
אבותפרמן
 שני.פרק

 לעולם צריקים כלם ועמך שנאמר הבא, לעילם היק יהם יש ישיאיכל
 : לההפאר ידי מעשה מטעי נצר ארץיירשו
 תפאית שהיא כי האים יי שיביי ישי" דיר היא אית אימג'רקבנו

 שאין כבהמורה קלה נמצוה זהיר והוי האדם, מן לו ותפארתלעשה
 ושנר שכרה כננד מצוה הפסד מחישנ והוי טצית, של שכין מתן יורעאתה

 מה רע עברה לירי בא אתה ואין רבדים בשלשה הסתכל הפסדה. כנגדעבירה
 : נכתבים בספר מעשיך וכל שומעת ואזן רואה עין סמךלמעלה

- - - -- - - - - -  -------- --- 
 ורמ"ה ( )א רמב'ם הארם לו שיבור ישרה דרך היא איזו אימי רקבני6

 ובדעותיו אדם של במדותיו דעות בהלכוה זו משנה פירשו )כ.(ז'5
 לעשה תפארת שהיא כל לעשותה הארם לו שיבור ישרה מרה היאאיזו

 תפארת שהיא ומדה מרה שנכל הבינונית חמרה היא האדם מן לוותפארת
 האדם טן לו ותפארת נכונה, ורוח טהור לב בכ-בו המהרשת אותהלעושה

 לשטים טיב ארם שיהא ללסרנו בא ז"א יראה, מנהג עמהם לגהונשמלמדתו
 צריק אמרו י'( ג, )י'שעיה בפסוק )ר.( יז"ל שררשו ענין )גי( לבריותופוב
 לו תפארת מה תאטי ושמא )הי( הקכ"ה זה לעושה תפארת וגהו וכו' טובכי

 טן להקבי,ה לו שתפארת הארם מן לו ותפארת ואמר הזר לכך בכךלהקב"ה
 כענין וכן לה. ניחה ריח הכתוכ אמר מזו וגדולה רצונו ונעשה שצוההארם

 קלה במצוה זהיר והוי אתפאר, בך אשר ישראל נ'( ס-*' )ישעיההתפארת
 קלה הן ואלו שכין מתן הקניה נלה מצות שתי ( )ו אמרו שכך חסויהכמצוה

 כבור שבחמורות וחמורה הקן שלוח שבקלות קלה שבחמורות והמורהשבקלות
 ושוקל יושב יהא שלא כדי למה כך וכל ימים אריכות כתיב ובשניהם ואםאב
 שכין מתן יורע אתה שאין מועם שכיה וזו מרובה שכרה זו חמורה וזו קלהזו
 )ח'( אטיו זנן המצוה מן פטוי בטצוה העוסק )ז'( אמרו זה ומכח פצותשל

 שאין חמורה כמצוה קלה כטצוה זהיר הוי אמי כן על המצות על מעניריןאין
 שכי ממתן גדול בעיניך הקלה שני מתן אולי מצות של שכרן מתן יודעאתה

 בעשייתה חמורה הטורה ומצוה בעשייתה קלה קלה טצוה ד"א בעיניך,החמורה
 כה שאין קלה שהיא סובה מצות על )י'( ע"ז במסכת שאמיו מה כענין)פי(
 כטצוה חמורה בסצוה זהיר הוי לומר לו היה בהפך כן אם תאמר ואם כיסחסרון
nSpהפרון בו שיש סדבר כיס חסרון בו שאין דבר ארם יעשה בקל שייחי 

כיס
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ידאבות שניפרקפרמי
 עם תורה הלטור יפה אומר, הנשיא יוצרה רבי של בנו נמליאל רבן3

 מלאכה עטה שאין תורה וכל עון משכהת שניהם שיניעת אהל דרךי
 שסים לשם עמהם עוסקים יהיו הצבור עם היגיסקים וכל עון וגוררת כפלהטוסה
 שכר עליכם אני מעלה ואתם לעד עומרת וצדקתם טמיעתם אנותטשזכית

 י עשיתם כאלוהרבה
 ילפום מרובה ששכרה בעשייתה החמורה אעשה *אמר שלא עומר וישכים
 יורע אתה שאין לפ* מרובה שכרה שאין כעשייתה הקלה ואניח אנראצעיא
 או כיח שענשם ומלה פסח חמורה מצוה ד"א )י"א( מצות של שכיןמתן

 שכפי אלו מצית אשטור תאסר שלא )י'ב( סקילה שענשה בשביעישניתה
 ממקלות בשכרן נדולות שהחמורות ואעפץ הוא גדול כמה מצות יטל שכרןמתן יורי אתה שאין הקלות ישמור אחיש ולא מרובה שכים כך בענשםשהחמיר

 בטצוח וכן ההוא הגדול השכר תפסיד ולמה הוא גדול שכרן מתן הקלותגם
 תאמר לא מזה גדול שזה ענשן טמררשות יודעים שאנו אעפ"י תעשהלא

 הוי אלא בשטירתם רב שכר שאפול כדי נרול שענשן לאוין מאותן אשמור'
 עבירה עבר ולא היושב כל נ( )י קדושין במסכת ואמ*ו כלן לשטורזהיר
 ותראה שכרה ככנר מצוה הפסר מחשב ורוי מצוה כעושה שכי לונותני'

 טהשכי נדול שההפסד והיאה הפסדה כננר עבירה ושכר טההפסר גדולשהשכר
 המצוה וצער תחתיה צוקה מעיף ודגה איננה והנה קפ כמעפ עבירהשהנאת
 שנ' וכו' שומעת ואזן רואה עין מטך למעלה פה דע )ייד( אנרא צעראלפום
 וכן משל דרך והטפר והאזן והעין אחשה 4א לפני כחונה הנה ו'( ה סלשעה
 אדם בני בלשון תורה שדברה אלא  וה דוגמת בכתובים מוצא שאתה מהכל

 אלקי יכין ולא יה יראה לא ויאסרו ז'( ציר )תהלים נאמר וברשעים)ט"ו(
 וכה און הנופע וכו' בעם כועיים בינו ח( )שם בצרם ותשובתםיעקב

 לכן וכר תסיר לנגדי ה' שויתי ח'( פ"ז )שם נאסר ובצדיקים וכו' עיןהיוצי
 : ( פ )שם וכוי לבישטח

ג
 רפשני

 אדוב )פיז( רמ"א שאמר נסו ארץ דרך עם תורה יפה גמליאל
 ועטל בתורה שינע עון טשכחת שניהם שיניעת הטלאכהאת

 ויבעפ ישורון וישמן בו יתקיים ולא יצרו נו ישלופ לא כך ומתוךכמלאכה
 ללספם שפופו עון וגוררת ובו, מלאכה עמה שאין תורה וגל פ"ו( ל"נ)דנריט

 פי )קהלת אהנח אשר האשה עם חיים ראה )י"ז( רז"ל דרשו וכן הכריותאת
 עסתם עוסקי' יהיי הצבור עם העוסקיי וכל תויה דביי עם אומנות לך קנהט,(

לשם

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



אבות שניפיקפרמי
 נאוהבין נראין עצמן לצורך אלא לאדם 14 טקיבין שאין נרשות מרין הרןג

 1. רחקו בשעת לארם לו עומדין ואין הנאתןבשעת

 יצוגך בפל נרצוץ יצוגך שיעשה כיי כיצינד רציני עשה "ימי' מ" הואי
 4 רצונך מפני אח-ים רצון שיבטל כדי רצונומפני

 ומה טפייעתן אבותם שזכות על.הם אימתן והפיל לר"נדל לא שמיםלשם
 אבותם בזכות )מ"י( משלהם אלא הוא משלכם לא ירכס על ענינםשננמר

 שמים לשם עמהם עסקתם אם ומ"מ לעד עומדת שהיא ובצדקתםשמפייעתן

 )ייט( חלק נפרק עשיתם כאלו שכי עליכם אני מעלה היא וכמשלהםאעפ"י
 )ישעיה שנאם, הנא לעולם ומנהינם זונה בנחת הצבור את שטנהינ פרנסכל
 לעולם מנהינם ד"א הזה נעולם עליהם שמיחם מי נלוטר ינהגם מיחמם כי י,(מיש
 שנ, לגדולה עולה סופו הצבור על עצמו החוסר בל )כ.( אמרו זנןהנא,

 חשופפים בטנוי למשה נאמר ולבסוף ישיאל בני שופי' וינו י"ז( ה,)שמות
 אנותם שזכות ד"א זשטי'ו העם זקני הם כי ידעת אשר פ"ז( י"א)נטדבר
 כי העלן לגמוי נוכל לא הזה הספק יועיל טה הדור פרנסי יאמיו לאמסייעתן
 בוכות ננמר והדבר שמים לשם עמהם התעסקו אתם אלא כי לא הואקשה
 ז"ל ורמכ"ם עשיתם כאלו שכר עליכם אני מעלה נגמר לא ואפילואבותם
 שלא מצות כמה יעכרו הצבור עם שעוסקי' בזמן שלפעמים לפי 3כ"א(פירש
 עשיתם כאלו שכי עלכם אנ. מעלה ואחם ואומ' מבפיחם כן gy לקייםיוכלו
 את להכריח לנו סה הצבור מנהיני .אמרו שלא פי' )כ"ב( 1"ל יונהורבינו
 אני מעלה אלה כי לא מממונם שנותנ'ם השכי להם והלא צדקה לחתהצבור

 : הצדקה אתם עשיתם כאלו שכרעליכס
 ור'נ לישות תתורע ואל שמעיה אמר ראשון נפיק בישות והירין ןקוןנ

 ולא עבדתכם לשמור בהם זהומיי הוו לרשות התודעתם אםאומר
 עצמן, לצורך אלא לאדם לו מקרבין שאין אתכם מקרבי' אם ממצבכםתהרסו
 )כ'נ( במשלים ואמיו הנח אל מקומך עליך תעלה הטושל רוח אםכלומר

 הרנו ולבסוף בצוארו וטנשקו מפניו עומד והיה משריו אחד נדל אחדשסלך
 שניו סגלה כשהוא שוחק שהארי תחשוב אל ואמרו חרבו מקום מנשק שהיהואמר
 בשעת כאוהבים נראים בחיות, כאריות אדם בבני והמלכים פרף לפרוף אלאאי9

 עניו: בשעת לאדם לו עומדים ואין להם ומהנה עשיר כשהאדםדשאתם
 בזריזות חפצך עושה שאתה כסו כרצונך רצונו עשה אומר היה התשד

 שיהיה כדי כרצונך השם רצון עשה ד"א השם, רצון תעשהכך
רצות
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פואבות שניפיקפרמי
 ואל מותך יום ער בעצמך תאמין ואל הצנור מן תפיוש אל אומר, ף:ללס

 אפשר שאי רנר תאמר ואל לסקוסו שתניע ער חנ.רך אתתדין
 : תפנה לא שמה אשנה לכשאפגה תאמר ואל להשסע שסופולשמוע
 שיעשה כרי רצונו אלא אחר רצון לך יהיה שלא רצונך הוא כאלו בעיפךיצונו
 כפל פ( י קס"ה )תהלים שנ, להשלים אלא רצון לו יהיה שלא כרצונורצונך
 ונמשנה רצונך מפני עליך הקמים אחרים רצון שיכפל כרי רצונו ספנירצונך

 טצותו תעשה שלא פי' כיצונך רצונו עשה )כ"נא( הגרסא שבידיייושלמית
 כרצונו רצונך ש.עשה כדי הפצה ובנפש שלם ובלב פוב ביצון אלאכמתקצף
 אבל באחרונה להענישו האדם רצון ובהמה באף הקב"ה יעשהשלפעמים

 ; ז.( ח. )איוב מאור ישגה אחריהה אדם של כרצונו ברציןכשיעשה

 כמו רמשנה בזאת חתנא זה סברת הצבור, מן תפיוש אל אומר ך:ללס
 איש לפני ישי ררך יש י"ב( )י,ג משלי כספר שלמהשאמר

 כן ועל ד( )כ מקום של רצונו עושין צבור סתם הצבור, מן תפיוש אלוכו'
 תהי' לא בי( ג כ. )שסות אומר דבתוב כיהרי שאל הצבור טן תפיוש אל אומרהוא
 )כיה( אורחים מלון בטדבר יתנני מ. א.( )פי אימר וירמיה לרעות רביםאחיי
 אישים חדל תהיה ושלא ותקנותם בתפלותם הצבור מן תפרוש אלופעם
 ישן ולא הישנים בין ?ר ולא היושבים בין עומד ולא העומרים ב.ן יושבולא
 בסשה וכן )כ"ו( בציתם וישתתף ממנהגם ישנה לא דבר של כללו הערי'בין
 על לישב רצה ולא תחהיו וישימו אבן ייקחו י"ב( '"ח )שמות אומר ע"הרבנו
 צרה מפני הנולה בתוך בזיקין עצטו אסי וירמיה )כ"ז( צבור צרת טשום וכפתכר

 מן והפורש צר, לו צרתם בכל ( ט פ"נ )ישעיה אמרו מזו ונדולה )כ"ח(צבור
 משנאך הלא פ"א( קלייפ )תהלים בכלל והוא )כ'פ( בנחמתם רואה אינוהצבור

 אומר הכתוב עליו דחקן בשעת עליהן ועומד הצבור עם המצפער וכל אשנאה'

 עד בעצמך תאמן ואל בו חוסי ויורע צרה ביום לטעוז ה. 6וב וי( אי)נחום
 עד בעצמך תאמן אל כן על מסיתו הרע יצי בחיים שאדם ומן כל מותחןיופ
 ג'( ז פ )תהלים ואומ' יאמין לא בקדושיו הן פיו( ט"ו )איוכ ואומר טותךיום

 וכבר )ל'( באיין קבורים כשהם קדוש.ם הם אימתי הטה בארין אשרלקדושים
 לשוב יכול קפן הזה בעולם בעורו הוא שם ונדגל קפין י'פ( נ )איונפירשו
 אבל קפן לשוב יכול נדול וכן באחריתו וצדיק בתחלתו רשע שיהיהגדול
 שלטה כן ועל גדול אם קפן אם יעמר .כן שם שתלך מה כפ. הבאבעולם
 צדיק אם בספק הוא הלידה שיום הולדו מיום המות ויום א'( ד )קהלתאומר
 )ל"א( בספק עומד שהיה הלידה מיום פוב צדיק וצא אם המות ויום רשעאם

וכן

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



אבות שניפרקפרע
 מותך, יום ער בעצמך תאמן אל לכך המות יום ער בספק עוטד ימי' גלוגן

 שהורונו והסייני' הנדרות לשמוט אלקיו ביראת תסיר שיוסיף מביאתו זוואזהרה

 לו עלתה טה לבני יסור ולא ארבה אני אומר שלטה ראה קםהכמנו

 שבת בליל הנר לאור יקיא לא )ל"ג( שאמרו פה שבעל בתורה וכן)ליב(
 נפולי ואם והמה שקיא נידו עלתה מה אפה ולא אקיא אני אומר ישמעאלר,

 לסקוסו, שתגיע עד חבירך את תדין ואל וכמה, כסה אחת על אנו כךהדורות

 חכירך את תדין לטה כי אתה ותנצל חבירך בו שנכשל דבר לאותו שתניעעד
 שאפיי בעצמך מאמין שאתה בעבור אלא זה אין לסקוסו הנעת לאועריין
 אל )ל"ר( הזהרהיך שכבר המרה זו ואין נכשל היית לא לסקוסו טניעהיית
 למקימו, שתניע ער הבירך את תריז אל ד"א מוחך, יום ער בעצמךתאמן
 תאמר ואל בחכמה לו שוה שתהיה למקומו שתניע ער חבירך עם נדיןלישב
 תאמר wsw )ליה( פי' ז"ל רמב"ם להשמע שסופו לשמוע אפשר שא.דבר
 שאי פעם וזה גרול בעיון אלא בתהלתו פשמו להבין אדם יוכל שלאדבר

 גם כן הפי' ואם רחוק בדרך לבסוף להשמע שסופו בתחלה לשמועאפשר
 לבני מזהיר שהוא ומי גרול בע.ון אלא זה פי' על מובן אינו המאמרפשט
 )ל"ו( 6יי ז"ל ורמ"ה היטב באר לבארם הוא לו שיש כ"ש דבריהם לבארארם
 להשמע סופו שוראי לשמוע אפשר שאי בדעתך ויעלה מגונה רבר תאמיאל
 וכו' לשסוע אפקיר שאי ותאמי רבר תאמר ואל לומר לו היה זה לפי'ונם
 שאי דבר תאמר אל כלומר השקי ממדת שתתרחק ללמדנו שבא לפרשונוכל
 אפשר שאי רבר על אפשר תאמר אל והענין להשמע שסיפו לשמועאפשר
 תאסר אל כלומר אופניו על ר~אמר יתפרש וכבר להשמע שסופולשמוע
 כל כי פ"ו( י"ב )שמות כמו ויבא לשמוע, אפשר שאי דבר להשמעשמופו
 כל כי שמשפפו השביעי יום ער הראשון מיום אהיא רגפש ונכרתה חמץאוכל
 ז"ל שמואל ורבינו ההיא הנפש ונכרתה השביע. יום עד הראשין סיום חשןאוכל
 תאמר אל 4יי להשסע שסיפי לשסוע שאפשר דבר תאמר ואל גורס)ל"ו(
 ר6 לאלתר אלא לבסוף שתשמע עכשו לשמוע יכול שאחה תורה רכריעל
 פנאי לו כשיש שזדו לב על עולה היה ושטא )ליח( חכמים דברי ושסעאזנך

 תאסר אל ואסר הוסיף כן על לא פנאי לו אין אם אבל תורה דברילשסוע
 מן יוצא ונמצאת יום ילד מה תדע לא כי תפנה, לא שמא אשנהלכשאפנה
 הלל רי ונורפיי הזקן הלל אינו זה שהלל )ל"פ( אוט' ויש תלסור בלארעולם
 בפרק הלל את כשהזכיר אלא הזקן הלל הוא זה שהלל הם ופועיםאוטר

 טהלל רגשיאות שלשלת להזכיר רעה מהם קבלו ושטאי הלל נאסרומראשון
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פואבות שניפרקפרקי
 לסד הבישן ולא תמיד האיץ עם ולא א חפ ייא ביי איז אימי' "יה הואי

 שאין ובמקום טהכים במחורה המרבה כל ולא מלמד הקפדןולא
 : איש להיות השתדלאנשים

 ראשון בפיק הלל דברי כל אמי לא כן על הנשיא יהודה רי של בנו י"געד
 לומר כרי הלל דברי כל להשלים חזר ושוב השלשלת והזכיר מקצתןאלא
 : וטשמאי מהלל קבל זכאי בן יוחנן רבן דבייו ותשלום מיום אחרח

 ולא בטשנה ולא במקרא לא שאינו מי נקיא בור יכוי אימי היה הואי
 )ניאשית תשם לא והארסה ותינום )מ'( ארון בדרך ולאבתלטור

 עם תסיר, הארין עם ולא חטא, ירא אינו כזה ואיש תבור לא וארעא פ( י'מ"ז
 ירא להיות יכול שבו ארץ ובררך ארץ ררך בו יש אבל חכמה בו איןהארון
 לפנים שיעשה האחרון לקצה האמצע. מקים הנומה והוא חסיי להיות אבלחטא

 בוש שהוא כיון למר הביישן זלא חכמה, בו שאין כיון יכול אינו הריןמשורת
 יר ומות ואם בהתנשא נבלת אם ליב( ל' )משלי הה'ר ילמר מהיכןלשאוג(
 מלשאול ובושת זמות ואם להתנשא שיפך תורה דברי על עצמך נבלת אלולפה
 )דביים אימר והכתוב א( )ס להשיב מה תדע ולא שישאליך סופך לפהיר
 השכלתי טלמדי מכל צ"א( ק."פ )תהלים ואומר וינרך אביך שאל זי(ל*כ
 הדר בפרק שנינו שכך מלמר הקפרן ולא מלמד, מכל ללמר בוש היהשלא
 ער לתלמיר לשנות ארם שחייב מכאן עקיבא רי אמר משנה סרר גבי)מ"ב(

 שתהב ער וטנין ישיאל בס את ולמרה י"פ( לגא )רבויים שנ'שילטרנו
 שנ' פנים לו להראות שחייב ומנין בפיהם שימה )שם( שני בפיוסדורה
 בסני לקבלו שצריך לפניהם, תשים אשר המשפפים ואלה א'( כ"א)שמות
 לפני באימה לעמור למקמיר יש כיס לבב, ובפוב נשמהה שילמר יפותפנים
 עת בכל לא לתלמיר פנים הטראה הרב תם פנס לו מיאה שרנו אעפ.'ירבו

 דבדיוותא טלתא אמר נשטעתא רפתה טקמא דרכה הא כי אלא פנים לומראה
 כדאיתא בשטעתא ופתח באיטתא יחיב ולבסוף דרבנן לביות רנחרי היכיכי

 לפניכם כבוש קטנים תלמידיך היו אם )מ"ר( ואמרו )מ"נ( מסחים ערב.בפרק
 ליה תני ריצה תלמידא ליה הוה פרידא רי )מגה( הרר ובפוק תורהדברי
 ולא ליה חנא דטצוה טלחא איכא ליה ואסרו אתו חד יומא זמני סאהארבע
 ליה ראטרו שעתא טההוא ליה אטי שנא מאי האידנא ער ליה אמינמיר,
 ליה אטר טר קאי השתא ואמינא לרעתיה אסחתיה רמציה מלתא איכאלמר
 וגטיר אחא אחייתי זמני סאה אינע ליה תנא לך ואתני כדמעקרא לרעתךהב

 או הייך על שנין מאה ארבע לך דלתנו לך ניחא ליה ואמרה קלא בתנפקא
יתוכו
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אבות שניפרקפרמי

 דאפפת ע9 יה' אמי תמים. פני עי צפה אחת גינית יאה תאא"

 ו י8יפון טפיפיך וסוףאטפוך

 סרבה אנה מרבה נכסים מרבה רמה מרבה בשר מרבה אומר, היה ריא,ח
 טרבה עבדים סרבה זמה אבה שפחוה מרבה כשפים סרבהנשים

 סיבה עצה טרבה חכמה מרכה ישיבה מרבה חיים מרבה תורה סרבהנול,
 תירה דברי לו קנה לעצמו קנה 8וב שם קנה שלום טרנה צדקה סרבהתבונה

 1 הבא העולם חיי לוקנה

- . -- .  - -

 ראתי, לעלמא ורראי אנא דאזכי בעינא אמר דאתי, לעלמא ודרך אתדתיכו
 היה שאם מלמד הקפרן שאין למרת הא ע"כ וזו זו לו תנו הקכ*ה להםאמר

 לסר תלמיר אותו היה לא אחרת פעם תאר לאותו לשנות פרירא ר'מקפיד
 כל ולא וצרקתם, הי עבדי נחלת זאת י"ז( נ"ך )ישעיה לו היה שכר מהוראה
 אסרו וכנר עראי ותורתו קכע מלאכתו עושה שהיי מחכים בסחורההמרבה
 בתנרנ'ם ולא בסחרנין לא י*פ( ל, )דביים היא לים מעבר ולא )ט,ו(רז"ל

 )ת"ז( עצטך את ליסר איש להיות השתדל מוסר ללמדך אנשים שאיןובטקום

 תאסר אל טובים ומעשים תורה אהד שרורפים אנשים שאין ובמקוםד"א
 ובמפכת תורה לרדוף עצמך וזרו איש להיות השתרע אלא מהם כאחדאהיה
 תדכי לא נבי ראית ובאתיא נבר הוי תמן ננר דלית באתרא אום. )מ"ח(ברכות

 1 נ'( כ"ה )משלי תעמר אל גדולים ובמקום דרך עלגבר

 ז'( י"א )יבר*ם 6( )מ הרנום אספיך וכוי אחת נלגלח ראה הוא 14רא(
 פני על שתצוף אחית לנלנלת שנרטת על ודמועם דאטיף הציףאשר

 בב"ר רואך לא אם יפופון מפיפיך וסוף הטים פני על אהה נם הציפוךהמים
 ? )נ'( בלבד לדיינ" אלא ארם לכל מסיר ההורג דמישאין

 אכילה אחר הרורף שכל רמה, מיכה בשי מרבה אימר היה ולדאח
 ותולעו רמה מרבה בידו יעלה מה בשר להףבות עצמו לפפםושתיה

 )נ"א4 בידו תאוחו וחצ. העולם מן יוצא אדם שאין דאנה מרבה נכסיםסיבה
 הון לרובות ימיו כל נדאגה והיא פ.( ה' )קהלת כפף ישבע לא כסףאוהב

 וכל 4% א' )ישעיה טענין והוא דוון מרבה נכסים מרבה ירושלמיתובמשנה
 שפהות פרכה גזל, טרבה עבדים מרבה מצרים, מרוה סי4 ב"פ )דברים דוילבב
 מרבה בצוארו תלוי העון וקולר מזנות ושפחותיו נוזליי שעבדיו זמהסרבה
 מצרתה אשה קנאת כשפים עושת אחר( )בכ"י אחת שכל כשפים סרנהנשים
 *פיך, וארך חייך היא כי כ'( לי )דגריס כתיב שכן חיים טרנה תורהטינה

סרבה
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יןאבית שניפרקפרמי
 תורה למרת אם אומר, היה הוא ששמאי. מהלל קבל זנאי גן יוחנן ך4בןט

 : נוצרתי לכך כי לעצטך שוכה תחזיק אל הרבהו
 "ליעיי רבי הז יאיי יכאי* בז ייחנז ייבז יי היי תיטייים ושכמעסה'

 בן שמעון רבי רזיהן יופי רבי חנניא גן יהושע רבי הורקנוסבן
 , עיך בן אלעזר ורבינתנאל

 חכמתו תרבה לפניו התלטידים ישיבת ידי שעל חכמה טרבה ישיבהטרבה
 ויבאו חכטתו את התלמירים שישמעו ישיבה מרבה חכמה מרכה ז"א)נ"ב(
 ל"ב )ישעיה אסר ראת כסה שלום טרבה צדקה טיבה סטקומו, איש אישלפניו
 הזה בעולם להנאתו לעצמו קנה פוב שם קנה שלום, הצדקה מעשה והיה (י.ז
 פני באור לאור סביאתו שהתורה הנא דלולם חיי לו קנה חורה דברי לוקנה

 : חייםמלך
ע

 סי שנה יעשיים סאה יטיי היי סבי היי כיסי יכאי כז ייחנז רקבני
 את וקשפפ לסד שנה וסי יטר שנה וט' בפרקמפיא עסק שנהי
 הקטת ותקן ישראל את שפט ושם ליבנה עלה הבית חרבן ולאחרישראל
 דיבנה ר"נ ולנשיא ישיבה לראש וישב )נ"נ( ביבנה שנפטר עד לתורהופיינים
 רבן של תלמירו )נ'ה( ד1רקנוס בן אליעזר ר' של אחותו בעל שהיה)נ"ר(
 ברכות כמסכת כדאיתא יהושע ר' עם שנחלק דיבנה רע היא זכאי בןיוחנן
 לך כתבתי הלא כ'( כ כ. )משלי אומר הכהוכ וכן הרבה תורה לסדת אם)נ"ו(

 לשולחיך אמת אסרים להשיב אמת אטרי קושפ לווריעך ורעת במועצותשלשים
 וכן הבא בעולם לשולחך אמת אמרים להשיב אלא הזה בעולם נשתלחתלא

 לעצמו מוכה נחמיה שהחזיק ולפי בירו ותלטורו לכאן שבא מי אשרי )ניסאסרו
 : עזרא שם על אלא שמו על )נ"מ( עזרא ספר נכתכ לא)נ"ה(

 בחיי שנתבשרו "ם ח'ימייים איי יכי' יי היי תימייים וקרקשה'
 ריב"ו אמר שכן תלטידירס ותלמידי ותלמידיהם הם הבאהעולם

 סיני הר על היינו ספונין ואתם אני בהלומי ראיתי כך יולדכם אשריאשריכם
 מוצעות נאות ומצעות נדולים פרקלין לכאן עלו השפים מן עלינו קול בתועצה
 פפה מאבר שאינו פיד בור )פ'( תלמידכם ותלמירי ותלמידיכם אתםלכם
 וכאבות פפה סאנד שאינו בסיד שפדוית זה כנור טהלסודו דבר שכהשלא
 קנקיא אמרו )פיא( נתןדר,

 ופוחה.
 רי 171 יולרהו אשרי ייגהו את שמשמרת

 טהזיק אשיי ופעם )פיב( ריכנה נסליאל דרבן טחלוקתו נר דגניה בןיד1ו4ע
 עם נקשר הבן שפנע מראים פובות פרא ורוב ובסרותיו בדעותיו יצובהפונות

טבע
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אבות ש3יפיקפראי

 מאבי שא.:ו סיד ביי הויקנים נו אייעזי יני שנחם. מינה פה הוא*"
 רבי הסיד הכהן יוסי רבי יולדתו אשרי חנניא בן יהושע רביספה
 1 המתגבר כמעין ערך בן אלעזר ורבי חטא ירא נתנאל בןשמעון

 בן ואליעזר מאזנים בכף  ישראל הכמי כל יהיו אם אומי, היה זקןאי3
 משמו, אומי שאול אבא כלס: את טכייע שניה בכףשוקטת

 ואלעזר עמהם אף הורקנוס בן ואליעזר מאזנים בכף ישראל חכמי כל יהיואם
 : כלם את מכריע שניה ככף ערךבן

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

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

 הכהן 'יוסי ר כוה, בן  שכולירה יולרת אשרי יולרתו אשרי פעם  תה האםשנע
  הגלילי יופי ר' והוא הרין משורת  Q'3DS מעשיו בכל עושה  שהיה )פ"נ(חם.ר
  אלעזר רי החטא, מן לפרוש וסיינים נדרים עושה חפא ירא טעאל בןשמעון

 : מדעתו דברים ומהדש דבר מתיך דבר שטנין המתנכר מעין  ערךבן

 אייעיי שי' החכמה מז ייתי הזכייה משבח היה תא אימי היה הואי6
 )מ"ר( סוכה  במסבת  עליו  ואמרו  מתלמורו רבר שכח לא הורקנופבן

tS1ytt'הבנת משבח היה שאיל ואכא רבו, מפ.  שמע שלא רנר אמר לא 
 : מהזכייה .יתד דבר מתוךדבר

 רעה ע.ן ורבכו בחלקו השמח זה פובה עין וכו, וראו צאו להם אמר.3
 המתחבר זה טוב חבי כיליות, והפכה נדיבות זו פובה עיןד"א

 טובה אשה זו פוב חני ד"א רע. חבר והפכו פוב לדרך המרריכו פובלחבר
 חניתך והיא י"פ( ב' )מלאכי ואם' פוב מצא אשה מצא כ'ב4 י.ח )משלישנ'

 .neSw וכן פוב שכן ונוי אנ. ומוציא ב"ו( זי )קהלת שנ' רעה אשהוהפכו
 נאמי ועליו רע שכן והפכו רחוק, מאה קיוב שכן פונ י'( כ"ז )משליאוסר

 לחבירו פוב שהוא מי פוב שנן פוב חבר ד"א רע, טשכן הגהק)נמשנה4
 אחרית פוב ח'4 ז' )קהלת אומי הוא הכתוב וכן רגולי את היואהולשכניו,

 וכן החתום אחי  הולך שהבל  בסופו יהא מה בראשיהו  כשמביא מראשיתי,דבד
 באחריתו יהא מה יודע מראשו י"ר( ב' )קהית  בראשו עיניו החבםיושרש
 כדי ומשלם לוה היה הנולד את רואה ה.ה שאם משלם ואינו הלוהודרכו
 טי יטצא לא ישלם ולא אחת פעם ילוה שאם אחית פעם שילוט טישימצא
 )תהלים שנ' הוא ביוך הטקום מן לוה באלו האדם מן לזה אחד עוד,שילונו

 ונותן חונן הקב"ה שינא צדיק ונוהן חינן וצדיק ישלם ולא רשע לוה כ"א(ל"
 סדקיתה המקום סן בלחת האדם מן הלוה איסי נמצאת הלוה שחפרו מהלמלוה

שומא
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לחאתת שניפרקפרמי
 רבי האדם, בה שידבק פוכה דרך היא איזו ידאו צאי לר5' אמרע

 אומר יוסי רבי פוב חבי אומר יהושע רבי טובה עין אומראליעזר
 י פוב לב אומר אלעזר רני הנולד את הרואה אימר שמעון רבי פובשכן
 דבריו שבכלל מדבריכם ערך בן אלעזר דברי את אנ. רואה להםאמר

 1דבריכם

 לוה כאלו ענשו האדם מן לוה אחד 'ת )ס וי"מ )ס"ה( עולם של מקומושהוא
 לשלם דיכואה בתורת אצלו הוא הרי לאדם ממון נתן וקנ.ה שאם רסקוםמן

 לוה )שם* שני רשע נקרא כן עשה לא ואם טובים ומעשים בצרקהאותו
 שלא המקום מן לוה כאלו האדם סן לוה אחר )ס"ז( ד"א ישלם ולארשע
 ולעולם שמים מדיני נפפרתי כבר טמון לי היה ולא בב'ד שתבעני כיוןיאסר
 הין ומכלל מצוה חוב בעל פריעת )ס"ח( אמרו וכבי שיפרע עד רשעיקרא
 טהרב נובעות הפוכות הדעות וכל רע לב והיפכו פוב לב לאו: שומעאתה
 רגמרות כל כולל אלעזר רי שאמר פוב לב אומי נמצאת וצא פוב אם)מ"פ(
 פוב ושכן חגיריו לכל פוב וחבר בחלקו שמה שהוא חביריו שאסרוהאובות
 את אני רואה ריב"ז אמר ולכך רע, לב בהפך דגולד את ורואה  שכניולכל
 הכתובים ומצינו דבריכם, דבריו שבכלל טרבריכם ערך בן אלעזר ר,דברי
 כיצר לאו, שוסע אתה הין ומכלל הללו, הפובות טדות כל פוב ללבמייהד*
 נחלקו ישמח הלב ידי על דוי פנים ייפיב שמח לב יונ( ט"ו )טשלי דשאהרי

 על הרי לבבך עם לבכי כאשר ישר לנבך את היש פ"ו( י' ב' )מלכיםואומ'
 ויאמר כ'ו4 י"ב אי )מלכים ונאסר ושגניו חביריו עם ישר יהיה הלבידי

 את יראה הלב ירי על הרי דור לבית הממלכה תשוב עתה בלבוירבעם
 :דגולד

 כשלך, עליך הביג חברך כבוד יהי וכו' דברים שלשה אמרו ןקבפיג
 ח"י( י"פ )ויקוא אומר הכחוב וכן )עי( תעבר לא לחברך סנידעלך

 איש והזדתו צאו מיתתו בשעת )ע"א( אליעזר ר' צוה וכן כמוך לרעךואהבת
 אל ( פ פ' )קהלת אומר הכתוב וכן לכעופ נוה תהי ואל רעהו, גכבודאיש
 יוצרה לרב אלירם ליה ואמר ינוח כסילים בחיק כעס כי לכעוס ברוחךתבהל
 כרשלי אוטר הכתוב וכן )ע"ב* תחסי ולא תרתת לא חסידא סלא דרבאחוה
 רברים סכ"ד אחד חמה בעל )9נ( ואמרו פשע רב חמה ונעל ג'ב(כ"פ

 מסתלקת חכמתו הוא חכם אם הנועם וכל )עיד( ואמיו דתשובה אתהמעכבים
 לכעופ נוח תהי אל אפרו כן על סמנו ססתלקת נבואתו וצא נביא ואםסמנו

ודן
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ארות שניפרקפרמי
 נמצא כן שאם כלל יכעום שלא אמר לא אכל יכעום ברוחך תנהל אלובן
 כועס אם היא טובה מדה לכעוס לו הראוי במקום והכעס טרניש שאינוכמת

 עליו ייאהבמחשבה שכעסו מי )ע"ה( במשלים אמרו וכאשר ויישובבמחשבה
 בשלשה )ע"ו( אמרו וכן השטות עליו יראה במחשבה שלא שכעסו ומיהיישוב
 בזו והכונה מיתתך לפני אהד יום שוב ונכעסו. בכיסו בכוסו נכר האדםדברים
 ורטעם )ע"'( וכו'[ אחר יום ןשוכ ואמרו המיתה יום אדם מכנישנתעלם
 ואם העזלם, ביישוב יהעסק לא למות קרוב שהוא . האדם 'רעשאם
 שהות יש עדיין יאמר כי טובים במעשים יתעסק לא רחוק שהואידע
 בתשובה, ימיו כל ונמצאו מחר ימות שמא היום ישוב כן אםביום
 זקנתי ואני תשובחי תיעלת מה הזקן יאמ- שלא רוןיצובה על הזקנים לזרז אד,

 כשעה עולמו קינה שיש מיתתך לפני אחר יום שוב ואמר הזהיר לכךושנתי.
 מקול תכוה, שמא בנחלתן זהיר והוי חכמים של אורן כננר מתהמם והויאחת
 כן נכוה בקרוב עומד ואם נהנה מרחוק עומד אם האור כננה המתחמםכמו

 ראש קלות בהם ינהגו ולא וכשורה כדת עטהם ינהגו רבותיהם עםדוזלסידים
 רבו בפגי יסב לא תלמיד )ע"ח( אסרו חובה שההסבה פסחים בליליוהלא
 הכמים דברי על העובר שכל עכירה ונדנוד קלוח הסנה באותה יש אםוכיש
 טעם וזה ח'( י' )קהלת נחש ישכנו נדר מפורץ ולמדוהו )ע"ט( מיתההייב

 עקיצת ועקיצתם קשה ונשיכתו דקות ששיניו שועל ויש שועל נשיכתשנשינתן
 הוא ומשם עוק'ן נקרא העקרב זנב כן תאנים עוקצי )פ'( אטר ראת כמהעקרב
 ריא ללוחש. רומה נושך שכשהוא שרף לחישת ולחישתן )פ"א( ארםטטיל
 בהם שנ' הצשעוני' הנחשים עם תועיל שלא כמו לחישה עמהם תועיללא

 ה'( ניח )תהלים ואומן לחיט להם אין אשר צפענים נחשים י'ז( ה')ירמיה
 חובר לקיל ולא מלחשים לקול ישמע לא אשר אזנו יאטם חרש פתןכסו

 זו משנה ררך על לפרשו נפשך ואם ההוא החבר מהוכם רבא אפילוחברים
 כשרואה חברים חובי לקול ולא מלחשים לקול ישמע לא מהוכם שהואסי

 ככף והלא לדקרק ויש אלישע, עם מגיחזי ולטד צא בעבירה נכשליםתלמידיו

 אליעזר רי ברברי מוצא אתה דוי דברים שלשה אמרו הס המשנה בתהלתאומר
 תהי ואל ער וכוי הכירך כבוד שיהא אומי יש )פ.'ב( דברים משלשהיותר
 מיתתך לפני אחר יום ושוב תליא בהא דהא הוא אחר דבר לכעוסנוה
 שהשלשה וי"א ג( )פ שלישי דבר הכמים צול אורן כננד מתחמם והוי שני,דבר

 ~רנלא היו דביים השלשה ואלו מיתתך לפני אחד יום ושוב עד הםדברים
 דברי היו המשנה ותשלום דבריו היו דברים שהשלשה וי"א ל"ר(בפומיה

 ר' ו ואסרן שפעןאחרים,
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4פאבות שנעפרקפרמי
 רבי האדם, מטנה שית-חק יעה דיך היא אייי יראי צאי להם למנמריד

 אומי יוסי רבי רע חבר אומר יהושע רבי רעה עין אומראליעזר
 מן כלוה הארם מן הלוה אחר משלם, ואינו הלוה אוטר שמעון רבי רעשכן

 לב. אומר אלעזר רבי ונותן. ח.גן וצריק ישלם ולא רשע לוה שנאמיהסקוס
 רנריו שנכלל מדבריכם ערך בן אלעזר דברי את אני רואה להם, אמר ורע

 :דבריכם
 חביב חברך כבור יהי אומר. אליעזר רבי דברים. שלשה אמרו ף~כםסו

 ויוי מיתתך לפני אחר יום ושוב לכעוס. ניח תהי ואל כשלךעליך
 נשיכת שנשיכתן תכוה שלא בנהלהן זהיר והוי הכמים של אורן כנגדמתחסם
 ז אש כנחלי דבריהם וכל שרף שת לה ולה'שתן עקיב עקיצת ועקיצתןשועל

 שסה שאינו מי )פיר( ר*א כילות ]א1 יי יעה ע.ז אימי יההטע ר'יד
 הרע ?ין )פ"ז( גורסי, ויש ובוצע חומר זה )פ"1( ד"אכהלקי,

 בצרי עין לנרכס ויש העויין לאיש לוזר הרע זה ולפ. )פ"ח( העוין זהזספרשים

 הכילות העולם מן הארם את מיציאים אלו שמעות שוים דפירו.1.נ 'בלהע..ן
 מי ש.מותוכן ער ברעב עצמו את מרעיב רעים, כליו כלי ( ז נ ל ).שע-ה אכר

 את ארם שרואה כשם אמרו כעויין וכן סטיתו, הראגה בחלקי שסחשא.נו
 שכל חבירו של בניו ואת אשתו את רואה יהא כך ביתו בני ואתאשתו
 שני עצמו אפי' עוד ולא שלו את מאכר חבירו של בממונו  רעה עיןהמכניס
 שממיתו ער עליו יצרו 'צמנביר רוע ויצר קנאה, עצסוה ורקב ( ד ב י')משלי
ומוציאו

 הס-
 )ויקיא אחיך אח תשנא לא על שעובר הבריות ושנאת העולם מן

 ששונא' מי הבריות ושנאה )פ'מ( ד"א נו, מתנרות הבריות כך ירי ועל י"ז(י"מ
 לשנוא לו שנורמת עצב מחלת זו ( )צ ר"א מעלליו, לרוע היריותאותו
 דבר וזה בריה שוס תיאהו שלא כיי במרנרות לדור ורוצה הכריותראיית

 : רשלם מןמוציאו

 הפץ שאתה מה כשלך עליך חביב חכמיך טמון יהי אומר ידללי ר"עו
 והרי וחסרון נזק יגיענו שלא חנירך בממון תחפוץ כךבטטונך

 תקנות בכמה עצמך ההקן ח"י(, י'ט )ויקרא כמוך לרעך ואהבה נכללהוא

 בלא ליורשה הבאה כירושה אינה לעצמך ירושה שאינה תורה ללמודואזהרות
 של ררכה היא כך בתענוגים ולמעפ בה לפרוה צייך אתה אלא ועמלטורח
 אלא לה זוכה ארם ואין א( )צ תשתה במשורה ומים תאכל כסלח פתתורה

 שאני כיון יאמר לא ח ת אביו היה אפילו א ד )צ"ב( עליה עצה ממיתאס
 בן4
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אברת שניפרקפרכץ
 האדם את טוציאין הבריות ושנאת היע ויצי היע עיז איטר' 'תשע רבמט

 : העולםמן
---------- -. - 

 וסי י"נ( יי א )שמואל אומי הכתוב שכן פורח בלא בתורה אירש השחבו

 בניהם א.ן ת,ח שרוב ואמרו.)צ"ר4 לתורה אב יש וכי )צ'נ( בו וררשואבירם

 בר. עמלת אם אלא לך ירושה 'טאינה היא ירושה תויה יאמרו שלא כדיס"ה
 לשם כינתך תה.ה עושה שאתה מעשים כל שמים, לשם יהיו מעשיךוכל
 באכ.לתך כיצר ארחותיך יישר וחוא רעהו דרכיך נכל וי( גי )משלי שנישמים

 אלא להתע:נ לא ובשינתך השם לעבדת )פשך לקיום כונתך תרניהובשתייתך

 יציה לשנת בראה ההו לא לק..ם ובתשמישך בוראך לעבד ותוכל דגפששתנוח
 תהיה טעש.ו כל וכן אלקיך ה צוה כאשי עונה למצות או חיי( ס"ה)ישעיה

 אצבעותיו עשר שזקף הקדוש רבנו של מדתו היתה וכן שסים לשם בדםכונתך

 : ה( )צ שס.ם לשם אלא מהם נהגתי שלא לפניך וירוע גלוי ואפר סיתתובשעת

 החמה הנק עם בעונתה לקיותה בק'יש זהיר הוי אומר קםכ~שן ר"מ(
 החמה הנץ לאחי בעונתה לקרותה כן כמו ונתפלה ובכונהו

 )תהלים שנ מה. לקיים בה לכיין ונם שמש עם ייראוך ה.( ב עי עתיקיםכד"א
 והגיון פ. אסרי לרצון יהיו לומי יוכל וכשיכוין אונך תקשיב לבם תכין י'ו(י'
 והגיון באס-י משקי הוא היי לנו יכוין לא שאם פ"ו( י"פ לתהלים לפניךלבי

 מתפלל כשאתה פעם וזה תרחק שקר טדבר ז'( ג כ' )שמות אסרה ודרדרהלבי
 'ו( )צ השה- תפלת בפ-ק שמפורש וכמו תזמונים אלא קבע תפלתך תעשאל
 איטרה שאינה כל אמרי רבנן כסשאוי עליו דומה שתפלתו כל קבעמאי

 אלא ש.חה תפילתך תעש אל )צ'ז( נתן דר' ובאבות תחנוניםכלשון
 )יואל שנ' הרעת וכוון נמוך בלב המקום לפני להתחנן ודנונהחדרונים

 בפני רקיע תהי ואל מ.ר. ומרחם בתחנונים שרוצה ושא ורחום חנון בי י*(בי
 לשוב אוכל איך יאסר כי לשוב לבו אל ישיב לא ברשע עצמו יהז*ק שאםעצמך
 עצמו יחרק שלא השני והצר הדין, והוא האחד הצד ואטר לפשועורוביוץי
 יראה לעולם אלא 16 צדקת' כבר יאמר כי להופיף ישתדל לא שאוכצדיק
 עכירה מעשות עצמו וישמור )צ"ח( חייב ומחצה זכאי טחצה עצמואדם
 בינך כשאתה עצמך בפני רשע תהי אל )צ'פ( וי*ם וצנה לכף עצטו יכריעאפלא
 לבין בינו אבל הבריות מן מפתר אדם הבריות שבפני תרשע אל עצסךלנון
 בפני רשע תהי א4 ואמר שטעון ר' הזהיי לכך רואני סי יאסר שלאעמסו
 לעצמךן תרשיע לסחר או שהיום דבר תעשה אל )ק,1 פירש 4ל ורשעעצסך
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כאבות שניפרקפרמי
 חביי סמיז יהי אימי' יים. רביי(

 ללמוד עצטך ורסוקן כשלך עליך חנים
 ? שמים לשם יהיו מעשיך וכל לך יישה שאינהתורה

יח
~hth 

 על מתפלל וכשאתה ובתפלה שמע בקריאת זהיר הוי אוטי, שמעון

 עצמו שמפקיי חיא הפקי לשיו אפיקייים יכי' אימי אלעזר ר'י(
 שלא בתורה פנים מראה או פה שבעל בתורהלכפור

 פקר דפקר כיון ישראל באפ.קורוס אבל מדבר נוי ובאפיק-רוס )ק"א(כהלכה
 שתשיב מה תדע ואת'כ תורה לעמור שקור הוי ואמי )ק.ב( הומנו לספרואסיר
 כריסך תמלא לא שאם עטו חתיכה ואז מתויה כרסך מלא כלומי אפיקורופאת
 ללסור כששקדת ואפי' מפלו ותרתה כקש אותך ידהה שמא מקודםתורה
 אתה סי לפני ורע בסמוך שאמר מה פעם וזה לו תתפתה אל לו משינואתה
 אבל פעולתך שכר לך שישלם מסיימי' ויש מלאכתך בעל הוא ומיעמל

 שתשיב טה ]אן שם הגרסא ונם נ( )ק נמצא הסיום זה אין ירושלמיתבמשנה
 כפי' פירשתי וכן וכו' שתשיב מה ודע דגיס.' האחרת כניסא לאלאפיקורוס

 כ"ח( פיו )טשלי רעות יביע רשעים ופי לענות יהגה צריק לב )קיד(מטלי
 רוצעים ופי בהם שנ' לאפיקויסים ולהשיב לענות שיהנה הצדיק שצייךכלומר
 תורה זו אביך מוסר בני שסע ה( )ק ז"ל רבותיי שדרשי טה נאה ורמז רעותיביע

 שבעל לתורה אמך דרשו היי פה, שבעל תורה זו אמך תוית תפוש ואל'צבכתנ
 בלבנו לחזק פה שנעל כתורה ספק אין כך כ"ס ספק זא.ן כשם עומר והכונהפה

 טפישיפ ויש ילך ובהשך יבא בהבל אפיקורסית וכל אטת.ת פה שבעלשתורה
 עטל שאתה הש"י גדולת שתדע דב תחלת שהוא עמל אתה מי לפני ודע ו()ק

 פעולתיך, שכי לך אלא,משלם שכרך מקפח שאינו מלאכתך בעל הוא ומילפניו
 כענדים תהיו אל שאמי )ק"ז( אנטננוס טאמר הזה הטאטר מכפליאינו

 לתורה זוכה אדם שאין לפי אל4 וכו' פ-ס לקבל מנת על היכ אתהמשמשים
 העבורה כונת לעולם אבל מרובה ששכיה להודיע בא ועמל טורח אח-יאלא
 לא עין פיפ יש נאטת אבל פיפ לקנל שלא מנת על תמימה טאהנהתהיה
 שאטי מה יתפיש וכן ( נ ס"ד )ישעיה לו לטהכים יעשה זולתך אלקיםראתה
 שפדר ואחר הרבה שכר לך נותני' הרבה תורה לסדת אם שבסמוךגמשנה
 אחרים תנאים דברי לוטר הזר הלל של תלמירים המשה שאמרו דבריםשלשה

 ? פרפון טר' ודוזחיל מומיים דביישאמרו

 אשה יליד אדם א,( י'ד )איוב כאמרו קצר "יים אומר פשך4נ*דן ך4''ח
 שבעית ברם שנותינו יטי י( צ' )תהלים ואוס' יסיםקצר

אינה
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אבית שניפרקפרמי
 שנאם- המקים לפני ותחנינים רהמ'ם אלא קבע תפלתךתעש

 ורחום הנון כ.

 : עצמך בפני רשע תה. ואל היעה. על ונחם חסד ודב אפים ארךהוא

 אומי אלעזי מקבביים
 לאפיקו-וס שתשיב מה ודע תירה ללמוד שקור הו.

 שכר רך שישלם מלאכתך בעל הוא ומי עטל אתה מי לפניודע

 :פעלתך

 וה.צכר עצלים והפ.עלים מ-בה והמלאכה קצר היום אומי, פרפון כקבביכ
 : רוחק הבית ובעלהרבה

 להכפל חורין בן אתר ולא לנמור המלאכה עליך לא אומי, היה ןקך84כ6
 הוא ונאמן היבה שכר לך נותנין היבה תורה למדת אםממנה

 לעתיד צדיקים של שב-ן שמתן ודע פעלתך שכי לך שישלם מלאכתךבעל
 :לבוא

 מא-*ן איוכ'; פי( א . )איוב שנ התורה מלאכת זו מיובה והמלאכהשנהו
 תורה, ללמוד 'טמתעצלים ארם בני אלו עצלים והפ'עלים ימי מני ורחבהמדה

 זה רוחק הביה ובעל הקדש, עבדת למלאכת עצמך תזרו אם סרובהוהשכר
 כן אם ח'1 א' )יהישע וכי' מפ.ך הזה התורה ספר יטווח לא שצוההקב"ה
 הוא הקדש, במלאכת חושים להחלין ארם לבני יש אלו רברים חמשהמפר
 מארין ארוכה שהתורה כיון תאמי שלא לגמור, הטלאכה עליך לא אוטרהיה
 ה-ה אלא לגמזי המלאכה עלזך שלא אגמור ולא 'צאתה.ל יוע.ל מהמרה

 אלא היום כל בה אעמול לא לגמור עלי שאין א"כ האמר ואם ותפס- בהעמל
 מה אבל ממנה להתבטל חייין בן אחה שאין כ., לא ב.ום, שת.ס או,צעה
 'צכר לך נותרן הרבה תורה למדת אם הוא לפובתך בתויה מ-בהשאתה
 של שכין טחן ודע פעילתך שכי לך שישלם מלכתך בעל הוא ונאמןה-בר,
 השכר כי הזה בעולם שכי לך יהיה לא אם תכעומ שלא לבא, לעת.דצדיקי'
 ליבפל חורין בן אתה לא )ק"חן וי-מ הבא, לעולם לבא לעתיר הואהאטת.
 : ולשמרה וללמדה רמזורה את לקבל ממציים הקב"ה פראך כן מנתשעל

 : )ק"פ( תלקא שני. פרקנשפם

 -.-הקיד-יק?אל4.*
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 וכאורים*המהוה
 : סימנס נפי'6(
 : פרג קיי פ"ר לעיל כממנחי %ס עיין (3
 : יוכס רגנו עייןג(
 סוגך טץ, %י רף קרוטיןר(

 : .סעיס טתעכי 3ילקי
 : טתי6ל תדרם עייןס(
 מסיס כסכך 3ר 63 5"ר ס"h~D 5 פ6ס 31.רוסל1)י ע"5 קי)"3 דףחוליןי(

 : וגויסכחונ
 : טץ5 כ"ס קוכם ן1
 : ע"3 ק"ד ותנחוח ע"5 ועי ע"נ נזח סם ע"6 ל"נ hm~1 ע"3 ק"ד פקחיםח(
 : סרווג"ס נ"כ ל6ר זס כעיןט(

 : וער. יו'"ןר ע..ן.5(
 : יונס ורנינו לסרתנ"ס ס)וסנס פ' עייןי3(
 : מץנ 4עינ(
 : כ"ג ת' O~D קנוח.ר(
 ."ז קרוסץ מץנ ת"6 בעין ע"6 ג' נרר?ס ע"3 ק"( כחונות ע"נ b~S נרכוססו(

 ערכין 2"6 י"3 תכוה ע"נ ק"ך קנסדרין ע"נ 5"ד וסם טץנ ל"5 נ"תע"נ
 : ע"3 4ב נדס ע"5גי
 : פ"י פ"6 6נומבכ(
יז(

 ))רלי
 : סיעני וילקע קסלמ יגס

 : סתו*ל תדרס ועיין וירי 3י)חזור פירס וכןחי(
 : ע"6 נ"ניע(
 : נסעלומך פי הטרחך פקיקח6 עייןכ(
 : תתקנס נפירוםכ6(
 : קנוח ל%, רנסנס נפירוסכ3(
 ססנא חס ט %~חי ול6 "))מליס" ספניניס ויינחר קפר קורע ס)וחנרכג(

unnoועיי( : 
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 3טס סרב ע"ס (Shlnp SD תדרם 3סס סר3 כנרי מהניק שט חוק' ע,נג8(
 : לקוון עיין ירוטלי)יהעסנס

 : תמידי ל6 ר3יס S~rn 60))רו כינוכר(
 : ס:"ל פקוק על כהנ יר))יס על ק6רלקרוסע( לכחא s~r סעח3ר י(ר3 3פי'כש(

 6ח ו6ע(3ה ייסוג כחיכו D"Dh1 3ל.לס טס לניס ירכיס תעוצריבפקוס
 : וכוי טקרין nD'p כמרגף 3וגדיס עלרח י)נ6פיס חלס כי ע5הס ומלכסעיי
 SJhnno כל טף'3 ל' דף הענית סם"ה דברי ע"פ תסכחצו על ים" פירס וכןכו(

 : וט' ירוסליסטל
 : נסלח פ' טו3 ולקח חכחו))5 ע' ונכילחh~D 6 ש6 רף חערחכ((
 יד כחג ) ונפירוסו 3' כק ירסיס מפקוק דגרי על s~r סרב טכוכח נרמסכח(

 עי יסףקיס ל))לכוח סר5מומ: ומהטכס ; חיל כחנ יר)ניס עלק6ללקלוהע(
 חנכיה סנ6 עד יר))יסו נ64רי ס)נוטוח סעוקרוח סי1 ~קימו לעלך רניעיחענס

 : ספרתם נקוף ייפורס בו לותרו וגעל ום3רס טמור3ן
 : 3rD לי דף תעכיח עייןכס(
 : ס))ויל 13)ררם סו63 טונ טס ף טונ מס ף פירם כךל(
 : שא, כשט נרכוס נםל6(
 : ע"נ כ"6 קכסדריןלנ(
 : גמנ י"ג קנםלנ(
 ילעס עס כ3ט 3ן ריר3עס ס1)עסס ססני6ו וטרי תנח(ר רם"י פירם ע"ןלד(

 : טיסמעלך
 : ס))סנס 3פי'לס(
 3))דרם וגס ל36ות כפירוטי יצריו ושו163 ,"ל עקיר ל3ימ ענחס ר3טלו(

 רת"ס על נכלן סעחנל ר115 סטיו סרסר יוקס עריס טניס ועזתיטעי6ל
 : טס טכחנתי ונס ועיין למעון נפרק לעיל סס(כ*ר סלקן(אל
 רעות ס' עת סו)נדול וס3י6ו 36ות ל11' פירוט נ"ע סעסס סרם3"סמיינו6(

hD5ות סקפריס קילר ועיין h"D 1 06 קיי : 
 לסניהן ריס ונ"ל פ"6 נסס 36וח 3פירוס רס"י כן גס er~ 16.30 פירוטלח(

 ערם"י 6.כו ah ))י על רפ"י ספיתם ס6ועריס רגלי דלרקו ))(סלפייס
(8ל:

 קלקלן ויפריס ול' גרטיס רצינו עעמנמ טס)נעתיקיס טכחנ וטרי עישור עייןלט(
 סנים יעור נרים רז למס ונחחלפס מננוח עניין טל נד' ועובמטורס
 : bnp' סל חגרו סרקן סכל ססו6 פ"6 ))קוכם ר6ייס ס)ה;ור נעלטס

ושמסגוד
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 ול6 ניעמס ול6 נעקר, bS ס6.נו חי 6))רו ע"6 )נ' רף קדודי: ונהלוווךי)(
 : סיסונ הן 6.נו 6יןנהרך

 : ע"3 ק"ג נרכוחי)6(
 : ע"3 נ"ר דף עילובין מעברין כיצד פרק 5"ל))3(
 : ע"6 קי"ז ())נ
 : דוריך תוניס כ. פקוק על 6י פרסם ר3ס מסרים סיר))ר(
 : ))"נ סי' לעיל סכהנח. יגס עיין1)ק(
 וילקט טס ט4ס ושקילח הולדת 6ח6י דר' ס6ילהוח ע"6 נ"מ רף עירו3.ן ())ו

 : חחק"ס קי'סי)עמ
 : .וכס ר3יכו ג"כ פירס כך))1(
 : ע"6 ק"ג רףתת(
 : 6כקלוק (יום
 : בלבר לרייניי אלא ארם לכל מסוי א.נו ההייג שרמי כופל כ"לכ(

 : פ"י ות"ג י"ר פקוק b~D קסלח ר3ס יידרס עתן (כ6
 : כסתו פירוזנו ~?h'_K סייי6ל י)ררס עיין ןכ3
 סדורות ונקרר 51"ל לסר,נ"ד סק3לס ונקרר ע"3 ל"6 דף כרייס כר6יהי (גג

 תחת קינו ג6י וק' 3טנריס סנקנר יסלסל 6רן n1St~a ק' 3ססס3י6
 : ד3ר.ו י65ו )61ין נו לעיין יכלתי ול6ידי

 : סקנלס קדר עיין (כד
 : סס 1ק נסכס(
 : 2"3 כק דףבו(
 דף וכחו3וח ע"3, י' רף נ"3 ע"6, נ' רף פקחים ע"6, כ"ח דף קטן ימעדכ1(

 : ע"3ע"ו
 : י"ר ."נ כח)ניס סקרך. ר3ר. על ק5י (כח
 : לחרק ונחתים נמרק ספר ק5חס.3 ע"3 י"ר דף 3חר6 ננ63כי(
 : ע"3 י"ר דף חג.נסק(
 : קכקן סגלק6 ופס י"ד פרק (ק6
 : מף'3 כ"ז 3רכוח עיין (קנ
 : ר(דורונס קדר עיין מווי 6חרינס מכסן יוקי ר' ונס קטכוח6 יוקף יחייכו ל6וקנ(
 : ע"6 כ"ח דףקד(
 24 דף לקתל מ' על כח)ויי,ס י"י לפירוט 633וריס מכהנתי מס עייןקק(

 : פ"6 וסר. עחדר ועיין ח"יקי'
%
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 : מרי סעפים 36וח פירוטי תן בחד סתת טל פססן תלקחי ל6ק0
 : .ונס רננו ג"כ מרס כןק((
 כהנ ר"ו קיי ת"ר רסחס ומג"ח ק"( ק.' ות")) טס וחוק' על פיו כהוטחקח(

 : לקווין נסני עונר פרעו ול6 לפרוע בירו ויס פרעון (תן הניע06
 : rr כעין טס סכחנ וי וי 6קחר לא' (6ל סרג פירות עייןקט(
 : ע"6 ל"6 רף ס3חע(
lhwפרק רנס 8רז ררך ניוקכח 8כן ע"6 כ"ח נלכוה ייקורו סיס סו"%ר 

 3ן 46טהר ר' סס טגרק תלכד סר3, 1)גרקח סגרק6 קלח סמיפליטי
 : 8דר"נ יסוסע וננין יוד"6 .עקנ נחלת עיין ננוקח6 סינויס ג"כ 631רר"נעסיס,
 : ש'3 כ"ט דף 3רכוחע3(
 סחסונס 6ח סייעכניס דנריס כ"ך טחטנ סכפוריס יום פ' .וו)5 רי"ף עייןענן

 לחח סקריך S~r וסרי)3"ס סנויס סי6 סיכן .דעתי ל5 : ר"ל סס הח"ןוכחג
 : עכ"ל עליו עיין חס31ס י)סלכוח רביעי כפרק ודגר רנר לכלטעס

 : ע"נ ק"ו דף פקחיםער(
 : ל.ה6 ס3ירנו ספכימס 3113חר (עם
 ד3ייס 023753 נריק ס"ס hulr 6רן דרך ונתקכח ש'3 ק"מ דף יצרו3יןעו(

 : נרי3ור gb וי"ל ו3עטיפחן נכעסן 3כוקן נכיקן ניכריםח"ח
 : סוקפחי סכקנר (צ(
 : מף'5 ק"ת פקחיסעת(
 : נרע כ"6 רף ועירורן מךנ ד' רף נרכוחעט(
 : ע"6 ת' דף קנסדריןפ(
(bDלו ס.ס סי)חקריס ג"כ 16)רו עקרב ועל ;ק0רפילון קורין ט6כו תם ס.ינו עקרב 

 סעוקן וכחוך עוקז לו יט סם3יעי וסטנעח ט3עוח ט3ע 6חורייסנחלק
 : 6רק הלליס גיריםנעמיס

 : יונס ורננו לרשי))3"ס מבטכס פירוס עייןפ3(
 : פירס"י כןפנ(
 : טתו6ל אדרס ועיין כן פירס יונה ררנופר(
IODoa סס (ס : 
 : סכי פירט סנפירי הר3ש(
 : יונס ר3מ עייןפ0
 : סספח(
 : טרי עיקול שיןפט(

שרום
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 : להר)ו3"ס סרטנה פירוס5(
 : ת"ד שתורס קנין פרק קנוח65(
 : טהנ ק"ג דף נרכוח35(
 : רנסון IhW1 סחרנס יונתן חרגוס עיין5נ(
 : h"D ftw דף נדריס5ר(
 356עוחי ניחסר סיגעח. לפכיך וידוע גלו. סגרק6 מף'6 ק"ד דף כחונות5ס(

 : hS ד"ס טס הוק' ועיין קרנס נ56נע Dh" נסנחי ול6נחורם
 : שיב כ"ח דף15(
 : סיח י"ז פרק5ז(
 : טהנ יו' דף קרוסין ותלמוד י"ר סי פ"6 קרוסין חוקפח56ח(
 : וטרי תחזור עיין5ט,
 : מנחירי ניח עייןק(
 חלק פ' לר~רתנ"ס פס"ד ועיין ע"נ 5'יי דף נקנסדין ס6ימר6יס פלוגההק6(

 וע"ע .טרלל 63ם.קורוק נתי סכ. ק6י סס דבריו ולפי עסי סלססיקיר
 : ס"ח פ"נ חסונם סי קסזקסיד
 : )וטכוה'נו על לסרתנ"ס סתסנס פירוס ועיין כיר כ"ז דף ע"זקנ(
 ס6.3 י"ע סהוק' טגס מכ"ל סרור 6חי גי ומעיי ליס נריק r~u פי 631רר"כקג(

 : 6"ינוקח
 3יח 6ל ינילנו ססי"ח יזכני אס עגורי וסועהק 6קקפ6רד נכח"י נ))65קד(

 3ת"ע נהבויער סחכס סרב דבר ז4ל לסרג פסלי פירס ועלמדפיק
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 סננורס עפי בקיני לך סנחפרם כל אונך מורח חמוס 61ל סג3ורס ינפילך(
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