
 מםאבותפרמי
 תזרוק. קניןמרק

 לעולם צדיקים כלם ועמך  שנאמר הבא, לעולם חלק להם יש ישיאיכל
 2 להתפאר יד3 מעשה מפע* נצר ארץ"רשו

 אומרן מאיר רבי , ובמשתנס בהם שבחר ברוך המשנה בישון חכמיםשנו
 העולם שכל אלא עור ולא הרנה לרברים זוכה לשטה נתורה העותקכל

 טשסח הבריות את אוהב המקום את איהב אהוב רע נקרא לו, הוא כדיכלו
 צדיק להיות ושכשרחב ויראה ענוה ומלבשהו הכריות את טשמח הטקו6את

 טאיר ר" וכמשנתם בהם שבחר ברוך המשנה בלשון חכמיםשני
 פפה שנין כשנחות כנסיות בבתי לשנות ישיאל בל נהגו וכויאוסר

 nDb נין שיש ולפי )כ'( שכת בכל אחר פיק אכוון טפכת )אי(לעצרת
 מהוך לק18 לפיכך p.b" חטשה אלא אבות במסכת ואין שבתית ששהלעצרת
 קנין סרק וקראווע אחד פרק אבות סטכת בעין סופרים רברי הברייתותדברי
 לפני טופר*ם דברי שנשסע לעצרת פסח בין אלו פרקים ללמוד נהגוהתורה נתנ" שבעצרת ולמי עצרת שלפני שבת ששית בשנת לשמתו )גי(תורה
 שתהיה וחכטו מוסר שטעו לע4 ח' )משלי אוטי הכתוב כענין תורהסחן
 אוהו ט*ין ויש )די( פשלי לקרות נדיו וכן ~חכטחנו. קודמת חטאנויראת

 6רק אגות מסכת של פרקים חטובה כננד שיהיה פרקיםלחמשה

~bm 
 בכ5

 הנאת ובארץשבת

"( 
 שבת וסקדיטיי בלגי חלקים לארבעה אווו לחלק סעו

 של ושבת ומשלי אבות מסייסיי שנתות ובארבע אבות מפכת בה לשמתא"י
 ההת רח' שנכנפה 5פי רות לקרות נווגין הששית השבת שהיא תורהקנין
 הראות ופורי השכינה כנפי תחת נננצו הורגינו בסתן אנו וכן השכינהכגפ*
 תצות חרשו עליה שקבלה תר* כגיספריא רואו שמה שנקרא אסר )יי("ל
 aw גה בם שנצפוו סצווז על יחיות טעות הר* לנו מצקה הורה בסתןוכן
 והברייתא המוצנה לשון המשנוע כלשק חכמים שנו תרינו הכל סך סצנת,ושבע
 חייא רז אחריו שפדרו ומה טשנה קרוי וקדוש יבם שפרר מה אלא ונאאחד
 "ג( 6"ל ובראשא סלומון ודוא ברייתא קרוי קשיא ובר נחן ורי אושעיאורן
 וגומא השה וותיק מי( טדגושניות מיץ דום שהברייהוח לברח ועיק החוצהייגס

 בהורה ודופק כל אופר מאיר רו 3חו( שפא אלירן בפדר דיא תורהשניז
 ר' )"( דחגיא אמרה )8י( רבו עקיבא ר, ונשפת הרנה לדברים יוכהלשמה
 אנל מניו על *לייהד שנהפכה לו נוח לשם" שלא העיסק גל אומרעקיבא
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אבות ששיפרקפרמי
 עצהותושיה מטנו ונהנין זכות לירי וטקיגתו החמא מן וטרחקתו תאמן ישרחפיר
 וטמשלה טלכות לו גבורה,ונותנת לי בינה אני ותושיה עצה ל* שנאמר ונגורהבינה
 ורילך דאמתגבר וכטהר פוסק שאינו כטעין ונעשה תורה רזי לו וסגלין דיןוחקור
 י הטעשים כל ע5 ומרוטמתו וטנרלתו עלבונו ע5 ומוהל רוח וארך צנועויצה
 לשמן ש5א אפיי ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם לי"א( אוטר יופגןרז

 כראי כלו העולם שכל (aww1) א5א עוד ולא לשמן בא לשמן שלאשמחוך
 הדבי לטה )י"ב( משל ומשלו עוקם יסוף וצדיק כשה( יי )טשלי שני לוהוא
 העולם אהד צדיק בשביל כן המחונה תעשה ידה שעל המחוגה לנקדתדוטה
 לצוות אלא נברא לא כלו העולם כל האדם כל זה כי )יע( ואמרומתקיים
 שני ריע נקיא לשטשני, אלה כל שניא ברוך )י"ר( זומא בן ואטרלזה

 אוהב אהב, אוהבי אני שני אהוב ד'. רעיך יקרו מה ולי יא( ק85פלתהלים
 הי את ואהבת הי( וי )רבריפ שני המקום לאהבת מניאות שהחורה המקוםאת
 )פשו( ואמנו כמוך לרעך ואהבת י"א( י"ח )ויקרא שני הבריות את אוהבדי,

 )פא( שאטיו וכסו הפובים במעשיו המקים את משמח בתורה, נדול כללזה

 ישטח ל"ר( קיד )תהלים ואומר ליוצרו רוח נחת עושה בתורה שעטפו סיאשרי
 לוקכ"ה לו אין )1"1( אסרו וכן דוהרה בעוסקי שמח הקב"ה כביכול בטעשיוהו

 ויתעצב ( ו ה )בראשית זה ובהפך בלבד הלכה של אמות ארבע אלאבעולטו
 ישטח צדיקים ברבות בי( כ"פ )משלי כאמיו הבריות את משסה לבו. אל41

 ואומר הי יראת חכטה ראשית י'( קי"א )תהלים שני ויראה ענוה טלבשהוהעם,

 בקו העומד צדיק, להיות ומכשרתו הי, .ראת ענוה עקב רן( כ"כ)טש5י

 ישר )"ה( האחרון לקו האמצעי סקו דגופה זה תסיר צחיק, נקראהאמצעי
 וכן )יאר( אחר ונאמן והסיד אחד, וצדיק שישר שונות בטלות ענין כפלונאמן
 פעט וזה חסיד שהיה סעד עניו סשה והאיש גי( שב )במדבר נאמרבמשה
 ד'( בי )חב1ק מפרש אני וכן ד"א נאטן ביתי בכל 4( יע )שם בו ונאסרטאד

 בסטון* ונאסן ארץ בדרך ישר )בי( רפא לחפירות, כשנופה יחיה באסופתוצדיק
 )כ"נ( ו"ט באסונה, ומעת נשאת אדם ש5 דעו שתחלת )כשא( ר4ל אסרווכן

 הדברים שמפתיר דבר מכפה רוח ונאטן ~UW י"א בפשלי שם כעניןונאמן
 דגשזר אלקים כבוד בי( כאז )שם אומר בוא הולמה וכן תורדו סחרישבהם
 חורה מתיי לנלות שלא לך לטה דרחטנא כבשי בהדי ע"נ( ר4ל ואסרודבר
 נאמן ביתי בכל זי( י"מ )נסדבר נביאים של רבן ע5 נאסר בזה כיוצאועל
 סאטן במקום תקועת יתד כע( כיב )ישעיה מלשון ונאסן )כצר( וי8מתא,

שדשה
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עאברוק ששיפרקפרמי
 ישי( ב"ה )משלי אוטר שהכתוב מזה תפך בו שבופח למי וקיים נאמןשהוא
 תעשה, לא ממצות שמזהירתו החפא, מן ומרחקתו צרה, ביום בונדטנ6ח

 ושא מובפח לשמה בתורה וההונה עשה במצות שמדריכתו זכות צידיומביאתו
 ואמרו המדרש לבית משנהו זה טנוול נך פגע אם )כ"ה( ואטרו יחפא,שלא

 ממנו ונהנין עון, משכחת שניהם ש*ניעת איץ דרך עם תורה תלמוד יפה)ב"ו(
 על אוטרח התורה שכן וגבורה בינה ותושיה עצה אותם שמלמר אדםבג.

 תושיה ההורה נקיאת גבורה לי נינה אני ותושיה עצה לי י"ר( חי )שםעצמה
 כבישת גבורת זו וי"ל נכורה ולי טאי תאמר ואם )כ"ז( אדם של כהושמתשת
 שליפים טעשרה לחכם תעוז והחכמה י"פ( זי )קהלת כאמרו גבורה פעם אוהיצר
 פי )שם ואומר מנעורה, הכמה סובה פיז( פי )שם ואומר בעיר היואשר

 וירד חכם עלה גבורי, עיר כע( כ"א (t~wo ואומר קרב, מכלי חכמהפובה י'"
 ד"א העולם, נשתת ידה שעל תושיה דיבורה שנקראת )כ"ח( וי"ט מבפחה,עוז

 מלכות לו ונותנת כ"א( חי )שם יש אוהב. להנחיל מנזרת העולם יישותשהיא
 וחקור ישורו שרים בי ימלוכו מלכים בי פיז( פ"ו ח' )שם כד"א וכוי,וטטשלה

 )מלכים הקב"ה לו כששאל שלמה וכן הדינין, בתורה גדול שמקצוע לפידין
 לב לעבדך ונתח פי( מ )שם ואמר המשפפ שאל לך אתן מה הי( נ'אי

 לחקור מניאתו שדיבורה דין והקור אומר כן על וכו' עטך אח לשפופלשמוע
 ודרשת ר'( י"ז )דברים אוטר הוא הכתוב וכן לאטהתן, ולהוציאן הדיניןעל

 וכו' וממשלה טלכות לו ונותנת עם קשור לפישו נפשך ואם ושאלתוחקרת
 אותו ודורשים חוקיי' העם וכל וגדולה וממשלה טלנות לו נותנתשהחורה

 שני סנניא עדיף חכם מ"פ( כאמרם תורה, רזי לו ומנלין ביניהם, דיןלעשות
 ואומר בגדול, נתלה קשן במי נחלה מי הכמה, לבב ונביא י"ב( צילתהלים

 קי"ם)תהלים

 י""
 סור "ס כ"ה )שם ואומר מתורתך נפלאות ואביפה עיני נל

 והולך שמחנבר וכנהר פוסק שאינו כמעין ונעשה להודיעם, ובריתו ליראיוהי
 צנוע, והוי מים, פלגי ברוהבות חוצה מעינותיך יפוצו 6"1( הו למשלישנ'

 8"1 )רברים אסרה שההורה רוח ורך חכסה, צנועים ואת ( ב "א .)שםכנאמר

 נררכי המתנהג וח"ח מאר עד טנונה האכפיות שמרת לנבך את תאיץ אלז0
 ומוחל רדום, היה אתה אף רחום יצא סה )לי( שררשו וכסו רוח רך הואהשם

 שאינו ת"ח כל יוהי בן שמעון ר' אמר )ל"א( דיוטא נ' בפיק עלבוני,על

 תקום לא חיי( ייפ ליקרא חוטר שרבהוב ומה ת"ח אינו כנחש ונופרניקם

 וצערא ומקשה שרי, דנופא בצערא אבל כתיב סטון נבי הושא תפורולא

 חרפתם שוסעים עולבים ואינם עלובים הם ת"ח )ליב( והחטיא שרי סידנופא
ואינס
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אבות ששיפרקפרמי
 חורב טהר יוצאת קול כת ויום יום בכל לוי, בן יתשע רני אמך3

 סי שכ5 תורה, של מעלנונה לבריות להם אוי ואימרתומכרזת
 ופרת יפה אשה הזיר באף זהג נום שנאמי נזוף נקרא בחורה עוסקשאינו

 על חיות ו1א אלהים מכתב ור5כתנ המה אלהים מעשה והלתת ואוטר, יפעם
 נתלמוד שעוסק 6י אלא הזיין בן לך r~NW הרות אלא היות תקרא אלהלדוו,

 )שופפים אוטר הכחוג ועליהם כיסורין ושטחים מאהבה עושים משיביןואינם
 ומקשה ביביה ליה רנקיפ ד4עולם ומשני השמש נצאת ואוהביו לנא(הו

 דמפייסי ומשני פשעיו ע4 לו ן מעביר מדותיו על המעביר גל רבאוהאטר
 טמנו בקשו ושיב אותו עיבו אם עלבוני, על ומוחל פעם וזה ע"כ, וטפייפליה

 וכן ולנפור לנקים לו יש זה קידם אבל בלבו וליפוי לנקום לו איןטחילה
 מה שאמרו בליעל לנני חשש שלא מה על שאול שנענש )ל'0אסרו
 ויעל א, י"א בתייה')שם וכחיב ל"א( ין אז )שמואל ניבזות זהיושיעט
 סלסלה ה' רן )משלי שני הטעשים כל על ומרוטמתו ומנרלתו העסתי,נחש

 : תושינך כאדיס וביןוהיוסמך
 לפי חורב, סהר יוצאת קול בת ויום יום בכל לוי בן יהושע ר' היכלך*3

 ויום יום בכל משם יוצאת קול בת לפיכך דבורה נתנהששם
 ואינם אותה עולבין שהם תויה של מעלבונה לבריות להם אוי ואומרתוטכרזה
 כסו נזוף פעם נזוף, זה הרי בתויה עוסק שאינו טי שכל ביב לעסוקרוצים
 שהוא אבוהי בו ונזף יי( ל"ו )בראשית אביו בו וינער )ל"ד( ותרנוםנעור
 והב נזם כ"ב( י"א )טשלי שני סמנו פורשיי אדם שבני כסנורה וסאופנעיר

 ואף נזם של נופריקון ררך נזוף שהוא זה מפסוק ראיה ומביא פעם וסיחבאף
 )ל"ה( יבמות במסכה שאמרו וכסו יפה באשה ד15רה את טכניםורגתובים

 באף זהב נזם כמו הפסוק ופעם בדו נטשלה שהתורה פובה אשה פונהכמח
 חכמה לקבל שראויים ארם בני כן ומלוכלך ספונף הוא והעי שכנופיחזיר

 פעם וסרת פעם וזה ללטור רוצים ואינם יפה באשה הכתוב אותםהסכנה
 מן שפירש בשה מדבר שהכתוב )ל"ו( ויש ההורה פעטי טללטוד סריםשדוי
 תאה סכנה שהכתוב וטפרשים יפה אשה אומי שדגהוב לפי כן ופירורוההורה
 ד1א מקובל ופירוש פעם וסרת אותו סכנה דיצרה מן וכשפירש שהאשה

 לבריות לחם אוי המשנה שאסיה למה טמנה ראיה להביא לא אבללפשק
 עסי נכנסי. הבריות ובכלל דבריו את הספוק אומי שבחכם תורה שלטעלבונה
 אפ אבסה לקבל סוכן ו1א אדם שכל שפירשתי כטו הפעם אלא ומההארץ

ייצח
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עאאבות ששיפרקפרקי
 נחליאל וטסתנה שנאמי מתעלה זה הרי תורה בתלמור שעוסק מי וכלתו-ה

 : במותומנחליאל
 'אחר רכור או אהד פסיק או אחת הלכה או אחר פ-ק מחבירו וקלוכ~ך4נ

 סלך בדוד טצינו שכן כבור, בו לנהג צריך אות אפילואו

 הנפטה מן האים וסותר )ל8ז( שפירשו וכסו יפיו וזהו בקל הן בטורח הןירצה
 הארסיי החוסר לצד רו:יפה האדם בין ההפרש שזדו האפפ שם הוא אין כיאין
 החכטה אפפ כלומי אין אומר כזה שהאדם הבהמה ובין תורה לומרואינו
 אפפ אומרים. שאין אין הם אוטי אין ובנהמה קכלה ולא לקבלה ראוישהיה
 והלחות ואומר חכמה לקבל ראויה היתה לא שמעולם החכמה הזוהבהמה
 )ל"ת( ח.רות אלא חיות חייי אל פ"ז( ל"ב )שמות וכיי המה אלקיםמעשה
 שומע אתה הן וטכלל תורח, בתלמור שעוסק ס. אלא חורין בן לךשאין
 נזוף ד"א כתודה עוסק שאינו מי כך חורין בן הוא בתייש שהעוסק כמולאו
 )נחמיה כד"א רחפנים כאהד לשמשו אליו מתקרכיי וזה טמנו פורשי,שנזוף
 שטכנים כסו חור לבן סתרנם חורים, אוחס מכנים שהשרים יהודה תירי י"ז(י"נ

 יי )קרית שם חורים בלשון המלכים משבחים מזו ונדולה חשוביי העםפחתי
 עבדי שהם המלך נערי ב'( ב' )אסתי מענין נער שמלכך ארץ אילךפ"1(

 לטלוכה, .דואוי כלומר הסננים מן שרגא חורין בן שסלכך איץ אשריךהמלך,
 אבל הם טקובלים ופירושים ושרים, סלך ממשא חפשי חחיין בן )פ8ל(וי"מ

 )ט'( עפא' אליות שבפדר הספייי בנימת ובייש המשנה בקשר ננוןהראשון

 זה הרי בתורה העוסק שכל בתויה שעומק סי אלא חורין בן לך שאיןדנרפיי
 לסדת הא בסות. ומנחליאל נחליאל וסטתנה י"מ( כ"א )במדבר שנימתעלא
 נחליאל וססהגה שני ושירה עלוי לשון דכא בטשנה השמי חורין נןשלשק
 נריבי כרוה שרים חפיוה באר היי( כשא )במדבר כתיב רפורט חקתנפרשת
 וררשו במיון ומנחליאל נחליאל וממתנה מתנה ומטרבר כמשענותם בטחוקקהעם

 בו רשין שתכל כסדנר עצמו משים ארם אם )ס"א( מעביין כיצר פרקכריש

 די נחלו בעתנה לו שנהנה וכיון טחנה וטמרבר שני בטחנה לו טשצאהחורה
 בפות.ואם וסנהליאל שגז לנרולה עולה רי שנחלו וכיון נחליאל, ומסחרהשני
 אוחו ששוקפין אלא עוד ולא מגיא ומבסות שני משפילו הקב"ה דעתודציפ

 סנכידצ הקב"ה בו הזי ואם המשיטוו פני על ונשקפה כי( 3"א )שם שניבקרקע

 4 עאכ ינשא גיא כל ר,( ם. )ישעיהשני

 )80נ( מפא אלידי נסדר המשנה פצעת פא כד יכי שעמיי הלומרג

אסל
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אבנת ששי%קפרסי

 ומיודעו אלופו רבו קראו בלבד דגיים שני אלא מאחיתפל לסר שיחישיאי
 דוד ומה וחומר, קל דביים והלא י ומיודעי אלופי כערכי אנוש ואתהשנאסר
 אלופי רבו קראו בלכד דברים שני אלא מאח.תפל למר שלא ישראלסלך

 אהד דבור או אחר פסוק או אחת הלכה או אחר פרק טהברו הווסרומיודעו,
 אלא כבור ואין כבור. בו לנרג שצריך וכמה כמה אחת על אחת אות אפילואו

 חורה אלא פונ ואין טוב. ינחלו ותמיטים ינחלו, חכמים כבוד שנאמרחורה
 1 תעובו אל תורתי לכס נחתי פוב לקח כישנאמר

 ינהלו ותטיטים ינחלו חכמים בבור שני המשנה בסוף בה טוסי8ין העולםאבל
 כזה פסוק משלי בספ- שאין חיטה והדבר תעזובו אל תורתי עד ונויפוב

 תשלומו חכמים ככוד רפסוק פוב ינחלו ותסיסים ינחלו חכמים כנורשיאסר
 רישא פוב ינחלו ותטיט.ם ופסוק ל"ה( גי )משלי קלון O'~D וכסליםד"א
 )שם פונ ימתקו ותמימים יפיל הוא בשחותו רע כריך ישרים טשנה הואהקרא
 זה פפוק ומפוף זה פסוק מראש עשו זו במשנה כן המופיפין ואלו "(כ"ח
 הרואה בפ-ק וכן לו, וקם הכפף ונתן שני בתלמוד אסרו פזו ונדולה אחרפסק.
 כאשר דויהי קיא והיינו הפה אחר והלנים ההלומות כל שני מה "יים)סע(
 אטרו דברים, שני טאה'ריפל למד וצרע. יע( מ"א )ביאשית היה כן לנופתר

 אטר יחידי בתורה עופק שהיה לרוד אהיתופל מצאו אחה פעם )ט*ד(במדרש
 של שונאיהם על חרב ל"ו( 0 )ירמיה ונואלו הבדים על חרב חבר לך ליתלו
 )תהלים שני ואתה אני בתורה נעסוק אלא בחורה ועוסקיי בבר בר שיושביית"ח
 הולך שהיה לדוד אחיתיפל מצאו אחרת פעם ושוב סוד נמתיק יחדו אשר פ"ו(נ*ה
 נהלך אלקים גית אלא מלך הדרת עם גרב לך ולית לו אמר לבדו הסררשלבית
 לצלויי אתית כי ליה דאמר דאמרי ואית ואתה אני נלך ארם כני ברגישתברנש
 רכתיב וטיודעו אלופו רבו וקראו ברגש נהלך אלקים בית )שם( ש0 ואזילרהיט
 ואתה הפסוק ומיי ומיורעי אלופי כערכי אנוש ואתה י*ד( מה )שם שנן קרא האיבתר
 אלופי מעתה תהיה הללו דברים שני סטך שלמרתי ולפי בתורה כערכיאנוש
 וידועים חכמים מענין וטיורעי ל"ג( ל"נ )איוב חכטה ואאלפך טגזית אלופיומיודעי
 בכית השיתין שפחח בשעה מאהיתופל דוד לטד אחד ודבי פע( אי)דברים
 מקל לתהום וישליך המפורש שם שיכתוב אותו ליסד התהום ועלהדטקדש
 בקדושה שנכתב שטי תורה אסיה לאשחר איש בין שלום להמיל וטהוחוטר
 בסוכה כראיתה וכטה כטה אחת על העולם לכל שלום לעשות המים עלימהה
 אותו למד ושוב עליהם רבו וקראו בתחלה לידו דמיינו וכשגי ייעומאהל

איוד,
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עבאבות ששיפרקפרמי
 ועל תשתה במאגורה ומים תאכל במלח פת תורה, של דרכה היא כסךי

 כן עשה אתה אם עטף אתה ובתורה תחיה צער וח.' תישן האיץי
 ג הבא לעולם לך ופוכ הזה בעולם אשריך לך ופובאשריך

 מה אבל יחר בלמדם סטנו לסר דברים כטה שהרי )מ"ו( השתין שלאותה
 אות דעל סאתי וכי )ט"ו( ובמדרש היה כלבר דברים שני על רבושקראו
 לניונ צריך אחד דבר על וא* לי, למה אחר דבר ככור בו לניצנ צליךאחת
 בתלטוד* אחת אות אלא לי, לטה אחת הלכה או אחד פרק כבודבו
 פסיקא לא אפיי אחת הלכה במקיא, אחד פפיק במשנה, אחידבר
 סאטצין או סעמצ'ן כנון אחת אות דטי היכי ארץ, נדרך אפ" אהדפיק

 דחלמור דרך שכן לטררש מקשה איני אבל ע"כ )טיח( אוסמות אועוטמות
 בלבר אחר פרק ולא אחר 6רק הלמר כלומי זו אף זו לא כעין מקוטותבכמה
 אבל כלם, וכן אחר פפוק אפיי אלא אחת הלכה ולא אחת הלכה אפייאלא
  לאהיהיפל כבוד שנרג סרור אחת  ולאות אחר  לרבר מביא ראיה  מה ליקשה
 הדבר על אלופי לאחיתופל דור שקרא לפרש יכיל והיית. דברים, שניספני
 איז אחת לאות אבל אחד לדבר ראיה ויש הנצני, הדבר על ומיורעיהאחר
  ישראל מלך רוד אם וטה והיסר סקל ראיה יש אחת לאות שנם וי"לראיות
 לר6 שיש אדם בני לשאר ק"ו דברים שני שלמדו ואלופו  רבו  יאחיחופל9רא

 ן אחת אוח אפיי שלומדן בטי נכודלניצנ

 מה לך שאין העוני בתכלית עני אתה אפיי תורה של דרכה היא כרי
 לך ואין כמשורה סים אלא לשחות מה לך ואין בסלח פת אלאלאכל

 אבל בתירה עטל היה הכי אפי. צער חיי וחייך הארץ על אלא לשכבמצע
 לפשלי שהוי ובון בסלה פת אלא לאבול לדש אין התירה שלוטדי אזמראינו
 גן( וי )סיכה אוסר הכתוב וכן שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה י"ז(מ

 שק ובוש לובשים האומות נזירי אם בי ענה הלאחיך ומה לך עשיתי מהעמי
 נועם בדרכי סתנדגים אלא כן תורה לומדי אין rns וטים צר לחםואוכליי
 דגתוב וכן טדאי יותר להצפער ולא מראי יוהר לדהעננ אין שלוםובנהיבוח
 דושכונ" מעוונות להשמר לבנים כנריך יהיו עת בכל תו( פי )קריתאוטר
  שם( )להלת יחסי אל  ראיתך .על שמן הכי ואפיי נ,(, גי )זכריה צואיםבנדי'

 שאם" ולוטר להפליג בא ההגא אלא טדאי יותר לרפפער עצמך תרגילשלא
 הלל )סא8( שאסרו וכמו סללסוד עניותו בשביל יניח לא ניוהר ענידשא

 הביפנית כדרך ויישן וישתה יאכל ולומד לו יש אם אבל העניים, אתטחייב
 שאהה הזה בעולם אשדיך לך ואוב אשריך כן עושה אהה ואס ושלוט,לנועם

אתעסק
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אבות ששיפרקפרמי
 ואל עשה מלמודך יותר כבור תחמור ואל לעצמך גריה תנקש אלמ

 נדול וכתרך משלחנם גדול ששלחנך פלכים של לשלחנםתתאוה
 1 פעלתך שנר * שישלם טלאכתך בעל הוא ונאטןסכתרם

 טעלות בשלשים נקנית שהטלכות דמלכות. ומן הכהנה מז ייתר חייה בדולה1
 ושטונה בארבעים נקנית ורמזורה וארגעה בעשרים נקניתוהבהנה

 נדולה תבקש אל טאוד. הרבה ששכרך הבא לעולם לך ופוב בתורהטתעסק
 שלא כבור תחמוד ואל הבריות, על תהגרל אל החכמה למדרגת שפגעתאעפ"י
 עשה מלסורך יותר זני( ריין שאקיא בשביל רבי שאקיא בשביל אקיאתאסר
 ואל הטעשה, אלא העגך הוא המדרש שלא מחכטתך טרובין מעשיךשיהיו
 תתאו אל גי( כ"נ )משלי אומר הכתוב וכן מלכים של לשלחנםההאוה

 תתאוה אל בסלח פת אוכל אתה שאפיי ועוד כזבים לחם וישאלטפעסותיי
 בעולם ואתה הוה בעולם שהם משלחנם, נרול ששלחנך מלכים שללשלחנם
 מכתר תורה בחר שנדול )נ"א( לעיל  שפירשתי וכמו מכתרם נדול וכתירהבא
 הדן פי( זי )דברים כדכתיב וכין טלאכתך בעל הוא ונאמן וסלכוועכדגנה

 1 וכוי והחסד הכרית שוטרהנאטן

 נקנית שהטלכות יכו, המלכות ומן הכהונה מן חייה נדולהי
 בעבדיסז דן בנשים, נ' בזהב, בי בכפף, אחר מעלותבשלש.ם

 י"א בכרמים, יי בפררסים, פי בננות, הן בשדות, ז, בבתים, 11 בשפהותהן
 י"ג בתענונים, פ"ן כשרוח, פנו בשרים, י"ר במרינות, ישב בסנלדע י"סבכנרים,
 בשמלוח, כ"ב בפישים, כ"א ברכב. כי בסום.ם, י"פ בשידות, י"חבשידוד
 (affl~) בצופים כ"ז ביועצים, כ"ז בבשמים, כ"ה בחיילות, כ"ד קנשק, כע)ג'ב(

 אן טעלות וארבע בעשרים וחכהונה בצדקה, לי במשפפ, כזפ בסרנליות,כ"ח

 כל וזקן ראש תספורת ה' הטנבעות. פארי די שש, בגדי ני פדיה, ביקדושה,
 בעמיו, יטמא לא לנפש )נ"נ( ימים, שבעת כל וכ"ג הדיופ לכהן יוםשלשים

 שרפת, ישרפו לא ובבשרם פי עלהו, לא זקנם ופאת ח' קיחה, יקרחו לא"

 או י"כ )נ"ר( עור איש טום בו אשר כל י"א יקחו, לא וחללה זונה אשהיי
 י"ח גבן, י"ז יר, ושבר טקז רנל, שבר פ"ו שרוע, או "ר חרום, או י"גפסח,
 אשך. מרוה או כ"כ ילפת, אי כ"א גרב, או כי בעינו, תכלול או י"מ דק,או
 וקדשתו נטני כיעור מגל עצמו את לנקות הי*ב כזד בבלל, מומין שאר אוכע.
 והלחיים הזרוע בפרק חכמים שטנו כהונה מתנות כ"ד נתן אלו סעלות כזדוכננד
 1"ל יעקם רי ההכס בשם שסעהי דגריס ושמגה 4איבל4 נקניא ורמזורה)נאה(
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טאטת ששיפרקפרמי
 כשנלוה הלב בנינת שפתים, בעייכת האזן, בשסיעת בתלטור הן, ואלודירים.
 בפלפול. חנפים, ברקרוק חנסינו, בשמוש בשמחה, בענוה, ביראיה באימה,היב,

 בטעופ ארץ, דרך במעוט נמשנה סחורה, בסעופ במקרא בישובהתלמידים,
 פוב, בלב אפזם, באיך שהוק, במעופ שיחה, במעיפ שנה, במעופתענוג,
 והעושה בחלקו, והשמח מקוש, את המכיר היסורין, בקבלת חכמים,באמונת

 שבמלכות רגמלכות וטן הכהנה מן תירה שנרולה ראיה )נ"ו( קרשףבן
 אסר ולא טעלות וארבעה עשרים נאפר ובכהונה טעלות בשלשיםנאמר
 ושטנה בארבעים נקנית והתורה אמר בתורה אבל נקנית מהם אהדבשום
 והחפץ חפצים שלשת לו שהיה לארם רוטה הדבר למה משל משלוטעלוה
 אחד לכל ליחן ורצה בנים שלשה לו והיו השנים מהאחרים יותר שוההאהה
 שנאן לטי אבל כלום לו אוסר אינו הפצים משני אהד הפץ שנותן לסיחפץ
 משני אחר לכל שתתן ובלבד זה חפץ לך נותן אני אומר יותי ששוההחפץ
 אסר לא ובכוונה בטלכות כן דוזפץ כקונה שהוא ונמצא קצוב דבראחיך
 והחכם ע"כ משתיוץ יותר שוה שהיא נקנית לשון אטר ובתורה נקניתלשון
 ולא ירושה היא ודגולנה שהמלכות אסר )ניו( ז"ל סורי כן נר'ו יהודהר'
 בתלמור א' נקנית. בה לטיסי שייך ירושה שאינה התורה אבל קנייה בהשייך

 מה כל אזניו שישמעו האזן בשמיעת בן ספרים. מפי ולא פופרים מפישילמור
 לרב שמואל ליה אמר )נ"ח( בסוכה כראטרינן שפתים בעריכת ני רבו,שיאסר
 כאב( ין במשלי שנ' בירך ותתקיים חיי רתוריך היכי כי פומך פתח שינואיהודה

 בפות )נשם( לטוציאיהם אלא למוצאיהם תקרי אל למוצאיהם הם הייםכי
 )שמואל כתיב והא ליה אמרה בלחישה נרים דהוה לתלטידא אוטכחתיהברוריה

 לאו ואם שטורה איבריי נרס"ח ערוכה אם ושמורה, בכל ערוכה הן( כ"גבן

 יעקב בן אליעזר לרי לו היה אחד תלמיד )ס"א( ואסרו )סי( שטורהאינה
 שישתדל הלב בבינת דן תלפודו, שכח שנים שלש לאחר בלחש שונהשהיה

 תנסה בתלמוד הסדר שכך דבר מתוך דבר להבין סרבו שלסדסרהלטור
 החכטה ועשי טעצסו קומבין טה בינה מרבו שלמח טה חכמה ודעת,בינה
 טהחכמה היוצאה ובפרשתי הדעת היא הלב בשכלות הו הדעת, יהיהוהבינה
 ב' )השמים שני וביראה באימה ה שלם, אדם של שכלו וכשלשתןוהבינה
 שווטדש טקום כלומר גילה במקום בנוערה ונילו ביראה הן את עברוישא(
 רעדה תהב שם לב משמחי ישרים הי פקודי פי( ירט )שם בה שניחורה
 )סאב( אטבו וכן חורדו של בכתרה מויתסש שמיא ביקעה ריעשו את "לושלא

ובפחותיו
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אבות ששיפיקפרפי
 את אוהב הטקום, את אוהב אדוב, לעצטו, פובה טחזיק ואינו לדבריו,סינ

 ומתרחק דחוכחות, את אוהב הטישרים, את אוהב הצדקות. את אוהבחבריות,

 חברו, עם בעל נושא בהוראות שמח ואינו בתלמודו, לבו מניס ולא הכבוד,מן

 בתלמודו, ומתישב השלום, על ומעמידו האמת, על ומעמידו זכות, לכףומכריעו
 לעשות, מנת על והלומד ללמד, מנת על הלומד וטופיף, שומע ומשיב,שואל,

-- - - - - - -  
- ש - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 שפתותיו ואין ששונה תלמיד כל ופירשו עובר מור נוטפות שושניםפחותיו

 כשהוא בענוה זי בתלמידים, מרה זרוק )ס"נ( אמרו ולכן תכוינה סינוספות
 זמות ואם בהתנשא נבלת אם ל"ב( לי )משלי ואומר מלשאול בוש אינועניו
 דברי על עצמך נבלת אם בהתנשא נבלת אם )פ"ר* חז"ל ודרשו לפה,יר

 סופך מלשאול ובושת פיך על שם ששמת זמות ואם למתנשא סופךתורה
 להשיב תדע ולא לפה יד ותשים הלכה דבר אותך ששואלין לפה ידשתשים

 ידרוש בל אפו כגובה רשע ובהפך טלשאול, יבוש לא ענוה בו שישומי
 ולכך שילמוד מה כל עליו יערב בשמחה שכשלומר בשמחה חי די(, יי)תהלים

 בשמוש פי בפינו, תורתך רברי את ד, הי נא והערב בתפלתינו אומריםאנו
 משמש רלא מאן עקיבא ר' אמר )ס"ה( ירושלם. נזיר בתלמוד אמרוחכם'ם,
 שמעון ר, משום יוחנן ר, אמר )ס"ו( ברכות במסכת ואמרו חייב קפלאחכיטא
 בן אלישע פה י"א( גי בן )מלכים שנ' מלמודה יותי שמושה נדולה יוחיבן

 ואמרו יצק אשר אלא נאמר לא למד אשר אליהו ידי על מים יצק אשרשפפ
 המונע )מ"ח( ואמרו ת"ח שמש ולא ושנה שקרא כל הארץ עם איזהו)ס"ז(

 מרעהו לטס י"ר( וז )איוב שני הסדים גמילות ממנו מונע כאלו לשמשותלמידו
 ויראת )שם( שני שמים יראת ממנו פורק אף אמר יצחק בר נחמן רבהסד

 ייז( ב"ז )משל שנ, הברים בדקדוק יי )ס"ט( בגתובות כדאיתא יעזובשדי
 ואמרו בהלכה, לזה זה הטהרדיי ת"ח אלו )ע,( בו ודרשו יהר בברזלברזל
 עצים של למדורה דומים בתורה העוסקים חברים רמה משל דרך)ע"א(

 התביים כך זה, את מדליק זה ועין זה עין מדליק זה עין ומתנכרתשדולקת
 מרליקין כלם נמצאו מחר'ן וזה מקיצה זה משיב וזה שואל זה בתורההעופקים

 מתאחות האור שאין דולק יחיד לעין דומה בתורה העוסק יחיד וכל זה אתזה
 למר ארם אין לבדו האדם היות מוב לא )ע"כ( ובמדרש מיד, כבה ונמצאבו

 פובים האחד מן השנים פובים )ע"נ( דרשו וכן היפב לביו פוב נתקראתתורה
 אשר פי( די )קהלת שני מחזירו חבה-ו מהם אחר טעה בתורה שעוסק.םהשנים
 הרבה )ע"ר( כראטרינן ריזלם.דים בפלפול י"א, בעמלם פוב שכר לרשיש

לסדת*
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 עדאבות ששיפרקפרמי
 האומר כל למרת הא אומיו, בשם רבי והאומי שמועתו, את והמכון רבו, אתהטחבים
 ו סררכי בשם למלך אסתר ותאמר שנאמר לעולם נאלה מביא אומרו בשםדבר

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

 )ע"ה( ואמיו מכלם יותר וטתלמידי מרבותי יותר וטחבירי מרבותילמדתי
 כמו בישיבה, י"ס הגדול, את מדליק קטן לעץ דומים הרב אצלהתלמידים
 הקדים נמשנה ייד במקיא, י"ג חכמה, מרבה ישיבה מרבה )ע"ו(שאסרו
 הקודמים שהם אעפ"י בטשנה במקיא אמר ואח"כ ומשנה מקרא עלהתלמוד
 לתלמוד עשרה חמש בן למשנה עשר בן למקרא חמש בן )ע"נ( שאמיווכמו

 החלקיי ורוב למקרא וחלק חלק למשנה לחת יש מ"מ הכל שבתלמודלהודיע
 שבע עיניך פקח תורש, פן שינה תאהכ אל שני 'צינה במיעוט ט"ולתלטור,

 ונתנו תורה של לחמה שבע עיניך פקה )ע"ח( כו ודרשו י"ג( כי )משלילחם
 )פי* כראמריי סחורה במיעופ מ"ז, t(ewy) חלילה בכללי היום בשינתשעור
 בסחרנין לא מצויה התורה אין )פ"א( ואמרו מחכים במהורה הסרבה כללא
 מעבי במהלכי לא כלומר היא לים טעבר ולא "נ( לי )דברים שני בתנרניןולא
 לערוה מרגילין ראש וקלות שחוק )פ"ב* כדאמריי שחוק במיעומ י"ז, היא,לים
 לענות יהגה צריק לב כ"ח( מ"ו לרשלי ואומר תורה בפול לירי שמניאכ"ש

 ני( זי )קהלת משחוק כעם מוב ואמרו וראש לענה מלשון )פ"נ( בוופירשו
 זאת )פ"ר( כדאמרי, תענונ במיעוט י"ה מזה, זה שוב רעים ששניהםאעפ"י
 בטי אלא נמצאת הזורה אין י"ר( י"מ )במדבר באהל ימות כי אדםחתונה
 ממעט הוי בענין לפרשו נוכל ארץי דרך במיעומ י"מ עליה, עצמושממ.ת
 )פ19( שדרשו מה כענין פירש ז"ל )פ"ה( ישראל ר' והחכם בתויה ועסוקבעסק

 אשתו אצל כתינגול מצוי יהא שלא ארץ ררך פרישות זו ענינו אתוירא
 לפי זה בפירוש מפייעו ואני ע"כ )ם"ז( שבת לערב שבת מערב ת"חועונת
 קאמי תשטיש לענין ארץ דרך במעוט נמצאת סחורה, במיעופ אמרשכבר
 לו סמך לכך לערוה מרניל ושחוק שהוק המיעוט לכן קורם אטר שכברועוד

 הכועס כל )פ"ח( אמרו וכבר לכעוס שלא אפים בארך כן ארץ, דרךבמיעוט
 רב אפים ארך כ"ט( י"ד )משלי ואומר ממנו מסתלקת חכמתו הוא חכםאס

 בשמחה מ"ז( כ"ח )דברים אומר שהכתוב כמו מוכ בלב )פ"ט( כ"אתבונה

 ולב הכמה לקנות כסיל ביד מחיר זה לאה ט"ו( י"ז )משלי ואומר לבבובפוב

 הנמים באמונת כ"כ חכמה נתתי לכ הכם כל ובלב ו'( ל"א )שמות ואוטיאין

 ונוי יורוך אשר ייתורה פ. על י"ז( י"א )דברים שני רבריהם לכלשטאמין
 ועל שמאל שהוא ימין על לך אוסר אם אפיי וכוי הרבר מן תסור לא)שם(

שמאל
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אמהי ששיפיקפרמי
 שמאל שמאל על אלא לך אומריי שאין כ"ש תשר, לא ימין שהואשמאל
 הכפורים ביום ר'נ לפני ובתרמילו נסקלו בא יהושע רן ודגה יטין יטיןועל

~nu?
 )צ"א( ואם-ו מאהבה שיקבלם הייסורין ובקבלת כ"נ )צי(, בחשבונו להיות

 ימלה מצא ולא פשפש במעשי, יפשפש עליו באים שייסורים אדם רואהאס
 ומתורתך יה תימרנו אשר הנכר אשיי י"ב( צ"ד כתהלים שני תורהבבטול
 את כי י"כ* גי )טשלי שני אהנה של ייסוריי שהם בידוע מצא ולא תלהתלסרני
 נתן פובות מתנות גי )צ"ב( בברכות ואמרו ע"כ וכוי יוכיח הי יאהבאשר
 ישראל וארין תורה הן ואלו ייסורין ע"י אלא נתנם לא וכלם לישראלהקב"ה
 לא כן אם ייסורין, ע"י נקנית שהתורה לסדת הא התם, כדאיתא הבאוהעולם
 את המכיר ב"ר יפות, פנים בסנר יקנלם אלא שכרה וזו תורה זו ויאמריבעוט
ו אל וז( כיה )שם שני כעניןטקומו ב  תעמוד, אל נדולים ובסקוס מלך לפני 

 מקום לו יש שם ישיבתי שמרוב המדרש בבית מקומו את שמכיר )צ"ג( אד
 מתלמוד יתבטל להעשיר וינע בהלקו שמה אינו שאם בחלקו השמח כ"הקבוע,
 הרבה הורה למרת אם )צ"ד( כדאמריני לעצטו טובה מחזיק ואינו כ"ותורה,
על

~smn 

 כראמיי' לדבריו סיג העושה כ"ז נוצית, לכך כי לעצמך טובה
 אבפליון שאמר כענין ברנריו להשמר )צ"ו( ר"א לתורה, פיינ ועשו)צ"ה(
 כ"ה לשמוע, אפשר שאי דבר תאמר אל )צ"1( ואסרו וכוי בדבייכמהזהרו
 רטובים, מעשיו בעבור אותו ואוהבין הימנו נוהה הבריות רוח שתהיהאוצב
 את אוהב. ל' ד', ה, את ואהבת ה,( ו' )דברים שני המקום אח אוהבכ"8

 שני הצדקות את אוהב ל"א כטוך, לרעך ואהבת י"ח( י'פ )ויקיא ש0הבריות
 את שיאהב התוכחות את אוהב ל"כ תרדוף, צרק צרק כי( 8"ז)דברים
 זה ערבים ישראל שכל להוכיחו שצייך למי להוכזח ד"א נ6 ושיאהבהמוכיחו
 להרב תלמיד לתלמיד הרב לי אין )צ"פ( מציעא ננבא אמרו וכן )צ"ה(לזה

 תבונה ואין הכמה אין לי( כ"א )משלי ואמרו תוכיח הוכח יעז( י"8 )ויקיאשני
 ואמרו )קי( לרב כבור חולקיי אין השם חלול בו שיש טקום כל הןלננד
 ויחר לי( כ, אי )שמואל שני קללה עד אמר רב תוכחה היא היכן עד)ק"א(

 )שם הכאה עד אטר ושמואל המרדות נעות בן לו ויאמר נידינתן שאולאף

 דבר הרואה מישראל אהד שכל להכותו, עליו החנית את שאול ויפל 4נ(כי
 ליה כאית למר שיכנו ער או לטוכיח דרוכה שיקלל עד להוכיחו חייב בחנירומגונה
 השא פרס אחר פעם מלהוכיחו מתרשל אם הנאה או קללה וקורם ליה כראיתולסר
 הבהיות עם בנחת ויתן ישא ישר שיהיה ד5.שרים את אוהב ע"נ עליו,זהפש
 % תורגע שלטיו אב? אשרי תויה לסד פלוני אשרי עייו שיאסיועו

והמתרחק
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עהאבקע ששףפרקפרם'
 האדם את מוציאין והכבור והתאוה הקנאה )ק'נ( כראמי" הכבור מןוהמתיחק

 אח- הרודף וכל העולםמן
 עשו אם הבייות )את( וינשאוהו שיכגריהו הכבור

 טן והמתיחק חנם אותם שונא הוא כן עשו לא ואם יוכיחם לא לעולס הריכן
 רשמיא במלי אותם שמוכיח נמצא %א, אם אדם בני יכבדוהו אם יחוש ולאהכבור
 לא )ק"נ( וכדאמרי, בתלמודו, לבו גס ואינו ל"3 ומורא, פחד בלא ביום יוםמדי

 יתגאה לא בתלמודו גדולה למדרגה הגיע ואפיי היא הרוח בגסי לא היאבשמים
 החושך )ק"ר( כדאמריו גהייאה, שמח ואינו ffs' אדם, כל נפז. רוח שפל יהיהאלא
 המשפפ שדבר %הורות ישמח לא להורות ישאלוהו ואם וכין הרין מןעצמו
 עם בעול נושא ל"ז כביאה, יציאה שתהא ולואי )ק"ה( כיאטרי, לטאוד,קשה
 ובגלל בו והחזקת עמך ידו ומפה אחיך ימוך וכי %"ה( כ"ה )ויק-א שניתבירו
 לגף ומכריעו ל"ת בשמחתו, וישמח לצעיו רצפעי חבירו כצית שישתתףזה
 תשפופ בצדק ואטר" זכות לכף האים כל את דן והוי )ק"ו( כראמיי,זכית
 וצדק וכות לכף אותו ותדין שתשפופ )ק"ן( בו ודרשו פ"ו( י"מ )שםעטיתך
twffs  מי האמת, על יעמידנו הלכה בדבר חבירו שאלו אם האמת על מעמידו

 והבאת כי( י"ב )משלי שמחה שלום וליועצי כדאמרי, השלוי עלטעטזדו
 וסקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל שאדם טהדברין הם לחכירו ארת ביןשלום
 בתלמודו ישונו ידו שעל בתלטודו וטתישב ס"א )ק"ת( הבא לעולם לוקייטת
 ומשיב כענין שואל מ"ב לאסתתן להוציאן תורה דביי על ויחקוריררוש
 מע (Pp) בחכם ושבעה בנולם רכוזים שבעה במשנת פישתיו כברכהלכה
 סי( די )שם ואוטר לבניך ושננתם זי( וי )דברים שני ללמד טנת עלהלמר

 חקים אתכם ללמר ההיא בעת הי צוה ואותי בניך ולנני לבניךוהורעתם
 יקבווצ נר טונע כ"41 י"א )טשלי נאמי טלטר ואינו הלסר ועלומשפפים,

 נאם- ומלמד הלמד ועללאום
 על והלמד משד משביר, לראש וכרכה )שם(

 )שם ואומר לעשיתם ושמרתם אותם ועמדתם אי( הי )דברים שני לעשותמנת
 המעשה, אלא העקר הוא המדרש ולא לעשות ושמרת ישראל ושטעת גי(ה

 )ק"י( ואסרו לקח ויוסף חנם ישמע הס אי )משלי שם ומוסיף שוסעס"ה

 עליו שיאסר נאופן לסודו שיהיה רבו את והטחכים סע יפיף, טופיף רלאסאן
 ירי על יופגן ר, את מחכים לקיש ריש היה וכן מכלם יותר ומתלטידירבו

 כשאוטר שטועתו את והמכוין ס"ז )קי"א(, טציעא בבכא כראיתהקושיותיו
 נשם דבר והאוטר ט'ה ינרע. ולא יוסיף שלא אותה טכוין רבו טפיושטועה
 זה כ"נ( ב"ב )שם ותא דל כי דל תנז% אל ש"ב( במדרש ואסרואסרו

 לך אימא תא )קינג( וכדאסריני אוסרה בשם אוטרח ואש הלכה רברשאנוטע
 מלתא22
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אבות ששיפי"פרמי

 שנאמר הבא' יבעיים "יה בעיים יעיש.ה חיים ניתנת שיא שיה נרולהי

 תהי רפאות ואומר : מרפא נשרו ולכל לטוצאיהם הם חייםכי

 : מאשר ותומכיה בה למחזיקים חיא היים עץ ואוסר : לעצמותיך ושקוילשרך

 לוית לראשך תחן ואומר לנרנרותך: וענקים לראשך הם הן לוית כיואומי

 1 חיים  שנות לך ויופיפו ימיך ירבו ני כי ואוטר 1 תמננך ת6אית עפרתחן

 ושמת יסים אורך כי ואומר ; וכנור עושר בשטאולה ניטינה ימיט אורךואוטר
 1 לך יוסיפו ושלוםחיים

 טביא אוסרו בשם דנר האומר שכל טדרשא בבי טשמי לה ותיבאטלתא
 כן וע"י טרדכי בשם לסלך אסתר ותאמר כ"כ( בן )אספר שני לעולםצאולה
 דבר אומר שא.נו מי שכל לאו שומע אתה הן ומכלל לישראל מגאולהבא

 וכשיש שכינה אין נאויה כשאין מישראל שתסתלק לשכינה נורם אומרובשם
 1 נישראל שורה שכינהנאולה

 )ק"ד( מעברין כיצר פרק ב"ש יכי, היים ניתנת שיא תילה גרילהי
 בתורה יעפוק לויה לו ואין בדרך חמהלך לוי בן יהושע ר,אטר

 שני בתורה יעסוק בראשו חש לראשך, הם חן לוית כי פי( אי )טשלישני
 יעסוק מעיו בבני הש לנרגרותיך, וענקים שנ' בתורה יעפוק בגוונו השלראשך,
 ושקוי שנ' בתווה יעסוק בעצמותיו חש לשיך תהי כפאות שנןבתורה

 יוסרה רי אמר מרפא, בשרו ולכל שני כתורה יעסוק גופו בכל חשלעצטותיך,
 ורם בשר .סדת ודם, בטי מרת הקב"ה כמדת שלא וראה בא חייה דריבריה
 לכל היים לישיאל תורה נתן הקב"ה אנף לזה וקשה לזה יפה יחבירו סםנותן
 היא היים עץ ב"ה פ-שת רבה ובמקרא ע"כ סיפא בשרו ולגל שניגופו

 למי נה למחזיקים אלא נאמר לא בה לעמלים י"א( נז )משלי בהלמחזיקים
 ונקרא )קפע( עיריה אח. כשמעון ממטויו ומסייען התורה לומדי ידישמחזיק
 ואולי לשמה בה בעמלים זה פסוק פעטיד )קפה( תענית ובמסכת ע"כ 1bWעל
 ביום יום מדי עליהם לחזור חזוק צריכים תורה שדברי בה לטחזיקים אמרלכך

 לשטה תורה תפטור היא פעם אתר פעם וההזרה )קיזז( בברכותכדא*תא
 הלמוד לשם לוסר ואילך ומראשונה ההבנה לשם אדם לומד הראשונהשבפעם
 עושר בשטאלה הבא בעולם בימינח יסים ארך ניפז פרשה בב"רכראיתה
 ושא הבא שהעולם הוה העולם על הבא העולם והקרים ע"כ הזה בעולםוכבור
 ארך ששת רב אמר )קי*ח( אשה במה ובפ-ק הפסק בלי ימים ארך ודואהעקר
 וכנוד, עושר וג"ש לשטה אוהה שלמרין פ" בה לפייסכם בימינהיסים

גשסאיה
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1אבות ששיפיקפרמי
 והכח וצוי אוטר, יוהי כן שמעון רבי משופ יהורה בן שמעון לשבביח

 ונאה לצדיקים נאה והבנים והשיבה הזקנה ורשומה ושכנודוהעשי
 תפארת ואומר י חטצא צדקה בדרך שיבה אפארת עפית שנאמרלעולם,
 עפרת ואוטר ? עשרם חכמים עמית ואוסר ו שיבה זקנים והדר נחםבחורים
 כי החמה ובושה היבנה וחפרה ואימר 1 אבותם בנים ותפארת בנים בניוקנים
 טנפיא בן שמעון רני : כבוד זקניו ונגר ובירושלים ציון בהר צבאות ייסלך
 1 ובבניו ביבי נתקיטו כלס לצריקים חכמים שמנו סרות שבע אלואום-,

 אדם בי ופנע בררך טהלך הייתי אחת פעם קסמא, בז יוסי רבי 14כמרשע
 מקום מאיזה רבי לי, אסר שלוס, לו והחזרתי שלום לי ונתןאחר

 עושר לשמה אחשה לומרים שאינם פיי כה לסשמאלים וככור עושרבשמאלה
 הרוצה יצחק רי אמר )קי"ש( יחפור לא ובפרק ליבא ימים אורך איבאוכנור
 ורי בדרום, מגורה נצפון שולחן וסיטניך יצפין שיתעשר היוצה ידריםשיחכים
 ארך פא( מ )טשלי שנ' טתעשי שטההכם שטתוך ירריפ לעולם אוטייהושע
 ני )שם לו בא פרק )ק"ך( יוטא במסכת וכנור, עושר בשטאלה ביטיגהיסים
 ושניפ היים של שהם שנים יש יני לך יופיפו חזים ושנות ימים איך כיגן(

 מרעה עליו שטתד4כות אדם של שנותיו אלו אלעזר רן אמר חיים שלשאינם
 וההייני ותחליטני 6א( ל"ה )ישעיה שני רפואה כילל ח.ים ולשון ע"כלשובה
 )קדית שגי לעושר כולל לנערותיך, וחיים כ"ו( כ"ז )משלי שני חק לחסכילל

 ז החיים נגר להלוך יורע לעני מה חי(וי
 היא כך ובניו ברן ונתקייטו ער ובו, אומר מנסיא בן כשבמשן ן8'מ

 נטקום שטרסין ויש )קכ"א( זומא אליהו בסדרהגרפ*
 )שמווי שני אחד ותפארת וככור )קכ"ב( והתפארת והכבור והשינהוהכגיד
 ושיבה וכבוד ותפארת כח שהביא בפסוקים ויש ולתפארת לכבוד בי(כ"ח
 דגוי לפרש יש וטיסו לחכטה ולא לעושר ולא לנוי זכר שם אין אבלובניס

 ענינים ני זה בפשק ויש שיבה זקנים והדר כזפ( כן )משלי מפפוקוהחכמה
 זקן פני והדרא גגי כדדרשיי חכמה שקנה זה זקנים שני חכטה הדר, שגזנוי

 הפארת עפרת ל"א( פא )שם כרכתיב תטצא צדקה שבדרך ושינה)קכ"נ(
 ני( ק"א )הדיים לער עטדת צדקתו בגיתו ועושר הון וכדאטרי' וכתשיבה
 אלו mno שבע כל טכיא )קכ"ד( נתן דרן ובאבות צדקה נאן העושישמן

 שני לטלאך דומה פניו קלפתר זיו שמתוך גוי אלוספפוקים
 41 מלאך כי ספייה ינקשו והורה דעת ישטרו כהן שפתי כי וי( בי)מלאכי

זנאא
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אבות ששיפרקפרמי
 רצונך רבי לי, אמר אני, סופרים ושל חכמים של ניולה מעיר לו אמיתיאתה
 ומרגליות, פובות ואבנים זהב רינרי אלפים אלף לך אתן ואני במקומנו עטנושתדור
 איני שבעילם ומרגליות פובוח ואבנים וזהב כסף כל לי נותן אתה אם לואמרתי
 לי פוב ישראל מלך דוד ירי על תהלים בספר כתוב וכן תויה, במקום אלאדר

 לו מלוין אין אדם של פמירתו שכשעת עור ולא וכסף. זהב מאלפי פיךתורת
 פובים ומעשים תורה אלא ומינליות פונות אננים ולא והנ ולא כסף לאלארם
 תשיחך. היא והקיצות עליך תשמור בשככך אותך תנחה בהתהלכך שנאמיכלבר,

 היא והקיצות בקבר עליך תשביר בשכבך הזה בעולם אתך תנחהברש,הלכך
 : צבאות יי נאם הזהב ולי הכסף לי ואומי הבא, לעולםתשיחך

 קנין תורה הן. ואלו כעולמו הוא ברוך הקדוש לו קנה קניניםוקמישה

 שני והששר כה, יחליפו ה, וקויי ל"א( מ' )ישעיה שני והכח וצאצבאות
 נכד )ישעיה שנ! והחכמה כדור יהיה ההוא ביום בהם הנכשל חי( י"בלזכריה

 ער וכו' הלבנה וחפיה כ"ג( כ"ד )שם שני והכבוד הי למודי בנייך וכליע(
 בררך שיבה הפאית עפית ל"א( 6"1 )משלי שני והשינה כנוד זקניוונגד
 אלו טרוח בשבע זכו ובניו הקדוש ורבינו נמן. דרי באבות ע"כ תמצאצדקה
 מדות משנע מדות וחמשה הוא קדוש כי עליו מוכיח ושמו לכך היהויאוי
 נוכה האב אומר עקיבא ר, )קביה( עדיות כטסנת כראיתא לבן זוכה האבאלו
 קדושין בטסכת להו וטפרש ובשנים בעושר בחכמה בכח בנוי דברים בחמשהלבן

 קי"ב )שם בכח בניהם, על והדרך ציפ"" )תרלים דכתיב בנוי )קכ"ו(בירושלמי
 יהיו אבותיך תחת י"ז( ס"ה )תהלים בחכמה זרעו, יהיי בארץ נבורבי(
 נם הייתי נער כ"ה( ל"ו )שם בעושר בניכם, את אותם ולמדחם וכתיכבניך
 וימי יטיכם ייבו למען כ"א( י"א )דברים בשנים נעזב, צדיק ראיתי ולאזקנתי
 דברים בחמשה לו חייב הוא כך אלו דברים בחמשה לו שנוכה וכשםבנינפ
 והכח הנוי בפבעיי הם ושלשה ע"כ, ומנהיג ומנעיל מלביש ומשקהטאניל
 ששר בניו את טוריש עשיר שהשא מי וכן כך, תמצאם הרוב ועלוהשנים,
 וצלקים )קכ"ז( ובתוספתא ודעת חבטה בניו את מלטד חנם שהוא ומיונכפיפ
 פי' הפיק עד אלא לבניו זוכה האב שאין ואוסרין עקיבא רי דברי עלחכמים
 י"א ואילך טכאן אבל עונותיו על נתפש 'ארם שאין שנה עשריםעד
 חכטים דדברי וי"ל לו זוכה אביו אין לאו ואם צריך הוא אם לעצמויכה

 ? לו שוכה מה וכה כבר ובכח בנוי אבל ובחכמה ובעושרבשנים

 )קכ"ח( welt אלידצ ונפדר יטינו קנתה יה "י עי יכיי קניניםחמשה
תפייס
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טאבות ששיפרקפרמי
 דסקדש בית אחד קנין ישראל אחר קנין אברהם אחר קנין ואיץ שטיםאחי
 שפים ז טאז מפעליו קים דרכו ראשיה קנני יי דכתיב טנין, תורה ! אחרקנין
 ניח זה אין רגלי הרום וחארץ כסאי השטים י* אסר כה רכתיב טנין,וארץ
 בחכמה כלם 'י מעשיך רנו טה ואומר נ מנוחתי מקום יה וא* לי תכנואשר
 הארץ מלאהעשית

 קנינךי
 אבים ברוך ויאמר ו*ביכהו דכתיב מנין, אברהם

 יעדר ער יי עטך יעבר עד דכתיב טנין, ישראל ! וארץ שטים קונה עליוןלאל
 בית ן בם חמצי כל וארירי המה בארץ אשי לקדושים ואומר ! קנית זועם

 ואיטי י ירך כוננו אדני סקריצ יי פעלה לשבתך טכין דכת'ב טנ*ן,חמקיש.
 :. ים'ע קנתה זה הר קישו נבול אלויביאם

 שנאסר לכבורה אלא גיאו לא בעולטו ד"א ברוך הקרוש שב"א מה 13ל'6

 יי ואוסר. ! עמיתיו אף יציתיו נראחיו ולכבודי בשמי אנקראכל
 : ועד לעולםימלוך

 לעוגם יפלך ה' ואומר ער וכו' לכבודו אלא ביאס לא  וכלפ וו  במשנהמסיים
 ניכרים אנו שאין רבים דברים זה בפרק זופא אליהו נפדר יש ועוד ע"כוער

 פ* )ישעיה שפפוק לראיה זו משנה על שהביא בפסוקים עיון וצריךלשניתם
 מניא שהיה פוב ויותי קנין שום בו סוכיר אין כפאי השטים ד4 אמר כהאי(

 קונה ישי( י"ד )בראשית כי שם לאברהם טביא שהיה הפסיק זה עללראיה
 58  חלא לאכיהפ  קנין  הנביר שלא יא'ה נו אין לאנרחפ נ? וארץשם'ם

 באלו וארץ ושטים ועל אברתם. על חוזר קונה שלשון )קנשפ( וישם וארץויודים
 של פסוק אבל ואיץ שטים וקונה אברם קונה עליון לר' אבים ברוךאסר

 פפרים ויש בו יש ראיה וטה הניאו למה יודע איני כמאי השסיםשל

 כרף( ל"ד )תהלים ואוסר וכ" כסא? השטים טמן וארץ  שטים שנורסין)ק-ל(

  )שמות טפטק לישראל ראיה שהביא לאחי לי קשה וכן וכוי מעשיך הבוט"

 המה באיץ אופר לקרושים מ( פ"ז  )חרמם ושמר טאי  קנית וו עפ  פ..ו(פי

 חמה נאיץ אשר לקרושים י0פפוק ואשין טפםוק נסורה ראיה תביא כברחרי

 ספמק חסקדש לבית ראשונה רמיה יביא  nDS לי  ושה וכן כלל ראיה olrאין

 טביא ואח"ם לקנין קאיה שום בו ואין יריך כוננו הן מקרש "י( פעלשסות
 )ישא(* וצ"ע וכוי קדשו גבול אל .ויביאם נ"ך( עשה )תריים חשלו0ההראיה
 ושוי mnw 5אהכוע קנין וקראם ונביאם בעולסו לחנ"ה קנה קנינים חסשחושעם

 ארם בני בלשון תורה ורנרה וטשמיו אוהנו הוא נמטוט אדם שקונה טהנ5

 ומקיאת דיערה ו'קנלו קנין רגקרא אביהם בני קנין שנקראו ישראל בגיויבאו

 1 )קל"ב( קנין הנקיא דומקדש בית ויכנו קנין הנקרא לאשי ויכנעקנון
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 תורה. קניןשרק
 )ד ספררק ולקוותי קלוס סי עסנ6ון חסונם נ"ך קי' מפונס סערי נמין6(

 נור6פעקי )י' 3יי 3ר בסריס קהם עא " דף עחס( מנח6עסיידס
 ללס"ס שהיין )ווסר"ס סגהון עוד טס ממין ועם וירי ששור יא ק"הרגזם(
 יד )))כמג ק8ס .דף נסעוזח כ"י נערלינער סר6פשק6ר סטלס סחכם סס טכחנועס

 וערי נעחזר השסעו חס החרי סננתי ל6 גקין hSb.~D אועמס ט*61)וץ(
 וחרועס( ויש תקרר )חון לו עד נלעסים ען סחעט קרר לפי פ"6 העייםקרר

 6ף לקערן וכירי עחזור נעל נערעח סכסגו בתירס לפייס עאש לסניה כ"לו6ררנ'
 ש"מ כל נחחילם ליין כך לפ כ"כ גחפטי ל6 זס סענסג ותפכי מחורףניעי

 3קץ פרקיס הכירח נקדר לעטות קריך סיס טל6 עם 6וחו הועשן ט3מ63יאן
 : סנדל נ"י סר3 לקחי 36ומ p~D' ש' נ'כוע'

 *זם 2ת כמ"י עתון מעסיק ס6עטרג 'ד כחני גרטיעמ צהינטנארערסחכס3(
 ונקנח ס3מ 63וכן 36הם שאדיס 6ין 3טנח D95D ארע 06 : גאע ק.דף
 ה ביעי 3ווירל3ורג סייחי כך ס3ח 6ו)צ אסל עלרח טל IP~D 16תרסל6חיץ
 הטפחי 'JpD רי סרנ וניעי .עקנ נן טתי6ל י' סרג וניעי יסוכחן, רנה גןיזיק
 כמtawin 3 קי' 6ואמ 3ככס"ג b3W פץ5, ל38 רף יססכר מעזתונעל

 כט~
 פקח

 tro נקנח קורין לעלרח פקח נין 30מוח ד ים יסי6ל ph מלנכי ושקגיוס

 . 6נום פרקי תעין קרנדיו יע6 6רן דרך עעקכח 6יפרק
 ותורס קכיכיס 3ס' ו)דנרח מפרק סל שירוכס טעטכס לפי ק טקי6וסו כ"לג(

 : סל6טק נתגיסטיעדם

 ו6)דכ קיזז דף סלקי עטכח חרט( )קיר שמכיל נענע טכחנתי ים סף"
 טנפנו ללץ דף סליטימ טכס עטנח מכללים סיסודיח נעענע65חי
 סעמזס לפני עסלי Dp" ר.עלרח עד עספקח פקק נינוח השרנע6י6קק6

 ערבי %10ך טוחן ועחרגעין קנוח פרקי גז 5)זןי קורץ סקפר נינזוגערי
 קפר לירין ריס ער ,363 ועי' 6יו3 קפר קורין נ36 ט' עד עלרסאחר
 5קר גניעיס 5רגעס קהי טענא וריח דף סקפריס קולר ועיין ע"כףני6ל

שרפק
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 הי5 והכלל 6ץ3 לסלי פ-1 וכולל תאר ס0ם 3לארמיפק
 בקפל ומאי

 6יו3 עסלי פש6 לרנות גס : 3(0"נכהוי
 רני~

 סעערנ נעף קכסע עם כפי
 פס נף ג"כ עקודר זום ררך ועל עאכ מקין 3י)נו)ז פנחס קורס אוחסלקרוח
 5עח3ל סל גפ סי.ו6ס מסרן . רי ע"י חרי"נ טנת נקשיגקגעיג מנדפקלקדם
 י64ס 5נלסס ר נסלוק קפיריס וקיק סעף סל עקרוני הלועס לסרןרי
 3ק* ש63 6טי מ"צ דף קלס ס4ממ ~ק' ר"ח דף ח"נ עטרם עעוריע'
"blhוככרטס מ"י[. 6י% משריס qb יט זס ניצכין D'1b)W ורשני סירס 
 כמיגח פוח דף 14 208/61 ליריך נ"ך טל סקפריס נעקל ילננתנ
 רסנת סכנצ3ים כל לק"מ אכסניה קרר כך נח"ל: למנוכי פלומ טליר
 נךרין סנורכם עד עפקח עוניס. סידים נין עגיהם וחעס עכתס קויםעעע
D13bהנח כל nSo וקרין מבטייח 6תר ריטון נטבח הכחס קורס "Dbn סקפרן קוף ער תערוג ע6יל קורין סני 3סנמ מלטון קטר נקף עדסוייט 
 רנותי נענת סודו עד לעטם ותפלס 6קף קפריס 3' קורין קיטינקנח
 עו6ע קה"ן חעיסי 3טנמ ונטלים סש6 תעטי קפר נטף עד שדוקורין
 סביוני .רטנת עסלי קוף ער עח עעגרל קייין תסי נקנח עת עגלל עד)וט4
 כ* ער עלי סזס עגס קורין מעיני נשגח כפיך 733 ולעלע עד 6יו3קטין
 קוף עד נגממו 6"ק מא מ ען קורין תסיעי נסנת בעיניו לריקסו6
 נסגח עלכם נטכרכלר bD עע6 כל6 ער דכיתן קוהן עסייי נס3ח6יונ
 D3p3 כטרח גלני hnSm עד עסי חלי ילחין לקלם ען קוהן עטים6חד
 בסנמ דר6ל קוף ער 3לק%6 לעלכומ סלט 3סנח ען קורין עמרסניכ
 ול6גץדין נכקץ לנצס סן לפיסו סן לעוס מן עד שר6 קורץ עסיספלס
 ננבח להנס ד' 4 וכרס עי ד ס' נחן ען קוהן עסיס 3%עסנסבס
 טסם נטגח שר6 נוף עד לקננלע כטעע כלסל וימי ען קוהן עסיחעסס

 עסותם סר3 ונ"ר ספל, עכח"י סעחקסי טץכ בטכס ר6ס עסנמ קוי'ןעטי
 לכף וכק* ק3 עסקדעח גטומ לי סעמ*ק סלעי בק"ק כ"י נ"נ on)wטלעס
'snwא שפכי חפ"ק(: קנח 6עטטררס הסס קסלח גיולוח געקר6ות )הכדפק 
 עעטץכ* סדעס עיעי 6סי עונות סערות ונעלי ססנסם %י סטכל זכיסקכיעו
 ולעשר האצרניס דנריו נטכס טכס ערי וללוכד ללעוד סאטח נפטםסיטיעס
 ישחרר 16 כי הגמער קפירם וניעי מקין נתחלם עחס וקנש נרביםוליחוס
 r"m יקנ וס" עםDnD 16 חנלח ס)נסכלח וסכפס התוער שיתשורמכח
 ליום ככומס וסיו לטורח ל% תסי' סיו נוען בשחו סקפר א וקראםחטר
 onso ק חד רי bw עצי על וכקי ק3 ספר ועחנר עכול שרסעמן

טעס8הס
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bneiDbnכרטס ועזם 6יחכס ויומס קפרד נעדפת יקנו כלנ"צ %ר יח6% גל 
 3טנחוח נוטלי 6עירחטונכסג

 סקיי
 ; קפרד נעדיכח נסחרנג

 : ענוק עיין ז"ל ס)וחנר סרנ סרג טס חי 6קל קפרד 6רן על טונתס(
 ע613: סייןו(
 : וסנרייח6 רנור סחלעוד ענוק עייןז(
 טניס ס6פקר סקפריס 6לר נעל וכתג ג6ון סייי6 ר3 ניעי נחחנר6סיח(

 עו63 ))6יר דרי וע6ער עכן ללנ 6ליסו ליעד 6סר סקפר 5הזולפכיו
 : טרי ק"י דף כחונות וזמין י"ג פרק זועקגללינו

 : טץ6 קכש6 דף ינעומע'ע(
 וטס ליס פ' ויקרץ גמור וכן ס"ס פ"6 נרכונז ניחסלעי פלטתי זסע5ערי(

 : פכיו על טליתו סכספכס לו נוח nlpDS סל6 סלוד יוחנן 5ירגהק
 6ל6 דל סרנ טכחנ כעו יוחנן לי נסס ע65חי ל99hw 6 זס גסי6(

 טץנ, ק"מ גקנחויין ע"נ, נ' דף נפקחים מנyb 6 יסורס ר3נקס
 ftw ו)נ"1 ע"נ ת"נ קוטם ע"נ, כ"ג מיר ע"3, ש"ז ערכין ע38, י'נסורעת

 : סע6ער נעל נקס 6חרח מקח6 טוס סניך ל6 סופרים דקדוקיונקפר
 : וכה כראי כולו סגמלס כל ט6ין סקל sDbn טלי%6(
 : זס )נ6)נר עקור ידעתי ל6יג(
 : ע"3 ל' לף וסגת נף6 ו' דף ברכותיג(
 ן עשב כ"ח רף נרכותיד(
 - תרי"ג רמז סרחוני וילקע כיד ש נר6סימ ויו"ר סיג פ"י נדרים יחטלעיעו(
 : עש6 תז דף 3רכוחטז(

 : ע"3 ח' דף3רכונז
 : שורפן רשם טץ6 יק נדם לשי עייןיח(
 סקר מא סנ6ען וקיען עוניס עעסיס עוטם שנחקיר סלוקין 3ש וניסויט(

 : ויער לריק לעבין לחלק יש וכן וערי עיצור נעל הביסס 3ין תחלק וכןערת
 : 6' 6' 6יוtwp~ 3ע'
 : טץ6 ל"6 רף ט3חכ6(
 : קעו% עירס עייןכנ(
 : עא י' דף נרמסכג(
 : bbinn ערלם ע'כד(
 : טץנ מג קוכםכס(
% nuhש  :SW 

א"
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 : ע38 כץ דף קנסררץכ0
 מ08ם mfen 3עדיט חיל nwbn ושל (י 3' עטיי שי6 361ן רפ"י שכח(

 : מעולס ננר5 (ס ותנע דורותלכץ
 : ע"6 38 דף 3"3כס(
 : נה6 קלשנ דף ס3ח0
 : ע"נ ח"נ דףל6(
 : סס לג( : מסלב(
 : וחיבש 6וכקלוקלר(
 : ע"3 ק"נ דףלס(
 : תרי עח(ור )מלו(
 : פ"3 )1"ג עקרים עיין6(
 6י חלק ליל סגנון (קכי לערן 63מח וקורץ ע"6 ניד דף עירו3.ןלח(

 : ל"6דף
 : ("ל סוסן ד יוקף רי מחקיר נסס ספניך סש6ל  עדרס )מטל(
 : י"( פרק11(
 ; מף6 כיר ערוניןע6(
 : "( פרקעג(
 : ונמן ד"ס חוקי ועייפו ע*6 קכיח רף וסנח ע"נ נ"מ דף נרכוח)ע(
 קכסדרין סעסרט"6 על ליין תרי לעשור ניגווח (% סורויטן עסל"ק סג6וןעד(

 פרק )רנתי כלס נעקכמ סו6 זיקורו 6כן (ס דרס ס?ר6 נח"6 ע"נ ק"ודף
 נעדנר פ' ועקדם פיד ע"ר על ליין (5"ל סראנג עור 51"6 סיכוי נקטם)ד(

 : קע יף 3יכומ רפ"י ג"כ ועיין לסרע3"ס, ספיס"ע נסס סס ססנ" ופסכברנר
 : ע"ג מג דףעם(
 סלעד 6חר וגר עביך א"נ פ"י קנסדרין ובילוסליר נקוכס כר6יחיע0

 : )נעפדוד
 נילקווצן ול6 מסליס נעדרך hS ים עררס ע65חי ל6ע((
 : טיב עק דף ס3חעת(
 : ע"3 לוס דף יועץעי(
 : טה6 ק"3 דף כדריםנ(
 א3: ע' פידכ6(

 וטעשח חגצצצן נגד סייי דנגר דל פ" 5כן י3גדיס סך סייט לכ6ודסכנ(
 : כסמם קל עעע מע ילתס6רם לסניך סעקוייס העליוכיס נגריסקייצו

"סקר
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 סר%מיס %ן מפקוק על י"ר דף נתגלם S~rn פ6))יו ע"ר נהגחו 6פסינ83(
 :טוס

 : ע*3 כ"3 דף קכסדריןכג(
 : U~DS כ6ר6 ס3קר6 כמניס מותי כל נ"כ סחטנ וטרי ונחזור עייןנד(
 : ע"נ קל"ב וףנס(
 : תט6 ע'נו(
 ע"ש:גז(
 : ט", )'ר רף 3עוו3ין ולגל כ5ן ים וטיק זה מלגיר ת65חי hS נקוכרוכח(
 : ל"6 רף ח"Sbr 6 הגאון (קני לתרן 63תח קורץ עייןנע(
 : מס שרוביןק(
(bp1 רי נרקק נחד נריק וטס טס ע'יו3יןlU'Sh קחס : 
 : כ"6 דף ח"6 63))ח קורץ ועיין ע"נ ל' דף אנחקנ(
 : ע"3 ק"ג דף כחונותקג(
 ס"3 י"6 מי ו6רר"נ י"ג ש נקוף ינתום וירוקמ)י ע"3 ס"נ כרכוםקר(

 : אליהו דניומנץ
(opי"ג.: ס' י"3 מ' ו6נדר"נ ס"6 פץ 

 : ע"3 זי דףק0
(rpוטל ע"3 ת"ז נרכהז : 

ק"
 : ש"1 5"1 דף כחונומ

 : מסקע(
 : ע"6 ז' דףחענימ

 ע/" ז' דף טסע6(
. 

 : ע"נ ק"ג דף ינ%וחעג(
 : ט' די קסלמ ע"רעג(
 : יע"6 וככוח 0~6 וי חמניתעד(
 : ע"6 א"ק לעיל עיעם(
 : %ק פ"נ 6טחעו(
(rsעכ"ל פ"ק טס : 
 : נזחיל ג"כ סני6ס ליון וסמלודוח 3))דרטיס ול, נט"ק 6יכס ץ דלססעל

 : המורס על לפסלוכלור
 טנגנס סלילת מינח סעור נחן מ"ר פיד דוווח נסלכוח סר3%"סען(

 חשק כטיכמ טף6 כגז יף קוכן נגע' כימן סיוס טינמ וקישרטעות
טיפין
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  הרהר יתו קוק ד' קי' 6הח 3טענ כחג 1כ1 נמתיןטיחין
 ספלי

ff~ בעיכוב יייך 
 : פ"נ גי  רף שרכוס 3גת' כהייוז'סקנס

 : ת"ס פ"נ 35וםפ(
(bDפ"י כ"ס רף עירו3ז : 
 : "ג חף  מ"ג *גוספג(
 סלוע שטפיי ישם רברס אז ספירות כסhel 3 כעז יפז פטלי ר35"ע פ,מן(

'DSנסללי ול6 הפסח כקורס טסלע"ך : 
 : ס"ת ועע טץנ ס4ג דף נרכוחפד(
 : ת3ו6 עייןמס(
  op:  זהץרס6 ופקע(ם5 ח63 כי פ' קפר* 1סו(

 : ע"3 ס"ס  כסויכםפז(
 : ע"O'npD yp 3פת(
 רה4 ע"ר עיין 3ס1ש ניפסק ל13 רייס  ויפס 3עז וי6כל ח"ל טדרטו  וכחופי(

 : מ8ז מע רוח טונ ולקח 63 פי חמזות6 ווודתהפ"ס
 : ע"י כש ימסט
 : ע'6 סי רף ורימס%(
 : ססלג(
 : וערי  נחזור יפ(
 : זריז ת"נ 36ומ5ר(
 : 6% מא טסלס(
 : "6 י סס6(
 : ע"ו ת"נ סס6(
 : חג' ob וכסלו מ"צ יטימ6 ופקיקח6 נחוקחי פ' כסנש תורח5ח(
 : מף6 ל"6 דף6י(
 : פ"ע וע"נ ע"3 "ט דף נרכוחק(
(hpע"נ ט" דף עיכין : 
 : he ע' פ"ר 6טחקס
 : מהם ניס דף עירוניןקג(
 ע4ז: YD 6טסקד(
 : מץ3 ד רף קנסההןקס(
 : תהל פ,a~b 1וץ(
(rpפ34 ל8נ רף  סנסדרין : 

ש6ם
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 : hwn פ"6 פ6סקח(
 : ת"( פ"יה 6טםקע(
 : יא ת' פ"6 טסקי(
(h'pע"ג פשג דף : 
 תמלי ונילקהצ תכריחו 6ל ע"פ נתדנר פי כחותך גל סונט סמל סידרנוקינ(

 נישדס טדע SDJ סנדקן ע"( מעיר וכנר פ"6 נדריס נלסס ופס כ"גנ"3
 ולתר נעיעלתי ול6 נננלי bS נת65 ל6 טסע6)נר כ' קיי ח6"ח ת"ס3סףח
 ועיין סמל נילקוע סילון SD ג"כ קתך ססו6 נ' קיק קנץ קיי סעג"6 עלזכות

 : זצ"ל 63נר תפריע סל תס4 למדרסתט6
 baD: נ"ר רף עיתנץקיך(

 : גף6 3י (נחיסקעו(
 : מף6 ז' דףקעז(
 : ע"3 ל'נ דףקיז(
 : נף6 'קינ דף אנחקיח(
(D'pע"נ כ"ס דף נ"נ : 
 קכ6(מיק: עא: 9ואקם
 : רשי גריך כןקכנ(
 : פק קיוטיס כממס ו)וולמ גמ3 ל"3 רף קרוטיןקכג(
 : סעיעער 3סו65מ ל6 גס טנידנו כלדרשן ת65חי ל6קכד(
 : ב"ז שר קט( : )1"ע פידקכס(
 : י"ר ס' פ"6 עריומ מוקפמ6קכז(
 ישו: פרקקכח(

ק"
 )מתס: sp) וערי: יחער עיין

 ם. ונספרי קנימס ר' כ"6 חוענ סלינו נסלח פי תכילח6 עייןקל6(
~'rhc. %חסינ bib 'קכיניס נ : 

(3SphD חנניך ף תפנם hS כ6ן חקר וכנלעס. סרג 3כם" פיחוס עמיחי 
 : תסקפרק5ם
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