
 אבות פרקי על נחמיאש רייפירוש
 ראשון*פרק

 לעולם צריקים כלם ועמך שנאמר הבא, לעולם חלק להם יש ישראלכל
 : להתפאר ידי מעשה מפעי נצי ארץיירשו

 נ"ל. נחמיאש כן יוסף לה"ר אכות לממכת )א'( אחרפ.רוש

 סגלה המדת כאיתי הנה ז"ל יוכף ה"ר כביד בז יומף ר'אמר
 הקרושים ריאשונים אנותינו ( )ב עליה הסכימו אשרהמומיים

 מרנלא לקה מהם אהד כל הראשונים האבות כי אבות מסכת וקיאוההננורים
 למלמדים בנים נקיאים התלמידים כי ננו במקום העומד לתלמידו ללמדהבפומיה
 אסרו שכן נזיקין בסרר וקבעוה אכות מסכת קיאוה כן על ינ'( העם אתדעת
 דבעי מאן האי ואסרו )ר'( רנזיקין מלי ליקיים חסידא לטהוי רבעי מאןהאי
 ואעפ'י בדומה רומה קבעוה כן על )ה'( דאבות מלי ליקיים חסיראלמהוי
 קנעוה D"D )וי( דברכות מלי ליקיים חסידא למהוי דבעי מאן האישאמרו
 חסידא למהוי דבעי מאן האי אמרו נזיקין הנקרא הסדר כל שעל נזיקיןבסרר
 חסידא למדוי דבעי מאן האי נאמר שלא בזרעים קבעוהו ולא דנזיקין מליליקיים
 דמקיים במאן אלא חסירא למהוי דבעי מאן האי נאמר שלא דזרעים סליליקיים
 שמקצוע לפ. נזיקין בסדר קבעוה ד"א ממסכתותיה, אחת שהיא דברכותמלי
 נדותיה כל על מלאה המשפפים ואלה פרשת והנה נזיקין סדר )זי( בדיניםגדול
 על ברין מתונים הוו כאמרו דין דבריה ראש הזאת המסכתא וכן נזיקיןסריגי
 תחילת וגם אבות מסכת נקראת הזאת הטסכתא ר*א נזיקין. בסדר קנעוהכן

 נלך אשר הררך ויורונו הקדוש'ס אנות יבאו נזיקין אבות ארבע הואנדקין
 היו לא צדיקים ישראל כל היו אם אמרו וכן ( )ח נזיקין אבות טארנעלרוויחק
 משפפי ולבאי לשמור ואקיימה נשבעתי כן על )פ.( נזיקין אבות לארבעצריכים
 בקורחו אטת דיך אותי ליטרות אשאל ומהאל הנודר יד תשיג אשר כפיצרקה

 : רצון יהי וכן אסן שכרי והיה כספרי להוע.להתמיסה
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אאבות ראשוןפרקפרמי
 לנביאים וזקנים לזקנים ייהישע ייהישע יממיה מסיני, חייה קבימשה

 דברים, שלשה אמין הם הגדולה. כנמת לאנשי מסווהונביאים
 : לתורה סיג ועשו הרבה תלמירים והעטירו כדין מחוניםהוו
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 מסיני הירה קבל משה אמי למה שעם לתת יש מסעי. תויה קבל במוטה5'
 שהוא שהנותן לפרש ויש הנסויה מפי חורה קבל ngtD אמרולא

 בכל עניי אין המתגה מקבל 'דגם להידיענו ונא ענותנותו וידוע נלויהקב"ה
 אשר הרו והוא )יי( כמותי הררים פנל נמוך שא.ן המהנה וסקוס כמוהוהארם
 וקדוש מרום פיו( נ"ז )ישעיה שנאמר כענין י"ז( ס"ת )תהלים לשבתו אלהי,חמד

 '"ב( ל' )רברים שנ ארקן בענוי אלא מתקיימת אינה ההורה כי להורות וכו',אשכון

 על ודעתו תורה קבל ואמר )י"א( היא, הרוח בגסי לא כלומר היא בשמיםלא
 תויה הנקיא הוא ופירשה היא אחת תויה כ. פה יטנעל ותורה שככתבתורה
 לא שבכתב תורה על כי פה שבעל הורה על לימוז )י"ס( קבל ואמר פהשבעל
 ואמר האלה, הרכרים את לך כתב כי,ז( ר ל )שמות שני כתב אלא לומר לוהיה

 8י על כי )שם( נאמר ועליה פה על קבלה שבכתכ תורה על שיתר להודיעקבי
 בה' לעשות עת עד דור אחי דור קבלה הם פה שבעל ודברים האלה,הרברים

 )י"ר( רז"ל שאמרו במה לרקיק יש ליהושע ומסרה )י"ג(, קכ'ו( קי"מ)תהלים

 נסתלק פףקו לו שנה אהרן נכנס הגבויה טסי לטד ה.ה סשה משנה סדרכיצד
 היכיי ולא וכוי פרקן להם עתה ואיהמר אלעזר נכנסו משה לשמאל לו .שבאהרן
 בשם הנקוביי מאנשים יתר ליהושע ומש-ה פעם טה כן אם סדר באותו.הושע
 היה הדור את המנהיג ודור דור  שבכל דרכו יורה שהאמת וי"ל המשנהבסדר
 למנהיג ממנהיג אלא הקבלה סרר ההנא '?גה לא אבל העם את דעתמלמד
 יהושע השני חטנהינ ואיזהו nhP רב" משה שהוא הראשון המנהינ הזכיר)ט"ו(
 יהושע את לך קח משה אל יי' ויאמר י'ה( כ"ז )כטרבר כאמרו מקומוהממלא

 מקומו שימלא יהושע הוא וראוי עליו מהורך ונתת כ'( )שם ואומי ובו, נוןבן
 )עזמות האהל טתוך ימיש לא נעף נון בן יהושע ומשרתו בו שנ, לפי טשהשל
 רפוני' השנים בו שהיו כ"ש )פ"ו( מלמורה שמושה גרולה אמרו והלא י"א(ל"נ

 שה.ו לזקני' לא לזקנים ויהושע ליהושע, ומסרה נאמר כן על והלמודהשטוש
 דוי אחר דור לנביאים וזקנים ליז( אהבי, :מים שהאריכו לזקנים אלא משהבימי
 בן שאלתיאל בן זרובבל הנדולה כגסת לאנשי שמם*וה ומלאכי זכריה חניעד

 טרדכי רעליה שייה נהמיה 'שוע זרובבל עם והנאים )י"ח( יהודה, מלךיכניה
 וסיעתו עזרא וכן )י"מ( הגדולה כנסת ראש. אלו בענה יחום בנוי מספיבלשן

ונקראו
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אבות ראשוןפרקפרמי
 במסכת שמפורש כמו ליושנה עפרה שהחזירו לפ. הנדולה ננסת אנשיונקיאו
 )רבדים וכו' פנים יש" לא אשר והנורא הגבור הגדול האל אמר סשה )כי(יומא

 ולא ח( י ל"ב )ירמיה שמו צבאות יי' הגבור הגדול האל ואמר ירמיה בא י"ז(יי
 הנרול האל ואמי דניאל בא נוראותיו איה בהיכלי מרקדי' נוים אמי הנוראאמר

 אנשי באו נבורותיו ואיה בבניו משתעבדים הנוים אמר הגבור אמר ולאוהנורא
 הביית שומר והנורא הנבור הנרול האל אלהינו ועתה ואמרו הגדולהכנסת
 הן הן גבורותיו הן הן ואמרו ליושנה עפרה והחזירו ד'( א' )דניאלוהחסד

 יח.דה שאומה נוראותיו לרשעים, אפו וטאריך כעסו שכובש ננורוהיונוראותיו
 אמרו והם )כ"א( הנרולה כנסת אנשי נקראו לכך האומות בין לעמור יכולהכזו

 בפרשת )כ"נ( המפרש.י )ב"ב( שנחלקו אעפר בדין מתונים הוו דבריםשלשה
 הדבר היה תורה מתן שלאחר שאומרים מהם יש שוספים פרשת שהיאיתרו
 המושפט נענין דו(חילו כן על תורה למתן בסדר שקדמה השוו כלם מקוםמכל
 כי מסך דורש הי ומה ח'( 1. )מיכה אומ' הכתוב והלא בדין סתונ.ם הווואמרו
 מתונים הוו )כ"ד( רז"ל ואמרו בדין לדחחיל הוא דין א"כ וכו' משפט עשותאם
 כ"א )שמות ליה ומסיך מזבחי על במעלות תעלה ולא ניו( כי )ושמות שנ'בד.ן
 הדיין אשרי ."ז( א' )ישעיה המוו אשרו )כ.ה( ואמיו המשפטים ואלהא'(

 לאמתו ויוציאנו דס,צפט ברבר ויחקור ידרוש הדין בהחמיצו כי הדין אתהמהמיץ
 שני שנאו יום בכל הוא דבר והלא למאד עד היא ניועה מדה הטה.רות מדתכי

 פפוי וזה חייב שזה לכאייה הדיין ויחשוב הדיין לפני הפענוח ויסדרו דיני'בעל'
 בדין מתונים בהוו והכונה בהפך. שהדברים לבו במראית ישכיל הדבריםיבהחמיצו
 לאמתי להוציאו עלהדבר ולררוש ולהקור הדין על האמת. בעיון לעיין הדייןשצריך
 הדין לעות הריין כונת אם גרועה מרה היא בדין 'טהסתין פעמים אגל)ב"ו(
 אני מוער אקח כי ע"ה( )תהלים אגסי הכתוב והלא בע., לבא ורחמנא)כ.ז(

 והעמידו מייצרים, ליטפומ היא המועד לק'הת 'צכונת למרת הא אשסופמישרים
 טובים כאהד שניהם ואס זה או הזה יכשר איזה יודע אתה שאי הרבה,תלמידים

 ועצים מכלם, יותר ומתלמידי ה4 )כ כאמרו היב וייצכיל יבין דל(למיריםוע"י
 ואוטר מכריז ר"נ היה )כ"ט( השהר תפלת ובפרק הגדולים אח סדל.קיןקפנים
 דורש היה עזריה בן אלעזר ורי המדרש לבית יכנס אל כבר' הוכו שאין ח"הכל

 לשמן בא לשמן שלא שמתוך לשמן שלא ואפי' ובמצות נתורה אדם יעסוקלעולם
 הטררש )ל"א( נכיתן פחה לשוס- סלק עזריה נן אלעזר ר' שמנו יום ואותו)ל'(
 מנעתי ושלום חם שמא ואמר לעצמו ר"נ שהש ער להכנס לתלמידים רשותונתן

 , הרבה תלמידים והעמידו הנרולה כנסת אנשי אמרו כן על מישראלתורה
ולשון
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באבות ראשוןפ-קפרמי
 שלשה על אומר, היה הוא הנדולה. כנסת טשייי היה הצדיק שמערן3

 ; חסרים גמלות ועל העבודה ועל התורה על עומר העולםדברים
. - . - - - - - - - - -. . - - .  . . ---. - - - -- --- 

 יהעמיייולשוו
 בעמיתה יימד.' חתימיד.' הי, ה"נ יעד משה שמ.מית יפ.

  שהכרתי  ס71לת בם.. פירשתי וכך )ליינ* הכפא על יושבוהרכ
 לבית ההולך לתלמ.ד מזכיר שהוא האלהים לבית הלך כאשר רגל.ך שמור)ל"נ(

 תלמירימהרבה והעמידו שאמיו י ואעם רבו לפני בעמירתו רגלו לשמורדמררש

 וכבר יימרוהו לא לקנטור ווצתלמורו הגין 'צא'נו בתלמיד יודע ה-ב אםמ"מ

 שנ' )ל"ד( למיקוליס אבן זיק כאלו הגון שאינו לתלמיד הלכה השונהאמרו

 אני בעצמו ולקיים נכוד לכסיל נוהן כן כמרגמה אבן כציור ח'( כ"ו)משלי
 כענין לתורה, סיינ ועשו תורה, ללמרו אין י"ג( ה' )שם ערמה שכנת'חנמה
 )ל.ה( למשמרתי משמרת עשו פ'( כ"כ )ויקיא אהמשמרתי ושמרתםשאמרו

 דור אהר דור אנותינו לנו שעשו והסיינות והנזרות והתקנות הגדרים פעםוזה

 אבותינו ומנהג האסורי' רשים להתיר נבא שלא המותרים דברים לנואסרו

 תטוש ואל אב.ך מוסר בני שמע ( ה א' )משלי נאה- ועליה )ל"ו( היאה-רה

 הגדולה כנסת שאנשי לפי אלו דב-יפ ג' בבאור עור לומר לי ויש אמךתורת

 אלו דברים שלשה אמרו והנורא הגבור הנדול ואמרו ליושנה עפרההחזירו
 תלמיריס והעמירו היא, אחת ונכורה יצד'ן הננור כנגר בד.ן מתונים הווכנגדם,

 שהתורה הנורא כננר לתורה סיינ וע,צ1 ולהאדיר תורה לרנדיל הגדול ננגדהיכה

 מיראה הם והס.יגות וייראני. מורה לו ואתנה ה'( ב )מלאכי שנ' מורהנקראת

 אומרים היו הגדולה כנסת אנשי עד דניאל 'טמן ולפי ה, כיראת נדר לפרוץ'טלא

 שהחזירו העטרה כננר דברים ג' אלו ובאו הנכור דם כשהוסיפו והנוראהנרול

 הגיחו התפלה .צבסרר אלא בראשונה ההוספת כננר שהוא מה הקרימוליושנה,

 : ע"ה רבינו משה ,צמררן כמוהרכר

 לשון משירי טעם וגה הגדולה כנסח אנשי בסוף היה הצדיק לשמשן3
 הגדול הנהן יהוצרק בן יהושע כן ערו והוא גדול כהן וה.השירים

 )לזפ( הגדולה כגסת מאניצי השנ' הדור והוא )ל"ה( ההנאי' ראש 4הוא)ל"ז(

 במלחמה רואה אני זה יצל דיוקנו דמית טקדון אלכסגדיוס עליו שאמי שמעוןוהוא

 להחריבה לירו,צלם מקרון אלקסנדרום בא הכית לבנין ארבעים ובשנת )מ'(ונוצח

 .א* )מ ירושלם להחריב שלא יצאלתו לו ונתן ונשאו נדלו הצדיק שמעוןוכשראה
 יקרא )מ"ב( לכהני, שנה באותה שיולד בן שכל הצדיק שמעון זה עלוהתנה

אלכסנררוס
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אכררן ראשוןפרקפרמי
 תהיו אל אוטי היה הוא הצדיק. משטעון קבל סוכו איש אנמבנרםנ

 היו אלא פיס לקבל מנת על רוב את המשמשיןכעברים

 וה.א )מ"ג( שנה מאותה ם שפ-וחיה מנין ייציאל ושיהח.לו עלשמואלכסנררום
 : )מ"ר( מצרים מארן לצאתם אלףשנת

 דברים שלשה על רשנ"נ אמי זה פ-ק ובסוף וכוי עומד רברים שלשהעל
 )מ"ה( יעיש בן נרייו שלמה רוופא החכם ופיר,צ וכי' קי.םהעולס

 שהעולם הם חסדים וגמילות והע'בורה התורה שהם דואשוני, רבריםששלשה
 העולם ונתיפר שנשתת ואח- ;ולם של ומשחותו ישרו שהם עליהםעומד
 לי ויש והשלום והאמת הדין והם בהם שיתקיים אחרים דברים ני צריךעדרן
 התזרה בכלל הם הסרים ונמ.לות עבויה היי התו-ה על שאמר אהילדקדק
 נמ,לות ואמצעיתה תמסה ראשה התורה וגם בעבורה מרברת כדנים תורתשה-י
 כתנות ולאשתי לאדם אלקים ." ויעש כ"א( ג )בראשית שנ' ראשה )מ-ו(חסרים
 למה ממרא באלוני יי' אליו וירא אי( ירח )בראשית שנ' אמצעיתה ו'לבישםעור
 וי'ל בניא אותו ויקבר ון( ל"ד )רברים שני סופה החולה, את לבק- ה הקבבא

 העברה נפרש או המעשה, זה חסרים ונמילות ועבודה התורה הגיון זהשהתורה
 'צכלב עברה היא איזו לבבכם בכל ולעבדו י'נ( א י )דברים ,ינ' הלב עברתזו
 שבהן גדול עק- ג"כ הקיבנות ענדת תהיה ואפילו )מ'ז( תפעה זו אוטיהי'
 שאמר כמו בזה הכונה כ ונ ומכשרת פוסלת בהם והמחשבה המהיצבההיא

 הטע'טה זה חסדים וגמילות נשברה רוה אלקים זבחי ."מ( נ"א )תהליםהמשורר

 השם עבדת היא שבשלשתן והמעשה והדבור המהשבה אלו דביים שלשהשל"
 יומם בייתי לא אם כיה( נ ל )יימ.ה רנתינ התורה על ל י רש-י וכהב.ה',

 ח( )מ תענית במסכת אמרו שכן העברה על שמתי לא ואיין שמים הקותולילה

 במעשה מעמר אנשי קורים היו ולכך וארין שמים נתקיימו לא מעמדותאלטלא
 ואם ע"כ יבנה חסד עולם ( נ פיט )תהלים  שנ חסרים נטילות ועלביאש.ת.

 עבודתינו במקום תפילותינו וי"ל טתקיים העולם במה עברה שאין הזה בזמןתאמי
 עיומ'ם דסלביש זה הסרים גמילות שפת.נו. פרים ונשלמה ( נ י"ד )הושעשנ'

 גמילות וגדולה בזה וכיוצא עגומים לב על מרני אבלים מנחם הוליםומבקי
 לעניים וצדקה ובסמונו בנופו הסדים וגמילות בסמונו שהצדקה הצדקה מןחסדים

 : ול;,צ.-ים לעניים הסריסוגמילות
 א..צ ח( כ"ח )במדבר כמו שנסיכו נדול )מיס( סוכו איש (שנכמכנןכםנ

 את המשמשים כעברים תהיו אל השלישי הדור וחואישראל

הרב
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גאבות ראשוןפרקפרמי
 : עליכם שמים מורא ויהי פ-ם לקנל מנת על שלא היב את המשמשיןנעבדים

ד

 ירכל-
 ב'

 מהם* קבלו ירושלים איש יוחנן בן ויוסי צידה א.'צ יועזר
 לחכטים וער בית ביתך יהי אומי, צ-דה איש יועזר בןיוסי
 דבריהם: את בצמא קשותה ודצי רגליהם בעפר מתאבקוהוה

 והאוהב )ני( ומיראה מאהבה השם עבודות שתי ללמדנו המאמי כזה כוונתיררב
 שכר ותוחלת תקוה בעבור ולא אותי אהבתו בעבור מ'טמשו אוהבו אתרמשמש
 אנטננוס כןאטר על בפורסניה א.( כ"ז )ויקיא בערכך מלשון והוא הפרסשהוא
 זו שאין פרס לקבל מנת על היב את המשטשים כעברים השם את תעבדואל

 פרס לקבל מנת על שלא הרב את המשמשים כעבדים הוו אלא אהבהעבדת
 אהבתנו לנודף נעברהו הכי ואפי פיס לקבל שלא מנת על בענרחנושנתכוין
 בפתם דבריו שאמר מפני אלא לעובר שכר יש בוראי כי כן אטי ולהפלינאותו
 וביתום צדוק )נ"א( שפעו כמו ולא לעובר ענש יש ונ"כ תלמידיו בהםפעו

 ששאלוהו אומ' הקבלה וכספ- ענש ולא שכי שאין זקן הורה כבר ואמרותלמידיי
 אלא בפוח אינו הזה בעולם פרס שעל תשוב" והשיב זה דבר על וביתיסצרוק
 הכא העולם על שמענו לא מעולם ואמרו בדבריו כפיו והם הבא העולםעל

 בזה כונתו היתה אולי ראשים, שם ונעשו נייזים הי למקדש והלכו עליווחלקו
 ליפוף היום ולא לעשותם היום לעשותם ום ה י"ב( ז. )דברים הכחוב שאמורכמו

 לאחי עליכם שמים מורא ויהי )נ'יאוו( לבאע"כ לעתיר כלום למחר אלאשכרם
 האהבה באזהרת והקרים היראה סדת על והזהיר חזר חאהבה מדת עלשהנהיר
 )סיג( שחגרתי תהלים גפיי פירשתי וכן )נ"ב( מיראה האהבהשגדולה

 לאוהב מלאכים שני י"א( א צ. )תהלים דרכיך בכל לשמיך לך יצוה מלאכיוכ.
 מלאך ולירא אחים, והאהבה וההשק ואפלטהו חשק בי כי מזמור שבאותולפי
 מנה משמע ויחלצם ליראיו סביב הי מלאך חונה ה.( ל"ר )תהלים שנ'אחר

 מה שוכח אינו שראוהב עשה למצות נרול מבוא האהבה כי פוביס כאחרשניהם
 )ניד( עובר אינו שהירא תעשה לא למצות נדוף מבא ויראה לעשותשצוה

 שתכלית האהבה היא כיצר )נ"ה( שחברתי ההגונים בבקשתוכתבתי
 וכיצר מדעתך אל תפנה לא השם אהבת בעבותות להתקשר הנפש ותכפוףשחוקק

 : הוא ועצום נורא כי אפקינו את שנייא היראההיא
 הרביעי דור והם כאחר הדור מנה.ני היו יוחנן בן ויוסף יועיל בו ירכמראד

 דור מקומם מלאו אשר והמנהינים הם זונות הנקיאים והם)ניו(
 היו ושמאי הלל עד יוהנן בן 1.וסף יועזי בן שמיוסף ושמגי הלל עד דוראתר
 היה מהם זוג מכל שהאהד )נ"נ( חנינה במסכת רז"ל ואמרו דור מנהינינוטת

נשיא2
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אבות יאשיזפרקפרמי
 ענ.ים ויהיו לרוחה פתוח ביתך יום אומי, .רושלים איש .וחק בו יותמיס

 וחמ- קל אמרו באשתו האשה, עם שיחה תרבה ואל ביתךבני
 רעה נורם האשה עם ש.חה דגמרבה כל חכמים אמרו מכאן הברו.באשת

 : נ.הגם יורש וסופו תורה מדברי ובוטללעצמו
.-...-- 

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

 ומאנסננוס הצריק משמעון פי' מהם קבלו ביד, אב והשני הסנהדרי' ראשנשזא
 לפני ללמור וחזרו ציכס כל למדו לא והם ונפטי הצדיק שמעון לפנישלמדו
 ביתך ידי : מקוטו שגרהם ומלאו שנפטר עד הצריק שמעון מקים הטמלאאנטננוס

 נעפר מתאבק והוי הדור, חכמי שם שיתקבצו המדרש בית לחכמים ועדבית
 שותה והוי )ג"ח( מלמורה 'ותר שסיועה נרולה כי לשמ,צס אותנו לזרזרגליהם,

 הוי כן אם )נ"ט( למ.ם נמשלו רעדה שרכרי דנר"הם להב דבייהם, אתנצמא
 וב'טתא בצמא, מעם וזה עיפה נפש על קיים נמים דבייהם את נצמאשותה

 שתתאו אחד למעם עולה והכל ( )ס בצמאה הנרמא היא ירושלמית משנינתסירי
 ; מים לשתות צמא שלכתאותו

 ושב עובר כל שם שימצאו לרוחה, פתוח ב-תך יהי וני' יוהנו בז ירושףק
 ע"ה אנינו מאברהם ולסר צא אורחים הכנמת גדול וכמה רוחה1

 בציקה רגיל תהיה כר כל ב.תן בס עניים ויהיו )ס.א( שבע בבאר אשלשנטע
 ושסחות עבדים שתקנה במקום זאוא )מ"ב( ביתי כבני בביתך העניים שיהיוער

 יט'תה ת-בה ואל )סיג( שכי עליהם ותקבל אותם ותפרנס נעניים תשמ'טליטמשך
 תרבה אל ד( )ס ארץ ררך בממנת וכן הסטה בתיטס'ש הנשים 'טיהה האשהשיוב;ס

 ניאופ. בדברי אשה של שיחתה שכל האשה עםשיחה
 דרשו שכן אמרו כאשתי

 יטב'נו קלה שיחה אפילו י-נ( ד, )עמוס שיחו טה יאדם מגיד ה( )ם הנינהבמסכת

 יהא שלא כר. קריין לבעלי טבילה ותקנו הרון את עליה ליען עתיד עצמולבין
 ראה ח.( סי )קהלת בפסוק פירשתי יכן ו(, )ס כתרננול אשתו אצל אישפצו.
 על בחיים בחר אותה אוהב שאתה אעפ"י אהכת אשר האשה עםחיים
 )ם"ז( אדמון דברי נראין טלשון חיים ראה ופירשת. ה.לך ~D'Wl תתן ואלאהבתך
 הנאים בתחלואים )ם'ה( המרע בספר ז"ל הדסב"ם שהפליג מה ידעתוככר

 פירשתי וכן )מ"פ( מלאכתו כפי אדם לכל עונה חז"ל תקנו כן ועלמשתטיש
 פ'( פי )קהלת השמש תחת עמל אתה אשר ובעמלך וכו' חיים ראהבפפוק
 והומר קל אמרו באשתו התנא אטר כן על רמשסיש יה. העמל נפי השמשת"ת

 שגובר לו האסורה חנירו באשת ק"ו כך לו מותית שהיי באשתו אם הבירו,באשת
 כלומר וכוי אמרו נדה באשתו )ע'( דרי.נ ובאבות יטתקי, נגובים וסים יצרועליו
 הבירו באשת ק.ו עבירה להינל הששו שעה לפי דהר לו w~w נדה באשתואפ

אבל
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ראבות ראשוןפרקפרמי
 אומר, פרחיה בן יהושע מהם. קנלי הארבלי ונתאי פרחיה בן יהרשע1
 זכותן לנף הארם כל את רן והוי חבר לך וקנה רב לך עשה1

 המרבה כל חכמים אמרו מכאן ביארתי וכאשר נדה נורם אינו כניסתנואכל
 בעור תורה מרברי ובופל יצרו, עליו שמנכר לעצכם רעה גורם האשה עםשיחה

 לפני ומוב עבירה לירי בא שסופו גיהנם יורש וסופו במלה שיחה עטהשמרבה
 : ב"ו( ז' )קהלת ממנה ימלטהאלקים

 והוא נרול כהז .והגז בז מתת.ה בגמי היה חוא ובי' פרחיה בז יהןלסעי
 הארכלי ונתאי טרחיה בן ויהושע )ע"א( האיש אותו של רבוהיה

 למי מאחרים שלומד מי דומה שאינו לתלמוד רב לך עשה ההמישי, דורהם
 לך עשה הזהירנו כן על )ע"ב( דבברא מלמור פוב השמועה למור מעצמושלומד

 השנים פובים חבר, לך וקנה עליך, רב אוהו עשה בחכמה לך שוה הוא ואפי'רב

 )מיטל* בחכמתו שלמה אמר ועליו ל"ו( נ' )ירמיה ונואלו הבדים אל הרב האהדמן
 ואמרו מ.תותא או חברותא או )ע"נ( רשל ואסרו וכו, יהר בברזל ברזל פייז(כ"ז

 המחט נקב אין )9'ה( ואמרו וההפררם הלבבות נשות ההברה )ע"ד(במשלים
 למי לחכם )ע"ו( ואמרו שונאים לשנ. מרחיב העולם רהב ואין אוהבים לשניצר

 קנה ואטי תבירי, שיהיה עד אחי אוהב איני ואמר הבירך או אחיך יוהרתאהב

 בלשון קנהו או ובנופך בממונך קנהו בהנם תמצאהו לא אם קנייה, בלשון?ך
 מלשון רעהו אל איש יי' יראי נרברו אז ט"ז* נ' )מלאכי )ע"ז* פירשו וכןרכה

 אז לרעהו איש נכנעים כשהסברים כלומר תחתנו עמים ידבר די( מ"ז)ההלים
 טראשו פיהיה בן יהושע מאמר לפרש וניכל שם(, )מלאכ. וישמע ה'ויקיצב
 )9יה( רז"ל ודרשו לחבר לך תקנהו ואז רב לך עשה ההכרה בענין הכללסופו

 היתה ע"ז עובדי 'טל בדורו אפיי לו הנה אפרים עצבים חבור י"1( די)הושע
 כטה ראה יאשמו, עתה לבם חלק ב'( י' )הושע ובסיפם עליהם מנינהההברה
 שדרשו כמו חבירים כלס שהיו ער לי'טראל תורה נתנה ולא בהברההפליגו
 שההנרים לרעת לך ויש ההר ננד ישראל 'DU ויחן ב'( ט י )שמות בפסוק)ע"פ(

 פרחיה בן יהושע עליו 'צהזהיר המוב החבר אבל הברה אופני לכמהמתחלקים

 השם בדרכי ללכת לחבריו אהד כל לזרז ובמצות בתורה ומוניה תבר ומאלקנות
 חבייו את יוכיח שהאחר ביניהס והסכימו חבירים שני שהיו )פ,( במשליםואמרו
 כדי תוכחה מהם אחד כל ישמע שלא יום יעבוד שלא בערב יוכיחנו יהשניבבקר
 הארם כל את רן והוי הנאמנה, והאהבה הנכונה ההברה היא וזו בתשובהלשוב

 אם צדיק אם מכירו אתה ,צאי במי שמדבר )פ"א( ויל הימב"ס וכהב זכותלכף

 לזכות צר בו ואין לחובה צרריו יצכל רבר יצום עושה אותו ראית שאםרשע
אלא

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



אברת ראשוןפרקטרמי
 תתיאש ואל לישע תתחבי ואל רע משכו היחק אימי האיביי נתתי(

 : הפורענותמן

 אוטר, הכאי בן יהודה מהם. קביי שמח בז ישמעיז מבאי בז יהורהח

 עומדים הדין כעלי וכשיהיו הרינין כעורכי עצמך תעשאל
. . - - . - . . . -..-. . 4 - - -  

- - -  
- "-....--- 

-  
--------------------

 שהוא מכירו אתה ואם )פ"ב( פכות ההוא ררך על לדון לך "צ בררךרחוקאלא

 אלא לוהבה צר בו ואין לנכות צרריו שכל דבר שום עושה אותו וראיתרשע

 כ. כ"ה( ב"ו )משלי שני וכמו לחובה ההוא דרך על לרון לך יש רחוקבדרך

 נס ג(, )פ נ"ל רמיה פירש וכן הרמב"ם פירש דפננון זה בו האמן אל קולו.חנן
 לזכות צד שום שעושה במעשה למציא יכיל אתה אי אפיי הצריק להוסיףנוכל
 אפ.' ונרשע בת'צובה ישוב במהרה או הוא משגה אולי לזכות לדיינו אתהצריך
 לחוכה לדונו אתה צריך חובה שום 'צעשה במעשה לו למצוא ינול אתהאי

 של הזה שהטאמ- )ם'דן סמרש.ם ויש עושה הוא ולסנים כברו תוכושאין
 : הוא כללי מאמר זכות לכף הארם כל אה דןוהוי

 שלא אי ממעשיו תלמוד שלא כרי רע משנן דיחק אומר הכזיבלי נרפאי;
 תתחגר ואל לשכנו, אוי לרשע אוי )פ"ה( ז"ל כאמרם עמותחקה

 מעשיך, את ייי פרץ אחזיהו עם כהתחברך ל"ז( כ' ב' הימים )דברי כאמרולרשע
 הפורענות מן תתיא,1 אל בסובה 'צתי אתה אם הפורענות מן תתיאשואל

 פירושו רעה ראה וביום בטוב היה טובה ביום אלא לעולם אמום בל'צהאמר
 תתנאה לא ואז הרעה ימות על טובה ביום שתחשוב ראה רעה ביום הכיואפיי
 תהיה אל בצער שרוי אתה אם הפורענות מן תת'איץ ואל לפרש גובלוכן

 השם ויטיבך מעט חכה אלא בה שרזי שאהה הפורענזה מהמת ובועטנוא'ט
 לרשע תתהנר ואל יצהזה,ר לאתר רא,צון לענין סטוך לפ-שו נוכל נםבאהריתך

 בשלותו בעורו הרשע אל אהחבר תאמר שלא הפורענות טן התיאש ואלאמי
 עמו אתה נם ותלקה פתאום פתע ישבר 'צמא כי כן תאמי אל צרתו בעתולא

 ( הפויענות טן תתיאש ואל טעם וזה שתינישקודם

 והם )פיו( המעגל חוני בימי היו הללו הזוגות יכין טוראי בן ידקרן4ןןה
 )פ.,ז(, המלך ינאי של אשתו אחי היה שטח בן ו.טמעון הש,ציהדור

 היתומים בעבור הדייני' לפני הטענזת ומסדרי, שעורני' אדם כנ. הם הדיינייערכי
 בלשון כזה אדם ונקיא בשבילם שיטענו לטעון יודעים שאינם אדםובני
 פנאי בן יהודה והזהיר 3צי( ואפוטרופוס )ם"ם( וטורשה )פי,ה( אנפלררז"ל

לריין
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 האבות יאשיזפיקפרמי
  בשוביו  בובחין בעיניך יהיו מלפניך וכשנפפרים כרשעים בעיניך יהיולפניך

 : הדין אתיליהפ

 בדבייך זהיר והוי העדים את לחקור מרבה הוי אימר, שמח בי כשבמעדןע
 : לשקי ילמדו מתוכםשמא

 ושנא המלאכה את אהב אומר, שמעיה מהמי קבלו יאבמיזיז ומומשהי

 : לרשות תהורע ואל הרבנותאת

 אחר מצר פענוח ומסרר טוען להיות הדייני' כעורכי יהא שלא עצמו?דיין

 רעו את ליחיד לגלות שלא הדייני' כעורכי עצמך העש אל א( )צובירושלמי
 הדייני' כעורכי עצמנו עשינו יוהנן רי אמ, )צ-ב( שנחפהוד, נערה פרקובכתובית
 הרייני' כארכי נייא חשוב, ארם סכר ולבסוף תתעלם לא ומכשרך סברמעקיא

 חת בני כתוך יושב ועפרון )צ"נ( רבה בכראשיה כדאיתא הדיינים ראשוהוא
 זה מענין )צ-ה( הארכי הושי )צ"ד( ז"ל מורי פירש וכן ארכי מנוהו היוםאותו

 במושב בראש תדבי שלא הרייני' כארני עצמך תעש אל פנאי בן יהודהוהזהיר
 שתשקיל כרשעים, בעיניך יהיו לפניך עומדים הדין בעלי וכשיהיו ממך,זקנים
 האחת בעיניך תהיה שאם בדבריהם לפשפש שגרנים בהוקה בשיה הכתותשתי

 לשניה ולא חובה לאהת תראה לא מיד רשעות בהזקת והשנית צדקותבחזקת
 בעיניך שקולים כשיהיו אבל בדינה צדקת והשני בדינה חייבת האחת ואוליזכות,
 כצדיקים נעיניך יהיו מלפניך וכשנפפרי לאמהו הרין ויצא בפעניתיהם תיקדקאז

 שבועה זה ונתהיינ הדין את עליהם וקבלו דהואיל הרין את עליהםכשקבלו

 העושק או מגזלה האחד מיד הוצאת אם או לשקי שנשבע תהשדוהו אלונשבע
 נעיניך יהיו אלא ולהבא מכאן יעשה שכן תחשוב אל רעהו את עשק אושגזל

 : תשובה עושה וכחוקתכצדיקים

 תיציא כן ירי שעל הער.ם את לחקור מרבה הוי אוסר שמח בן 17ןכ~עןןמ
 ההיוב צר יבינו מתוכן שמא בדבריך זהיר הו ומ"מ לאמתו,הדין.

 : היה שלא מה ולומר לשקר וילמדו רפמורוצד

 הדור והם )צ"ו( מנחריב של בנ.ו מבני הצרק נרי היו ואבטלייןושכמעירן

 )צ'ז( שעמום לידי סביאה שהבטלה המלאכה את אהובהשביעי.
 הנהנה גרול )צ"ע( ואמיו בעליה, את יטסכבהה מלאכה נדולה )צי,ה(ואמרו

 אשריך תאכל כי כפיך יגיע בי( קכיח )תהלים שנ' שמים מירא יותרמיגיעו
 מי כל )קי( ואמרו יי' ירא כל אטרי א'( )שם כתיב שמיד ובירא לךוטוב
 שחייב וכשם )קיא( ואמרו לסטום מלסדו כאלו אומנות בנו את מלטדשאינו

אדם
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אכופת ראשוןפרקפרמי
 יתגיי גלית חיבת תחיבי שמא כדבייכס הזהרי הכמים אימי. אבמליוןי6

 וימותו אחריכם הבאים התלמידים וישתו הרעים מיםלמקום

 : מתהלל שמים שםונמצא
 שלום אוהב אהרן של מתלמידיו הוי אומר, הלל מהם, קבלו ושמאי מללי3

 : להורה ומקרבן הבריות את אוהב שלוםורורף
- - --.- -.. ..- -.- --...- -- -- -..-.-- . 

--.----.- - -. - - - - - -  
 ..------ .ף.,. ..--.-.

 ותטצאנו ספיי' על וררוש אומנוה, ללמדו חייב כך תורה בנו את ללמדאדם

 השריה היא היבנות את ושנא הבטלה, את ולשנוא המלאכה את לאהובמלא
 נבלתא פשות )ק"ג( בפסחים שאמ' כענין המלאכה את לאהוב זה עניןוסמך

 הרבנות )ק"נ( ואמרו אנא רבה נברא אנא כהנא תימר ולא אניא ומולבשוקא

 רשע נעשה מלסמה פרנס אדם שנהמנה כיון ד( )ק ואמרו בעליה אתמקברת
 אמר פרנסי הסמא אלעזר ור' נודנדא בן יוהנן ר, אח ר"ג וכשמנהמלמעלה

 )ק"ו( ואמרו )ק'ה( לכם נתתי עבדות לכם נהתי ששררה אתם כמדומיםלהם
 לעשות רושות שבירו רשות המלך נקרא לרשות תתודע ואל וקים קבלחוי
 וכששאל המלך, את מכיר שאינו מי המלך )ק'ז( אמרו וכבר חפץ שלבוטה

 ושלטון מלכות ישנא לו אמרו ויחיה אדם יעשה טה הננס זקני אתאלכסנדרום
 ערום בעליה, את מקברת הרשות )ק-מ( ואמרו )ק"ה( תמיד כמסנהכדאיתה
 מעבירי רבר'ם nu'~utl כביאה יציאה שתהא ולואי ממנו יצא וערום להנכנס
 השלפיני שמשרתי הרשיה מהם ואחד )ק"י( קונו דעת ועל דעתו על הארםאת
 צריכיי מ"מ לננדם תלויים וחייהם נפשם על ומתיראים ופחד באימה תמידהם
 לעמם טוב דורשים רטלכי' בחצרות עומדים אנשים מישראל שיהיה הזה נזמןאנו

 )קיא(: שלו' לני יהיה בשלוסס כי להתפללבשלומם וישלכו לכלזרעסודוברישלום
 כדי היפב באר דבריכם לנאר בדבריכם, הזהרו חכמים אומ' ~6ננכפלירןי6

 דברי בפ" וניתוס צדוק טעו כאשר בפירושן יפעושלא
 מקומם הרעים מים למקום ותגלו נלוח חובת תחובו שמא טעם וזהאנפננוס
 אחריכם הבאים התלמירים וישתו כהלכה שלא בתורה פנים שמראין מיניישל

 ז"ל ושנוואל ורבינו מתחלל. שטים שם ונמצא דבריכם פי' שכך שחושביןוימותו
 תורה בני במקום עומדים אתם ואפיי תורה בדברי תקלו שלא פירש)קי"ב(
 תירה בדברי לרחל ויוסיפו הארץ עמי לסקוס ותגלו נלות חובת תחובושמא
 מה ראו תורה שלסד לפלוני לו אוי שיאסרו מתחלל שמים שם ונמצאוימותו

 ? נדר בה ונדר מצא בקעה רב )קי*ד( שאמרו וזהו )קיינ( לואירע

 ונספר דוד בן אביפל בן לשפפיה מתיחס היה זה הל/ ושעזאי לקלל'"3
קבלה
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ושאמו ראשוןפיקפרמו
 יליץ וילא יטף מוסיף ודלא שמא אנד שמא נגיד אומי, היה דקן84יכ

 : חלף בתנא ודאשתמש חיבקטלא
 הימים נדברי המתיחס נעריה של בנו שהוא אומרים יש כתב ו( )קפ'הקנסה

 שנה מ' ולמר שנה מ' בן והוא מבבל עלה הלל הוא לזרובבל כ"נ( נ')א'
 קטון עוויא5 בן יונתן שככולם נרול לו היו תלמידים ושמונים שנה מ'ולמר

 פטיו ומת )קי*ז( מנחס וזלל של הבירו והוא )קט"ז( זכאי בן יוחנן רבןשבכולם
 ר"ג של אביו שמעון רבן היה הלל של ובנו 'טמאי, ונכנס מנחם ויצא נחלקולא

 בפני נשיאותם נהנו אלה וארבעה )קי"ח( היאשון רשכ-נ היה ג ר של וננוהיקן
 סבני הסלך שני בבית המנהנ היה וכך הוררוס בני נמלכות שנה סאההבית

 רומלוכה, דבי ולכל למלחמה והמביא המ.ציא היה הוררוס מבני אוחשמונאי
 נעשים היו דור מבית הנשיא פי ע5 והמשפמים והחקים תו-ה רברי כלאנל
 הגדולה כנסת לאנשי השמינ. הרור היו וסיעתו והלל והסנהדרין, הכ,ג פיועל
 הרוה היה והוא שני בפרק שמפורש כמו ומשמאי מהלל קבל זכא. בן יוחנןורבן

 השלים הלל את זה בפרק שהזכיר ומפני ט(. )קי הכגסת ראש לזרוככלהתשיעי
 קבל זכאי בן יוהנן רבן ואמר רואשק לענינו חזר ואה'כ שלו היחם שלשלחכל

 הלך ובמישור נשלים ו,( נ' )מלאכי שנ' אהין של מתלמידו הוי ומשמא.,מהלל
 שתרדוף שלום רודף אלא נלבד D1~W אוהב ולא שלום אוהב מעון השיב ורכ.םאתי
 3תהל'ם אומי הוא דוד ונך לבעלה אשה ובין ליעהו איש בין שקום להביאתמיר
 ארם לכל שלוס להקדים שלום ורודף לפיש ונוכל ורד6הו שלוס בקש ("ו(ל"ד
 הוי שאטר )קכ'א( ז"5 הלוי חסרא. בן אברהם רי חן חכם פי דביי נאה ומה)ק"כ(
 שהרי השלום כח גדול וכמה ההיצאה טן יחי שהשבח לפי אדם לכל שלוםמקדים
 השלום ושול לאשתו, איש בין שלום להטיל המים על גמחה הוא גקרושה שנכתבהשם

 אמנם האף לאמר שרה צחקה זה למה י"ג( י"ח )בראשית שנ. בו שנהשהקב"ה
 לשגות מותי )קכ"ב( אמרו זה ומכח זקן ואדני אמרה והיא זקנתי ואניאלר

 את יברך שלוס, דחפלות וחת.טת שלום כהנים בזוכת של וחתימתו שלוםבדברי
 שנ' בתורה נדול כלל זה )קנ"נ( שאמיו כמו הבייות את אוהב בשלום,עמו

 הבירו את המלסר שכל לתורה ומקיבן כטוך, לרעך ואהבת י,ט( **ה)ויקרא
 י"ב )בראשית טהרנם אנקלוס וכן )קנ"ר( עשאו כאלו הכתוב עליו מעלהתורה
 : בחרן לאוריתא דשעבידו נפשתא וית נחרן עשו חשר הנפש ואתה'(

 שיהיה שרוצה מי והענין נגייו משכו תרגום שמיה נגד אומר היה ךןראינ
 שיאכד לו נורטת נאותו פי' שטיה, אנד לנדולה ועולה נמשךשטו

 תביר דרגא אחרי תשפילגי אדם גאוח פתאס פתעלימו

 )קב""
 מוסיף ודלא

יסיף
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ה ראשוןפרקפרמי ל

 לא ואם אני מה לעצטי וכשאני לי מי לי אני איז אם איטה היה הואיי
 : אמתיעכשו

 את מקכל והוי דובה  ועשה מעט אמור קבע תורתך עשה אומר' 2צונמ14יעו
 : יפות פלם בסבי הארםכל

 שימיה 9ן צממיחו מ.ית. חכמה הכמתו על מוסיף ואינו חכם שדשא מ. פי'יסיף

 ילוח ודלא אעובך. יומים תעזבני יום אם ו( )קכ אמרו וכאשר DY'1 אלויאסף

 היא שהדברה שמים בירי מיתה היא ח"ב חייב, קפלא עקי כל למר שלאומי

 הייך היא כי ( כ %, לדביים נאסר ובהורה הן, לאו ומכלל לאו הן מכללנדרשת
 באב מט-ו ה.ם.ם על רעילות מז מוסיף ודכא )קכ.ז( חז"ל ומררש ימיך,וארך

 שזה אלא אח"ם וכתי הגא חלף, בתנא וראשתמש אמיה תקנריניה *סוףואילך

 תנא ושוי בראשה מלכיח נתר וישם י"ז( ב' )אסתר תיגום וכן עברי וזהארמי
 שמעון ר' אמר הלף בחנא ודאשתמש )קכ"ח( העיר בני ובפרק ברישאדמ%כיתא

 מובהר שהוא הגא ת-ה כל ונקרא להריגה ראוי הלף בתנא המשתמש זה לקישבן

 כתובות במסכת אמרו וכן בתלמידי' להשתמש סותר הרב מ,מ תורה, שלבכתרה

 נוטריקון חג"א לרב', עושה הלסיד לרבו עושה שהעבד מלאכות כל)קכ"פ(
 1 ל( )ק אחיינא גבראתלמיד

 כעצמי אנ. אקיים %א אם פי' )קל"א( לי אני אין אם אימר ,היה הך14יד
 בעצמם אני איחם כשאקיים ואפי' בשבילי אותם יקיים מי המצותאת

 א.מתי הבחרות בימי עכשו לא ואם עלי דגוופית לחובה מניע איני וחלא אניטה

 אימה. הזה בעוקם עכשו לא ואם ר'א לעשותם, כח בי שאין הוקנהבימי
 עולם הכא והעולם המעשה עולם הזה שהעולם מעשה בו שאין הבאבעולם
 שלא מי בשבת יאכל שבת בערב שפרח מי )קל"ב( נאם- בזה ובכיוצאדגמו%

 בשבת: יאכל מה שנת בערבפרה
 כל אימ' )קל"נ( גתן ררי באבות וכן קבע תורתך עשה אומר קצצנמ4ייסו

 הבא בעולם עקר אותו עושי עראי ומלאכתו קבע חויתוהעושה
 מע6 אמור הבא, נעולם טפל אותו עוניין ערא. ותירתו קבע מלאכתו העושהנכל

 אשר הנוי את ונם י"ר( ט"ו )בראשית שאמר בהקכ"ה טצינו וכן הרבה~שה
 ובמלהטה ובמופתים באותות כטסות לשד( ד' )דברים דובה ועשה אנכי דןיעבדו
 אחת אימר שמעתי זו שתים אלקים דבר אחת ייב( ס.ב )תהלים ואוטרונוי

 ועשה לחם פת ואקהה ( ה י"ח )בראשית אוסר אוהבו אברהם וכן שתיםועושה
 דרך וזהו ונו ופונ רך בקר בן ויקח אברדם רץ הבקי ואל ז'( י'ח )שםדובה
  ואפין לך נתת. השדה ייא( כ"ג )שם שנ, הרבה שאמר נעפרון לא 3קל"ד(ה'

tvw
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4

זאבירז ראשהפרקפרמי
 לעשר תרבה ואל הספק מן והסתלק רב לך עשה אומר. היה נמליאל לקבבןטז

 : אמרותי
 5וב לגוף מצאתי ולא החכמים בין נולתי ימי ,כל אומר' בנו 22ו23שןי(

 דביים הסרבה וכל המעשה איא עיקי המדרש ולאמשתיקה
 : חמאמביא

 כל את מקבל והוי לעליון, אביהם וישקול 5"ז( כיינ )שם שנ. עשה לאמעם
 יסות בפנים אלא וככויטות חשוכות בפנים יקבלנו שלא יפות, פנים בסברהאדם

 : וצהובותמאירות

 כנו הזקן ר"נ זהו אומר גמליאל רקבןסי
~ff 

 שלא הלל של כנו שמעון רבן
 אומ' נמצאת שמו על שיכתב אבות משכת בדברי כיוצא דבראמר

 בעמידה לומדים ה.ו נ ר עד ע"ה רבינו משה ומיסות )קל"ה( להלל שלישי זהר"ג
 למעלה רג  לך  עשה )קל"ו( סיושנ ללמוד וחורו לעולם הול' ר יר הזקן ר"נומשמת
 האמור חבר לך דוקנה דומיא בןפרהיהלתלמוד .הושע רר, רב עשהלךפירשתי
 הספק מן והסתלק כענין להיראה יתפרש דר'נ רב לך ועשה אחריו ממוךלטעלה
 דאסמוך השוק מן וקן לי אייתו זיל )קל"ז( בירושלמי אמרו וכן אחריוהאמור
 הפוסקים בין המהלוקות בהם שרבו בענ.ן ז." מורי פ. ושאלתי לך ואישריעליה
 יעשה מהרב קבלה לו יש אם והשיב המחלוקות מן עצמו ויוציא אדם יעשהמה
 שיינטר איזה הגדולים המחברים מן אחר חבור יבחר לאו ואם מרבו שקבלכטה
 תרבה ואל הספק מן והסתלק רב לך עשה וזהו )קל"ח( כמותו ויעשהבעיניו
 פירותיך במעשר חרבה ואפ.' מאומד מעשרותיך תפריש שלא אומדותלעשר

 אלא אפיטר אי מאומד כיסעור להוציא בן אם טקזלקלים ומעשרותיךמתוקנים
 : 'פ( )קל ובמשורה נמש4 במדה אלא לעשר לו אין כן על יותר או פחותאו

 שיו "' תמשי נשח "י "'ה " I1YOW יריי מן שמשן"
 מלכות הרוני מעשיה והוא הכית בפני נשיאתו שנהג הלל שבשלשלתהאחרון
 יורכן רבן ופייסו לדיגו פיפוס שרצה ריכנה ר.נ היה ובנו )קמ"א( פיטוםורונו
 ריביו,  שטירח  אחר ולנשיא 'שיבה לרחש היה ווים  ל9מ"ב( ונתפייפ וכא.בן
 ולא וכוי קיים העולם דביים שלשה gy החומי רשביג וצא  דיבנה ר" שליבנו
 .סי כל הלל. של בנו שמעון ברבן שאמרתי מהפעם זה בפרק דיברה ריננזכר
 לגוי אמר שתיקה אלא פוב יגוף טצאתי ולא החכטים ביןגדלתי

 להוריע כד.
 )דביים ואומר מצוה הכתוב הוא הרי חורה בדברי אבל מדבר הוא הגופנייםשבדברי'
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------י
אבות ראשוןפרקמרקי

 הצמח על קים העולם דביים שלשה עי אומי' גמייאל בו שמעיזרבן
 : כשעריכם שפפו שלום וטשפפ אמת שנאט- השלום ועל הדין ועלי
----------- .- - - - - - - - - - -  

-

 האמנם בי( נ'ה )תהלים )קמ"ר( זייל רבותינו וררשו )קמיינ( בם ורבית ז,(ף
 תורה בדברי יכול כילם עצמו שיעשה הזה בעוקם ארם של אומנתו מה וכויאלם

 דאוריתא מפשפיא בר ב.שין פטטיא כל ה( )קם ואמרו תרניון צדק ת"לבן
 בסלע מלה )קמיו( אסרו רז"ל וכן השתיקה מדת למאד משבח שלמהובמשלי
 בדברים האריך וכבר שתישיתא דבנל מיחסותא )קמ"י( ואמיו בשתיםמשתוקא

 )קם"ם( הפניניי במבחר )קמ"ת( ואמרו ותמצא בקש אבית בפ.י ז"ל רסב"םאלו
 אחת פעם השת.קה על תחח-פ אם הדבור במדות ולא השחיקה פטדותמות

 ברוב לזולתו ומלשונו לנפשו טאזגו האדם חלק רבית, פעמים הדבור עלחתחרפ
 לחייו, כיר הארם מות נעכודות, פינה והייהיל השת.קה הטורא, יהיההשתיקה

 בשתיקה והמרבה הלשין ביד וחיים מות כ"א( ח' )משלי אומי הוא שלמהוכן
 איבריו כל מוטל, ולשונו זקופ-ם איבריו כל שברא בוראו מצות בלשוןמקיים
 ואחת עצם של אחת חוסות שתי לו שהק.ף אלא עוד ולא מנפני,, ולשונוסבהו'ן
 מעציך אין אשי איש חומה אין פווצה עיר יהיה שלא כדי למה כך וכל בשרשל

 עיש.הים* מפי היוצאים הדביים נאים הטעשדע אלא העיקר הוא הטדרש ולאלרוחו
 כל לסר שלא ממי המוי ענשו מקיימה ואינו תורה שלטד ט. כל )קינ(ואסרו
 נאט- לא ללומדיהם עושיהם לכל פוב שכל י'( א ק )תהלים א( )קנ ודרשועקר
 המרבה וכל המעשה, אלא העקי ריא חמדרש לא למרת הא לעושיהם.אלא
 פשע יחדל לא דביים ברוב י"פ( י, )טשלי איטר שלמה וכן חפא מביארבייס
 בתפלה אפיי )קנ"כ( ואמרו למחסור, אך שפתים ודבי כ"נ( י.ד )משליואוס'
 שם וישב כ"כ( א' 4ר )שמואל ואסיה בתפלה שהרבתה חנה שהרי להרבותאין
 )קנינ( לוים של עולמם שנה וחמשים שנסלתו כשנ.ם לה עלתה כך עךלםער
 שלפניו למה מטוך הפא טכיא דברים הטיבה וכל ז.ל יונה רכיי פייטוכן
 בדברי אפיי דברים המרבה שכל לומר המעשה אלא דעקר דשא המדרשולא
 קצרה דרך לתלמידיי ארם ישנה יעולם )קנ"נ( רז"ל דרך על חפא מניאתירה

 : רבים ענינ.י המבינים מועפיםרברים

 נטליאל בן שטעון שיבן פירשה. בני אומי נמייאי בו שמעיז רבןי"
 חכה. סוף שהוא הקדוש רבינו של אביו והוא ריכנה ר"ג בן הואהזה

 דורות עשר אחד זה נפיק ההנא וסדר להלל שביעי הקדוש רבינו נמצאהסשניע
 יועזר בן יוסף שלישי אנטגנוס השני הצדיק, שטעון האחד מוסרי' דבריויאסרו

ובן
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חאבות ראשוןפרקפרקי
 ישראל את לזכות הוא ברוך הקדוש יצה אימי' עקשיא בו חשיהרכי

 יגדיל צדקו למען חפץ יי שנאמר, ומצוות. תורה להם הרבהלפיכך
 ! ויאדירתורה

------------- -- ------------ - - -  - - - - - - - - - - - - - -  

 ששי זונו, ובן טכאי בן יהורה חמישיי זוגו. ובן פרחיה בן yws~t רביעי יוני*ובן
 שטעון יבן תשיעי הזקן, גמליאל רבן שמיני ושמאי, הלל שניעי ואנ6ליון,שמעיה

 אומר רי עשר אחר דיבנה, גמליאל ר' בן ושמעון רנן עשירי בנו, גמליאלבן
 רצה ולא ידשיא יהודה רי ושמו שני פרק בתהלת האטור הקדוש רבינווהוא
 המדכרים ראש  שיהיה הקרוש רבינו הוא שכראי אניו אחי אחר נפרקלסררו
 ח, )זכייה ,צני כאחר הכתוב וכללם השלום, ועל האמת ועל הרין על)קנ"ר(

 בפרשת כאמרו השלום הרין ועקם בשעייכם, שפטו שלום ומשפפ אמת ז(ס'
 האמת ולקב בשלום, יבא סקוסו על הזה העם כל ונם ג( כ י'ח )שמותוישמע
 עושקו, סיר עשוק להציל הדין אהבו, והשלום האמת י"פ( ח )זכייר שכ'השלום

 מסירת וכמעמי שוים, ולבו פיו ושיהיי לאו לאו ועל הן הן על שיאמנוהאמת,
 השם ברא זה תנאי על לומר אמת תיבות סופי האדם את אלקים ויברא ה(.)קנ
 )תהלים ישראל זמירות נעים אמר וכן האמת במדת שיתנהנ כדי האדםאת

 מה נשקף, משמים וצדק תצמח מארץ אמת י"ב( פייה )תהלים ואוקר,טו"ב(
 העולם קיום כי יבולה, תתז וארצנו דאוב יתן ה' נם י'נ( )שם אחריוכתיב

 לבטח העולם כל יהיה בעולם שלום נשיש השלום האמית. דיך עלוהצלחתו
 ב כ א' )ר.ה בו שנאמר שלמה בימי היה כאשר תאנתו ותחת גפנו תחחאיש

 מורי פ. את ושאלת. בימיו, לישראל יהיה ושקת ושלום שמו יהיה  שלמה כיטי(
 סביר דיני, בעלי שני שלפעמים והשיב לרין צריכיי אנו טה אטת יש אם לז.
 ויש ניחר והאמת הדין הרי כיניהם וישפומ הדין ויבא אתו שהאמת אחדכל

 אברהם של סרתו תשלום האבות של מרותם אלו דברים ששלשהלפרש
 האמת ונוץ )קנ"ו( יעקב של מרתו והאמת יצחק, של מדתו והדין עמושהשלום
 אברהם של מדתו להקרים הוא וברין שניהם עם משותף שהאטת לפיבנחים
 עוג ייי י.א* כ"6 )תהלים שני נשלים לחתום שרצה אלא 'צחק שללסדתו

 ו בשלום עטו את יברך יי' יתןלעמו

 ראשון. .פרקנשלם
 כאישון. יראיו לניציתהלה

-----
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 ובאורים.הגהות
 יוקף ה פירוט קורס כ65% נסכ"' 63פי ס))עחיק סוקפח סי6 "6חר" חיגת6י(

 הנרנו כצו s~r פרי5ול 6ברסס לסר"ר טבוח פרקי ניקור strנחתי6ס
 .נסקדתס

 מן סתקכח' נזו סכ))65.ס ס%וסריס דברי דנס נזם לנו לסורות דר5וכו נ"לגי(
 טסתרוח לך לואר עקכי תורס קנל מטס : 3זס"ל סרע"נ כמע"כ קילסדנרי
 *לו qb 6ל6 מלנס התטכס חכתי הוחס ניו ל6 סתקכח6 30(ווס%וקריס

 : גקיכ.לסתרו
 די טה3 ק5"ד רף ס3ועוח מקכמ נסל"ס ועיין ע"3 51"ט 3' ."טקנסרריןנ(

 : (ס )נ6תר 63ור נח"ח טבח6תזטרר8ס

 :טסס(
 הסס תפני 6ן כינו טכחנ ר6טוכס תסנס 36וח יובס רניכו פיהם עייןמסו(

 סר3 דברי מסביך סתו6ל ))ררס ועיין סדינים נקדר סחוס סקנסרריןדנרי

 : נחעי6ם יוקףה
 טיחחכס סרו5ס יטתע6ל רי 6תר 3' קע"ס ונ"ב 6' ק"ג נרוצח סט"ק לטיןז(

 : וכוי אסן יותר נחולס הקלוע לך ט6ין תתונוח נדינייעקוק
 : (ס כעין ם3י6ר פסקים מלגמר oo13h לרי n~sh תעמס פירוטעייןח(
 ימרס 3ענוס לדבר מעתור לסיכו נתלי5מ S~r נחתיתם יוקף ר' סר3דרךט(

 : 3ק"ד לקור לסי5י6 (כיחי 8טר 6קחר למנלח פחיחחוע'
 : ימרו פ' %כילח8 וע"ע רפ"ד ק" ורתעני ועקע מף6 ס' רף קוטס עאןי(
 : ש'6 נ"מ 3ערו3ין ר63א(
 S~cr3: 36ומ ל))קכח 3חידוסיו כח3 לללס"ס סרס"נ ויו"ר 36י לדניי3(

 6ין מקרס דלטון סעפרעיס כתם"כ חד6 טע))יס טכי נרסס ויקרס --ק3ל
 וכל ודורסיו ודור דור סט"י טסל6סו ומנס קוף 6ין סחורם כי ר3יט נהססטייך
 qlp לס 6ין כי סחורס כל לו כמקרס hS ד"ת לחים עתיד וחיק טחל)ויד%ס

 לייעעע כצידו )נס כל תקל רככו לעס 36ל חקר "'ן קן 6ין 6סי ת"סכצעון
 DD"" לפרם בק"ד נלע"ד עוד לסלן.וכן

 רק3.ל 6תר 6רל3"ח מס )3רכוח ד"6
 5לו לוחות לסורוחס כחכחי 6ער וס%פס וסחורם 13ho לחוח 6ח לך ו6חנסת"ו

עטר

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



 לסווזחס נו"כ 6לו כחנחי 6ער תטנס (ס ותעלוס תקרץ (ס חורה סרנרוח,עטרת
 סרס 5חר וסנכחנ חס3"פ כי עכ"ל תסיכי לגוסס גחכו הכולס תלמד ג))ר6(ס

 %לחו 13רי ם6ין תה הת"י צפי ר3.נו לנוסס נתקר כ6חד וסכל נפרריסגלחי
 %6ר ו6ח"כ סנכחנ oSnn ליסר6ל לצד רננו טתטס 06 כי כניחר סכללקבל
 טייך ולסלן ))כ6ן 36ל כלחח סכל קמל לטון חסו סחם3ש,פ טסו6 פירוטלחס
 פפירוס נ"י (עקל )יסר"ר סיס"ג 6ח. )נס"כ ג"כ ועיין סטסור עכ"ל תקרסרק

 : h~S3 טלוקנוח
 עת 6))ר יגויס ופסטכחס סגלות קורך סכסי6ס אקלום רננו ())ן ער כלתר'ג(

 : ס3ט"פ תורס לכחול ד6קור חורתך מספרו DDh"' לס'לעסות
 : תעטס ר"מ ע"3 ס' דף חעניח רס"י ועיין טוב מל דף עירו3.ןיד(
 6קר6 ד3ריסס סקעכו נרי 3(0"ל טכחנ מס עירונין ח"6 תסרס"6 עייןעו(

 וכוי לתורן קדד כך 3קר6 כקררן וגוי ולסרן תטס ויעל ))עפייסדפרעח
 לסרג קנוח לזיקי פחיחס עוד ועיין (נ"ל סרג קוטיח נ"כ ))יוטנ וננסעיי"ם
 תתוך (( סיס םל6 ידעת כנר ויסוטע , וז"ל ע"נ ד' דף וויען( )דשקסי61ירי
 וכו'ס6סל

 החורם קוד:ח ממר 6מסוחו קן 3קרו3 ל6חריחו והכינו (קנחו ו3עח.
 : עכ"ל לי6וסע טנע"פ חורס ענייני כל עםוסלטמיס

~ru

 : ע"3 (' דף גרכו)ן
 וס63יס עחני6ל ססעופטיס ע"י פירוט ו,טרי 31))ח(ור ע"3 ק"ה דף טבח ע"ן.((

 חנ6יס נקדר סו5 וכן סנמ6יס קנלו תסס 5מר כחסניס ס(קכיס 5Sb3חריי
 וז"ל נ' דף סלוס נוס נקפר ס.דוע( כח" פפער(ע )י)ס"ק מנדפקוי,))ור6יס

 : וכו' קכז גן לעחכי6ל ו(קניס ליקניסויסוסע
 : ע"3 ל"( קנסדרין עיין ג' 6' דנס"י כד)מכחחי(
 חיצז טהרך חחלמן כ' 6חר %3)ן לSh~r' 5 חכתי ק"כ ס.ו כש"ג סכמי כייט(

- שתקרור 5לכקכד 3ער כק"ג תסיידי סלדיק מצעון ער פרקשלכוח  
- טכס תרוחכסנ'  קנוח( לתקכח כח"י בחירותיו S~5r סרס"ג ינהיר )))6"6 

 : (רעים סטטוס פירוט וסקד))חו סח(קס יד לק' נסקר))ס ר))נ"סוגם
 : ע"ג ק"עקס
 : טסכ6(

כ"
 עזוז ח"6 לוי 13 יסוסע ור' חיים רי גני ע"6 קט"( otn_1r נם"ק פלוגמ6

 : ל6ח"כ וח"ק 63 חורס תחןקורס
 : י"ג פקוק ומס 6' ח"י פתיח ור))3"ן 0הר6 36ן רס"י עייןכנ(

 : 0ץנ (' דף קנסדריןכה
שם
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 : hw ס"ס טטכה(
 יוקף וניח נמלחו 6תח דין ק6))י ת6י ונ"ט רפ6ס פ"ח יו"ע חוקי עייןכו(

 : 6י קיי יספטחסן
 ותסרם"6 ש'3 ו' דף קנסדרין וננחרי דין ר"מ ע"6 י' דף מנח מוק' עייןכו(

 : טסחף6
 : ע"6 .' דף וממח ע"6 (' דף חערחכח(
 פינו כברו חוכו ספין ח"ח כל 6יח' )ם'6 ע"3 וביו611 ע"6 כ"ח 3נרכוחכע(

 :מ"ח
 ע"6 ט"ז עלוכין h~D " דף הוריות ע"3 ק"מ קנסדרין ע"3 נ' רף פקחיסל(

 : ע"3 כ"ג נזיר טה3 כ"3סויטו
 : סוקפחי התוקנרל6(
 נ"כ לריכיס סחלי)יריס 16 לעשר קריך סר3 דנס תפתע ומס ש" כ"6 )ננ.לס נריןל3(

 טס )נענס DnS1 )נטנס וכתף ס"3 פגך ת"ח סי רע3"ס וש"ע טס נר'ן שיןלים3
 : ע"3 פ"ר דף 31")נ )ר'3 ת"ו 8דר"ן וטבע כ"6, קיק ודריסס ר))"ו ק" יו"דועור
 1 1 א 5ך סליטיח מכס 3ינליתגר6פסיע סענרעיטע נמ"ע סכחגחי ))ס עייןלג(
 : b"D לכ"ג חוליןלד(
 ינטתרח לי טבורו תצטרחי 6ח וסתרחס ת"ל ינוח אחרי פ' קפר6 עזיןלס(

 סק"ק ))ן לקוח סר3 ולקון עכ"ל כ,- על דין 3יח ליאסיל מטמרתיוטירסס
 : ע"6 כ"6 ינעוח ע"6 ס' דףת"ק

 כ6ס חטונס עוד ועיין סתכהג מן 6דס .טנס Sh לעולס ע"ג שיו דף נ"))לו(
 סי סתחס נסערי סו63 ט' סורס תהרי"ק נסרח למנותו סל5 ייכסגנעכינ

 כך סעס וכסגו ת"ל ח"י סי י"ר פרק קופריס ינ' וע"ע b~5r סרס"ג nbbSלולב
 ית-קין מנהנ סלכס נינעל ענסג ט6תיו ונס ותסג טיסת עד כק3עח מלכססטין
 מלרכי וע"ע הרעת בשקול כמיעה אלא אינו דבורה מן ראיה לו שאין מנהנ36ל
 תסר"י וקו"ח ל"( ק" 6"ח חח"ק קו"ח וע' ן הק"ו קי' ספועניס 6ח תסוכרפ'

 מלכרן. עוקר ענסג נענין ל"ס 6וח ע"ס קיי 5ור חט6וח וקי כ"ג קי')רנ6
 : קק(ינגען[ "pffp לנ"ך כ"י (עקל מוסר"ל 6ח'הוקפוח

 בלוחן מכהן יוקף רי סמ(כיר להחכם 6לטעיטסיתער ניודיטע ג"כסו63 6סי העפורקס ס))עסס לו קירע וטתעון לסר36"ד סקנלה בקדר סו63ל((
 הלריק טתעון טל )געטס ע6וחו 61))רו חי"ל דגרי כגד ממנגעם 6סרס6נעיס

 ק"ע יועף קסס"ק יען סקר דנרי לרנריסס רסיס לסניף ור1 ננר6 1ל6 מיהל6
ftw  נכסן סמעטס צוחו סניף הכסן יוקף ורי מלריק נטתעון סתעטס צוחו סגי6

גדול
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 עדו סו5 מלדיק סטתשן לכו ססודיע סר6נ"ד דגרי ע"י ! '?דש סטתונדוץ
 חכז"ל סרנרי כל לעין נל5ס 6לעערטסייוער ניודיטע ס))וזכר '?דלע דמיינוסכרין
 ת6תרונז עסיס נעל לולסרנ טעלי סקפקוח וגס ק5.! וקוסט6 נד6.ס ופס6תח

 sur Essai בספרו: דערכבורג וסחכם סרורוח קרר ועיין עי"כנספסטי
ParisPal~stille 0ה או Geograt)llie 01 8ן l'histoire 
uonI)ontifeli au 110111 81'1י 

 lser .14 44 ג"כ: כחג )([
1'001111110 Ja~(Iua 61811 d'AlexanIIl'e tempor~in 

greesecrivalns UU~I'CS 108 0) JObiEphL1 aftisment 
Alexan~re.nvee ]00110 ו('1*ת)(0מ1ש rapporti 04111 1מ 

 לצדיק טטתנען לפטר 6י מטניס )נקפר DSn' ח["ל נדגר. סשקריס טיענוותם
 נינם .ודעי נכל סינוקכס צחרי נכון 5יכו נס וס )נוקדון 5לכקנררוק נ[)נןחי

 סיס ור6סיחס טכס chnn יותר ניקר6ל חיל עסו כגדולת כנקח ט6נסילעחיס
 תכסי ות"כ 388 בטכס ))מ ו6כקכררוק סונורגל תקפר לפכ. )(42נמנח
 יון לחרון ס.ס מלריק וס)נעון 6לכקכדרוק )נומ y~nh ג"כ פיו כגדולםככקח
 : ש'6 ס"ט 'bm )ת( טס. )לט( סקנלס. קדר ר36"ד )לח( כנס"ג. מתכסילחרוכי
 : ~ru קי' לעיל קכחנכו יגס עייןת6(
 : כלום )נ[ס נוכר ל" ונס"ס סקנלס קדר בר36"ד סונף311(
 : טס)נג(
 : מסמד(
 רי )51נמ טעל כחג סעחיק 41 1 לד געסיכטע לור נקפרו לונן כחכםחס(

 וסיס יעים 36ן כרוך 3ר הנרסס 3ר סל)נס סו6 סטלס תתי נניס. גןקרנס
 קנח o'wni ועלס ))ו)נחס ורופף גדול ליודן וסיס קפרד 3)נדכח 5טיביל6)רלידי

 : ומנס תמס 6לפיסס'
 סם*לח סס הפירס תוס נר6קיה פי ט"ילחוח D~D1 ע"6 י"ר דף קוטם))ו(

 ונסתו 1נו63ח (נ"ל סר3 קיס.ח וירק. פ' וחנחו)נ5 סס ס6לס וסע)נקטלוס
 : ט)יי6ל3))דרט

 : b's כ"3 כעכים)ו[(
 : מף'3 כ"1 דף))ח(
 : ס"6 שי6 ס6ס tSay1' %'3 ת'ע דף ק)כס)וע(

 ים נ)נקוי זס כוחנין וסי קי 5וחיוח)ונטש(
 : גי קיי נני6וריס op טכחנח. ופס 6קחר nlanS סרג שי עייןנ(

 נסס ס)נחנר רב ותע"כ לר6סיס טס ופיו כחוג לסר35"ד מקבלה נקפר)כ86(
סר36אד
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 brbll )ר' רדי 6טי סקנלס בקפר כעלף bS וכו' כווכחו מיחס 1S1hסר36"ד

4tffi%)6"5דר"כ רנרי על סא"ל נאי סרג 6חי וסעירמ )כ tp~not סביך י"ס 

 : טש ונייקוח לרוק עתל))ידידנריו
 : ע"ג h~S סוטםנ3(
 : 5'ג קי' S'DS עכחנחי עם ע"ןננ(
 ))ררק ע"ע ~trff פיס וקוטם ס"ז פ"ט נרכוח וירוסלו)י ע"3 כ"3 קועס עייןכד(

Shlnn: 
 : ל"ג ק.' DS'5 טכתנחי עס עייןנס(
 : לסר38"ר סקנלס קדר עייןנו(

 : ט"( ק" לעיל ע"ןנח(
 חנ6 כי פ' רנס יזדרם ע"6 ס' ע"( מ('6 ופ"3 טף6 י"( נ"ק ע"נ ז' מעמתנט(

 : טסוחכחוו)6
 . פפער(ע( )נם"ק נחן דרי 36ומ נכח"י סגרקי 1כ"ס בצומאה למניסמלי(
 : וירך פי טו3 ולקח כ"ס ק" 3"ר ע"3 י' דף קוטםס,(
 : (Sbln כעדרם סונט 36ות מלב גס פירט כךקנ(
 : לכר עליה סא"ל מלקג(
 : פ"6 רנס ר"6קד(
 : ע"3 ס' דףקמן
 : ע"3 פ"3 דף 3"ק כד6יח' נמרק חקכחקון
 (Sh1W יידרס tUD גדעון דירי 6ח 6כי רואה סגירק6 ע"נ ק"ת נכחונוחתן(

 : רבנו דבריסס3י6
 : י"ט סי פ"ר דנמח ס'קח(
 : סףנ קא דף כחוניו(קט(
 פ"3 35דר"כ על יסוסע ומבנין נדה חיבת גרק ל6 סדנו 6סי נתן דרי 1363ח נסע(

 סכ"ל (ff' סר3 ולחי כדה נבטחי חוקים לרמח סל 631דר"נ s~rl: כח3מ"ג
 : ע"3 ר"ו דף פשר קן חלק 6ור )61ורי ק' עלסעירכי

 עיין 6יק לוחו סל רנו סיס פרחים 3ן יסשע רני 06 נרנר חולקים יסע6(
 : סק3לס קדרר36"ד

 פעי Dh" רלו)ור 3יריעמו למזקיף *דרוס כ"6 3יריעחו לו סדי יחסינ 61לעג(
 זכ"ל סרס"נ ש"י 6"6 פירס כך ר3 לך עשתי ע"ע כך כל גדולסבינו
 : נל"ל סעח3ר סר3 לדנו" טס כיוןוכנרכס

ושצגים
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 : נף'6 כ"ף חעניחענ(
 : ס6סנס סער ספנימס וינחרעד(
 : מסעם(
 : סחנריס "ער ססעו(

~rs

 : b's י"6 יוכוח ע"5, ק"ג ס3ח
 : חק"כ רזה מוטע טתנצי עקרעת(
 הנחבר סר3 פעי טס3י5 טעו6ל נידרס וע"ע יחרו פ' ע"נ ולקח )וכילה6עי(

 :זחל
 5תזערדס ודפוק ס"ו ויני5י5 )דפוק ספכירס ני)נחר זס דגור )ולטחיל6פ(

 חגר ובער ס6סנס חוכחח נסער סכמנ תם על סכוונחו וטפסרמר)נ"ז(
 : ט.פגסך עת נכל לנינך נינו )עתך לךס.גיד

 : כ6ן סאסקס פי'פ6(
 : יוכח ר3.כו ג"כ פירס כןפג(
 טסזכירו ז"ל הלוי עודרוק ר3יכו קל3 3ן )1ע1ליעול6 סלו? יוקיר ר3יכו סייכופג(

 עדרם נקפרו זלס*ס 5ו(ידס די יוחק ר3יכו גן ק)מ6ל רכינו רנותפעעיס
 ל~ף סעסיייח 3ע6ס וסיס מכ"ל לקשר 3סקד11ס ונס 35ום לדעכהסמו6ל

 וסע)רר תורס סס וסר3ין 3טוליעיל6 וכח.ם3 נורגום ))ולדחו תעזר 531סחתיטיח
 סחלעור על פרעין פרטי סי)וחן: ו5ל6 .קריס קפר.ם וחגר סר3סמל)רדיס
 לחכתי כח3 5סל סרת3"ס על חלוכוח 6גרח טי"ח(, סי' סררם קו"ח)עיין
 ק' ; ויתרוח חקרוח כענין למורס קיג )וקורח ק' ; סר)31"ס לערן ועערלויל
 3ועריל סריס טסזכיר וגס 06 כי יע)כי כודע ול6 קנלס עכיכי ולפניסלפני

 כ"6 דף 3"נ ינקו63ת כסיס ))ועתק תסנס "חמ חטינוח ; י5ירס לק'נפירוסו
 יסניס: נטפחי ))וזכר נר6סיח ולק' סחורם טל ניחן גנח קי ;טינ

 : .ונס ורננו רס"יפד(
 : ע"נ נ"ו קוכםפס(
 סעעגל לחתי עסלח סנם'6 קוהו סיס ססו5 לו כללס סדורוה קדר לנעלפו(

bSI)Sb6ח חוני : 
 : מף6 ע"ח נרתיחפ((
 : 5נעלר ויכנס 6)61י 6' סי דקנסדרין בי פ' ירוסלתיפח(
 : ענוגו נדון רתוח לו נחן דין טנעל כלותר רמות נלסוןפע(
 : יכוחן 1)1נקס עטרס קעוען סימועיס 6גי5(
 . ?4ך ס' פ"ר כחוטםש0

ס*ש8
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 : ש" ופץ סץ6 מג35(
(abמח י . 
 : s~r 6טי ינינו%(
 נקרץ לגוס ח"6 ורננן נכניס ור' יסורס רי ג' פי חהליס עו3 סוחר ונעדרםלס(

 שלכותו נחנקקס ידו טעל וח"ק דוד סל מארכי תסיס לשרכי חוסיסחו
 : עכ"ל )נ()ור סחחיל הלכוחו טכחנקקס סיקס וכיון עיט סם על ות-6 דודסל
 ססס סיגכן יו"י סחוטי וסקטס סיו נריס ע5ען טסם לותר טרנס חי ויט6(

 נריס ען סנפו hSb ))יסבל 6תן ודקי 6ל6 לדון כסי גר 6ין 60 גריססיו
 הו"ר 61"6 סו6 געור טעות (ס 3ור6י סיו גריס עלתן סס כי תשרפו ים6נל

 נינתוח tpl~o עפע"ס י"ל 6גי ס))סניוח: גליון על כחג עלס"ססלס"ב
~up 

 6)11 1ל6 עיקר6ל 363יו וכת"כ קני )ויסי6ל ד6עו ס"ד תלכיס bD' פאוכקא
 : עכ"ל ו6נעליון גסתעיס הים רכךובפטר

 : ע"נ נ"ע דף כחומת6(
 : ע"נ ע"ע דף נדרים5ח(
 : טס ח"6 1))סרס"6 סנ"ח סגסוח ושין שי, ח' דף נרכוח5ע(
 : ע"6 כ"י ק.דוסין 3חל))וד ))ו63 י"6 ,ס' פ"6 קידוט*ן חוקפח6 אק(
(bpטף3 ל' קדושיו : 
 : ע"6 קי"ג דףק3(
 : סרננומ יסרסיח, פילם ורם"י והימות סגר;6 וטס ע"3 פ"ו יוי)6קג(
 : תקוזזו .דעתי לnhw or~" 6"קר(
 : נמש " דף סוריותקם(
 סיה6 כלנר 06ל סייגו קנל סס פירס"י עיין ע"6 341 ע"6 י"ר סנסדריןקו(

 סרנכומ כ. לפרכק ייינוסו סל6 16 פרע עיין נ"6 עליו .פילו ו6ל נחסך6דס
 6ער סע6ער מ0 יס"י פירס מ('6 ל"3 נקנסדרין וטס - נעים 6ח))קברת

 : (יר6ר'
 : ס)61ער rr כקוס 6יס ולקמי ל6קו(
 טץ6.: ל"3 דף תעידקח(
 : ע"נ פ"ו 'bmקע(
 : טץנ hw דף נתעניןקס
 ר' סרוסך ומס ניציו לגדולם מעלו יסודיס סגי על סרג טכונח מפטרקי6(

 קלוי, 6נול6פי6 ))6יר גן סעופך דון מעלך 5לרי וסר טרלל 6נן6נרסס
 : ליסודים גדולות עו13ח פעער6 דון סעלך ערס ירסעל

יע
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 מוזכר *3וח חי על ופירוטי s~r רפ"י טל נתו 3ן סרס3"ס ססי6 כ"לקינ(
 : דעות ))סלכוח פ"6 עוזנמגדול

 : 0ננחנר דגריקיג(
 : שיג קי ודף ע"6 וי דף עירונין ע"6, ק"י רף חוליןקיד(
 : ל0ר36"דקטו(
 : ש'6 כ"ח קוכםקסת(
 : h"D ט"; חגיגסקי;(
 : יולכות סרוגי תעברת סיס מאקיח(
 עיר וס63יס (רוננל ומס רורוה עשיה נו)65ו כחג 0קנל0 נקדר 0ר6נ"דקיט(

 סתחנר ור3 נכלל וער עד כקט ד0ר36"ד ונר6ס h~r' גן .וחנן רנןער

~ur
 : נכלל עד ול6 עד חטינ

 נן יוחכן רי על עליו ביזרו ש'6 י"( ונרכיה וי ס' ."3 פ' דר"נ 36וח עיןקך(
 : ס3סק ככרי Db1" ולעולס ;לוס 6רס סקרי)וו bSn ;כ6ינן
 3"ר 36רסס רי ס;לס ומוזו 3נר5לונ6 מסם. לבלף סר6סוכס 3)61ס חיקכ6(

 וק' ללס"ק ונערני והנזיר סוכלך 3ן ק' וסעחיק צלוי חקר6י 3ןסמו6ל
 נקפרו לוכן וסחכם סעחיק 6סר סחפוח לק' סקדי)ס ועסס ונוקר קי וחגרסמדומ

 כחב ז4 4 5ד נעסיכטע 5ור ו3קפרו שכירו 477 5דליטער6טורנעסיכטע
 רן )ניחם על נקינס קולו ר(ריס דוריכן מריפוט סו)כונה ונסס 3"ר יוחקטס"ר

 :קברכם
 : ע"3 ק"ת דף יצטוחקכנ(
 : חרי"נ ר))( ויקרץ סי)עוכי .לקוווקכג(
 : ע"נ י"ס רף. קנסדריןקכד(
 : יונס רננו פירוס ועיין ;ימ6ל 3))דרס סו63קכס(
 : עקנ פ' וקפרי פ"ח פ"ט 3רכוח ירו;למיקכו(
 : סם ומוק' פ.ל;"י ע"6 ל"6 חענימ עייןקכ((
 : ש'3 כ"ח רףקכח(
 : ע"6 כ"ו דףקכט(
 : לסרו)3"ס ס)נסנס פ.רוק עייןקל(
 : גרס כ"ג דף קוכס עייןקל6(
 . כוולס Sh לך פקוק על פסלי ת"ח עדרת עייןקלל
 נשלם שקר 6וחו עוטין עפל וד"ק עיקר ר"מ סעוסס כל ש"ע כ"ח פ'קלג(

 : וסיסוס
3ש
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 טונ יקח ועדרס ל' ק" וירק פ' חנחונך ע"3 כ"ת כגריס hw שז נ"עקיר(
 וירקפ'

 : ג' ס, י"ג פ' %נדרני
 : סקנלס ק' ר36'דקלס(
 : ע"ב כ"6 יגילסקלו(
(rs~יונס רגנו עיין : 
 : קיד ק" ח"נ יעקנ סנוט וסו"ח ט' ל"ק רנו"3 ק" יףד ה-ע עייןקלח(
 ~Sb1W) )נעדרם סוסן גן יוקף רני סרג סחקיד 6נל יונס וינפ רס" ימיןקלי(

 : %ר געכיןפירק
 : הקנלת קדר ראב"דקע(
 : טסקע6(
 : טסקתנ(
 : ו6חחנן פ' קפריקתג(
 : גמ6 פשי דף מקיןקער(
 : מ"ח פ"ט נרכוח ירוסל)ניקרס(
 : ע"6 יגח יף ענילסקעו(
 : ע"b's 3 יף קיוסי1קינ((
 נ"ר יסורס ר, מזי לענרי ונצחק ערני 3ל' ננירול 3ן סלבס ר' טחינרו יאק)וח(

 נולד %"כ סנררטי ספכיכי ידעיה לר, אותו יניחקין וים חנון 36ןס16ל
 קי' סקפריס %6ר עיין ידע ל6 6סר ערני נטפח ול6 ענר ספח נרכיעל

 : ))ס לאוהמ32
 : ססחיקס סערקיש(
 : ע"6 ."ט דף וע"( כ"ד חולין עייןקן(
 : ( ע"6 י"( גרכוחקכ,(
 : ע"6 ל"6 ברמחקכנ(
 : ע"ג ג' דף פקחיסקנג(
 טכיח זס ולסיון סעדנריס ר6ס יסודס לר' ליס קרו ע"נ ל"ג נטבחקנר(

 :נהלתור
 עלעד 6עמ נצטמ קוש ת"ל 6י 6י  נר6ק.מ סעוריס מנעל על טונמוקנס(

 : 6)וח דגרך ורקק כ)מ'ט 63תמ משלססנרך
- סרחנויס עדת op~3h כידועקפ'(  תקשו ידעתי 1ל6 6חד כלוקוס ראימי כן 

-כעת  ס5ס רחתיס נכלל סםלוס כי 6חר געכין עולין ססניסס %פטר 
 עעסס עחלוקם D1PU51 נגרס לקטור סלעו 5מ *עגע סגיוט על ערחססברס
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 לרין(יק ליתינו יעעדו יסעו נקרנו 8ער וסרחתיס תנון לער נסס יסים ע'"(כי
-סםלוס.  דף נם3מ : 5תח טסות ונ"ל נק"ד סחדסחי ד3ר תזכיר (ס 5גנ 
 יעיו שגין ועכיסס ל.עק3 וכן 1bwn 3לך ל6נרסס הקביס י%6ר לעיל ע"3פרט
 עדת סו6 36רסס סל6 קסם יסלסל על )ותלין ירחק רק טמן קדוסחעל

 '6חק ורק יסר6ל על (כוח ללמד 163 ל6 מ"ט ס6))ח מרח ש6 ויעקנסרחעיס
 נק"ד לייטב ונ"ל ? לקרקס ליעינס עוווד סדין עדח סי6 עיתו 5טר36יט
 רחע'ס 6ין כי סרח)ניס יודח blon בעגור ענורס וכוח nSS" יטל קינוהנרסס
 להפוך לפעון יוכל קינו ס6ווח הדח סי6 וידחו 6פר יעקנ 36י% וגסנדין

 06 לפכחים .וכל ל6 6תח 6יס כי ה36)ח פרח טסות מון יסלסל סלנזכוחן
 רוזיי יו וסעספט סדין עתו 36ינו לחק 5כן ; עוונות גנרו ס6))ח ולמימידוע
 סדין עדח Db קניגור נעמס הקטזור oh תוה יסוקל על יוסר וזלין לסיוחונכון
 כק6 על וי30 מרין ונכלם יעעור ס3טו)יס 36ינו qh יספך סודרניםלעדת

 : נמרו ננו נרו טסם עעו על וירוזם והחוקסרחתיס

א
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