
לזאבותפרמי
 רביעי.פרק

 לעולם צריקים כלם ועמך שנאמר הבא, יעיימ חיק יהב יש ישיאלכל
 : לדג:פאר ידי מעשה מפעי נצר אריןיירשו

 מלמרי מכל שנאטי ארם מכל הלומד חכס' א'יהו אומר' זימרת בבן6
 יציו את הכובש נכור, איזהו ! לי שירה עדוחרך כיהשכלתי

 השטח עשוי, איזהו : עיר מלכר ברוחו ומשל מנבור אפים ארך 8ובשנאמי
 ופוב הוה בעולם אשריך לך. ופוג אשייך תאכל כי כפ.ך יניע שנאמיבחלקו
 אבכר מכברי כי שבאטר הנייוח את הטככד מככר. איזהו : הנא לעולםלך

 ! יקלוובזי
----------- ..-.-- 

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

 שנכנס 4 )א עזאי בן שמעון של חבייי יימא בז שמעיז היא זרמא בבי6
 דוזיטני ושמעון ננס בן שמעון בימי והיו )ב'( לפרדסעסו

 )די( אבותיהם שם על קראום שווים שמוחיהן שהיו איבעה שהיו ולפי)נ.(
 חיטן מאדנן שהיה לפי התימני החיטני לשטעון וקראו ננס בן עואי בן זומאבן
 רני, בשם קיאום לא לפיכך לסמיכה הגיעו לא אלו וארבעה ( )ה מתמנתאו

 דנים עזאי בן ושמעון זומא בן שמעון )וי( דסנהררין )ו.( ]ראשון[ובפ-ק
 בן שמעון כנון מאי כנון למיראה שהניע תלמיד )ה'( ונהוריות חכמיםלפני
 בשפ קראום לא ולכך בישיבה ישבו שלא למדת הא עזאי, בן ושמעוןזומא
 מכלם גרול שמו ררך על בשמם קיאופ מתחלה התנאים סדר היה שכךרו
 סי אבל )י"א( רבי קיאום מהם ולמפה )י'( רבן קדאום מהם ולמפה ()ט
 שיצא מטי ואפי' אדם סכל הגמד חכם S~ttw )י"ב( י' נקיא לא נסמךשלא
 המלך דוד אם השכלתי מלמדי סכל ע"פ( קי'פ )תהלים שנ, בהכטה סטנוקטן
 השלישי ראש תחכמוני בשנת יושב ה'( כ*נ כי )שמואל נו האטור ע.ההטלך
 בסי אלא זו סרה תמצא ולא ארם בני לשאר ק"ו השכלתי מלמרי מכלאטר
 למררגתה השינ לא אפיי חכם נק-א אחייה והיורף ההכסה אחי רורףשהוא
 אטר ולא חבט איזהו ואטר אחויה רורף ואינו למדרגתה שהשיב סמייותר

 רבי להבין אבל השכלתי מלמרי מכל רור אטר הלמור שעל )י"ג( נבוןא.והו
 דברים, של לעסקן היורדים אתבונן מזקנים ( ק קי"פ )תהלים אמר דברסחיך

 שהיצר ולפי רע ויצר פוב באיםיצר יש יציים שני יציו, את הכובשאיזרוגנור

 גבור איזהו ואטר הסתמי ביצרו הרע יצר מכנה מנעוריו האדם עם הואה-ע

 ער ייפנו ולא עליו יתיבה רע לדרך מתהו יצרו כשרואה יצרו אתהכונוס
נלקו
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אאות רכילפרקפרמי
 משכהו זה טנמל בך פנע אם )י"ר( שאמרו כמו תחתיו שיככשנו ער רקובלעו

 3פ.1( בב"ר ואמרו מתפיצץ הוא ברזל ואם נטוה הוא אבן אם המררשלבית
 אל שתים או אחת פעם נצחו ואם" תורה ברברי פרדהו לפתותך יצרך באאם
 )משלי שנ' דאוב היצר לפני ולהכניעו לרדפו עליו יהיה דעתו כל אלא בויאמן
 שהנעם לפי הראיה עיר מלוכד ברוחו ומושל טנבור אפים ארך פוב ליב(פיז
 ברוחו ובמושל אפים בארך יצווו את הנובש כנה כן על הרע יצר בפבתהוא

 הרי לנעום בכוהך תבהל אל פ'( ז' )קהלת כד"א )פיז( בכעסו נרוחו פי'כי
 הגואיה א"כ עיר מלובד בכעסו ברוחו ומושל מנבור אפים ארך שפובלמרת

 קויאין ארם בני נחלקו השמח עשיר איזהו יצוגו, את הכובש נבור איזהנכונה
 תלויה ודעניות העושר ואין על, סמון לו שאל ולמי עשיר' סמון לו שישלטי

 וכמו האמת. העשיר הוא עגי הן עשיר הן בחלקו שמה שד"א במי אלאבממון
 עש.י הוא אפ.י בחלקו שמה שאינו מי אנף בדעת, עשיר עשיר )י*ז(שאסרו
 וכמו כסף ישבע לא כסף אוהב פ( ה )שם שנ' האסתי העני ד"אמופלנ
 מתעשר יש ז'( י"נ )משלי )י'ט( פירשתי וכן ברעת עני עני טאי )י.ה(שאסרו
 )תהל.ם שנ' בחלקו השטח רב והון מתרושש בחלקו שמח שאינו מי כלואין
 קיאתה בחלקך שמח כשאתה פי' לך ופוב אשייך תאכל כי כפיך יגיע ב'(קכ"ה
 ובעושר בשלוה בו עומד שאתה הזה בעולם אשריך בשמחה כפיך עיעאוכל
 ומצינו מאוף הרבה ששכרך הבא לעולם לך ופוב בחלקך שטח שאתהכיון
 ירא איש אשרי א'( קי'כ )תהלים כאמרו )כ'( ועושר והן במחזיק אשרילשון
 נכורה ואח'כ חכמה התנא וסדר בביתו, ועושר דצן גי( )שם ליה וסטיך ה'את

 ומעלת בנוף דבקה הגוף מעלת והננורה הנפש מעלת החכמה כי עושרואח,כ
 כאס-ו ע"ה הנביא ירמיהו סדרן וכן מהגוף וחסן טהנפש חוץ מעלה היאהעושר
 ואל כגבורתו הגבור יתהלל ואל בחכמתו החכם יתהלל אל כ"כ( סי)ירמיה
 אלו בדברים להתהלל ראוי שאין ירמיה ושאטר ואעפל כעשרו עשיריההלל
 לפרפ פרפ דרך אלא כלל דרך אמר שלא )כ"א( ירמיה בפי פירשתיככר

 וכשורה כרת ובעושר ובננורה בהכסה מתנהגים היו שלא רירו אנשימעשה
 עשיר ולא בנכורתי גבור ולא בחנמתו היה שבדור חכם יתהלל אל פעםוזה

 אבל חםיר הארנן עם אין )כ"ב( שאטרו וכטו החסידות החכמה פרי כיבעשרו
 בעם, לררות שיכול דמשפט הוא ותנורה ופניי דמסידות במדת מדגדגהחכפ

 דצו לא ירמיה של שדורו וכיון צדקה מטמונו לתת הצדקה ד"א העושר61רי
 הטתהלל יתהלל בואת אם כי בזאת להתהלל להם אין אלו במרותשהדגים

 משפת חסר עושה הי אני כי אותי וירגע השכל עשיר או כנור או הכס ומאאם

וצדקה
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 לחאבות רביעיפרקפרמי
 נוררת שטצוה העניה, 0ן ובורח קלה למצוה רץ חי אומי, שאי בןנ

 : עכרה עברה ושכר מצוה מצוה ששכר עכרה נוררת ועברהמצוה

 כנגד וצדקה ותנורה, כננד ומשפט החכם, כננר חסד עושה באיץוצדקה
 וכן להתהלל להם יש אלו במדות והמתנהגים הי נאם חפצתי כאלה כיהעושר

 וכפי הרבה ומתהכם בחכמה בתורה מתנהג ארם מכל שהימד אוטר ~מאבן
 ואחר בעושר, בחלקו והשמח בנכורה יצרו את הכובש וכן חסירתו,חכמתו
 הבריות את המכבד מכובר איזהו רביעי ענין אמר אלו דברים שלשהשסדר
 חכם שד"א שע"י בחלקו ושטחתו יצין וכבישת חכמתו על זו במדהומסתייע
 את שרוחה הבריות כבור גדול )כ"ג( אסרו וככר הנייות כנוד מעלתיודע
 כביותו לא אפיי חבריות את יכבד יצרו את שכובש וע"י שבתורה תעשהלא
 מתנה לתוחלת לא השלם כבור הבריות את יכבר ג"כ בחלקו ששמחוע"י

 י"מ יקלו, ובוזי אכבר טכבדי כי בעמלו, תלונו בחלקו שמהתו כיוהלואה
 שוח מככר כאלו האדם את המכבר הרי אלקים בצלם נברא שהאדם לפ*)כ"ד(
 בראתיו ולכבודי כשסי הנקרא כו זי( מ"נ ),שעיה שנ, לכבדו חייב שד"אהשם
 ראה נם וראה מכובר, שדשא ברבר חיוב עליו שאין הבריות את המכבדכ"ש

 טעצטן יקלו אלא אקל ובוזי אמר ולא לי( ב, אי )שמואל באמרו השםהסרי
 אהבת העמים מכל בחרתנו אתה אומיים אנו ובתפלותינו אותם סיקל שהואלא

 והרחקתנו מארצנו הנפתנו אומיים אנו ואין יקדשתנו ורוטטתנו בני ורציתאותנו
 שאמר סטה הפך אדמתנו, מעל וגתיחקנו מארצנו נלינו אלא ארמתנומעל

 אמר ולא וחיה הוא כת ואם איתו והמתן הוא בן אם פ"ז( אי )שמותפרעה

 1 מעצטה וחיה אלא והחייתן היא נחואם

 פרק בתחלת פירשתי כבר וכיי קלה למצוה רל הוי אומר שאי בכן3

 שייוץ האדם את עזאי בן ומזהיר קלה טצוה היא טהשני
 משה יבריל אז מ"א( ר, )דברים אימי ע"ה רבנו במשה וכן קלא, מצוהאחרי

 מ שיהו ער קולפות הירדן שבעבר השלש שאין משה היה יודע עייםשלש

 שאטי אלא לנם תהיינה מקלפ ערי שש ל"נ( ל"ה )במדבר שני קולפותבאיץ
 ובא"הואיל

 מצוה לחצי רץ ע"ה רבנו סשה אם )כ"ה( אקיימנה ליד. טצוה

 הספיק לא באדם נונרת שהתאוה לפ. העבירה מן ובורח אדם, בני לשארק"ו
 זו בגוית אותה ראית אפ העבירה מן ובורח אלא הענירה את ועזוב לומרלו

 ואסרו רץ כנגד שקול שיהיה העבירה מן ונורח )ב"ו( ד"א אחרת, לזויתברח

 סטצוה רפרפות אס החמור לידי יביאך שלא הקל החטא טן נרתע הוירז"ל
אהת
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אבות יכיעייקפרמי
 שאין רכי לכל טפליג תהי ואל אדם לכל בז תהי אל אומר, דיה דעאג

 1 מקום לו שאין דבר לך ואין שעה לו שאין אדםלך

 אנוש שתקות רוח שפל הוי טאד'מאר אומר, יננה איש לויפס ראגביי
 ירמה

 גוירת ועכירה מצוה גוררת שמצוה ממנה. נדולה מאחרת לרחיפות סופךאחת
 שניה יעשה נקל אהת מצוה העושה כל רגובע סדרך זה דבר ד"אעבירה,
 כ"ש מושכתו התאיה היגל בלא שיפילו בעקירה וכ"ש ההיגל עייושלישה
 אחת טצוה עשה אם עבירה, עבירה ושכר מצוה מצווי ששכר )כ"ז(,ההרגל
 על לו וניתניי אחרת מצוה לעשות השמים מן אותו וטסייעיי לפהר באהיי
 עבירה עשה ואם הבא, לעולם לו קיימת והקרן הזה נעולפ הפירות המצותשתי
 על נענש והוא אושת עבירה לעשות פתחיי הוא ומוצא ליפטא בא הריאהת
 השמן יי( וי )ישעיה ואומר עונם על עון תנה כ"ח( מ"פ )תהלים כעיןשתיהן
 )כ"ח( מפרשיי ויש פרעה לב את הי ויהוק י"ג( זי )שמות ואומר וכה הזה העםלב

 יבקש מה שעשה עצמה המצוה היא המצוה שכר כלומר מציה מצוהששכר
 חיים מלך פני באור לאור שעושה עליו שנכתב סמה יותר שכר הזהבעולם
 שנכתב מטה יותר נדול עונש ואין עבירה עבירה ששכר יתפרש וכן הבא,לעולם
 ששכירות לפ. אלא עבירה עבירה ועונש לומר ראוי והיה עבירה, שעשהעליו

 בלשון שכי הן עונש הן לבסוף המשתלם רבר כל כנה לבסוףמשתלמת
 : )כ"ט(שכר

 שמא נבנה היום הוא אס כי ארם לכל בז .תהי אל אומר היה ןקך14ג
 אטר ושלמה כפעלך לך וישיב לגדולה ויעלה שעה לו יהיהלסהר

 שחוזר הוא שגלגל בלבו מעלה שאינו לב חסר לרעהו בז י"ב( "אהשלי
 לבא הזה הדבר רחוק ותאמר תפלינ שלא דבר, לכל מפלינ תהי ואלבעולמו
 )משלי אסר שלמה וכן ממנו להזהר צריך ואתה משום 15 שאין דבר לךשאין

 ו לו יחבל לרבד בו יע(י"נ
 היא הדעות שבכל הנינונית הדעה וגו' אומר יבנה איש לדילתכם י4'ד

 לעמור אין והשפלות דגאוה בין אבל )לי( הפוכההרעה
 השפלות של )ל"א( האתיק בקצה אלא האטצעי הקו שהוא הבינוניתנמדה
 )דברים שני )ל"ב( בעקר נופי כאלו שבעליה למאוד רעה וגאוה שסדתלפי
 עינים גבה הי( ק"א )תהלים ואומר אפקיך די את ושכחת לבבך ורם "ד(חי

 לעטר יכוליי והוא אני אין הקב"ה אמר כתיב אחו אוכל, לא אוחו לבבויחג
בעולס
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 לפאכות רביעיפרקפרמי
 ממת נפרעין נסתי שסים שם המחלל כל אימו, נרוקה בן *והנן רביס

 1 השם בחלול מזיד ואחד שוגג אחיבגלוי
.------ -.- - . 

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

 וקדוש מרום פ"ן( נ"ז )ישעיה כתיב עניו שהוא במי אבל )ל"ג(, אחרבעולם
 עזאי בן הזהיר לכך עמו, ושכינתי מדורו שהקב"ה רוה ושפל דכה ואתאשכון
 כיה דלית בשמתא )ל"ה* שאטיו ואעפ"י רוח שפל הוי מאור מאור)ל"ד(
 ביה דאית בשמתא כמ"ר אתיא לויפס דר, הא מהנאוה כלל ביה דליתפי'
 תדופ נפשי ולמקללי ררבינא בריה רמד בפומיה ומיגלא ממנה דבר שים)לי(
 כ"ז( הל )בראשית אטר ע"ה אבינו ואניתם )ל"זז חהיה לכל כעפרונפשי
 הטלך ודור מה ונחנו זי( פא )שמות אמר ע"ה רבנו ומשה ואפר, עפרואנכי
 )ל"ת( איץ ררך ובמטעת אי'צ ולא תופעת ואנסי ( כ"כ )תהלים אמרע"ה
 : ע": עומדת במקומה הבית כ9 נסתר שאם בה רשין שהכל כאסקופהיהיה
 כל אומר ברוקה בן ירדונז ר4'ס

 המחלי
 מי פיז בסתי שמים שם

 היה בגלוי אותה עושה היה שאם בסתר עבירה שעושהי
 כמשאון שנאה תכפה כ"( כ"י )משלי דרך על בנלוי ממנו נמרעין השם,חלול
 בשוגג ענש ששוה לא השם, בהלול מזיד ואחד שוגג אהד בקהלי רעהותגלה
 לענין ושוגג מזיד ששוים אלא הדין, מרת לקתה כן שאם הטזידלעונש
 ענש ויש כרינו, ושוננ כדינו מזיד לעולס אבל בגלוי טמנישנפרעיי

 השם קדוש על מצווין ישראל וכל מתחלה נזרי שלא לפ. השוגגעל
 שלא ומוזהרי, ישראל בני בתוך ונקרשתי ל"ב( נ"נ )ויק-א שני)פ"ל(
 כולם המצות ובכל קדשי שם את תחללו ולא )שס( שני )מי(להללו
 ונלוי מעט חוץ בהם ות. הי( י"ח )שם שנ' )מ"א( יהרג ולא ארם,עבור
 ט.שראל עקורה בפני ואם )מ"ב( יעכור ואל שיהרג רמים ושפיכותעריות
 ברבים השם את קרש זה דרי עבר ולא אלו עבירות משלש אחת עלנהרנ
 מצות ובשאר )ם'ר( ברבים השם את חלל זה ריי נדיג ולא עכר ואם)מ"ג(

 שהיה או הרת על בהם להעבייו הגוי כונת אם ]אך1 יהרג ולא יעבורשאמינו
 יהינ השטר בשעת נמי דמפענא אערקתא ואפ.י יעכור ואל יהרג השמדבשעת
 ד"א אם ברבים השם את הלל זה היי כן עשה לא ואם )ס"ה( יעבורואל
 חלול והם השם הלול הארץ עמי אצל שאינם דברים ויש מ.שראל עשרהבפני
 אטר השם חלול דם. היכי )מי( חולין במסכת שאמיו כמו ת"ח אצלהשם
 יודכן ור' לאלתי, דמי יהיננא ולא מפבחא ביצרא דשקילנא אנא כנוןרבה
 אסי אשי ורב תפילין ונלא תורה בלא אטית איבע דמסנינא אנא כנוןאמר

כנון
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אבריז רביעיפרקפרמי
 ללמוד בידו מספיקין ללמד מנת על הלומד אומר, בני ישמעאל י24ביי

 לשמור וללמד ללמוד בידו טספיקין לעשות 0נת על והלומדוללמד
 ?ולעשות

 הרינין כעורכי עצמך תעש ואל הצבור מן תפיוש אל אומי' צרוק ראגביי
 הלל היה וכך בה, לחפר קררום ולא גה להתגדל עפרה תעשהואל

 חייו נופל תורה מדברי הנהנה כל למדת הא חלף, בתנא ודאשתטשאומר
 : העולםטן

 שחבירין כגון אמר דימי רב לפלוניא, מריה ליה שרי אינשי דאמריכנון
 את חלל זה דוי מקום בכל מעורתו המרבה ת"ח כל וכן משמועתו,כושים

 : )מ"ו(השם

 מנת עי בימי סינר א.ני יימי' מנת עי הימי אימי ישמעאל ריי
 מדבר אלא לסר שלא לו נוח שזה לעשית ולאללמד

 והחי מאסור תלמודו דרך שיטצא מה וכל ללמר טנת על למר שהואבסי
 והלטד מעשים, של עומקן על להעמיק פורח אינו אבל ישמרנו פשפולפי
 בוריין על במעשים לעשות לדעת דביים של עומקן שמחפש לעשות, טנתעל

 )0"ח( לשפור הטפרש זה גריס לא ולעשית וללמר ללמוד בידומספיקין

 על והלטד וללמד ללמוד בידו טספיקין אין ללמד מנת על הלמד ז"לורש"י
 ללמר מנת על הלמד ומפרש ולעשות וללמד ללמוד בידו מספיקין לעשותמנת

 וללמדו ללמור בידו מספיקין אין ולפיכך ולכבודולהנאתו
 כדי ילטוד שלא פי' בהם, להתגדל )מ"ש( תעשם אל אומר צדןמ ר,(

 לסר הריני תאמר שמא )ני( תניא בספ-י וכן הבריות עלשישתרר
 את לאהבה ת"ל דיין שאקיא כשביל ר' שאקיא בשביל עשיר שאהיה בשבילתורה
 בהם לחתוך קירום ולא לבא, השכי וסוף לשמן רבר" עשה פי( י"ס )דבריםדן

 דשכר תינוקות מלמרי בשכר מדבר אינו מהם לאכול )נ"א( ירושלמזתובטשנה
 הרב שכר יפול שלא קאמר למור בשכר אלא )נ"ב( מותי ת.נוקותמלמרי

 )נ"נ( אימר הלל היה וכך אחת, משנה או אחר פ-ק ללמדו כדימהתלמיד
 הא הזהו העולם מן לו הלך חלף תורה של ככתרה סי' בתגאודאשתמש

 שפירשתי וכמו העולם, מן הייו נופל תורה טדברי צ"ל[ ]הנהנה הנאותכל
 מהקהלית ברבים חורה מיביצי הגאונים שנפלו מה אבל הלסוד, שכר נופלאם
 שיסמכו מה על להם יש בתורה ישיבה שירגו כדי קדמונים מהיהידים.טיסותאו

 מקיא נהם לקיים וללוים לכהניי נותנים היו והמעשרות דש,רומות שהיי)ניד(
שכיצג
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מאבות רביעיפרקפרקי
 הוא בחזקיה וכן לישראל ותורתך ליעקב מלופפיך יורו י'( לינ )רבריםשנתוב
 והלוים הכהנים מנת לתת ייושלם לזושני לעם ויאסר די( ל"א כ' )ר"האומר
 טנכטיי טוגה שאינו מי כל פרטיי )נ"ה( חלק ובפיק הי בתורף יחזקולמען
 טנכסיו המהנה כל ניס.' )גל( ובכתובות לעולם ברכה סימן רואה אינולח"ח
 אלא נתנבאו לא דגכיא.ס כ5 )נ"ז( ברכות ובטמכת כשכינה נדבק כאלולת"ת
 עצמן ת"ח אבל מנכסיו ת"ח ולמהנה לת"ח פיקמפיא ולעושה לח"ה נתולמשיא
 היים עין י"ח( גי )משלי )ג"ח( ואסרן וגי, זולתך אלקים ראתה לאעין

 ואסרו לזמריה ידי למחזיקים בה לטחזיקים אלא נאמר לא ללומדיה בהלמחזיקיי

 כ"ב( מ"ז )כיאשית ואומי ח"ה לרבות את טהונך ה, את ככד f'e גי)משלי

 המציים מכרו ממש בהם שאין ע"ז כומר' אלו ומה קנה לא הכהנים אדמתרק
 לא בישראל הוראות בכלן ת"ח באדמהן, לננוע רצו ולא היענ מפניעצמן
 וכן הלשכה מן שכין ביוושלםוהיונופליי היו גזרות דייני שני )נ"מ( ואמיוכ"ש
 והשני כתורה עוסק היה האהד אח.ם היו ועזריה ושמעון ויששכרזכולון

 שם על נקיאת והיתה )סי( בתורה עוסק של פיו לתוך ונתן ובאבפרקמפיא
 למור שכר אלא נאמר שלא למדת תא הלומדה שם מעל .ותר בההמחזיק
 ולתלמידיו ביתו ולאנשי לו הקו לחם לו יש ה"ה אם מיעי שפירשתי נמובלבד
 המותרות לבקש שכר נופל שנמצא שכר נוטל אם שמ.ם שם שטהללכמעת

 מצייניי אין הארץ עם עני ראם תשמ.שו וכלי ביתו למנור אוהו מחייבייזאין
 אחרים דינים ועור לת"ח. ק"ו )ס"א( האשה מציאת בפרק כראיתה למכיםאותו

 ותשחוריות ספים מיני מכל התורה פפרחו מופלנ עשיר יהיה שאפי, בח"חיש
 וכל קצובים שאינם בין קצובים בין בהם וכיוצא )מ"כ( החומות ובניןוארגוניות

 בבבא כמפורש וכתובים נביאים תויה על עיני אלו טכ5 באחד שתיבעוסי
 ויש )ס"ד( בתחלה סחורתם שיסכרו כדי לת"ח השוק לתפוש ויש )ס"נ(בחרא

 שבעשותם כיון )ס"ה( בסחורתם ולההעסק מלאכתם לרה לעשות עירםלכני
 שושן בן אביהם ר, החבר לי ואמר שמים בחפצי ועוסקים חפציהם מניח.יזה
 והלא סמנו יסורו לא הכדים יהיו הארון כ5כעות אוסר הכתוב הרי )ס*1(נרה

 לא תורה אסרה רמזורה ששם הארון בהם הבדים.שנושאים ומה ק"ו,הרברים
 במחיצתן ויושביי שזוכים כ"ש לא התורה לומדי ידי המחזיקיי ממנויסורו

 הרברים באלה לחכמיי נאמין ולמה שאומרי סביב מגירת רבים דבתושמעתי
 דרכו, לפי מהיועץ והתרחק הם כערותן נינעיןוהלא

 ותשונתי
 וכי בצרן

 מבקש לכל והלא הדברים אלה אומיים הם לבניהם או כלבר לעצמןהחכמים

 בעצמך והאסן הו סבקש אתה היה בהם תאמין לא ואם אותם אומרים הםדי
ועוד
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אבות רכינהפרקפרמי
 המהלל וכל הבריות על מכבר גופו דבורה את הנצבר בל אומי, יוסי רבומ

 : הבריות על מחלל נופו רמזורהאת

 ינזל בה א טמני פירק ז הי מז עצמי החישד איטין בני ישמעאל רקבניע
 : רוח ונם רשע שומה בהוראה לנו והנס שוא,ושבועת

 בעמי הזהרו אמיו והלא בה, שוים ישראל וכל ירושה אינה שהתורהועור
 למחר שמא הארץ עם וגה ת"ח זה היום ואם )ס"ו( תורה תצא שטהםהאיץ

 כהונה כתי הם כחרים ג' )מ"ח( ואמיו ילדו אשר בכניהם בהפך הדבריהיה

 הרוצה כל ועומד מונה תורה כתר דור, בה זכה מלכות כתי אהרן, בהזכה
 אף הפקי המרבר מה במדבר תווה שנתנה )מ"פ( ואסרו ויפול, יבאליפוף
 ישראל כל לזרז אלו דבריהם א"נ וזוכה בא בה לזכות הרוצה כל הפקיהתווה

 פרמ.ת. ולא ישראל, לכל כללית הקנחם ותועלת התורהעל
ו ן4'ח ב  אותה יניח שלא מכנרה פ.'  התורה, את  המכבר  כל  אונער 

 הקודש כתבי או שס"ת וספסל כפא על ישב ולא קרקע נביעל

 כרא'תא מפניהם ויעמר לומדיה את ויכבד )ע( ספניה ושיעמד שם,סונהים

 כבור או תורה עריף מהם איזהו חכמים הכריעו לא שהרי )ע"א(בקדושי'
 ספני טק"ו ס"ת מפני שעומרין )ע"ב( קדושין במסכת אמרו שהרילוטדיה,
 מכות בממנת ואמרו עריף דכבורה דמשמע כ"ש, לא טפניה עומריםלוטריה
 מררבנן צורבא מקמי קיימי ולא ס"ת טקסי רקי"מי גברי דגי פפשאי כסה)ע"נ(

 ובעלי ברבר הכניעו שלא הרי ערער לומדיה דכבוד רמשמע רבה נביאומקמי
התוספות

~ff, 

 סכות במסכת שאמנו ומה עדיף כבורה דלעולם תיוצו )ע"ד(

 וכ" נברי הני פפשאיכסה
 אלא מפניו שמימדים יודעין אנו אין שס"ת לפ.

 מן )ע"ה( ומתרגמינן תקום שינה טפני בפירוש בהם הכתוב מלומריהמק"ו
 ובכלל לחומשים, הדור עושים הסידים כמה וראיתי תקום, באוריתא דסברקדם
 שכל ולהורות הגין שאינו לתלמיד תירה ילטד שלא יצא התורה אתסכנך
 מכפ, הוא רק דבר לא כי מ"ז( ל"ב )דברים שנא, וכמו נועם אמריאסריה

 שאינו מי וכל הוא סכם הוא רק ואם דשא רק דבר לא כ. )ע"י( רז"לודרשו
 החסיון יתלה לעולם אלא כהלכה שלא בתורה פנים כמגלה דוא הרי כןעושה
 חסד לו וספה יכבדהו שהקב"ה הבריות על מכובד נופו בתורה, ולאבדעתו

 החורה את המחלל וכל פמקוסו, אייצ  איש וינשאודו שיככדוהו הבריותבעיני
 הס.פא. מתפרשת דרישא טפירושאוכון

 עצמו כשמונע הריי, מן עצמו החישך אימי בני ישמעאל ריע
מלדון
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 מאאבות הכיעיפרקפרמי
 תאמר יאל אחד אלא יחידי ין ישחיז יחידי ין תהי אל אימז' היההוא

 1 אתה ולא רשאין שהן דעתיקנלו

 וגל מעושר לקימה פופו מעני דיבורה את המקיים בל אומר, יונק רתכי'6
 1 מעני לכפלה פופו מעושר דגורה אתהמכפל

 ונול הדיין, את שונא חייב מנ"ר שהיוצא איכה ממנו פויקטלדון
 מחייבו שטא שוא. ושבועת ח"ב, שאינו למי תשלוטין טהייבשמא
 )ע"ז( שאסרו ואעפל שוא, בשבועת מכשילו ונמצא כדין שלאשבועה

 מתפרשת מורה ואינו להוראה הניע (al~y) שנלא( תלמיד זה הימיה כלועצומים
 ורישך בקרירי רישך )ע"ה( וכדאמרין בעיר אחרים דיינים בשישהמשנה
 חושך דיין שרגא שאעפ"י הדין מן עצטו החושך טעם או נחסים.,ררישך
 שחושב בהוראה לבו והנס דינים, בעלי נין פשרה ועושה הדין מןעצטו

 שופה ונקרא הרין, טן עצמו המושך הפך והוא יפעה ולא להורותשיודע
 חושש שאינו רוח, וגפ גול, לירי עצמו שמביא ורשע איבה לידי עצהשמניא
 אין ידרוש בל אפו כגובה רשע די( יי )תהלים שני ורוחו נאק שואמשבועת
 כל*לקים

 טזיסותיי
 זה הפקה חללים רבים כי כ"ו( וי )טשלי נאסר ועליו

 בעל על הרין טן עצמו החושך 3ע"פ( וי"מ וטורה להוראה הניע שלאתלטיד
 סטנו ויפרוק חייב שהוא מה יפרע אלא לדין עצטו יניא שלא עצטודין

 מה אסיע לא שאוטר בהוראה לבו הנפ ויתפרש שוא, ושבועת ונזלאיבה

'3Rwהמיראה דרכי יורע שאני אנצחנו אני בדין יביאני שאפיי לו חייב 
 רוח. וגס רשע שופה נקרא כןהעושה

 הך4יי
 שנ, הקב"ה  וה אחר אלא יחידי דן שאין 'חשי דו תהי אל איטר היה

 סומחא יחיד זה )פ( ד"א ישיבנו ימי באטר והוא י"ס( כ"ז)איוב
 אלא מומחה שהוא לעולם שיראה יחידי ירין לא מוטחה יחיד שדשאשאעפיל
 לאוהד תאסר שלא דעתי, קבלו תאמר ואל וירין, עמו דינו ביתישלים

 אלא עט. אתכם ציפהי ולא מומחה אני שהיי דעתי קנלו עמךשהשלמת
 דעתך לקבל רשאין הם דין לבית עטך שיצפיפו שכיון הדין משויתלפנים

 י לכך להכריחם אתה רשאי אין אתה, ולא ירצו,אם
 טה לו שאין אעפ"י מעוני ישורה את המקיים כל אהמר יךנש בש'י6

 בחורה ועוסק פרנפתו אחי לפרוה ומנו כל מאבד אינו יאכלי

 "ג( 4 )קהלת בו ויתקיים ונכסים עושר השיאי לו שיטן  מעושר לקיימהסופו
מ
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אבות רבעיפיקפרמי
 בפני רוח שפל והוה בתורה ועסוק בעסק טמעת הוה אוטר, מאיר רביינ

 ואם כננדך הרכה כפלים לך יש התורה טן כפלת ואם אדםגל
 : לך לתן הרבה שכר לו יש בתורהעמלת

 לו שיש מי פי' מעושר רמזורה את המכפל וכל הכסף, נצל החכטה בצלכי
 שיחזר מעוני לספלה סופו לומד ואינו תירה ללמוד פנויות שעות עושרטרום

 : ימצא ולא פרנסתואחר

 עקיבא רי כשסמכו בשנים קפן היה מאיר רי יכוי, אומר כבייב ןש'י3
 כמותי מאיר רי של בדורו היה שלא וידוע גלוי עליוואמרו

 שהיה דעתו לסוף חביריו ירדו שלא מפני כמותו הלכה קנעו לא מהוספני
 ור, פנים לו ומראה פמא פהור ועל פנים לו ומראה פהור פמא עלאומר

 כראיתא בהלכה חכמים עיני מאיר שהיה מאיר ח וקראוהו שמו היהמיישא
 עראי מלאכתך שתעשה בתורה ועסוק בעסק ממעפ הוי )פ"א(, דעירוביןבפ"ק
 נכתר שנכתרתי כיון תאמר אל הארם, כל בפני רוח שפל והוי קבע,ותורתך
 בפני אפיי האדם כל בפני רוח שפל הוי ]כ.[ אלא הבריות על אתנאהתורה

 להשפיל היים לגדולה עולה שהוא ומי כגאוה טן להתרחק זה כל ממךהפחותים
 תעלה המושל רוח אם די( יי )קהלת כדכתיב אדם בני משאר יותרעצמו
 דימוע נקיא )פאס( יהושע על ידיו משה שסמך ובשעה תנה, אל מקומךעליך
 יש הגדולה שבשעת להודיע נון בן והושע הוא ט"ר( ל"ע ים )דבי שנ' מעמדבאותו
 אינו שוב בתפלה כשחות שמתחיל בשעה הטלך הבית בזמן וכן העניה להיותלה

 ושאר וביכה ברכה בכל שוהה נדול וכהן ד4פלה כל שיסיים עד ראשוזוקף

 להשפיל לו יש במררגה שהגדול למרת הא )פ"נ( וסוף תחלה באבות אדםבני
 חמישי נמנה היה לגדולה שעלה קורם מרדכי וכן ארם, בנ. טשאר יותרעצטו

 )פ"ר( ענוה ררך לסנהרריי שישי עצמו אח מנה לנרולה שעלה ולאחרלסנהרריי
 שיבאו דברים כמה שיש כנגרך הרבה בפלים 5ך יש תורה מרברי בפלתאם
 ררשעים אלו בטלים ד"א ארץ, ררך ועול מלכות עול בהם שתתבטללידך

 שבפ אשור הוי הי( " )ישעיה דרך על להחרידך ויבאו טעסקםשיתכפלו
 היית אם התורה כזכות לך מזוטנים שהיו דאובות בפול אלו בתלים ד"אאפי,
 בסופו שאמרת מה דרך ועל טבפלים אמר ולא בפעים אטר ולנך בהעופק
 )פ"ו( ז"ל יונה רבינו ופיז )ס"ה( לך ליחן הרבה שכר יש בתורה עמלתואם

 להרבות ידו על השכר וגוחן טעלינו להקל שלוחים ע"י שמעניש השםמחסדי
השכר
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 מבאבות רביעיפרקפרמי
 אחד שיקליד 15 קתה אחת מצוה העושה אומר, יעקב גן אליעזר רבי'ג

 אובים ומעשים תשובה אחר, קפנור לו קונה אחת עברהוהעובר
 : הפורענות נפניכתריס

 להתקים סופה שמים לשם שהיא כנטיה כל אומר, המנרלר יוחנן לקבבייר
 : להתקים סופה אין שמים לשםושאינה

 וכנוד כשלך עליך תגיב תלמירך כבור יהי אימי, שמיע בו איעיי נבי ייי
 ? שמים כמורא רבך ומורא רבך כמוראחצירך

--
 שהפוכות י"א( ט"ז )תהלים נצח בימינך נעימות )פ"ז( פירשתי וכן עליו,השכר

 ; הקב"ה של מימינו הםוהנעימות

 וקשור טוב מליץ הוא שיקליט וכת אומר יעקם בן אלישר ר'*ג
 לפני פוב שליץ לו קונה אחת מצוה והעושההפכו

 יניד הוא לצדקנו מליץ ויעמד בתפלותינו אומרים אנו דבר,וה זעלהקב"ה
 אחת עבירה והעובר צדקך לפניך והלך חי( ג"ח )ישעיה ואומר )פ"ח(ישרנו
 דשורענות בפני כתריס פובים ומעשים תשובה בדין. לחייבו אחד קפנור לוקונה

 צריקים אין עומרים תשובה שבעלי שבמקום פובים למעשים תשובהוהקרים
 : )פ"פ( לעמוד יכוליםנסורים

 וגמשנה שמים לשם שהיא כנסיה כל אתמה הם3ייי יוחנן ר'יי
 כניסת היא זו מצוה לשם שהיא כנסיה כל )צ(ירושלמית

 היתה כניסתם שאלו הפלגה יור אלו מצוה לשם ושאינה וחרולה כנסתאנשי
 י פובים ולמעשים לתורה היתה כניסמם ואלולמחלוקת

 ככבוד עליך חביב תלמידך בנוי יהי אומר שמוע בן אלעזר רייי
 בכבור תרקדק חבירך בכבור מדקדק שאתה כמוהבירך

 ויצה כשלך עליך חביב )צ"א( גורםין ויש ברינו וזה ברצו זה אגלתלמירך
 וכבוד לעצמו, שהשוהו אנשים לנו בחר פי( י"ז ת )שם לירישע אסרמשה

 י"ב )במדבר לו אמי למשה חבר שהיה אעפ"י אהרן והנה רכך, כמוראחבירך
 אבל כבוד לשון אמר ובחבר כתלפיר שמים כטויא רבך ומורא ארני בייאא(
 והשוות הכנוד הוא המורא ובכלל טורא אמי ביב אבל מורא, לשוןלא

 )צ"ב( ת"ח לרבות תירא אלקיך ה, את י"ג( וי )דברים כאמרם השםלמורא

 לבזות שלא חכמים ותלמידי צחות בררך כאזה-ותיו )צ"נ( האזהיות בעלואמר
 השכינה על חולק כאלו רנו על החולק כל )צ"ד( רז"ל ואמרו זאת היתה היסאת

 עם רבויכמריב עם מייפה העושה וכל הי על בהצותם פי( כגו )במדברשנאמר
השכננה
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אבות רבייפרקפרמי
 עקה תימיר ששננת בתלטיד 'היי "יי אי0י' יחי" רבימ

 מיכית יכתי כהינה יכתי חייה כתי הז כחיים שייו" אימי' שמעיז לקבבי'( זדיי
 ? גביהן על עולה פוב שםוכתר

 הן את ישראל בגי רנו אשר טייבה סי הטה י"ג( כ"א )שם שנאמרהשכינה

 תלונות.כם עלינו לא חי( פ"ז )שמות שני חשכינה על ככועס רנו על הכועסוכל

 ה,1 כ"א )נמרכר שני השכינה אחר כמהרהר רבו אחר הטהררר וכל הי עלכי
 לעולם מביאו שאביו אביו מכבור עדיף רבו וכבור ובמשה באלקים העםוידבר
 ורנוושה

 מביאי
 אשי ועפש ואת ~ה'( י"ב )כראשית ואומר )צ"ה* הכא לעולם

 מיסב בן והנה בחרן לאוריתא רשעבידו נפשתא וית אנקלוס ותרגם בחרןעשו
 שטים כטורא רבך רטרא )צ"ו( רכו אצל מיסב ואינו ריסה בלילי אביואצל

 : )צ"ז( קרושין במסכת מפורשי, ומורא כבודוליני
 יים טדי שלמית טה להייי בתלמית ישי סי אימי יהודה ר4'סק

 חלמור ששגגת שלסרת, מסה דבי תשכח שלא כדיביום
 שצ"ל ]אפשר שהנה לפי אלא שגג שלא כטזיר השינג על שנענשין ורוןעולה

 אוטי הוא דוד וכן ולעמקן לאורן להוציאן הדברים על הזר ולאשהזידן
 זרים וקראם שונים הם ממצותיך השוגים ארורים זדים גערת כ"א( קי"פ)תהלים
 תלמור ששננת משיח מכהן חוץ מליחה כחוב הכפרות בכל )צנח( רז"לואסרו
 נעשות ששננות ת"ח אלו פשעם לעמי וסגד )צ"פ( סציעא ובבא ורון,עולה
 1 כשננוח להם נעשות שזדונות הארץ עסי אלו חפאתם יעקב ולבית כזדונותלרם

 שני ויזכה יבא בה לזכות רווצה כ% חורה כתר אומר משנמעין י4ק
 י"א( כ"ה )שמות ונאסר יעקנ קהלת מוושה די( ל"ג )רבריםי

 בו זכה כהונה כתר תורה, לכתר )קי( רמו סביב זהב וי עליו ועשיתבארון
 ונחמי עולם כופנת ברית  אחריו ולורעו לו והיתה י"ב(  כ"ה )בטדכר שםאהרן
 שע"י כהונה לכתי  רמז סביב והב  ור ין  ועשית ני( לי  )שמות הוהבבטובח
 הי( י"נ בי )דה"י שני דור נו טלכות.זכה נתי גטתנותיהם, זכי הסובהתשמיש
 לו לעולם ישראל על לדוד מטלכה נתן ישראל אלקי ה, כי לרעת לכםהלא
 סביבי זהב ור  לו ועשית כיר( כיה )שמות בשלהן ונאמר מלח בריתולבניו
 רשן מלא מלכים gw שלחנם שנחת העושר כנגד שהשלחן טלכות לכתררטז

 )שסות קאמר ארון[ זצ"ל ובאהרן לו ועשית נאמר ושלחן מזבח ובזר)קיא(
 חי 3משלי אומר הוא וכן כהונה טכתר גדול תירה שכתי עליו ועשית י"ב(כ"ה
 כי וי( בי כמלאכי אוסר ד"א ובאהרן ישורו שרים בי יטלוכו טלכים ביט"מ

שפתי
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מ3אמת רבייפרקפרמי
 אחריך תבוא שהיא תאסר ואל תורה למקום גולה ושה אומר, נהוראי רקבנייח

 1 תשען אל בינתך ואל בידך יקיטוהשחבריך

 טימורי לא ואף הרשעים משלות יא ניייני איז אימג' .נא* רקבנייפ
 1הצדיקים

 זנב ודוה אדם כל בשלום מקדים הוה אומר, חרש בן טתיא ן4בניכ
 : לשעלים ראש תהי ואללאריות

 בזכות ד"א, צבאות הו מלאך כי מפיהו יבקשו ותורה רעת ישמרו כהןשפתי
 כי לי היהה זאת נע( קי"פ )תהלים אומי ד"א ובדור לכהונה, זכההוערה
 כלם נביהן על עולה פוב שם וכתר למלוכה, זכה רמזורה בזכות נצרתיפקוריך
 כקהלת אומר שלמה וכן טמנו בורחיי שלם אוב שם כתר לו אין ואם לוצר*כ.1

 1 פוב פשמן שם פוב אן("

 תא טייאי שח אומר )ק"ב( דערובין בפץ וכו' אומר נך~רך4אי ר4יח
 עיני טנהיר וכהיה נדיראי רן שמו ונקרא ערך בן אלעזררן

 היא תאמר ואל עטהם ללמוד הורה למקום נולה הוי בהלכוג )ק"ג(התלטידים
 צריך אתה ככסף תבקשנה אם די( בי )טשלי אומר הכתיב הרי אחריךתבא
 בברזל ברזל י"ז( כא )משלי כדאמרי, בידך יקיימורש שהביריך אחריה,לחזור
 ד6פרים מתוך שאבין די לומר תשען, אל בינתך ואל רעהו, פני יחד ואישיחד
 אלא תבין לא פפר*ם שמפי ספרים טפי ולא שפרים טפי )ק"ד( אמרושדוי
 ומה מרבם שקבלו מה יבינוך סופיים מפי אבל בחוכם מוצא שאתהמה

 במדוח עצמם שדוהינו ומה הספרים מתוך שהבינו ימה מדעתם ד6שהופיפו
 : לבד סופרים מפ* מלהבין יתר שאתה הרי ישרות ודעותפובות

 דרך מדוע ידעת נח בייני איז פי' יכיי בייני איו אימי ינאי י4''ע
 מתיפר*ם. הצדיקיי ומדוע ושקפים שלוים שהם צלחהרשעים

 ער נכנסו לא הרשעים לאילות אוטר ינאי רי )ק"ה( נרים נתן דרי באבותאנל
 מיטורי ולא הרשעים משלות לא בידנו אין פגענו לא צריקים שלליסוריהם
 שנתשש ער הרעועים משלות בירנו אין אנו ד6.רוש יהיה זה ולפיהצדיקים

 אע אלא טצות לעשות גופיף שלא ער הצדיקים מיסורי ולא תשובהטלעשות
 להכריע ונשתדל חייבים ומחצה זכאים מחצה כאלו שקולים עצמנוחושבים

 2 זכות .לכףעצמנו

 רז שאטר כמו אדם לגל שלום מקדים שי אומר חרש בן נקריע ן4'כ

 רי ואסי )קע( שלום לי ליחן אדם הקרימני לא טעולםיוחנן
 חבההפ1
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אבות רביעיפיקפרמי
 התקן הבא העולם בפנ? לפרוזרור דומה הזה העולם אומר, יעקב רבי65

 : לפרקלין שתכנם כדי בפיוזדורעצמך
 מכל הזה בעולם פוטים ומעשים בחשונה אחת שעה יפה אומר, היה ןקן14כ3

 מכל הבא בעולם רוח ק"ת של אחת שעה ויפה הבא העולםהיי
 1 הזה העולםחיי

 אדם לכל שלום מקדים היה צחות דרך )ק"ז( חסדאי בן ז"לאברהם
 שלום המקדים שדרך הענין וביאר הימצאה על יתר שהשבחלפי

 רן עליך שלום לו אימר והאחר רבי עליך שלים כננדו לבאלוטי

 שאומר ההוצאה על יתר שהשבח הרי פובה וברכה שלום עליך אוומורי

 ולמר צח לשועלים ראש תה. ואל לאריות ונב ודוי לו, שאמרת טסה יותרלך
 להוסיף כרי גדולה לסנהדרי פפלה אותו עושין קפנה לסנהדרי ראש שהיהמי
 חכטתו ותחיבה בחכמה ממנו לגדול תלמיד שיהיה טוב שיותי יתרה גדולהלו

 ת"ח אלו אריות וי"מ חכמתו. ותפחת בחכמה ממנו לפחות רב שיהיהסמה
 עמי אלו ושועלים מנבל, עלה ארי )ק"ת( שבחבורה ארי )ק"ח(וכדאמרינן
 זנבו משים שהאריה ושמעתי וכו, קפנים בשועלים )ק"1( שערשו כסוהארץ
 כן על וכפבלאות ככוחלים אותו מציירים כך הציור ובעלי ראשו עללעולם
 ראשי להשים דרכו והשועל ראשם, על וישימוך שיכבדוך לאריות זנבדיי
 רי החכם מפי ושמעתי ינזוך שלא לשועלים ראש תהי אל כן על שולייבין

 זה כי( י"ג )משלי יחכם חכמים את הולך )קי"א( אלברצלוני בן ז"לאברהם
 ורועה לאריות זנב הוי דרך ועל יחכם להם זנב שהוא החכמים בעקבותההולך
 ראש שהוא ומי נלומר רועה היה ומשה מלשון מפרש )שם( ירועכסילים
 ולכן פי( בי )תהןים ברזל בשבפ תיועם טנזרת וישבר ירוע לכסיליםורועה

 1 לשועלים ראש תהיאל

 שער בית הוא פרוסרור לפיוסרור, דומה הזה העולם אומר לעכמבכ ן*'כ6
 הוה והעולם בנוית אצפואן פרוסדור )קי"ב( בערוך פי'וכן

 הבא לעולם ונשר מעכי הוא הזה שהעולם הבא העולם בפני שער לביתדומה
 דיא פרקלין לפרקלין, שתכנס כדי בפרוזדור עצמך התקן הקיימת, הדירהשהיא
 עולם הבא והעולם המעשה עולם הזה שהעולם המאמר וענין מבפנים,הארטון
 ואמרו לשבת הבא והעולם שבת לערב הזה העולם )קיץ( דמשילו וכברהנמול

 : בשבת יאכל שבת בערב שפרחמי
 הוה בעולם פובים וטעשים בתשובה אחת שעה יפה אומר היה וקן14נ3

טפל
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 כידאבצבץ רביעיפרקפרמי
 ואל כעסו בשעת חברך את חיצה אל אומר, אלעזר בן שמעון רקבניכנ

 ואל נדרו בשעת לו תשאל ואל לפניו מפל שמתו בשעהתנחמהו
 : קלקלתו בשעת לראותותשתדל

- -
 בו אין הבא והעולם המעשה עולם הזה שהעולם לפ. הכא העולם חיימכל

 חיי מכל הזה נעולם פובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה לפיכךמעשה
 הבא לעולם אבל השי"ת מצות לעשות יכול הזה בעולם שהיי הבאעולם
 המתים לא ישח( י"ז קמ"ו )תהלים אוטר הכתוב וכן המצות מן חפ'צ.נעשה
 לעשותם היוט מצוך אנכי אשר )ק'"ד( ואמרו יה נברך ואנחנו וכוי יה.הללו
 )קפ"ו( במשלים ואמרו שכרן, טיפול הבא לעולם ולמחר י"א( ז')דבי.ם
 פדח )תהלים הכתוב ואומר מעשה, בלא חשבון ומחר חשבון בלא מעשההיום
 להרפיף כדי חיים מנקשים עולם חסידי והוו וכה חסדך בקכר היסופרי"נ(

 שעה יפה ווי הנא בעולם להוסיף יכולין שאין מה הזה בעולם פוביםמעשים
 ירושלמית ובטשנה הבא עולם חיי מכל הזה בעולם פובים ומעשים בתשובהאחת
 הבא העולם כחיי הזה בעולם פובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפהנורמת
 שעה רוי הבא העולם ח.י לקנות יכול הזה נעולם אחת שבשעה כיון והפייוכה
 שעה 1.פה היא, והיא הבא העולם לחיי נח-סי' ויש הבא העולם כחיי שוהזו

 רוה נחת כמו רוח קורת הזה, עולם חיי מכל הבא בעולם רוח קירת שלאחת
 וגאות הזה העולם שהנאות המאמר ופעם דעתו נתלירה )ק8"ז(כדאמרינן
 דגאות ונדופים רוחניות כגאות הם הבא העולם והנאוה רוחפות לאנופניות
 מה בי( ל"א )תהלים נאמר הבא העולם על והלא הנופלות מהנאיחהרוחניות

 ולא אכילה לא בו אין הבא העולם )קיא( ואמרו וכה ליראיך צפנת אשר פובךרב
 1 השכינה מזיו נהנים והם בראשיהם ועטרותיהם יושבים צריקים אלאשת.ה

 שטא כעסו, בשעת חברך את תרצה אל אומר אלעור בן ~פךכ~שן ן4'כג
 תנחסנו ואל כעסו, על כעס להוסיף ההוא ריצוי לו יגרוםי

 ועצב דאנה מוסיף מתו על נדגל שהוא שמתוך לפניו, מופל שמתובשעה
 לו תשאל ואל דגולל, סש'סתם לנחמו נרנו ולכך מעלה כלפי ויבעופבנחמתך
 שאתה כך רעת על נדרת לא שמא לו תאמר אל שנדר בשעה נדרו,בשעת
 ז"ל ורוכשי רמתה, לו תועיל שלא בענין הדעות כל לפרש בשאלתך לונורם

 מה על מצערו שאתה לפי רגדר לרמיר נדרו בשעת לו תשאל אל פ.,)קי"ח(
 היא עבירה כבר עשה אם קלקלתו, בשעת לראותו תשהדל ואל ע"כ,שגרר

 שאתה 11 בשעה הראתו אל וכליסה בושת דבר לו אירע או טעצטומתבייש

מופז
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אבות וביעיפיקפרמי
 לבך* ינל אל ובכשלו תשמח אל אויבך בנפול אוסר, "פן שחמדאלנד

 ? אפו מעליו והשיב בעיניו ורע יי יראהפן

 ביום עמי בשער תבא אל אומר י"ג( אי )עבדיה עבדיה וכן בבושתומוסיף
 ר, אמי )קיש( ובתנחומא וכוי אידו ביום ברעתו אתה נם חרא אלאירם

 ילכו פר י"ר( ל"ג )שמות שני כעסו בשעת לאדם לו מרצין שאין טניןיוחנן
 לך, ואניח זעם, של פטם שיעכרו ער לי דגרתן הקב"ה לו אמר לךוהגיחותי
 כתיב ישראל שגלו בשעה שהרי אבלו בשעת אוחו הנחסין שאיןוטנין

 אל להם אמ4 לנחמו המלאכים בקשו וכו' צמאות ה' ויקיא י"ב( כ"כ)ישעיה
 שלא הקב"ה כשנשבע ממשה מנין נדרו בשעת לו תשאל ואל לנחמני,תאיצו
 סיחין ארץ כבוש עד המתין עתה אדבר רא היא שנועה שעת אטר לארץיכנס
 בכל"ה מאדם מנין קלקלתו בשעת לראותו תשתדל ואל לרמחנן, דוזחיל ואזועונ

 )ביאשית ואח"כ חנורות להם ועשו תאנה עלה שתפרו עי העין מןכשאכל
 1 ונו, אלקים הו קול את וישסעו הי(גי

 עצמו מקמין שהיה הקטן שמואל נקיא וכוי אומר הקפן ן11ב~ן14לכד
 ירושלטי ובתלמוד )ק"כ( עניו אי חסיד אי כשטת עליוואמרו

 שתשרה היה ראוי אמרו שכן הרמתי משטואל מעפ קפן שהיה מפרש)קכ"א(
 בשעת ונתנבא לכך, ראוי דורו היה שלא אלא הרמתי כשמואל שכינהעליו

 י"ח( י"ז, )כ"ד, משלי מספר מסוקים שני ואמר מלכות, הרוני בעשרהפפירוס
 את בהם להזהיר בפומיה הוו מרנלא ע"ה המלך שלמה אמרם שכברואעפיל
 להן ואמי לגביה כ"ע ואכנוף חיי בעי מאן היי בעי מאן עובדא וכדרגאהעם
 בפיהם להרגיל )קכ"ב( וכה מרע לשונך נצור וכוי חיים החפץ האישמי

 ובכשלו תשמח אל או*נך בנפול הפסוקים ופעם נזכרים, שיהיי כרי אלופפוקים
 על )קכע( מהכשלון נדולה והנפילה סלסילה נרולה השמחה פי' לבך ינלאל
 מעליו והשיב בעיניו ורע ה, יראה פן לכשלון והגילה לנפילה השטחה פסךכן

 האזהיה היתה 111 לאדו השמח על וישיבנו אפו מעליו שישיב כלומראפו,
 מעליו והשיב משום לא אבל האף עליו יושב שלא כדי הזו מהמדהלהסח
 אדם, טכני השם אף חרון שישיב דבר מעשות להזהיר הנכון מן שאיןאפו
 אפו אלא נאמר לא אפו חרון הקפן שמואל בדברי )קכ"ד( שסופיפיןויש

 תאמר ואם ירושלמזת במשנה זה תוספת ואין עונותיוו כל על שמוחליןמלמר
 ירחץ פעמיו נקם הזה כי צדיק ישמה י"א( ניח כתהלים אומר הנתובוהלא
 שאפיו וי"ל הרשעבדם

 ספני אלא ברעתו לשטוח אין רשע האויב בד,יוהי
יראת
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 מהאבות רביעיפרקפרמי
 על כחובה לדיו רומה הוא למה ילד הלומד אומר, אנויה גן אלישענס

 : טהוק ניר על כתובה לדיו רומה הוא למה זקן והלומד הדשניר
 דשא למה הקפנים מן הלומד אומר, הבבלי כפר איש יהודה בר יוסי רחבניכו

 למה הזקנים מן והלומד מנתו יין ושוהה קהות ענבים לאוכלדומה
 : ישן יין ושותה בשולות ענבים לאוכל דומההוא

 חדש קנקן יש בו שיש במה אלא בקנקן תסתכל אל אומר, מאיר ואבקיכ;
 : בו אין חדש שאפילו וישן ישןמלא

 הכתוב עליו אותו שנאתו מפני והשמח אותו ששונא מפני לא לברו השםיראת
 )שם( אומר הכתוב עליו השם לכבוד והשמח תשמח אל אויבך בנפולאומר

 : צדיקישמח
 נטתק אינו חדש נייר על כתובה דיו וכוי אומר אבויה בן ~יליקמןעכס

 נייי על כתובה ודיו מלבו תשכח לא בילדותו תורה הלמדכן
 )קב"ה* במשלים ואמרו שוכח קפ כמעפ בזקנותו תורה הלמד כן בוישן

 ז"ל ואמרו החול על ככותב בזקנה והלמוד האבן על כמפתח בילדותשהלמוד
 בקנקן לנותן ד"א בחמין, שלשה לאשה דומה בילדותו תורה הלמד)קכ"1(
 קפנהו כשהיא אותה שכובש לענלה ד"א משביח, בו ששוהה זמן כלזפות

 בתולה שנשא לזקן ד"א בצונן, שלשה לאשה דומה נזקנותו תורהוהלומד
 זפות שאינה בקנקן יין לנותן ד"א עליה, הנון אינו והיא עליו ושננת אינהשהיא
 נאמי ועליו זקנה כשהיא אותה שכובש לפרה ד"א מבאיש, בו ששוהה זמןכל

 מה הזקן יאמר לא מקוס וסכל ישראל, סרר סוררה כפרה כי פ"ו( ר')הושע
 הנערות ביטי למד לא אם אלא זקן שוצא מפני טללמור ויתעצל הלמודיועיל
 לבו את עיניין ובלבד הממעיפ ואחר המרבה שאחד הזקנה בימיילמד

 1 שבשמיםלאביו

 נתבשלו שלא עננים הפ קהות ענבים וט, אומר יהודה בר' ירכתי ר4'כו
 הקפנים וכן נתנשל לא שעדיין מנתו יין בוסי, עדיןשהם

 ויין נשולות לענבים דומים הזקנים אבל בקרבם, הכסתם נתבשלה לאעדיין
 יוסי רי ודעת תנונה ימים ואיך חכמה בישישים י"נ( י"ב )איוב שני כעניןישן
 ד"א ר, דעת אבל מהזקנים אלא מהקפנים ללמוד שלא להזהיר יהודהגרי

 1 בס"ד בסמוך לפרש עתיד שאני וכסו בזקן או בנער תלוי הלסודשא"

 נמצא )קכ"ז( לחכמה בפרפראות כקנקן המתכל אל אומר ך4בניכ;
 תסיר ואם ה"א ואי ישאר ק"ג טונקה הסיר אם ינקה לאונקה

מינקה
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אבצור רבייפרקפרמי
 מן האדם את מוציאין ודגבור ודתאוה הקנאה אוטר, הקשר אלעזר ד4בינס

 :העולם
 ולהודיע לידע לרון והחייל לחיות והטחים למות הילידים אומר' היה וקן44כס

 הדין הוא המבין הוא הבורא הוא היוצר הוא אל שודאולמידע
 ולא עולה לא לפניו שאין הוא ברוך לדון עתיד הוא דין בעל וצא העדהוא

 יבפיחך ואל ההשבון לפי שרגל ודע שחד מקח ולא פניפ משוא ולאשכחה
 ועל נולד אתה כרחך ועל נוצר אתה כרחך שעל לך מנוס ניח שהשאוליצרך
 לפני וחשבון דין לתן עתיר אתה כרחך ועל מת אתה כיחך ועל חי אההכרחך

 ? הוא ברוך הקדוש המלכים מלכימלך

 שם בו שיש במה אלא בקנקן תסתכל אל כן אם ה"א יו"ד ישאר ק"גמינקה
 שעולים אותיות ארבע בן שם בו שיש בס"ה פעם וזה אותיות ארבעבן

 וזה לפניו אלמוד זקן זה ותאמר תסתכל שלא המשל באור ס"הלחשבון
 אלא תלוי הדבר ואין טוקן חכם יותר שודא קפן שיש לפניו אלמודולא קפי

 אומר אליהוא והלא )קכ"ח( הלכה וכן קפן אם גדול אם שבקרבונחלטה
 באנוש היא רוח אכן חכטה יוריעו שנים ורוב ידברו ימים אמרתי זי( לשב)איוב

 ואטר נר, להורות בו חור ושוב יהודה ב"ר יוסי ר, כדעת דעהו היהשבתהלה
 ? תבינם שדי ונשמת באנוש היא רוחאכן

 את ומוציאה סרעדצ איש קנאת וו הקנאהי אומר הקפר אלעיר ר4'כח
 זה ודנה קנאה, עצמות ורקב כד"א העולם מןהארם

 שדילך התאוה חכטה תרבה סיפרים קנאת )קכ"8( אבל הגופניים הדבריםבקנאת
 תאות כיד( כ"א )משלי נאסר כזו ובתאוה הנופניים ברברים לבו תאותאחר
 חסרו אדם תאות כ"כ( י"מ )שם בה שנאסר תאוה יש אבל תסיחנהעצל
 ובמעשים בתשובה דיזאוה והיא פוב אך צדיקים תאות כ"ג( "א )שםואוסר
 בעליה את מקברת והיא שמים לשם שלא השררה אחר שרורף . וכבורעובים*
 כבוד ליה( גי )שם נאמר עליו בו שיש ריזורה לכבוד בכבור דעתו אםאבל
 מק"ש פפור חתן )ק"ל( בברכות אמרו וכבר בעי, לבא ורהסנא ינחלוהכמים
 קורא הראשון נפילה ק"ש לקרות רצה ואם שבת מוצאי עד, הראשוןבלילה
 ו שמים לשם שהוא כיון נופל השם את ליפול דווצה כל לא אוטררשב*ג

 גבר סי ט.פ( פ"פ )תהלים כאמרו לטא הילודים אומר היה 44141כס
 במעשיהם,והסתים לפשפש להם שכןיש יראהטותוכיון ולאיהיה

 עולם להיי אלה יקיצו עפר אדטת מישני ורבים בי( "ב )דניאי כאטמולהחיות
ואלה
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 מןאבצרז רביעיפרקפרמי
 עולם להיי שהם מאותם שיהיה ישתדל שכן וביון עולם ולדראון לחרפותואלה
 טאפטים, היודע זה לידע הדין, יום הוא המתים תהיית שאחר לירוןוההיים
 אלו ולהודעבחיים, שהם אלו לידע )קל"א( ויש מעצמו, היורע זהולהודע
 כתות ושלש המתים, בתחיית לחיות העתידים אלו ולהודיע להולדהעתידים
 י"נ( י"ז )יחזקאל טלשון ותקיף חוק פי' ר' הוא הקביה כי לרעת להם ישאליו
 דסנין דשא המלאכה, וגמר המעשה תהלת הבורא, הוא היוצי הוא האיץ,אלי
 ורן מעשיהם שמבין הריין הוא מעשיהם, כל אל המבין פ"ו( נ"ל )תהליםשני

 וצפוי גלוי שהכל הי נאם ועד היודע כ"ג( כיאש )ירמיה שני עד ד"אאותם,
 לתבוע הננזל בטקום הוא הקב"ה לחבירו אדם גוזל שאם ריו, בע5 הואלפניי,
 לפניו שאין לבא, לעתיד לרון עתיד והוא דין, בעל הוא אומר נמצאת עינואת
 מעשיך וכל כאסרו שכחה ולא עול ואין אמונה אל די( ליב )דברים שניעולה
 לא אשר י"ז( יי )דברים שני שוחר, מקח ולא פנים משוא ולא נכתפים,בסם*
 נשא לא ולאהרן למשה שאפיי פנים משוא ופעם שחד, יקח ולא פניםישא
 עבירה דססד כננד מצוה שכר מוציא שאינו שוהד מקח ופעם טייבה, נטיפנים
 )קל"כ( בספרי כדאיתא העבירה מן ונפרע המצוה על פוב שכר משלםאלא

 המצות על שכר נותנים אלא בזכות חובה ולא בחונה זכות לא סהליפייואין

 ודע זה, מפני זה טשפח יפה לא לפיכך שלו שהכל העבירות, עלועונשין
 פרופה חשבון למצא לאחת אחת כ"ז( זי )קהלת שני חשבון לפי באשהכל
 מנות בית בשאול שיש יצרך יכפיחך ואל גדול, להשבון מצטרפת פרופהע6

 שעל הנך שאול ואציעה אתה שם שמים אסק אם חן( קל"ט )תהלים שםלך
 אתה כרחך על אמר שלא חצונים לא פבעיים דברים אלו וכו' נוצר אתהכיחך
 אהבתו בלננו ישים הקב"ה בידו, נתונה אדם כל שרשות עבירה או מציהעושה

 1 אכי"ר רצונו לעשותויראתו

 תלל"ת* רביעי פרקנשלם
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 ובאורים*הגהות
baunע"נ  =ר : 

 :קםנ(
 : ע"rff, 3קנסדריןנ(
 : ועלי עימולעייןד(
 :טסס(
 : סוקפחי סעוקגרו(
 : טף3 '" רףז(
 : 3ריק6  יותך  3ן  מקבין גריס וחס ע"3 4רףח(

 :  וז"ל נתח( טנת 6)ו"ך )ד' ע"3 חמץ דף חכעים יחוקי גלל סקסיין
 מלריק סתפין כתו איי וירנן גדול רנן ערי גדול רני )נר3 בדולארז"ל
 :  שוהן  מכלין סטין  סכנישיס כרוך  OnSDD פרונ  כן  טמטמו ו36עליוןטעמיה
 קור1.6 ותלמידיו מלעידיס לו טיס מי s"rl רעדיוח ת"ג קוף מוקפמ6בריןי(

 אוחו קור6.ן ואלו 6ל1 נטחכמו רנן אוחו קור8ין חלעידיו נטחכחו ל3ימחו

 טעי עולס סליכוח ועיין לעיל טסני6נוס סטל"ס לדגרי עחנגד ו(ס עכ"ל3טמ
 , פ"נמלטון

 סין טנ6"י לפי ת6"י רני וכל ))ננל ותר רג כל סכל נרקיס כחג יסייםק
 טכיסס דגר '63 ר' ער דכחי3 רני קומו וקורין קנקומ דיני לדיןקותכין

 נפכין חסונם מסניף קניי ערן ערוך וטלין עכ"ל וזעקתך תודחס 6ל6 6לסיסוקין
 )1))דיכח כיקיס ר3 ))ר יעקנ ער עסרנ(ס

 קריוקי
  בורידך רננו טל דיכו לניח

 כמורוי  וסם"ס ע"3 כ"ס קען תוער רט"' גר מעירני סא"ל נ"' סרס ו*ח'גאון
 פ"נ פי רף כסו3ופ  סוק" בי פ"נ כתי  כרחם  וסרגן טס ופירש"י באסע"ג

 : זירק ריריס
 : ע"נ rw1  הכסדרןינ(
 ותתנסג מחמוס חוקי וקנל ט6קף עי סו6 חכס : סו6 לכנון חכס נץ ספוטיג(

 סו6 וננון ורע טונ דרכיס שני 3סס קיש וסענסמס סעעטיס 3כל3סס
 טכחנ סכלעל ק' עיין סקיטיס ע"י שמפנל תושכל 1))ולי6 דנר פחז דנרנענע

bsrgל עלניס סגלתן ני6ורי עס"י") : 
זמש
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 : מץ3 כ"3 כךכס*ד(
 : ת"נ פי רנס nl~bnsפו(
(rgוטחוק כעק פוג ע"פ ג' ז' קסלמ סר36"ע פירוט עיין( : 
 : מ., ק"ת כחונותיו(
 : ע"6 ט"6 וכדרים טסיח(
 : 3ת613 עיין דל סרג טל פייוס %ייפ(
 : קי"נ נחסיליס hSb לוס קעך ת65הי ל6 3)1קר6כ(
 : 3תנו6 עיין ק6רלקרוסע כח"יכ6(
 : פ"3 6נומכ3(
 : נ"ס וס"ת ע"3 י"ע נרכוחכג(
 : סנחירס בכיח סרוסםכד(
 : ע"6 י' הכוחכס(
 : ר"עט(
 : לו סומרם 03 וקנס ענירס 6דס סע3י כיון קלטרו ע"רכז(
 : ז"ל סוטן 1' יוקף ס' סחקיד Sb1WD Op3 וידרס ע'כח(
 : יוכר ל3פ עייןכע(
 נטיס ילך דבר טל כללו 0"ז פ"3 דעומ 3ה' סר3%"ס סכח3 ע"ר כווכחול(

 : עכ"ל 63ת%1ח יכוונוח דטן0'ו גל סיסיו ער ודעם רעם טנאס3יכוכית
 יעות רם : וז"ל ס"נ פ"נ דעות סלכומ סר)נג"ס דגרי זס נענין יקרו עםל6(

 עד ס6חד סק5ס יון יחושק 6ל6 נניפכיח בסן לנסוג ל6רס לוואקור
 : סלנ נונס וסוף ס6חדסק5ס

 : ע"3 די רף גרעפס חז"ל ונרילג(
 : מץ, ס, דף טסלג(
 י לוימס רני 5"ללה

 : מץ6 ס'קועס
 : טסלו(

 : מץ6 י*ז דף3רכוח
 פ-,: buw ר-,לח(
 : טס עת ותגדול 680 פיס סחורם יקודי סי רת3"סטל(
 : קסת(
 : מסע6(
 : סאנ טסתג(

טס
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 : סיד טסעג(
 : סםעד(
 : ס"3 טסעם(
 : ע"6 פ"ו ניועץ ס5"ל נ"לעו(
 : b~D ע"ס פקחיסתו(
 1ל6 ולצעד ללמוד : 3זס"ל סכחנ וטלי תחזור b~D פירוט על סכוונמו נ"לחח(

 וטרי תחזור טפילוס נענוק עכחנחי חס על ר6"ס ים ו))זס ע"כ.יותר
 : תענו וסsffr 36 סתחנר ר3 לפכיסיס
 : וטר' עח(ור נרקח וכן חורם דביי פירםעט(
 : עק3 פ' קפרינ(
 : וטרי 3)נח(ול נריק וכןנ6(
 : טעעיס פיקוק יכר יח"6 סיסיי טכר ח"6 יוחכן ורצי רrffs b~D 3 כדריסכ3(
 : י"ג עסיס פ"6 36וחגג(
 וסנים סס י"ס חוקי מגטון עליו סחלק ועם ת"נ פ"ר סרע"3 פירוט עייןנד(

 תכעס סר6םיח על ליין טס סחדםיס וחוקי קנ"ד קי' 6ס"ע סר)נ"6 דגריג"כ

 ססרחי3 לסחם3"ן תנוח נעגן ונר'ע סזוסר נסס ק5ח ג"כ טסחיר קרוסססעי
 : )ויליס 3נועס סד3ור3(ס

 : טץ6 5"3 דףכס(
 : עינ hff'p דףכו(
 : ע"3 ל"ד דףנ0
 : חחקל"ד רתז עם4 מיינוני ילקוט עייןכח(
 : ע"6 ק"ת כחונותנע(
 : זנחיס ליסק(
(hpמה6 ק"ו דף : 
 סיט מן ור)ו3"ס ע"6 ח' דף ענ"נ ארנומוח נרקיס ען פטורין ח"ח נעניןק3(

 קיי יו"ר וע"ע טס ורו"פ ד"ת קק"ג קי' וח"ע לע"ג ק" יו"ד עול מ"יפץ
 גטריס וקלעי 6' קיי ו' כלל סל6ס וספח ס' p~p קק"ג ק" וח"ע 6' קיקרת"ג
 כחל וקי קנ"ג ק" ח"ג חט3"ן וקו"ח פרעק3ורג( )די 5"ד דף ס6סס ע5י*מפי

 : ו3עק"6 ט' דף ו3פכיס מקפל 3סקד)נח 36ילס די עננו6ל לסררחורס
 : מץ, ח' דףקג(
 : טסקד(
(Opקק"ג ק" צ"ע עוטפו יין : 

עתו
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 : 3תנו6 קודחו טכחנחי עס עייןקו(
(rpדיו רף b~D : 
 ; י"3 )נ' פ"ר 36וחקח(
 ר3ס שנדרס על ככ"ל כ"י סר3 6חי וסעירכי וס עדרם תקור ידעתי bSסט(

 : 0ס מטס סירי ומע"כ עיי"ס פ"6כמדבר
 : 3' ק"ק רפ"י קי' י"ר וע"ע עור ע"3 ל"ג דף קרוסיןע(

 : טסע"6(
 : טסע3(
 : ע"3 ל"ג וקרוסין ע"3 כ"3 רףעג(
 : וטיפס ד"ס ע"3 ל"ג דף קרוסין סרי"ד תוקפותער(
 : הונקלוס תרגוקעס(
 טונ לקח עתדרס סת6עי ט36 טס))חבר לי כרקס 5כן ס6ויכו פ' ספריעו(

 ; ק5ח תטוכס ובטפרי טונ מלקח כלמון כעססלסוכו
 : ע"" כ"3 דף קועס -ע,(
 : 5"ל טסגיעעזא(
 : נרם נ"מ רף אנחעת(
 : סתו6ל נידרס סונף ריטב",עט(
 : פירש"יפ(
(bDע"נ י"ג יף : 
 לשפע כ0קי6 ערנליס סלוח נסעת כ3ר טת0יע"ס ז"ל סרג סכוונח הפטרפג(

 עקוש עעל6 טיסיס סקרם נרוח ורקס ט13 עניויח לד י6ס יסולע נוןגן
 עטיחנוימיס עמס ח611 כר יוכחן טחרגס וכצו עלו יריו קינך כנר ס"ןושועט

 : יקוטע נון 3ר למוסע כססקר6
 ~עורל 40*1 ועם זצ"ל סר6"ס פירוט ונס ע"נ ל"ג דף 33רכומ כד6)נרינןפג(

 : ש'ו א"ק סלוייס כפקודת ז5עסרס"ג
 : ע"3 ט"ז ענילספד(
ן
 : ~Sb1D עדרט ע'פס(
 : 36וח פ,פו(
 : טלנו )ונוה ע"ן חסליס נפשוקפז(
 "חעס% סעמחלמ הליחס כשריס ליס ערנית נחפלמ קפרריס %3קחפח(

 : 89 דף ח"3 גאון עירס ר3 קרור עייןערהוח"
 : ע"3 ל"י דף נרמספט(

וזע
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 : rsnb' יוקף רי עסר3 סנוקח*ומ כל עסעחיק םלתס תל6כמ סרג סני* וכן0
 36וח r'1% S~5r עסר"ס ומין ונעכילחי נמן רי 3תסנמ טיחי ויערי ונעחןר65(

 : נטלת פ' 131)כילח6 כ"( מ' כחןיר'
 ; ת"ת Yp1 מהנ כ"3 פקחיס5נ(
 : תט6 נם5ג(
 : b~D ק"י וף קנסדרין5ד(
 : ע"a~S 6 רף 3")51ס(
 : שי6 ק"ת יף פקחיס1(
 : ונרע %h לה,15(
 ע5))ו ))רעח סכיך 3' ד' ויקרך סרסתן *כן יתררעיס נס"ס 5hS eh~n nbrה(

 ס(כיר כקמר %ו ונקלח עליו וכפר סתעיח כסן נחט*מ שכיר 51, :וז"ל

 ויתחנן סיחפלל עד לנתרי לו ונקלח יתכפר ל6 עעלחו לרונ 6לי סחוט6יסנם6י
 עכ"ל: וכוילדי

 : מץנ ל"ג יף5ט(
 ; ע"נ ע"ג יוד* עייןק(
 : דמן תל6 מלחנך ומהת ט"ו ל"ו 6יונ דקיהן ליספןק6(
 : ע"נ י"ג דף עיתניןק3(
 : מסקנ(
 : לסחענ"ן 6נו)( תגן עייןקד(

ק"
 : s"5r סורוויטן תסתים טס איין וחס ופרי החצר עיין

 : נףrff, 6 דף נרכוחקו(
 : נקנא *ודחו עכחנחי חס עייןק((
 : וס"נ ע"3 ת"ח קרוטיןקח(
 : ע'6 קמ( 3"קקי(
 : ט"ו 3' ססיייס סיר מ"רקי(
 : קלנו ענוק עייןקי6(
 6יקטיו עם כמג עסיס ולפטר יונית קלס 6ל6 ע65חי ל6 נידי 6סר נערוןקינ(

 S~oa )זמש( יין נלחיןססו6
(atp)ט"6 ג' דף טץ ; 
 : ססקיד(
 : ליחי סויידנו ספניני' נענחרקעו(

ק"
 : לסחם3"ן 36ום וגיבן וטרי ו)ח(ור עיין

כחכוח
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 : ע"rff, 6 דף נרכוחקי((
 : קנוח פירוסקיח(
 ; חס6 כי פיקיע(
 : ע"3 ע"ח דף קיטסקך(
 : י"ר סי פיט קוטםקכ5(
 : ט"( פ' ויקרץ י3ס תדרס ע"3 י"ע דף ע"(קכנ(
 631 מרגיל סעעתח נדבר ח)רדיח פניי))יח לניימ סעחס תליין ע)נחסקכג(

 סחחרסס 3עח 5גילס ון,ס))חס" "Stab-~ וגגנו לנו ייטינ עת3ס11ידוח
 ולח"כ פס5ו))יח נגילס גחחילס "נגילס" נחעידוח כח"כ יכסתחסיקועס
 : 1("ל כעל עיף ועיירך סתת ערך סכרתל עיין נחתירוח ניסיעחו""ונקתחס

 : סנפילס גורססתכסול
 : לסחס3"ן 36וח תגן ע'קכר(
 : ליח' סויירנו ספכינ" 3))3חרקכס(
 : סם נתפייס לקען ססני6 סר,, וכל כ"ג פי 6נדר"נקכו(
 : ת3ו5 טהקכ((
 : לסחס3"ן 36ות תנן שקכח(
 : aJb ))גן ועיין שיג כ"6 רף 3"3קכט(
 : טץ6 ט"( רףקל(
 : לסרתג"ס רנסנס פירוע עייןקל5(
 : עקנ פרסתקלנ(

---------

 חמישי.מרק
 לעולם צדיקים כלם ועמך שנאסר הבא, לעולם חלק להם יש ישראל%

 לדתפאר: ידי מעשת מסעי נצר ארץיירשו

 אתר גסאטר תלש לגמי תלסיר ומה וכתלש ,שיא מאמתה למעשרה6

 תמצאם בראשית במישת כשתדקדק oSwn, נביא מאשלית ננע12ר~ה6'
 רקיע. יהי אלקים ויאטי אור, יהי אלקים ויאמר הם,ואלו

 מאורווע יהי אלקים ויאסר הארץ, תדשא א"ים ויאסר הסים* יקור אלקיםויאפר
ויאמר
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