס יכ)י סקנסר"וכן
bknt.06 ימנע ל6 ופוך . כטוויו 6)6 יהיי3וסו ל6 טגיסס וכר יכ61 ס6)סיס סי 

 ססכס סי6 סי6 סיהעלס 6"ח . )6 16 כמרס גכר6 כסיופו יהע)ס סעולס 16 ,וכמלוקס
 , מ63מד יוכר כעסרס כנרץ לסיותו מסם יפרע לננס ג" ו6ס , כמרס מכנרךסע5ננייה
 נוככ olo כקיצו נסוס טוס יסנט עכוס סלמים עטרם מסקלו כסף כלי סגנכ גני1סל6
 מן לספרע כדי ספירט ז") סננפרט כןכרי שוד . ויהד 6הד כ) מסקל כלע כליסמסרס
 ר16יס סיו ס)5 כגר6כ , סכר זליהן )יפך: )ה , ס5דיקיס סכר )סרכוזי 16 , יקלפיס טע5כןין סרסעיס עובט )מרכות גדי סיימך ר16י סיס , יקר עולם טמ5כדיןסרטעיס
 סעס לתת סופרך לתס ועוד . יתכן ל" or1 לככר, ס5דיקיס ל" וגס לכונססרסעיס
 סיס ועוד . ססירטסי וכנוו נוצר "חס כרמך טעל )מעלס קומרו "מר סרסעיסלעונת
 רטעפ 56ל סעולס ענין OD , ע5נוס rh טמקיימיס 16 עומס 06 טננ6כןיס היקמרומי

 , סעורם גכר6 כעסיס . מספקות 6)1 סמייסכ ספירוס . ס5ייקיס הזקת גססרסעיס
 טיממר , פיעטס מס )כ) 6הך ננ"ננר מסדיק וסיס 1ימתר וי5ננר כצתים עפרמתר
 מלמרוס כעטרה טג3ר6 וסהכוכס , מיורות יסי רקיע יסי 6ור ימי 6לסיסייקמר
 כס 5ל6 סכ3 נכר6 )6 כי , : ס:נר6ים כ) ההית סו6 וכי ס6דס פעלתמודיעם

טיענת
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