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 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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 תפטר סיס כננ6מר לענין ענין פיו מפריד סיס לob 6 כי וזס , כורתו רמוןזמיעסס
 כממוחס חכמים עסרס )סזכיר )ו ים רתוכן נוס ממטל . כיניסס מפרט סיס ט)6)מסוכ
 ר6יס לסכיך 6ין , זס 6חר זס מזכירם b1ol , מכירו על מעמס ל6חד 6ין טויסכסס

 לסזכירס h"bn ,ס 6מר זס )סזכירס סול מחוייכ כי , נוכלת סכככד סו6 מימ:)6מרו
 )6הד יט כי יכין 6ז , כמוחס 6ת כסזכלר ספרט טוס עמס  06  "גל ,  Tnh כפכורכלס
 )פלוני מ16ה ומלם לפלוגי זוז olrht חנו ס6ננר מרע טכיכ ה"5 קלח.( )נ"נ . מכירו ע)מעלס
 6כל . מכלם נוכס סס"ח עלא י65 ילפיכך וכס כסטר סקודס כל מומרין 6ין )סלוגי מקוחון'
Qhמ6תיס הכו 6ננר r~r 6ומריס לפלוני מקוה ד' ונוחריו )פלוכי מקות נ' ו"חריו )פרוכי 
 כמעטם מעגין וכן . מלחרון מן גוכס מוכ סער עליז י65 ולפיכך זכס כסטר מקורסגל

גר6טית
~bD 

 עכסו , סגכר6יס מדרגה ננכיריס סייכו ל6 6מד כמ6ננר ככר6 סכ) סיס
 טיט גתשרר זס ועם , זס 6חר זס כמךרגס מס כי יורם כפרךיס ממ6ננריס סדכריסהככרתו
 rb )עכון לו 6סר סנחירס נ5ך ל6 06 יסיס ל6 וזס , סג"מ על ל"ןס נ.2לס"יזו
 , סכורך 6ת מכירים סעליתיס סט"י כר6 כההלס ז"ל 6ננרו . סגכר6יס מכל 'יתרנורקו
 :ל רסיס סמ6ינריס וחלוף . א 6ננ5עי ס6דס 6ת 673 בח"כ , סכסמוח 6ת כר6 כךנתחר
 . כחמחתיס 16 כעלעניס לסיות סכחירס מ5ד 06 כי ביכו וזס . סג' כ6)ו חלוףסי4
 וין )יה כי סרעות כפעולחס סמורים ימרס קמרי סנמטכיס )רסעיס סחר6ס ץגכ!6
 ספרטס כ6והס סוכחחי וככד . )רטיעי6 פורעכוח וליה )5דיקי6 טכ 6גר וליה זייןליה
 rri ימסך ומוס , לכד ע5מס rb ל6 סטולס 6ת מ6כדין סס וסכס . קין סכרת סיתסטזו
 לפכר ר16י סטיק סיס ל6 כמעסיו נחיריי סקוס סיס ל6 60ס , ל5דיקיס טוי.תכר
 )סיפיג 16 )סרט כידו סכמירס כי לקין סוויץ וכבי"ח , לעוט ר16י סרסע ם6יןנמו

 כ (nwr וסרו5ס . כו חמוטל ו6הס וגו' ס6ה נבטיו מס סל6 י( )נרוויתג6ומרו
 סיו ל"ךס קדמו 6טר סי5ירוה כל כי ולסורוס . ספרטס לקוהם כפירוטי יעייןספירוך
 "( )סס ככ"מ סכחוכ 6מר , כמעטיו נמיריי טסים ס6זס ,ולחי נפעו)וחסטוכרמוח
 גכחירס bs כטכע )סס סז6ח מנרכס כי לומר , וך:ו פרו )6מר קלסים 6והסויכרך
 פרו הלסיס לסם ויסמר הלסיס פוחס ויכרך )מס( כלכנר כ6דס 6נמס . מסםוככוונס
 ש ורכו פרו 16תס י15ס ולכן סגוכרת וסיף כמיריית וסכס טכעיה מכס יסחתפו כי ,כרכו

 , וככסוס סקרן ומל6-16ת h"bl , עכס מלות רז") סכינו ולוס . סדכר עיקר תלוי כססגי
 ממ"מ כחירום לוס סירס ק5ת וים . ננסס וככוונס כססגחס רק כטכע יסיס )6 זסכי

05DDSסמ6מר כוס סורס , סכמירס כסול ננוס כרקס טסיס ולפי . וכו' 7515 6תס ע"כ 
 לו פעו)והיו כט6ר 6כל , ומיחס ולידס כי5ירס סטכעיוה כפעולות ובמוריס יגריסכמס

 כעל סו6 כי , מקמרות כמסרס סעו)ס ככריהן כהדס סתרם וככר . וסגכורססיכ1לח
 6מן כל כי מכל ונקור מכל כגול סו6 כי , סיר5ס ננס יכמר וכסכלי ור15ןנהירס
 לב( ל1.6נ כ6וננרו , ססלנניוח כל לכלול יכול וס6ךס 6מד כדבר מיומך חייםהכעלי
 גכך6 סיס )6 ו6ס . סכל על מולס וסוף , ימכמגו סטמיס ומעוף 6רן ננכסמוחמלכנו
 סמגסנ דרך גוסגיס סגכר6יס כ) כר6והס לרסעיס פס פהחון סיס מלמרוח3עטרס
 טטורסס וסיוכס , סו6 זכותי מפכי ל6 וגכורס כח לו גחן 6טר כלריס כי ,'ו:ככעי
 . מ6ננרוה כעסרס מעולם כריקה כוד or וכל . כן לס קרס חט6היס כנפני )6וסגן
 סיס כי , סנדול סדין כיוס )כסי"ה 6סר סנדול מסוד ר6ס , כך סקסר לסרםייהכן
 כיוד )5ךיקיס סוס טכר וליהז )יסרע כדי כעסיס וכרתו ההד כננ6מר עולמו לכרוםייפוי
 : וסתקדטהי וסהגד)סי לח( ).ח.ק6ל סכהוכ ט6נ!ר :!ס סו6 וססוד . מגדולסדין
 , טולס יסוד לדיק כי , מעולס rh סמקיימין , סכולה 6ח טמ6נרין כננ"ט )פיס גריעוד
 מנע: ori1 , כמטלותיו נחרכ סיס כעולס לכס סו6 סיס ו6ס , כנפלו סעולסאיינ ר6וי סיס כי , מל6 עולס 6כד כקילו טחוט6 סרסע וכן , לו סו6 כדקי כלו מעולס1כ)
 כסיט " 1: , אבות וממכת שהגי: וצו-ט קור וזת-"
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 הטישי פרק אבןזממכה~11
 ששןמך שיד שקאו יהוךמ3 נ" גער טאדם דיות ,ירה ב ! כששיית23עדה
 1 השנול סי שת ,לילם ששמיא 2ר וביין כק2יקין סץ הדורות קול)9ור
 סתורות שבל שניו ששם שרף ששה להיינע יושלם נ2ך כנס סורותעזרה

הע
 ז"ל יעב"ץ יופף ר' ההסיר כהרבפירוש

 : סיהיל כעכור וגחקייס ומזר כריעתם סעול0 6ת כלכדו דורותכהרס
 מעטיר' כוכל גזכרס 6טר ססטגמס כ! רומז , לסנקס 16 עוגם לתת 6מר ל6ליפרע

 יטיף כי f1D~S , )כד סכר 6מר 1)6 , טוכ סכר )תת 6131 . ככתכיןיספר
 וסל6 , מספירות סם מאמרות כעטרס )פרט אסטר כקמח וטרד . לטוכ ס5ייקיסגזל

 כמעסיסם למקריס ועוכלן )ננימדיס טכר ליחן bih , 6מך כלן כי 6מת כספירסנננ6ננר
 : כננמטכהס16

 עחס 6מר , טכמס ול6 עולס ל6 לפכיו 6ין לגנעלס ט6מר לפי . דורות ;שרהב
 לפיס 6רך כמס למודיע 6ל" , סכימס טכחס מפגי ל6 דורוחטסעסרס

 ממטכס כזו כוךיעגו . סמכול גני 6ת עליסס ססכי6 מוכו נכס יכר וסוף ,)?:יו
 ימזרר 06 לרקוח לרסעיס 6פו יקריך סט"י מסנסגח גדת עיתו 6מריסונכלה
 פורום )עטרס טסותיך חרקו טל6 , עצ64 זרעך מעייפו נפיק 7י)מ6 ועוי ,התטוכס
 ולילו , עכרו לכרכם כעכור הכרסס טד סמגמ דורוח לעסרס וגס , סטיק כממפכי
 הכינו הנרסס עלס סל מקורו סיס עם חוטכוחיו ע"י סעו)ס מן חרמ מעכירכיס
 )יסעירו כקומרו סנכי6 כיון ו)זס . ית' לעמודתו סעעס כל ומהזיר ממלליו טי65ס"ס
 עכרי )מען 6עטס כן 13 נרכס כי מטמיתסו Sb ולמר כלסכול סתירוס ימ65 כלסרמס(
 כרננו סיטחיח ר6וי וסיס סעגכיס טוכ6 טסיס oThj מטל סמסיל . סכל סטמיתלכלהי
 סעלמ מלכן כיס ית' ס6ל וכן , סענכיס יקיים ולכן סיין 6וסכ מסי: 6ל6 , זסמפגי
 טעחידיס ורולס סדורות כל סוף ען ומניט 15פס טסות לפי 6כ) , סרטעיסנעכור
 על. מורס לפיס 6רך סיוהו 6"כ , לחס 6פו יקריך , רמעיס סל ננמל5יסס ל65ח5דיקיס
 nb5S עסין 6יס 6ין , 6יס 6ין כי ויי6 כ( )סמיה י") קמרן . TP )ס 6ינ ab"נמ:ננכע

 : or וככן . הכמס רכ לפיס 6רך יד( )מסלי 6מך וע"ז ,ממגו
 עד. ככלן 6ננר ל6 . כלם שכר וקבל ע"ה אבינו אברהם שבא עד , דורותנ-'מרה

 כגגך מוכס ועמס כמסרוכות כל מילט C"D 6כיגו 6כרכס כי , מריסטגפרע
 לנע6' כ"כ לדיק o~O ל6 כי לס5ילס יכול ל6 גם 6ך , ספורעכות מן וסיקסרעהס

 עולס יסוך לדיק כי כנם טכר געל טקס ת"ל . ו"5 יובס רבעו לכון זס ,סחסרתוח
 עוד וכתכ . מנתו רוכ לסודיט נסיונות עטרם סמך ולוס . כלס *4.גן 753קתווכיס
 יזכס. 06 כניסכם ומלק כנ"ע מלק לו יט 6מד סכל וכע"ס , כלס טכר וכטל יוכסלסילו
 ג5טוו הכלס מקמר 6כל , כגיסכם יטלכו כדינו כחמייכ ו6ס כג"ע מכרו ומלק מלקויטול
 סיטו) נותכת מלין מדח , עלמו ~ווי לוויו מקיים ומכירו עומס קינו חס סורסלעטות
 )הסלם טימרו וזס . כלס טכר ע"ס 6כעו 6כרסס נמל זס SD1 , 3ג"ע חגרו ומלקמלקו
 עכךיר טכל )מלך מסל , 03 כחומס-p1DD טמחרט) דוי ר6יה 06 , )ס' לעטות עתקיר(
 טלא וכלב כקמח עמו ללכת קריך bl~o מזנון נהוך כל6 , סכמם מלמד מון 313גךו
 ממסקת זס מסקות והרכ רנס 6סנס כמלך י6סנכו ימיו כל כי וגס , סזעגיס מטלריגהר
 טקכ) )6 , זורו 3ני )כ) קנלן טסיס וקכל ספירת ויש : מן חכם פי שכרי .כלס
 סתורש ס6ריכס ל6 וגידוע לסקטוח וין . ססי"ח ע6נדס סיס blo ס6למל6 ,לשש
 r"D עוכרי כל חולק סיס ל6 כי לומר וים , כטדיס לער כגדול סנסלכסי

 5כ3 ס6נ:ת ל6סכח לכך נ~כןיהו סיקר וסטכל כדעתו יחזיק סיפרית כל כחהיטפל כפי 16"
כיקר
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 15ננח המיטי פרק אבותממכת

 נסינות זגשיה ג : בלם קכר יקבל שגיבי "קרסם שוא יסטיוןיך סועיסיןלי
 נ אסיט אברתם של חשתו במה שהיכנע ככלם יעסד שסינו אלנקם-~קח

עשרה
ן ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיד מהרבפירוש

 5וך twhh~ ס( /דנליס ו6ס 6כ וכככוי כטכת ט6מר 1זס . ס' )טס כטכעטס סטכןכיהוא
 ו)זס , ססכ) ננ5ד וזס , סטנע מ5ו זס , ס6דס יעם? וככון סמגומס כי , ינסיךוא'

 : 5וך כבסרסזסיר
 סר"מ )סכרת כוסס נרסס )כ16רס ש . וגו' חבתו כמה להודיע , נסיונות ובשרוץ"2

~ffr נר6סית וכן , 6חריס 6ת )סוליע , כלרכך 6סר 6ח )דעת ח( )ינר.סספירס( 
 ן כחכם: גסיוכות טטרס )ומר ר6וי מסיס , כן סעו . 6חריס 6ת סוןעתי ידעתי טחס-ננ(

 חדטה ומס סתוויו גר6ס , לסוויע 3כ)ס ועמד 63ומרו 36) , וכו' הכהו סי6 כמסלכודיט
 )טעכד )6דס סיס וסול , מכתו סי6 כמס )סוויע חיצן )זס , ועמד סכחנסס כקמרךלנו

 וים , מגופו יותר 11SD חכיכס ט6טתו 6דס יט כי . ית' )ע3ווהו וכניי ולטחו ונופוממוכו
 וסול , ח)וקיס מרכס יסתעפו וננ6לו , ככ) מן ננמון וים , סכל מ; כניו וי: , מלטחוכופו
 כרית , סמ5כיס מ)מננח , מ6ר5ו כליכתו ; כטייס 6ור ככופו 6חך . ככלן כחגססע"ס
 61.) , מרוכיס כיח כני )1 סיות עם מיד כקרן ככולו סרעכ ענין , כדוממו נ' ,גניוס

 ינ( )נר6סית ז יה. "ומרו עס כסף סק) מלוח 63רכע פרס יקכייח , ינו'סטי"ה'ו":כך
 ונס . ומיחס גריט כרכיו ן' . ונקרנו )6ר5ו חון 63טתו נ' . יגו' ?6רן כ5י6ת
 . ככנן וכן , כספך ויט , r51r 05 1ל6 63ר5ו סחרפס סוכל יס . ח5וקיס ים 056גכ)
 יסים ממס יננסך 6טר ססזרע )סורוח , 3יסירין מתייסרין ס6וננס טרדי נ. סיוינגס
 יעקכ , עעיו וקכסין לחק זקן כי וימי כז( ):ס יוחק , l~rhl ס" הנרסס ,ימוסס
 ירדו וככיו ויעקב , נמור רסע סיוחו עם וגו' מעיר כר "ח )עטו ו"תו כד()יסלע
 יזם . 3דיקיס כייתם עםמלריס

~thr 
 סכנלך אם : וגו' 6לסיך ס' 6ח ו6ס3ת 1( )יכריס

 חומרים וסגט6ליס מ5ייס וגנחו סמליגס )טמור טיגריס chr5 זס3 דינרי 56ף מ6סנותן
 )סיותו סספיק 36עו ס6כרסס והחר , כלס סכר לחמטיס יחן סנדיכ סמלך , סמלךושויכח
 כ)" , סעו)ס כ) מקייסלכוו

 מכת ע) כי , לכלן מזומן טכיס סטכר , כלן סכר יטו)
 מכחן פועלין סלדיקיס כי מוסיף "גי ועזך . 3ריוחיו 6ת ססי"ח כר6 5דיקיסוטיסיו
 ססתעוררות וככתגך) , סתמתוגיס פעולת כפי סמחמזק סע)יון ססתעוררוחיננכמ
 6יט ככיס 5דיקים טיס כזינן כן 06 , מסכר יגדל ס?חעוררות וכסתננעט , סםכרימעט
 onib )וט6יס סיו קורס תמת טנככס )מי דומס O~DD כככגס וס5דיק , יעוורו רעצו6ה
 , סכר )מס גוסן עולס סל סיקו מקוס מכ) , נם6ח סיח? מקורס זולהו כי , 6דס כגיע6ס
 bSn5b כי , סעו)ס יסוד סו6 6סר כלדיק )טכר ססו6 ס5דיק טכר דוכס קינו6נל

 ול6 מלננט5ס ל6 ועזר כתעוררוח )1 6ין יחיד ונ?יוחו , כחרג סעולס סיס.ל-קחו
 עס מדרכון די 65לסין ככחו דוחס עולס יסוד סו6 ו6ז , בעדננו כחו כ) 6)6מ)ננטס
 וקיסריו , עליו סקורס כל כוסף סו6 כי , עליו נט) כי נ( )6.כ? ויסו . clnlh~ )6יסוף
 טוס סס 6ין כי , )ס' )עטות עת קיט( )חסים וזמו . רסס  סכלו  פרור  לדיק לסיותסזכס
 יבילו  מתרסס  וזסו . כלדקתו ועומל סרכ? ומוגעים ננעככיס )ו יס ויירכס , מסייעתשכס
 : כולס[ טכר וכס) קכל וע"כ , כסיוכוח כעכרס כלדקו עננד רטעיס ס) כדור ]סכסיוחו ,צצ~ס
 ס6' . המשניות.גףצר

~bJS 
  מן  סיבדס פר  1Db  לסם  סיריך כי ,  סרם:יס מן )יפרע

 ,  ללריסיכ טיס  טכר )יתן לכתר וסכ' . 6כדהס לפיס 6רך ממדח נמ65 ,סעו)ס
 כי סכסיון וטעם . פורענות ממוח יהרס סוכ? וננדס , כ5ס סכר וגסן  oot~h 53זכי

 - סמטפים סכר  עלו 5סר  cnth  מכן וכל ,  מקטרגין ויט , סלריסים  טס התסגירכקרקס
 %6 יורות עסרס כבנד ג:יוגות עירס "כרסם 6ת נכס וע"כ .  מסירגין  מזלוסיססנכי

הנן
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1rGהמישי פרק אבותמפכה 
 נמצאה ולא ד?'טן. זמור טת סייס שסה ולא י(""לשה.* 4צי שי שששששים
 . בתויי ו0שטסיים צפויים עומךים . הפנים ובלחם סקסם ולש"י בעקרטפיל
 ס9קתז לי צי להקיי אדם אמר ולא העינם. גיייש"ום שקרב נהש שיקו/(א
 . סן ואלו סש9שוה שין שבת ועךב נוךאו ךברים עשיה ה : וירושיםוטלין

פי
 ז"ל 'עב"ץ יוסף ר' ההסיד טהרבמיתש

 מנולם לסיות קלוי גנסם וכט6מד 6ויכיס כשי זס עם זס )נ:קועטיס ומרעסטונ
 סנט כי , סי6 עולס ט) כטבעו וסלק סרעס, 56יו כ)תס כי כלקוהו עננדו עליחח,ק
 וייכרר יהחזקו פס'רחס נטת ס6גסיס מן ומרכס , קורס מהחזק )ככות קרוכסכסיוהס
 ולזכן . )1 ;מוטי ול6 סעו)ס זס סרגיטו וככר , כרי6יס סם כקילו סוכיס~כריס
 , ממכו גדול יכרו נוהכירו סנדו) ז") קנננו וככר . קרי כע3 מטסן )סיוח מ6ר קרוןסיס
 סיס )6 מחפסט סיס וחילו , מח5מ5ם סו6 כי ממעונן כיוס טי651 ססמט הוםדמיון י מכרתקס סי~6ס כחרכ 56לו וסוף , לסתפסט יגיחסו ל6 כי , מ5ומ5ס נןו) 6דס טל י5רוכי

 ח6כיכז ו6יכס , )רוחס גופס נכ) לסתסטט י5רס 6ת מגיחים סרטעיס 6כ) , כך כ)חומו
 וס5דיק , כ)) טיכיסס ככד כט"י ירתח 6ין כי מרוכיס עוגוחיסס 06 גס למסוף כךכ5

 ע) חעמון ומכלן . 6)סיס ירקח מוס) 5ליק כנ( נ )סמא) כ16מר1 , כנכור כי5רומום)
 : וחלו) נכוס כסר )סס כדמס ו5ייקיס , סטערס כמוט )סס כרמס רטעיס ז")מלמרס
 )ו ו6ין ככיסן י"ו 06 כי 1))קיטקו )ק5ירתו כ6"6 . כו' בעומר פסול נמצאונא

 פיו יסלסל נכול סככ) , רחרח ככחעס גדול גס וכיס . ס)חס סחי וכן ,תט)וננין
 זריזין כין נמזקח 6וכלין סיו ולעך ומטס , בכיסן י"ו יום ח5י עד סחדס מל6כו5כוסין
 ספכיכז' ולמם . 6ון כ) לדיק י6וגס )6 ו)זס . מכסוס סיתם כו פסו) כמ65 וקילו ,כן

 : יערכגו סככהכיוס
 : ססנניס 6ויר החת כעזרם סננזכח טסיס לע"פ . הנשמים כבוולא
 יסרק) כל ססי8 סקדוטס מעיר טהמזיק o15u ס)6 סיס זס . לי צר להבירו אדם אמרולא

 עלו מטס ימןו )ס טחוכרס כעיר סכגויס יר1ס)יס קכנ( )חסליס 1)ז"6 , רכוייסעס
 קמרת טיפ סיחס כליפו סמרוכס 6ח מחזיק טמעת ככס נכויס סיתס יקמר ,שנפיס
 טס סיו חנניך כי כלכך זו 1)6 , כלס 6ח וסחזיקס ססכטיס כ) עלו טטס , )סמחוכרת
 ג סגרו) סכ"ד וסוך , דוד לכיח כסויות )ננטפט כסויות יסכו ממס כי , רניס5וכלוסיס

~'fnol
 : סכ) 6ח

 סעטל 6לס S"r טוסן ן' סר'1 כחכ ש . וכו' שבת ערב נבראו דברים יגשרדןה
 עטר. כי וסוך , כנקיפות גדוף עיקר טעמם , מפרק כוס ממזכירעטרות

 סעסרס סס ומכס סקרן, ו6ת סטמיס 6ח סעו)ס 6ת מעמיויס סס כ)ימס)ןפירוח
 פסס מ54יס סעסרס כעננייוס כי , ס6חס נחננ)6ס )6 דורות עטרס ועל ,ינ6מרות
 כרוך , )כדו גמ תסקר )עורס סמכו) .כ6 ספירות ספסר סבת ומטנטחחקס ,סססירוח
 למרסס עי סמגח ועטרט , יניעו )6 6)יו רכיס מיס כטטף גס עיכו מ5דיק יגרע 6bsטר
 עטרס כזכות ספירות )עטר פס פתחון ונחן ע"ס 6כיכו 6כרסס טכ6 עד , נטתתקסג"כ

 מכוננ כעטר סמ5רייס ולקו , ע)יסס יוסר מעטר סס)י5ו כסיס )עסרס זכו ולפיכך ,גסיונוח
 וט 16חי ויגסו יד( )נמדיר יטר56 6ח מחרס וסטי"ח , סעסרס סננקטרניס )ססמעטו
 ככיח. כסיס עסרס אטטו , כסיפוח סעטרס כעכור סעסר חכר י65 כככר , פעמיסמסר

 סמוטכים. יכריס עטרס ג"כ וטננס , ננסעטר מטע ננקכ)ח טסיך טורס מכעס טטססמקדט
 )טמ1ת טג6מי , פפמיס עסלס סמסגית עס סט)מן גכסוח סיחר( מכומס 1)ז1 ,סספע
 סקדטיסנ קדחי וכיח , כסרס סרי ממסגרה וססמ ן הלעס סרי , קומתו וחקי ו6מסגס(

עכר
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 תנ נם. המישי פרק אבותממכת
 * השגלש בבית לאבוסעו געשו נפים 1,ךה י י קקו?י שכדלי ולא%1סש

 נראו ,ולא טעילם סקיש ?שי סקרים ילא סקדש. ושי מריח nuiq .פילהס לא-
 ' סבו ולא * סיירים ויום *דול לכסן 2רי טבע נלא הפ9?ם:ם. געיתנבוב

הגשמים
 ן ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר טה4בפירוש

 : ת16יכיסס למסקס ורצו 1י165 סו( )'סעיס יגסו כקם/ מוס כי לדיק יטממ נח( )הסיס , יירעלכסס
 ט) חע6ו קורס כי כתרתי ככר פ . וכו' המקרש בבית לאבותינו נעשו נסים עשרהד

oTb6 סר6סון( oto סס"י כי ; גהק)ק) סכ) וכחטטו כעולס קוקו) סוס 
 )מס סם סורס ססכעס טסיהס סמקדט ככיח ולכן , )תורס מסוטכד סיסים כעולס3ר6
 טג6צר יטר עכסו סטיי כי , טוכס ס) כמגסנו פינס סקלקו)יס כי , קלקו) טוםיצרע

 , ט3ע bSh 6עס בתורס סנזכרים סכסיס כל זו 331)זיננן , נן"ד נ:31 וסוג( 6()נרפסים
 יטר*סו5  ספלין על  סעולס  סיום  סר"טון  oTh טל  כמעיו  טלגזר )פי , יסים נקרצוו6ס
 יסיס 6ז 6חד וסמו 6חד ס' יסיס 3ו 6טר וסיום ן 5דק מורס ינוק עי סיוםכומר
 6סיכ כי לג( )ירסיס שלכיל כת6מר , ככס עם ז6כ ובר י"( )יסרס , וכטיפוח כטננהססכ)
 61י~ך כחחיס מזנון נירוט)יס וסגותר  תליון  וסופסר , ס' צנור כנר6סוגס 60רן מנוח6ת
 יריר.- ננעסס סם כי סו6 וכדין , חסלנו קודס טר6טון 6דס מסיס כמו לו, יצמרקרוס
 סיסנ לכיורו סההלתי 6סר סעכין וזס . סר"טון 6דס טסיס כמו וגקכס זכר מכור בלייח'
 רמזתי 6טר 3כל) סרגיס ס)6 ומי , לק5ר 5ריך וציי 6עטס ומס , עיננו כפיי מכורקריך
 ידננ 1)6 עכסו יו6ס ססו6 מס כסי טוסט סו6 כי , )עולס ר6טיח כדטחו מ65 ל6לך
 י מלך פני כ"ור סי( )מטלי . סיתם כהמתתיס טכינס עיקר ז") 6ננרו וככר , סו6 כשטוכי

 tSb עכלו סו6 "סר סס3עי סנננסנ גוסניס סין )6. כננקדט 6סר סעגיגיס ולכן ,חיים
 נ מייס מקור עק4 כי , מייס מלך פני 63ור . בקדט כסר הסריח ל6 ולוס , כחמוסכקטר
 המזור , מטכעו סעולס כמהכס גסחלקס , מפסד טס 6ין כתחהוכיס סטכיכס עיקרונסיות
 ט6ננרר מס כל )ס6מין גדול עמוד וזס , לעוטסו וילמס )ע3עו סעולס יחזורסטכעס
 כנכי"יכו לגו טגנ6ו מס . וכו' ככס OD ז36 ונר י6( )יסטיס סככי6 וקמר .סנכי6יס
 . ~f3k , עד. למיי רז") ולדעה , מקד 6רוכיס חייס ס6' , וכריח ג' על סוככ)עתיד

 טקודמ הנו65 ו6הס . סכריות 6ה יזיקו ל" ססמזיקיס סנ' 1 סורח נלי סזמגיותסטוכות
 תנננר ילך פיוס נ( )גר"סיח , לעד סהייס 06 / 3ט)מוח זס כל סיס סר6טון 6דםטהס6
 ד( )סס ע) הכרסס ל' "מר וכן , מה ל6 חט6 )6 ס6ס מפורס גראס , תמוחמוח

 6חי , חוס 6ח ירטוס6דס
hhh-h*d 66כנ , ניכו לסעמיד ססהדל ן היטו לסענויד יכול טל 

 צ וססרפיס וסעקר3ים סכמסיס סר6טס סנ"ח סיזק ו6ס , וגו' אפיך כזעת , כפיוחסתזתוח

. טמזו עד ן כיניסס תקועס ס"סכס סיהס )גן טקודס )מדח כ6 , 1ג1' אסית61ינס

 6נ1 יראו )מען IDO מעט )טמור 15ס טסס"י וכננו . כולס כ6י )כל סיקס ירוסס6סכס
 כמר כי )גו )סורות , סמקכם ככיח טכיגהו סטרס כן כנוו , 6כוהיגו 6ת טס6כי)ס)הס
 ראוי סיס כן , ועקרך טרף להם סזיק טל6 טד עלס סל 3נעסגו כלל נזק סיס )6מטס
 ר' ס6ננר כמו , סחטן טגרס רק סעולסככל

 הכע"
 ממינן עלוד טפין ראו לתלמידיו

6(6bpn סכנן טחססלק ולעתיד , כסמ"ק כמו מעלס כל לסיות ר16י סיס כי , תמית 
 וגני , ס' 6ת לעס ספרן מלאס כי וגו' יסהיתו ול6 ירעו )6 י6( )יסעיס כתיבסמטת

 : לעדו ס6ל יכפר 6הריס כפגים ספסוקיסלפירט
 קלי )ו יקלע עמס טסקטס גני יט . וכו' הכפורים ביום גדול לכהן קרי אירעולא

 י5ננ. כי ומהטורס . הקילס כל יטן סיס כ)6 כגמלא וסמכו , שנזרע יהטו ל6 סלילסג) סעפי וזקני כס61 סיוס כל נטכרס 6101 סימיס טנעח כ) 16הו מזרזין טסיו6חר
סקופ

-- - - -  -.-- - - - - - - - - - . -  .-
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 המישי פרק אבותמסכה*יג
 נמצא ולא ס4?ן, 1~וד טת הרק נןסה ולא נתעלקה. עצי קל 8'מ.יעזשים
 . רוחים 4טזטמךים צפונים עומךים . השסים שלסם סקסם ינקתי בלדרק140
 העקצם לי צר לחברו אדם אמר ולא העולם. גיייקלם ועקרב שקש סןיק'ולא
 . ש יטלו ס??שות שין ששת ו4ךב 4?ךאי ך4רים 4קשןה ה : 4יר4שוםלנשלק*

פי
 י"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיר טהרבפירוש

 מנו5מ )סיות קרוכ מסם וכמכחד 6ויכים כסני זס טס זס נ:תקוטסיס ומרע-סטוכ
 סכר כי , סי6 עולס כל כטכעו וס)6 , סרעס קליו כ5הס כי כצלותו ענננו על*ממזק
 ויוכרו יהחזקו פטירתם כעה ס6גטיס מן ומרכס , קירס מההזק )ככות קרוכסכסיוהס
 ולזם . לו יחוטו 1)6 מעולס זס סרגיטו וככר , כרי6יס סם כלילו טוכיס'דכריס
oloממנו גוו) עה מהכירו סנדו) ז"ל לנזרו וככר . קרי כט5 סכמן )פיוח מ6ן קרוג , 
 , מכרחקס סיו65ס כחרכ 56ל1 וסוף , )סתפסט י:יחסו )6 כי , מ5ומ5ס גדול 6דס ט) יקרוכי

 o~o ל6 מתפ:ט סיס וקילו , מת5מ5ס סו6 כי 0מעען כיוס סיו65 סטמט מוס.ימיון
 ח6ניס וטיכס , לרוחס גופם נכ) לסחפסס ימס 6ת מגיהיס סרכעיס 6נל , כך כ)מומו
 וס5דיק , כ5ל עיניסם ככד סס"י ירטת 6ין כי מרוכיס עוגותיכם 06 גס )מטוט כך,כ)

 כטומרו , כגכור כיקרומוט)
 ):מ61י

 ע) מטמון ומכלן . כלסיס ירקת מיטל לדיק כ:( כ
 : וחלו) נכוס כסל )סס נדרדרו ו5ויקיס , ס:ערס כחו: ~CO גדמרי רכעיס ז"),מלמרס
 )ו וקין ככיסן י"ו 06 כי ו))קיסחו )ק5ירתו כ6"6 . נו' בעומר פסול נמצאילא

 סיו יטרק) נכו) סככ) , 6מרח כנהיכס נדו) גס וכיס . ס)הס סחי וכן ,ח:)ומין
 זריזין ביד כמזקת 16כלין סיו ולילך ומטס , ככיסן י"ו יום מ5י עד סחוס מ)6כ1)סוסין
 ספכיס ולמס . 6ון כ5 ל5דיק י6תס )6 ו)זס . מכסוס סיהס כו פסו) כמ65 וקילו.וכי

 : יערככו סככהכיוס
 : סטמיס 16יר תמת כעזרס סמזכח מסיס לע"פ . הנשמים כבודלא
 יטרק) כ) ס0י6 סקדוטס מעיר סתהזיק עלוס פל6 סיס זס . לי צר להבירו אדם אמרולא

ODולז"6 , רכוייס otS~n) )עלו נסס ימדו )ס טמוכרס כעיר 0נגויס ירוט)יס קכנ 
 למרח עיר סיתס כלידו ממרוכס 6ת מחזיק אמעט כגס ככויס onlo יקמר ,-שכטיס
 סם סיו המיד כי כדכד ,ו 1)6 , כטס 6ח וסחייקס ססכטיס כ) עלו טכס , )סמחוכרת
 , סגדו) סנ"ד h1ol , ןוך )3ית כסלית )פוספט כסלוח יטבו טמס כי , רניסי"וכ)וסיס

 : סכ) 6חומחזיק
 מעטר 056 ז") סוטן ן' סרטי כתכ פ . וכו' שבת ערב נבראו דברים *גשרה.ה

 עפר כי וסול , כמדידות גוו) עיקר טעמם , סורק כוס ממזכירעטרות
 סעסרס 0ס ומכס , סקרן ו6ח סטמיס 6ח סעודם 6ת מעמיןיס סס כהימסספירות
 כסס מ54יס סעסרס סעמידוס כי , onbD כחננ)6ס )6 ווכוח עטרת וער ,ט6מרוח
 ברוך , )נדו גמ וגסתך )עורס סמכי) כ6 ססירוח סעטל 0)5ח ומטגטתחק0 ,מספירות
 הכרסס ען טמגח ועטרם , 1DU1 )6 6)יו רייס מיס נטטף גס עינו מלדיק יגרע )66סר
 עטרס כזכות ספירות )עטר פס פתחון וכחן O"D הנעו oo~3b סכ6 עד , נסתחקס,ג"כ

 מכוס כעטר סמ5רייס והקו , טויסס יוסר כטסי ססלי5ו נסים )עסרס זכו 51פיכך ,גסיוכוח
 זס לוחי ויכסו יד( לכמדנר יטרק) 6ח סחרם וססי"ח , סעסרס סמקטרגיס )ססיכעסו
 פכים כסיס עטרס ושטו , נסיונות סעסרס כעכור סעסר סכר י65 מכנר , פעמיםשטר

 טמוטכיס יערים עסרס ג"כ וטמרי , ממעטר ספע מקטלת סכיה טורס ככעס טטסוכמקדט
 )סנוט טג6מר , טפחיס עמרס ממסגרת כס סס)חן גכסות סיתס 0כווכס ולזו ,וסספע
 סקדטיס סךסי ופית כטרם סרי סמסנרה וטפמ , הסעס סרי . קומתו וחל ולמס-,ישה(

עכר

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



-,,

?-V ..TT . .; 
 ,,. ,,ן,,; ן,,

- 1  (,, ., ",; ,,,
----- 

 119ם המישי פרה אבוהמפכה

 קוהיי סקטי'*י קי ס%ץ'י
 טקרדןב% של ואיך משה של יה~ךהו סטונקין טף אושלש ו"ט . יסיא 'בסשששב י העב ' נספחיי ' יסשי?ה ' ?השו הושת, ן

 ו'זגעך2 בגלם ך4ךש שקעה י : כשניה בןנת ?בה טף אוקרם %ש *שגינו
גלם

 ז"ל יעב"ץ יוכף ר' ~ההסיד פהרבפירוש
 סכרוכיכה טלקס עטס עטריס ננוס מסיס עו)נניס וככיח , כמטכן קמוח עטר ע) קמוח עטר'

 טנכר6ר דכריס ועטרם . סעסר כוינח )טמור סקרון ט) סוככים "נוח סטר על למוחעטר
 מחלוקת נהקיימס 06 ננסס. 6חד נמדר 06 )יטר"ל קיום otc )6 כי תמ65 סטמטות3ין
 עוסית 6הס ob ו6") סקכ"ס )פני וירח טמט כלו ק'.( )סגכדר'ן י"ל למרו , מהורס כמלסקרם
 כל1 6דס סיחיס סכור פי . מ6יריס 6נו 5ין )6ו 61ם ונקיר נ65 6נו עמרם )נןדין
 טרייר יטרף) ס) מטע6יסס נטחיירו )6 וכלעס כלק ע5ת כסלמס לילו , ס6תון פי .ינים
 )6יט ומיון וס61 , כוס יטרק) ט) מכי"ח לסכת ע) יורס זכר אורס ככ) ולין ,ופליע
DDICO6מר ולכן , וסלילו כגגךס מ)ממחו כלי והנר מגירו ט) רע יוע5י רסעיס ע5ח 
 , רע ע)יסס מורסיס וכלעס וכלק )כטח יטרלל מסיו , וגו' 3)ק יען מס כ6 זכר 1()מיכה

 נכי% ט"י סל6 זס וב) , סוימס פסעיסס ונרוכ ממוע15היסס וספעס ס6ל?יסוס6סימס
 )כרר וסוף o~h ככ) ידעו ל6 כי , יסרבל ססחפל)ו הפלס עגו ול5 לפניו כפרןטעמר
 דענה )מען קומרו סו6 , סמו )מען :6לס סו6 וכ5דקחו וכ6סכהו , Cn5D 6ח ידעכ"ס
 ת"ל . ס'5דקיח

~"cb 
 . מנכהונ יותר 3דנריסס )סקפק ולין קנלס ע"ס סחכנניס טקכלת

 ויפחת כב( )3מדנר I1~'bk נענין כחוכ כי , סמ6מר זס ענין סכחוכיס מרמזו )ומר6פסר
 עכיך סיס ט)6 גרא ודקי 6)6 , )לחון פס ס' ויפתח לומה ר6וי וסיס , מלחון פי 6חס'

 טנכר%6. מפס , סיס 6ח ס6דמס ופ5תס ס' יכרך נרי6ס 61ס פו( )ס0 וכן , )סעהו3כר6
 )ומת רשי וסיס , סטמיס מן onS לכס כנמלציר סנני מז( )ממות טכתוכ וכמו . לכןקודם

 , סקסה . )כי רדתו 6)6 עכסו סמיוט סיס ט)ob~) 6 6כל , נוחן 16 , כורךסמי
 )סוטי%.. ס6והות כ) נעטו כו , סננסס . סנ6ר כטעם טעמו , סמן . מי כ) סכות)כלתי
Db(וס)ומומ וסמכחכ סכתכ . סע1)ס קיוס וסוף כסמ"ק ככנס כו ן מטמיר . יסיף 
 ערע"כג ס) וקנרו . ויכו )6נוחעו טעמן סו6 , י5מק ס) 6י)ו . סד3ריס עסרחכסס

 קיום ע) נדו) 6ות b1o1 נגגר6יס ט6ר מכל 3היחד כי , גדו)חו mben יקר SDטרוח -
 ' וקיומם כפרט מעלס וקיום . 6ננח ותורחו 6מח מטס , רומו Sb 6ת כלמכס כיסהורס

 . קיומיס סעסר 6)ס ככרסו מעטר ומן ן סעסר מן סו6 סעו)ס סיקר טפס יטרף)ט)
 )יט 6ף כי ונ"ל . ידוח עטר סכרו ססי"ח ויכפול , י") טוסן 1' סר"י סחכם דגרי56ס

 יחיוך טיס 6לי ור6ינשי כ( )קמלת סחטך, מחוך 6)6 נעתי סקור 6ין , סננזיקיס 6eibוננריס
 יסור סו6 כי 3,ס תסתפק 61) . סחטך מ5ד , סממך מן סקור כיתרון ססכ)וח מן)מכמס
 ' סמקוכנ כוס זס וקמר , מותמם טכע ןמוח סלורים כ) כי , ס0פירוח Sb כיון קולי ,גדו)

 , מנ"צ ע) כי , ית' )פניו רלון טינוי 6ין כי , C"D3 "ככרינו דכריס סעסרס 63)1 הסורס)פי
 *וי. סנגענ:יויט ס5דיקיס וסם כעדו, טככר6 מי )5ורך טיסהגס טכר6 מס כר6כן

 ג מ6כנרוח )עטרס כ5ורס סיו 6טר דכריס סעסרס כקיוס , מקמרות כעטרם סננתםסעו)ס
 2 נשל סו6 טופ כי ,ס כ) ורקס . )מעלס אמרתי כמו ס6)ס סעסרוח כ) ODDוגס

 )ומרי. 06 , ככלן 5כת ס) ענעו מס )סודיעגו מפרט סוס ר5ס ל6 . עשויה בצבתחהצבצע
 סעסרנג כ) כי , מסכינ כן וס טי5ייר 6חסוכ )6 , נע"ם סכנר6יס ככ)) סיחםטסיך

 %- ופוך גר6טיח. ימי. כטטח סטי"ת טכר6 ס(-כייס כיתר 3י6 וס5כח נסים סיודכריס
 ב ע""[ 6טת ג~מ )3ס' סאן ננרbo 6' ]וכיוס יוסת מעפר גרע כי נט"ס ננר6ת טחסיס%סר

יתמהר
 כבמירטן , דוד סג 6רומ ססני16 עד סקרון סמויק 1)6 י' ?סהח רוהט ע) ס' מ6ת )ס)מס זח גוס )מס טייק %א*

 : סגע)ס מזרם קכ"ז פ"6 ,י.ר ועיין , סקס 6ח ניוס"כ גס"נ סוכיר טעמים י נס 6%11

;
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 המישי פרק אבותממכת,12
 שרשם ושינד * וששנץ ורשה שש43 ?ודיל שי ש?;4 הדשי שנו קקם *קששם

 ע ' ז"ל יעב.'ץ יוסף ר' החסיד מהרבפירוש
 לנגרס יפרט מסמפרטיס ל6חד גמ65 ל6 , לטתו or1 תענין זס רטיתי סוור מנדקיילאהד

 סכווגס כי יעתי ולפי . rh גכר16 ולמס , כוס )סודיעכו 157 מר4 מטמטום כין כע"מננכרש-
 כי 1 כר6טיח ינני כסטת טככר6ס סנרי6ס ממין מיגס טגכר16 דנריס סעטרס 1% גי שמרגז)סס
 סין ל6 יכריס סעסררי 6ל1 36ל , sttr סמפרטיס ק5ח לדעה , לעטות ולסיס כר6"סר 3( )כר6סיח וכקומרו , מקלו 6ל1 לעולס סיטתלסלו שופן כיו rh טיכר6ו סדכריסוכל
 סי3ר6יס מכל מטניס ולסיוחס , נלכד מס 6ס כי כלל כמיניסס מסס גכר6ו ל" כי ,רכן

 סטליס 1%h1 חחלס סר6טוכס סמטליס , ננוו זו ננטתוח ננל6כוח טחי לעטות טליו"סר Inlhk1 זמיון 6101 , 6100 סומן )סס גחיימן , )כךס כרי6ס סס וכטיסו סימיסגטטח
o~binaכל מטס סננעטס ינני כסטת , ית' ס6ל עטס וכן . נטכיס מתחיל סר6טוגס 
 מנגין תמרח כמל"כס סחהי5 סטמסוח כי; וע"ס , לע"ס ננוס זס סמטהלטליססדכריס
 . מ6חריס סס 1)6 עסס 6מריס )6 , עומויס ע5עס סס hih כל) מסת)ם)ח ט6יגסמחר
 מין .סיו סגזכריס סד3ריס כל יקמר , א עטויס כ35ח וס5כח , סננטכס כוו חו"ל כוונו?ל01
 , 3ר6טית 3ננעטס סדכריס ט6ר כל ר5ס , ס5כת 6כ) . דכר מראם כשהלס) ס)6מרט

 עד , n~bs 6ל6 טתעטס לפטר ס6י לכל ככר לסיוהו סככת ולקח , ננזס זסוטחלסלו
 . סטמטות כין טכס על3 גכר6ו טכס כשמרס לגו רמזו גדול ענין כי )י ונראה :כ6ן
 וסגורך סגוול ס' יום כו6 טד , סיום כו 6טר סמגסג פי ע) יחכסנ סעולס וש כי"וסוך

 ססו6 וכיוס , לחמול כיוס כעיניך שגיס 6)ף כי 5( )תסל'ס , סקנ"ס טנ סנהסו"
 מרע עי סו6 טסן סו6 סקרן מן גל%יס ית' סטם יעכיר גי , "חד וטמו 6חד ס'יסיס

 יסיס וזס , סקרן מן ונעכיר ססומ6ס יום 61ח ינ( ),:ר'0 כשוטרו , סמות מללךסו"
 ומעולס , סקכ"ס לככוד כמכת ליום מיהו ממחקן כ"דס , סקכ"ס סל סטנת יוסלכנור
 יוטכיס 5ויקיס 6ל6 , וסחיס 6כילס ול6 ורכיס פריס כו ו6ין ; סנננול C51D ש"נסוך

 יטוכ 3סס סיס )6 סר6טוכיס סימיס ט3טני וכמו , טכס "לפיס מטת כגנךנר~יק ימי טטת סיו ולוס . מרוכ ומד עלמ6 סוי 6)פי טיחך שמרו וכן , כר6טיססועערותיסס
 קלפים סני הכמיס וקר6וס , הורס 3ל6 ר6שייס טנס 6לשס סכי סיו כן , התחתוןשולס
 וסרמנ"ן ,הסו

~qr, 
 כ) גכר6ו לזם 1לרמו1 . מטס הרססו נר"טית נפ' סעגין זס סטליס

 כרייס יכרך כך ו6חר . גמ)ס ט3ת כערב ססויס עולס כי לומה , בע"מ ס"לוו:ך3ליס
 , ממנם מפוכחת 6כ) סר6טוגס ככרי6ס ל6 , כלזרן0;-טס

 וסו"
 !נ( )'ח,ק6ל סימר מס

 נרורס טפס עסיס 6ל 6ספוך 6ז כי נ( )תגיס , כקרככס 6חן חדטס ורום חדט )נ )כסיגחתי

לקרו"
 יסממו , כעליתיס כמו לכסח כתחהוכיס סכינהו וחסכון . 6הד בכס לעכבו ס' כטס כלס
 6ם כקוננן 56לי , ושלכח "נורו וקולס . "גנן לגגו ויטמנו עעיגו ירש סקרן ותגלנטפיס
 OD כל יסל"הקטע

 טגכו"
 סעסרס "לס גס כזכרו ל6 ולמס טס ככר כר6טיח ימי כטטת

 )6 וסלק , סם"י סר"טוכס עטס ומי עסויס כלכח ס5כח גרמך על 601 6מר ,ואכריס
 מוחך מופת דכריגו )פי )מזם וככר . דנריס סעטןס 6)ו ~Su התמס 6) "סס 6ף ,),כרס
 5כח6 ז"ל 6ננרו ולוס , 6דס כיחי סמ5י6וח גמכעח ס"-תטוכס סככת כי , מעולס הדוסעל

 כי דעו ק( )תפייס 1 ל01 דומס 6חר מופת סננטורר עטס ומנר , סגת טמא מדיקמייה6
 6% קרי %ו , עלמו 6ח עוטס 6וס 6ין כי , 6להנו 651 עטנו סח, )כי( 6לכ"ם סו6ס'

 )סס וכלגוערו , ננזו יוער כ) נעין טשלגטת ר6יס לך 6ק וכקמם .ג"כ
 ג"

 וט' כרננם לט
 : כוטכו ס' לפנינתרכס

 6ל6 מדוסיות ומכלות טכליוח מעלות לו סיט סו5 כולס . בנולם דברים שלבלעהוו
 ו3)נו)יס ערנוכיס כסס יט 6כ) , מרפוי סדר ע) מולכות 1ל6 טלמוחמפיכס

 סנזערכ עשויה בצבוע ושמבוע רק ; '"ס כ65 נמוגה נרסוק סירוסו )שיש
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 152 ואוטר שסטה, יקשיב רעעו שוסל , לסשיב נבעל ועינו חברו רקתנאוף

 ומוקה * .שסעתי לא אוטר שמע שלא טה של שורון, אךרון נעל ראשוןראשון
 שוטך? 2ל יעוקם יאין פסקניים ממי זקנה ' : ושם כסליטיסז * סאות*ע5
 סך4"1 בא עצורת קל פב טעורז אינן ומקצתן םעוךין טקצהן .11ךה*013י
ךע4ים

r~i.ts 9א בצליה לשל קהומה של מסב ל._%ר שלס גמרו . שבעים = 
 סיתווצ, 2ל לענים 9א י"ר ח : בא וליה של ן4ב ממיה, 4ה למולוללא

האמרות
 ז"ל יעריץ יוסף ר' ההסיר מהרבפירוש

 בו וסיהס כקוננן יעכסו 6טר לכני לךמוחו גולם גקר6 זס ומפגי , חסרון כססוסחערכ
 ג)ממ סכפח היעכס וססייף כסכין , ומתיקון ססטלמס כמסרס 6)6 סמל6כוחיתס5ורס
 , חיקוגס ויסלים לסחם חדרכם ננס כסס ויפחם ויחדדס טיכחיזס קודם , קורחם לסםוסגיעס
 קלס, )הכלס עברית מלס וסיף , שליס סיתנ6ר כמו מהכוח כלי גולמי זס )פגי סגקר6יסוסם
 15רנצ )זס מגיע )6 וכקטר , גס ס5ורס סגיעס קודס טלי ממותר לוננר רולס , סיגיך ר"ובמי

 סמעלונ? :)ן סמיניס מכי לו סגיעו 6טר סו6 וסתכם , גולס קר"וסו סקריך כמוטליננוחו
 ש גדו)יס סעקריס .וסם , סתוע)ות טכע 6לס לו יסיט וסחכם . שריך כמו , סטלננוחכל

 סגד" מי לפכי מדכר "עו , וסס , ממדוח מצלוח מסםסד'
 וקעו , כהכמס ממם

 נככס-
 קומרו וסוף , טננע טל6 כמס יהפנט ול6 , וכריו טיטליס עד ינוח "כל הכירו דכרי)תוך
 מע)ונצ, וסג' . ס"מת כל מודס "ומרו וסוף , לעטותו יר5ס bb ולסככות לדחות לו"פמר סיסי ו6פי' יודס כיוננת כטיסמע "גל יתעהט ול6 . טמעתי ל6 "ומר טמע ט)" מסכל

 כמסרס" "רגיש "כל , שמח מסופק ויחקר ינסל ל" כסלכס מכעס כהיכעסו bo' .טכניות
 ססכגמ נקלות יסיס 011 , לסטיכ )יכעח( לכסל ודייגו "ומרו סו6 ויכ"רסו, רבועותמקוס
 )ט"1ל, ט5ריך מס טיט6) וס3' . סדכריס ספרט לסכין סמטעס למקמר סססחכלוחוסוג
 ס)מודינצ כחכמס טנעיה מעכס ול6 סטכע כחכמת למודי נופה יכקט ל6 , ססו36דכר

 וכיונך'
 4 כסלכס ומטיכ כבלין טולל קומרו וזס , סו6 גס ,O~D כן סלטך) סו6 יסיס ו6ס 1

 יוחר- י") וזס . כגולם זס וספך . ר"טע ר"טון על "ומרו סו6 ן ל"הר סר"וי ויקמר,)סקדיס טר6וי מס ויקןיס תלמודו מיסדר סנ' וכמעלס . יהרס onsn "חרי "א יסיס )6ונס
 , ממסר מיגו , ככסל וסיגו סכהכ יני ויט . ז"ל לסר"ס וסוך , זו כמטכס טככתכ מסננכ5
 6)6 , מפירוט זס מסרי כעלס טל6 631ננת ' , ז"ל סר"ננ מפירוט נכון יותר blonוכהכ

 עעיו 1") סר"מ וסחוס , חרירו דכרי להוך נכנס קינו יימרו יחיי כפל פעיליו טיר"ס,
 סח6ריכן מן מרכס מ5"כו ככר כי , ז"ל מקולמוסו טנטמט מעט למוסיף קריך 6כ) , 3ר6טו'

 כמקנני. טכהכהי כננו שענין 6כ) . גדול כחכס וח)ופיסן כעיון מתחיל טסו6 כמיס6לס
l~rlbיסייע ל" 6פי' כי , מסחכמס טיהסעל מי 06 כי חכם לסקרך ר"וי "ין כי , מכם 

 ומעומד , ספק כלי לסתחכס וסופו , סתדות "לו כו ימ65ו cpn 06 )סקרך ר6וי כ"כ מכס'
 , כי , סמלם 6ת ליסול וטלק . מדס כבגד מרס כלס . וכו' פורענית מיני שבעה,י : ידבר כרוב על וסתנ6 , כו ככלע טסיין לפין יין כקרך סירייני מרס 6כל הפוח, סיקרה ר16י 6ין הפוהיס ננ)6 וכלי חכס,,שיגו 6כ3 יודע סו" , כו סחכננס פעלס ול6 ככלעס חכס "ס 6כל , דמי טחכם )סחחכס,

 -%4קג=
י=4 יסיס, לכן ן סט"י זכרו ו)6 עימס מנננס לטפות סכלו עד סט שכס

. 
, 

 : מרונס סונט . .י
 ו6ף כסחר, יעטש כי , טכיעית ופירוק . טניס כידי נניהס סי6 . לעילם בא ר1ע4ש

 סיטכון חעטס מס לו י6ננר מי כגפי יעטסכי
 );יקר"

 1)סם( 5ר וסיס כס(
רוב- 3 גב הוקד יתכעסו ולכן ,)תכלס
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 המישי פרק אבותממכת.122
 ?שה חרב מ יייעית: ערוה בעל ' ד2 ירית נשרו ולא בתרהזךטמורוה
 3עה י כקלשה: שלא בתורה דמיים ו2" ' מרין עוות 21י ' סךין ענוילעלמול
 1 לעולם באה גלות יא משם: סליל מיל י קיא ?בנעת 1י י;1שמ בשהב4ה

 : סיךץ קסמתי ועל , חטים קזיכות בעל , ;2ןיות עליי של . אלילים.:עבודה
 * ששיעית וימוןעי , ורש;יעית , ?ךיי2ית * טמך9ה סל?ר פרקים יארבךהיב

 שנשלישית 4נ* לשי ק29י בך4י2ית * לשנה ששה ששקל החגובמוצאי
 טפנ.ו?ןי2ית

 , ששיעית זרות ספק שבטית במוצאי , שבששית 4ני טיפשי

 . באדם זרות ארבע יג : 42!ים טענות ל טשי וקנה קשה ,בקל לס3?מקשי
 שלי ריי שיי ?יף * ט4יד ?1 וסי ?לף קלי . סשך'ן עם עלי בקלף,ך:ף שלי . מדום קנ-ת זו אוטךים ויש . בינוניוז סטה זו שיף ושלף ש1י שליקאוטר

ר"  , ז יעב"ץ יוסף ר' החסיר מהרבפירוש

 ע*סס סס"י יכיף , ,רוע כעלי סם סמ0פס סמעווחיס סרוכ ט) . לעינם בא חרב.ם
 ס6)מכוח טל כננ65 וסעווח מענוי כי ועוד  ויכניפס, ויתכרס 6ויכיססמרכ
 כחיט כהורס סמורים וע) , וגו' וסרגתי וגו' העכס עכס cb כנ( )סתת וכתיכ ,יסיהועיס
 , טרוכיס למיס גנן כפלו וסספר סחרכ S~rn קמרו , כריח גקס נוקרת הרכ בו(,)ויקרס
 כמ"ט , מלמתם כלגטי סו6 סתורס ופלפול , חרכ כ)6 )ע1)ס ""6 כי , חרכ 6ין ספרעם

 על תרכך מגור מל )חסל'ס וכחיכ , גלותך מרכ 51טר לנ( )וכלש מפסוק ס,סרכספר
 : נכורירך

 סספרט ועוד . 03 6טלח כממוח וטן , 3פס מט"ו סס . שוא שבועת על רעה הידוי
 מי ולכן , עליסס מו0ליס 6כו ו"ס , 3מכס6 סו6 סכסמות וכין כעעו6סר

 , ית' סטם חלול טעם וכוץ . לכסמוח לננרננס סיוח סו6 רפוי קאו ככור ע) חס.63עו
 סכסמוח טיטלטו סו6 עספוך , וגו' 5עס וגו' השטפסו חעסרסו וסור ככוד ח( )תסיס;י

 : כ"ס סנורך סגככד ס' ככוד ממללי 6דסככני
 ל6( )יגריס כ6ומרו , ל6ר5ס ילכו olc5h ol~nh עכןו סס . לעולם באה 3לךין.יא

 ול, . 6ויכ,סס כ"ר5ות מסחוריסס יתגלו עריות גלוי ועל . סירן נכל6)סי
 1ל" יה( לייקרך-גתיכ

 6כוחס כניס יכירו ל6 ומס סקרן כמלקת וטוך , סירן תקיץ
 ו)" סג)וח יכ" ן נוס ,סי6מיס

 היטע וכת לכן טקרס וכמו , קמיו 6ח 6יס יכירו
 : כהורס מפורססירן סמיטח וטל . סקרן 6ח יסניף סדם כי דחיס כסיכות ועל . רכו כי 3עחותינו גדול-גסן
 וגו' ןל תגזול 6ל ככ( )מס' וכחיכ , עיייס 50 ג1לס 6ל0 כ5 . פרקים ב*ט*12עהיב

 6וס כני גוייס ספירות כ6סיסח כי , סחן וכמו65י . ריכס יריב ס'כי
 : ספירות כשסיפח מסולהיס סססמון לפי , זס 6תזס

 כצווח מבמיס כמנקו 6יך )סקסוח ים 1") ר"י כ"כ . וכו' באדם מדות ארבע'נ
 ס5דקס נעיעת כי כפירוט מומר וסככימ , כסס וסם קוהם יוןעיסוכלס

 ונו' למס טכעח נלון קמוחך סרוס עון סיס זס סגם סי( )'"יקא , סי6 סיוםסיח
 כרי פיקס טנותן , לכד כמיס 6ל6 נחלקו )6 ודקי ")6 . סהזיקס )6 וקניון עכי*יו
 ולטכעו לנו ננס ולציון עלי יד סמח,"ק וטהר , כילי סו6 כטועו 6ך סיר"ס מחוךמיוכו
 לו תסיס עד רט וטרטס סי6 סדוס ננוח כעומס סננדס וי"ל , סי6 3יכוגיתסננדס
 טד )הת ירכס , סז6ח סרעס ננסננדס ויהרהק ס"דס יטפס וננס . ע"כ סווחרנוח,גנזת
 טו( פינוים ללעסו סנף , סא4מס פיסז סג*שנ סימנ ג4 . וןץ 4 עיי קלע )1קוב

מגע נחוי
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 88במב המישי פרק אבותממכת

 * תקשרי קקסדד 17א לדצןת ננום לטעום נום . בךעות סיות שיגיג יי ן 'בקע

 שקיי* לךצדת ונום לזעום משה * יסקקדו קירו אא ללצות נמשה%?ה.לקעים
 סוודר ישא ויששד נמשה ליככע ושה * *וישדו קקי :צ יחבר91ד,ר לקטי וסיר . ?סיסיךים שדיה שרבע מו : ך?ע יךצות בקוה לשוםנוס

 יקשית ניאותים שיהו סרוקה . 1ך~ה בנוסני סדות ארבע מז : רע אנקץף לטפי י9חיר לזמש ושה . כיב היק !ה לשפד ששה לשמש וסיר *ג'*י9רי
 טיני :טן . בשלו ראה קינו והן לא והיא אסךים :ינו . אסרים ביל בעה(ינו

אחרים
 י5 יעב"ץ יוסף ר' החסיר מהרבפירוש

 כ",, )ייקי6 כמו , גמד סילעס מו 5ו1י טיסים ויסכוך . 3ו כתתך לכוך ירע 651 3והתן
 ילגר ל6 טז סכדיכוח מדה ותקנס פעמים מרכס חן יקמר , בסיו מקא 6ת ימ133)6
 ועם. לנ ימנ סיטסני , 13 ירמיכ "ום מהן יח( )מסלי b"D סמלך סלמס 6מר .סככך

 : יחחסכ וסחטוכיססמעו5יס

 רבוי לי , כל5 לכעיס טcino "5 65 . הסיר לכעוס קשה , בדעות מדית ארבעיי
 6נ1 וסורות כ( מ )מלי'0 , ודוד כפגמם , מטס ח515 טיס כלוקוסלכעוס

 - כממריט ויסי ויכזוסו 6( )כמ61ל סכ6מר , ככווו ע3 סממן ע3 גענס ו3160 , וגו'טיכחו
 ו6פסר . ססכיכס ככול כמחלל כנוכס וסממל3 3סכיגס מעון ע5ננס ססס כמי יוכןוזס
 הכיון 61פסר . 3ר5ות נוח 6ננר ולוס . יכ3עוך פן מתוק הסיס 6ל ס6מרו למסטכיון
 . מסיד לרנות ונום לכעוס קסס , רסע ללנות וקטם לכעוס נום 16מרו על מחמס ו6ל .לכג
 ג רוח טפ3 5וי מטך נוקר כננטכח ספירסמי וכמו , זס סו6 סלמתי סמ5רף כקמתכי

 סטנן תורח גדולת טמעריך מי כי מנס טמידטחי ומס . לכעוס נומ תסי 36ובמצנח
 אומרר וסוף . מעולס זס מסוכות יכר ע5 ויתע5כ ישג 3מס , פיך הורח )י טוככקומרו
 גדולנו טיכחינו , חורתי רק , בכס סחורס עס 6מר bs , כלכס תורחי עם נ6().טע'כ

 : כ33 כ53 סטונות 1363 יחוטו ע6מעלתס
 : לכ3ס פרנסס 6ין 06 סקוימס ע3 סזסירנו . בתלמידים מדות ארבעש
 וסמ' , קטם וסכ' , כיוחר למ מזנו ס6' כי , סח1לדס ככמ תיגו כי , רע חלקזה

 זס 6כ3 , יסננרכס קטיוחו ומא רכותו מ5ד מסרס ספיתוח טיקנ5 כדרג ,ממוקע
 יוסר, כי 'יקמר , וגו' סאן 3נ 6ת וססירותי ל0 )יתזק56 טנכי6 וקמר . c~S,ns גמ65ל6

 וער"ח . לוחו סמוחקין עד סכחכ כו ויעננול מסרס לקכל כטל לכ לנו ויחן ממנוסקוסי
 וכמר . חננין 365סיו סו6 עוכן כי לסגיו ופעולתו 6חו סכרו כי , מללמוד יתרסן6ל

 סמינר , כתורס סעמ3ו מי קטרי מכמיס וקמרו . קכע תורתך עמס כממנתמכתכתי
l')Sa6יש ס( )6'ונ קומר כותו וככבוי . 6גי6 5ער6 לפום כי קומר , עמל כמלח 

 : ממכו 3סמ3ע h"bn כתורס תעמלו גני נטרי יולן5עמ3
 טינר יתן 63 וסוף למסיס יחכו כעס סננתי 63 . צדקה בנותני מדות ארבעבו

 טיתנו' ר51ס טסות 6מר כי עלזנו כסוכה 15 פירע 6דס ים וכי . כס15רעס

 כחועלש מ6ננין פינו ו6ס , לעלזנו ססוכ יכמר 63 ופיך ס5דקס כתועלת מוךס"תריס.
 ספירטר ונגרי . 6חריס פיתנו ירלס ננס על כי , והנף "סיקורוס רטע סוג( סריס5דקס

 ראוי ~O1k ס6"כ ן 5מ6וני סרוס ל6 , ותרן ואיגרו סגדיכות מדח 15 6ין כיממפרסים
 סכטי3כד עז:( )נ"ק 1"3 ס6מרו מס דרך ט3 סו6 ט6חטכסו ומס . 3כד רפס עינו,לומן
 כטר 6דס )ו יזןמן 65 יתכרך לפניו סוכ ט"יכו נזי כי , מסונכיס האינס oThככני

 טע3יוי , רע מולי 06 כי זס 6ין יחן )6 וסוט קמרים סיחנו וסרו5ס , 5דקחולטהועי3סו
 ר5ב ומלי סנ3 זס ממנו )6כו3 ס6לטיס יכליסגו ו63 1( )קפלת טיס סמל ט5מסנער

כו6

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

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



 המישי פרק אבוזזשסכה..*12
 "סגים ?4י יא נסן לא . עמירנתפרים

 רל"
 ביז 3הולבי מגהץ אר"ל יז :

 n~ryp ועי הולף וצינו עולה . בידו הליכה י4:ר ששה נשנר השף ן.,הקודש
שדו

 י"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיר טהרבפירוש
 מתת ומליס ויחנו טיהן וסרוגה ן ענין )ו 5ךע )6 סחג6 כוכח זו  5ין  ו6ס .'יס61
 כטעמה נוחן "h~h srh , 610 נזקם מגוחני זס גס וי מפרט לפטר עוד : ס51"לסיס
 . לרקס כגוחני כעס ori נ כלל יתן טל5 לSS?/ 6 , קמרים סיתכו רולס קר6ו קוס ,)ככ

 סו6 סרי "ןקס כתועלת מלבנין 61יגו כרמו על גזתן סו6 05 , כו6 פיתן אע"פיסרסט
 כמס 05 כי רעס עיו נופל "עו וסרי , כו' כמריס יתכו "6 יתו קסי5 ועוד . כחו )6כלימו
 טסקכ"ס אפטר כי ן סיכך נווכרמ 6עו ועור , כ6 ג6 עדין 6מריס טל וטוכחס , לטולסטנ6
 יקטם חס לוקתם כעד מסיכם טסקכ"ס טמחר ועוד , כעוס"כ לו ויפרע נו ככוכינססו
 מדת כך כי , נדיק 635 מיגו , מסין "מריב ויחגו יתן ה"ל ועור . סו6 רתע,כעיכיו
 ש צלך וסלך .כנך טרי כמו מזין מסורח לפנים סעו:ס הל6 ההיד יקר" וג6 ,סלדיק
SJbמסיך יקי6 ורמס , סי6 5דם כ3 מדח סל6 שמריס ויתגו טינק רולס סמדס י . 
 ה6ננר ו5ס . כלג נוחגיס 6יגם מסם וטניס גדקס ככוחכי ממדות 6ל1 געס 6יך,עוד
 ויט . עוטס 1ל6 סוגך ל6 סולר ול6 עוטס מסם וטגי0 סננדרס כיח כמולכי 6מר.סרי
 מגרא ?רך עג , סוכם סוס כי י:ו3 יזליגו ללמוד כדי סטך , עומס וקינו כילך כי)ומר
 יסלגנוד ; טילמוד כרי נידו טמססקין 5הריס כטכר 5כל מולך 61יג1 עוטס , דומק6דכלס
 לוננו כי עומס ואילו כונך כי , נססך לוכנר ואפטר ל6הו(ס ססליכס סכר 6כל,ט4

 סוג 5יט ט עוטס ת6 סוגך גח ' , ל5מריס ממספיק סוכך 61עו עוטס ; שמריסבממון-
 לרקות 6כ6 סמדרט לכיח סולכיס מפיכס 5דס כגי כמס כירך , לרקוח רק כללללמוד
 נותכי כלס גי וסג"ל . לדקס תוהני לדוכה6 קוהיך וכדרק , כלכד סדורט זכריטעם
 לתת סנתיגס כאופן 6ל6 דבר ול5 , עכ"פ סע:ייס )פר:: לסם 6סר סקול וסם ,לדקס
 זס כי 5מר ; כסס 6:י נההי ככר הומי , איריס יחכו ול6 סנופן כי , יפס ככיןלסס
 טיגריס ראוי זס כי והנגל , גרס עין בו בברלין , ממטיס 6מד רעס עין כמו , רפסעעו

 כג ל6 הכל מנוכס סו6 כר והריס סיחנו רולס 6כ: , ומריס ממון כככור עינו לרס כייותר.
 ונסו , מסיך , כטפע לסס לחח כדי 6חריס ויסגו יתן . גו לסרכוח לרס עיגו כיכך

 טכעס :די )מס נוקו כרכס גפם 6כ3 , כיתכן ')המריס יורם ס61 גס ומכוס י5()מס4
 . וסוחירס םטכעס עו כטפט קלי לס ולבט כ( ררות , מרוס 6כל לסוחיר, ל6לכך
 עד לחת מסכים. 61ינ1 , לרסיס ו6יגס ccj יט ט5ומר . ההריס יחנו ול6 ינק)6

 : מ6ומס נסם ס6ין )ויחכלר

 6ין כוסס ודייגו סוף* ז"ל ר"י כתב 8 . וכו' המדרש בית בהולכי מדית ארבע"י
 גוה ז") לנמיו ועליו , רטע גקר6 זס כי , סמדרט ככיס הטומע גנםסירוסו

 e~b 6ל6 ,ס דכר סיף 1ג6 , סעוגס )6ייי ?h5 וג6 שיו על סוייפו עליו טגספ:סגו
 6מריסס מהזר כמיכו פירוטו חך . רקע כקרפ סמלות מוכס ופיכו ננטכירוחסרסר
 כלתת וקוטייחו . 6מו*יסם יידקדק ועורס ומולך , יקיימכס לידו מלוס כטסכם 6ך ,)עטותם
 כי , מלומד .ידי סממ,יק גפךט הפטר מדוחק וננתוך . כבני גכגס סיגו פירוטו 6בלסי6
 6)מ)6 סם סולך סיס ג5 כי , כו הגויס זס סג סליכתו כי ן ממדרס לכית סולך כתיגו510

 יתק גס . עלמו סה3נניד סו6 סולך וקינו ועומס . ניוו ספוק 6ין כי , ,ס סגמעותיו
 , מעונזש )1 כתן סילסייס כעכוז גי , ס)ימן סו6 וססולך סעוטס סו6 "מח"ק כי)פרט

 טעם" נ;.,י .כן ל6 ט6ס , ס3מיוס סי6ןסעםייס
 כטועמו טמר ר5ה סיס , ספדו: כיה

 : כן פירענו פזמק מחוך ומגי . מכנניםדכרי
צרבה
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 125מג המישי פרק אבותמפכת

 ?שיכים סרות שך2ע ה[ : כקע עושה ולא הודף לא . חסיד ועושה הקף .י,גיי
 * ס5ל טת מעה ?הוא יפוג . ושה ישירת ומיסף 9פת . eD3nלסי

 את וקויית ן הי את שמוציאה ?שקרת . בזו ומוציא בזו ?טעניםוסקשף
 ששש שסשה בל ש : ס":ת שה וקולשת בשמח שת שמוןיאה טעה .סיקרים
 וילה אי9; . קךבר וללכה לקשיתן . אהלה נשיה ך9ר ב"ל . הדקרמלייה
 בשאינה . וממר שינון אהסה זו 1 9ך9ר תלויה שמיא טף9ה שיא איזו .לעולם
 כופה שסים לישם ששיא מחלוקת בל : ויהונסן לזר אהבת זו , כדברוצלויה
 ישם שמיא טףליהה סיא טחי : יממש" כ"מ טין קרנם לתם וקטיה 'להקרו(
 : ידהו 191 קנח טילניות זו שעךם ל'שם נ?טיקה . ישטאי טלל טךיהקת עשרפ

כב
 ז"ל יגב"ץ יוכף ר' ההסיד מה-בפירוש

 כי סחכמיס טי"מרו מס כלל נ6ננין )6 כי , כפא הועלת מועילנו . מדות ארבעירח
 מסכלתי ס5ודק לכרור יוכלו )6 שסיס ים כי , וסמוכסקיס סכקי6יס06

 : 1") מסרמכ"ס אסרס מ,ס 063 וככר , יחכמו רכים ל6 כי )יוסר ים ננסננמגריס ו6ף ,סודק
 , סעיון ממיננות ס6' . יחד וכריס ט)טס כו סינ:165 5ריך oSno ס6דס . אהבה 23ליפ

 מסכן כמו , )ספי"ח סכ) סיעכןו ויר5ס מולחו סיספיע וסג' , סמעטס כליינותוסכ'
 1Db וכגר , כקמן עכך כקרץ כמעלס )11 וסמגיע . רכיס 6וסכיס )6כיו טיסיויטהר)
 , מלממחו לכסי עם ואמו זיין וכלי סוס מנעך )ו כחן )6ךס , )וס כ6ס מט) s"r ר"יטס
 , סמלך מלמסת לסלמס כלס ואכו מסלו 6גטיס מ6ס וסכר מי) עטס ,רי,והו כרובוסוף
 ככול ויככןוסו לקר6חו טילכו ויוע5יו )סריו סמלך 5וס סננלממס מן כללוס כ6וכלסר
 6חריס 6ח נס כי 1D5D טזר, יי ס)6 , סרכים 6ח סמוכס וכן . )ננסך ממכס ויסיסבדו)
tgr, כלחי דכקס חנניייח סספעס סמטפיע וע) 1") סר"ס וכהכ , סוף )6ין וכוחו יעלס 

 כ6וננרו ,מתפרדנז
 ומגליי

 : מימיו 6ח פוסק טחינו כמעין תעטס תורס סחרי )1
 טליאת סוךיגנ ס% נמעכס . ומעמסו סוס סריס טס סוךיעוכו ]סנ6ות[ סמטגיות נאויהנה

 הנקנסו ע) סמורים סימכיו וכד' , סרכיס 6ח וכותו וכנ' , סמעסס טלימות ונכ' ,סעיון
 )קילח ע"ד , מסלחו סכת מכננתו ססיחס מי וגס , סכומות ע) ט)מיות סנ' 6)ס1ו
 מ5' כו טסר5ון , סמכך מן ס16ר כיתרון ססכ)וח מן לחכננס יתרון סיס 6גי ור6יחיל(

 מהוך כיכר סקור ומריקוח כמו , נךולתס הפקרת יקר ו6ק סחכמס כמ רגליתינסכלות
 : כסב 6מת כ) לפרם ועהס .סחטך

 מי כי , ככתט תלוי ס)ימוד סעיקר שסורס . וכו' שמים לשם שהיא טהלוקתבל
 Sh ססכיס כקילו )ו ימסכ כעיתו טעס 6פ*' )קמתו יגר )סתי6 )ס"סטכותהו

 סיתם ל6 כונתו טכ) וכיון ) סננעסס 6)6 סעיקר סו6 סננדרס )6 כי וסעעס ,סיגננה
 . כפסו מט6רח ססי6 מכונס , כסי"ת 6ל לסהקרכ נפזו )[רז למעמס O~:c לסו5י66ל6
 ופסו . כידיעס 1)6 כענן) סטופר חלו , כתורס סעדנו מי 6סרי ר,") מקמר ור6ונוקו
 מסכת 6)6 יודע סיס )6 6חד 6יס כי וסוך 1 מגיגס כמסכת מעמס )16חו6[גכס
 עוסק 636 קלס סעס 6פי' ממגס פוסק סיס ו)6 ימיו כ) 6ותס חוור וטיק ,חגיגס

 כקורת מלקך סטי"ח ובה , ככיחו 6דס סיס ל6 פטירתו וכנעת , כפיו וקורץכמ)6כהו
 61מר , קולס )מרירות פעם כ3 טגקכ15 עד , טיסי 6יסי גדו)ס ככיס קו) וסרימס6טס
 6ומריס וסיו , גדו) וככוך וקכרוסו כטווסו ימיו כ3 שככי 1)6 סככךכי ,ס קיטי)מס
 סעורת כ) וחמסו . מפנימם נסתלק סגו)) סהימח ותחר , מגיגס 6מלס , סמך מס)ס

 ויה" . סננסכת5 כ6וחס ימיו כ) קירץ פסיס ומשו , מעליסו ע)ימקרו
 וינוע ~Ou כ)
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 המישי פרק אבנהמסכה128
 אץ ר,רגים שת ישחיט ו9ל , :די 2ל 4א סשא טין ןב.ם את דגמזשה כלכ

 שלזי שרגים ןכות הרגים אח וןפה ןכה כשה . משובה לעבדת 4ךדו4ס4יקין
 ש:ינ 94ט קז ירקים : ימסטל עם ושי??יי 4שה :ן 4ךןי~ן יג( )יבי'ם שלקשרבו,

 משר חטאדה:ךב?ם כו(,ל )ס"א בו.ע'א:ר הלוי הרגים ח?א , קרבט שתכלסוגיא
חמא

 ז"ל יעופץ יוסף ר' ההמיר כהרגפירוש

 לר קעס 6חח מלוס סעוטס סהנ6 ט6מר וזפ . כעעינו נפלאת סי6 זקת סיתט מס'כי
 נדולל ט6מרו כננו חכנ!יס טכחוסו לטמס גדולס ככירס סעסס גני וכל" , 6חךפרקליט
 וממיט מקודו ורכל כוטו וככל לככו ככל ולמעיין סכן וכל , ממס טל6 ננמלוס לתמסעכירס
 ש ככל דכרי ונתקייננו סיכסכו וממ"י סל) נ:ממלוקת ר"יס סכיה %זס . הורהו כלכנמו
 כ3 לככ כי רסיס ומכהן ; כלעתו מלכס טלין מי דכרי 31ין כמוהו טסלכס מי רכלי3ין
 סון4 בה"כ . נפטם וככל לככס ככל פניסס עמדו וכנר , 6לסיו עם טלס סיס ננסס"הו

 : ממעסיי סםלימוחכל
 6ין- , לפטו חת ויטמור קכייגו טירכס כרי מכי"ח 6ח סעו3ד כי ירמוז . וכו' אהבהכל
 טכנצ onh סל6 הלסיס 6יוכ יר6 סהגס 6( )חייב מטסן כמ"ט , סלמס עכודהו.
 סיגן 06 מעכודהו מתנקר סיס ל6 כי עכר לסקרך 6יוכ ר6וי סיס ג6 כי "מר ,כעדו
 כעכור ית' ס6) 6ה סעונד כי סהג6 6מר er~1 . טיגססו עד , סטי"ה טכד 16 עיננועכז
 כמכפל כי , סחייס כקור לקור ההקיים ל6 , עכודתו כסס חלס 6:ר סגופיים סדכריס6לס
 610 6סר גס6ול ומסתס bD(5 ולין , "סכמו תתכטל , ענודהו כסם 6פר סדכריסתוהם
 הסור ול6 סעולנניס כהי 6סכהו סל6 גמורם, מ6סכס סטי"ת 6ה מעוכו 6כל .מולך
 חסמכ4' כר6טיסס ועמרוהיסס כ6ומרו , לעולס ססי"ח rb 6וככ טיסיס וסכרו ,לעולס
 : וכו' כעכדיס חסיו 6ל כננטכק סעגין מ,ס מרכס כחכחי וכנר . ססכיכסמניו
 ססולצ ססדכר לע"פ כי יר6ס . ותמר אמנון אהבת זו בדבר התלויה אהבהאיזו

Db~ירדפו 6סר סוכרים clc:)h~  יספיק ל6 , עליסם כ5נ!ס ויננסרו 5מריסם 
 כתר יסוגהן "סכת יימס , מתמדת ט"יגס ן גסים נתנסכה לי 6סכהך גפל5תס "(ג )סמאי ע"ס סננלך דור 1ל1"6 . סדכריס כסקר יסיס וננס , הכטל סל6 ס6סכסלסהמיז
 כסהמופ ס6ינס , נטיס מלסכת , לך לסכר? 5מר ול6 , לי 6סנהך כקומרוטיקוק
1rr~כפתע רק ol~r:) , "CbD סיר כקילו ,ס 6ת זס ימנכו כשופו ונס סטולס כסוף זס 

 ליהונתן יוד 6סכת וכן . כע"ד ":ןם וכו' 6סונ רע כקרט וכמטבח . ימיסס כל5סוכיס
 יונא* "ומרו ולמנם , יוד 3נפס נקסרס יסוכהן ונפת וגו' לדכר ככלותו וימי יה( 6)--,6!
 ל"צ ל6 6כל 6סהו כעכור 6מו ו6ה "כיו 6ח לעווכ כ6דס יתחייכ כי , כטיסכ"סכח
 ' כן 6טר סינניס כל י( 6 )סמא) 6כיו לו ט6:נך , מענתו יוהר ווד 6ת 6סכ ויתכהן ;כנמו

 ע3 תמלוך ו6קס כנ( )מס וקמר וקכל וסנר , ונעכוחך 6חס תכון ל6 ס6דננס על מייאי
 ב ניומן כעכך סיסיס זרנו , ענננו 6ןס ים)יס "יך טסודיע ו6חר . לנ!טנס לך הסיס ולמכייטרלל

 ט6ינר 6מר טל6 מלמרו כהן . ש ונו' ירו על בא התא א.ן הרבים אה המזבה כבלכ

חוט"
 *, ככמירתו נט6ר לעולס "כל , בו טימס6 ךכר לידו יזדמן םל6 6ל6 , לעולס

 סיר ל6 טכ סיס 06 ירכעס 6פ" כי , חסוכש לעטות יכימוסו טל6 6מר ל6 כסוףגן
 ססמיס: מן יטוררזסו סל6 , כידו מספיקין 6ין 6מר 6כל , סתפוכס זלתי לפכיונועלין
 . שכי? סתספך רבוי 5ין כי , ימפ6 טל6 יכמרוסו סרכים 6ח סמ,כס 6כל ; הטונסלעטות
 סיס י6ס כורינו ל6ככה נפטו מוסר 610גי

 מוכ"
 ; סיס ממר "והם טימטמנו ככס סיס

 לטו יכוער סס"י כי . ינץ כל כ" מט" 6יו :פרס ויתכן . ללעג ינריו וימשועיכס
 וכנגד . גדת )5 5סר יוטס כלח כסיןלצכיו ונם , סטומעיס יקעו 6% בפז זכריו4ישס

 4גרס
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 7ט1מר המישי פרק אבזהמסכה

 ד4א ~ללץ ונחים שלעמק 3ך שש סי כאתל : שליאל אח והנטש 1א,2רסטא

 נןעם של מהלן?יו הוא אוסרים דן"ם שקלשה ו לויני טקךי לוגמלטיךיי
 עע * א-יפ טנרהם זי מיריי יזון שיש 9ם4קה נניס מיפה ~?ו *שרשע

 ז"ל יעב"ץ יוצף ר' ההסיד טהרבפירוש

 חנטי טס כסיס לכסוף וכשלס וכחניים סננקסס לו וסקס: 6מד כדין ומצעס לרכל.סרס
 סרס י"מ . ישראל עם ומשפטיו עשה ה' צדקת : טטעס וע"פ מט6 סל6אמ65
 קותו עכס מחכסגיס טיסר6ל Sb~nt פחס ס' ט) ומטסט 5דקס וירססוולמקרו
 עסס ס' 5דקח כפמוטו מפסוק ולי . ע"כ , ממס וסוג נמקר6 וכנעלס סכזכר,סמתוקק
 סו6 כי )ימסו ר16י וגליו טוסם סיס 610 עוטים מס 6סר סכל , יסוקל ODזמטפטיו
 כלכרסם נמ165 סלמיוח סג' פגלו ולפי : מסעוסס יותר סמעסס נוול וכמ"ת ,שגורס
 סכ' וגס , ר6יס 5ריכס כינס לס"ס מחלוקת h'kll ס6' 06 . סםלננוח על מ,ש"כינו
 6 6מר וככל ככיתו חמו וננס , ימירו נכו חמך bS כי , מכתו כמס )סוךיע נסיעותכסרס
 , "מרו , כתרן עטו 6תר סכפס וגת , עולס 6ל ס' נסס סס ויקרץ כ6( )כר6ם.ת סג' ו6ס ,שחריו
 6לס כי , ע"ה אבינו אברהם של מרנלמידיו הללו דברים שלשה בו שיש מי כ?בא

 . סוכרנו סג' ססלמיוה על סור6ס מפלס וחס כמוכס ורוח טוכס עין מדותסג'
 מבמקק כי , לטנ)ס סננ5וס סעוסס על תורס סמדס ווו , כמלקו סממה סו6 טובהסגין

 כ6ומרס , כעיניו סכום כקליפה וס0 מעולס זס לטוכוח יתרוס ל6 קנס "סרקניינו
 חרולין מל כקכ כסחבק פסיס כיד מנינך ר' הכס . ננלכיס טל )מלהנס תפקוס ו6לכסס
 ס6?נר ע"ס "כיכו כ6כרסס סיהס סמדס 171 , כמהניו תזור עור 16ור ו6ליסו לע"סווע"ט
 וכות , סססהסק1ח הכליח וזס , י"ו( )סס וגו' נע) מרוך ועד מהוט oh סווסלמלך
 ע3 כמקטרי סם"י 61"ל , ננועה כזכר 6פ" ממגו ימ,יק 1ל6 גדול ממון o~b ינים6סר
 גסס רוחו 6ין 5:"ס סמחלוקהו מי כי or1 , סכ' סתו6ל סימן נמוכה רוח .י,סכ כסך ניכו טל6 בלק לי יחן 06 ככ( )נמדנר סרטע 3נלטס סככו , מ6ד סרכס סכרך ,זס
 כי , כוה ל6 6סר סורס סם" לנכסו יר6 כי כעיכיו כמוך סו6 6ז 6דרכס , כללגליו

 טסהכננס לספך. סו6 לס"ס סל6 טממלוקהו מי ממכס . סט"י 6ח כלילל6ס 56ל1וכמכמס
 טס ע"ס 6כעו ושכרסס . כס דעתו יגיס ולוס ן ססהרר גס כס לססחר: כלי56ל1
 ע) כי יה( )גר6:יח 6ננר , כערכו ומך ספל סיס , ומג5מס ע"ס כ6י כל עס מ"קולסיס
 כיס , עמכם למלוך לתתי ס' מ6ן ככ( )נרדכר ככלע0 ספכו , עכןכס על עכרתם3ן

 , לעלמו סמכמס ננייחס סיס 6ל6 מקוס מל כרכוכו טסו6 לגלות ר5ס 1ל6 סטררסועכקכך
 : עלמו יכפיל לנ17לס סיטלס כל כי , סרכים 6ה סמ,כס סג' סתו6ר סיגנן שפלהינפש
 יכינו ו6נרסס , 6יס 1ל6 תולעת ו6גכי כ:( )תסלם ודוד , מס ונמנו סו( )סמוםוכמט
O~Dספכו , מלניס 6ח ומ,כס עכס כסיופו , ואר עפר )לנכי יח( )נר6ם'ת עלמו על 6מר 

 טוננע ג6ס כו( ונמינר~מנלעס
. 

 , וכרמל על טו3 כמהנכל , orn1 סדי ננסס 6סר 6ל קמרי

 נעיכם סלו ממעט , טופס עין ד"א : מיכר6ל אפיס כמס וספל ,מס עלתו יעןיכסוף
 , לעלמו חפן כסיס ננמס יוסר למס כיסיס ויחסון , כסיגיו ימעט קמרים וסל ,כרכס
 לרעך 61סכת בו( )ייקר" כקמר וזס , מנונו יוהר ל"הריס סיסיס כעעיו וייטכ כלל יקכל1ל6

 פיט ומי . מעט יותר למכירו סיסים וכלכך p~D לו טיסיס 3עיגיו וייסכ , כוייקנס , סרכס מכירו וטל , מעט יר6ס סלו , רעס עין ומפכו . רטך 6ח 6מר 1ל6 ,כמוך
 סכוס"ז, ממדח מנחו 6נדס כן ועל , סעליונס כנטננס כו c'a טל נו יורט טונס עין13
 . סנ"וס וסככו . סרומ סלמות וסוף מענות סי6 כמוכס יום . מעל1חי1 כתסיס כגס,כי
 , אפלסמטס

 כסקסני
 נפט כעלי :מםפט , עעט "0 כי סנטל0 ש יסלם )" , כסככווי

כסס
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 המישי פרק אבות(מכתצ12
 טייבך שברהם שי "?טיליו * לןשע יללם שי שמלט?יי אשינו שסקסםשל ס?טיןיי גין :טה כב : הרשע ולאם לל טיטוליי ךס?ה ינפש נבוסה וריסך4יה
 ל?צוי- דיוךרל ?סנ" יורשין הרשע בלקם של סימיךיו אבל . "טלאנאי?ריכך% ב" אהבי להכסיל ח( י )מש שנאפר ן הוא ~עוקם כנוחלין הזה לעולםשעלז
rte, ו?ך?ת ךטים אנשי שחה ~באר הנקידם אלהים ראה:זק :ה( "הלים שנעמר 

לא
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר מושבירוש

 וספכס . ס::ס ככל )ס יספיק מסט גרעין ה5י סנמ)ס כי , מעט )מס יספיק כי ,בפלס
 מי זס ולפי , מ6ד מגותיך למכס קיט( )תנג'ס כמו , כת16חס רמכס וסי6 , רמכםנפט

 הכמור מפנו ן כקכר מטח יסכון כס,-ו כי , נ"ע כערי ג' לו יפתחו ממדות נ6לסכנט5ס
 וכמו לוקך, תכסס נכתס)כך ו( )נוס)' כקומטועליו,

 טנהכ~
 , " צמ6 בן נפ' סכ6הי 06ר מוסר

 נלעס 0) ננדות ג' )ו סיס ומי . הכרסס סו6 ג"ע ר6ט וגס , )עדן תטננחו לנ"ט רומווחלך
 כי , סומ6ס טנייני יס שסרס עכייגי סיס כמו כי 1 כריסוס כעריס ג' לו יפתחוסןסע
c~b'מ"פ ירכיכו ס6כרסס וכנוו . סססרס מספירת 5יטר56 נהולו ג0מס רוח כפט סג 
 וכר6סתס . גיסכם סל פחדס רעס מפחד וסלונן , כעוס"1 3עח יסכון )י וסומעי( )מילי סס"ר . העוה"ב ונוחלים העוה"ז אוכלים : גיסגס כתמהינו כלעס סך נ"ענרהט
 מתוכח כי )טס( ופסוק . 3עוס"כ יטכעו ונוננוט5וחיסס 3עוס"1 דרכם מפרי וי6כלו"מר
 וכוס . ל5דיקיס וסכ' , לרסעיס תפנס ס6' , כיגוגיס סל כהות כ' , וגו' הסרגםפהייס

נהכ~
 עי1 : כופו ט6נס גני וי0 , מפסוק ר6ט סעטק מי י0 סמפר0יס כי , כפססו

 ויט. , ors "6 כוס חוסך ים כי , סת6ווח סרחקח הפלס ונפט , סננמון סרסקתטוכס
 : כסר וי0 ,נטכיסס

 סקממי )פירות 3ין , רסעיס ט5ח 6( )חספס טימן מן גיסגס פתחי סג' 6ל1 ,הלזיה
 ו6ט , זס 6)6 סעו)ס 6ין כי כדעהס כי , ממון לקנות מרכס וחרו5יסר~מסהד)יס

 ע3 מג( )6'ונ ספך 1ס וכ5 . פירוסי קפי וכ"ט , עליסס מוכיחים מטויסס כן 6וננריס"יזם
 כעלי סס חט6יס ודרך . והריס ממון סחופו רעס מעין סי6 תו , 1ג1' וכחניכי 6ננמסכן
 . ע"ס עדוני וככל מאכל נ:כ5 אוחס סנומל6יס רחכסנפח

~DIDI 
 . גכוסס רוח לליס

 6יך. , וקילס יומס יכגס וכהורתו , כמנען כחפ5יס ספך חפ5ו ס' כהורה , נ"ע פחמי ג'וכנגוס
 איכר כו ס3עי דכר סתו) כען וסיס , ספ)ס כפט וסין סעכירוח מן ויוסר סמלותיקתם

~lrrn
 כי גמ65ת 6עכ וסגסמס , ונרמס רוח )פס סן ו6)ו . כו5ר לכך כי לטלאו ונוכס

 סנפכן כי סזסר כספר 61ננר . תחנותי chnb כן על , כסוף , ל6יוכ סדונניס )ימיןיס6ס
 . סמ61) 6ת  )שנבוח 6וכ ככעלה יכולה סיס וע"כ , ממוח 6חר בסי' מהפרדת6יגס
 כן טל , סמתיס )תחיית סתמ)ס וסיב , קוהך תיחס כסכסוכך ו( )מסל' ג6מרועריס
 bs , ~עך ו6סכח , תטג6 ל6 יט( )ייקרח , כבפט כלס סמע0יוח כי , עיקרסמעעס
 וס6סנס וסדעות . כרום מהורס ועסק . ננסוס כסס ט6ין סל6וין וכל , תעור 1)6סקוס
 . סנפט סי6 כגוף וסכטמס סרוח יתאחז כאכר , סמעסס 6לס כל ותרס , כגטקסוסירקה
 , סרוח חכליח מהלוקח כ5 / סכפס הכליח סי6 , 6סכס כל מפכח : or "bD כל 6תונע

 סננסכיות מ6)ו סקדו0 סחכור נפלאות וסיגנונן ערוך . סנ0מס תכלית סרנים 6חסמעס
 ככל , 3כ) 6כרסס 6ח נרך וס' ע"ס 6נעו 6כרסס לסרתם ג6ס וכמס , כ)נאצלצד)וח

  עין סמדוס  וג' , סמ,כס כל , ממלוקת כל , 6סכס כל , כ) טמחמי)וח סמע5ח%ס
 : nbro סגדולס ססערס ות0ננור , וכו'טוכס

 טוכסין 6מר ע"ס 6ניגו הכרסס טל נתלמיויו . וכו' אבינו אברהם של תלמודיו בין כלהבב
 סר0ט[. כלעס 0) ]תלמידיו 6כל , כוכ:[ ]ו6מריהס ללחו סס 6וכליס כי ,סטוס"ז

 הסרית : כ"ס ממס עי טוטו לסרא
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 9מ1מה המישי פרק אבוהממכה

- וי , בנכזר עז פך אומר טימא בן ציעדה כג : בף אבמח האל יתנהם יחצו5א
,נענ- י ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החמיר מהרבפירוש

 עכייני סכל , ים חוסכי סכמיל ) ג6וננרו וןקדק . פיוח כמרצ מרס כלעכס מרס 6כילתסלמריה
 טי6מר ר6וי סיס 61"ח . יט כקרץ ולכן , לעד קיימות סעוס"כ הוכוח 6כל ן סכל פעולםזס

 כמטנת כחכחי ככר וסחטו3ס . קודמים סעוס"ז סוגות כי , יט ו6נמעס hinb 6וס3י%16ות
 דנוק עמו 0ידנקו עד הונס ל5דיקיס יטפיס ל6 ספיח כי , מעתי מתורס 6חסמקייס
oSn, 6"111 ו6חריס סעוס"כ כמלת תחלס 1לSD ספירות י3ו6ו ל6 כי , 3עוס"ז ס6ו5רוח 
 לתמתית יורדין כך מתוך כי , כלענס מרס סעוס"1 6כילתס למריח סיוח Sbטרם, 6פסר , זמנם קודם טמת ל63ר ויורדין גיסכס יורטין כרטעיס וקוברו . טלס סקרן סיוחמד
S~bn, וינמיך סעוס"1 י6כל1 סם כי לכרסם סל חלמיויו מפך טסם לזמר טכיון 61פטר 

 טמת ל63ר ויורייס 16ער1 6101 , ימיסס כמלי ויכרתו מסגם עלטו וספכס ,סעוס"נ
 מטלולן טיכחו תורי ול6 3( 8 )מלכיס , וגו' עבדיך וסוריוו מד( )נר06'ת 6מר , ומנסקודם
 סי( )תסלם 6מר , סטמח רו6יס ומס כרמו, על כמסרס יורי ססר מן סיורר כי ,ט16לס
 מסכיך סר6יס ולמז 65 . כס"י 3מקונ:ו פירטחיו וככר , טמת )רקות מסידך תחןל6

 וגס , ימיסס מ5י 6חר יסיס מע5מס סיורדיס כי , סס ירזו ל6 , חורידס מלסיס61חס
 8כי שיכיך דמי כי , נך 6כסמ ומיס 6יט ט6ני לע"פ ולכי , ימיסם ימלו ל6סעס
 כמרעום טגטתדל ר6וי רבעים סל ולענפן סדיקים סל סכרן למחן סוף ט6ין וכיון .סופך
 דליל מטתו על מוטככ סש ob 6פי' כי ויזכור , לככ וכסור כבממס וסטתדלותגדולם
 יסיס כמס , רו6ס 61ין ערך מוטל ,סכ טל 6רנקי בסיס )ו 16מריס וסיו וקפלסנריר
 גסות פסיעות פוסע ויסיס , המלס 6יזס מלסוטיו לכוון יכול יסיס 1ל6 לקוס וחרושסל
 כל, פ5עוסו חלס 3ל מכוסו , פדרך 06ר מכטול וכלורי פוקס 363כי מרגיע יסיסא6

 י6סוף ל6 ימ65סו ו6ס , ימ65סו ל6 וקולי , ס6רכקי לקמח כדי סחרדס וכל ,ירע
 : סמך לכך . טכטמיסיכינו רדון לס0ליס כדי לעטות מס תטוכס עליו טלין ק"ו , רום ולעות עמל 06 כיכמפגיו
 8רך מ3סמומ מלפכו לס( לקית סס"ד ש . וכו' כנמר עז הוי אומר תימא בן יוץדךךץכב

 סטשם ומשוף , ולריס ואי כמר 6ל1 6רן מכסמות , ימכמגו סטמיסומשוף
 3כ3 טלס ית' סס6ל כמו , סטלמיות כל טיפלת 53למו סקוס 6ת כר6 סטי"ח כי , כפרזס
 כס 6טר 3טכע 6מת מעלס כמ65ח מסכ"מ 6חד לכל כי 011 . מומס מנונו יכלרול6

 מ5ד ס6זס 36ל , מכירו כמלאכת ככננו 6חד וקין מיומד כמ כעליתיס 61ף ,נסיימן
 לקבור יספיק ל6 כי דע : כלס ס0למיות מן כלול לסיותו יכול רטטו על 6סר אנסיוגזר
 1ל1מ . ,מכל כלול ס6דס 6מגס , 6מד דכר וסנלגליס 6מד דכר וסמל%יס 6מדדיר ]ס6ופניס[ )סמל6כיס( כי , 6מד קטור ססו6 ס6דס רק סגנר6יס מן 6מך סעולננוחכל

 ולוס . עולס יסוי ולדיק ס )מסלי כקומרו , סעולנ:ות כל יקצר חתים לדיקנסיוחו
 וכחכ . סכסנניס 6כיגו ר5ון לטבוח וכו' סנדר וקלוח מנמך עעת 0נקמ סמג6 זססעיד
 0סופ לפי כגמר כעז וסתמיל , סכורך כעכורת דכריס י' 5רט ז"ל כמס"ט יעקררכינו
 ר*, וכננ"ט תנוט, 1ל6 ממלעיגים כננו פכיך טחעיז ס,סיר אכן , עליו טמלעיגיס6וס 3ני מפני OD1nDS ממבע לעסותס חפן טויס ס)פעמיס לפי , סטי"ח מעכורת גדולכלל
 ק3 וקמר . וכו' עליכם טמיס מורק סתס6 ר5ון ימי כח:( )נינוח לחלמיויו יכ6י 3ןיומגן
 ן לטוס רגליך , סלגליס כנגד כ35י ורן , 3רע מרקוח עיכיך /טחט5וס סעין רקוח כנגדכנטר
 , עדוהיך Sb לכי סט , סרנליס טל מ5ותז כנתיכ מדריכני ק'ס( ):כליס , סנדלר5יס , b)b טלטחס על סמפט יוד וכן . ית' כעכויחו טתמ,קסו סלכ שגד כקרי נכור וקמר ןירובו
ט-9כ: אביה[ הכמכת- .) סדרך כקט ןדוק6 ונ"ל . ע"כ , סעיגיס על טו6 מראוה עעי סענר ולש"כ , סלןעל
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 המיש פרק אבותמסבה130
 איסר קלה המא : זששש:ם שליף רצון לעשות ' בארי הבור י %ך וץ יקשר

עז
 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיד כחרבפירוש

 ולמטוס לסנתוז 5ריך וכריך כהחלת , כנמר עז . מלוס לכל 5ריכיס הכקים סן' 6לסבי
 מ6ל גדול ס6ריס כח כי , לעמותם ככחך תסיס ל6 ו"פי' כמלוס תעמס 6יךממסכות

 זוד "מר וכן , לכח ככהו h"hG )יני ינ5מ וההכולותיו מכמר זריזות כרוכ 6כ) , מגמרמן
 טכסו לך סכר6ס כפי ככחך יכיס ל6 בסי' כי , דרכך ס' על גול לו( )מס ע"ססמלך
 וכעם ן מעט מעט onlh מניל5ין סרת כמכן , ל"טס 3ס תתחיל , ולכומרס סינוס)כסוח
 קל קומרו סו6 . עלין תכנן ול6 טטייהס ])ך[ )כעיניך( הקל סמ5וס העמס 6יך החטוכספן וקחי , )מעמס מלרפס סק3"ס טוכס מהטכס מ.( )קירין הו") קמרו , יגמרכס וסותעליו
 6כל , עליו וכטמ 6וננרו סו" , מעט כזמן ר3 דרך לו ללכת קל ססכטר כמו 1ככסל
etr~:)כל טיס 6תס 6כל , לגננור כמל6כס עליו לומר סםי"ת על לגננרי תט2; ט)6 קריך 

 כ5כי ורן קומרו סו6 , קליך כרכתו יסלח כשחך טופ סקל יר6ס וכקטר ,כסחדלותך
 ס6ריס כלכ לכך ויגל , רב סלל כמו65 כסס סהטננמ סיניות עטיית כמעה כבריוגבור
 י( )דכריס רמז ולוס . מכתחלס יותר מתמזק סו6 6ז כי , טרפו על יסגס כ6:רוסכפיר
 טומס כעת 1 כמ יחלימו ס' וקוי מ( )יפעים סכתוכ ט6מר זס , הדכק וכו העכורקוהו
 , לעכוזו ככחו ט6ין מס לעטות יהסוכ כי : 6מר ל6יס וימיו יסככו סמ5וס ךכר )כסעל
 וגכור כבגד , ייעפו 1ל6 ילכו ייגעו ול6 ירו5ו , סמ5וס מקוס 6ל לעוף כגטריס 6כריעלו
 לכם סטון כי ן ייטפו ל6 ס' קווי 6כל , ייעף סלכ גכורת לו סחחסר גני כי ,כקרי

 דברו כוסי כמ נכורי קג( )תסליס כדכתי3 , ונכורס כח כסס הוסיף סמ5וסכעטוחס
 : יכלו כקול)טמוע

 מ5ו סמלות לעטות ס5דיקיס ככפם כמ ימ65 כי , וכמטיס קסר עכין סו6 . ה' וקויר'א
 , ומרגליות זסכ מעמון פלוני טנמקוס לו ססונד ל"ךס מסל , כסם"י 6מוגהסהוקף

 חקר וקין יגע 1ל6 ייסף ל6 כחו 3כ) יסרח סל6 , סמעמון כמליטות ספק 56ל1וקין
 1)6 סמ5וח O1~D 6ל כמם כחמת ירקו כססי"ת כטהונס מהוך ס5דיקיס וכן .לטרמו
 סכנרו5ס 6חר . וגטנכ נדיק ירון כו ס' סם rlD מגדל יח( )מסלי Dlh~1 סו6 , כחסיחכר
 יוכן וזס , כמ ימליפו ס' וקוי 6ננר ולזס . עחס כמו 6, ככהו כננכר6סונס גסגככו6
 כגוער כסיות כמלוח יטרמו 6נטיס ים , כבסריס "כר  יעלו .  כלל  ורך מ15סככל
 )תעליס כ16מרו , געריהס כסס ימוט כסמוגס ס' קווי 6כל , סוקגס כעת ויהלמונפסס
 ירוטו ' . כ5ננוחו הנדל 3יכניס 1י63 סינדל מס כל סנטר . 1ג1' 3מי3ס יכוכךן עוד5כ(
 ילכו . כפסוח וס5לח טכוייס כמדיון , וננסירוח חינק ס5ריכות מלות ים כי , ייגכוון6

 : סתורס ועסק טניס נירקח , וסתמדס רכס יגיצס סמיכות סננ5ות על ייעטו,ול"
 מילי סכי ככמר טז סוי סס,סרתיך לע"פ . וכו' לגיהנם פנים עז אומר היההוא

 טמחס, ומיגון , רוח כמת וס5ער מייס כעכודחו סמיחס כי , סטי"ח):נודת
 טלסס לדקדק לי ויש ; מ6ך ופסך וסמור ססננר סךכריס כטלר 6כל , הכוסוהענוה
 , כ6ן שיסו כחן מי , כותכ לטיסו כלס ועל קומרו ועוד , סתפלס ז"ת ענין "'נכריס
 קטר בל6 610 ספוס) וכ) שמרו ועזן . "rr לניסו עייל מ6ן כרס וכר משרנ6קר
 כלי כרקס ג"כ לטמיטס כמננס כל וסוף )ננוה "דם כל סוף קומרו ונס , סעסוכלץ
 סעעם זס כי , ככון מיגו , ממפחתך הפגום ל" ומ"כ יטרלל ל"ר וס"ט . טעם וכליקמר
 5לס סוף ט6ומר סכימה וטור ן ככס כס לומל תוכל סל" דכר 6ין כהורס לכלכולל
 סממשס זו לך ט6פרט o1trl . כשן עגייגו מ? לסחיטס כממס סוף "ומרו "כל 1)מוח
 טמיעת , כינס  6ין דמם 6ין "ס כננטכת סכתכתי כנס ידעת ככד . מעט )ך"קוים
 ן נכח ןעה סו" החל?ס:זמ-צת

 וסו"
 ש סמליך כטף נולם קודם מגסם טי1ךעת מס

כע"כ
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 181סו המען פרק אבותמסכת

 אומר ר'י ממיר אומר רא כמם ש אורך ר'נ ]תמא * 2?3 לנן *נים ועב"ם *יטבם *דםשי
 הר על אבתזיו רנלי עמדו לא אף וצמר יעקב בן אליעור ר' רגדה ובז כבזו אומר רגע ושההק

כןגי  ז"ל י?ב"ץ יוסף ר' ההסיד כהרספירוש
 כם'. נמנלס ססוד 1זס , סכינם מסיס סלעת וכפי , דעת )6דס נעכן "הס 5מרבע"כ
 הכים קוו0חו וכפי קדוד כמ מלנעלס כמ מוסך ממטס כתסמיט עלזנו סמקדט כי ,סזסר
 קרך נטלם 6( )'רמס כקמר cri כיו65 ועל , ססי6 מטפס מלמעלס סנ;וטכתסדעת
 . מסמכו 6כ) סימת ממקום סמייך 0ל6 5"ל "ין )מפך טסיס מי וקן , ילעתיךככלין
 טרקו כוך6י כי , )גיסנם פכים fD 6מר ולוס , כהמלתו על יוכימ 6דס כ) מעמסוהנה
 מכוס כססך וסוף . כססגמחו 16 סטי"ח כמקילוח מקמיו וביכו עליו מורס nirtol ןרע
 , 6ךס ככי )סני מט) לך וטחן . כקכע כוס סו6 ולכן קדוטס נפם לו יט כי יורס ,פגים
 , מזגו פתחס ל6 גס טמע )6 נס ר6ס ל6 ולחו , כסלו על יוטכ סמלך 6ח ל6ס6מי

 וכבחר , מוסר וננ6ננין כחחלס טרנס מס זוכר סר6טון , מנעך מממת טכיסס 6תומזסיריס
 ים( )נר6ט'ח 16ננרו וסק , כעיניו לעג ךכרי סם 6נ) , כמגיו סמזסיר דגרי יככמו)6
 , כחורתך הלקנו סחתן קון יכי ; ולזרעו לו סז6ת ססככס SD )סס"י מתפלל ,סרס כלחי מכת ו0סיc1)e , 6 עז סל יסעו מיל 6ח סתג6 ובראות : מתניו כעעי המלמקוימי
 6יס כ) קדוטח כפי כי , ססהח)וח כל קרון סו6 ו6תס כסתמ)תס ה13י טסכ)6חר
 , ס6ננחית סי0ועס על סעח כפוחס מתפלל סמטון יטועח סקדט כרוח כרקוחו ; טיסירכיכו יעקכ עטם וכן . כחורתך הלקכו פתחן אלפניך ר15ן יההזט , מקדוטתך עליוהספיע
 16 גוען כר ולזומר מיד  סו רע דכר ט"כר כ6דס , סמוס זו ע) סתפל).סתכ6עזם

b)nmמחוך ל65ת יכול רע טטרטו מי ס6פי' , גוו) עכין סי6 סכחירס כי ננ!ורף , )יללן 
 מנחר יג.( לסוריות ,"ל אמרו : ר5ון ימי 6מר ולפיכך , 6)סי יכח יתרס זסירוח שיךסיס 6)6 ) מרט דעת למרט כמ לס וגס , מפועל 6ל סועת כח סמו5י6ס סחורס ט"יסספכס
 . )ניסגס פגיס עז קומרו כעס or1 . סטכעית ע) עוןפת מנמירית וטסמע)ס ,סכמירס ירי SD )תקו; יכו) nllDD כי 6' , וכריס סני רמץ . V~hh עם לכ"ג קונסט"מ
 גיסכם יורט 6עו כי , נ"ע יורם 16 עדן גן כן פנים וכוס גיסכם כן פגיס fD 6ננר1)6

 מסיכת סי6 כי לססיכו יכונס וסתורס , 6)יו מולך וסוף )פניו פחום סדרך 6כלכסכרם
 כמו , סקנס עלפך ו6ח מריך 6ח ייעחי חככי כי )6( )דנריס ח"ן כלו וזס .נפט

 ומרוממת , 6ותגו רולס ס' 6ין ס6ומריס פניס מעזי רגלי מק55ת טס ס:ורסססטכינס לפי , סננקדס כיח כננסרס טיככס ככייס סחפלס וכנין . 5סוי סכ) כמכנתספירטהי
 יד( )תסרס ע"ס סמלך דוד וכת"ס , מרקפותינו למטכס טכעס ס6וננריס סכייטניסקרני
 יטועת ככוך כי , Pb oloih כלפו נכ) 6מר קומרו 6חר וגו' יטרלל יטועת מליון יחןמי

 . מטס יועתק , נור6והיו 6יס נ"ט כחכחי סקסתם וכמקנס . סנגל פי יפחסיטר6ל
 אליעזר ר' קומרו וכעס . פכיס עז קומר נחן ר'  תגיך , סכרייח6 כעס )ך יהנ6ר מ"0ועם
 עיקר כמנס . סדתה ממנו מסר ולכן סיני סר על לכוהיו רגלי עננדו סל6 כידוע יעהכ3ן

 ור' יסוטע ור' אליעזר ר' לפכי 6הו ח)מיד סכר 6חת כטס , כלס נמעכת מסורקמבלוקחם
 ממזר עקיכ6 6"ר , סו6 סנדס כן יסוטע 6"ר , סו6 ממזר אליעזר .6"ר , זקופס גהומסעהיבה
 עקיכ6 רכי סלך , מכריך פכרי על לעכור דעהך העם סי6ך b3'pD )ר' 6") , כעוס*כן
 אמרס . סעוס"כ )מיי מביאך 6גי "מי יכר הגלי 06 )ס 6מר תלמיד 15ח1 טל 5מו56י
 )1 אמרס ן זס טל סיפו מס לס 6מר , כו' גטכע עקיכ6 ר' וסיס )י, סטכעט

 מ5ר* 6ים כן וסוף יטי5לית 6סס כן ויצא סי( )נמדנר : )יראיי ס' כור שייהמש ,' מספהו Or וי65 סוטכיני וכעלגי כטלי ממגי ופירם נדם פירסתי לרופסכטנננמנן
 ווין . "טס כו יסר6ל בני כניך 1י65 מסורס טסו6 סרסרם "מר * יגרוש נבי,ובסגך

שרר

-- . - - - - -  
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 המיעד פרק אבוהממכה122
 Hnt~D אח ולפוסל פיעו אה לפוסל לו אוי ואופר ושהם והקביה כוהב אבהו כולם k,/f .סעי

 בשברצ כדבר ואינו פסל הפוסל וכל . רוצעו והקב"ה כוצתו ,(הו ג , לו הוגנת שאינה אשהילנושא
 לס'הד* ורנל ן לשריבה בהכה סעי , לכיח אדם סוף . פוסל ובפוכו שכואל הוכו , עולםז2ל
 שן אוקר ד,יה ה4א נד ש 9הוךש סינר ןמן רעינו שיוניה משקךש שיתעדינה מבנציבו גאלוני בלטיני 2 מלפניף רצע יהי : כו'[ בהורה שעמלו מי אשרי , עוכרשהם
 המש 4ן ' ללות יע?רה קיש 4ן ' ?שלה ?נים ~יר ין , לשקלא h%~t*iטרש
 א ' לנם קיקים 4ז ' לנוף סקרים קז ' לף8ה "שיה קייטה בן , ל,קךאןקרה
שטעקש 8י ן לשייה שיטים 4* * *ק4ה ששים בן , ל42ה לששים 9ן ' לשיףטר24ים

Wi-;tbב-aD ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר 
 . מליי 5יט 3ן טסיס ומעטיו ך3ייו ' מתוה עליו מרכנים מסיו ס:ה31 סביל כי ,טוך

 : ננמ,ר עליו ס6מרו סוסכתינוק
 נרכם סמולין סיוח מ5ר סו6 פספס סדעח מול סיכת כי דע . כוהב אליהו כלםרעל

 6וק מטנף כססמו)יך ומכס . סחקדסו כפי סדעח ונןו)ת , קרס כריהכפוח
 וסי: סר6סין סמקג6 סיס כ61 ע"ס ופגמם , h~b wno סךעת ימו) ט)6 לי )6 ,בכיית
 עזכ 1ל6 , 'סכרית כקות ח)ויס יסרק) קדוטח ר") , ככלונס ס6ומס כל זס כי , TO )6יןככרו
 הליכו כי סזס ממכס 1%"6 , יסרק) בני 4/3ימך עז13 ים( 6 )"לכיס סומר טדכומנתו
 (clrn ר5ס ט)6 )פי , שחס סקכ"ס וקומרו . קדס כרית "יח כגנסנפיס סמקג6סו6
 ס6ינס סע)יוגיס 56) עלס סתמתוגיס 56) סעו)ס )זס ר6וי 6יגך ססי"ה Jhnb ("61נוסק

 )1 6וי ויחחוס מלמרו )ססכיס סקכ"ס יר5ס rb יכ3 , כלו( )וס S~rn וכמיס ;מוט6.ס
 מנס כו6 ומנ61ר .וכו'

 סיס )פי ן וכו' הפוסל וכל : ססתמ)ס 6מר סוגך סכ) כי סקר"
 טסו6 מי נכיר 6מד סימן גתן , סכל כעיני רטעיס )סיוה רו5יס ס6ינס מגפיס 6דסככני
 ככ5 מוס ומעליס מרע עין 3ע)י oo1 , ס6דס מונני מחפפים 6פר 6וחס ומס ,פכו)

 יז( )מסלי O~D סמלך ט)ננס אמר : ט"מ ס"מ)) ממסכת סרע )מון עכין ויועתק .סדנריס
 ע סוכ ססמוכר סו6 ירוט ד3ר 5ur רני וכהו , ונסללו )פי וליס )זסכ וכור לכסףמלרף

 , סרסעיס מעטס ונזעיק כועס עסיסם כמוכר וסססך , נדיק כסול נו סממ,יקיס ,סהכנניס
 ופסוק , 6וס כגי )כות )סנחין הוכ) כוס כי תסתפק 6) וכס . מעות 5ך כו סיטשיווע

 : וגו' מלרף or על לגו יםמל6
 סיטי) די ל6 כי , עולס ט) הלכמו מדכר טווינו מי וכרי מס . יבו' למות אדםכוף

 6מר ססם6רוח טסי6 כתקותנו bSh , ולדמות נמס סעסויוח יתכרך נכריוחיופבס
 וסוף )מות ס6ךס סוף כי , 6מי סכסמס ומקרס ס6דס מקרס ויקמר יכפור ,ממוח
 00 )ניחס סכ) טכסם בטוס ס5ד , 06 זס סכין מיתרון ירגיל ו)6 , )סמיטססנסמס
 כטמו5י6ין הכטיס רטטי 3ין מרקך סויות טמ)6ך 6מר " ל5ר.( 1'יסל )פ' ס,סר כס' וסנס .עומדים
 3ין מורגט ספרם ירקו 1)6 כלמיון סטגהס סכטיס כי )וס טירמזו S1b' . סקכרוח )כיחממת
 לסכמו מספר טסינו מי מקמר ו,סו . ניגוחם ממרקי צטטן וסק , סכסמס וכיןס6זס
 סקוס כין 6טר סגדו) סספרט )רקות )ו סיס כי , דעתו )פי eib לוחו וגגס , ערסט)

 , קומרו וסו6 . סרות 6מר וסול מעיניו סכסחר ע) יעיו וסול , כחייססוסכסמס
 ט6ש מס , המעלס יוסיף כטייס ~'CI'DI כ) כי . וכו' חמש בן אומר היה ך,ךאבד

 6דרנס , 6מח 3חכתס כומדיס ינניסם וכ) 3סם ספרט 6ין כי ככסמוחכן
 סצק , סקוס ט) מיחס מר 06 סטי"ת כי ולמר . מערכם יגרעו 3טכיס טיוסיפוכ)

 מת כקלו מ6ס ו3ן )סומ מסעים כן כי , nlr,ain )מוסיף ככחו 6ין כי יטן סיססק5וכ
 ויי אסיף )עוקם כעכעי כזמנו 6נ) , סעו)ס מן וכט)ועכר

 ע) געמון סכג)ס ומן .
 שכגלחי : ס"ק ג,. כרכנה ע"ס ס:6 .ןן"
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 4ך כה : סוללם סן ובטל ועבר טת ושלו מאה בן , לש"מ a~pet: בן , קנטטהשמונם
 לא ומנה , ma עלה נסע ממ"י ו?ה ן בה ךלא 4ה והפך ?ה הפף אוקיי נגבוגנ
תזוען

 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיר טהרבפירושי4
 חעמיו ומ;ס , )עטות יכולים סעמיס ט6ר סיין מס , וגו' לעיני וכעתכם מכמחכס סי6.יי " )יכויס סכחו3 וכמ6ננר , לירחיך לפכח 6סר סוכך רכ OD ל6( לחספס כקומרו ,ייסתר

 6דס סוף קומרו 061 . סרסם 63ותס טפירסחי וכמו , וגו' גד" גוי מי כי , מטלחכס ע).
 א סהג6 כנרי סם למוח)

 6ין כי , וחסו 6פק דבריו כ) כי ויקמר סעו)ס טיסכיל ירסס ן
 6י1 מכס על כי , )מקרץ מננט 3ן וס61 , סייכור והננס ס3סמס-זולתי טל להדס.יתרון
 כקלחו 16 ט6מר מס נכל ומגו סו5י6 סל6 מי כי ולסורות ן מיים סכעלי על יחרוןלו

 : לו יטעם 6כ3 וחיך חכמן מלין 6זן כי , לו ייסב 6טר יכחר וסמעיין , ככסעס)מטכ
 , וט' סר3יעיח וכסיס , טרליס לכס יסים סיים סלת יע( (blp'l קומר סכתונ , חמשבן

 מכן קומר 6חד כתוכ , למשנה עשר בן : כקציעות ילננוד ro כנגס ססדס ען וס6דס'
* סל" מי "מרו וכך , ללמוד מננס 1 כילד 60 ועברים ממט מכן קומר "חד וכהונטלסיס
Ob~6ום מנטסס חמ65 6( )נר6סיח , לחופה י"ח בן : רולס 6יגו סו3 כחמס יפס מיננן 

 לחרי לרדוף ד"6 , מזמו 6חרי , לרדוף עשרים בן : 6דס סעמיס י"מ וינן עד,נ5למנו
 כהיכ כן כי , לכח שלשים בן : סחלמוד מן חרס עצרי ככר כי סהויס פסקיסחורס
 בן : וגו' ל3 לכס ס' כחן 1ל6 כס( )כנרים , לבינה ארבעים בן : סל:יס מכן ד()נמינר

 , לזקנה ששים בן : ט5ס יחן "גל , עוד יעכיר ו)6 סס( ):מדגר ךכתיכ . לעצהחמשים.
 שבעים בן : זקן פני וסדרת סס( לייקר" תיגס יכפק6 , ככלת תכוץ ס( )"יונדכתיכ
 בן : וגו' 3ג13חח 61ם 5( )חסל'ס , 4נבורה שמונים בן : הקוס טיכס מפג. ,לשיבה
 מלינו ל6 ועוד . )תוחס לומר רצוי סיס סיחי לפיריך כי , שנניד לסהפלצ , לשוהתשעים

סקור
 כקר"

 ינוי . פוחס
 : מ06 נן יננוח 6יך חסעיס גן טיקנר "תר.

 . כס וכלס וסיכ חמני וכס כס דכו63 כס ומפך כס מפך -מ..) גר:ח . יכו' אומר בנ בג בןבה
 כקטר כי , סקוס רומ למעלת למגיע עננס תכמס לרום חררך )ח דטתי לסיופירוטס

 ינטכת . ננ"ט וס61 , ירקו מזיונות כחוריכם נ( )יידל כדכחיכ , תמזם עננס 3סחספוך
 o~pbl ג( לעמס כדכתיכ וזקכיס ]כמוריס[ )כי6יס כמס CC3 כנע6יס 6דננתס על ט)נניסיטרלל
 למחזס חזכס 33מרות 6פי' כי לסויות , 03 31)0 וסיד 6מר ולוס , 1נ1' לנ3י6ינ(מ3גיכס
 כן 16 חמסים 3ן סיס כ* לומר 6דס יטי6ך ו6ל , וירמיס ממו"ל סכ6מכיס וסעדיס .טדי
 מחטכוח ידטו )" ומס . דרכו יורס וס6מח , דכר ידעתי ל6 6( )ילמיס יתנ5ל 6יך כי ,פסיס
 סיו כי ירמיסו טל ביסים וחדל גכ,ס ג"( )"עיס פירט וסבון . כרולס טגו ט5חו סכינו 1)6ס'

 : כלל נ,ס 6יס טיסחפק 6מטוכ ול" , סיס קטן כי 6מר ,") ור"כ"ע , לקטגיחו צוחומכויס
 כי פירוס . לך יתנ"ר כנניתהו , וכדומס לח"כ כס5לחח , לך סיקטס מס כל כי ש *הפוך

 , ויפלו יסרך) ימסו )6 )מען סיום כל מוכס 6ךס ככמ סמיככס ע)עמד
 מגחן לע"פ כי יצנזר , טגוס ממס נן למסגת זס וסמך : לעננו נגיד ס' סממו כןעל
 חמס ק5ו3,מן

 למקר"
 6מר 36ל , ככל מלק )ו' טיסיס כדי סככון 0לימוך סדר וסו , וכו'

 סעכוח ית63רו וממכס , כס כלזל סכל כי , כס ויכסוך ימיו כ) כס יחזור סג,כר תסדרגמרו
 6וחס (-QSD)k עטיך bS1 , עולס טל כסכמו מדכריס ט6יגס ל6סיקורסיס לסטיכסרוס
 T51D טסחיגוק זמן כל סוס סדו מס , טח ככ) ירווך ךדיס ס( )מכל' כי , סגכריוחכ5רוחיס
 טעס 6פי' ח6כו 1)6 כמדר מדר הדרית כ5 חחפס ולוס , כן תורס וררי 6ף סעסמ651
 כלוח טסן 0מכמוח ק5ח סל חמסוכ ומכי' ן ממגם טונס ננדס לך ט6ין , מזמכך6חת
 ימוס מי כי , סינע0 נוגס מדש לך 6ין כי כן סדכר "ין , ול6ופוח ולשכחות לרקחותלס

 לך טלין )ומר ר16י טסיס , מים טעם יתכ6ר וככן . ממגס מון ויסודותיסלסכוחיס
 גענס ג )ממזקף 5דס סוף כגי "מר ט' ר"מ מכ"ם סור גן "ר"' ,ז. כמטה ע,,א
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 המישי פרק אבותממכת154
 םווה לדרה r~eטען

 מישי
 %larlm~ : טשא צןכא יפים אוטם מא יוקא :

 ששיפרק
 18שר ששיר מגי : וקרקעם D~p שוסי ורש ן משקנה שלשת לשים שנו8

%
 1"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיר מהרבפירוש

 16לי כי , סמכויות ט% כעכור כן 6מר 6כ) . מיס קמרו ענין ננס , סימכםכונס
olbnnלך טלין סחכם ומודיעך , מוכן 16 סי)וסוף 16 רופק ט) 16 סגיוני ט) )מדהו 

k-TDג כלס סמכמוח ס6ר מקרן טוי יותר כחזרחס טתחדט ומס , עמס טהטוס ום)מוה 
 לטמרו כס )עוסקים כוחלם קווטהס מכח כי , סו6 כן וכקמח , לחון קדט כיןהמכייל

 יחוכמו ממכמיס סרכס כתלמוד סכמ65 כמו , עליס סמולקיס כ) כגגך )עמוד וגבורםכמ
 מהמזור , כס מפך סזסיר ולכן . ככריוה כחכמות יננוהיסס כ) סמו5י6יס סנניגיסמס

 תעלומות )ך ויתגלו כלמוכס ותסכי) תהזט ו"1 , תה)תס ע) וסופס סופם ע)המ)הס*
 טים ממכי כעלס )6 כלומר , טוכס מרס לך טלין ושמעתי . )חוטיס כפריס כפלימכמס
 חטגט onsl , 6גר6 5ער6 לפום כי , ממגס טוכס מדס לך 6ין 6כל , כעסקס סרכסכורה
 קרך על 6מוגחך הטיס כי , עוכס טחקכ) 6ל6 סכר חקכ) ט)6 די ל6 כי , נגרסבגי
 עיקרי כי , כס ספך למ"מ סטם סיחן וצ'סטר . עוד קליך חמוכ ע6 חפסידגס ולולי ,ס5כי
 יסיגו 61"כ , b~lb 5ער6 )פוס 6ננר ונסיכך , יטכח ט)6 לטמרו סיוע קמרי כלימוד5ער

 : סח)נמר חזרת סטכרעיקר
 Ytbn ו6ננר כתורס סטוסקיס )כ ט) דיר . אגרא צערא לפום אומר הא האבן

 , כמו נכל נס טיעסוק ונלכד סננננעיע ו6חד סנניכס 6מד , נןולס סטנם יסיגוס)6
 : ככינוס ע"ס תס6 ולוקי , כסס מעסק ע) טכר יותן )6 כי מחכמות כטלר כןל6

 ע"ס וחיי 6מת תורת לכו תחן ~otD1n נון וסכדי)גו לככודו כר6גו 6טר "לסיבוברוך
 מיינו עז ג( )מטלי וכהיכ , ימיך וקורך מייך סו6 כי ל( )יגריס כקומרו , כחוככוגמע

 : כס )ממזיקיםסי6
 רעונו ממדוח כריקן 6ס כי הסכון ל6 סחורם ם . המשנה בלשון חכמים שנן 8פ"ו

 לסלטנד גכוגיס סיו ים( )ממות ו6ננר מטרח כיון 1ל01 . סמסונוח מננןוחונעץ
 6פ סמוכעיס ולכלוכים סטומ6ס מן טיססרו סכגדיס ככוס וכן , 6טס 6ל חגטו 6לימים
 6ע מקרקס מטוכיס מדכריס מ)6יס לוס סקודמיס ספרקיס וב) . מסטגהסמנפט
 מתן קודם סטכתוח כ6)ו לקרקס כסגו לוס , לטנודתו אוחס ומעוררים לנור6ססגפט
 ו6ף , oro נזמן )6כוחעו קרס 6סר ס6)סיס רחמי קדט )6כטי טיהטוררו כדי ,תורס
 ,טכט6ר ולע"פ , ו6סכחס סחורס מסק ע) מעורר כלו מפרק וזס . 1"ל ככ"ט ע5מס)מס

 ספרקיס השית 610 כי 1)סוךיע )ידע , 6הר דכה כו 6ין ,ס , סרכס מוס כ6ספרקיס
 ו6ינ , Infc 6ל ננ5ורף סחורס rb לקבות כתעורר כפז טמסול6יס דנריו ומחוך ,סקודכום

 ש 6מר ננזננן יוחר סט"י מעכודח דכר כל )קכ) מוככיס יותר כסיס סומן סכזס 6)6ספק

 , תורה קנין מסרק זס כקרץ 1ל01 . עתם בכו יתכו5ן rh גפטוהעו קכלו 6טר סרוטסגי
 עוסק ויסים כקרכו כמיס חב6 סחורס נכריח כואו קודס סמסוכוח מסמנות סי)כטמס

 אמרס 5כיע רסוס חזייס , עקיכ6 ר' 6טח טכוע -כלכף כת Su ט6וננרס , לחמסבתורס
 סחמי3 ולוס . ס"ס עקיכ6 ר' ס) סוטו ורקס , רכ )כי טחלך מכח ע3 )ךבהקדם

ו
 : חלננייו ננעיר ר' כמקמר ספרק

 כעוסק יתייהדו כזיופן ךכריס כל טכפרם ס6' . וכריס ג' סמסכס כע)ססגיס רידוי שם . וכו' הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק כל אומר מאיררבי
כתורס
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