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 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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 85נכה ששי פרק אבוהמסכה

 שת אוסב , סשקדם טת אוסב ' שהזב ' כע נקיא , לו הוא ~אי ?ליקפאים שבל אלא עוד ולא , ריבה לךברים זולה לשמה כהוךה לעירקי
הנריעד

 יל יעופץ יוסף רן ההסיד פהרבפירוש
 סיס ודור ד3ר כל SD 6כל , 3זס סטגימ hSn מי ר6יהי כי , מזולהו 3טמסכהורס
 סם , לסיס כפורס  pe1D0  כן נתיימר  6יך  סומר סיס  ול5 , מתורס מעוסק כ).8ומל
  דכסיכ , ממנס למעלס 6ין מ6ו גדולם סענוס מדח ידוע כי , סךנריס oib,סיור

 ס6( )יפעים כס"ט , סקךם רוח )ידי סמכי6ס וסיף , מ6ל עכו מטס וס6יס  ינ()נמדנר
 המריס זכר וחיך , )כ )נסכרי לחכוט טרמני טגויס לכמר טוחי ס' מסח יען טלי 6לסיס ס',יום

 )חסל'ס סנ6מר לר6סס כתר עסתס טמכמס מס ויל 6ננרו וככר , וירסס .ענוס ונעכטתו;סיריוס
 )מסיי טנ6מר , לסו)יחס עקכ טכוס עסתס , ס' ירקח מכמס רהטיםקם(

 כב(.
 עקכ

 נמגין עחס סחמע כקילו סחס6 מן ומרמקתו 6מל Of כ5 ס6מל ועוד , ס' ירקח,ענוס
 יט ועוד . f(D1 לידי כ6 )6 עתס עד כי , וכוח לידי ומקרכתו ועוד .'נננעלוח
 ג לפירוטי 6מד מסל ממלס 561יע . וכמטכס כפירוס סמדקדק ינו65ס המריסזקווקיס

 , מעט מעט ומכעס מרעס סנלכוח כ) כבס כי , וזרועו ידו כמוזק מלך ס6מד , מלכיסלסכי

 עליסם לסמליכו וסטריס סעמיס כל ססכיננו כי , 6מת נבח סמלכוח כל על מלך,גססני
 ככס סר6טון , מ6ך גדול סמוכים סכי כין 6סר וסספרט . כמלממס 1ל6 כסייףל6

 וכוכ סמסוכוח על חמלס מלך כי לספך וסטני . סמסוכות והמ"כ תמלח ספחוחוחסנווינוח
 סעוסק סעגין זס ככמו . עכס וכן . עליסס )קכל1 סעדיגות מסהר rnh1 6חח כ)ינ161
 כו יבהו והמ"כ , 6חח כנח כלן סמעלוח )כ) וכס )נריח 1613 כיוס כי , לאננס.3חורס
 סמלך כזיכיון סו6 לטמס 3חמלס עסק טל6 ומי . ועד לעולס ככוככיס ויזסירוגפוטל
 . כלס סמעלוגש ויסיג למטיו סחורס מסק יכבס עי למעלס ממטס יעלס כי ,,יר6סון
b~nyמקיר ל' טל דורו ענין וגס . סר6סון טפסק ממקום מתמיל לטמס נתורס סעוסק 

 : 6מת ככח מרכס ליכריס זוכסס6ננר
 מקומות כמרכס כתכתי ככר . לו הוא כראי כלו העולם שטל אלא עוד,ולא

 כגני סדכרות סטרת סיו ולכן , סחורס כעכור ג3ר6טסעולס
hhh*~S ח' , מקמרות 

 6וחיוח וכ"ח וגו', 6ח כלסיס וילכר כפסוק 6סר תיכוח ז' כככר כר6טיח כפסוקשיכוח
 ו' bicn כיגוע סטטי יום כקר עסי עי3 ויסי 6( )כר6ס'ח ,"ל 61מרו , ממס 6ח7גב)
 סיס ,ס וכ) . וסקסם יימס 6רן עז( )תכל'ס דכחיכ וכו' סתגס חגבי כ16ננרסמסיון
 3חורס ומעוסק , כנו5י6ות לו יסיס כן כמו בתורס גדול מלק לו טיסיס נזי סילקות
 לטננס מחחלס עסק טל6 יני כן ולין , כלס סחורס כ) קיים כ6יל1 15 מעניןלכמס
 כהורס טסעוסק 6מר 1לז0 , סמ5וח לכל לכוח לו h"bl מהסלחו תסיס 5דקחו לפיכי

 מעולס כי כיקור מוסיף ואני : זוכס סו6 וכסלו לו סו6 טך6י כלו סע1לס כללכמס
 טרנון ס)קמ לקים מטל , וגו' ומסר ט) ס6לס ס:ניס יסיס ob יז( 6 )מלניס , וכו'יעיר י6( )דנריס כקומרו , לערכון לקחו וסט"י , ספק כלי סקוס לעכוית נכריכטפל
 יוס סיום עכור וקמר ט"ו 6ת לכו יחן טוסים וכפיוחנו , 13 ימיר טל6ממכירו
 כהדס , גגם מכל מסכר וס61 , וגו' כחוככם מטכני תחחי כך וקמר , 3י7י לכס"טר סער3ון וסוך , 3עתס גטמיכס וגתתי כו( )ייקי6 קומרו סו6 , פעולתכו סכר יתןכמעטם

nnick~1טכיריו )סקס 516לותי : 
 , מסס 6חד ט) סדכר טעקר בע"ס , רעים נקר6יס חה7 כרכר סמטתתפיס טניס . רע,בקרא

 כל כ6ומרס , כעולס 6ח מקייס סס"י וכטכילו עולס יסוך לדיק לטניס כתורסוס:וסק
 : רע כקרב 1לז0 ן סם"י עם סעעס הקיום מטתהמ נמ65 , כבי מגינם כסכין bih ניזון בינו,שכולס

ואפשר
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 -. וששה 41כה ומיגעתי ן יטה הגר. שת קששס , ששקים שת rN"th ןספריית

ומף2כהו
 ז"ל יעב"ץ יומף ר' ההמיר מהרבמירוש

 6סוכ 6עו רע ס6מד . מיגים סני סרעיס כי וזס . 6חר רנר סכ) 6סוכ רע לפרטנתפשר
 לפטר תסוף )זס זס רעיס וגעסו זמן ק5ת עמו וגח)וס כקמך תפגע hihכחמעהו

 ומרוכ כעעיו וייטב מכירו המע 6חו כ) טסננטו ס6נטיס כין יקרס וזס , כיכר מלויס3)תי ט6סכתנ~ ויסתהן דוו כ6סכח , 6סוכיס רעיס היו טנהמ)הס ססגי . 6סכס לידייכוילו
 )טמס bSD כהורס וסעוסק . ort כ6סכס מהחכרו  מכירו לעס  סלר 6מו כ)"סכהס
 טממ 11"ס , 6סו3 רע לקר6 1),0 . )סגי יומס )סמל יסעוסק : סר"טון )רערומס
r~c"4 פה16ס כפתע רק זמן כסתמדח ס6סכס קנו )6 61טח1 6ים כי , 6ס'כ'ם רעיס 

 וגו' נל6 פרקטית כקומרו , IDf ככוחי עקמו hh~tt )גני מזווג יחסו זמן ככלתייגסינחס
 : י6תס נך nhro סטממס כי , חטמם טממ 1לז"6 , 'יכלי :מסיק פס"דכמיס

 6טר 0טכר כסכט) לסיס, סל, בסורת סמוסס כי ככוי: כזפ  מיל גסעמיקוטסכן
 חוע)ס כעכור רעמו Sb 'תחכר ch~ לרע ךומכ וסי" , "מכהו תנטל עוכרכעכורו

 . רעיית )סגי ןוננס )סמס נהורס מעוסק 6מגם , ס6סנכ העדך נספקד1 6טרמס

 כי )עולס יפרדו )D 6?-. יס חוע)ח 1ג6 ככר יקב)! ס)e~Dha 6 , זס 6ת 6Orוסכיס
 )6 . כ6 6ו סעו)ס מטונות סט"י כ: יטמיע מן , ):מס סעיסק וכן , תקסרס6סנתס
 וסיס זונתו ונוד ס6ין ולע"פ כעכורו טילאו ע) סט"י .טפיע ו)זס , כ)) 6סנחוהנט)
 356 סט"י יפגם )6 כן , ספונות oib נגיעת 6) פינכ תיגו ססו6 כמו כי , טיחרכך16י
 ספוכס ס6סס כי , 6סוכיס רעיס חטננח טמח h"rl , זס כסכור ויקיימסו סלורלטע
n~DbbSn ס6סגש כן )6 , ותככדכו ח6סככו סכים כרכי )מ)6ת כעכס כיד ספוק יכיס . 

 . קרוביו וכ) כעכס חק)) תתק5ף תרעכ כי וסיס ; )ס י5י מפקס כממת גי elh ,0רעס
 כטכיbSh 3 נזון 6יגו סעו)ס כג כ6ומרס , )1 סו6 כדקי כ4 טסעו)ס 6)6 טול 1)16)ז"6
 טסות כעכור סעלס כ) נען כעמרס 6סר 0סכס רכננו , וכו' )1 די כני ומכיכם ככימגיכ6

~CID

 : )טמס
 ויטתול , דכרו עכרו 6נסיס כמס כעיניו יקלס 1)זס . עגמו 6ת )" , וכמקום אתאוהב

 6וסכ קינו )טמס hSa כתורס סעוסק 6כ) . יתכרך )6) 1)סקריכס)סוכימס

~sb
 : עלו

 ומס כנורה דבק סו" כי , סצו)ס זס כשוכות מקג6 6יכו כי . הבריות אתאוהב
 מכס )ו 6ין כי סכריות י6סכ תכן , סעו)מייס סעכיגיס 6)1 )ויעסו
 . וסככור וסתויה( סקכ06 יסרידוסו )6 06 מינו גגי 6ח 6וסנ סתום ונטנע ,)טיטנ6ס
 טיקריבכו כגלפך סוף )6ין ננחרכס זכותו כי , כט)מיתו ננוםיפים 60כסים כימ5ורף

 : י6סכס ולכן , ית')עמדתו
 CSIDS מקכ6 )סננם סעוסק חס , מ6ד יטממ כסער עזרתו סרו6ס . את.המקוםמ.פמח

 וכתיב כו, ~Sb יטמא ולכן ; סם"י יעח ע) עוכרים כסער ol~llbכסיריוס
 נמ%5 י% )עכוןחו סמנטים יקריכ וזס . וכו' יטממ לעולס ס' ככור ימי קי()מסריס

 : כ"ס ממקום 6תמסמם
 סם מתורס ונכרי , כסופם ויכריס כהמ)תס טרכיס סרע י5ר דירי . הבריות אתכמרמח

 יטר36 סימרו וכמו . כסופס לופים תפח מדכט ומתוקים כחמלתם קטיםכספך
 30 כמסגת כתכחיו וככר , מטקס ע) חשק תוסיפו סכ' נפעם תסמע כעטס כי()טמ1מ
 טיכנסו על ומע)תס מתורס ממיקוח מכירים טיכס וס6גסיס . שטס תריסו וכי'טירקה
 . 6פ מטממ )סמס כהורס סעוסק גקר6 ו)כן , כס יטממו ו6ז סכטימיס דכריסכחוך

 ""פ גמ"ח , ולנפט מ)כ 0ס כי יען , כ6נטיכ גךו) רוסס יעסו רכריו כי מגורף ,כנריות
סדנליכ
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 ל2* יושרותי , המשא מן י1מחהי , ig&?1 :שי סטיי צריק ומאת * עמש:"י, 187'מס ששי פרק אבותממכתי
ןכמן : 1מנשרהו t$bi טפשש(

 ז"ל יעב"ץ יוכף ר' ההמיך מהרבפירוש
 סמינר זכרי למכיר סו6 נוול מלרף כי 6מך כחכ וככר . עוטיכם נגפי סיו65יס"(לבכיס

 - . מיד סכריות לצמח bhvh*k כהורס מעוסק נדע יסיס ו"ס , טומעיסס 63זגי יכנסו)-6ס
 , פקסי כמטר יערוף לנ( )דכריס על , 16לפני כמטרף יכסס טחרגס Orl . סנעימיסצזכריו
 סו6 כקילו 3פ"6 יערוף ועמס , b~D וכסימו , סמים וימתקו פי( )סמנת.וחרנוס
 ממנו י5טערו טסמפר כמו כי וקמר . סימי עליו יערכ קי( )תסלים מן , ככי"חיערב

מקנסי-
 וימחק כתמלהו יגור כי סחורס לקם כן מייסם, כו6 כי טממ ל3ס ועכ"ז לטעתו

 לטמס טלק למך סיס נחמלס כי ע"3( פיח כל6ם,ת )יחל פע 3ן יוסי בר' מעמס .נמוש
 : לטננס כס ועסק סתורס טממתוולנאוף

 וכ65תס , יהר סמעלות לקלס סוס ססלס וכס כי סקדמתי ככר . ויראה ענוה'.1כ:לב,מהף
 D(C1 לידי וכ6 6ער סל6 7כריו ונחן . נען לעולס ככוככיס כו יזסירו לפוע).

 הסור ל6 ימגרס חנניך ולמזם כע5מוהיו וכטמן כקרבו כמיס תכ6 כי , ומלכמהו6ל6
 ספץ פועל סיס ל6 כי , וילכטני לנטתי 5דק )כס( 6יוכ מחפ6ר סיס ולוס , 6חח טעסממגו

.OD~כלסוט סיס 6כל פעס ומחכטל or~ לפענניס 5ריך סמספט ולטיוח . תמיד זכק , 
 כנ;ו תנגיד ס6דס יל3טס ל6 סמלכוט*ס cib כי , מטפטי ולכיף כליעיל 5מר חם*,.%

 נ;ס , לנופו י5ךק hs 6ס ס6דס ילכססו 1ל6 , מהמחון מהלוק 6מר לנטי מסמוךו:לכוט
 למוכו , מהפט טומרי 6טוי קי( )הסיס ז"ם , רכים (ol~)b יבק כי סעליון כמלוק כןזם6ין
 עת ככל 5דקס עוטס חמר נ5דקס המכס .טמור

- 

 : 5כיע( ךסוס מזייס עקיכ6 כרכי )כנעטס
 , ס' יר6 ס6יס מי כס( )מס ס' Dh וך6 6יט הסרי קינ( )כס תמיד סכחוכ מהמר לעייןלראוי

 מ5ימ ול6 , גו' ס' לירקי ג( )מלפכי יר6יך לי יס131 קיט( )סס וכן , סט"י 56ל סיריוס לעולס.יסמוך
 ל6 כי , כלל 5רוף מכלי כעומס יזכירס רק 3עכוסבן

 rs) )הסלט רק 6רן יירפו י6מר.ועגויך.
 כהר מכמס סעטחס מס 63מרס רז"ל לגו נלוסו וספוד מ6ד, עכו מטס וסחיט ינ( )כמדגרועגויס,.

 סגמנע כי וכיקורו . ס' ירקת עגוס עקב כנ( )מס' דכתיכ . לסוליתס עקכ ענוס עטתםלר6טס
 פסק תכנר ו6ס , י5רו ויכנוס 'hDn 1ל6 להטו6 לו לפטר סיסיס 06 , פנים נסנימסחטך
 רוממוחו מ5ד ססי"ח 6ת סירק ומגס . 5ן כטוס למטוס לו b"~a עד סרט י5ר כסנימנו

 ככ5 6חד רגכ ססו6 סרוממוח 5יור DD(1 סיתעלס לפטר כי , bo' סלופן סו6 ,:גוולהו
 גדולתו מכמין סמכו כמגס , כירטס הדרים הורי וכמס , סחי5וגיה סירוס כערך ג6מרזס כי , S~1h ל6 ומטרחו ל6( )1%נ כפסוק תכחכחי מס כטעיך יקסס Sbl , וימט6ינניו

 ניול יחורך רומננוהו 5יור bo' ו ~by על מעלות סחי 1ל1 . ססכלות מן למכמס*ייון טיס 6גי וי6יחי נ( )קסלח דרך על וסוך , ודלותו פחיהוהו 6ג נערך יהירךורוממותו
 ולזס , לנד רוממותו 6ל כערך עסיר6 יותר , וחסרתו פמיחוחו Sb כערך סו6 מיטר ,.55לו
 ולז"6 , נקררו נשר לנו וסענו , וגו' לגנך ופס מ( )דנריס , סל3 ג3סוח סעכירוח כלסרט כי , חסרונו כמעריכו סרט עכו כנפי נטנרו ככר כי סכ' . נךעס חסוכס נטללמעלת
 כקומרו , עמו ל3עמ יסכון וסטי"ת , לכ לגטכרי למכוט וגו' עלי 6לסיס ס' רוח ס6()יסעיס
 כיוח ולכעכור . עכויך למזכיר סו5רך ל6 1לז0 , מסם חר6סו , כתוככם מטכני .וכחהי ט()ייקרץ
 לסוליתס , ענוס עקכ טסיר6ס 6רז"ל , עליס ונניוסדח סיריוס מננעלת למעלס סמ~לסת6ת
 2 עגוס ומלכסחו ט6מר זס , יהפרזו ל6 כו ךכקוח טהיסן וסעגוס וסירוס . ענוסב3

 פעולך 6ל מתעורר ט6עו מי 610 יסר 9 . ונאמן ישר הסיר צדיק להיות,ומושכהו
 ומסיד , יירו 6ח ספורט ולדיק , לעטות טך6וי מס עוטס כסכעו 6למ כללמרע

 זכר ו6יך , עליו מוכוח מעלות וכמס , יסר חסיי ככלל כן 06 , מסטורס לפניםוכשטס

כים- 6מר כך וטמר זסכ יינךי 6לף פ ים כקני a'b כיתור Or "(6 6י1 , הסיד "תרסעי
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 ששי פרק צבותמסכת158
 ותו'יוף1ה4 2צה 1י ש 91ש/* שנאמר ן שבשןה בינה והוקשה תצה 9שט ךשך4ז ,4מה
--.

אם.
 ז"ל יעב-'ץ יוסף ר' ריומיר מרובפירוש

 המייד יו:) )6 טסהסיד 5פי זס להרן )י וסגר6ס . יספיק )8 וסמה) , מ6ס 6טיס
 לסיונה )עורכו סננסחד) מי מט) דרך , חלוקתו יסור )6 כלדיק 6כ) ן כמסיךוהו)עמוד
 סונף ס5דיק 6כ) , ננסס יכנס כ)6 6חת פעם יהמר טלh"h 6 , )כמכ"כ ר6טוגיסעעטרס
 לסיוע. מוסכתו סי6 כי 6מר . )עולס זו הוקהו )עמוד לו וטפסר , יום ככ)סמהפ)ל
 4 סכי )ט3ט )ו ומכס מיטל כיוסר קכועס כו ממסידות טתסיס )ומר ר51ס , יטרמסיך

 : נקמן כמקוס הקוע מסיד טיסיס , תטמן קומרווסוף
 טויי .דללו כמן 6כ) , )ך ססקךמחי מס 6מר cr עליך יקטם )6 . החמש מןומרחקתו

bSnסהט6 מן ומליטתו 6מר , hih כנרכן קטת, כמסמוי סרחק ומרחקהו 
olrDSולמסוס . דרכך ממטס אוחו טס אסכלתי וכמו , ידו ט) כ6 קס6 6ין סרבים 6ת 
 ,. מ6י לעות אמרת וננמיגס מ% טוכות rnh ככמעס , טוכומ פעו)וח טיט ועטור

 עקמך מפטיטיס ככסס כי , קטתו OD ס6רס -כור ע) סקדוטס 3טער ז"5 סרמכ"ןוכמ"ט
 4 קן )6ין מ6ו טוכות ופעו)וחס קדוטיס נקר6יס נלכד )ס"ט ומנווגיס סח6וסמן

 ישרול סכסמוח ע) 3יניסס וקין )סם סי6 מרפס כי l~nlhs ממכס 5דק )מפךוכפסוק
 נתמממר' , 6טס סל ס"6 6יס טל יו"ד כיגיסס, סכינס גחקדטו ז") 6ננרו וכן .כ))

 וידגנ ד( )כרוסית 163מרס מתורס רננזס סעגין 1-ס , 6ט Dh וגט6וו סטכעסגסת)קס
olborb יועחיך 33סו 56רך וסיס 6( )'ימים כ6וננרו , יויעס מחכור קר6 , קסתו מוס . 
 6מר , מעוק5ך 1)6 ננךכסך ג6 ע"ל , ס6טס גנן לנמרי טפילטו סחסידיס מן סיווכרר
 ססופ. סספעל לפי 6כל , והסר )ונגר ראוי וסיס מריון )ס ס' ויחן )ד( כרוהסכחוכ
 סכחוכ~ סטיך , טכסי כ)ו , טכסי וקלחו כסמיי קלחו , כפרל כסוס כססי כלו 16 , )ג'*תמלק
 ר6ויט ככווגס כססי6 סתורס כעסק וכן . כל) פס% חעווכח 3ו 6ין לס"ס כלו סיסכי

 )ר ונוח ט16) מטס מטס ירו עקמו בסנ6ת יהכוין מ"ob 1 6נ) , 1h'a )טמיסיערס
 נין מרמקחו )כעס כחורם ונעוסק כי 6מר 1)זס , הורס hb1 TDS מעולס )אויר 6%ט)6
 שכיון ו6חסוכ . ססקדמכו וכגנו 1 דכר כתוהו סכנתם זכות )ירי וננקרכתו וןכר ךכר ככ)סמט6
 76מ יפע)ס )6 ננין מיגים כ' סמ15ת נו', טפתיך כן3ר 6דס )פעמות 'ז( נהסל'ס כ16מרו or5דוד
 מחג וטמחח ט3ח טונג כמלוה , ספדם כפעולות הלוי וננין . ססי"ח כמלות Db hSמימיו
 ודכר. , 6דס ססו6 מנס 6דס פעמות , עגייגיס כ' יטחתקו כסגם , ורכים פריסומ15ת
 מקיינניסג יט סכ' כמין אמנם . קרונס סטעוח 6ין ho' נמין וסכס . 015 כן כי ית'טפתיו
 4. פרין קרמות טמרתי 6יי , הפתיך יגר 5ד עס 6ןס פעולות סיוה , סמ' סלד מן6ותס

 O"D סלמס or5 סרס ו%6י . כס 6סר 6:וס פע) נכבינו )6 סמ5וס ככחעחטפענתיס
 תפו סחורם. SD ורמז ס!גועס hhe~-h ע) יכר כי רע, 1)6 קוכ גננ)חסו ל8()מסלי
 ו6מ נזק )פעמים -ס ים מ6ד טוכס ססי6 אע"פ וקסתו 6יס מברת כי ידועסעטט
 עור וספ)ינ . D~O 6% כמכרתם טיס סטוכ חגנ%סו סי6 כי ו)ז"6 ן ממעט ע)סו6
 סתעי3 ע5 פצתי ר' וכמ"ט , סזקכיס מטל גד%ס סכמוריס 6סכח כי , חייל ינני כ3)ומר
 נ"ר: סירמוז ושפטר . היים ינני כ) חתכיך מי) 6סת לסכה כי ו)ז"6 , א ככיכbp 6טוום
 ונעאמקחר סנצ6 1)ז"6 , כס כבטקס טסתורס ס1כס 6סס כ6ס כמס s~r כ6ומרס , סתולסש

 : וכו' סמט6מן
 4 סכריות ומטממ 6וסכ )מעלס 6מ/ף טמרי מן6 , )עיין יט . ותושיה עצה מטנוצנהמן

 )פ ועוז , ~מס ר16י סיס כעלס , כי"ח מסר ועוד , rct כלי ממנו כס:6חסוסוף
 סעוםנ2 ככמיכת 6)6 הוטים כקרחת שיגס כי תסיס כעס כ6ן סתולס )קכו6 לנלויסקס

ומהפ)פ)
 4. ע"עיצי ן ש"נ ש"ל ש ש"ס ויל'ל כו"5 טבת כב"ס ה::תמ נו נ"ט 3גם גמש סוס ככ21ר4
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 89נע ששי פרק אבנהמסכה

 מ לי י%*1 " יט והקיר 994שלה כלנות לו ךנוס9ז . ובורה לי סיףשם
 ימ11 י"ס 4עעןטךף ןהלף,ןמ' ?שלשכי קקי פוקק ,יי ושג'ו"ף.ןיי

 ז"ל יעופץ יומף ר' ההמיר מהרבפירוש
 סל4 זס ועוד , כסמיעס סכם הטוח מקנ) 6יכו כי סטומע נכחיגת )6 , כסעמחפלפ)
 ל6 ועוד . סתם לכל ולהכל )יין מכיף יסיס כי , כן על ויחר )טמס ט)6 כעוסקימ65
 נפלתם מלי5ס ע כי ל") 6כ) . ו)וננדין )וננר )ו סיס , ונסנין סוסון or 6מר למססכיהי
 , היים" מתנס 6דס לכיי סוכל נחן ססי"ח כי חס , סחטך מן ומרחקתו למתמרו)מטך
 נומו יכט6דס , גיטי6ל מהורס וכן כללס טנכר6 )ו )ודעת יחירס חוס 3מטגתוכמ"ת
 כטס5רות יכ"ס , 5חחיס וכעמס ע5נס ע5ננס טסיך ככיכו) , סיגים כו ונמ165תהורס
 )הכס סטררס כמו ממט מ175י16ח

 מיחקתו גטסי6 סחו" 6מר וגכן נזם. 1כי51"
b~noD'65כמ5" זכות; לירי ומקר3חו מס 3דכר סכמ 

 סע5ס ממני ימני rb דיר נטותו
 כס וכקילו , 13 לסספ*ע יטיסו גדולס כמממס מס טככיכו) , וסתוסיסג51מס

 וסו"
 ן סכו

 65 . סיני כסר כנהינחם טננמיס וסד3ריס מקומות ככמס רז") וקמרו , 6מדלדכר
 )סנרינו כו 3טחס )6 עהס טד. כי , וממשלה מלכות לו ונותנת : ממ"כ מ"טירכס

 ס3ס ותסיס סטחרר נס יסחרא כי , לדפסו מוקט וסגדולס סמ)וכס הסיס פן ,ילסמ)יכו
 6ק מטכסו סדמיתוח נמטל1ח מעלי 6חר לרכים טקרס וכמו , ועלס מכמס מנונו"חקכן
 ט4 63כסגי6 סממו טסם ס"מר , ממנו ונסנין )קומרו כמסך טסות )פרט ויתכן .סהורס
 כתורס ונעוסק 6נ) , וסיף סס ויטממו ככוך )סס יסיס כככודו כי , ולמעלס nDSn לויחכו
hSrמעסו ט6כסנ6י סעו)ס כל ודרן. . נער 3יד קטורס כלור כידו מוכרחות מן לטמס 
 . כלכד מסננ6כל 6ל6 פורע קינו ככוד לו עטו ט)6 מי 6כ) , יפס כעין יפרע ככור)ו

 טיגיסו לפניו גלוי כי , מ5דיקיס מעוטר ססי"ת ימנע ססנס טסו סכהכ מי סיסלככר
 כי , מינניו 6ת פוסק שאינו כמעין ונעשה , עוד וקמר . )נפטם מוקם ויקמו כולעחס
 כעולס יסיס ונקי זך כטסו6 6כל , מיכויו יפסקו סטנופת מן . מטחת טמקורו'סננעיין
 וע"כ סזכוס מן וקרוכ סמס6 מן רמוק רמוק טסו6 )טמס כתורס סעוסק וכן .לוכע
 לימודו חמלת מסי1ח )ו גממך זס וכ) , ו)פניס )סגי כולו טד ססו)ס כמ7רנוסלעמס
 קכו ותוטיס סע5ס כי ועוד , ממקורו נמסכת מפסק 3)י סמעין טכ3יעח כננו ,)ס"ט

 סיו סז6ח ססננטלס וכקמח . ממנו )ספרך ירפו ול6 נו הממתס מסנ6חס 56)51כסני6
 6מר יכוליו נמסכו 6יך ועיין . מממס מהוך 6)6 כ6ומרס , )ככו6הס סככי6יס 3סמוכין

 : טפירטתי- כמו ממנו תסכיןקומרו
 . וסכמיו חסריו ספורי 3ין סז6ה 061150 סככיס כמס ידעתי )6 ם . רוח וארך צנוע;1דטי

 קולו טכטמע עד עומס )סיות כדרכו וסוכך סננחגכר )כסר ססמטי)ו לפיוסג")
 סירוס ומזמירו 6)יו פכיו מזר ן 131' לריס מיס מק1ל1ת 5נ( )תסל'ס כקומרו ,למרמוק
 ע כי ניע . וכוח קיוי ומקרכתו סמט6 מן ומרהקהו כקומרו , כעגיגיו יחפרסס ו)6לנוט

 טכע כי , 04 מרחמך 6ורייח6 כקומרו , 0מע)וח כם6ר 3סכע סחורס חכי6ס.ממעלס
 כנחש טסמל6כיס יועח וככר . מולס י165 3ל מעלותיו )מזק נלכו מקוס טיחן)מכס ראוי כן , נפיו ירומו )6 מינניו סיחרחכו מקוס לו יסיס 06 כטננחגכר מספסר כמו ,י0ו6 סלטיי )טון , רוח וארך . ס5וו6ס 3,ס חפו) עזס , טסו6 כמקוס ויהפרסס סיחג)ס ו3רלכל
 וענוס חט6 ירקת 0מע)וח יקיר 3ן פנמס ר' מנס ולוס , גדול נרפט וס6ופכיסכרוח

 : עמרים כוכוח לו הווין עלמו כזכות סחיס ז"ל וקמרו ,ומסיפוח
 וסולו 63וס נו ]6ים 6סר ס6יס ס6' . סעגוס מדרגותי ס"ס סזכיר . צנוע מיישי"א

 לופים 6רך 3ין 6טר וסספרט , רוח 6רך סנ' . כ% מהגבס וכלחי למעטיו5כוע
Yb~לות וברך , )טנקס ומבריך כועס 6ך מסרס כעסו יר6ס סל6 בפיס 6רך כי ן רוח 

קטס

- --- - ------- - -  - --. - - -  
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 ששי פרק אבנהממכה140
 לך3 צן :הושם ויי אסר ב : סקעשים שי 2י מישמש ימוש * מומניש

בכל
 1"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיד מהרבפירוש

 יככ" SD 06 כי יכעיס 1)6 , רוחו יקריך כסוגן טל6 דכי )ו עטו elh 06 , )כעוסקבס
 . עדכנו טל מוח) וכפט ןכק כזיון יכזוסו אפי' כי , הלכונו על ננום) סנ' ,סננורגס .גדול
 לגוע סכסננית ינפט ככגי , סגסטות סלט ככגד מירגוח סט)ס 15ha תמ65 תדקדק61ם

 כאילו , סכסננוח עם כטחחפכו כסס 6סר סונריס 1 סכסך ונניח וכמסג) וכננטתסכמ6כ)
 : סמטכ)תסכפס ככגי עדכונו על ומומ) , סמיוכיח כגד רוח וארך , נוס )כסמום טרף טס61 ע)מחכייט
 ו6מ5פ החרס )עכוס כי ומהטוכס , ענוס ומלכסחו 6מר וסרי ומ"ח . עלבונו עלומוחל

 s~nh , ככויו כפי סכ) 6ת 1)ככ7 6דס כ) כפגי רום טפ) )ציוח חחי .וסוף
 מומ)ין סי , כלכם ממחם 6כ) ננטיכיס ולעס מרפתם טוננעיס עורכים ועיכסטלוכיס

 ומומל 1 סכ' ומ)כטתו , bo' סכריות 6ח מטננמ . סעו)ס ככי טיכס כלילו ע)כיכסע)
 וסגורם , סע1)ס וסיס טומר כמי יכק סו6 סרי ננעחס כי , ומגדלהו 1)ז"6 .סנ'

~bri וכריססני , 'bo מחורים לכריו רמ"ח טססקס מ* וסכ' , וננעימוחי 3סטן"ה ס6מוכס 
 , סנ' , כלכס הורתי עס , ס6מיגט , 75ק יודעי 6)י טמעו ג6( )יפעים ס6מר זס .6)סיו
 . כ) 6מר nhrc סמע)ס מזכיר 6יר ר6ס גס ורקס . וגו' h(c1 הרפת הירקו 6) 6מר1ל6)ס

 סטתוכ ומ"צ . רוה טפ) פוי מקד מ6ד כנוצגת בכחכחי מס כ) ע) ננוף ונס ,סננט)וח
 רננ"פ טסטקס בנני ,ולחי ס61ק o(~oh5 כמעלס תמ65 )6 כי 1 5ךק יודעי 6)יטמעו
 )ו, גמטכ )אמס כתורס מעוסק וסול , טכתכתי כמו לקסיו מתורם גידיו וטס"סקמליו

 , "1גנרו וסוך , וכר יחסר )6 סדכריס כ) קייםכקילו
 קייטן כקילו לו כחטכ עטס ס)6 ננס 6ף כי . המעשים כל על ומרוממתוומגדלתו

 מיס לך טפין ע"ד ססו6 ואפשר : טננעטיו כל כמפכח st/r ר"י וכננים .ומטס
 סן; , כעולס 6טר סמעטיס ננכל יותר סתורת ננ5ד ומרומס מנוד) סו6 כי , סימכסטוכס
 מגודל סו6 כלס ע) , ס6)סוח 16 טטכע מעטס סן , סתכוכס ממטס מן , סרפו6סמעטס
 וחוקרת. דורטח וזו , סטמט תמת כעטו "סר סננעטיס ככל דורטוח סמכננוח כל כי ,ומרומס

ככור"
 6כחוכ. עוד )חכנניס 6)6 כנוד ולין וכננ6מר . כמעריס כ% וטוטלי. סעודם כ5

 גיו) כי גו( )תסלים קומר 6הד כחוב , ז") סומרו מס ע"ד )ונזר עוד 61פסר .כת"י
 טלף, כ6ן לטמס כ6ן קטיף ל6 , טמיס מעל גרו) כי קם( )מס סומר 6חו וכחוו , סנניסעד

 גמ65 , ככורך וחדכקלו טנניס ניע) והרומננסו תגד)סו )טפס סתורת 6מר וטס ,)טננס
 6נז סעוכד כי , סו6 כ6ס ודכר . ססנניס כל תחח נעמו 6טר סננעטיס כל ע) ורםגיול
 כעכדימ תסוו 6ל נמטכח כננאם , ננטלס סכרו )חח טויו , פרס )קב) ס)6 מכת עלסמלך
 וסחורתן, כגוף סעו)ס כי , סטמט תחת כעטו 6סר סמעטיס כל SD לפרס ויתכן :וכו'
 כקדים 6ומריס ט6כו מס ע"ד סמ6מר זס ויסיס , סחומר על מוטלה וסכקט ,כבפט
 )ס6ער 61פטר טג6מר מס נ1כ) )ננע)ס מכורך ססו6 )ומר , וכו' כרכח6 ננכ)לעיבל
O)1DS. זרך 6)6 )פרטם בססי ס6י 6מר , נוט)והיו ק5ת כפרט טס,כיר 6הר 6מר וכן 
 , סמוקך כלקסיו דכק סו6 כי יען , סננעסים כל ע) ומרוממתו ננגןלחו כי 16מרו סו6 ,כ))
 וכחנך'יע גת( )דנריס כאונניו , כס נחימדכו 6סר סמע)ס וכיף , מ)ך מלך ועכר סכ)מ)
 כי-' , )ו סו6 כיאי כקו סעולס סכל hib עוד 1ל6 פירוט סו6 ומנדלהו . עליוןס'

 פירוסר כו' עוד ו)6 6סוכ, רע כקרא , ופרסיו , סרכס )דכריס זוכס . ופרט כ))סהנ6
 סמחכעב מגסס סו6 כמס בתורס )עוסק וגכוזוה 5פוגוה סננע)וה ט6)ו וכיון .ינננן)תו

 , אומרו סו6 .מפס
 מפורככם, . הורס מהר יוצאת קול בת ויום יום בכל לוי בן יהושע רבי אמר4

סו6
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 לורדת, להם אוי ואומרת ומכרזת חנרב טהר יצאת קול בת ליום יוםבכל
 נזוף. נללא בתריה עוסק שיאינו סי שכל . של!הורה טצהכ*4ף

-c~se* 

 נזם 'א( )אשל.
זהב

 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיר טהרבפירוש
 נדוץ וסוד , סיני סר כנעמד סיו לסכר6ות טטתיוין סכטמות סכ) רז"ל %6סו6
 לפעל כי651 ככח טסו6 סדעס קנו ומסכ , עבין לסם סמו מגריס ו6ף , ol5bסו6
SDחונן 6הס ר6טוכס סגזכר וסוך , סכיכס ידי c1b5 1 סמימר6 זו טעם וזס , דעס 

 ת5עק סכן , וגסמע כעטס ט6מרו מכס סכל גטתעכדו כי , מטס יו65ה קול סכת6מר
 כ6ף זסכ נזם קומרו וסוך , סעלכון טס סטעכור מקוס , מורכ מכרסקול

~srn 
 כי ,

 ורקס , מענין זס תסלוס חמ65 ספירות מוס מקומות ונסרנס . יטי6ל כל סם קכוסנזס
 מסכימו 6טר טכמקוס מהורס טססרס s//r סר"ן ~'ס ידעה ככר . סו6 טוב כיקוהו
 טכ6' , ננ)חנוס עמסם וערכו כגרבו עלמו כו כדר)עוננר 6ה לעכור ועמורס סךוסמלכי

 כי , סינ5חוס שכי"ח רקון סיס עזס , סטדיס כעמק מלחמס 6חס ויערכו 'ד()כיחסית
 וכור חולדס ע"ד , לסמכם לסס כרס וסמקוס , )זו זו שעוטים ס6ומוח ממס יךרוטססי"ח
 פינס דגר רנל1סי נס.( )מכס srtr ולזב , חורכ מסר יו65ת קול סכח כי 1לז"6 . ח.()תענית

 : טון מכפרת גלות עוד וקמרו , ליסערכין
 לפי ככון זס וקין . כס מסגיהין סובין מהורס 6ח סעולכין כו פירטו . תורה שלמעלפתה

 6כ) . מי וכ) לומר ר6וי וסיס , כתורס עוסק ס6עו נזי סכל מחריוט6מר
s~t)oכמקומך מתורס ככון כי , ומגורס ג,וף טכקר6 עוסק סליתו )מי 6)6 6יכו סעלכון כי 
 . סיגי סר ע) לוכוחיו עינדו טל6 עלמו על מעיד כי , לעלמו עולב סעעכ 6ל6 ,טומו
 קמסתיס כולס ועלחס סחטוכס כפסו )מסר סטתדל ל6 יען טיגוגס כ"ט טס עמרוו6ס
 . ס6ריכות )יל6 ממטל כ16תו ע"ס ט)מס וזווגת סיתם nbrD וכקמת . מרוקים פגיםכסו
 5וס 6דס , 1נ16גי רבותי : מטס יועתק לניסגס פסיס rD כמסכת כ6ס מט) כחכחיוככר
 סולר וסור , סלך יסיס טחמיס ננס כל לו וקמר , טעות כטחי זסכ ייגרי מכס סמלךלו
 1וימן

 16 , לכלום כמעיו ואינס סדיגריס מכוס סו6 16 , ימכט ל6 כי , סו6 מוטס וסלק
 גם חנן גם יזולף כי נעליו כאנוס יותר טיסמח , כמנגור סו6 סרי 6)6 6יס דעת )61ין

 כסר סיס ל6 כי כדעתו מורס כתורס עוסק ט6יכו מי וכן . ממכו עלבון טוססדעריס קני ל6 כי , סכרהיח סי6 סז6ת וסמלוקס . וננרנ~ות סונוח 6נכיס מטימל6 יותרמספוא
 . כסס לכפון מכוך לו 6ין כי , לממור כמרגליות ד"ת לו סיו לכן , סיעת טס קבס "6סיבי
 וסככון . ort גןול עלכון orlb1 . מטס חר6סו , כיבס 6ין דעח 6ין 06 סתנ6 ט6מרוזס
 פן . הורס לעולב ולזכוי 6וי כי לפרס כ6 כי , א וגו' ממסט וסייח , כמופרח 5לל1 כמוססו6
 ס' סמלך טכח5ר 6ננר ט"כ , הככדים רכיס כטלכין כמס כעעי רולס 6כי מכסהטמר
 , ממגו וןע ממלקוח כמו מורנס לימו סכווי כי וידוע , )מכוךיס מומזקיס סס5כ6וח
 כעולס מנוןיס סס סכס , סוס עולס ט) כככויו קוקס ר61ס ob onb סנטלגין dhוכך

nnboפטע , הזיר באף זהב נזם שנאמר : ככנכ עלימו יריעו יגורסו גו מן טמס וככו6ס 
 גגותיה כל וטל סנטים על ל6גטיס "סר סמטק כהכמסו סלמס ר6ס . כך סו6מפסוק
 . 6חריס ר5יס וסכ) דם מ)6 וסיס 615ס מל6 ממת 6טס קגכ.( )סכה ז") קמרו , 6סכחסמכסס
 תעתק , לכל ומפורסם גלוי טיסיס ננטל וסס תתחכם לכן , יקטיכו ל6 מומס לסס ינלט 06כסס
 גבוחו כי , מחזיר ייפס ל6 , מקד עד מסוכ דכר ססכזם לע"פ כי וסוף . ל6טסממכו

 כמיוחס כי , כלנסס לכהון שווי כע5:נס סכחינס זו , סנ,ס יופי יפחס 1ל6 לכ)5פורסס
סרס

 וסייח כטס~ק ופז . ים כס::1 ?רטון :ט:.ק הלי מטופ וגו' כעוטרת 5!13 ספמוק טחני , טויהן56טר*
 5וי תכרז" סכ"ק כקו וכי , :מסרס סו" גי' סטר י"ס: :"סר ססס!ק והגי , ר"ל הקללם נוף כו6כממס

 !ק"ג" י  הירס  פל  פפלכווס  )כריותלנס
 וא' מ" irr ה:!:,ן מ:1 מטרד

~??) 
 : !:ו' גדף
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 לב( ישטה ךאוקר . טעם נקית יפה שזה סויר בשףעקב

 יךןל~
 הטה כלהים אח

 סרות טלא סרות מקיא אל . הלחות ~ל חרות הוא אלהים מ~מבנחמכתב
שנפכר * זה קךי בהורה ךלעוסק בתולה. שמפק קן אלא חורין ון יף?שין

 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' החסיד מהרבפירוש
 וכן , עינו למרצית ס6דס 6ת וסיופי סתו6ר סיפהס רצוי וקין , למנזיר רומס otDסרת
 ]מכלים[ כן עוטס 1Yb ו6ס , קעו נתורח לסהעסק 6ל6 היכו סוכו כל כללס סטטויס6דס
 לסכלם סגזיפס ודין , ס6) מ6ח געף ס61 כי , מפו סננן ופגי ז( )"סתר ט"ד ססו6ס5לכ

 מרוכס 6טס obn עד , סגזס מנכס מזיר eih כי לומר יט ועוד . פכיו ולססחירולסחכוסט
 , סיופי מנזם כעס מסרת ס"סס וכן , כלפס הסיממו hS ממזיר כ6ף ססוor)c 6חר6ס
 . סכסמס 61ת ס6טס 6ח וסרגה כ( )יקר" ע"ד , יסתירסו ולכן ס5לס מכוס ס6יטוזס
 . חלוי מלסיס קללת כי כ"( )יכריס וזמו , הסרגגס כלורנס למל:ס תדפיס זוכס 6טסו6ס
 פניך עזות כו טיט כל עליו הלמרו פנים ועות , פניו הגויר o7b מכמת מ( )קמלת5מר
 וסיס ונספך סעזוח צוחו )יסתנס( ]יטכס[ סיגי סר על לוכוחיו רגלי טמרו טל6ניךוע
 למס . כפט לטמא מטמרת סחורס כן , סטננ6 6ת מססריס טסנויס כמו , 6מרלטיט
 , יוכיח:ו כן על כרעמו מסיקוס מוכס אימו סמכת כי פירוט , טוכ )מכר דומסתזדכר
 סיפם ס6טס 6ת סמוטק י6סכ ס6ס , כדוממו ל6 כיכר כום" ס6דס וכן , לו רעמווכן

 : כצפו זסכ כנס 06 6ף סמזיר י6סכ ל6 , כעורים צלוף סעוזכח ועחס ממסרון עיןויעליס
 כתורס עוסק ס6עו מי מרפת לגלות מפסוק זס סכיך . המה אלהים מעשה והלוחותיאפסר

 וסמכתכ סלוחות ט6פי' עד סטמיס מן ס' מ6ת סחורס rhrc ס6' . טעמימחרי
 סו6 גדול גכ6י ממכס סננחרטל ספק וכלי , כזו כלס סמעלוה ככל מעלס וקחו , ס' יוכו6
 רולס ו6יכו מועט כטורם מורין כן לסיוח טיכס סמי וסב' . סננלך מכזס וכקילולו

 כן סיס וקילו , ליס כימך וכספקיר6 סו6 עכדיס ננננטפמח כי לותר ים כוך6י ,לסרומ
 Sb סכמ מן )סוליתו מסתור וסיס ספדנות 6ור נו מתבולן סיס קרס מלכי כןשכמיס

 : תמריו תומרו סו6 .מפועל
 חוי* בז( )'רסיס מלטון מורין sttr מסמפרטיס 6מד ופירט . וכו' חורין בן לךשאין

1
 מלפנן כן גקר6יס סחטוכיס כי , מוריס 3ן ממלכך 6רן קטרך ( )קסלת 'סייס

 מדעת כי , ספירטחי מס כפי נכון וסוף . כ6ן עד , מסוכים גקר6יס וססמוהיס , חיורלכן
 וגוי כמכיס ממלכת לי חסיו cnb1 יס( )ממוח טס טג6מר סיני כסר יסר") קכו6סר
 כפחוקיס 6כל , סכעס ע"י לפועל צותו מו5י6יס וסם , כטרידיס ומ5ומ5ח כסיר ,קןוס
 סכטינס כי . )נך על כמוחס וטימסו זס וסכן , מטוכף דכר טסות ימסוכ כי , )ויחוס )" 6ןס ימ65סו sh עך צוחו יטנף כי , מזיר כצף סגזס מסל וסוף , מ6ד חסוךסו6

 וילכנגס י)ססיס כס סמחכוכן וסננסכע , רכ כעפריות מעורכת ,סכ כחתיכת סי6סטליונס
 לי חסיו ו6תס , סנולס )י וסייתס )מס( וכצמרו . מלכיס למנולת ר6ויס תסיסגדד

 : וגו'ממלכת
 שרקס סלים ייי ע) סדכר יעטס ט"מ , ומבקו חפזו יוכו סמלך ממעכס .והלוחות

 יורם נמרן וכססתל)וח שעו ע"י נעלס Qb 6נל , ססו6 כפצל כ"כ חפןטל6
 ונכנודו נעלמן סעי סר Dtns" כ6 ססטי"ה ורטיגו . לסכתו ורוב ומפזו מסקועל

 טיעסונן מי כי ר6יס , כחכו וסכתן , ידיו מעטם ע5מס וסלומוה , ע5ומיס פל6יסועמס
 : ומגולתו קומרו סו6 , עולס סל כמלכו וזנק סט"י מעמס מכ) מורין גןנס
 סע)כק סיימם וכמו , )עלמו מעלוי יימס 6יך ר5ס . מתעלה זה הרי בתורהוהעומק

סג" )" כי , טפירטחי OD ע) ר6יס , וסעי:ק לקרה פעכ לומר ממזר ועס .3של3
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 148עב ששי פרק אברהמסכה
 או אקד לקק כהטרו הלנשד ג ?מבז: וטבחלישל נחליטל יס71ףנה כ( מסיכייושלש
 ולבר ך9רים עש.י אלא טטמיהופל לסי שיא יקלקל 9לף שי נקייטששן ?:ור* 13 לקלנ וריף שסת אוה משילי או ןסין יביר אי יסד *כוק או אחתה?:ה
 נטלא * יזןדעי שלושי שקרסי ש א*"ו יאחה נה( תהלים שנהמר וקודענ שלו% 137הכאו
 הרים אי ש4 סטסי2של לטד 'יא ; ירשל נ 9(,י 1'י וכה 1י9ר קלר9רש

בכבר
 ' ז"ל יעב"ץ יוכף ר' ההסיד מהרבפיחש

 רמז וטלי . st~r מזקן ר"י כרכרי h5rl . סעו)נ כלנון לנלוה )cb 6 סעמון מפסקסב"
 ו6ף כהורס כפוסק דעת 5חדס יגכורס כח c/s ים טסהורס , גרו) עבין מחספס63ומרו
oh6( 6ג6 , סיני סר ע) שכותיו ענשו crn וכמ"ת , שפיס נוטפי 6חך יגעת 

 מתורס ע"י ככלתו ננהמ)ס )מון וזמו , סקרן עם )כ"נ קורס ח"ח wDn ינ.()סוריות
 הוכחם טומעת 6;ן , וגו' )כ יטנ:מ כיגיס מקור כ.( )מא' ס"ס ט)מס וקמר .וךעסו
 חכננס נעמר ס' ירקח , )ג קונס מוכהת וסומע גפתו ש6ס מוסר פורע , וגו'פייס
 סגוף כעכין רכ וסתוע)ח גככז יוער סמום כיסיס כל כי וקמר עליו וסזסיר ,סגפה מיי הלויס סטננע כהות כי )ומר יתכוין . ונו' )כ מערכי )6זס , ענוס כגוזולפני
 ש סריות מהוט כדוכס הוע)הו ססנ:ע מוס כי כי"ר ו)זס 2 מגסס כענין יסיס כןכמו

 ס)כ )ס"מ יספיק כרקוח מךסכי.
 כפו"

 המנס , סגוף לנרי ננ:) כקלוח סריניס סיכר
 וע , סגוף לנרי מכ) מססרנס רמוק טסוc~uo 6 6סיג1 , ע5ס תבטן טוכסכמועם
 )כ6ר וסהחי5 . וגו' מייס תוכחת טוננעח 6זן כי , ס:פ: כתועלת תלקמ ע5מסככמיכה
 וכרס ו;כס רקס כפס )י c~cn תפעו , נפסו כולס מוסר פורע כי וקמר ,הוע)חס
 טומע 6תנס , ימ6סגס ניוסר יפרע 06 , וקמו 6כ.ו מ5ד מתוקות 1%6 כמסכת5:ר

 תכנס סהוכמת וקם . כהדס קוהו יקח )כ התך יסית אפיקו כי , )כ קונסהוכמנו
 נמסך ססככוד כננו כי . ס' ירקת יכיג 6ן , י5ירתו ננ:ז:צת ס)כ קרימת עם טומעת63וזן

 טפט נכ5"[ טכעיח מעלס סי6 6כרמסעכוס
~Tbo 
 קדם 6כך נקזן הכ6 ס' ירקת כן ,

 , סמוכין )כ מערכי מ5ד חוטג סר6טמס כננצ)ס כי 6מר ובמ"כ . כל3 קניית5)יס
 זס ע) TDl'n ,ס וכ5 . מס' סו6 6סר לטוגו ננענס מלי ס' Db~1 סטייק-קי-6bkננלס
 למרס ל3 הסר מנס יסור פהי מי ז( ט לסט קך)פיס( )י"ס סזסר כספר טובחתיסננ6מר

 מסר 6)עזר ר' 6מ/ף ,%
 מסימכוה"
 ננסינעוח6 כיס )6ו כ"וריה6 6טהד) ך)6 ןמ6ן ,

 ו)עי)6 6וריח6 )6תוספ6 6)6 , )יס מיכעי 5ומרס )ו o~nb מחו , מכולך סו6ופנים
 פנים )יס קר6חלאיסי

 ממסימנות"
 6יך נפסיס ע) מס ד)6 מ6ן 6ננר יסודם ל' , וכו'

 זכיין . ונו' כפרך כסוס תפיו 6) לנ( )תטיס כתיכ וטין , )כריס יכטר6 נפ:6יסנוף
 וכקומרו . )ו מפט 1)6 סכם קותו )ו טסיס )מי וגו' זסכ כום כלצמרו רמז כקוטיטמר 6ני כך bprn7 וססת6 . ננ)כ6 ככי ועיקרון קכוט וכאין כוסו וכגייסו ךלעי)6 קדישךרומ משפי כך וכניני , ככ~6 קךיסין ו6טתכמו למ)כ6 כקזוסס נרמייסו למקיטי 5ךיקי6בשון

 כתורס עסק ob ס"2פ"כ 6מר ע)יו , )ו טלין מי ע) דכו , מורין כן ג- כ6יDS 3'וס%שת

 וממוחאי נהישינמנה
 מתרס .ממפני גהינ דיה וט ;כק ,ז.( ),הלן %ו', . במתז

 ומסגהכס , כמחכס 15 נהגס )כ5 מופקר טסות כמיכר כ5מו 6ים סעוכסכיון
 ,' כנעת ומגחלים) ניקמר לגדו)ס ע~:: 6) טנמ)ו וכיון , נמלי5ל ומנ:תנס כנתמר 56 נמלו6

 סוחר ככוקעיס 6)6 כוך 1)6 , כגין ומכמוה כנקמר מטפיפו סקכ"ס ע5ש כגכירי061
 סנוטך כננו )סיות % קפכר ית ן כג כ5ננו ח כסמאי , כ":;ףהי למס כוונו 6יך ר6כ . ינט6 בי6י3 מז )יכעיס טנ6מר מנכיסו כקכ"ס בו מור ו6ס , סיכימון פני ע5 וכמקפם טנ6ננרנקרקע
 נח)נצ ג כ:;( ללה כלו דפי 6 ס?נ נכש עשן"

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



ש.,,יי ש  

 ששי פרק אבותמסכה14.6
 אצ אחת הלכה או אחד פרק מהברו הלועד , 4נדדעד שיו% ובו קראו41יקד
 שירזה וכמה בפה שהה 2ל אהת אות אשילו או אהד ךב4ר או שסד8ם4ק
 ינחל4'ותכדסקם חכמים יבבוד .שניי,נמר לנכסים )הורה( אלא בבור יד.ואין בי בוהנהב
 .שומי גם %? כ:רננ הון וי ר( ונשלי .קשד%ר הורה ש4 מוכ נזין ן ב מי8מע4

יש כח( *)שם )ם-ליץ(ש
 י5 יעניץ עיף י" החמל שהרבעזש

 מדעת מן והית 1k,V סי על 6כותע רג4 יעמדו מי וסוף ן ועמל עיעס כל" שכותשתדח
 מ6ן קרוכ , ככה3ס 3ו טכפלו ODD יותר סככסיס מן יקנס חרון ט6דס וכמו , רכומיטור

 "D$ סו6 סכן וכימת , פכפחוח ככווי tSh מלויס סג6וס 6ין טימרו כמולסהג16ת,
 , יהנ6ס 6יך ססו6 מעמד b(1a מעלת ככח עיניו וריו סעי סר ע) לכוהיו רגלי"מעמךו
 , מנכיו סקכ"ס בו חזר ט5ס קוד וקמר . ומסריס סמלך כין לעמיר מעיניו ןומסוס61
 לסכין וסרוס . קוהו לנומלין סדעת כמו תורהו לו -סיתס כי כהטוכס לקכלו סו6 ר6ויוכי
 לגיסכם פנים ועז , נעס 6ין דטח 6ין 06 מפכח מהלס יעיין כנגעיו וטיכנסו 6לקיכרי
 יהנ6ר טפירסתי עם ועס קטר כלי גר5ס )כ16רס . מחבירו הלומד : )ג"ע פגיםיכוט
 טוהף סו6 כשילו לחצירו זכר ממלמד , נעוסקיס ועת ממוטת ססחורס כיון כי ,לך

 ורע . נפטו מ~ןוטח כו סטפיע כי , ס6כ 56ל ככן ככון כו לנסוג 5ריך 61"כ ,;כנעי16ת1
 6ת 3ר6ות י5וגכו יסר6ל שמרו 0131 , ססומע כשזני יצריו יכנסו כמךכר קדומת כפישני

 דוו 06 ומס , מק"ו טעם לך יחכור וננכ6ן . טגיסס מקורו סטפיט ית' וסקל ,ומלכנו
 16 לפרק. וככלמ6 , ספסוק כוס sttr סמפרטיס סכי וקמו , וכו' למד סל6 יסר36שמלך

 כי ט סטון 6ב3 . סק"ו ענין מס rrb לשוח 16 6מד למכור 5כל ק"ו ים 6מח'לסלכס
 מפני ככור כו גסנ כן וטפילו , כן ל6 ו6היתופל קדוטס נפטו מיחס יסר6ל מלךהרוד
 לנסוג טפריך כמוסו ממכירו סלמד וק"ו כ"ט , מקדוטתו כו סטפיע טל6 לע"פ יכריסשמכי
 טעמים. מטר מימך מכירו 6ת לככר יחחייכ ס6דס . להכסים אלא כבוד ואין : כ13ז.נו
 , לא' גרננס לכו גס( )תסרס 6מר . עלמו ננ5ד מעולס כסוף 16 , סכ6ס ממנו סקכלי6ו

 שיעם לצמרו סו" , מוכוח ממגו קכלגו כי שכהנו ומלדנו , סנו5י6וח לדון סו6 כיצמודו
 כ% 06סנדולוח, 6סך עמס 6טי לנסיך וסוף הסלחך סו6 י( )יגריס וכקומרו , יטענו,גילור
 ו6ס . ככוד כסס לנסונ onb חייכ סמכמיס מן למדח )6 6כ eib סתנ6 1ל1"5 .טתיסז
bbהטוכס עליו טלין סק"ו להרי רסיס לסכיך עוד קריך כיס מס טפירטהי למס החכוכן : 

 ינחלו מכמיס פסוק כי , ,ס על ז"ל סמסרטיס כל המכו . ינחלו הכמים כבודכשנאמר
 כדרך יטרש מאגס כח( )מס סו6 טוכ עחלו והמיכנס ורקס , קלון מרש וכשילשסיפו

 מריב וכסלים ט6ומר 3פי יסי36 ס"ר וכחג . טונ ינחלו והמימיכ יפול סו6 כטמוהונרע
 ערס וסופו טמהס וגו' כיחך יסי כמטנח יהסס ומס , נו החס ל6 מגונס סו6קטן
 סמיך מן פחק6 נפל ועוד . הספור רכו מאיות וכנוס , רע מלק זס ס' ונפרק .)יסנס
 6סר סמכמיס 036 כי לסורוהנו ר5ס כי וס:"ל . מרס סקרן 6ת וס:יהי נ( )תחכיי:נכי6יס אמרון , לסמ16 16  לטסיו יי( לייקדו סיימס 5פר ססמימ:  וססורס . כפסוקשיסיים
 כלס טסיכן סקיוטס מהורס מכמי 5)6 וסהכוכס כטכע הכנני 6עס לככוס סייכיסיקנו

 ופמינמכו וכקמר יכחלו, הכמיס ככוד כ6ן כלנור , כוכ ינהלו ותמינניס ר5יס כניל עזס .בתנוך קלסי כטס wn~h סס כי כס לעוסקים מככודס הולקת וסע , סקכ"ס טלכנגוחיו
 יותר פסיס גככד יותר מנוסק סמכמס סהדרוט כל כי ומטעם . כפז סמסול5יסוסחורס מכמי 06 כי סככון ינהלו ל6 כ6) 6ף זו3הו כקין מגמור סטוכ לסלן מס ן טונאונהלו
 מטולס סחכונס וחכננח , ססגיון מחכננח מעולס ססנע מכסח כי , וקןוסס;מעלס
 ס6לסוח והכמס , סכעינויס כ:רכיס וזו סכסליס נןכןים כפקור % גי , ס2כע)בחכסוח

כולם
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 145,עג ששי פרק אבותמפכר.

 עיטיי נסזב ' שי?1 ס:רץ הישיששה, בישורה ישים תאהלו בשלח פת תירה של ךן?ה היא שף ד ? משצושל
 ע41ן סשה שם 4של, בשה 'נבתה-ה ט~קק

מ
 ז"ל יגרבץ יוקש ו" ושהסי כיניבפ"-ש

 מוקרפ כטס טס 6טר כהורס ו;ו 1 סככד)יס כטכ)יס וורטת סי6 כי ינן , כק ע3פולס
 , כמכסוח כ3 על עמס סי6 6"כ , ס6דמיס ולדוגי כמסיס מסי סע31ס ככורך1יורספ
sblo'c)b סמככיס ו6ם . טס הכחכתי כמו ומרוממתו ומגן)תו וזמו . סככוד סייחן ר16י 

 avbl , עיקר כ) מסם 6מתתס arr 1)6 יןיסם סגימו )6 ומוס כוס ממזו 3כ)יריסס
 כ"ס , וכו' )הכמס יפרגן סים מני וימיתי נ( )קסלח ח"ד , כ6מונהס יותר סםקיימים
 כי מספור ומדלו סז6ת סע)יס כמ רגליתי 6כ5 , תרוייסו ככו זכית )ככדם~הייכי;

 : ננסער6ין

 וכ-ך ן גמודס דרך כנמד ern , מהגס וממיכר )ננע)ס 6ננל . תורה של ה"כה היא יי
 (, ד"ה כי , וכו' ככוך וקין סעליוגס )ממס טכס יהן ועוד . כמיכר טרמויעסס

 )ו ןמוקס טכטעס מי עם כי י") סמפרסיס וסירסו . גןו) כסורח 06 כי o~lbb"זגג
 וילך פריםהו כסרוהח מכו יכלס קילי )פרגסהו סירוימ טד מ)למוי יננכן )ו כי ,ידור
 נדון* כדוחק עלמו )5מ5ס )1 רבוי )כן , ברוך טכס )ט1לס טונ :כ)1 )עולס סמךסכל6
 כי  וסגכין . )ו וטוכ כמטפט יסנס )ו בנפטר גני 6כל , סער ויכימ סעיקרוהששת
ou(כז ו)6 , 6חייסס וכמטך סמורגטוה 6) נוטס נענעו ס6דס כי , יוכר סכ 
 ))נען )כ6 סזסיר ולכן , כ)ככס מטקס סימנס עי ממנס נורמין סכל כי ססורס6ס*יי
 וירודה , מכ"ח עם כסם גטתהפנו 5:ר וסח6ווח סהעכוגיס כ) עמנו לגרסטוריך
 ג6מרט 5רוהיס יכעיסוס כלי )רוהס פתוח הכית סחורס טחמ65 כדי ן כלמרון 05pQכן
 סנסמיפ כננו ככיח כנוסכות מכסס וכטתתנאק , טפוע ויססוע )גור כ6 ס6מד6)יס
rhויטוכ , זו 6ת זו ה5ר 1)6 )טווסן ימם sb סיחת כמפרט 6ננר 6טר כ6מ5עי סדרך 

 סיתכנ , טמס כמס )ך כ6סוכס הטחך ע) 6טס )יקמ לולס ט6תס עלמך מגע .סמ)ס
 סר6כו:ס 6ת גרס כיגיסן טיחפערו הלנס 06 6כ) , מיד טהיסן ככיתך 6תךסימכו
 סייככ כדי כלעריס ימרץ 6ח ססי"ת סניף ססעס ומזס . כמוס ססגיס עסהמוקעד

 3"ס מקדום נחן טונוס מהכות סלט ס.( )כרכות sttrt לנזרו , מהורס )קכל3עימסס
 כ% ר6וסו למדינס טנכנס )גסי6 מט) סיני כמדור , רכס סעי כננדכר קומרומפורס - ים תיכרגו 6:ר סגכר קטרי גי( )תכל'ס דכתיכ הירס , ייסורין יע"י וכלןליטרי)
 כ6ן 6מר , 3ככוד קכלוסו מרכס וסיתם לכליסית כככס , וגרמו )טגיכ גכגס ן כרמוסמדיגס
 חורכ סר 56 , כ6י)יס רקדו מסרים וינום ר6ס סיס סקכ"ס כך , סלי פלטרין כונס6גי

 יכ( )גמדכר כנ.( )נרכוח ~sttr לנזרו ועוד . סיני כמדכר סס"ן , כוגס 8ני כ6ן 6מר ,ובנכסו
 רכו כ) וכן , עסיס ענננו סממית כמי 6ל6 מתקיימה סהורס 6ין , ימות כי 6ןס כהורסז6ת

 . מפסטס סמטנס כו5י6 )מס ככן וכיון . מפולס המירס יטמרוסו כסרוחהו כעליווטסרמו
 ערס וכדמטק מטס כפקח ומוסככ , מטכמיס וסנניס מנירס טונ סו6 נננלמ פתתשי
 במדו וככר . יממרנס מתורס כ) וסמ5סעך , כהורס לעיין כטפרפן6 לקוס כעיכיוכטס
 סס)ם ישים וככשר , סתמריס ננעיר עלו קיני 31גי 6( ):~פייס 6מר ס-כס קרץללע

 : במטמע מסהעטניס יקם rb סליות טחי ניןמוטבע

 יוזמם משו עטי-ם ידרוס )6 כי , רבות פעמים כסכתי ככר . עמל אתהומהוהה
 תשש כי , עם) 63ומרו כיון ו)זס . ותמך 6מל כל סכנה כסי oh כיכתורס
 : כחמס סכמנו מי 6טרי 'ז.( )כלכות , טמרו וכן , ס)יננוך תפי )6 6גר6 ןגעי

 אשריר 10 1:בוו;[ כסכת1
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 ששי פרק אבותטמנתש%
*%T~itre ס4פ שקטנה נטל (שה ' ס:םוךף יוסר נבור טסכור נטי , לעטלףהה לפנטז סי ה הףאז יעושן נף ןכוב השק 4~ו:ם לף.יעךיף ךמוכ,?( 
 , % הוא 41משו * סוסים קרל הסיף ' ס?לסקם 44יל ?ויסשף ' ?ריםקן

שלמכהך
 ז"ל יעב"ץ יוכף ר' ההציד כחרבפירוש

 זס כי , יחי תסקל סכר וע"ד סכע דרך סו6 סוס סט1לס "וסר . הזה בעולםהפוטריך
 נמלטו. ויטממ סיחרונוח יפקוס )6 , כמעם הכע לסיות עכעו סרגיל 06רס5דיק

cOכנטולמ כסוך גני 36ל , סרכס 061 מעע Sb לר ר6וי כלורה הנח נכוץ כהלוות 
 כלקוב ידלגו ל6 ככויריס 6כל , וככו טכוריס כקילו 6( )יי6: וכנוקט , ו6פר סקללכוס

 יסיט כי נטורף , גפתו לטוכע 16כל לדיק ינ( )מלי ע"ס טלננס 6מר וע"ז ,סכרמיס
 ככר טל כננל6כיס מלמוח כי כעלמו ומכ61ר , סמ5י6וח מ,ס מועט 3דכר הלוימ5י6הו
c~bככמינתן הסרים סם 61ף , למ!י6ותו ס6דס סי5כרך לננס עטרכו ל6 5סר יטן 

 לסטינ יוכל מעלס 61יזו , הזולתו תלוי היגו יח' וסוך כו הלויס כס כי , טסו ית'3ור6ס
 וכסוף' , יוכימו ו6ליסו ומרט"ס , סחעגוגי0 מקלו עלמו לספסיט 06 כי נע1למוס6דס
 כנרת ית' ככלל טכר ררך , נתעגוגיס גס יטמח כנופו מוטכט סכלמומ כסיסיס ,5מוךו

 : וגו' כעזכ !דיק ר6יחי ע6 לו()תעליס
 מתג כ) כי לסורית כ6 כי וי") , כגלמן לזמר טר5וי קטם וכס , וג6כנן 6ל6 ט;6מן):מר סלי , תיגו , סכ6 כטולס or ו6"ה . מללהגם גדול סטלהגך 56ל י"ל וכן .5ער מיי והי וגו' פח יוכל וסוף ~cr כצקם מ6יכר יסיס ו6יך ק"כ . הזה בטולם.~lvr-.יך
 לכך סכנס ככל רק , וסמ5וה מתורס סכר עיקר 6עס סגופנייס נ!סיעודיס נהורסטכתוכ
 ועליסס , מהורס לומדי 6ל סכנס ס0 סמויה ויתוה , וגו' סמהלס כן כי( )סמנתנכ,נ!ר
 ר-ד ונקפן , סמיכי כגגך וכתרך , סינה6וס כנגד טטלמנך ולנור , k-ro כעולס למריך6ננר

 כהכרת סס כי , וכתר וסלחן גדול וכעס , 631הם ור3יהס חחיון ח( )ינריכ סס"ד ,סמכליח
 : וכו' מקמן , זס מ5י6וה מח"כ ופירס . לך יסהחוו 6רן לפיס וגו' ופיו , נסתו6ח0

 לקכנ n~SD רידוי 36ל , כעיניו יכל 6כל לו יעסו 6:ר סככוד כנן יסנט ל6סח:ס כי טירמוו וסג"ל , כ!יוהר כ:רהס לעוננך לכון לןקדק ים 02 . לעצמך נדולה הבקש 4.לה
 יטחזמ כה:נניס הכקדח יקר 6ח ס5ג:.ס כרקות כי , כלמס סירס ככור כצכורזמככוז
 ל.!מך4 נךיס סכקס 5ל , ך3רו דקדוק orl , לכמס י63ו לטמס כל6 וננהוך פסםלטיוח
 DtftO7 6מר וכז , סקכ"ס סל סמוכיו סי6 6כר סמננימס סחורס ככוד cb c5?Sכי

 , וגו' פני כקטו ל3י 6מר לך כן()תכלים
~Db1 

 כקטר ליטר6ל לכי 6ננר ולענקך כעכורך
 ק'צ ס6נסים ויקהו פגיך 6ח 6ני 6כקם פני 6ח כנקסם כי , 6כקס ס' פגיך 6ת ,יני

 לך טסות מכקט 6גי 6סר סככות כמ65 . ע"כ"ו מככן טס61 למי כך לדוך 06כע5מס
 % , וכלסירו כעביינו סמוננו זס עם ממכיס סדור מחכמי rhn~ טמעתי כך .1לכטכורך

 : פגי נקטו כצמרוהכקט
 מרוכיס: טמעסיו כל סטנינו סי6 111 ז"ל סמסרט פירס ש . כו' מלמודך יותף בכור תחמודוצל

 6עו,יולע ו6ס ן ממכננחו מרוכין מעביו יסע ו6יך ססקסס ז"ל ר"י כרכרי ,ממכמתו
 ותירך . יעטם OD טל 15ba סמעסיס לרכוס ועת נו סיס מקין וממסחסשרס
 טיקטק ומיד , טילנווד מס כל לעבות לעלמו טיקכל ללמוד ל63 ע5ס ,ח מגטסננסנס
 ועור . שימר סכ) זולתי לכנעטס שסרס סדם מסרק נכל 6ין ועור , נפעל טטס5הר כסרי סכי לומר טייך ל6 וכצן . ע"כ סמ5וס כל קייס כקילו עליו מעלין סמ5וה כלפקיו

 5מר ססרי ומיושר כסל נרפס , לכרעו מקמר .כטד סב12 ו% ביקום פססשהמיקס
 י5תני ,  מלמודך יוחס גט; ההעוז 51) לקטר כשל לכן . לע5מר בדולם סכקס Sbלאטלס

4ם
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 247 ערו ששי פרגן אטוהמסכה

 יח מלדיקה גו יסד תעה דילה ין : ש14סף ?כי לף שיאלםהאקיף
 וארבעה. בעטיים )נקנית( והקסמן ן קולאז )נ2;יה('בשלשים שהלקטתשכלכות
ומוערה : 6ץ כיס )6 סעצס*סרג

 ז"ל יעב"'ן יאסף ר' ההסיך מהרבפירוש
 % טבלית מננס יותר חממוד 6) , )ע5נזך 1)6 חורתך לככוך נפולס ליקט סרטיתיך"6ס

 בכיס ק) )"3חגס חת16ס 61) 5ויתיך כאסר כהורס ותעסוק טוך 6ת עעס 6מר.למ"כ
 : מטלהכס 3ךולטסלהנך

 . נקמת כהורס 6וננרו סדקדק מי ים . כו' המלכות ומן הכהונה מן יותר תורה בדולהי
 , וסכסונס סמלכוח כן ס6ין מס nDb' קנין סטי6 סחורס למעלת ,ס כיופירם

 גסוס וסכסונס טסנ%כות לפי וי"א , וגו' פיך תורח לי טוכ כפסוק כס"ך ט6כתוכוכמו
 : לקגוחס 5ריךוסהורס

 חסרת סי6 כי , מסכסוגס )תוסיס כפלים כי )סורות סמור כנס . בשלשיםשהמלכות
 לסס, סתטוכס וסימם נוכם, מ6ן ס"ו.( )נ"מ וכהמרו ע)יוגס, כיטיכס ולמעלס)מטס

 סמ6מר כע) מטס )6 כי למנוחם אמוט ל6 וסמיכות סכסוגס מנעלות . יוכימ כממגי כי'יכס
oos, סזורס 6כנזוכ סחירס ננעכוח ס6מגס ויידם מתורס. מעקות )ספר ומפיו יטעו כל כי , 
 סי"פ .  o51h טל  יפחתו  מלבו למי כ"ט סור  בלי ובריו  טיסיו  מסריומות )6מו (olb )6גי

 כמצוע ען טיכס ממעוט זס' , כמטכס עד כעלס סחורס כלמול סם סר6טתוחנצטוות
 ח)1יוח פסס ר") , מלסיו )כין כעו קמרות ז' ויה . סלכעו ננסלילי כסרת סס %ןזרך
 l~so 36ס . )כי מסריייס )6 , )גמרי סליננוד עוקרי ומ)ופיסן , כסס"י כטחנוגטוכ
 ותיגו עד כ"ז מעלס טסית לדכריו סייג ומסעוטס , סלימול טעימות סכת כלסומעלות
 כלמל מר4 כטי3מיס ל") , סנריוח עס כסחגסגו סס )"1 מעלס טסיי כסור6ס)שעת

 סו' שמנס . כמוסו מכמיס מכיריו עס סתנסנו סם מ"כ עד ומח"ז . יטרם ירךויךריכס
 , סם)0 ס6יט ל6 ללמוד סכ6 מדות ססס כרקס )כקורס כי , עיון 5ריכות ססומנסקרות
 . ובריס מסגי 6חי ~cr ונ") . ס)כ וכותה i'lbo טמיצח S~b כתחלס טיסררס רשויוסיס
 יתערס מעלת ססינ טככר סמעל1ח כקלו סנהעטר מי ימסוכ טל6 )סורוח כ6 כינ6'

 מכיר Olo טל6 חסרתו יכיר עהס 6דרכס , סוף )סס 6ין כי )דעה )ו ים כי ,יסמכמס
 6תס ס' נ( )דכים כגכי6יס 6דון וכננים , )נגודו תחלת סו" ,ס וכקילו , עתסגצך

 סוף טסו6 1 לסנזס TD15 וסוף סהכמס מן סגתפצל סימן סו' 6לו סי וסכ' . וגו'"סמלוח
 לו קונס bs 06 ממעלס )זו ס)ומדיס מן 6לף מני 6מו יגיע ל6 כי , כלןיסמע)וח
 ועתם . וכו' מעוסק כ) מקיר ר' כמקמר כס"ן טפירסתי ננס על ועמוד . ס:,כרות"סמעלוה

 : סנזעלות טניןלפרם
 ספרנייס כ) )סמוע )ו 6"6 כי , דכר מהון- דכר מכין נכון סיסיס סכ' .טפס יקבי סל5  סוד נור טיסיס ס6' . המס סם סה.רס נס0נח  סע5מיוח ססנוח כיזע

 דכר כב) סגו)ויס סונרים מעלמו לסכין )כ )ו )סיוה י5טרך ולס , צרכו.סננחמדסיס
 )גו ו6"6 , קור5גו מחמר כ* זכר מקוך דכר כסכינו יחטט פן )כפסו סיירך סנ' .ידכר
 , ירעו ל6 כירך עוריס מוליך כסחר כל מיודע ל6לסיו מיהפלל סיס מכון , שגיוסמכלי
 כל יסמוך 61) סחורס 6מר כמו ככל סיטרמ סך' . ונימס פמך )-:ס ינכסיעכ"פ
 מקורס לק-.rh טיטממ סס' .חפותו

 כנזון"
 מ5ש גלופן מעלות סס' וקלס . רב כלל

 למכבס )טקסיכ כ( )מסלי כקומרו ע"ס ט)מס כיון מלסם ולמר , 1"ל ר"י כתכם סורהיס'"סר
 כקומרו . ס' ירקח תכין rb ונו' ככשף הכקטנס 06 וע' הקרל לכינס 06 כי וגו',קונך

 טירמו , ככ' לכך חטס , ומפרכת הוספה כלי רכו דכרי מיסמע ס6' ט) סוסירלסקטיכ
 כי . מלמך לו 6ין כקינו כשמו וימצר ססננע מס ט:ל1 כעין .סו6 יסתכ) מרנוססמע
cb.קוני ג( נתסיס , )י מירס הן6;י כ( )י:: כש . תפלס .)טין , תקרץ 3בינס % 
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4 סאת י?טהןת * שמשוי , סן ואלו * ךבךים ושמונה 3טך4עים נןתררה  

 ' ושמכה ' ?ששסה י קןוטק ' ו:ךשה ' וטיסה , ה4* גרזת , ופתנםנ_עריכת
וכשכוש . ~מין ""י מרסס , הלב בשבל~יז , הלב בכוונת , נמס ששש שצ*

 ז"ל יעליץ יוסף ר' ההסיד מהרבפירוש
 יקוט מפח הקילסו ל6לסיו ילזפלל פמדו טמרוכ ען 3עיוכו ימט6 פן יפמד כי , 6קר6ס'

 נט תסיס ומפלך ימעך כל כי , קולך ההן )תכונס נ( )מסלי קומרו וסוך , .עיונונזרך
 סר33ן 6מריס טיטרמ ככסף תכקטגס 06 . זולהס 6חר קכין כעולמך לך 6יןכקילו
 טיסים ן חמפטכס וכמטננוניס , מממון 3קטח 6חר גדולס כסככס עומס סמטימיסכשנפיס
 טכמקוס לו סינרו כהדס , וסיניעס מעמל 55ל1 סיקל כוי גדולס כבממס שמליססרחו
 טרמר ויסיס , כחו ככל וימפסנו ו6פלס חסך )ילס 63יסון טהריו וילך , רכ מסמוןפלוכי

 וסולד , ס' ירקת הכין rh )מס( 6ח"כ יקמר , ססו6 סמטמון ל6סכח כעיניוכמנוסס
 . מ"ע פרי , חמ65 לרסיס ודלח , ל"ת מלוח פרי סי6 ס' nbv1 , מסחכמססמ3וקט
 סס' 63)ס כי לזמר וקרובני : כס"ד פינס 6ין דעת 6ין 06 נמטכח פירטחיווכנר
 63' 6)יע,ל ל' , חלמיייו 6ת ריכ"1 מס3מ סיסמעלות

 וסו"
 גן יסוסע ור' , סוך 3ור

 מסי ור' , כיוטר סד3ריס ירין ולוס מ6ד טוס מזגו סיס כי , יולוחו קטרי 3ב'חנגיס
 6מר bpn mD~1 ימ6 טמעון ור' , מסטורס למכיס כנגס ללטיו עם מהכובד מסידמכסן

 מעין ערך 3ן אלעזר ור' , סי' סמע)ס וסי6 , ז") ר/" וכמפס , יטעם טל6 כדיסזכריס
 6הד כל כי ז"ל ר"י וכחכ . סממם מאוך 6)6 סורס שננוסס 6ין כי , סס' סי6שמתנכר

O~D6מד כל :הפח זול... נכלם, סקס סיס olo 6טר וסיף עליו ספר 6סר ננ6ותס 
 טיזר 6וננרו וסוף , כלן )סטינ ס6דס יוכל מסמעלוח מקהת כי , יותר בו גרמיתמיחס
 כלטופ כלן כי , מננעלות סחחלח ננסיכן לסם ט6ל , ס6דס 03 טידכק טוכס דרךסי6
 סכךורית סעבולס כךמוה וכן , ככלן וכס סםלמות ע) מקלס 6מת כידו מעולס ומי כזו,ו

 משנס סמכם ורכי )ך יהכ6רו ססקדמס 11 ואחר . כמהטכס 6ס כי סתמלס לסטלין
 : ע"ס סמנך סלמס לפכרי קרוכיס דכריו כי סמעלות6ל0

 סכספריס מגולף , א ספרים נזפי 1ל6 סופרים מפי כלנמרס . מר3 טעמדש2תלמור
 סמכם יסכ) פעמים ומרכס , )ה)מידיס מחקנם ו:רכ סרכם טעיותימ165

 : סר3 כננ6נ:ר כן וקין מספרכווכח
 ט)מס ודכרי . 6עך להכניס לסקטיכ )סס( O"D סמלך סלמס י'ס סו6 . האזןובשמיעת

 ב כתלמוד קומרו וכו' לסק:יכ ככל) כי פרס, ורך סמכס זס ודכרי , ככ) ורךע"ס
 6ל6 למו65יסס חקרי 6ל למ651יסם סס מייס ד( )מסי s,,r לנזרו . שפתיםבעריכת

 3ל6 וכר )ו סכ6 מי על כלפוככו נקמר מ5י6ס למו65יסם . בפסלמו5י6יסס
 סמו5י6 כי וסורו ן כסס )עמליכ 16 ללומןיסס לומר ר6וי סיס כהורס זס יידק ו6יך ,עמל
 ער סיגיעס כערך כסס ססו65ס 6"כ , ממכו ילכדו כן ט6למל6 מוחס מ65 נפס4חס
 )6100 6סכמהיס כרוריס . ממט מ651 כפטוטו מפסוק גע65 . 610 -ק) יכרסיייעס
bTIDSDערוכים 06 וטמורס ככל עלוכס כ:( כ )טמ61ל וסכחיכ 61"ל כלמיטל גריס רסוס 

 : טנ:ורס 6יכס ל6ו ו6ס כמורס 36ריסכרמ"ח
 סמלך סלמס כוסח . מפסיס כעריכה כקומרו טקרס מס וכן . הלב בשכלות הלב28נווברצ

 לסקטונצ טיסכוין סלט 3סכלוח ופירוט . )תנתס )נך תטס 3( )מסני 63ומרוטקס
 וסוקל  ורוסס  סטאטים  ומפיס  דוריס סל  סוסייפו טיממיר  טוי )תרן ולסטתולאמזור
 : בוק) 6יס סופר 6יס לג( )'ס"ס וכחיכ , ויספרס ר6ס rb כס( ל".י3 דכהיכ ,3ל3ו

 ב הקרך לכינס 06 כי נ( )מסלי ססע"ס כננ6מר ספירסתי OD סו6 . בענוה ביראהבאימה
 סעורת כלס . המצטידים בפלפול הכרים בדקדוק הכמים בשמוש ]בטהרה[משמקהה

מעורכ
 2 מ6טט :עפם כדגןיס ומשר , ספךיס מפי ו:6 ומסריס DD' וסמרו . מס גמ5מ עיט ט" ס"3 גרגרי שש 8נ
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 49בעה ששי פרק אבזהשמכת

 *. אנץ דרף בטעום קחוק, יטעים ' שיסה וטעום ן מהורה *טעים , שנה*טעים במק?א*בסש4ה" ויעילה, ' ממלבדים לפלפול ' פירים ?דהייק , ונשסיםלשפרם

 טוסה טתדק ~ני ' ליקקת קיינ יסעישה , ?סלקי עסיתם ן שקומו שתסטיר מוםוךק תקשנה ניטיתן בעמתת , מזב בלב , אשים סארף , מענתוטעים
 -%ד 1 גררים אי וו" שרו , ומאי 16 ח , ובטשנה במקרש*

 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר מהרבפירורו
 Dhh1 . ככסף מכקסנ0 06 כמסוק O~D סמלך סלמס כוסח וס64 . סטמחט עםמעורג
 לפרפו) י5טרכו )6 טכוס )וכוח סמכמיס כי , פרפו) וכח)מידיס ךקיוק 3סכריס"ומרו
 מס , ע5מייס דקיוקיס ק5ח מזקדקיס מס 6כ) , מועטיס כיכרים מיד ירבידו כי ,רכ
 קי כל  כרירסס  וקין כסלבס  טונים  וכריס ר61יס כמדורס סס כי 3ח)מיויס כןטלין

 : 5ידק מסולחי ס5ודק לכרר כדי לפלפל עטיכו ))6( ולכן , לתלננידיסח,קס
 סכות סס o5hl , 6מת )ס)כס 6פי' צריכות סגם ען סגזכרוח כ) . במשנה במקראצנ"םיבה

 : סתוים )יליעח סע5נניות ססכומ מכס וע"כ , סידיעסרכוי
 עוגת )ו ודי לסיד %נ כתרס% מ15י יסיס bSn , 6רן דרך פריטות וו עניינו 6מיר6 נו( )זנריס 5ffr כעיילשדרטו חסמיס 6רן דרך ופי' . סעיון מטרידי חלופיססכי כחכחי ככר . ד"א במיעום שחוק במיעום שיהה במיעום סחורה במיעום שינהבנועומ

 כשימוע 6מר מככר )פי or כפירוש וסיועו 5ffr יטרף) ר' פירט כך . )ע"ס ננע"טה"ח
 מרניין ר6ט ונטות לחוק סתכ6 וקמר , טחוק כמיעוע רעו VSD יגיר ועוד ,מתורס

 : Ogn וחר6סו וי כו סיס מס מן"ת וכוסל כמטנת כחכתי וככל ,5ערוס
 : טיספיק מס תורס ס5 ררכס סי6 כך n)DDS כחכחי כנר . תענוגבמיעומ
 סעיון. מטרידי 056 סל מלופיסס גס . לדבריו סיג העושה עד טוב ובלב אפיםבארך

bSbיותר תרוכס והקן , להעמיס יקרו ומס ממידות סר6טתות כי , 6תר ממין גסן 
 מוו מ6י מ6ו כמטסת הסירסתי כמו ונס , ימונחו ספסר מורות סן כי נננסר6טמוח

 , 6ומ כני )ו יסטו מס כ56סיו ובוק סו6 )חמס נהורס מעוסק כי . כס"ד רוםספ)

 ג יככווסו )6 יען סכריות ע5 כועס תססך טסות ומי , חמיו )כ סוג 610 גס ,כנךופיסס
 כי. or כ) וסכת , תקומו )רוכ סעו5ס טוכוח לו יספיקו )6 כי הנויו 3קרכו מר31כו

 : מטס חימסו ססוכחס זו והטלוס . ולהועלהו לסכילתו לגופו כלי סתורסעוטס
 יתפס 656 , טויסס לחפזם כדעתו ימסר 61) סקנסס )דכרי טי6מין . חכמיםבאמונת

 011 . כקמח סג6מריס ודכריסס מלמיס יעת 65 דעתו ויחמוד כסכלוסמסרון
 , קומרוכעס

 מסמוכות 3ק5ורו sb כמתוחה אוחס ויתפס 3סס יבעט ל6 כי . היסוריושאכלת
 יבלס מ65 651 פססט כמעטיי יפטפט ס:( )נרכות כ6ננרס , עליו )כורד6טר
 : יעויין ופס כפכחי מעתי סתורס 6ח סננקייס וכממח . חורסככבול

 סוCb1 6 . כ"כ 3חורס יחג6ס ו6ל ויחסו מספחתו 13 פירטו . מקומו אתהמכיר
 לג( )1.6נ מ"ט וסו6 , גךו) סגין 3כ6ן רם, כי וסנף . יכיר מס גדוליםממספמת

 עטרת כפירות , ons על, לכוח עון פוקו יכ( )ממות וכפסוק , -ננר עס טגטפעמיס
 עיליתן נוו) שחגו כי בחלקו, והשמח : יבין וסננטכי5 , סננענס לוחו נסירוט ז"לסרמ3"ן טרחי כמו , סייסור*ן 5קכ)ת מ6ד טוכס ע5ס h'ol , נרם, מסוד ק5ת חמ65כזכרות

 : למעטיר ייגע ולמכסריס
 סיינ ופירוט , סרכים 6ת ויירכס ס5ס כסיסים . כענין שואל עד לדבריו סייג"הקךשה

 יכ6ר' %כן , ה)מיזיו עס )6כטיגכוס ס6ירע כמו לו יקרע ט65 סיסמור)דכריו
 ) : כדכריכס סערו חכמים וכננס ודכריו

ועיט

.-----
---- ----- - - - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - -  
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י ששי פרק אברהמסבתשפנ

 , הצרמת את אוקכ * ס9ךיות שת אוסב סיקים את אוסב ' שחיב *,ועקמו
 טעים :עא ' כשבוי אסי רועף דפישיים*ואינו ית אוטב , כהוכחות שת:אופג
 לכף מטקריעו , חטרו עם יעול מקא ן בהוראה שטח וטינו בתלמודון,לבי
 , ?מלמורו לבו וטר:ע'נשכ ן שקלים 2ל יקעטייו ן סחטה 2ל ועעטידו ן'?מת
 _gv והלומד ילקי, ק9ת _על מלוטד ומוסיף. שוטח שסמכה, וטייב רעעןשוחל
 ששם דבר והאוטר , עמוקתו שת וסיטן , דבו את סטיקים , ישוהנשבה

 שנאסר , לעולם גאלה טכיא אומרו 9שם ו9ר האוטר 3ל לסדת הא:אומרו.
ו,זאנץ- י ,מ,ק "חל 1;ס , גי רודף ואינו הכבוד טן ןטתוחק , גף0 נשוק טג*  ז"ל יעריץ יוסף ר, השפיד מהרבפירוש
 כווכס סירס וץ . סומר נמס )סחפייס 0כס תסיס זו כי . לעצמו טובה מחזיקואינו

 וזכרת וגו' ס' כסנוף נ)ככך תקמר 6) ח( )יגריס )יסרבל כסוכימו ס"ס רכעומטס
 : וגו' סנותן סו6כי

 מי כי , כוס זס ח)ויס דנריס סג' 6)1 . הבריות את אוהב המקום את אוהבששהודו
 וכמקמר , )מעלס ונמננד )ננסס 6סוכ וסו6 . כריותיו 6ת 6וסכ סמקוס 6תט6וכב

 : פירסהיו מקירר'
 5דקוס כקומרו ר5ס . ט המישרים את אוהב התוכחות את אוהב הצדקות את~והב

 וכן , 6מריס ויעבו 5זקס ס61 טיטסס טיי5ס , רכים )טון מיסריםהוכחות
 )ס)נניר רכ 6ל6 )י 6ין מ5יע6 כככב ז"ל קמרו ) ונוכיח כוכח סו6 סיס6.נמוכחיס
 וכ5 . 6חריס יוליך סו6 מילך נמיסריס וכן . מ"מ חוכיה סוכימ ת") נעין לי3וז)ננ'ך
 כזכר )6 כי ודט . )כמס סעוטס וס61 ס6מחי סמלננוח רום נו סימנס גני מותות.5ל1
 , לטמס כתורס סעוסק פרטי 6)6 6עס כלס כי , לממס כהורס סמו0ק סמט)וה 1Sb-גכ)

 : כס"ד גפןס סעודחמו
 מתרחק סו6 06 נוס לססנימ ים . הכבוד אחר רורף ואינו הכבוד מן,כמהרחק

 יר6ס 61"כ , למריו ירדוף סל6 לומל כריך 6ין סיככדוסו לע"פננסככוד
 ממכו ימרחקו סככוד ימסך וכקמר סככוך מכוח ירדפו תכסיס פיס לפי וסגל .!יותר
 לק5ן מעחדליס ומס כלכוחם סג6וס טסרפ מי סס o5b1 , כוס מגוהכותס נרקיס1סס

 : וינקי כסתר כסחרך סכנוד מן כורם סו6 כי סמתרמק 6ננר ולכן ,טנפיס

 . כסוי6ס )3ו מגס כמסכת פירסתיס ככר . בהוראה שמה ואינו בהלמודו לנו נסיי.יני
 : סכין נון מקמו סחוסךוכנוסכת

 . השלום על ומעמירו האמת על ומעמידו זכות לכף ומכריעו הבירו עם בעולידושא
 קרוכופ 056 נ' קוהותיו כי , )חמס כתורס סעוסק Sb מחקרכ סו6 6יךר6ס

 יקרס ולכן , לסתגדר ו)6 לססהרר ל6 הנניס לחס 3)יננודו כומהך כי מורות ,פ6ד
 . מעכחס טתוכר כדי מכיריסס 5ספלוח ססמחיס כ6וחס )6 , ממו וסוכל כעגיוהכירו

 ומטרים סיומיו ומגוס מומיו ותכסס , כסלו חכרו ס) כסוכהו רולס כי . זכות )כףונ:כריעו
 גמי 06 כי ממדוה 6)ס ימ65ו )6 דגר סוף . כמוסו סלמת )סוף )סגיעו כדיעגמו

 : סמ)מומ גקולמ 5) מ6ך קרוכססו6
 לעשות ע"מ והלומ* ללמד ע"מ הלומד ומוסיף שומע כהלכה ומשיב כענין;כנואל

 . כו' למדת הא אומרו בשם דבר והאומר שמועתו את והמכוין רבו אתהמחכים
 דכרי כי , 5"ע למדה bo כ16מרו וכמגס , ס6הי,תות כ6)ו סג") מס 3סקדננס כתנתייכנר

 פכים תומרי  לסס דבר  פס"ומי שיציגו כיון טפירכו , כ)) כעיני מחין טיגנו,:ננ:רסיס
 ססעוסס ל16 פוננע onb סן ננכ)) , ננרדכי כסס )מלך ":קר ,מסמל jrb:t'עולס
 עי6טר ר16י טסיס פ' , טעמי מתרי ככון היגו ונס .. מיסך") סכינס סה:ת)ה נוסס"סנפך

 1.סמלם
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 61בעו ששי פרק אבותמסכה

 ולינה עמו1שהמם סם סים שי י( יסש5' שישמר , הוא נלעולם דויה *עילפיעמיס סיוט מפית שדיש הררה ודולה ז : שלדכי ?שם לשלף ששמי שהאשר %*ש"י
ברצץ

 ודל יעב"ץ יוסף ר4 החסיר מהרבפיוש
 יקמר ולמ"כ . מרדכי כטס )מלך לסחר וח6מר טג6מר קומרו כטס לכר ותקומרשמלס
 כשיוחש ,6ח גס 61פ כס( )ויקרר כסיכ ךס6 , ססכיכס ססחלקוח סג6ו)ס 0סך 6יןוטוו י ממלו לוחו מדייק סו6 6סר סמ6מר קורס סויוק סיכחוכ יתכן 6יך כי , למזח60
 וכרי כינס למדה 50 קומרו כי וסכ"ל , עמסס טכיגס לת5ריס גלו כס.( למנילס ז"ל ולמרו ,וגו'
 , ז"ל סמפרסיס כמ"ט חכמים למרו מכלן כמקמר , 6חר חכם דכרי bSh סמע)וה טמנםמי

 טסים: , כסס נקנית טסהורס סמעלוח כמנין קומרו נסס ריר ט6ונור כמנס מסודקדק
 כסעדרס כי ניול ד3ר טס61 )מונו סמכם ותמר . קפידת כיס rrs 6ין כי לכ6ור0נר6ס
 סט~ש ע"י ניסר6ל טורס וסטכעס , מכלם עולס מתורס קנין כי ונס , סחורס קניןיסתלק
 ע"ת כיקר ולמ"כ . טלס 6עו ננסוס rnh כעדרה ו6ס כלן סמעלוח 63לס נחעער6סר

 מכ)3 הוחס סמתס 5וק 61"כ , יסר6ל כגללו ידס ע) כי סי6 גדלס מעלס כיסך6יס
 כסלם סמן סונורו והסרן כמטס ססחס6 ז"ל ר"ח כח3 . 3סם נקנית טסתורססמעלוח
 . .,כי16 ל6 לכן כ( )3מדנר 6מר a(or ונ"ל . ע"כ *51י6 6ננר 1)6 מיס לכס גו5י6סוס

 : לעולס ג16)ס חכינו ל6 הומרו כסס זכר 6מרתס סל6כיון
 עיקר ססמעטס ס6' . דכריס טפי רמז . ש בעוה"ז לעושיה חיים שנותנת תורה גדולהי

 (1Db ל6 )לומדיסס עוטיסס לכל ט31 סכל hp) )חספס ( 'ו )נרכוח sttrכמ"ט
hihסעוטס 6מך 0חייס )6ותס ,וכס כתורס חלק 6יזס לו סיט מי סכל 0כ' . )עוטיסס 
 , רכים לטין פוטיס ולז"6 . וכו' סי6 מייס על נ( )מסלי 1"ל כמ"ט , סמסייעוקמך

 סנפט bSb לסמטת כמ לו 6ין סמ6כל כי , מתעלם וס נסרי טפיחותי מס רמןנוהכח 631ומלי
 ו6פ" מייס תחן וסחורס , סטיכס יוכל )6 ממכו כ65תס 536 כגוף נעורססכסמיח
 סמטכלפ נפט מכם כמס ס6ין ט) מחים סקרו6יס סרסעיס ומס , כלל מיוח לו סטיןלניי
 טרנס וטפסר . גזול נקרץ מס כרכר ממכירו סמטוכמ כי , תורס כדורס סעס וזס .כלוס
 ריכונם 6)פי מכמס לקמל מעוסק יספיק )6 כי , חנם מחכת סי6 0חורס סחתן כ)כי

 : גיולס מ5י6ס סי6 כי למ651יסס מקמרו ג"כ ר6יס יכיף 1ל01 .מסככר
 _-קרוב מדטיס וכמקפח , ומך11יקיס יפייס סספריס נכ5 מ65חי כך . הבשולעולם

 כ6ן טרנמ וקומר סספריס רוכ )גרסת )חוס )י וים . b~o וכעולס כהוככ6ו
 לטוטיכז חיים טמחנח 6זר ולכן . מסם חר6סו לטרקלין שחככם כדי כמטנת טפירסחימס

OSIDJי6כ5. מס כע"ס טרח םל6 מי ג.( )עיי ע"ו , סנ6 )טויס וגס , סוס )עמס סוס 
 ימיר מ6רכח טסים סו6 כן ו63ננח . מלוס מלוס טטכר הננציח ספירטתי וכמו ,303ח
 )נ"י 1"ל וכמ"מ , לעוס"כ מיים יקכס וכסס , 6רססל

 לננקוכו סלך ךר"מ[ 6חד טמכס ג"פ( ס'
 ש )סמ61ל דכחיכ שטיחון ק6 דעכי מורעף ךלמ6 לסו 6מר , סר6ס טהורי כלס וללס6חן
 כך ועסו כחורס עסקו 165 וק"ל , כדכריו תמ65 , קנביס ימוחו כיחך מלכיח כלנ(

 כעומרר ע"ס סמלך דוד כיון ולוס . גוולס ילי"6 1 סעוס"כ גס וקכו , יכיסוס6ריכו
 לחועלחר סטמט ננעלת למעלס מזכיר כי , בפס מסיכת תמימס ס' תורח ים()חסלט
 6מר למ"כ , מחננתו כסתר 61ין כקומרו , כטוס מחיתי סרוח כרמוס ס61 סוסכעולס
 65חנן! 6חר 6כ) כגוף כעומס סגפם יטננור סו6 כי , סטמט ע3 יתרס מעלס לתורסכי
 ז"3 יקמרו 1 חטיחך סי6 וסקי5וח ס )מסלי כקומרו , גפם מסייח וסהורס , יטיכיסל6

 . סיקר טסמעטס 60' . וכריס 6רכעס זס ממסנור ולנוונו . סמחיס לחחייחלפקעות
 מופנצ tvo . סטננט על סתורס כח סג' . כעננלס סוכ סכר )מס ים מ"מ סעוסקיס סכ)אסכ'

 4 6תס ס6מח יפרו 1ל6 ל6חריחן משהבן יהב סע"שוע שפע ש גי .)שס"1.
כמקמל

. --.- ----- -- ---- - 
-
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 ששי פרק אבותממקה:161
 3ה ליס?יקים סיא סים .עץ ואומר , קיום נמיבוסיס ויל 3עם ירטיידליף ש "ם לאוטר . לע?ניסיף ךשק4י לשיף ההי לקאות ג( )שם ואוטר . מהקאושת
 ל פ( )שם ךאוטר .. חמ94ה תוארה ענזךת 7(ן לוי-יז יראתך יכמן ר( נשם?איקר * ?נךריסיף ע9עיים ן לראשף הם חן ימת גי א( "ס, ואוי * שישיים99יס

 ושעשר יהצח מ13י * אוטר יונתי 19 שקעיו ובי משים נהורה 9ן שרעע."ופי נ י יוסיפ4 ךשלרם סיים יינית גטים ?ף גי )שם( ואיטי * נקביי "שר. גשמאיל" גיסיכם :טים יף ג( )שם היעי * הים ינות יף הסיפו שיף ?3י י(
 שנאסר , "ולם משה לעריקים נשה יס9נים נסתידה ומזקנה בססק9ה?סקבוי

עטרת
 ו"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר מהרבפירוש

 נסככר לייעודיס מופת חתן סחורס 6כל עיוחו 6ח ירחיק לסקר סרעס ס6גטיסימסמר
 )יגריס 6מר . הגננול סכלו כעולם וכ"ט עוטים, על תגן סמעסס עולס טסו6 מעולס'גוס
 : סגסתרוח על קינמון סכגלות מן ,לפגת 6טי ס31ך לכ מס ל6( )חסל.ס וכתיכ , מעמיס לעעי וכינתכס מכמחכס סי6 כיז(

 וסחורם , לטחול ורע לככר ימס למכירו מס כוחן ודם כסר רופק . מרפא בשרו"ולכל
 ותוע)חס niptrn כלתי מועילות סכוללוח סחרופות סדרך ולפי . מרפק מסרולכל
 חועלחכך מכס כוללת מרופס ססתורס ס6ע"פ 6מר , וכיו65 סס"ר6"ף מיני כמויוטטח
cor~לסרך תסי רפ6וח ולז"ר . ולכר 6כר לכל מיוחד סס סיס כקילו ומרוכס מ6י 
 חיכי דרכיס )סס( 6מר , ומלטפוח מלכלכות למיוחס סחרופוח ודרך , לע5מותיךיטקוי
 עכסו , מייס נותכת סי6 6יך ר6יס סכיך כ6ן עד , 0י6 מייס ען וקומרו ..לועס
 נעליס ו סנ6 ולטולס סוס נעולם למ"ט ר6יס וסכיך , לכיס לטון לעוטיס נ"טפירט
 ננורנל סו6 מלטון וכוס . חייס ופיוח ימים 6רך סכ6 ולעולס , ימיך ירכו כי כיסוס
 )דנר.ט ג"כ סתורס )טון וס61 ; לרוך סכלו לעולס סוכ סכלו לעולס כ6ומרס סמכמיסגפי

 : יתיך י6ריכון למטןי6(
 כי יגיד . והכח הנוי אומר יוחאי בן שמעון רבי משום יהודה בן שמעון רבני ה.

 , ג5חייס סס כקילו ס5דיקיס כיי , וכפסדים סוויס כסס 6ע"פ סדכריס6נס
 ממכוער ס5ליק כי , ס5דיק שדקת ויוסיפו סטי"ח טכיות םסו6 סכ5מי לדגר יקרתויען

 131' כסן ספחי כי כ( )מל6כ' נקמר וע"ז , מסתכם יפס סו6 ו6ס , סבריות כעיניגנתכזס

 ודול יוסף וגסחכמו , למלקך יומס פניו קלסתר זיו גיחוך כי . סו6 5כ6ות ס' מלקך'גי
 . ופיכס כזקכס ו6כרסס וככבוד כחכמם כעוטר וסלמס , ככח ומכריו 1דני6ל ,סיופי

 כ6ס טליס לותר ר6וי וקין סחורס כעלס סי6 כי , סחורס מכמת כס סר15ן 6ין1סמכמס
 6סס נקריס וסחקועיח , לכ תכננת כקומרו , ס)כ פקמוח כס סר5ון 6כל ,ל5דיקיס
 גפפך ו6ס . פקחות 6ל6 וקיטס מכמס טסם דכריס כמס מזכיר .רכת* וכ6יכס ,אכמס
 ל3ייקיס כ6ס ייטל , דגר יחסרו טל6 ל5דיקיס ג6ס טסות סחי5וגיוח סמכמוח נומר)ז6וס
 ו6פי' , לחיים לדיק פטולח וגו' עטיר מון יח( )מסלי כפסוק ז"ל וכמ"פ , לרסעיס ל56כ3

 קור6יו לכל ס' קרוב קמע( לחסליס לדעתי ולז"ר , וינעמו  יטמוו טמ6 כ6ס 6ין לכיגוגיס,
 מממין טמעו 6ילימ6 , דמי כיכי כ6ננח סל6 קורך ס6י וי"ל , כקמח יקר6וסו 6סרלכל

 דכריס סז' ננ6לס סטו6ל ט0ו6 וסכ"ל . קורץ 6יגו , מכוין ט6יגו 6)6 , סו6 מיןגתפלס
 טוכ כי . לעולם ונאה : ו6כיטס עיני גל , סו6 מר16ח עיני סעכר , עדותיך Sh לנייט קיר( )תסיס נקמח 610 ומי , ל3ט ירוט ססס סנדנריס )סכיו כספני יעכסו )6"ססי"ת
 * העי : )סס 6סי saa 13לתס )?!גול ירגם גי ג ס3דיקיס גידי 6ל0 גקיסיו::%עולס

5מח
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 16-עז ששי פרק אבוה.ממכה

 2חירימן ישותכ( (aw אישי 4 טמציא צךהה שודף שוה "ארה עמרה %(לים
 יז(ארת_ )שםואומר . חכמים4שרם יר((%רךן )שם ואושר * ?י9ה זממים והדרבתד
 המיה ובושה הלקטה נסרקה כי( ):שש' ואוטר . שבוזקם בסים ומפארת במים בצהטים

גי
 ז"ל יעב"ץ יוסף י ההסיר מהרבפירוש

 יטר36 ככוח כיס ולסחכלן סיכי כי עכילס כסערי ק6י סוס יומכן ר' כ.( לנרכות s~rקמרו
 . העושר : וגו' טול מתלעות 61טכרס נס( )6יונ . הכח : כותיס טפירין כנין למוןהיסוו
 : 6דס גני 6ת ייעלו . החכמה : סקכ"ס סל ולכריותיו ס' לירקי יככוו . הכבוד :ל5דקס

 : חוכחוחיסס ויסמעו ס6נטים 6ח חסרו כי . והשיבההזקנה
 , 6למ כחס כמוריס חפ6רת מקומרו כיקר טל6 נר6ס לכ6ורס כי ~sff . סר6יות לכיפורואמנם

 לדי bih רייס סכיך טל6 ועוד , מכלן כי"ר "יך 5דיקיס 6כל , חפ6רסטסכם
 טזמ וסיקל . מ,קוח יותר ר6יוח נוכיח נחן דר' וכלכות ננסננפרסיס 6מד וכחכ .ממס
 דמי כנפסן לספסר הסופו דכר כל כי , ככפתו מרוהר 6חד יסוך על רטיותיו ככססתכ6
 ,כסלונם סכת כחס 06 וכיס , טולס כחורי כח לספח "ין סכן וכיון , ממר 16 סיום לינוס

 ויפייס כחס 6סר 6ותסנ כלגד חל6 ע"ס סמלך טלמס לנזר bS סרי , תלכודתסויסיים
 טסיו יסרבל נמורי ע5 היסמר bSh מסק וקין , ס5דיקיס וסם 53דקתם למוסיףמנס
 לעמור' יכו5יס סיו כחם וכפכח , יסוסע ר' 5סס סגספ5 עד סיין ומן סנסר מן.שויסין
 - כי , חכננס טקגו מתורס וקכי כלגד 6לח 6מר 65 , זקגיס וסדר קומר וכן . טטננדוכמס
 . ספסוק מוס סהכמס נקכירס ""כ , כ5ימחס וזקכתס כטחס סיכחס ס~ן עם,קבי

 עטרם , כך ספסוק ומירוט . וססיכס יסטוסר סכוי כיקר איכס חפ6רח עטרתונפסוק

- 
 4 המ65 5דקס סוטי כדרך , וססיכס יסחפ6רח , עורס חכמים עטרח וכתיו מעוטרטסיך

 כסעמ , 55דקס נמסכים דכריס b~h נוע5מותס ס6יכו , לצדיקים כ6ס לסון 1 כדררומנור
 ענין חמ65 3סדורס יכשתעיין : הפירטתי כמו , ימים תעריכו סוס 31דכר לנ()דנריס
 סט6ר , סחיולית וסמכמס סככוד , כככל סננטככס סזנס הלק וספח ומעוטר מגוי כי ,ג6ס

 סס:5ית סנסמס נכמ סקוס ומין , כפרד כסוס מערכם יגרעו כסיזקיכו ב"ה כי ,ססכלית
 - כסעס , סיבם זקכיכ ימדר כקומרי , לסמך נטלום obi~l כעלוס סיככסס ס5ימוחססקכחס
 כפרטת ס6ומס לשל ססי"מ ייעד Or סדר ועל . כמפחח חוגר יתמלל :sf כ( 6)מנג'ס
ohכי ז"ל סרננכ"ן וכס"ט , כמקוחי hs ככית- יכ"ס י"טי; ככיח. סז6ח ספרטס בסלמס 
 ז"ל סרמכ"ן וכמש , יסכה סלוי זס ינכלל , סעס בליווח נסתיכס סתתי כו( )ייקוב ,טגי
 וסמטייגות וטוב זך ס6ויר יכיס ?n~b כקטר כעחס ככ61ס כי סנסמיס דכר סקדיס ,וז'י5

 , נסס ייחני:ו ירני כלס יספירימ , סנופיס לכריתות מכס זס ויסים , טוכיסשנסרות
 , ימי5ס וינולמ, , יכנסמחס יעקרס .נאכלס כסס יסיס ול" ס6דס ימרס ל6 ,ס עסומגס
 , סככרכות סגד1לס סי6 יסגס , ס6דס כינני יחקיי:נו וכיי6יס גדולים סנופיס כסיותכי
 חית כ:5 כרדם ס5לס נב" כי , סח:ננס סימן ן .סכון מן רעס חיס וסכנתי )מס( .ט"כ
 ח5ק כחוכרם מסככי ינ,קחי ):?( . סיכוך , ורדפתם ):ס( . סלכ מן וכסכל ,סקרן
 כיוס  ענין סו6 כי , סעליו:ס ס:::וס שכרחי כמס שיך יקמו 561 . סעליתססכסנוס
 ר' ונחררי סגננם תכנניסם

 עקיר,"
 סווסר כספר וקמר . יסר6ל הכיכין כקומרו , חמ65סו

 ע:1 6ועוח 6ל1 3ס לסולכיס ורוח יסר6ל 6ל1 עלים לעס כתמס נוחן עג()שעיס
 גנן טסי" ומתורס , סתורס כוט6 סעליונס וס:טמס , כחכמות כוסף סרוח כססכי

 . סענין המלוס חמ65 ס?רכס 6ותס וכדרוס . ל6לסיס לסם וסייחי 6מר אכן ,ססתים
 ופלכו ס( )יכעיס , סכוי , מסימנו ~rht.1 כטלינעח לסטינ עחיןיס 6נו דכריס סז'שללו
alwמס סכם . יקרן 3דימיס טל פגיסס ועול , סעטוהיר כדכוד וסמתי גד( )קס , אכורך( 

וקוי מ(,-
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 ששי פרק אכוהממכת*15
 סנקיזא 4ן קמרון ו4י פ : בבור ןמ?ז ונגרושירושלים ?יון במר ?9א~ז 4 קלף.4י

 רב* אטר י י גביניו ברחי נת-ימו בלם בת-יםחיטים שטנו מדות *ע ש אל4אומר
 כמעיר לל אמרוט אמהי מקום מאיזה ר4י לי שטר . שלום לו יהחזרטי"ום לי לחו שסי שרם 4י ופנע ף נךך. מסלף היסי שסה 8עם קממא בןימי
 4?קיטם ע9נ' שקדור רצי4ף ו4י לי שמי * ש4י ס91רים וקל חרמים שללה
 % אמרט* , וסר*ליות מובות ואבנים זהנ ךי?י שלשים י:, לף שסו'שף
 דר שיני שבעולם וטפוליות טובות 1ש9שים יסב וקף 9ל לי נשד שטהשם
 קים( )ההים דשיאל מלץ דוד ידי על יסלים 9ק9ר יהוב ננד ' תעה שמקיםשלא
 של סטירתו שהטעה שלא עור ka~l . ןכ9ף 2סב סשלםי פיף תירת לי.ביוב
 אלא ונךםלימ2 מובות ש49ים ולא וסב ויא 99ף לא לשרם לי 9שץ שיןשרם
 יש99ף אסע "9סה בסממל9ף ח( )מש* שלטר , 4ל9ד מומים ולעשיםוערה
 . סנה בעולם אסף תנסה 9סתקליף . משיחף היא 1מקיצות נצליף)טשמור
 ואוטר .* ס"א לעולם משיסף קיא 1ףקיצו4 ' נמיר שיף טלמור9ש99ף

 סקווש לו ה4ה קילים חסיה יא : צבאות :נ 9שם הגידה 2לי ד;?מף ל 4(וחגי
ברוך

 ז"ל יעב"ץ יוסף ר' ההסיר מהרבפירוש

 סג( (otDat , ומזקנת . כדויד 3סם סגכט5 וסיס ינ( ונגריס , כמוסר . כמ ימדפו ס'וקוי
 , למטכס כעהס ס' 6גי וגו' 5")פ יסיס סקטן סס( )מס , וסכניס . עמי ימי מען.כינני
 , ימים חס)ועס עד כולס מתמות כח6חר 651 מסרס גג6) טוכעס 3עח כייקמר
 536 , וזכים ימיס יעברו כמ5כוהס טיתיימכו עד מלכוסס כמהמלת 5ננ5כיס כקרסכמו

 נעיגיגו חפ65 ולכן , הסיס ס' מ6ק כי , עין כסרף ס' והסועח , כן טיכסג"1)הכו
 למסירות סר6טון , מסרס ומלוס נרכס תייגו וסכך מסר מקפ5ליס 6גו וע"ז .5ננסירוחס

 ידם כקם 5י 5כ( )יגריס סכתוכ ט6מר וזס . הפירסתי כמו , כעקס 5מסירוחס סנ' ,סומן
 סכתו3 מ6ננר זס . פל6 סו6 כי ויעסו , יננסכו 65 ימיסס כי יכ6 מכרס ק5הפיוס )פי , רג5ס תמוט 5עת , סכוקס לסיס לנכי כי , קרור סו6 וסיוגך . 6ייס יום קרוכ כיזנו'

 יהמר 1 6רן לפסי עד יגיל מחס כי טסיו כ' טס 3נ6ון ס' נעוז ורעם ועמד כ()מירס
 יטו 65 , וככטמס כמסקס יחכו ו"ס , ,מן ככרי טפט51וחיו סקכ"ס ס) ככחו ירכסכי

 טל יגד) 6מת כעהס מסרס כי וסטעס . סמדיגוק עוכלי כמטיס כמגסנ וגזיםגעיס
 : 6רן6פ:נ

 לכ) סו6 ידוי ז"5 רש כחכ . וכו' מרות שבע אלו אומר מגמיא בן שמעון ר22יט
 כמקוס וגוו)ס תורס גמbb 65 ר3י ועד יסוטע מימוס טליו סומרו סקדוס ר3יגומע5ח

 סמו כמו , ע"ג , )כניו וסוריסס סמו )מטה וכס וכמחייות כתירס סוס לסיס ומסגי 51מד
 כעיטל rc3 ככוי )כגו ,כ6י ס6כ ס"ל( )עדי" ר"ע וצמר . סוכרנו כננו 5עך )סוריססכתידין
 דכהינ 31תכמס , וגו' זקתי גם סייחי גתך ):ס( דכחי3 כטוהר . זיעו יסיס63לן ג13י )סס( לכתית ככמ , הכיסס ע5 וסדרך 5( ):סרס דכתיכ כגוי , וכטניסכהכננו
ctla1))65 16סם 51כ1דתס rh כי כזקן יטר56 ר' וכתכ , 53דיקיס כחיכי וכקם ,ככיכס וינני יתיחס ירכו 5מ:ן )ם:( דכהי3 וכסגים , ככיכוב 

-iro~ ככ55סככוד כי , הס' ככ55 סס "~luo , סטנים וככ)) , מ)פכיר וסככות ושעיטר כ:( 6 ךי"ס סג":נר 
 כסדכקס לתייק טעכ1 כטיס מכעס טקכל 5פי . בעילמו הקב"ה לו קנה קנינים הסטהיא - : וססיכסכזקגס

ג75יסיס
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 1 55עת ששי פרק אבותממכת

 אברהם) אחד, קנין ואךץ שמום ן אחד טען תורה הן, ואלי ושלמד היאוריף
 ד?מיב מנין תורה : אקד קיין השקדש ff3 , טסי קעו יקךטל , יתדקון
 דכמינ מען נארץ "סים : טשו מפעליו 4דם ךר3ו ראשית קנני ב ח(~משיי
t~po,))3סק?ד7 כלם יי כזעשיף רבו מה קטי )הרים )*ואוטר . שנוהמי מקום !ה ךטיזי תכנר משר כ" 1ה אי רגלי ההום והארץ בקאי השטנם נ אמר 3ה כו. 
 נווגעהי יי( נביאית ר?מיב מצן אתקסם : קנינף( הארץ ?זקהלשיף

 ויאמי-
 לשבתף' מכון טו( )ששת רזמיב טפין סשקךש טית : בם חן?י 3ל ךאףקןיהיה בשץ אשר לזודושים כי( )ההי'ם ואשי : יניף זו זעם ג2בף 2ר ע 2יףהעיבר _T טו( ):מח ףכהיב מבון ושראל : וארץ שמנם קונה לליון לטל ט??םוריף
 2דשר בבול אל ויגיאם עח( נתהמם ?אוטר . :ךיף כקנו טילי טשךש ב29זס
הר- : )יט גויס )6 מין סג*

 ל9 יעב"ץ יוסף ר' ההסיר פהרבפה-וש
 קכין'- סיוחס יען , מזו)חס יותר לעד ג5חיוח קנו כמריס יכריס ס' וכל ,כ5דיקיס
 כפ0וקיס 51"ע ז"ל סמפרטיס מן 6מד וכתכ . עולס 0ל5דיקו

 מסכי"
 זו מטכס ט)

 סמים קונס מיכין וסר16י , נו קנין טוס מזכיר 6ין כסקי הלמיס לפסוק ,)רסיס
 מפרטיזן ויל . וקרן טמיס SD~ "ל6 סקכין מזכיר סל6 , רסיס בו 6ין )הכרסס כי ,וקרן
 מפריס ויט , סוכן )מס כסקי סטמיס פסוק כן ו6ס , סכ) ע) מוזר קעסכלטון
 והיכר . וכו' ס' ננעטיך רכו מס וכתים כסקי ססמיס דכתיכ מגין , וקרן המיסגורסין
 סדכריכז ע) 6ס כי דגר )6 סחנה 6כ) , מעטיך כקרצו סדכריס כ) כן 060נכון

 וכן . נמורס ר6יס וכרקבון , כ)) ר6יס 6ין ומס , חמס כקרן 6טר )קדוסיס161.זר מ6י קגיח ,ו ODD )יסרן) ר6יס טסכי6 )6מר )י קסי6 יכן , כפרס קגיןהנקרמו

 וצהר , )קנין ר6יס סוס כו וקין ס' מקדט מפסוק )כסנג"ק רסיס סכין )מס )יקטי"
 )י והנראה : וכריו 6)1 . סיון 51ריך , ימינו קגהס זס סר גמורס נרקיס "מרכך

 עם כקטר 16ת1 וקנס מס וכר סמ"ק מי ע3 מורס קגין )טון . כלס מספקותגהרן
 כדי כהורס והכליח . כמהטנהו כמלס מס לפע) כטע6 סטי"ח וקכי; , כו וסמםכננו
 וסכם , קנין וקרן טנניס נקרצו זס ומלר , 63רן ססכינס והסכון ויקיימוס יסר"לפינקו
 6סר ס6וננס כ) גכחלסלס וממגו סר6סון הטומר ולכרטס , תהורס מסונורי סככסמס

 , רגליו )כדוס וסקרן )מוסכו סטמיס יימס סקכ"ס כי , ולרן סמיס רטייה . סחורםקיימא
 ונכינו ולנרפס . מזפ מפורס יוהר קגין ו"יזס , כסס ומתפטר כמגס ססו6וככיפול
 הלק )סקכ"ס סיס )6 סוbir5b 6 כי . מתורס 6ת טמרו כיוס צרן סמיס קנסע"ס
 קגין סגקר6ו והרן טמיס וסקוגס , )הכרסס מוזר ולרז פסיס קונס יפיס י)זס ,כעויננו
 ניסרק) תמ"ס כי , ג6ס ךכר דקדק יסרק) קנין 561) . קגין לסקר" רצוי ע5נזו כסוףכ"ט
 )קךוטיס ס6מר וזפ , סמ0ידיס סס סלמתי טסקכין ן כוס כ)ס דין 6ין קניןנקרצי
 ט6י:ס מי 6נ) , כס מסי כ) סרס לגטי מעולס 6טר כגנוריס , סננס נהרן6סר

 עיקר יסרק) כי סורס ממקדש וכר6ייח . כלו )6 6נ) נסס מחפז ק5חנמדרבתס
 כעטיית ולז"ר . סחופס וממקוש , סכ)ס ויסרק) , סמחן ססל"ס לי מפל.וסמקרמ
 קכין מזכיר טס וכטסכי6ס , תכריח ל6 שככס סי6 כי , ידיך כתגו ע.( )סמ.תסמקדט
 סס כי , נתוכן ושכגתי מקדט )י 1עט1 כס( )0ס סכתוכ 61ננר , ימינו קנתס זססר

 וכן , כתוכו "מר )6 1)זס , )טכיגס מעון3ע5מס
~Db 

 ךכרי Sh תכטמו Sb ,( ).ימ'ס סגנית
 חוטכיס סיו שיסרק) סוור מגוו) וטמעתי . סמס ס' סיכל ס' סיכ) ס' סיכ) )6מרסטקר
 ) מוס6יס ימיו 1cbl' )עו)ס ימרס )6 מעכס ט) כעך עכוון מטס ס) סכסע"ק כיוןגי

מלנס

-- ----------- - - . - .- .  - - - -  - -  -- -
- -  
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 ששי פרק אבותמסכתש1
 אף :צרענו ביאוריו נלקנורי ב?סי הקרא לל מג( עשעי' י,אטר . לכבורושיא קרש לא שעועמו הוא ברוף הידרוש שברא טה קי יב :"ים: הוסה הסי

 : ועד לעוימ ומלוף דן ש0 )שסית ואומר *,שימיי
 נ ג משטיר תיה "?יל ערי לטן השץ :: סנן וישע.ה בנאמר וטות הלהיקם- סןוה לקיט וקוטל שת יכית קוא ברט הלקוש לצה אוטר _iy~y 9י ףנ9ייארבי

 ז"ל 'עב"ץ ייסף י.' ו:חס-ו פהרבפירוש
 וכטס ס' סיכל כפנל מכוון ס' י~יכל למנץ נכך הכסמו 5) סככי5 )סם 6מר ,ומרכס
 כף סיכ) כי , כטניס זכרים סס 5לס כ* , סחמהון ימרכ )5 כך סע)יון סימרכעמ6"6

 : לויקיס כממסיו 6)6 )נטם מסיו )5 תכן , טוכיס כבסס יעיק) י") גסמם
 . חלאס ורומ 3טר ל3 )כס וגתתי סכחוכ ס6ננר מס יחקייס כעת חתקייס זו ממסכםוהנה

 : כלקחו . 6מן רלון יסי וכן , כיגועו כמסרס , סקרן מן לטמיר סטומ6סיום 61כ1 יג( )'כריס כ6וננלו , יחסמו ע5 סמט5 מנח סעו)ס מן וחסח)ק , כקרככס5חן
 ן.-
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