
 : 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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אכוץ חמישיפרקפרמך
 נעשרה שנברא העולם את שמאבדין הרשעים מן להפרע אלא להניאנוינול

 ז מאסרות בעשרה שנברא העולם את שמקיטין לצדיקים טוב שכר ולתןמאמרות

 שכל לפניו אפים ארך כמה לר~היע מח וער מאדם דורות עקצ1ך*ךץ3
 ? המבול מי את עליהם שהביא ער ונאין טכעיסין היוהדורות

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

 נעשה אלק.ם ויאמר הארץ, תוצא אלקים ויאסר הסים, ישרצו אלקיםויאמר
 כל את לכם נתתי הנה אלקים ויאמר ורבו פרו אלקים להם ויאטראדם
 דגי אומי )ב( ומגלה )א( ר"ה שבמסכת אלא עשרה כאן הרי זרע זורעעשב
 רבראשית ויאטר ויאמר אלימא ניהו מאי העולם ננרא שבהם מאטרותעשרה
 דף כדבר ה( ל"נ כההלים שנן ו1א טאטר נסי לראשית ומסיק 111 תשעהדגי

 אינו ורבו פרן אלקים להם דויאמר אומריי יש ברבר, לדקדק ויש נעשו,שסים

 דויאטר )נ( אוסרים אלקים,ויש ובין ויאמר ניז מפסקת להם שתיבת לפי המניןטן
 לפריה כח בהם נתן שעה שבאותה לפי הסנין מן הוא ורנו 6רו "לקיםלדש
 א.9 עשב כל את 1כם נתתי הנה אלקים ויאטר אבל בריאה כעין ודניורביה
 שחכרתי בראשית מפר ובפי' בריאה בשום טרבר שאינו רמניןמן

 הי ויאמר הוא ודוזשיעי שמנה, כאן והרי המנין סן שניהם שאין )ד(פירשתי
 חוה, בבריאת שמדבר כנגדו, עזר לו אעשה לנרו האדם היות פונ לאאלקים
 היה, ששי ביום ס"ס המעשה יט'. ששת בסדור מפורש זה מאטר rtNWואעפיל

 אלקים ויאמר אמר וכאלו הוא מאמר נמי דבראשית בראשית ד1אוהעשירי
 נעשו שסים דן בדבר וי( ל"ג כתהלים אוטר דוד שטצינו ונטו וארץ שסיםיהי
 )שם מענין בארשת כמו בראשית )ה( צ"ל[ ז"ל ]הרא"ש ז.ל הרשני מוריופיי
 תלמור ומה ומאמר דבור טענין שרגא פלה טנעת בל שפתיו וארשת ני(כנא
 שמים יה.י אלקים ויאמר אומר שה.ה להבראות יכול אחר במאמר והלאלוטר
 טאטר ייחד לכך אלא הבורא, לפני נקל שדגל וב" דמים ויקוו ורקיע ואורוארץ
 הישעים מן ולהפרע בראשית מעשה כה נדול כמה להודיע ורבר דבר כלעל
 יותר, ולא מאטרות עשרה היו פעם ומה וכוי לצדיקיי פוב שכר ולשלםוכו.

 1 פפירות עשר כננדוי"ל

 היה שנח זו בטשנה דור קורא אחד אדם נח, עד טאדם דורות עץמצרפךן3
 ירד מהללאל קינן אנוש שת אדם כיצר הראשון, לארםעשיוי

 כמו אפים ארך פעם לפניו, אפים א-ך כסה לדידיע נח, לסך ng~waדגוך
 )ישעיה המקרא יסוך י"ח( יי )קהלת וכמורו שם במקום תאו ובא אפים,אריכות

 אפים אריכות שפונה טנבור אפים ארך פוכ פירשו וכן עימק ולטכסה י*ח(כזג
כשהיא
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נאבות חמישיפרקפרקי
 שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע אברהם ועד מנח רוריח n~epנ

 וקבל אבינו אביהם שבא עד ובאין מכעיסין היוהדורות
 ו כלםשכר

 סי את עליהם שהביא ער לפניו מכעיסים היו הרורות שכל נבור מאישכשהיא
 הפרק בתחלת שאמר ולפי העולם לבריאת שנים ותינ"ו אלף לפוףהמבול
 יונה רבינו וכתב עשרה עשיה של המשניות אלו סדר וכה מאם-ותבעשרה

 כישראל שנשתעבדו למלכיות הזמן איך שאם זו, ממשנה שלמדנו )ו(ז"ל
 אפי דמאריך הענישים ולבסוף אלו דורות לעשרה אפים ארך שהרי נחושלא
 שעתיד כמו כלם שכר וקבל גה שבא עד זו במשנה אמר ולא דיליה,תכי
 ברורות.ו היה תמים )ז( דרשו וכן כאביהם, צדיק היה לא שנח באברהם,לוטן

 זכותו עמדה ולא תסים, היה לא אחר ברור היה ואלו תמים היהשבדורותיו
 אברהם של זכותו אבל ונשותיהם ובניו ואשתו עצמו את להציל אלא נחשל

 שטא נח וער שמאדם דורות לעשרה הקב"ה ורסתין העולם ולכל לועמרה
 שבו שלא וכיון טאמיות בעשרה שנברא העולם יאבר ולא בתשובהישובו

 ו ושפפם הסבול את עלידם הביאבתשובה

 שראה עד יסים נח שהאריך ואעפ"י אברהם ער מנח דורות n~eyג
 מח בן דצ"ל ~"ל נח בן אברהם היה )ח( אסרו שהריאגרתם

 שאברהם בכלל ער ולא אברהם ער מנח דורות עשרה מ"מ נח כשמת )מ(שנים[
 נחור שרוג רעו פלנ עבר שלח ארפכשד שם נח כיצר לנח עשר אחדהיה

 ונמצא ראשונים דורות טעשרה נח נמנה כבר אבל עשר אחד הרי אברהםתרח
 איך כמה להודיע נח בן לשם ועשירי לנח עשר ואחד לארם עשייםאברהם
 וקבל אבינו אברהם שבא ער ובאין מכעיסין היו הדורות שכל לפניו,אפים
 לפי )י( וי"מ מתוקנים, מעשיהם היו אלו לכלם הראוי השכר פי' כלםשכר

 יש לפיכך רשע יהיה שמא או צדיק יהיה שמא האדם ביד נתונה )!(שרשותו
 הרורות ואלו יתחייב אם בנהנם ואחד זוכה אם בנ"ע אחר מקומות שנילו

 )י"א( וי"ט ונחלם, אברהם ובא ערן בנן מקומותם הפסידו המקום לפנישהכעיסו

 שכר שנטל ולא ועבר שם כמו שבהם הצדיקים כל שכר כלם שכרשפעם

 אדם ישכים לעולם )י"ב( ז"ל כאמרם כנגדם שכר אלא שכרם, צ"לנלפע"ד
 אפיי ראשונים מעשרה הנמנה שכל ראשונים מעשרה שימנה כדי הכנסתלבית
 כנגד שכר נופל אימא אלא ס"ד כלם שכר כלם, שכר נוטל אחריו באיםמאה

ולא בזכוכי כלם את שהחיה על ונרול רב שכר הקב"ה לו שנתן )"ג( ויקםכלם,
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אכוץ חמישיפרקפרמי
 "נתי כמה למודיע בכיס יעמד אכיני אניתם שעטה שייטה עשרהד

 : אבינו אברהםשל

 ; הים על ועשרה כמציים לאבותינו נעשו 3יםים עטון*דץס

 רשעים של בתשובתן חמץ שהקב"ה לפ* נח בימי שאבדו כסו אבדוולא
 עשו אשי דגפש ואת ה'( י"ב )בראשית אומר ושא וכן במיתתם חפץואינו

 ?בת-ן

 עשרה )י"ר( נתן רר, באבות אבינו אביהם נתנסה נסיינית עןצורהי
 י"ו )איוב ע"כ נכלן שלם ונמצא אנינו אברהם נתנסהנסיעות

 הנס.וטת כל לקבל אומץ יוסיף עינים ופהר אברהם זה דרכו צדיק ויאחוט,(
 לבבו את ומצאת חי( טן )נחמיה אומר הוא באברהם וכן יפות פניםבסבר
 )פיו( אליעזר רז בפרקי שמפורשים כמו נסיונות עשרה הן ואלו לפניךנאטן

 לתוך שהופל בי שנה, י"ג הקרקע תחת בטחולות ונחבא נמרוד מלפני שברחאי
 בכל וייד באיץ רעב ויהי די וממולדך, מארצך לך לך גי האש,כבשן

 להלחם והוציך אחיו בן לופ שנשבה וי פרעה בית האשה ותוקח הימצרימה,
 זרעך יהיה נר כי י"ב( פ"ו )בראשית לו שני הבתרים בין סעסד " המלכייעם
 האמה את שגרש פי שנים ציצו בן ליטול ~nlbSl חן מלכיות ארבעוענין
 תחתיו ומביא ראשון נסיון טוצ'א )פא( נתן דח ובאבות יצחק n~pv יי בנהואת
 שרה קבורת תחתיו מביא )"ז( תהלים ובסררש אבימלך לבית שרההלקח
 לך בי ולרתכה לארכה בארץ דפדפך קום י"ו( ישנ )בראשית לחנ"ה לושאמר
 והמערה השרה שקנה ער שרה את לקבור טקום לו היה לא ושובאתנה
 ותמצא, בקש אחר בענין מנאם )ח"י( 1"ל והרסב"ם כטף שקל מאיתבארבע
 חעשרה נצולו בכלם שעמר ובוכות נסיונות בעשרה שנתנסה הדבריםכלל
 לבניו נסים עשרה וחשו מאמרות בעשרה שנברא העולם ונצולדורות

 על ועשרה במצרים מכית בעשר המציים ודוכו הים על ועשרהבמצרנם
 ; )י"ש(הים

 נפרשו לא כתב הל יש"' נמצרים לאבותינו נעשי נסים עןצון*ןןס
 שניצולו אלו נסים עשיה )כ"א( כתב ז"ל והרטנ"ם )נ0לנו

 המצרים את סוקת המכה שחבא מזה גדול נם לך ואין מצרים של סכותטעשי
 בהם שכחוב נתפרש שלא כנים ממכת לבד טפורש ובכלם ישראל ולאלבדם
 ובין D'~SD נין תורה מפרשה ולא ובבהסה באדם דגנם ותהי "ר( פן)שמות
 הפחות וכאר אבל ישראל בהם לקו שלא טיבותיט בידנו שקבלה אלאישיאל

ושנאר
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נאאבות חשישיפרקפרמי
 מצרים יכלו ולא כ"א( זי )שם כדם אומר הוא הרי מהכתונים, ההפישנתנאר
 ובך וכוז בביתך ונאו ועלו כ"ח( זי )שם ובצפידעים ה.אור, מן מיםלשתות
 פן )שם וברבר גשן, איץ את ההוא כיום והפלתי י"ח( ח, )שם ובערובובעמך

 השחין היה כי י"א( 16 )שם ובשחין אחר, מת לא ישראל בני וסטקנהו'(
 כני שם אשי גשן כארץ רק כ"ו( פי )שם ובברד מצרים, ובכלבחיפומים
 בגבולך, ארבה מחר מביא הנל ד,( י, )שם ובארבה ביר, היה לאישראל
 בכורות ובמכת במושבותם, אור היה ישראל בני ולכל כ"ג( ין )שםובחשך
 ועמירה ברגמה, ועד למאיש לשונו כלב יחרץ לא ישיאל נני ולכל ז,( י"א)שם
 נזרים ל"ב שנמרו בי המים ויבקעו כ"א( י"ד )שם שני הים בקיעת אי היםעל

 היו ומנזרים לנזריט, טוף ים לנוזר י"ג( קל"ו )תהלים שם ישראל שבמיכמנין
 לים נכנסו ולא יצאו בעצמה השפה לאותה שנכנסו טהשפה שהרי בוכחצי
 הבן בל בענש נים ויטבעו אהייהם ויכנסו המצרים אותם שיראו כדיאלא
 במים הדרכים ונמצא מלמעלה כקובה המים שנעשו נ1 תשליכוה, היאורההילוד
 כמפיו נקבת "ד( ג' )חבקוק נאמי זה ועל ומלמעלה ומשמאל מימיןוהמים
 ביבשה כמהלך עליהם והלכו קרקעותו ויבשה המים שקפאו די פיזיוראש
 המים שחורו הי הים בתוך ביבשה הלכו ישראל ובני כ"מ( י"ד )שמיתשנ'
 חוטר סוסיך בים דרכת ט"ו( ני )תבקיק שני המצרים דריכת במקום וטיפרפש

 דוד וכן וצורים בסלעים חזקים שנעשו מדאי יותר המיס 1HD~W וי רביםמים
 ראשי משברים ואין המים על תנינים ראשי שברת י"נ( ע"ד )תהלים אומרהוא

 ישראל ובני כ"א( י"ר )שמות שני יבשה שנעשה חי הסלע על אלאתנינים
 ל"ב )דברים אומר הוא וכן דנלעים מן מתוקים . מים שיררו פי ביבשההלכו
 יי( ט*ר )ישעיה שני המים את וליכחה אש שיררה יי מסלע דבש ויניקהוי"נ(

 הולך והי אי פירש )ב"ב( ז"ל ורמיה כאן ער אש תבעה חמסים אשכקרוח
 ויסע נ' המרבי, עליהם סנר שלא בי כ"א( י"נ )שמות ענן בעמור יומםלפניהם
 סוף ים קריעת הי הענן עמוד ויסע כ"ד( )שפ די י"ס( י"ד )שם האלקיםמלאך

 חיך אל אחריהם לרדוף וחילו פרעה לב שחזק זי נח-בה, נתיכו העברתםוי
 )שם וכוי מרכבותיו אופן את וימי פי )שם(, מצרים מחנה את ויהם היהים,

 אי פיגש )כע( ז"ל ישראל רי והחסם הים, בתוך מצוים אי ה' וינעי ייכ"ה(
 )שם(, אש בעמור ולילה בי כ"א( י"ג )שם ענן בעמוד יומם לפניהם וצלךוהי

 סאחרידם ויעמר ספניהם הענן עטור YD'1 די הטרבר, עליהם סגר שלאגי

 זה קרב ולא וי כ* )שם הלילה את ויאר והחשך הענן ויהי הי י"פ( י"ר)שם

 טחנה את ויהם ח, בי(, )שם פרעה לב את וחזקתי זי )שם( הלילה נל זהאל

 מצריף8
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אבות חמישיפיקפרפי
 בכבדות וינהנהו יי כ"ה( )שם מרכבותיו אופן את וימי פי כ"ד( )שםמצרים

 מנין יותי יתישב בים אמרה ולא הים על ועשרה המשנה שאמרה ויפיע"נ,
 הקב"ה הביא ממות עשר )כ"ד( האחרים הטנינים טשאי ז"ל ישראל ריהחכם

 נאכזב ער"ש דצ"ך בהם והסימן בתורה מפורשים דם כמציים, הטצרייםעל

 מצרים את המכים האלקים הם אלה הי( ד, אי )שמואל כאמרו הים עלועשרה

 מכות נע.ן שהיו הרטכ"ם ופ.י סוף, ים במדבר נלומר במדבר מכהבכ5

 רי והחבר להם מתו כנר שהיי בכורות בסכות יאמר ומה )כיה(שבמצרים
 במצרים ככורות שמכת ז"ל הרמכ"ם לרעת תיתן )כ"ו( שושן ן' נרואברהם

 שני טת הבית נרול בכור שם אין )כ"ז( שדרשו וכמו הבית בנדויי אפייאיתה
 חזרו הגיו5ים שמתי לאחר א"כ מת, שם אין אשר בית אין כי לי( י"ב)שמות

 במצרים בכורות מכת כענין הים על הטפה ה.תה נדגלים ובאותם נדוליםקפנים

 בי כי( י"ר )שם הלילה את ויאר א, הים, על נסים עשרה פירש )כ"ה(ורטיה
 אופן את וימי די כ"ד(, )שם וענן אש בעמיד מציים מחנה אל הי וישקףפ

 לנוס כשיצו לנוס יכלו שלא וי )שם( בכבדות וינהגהו ה, כ"ה( )שםמרכבותיו

 את ה וינער 1' ישיאל, מפני אנוסה מציים ויאמר )שם( שני ישראלספני

 שבלעה פי כ"ח(, )שם הרכב את ויכסו המים וישובו ח; כ"ז( )שם וכתמצרים

 )שם שני ופלפם הים שחזר י' איין, תבלעמו י"ב( פ"ו )שם שגי הארץאותם
 )כ"ס( מכפתא ובמדרש ע"כ הים שפת על מת מצרים את ישראל וירא לי(י"ד

 ותילו פרעה מרכבות ב, אי( )שם נים רמה ורוכבו סוס אי )5.( נתן דר,ואבות

 תהומותי די )שם(, סוף בים פובעו שלישיו ומנחר ני די( )שם ניםירה
 אויב תרעץ הי ימינה וי )שם(, אבן כמו במצולות ירדו ה, הי(, )שםיכסיומו
 כקש יאכלו חרונך תשלה חי זי( )שם קמיך תהרוס גאונך וסטיב ז' ו'(3שם
 אדירים במים כעופרת צללו י, ין(, )שם ים כסמו ברוחך נשפת פי וי()שם
 במכלתא תשיב לא ארץ תנלעמו ימינך נפית י"ב( )שם שאומר ומה)שם(
 אסרה שלא אלו מנינים בעיני נתישבו ולא לקבורה, שנתני פובתם היאשזו

 אי )ל"א( לפרש לי נראה לכך הים, על ועשרה אלא בים ועשרההמשנה
 הלב מחזק גדולה סכה לך שאין מצרים לב את מחזק הנני י"ז( י"ד)שם

 ושמות והחשך הענן ויהי ני ב, ברעה יפול ~בו וטקשה י"ד( כ"ח )משלינדכתיב
 מחנה אל הי וישקף ה, ד, למצראי וקבלא עננא והות )ל"כ( ומתרנטינן כז(י"ד

 ויסר וי )שם( מציים מהנה את ויהם וי כ"ד( )שם וענן אגש בעטודטצרים
 מצרים ויאמר פי )שם( בכבדות וינהנהו חן כ-ה( )שם מרככותיו אופןאת

 נלחם ד4 כי יי יכולים היו ולא לנוס רוצים שהיו )שם( ישראל בני ספניאנוסה
לחס
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נבאבות חמישיפרקפרמי
 1 הים על ועשר במצרים המציים עי היא בייץ הקייש הביא מכית עשרי
 וינסו שנאמר במדבר הוא ברוך וקרוש את אביתינו נסו נסיונית עלמ81יק(

 : בקולי שמעו ולא פעמים עשר זהאתי
------ -- - -------- - - -  
 שם במצרים ויהיה עבי, לשון לא הוה לשון נלחם ויהיה. )שם( במצריםלהם

 לפרשו נפשך ואם מעמר באותו עטהם נלחם הקב"ה שה.ה העיר שם לאהאומה
 ושאינו במצרים קרבים להון דעבד דהי גבורתא היא דא הר. אחקלוםכרעת
 )*6 הלילה כל זה אל זה קיב ולא המנין מן נחשוב ההוא רג(עטד עלמדבר
 המנינים ומפי לו, יוכל ולא אויבו אדם שרואה מוו נרולה מכה לך ואיןכי(

 : הים על כלם יהיודללו
 )ל"נ( והרם"ה היטנ"ם במדבר הקנ"ה את אכיתיני נסי נסינית עשרה(

 הסבלי י"א( י"ר 3שם שני סוף ים על אי נכה מנינם סדרוו"ל
 לאטר משה על העם וילונו כ"ד( פ"ו )שם שנ' כמיה בי כמציים קבייםאין
 הפן טן שיותירו במה די והלחם, הבשר בשאלת טין במרנר ני נשתה,מה
 פ"נ שם ,שני

 כ"
 ויהי ה' בקי, עד ממנו אנשים ויותירו סשה אל שמעו ולא

 שני ברפירים ו' כ"ז(, )שם מצאו ולא ללקוט העם מן יצאו היטכיעיביום
 בטעשה בחורב זי טשה, עם העם וירב העם לשתות מים ואין אי( י"ז)שם
 אלהים, לנו עשה קום ויאמיו אהרן על העם ויקהל אי( ל"ב ,שם שניהעגל

 פי הו, באזני רע כמתאוננים העם ויה. אק י"א )במדבר שנ' בתכעיהחי
 במדבר י' תאוה, רמאוו נקיבו אשי והאספסוף ר'( )שם שנ' דחאוהבקכיות

 פעמיפ עשר זה אותי וינסו ב"ב( י"ר )שם נאמר ושם המרגלים בשלוחפארן
 במן ושנים בים שנים פיי )ל"י( ערכין ובמפנת כאן ער בקילי שמעוולא

 בירידה אחה נים שנים במרגלים, ואחד בעגל ואחר במים, ושנים בשלוושנים
 ישראל דינא רב ראטי בעלייה ואחר בטצרים קביים אין הטבליבאמרם
 שאנו כשם אמרו היו אמנה מקטני הרורשכאותו

 עוליי
 הטצריפ כך אחד טצד

 סצדעולים
 אח-

 וקב"ה שצוה עד סוף בים ים על וימרו 4( ק"ו )תהלים הה"ר

 אחר בטן ושניס וביפירים, במרה במים שפס ליבשה, ומלטם ים שללשרו

 ללקופ, העם טן יצאו השביעי ביום ויה. והשג. ויותירו משד אל שמעוולא

 התאוו בקרבו אשר והאפפסוף והשני הנשי סיר על נשבתנו אחר בשלוושנים
 אותי וינסו כ"ב( י"ר )במדבר נאמר ושם עשרה הרי ובטר~לים ובענלתאוה,
 בענין מנאם )ל"ה( נתן רר, ובאבות היתה אח.כ מריבה ומי פעמים, עשרזה
 אשר הדברים אלה אן( אי )דברים שני סשה ושניח נולם ועל לשונו וזהאחר

דבר
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אבות חמישיפרקפרמי
 מריח אשה הפילה לא המקדש. בבית לאבותינו נעשו נסים עשרהמ

 זנוב ניאה ולא טעולם, הקדש בשר הסייח ולא הקדש,בשר
 הגשמים כינו הכפרים,.ולא ביום גדול לכהן קרי ארע ולא המפכחים,בבית
 פסול נמצא ולא העשן, עמוד את הרוה נצחה ולא המערכה, עצי שלאש

 מעשה זה שצ"ל ונ"ל מהעגל הטעשה זה בברבר ישראל כל אל משהדבר
 )זכריה שני בים שעבר מיכה של פסלו סוף מול המים, על בערבהענל[

 שתפלו דברים תפל ובין המרנלים, מעשה פארן בין צרה בים ועבר י"א(יי
 כ"ג( י"ז )במדבר פרק באותו אומר שהוא קרה של מחלוקתו ולבן הטן,על
 בוכה יי( י"א )שם שני העריות על וחצרות שקרים, ויגמול ציץויצץ

 כאן היי התאוה ונקברות ובמסה ובתכערה טשפהותיו, עסקי ע4למשפחותיו
 1 נתן רר' באבות כאן ערעשרה

 בשר מריח אשה הפילה לא במקדש לאבותינו נעשו נמים n~epמ
 כריח ריח לך ואין )ל"ו( בהנאה אסיר הקדש שנשרקרש.

 הסריח ולא בי הקדש, בשר מריח מעולם אשה הפ.לה ולא נפ ונעשההצלי
 ביותר חמה ישראל שארץ אעפא הקדש בשר )ל"ו( דמליע ולא הקדשבשר

 גז התליעו, ולא הס-יחי לא מעולם אחר ולילה ימים לשני נאכליםושלמים

 כטוטאה שיפטא הוא מנונה שדבר הכפורים, ביום גדול לכהן קרי אירעולא
 או הנס על סומכין שאין לפי תחתיו אחי כהן מתקנין שהיו ומה טנופויוצאה
 בכ"ג שאירע פסול ואיתו בה וכיוצא שרץ פומאות כגון פוטאות שארמפני
 עם של צנורא או שרץ סחטת היה )ל"ח( תחתיו מצפורי אלים בן יוסףשטנו
 המפבחים בבית זנוב נראה ולא די קרי שראה ולא בגדיו על לו שנתנההארץ

 שיש של שמנה במקרש ה.ו שלחנות י"ג )פ"ל( משקלים וי כפרקראמריי
 הזבוב שררך ואעפ"י וכה הקיבים את מריחים היו שעליהם המפבחיםבבית

 זבוב שם נראה ולא נס נעשה המקרש קדושת משום המפבחים בביתלהטצא
 ד"א העמר הפנים, ובלחם הלחם ובשתי נעוטר פסול נטצא ולא הוטעולס,
 הם הלחם ושתי במדינה, החרש להתיר בניסן בי"ו מקריבים שהיו העומרמנחת
 ולחם )מי( במקרש החדש מתירין שהיו בעצרת מביאין שהיו הלחסשתי
 בהיכל* השלחן על ושכת שבת בכל מטדרין שהיו לחטים י"ב הםהפנים
 אלא נקצי היה לא שהעמר ועור בלינה ולא ביוצא לא פסול נמצא לאוטעולם
 )מ"א( מנחות במסכת וכן )מ8( תקנה, לו אין פסול בו אירע ואם בניסן י*בליל
 העמר שכל ושתוק פקה דשי לו אומרים ונפסאת העמר מנחת וטקרינ עומדהיה

שנקצר
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גגאבררצ חמישיפרקפרמי
 הדק ולא רוחים, וטעוהחוים צפופים עמרים הפנים, ובלחם הלחם ובשתינעמר
 שאלין המקום לי צר להברו אדם אסר ולא מעולם, בירושלים ועקיבנחש

 1בירושלים
- - - -

 עצרת ושל בי"ס פסול בהם אייע אם הלחם שתי וכן פסול כמצותו שלאשנקצר
 )מ"ב( י"מ ולא שנת לא דוחים ואינם י"א טערנ היתה שאפייתם תקנה להםאין
 השבת ביום חי( כ"ד )ויקרא שני בשנת אלא לסדרו יכול היה לע הפנים לחםכן

 שלש המערכה, עצי את נשטים כבו לא ו, תמיד, די לפני יערכנו השבתוביום
 תכבה לא בו תוקד המזבח על והאש ה'( ו' )ויקיא ואוטי )מ"נ( שםמערבותהיו

 סקורה היתה לא והעזרה מדבר הכתוב החיצון במנבח כי בעזרה עוטרוהיה
 העושן עמוד את הרוה נצחה ולא וי האש מכבים היו ולא גשמים יורדיםוהיו
 ועולה מתמר היה אלא העשן עמור את הרוח נצחה שלא הקהית עשן זהי,ט
 עשן עמוד שעל מוכח )ס"ה( דיומא נפיק אבל )ם"ד( ההיכל חקיתעד

 קר כל אפיי ועשנה המערכה אש נשסים כבו לא מעולם רתו*א אומיהמערכה
 שעשן שם ומפרש שנקומו אותו מזיזין אין בו ונושנות באות שבעולםוחום

 רבוצה )ט"ו( בה אמרו הרי שמים של אש , הדיופ אש עשן היינוהמערכה

 אש בעשן אלא עשן מעלת ואינה כיבשים לחים ואוכלת כחמה וברהכארי
 הרוה ע"י העפן עטור נופה שהיה )מ"ז( שם מפרש וכן מדבר הריופשל

 נצחה לא ומאי ללכת הרוח שמה יהיה אשר כפי העולם רוחות מאיבעלאחר
 )6"ח( מיבדר דוה לא ואברורי כדקכלא ופשיפ דכאיף העשן עמור אתהיות
 עופרים היו בעזרה עומרים כשהיו פי' רוחים, ומשתחוים צפופים עומריםהי

 )ט"מ( הל ואמרו נפ דרך להשתחויה רחב מקום היה משתחוים וכשהיודחוקים
 תכלתו אדם ישבע שלא כדי אסות ארבע ואחר אחד כל בין היהשבהשתחויה

 )ני( עק דרי ובאבות זה של סודו זה ידע שלא תבירו של ווידיייובקשתו
 טשתהוים וכשהיו ביניהם אצבע לשום יכולה בריה כל ואין דחוקיםעומר'ם
 יי בירושלם, ועקיב נחש הזיק ולא פי קומתו מלוא ואחד אחר לכל נותרהיה
 ז"ל רש"י גרפת זו בירושלם כשאלין דאמקום לי צר לחבירו ארס אמרולא

 מזמין הסקוס היה כתוכה הדרים שכל לפי לשונו וזה אפרנסה ומפרשה)נ"א(
 לירושלם כשעולים )נ"ב( נורסיי ויש לצאת, מהם אחר הוצרך ולא פרנסהלהם

 יישוב בירושלם עולים ישראל 3ל כשהיו רנלים בשלש מרבר והוא)נ"בא(
 וכן נפ דרך בירושלם מחזיקין והי, פרסה סאות ארבע על פרפה מאות ארבעשל
 ובערכת יהרו, לה שחוברה דבנויהנעיי ירושלם ני( קכ"ב )תהלים אומר הואדוד
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אכות חמישיפרקפרמי
 פי "ארין פי הן. ואלו השמשות בין שבת בערב נבראו יברים עשרהט

 והמכתב הנתב והשספי והמפה ודמן הקשת האתון פיהבאר
 אנינו אברהם של וא.לו משה של וקבורתו המזיקין אף אוסרים וישוהלחות,

 1 עושיה בצבת צבת אף אוסריםויש

 היו אחרונים נסים שגי שהרי בירושלם וסיים במקדש פתה טקשה )מ3(יוסא
 עשיה היו בשלשה הפנים ולחם הלחם ושתי העטר מונים היינו ואםבירושלם,

 אבל במקדש נסים העשרה כל והיו בירושלם שהיו האחרונים טהשניםחוץ
 הנס אלו, תחת אחרים נסים ושני הוסיפו )נע-( ושם הוא אהד מסולושם

 וירה שאמרה נטקומן נבלעי, חפאת נהם שנתבשל חרפ כוי ששבריהאחד
 נבלעים והיו בקדש היתה ושבירתם ישבר בו תבושל אשר חרש וכלי)ויקרא(
 חפן להוציאם ?כולים היו ולא אשפתות טלאה עזרה תהא שלא בריבטקוטן
 ורשון וניצה ףךחה וכן בהם הננלע הקדשים מפעם קדש שהם לפיטהעזרה
 ושא אחד בלועי, ושם במקומן נבלעים היו בלם מנורה ודשון הפטמיטובח

 : )נקה( סלוקו עד טסדורו חם שהיה התנים לחם השניונגס

 השמשות גין 6יי השטשות בין שנת בערב נבראו תרים עוטרתהי
 דברים עותרה כמהשבה המעשהעלו ימי ששת של שבת ערבשל

 עלה אלא בעולם טתחדש דבר שאין להם הצריכה נשעה פבעם שישתנהאלו
 בני לפני שיבקעו עליהם גזר הסים כשנניאו בראשית, בטעשהבטחשבה
 הטאורות וכשנתלי בירדן בעברם אחד נד ושיעמדו סוף בים בעברםישראל
 שעשרה אלא הנסים כל וכן ולחזקיה ליהושע ולעמר אחורמת לשוב עליהםנור
 בבליעת הארין פי אי הן ואלו השמשת נין שבת בערב בטחשנה עלואלו
 ב' קרח, ואת אוחם ותבלע פיה את הארץ ותפתח ל"ב( 6"ז )במרבר שניקרח
 פי ואמר האתון פי את הן מפחח כ"ח( בע )שם שנן בלעם של האתון5י

 לי ואטר וצא פבעי הטעשה ימי בששת היה שנחש הנחש פי אטר ולאהאתון
 לו אמר שכבי לפי האתון פי לפתיחת פעם )נ"ו( נר"ו הכהן יוסף ר'ההסם
 וכשיאהו תרבר אוחו אליך ארבר אשר הדבר את אך לבלעםהקב"ה
 שד"א האחון את להשיב שנידז לו הראה ישיאל את לקלל שריווהושלך
 נצל"ל להשיב בידו יש כן שכמו בלבו בלעם ויחשוב לדבר בפבעהאלמת

 וצא סשה שהכה הסלע היא הבאר פי ני אלם כמו המדבר אאדםלהשיש
 את יע( פי )כראשית והקשת די בפרבר ישראל עם טחגלנל ושווההנאר
 ביאורית מעשה דמעשה יטי וטששת דצא פגעי שרישת וצתן בעק נחהיקשתי

חיה
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נראבות חטייךפרקפרמי
 לכם יהיה העולם טא~ננרא נענן שנתתי קשתי את נלומר נתתי לשון וזההיה
 4א ואולי עתיר כמקום ענר אתן כמו נתתי )נ"ח( י"מ אבל )נ"ז(, אית עתהבו

 שנראה דביים העשיה ושאר הכאר ופי האתון פי כמו נח ומן ער הקשתנראה
 )גיפ( י"מ והספה ו' נטדכר ישיאל ונאכלו הטן זה והמן הי בוסנו אחדכל
 פירש )ס'( ז"ל ורם"ה נאח"ב עד"ש רצ"ך בו נחונ שהיה משה של טפהזה

 כ"כ* י" )נסרנר בו שם ארון טפה זה )ס"א( וי"מ לנחש גרפך אשרוהטתה
 אותה משימין שהיו תולעת זו והשמיר וי שקדים ויגמול ציץ ויצץ פרחויוצא
 )מלכים בוו דכתיב הטקדש בית נאבני שלטה מחצב בה ונבקעת האבןעל

 פי והכתב חי בהבנותו בבית נשמע לא ביזל כלי כל והגרזן ומקבות וי( ו,אי
 כאש כתובה דבורה בו שהיה חכתכ זה הכתנ )מ"כ( י"מ והלוחות ייוהטכתכ
 כתנתי אשי והטצוה ודהירה י"ב( כ"ד )שמוח שני לבנה אש נני עלשחורה

 אלקים טכתכ והטכתנ פ"ז( ל"ב )שמות שני הלוחוה מכתב זה והמכתנלהורותם,
 בו שננרל הדבור זה הכתנ )ס"נ( פירש ז"ל האיי ורב הלוחות, על חרותהוא

 שיוכל כרי הדנור אותיות כתינת זה והסכתנ ועוף, חיה בהטה משאיהאדם
 )פ"ר* ונערוך דבורו כתיבתו מתוך חנירו ויבין שידבר מה כפי לכתובאדם
 והטכתנ בהן ומשתמשים כותבים שאנו אותיות כ"כ עברית כתיבה זו כתבפי'
 זה הכתב )ס"ה( וי"מ אחר בענין וטזה מזה נראית שהיתה הלוחות כתינתזו

 תיבה להיות כצרופם האותיות אלו ורסכתב מזו 11 נפירות האותיותצורת
 הכתיבה זו הכתכ פ.רש )טל( שושן כן נ"ע תור ר' והזקן סלהלהקיאה
 וחוקיה יוסרה סלך לחזקיה מכתב פי( ל"ת )ישעיה שני הרינור זהוהטכתנ

 וטט~מב )ס"ת( 3ירפיי ויש )ס"ז( רוראה של דבור אמר אלא כלום כתבלא
 הם הטזיקים אף אוסרים ויש הלוחות. בו שחקק העפ ומפרשיי מלסבנשקל
 קנויתו את איש ירע ולא וי( ל"ר )דברים בו שני משה של וקברוהשרים,

 איל והנה י"ג* כ"כ )כראשית בי שני אניני אביהם של ואילו הזה, היוםער

אח-
 ואם שעה באותה מצוי שיהיה במחשבה עלה כלומר כקיניו בסבך נאחז

 טציאותו שעל נאטי ואפילו צ"ע השמשית בין שנת נערנ שנבראתאטו
 עשויה נצבת צבת אך אומת ויש נדבר, תנע שנוי מה אומ' הוא שעהנאותו
 אף אוסרים ויש אטר כבר שרוי השני אומרים יש מאן לרקדק צריך)ם'ש(
 ויש דפיפא אוטרים יש מאן כן אם )ע'( נתן רי היינו אומרים ויש וכויהטזיקין
 ,בו יש ירושלטית נטשנה אנל בפיפא אומיים יש בהן שאין )ע"א(ספיים

 על טומנין דאין לגבי )עע* שאכלו שלשה בפרק כתבו רמופפות מידו)ע"ב(
 רלאו אוסרים יש איכא נטי והכי טאיר רי היינו לאו דרשזס דאחרים הארץעם

היינו
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אבות "טיסיפיקפרמי
 י ד ש מ יפנ מדב גי א חכם בחכם, ישבעה בנלם ם יפישבעה

 נבהל ואינו חברו, דברי לתוך ננגס ואינו ונסנין, בחכמהממנו
 אחרון ועל ראשון ראשון על ואומר כהלכה, ומשיב כענין שואללהשיב,
 וחלופיהן האמת, על ומודה שמעתי, לא אוסר שמע שלא מה ועלאחרון,

 ובנלם

 יש מאן )ע"ד( אומר לו הוציאו בפרק וכן מהכא ראיה ואיכא נתן, ריהיינו
 יש א"כא איוב גבי )ע"ה( בחרא דבבא בפ"ק וכן יוסי רי חסדא רב אמראומרים

 וצבתהא )ע"ו( ומלקח.ה וחינם הטלקחים הם הצבת עליה פלינ נחן דריאומרי
 בצבתא צבתא אומר יהורה ר, זה בדבר וחכטים יהודה רי נחלקו )עא(ובפסחים
 בירי בייה אלא עכרה מאן קמייתא צבתאמתעבדא,

~'DW 
 לו אמרו היא

 דסיפא אומרים יש מאן אומר ונמצאת כיון ויקבענה ברפוס שיעשנהאפשר
 שבת מוצאי עי נברא ולא בע"ש להבראות בטחשבה אומרים ויש יהודהרז

 הוא בזנייתו ותהלת הואיל שבת בטוצאי אלא האור על מברכים איןולפיכך
 דברים שרגה שאומר זו משנה על )ע,עש( בפרקין חולק אליעזר ורי)ע"ח(
 והמזיקין והמכתב והכתב והקשת והמפה והבאר המן הן ואלו שני ביוםנבראו

 1והלוחות

npleכמו נולם נקרא שסרת צוותו שאין דבר כל בגולם דביים 

 עיניך ראו נלמי פ"ז( ט קל' )תהלים ואוטר )פי( מתכות כלינלמי
 נולם והפכו חכם אוטר וו בטשנה וכן נשמה בו שנזרקה קודם האדםודצא
 דסליק במאי והתחיל בחכם ושבעה השלטות ררך על ודעותיו חכמתושאין
 על הקשה אם אלא בחכמה ממנו שנדול מי בפני מדבר אינו החכםמניה,
 אמרתיך צפנתי בלבי י"א( קיש )תהלים אומר דור וכן לרב כתלמידדבריו
 קיים רבו שאחיי בזמן כאן )פ"א( ותירצו ספרתי בשפתי י"ר( )שםואוסר
 אם כי בדעת כסיל יחפוץ לא הגולם אבל קיים רבו אח" שאין בזמןכאן

 לו מסחין אלא תבירו דברי להוך נכנס ואינו בי בי( טח )משלי לבובהתגלות
 מתה עם ראובן ובני גד בני עשו וכך ד"א נם ידבר ואח"כ רבריולהשלים
 מה ממשה שומעים היו ולא לכפוף שרתנצלו במה לההנצל יכוליםשהיו

 עד קנטורין אותן כל סבלו חבירו דברי לתוך יכנס שלא כדי אלאששסעו
 נתן ררי ובאבות וכח חלוצים נעבור נחט ל"כ( ל"ב )בסרבר והשיבותישפיים
 אכלתם לא טרוע י"ז( יי )ויקרא טשה לו שאטר נשעה מאהרן לן מנא)ם"ב(
 מכולם נדול השיבו ואח"ם רבינו סשה שסיים עד המתין וכוי ,החטאתאת

"3אר
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גהאבות חמישיפרקפרמי
 ובקש שעטר נשעה אבינו אברהם של דבריו לתוך להכנם רצה שלאהקב"ה
 שסיים עד לו הטחין אלא דבריו לתוך נכנס ולא הסדומיים על לכניורחמים

 בפרם דבר משיב בו יא( ח"י )טשלי נאמר הנולם אבל והשיבו חזיובאחרונה
 דברי תשלום ישמע בפרם דבר שמשיב שמי וכלימה לו ה.א אולתישמע
 כוונתי יודיע ולא דבר ארם יאסר לפעמים כי וכליסה לו היא אולתחבירו
 הזה המשיב ירד לא הרי דבריו באמצע ישיבהו ואם לבפוף ער דברבאותו
 ימהר אל שאלה שום ישאלוהו אם להשיב נבהל ואינו מ הסדכרלכוונת
 תהיה ואז כראוי בה ויעיין היפב בה שיכוין ער בתשובתו ימתין אלאלהשיב
 וי"מ ואתוך זעיר לי כתי ב,( ל"י )איוב אומר אליהו וכן ועונה נצחתרוזשובה
 כמסהפק יהי אל בהפעות לקפחו אדם שום בא אם להשיב ננהל ואינו)פ"נ(
 זו ומרה מעליו וירחהו אותו וישיב בהפעית ירניש סיר אלא להש-בונבהל
 די )פ"ר( ז"ל רומב"ם פירש לזה וקרוב באה היא בקרבו אשי אלהיומחכטת
 האות לבקש כענין ישאל ומופת אות עליו שיש דבר על פי' כעניןשואל
 כענין ישאל קבלה דברי כגון ומופת אות עליו שאין רבר ועל הדשאוהמופת
 חצי החכם שאלת )פ"ה( אמרו כענין שואל ועל אות שום עליו ינקשולא

 תורה נדברי השואלו שכל בפיו שנונים הדברים שיהיו כהלכה ומשיבהתשובה

 שפתים כ"י( כ"ד )משלי נאמר ועליו מריו על הרבי ומעמר כהלכה לימשיב
 אחר רבר התנא תשיב כהלכה ומשיב כענין שואל נכוחים, דברים משיבישק
 ראשון על ואוטר עם קשור כהלכה ומשיב לפיש נפשך ואם תליא בהאדהא
 כשני אותם נחשוב או כהלכה טשיב מהו אחרון אהרון ועל ראשוןראשון
 בענין כהלכה ומשיב כענין שואל פירשו )פ"ו( המפרשים רוב אבלדברים
 ד' או ני ממנו שאלו אס אחרון אתיון ועל ראשון ראשון על ואוטראחר,
 שאטר טרבקה לן טנא )פ"ז( גתן ררי ובאפות זה אחר זה כסרר משיבדנרים

 מקום אביך כיח היש לי נא הנידי את מי בת כ"נ( כ"ד )בראשית אליעזרלה
 בת אליו ותאמי )שם( אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על והשיבתו ללוןלנו

 הדבר שאין )8"ח( ויזם וכוי מספוא נם תבן נם )שם( ואח"כ וכוי אנכיבתואל

 אם כיצד בסרר מוקרם שהוא ואעפ" להקדים הראוי שיקדים אלא בסדרתלוי
 השניה תשובת ע"י מתבאית היאשונה תשובת והיתה שאלות שתינשאל

 י"ס שסעתי, לא אומר שטע שלא מה על וי הראשונה תשובת יבארואח"כ
 על שהחכם מבין שפעמו יוסף שיטע כי כ"ג( ט"ב )בראשית מלשון)פ"פ(
 שיבין ער והבינה החבטה אחר רודף שהוא הבנתי לא אומר סבין שאינודבר
 אין לו שיאסרו יענה כפניו כהשו הבין שלא דבר על הבנתי יאמר אסועוד

ושטחת
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אבות חמישיפרקפרמי
 נדמעתי לא אומר שטע שלא מה ועל )צם ד"א פניך, על נראית ההבנהשמהת
 זהו שמעה מרנו פוטר השוסעים יפעו שלא כרי עומרו אני מלבי אלאסרבי

 לשכינה נורם שמע שלא דבר רבו טפי ששמע יאטר שאם סתם באוסרואביי
 נורם טרבו שמעו שלא סיבו שיטמע מה על יאמר אם וכן טישראל,ושתסתלק
 נאולה מביא אומרו בשם דבר האומר כל )צ"א( אמרו שהרי שהתעכנלגאולה
 ועל )צ"ב( ד"א מררכי, בשם למלך אסתר ותאמר כ"כ( ב' )אסתי ש4לעולס
 באותה תשוכה שמע לא והוא נשאל אם שמעת., לא אסר שטע שלאטה

 יהי אל יודע אינו אם אלא יורע שהוא לשואלו להיאות כדי ישיב אלושאלה
 )במדבר שני ממשה לן מנא )צ"ג( נתן רת ובאנות שמעתי לא ~סרבוש

 ואסרו שמעתי לא לומר בוש ולא לנם הי יצוה טה ואשמעה עמדו פי(הי
 )צ"ה( חנ.נה ובמסכת חאמיהי אל לאו ואם אסרהו כבקר לך ברור אם)ציד(

 נדול ארם אליכם שלחנו הנה אלעזר רי על דגשיא יהודה ר' שכתגאופי
 הסרות שבכל פובה מדה זו האמת על ומודה ז' שמעתי לא לוטי בושובאינו
 יתנצח אם ויקפיד ידאנ שאם יחנם לא לאו ואם החנטה למעלת ישיגובה

 דברים, של לעמקן ירד לא ולעולם בשקרו יחזיק כן אם האמת עלבמודאתו
 וייסב משה וישסע י"א( י' )ויקיא טמשה לן מנא )צ"ו( נתן דרי באבותואטרו
 בנות כן זי( כ"ז )במדבר שני הקב"ה מכולם וגדול האטת, על שהורהבעיניו
 אוקי )צ"ז( ז"ל ואמרו דוברים יוסף בני מפה כן הי( ל"ו )שם דוברתצלפחר
 )צ"ח( ואמרו בירי הס טעות לפניכם שאמרתי דברים ודרש עליה אטורארבא
 הרברים לרעת האדם את מביאה זז שמדה להוריע ב"ש כדברי להורות ב"ההזרו
 שסח שהיית מטה יותזו בחזרתך שטח היה במשלים )צ"ט( ואסר אמחתןעל
 שאבדה למי רומה הרבר למה משל וטשלו )קי( בתחלתך האמת אוטר הייתאם
 ונותן ותושא כן אחרים ע"י הן ידו על הן אבדתו שימצא דעתו כל אברהלו
 דעתו ויהא כמריב לא כחנר עמהם ויתן ישא ומשפפ הלכה בדבר אדם בניעם
 ומורה מאי לדקדק לי יש ועוד אחרים ידי על הן ידו על נמצא הן האמתעל
svהכיריי עפ ולא אתו האמת שמא וסוגר חביריו עם שהאמת שאעפ"י האטת 
 אמר אם האמת על ומודה שפעם לומר ויש הביריו לדברי יודה היאך כןואם
 על שיורה תבירו עם שהחיטת לו נתברר ושוכ בהפכו ואמרו וחנירו דברהוא

 שקר שהוא יודע והוא דברו לקיים אמתלאות פענוח יבקש ולאהאטת
 gv ולהודות להבחין בינה בו שיש האטת על ופורה לפרש נפשךואס
 דברי על האמת על יודה רבים והכיריו יחיד הוא אם )ק"א( ד"אהאטת

 ?הרבים

קלע"
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מאבות תישיפרקפרמי
 מקצתן ! עברה ויפי שכעת עי יעיים נאין פייעניית מינישבעה

 רעבים מקצתן בא בצרת של רעב מעשרין א.נן ומקצתןמעשרין
 ושלא באו בצית ושל מהומה של רעב לעשר שלא גסיו שבעים!ומקצתן
 האמורות טיתית על לעולפ בא דבר באי כליה של רעב החלה אתלטול

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

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

 אינן ומקצתן מעשרין מקצתן וכו, באות פורעניות מיני ,םב:עדץי6
 בא גשמים מיעופ של רעב פי' נא בצורת של רעבמעשרין

 ונמצאו אמטיר לא אחת עיר ועל אחת עיר על והמפרחי ז,( ח )עכצסכרכתיב
 שוצסיפו לעשר שלא נמיו מרה, כנגר מרה שבעים ומקצתן רעכיםמקצתן
 רעבים שכולן בא בצורת ושל מדצמה של רעב כלל לעשר שלאלחפוא
 הארץ אנשי יוכלו שלא ומלחמות מהומות בעולם שיש מהומה של רעבואישו

 ואינם שאוכלם סימטה של רענ לפרש רצונך ואם האדמה בעבורתלהתעסק
 ברכה המעשר שע"י הקב"ה ברם שטשלח והמאווה הטהומה מיוםשבעים
 וכוי האוצר בית אל המעשי כל את הביאו יי( ני )טלאכי שנ' בעולםמתיבה
 נהם ומתקיים לאו שומע אדם הן ומכלל די בלי ער ברכה לכםוה-יקתי
 מעיהם בבני מצויה ביכה תהיה שלא סיכותיכם את ואיותי בי( בי)מלאכי
 בא כליה של רעב לחטוא שהיסיפי החלה את ליכול ושלא מתים, אינםאבל
 כ"ח )דברים ונתקיים הנחלים שנתייבשו אליהו כשני כלל גשמים ירדושלא
 אדם ובני ביזל תחתיך אשי והאריך נחשת ראשך על אשר שטיך והיוכ"ג(
 נמסרו ושלא בתורה האמורות סיתות על לעולם בא דבר ברעב, וכליםטחים
 טררם אותם והעושים שטים בידי מיתה או כרת בהם שיש עבירות אלולס"ד,
 אם ב"ר ס.חת בהם שיש עבירות אבל שמים, בידי פיתה כעין שהואבדבר
 ב"ר סיתות ודי פנהררין שבטלה אע"פ )ק"ג( ז"ל אמרו כבר ב"ר הרגוםלא

 בר6 החופא על מסבב עלילה נורא שדצא שמקב"ה ספלו לא מיתות ארבעדין

 אותם סכלה שאשו שביעית פירות ועל חייב שרגא מיתה אותה כעיןשימות
 לאכלה אוכפי והכתיב הבעור לפני אפיי סחורה מהן ועושה הבעור בזמןמהבית
 דלים שנזל וזה עמך אביוני ואכלו י"א( כ"נ )שמות ונאטר )ק"ג( לסחורהולא

 נפש קובעיהם את וקבע ריבם יריב הי כי כ)( כ"כ )טשלי בו יתקייםואביונים

 הדין עינוי על לעולם בא חרב שביעית, פירות על לעולם בא דברולפ.כך
 ובאבוני מראי יותר ומעכבו ברור שהוא בריןשיורע

 טעשה )ק"ר4 נתן דר,
 ר' לו אמי בוכה רשב"נ והיה ליהיג יוצאים שהיו ישמעאל וריברשב"ג
 אבותיך, בצר נתון ואתה סעפ פסיעות הלא בוכה אתה לטה ר, שטעוןישמעאל,

אסר
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אבות חמישיפרקפרמי
 ענוי על לע41ם באה חרב ! שביעית פרות ועל ר*ן לבית נמסרו שלאבתויה
 לעולם באה רעה חיה : כהלנה שלא בתירה הטורים ועל הדין עוות ועלהדין
 ועל אלילים עובדי על לעולם באה גלות : השם חלול ועל שוא שבועתעל

 , האיץ שמפת ועל דמים שפיכות ועל עריותגלוי

 ומנלי ע"ז כעובדי ליהיג יוצאין שאנו בעבור אלא בוכה איני ארוגי לואמר
 רינין נעלי שני באו לא מימיך אבי ישמעאל רי לו אמר רמים ושופכיעריות
 דינם ונתענה ליכגס השמש הניחס ולא סוער או מפחך על ישן והייתלתניך
 אדם ימנע שלא השמש היה פופקר מיער בין ישן בין לו אמר אחהשעה

 בטלית גתעפפת או כוסך ששתית בנתזם שמא אעפ"כ לו אמר אצלימליכנס
 ליה וסמיך אותו תענה ענה אם כ"ב( נ"ב )שמות אימי והכתוב דינםנתענה
 בחרב אלא נאמר לא כחרבי בחרב אתכם והרנתי אפי והיה כ"ג( כ"ב)ש8
 טענה ואם ע"ב, ליהרו אנו כדאי לו אמר מועפ, עינוי ואחר מרובה עינויואחר
 פנים המורים ועל ומעוותו הרין שמפה הדין למעוות וחומר קל כךהדין

 תלטיד זה הפילה חללים רבים כי ב"ו( זי )משלי כאמרו כהלכה שלאבתורה
 היה מותר. אסור ועל אסור מותר על שאומר )ק"ה( ומורה להיראה הגיעשהא
 של שהוא שיש של עמוד על הנשבע זה שוא שניעת על לעולם באהרעה
 ועובר ולחנם לשוא שנשבע זה היי )ק"ו( זהב של שהוא זהב של אושיש
 הנשבע זה שקר וכרבועת לשוא א5קיך הי את תשא לא זי( כי )שטותמשום
 סשום ועובי )ק"ז( שבועתו על וענר אוכל לא או שאוכל שנשבעוהחליף
 שבועת ע5 אמר הוה והתנא וחללת לשקי נשמי תשבעו ולא י"ב( י"פ)ויקרא
 )ק"ת( מדליקין בטה ובפרק שקר שבועת על אמי ולא השם חלול ועלשוא
 השם בחלול הזה התנא כלל ואולי שנת ה15ל עליהם והוסיף ושלשתןאומר
 חלול הכתיב הר. וחללת לשקי בשמי תשבעו ולא )שם( שנ' שקישכועת
 טדליקין במה ובפרק הוא אחד השבת והלול השם וחלול שקר בשבועתהשם
 ב"י )שם שנן שקר שבועת ועל שוא שבועת על לעולם באה רעה חיה)ק"פ(
 ליה יפמוך )קפ8( כעלה אלא בשלה תקרי אל לי תוסרו לא באלה ואםכ"נ(
 ובחלול וחללת שקר בשבועת וכתיב השרה חית את בכם והשלחתי כיב()שם
 ל"א )שמות שבת ובחלול ל"ב( כ"ב )ויקרא קדשי שם את תחללו ולאהשם
 רעה חיה הטס מה שקר משבועת חויל חמול וילעז ירטת מוח טחלליהי"ר(
 חולין נעשה אתה וחללת אומר )ק"י( כתובות ונמסכת באה רעה חיה הכאאף
 את וטסתי ל'( כ"ז )ויקיא דכתינ ע"ז עובדי על לעולם בא גלות ולנהמהלחיה

פנריכס
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מאברת חמישיפרקפרסי
 שביעית ונמוצאי ובשביעית ברביעית מתיבה, הרני פיקים כארבעהי3

 עני מעשי מפני ברביעית ? ושנה שנה שבכל ההנובמוצאי
 מפני שביעית במוצאי שבששית, עני מעשר מפני בשביעיתשבשלישית,
 ג עניים טחנות גול ספני *שנה שנה שבכל החג במוצאי שביעית,פירות

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

 )ויקיא רכתיב עריות נלוי ועל אתכם, נפשי ונעלה גלוליכם פגיי עלשנייכם
 )שם ליה וסמיך וכוי הארץ אנשי עשו האל התועבות כל את כי כ"ז(ח"י
 ועל לפניכם אשר הנוי את קאהכאשר וביי אתכם הארץ תקיא ולאכ"ח(

 פ" האיץ שמיפת ועל מקלט לערי נולה בשוגג אפילו שהרי דמיםשפיכות
 את הארץ חיצה אז ל"ד( כ"ז )ויקיא וכתיב ויובלות בשמפות וחורשיןשזורעין
 אמר וכוי תשבות השמה ימי כל ל"ה( כ"ז )שם ואומר השמה ימי כלשבתותיה

 הן ואלו )קי"א( אתכם משמטת היא אותה משמאין אתם ואי הואילהקב"ה
 רעב גי מהוסה של רעב בי בצורת של רעב א, שהזכיר פורעניות טינישבעה
 תנא אם עבירות גופי אבל נלוח ו, רעה חיה ו' חיב הי דבר די כליהשל

 ז"ל ורש". )קי"ב( תטצאם מזי"ן יוהר תמצא התנא שהזכיר בעבירותלמנות
 לעשר שלא נמרו וכן סעשריס אינם ומקצתן טעשרים מקצתם אי פירשם)קי"נ(

 נכלל וחלה היא אחת ומעשרות חרוטות דבפול החלה את ליפול שלאוכן
 שביעית פירות על ני לב"ר נמסרו שלא בתורה האמורות מיתית על ביחרוטה

 אחר שענין כהלכה שלא בתורה המורים ועל הדין עוות ועל הדין עינוי עלדי

 ע"ז על וי השם חלול על וי שוא שבועת על הז כאחת נחשבים ובלםהם

 ונחשבות בדינם לזו זו רומות עבירות שלש שהם דמים ושפיכות עריותוגילוי

 פרש"י זה ררך על הזניר שכבי שביעית פירות בבלל הארץ ושמפתכאחת
 שבעה על באים פהיעניות מיני שבעה דבורו בתחלת התנא שהרי לי וקשהז"ל

 לפרש לי וניאה אחת עבייה על שבאות פורעניות שכל שמשמע עבירהנוהי

 אחת עבירה שמסדר הן אחת פורענות עם שמסרר מה כל קורא אחתשעבירה

 כמסרר אחת פורענות עם הרבה עכירות סרור ונמצא הרבה עבירות שמפדרהן

 והעובר זה פורענות עליו יבא הזה באופן אחת עבירה העובי ואומי אחתעבירה

 לשנעה העבירות חלוק כן אם זה פורענות עליו יבא הזה נאופן עבירהבאותה

 זו העבירות רומות אינם או לזו זו העבירות דומות ואפיי חלקם עבירותגוצי

 : )קי"ד( במנינם חלוקות אינס הפורענית בסדור חלוקית אינם אםלזו

 נשנה פי' כרביעית )קפ"ו( מתרבה הדבר וכו' פיקים בב14ך*בבעהי3

 שלא שבשלישית עני מעשר מפני שמפה שלהרביעית
הפריאנו
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אבות חמישיפיקפרמי
 ויחי טינופת מרה וו' שלך ושלך שלי שלי האומר באדם. מרות ארבע'ג

 שלי הארץ, עם שלי ושלך שלך שלי מדום, מרת זואומרים
 1 רשע שלי Sw1' שלי שלך חפיר, שלך ושלךשלן

 ט8רישיי היו שטפה של ושניה ראשונה בשנה בטעשיות הדין שנךהכרישו
 השלישית ובשנה בירושלם לאבלו לנעלים שני ומעשי ללוים ראשוןמעשי

 בעלים עיני רעה ואם לבעלים שני מעשר תחת לעניים עני מעשר טפר*שיםהיי
 ברביעית הדבר שיתרבה ענשט יהיה לעניים ליתני בשלישית הפרישוהוולא
 שני מעשר משום אבל נפש קובעיהם את קבע ווקנ"ה העניים אתשגזלו

 פיקים די שפעם לעניים גזל בהם שאין בעולם דבר אין ובשניהשבראשונה
 טת והוא נפשו סמנו נוזלים ממונם דגחל שכל הוא עניים נזל טשוםאלו
 היה שלישית שנה שלאחר שבששית עני מעשר טמני ובשביעיתבדבר
 עני מעשר ובששית שני מעשר ובחמישית נרביעית לדפריו1 חלילהפוזר
 שביעית במוצאי וכן בשביעית מחרבה הדבר בששית הפרישו לא ואםתחתיו
 )שמות בהם קיימו שלא שביעית פירות מפני שמפה של ראשונה שנהוההיא
 טחנות נול ספני ושנה שנה שבכל החג נמוצא. וכן עמך אביוני ואכלו י"נ(כ"ג
 ופאה שכחה בלקפ העניים את נול ואם האסיף חנ הוא הפכות שחגעניים
 טפל בחג לא אכל החג במוצאי הדבי מתרסה ביתו אל שאסף ועוללותופרפ

 : )קפ"ז( החנכנוד
 שיהנו רוצה אינו שלך ושלך שלי שלי "אוטר כאדם מרות אתקבעינ

 מזונ אדם זה הרי אחרים משל שיהנה ד1א ולא משלואחרים

 משוחף שהוא וסי המהנות שנאת ומדת דגפש ורעבון הכילות מדת סדותטשני
 אינה זו וטשנה )קי"1( בינונית מרת זו הרי כן אם ד1א בינוני מדת וטרעטפוב
 נמי אלא הוא רשע כזה דאדם טנכסיו יהנו שהעניים רוצה שאינו נמיטדברת
 ושלך שלי שלי ואומר כילאי ר1א בערכו אבל )קי"ח( חיובו כדי צדקהשנותן
 הרי קמצן להיות פבעו אם ולערכו לנו מה צרקה שנותן כיון ת"ק ואוטרשלך
 שרעת )קי"פ( פרום מדת שזו ואומר אומרים יש עליו וחולק בינונית מדהזו

 למדת ומביאתי הטחנות שנאת מרת על נוברת דגפש ורעבון הכילותסרת
 הרנל דריסת לעקור שרצו רגל סני ומשכחם די( כ"ח )איוב בהם שניפרום

 הוא גם שרוצה שלי ושלך מנכסיו אחייה שיצגו שרוצה שלך שליטבוריהם,
 סיירי מדעתן אלא הוא נולן מרעתן שלא ראלו מדעתן אחרים טנכסילירגות
 ולהתמת ליופות בכך שתורגלו העולם ליישוב ראוי ד1א זו סרה בו שישוצי

1111
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נחאבות חמישיפרקפרקי
 קשה כשכרו, ר*סרו יצא בצות וניח יכעיס ניח פיעית, מיית ארבע'ד

 לרצות ונוח לכעום קשה בהפסדו, שכרו יצא לרצית וקשהלכעוס
 ו רשע לרצות וקשה לכעום נוחחסזד,

 בד*פרו, שכרו יצא לאבר ומהיר לשסוע טהיר בתלמידים, מדות 4יר*בנעטו
 לשיפוע מהיר בשכרו, הפסרו יצא לאבד וקשה לשמועקשה

--------- י רע חלק זו לאבד ומהיר לשמוע קשה פוס, הלק זו לאבדוקשה - - - - - - - - - - - .  ----- - -  -- - - - - - - -  

 ותלך ושלך שלך שלי הארץ, עם שלי ושלך שלך שלי שאסרוזמש
 הקצת ער והניע האמצעי הקו מן שנפה חסיד ליהנות ולא לההנותשעיצה
 ליראות שרוצה שלי ושלי שלי שלך המתנות, ושנאת הנדיבות ממדחהאחרון
 1 דעתנות ואהבת הכילות ממידת האחרון הקצה ער שהגיע רשע לההנותולא

 לרצות מח שהוא שכר בידו יש לכעוס ניח בדעות מירות 4יר*ב1ע'ד
 שרגא אעפ"י השכי מן החפסר וגדול לכעום נוח שהואוהממר

 וזה ענינו וכעם מכאוכים ימיו כל יהיו לכעום טח נ"כ שהוא כיון לירצותנוח
 קשה שהוא מי אבל ההפסד ונשאר השכר שיצא בהפסרו שכרו יצאפעם
 והצפדו לכעוס קשה שהוא שכרו בידו יש זה שגם אעפ"י לירצות וקשהלכעוס
 כיון לירצות קשה שהוא שאעפ"י מהפסדו שכיו נדוף לירצות קשהשהוא
 בל יכעופ לא או מועפים פעמים אלא כועס שאינו נמצא ליכעוס קשהשהוא
 אלו מדות ושתי השכר ונשאי ההפסד שיצא בשכרו הפסדו יצא פעם וזהימיו
 מחברתה משובחת שאחת אלא וזקר*צוי[ ]שלאל והרצון הכעס בין ממוצעותהם
 הרצון טמרת האחרון לקו בנפותו חסיד הוא לייצות וניח לנעום קשהאבל

 טמרת האחרון לקו בנפותו רשע וצא לירצות וקשה לכעוס וניח צל"ל[נהרצוי
 : תחפי דלא חרתח לא )ק"ך( ואמרוהכעס

 שכרו יצא לאבר ומהר לשמוע מהי כתלמירים מדות 14ך124עלו
 של ההבסר ונשאי השמע מהירות של השכר שיצאנר8סדו

 מללמור יהרפה לא ואעפ"כ מתלמודו כלום גידו נשאר לא שהרי האבורטהירת
 האוטע קושי של ההפפד שיצא בשכיו הפסדו יצא לאבד וקשה לשמועקשה
 שקופח טשום ואי תלמודו בידו נשאר שהרי האבוד קושי של השכרונשאר

 לטי מקרנפם סנה דנפקא )קכ"א( ז"ל יונה רבינו וכתב וישמע יפרחלשטוע
 ו4יא4 לאבד וטמהר לשמוע שממהר ממי קורם לאבד וקשה לשמועשקשה

 ואעשש חכם לאבד וקשה לשמוע ממהר זה, מבלמוד זה כלמור תועלתיותר

 רע חלק זה לאבד ומטהר לשמוע קשה ביומו, יום דבר טליטודו יחדללא
ואעפיל
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אבות נרמיש"פיקפרמי
 רעה עינו אחרים יתני ייא שיתו הייצה צדק", בניתני מריתארבע

 יתן בשלו, רעה עינו יתן לא והוא אחרים יתנו אחרים,בשל
 : רשע אחרים יתנו ולא יתן לא הסיד, אחריםויתנו

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

- 

 לבו את שיכוין ובלבד הממעיפ ואחר דברנה דאחד מלימודו יחדל לאואעפ"כ
 מדות התנא בהם אמר הדברים ואלו שכר לו יהיה כלבר הנגיעה ועללשמים
 העליונית במשניות השנויים המרות כמו אדם של נידו שיהיו מרותואינם
 שטרות אלו במרות כן אמר ולא רשע או חם'ד העליונות נמדות אמרולפיכך
 אסיר מהם חלק בשום לומר שייך ולא אדם לבני לחלקם השם ביד הםאלו
 אאר כל ש.דע הושנא והזכירם השם, ביד אלא בידו מסור הדבר שאין רשעאו
 אדם יעשה מה )קכ"ב( שאמרו וכמו רחמים וינקש לו המיוחד חלקוטהם
 טסי רחמים 'Wp1 אלא הועילו ולא כן עשו הרבה בישיבה ירבהויחכם

 דעת טפיו חכמה יתן הי כי וי( בי )משלי שני שלו והתבונהשהחכמה
 1ותבונה

 רעה עינו אחרים יתנו ולא שיתן דיצה צדקה בניתני מדית ארבעמ
 לבדו דוא הפוב השם את שיפול שרוצה )קכ"ב8( אחריםבשל

 עינו יתן לא והוא אחרים שיתנו אחרים בתועלת חפץ שאינו אהר ולא)קכ"נ(
 חס.ד אפריס ויתנו שיתן זו מדה לו נרמה נפשו ורענון שכילותו בשלורעה

 נדיבות על ורפא יעץ נדיבות ונריב וי( ל"ב )ישעיה נאמר ועליו ומזכהשזוכה
 ז'( ל"ב )שם נאמי ועליו ומגמיא שלרופא רשע אחרים יתנו ולא יתן לאיקום

 אחרים ביתנו כן כמו אמר לא למה עיון וצריך יעץ ומות הוא רעים בליתוכלי
 שהר* רשע בו אמר לא ואולי צדקה לתת רוצה אינו שרוי רשע יתן לאוהוא
 לו שגרמה היא כילתו עיתן רוצה אינו שהוא ומה צרקה יתנו שאחריםרוצה
 שערים שנעה )קכ"ד( ז"ל ישראל ר' החכם כתב זו משנה ובפית רשעוולא

 צרקה בנותני סדות אובע לשון לרקיק ויש ותטצא בקש הצדקה טעיתבביאור
 בהן למיסר שייך לא אחרים יתנו ולא יתן לא וכן. אחרים ויתנו יתן לאואלו
 עושה והלא המררש בית בהולכי טרוף ארבע בסטוך וכן )קכ"ה(, צדקהמתני
 וי"ל המדרש לבית ומלכי בהו שייך לא וצלך ולא עושה לא וכן ומלךואינה
 לבית לילך הייבים ארם כל וכן )קכ"ו( צדקה ליתן הייביי אדם שכללפי

 דרך על המררש לבית והולכי צרקה נותני האדם כל קרא )קכ"ז(המררש
 ארבע וכן בה שמטוייב הצדקה בנתינת באדם טדות ארבע לומר ורוצהחיובה
 הסדיש לבית במולכי פעם או בה מחוייב שהוא הטררש לבית בהליכהטרות

וכן
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נסאבות חמישיפרקפרמי
 בידו, הליכה שכר עושה ואינו הולך המדרש, סיח בהייכי מכית "ירפבכעי(

 לא חסיד, ועושה הולך בירו, מעשה שכר הולך ואיניעושה
 : רשע  עושה ולאהולך

 ספונ ונפה, משמרת ומשפך ספונ חכטים, לפני כיושבים מרות "יואב:עיח
 משטרת בזו, ומוציא בזו שמכניס ומשפך הכל, את סופנשהוא

 את וקולפת הקמח את שמוציאה ונפה השמרים, את וקולפת היין אתשמוציאה
 :הסלת

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

 בית ובהליכת הצרקה בנתינת לנמר ורוצה תאר כמקום שמות צדקה בנותניוכן
 : סיירי לא ותוהמדרש

 חייב ארם שכל פרשנו נגר המדרש לבית בהולכי מדית "לרחבנעי(
 שיש מי כל )קכ"ח( רז"ל ואמרו שבעירו המדרש לביתללכת

 ירוץ לעולם )קכ"פ( ואמרו מיתה וריב לשם הולך ואינו בעירו הטדרש ביתלו
 של הלוכו כדרך בשכת הלוכו שאין בשבת ואפיי הלכה דנה לשמועארם
 ריהפא רפרקא אנרא ואמרו )ק"ל( הלכה דבר לשמוע היא רץ הכי ואפייחול

 לוטר רוצה אינו עושה אינו טעם בידו, הליכה שכר עושה ואינו הולך)קל"א*,
 באקראי אלא בקביעות עושה אינו אלא הוא רשע כן ראם כלל עושהשאינו
 אשכר רגלך ואינו עושה אחריה, מחזר א'גו אבל יעשנה נידו הטצוהכשבאה
 הכי אפיי המצות דקדוק ירע לא הולך אינו שאם ואעפר בידו,טעשה
 ועושה דולך ההיא, בעשייה שכר לו יש המועטת דעתו כפי אותם עושהאם
 הולך לא חסיד, ונקרא הדין משורת ולפנים בדקדוקה מצוה שעושהחסיד
 אל לו הוכה לץ יאהב לא י"ב( פ"ו )משלי נאמר ועליו רשע עושהולא

 ילך: לאחכמ.ם
 שפת על דגמצא ספונ זה ספונ חכמים לפני כיישבי בייתארבע

 בלשון ונקרא עכורים בין צלולים בין המים את שסופגהים
 ששומע מה כל וקולפ שמקכל תלמיד יש וכן )קי"כ( אלבחני צופהערבי
 ונשפך יין בו שנותנין כלי הוא משפך עיקר, איזה להנהין יודע אינואבל
 ערבי בלשון הנקרא והוא יין סוכרי כמנהנ עליו נתון שפיו הכלי לתוךטתוכו
 רבר קולת אינו אבל ששומע מה כל שמקבל תלמיד יש ובן יקל"נ(קומה

 החבית פי על שטתניי הכלי הוא משמרת בזו, ומוציא בזו שמכניפ הזהכמשפך
 )קי"ר* מצפאה ערבי בלשון הנו-א מתחלה היין בה שמכניסיםבשעה
 דגנון הדבר כל ששוכת תלטיד יש וכן השמיים אח וקולטת היין אתומוציאה

 ינו וא9
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אבות "מישיפרקפרמי
 תלייה תראינה אהבים בפיה דבי בפי בדבי תיייה שהיא אהבה כליע

 זו נדבי תלויה שהיא אהבה היא איזו לעילם, כפלה אינהבדבר
 ן ויהונתן דוד אהבת זו בדבר תלויה ושאינה ותמי, אמנוןאהבת

 אין שמים לשם ושאינה לרחקיים סופה שמים לשם שהיא מחלוקת כללכ
 הלל מחלוקת וו שמים לשם שהיא מחלוקת היא איזו להתקיים.סופה

 : ערתו וכל קיח מחלוקת זו שמים לשם ושאינהושמאי,

 דומה הדבר למה )קל"ה( טשל ומשלו נכון שאינו הרבי אלא משטרואינו
 את ואיחז המינלית יזורק פת, לו ונותנין וחוזרין מרגלית לו שנותניןלתינוק
 רנקראת היא נפה החרם, את ונופל הפת את זורק חוס לו ונותנים וחווריןהפת

 שהפוהן הסולת את וקולפת הקמח את מוציאה והיא )קל"ו( מעל ערביבלשון
 ומניפין קליפתן שתשיר עד מעת מעפ וטוחנן החפין לוחת הסולתשעושה
 לפי הסולת אח וקולסת דקים שהן הנפה נקבי דרך קליפתן משרת והנפהבנפה
 ונפחנת לפחון אותה מוליכין ואח"כ צרכה כל נפחנה לא שעדיין נסהשהיא
 יש וכן הסולת את וקילפת הקמח את שמוציאה ונפה שאמר וזהו צרכהכל

 את ושוכח הנכון הדבר את ומשמר שקולפ שבתלמידים המשובח והואתלמיד
 טפש, תלמיד משפך ותיק, תלמית ספונ )קל"ז( ואמרו נכון, שאינוהרבר

 פקח תלמיד נפה ושע, תלמידמשמרת
 גופני דבר זה בדבר התלויה אהבה כדבר תלויה שהיא אהכה כעל'ט

 ווו האהבה בפלה בפל וכשהוא בפל שאינו גופני דבר לךשאין
 אשי השנאה נדלה כי ט"ו( י"נ בן )שמואל בו ונאמר וחמר אמנון אהבתהיא

 רוחני בדבר אלא נופני בדבר תלויה ושאינה אהבה אשר מהאהבהשנאה
 לעולם בפלה אינו כזו אהבה כן אם במל אינו רוחני הדבר לזה זה ת"חכאהבת

 שהיה אהבה כל המשנה הצעת אומר ונמצאת ויהונתן דוד אהבת היתהוזו
 בטלה אינה ברבר תלויה ושאינה אהבה בפלה דבר בפל בדברתלויה

 : )קל"ח(לעולם

 היה לא והלל שמאי מחלוקת ינו' שמים לשם שהיא מחלוקת ככלכ
 לאמתתן הרברים להוציא שמים לשם אלא זה על זהלהשחיר

 קיום העטירה והלל שמאי ומחלוקת משה, על ועדתי קרח טתלוקת היהובהפך
 דביים יש נם כב"ה הלכה ואם הזה היום עד שותין אנו שמימיהםהעולפ
 ששמאי לפי )קל"פ( וי"מ הקהל מתוך אבדו ועדתו קרח אבל כב"שובהלכה
 שמהלואתו ולפי שמאי על החולק הוא שהלל נמצא הלל קורם לעולםנזכר

ימ
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מאב~דז חמישיפרקפרמי
 אין הרבים את המהביא וכל ידו על בא חטא אין הרנים את המזנה כלנ6

 וכות הרבים את וזכה וכה משה תשובה. לעשות בידומם0יקים
 נבפ בן ירבעם ישראל עם ומשפפיו עשה יי צדקת שנאמר בו תלו.הרבים
 אשר ירבעם הפאות על שנאסר בו תלוי הרבים חפא הרבים אח והחמיאהפא

 ; ישראל את ההפיא ואשרחפא

 אבינו, אברהם של טתלמיריו הוא הללו דברים שלשה נו שיש מי כללכ3
 פובה עין הרשע. בלעם של מתלמידיו דוא אחרים דבריםושלשה

 גבוהה ורוח רעה עין אבינו, אברהם  של מתלמידיו שפלה ונפש נמוכהורוח
-------.--- ----- ----.- -- -- - - - - - -  -  -  .--- 

 ואמרו כמותו הלכה חכמים שקבעו מחלקותו נתקיימה לפ.כך שמים לשםה.תה
 סשה על שחלקו ועדתו וקרח משנה אינה ב"ה במקום שמאי בית)ק"מ(
 טשה דברי ועטתו דבריהם ובסלו מחלוקתם נתקיימה לא שמים לשםשלא

 : היעבד

 כרי נותן הדין וכך ידו על בא חפא אין הרבים את המוכה כנלכ6
 יי( פ"ז )תהלים נאמר ועליו בנ"ע ותלמידיו בגהנם הוא יהאשלא

 המחפיא כל וכן שחת לראות חסידך תתן לא לשאול נפשי תעזוב לאכי
 בנ"ע דשא יהא שלא כדי משובה לעשות בידו טספיקים אין הרביםאת

 בור ער נפש בדם עשוק אדם י"ז( כ"ח )משלי נאמר ועליו בגהנםותלמידיו

 טותו יום ער תבירו נפש את שמאבד מי נו )קמ"א( ודרשו בו יתמכו אלינוח
 בטשנה שאמר ומה תשובה, לעשות בירו מספיקין שאין יתמכו אל לבורשירד

 שכי כעין מפורש תשובה לעשות בידו מסטיקין אין וכן לידו בא חפא איןזו
 וכבר בידו נתונה אדם של רשותו ולעולם עביוה עבירה ושכר מצוהמצוה

 1 הי משנה די בפרקפירשתיה

 וכן נדיבות וו טובה עין וכוי הללו רכרים שלשה בו שיש מי כקלכ3
 בן ויקה אנרהס רץ הבקר ואל זי( ח"י )בראשית אומרבאברהם

 נאסר ועליו שבע בבאר אשל ויטע ל"ג( כ"א )שם ואוסר וטוב רךבקר

 השטח זה טובה עין ד"א אברדס. אלקי עם נאספו עמים נדיבי יי( מ"זכתהלים

 שיוך עד מחופ אם כ"כ( י"ד )ביאשזת אומר הוא באברהם וכן )קמ"ב(בחלקו
 לקצה שטגיע עד טראי יותר עניו זו נמוכה ורוח לך אשר מכל אקח ואםנעל

 עפר ואנכי כ11( היי )בראשית אומר "יא באניתם וכן השפלות טןהאחרון

 )שם לאורחים כאמרו אדם בני לפני אפיי אלא כלכר המקים לפני ולאואפר

 ותושב נר די( כ*נ )שם חת לבני ואסר עברכם על עביתם בן על הן(ח"י
נשבי
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אמת חמיותיפרקפרסי
 אבינו אברהם של תלמידיו כין טה הישע, בלעם של מלממיריו רחבהונפש

 הזה בעולם אוכלין אבינו אברהם של תלמידיו הישע בלעם שללתלמידיו
 של תלמידיו אמלא, ואציתיהם יש אהבי להנחיל שנאמר הבא העולםונוחלין
 תורירם אלהים ואתה שנאמר שחת לבאר ויורדין ניהנם יורשין הרשעבלעם

 : בך אבמח ואני ימיהם יחצו לא ומרמה דמים אנשי שחתלבאר

 סי זה שפלה, ונפש הארץ עם לפני אביהם וישחחו )שם( ואומר עמכםאנכי
 השלים אברהם )קמ"נ( ז"ל ואמרו עבירה לשום מתאוה ואינו וזכה ברהשנפשו
 שלא את מיאה יפת אשה כי ידעתי נא דגה י"א( י"ב )שם וררשו יצרועם

 )שם הכתוב בו העיד בנה ואת הנר את וכשגיש היום אותו עד בהדסחכל
 היה בנו אחות על בני, ארות על אבירם בעיני מאור הדבר וירע "ב(כ"א
 קורם שידעה ואעפ"' )קמ"ד( בהנר השניח שלא הגר אדות על ולא בעיניוקשה
 פירושו אמתך ועל הנער על בעיניך ירע אל י"ב( כ"א )שם שאומי וטהלכן
 האמה תמות שמא מפחד שהיה הנער בעבור האמה על בעיניו קשהשהיה

 ולא בנה חבת מפני האמה על בעיניו שהיע או הנער על טרחם ואיןבררך
 נאמר תלמ'ריו ועל ועליו )קמ"ה( ז"ל הרם"ה פירשה כך תשמישלמגאת

 זרע חי( מ"א )ישעיה באביהם ונאמר וכו, יש אוהבי להנחיל כ"א( הי)טשלי
 הוא בבלעם וכן ממון וחמוד הנפש )ן( תנוה יעב רעה עין אוהבי,אברהם
 ממון שחמף וזהב כסף ביתו מלוא בלק לי יתן אם אומר יע( כ"ד)בטרבר
 נבוהה ורוח בעור בלעם'בן את עליך שכי ואשר הי( כיג )דברים ואומראחרים
 עליון דעת ויודע ד, אטרי' Wo1W נאם פאז( כאף )בטדכי אוטר הוא בבלעםובן

 נתן דרי ובאבות )קמ"ו( ידע ישה עליון דעת ידע הוה לא בהמתו דעתהשתא
 לחתי הו מאן כי ארצכם אל לכו י"ג( כ"נ )שם שני מנין נבוהה ורוח)קמ"ז(
 וצלך אני מכם נרולים עם והלא הולך אני עמכם וכי להם אמי עטכם,להלוך
 )שם אומר הוא וכן וטלכים, שרים עם אלא הריופ.ם עם לילך חשובאיני
 רחבה ונפש ע"כ מאלה ונכבדים רבים שרים שלוח בלק עוד ויוסף פ"1(כזב

 זמה ברבר ישראל את להכשיל עצה השיא בלעם וכן עבירה לדברשמתאווה

 שהיה ואלמלא וכוז בלעם בדבר ישראל לבני היו הנה הן פ"ז( ל"א )שםשני
 רבבות כמה שהפיל רמים איש שיקרא וראוי כן* יועץ היה לא בזטהועטוף

 כ"ר( נ"ה )תחלים נאמר תלמידיו ועל ועליו בעצתו מקין גנרמת במנפהמישראל
 הארם ו*טי ימיהם יחצו לא ומרסה דמים אנשי שחה לבאר תורידם דןואתה
 1 שנים ל"נ בן והוא בלעם שנהרג )קם'ה( חלק בפיק ואסרו שנהשבעים

יהודה
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 מאחבצת חמישיפרקפרמי
 בארי ונבור כצבי רץ כנשר וקל ננטר עז ושי אוטר, חיטא בן יהורהבג

 לגידכם פנים עז אומר, היה דיא י שבשטים אביך רצוןלעשות
 בית שיבנה אבותינו ואלהי אלהינו יי מלפרך רצון יהי 1 עדן לנן פניםובושת

 2 בתורתך חלקנו ותן ביטינו בסהרההמקדש

--

 הוה המפרש לפ* דגרפא הוה בסרר יכוי אומר תימדד בן יןקןך4ןקכג
 היה ושא ואה"כ וכה אוטר חיטא בן יהודה גרים תחלה)קמ"פ(

 בטשנה כתובה זו וטשנה הא הא ובן בנ בג בן דברי ואח"ם וכו, פנים עזאומר
 דברים בה מוסיפין )ק"ן( הללו במשניות אכל המסכתא טסיים ובהירושלמית

 רי פניפ עז בתורתך, חלקנו והן ער וכוי אומר חימא בן יהורה נסחם ווהאלו
 הגדוע ובן טמזר אומר עקיבא רי הנדוה נן אומר ירושע רי טמיר, אומראליעזר

 אליות כלם Sv1 פיני הר על אנותיו רגלי עמדו שלא בידוע אוטר אלעזררז
 אשה ונושא משפתחו את ופוגם זרעו את שפוסל למי אוי חיתם, והקב"הכותב
 אדם ופוף עולם ש3 בשבחו מדבר ואינו פסול הפוסל וכל לו הוגנתשאינו
 סי אשרי אומר יהודה רו עומדים, ד5 למיתה והכל לשחיפה בהטה ופוףלמות
 טן פוב בודם ונפפר פוב בשם גדל ליוצרו, רוח נחת עושה בתורהשעמלו
 לסוד טוב, טשסן שם פוב אי( זי )קהלת בחכמתו שלטה אמי ועליוהעולם
 לעתיר צדיקים של שכרן שמתן ודע הרבה שכר לך שיתנו כדי הרבהתינה
 לפום ער וכוי אוטר בנ בג בן וכוי לטקרא שנים חמש נן אוטר היה הואלבא,
 שארפ פעמים לגהנם פנים עז אוסר שהוא אעפ"י כנטר עז הוי אניא,צערא
 שטים לשם היא כ11 שעזות עבירה עוברי וליסר להוכיח פנים עז להיותצריך
 כארי ונבור כצבי ורץ גנשי וקל תתפתל, עקש עם כ"ז( ח"י כתהלים דרךעל

 ולא השתי פי( קי"פ )שם אומר הוא דור וכן שבשמים, אביך רציןלעשות
 ובטדרש למצות מקרימין הזריזין )קנ"א( ז"ל ואמרו מצותיך, לשמורהתטהמהתי

 ורין כנשרים, אבי יעלו כנשר וקל כח, 'חליפו הי וקויי כנמר עז הוי)קנ"ב(
 עז אומר היה הוא ע"כ, ייעפו ולא ילכו כארי 'ונבור יינעו, ולא ירוצוכצבי
 בפניו רשע איש העז כזפ( כ"א )משלי אוטר חוא שלטה וכן לנהנםפנים
 ירא וכן עדן לנן פנים ובוש לשאלה רשעים ישובו י"ח( פי )תהליםואוטר
 זו תחפאו לגלתי פניכם על ייאתו תהיה ובעבור כ"א( כ' )שמות אומרהוא

 נודעו )קנאי( אסרו וכבר ערן נן לנחול האדם את מביאה והיא פניםבושת
 שזכית כשם אוטר ודושא חמדים והטלי רחמנים ביישנים אלו מדות בנ'ישראל
 בטהרה ציון עירך בבנין שנזכה אלקנו הי טלפניך רצון יהי כך פניםלבושת

*יצינו
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אבות wsn~פרקפרטי
 שיש )קפח( בספרים הבינותי ושוב )קנ"ר( 1"ל דוסכ*ם פיגשה גןניטית
  והבנה אומר ואת"כ בתורתך הלקני שתתן מלפניך רצון יהי תחלה שאוטיספרים

 לגן פנים ובוש לנהגם פנים עז שאמי לפי לפרש לי ונראה וכוי עירךציון
 בושת לידי תכיאנו והיא בתורתך חלקנו שתתן מלפניך רצון יהי אמרערן
 ענוים ויספו בימנו בסהרה ציון תבנה זה ובשכר פנים טעזות וחוהיקמפנים,
 מאי גבי אחר בענין וכו' כנמר עז הוי טפיש )קנ"ו( פסחים ובערבי שטחהבהן
 עושה אבל התם דקאמר לבייוח תצטרך ואל חול שבתך עשה עקיבא רזדאסר

 בן יהודה כדתנן דהיסנא כסא פפא רב אמר ניהו וטאי ביתו בתוך שוע*דבי
 כטצוה לד1זה~ק כנמי עי הוי )קנ"ז(  ו"ל רשל ופיריצ וכה עז ווי אומרחיטא
 וכוי ממזר זה אומר אליעזר ר, פנים עז ע"כ, בירך שהיכולת מטה יותרזו

 זה אום- אליעזר רי פנים עז שם, שנוי וכך )קנ'ח( כלה נמסכת היאברייתא
 אחת פעם הנדה, ובן טמור אומר עקיבא ר, הנדה, בן אומר יורשע ריטמור
 ראשו כסה ואחר ראשו גלה אחר תינוקית שתי לפיהם ועכרו יושנין זקניםויו

 עקיבא ר, הנדה, בן אומר יהושע רי ממור, אליעזר רי אמר ראשו שגלהזה
 אמר זה דבר לומד לבך מלאך היאך עקיבא ר, לו אסרו הנדה ובן ממזראטר
 קטניות ומוכרת יושבת ומצאה תינוק אותו של אמו אצל הלך אקיימנו אנילהם
 לחיי מביאך אני ממך שואל שאני מה לי תאמרי אם בתי לה אטרבשוק
 לו אמרה סבו מה זה בנך לה אמר וכו,, בי השבע לו אמרה הנאהעולם

 שושביני, שהוא אחר עלי ובא בעלי טטגי ופירש נרה הייתי לשפהכשנכנסתי
 את שהכחיש עקיבא ר, היה נרול אמרו הנרה ובן ממזר תינוק אותונמצא
 יוסף בן לעקיבא סירו שגלה ישיאל אלקי הי ברוך אמרו שעה באותהרבותיו
 הר על אבותיו רגלי עמרו שלא בירוע אומר אלעזר ר' ע"כ, ליראי' ה'סור
 זורמתם פסקה היא וזו פנים בשת של זו טרה ישיאל קבלו פיני שמהרסיני

 לך שאין יורשתם פסקה סיני הר על שעמרו ישראל )קנ"ם( זש5 חכטיפשאמרו
 עשיה בפרק היא מימרא וכוי כוחנ אליהו כולם ועל פנים מעזות גדולהונהמא
 כל המנונא רב אמר התם, איתא והכי השנונא רב אמרה )ק"פ( בקדושיןיוהפין
 אליהו כולם ועל רוצעו והקב"ה כופתו אליהו לו הוגנת שאינה אשההנוודא
 וכל משפחתו את ופוגם זרעו את שפוסל למי לו אוי חותם והקב"הכותב
 ומעשה פוסל, בטוסו שמואל ואמר עולם, של בשכחו מדבר ואינו פסולהבופל
 ונטצא עבד שד"א יהודה רב עליו והכריז עבריי אדם לבני קורא שהיהבאחר
 או מטזרים הם אם כותב אליהו אלו פנים עזי כל על כולם ועל ע"ככדבריו

 למי לו או ידו, על ומחתים הותם ולחנ"ה רעים 3אהף ק31יה5 או 3רח33י
שפוסל
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 מבאבדת חמישיפרקמרמי
 אשה ופרכא משפחתו את ופינם שפחה או ממזרת שנושא זרעו אתשפוסל
 לזמר תימק נאמן )קס"א* כתונות ובמסכת פסולה כלומר לו הוננתשאינה
 שנשא האחים מן אחר קציצה ניצי יבין דתנו פלוג* של בקציצהשאכלנו
 ושוברין פירות מלאח חבית ומביאין המשפחה בני באים לו הוגנת שאינהאשה
 פלוני אחינו שמעו ישראל בית אחינו ואומרים עיר של רובבה באמצעאותה
 באו בגרענו ורעו יתערב שמא אגו ומתיראים לו הוגנת שאיגה אשהנושא
 קציצה היא זו בזרענו זרעו יתערב שלא כדי לרורות דוגמא לכסופולו

 טפשפההו נקצץ היה זה שבדבר קציצה 81עס ע"כ עליה להעיר נאמןשהת.נוק
 מנרשה שהיה שבשעה אומר 3קם"ג4 קדושין מסכת של ובירושלמי)קס"ב(

 פסול הפוסל וכל למשפחתו, פלוני חזר ואומרים זה ענין כן כמו עושיןהיו
 עוכר זה האתה י"ז4 י"ח אי )מלכים לאליהו אומר אחאב וכן פוסלשבמומו
 כיון תליא בהא כהא עולם של בשבחו מדבר ואינו העוכר, היה והואישיאל
 והלא ללשונו יתרון ומה בשבחן טיבר אינו הרי הבריות את לפסולשרוצה

 ברכות בטטכת עומרים הס למיתה והכל לשחיפה נהסה וסוף למות איםסוף
 בשבחו מרבר שאינו רע ואכסנאי אושפיזי פרח כטה אומר פוב אכסנא)קמ"ר(
 אוטר יהורה רז ביתו, ובשביל בשבילו אלא פרה לא שפרה מה כל אומי עולםשל
 לעפל ארם צחות דרך )קס"ה, זצ"ל יונה רי אמר וכן בתירה שעמלו מיאשרי
 עושה בתורה שעמל כיון ליוצרו רוה נחת עושה בתויה שעמלו מי אשרייולד
 מסתמק שאינו ליוצרו רוח גהת עושה )קס"1( נורם", ויש ליוצרן רוחנחת

 רוח גחת עושה פעם וזה הטעשה יהיה התלמור עם אלא נלבר בתורהבעמלו
 שם לידי טניאתו שהתורה העולם מן פיכ בשם ונפפר פוב בשם גדלליוצרו,
 צריקים של שכרן מתן ורע הרבה שכר לך שיתנו כר הרבה תורה למודפוב

 האמתי השכר כי יבעופ אל הזה נעולם שנר לו יהיה לא ואס לבאלעתזד
 )קמא( כתיבות ובמסכת למקרא שנים חמש ,בן אומר היה הוא הבא,בעולם

אם-
 קבל שית בר תקבל לא משית בציר שילת בר שמואל לרב רב ליה

 להייו עמו ירדת כשור נרולות לניטות הליעפהו כלוטר תירא, כי ליואוספי
 בן קאטר דהכא דג,מרות שני בין לחרץ לנו ויש שילמור עד ולרדותולהכותו
 יבן )קפ"ח( אומרי, יש וכוי תקבי לא משית נציר קאמר והתם למקראהמש
 שנכנס דמם דקאטר שית בר והיינו שלמות שנים חמש בן הכא דקאמרתטש
 עטו לנלגל הכא דקאמר חמש רבן )קס"פ( אומרים ויש אחל יום ששיתבשנה
 שניפ כחטש למשניך עשר בן לחייו עמו לירד התם דקאטר שית וברכנחת
 אותה ושונה משנה יתחיל ואח"כ שללות עשר כן שיהיה עד מקראקורא

pgn
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אבות w~bnפרקפרמי
 בן למשנד שנים עשר בן למקרא שנים חמש נן אוטה טה הדאנד

 עשרה שמנה בן לתלמיד עשרה חמש בן למצות עשרהשלש
 לעצה חמשים בן לבינה איבעים בן לכח שלשים ב, לרדוף עשרים נןלחתה
 בן לשוח תשעים בן לנכורה שמונים בן לשינה שבעים בן לזקנה ששיםבן

 ן העולם מן וכמל ועבי מת כאלומאה

 שכל תלמוד ילמוד  שלטות שנה טי בן  וכשיהיה שלמות אחרות שניםחסש
 ולכך )ק"ע( רואה איני שוכ שנים המש כהלסוד יפה סימן ראה שלאתלטיד
 ולסדו תלמיד ואה"צ למשנה שניס חטש ושוב למקרא שנים תטש לונותנין
 אומר אהד וכתוב שנה ועשרים המש מכן אומי אחר כתוב מהלוים  הרברזה

 כל העכורות ללמוד אותו שטהנכין לחנוך ב"ה נן כיצר הא שנה שלושיםסבן
 ומעתה שנים המש כל בחנוכה הה-גל שכנר לעבדה שלשים ובן שניםהטש
 ובכתובות למשנה עשר נן קאמר הכא וא"ת )קע"א( הקדש עבורת לענדיודע
 מאין להייו עמו לירד סיירי דהתם וי"ל למשנה י"נ בן )קע*נ(קאטר

 סכן עמו ימנלנלין ננחת עמו לנלנל איירי והכא הריטר סכר אלא להייועטו יורדיי
 המצות בכל חויב אחד ויום שגה י"ג שבן למצות שנה עשרה שלש בןעשר,

 בהם שכתיב )קעע( שכם במעשה ולוי משמעון זה דבר ולמרושבתורה
 '*נ בן לוי שהיה )קע"ד( עולם בסדר ומוכיח חרבו איש כשה( ל"ד)בראשית

 בעונשי ודווקא עונשין בכל להתחייב איש נקרא שנה י"נ בן אומר נטצאתשנה
 עשרים בן שיהא עד עונשים אין מעלה של ביד בעונש* אבל מטה שלב"ר
 עשרים מכן פחות על נזרה ננזק שלא דגמרבר מדור זה דבר ולמרושנה

 אתר פ'י בו ויש השמים מן אותו שרודפיי לרדוף עשרים בן פעם וזה)קערה(
 שנה יע שנן )קעייז( הוו יע בנמפריא זו לי יצרתי זו עם ובמדרשקעע(
 שפירשת, כמו לתלמוד שנה עשרה חמש בן במצות לרמחייב עם נקראופעלה

 קצבה ר"למוד לחכמת ואין תלמוד ללמור לו יש ומעלה שנח פץשמבן
 הדד טה תלמוד זה י"פ( הי )משלי עת בכל ירווך דדיה )קע,ה( הזילודרשו
 בי עומק שאתה זמן כל התלמוד כך הלב מוצא אהה בו ממשמש שאתה זמןכל
 ארם י"ח כנגד )קע"פ( ז"ל רשל פי' לחופה עשרה שמנה בן פעם. בו מוצאאתה

 את אלקים הי ויבן ער אדם נעשה אלקים טויאמר בראשית בפרשתהצהובים
 עיון וצריך ע"כ לדרשה והשאר לגופיה חד דל הם יש5 תאסר ואםהצלע

 יקח בבתוליה אשח והוא )קם"א( ובמדרש )ק"ת( מצאתי' ולאשבקשתיז
 טחבראי דעריפנא האי )קפ"כ( חסדא רב ראמי והא הוו טח בניטפריאוהו"א

דנפיבנא
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מגאמת חמישיפיקפרסי
 ובלה ומיס תהזי ובה בה רכלה נה והפך בה הפך אומי, בנ בבג בבןכס

 ; הימנה פוגה מרה לך שאין תזוע לה ומנהבה
 1 אנרא צערא לפם אומר, הא דכא בבןכו

 בעיניה, שיא לשפנא אמינה הוה ארבסר בר נסיבנא ואלו שתסי ברדנסיבנא
 כצוארו ריריים )קפ"נ( שאמרן וכמו תורה ללמוד יכול איני אשה הנושאמ"מ

 שני כענין שנים גי ילמוד ולפחות לתלמור שנה פ"ו וסבן בתורהויעסוק
 ואה"כ ספר וללמדם רי( אי )שם ואומי ש5ש שנים ולנדלם הי( אי)רפאל
 שיעמוד ער אשה ישא לא אטרת ואי לחופה י"ה בן אומר נמצאת אשהישא

 מהא ראיה להביא יש נתלמורו פונ סיטן שרואה זטן שזהו שנים חמשתלמוד

 יושב שנה עשרים עד ישמעאל רי דני תנא )קפ"ר( דקדושץ בפ"קראמרינן
 נשא ולא שנה לעשרים שהניע כיון אשה ישא טחי לארם וטצפההקב"ה

 שנה פ"ו סנן שנים גי ילטוד הילכך זה של עצמותיו תפח הקב"ה אמראשה

 ודברים עשרים, יעבור לא )י( ולמרבה חופה יעשה י"ח ובן י"ח בן שיהיהעד

 למעלה פירשנו כבר לרדוף, a'~wV בן )קפ"ה( דקידושין בפ"ק יהבארואלו

 עבירה עכר אם טפה של ב"ר אותו שמענישיז זמן והוא למצות שנה "נשבן

 ד"א ם, השט טן שיררפודן לרדוף וזדן עשרים בן ער מעלה של ב"ראבל

 שנה וכבר שנים בשתי והוליד י"ח בן אשה שנשא טזונוהיי אחרלרדוף

 שנשא מזונותיי אחר לרדוף )קפ"ז( ד"א )קפ"ו(, ארין, בררך יעפוקתלמודו

 ד"א לרדוף, יכול עשיים ובשנת י88 שנת כל אשתו את ושמח טה בןאשה

 בן מעשה, לידי שטביא תלמור לסר שכנר פובים מעשים אחר לרדוף)קפ*ח(
 שנה שלשים סבן נ'( די )בטדבר בהם שני מלוים לן מנא לכחשלשים

 עבדה לעבר צבא לצבא הבא כל אותם תפקור שנה חטשים בן עדופעלה
 לבינה אובעים בן )קפ"פ( שנה שלשים ער ננמר הארם כח שאין סוערבאהב
 מה וכל מרכנה בסעשה עצטו לדגהיג לאדם ראוי שאין )ק"ץ( SW1 רט"הפי,

 ד"א 1wp, בינה הנקראת היא ווו ואילך שנה טאיבעים אלא בה תלוישהוא

 )דברים הארבעים בשנת לישראל סשה להם שאסר לבינה ארבעים בן)קצ"א(

 דוה היום עד לשסוע ואונים לראות ועינים לדעת לב לכם הי נתן ולא מ(כזפ

 שמע ארבעים ער רבו דעת על עוטר אדם שאין טכאן )קצ"ב( רז"לואסרו

 חמשים וטבן כ"ה( חי )נסדבר נהם שני מלוים 5ן מנא לעצה חמשיםבן

 ודרשו אחיו את ושרת כ.ו( חי )שם ואומר עוד יעבד ולא העברה טצבאישיב

sfft)ישנ, תזקנה ששים בן וטלמדן, עצה משיאן שהיה זה ששרות )קצ"נ 
לטיוב
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אבות חשישיפרקפרמי
 שנעים כן ששים, בנימפריא בכל"ח קבי אלי בכיח תנא מה( ה)איוב
 שבעים בהם שנותינו ימי יי( צי )תהלים כהא לנכורה, שמנים בןלשינה
 וכתיב שנה שבעים ימיו היו המלך דוד והנה שנה שטונים בננורות ואםשנה
 שבעים בן הוי פונה בשיבה ]רוד[ 1.מת כ"ח( כ"פ אי הימים )דבריביה

 לאכול כה בו אין לננורות אדם שהגיע כיון )קצ"ד( ז"ל ואמרולשיבה,
 )קצ"ה( ז"ל ורמ"ה לננורה, שמנים בן הוי הי הוא עבודתו הקב"ה ומכהולשתות

 לשוח תשעים בן ע"כ, לעצמו לחוש וצריך שנים לגבורות זה נכנפ ככרפי'

 נפלה לשיחה ולא שיחה לשון לשוח אלא מעשה ולעשות למלאכה ראויאין
 ימין לצד נקורה בשי"ן לשוה ויש חכמה, ולדבר תורה לרברי אלאאסרו

 )קצ"ו( לקבר אמר כאלו וסערה שיח מלשון וי"מ וכפיף שחוח לדלוךומפרש
 בג בג שנן שמעתי וכוי בג בג בן העולם מן וכפל ועכר טת כאלו סאהבן
 הא בן שהוא ואמרו וגיורות גר בן ב"ג ב"ג ונוטריקון )קצ"ז( וגיורות נר בןהיה

 לכנות ררך וכן ד"א אחר כל בשם שנתוסף שרה ובן אברהם בן כלומרהא
 זצ"ל טורי בן נרו יהודה ר, החכם מפי )קצ"ח( אבינו אברהם בןלנוזים

 הכולא כתורה, לעסוק לארם יש ימיו שכל הפעם בה, והפוך כה הפוך)קצ"פ(
 טלשון ובלי שיבה, טלשין סיב בה, ובלי וסיב בה, קנועות החכמות שכלבה,

 שני כענין תהזי ובה תויה, בתלמור ימיו ויבלה שיזקין בפוב ימיהםיבללו
 שני כענין תזוז לא ומנה מתורתך נפלאות ואביפה עיני גל י"ח( קי"פלתהלים
 הימנה, פובה מרה לך שאין מפיך, הזה התורה ספר ימוש לא חי( אי)ייפשע

 ואומר תעזובו אל תירתי לכם נתתי פוג לקח כי ני( די )פשלי שניכענין
 אומר הא הא בן וכסף, זהב מאלפ. פיך תורת לי פוב ע"ב( קי"פ)תהלים

 מתקיימת התורה א.ן באהל ימות כי אדם )ר,( אמרן הרי אגרא, צעראלפום
 אומר הוא וכן עליה עצמו שמחיה במי ולא עליה עצמו שמסיח נטיאלא

 עטרה חכטתי אף )ר'א( רז"ל ודרשו החיים בארץ תטצא ולא י"נ( כ"ח)איונ
 זרוק בנו את הקרוש רבינו צוה וכן לי, עמדה היא באף שלמדתי הכמהלי

 שהינע נותן והדין סיני, מרי כנתינתה איטה מתוך שילטדו כדי בתלמידיםסרה
 שמח עכשו הוא מיצר ואם בעמלו פוב שכר לו שיש עליה ומצטערבתורה
 ולא מצאתי תאמן, אל מצאתי ולא ינעתי האומר )נ"ב( ואמיו זמן לאחרהוא
 : )ר"ג( תל.ת חמשי פרק תם פיקאי סליק תאמן, ומצאתי ינעתי תאמן, אלינעת.

 תושכחחא. ורבה אוריתא עלטא לטרי טטכתאמשיקא

ןי4==-י---
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 ובאורים.הגהות
 : ע"6 34 וף6(
 : טץנ כי6 דףנ(
 : לסתסנ"ן 36וח וזגגן וערי עחערע'ג(
 : נענוק שכחנכו ו)סעייןד(

 6לר מתורס על 3פיווע סמירום זס סינוס סבא ולפשר סוקפחיסמוקגר
 : חיד"6 סג6וןסוכירו

 : 36ומפירועו(
 : ובר"ח ע"6 ק"ת קנסדריןס
 ד"ס b~u יי דף ע"( ערם"' 6כן ועדרס'ס גס"ק עקור or עגור ע65תי ל6ה(

 ג"כ שסניך h~o ג'ל פי 6דר"ן על רקעים כק6 ועי סכי. תוכחלחו))ריס
9Db"סוס : 

 : סוקפתי סעוקגרע(
 : וער* עחער עין'(
 : לססטנ"ן 5טמ עגן גם'6(

 : טןנ עה יף נרטחי"
 : וערי ויחזור נםיג(
 : סיג awS פר.קיד(
 : ל"ג עי ת"ו פרקעו(
(rg,ס*3 ל"ג פ : 
 וקני Pehb טל נקיועח עטי חסינ bp 4ח וש ישח ש מסליסנמורםק(

 % גי תסיג וק6 סיס סל טניס חטיי bp נחרץ עזם א ח4קיססעדרסיס
 פרדס סל 1ל6 קרס קל מניס bSh חטינ קbS 6 631ירך 36יטלך וטלפיעם

 שיו קנות ענן ויריץ טיס קטלס נפיתם חסינ bp ל6 סתקומוס וגלניולנישלך
 סכע: ט40ס עררם על נשי טלקסס יוגב רנכו nwD עלג*כ

 : סיאנס כפירוטחס
 : 5טמ עגן ומץ'ן(

 2 נסטנץ 6טמ סרנן א SD סקסם וכע 3קר6 ומונחו ל%1מיענפיהם

נסמפט
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 : מתכנס נשרוטכ6(
 : נתנא עיין מלוי עקיר ף סייטכ3(
 : סלכו נתנא עייןכנ(
 סגיהם DS' לנו" נתפרט "ל6 טכחנ %ס ז"ל רט"י כוונת ג"כ סוס וספסרכר(

 ו6נומ חמ,וע5 3תררסיס קרי (יל שבים כקים וקילו הים עלסתסנס
 : נמןדף

 : מתכנס נמירוסכס(
 : נתנול עלו עייןכו(
 עס"מ ורק" ג6 פ' זוערח6 ופק'קח6 סלילם נחלי וימי פי רנתי פקיקח6כז(

 :קס
 : כ"ג קיק לעיל עייןכח(
 : גטלח שכע(
 : ס"נ ל"ג פרקל(
(bS'סתו5ל תדרס ע : 
 : 6וכקלוק חרגוסלנ(
(asכ"3 קיק לעיל עיין : 
 : מץ, טץ דףלד(
 : ס"6 ל"ד פילס(
 לס לימן ~יכיס סיו מקודם נער ערית תעונרמ 5סס ו)ת6ווח מיחס וקילולו(

 עיין 6כילס וליקורי י"כ לעבין פיח ניושן כר5ערינן כפסעו קככמעפני
 : לסמטנץ 5נומ%נן

 חל3 ילין ול6 מפקוק על טחרגס סחרגוס תדגרי טסוכיח וערי עחזור זמיןלז(

 גני על קדטיס ליכח סטין עתדנח6 נר יניחון 1לaw~ 6) )סתוםחני
 : מעולס קרס נטר מקריח ל6 והע"כ זחכן ענר טכגר 6ף פוקלןסתזנח

 קעטין תוסמר סרס"ג סס איין 11)ס וטרי עחזיר ועיין מץנ "3 דףלח(
 : י5לעמויטן

 : ס"YD 6י0
 : ע"ג ק"ת דף עכיוחע(
 : תדע להכול מלקוריןע8(
 : מהנ טץ3ע6(

ע"
 : pg"( טץ, נ)"1 פקחיס

 : ע"נ נ"ע סעידמג(
ש
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 יע"
 ! 6נהז ענן

 : מהנ כ"6 דףעם(
 : סס יותץתו(
 : טסע((
 : עסעת(
 וכטכס כחג 04 פרק ונ6רר"כ h'D וקסלח פ"י ויקרץ פ"ס נר6סזח ת"רווט(

 דף יותץ ורע"י טס חקר 5סגח פיהם ועיין רווחים ווסחחויס)וסתחויס
 : ועעחחויס ד"ס נף6כ"6
 : ל"מפי
 : 5טח gn'Dכ6(
 : 36וח תגן טףננ(
 דווקא ללון עסולרכו עפכי סכק 06 סס1לרס כחנ נ"י סרס"ג עףר 61"6כ83(

 : ע"נ כ"ס פקחיס כפרס"ינירוסלס
 : טץ6 כ"6 דףכג(
 : 3יוע5נד(
 : טץ, כ"6 טסנס(
 : נתגא תודחו עכחנחי עס עייןנו(
 : י"ג ע' נר5טהז עס'ח רוונ"ן עייןכ0
 : 36וח עגן עייןנח(
 : יי"טנט(

(bpינוקז יס" פירוק ע"ן : 
 ; ומג"ד יוכס רכנו עייןקנ(
 : סטהס א ז"ל ס5י לגי כמג סיכן ידעתי bSקנ(
 : סלום נוס עיין 6ומיוח כ"ג 6לו סכמנ ג6ק יהדס רי חם'פ כחנ ערךקד(
 : קי"י ק" p'S) )רשק סג6וניס חעוטמ ע'קם(
 : b13D עייןס(
 : סרג 2טס טעו5ל נמריט טנ5ס(
 : וטרי עחזור ונ"נקח(
 ; 6טח עגן ע"ןקק(
 מר דף נפקחיס כרעוכח ישדס רני ס"כו עטויס נ5נמ אנח 16ערין*סע(

 ען נף6ס תסיס קננתי יסודם רני לקנרמ עעס טס 66ע זס ו5ג3טה6.
לקימום
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 דנרים לכעס גדול מרך 13 סיס ד35ח לטיטחיס מיל ישרם רני .נ6עח6ט5,סן
 1eh ))ו5י6ין ב))קדט קרן נע65 06 עעיר31ין " נפרק סוער כדוטנקוו;מס

 6ת פוחח ע"6 כ"3 3קנסדר.1 ריי ק6ער טריפס חייגי לענין וכן ען טל353ם
 קועס טל פיס למוך כחכו נרכל טל טכלנוק קוער עאנ י"ע ~קונס ב35מפיסו
 טל וכענוק שס 6ח פתחו נ5נמ oa מחוקי ופירסו סע6רריס עיס לסקקוחסכדי
 כקיע ולשכך 353ת סיס גדול יורך ז6"כ תקגור על6 כדי שם לחוך כתנוברזל
 ho'h דערונין נ"נ ס' ח"י פי ונתוקפם6 סעיס נירי ננר6 ר,סונס ט35םר8י

 )1'כן טיסי)כו )וס על לפס וסין נטעים סחלויין כסררין תרונוח וסלכונ(2(ס"ל:
 לbo 16 סוית ))ס ק))ייח6 35ח6 %חעניר 53גם6 35ם1W1b 6 יסוטע ריסיס

 : לדגרינו ר6יס ו)ו(ס ט'כ סווחגריס
 O'npD מס"ס רנרי ע"כ יסודק רני י"6 נעקום יונס ישנו רס"י גרקו וכןע6(

 :מכ"ל
 : פפערצנ ט"ק נכת"י hD'S וכןעג(
 6ל6 סלנו נחוק' פינס חוקי נטס ("ל סרג ודגרי ע"3 עה דף נרטמעג(

 עיסו : ת"ל רמכי6 ד"ס )מ3 ע"( דף נרכוח חקיד יהנדס ריבמוקשם
 טעינו פולריס יט עוh~'h 63 ניני וסכי עקיר רני (ס 6ין וכוי רנקעוךלעריס
 סרנ דברי קפק ונלי סנגל נפקוס nb~o נתוקי ג"כ 6ים' הע עכ"ל נחןרני

 סר6ט: רנו עמוקןנט36ין
 נ ש'3 כ68י6%1

 : ע"3 עץ דףעם(
 טסים סנרולס לחועלם פיס ג"כ וע(ס ע"6 ונסרנס ל8ח נ"א ספח מ"6עו(

 וע' טניס נירי ננל6ם ססיחס למעוס 6ין ybl סעקדט למרךלס5נמ
 : ע' קוק S'DSעטהכ

 :  עירוגין קוף ירוטלעי וע" מ"י נ"ר  רףטמ(
 : מסעת(
 גיוס ומעכס 63עם כחג ומס פ"נ 6ליע(ר ררי פרקי על s"5r סרג טוכסעע(

 וכנר וע(יקין כחוכם עכחנ, כחנ, קטת, עטם ען, נ6ר חסינ וק6סמכי
 ממעסיי 3ין דסייפ ניס"ט ניעת כחוג מסיס ומניס  עסרד"ל סגנון 3(ססיגים

 נפי זצ"ל סולוויען עסר"ט סרס"ג (ס וסנים סטני ניוס וכמג עעסוס))עחיק
 : עטכחיכו גל ועריעחער

 . עא כאסחולין

 : )ף6 ק"ג דף שחטןי
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 ! 4"3 סי ג"ז 9פ3,
 : סת"ל ))ררס עיסג(
 : פיס")ופד(
(ODכוונח וכנר6ס חכעס ח5י סחכס ט6לח גריק סחכתס טעי ספניניס 3תגחר 

 : סכ"ל תקוט עלסר3
 : טתו6ל 3יררט סו63פו(
 6דר"נ: נסס סרג טסני6 )נס eb~n ל6 לפניכו 6טי נחן דר' 36וח בכוקחחפ((
 : 6נומ ))גן עי יוכס לננופח(
 : עפרע Sb 6גרסס ויס)וע )ופקוק ר6יס סמ6 וסו6 סתו6ל )נדרס ע'פע(
 : פירט"' גמ5(
 : ת"ו סחורס קנין ופלק ע"6 ק"ד וחולין ע"6 ע"ו תנלס65(
 : וערי תח~ל 1מ5ג(.

 : ע"3 (' דף קנסדרין5ד(
 : ס"ז פ"6 חגינס 3ירוטלתי 5"ל5ס(
 : י"3 סי rtts פן%(
 : טץב 4ד זנחיס5((
 : ונת"ס י"נ תסנס פ"6 עריוח5ח(
 : לימ' טנידנו ספכיניס 3ת3חרלע(
 bSn כחוניס ר' nSDni נוקח על נ6ס פירוט ר"ח קיי יו"ו קופל טי"ח-חחס עייןק(

 3"3 סט'ק רנרי ע"פ חכוקחי טפירט חנרי ני ויטעחו סלכס גדנר6כטל
 : ורנ6 עילט ררי ))עסס ע"3קל"ג

(hpטתו6ל תדרט עיין  : 
 סני6ס ע"ג פ*( שגיעיח %ק תלכי 3ן עסר"י סרנ עץ,1 ל' רף כמונוחקג(

 : תקוס סר,ס ל6 6כן סירוטל))י נעסנ"כ
 bS1 ניתסלתי ול6 נננלי hS ))65חיס hS לקחורס 1ל6 רל6כלס לרטס ס6יקג(

 ד6יקור ידין תוקרין 6ין ר"ס ש" ל"ע דף נקוכס סני6ס ורס"י כסכיסנחורמ
 סני6 וסר"ק רטניעיח ))"ג פ"ז עסתקכס תקתע תר"ק טניעיח נפירומקחורס
 רל6כלס ל16 חטינ hS ז"ל סרת3"ס 631))מ לקחורס ול, דל6כלס דרט6ג"כ
 לפרק דיע ו6פטי טלו, ת5וח נתנין 6ומו סבי6 זו סרענ"ן 6כן לקחורשול6
 DnD סוי דלסרע3"ס עטס עכלל סג6 ל6ו DS('l לסר)31"ן סר))3"ס נין סםלוגחיטץפ

 : 5ף קץק כץ פ' טביםמם סי סטלחן פ6מ המע ל6ו, סמגסרענ"ן
נמ
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 : ע"ג ל8ח פיקד(
 : עא כ'3 דף קועסקם(
 לטנוח סייגו טי6 0ה6 נ"ע טנועוח ))טנוחינו דלפי 60 עמל ידעתי bSקו(

 : 6דס %י לסלטה מידוע6ח
 : טהנ כ"ס יף סנושח ןק((
 : טש6 ל4ג דףקח(
 טל סש6 6נן קל סעיד על טא ס13עו' י"ס 6י כ"ז קנסדרין רט"י מסקע(

 כ'ק טנפות מרפ"י וקטם זס3 סל טסו6 36ן סעעוי על סקי סמעח36ן,

 )חדכ סידוע 6ח לטנומ גקנע טו6 אנוש סו6 6י(סו 6' כינו טס ונתקנס3'
 סע6ור סנורת יעיין כפיס"י בסיפך 1סו6 (ס3 טל סש6 136 טל עעוד על6ער
 %6ח מוי"י עיר יעיין קר6ע6טין ד' ; 65 רף ג' פרק ,6' חלק 6' כלל פ'גל
 וז"ל ק"ג רל"6 ק" נייד פקק דסעחנר קלס סס-צ על גס 6כן (', "קנספיד
 על לקעת כס3ע 06 וכן 6עס blon 6יס )ל כגון לוידס סירופ 6ח לסכויגטנע
 כג)1ר6 דל6 חס עכ"ל סי6 סנועו' סוי סייס פסס טניס על כנון ידועדגר

 וסקל טו6 טפש ט% רסק"ע לוויל הלפסי 6עס ססו6 6יט כעו רקלננעי6
 קנועי עפרת 3י 1' רף נחתורס ע5ש ירס"י ונפרע קטם ע"כ רס"י 36לביתך
 נקנסררין, פרס"י גגך טנועומ כנגאל חש כסף סל ססו6 6נן סל עע1ד SDטי6
 bnb~ עיון לטיך רייכ  קכסררין הח"י עם  לרשות לפקר 3תעורס רטשי 53עח6כן
 3על6ס ליפרח טיס DD(' כטף טל רנקיע ויע ~qp טל  נס"ירס הס"מןימ
 יעקוש 5סלחכות ענחות סוסי טעפרט" כעו תסג ע6ק יתל הסייס 361ןכטף
 וכויו סנסררין 5רט"י סמל ס3ענוח עגערepo 5" 6נל ע"ס ככסף לנןמסיס
 סר3 ע6חי גבערנב 3))קו)נו 3ק~סדרין לרפ"י 3ע3ועוגז רה"י 3ין סקתירסכן

 . ק,ק,כגען דקיק 36.ד ף, Sp~r%סיחר
 : ל"ג דף ט3ח חי6 63עח קורץ ע'קע8(
 קדוקש פי כמניס נמורח סו6 ועקועו נכתונוח זס ע"ר ע65חי ל6קי(

 סלא רעו העשני וילקוע פס (ועלןומקיקת6

קי"
 : נחוקחי פי טבעוני ולקווו (וער60 ופקיקת6 כסכים מורת גם
 : עא( סימל a~b מעגן בםקינ(
 :. eub נפלקיג(

קי"
 : עעו5ל ערלם שין
 : ועף עשול ענןקעו(
 : 5עת ועגן 'שם למס שא

עאן
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 ! 6נו)ז וענן התקירי ר3 ע"ןקיז(
 לשלס מף6 ט' דף 33"3 כר6יח' סקל סלים סו6 לעני 1S'Db זס וסעידקיח(

Shרב"ט קי' יו"ד נסיע פקק וכן נסכם מסקל עליסיח מלחח עלית יתנע 
pap'דרי במילחות ועיין נ tbnh 'יסעתק חט6 כי וס' )נספטיס פ nSbn 'קי 

 : סת6ירי ר3 עייןקיט(
 : ע"3 כ"ע דף נרכוחקכ(
 : 6נ.ח נפ.רוםקכ6(
 : S~D ע' דף נדםקכנ(
 פיח פ6ס סעסנס D'S 3ט"6 רעם עינו פירס s~rir הרס"ג ))ו"ר 61"6קכנו;(

 זק סרי כליחד לו כומכי' 6לף אפילו דינר חקר לדחיס לו סיו ohת"ס

SIU'סר וסוך((יכול םל6 כדי חכר לסאים לתת ע Sw'S תסקי v9)b סרליס 
 ; o~nh נטל רעס עינו (סו כ6חח לו ליחן.

 נסל רעס ידעיכו 6חר עעס נ"כ נחן יטה 6כן יונס יי3ינו רם"י פרסו וכןקכג(
 זולתו ס6חריס רולס אינו עום'ס )נעטיח טסלרקס טיורע DS'אחרים
 : סנרכוח עצמוןיחנרכו

 : תבוא ע'קכד(
 : D13h ענן שקכס(
 : קהת קיק לעיל עייןקכו(
 טעם וקפי* ענס))*ד ע%5ו 6דס י))כע 6ל ע"נ פ"נ אנח זע ט6תרו ע"דקם(

 )כן סכנתם ניח לו טיס חי 6))רו י"6 פרק רנס 5ר7 דרך ונעקכח6חח
 qSb ט סיס מעדרם ניס עימס חייג למס נכנק ותינו נעירו סברא(מניס

o~Dshוכיוס כנס 6חמ על )נ4מ רננות וריגי .: 

 ! י"6 פרק ד5"ר נעקכתקכח(
 : ע"נ ו' די נרכוח גםקכע(
 : עםקל(
 : טסקל6(
 6טס לסי))נשס רנסנס נפיי סו6 וכן סיס קשנ ומיינו יבחר צופ"ה s~sקלל

 ע"נ מ6 פ' D~V סיאנס פ' עיין .אלנהר צופיה והי מפנניהסערני
 : ע"נ פץ ופרס ע"ר פשוכלס
 יגיף וסס נמיו פ"נ re O'b1 שם ע"ז למרעב-ם פסענ עיין קטע 4לינ(

 ו שקסעא כלסלשן

10%
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 : ת"6 פ"כ ס3ת נעקכח סרת3"ס וכיפ טצפא*ה b?5קלד(
 : ס"ח פ"ת ורע 5טמקלס(
 : נ4ע 8נומ סר)ו3"ס נפי' סו6 וכן טנכל 5"לקלו(
(rspסמל נתקוס דרע 5טח : 
 : 5נוח ~tpb סע5ירי רנ S~h הכדפק טלעס על5כמ גמיןקלח(
 : ס613ילי ר3 שיןקלי(
 : וט"נ ש'6 ל"1 דף נלכוחקע(
 ; טף6 פ"ז דף bmtקע6(
 : סע5ילי לנ עייןקענ(
 זס: עדרס )וקור ידעחי bS כעחקתג(

 : י"6 כ"6 נר6טיח רענ"ן שקעה
 : 36ומ לת' סגחירס ננשקעס(
 :  וס"י ש" ,' לף גרטמקעו(
 : ע"ס כ"ע שקעז(
 : טף3 ק"ו קכסדריןקתח(
 סרו' לפכי היס ספק צ4 6סי סת6ירי י3 פירוס על סר3 סכוונח כ"לקעט(

3bplס)וקכח6 תטניוח נטל)וו וגכ6ן ; 3וס"ל כ16 וכמנ עענו hib 
 עעגס טעסו עך נג 3נ 3ן תטנמ עס  ולירפוס גדולה 3ריים6 נמוקפןע3קפלימ

 : ענ"ל פ"ו תטנס 6וחסעס
 ירוטל)ניח סתסנס קנינ פירוטו עטס כנר6ס 6סי חרי 3)נחז1ר סו6 וכןקח

 סכוקח6ומ העחיק 5סר טל)נס 3)ול6כח וו65חי ליס ור6ייס סרנ זכר6טך
 לניח נסקד)וס ו"ל טטערן כ"ע סחכס סזכיר כ6טר 6סכמי יוקף ריתסרב
 נענין )ו"ג דף תסניום נחקוני סקפר נקיף סכחנ תס 1עיי"ס 36וחסנחירס

 : 5נוח )וקכחקיוס
(h)p'סס חוקי ג"כ וע' טץ, 5י רף פקחיס ע : 

נ4"
 : 56לנו ססכיחיס נתררטיס ילhS 0"03 5 ע65מי bS זס עדרם

 : ע"6 ע"ע דף יגעומקנג(
 , ; סתסנס גפימסקנר(

 ; וסרוו"ס י)31"ס דס"י 3גרכךעקכס(
 : h#s קי"נ רףקע(
 נמ: סוי ד"ס סס פקחיס רס"יקם(
 '' : פ"3 רגמ* כלסקנח(

' 

wa
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 ! ע"6 ),ת"ו ט03קנס(
 : עא ש ד9קק(
 כ"ח דףקק8(

 : ננסי
 . ת6חו(חו סנרקי ולס ס"ס פ"5 קרולין ירוטלתיקקנ(
 : סמל נתקוסקקנ(
 ן ט~6 נזח דף.קקד(

 : 36וח 3פ"רוסקקס(
 : וער' תחצר ע'קקו(
 : ע"6 גי דףקק((
 קיי דעס יורס D~D1 וסיור ס"6 ח"ח ))ס' פ"6 וסרת3"ס מריף פקק וכןקקח(

 D~p דגר גאכ דק"ל טף6 גי דף כחונות חוק' ג"כ ועיין סי ק"קרת"ס
 יונס רננו חלעידי נטס סניך כחונות תקו53ס וססעס סלתות סנים חינם 'סי.כו
 ס3ן ס6חר 6ופמס נמם נ"ל סרותי וייטב לתקרן סניס חרס צנן סקוטש("ל
 ח5ק דנן 6ער ספני ונייעו3 כופין סיח ,))נר, S~b, תעע תעע טוחו תכניקיןחמס
 : לנמל סס62חי ום'פ סתוק' ליגרי תכווניס ד3ריסס א"כ קל)יח, חיםמיינו
 חתה 33ן לחלק קרפכו תקונלח נטעם תו63 כחונוח ריע63 עייןקקע(

 סעילס רקורד  חטט  3ן סבר ~ס  לכלין טים 3ר  וסייו טלתוח חקםלנן
e~b"טל לסמקתש סיעו  שובס  ספק התנתר טפס  3ן  י3ל 3%יו סיילו 

 :  ר3ן3ים
 : נמול כיר רף  סחויןקב(
(bDp:סם  
 ן כשי נ' רףקב3(

(a~eסם  מוסי  וכיין 5יי %  3ן  נבכין פ"3 סוד  רף  קלסררין  דייו  : 
 וירי: יהור וכיין  פ"3סבר(
 מ* סרג אחי ע"3 קכ"6 3"ש סמ"ק תדהרי ג"כ ויווכח ע"U~D 3 דף  ספחעכס(

 סנן ,טיפל קנזס קי' יו"ר בטונז חח"ק סג6ון דגרי על הגררכימנעל
 סיכל 6נל תדנה דור כנע לעעס עחודעיס לחמאס דוקק סיינו לעונט"עסייס
 קגמ , לעאק עחנגרס ורגעיו ל6 16 לעסיס מגיע 06 חילוק 6ין כפרסדקריך

eb3eVחי ק*י תא מכיסן ניסורם תרע או"ם ונם לעיל . 

~1Dp

 : יסר6י ph תלח13ס  סייס  לחייף  עסיס גן ספ' וערי עחןר עמן
 : לי עדע ל6 ועקועו ש )נררס ענ5 5נהו ונעגן סנחירס נניס גסקש(
 : טףג נ"ר עפושןקעת(

ישעכם
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 : 36וח נפייוטקעט(
 וגיידך לנופץ רחד וק6תר נפרתס 6דס עטר חסעס עחםי3 36וח ינגן עייןקפ(

 הקרם עד דסרי עו)ורח ניוקו)נס iffr כח)ר6ס ר"י סרג קועיח 631)נחלדרטס
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