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פירושריי נחמיאשעלפרקי אבות
פרק ראשון*

כל

ישראל יש להם חלק לעולם הבא ,שנאמר ועמך כלם צריקים לעולם
יירשו ארץנצי מפעי מעשהידי להתפאר:

פ.רוש אחר (א') לממכת אכות לה"ר יוסף כן נחמיאש נ"ל.
ר' יומף כביד ה"ר יוכף ז"ל הנה כאיתי המדת סגלה
בז
המומיים אשר הסכימו עליה (ב) אנותינו ריאשונים הקרושים
הננורים וקיאוה מסכת אבותכי האבות הראשונים כל אהד מהם לקה מרנלא
בפומיהללמדהלתלמידוהעומדבמקום ננו כי התלמידיםנקיאיםבניםלמלמדים
) עלכן קיאוה מסכת אכות וקבעוה בסררנזיקין שכן אסרו
דעת את העםינ'
האי מאן רבעי לטהוי חסידא ליקיים מלי רנזיקין (ר') ואסרו האי מאן דבעי
למהוי חסירא ליקיים מלי דאבות (ה') עלכן קבעוה רומה בדומה ואעפ'י
שאמרו האי מאן דבעי למהוי חסידא ליקייםמלי דברכות (וי)  D"Dקנעוה
בסרר נזיקין שעל כל הסדר הנקראנזיקין אמרו האי מאן דבעי למהוי חסידא
ליקייםמלידנזיקיןולא קבעוהו בזרעים שלא נאמרהאימאןדבעי למדוי חסידא
ליקייםסלי דזרעים שלא נאמר האימאן דבעילמהוי חסירא אלא במאןדמקיים
מלי דברכות שהיא אחת ממסכתותיה ,ד"א קבעוה בסדרנזיקין לפ .שמקצוע
גדול בדינים(זי) סדרנזיקין והנה פרשתואלה המשפפים מלאהעל כלנדותיה
סריגינזיקיןוכן המסכתא הזאת ראש דבריהדין כאמרו הוו מתונים ברין על
כן קנעוה בסדר נזיקין .ר*א הטסכתא הזאת נקראת מסכת אבות וגם תחילת
נדקין הוא ארבע אבות נזיקין יבאו אנות הקדוש'סויורונו הררך אשר נלך
לרוויחק טארנע אבותנזיקין (ח)וכן אמרו אםהיו כל ישראל צדיקים לאהיו
צריכיםלארבע אבותנזיקין (פ ).עלכןנשבעתיואקיימה לשמור ולבאימשפפי
צרקה כפי אשר תשיג יד הנודר ומהאל אשאל ליטרות אותידיך אטתבקורחו
התמיסה להוע.ל כספרי והיה שכרי אסןוכןיהי רצון:

אמר
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פרק ראשון

ייהישע

א

אבות

חייה מסיני,יממיה
ע לזקנים וזקנים לנביאים
ייהיש
ונביאים מסווה לאנשי כנמת הגדולה .הם אמין שלשה דברים,
הוו מחונים כדין והעטירו תלמירים הרבה ועשו סיג לתורה:
 ....-------- , - -.
.- - . -קבל תויה מסעי .יש לתת שעם למה אמי משה קבל הירה מסיני
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תורה שככתב ותורה יטנעל פה תויה אחת היא ופירשה הוא הנקיא תויה
שבעל פה ואמר קבל (י"ס) לימוזעל הורה שבעל פהכי על תורה שבכתב לא
היהלו לומר אלא כתב שני (שמותל ר כי,ז) כתבלך את הרכרים האלה ,ואמר
להודיע שיתרעל תורה שבכתכ קבלהעל פה ועליה נאמר (שם) כיעל8י
דור עד עת לעשות בה'
הרברים האלה ,ודברים שבעל פה הם קבלה דור אחי

משהקבי

. /

- - .

במוטה

-

-

-

.ה--.

קבי

(תהלים קי"מ קכ'ו) (י"ג) ,ומסרה ליהושע יש לרקיק במה שאמרו רז"ל (י"ר)
כיצד סדר משנה סשה ה.ה לטד טסי הגבויה נכנס אהרן שנה לו פףקו נסתלק
אהרן .שבלו לשמאל משהנכנסו אלעזר ואיהמר עתה להם פרקןוכוי ולאהיכיי
.הושע באותו סדר אם כן טה פעם ומש-ה ליהושע יתר מאנשים הנקוביי בשם
בסדר המשנה וי"ל שהאמת יורה דרכו שבכל דור ודור המנהיג את הדור היה

מלמד דעת את העם אבל לא '?גה ההנא סרר הקבלה אלא ממנהיג למנהיג
(ט"ו) הזכיר המנהינ הראשון שהוא משה רב"  nhPואיזהו חטנהינ השני יהושע
הממלא מקומו כאמרו (כטרבר כ"ז י'ה) ויאמר יי' אל משה קחלך את יהושע
בןנון ובו ,ואומי (שם כ') ונתת מהורך עליו וראוי הוא יהושע שימלא מקומו
של טשה לפי שנ ,בו ומשרתו יהושעבןנון נעף לא ימיש טתוך האהל (עזמות
ל"נ י"א) והלא אמרוגרולה שמושהמלמורה (פ"ו) כ"ש שהיו בו השניםרפוני'
השטוש והלמוד עלכן נאמר ומסרה ליהושע ,ויהושעלזקנים לא לזקני' שה.ו
בימי משה אלא לזקנים שהאריכו:מים אהבי ,ליז)וזקנים לנביאים דור אחרדוי
עדחני זכריה ומלאכי שמם*וה לאנשי כגסת הנדולהזרובבלבן שאלתיאלבן
יכניה מלך יהודה( ,י"ח) והנאים עם זרובבל 'שוע נהמיה שייה רעליה טרדכי
בלשן מספי בנוי יחום בענה אלו ראש .כנסת הגדולה (י"מ) וכן עזרא וסיעתו
ונקראו
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ונקיאו אנשי ננסת הנדולהלפ .שהחזירו עפרה ליושנה כמו שמפורש במסכת

יומא (כי) סשה אמר האלהגדולהגבור והנורא אשר לא
פנים וכו' (רבדים
יי י"ז) בא ירמיה ואמר האל הגדול הגבור יי' צבאות שמו (ירמיה ל"בי ח)ולא
אמר הנורא אמי נוים מרקדי' בהיכלי איה נוראותיו בא דניאל ואמי האל הנרול
והנורא ולא אמר הגבור אמר הנוים משתעבדים בבניו ואיה נבורותיו באו אנשי
כנסת הגדולה ואמרו ועתה אלהינו האל הנרול הנבור והנורא שומר הביית
והחסד (דניאל א' ד') והחזירו עפרה ליושנה ואמרו הן הן גבורותיו הן הן
נוראותיו ננורוהיו שכובש כעסו וטאריך אפו לרשעים ,נוראותיו שאומה יח.דה
כזו יכולה לעמורבין האומותלכך נקראו אנשי כנסת הנרולה (כ"א) והם אמרו
שלשה דברים הוו מתונים בדין אעפר שנחלקו (ב"ב) המפרש.י (כ"נ) בפרשת
יתרו שהיא פרשת שוספים יש מהם שאומרים שלאחר מתן תורה היה הדבר
מכל מקום כלם השוו שקדמה בסדר למתן תורה עלכן דו)חילו נענין המושפט
ואמרו הוו סתונ.ם בדין והלא הכתוב אומ' (מיכה  .1ח') ומה הי דורש מסך כי
אם עשות משפט וכו' א"כדין הוא לדחחילבדין ואמרו רז"ל (כ"ד) הוו מתונים
בד.ן שנ' (ושמות כי ניו) ולא תעלה במעלות על מזבחי ומסיך ליה (שמות כ"א
א') ואלה המשפטים ואמיו (כ.ה) אשרו המוו (ישעיה א' ".ז) אשרי הדיין
המהמיץ אתהדיןכי בהחמיצוהדין ידרושויחקור ברבר דס,צפטויוציאנו לאמתו
כי מדת הטה.רות מדה ניועה היא עד למאד והלא דבר הוא בכל יום שנאו שני
בעל' דיני'ויסדרוהפענוח לפני הדיין ויחשובהדייןלכאייה שזהחייב וזהפפוי
יבהחמיצו הדבריםישכיל במראיתלבו שהדבריםבהפך .והכונהבהוו מתוניםבדין
שצריךהדייןלעייןבעיוןהאמת.עלהדין ולהקורולררוש עלהדברלהוציאולאמתי
(ב"ו) אגל פעמים 'טהסתין בדין היא מרה גרועה אם כונת הריין לעות הדין
(כ.ז) ורחמנא לבא בע ,.והלא הכתוב אגסי (תהלים ע"ה) כי אקח מוער אני
מישרים אשסופ הא למרת 'צכונת לק'הת המועד היא ליטפומ מייצרים ,והעמידו
תלמידים הרבה ,שאי אתהיודע איזה יכשר הזה או זה ואס שניהם כאהד טובים
וע"י דל)למירים יבין וייצכיל היב כאמרו (כ ה 4ומתלמידי יותר מכלם ,ועצים
קפנים סדל.קין אח הגדולים ובפרק תפלת השהר (כ"ט) היה ר"נ מכריז ואוטר
כל ח"ה שאין הוכו כבר' אל יכנס לבית המדרשורי אלעזר בן עזריה היה דורש
לעולםיעסוק אדם נתורהובמצות ואפי' שלא לשמןשמתוך שלאלשמןבאלשמן
(ל') ואותו יום שמנו ר' אלעזרנןעזריה סלק לשוס -פחהנכיתן (ל"א) הטררש
ונתן רשות לתלמידיםלהכנס ער שהש ר"נ לעצמו ואמר שמא חם ושלום מנעתי
תורה מישראל עלכן אמרו אנשי כנסת הנרולה והעמידו תלמידים הרבה,

יש"

ולשון
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הצדיק היה טשייי כנסת הנדולה .הוא היה אומר ,על שלשה
דברים העולם עומר על התורה ועל העבודה ועל גמלות חסרים;
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' בעמיתה
יהעמייי שמ.מית משהיעד ה"נ הי,חתימיד'.יימד.
והרכ יושב על הכפא (ליינ* וכך פירשתי בם ..ס71לת שהכרתי
(ל"נ) שמוררגל.ך כאשר הלך לבית האלהים שהוא מזכיר לתלמ.ד ההולך לבית
דמררש לשמור רגלו בעמירתולפני רבו ואעםי שאמיו והעמידו תלמירימהרבה
מ"מ אם ה-ב יודע בתלמיד 'צא'נוהגין ווצתלמורו לקנטור לאיימרוהו וכבר
אמרו השונה הלכה לתלמיד שאינו הגון כאלו זיק אבן למיקוליס (ל"ד) שנ'
(משלי כ"ו ח') כציור אבן כמרגמהכן נוהן לכסיל נכוד ולקיים בעצמו אני
חנמה שכנת' ערמה (שם ה' י"ג) אין ללמרו תורה ,ועשו סיינ לתורה,כענין
שאמרו ושמרתם אהמשמרתי (ויקיא כ"כ פ') עשו משמרת למשמרתי (ל.ה)
וזה פעם הגדרים והתקנות והנזרות והסיינות שעשו לנו אנותינו דור אהר דור
אסרו לנו דברים המותרים שלא נבא להתיר רשים האסורי' ומנהג אבותינו
(משלי א' ה ) שמע בני מוסר אב.ך ואל תטוש
ה-רה היא (ל"ו) ועליה נאה-
תורת אמך וישלי לומר עור בבאור ג' דב-יפ אלו לפי שאנשי כנסת הגדולה
החזירו עפרה ליושנה ואמרו הנדול הגבור והנורא אמרו שלשה דברים אלו
כנגדם ,הוו מתונים בד.ןכנגר הננור יצד'ן ונכורה אחת היא ,והעמירו תלמיריס
היכה ננגדהגדול לרנדיל תורה ולהאדיר וע,צ 1סיינ לתורה כננר הנורא שהתורה
נקראת מורה שנ' (מלאכי ב ה') ואתנה לו מורה וייראני .והס.יגות הם מיראה
'טלא לפרוץ נדר כיראת ה ,ולפי 'טמן דניאל עד אנשיכנסת הגדולההיו אומרים

ולשוו

הנרול והנורא כשהוסיפו דם הנכור ובאו אלו ג' דברים כננר העטרה שהחזירו
ליושנה ,הקרימו מה שהוא כננר ההוספת בראשונה אלא .צבסרר התפלה הגיחו
הרכר כמו,צמררן משה רבינו ע"ה:

הצדיק היה בסוף אנשי כנסח הגדולה וגה טעם משירי לשון
3
שיריםוה.הכהן גדול והוא ערוכן יהושעבן יהוצרק הנהןהגדול
(ל"ז) 4הוא ראש ההנאי' (ל"ה) והוא הדור השנ' מאניצי כגסת הגדולה (לזפ)
עליו אלכסגדיוס טקדון דמיתדיוקנויצל זהאנירואה במלחמה
והואשמעוןשאמי
ונוצח (מ') ובשנתארבעים לבנין הכית בא אלקסנדרום מקרוןלירו,צלם להחריבה
וכשראה שמעון הצדיקנדלו ונשאוונתןלויצאלתו שלא להחריב ירושלם (מ.א*
והתנהעל זה שמעון הצדיק שכל בן שיולד באותה שנה לכהני( ,מ"ב) יקרא
אלכסנררוס

לשמשן
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פרק ראשון

איש סוכו קבל משטעון הצדיק.
כעברים המשמשין את רוב על מנת לקבל פיס
הוא

היה אוטי

אל תהיו
אלא היו

אלכסנררום עלשמו ושיהח.לוייציאל מנין שפ-וחיהם מאותה שנה (מ"ג)וה.א
שנת אלף לצאתם מארן מצרים (מ"ר):
שלשה רברים עומד וכוי ובסוף פ-ק זה אמי רשנ"נ על שלשה דברים
העולס קי.םוכי' ופיר,צ החכם רוופא שלמה נרייו בן יעיש (מ"ה)
ששלשה רברים דואשוני ,שהם התורה והע'בורה וגמילות חסדים הם שהעולם
עומד עליהם שהם ישרו ומשחותו של ;ולם ואח -שנשתת ונתיפר העולם
עדרן צריךני דברים אחרים שיתקיים בהם והם הדין והאמת והשלום ויש לי
לדקדק אהי שאמר על התו-ה היי עבויה ונמ.לות הסרים הם בכלל התזרה

על

שה-י תורת כדנים מרברת בעבורהוגם התורה ראשה תמסה ואמצעיתה נמ,לות
חסרים (מ-ו) ראשהשנ' (בראשיתג כ"א)ויעש ".אלקים לאדם ולאשתי כתנות
עור ו'לבישם אמצעיתה שנ' (בראשית ירחאי) וירא אליו יי' באלוני ממרא למה
בא הקב ה לבק -את החולה ,סופה שני (רברים ל"ד ון) ויקבר אותו בניא וי'ל
שהתורה זה הגיון התורה ועבודה ונמילות חסרים זה המעשה ,או נפרש העברה
זו עברת הלב,ינ' (דבריםי א י'נ) ולעבדו בכל לבבכם איזו היא עברה 'צכלב
הי' אוטי זו תפעה (מ'ז) ואפילו תהיה ענדת הקיבנות ג"כ
גדול שבהן
ק
ע
היא המהיצבה והמחשבה בהם פוסלת ומכשרת ונכ הכונה בזה כמו שאמר
המשורר (תהלים נ"א ".מ) זבחי אלקים רוה נשברה וגמילות חסדיםזה הטע'טה
שלשה דביים אלו המהשבה והדבור והמעשה שבשלשתן היא עבדת השם
.ה' ,וכהב רש-י ל על התורה רנתינ (יימ.הלנ כיה) אם לא בייתי יומם
ולילה הקות שמיםואיין לא שמתי על העברה שכן אמרו במסכתתענית (מ ח)
אלטלא מעמדות לא נתקיימו שמיםוארין ולכך היו קורים אנשי מעמר במעשה
ביאש.ת .ועל נטילות חסרים שנ (תהלים פיטנ ) עולם חסד יבנה ע"כ ואם
תאמי בזמן הזהשאין עברה במה העולם טתקיים וי"ל תפילותינו במקום עבודתינו
שנ' (הושע י"ד נ ) ונשלמה פרים שפת.נו .גמילות הסרים זה דסלביש עיומ'ם
ומבקי הולים מנחם אבלים מרני על לב עגומים וכיוצא בזה וגדולה גמילות
חסדים מן הצדקה שהצדקהבסמונו וגמילות הסדים בנופו ובסמונו וצדקהלעניים
וגמילות הסריס לעניים ול;,צ-.ים:
נ
ח)
איש סוכו (מיס) נדול שנסיכו כמו (במדבר כ"ח א..צ
ישראל וחוא הדור השלישי אל תהיו כעברים המשמשים את

של"

י

)שנכמכנןכם

הרב

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

פרמי

פרק ראשון

אבות

ג

נעבדים המשמשין אתהיב שלא על מנת לקנל פ-םויהי מורא שמים עליכם:
יועזר א'.צ צידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם*
ד
'
ב
יוסי בן יועזר איש צ-דה אומי ,יהי ביתך בית וער לחכטים
והוה מתאבק בעפר רגליהם ודצי קשותה בצמא את דבריהם:

ירכל-

ררב כוונתי כזה המאמי ללמדנו שתיעבודות השם מאהבה ומיראה (ני) והאוהב
רמשמש את אוהבו מ'טמשו בעבור אהבתו אותי ולא בעבור תקוהותוחלת שכר
שהוא הפרס והואמלשון בערכך (ויקיא כ"ז א ).בפורסניה על כןאטראנטננוס
אל תעבדו את השם כעברים המשטשים אתהיבעל מנת לקבל פרס שאיןזו
עבדת אהבה אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס
שנתכוין בענרחנו על מנת שלא לקבלפיס ואפי הכינעברהו לנודף אהבתנו
אותו ולהפלינאטי כן כי בוראי יש שכר לעובר אלא מפני שאמרדבריו בפתם
פעו בהם תלמידיו ונ"כ יש ענש לעובר ולא כמו שפעו (נ"א) צדוק וביתום
תלמידיי ואמרו כבר הורהזקןשאיןשכיולאענשוכספ -הקבלהאומ' ששאלוהו
שעל פרס בעולם הזה אינו בפוח אלא
צרוק וביתיס על דבר זה והשיבתשוב"
על העולם הבא והםכפיו בדבריו ואמרו מעולם לא שמענו על העולם הכא
וחלקו עליו והלכו למקדש הינייזים ונעשו שם ראשים ,אולי היתהכונתו בזה
כמו שאמור הכחוב (דבריםז .י"ב) הום לעשותם היום לעשותםולאהיוםליפוף
שכרם אלא למחרכלום לעתיר לבאע"כ (נ'יאוו)ויהי מוראשמים עליכם
י
ח
א
ל
שהנהיר על מדת חאהבה חזר והזהיר על סדת היראהוהקרים באזהרת האהבה
שגדולה האהבה מיראה (נ"ב)וכן פירשתי גפיי תהלים שחגרתי (סיג)
כ .מלאכיו יצוה לך לשמיך בכל דרכיך (תהלים צ.א י"א)שני מלאכים לאוהב
לפי שבאותו מזמור כי בי חשק ואפלטהו וההשק והאהבה אחים ,ולירא מלאך
אחר שנ' (תהלים ל"ר ה ).חונה מלאך הי סביב ליראיו ויחלצם משמע מנה
שניהם כאחר פוביס כי האהבה מבוא נרול למצות עשה שראוהב אינו שוכח מה
שצוה לעשות ויראה מבא נדוף למצות לא תעשה שהירא אינו עובר (ניד)
וכתבתי בבקשת ההגונים שחברתי (נ"ה) כיצר היא האהבה שתכלית
שחוקקותכפוף הנפש להתקשר בעבותות אהבת השםלא תפנה אל מדעתךוכיצר
היא היראה שנייא אתאפקינוכי נורא ועצום הוא:
ר
ו
ד
ד
ויוסף בן יוחנן היו מנה.ני הדור כאחר והם הרביעי
בו
(ניו) והם הנקיאים זונות הם והמנהינים אשר מלאו מקומם דור
אתר דור עד הלל ושמגי שמיוסף בןיועזי .1וסף בן יוהנן עד הלל ושמאיהיו
נוטת מנהיני דור ואמרו רז"ל במסכת חנינה (נ"נ) שהאהד מכלזוג מהם היה

ירכמרא יועיל

2

נשיא
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יותמי

פרמי

פרקיאשיז

אבות

בו .וחק איש .רושלים אומי ,יום ביתך פתוח לרוחה ויהיו ענ.ים
ס
בני ביתך ואל תרבה שיחה עם האשה,
באשתו
אמרו
ל
ק
וחמ-
באשת הברו .מכאן אמרו חכמים כל דגמרבה ש.חה עם האשה נורם רעה

לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש נ.הגם:
.- ...-.-.--. . . .
.-...
- ----,
-נשזא ראש הסנהדרי' והשני אב ביד ,קבלו מהם פי' משמעון הצריק ומאנסננוס
שלמדו לפני שמעון הצדיק ונפטי והם לא למדו כל ציכס וחזרו ללמור לפני
אנטננוס הטמלאמקים שמעון הצריק עד שנפטר ומלאו שגרהםמקוטו :ידי ביתך
בית ועד לחכמים בית המדרש שיתקבצו שם חכמי הדור ,והוי מתאבק נעפר
רגליהם ,לזרז אותנו לשמ,צס כי נרולהשסיועה 'ותר מלמורה (ג"ח) והוי שותה
נצמא את דבייהם ,להב דנר"הם שרכרי רעדה נמשלו למ.ם (נ"ט) אםכן הוי
שותה נצמא את דבייהם נמיםקיים על נפש עיפה וזה מעם בצמא ,וב'טתא
סירי משנינת ירושלמית היא הנרמא בצמאה (ס )והכל עולה למעם אחד שתתאו
כתאותו של צמא לשתות מים;
ק
בז יוהנו וני' יהי ב-תך פתוח לרוחה ,שימצאו שם כל עובר ושב
1
רוחה וכמה גדול הכנמת אורחים צא ולסר מאברהם אנינו ע"ה
שנטע אשל בבאר שבע (ס.א)ויהיו עניים בס ב.תן כלכר תהיה רגיל בציקה
ער שיהיו העניים בביתך כבני ביתי (מ"ב) זאוא במקום שתקנה עבדים ושסחות
ליטמשך תשמ'טנעניים ותפרנס אותם ותקבל עליהם שכי (סיג)ואלת-בה יט'תה
;ס האשהשיוב'טיהההנשים בתיטס'ש הסטהוכןבממנתררךארץ(ס ד) אל תרבה
שיחה עם האשה שכל שיחתה של אשה בדבריניאופ .כאשתי אמרו שכן דרשו
במסכתהנינה (ם ה) מגידיאדם טה שיחו (עמוס ד ,י-נ) אפילו שיחה קלה יטב'נו
לבין עצמו עתיד ליען עליה את הרון ותקנו טבילה לבעלי קריין כר .שלא יהא
פצו .איש אצל אשתו כתרננול (ס ו),יכן פירשתי בפסוק (קהלת סי ח ).ראה
חיים עם האשה אשר אהכת אעפ"י שאתה אוהב אותה בחר בחיים על
אהבתךואלתתן ~D'Wlה.לךופירשת .ראה חיים טלשון נראין דברי אדמון (ם"ז)
וככר ידעת מה שהפליג הדסב"ם ז"ל בספר המרע (ם'ה) בתחלואים הנאים
משתטיש ועלכן תקנו חז"ל עונה לכל אדם כפי מלאכתו (מ"פ) וכן פירשתי
בפפוק ראה חיים וכו' ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש (קהלת פי פ')
ת"ת השמש נפי העמליה .רמשסיש עלכן אטר התנא באשתו אמרוקל והומר
באשתהבירו ,אם באשתו שהיי מותיתלוכך ק"ו באשתחנירו האסורהלו שגובר
עליו יצרו וסים נגובים יטתקי ,ובאבות דרי.נ (ע') באשתו נדה אמרו וכוי כלומר
.

--

ירושף

אפ באשתו נדה w~wלו דהרלפי שעה הששו להינלעבירהק.ו באשתהבירו
אבל
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11יהרשע

פרק ראשון

אבות

ר

בן פרחיה ונתאי הארבלי קנלי מהם .יהושע בן פרחיה אומר,
עשה לך רב וקנה לך חבר והוי רן את כל הארם לנף זכותן

אכל כניסתנו אינו נורם נדה וכאשר ביארתי מכאן אמרו חכמים כל המרבה
שיחה עם האשה גורם רעה לעצכם שמנכרעליו יצרו ,ובופל מרברי תורה בעור
שמרבהעטה שיחה במלהוסופו יורש גיהנם שסופו באלירי עבירהומובלפני
האלקים ימלט ממנה (קהלת ז' ב"ו):
ז פרחיהובי' חוא היה בגמי מתת.הבז.והגזכהז נרול והוא
ב
היה רבו של אותו האיש (ע"א) ויהושע בן טרחיה ונתאי הארכלי
הם דור ההמישי ,עשה לך רב לתלמוד שאינו דומה מי שלומד מאחרים למי
שלומד מעצמו למור השמועה פוב מלמור דבברא (ע"ב) עלכן הזהירנו עשהלך
רב ואפי' הוא שוהלך בחכמה עשה אוהו רבעליך,וקנהלך חבר,פובים השנים
מן האהד הרב אל הבדים ונואלו (ירמיה נ' ל"ו)ועליו אמר שלמה בחכמתו (מיטל*
כ"ז פייז) ברזל בברזל יהר וכו ,ואסרו רשל (ע"נ) או חברותא או מ.תותא ואמרו
במשלים (ע"ד) ההברה נשות הלבבות וההפררם ואמרו ('9ה) אין נקב המחט
צר לשני אוהביםואין רהב העולם מרחיב לשנ .שונאים ואמרו (ע"ו) לחכםלמי
קנה
תאהב יוהר אחיך או הבירך ואמר איני אוהב אחי עד שיהיהתבירי ,ואטי
?ך בלשון קנייה ,אם לא תמצאהו בהנם קנהו בממונך ובנופך או קנהו בלשון
רכהוכן פירשו (ע"ז* (מלאכי נ'ט"ז* אז נרברו יראי יי' איש אל רעהו מלשון
(ההלים מ"ז די) ידבר עמים תחתנו כלומר כשהסברים נכנעים איש לרעהו אז
ויקיצב ה' וישמע (מלאכ .שם),וניכל לפרש מאמר יהושע בן פיהיה טראשו
לסופו הכל בענין ההכרה עשהלך רב ואז תקנהו לך לחבר ודרשו רז"ל (9יה)
(הושע די י" )1חבור עצבים אפרים הנהלו אפיי בדורו 'טל עובדיע"ז היתה
ההברה מנינה עליהם ובסיפם (הושע י' ב') חלק לבם עתה יאשמו ,ראה כטה
הפליגו בהברה ולא נתנה תורה לי'טראל ער שהיו כלס חבירים כמו שדרשו
(ע"פ) בפסוק (שמותי ט ב')ויחן ' DUישראל ננד ההר וישלך לרעת שההנרים
מתחלקים לכמה אופני הברה אבל החבר המוב 'צהזהיר עליו יהושעבן פרחיה
לקנות ומאתבר ומוניה בתורה ובמצות לזרזכל אהד לחבריו ללכת בדרכי השם
ואמרו במשלים (פ),שהיו שני חבירים והסכימו ביניהס שהאחר יוכיח אתחבייו
בבקריהשנייוכיחנו בערב שלאיעבודיום שלאישמע כל אחד מהם תוכחהכדי
לשוב בתשובהוזו היא ההברההנכונה והאהבה הנאמנה ,והוי רן את כל הארם
לכף זכות וכהב הימב"ס ויל (פ"א) שמדבר במי,צאי אתה מכירו אם צדיק אם
רשע שאם ראית אותו עושה יצום רבר יצכל צרריו לחובה ואין בו צר לזכות
אלא

ייהןלסע
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אברת

פרק ראשון

היחק משכו רע ואל תתחבי לישע ואל תתיאש
האיבייאימי

נתתי
מן הפורענות:

)

זבז שמח
חיהורה בז מבאיישמעי
י
י
ב
ק
אל תעש עצמך כעורכי הרינין וכשיהיו כעלי הדין עומדים
..--.-...-

..-.

מהם .יהודה בן

. 4 - - -

-

-

-

"-....---

הכאי אוטר,

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

אלא בררךרחוק "צלךלדוןעל ררך ההואפכות (פ"ב) ואם אתה מכירו שהוא
רשע וראית אותו עושה שום דבר שכל צרריו לנכות ואין בו צר לוהבה אלא
על דרך ההוא לחובה וכמו שני (משלי ב"ו כ"ה)כ.
בדרך רחוק יש לך לרון
.חנן קולו אלהאמן בוזה דפננון פירש הרמב"םוכן פירש רמיה נ"ל (פ ג) ,נס
נוכל להוסיף הצריק אפיי אי אתהיכיל למציא במעשה שעושה שום צד לזכות
צריך אתהלדיינו לזכותאולי משגה הוא או במהרה ישוב בת'צובה ונרשע אפ'.
אי אתה ינול למצוא לו במעשה 'צעשה שום חובה צריך אתהלדונו לחוכה
שאין תוכו כברו ולסנים הוא עושה ויש סמרש.ם (ם'דן שהטאמ -הזה של
והוי דן אה כל הארם לכף זכות מאמר כללי הוא:

הכזיבלי אומר דיחק משנןרעכרי שלאתלמוד ממעשיואי שלא
;
,
ו
נ
כ
ש
ל
ואל תתחגר
תחקה עמו כאמרםז"ל(פ"ה) אוי לרשע אוי
לרשע כאמרו (דברי הימים ב' כ'ל"ז) כהתחברך עם אחזיהו פרץייי את מעשיך,
ואל תתיאש מן הפורענות אם אתה 'צתי בסובה אל תתיא 1,מן הפורענות
'צהאמר בל אמום לעולם אלא ביום טובה היה בטוב וביום ראה רעה פירושו
ואפיי הכי ביום רעה ראה שתחשוב ביום טובה על ימות הרעה ואז לא תתנאה
וכן גובל לפרש ואל תת'איץ מן הפורענות אם אתה שרוי בצער אל תהיה
נוא'ט ובועט מהמת הפורענזה שאהה שרזי בה אלא חכה מעט ויטיבך השם
באהריתך נם נוכל לפ-שו סטוךלענין רא,צון לאתר יצהזה,ר ואל תתהנר לרשע
אמי ואל התיאש טן הפורענות שלא תאמר אהחבר אל הרשע בעורו בשלותו
ולא בעת צרתו אל תאמי כן כי 'צמא ישבר פתע פתאום ותלקה נם אתה עמו
ת)
קודם שתיניש וזה טעם ואל תתיאש טן הפויענו

נרפאי

הידקרן4ןן בן טוראי יכין הזוגות הללו היו בימי חוני המעגל (פיו)
הדור הש,ציו.טמעוןבן שטח היהאחי אשתו שלינאי המלך(פ,.ז),
ערכי הדייניי הם כנ .אדםשעורני' ומסדרי ,הטענזתלפני
בעבור היתומים
והם

הדייני'
ה
ז
כ
ובני אדם שאינם יודעים לטעון שיטענו בשבילם ונקיא
אדם
בלשון
רז"ל אנפלר (פי,ה) וטורשה (ם"ם) ואפוטרופוס 3צי) והזהיר יהודהבן פנאי

לריין
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פרמי

פיקיאשיז

ה

אבות

לפניךיהיו בעיניך כרשעים וכשנפפרים מלפניך יהיובעיניךבובחיןבשוביו
יליהפ את הדין:
ר
י
ה
ז
ם
י
ד
ע
ה
שמח אימר ,הוי מרבה לחקור
את
והוי בדבייך
בי
שמא מתוכם ילמדו לשקי:
ז קבלו מהמי שמעיה אומר ,אהב את המלאכה ושנא
יאבמיזי
את הרבנות ואל תהורע לרשות:

עכשבמעדן
יומומשה

?דיין עצמו שלא יהא כעורכי הדייני' להיות טוען ומסרר פענוח מצר אחר
ובירושלמי (צ א) אל העש עצמך כעורכי הדייני' שלא לגלות ליחיד את רעו
ובכתובית פרק נערה שנחפהוד( ,צ-ב) אמ ,רייוהנןעשינו עצמנוכעורכיהדייני'
מעקיא סבר ומכשרך לא תתעלם ולבסוף סכר ארם חשוב ,נייא כארכי הרייני'
והוא ראש הדיינים כדאיתא בכראשיה רבה (צ"נ) ועפרון יושב כתוך בני חת
אותו היום מנוהו ארכיוכן פירש מורי ז"ל (צ"ד) הושי הארכי (צ-ה) מענין זה
והזהיר יהודהבן פנאיאל תעש עצמך כארני הרייני' שלא תדבי בראש במושב
זקנים ממך ,וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים ,שתשקיל
שתי הכתות בשיה בהוקהשגרנים לפשפש בדבריהם שאם תהיה בעיניך האחת
בחזקת צדקות והשנית בהזקת רשעות מיד לא תראה לאהת חובה ולא לשניה
זכות ,ואולי האחתחייבת בדינהוהשני צדקתבדינה אבל כשיהיו שקוליםבעיניך
אז תיקדק בפעניתיהםויצא הרין לאמהו וכשנפפרי מלפניךיהיונעיניךכצדיקים
כשקבלו עליהם את הרין דהואיל וקבלו עליהם את הדין ונתהיינ זה שבועה
ונשבע אל תהשדוהו שנשבעלשקי או אם הוצאת מיד האחד מגזלה או העושק
שגזל או עשק את רעהו אל תחשוב שכן יעשה מכאן ולהבא אלא יהיו נעיניך
כצדיקים וכחוקת עושה תשובה:
בן שמח אוסרהוי מרבה לחקור את הער.ם שעל יריכןתיציא
מ
.הדין לאמתו ,ומ"מ הו זהיר בדבריך שמא מתוכןיבינו צרההיוב
וצד רפמור וילמדו לשקר ולומר מה שלא היה:
היונרי הצרקמבני בנ.ו של מנחריב (צ"ו) והם הדור
ואבטליין
סביאה
שעמום
י
ד
י
ל
שהבטלה
המלאכה
השביעי .אהוב את
(צ'ז)
ואמרו (צי,ה) נדולה מלאכה יטסכבהה את בעליה ,ואמיו (צ"ע) גרול הנהנה
מיגיעו יותר מירא שמים שנ' (תהלים קכיח בי) יגיע כפיךכי תאכל אשריך
וטוב לך ובירא שמיד כתיב (שם א') אטרי כל יראיי' ואמרו(קי) כל מי
שאינו מלטד את בנו אומנות כאלו מלסדו לסטום ואמרו (קיא) וכשם שחייב

17ןכ~עןן

ושכמעירן

אדם
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אכופת

פרמי
י6אבמליוןאימי .הכמיםהזהרי כדבייכס שמאתחיביחיבתגליתיתגיי
למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו
פרק ראשון

ונמצא שם שמים מתהלל:
ושמאי קבלו מהם,הלל אומר,הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום
ורורף שלום אוהב את הבריות ומקרבן להורה:

י3מלל

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

. .-.--..ף------.. .,.

 -.- - -אדם ללמד את בנו תורהכך חייב ללמדו אומנוה ,וררוש על ספיי' ותטצאנו
מלא לאהוב את המלאכהולשנוא את הבטלה ,ושנא את היבנות היא השריה
וסמךענין זה לאהוב את המלאכה כענין שאמ' בפסחים (ק"ג) פשות נבלתא
בשוקא ומול אניא ולא תימר כהנא אנא נברא רבה אנא ואמרו (ק"נ) הרבנות
מקברת את בעליה ואמרו (ק ד) כיון שנהמנה אדם פרנס מלסמה נעשה רשע
מלמעלה וכשמנה ר"ג אח ר ,יוהנן בן נודנדא ור' אלעזר הסמא פרנסי אמר
להם כמדומים אתם ששררה נהתי לכם עבדות נתתי לכם (ק'ה) ואמרו (ק"ו)
חוי קבלוקיםואל תתודע לרשותנקרא המלך רשות שבירו רושות לעשות
טה שלבו חפץ וכבר אמרו (ק'ז) המלך מי שאינו מכיר את המלך ,וכששאל
אלכסנדרום את זקני הננס טה יעשה אדם ויחיה אמרולו ישנא מלכות ושלטון
כדאיתה כמסנה תמיד (ק"ה) ואמרו (ק-מ) הרשות מקברת את בעליה ,ערום
נכנס לה וערום יצא ממנו ולואי שתהא יציאה כביאה  nu'~utlרבר'ם מעבירי
את הארםעל דעתוועל דעת קונו(ק"י) ואחד מהם הרשיה שמשרתי השלפיני
הם תמיד באימה ופחד ומתיראים על נפשם וחייהם תלויים לננדם מ"מ צריכיי
אנונזמןהזה שיהיה מישראל אנשים עומדים בחצרות רטלכי' דורשים טוב לעמם
ודוברישלוםלכלזרעסוישלכולהתפללבשלומםכי בשלוססיהיהלני שלו'(קיא):
י6
אומ' חכמים הזהרו בדבריכם ,לנאר דבריכם באר היפב כדי
שלא יפעו בפירושן כאשר טעו צדוק וניתוס בפ" דברי
אנפננוס וזה טעם שמא תחובו חובת נלוח ותגלו למקום מים הרעים מקומם
של מיניי שמראין פנים בתורה שלא כהלכה וישתו התלמירים הבאים אחריכם
וימותו שחושבין שכךפי' דבריכם ונמצא שםשטיםמתחלל.ורבינוושנוואלז"ל
(קי"ב) פירש שלא תקלו בדברי תורה ואפיי אתם עומדים במקוםבני תורה
שמא תחובו חובת נלות ותגלו לסקוס עמי הארץ ויוסיפולרחל בדברי תירה
וימותו ונמצא שם שמים מתחלל שיאסרואוילו לפלוני שלסד תורה ראו מה
) וזהו שאמרו (קי*ד) רב בקעה מצא ונדר בה נדר?
אירעלו(קיינ
הל/
'"3
זה היה מתיחס לשפפיהבןאביפלבן דוד ונספר
ושעזאי
.

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

------

~6ננכפלירן

לקלל

קבלה
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פרמו

פיק ראשון

שאמו

ו

יכ דקן 84היה אומי ,נגיד שמא אנד שמא ודלא מוסיף יטף וילאיליץ
קטלא חיב ודאשתמש בתנא חלף:
הקנסה (קפ'ו) כתב יש אומרים שהוא בנו של נעריה המתיחס נדברי הימים
(א' נ' כ"נ) לזרובבל הוא הלל עלה מבבל והוא בן מ' שנה ולמר מ' שנה
ולמר מ' שנה ושמונים תלמידים היו לו נרול שככולםיונתן בן עוויא 5קטון
שבכולם רבןיוחנןבן זכאי(קט"ז) והוא הבירו שלוזלל מנחס (קי*ז) ומת פטיו
לא נחלקו ויצא מנחםונכנס 'טמאי ,ובנו של הלל היה רבן שמעון אביו שלר"ג
היקן וננו של רגהיה רשכ-נ היאשון(קי"ח) וארבעה אלה נהנו נשיאותם בפני
הבית סאה שנה נמלכות בני הוררוס וכך היה המנהנ בבית שני הסלך סבני
חשמונאי או מבני הוררוס היה המ.ציא והמביא למלחמהולכל דבי רומלוכה,
אנל כל רברי תו-ה והחקים והמשפמים ע 5פי הנשיא מבית דור היו נעשים

ועל פי הכ,ג והסנהדרין ,והלל וסיעתו היו הרור השמינ .לאנשי כנסת הגדולה
ורבן יוחנן בן זכא .קבל מהלל ומשמאי כמו שמפורש בפרק שניוהואהיההרוה
התשיעי לזרוככל ראש הכגסת(קי ט) .ומפני שהזכיר בפרק זה את הלל השלים
כל שלשלח היחם שלו ואה'כ חזר לענינו רואשק ואמררבן יוהנן בן זכאי קבל
מהלל ומשמא ,.הוי מתלמידושלאהיןשנ' (מלאכי נ' ו),נשלים ובמישורהלך
אתיורכ.ם השיבמעוןאוהבשלוםולאאוהב D1~Wנלבד אלארודףשלוםשתרדוף
תמיר להביא שקוםביןאישליעהוובין אשה לבעלה ונך דודהואאומי3תהל'ם
ל"ד )"ו) בקש שלוסורד6הוונוכללפישורודף שלום להקדים שלוסלכלארם
(ק"כ)ומהנאהדבייפיחכם חןרי אברהם בן חסרא .הלויז"(5קכ'א) שאטרהוי
מקדיםשלום לכל אדםלפי שהשבחיחיטן ההיצאה וכמהגדול כח השלום שהרי
השם שנכתבגקרושההואגמחהעלהמיםלהטיל שלוםביןאישלאשתו,ושולהשלום
שהקב"ה שנה בו שנ( .בראשיתי"ח י"ג) למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם
אלר ואני זקנתי והיא אמרה ואדני זקן ומכח זה אמרו (קכ"ב) מותי לשגות
בדברי שלום וחתימתו של בזוכת כהנים שלום וחת.טת דחפלות שלוס ,יברך את
עמו בשלום ,אוהב את הבייות כמו שאמיו (קנ"נ) זהכלל נדול בתורה שנ'
(ויקרא **ה י,ט) ואהבת לרעך כטוך ,ומקיבן לתורה שכל המלסר את הבירו
תורה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאו (קנ"ר) וכן אנקלוס טהרנם (בראשיתי"ב
ה') ואת הנפש חשר עשו נחרןוית נפשתא דשעבידו לאוריתא בחרן:
ינךןרא היה אומר נגד שמיה תרגום משכונגייווהענין מי שרוצה שיהיה
שטו נמשך ועולה לנדולה אנד שטיה,פי' נאותו נורטתלו שיאכד
אחרי דרגא תביר
ודלא מוסיף
לימו פתע פתאס גאוח אדם

תשפילגי

(קב"" יסיף
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פרמי

פרק ראשון

לה

יי הוא

היה איטה אםאיז אנילי מילי וכשאני לעצטי מה אני ואם לא
עכשו אמתי:
אומר' עשהתורתך קבע אמור מעט ועשה דובה והוי מקכל את
עו2צונמ14
י כל הארם בסבי פלם יפות:
יסיף פי' שדשא חכםואינומוסיף על הכמתו חכמה מ.ית .צממיחו9ן שימיה
ויאסף אל  1'DYוכאשר אמרו (קכו) אם יום תעזבני יומים אעובך .ודלא ילוח
ומי שלא למר כלעקי קפלא חייב ,ח"ב היא מיתה בירי שמים שהדברה היא
נדרשת מכללהן לאו ומכלל לאוהן ,ובהורה נאסר לדביים ,%כ )כי היאהייך
וארךימיך ,ומררש חז"ל (קכ.ז) ודכא מוסיף מז רעילות על ה.ם.ם מט-ו באב

מ.

ואילך *סוף תקנריניה אמיה וראשתמש בתנא חלף ,הגא וכתי אח"ם אלא שזה
ארמי וזה עברי וכן תיגום (אסתר ב' י"ז) וישם נתרמלכיח בראשה ושוי תנא
דמ%כיתא ברישא ובפרקבניהעיר (קכ"ח) ודאשתמש בחנא הלף אמר ר' שמעון
בן לקיש זה המשתמש בתנא הלףראוי להריגה ונקרא כל ת-ההגא שהוא מובהר
בכתרה של תורה ,מ,מ הרב סותר להשתמש בתלמידי'וכן אמרו במסכת כתובות
(קכ"פ) כל מלאכות שהעבד עושה לרבו הלסיד עושה לרב' ,חג"א נוטריקון
תלמיד גברא אחיינא (קל)1
.
נ
א
ידהך, 14היהאימר אםאין אני לי (קל"א) פי' אם %א אקיים כעצמי
את המצותמייקיים אותם בשבילי ואפי' כשאקיים איחםאני בעצמם
טה אני וחלא איני מניעלחובהדגוופיתעלי ואם לאעכשו בימי הבחרות א.מתי
בימי הוקנה שאין בי כח לעשותם ,ר'א ואם לא עכשו בעוקם הזה אימה.
בעולם הבא שאין בו מעשה שהעולם הזה עולם המעשה והעולם הכא עולם
דגמו %ובכיוצא בזה נאם( -קל"ב)מי שפרח בערב שבת יאכל בשבת מי שלא
פרה בערב שנת מה יאכל בשבת:
אומר עשה תורתך קבע וכן באבות ררי גתן (קל"נ) אימ' כל
סו
העושה חויתו קבע ומלאכתו עראי עושי אותו עקרבעולם הבא
ן אותו טפל נעולם הבא ,אמור מע6
נכל העושה מלאכתו קבעותירתוערא.עוניי
~שה הרבהוכן טצינו בהקכ"ה שאמר (בראשית ט"ו י"ר) ונם את הנוי אשר
יעבדודןאנכי ועשה דובה (דברים ד' לשד) כטסות באותות ובמופתים ובמלהטה
ונוי ואוטר (תהלים ס.ב ייב) אחת דבר אלקים שתים זו שמעתי אימר אחת
ועושה שתיםוכן אברהם אוהבו אוסר (בראשיתי"ח ה) ואקהה פת לחם ועשה
דובה (שםי'ח ז')ואל הבקי רץ אברדם ויקחבן בקר רך ופונ ונו וזהו דרך
ה' 3קל"ד) לא נעפרון שאמר הרבה שנ( ,שם כ"גייא) השדהנתת .לך ואפין

קצצנמ4יי

tvw
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פרמי

פרק ראשה

אבירז

4

ז

טזלקבבן נמליאלהיהאומר .עשהלך רבוהסתלקמן הספק ואל תרבה לעשר
אמרות:
י)
בנו אומר',כל ימי נולתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף 5וב
ן
ש
2
3
ו
2
2
משתיקה ולא המדרש עיקיאיא המעשה וכל הסרבהדביים
מביא חמא:

י

מעם לא עשה שנ( .שםכיינ "5ז) וישקול אביהםלעליון ,והוי מקבל את כל
האדם בסבר פניםיפות ,שלא יקבלנו בפניםחשוכות וככויטות אלא בפנים יסות
מאירות וצהובות:
גמליאל אומר זהור"נהזקןכנו רבןשמעון כנו של הלל שלא
רקבן
~ffת שיכתבעל שמו נמצאת אומ'
אמר דבר כיוצא בדברי משכת אבו
ר"ג זהשלישילהלל(קל"ה)ומיסות משהרבינו ע"ה עד רנה.ולומדים בעמידה
ומשמת ר"נהזקןיררהול'לעולםוחורו ללמודסיושנ(קל"ו) עשהלךרג למעלה
פירשתי עשהלך רב רר.,הושע בןפרהיהלתלמוד דומיא דוקנה לך חבר האמור
לטעלה ממוך אחריו ועשהלך רב דר'נ יתפרשלהיראהכענין והסתלק מן הספק
האמור אחריווכן אמרו בירושלמי (קל"ז)זיל אייתוליוקןמן השוק דאסמוך
עליה ואישרילך ושאלתיפ .מורי בענ.ן שרבו בהם המהלוקותבין הפוסקים
ז".
מה יעשה אדם ויוציא עצמו מן המחלוקות והשיב אם יש לוקבלה מהרביעשה
כטה שקבל מרבו ואם לאו יבחר חבור אחרמן המחברים הגדולים איזהשיינטר
בעיניו ויעשה כמותו (קל"ח) וזהו עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה
לעשר אומדות שלא תפריש מעשרותיך מאומד ואפ '.חרבה במעשר פירותיך
מתוקנים ומעשרותיך טקזלקלים אם בן להוציא כיסעור מאומד אי אפיטר אלא
או פחות או יותרעלכן איןלו לעשר אלא במדה נמש 4ובמשורה (קל'פ):
'" I1YOWה
מן
נשח תמשי

סי

"שמשן יריי

" "י

"' שיו

האחרון שבשלשלת הלל שנהג נשיאתו בפני הכית והוא מעשיה הרוני מלכות
ורונו פיטום (קמ"א) ובנו היהר.נ ריכנה שרצה פיפוסלדיגוופייסורבןיורכן
בן וכא .ונתפייפ ל9מ"ב) ווים היה לרחש 'שיבה ולנשיא אחר שטירחריביו,
יבנו של ר" דיבנה וצא רשביג החומי  gyשלשהדביים העולם קייםוכויולא
נזכר רינ דיברה בפרק זה מהפעם שאמרתי ברבן שמעון בנו שלהלל.
 .כל.סי
ף פוב אלא שתיקה אמר
כד להוריע
גדלתי בין החכטים ולא טצאתייגו
י
ו
ג
ל
שבדברי'הגופנייםהואמדבראבלבדבריחורההריהוא הכתובמצוהואומר(דביים

י
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אבות

מרקי
שמעיזבוגמייאל אומי' שלשה דביים העולם קים על הצמח
רבין ועלהדין ועל השלום ע
יאמת וטשפפ שלום שפפו כשעריכם:
פרק ראשון
שנאט-

- ---------ף ז ),ורבית בם (קמיינ) וררשו רבותינו זייל (קמ"ר) (תהלים נ'הבי) האמנם
אלםוכוי מה אומנתו של ארם בעוקם הזה שיעשהעצמוכילםיכולבדבריתורה
בן ת"ל צדק תרניון ואמרו (קם ה) כל פטטיא ב.שין בר מפשפיא דאוריתא
ובמשלי שלמה משבח למאד מדת השתיקהוכן רז"ל אסרו (קמיו) מלה בסלע
משתוקא בשתים ואמיו(קמ"י) מיחסותא דבנלשתישיתא וכבר האריך בדברים
אלו רסב"םז"לבפ.י אבית בקש ותמצא ואמרו (קמ"ת) במבחר הפניניי (קם"ם)
מות פטדות השחיקה ולא במדות הדבור אם תחח-פ על השת.קה פעם אחת
חתחרפ על הדבור פעמיםרבית ,חלק האדם טאזגו לנפשו ומלשונולזולתוברוב
השתיקה יהיה הטורא ,השת.קהוהייהיל פינה נעכודות ,מות הארם כיר לחייו,
וכן שלמה הוא אומי (משלי ח' כ"א) מות וחיים בידהלשין והמרבה בשתיקה
מקיים בלשון מצות בוראו שברא כל איבריו זקופ-ם ולשונו מוטל ,כל איבריו
סבהו'ן ולשונו מנפני ,,ולא עוד אלא שהק.ףלו שתי חוסות אחת שלעצםואחת
של בשרוכלכך למהכדי שלאיהיהעיר פווצהאין חומה אישאשי איןמעציך
לרוחו ולא הטדרש הואהעיקר אלא הטעשדע נאיםהדבייםהיוצאיםמפיעיש.הים*
ואסרו (קינ) כלט .שלטד תורהואינו מקיימה ענשו המוי ממי שלא לסרכל
עקר ודרשו(קנ א) (תהלים א
ק י') שכל פובלכל עושיהם ללומדיהם לאנאט-
אלא לעושיהם .הא למרת לא חמדרש ריא העקי אלא המעשה ,וכל המרבה
רבייס מביא חפאוכן שלמה איטר (טשלי י ,י"פ) ברוב דביים לאיחדל פשע
ואוס' (משליי.ד כ"נ)ודבי שפתים אך למחסור ,ואמרו (קנ"כ) אפיי בתפלה
אין להרבות שהרי חנה שהרבתה בתפלהואסיה (שמואל 4ר א' כ"כ) וישב שם
ער עךלם כך עלתה לה כשנ.ם שנסלתו וחמשים שנה עולמם של לוים (קנינ)
וכן פייט רכיי יונהז.ל וכל הטיבה דברים טכיא הפא מטוך למה שלפניו
ולא המדרש דשא דעקר אלא המעשה לומר שכל המרבה דברים אפיי בדברי
תירה מניא חפא על דרך רז"ל (קנ"נ)יעול
ם ישנה ארם לתלמידיי דרך קצרה
רברים מועפים המביניםענינ.י רבים:
בני פירשה.שיבן שטעוןבן נטליאל
שמעיזבו
י"
אומ
יאביו שלרבינו הקדוש שהואסוףחכה.
הזה הואבן ר"ג ריכנה והוא
הסשניע נמצארבינו הקדוששביעי להלל וסדר ההנאנפיקזה אחד עשרדורות
ויאסרודברימוסרי' האחדשטעוןהצדיק ,השניאנטגנוסשלישייוסףבןיועזר
.-

רבן

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

נמייאי

ובן
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רכי

פרקי

פרק ראשון

אבות

ח

' יצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל
חשיה בו עקשיא אימי
שנאמר,
לפיכך הרבה להם תורהומצוות.
יי חפץ למען צדקו יגדיל

תורה

ויאדיר!

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

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

* רביעי yws~tבן פרחיהובןזוגו .חמישיי יהורהבןטכאי ובן זונו ,ששי
ובןיוני
שמעיהואנ6ליון,שניעיהללושמאי,שמינירבןגמליאלהזקן ,תשיעייבן שטעון
בן גמליאל בנו ,עשירי רנן ושמעון בן ר' גמליאל דיבנה ,אחר עשר רי אומר
והוא רבינו הקדוש האטור בתהלת פרק שני ושמו רי יהודהידשיא ולא רצה
לסררו נפרק אחראחי אניו שכראי הוא רבינו הקרוש שיהיה ראש המדכרים
(קנ"ר) על הרין ועל האמת ועל השלום ,וכללם הכתוב כאחר ,צני (זכייה ח,
ס'ז) אמת ומשפפ שלום שפטו בשעייכם ,ועקם הרין השלום כאמרו בפרשת
וישמע (שמות י'ח כג) ונם כל העם הזה על סקוסו יבא בשלום ,ולקב האמת
האמתוהשלום אהבו,הדיןלהציל עשוק סיר עושקו,
השלום שכ' (זכייר ח י"פ)
האמת ,שיאמנו עלהן הן ועל לאו לאו ושיהיי פיו ולבו שוים ,וכמעמימסירת
(קנ ה) .ויברא אלקים את האדם סופי תיבות אמת לומר על תנאי זה ברא השם
את האדם כדי שיתנהנ במדת האמת וכן אמר נעים זמירות ישראל (תהלים
טו"ב) ואוקר( ,תהלים פייהי"ב) אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף ,מה
כתיב אחריו (שם י'נ) נם ה' יתן דאוב וארצנו תתז יבולה,כי קיום העולם
האמית .השלום נשיש שלום בעולם יהיה כל העולם לבטח
והצלחתו על

דיך

איש תחח גפנו ותחת תאנתו כאשר היהבימי שלמה שנאמר בו (ר.ה א' כ ב
טי)כי שלמהיהיה שמו ושלום ושקת יהיה לישראלבימיו,ושאלת .אתפ.מורי
ז.ל אם יש אטת טה אנוצריכיילרין והשיב שלפעמים שני בעלי דיני ,סביר
כל אחד שהאמת אתו ויבא הדין וישפומ כיניהם הרי הדין והאמת ניחר ויש
לפרש ששלשה דברים אלו מרותם של האבות תשלום סרתו של אברהם
שהשלוםעמווהדין מדתו של יצחק ,והאמת מרתו של יעקב (קנ"ו) ונוץ האמת
בנחים לפי שהאטת משותף עם שניהם וברין הוא להקרים מדתו של אברהם
לסדתו של 'צחק אלא שרצה לחתום נשלים שני (תהלים כ"6י.א*ייי עוג
לעמויתןיי' יברך את עטו בשלוםו

נשלם .פרק ראשון.
תהלה לניצי יראיו כאישון.
-

----
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הגהותובאורים.
6י) חיגת "6חר" סי 6סוקפח ס((עחיק 63פינסכ"' כ 65%קורס פירוט היוקף
 sכצו הנרנו
נחתי6ס  strניקור פרקי טבוח לסר"ר 6ברסס פרי5ול~r
נסקדתס.
גי) נ"לדר5וכו לסורות לנו נזם דנס דברי ס%וסריס סכ((.65סנזו סתקכח' מן
דנריקילס כמע"כ סרע"נ 3זס"ל :מטס קנל תורס עקכי לוארלך טסתרוח
וס%וקריס )30ו סתקכח 6ל6ניו הוחס חכתי התטכס מלנס 6ל* qb 6לו
לסתרוגקיכ:.
נ) קנסררין ".ט "51 '3ט ע"3ועיין נסל"ס מקכמ ס3ועוחרף ק"5ד טה 3די
6תזטרר8ס טבח נח"ח 63ור (נ6תר )ס:

ס) טס:
ו) מסעיין פיהם רניכו יובס 36וחתסנס ר6טוכס טכחנכינו6ןתפני הסס
דנרי סקנסררין סחוס נקדר סדינים ועיין ((ררס סתו6ל מסביך דברי סר3
ה יוקף נחעי6ם:
ן סט"ק נרוצחק"ג  '6ונ"ב קע"ס 6 '3תררי יטתע6ל סרו5ס טיחחכס
ז) לטי
יעקוקנדיני תתונוח ט6יןלך הקלוע נחולס יותראסןוכוי:
ח) עיין פירוט תעמס n~shלרי  oo13hמלגמר פסקים ם3י6רכעין )ס:
ט) דרך סר 3ר' יוקף נחתיתם  S~rנתלי5מ לסיכו מעתור לדבר 3ענוס ימרס
ע' פחיחחו למנלח 6קחר 8טר)כיחילסי5י 6לקור 3ק"ד:
י) עאן קוטס רף ס' מף 6ועקעורתעני ק" רפ"ד וע"ע %כילח 8פ' ימרו:
א) ר3 63ערו3ין נ"מ ש':6
ר סרס"נ לללס"ס כח3 3חידוסיו ל((קכח 36ומ :S~cr3
י )3לדני 36י ויו"
ק3ל --ויקרס נרססטכי טע((יס חד 6כתם"כ סעפרעיסדלטון מקרס6ין
טייך נהסס ר3יטכי סחורם6ין קוף ומנס טסל6סוסט"י דור ודורודורסיווכל
%ס טחל(ויד וחיק עתיד לחים ד"ת  hSכמקרסלו כל סחורסכי6ין לס qlp
כצעון ת"ס 6יןקן"'ן חקר 36ל לעסרככו תקלכל(נסכצידולייעעע
6סנילע"ד בק"ד לפרם ""DDד"3( 6רכוחמס 6רל"3ח 6תררק.3ל
וכןלסלן.עוד
ת"ו ו6חנסלך 6ח לחוח 13hoוסחורם וס%פס 6ערכחכחי לסורוחס לוחות5לו
עטר
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עטרת סרנרוח ,חורה )סתקרץותעלוס )ס תטנס 6ערכחנחי6לונו"כלסווזחס
)ס ג((ר 6תלמד הכולס גחכו לגוסס תסיכי עכ"ל כי חס"3פ וסנכחנ 5חר סרס
גלחי נפרריס וסכל כ6חד נתקר לנוסס ר.3נו צפיהת"י תהם6ין 13רי %לחו
לקבל סכלכניח
ר כי  06טתטס רננו לצד ליסר6ל  oSnnסנכחנ ו6ח"כ %6ר
לחספירוט טסו 6סחם3ש,פ חסולטון קמל סכל כלחח 36ל ((כ6ןולסלןטייך
רק תקרס עכ"ל סטסור ועיין ג"כ (נס"כ 6ח.סיס"ג(יסר"ר )עקלנ"י פפירוס
קנוחטלו :h~S3
ס ((6ר עת
'ג) כלתר ער )((ןרננו אקלוםסכסי6ס קורך סגלותופסטכחסיגוי
לעסות לס'  '"DDhמספרו חורתך ד6קור לכחול תורס ס3ט"פ:
יד) עירו.3ןדף מל טוב ועיין רס"י חעניח דף ס' ע" 3ר"מ תעטס:
עו) עיין תסרס" 6ח" 6עירונין מס טכחנ "0)3ל נרי סקעכו ד3ריסס 6קר6
דפרעח((עפייס ויעל תטס ולסרןוגוי כקררן 3קר 6כך קדדלתורןוכוי
י קנוח לסרג
עיי"ם וננס ((יוטנ נ"כ קוטיח סרג )נ"לועיין עוד פחיחסלזיק
סי61ירי (דשק וויען) דף ד' ע"נ וז"ל ,ויסוטע כנר ידעת םל 6סיס )) תתוך
ס6סלוכו' ו3עח) .קנחווהכינול6חריחו 3קרו3קן 6מסוחו ממר קוד:ח החורם
וסלטמיס עם כלענייני חורס טנע"פלי6וסע עכ"ל:

גרכו(ן דף )' ע":3
)~ע"ן טבח דף ק"ה ע"((31 3ח)ורו,טריפירוט ע"י ססעופטיס עחני6לוס63יס
.
)r
u

5חריי  Sb3ס)קכיס כחסניס5מר תסס קנלו סנמ6יסוכן סו 5נקדרחנ6יס
וי((,ור6יס מנדפק (י(ס"ק פפער)ע כח" ס.דוע) נקפר נוס סלוס דףנ'וז"ל
ויסוסעליקניס ו)קניס לעחכי6לגן קכזוכו':
חי) כד(מכח דנס"י  '6ג'עיין קנסדריןל") ע":3
יט) כי סכמי כש"גס.ו ק"כ חכתי ' Sh~rל(%3 5ן 6חר כ' חחלמן טהרך חיצז
שלכוח פרק ער מצעון סלדיק תסיידי כק"ג 3ער 5לכקכד שתקרור -
כסנ' תרוח טכס 6"6((( -ינהי
ר סרס"ג S~5rבחירותיו כח"י לתקכח קנוח)
וגם ר((נ"ס נסקר((ס לק' יד סח)קס וסקד((חו פירוט סטטוס )רעים:
קס ק"ע ע"ג:

כ )6טס:

פלוגמ 6נם"ק otn_1rקט") ע" 6גניריחיים ור' יסוסע 13לוי ח" 6עזוז
קורס תחן חורס  63וח"ק ל6ח"כ:
כנ) עייןרס"י 36ן 0הר 6ור(("3ן פתיחח"י  '6ומס פקוקי"ג:

כ"

כה קנסדריןדף)' 0ץנ:

שם
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כה) טט ס"ס :hw

דין 6תח נמלחו וניחיוקף

כו) עיין חוקי יו"ע פ"ח רפ6ס ונ"ט ת6יק((6י
חסןיספטקיי6י:
כו) עיין מוק' מנח דףי' ע" 6ר"מדין וננחרי קנסדרין דףו' ש' 3ותסרם"6
חף 6טס:
6
"
ע
' :
כח) חערח דף )' ע" 6וממחדף.
כע) 3נרכוח כ"ח ע" 6וביו 611ע"( 3ם'6 6יח' כל ח"חספין חוכו כברו פינו
מ"ח:
ל) פקחיסרףנ' ע" 3קנסדרין ק"מ ע" 3הוריותדף "  h~Dעלוכין ט"ז ע"6
סויטו כ" 3טה 3נזיר כ"ג ע":3
ל )6התוקנר סוקפחי:
ל)3נרין(ננ.לס כ" 6ומסתפתעדנס סר3קריךלעשר16סחלי(יריסלריכיסנ"כ
לים3שין נר'ןשט"
סוש"ערע"3ססית"חפגךס"3וכתף(נטנס(DnS1נענס טס
ועור יו"ד ק" ר(("ו ודריסס קיק כ" ,6וטבע 8דר"ן ת"ו (ר'("31 3נ דף פ"ר ע":3
לג) עיין ((ס סכחגחי נמ"עסענרעיטע3ינליתגר6פסיע מכס סליטיח 5ךא11
לד) חוליןלכ"ג :b"D
ו
ר
ו
ב
ט
י
ר
ח
א
לס) עזין קפר 6פ' ינוח ת"ל וסתרחס 6ח תצטרחי ליינטתרח
 עכ"לולקון סר3לקוח((ן סק"קוטירסס מטמרתיליאסיל 3יחדין עלכ,
ת"ק דף ס' ע" 6ינעוח כ" 6ע":6
לו) נ"((דףשיו ע"ג לעולס. Shטנס 6דס מן סתכהג ועיין עוד חטונס כ6ס
נעכינייכס
ג סל 5למנותו נסרח תהרי"ק סורס ט' סו 63נסערי סתחס סי
לולב  nbbSסרס"ג b~5rוע"עינ
' קופריס פרק י"רסי ח"י ת"ל וכסגו סעס כך
נ
ה
נ
מ
סטין מלכס כק3עח עדטיסת ותסג ונסט6תיו ענסגנינעל סלכס ית-קין
36ל מנהנ שאיןלו ראיהמן דבורה אינו אלא כמיעה בשקול הרעת וע"ע מלרכי

ן

פ' תסוכר 6ח ספועניס קי' הק"ו וע' קו"ח חח"ק "6ח ק" ל") וקו"ח תסר"י
(רנ 6קי' כ"ג וקי חט6וח 5ור קיי ע"ס 6וח ל"סנענין ענסג עוקר מלכרן.
הוקפוח 6ח' מוסר"ל )עקל כ"י לנ"ך
"
p
גען]f :
 pקק)ינf
ל)) סו 63בקדר סקנלה לסר"36ד וטתעון קירע לו ס((עסס העפורקס
י
ס
6
סו 63ג"כ ניודיטע 6לטעיטסיתער להחכם סמ)כיר רי יוקף מכהןבלוחן
ס6נעיס 6סר ממנגעם כגדדגריחי"ל ((61רו ע6וחו (געטסטלטתעון הלריק
ל 6מיה 1ל 6ננר 6ור 1לסניף רסיס לרנריסס דנרי סקריען קסס"ק יועף ק"ע
 fסגי6צוחו סתעטס נטתעוןtמלריקורייוקף הכסן סניףwצוחו סמעטס נכסן

גדול
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נדוץ סטתו '?דש! ע"י דגרי סר6נ"ד ססודיע לכו סטתשןמלדיק סו 5עדו
סכרין דמיינו '?דלע ס((וזכר ניודיטע6לעערטסייוער נל5סלעיןכלסרנרי חכז"ל
6תח ופסנד.6ס וקוסט6ק!.5וגס סקפקוחטעלי לולסרנ נעלעסיס ת6תרונז
נספסטי עי"כועיין קרר סרורוחוסחכם דערכבורג בספרוEssai sur :
 Pal~stille Parisאו 0ה 8 Geograt)llieן l'histoire 01
1'81 110111 au I)ontifeli uonי ()] כחגג"כlser 14. 44 :
'tempor~in d'AlexanIIl'e 61811 Ja~(Iua 001111110 1
aftisment JObiEphL1 0) 108 UU~I'CS ecrivalns grees
 nvee Alexan~re.ו)'*1ת()0מ1ש] 1 rapporti 00110מ4111 0
ותם טיענו סשקריס נדגר .ח]"ל ( 'DSnנקפר מטניס 6י לפטר טטתנען לצדיק
חי נ](נן 5לכקנררוק (נוקדון וס נס 5יכו נכון צחריסינוקכס נכל.ודעי נינם
לעחיס ט6נסי כנקח כגדולת עסו חיל ניקר6ל יותר  chnnטכס ור6סיחס סיס
נמנח () 42לפכ .תקפר סונורגל ו6כקכררוק ((מ בטכס  388ות"כ תכסי
ככקח כגדולם פיו ג"כ ( y~nhנומ 6לכקכדרוק וס(נעון מלריקס.סלחרוןיון
לחרוכי מתכסי כנס"ג(.לח) ר"36ד קדר סקנלס(.לט) טס(.ת) ' bmס"טש':6
ת )6עייןיגס קכחנכולעיל קי' ~:ru
 )311סונף בר"36ד קדר סקנלס ונס"ס נוכר (נ]ס כלום:
ל"
(נג) טס:
מד) מס:
ר
ו
ל
חס) כחכםלונן נקפרו געסיכטע לד  41 1סעחיק כחג טעל (51נמ רי
קרנסגן נניס .סטלס סו 6סל(נס 3ר הנרסס 3ר כרוך 36ןיעים וסיס
תתי
ן גדול ורופף ((ו(נחס ועלס  o'wniקנח
(רלידי 5טיביל(3 6נדכח קפרד וסיסליוד
ס' 6לפיס תמס ומנס:
((ו) קוטם דף י"ר ע" D~D1 6ט"ילחוח פי נר6קיה תוס הפירס סס סם*לח
טלוס וסע(נק ס6לס סס וחנחו(נ 5פ' וירק .קיס.ח סר) 3נ"ל 1נו63ח ונסתו

((3דרטט(יי6ל:
(ו]) כעכים כ":b's 3
((ח) דף כ" 1מף':3
(וע) ק(כס דף ת'ע  'tSay1 3'%ס6ס שי 6ס":6
(ונטש) 5וחיוחקיוסיכוחניןזסנ(נקויים
.
ח
נ
ח
נ) עיין שי סרג 6 nlanSקחר ופס טכ
 opנני6וריסקייגי:
(כ )86נקפר מקבלה לסר"35ד כחוגופיו טס לר6סיס ותע"כ רב ס(נחנר נסס
סר36אד
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סר"36ד  1S1hמיחס כווכחו וכו' bSכעלף בקפר סקנלס
טי
6
סא"ל על רנרי 5דר"כ

רדי(ר' brbll

( 4tffi%כ" )6וסעירמ6חי סרגנאי
דנריו עתל((ידילרוק ונייקוח טש:

נ )3סוטם h~Sע"ג:
ננ) ע"ן עם עכחנחי  S'DSקי''5ג:
כד) עיין קועס כ"3ע"3וירוסלו(י נרכוח פ"ט ס"ז וקוטם פיס
:Shlnn
נס) עיין עס טכתנחי  5'DSק'.ל"ג:
נו) עיין קדר סקנלס לסר"38ר:

nך t o
 tיp
"ס ~סבי

 tע"rע ((
fררקf

נח) ע"ןלעיל ק" ט"):
נט) מעמתז' ע"ננ"קי") טף 6ופ" 3מ)' 6ע") ס' ע"6יזדרם רנס פ'כי חנ6
וחכחוו( 6טס:
מל למניס בצומאה 1כ"ס סגרקי נכח"י 36ומדרי נחן (נם"ק פפער)ע).
ס ),קוטםדףי' ע""3 3ר ק" כ"ס ולקח טו3פיוירך:
קנ) כךפירט גס מלב 36ות סונט כעדרם ):Sbln
קג) מלסא"ל עליה לכר:
קד) ר" 6רנס פ":6
קמן דף ס' ע":3
קון חקכח נמרק כד6יח' "3קדף פ" 3ע":3
ס )Sh1W
תן) נכחונוח ק"ת ע"נ סגירק 6רואה 6כי 6חדירי גדעון tUDיידר
סס3י6דברי רבנו:
קח) ס' דנמח פ"רסי י"ט:
קט) כחוניו) דף קא סףנ:
ע) נס 1363חדרי נתן סדנול6גרקחיבת נדהומבנין יסוסעעל35דר"כפ"3
6סי
מ"ג כח631 :s~rl 3דר"נ סל לרמח חוקיםנבטחיכדהולחי סר 'ff) 3סכ"ל
סעירכי על ק' (61ורי 6ור חלקקן פשר דף ר"ו ע":3
ע )6יס חולקים נרנר  06רני יסשע 3ן פרחיםסיס רנוסל לוחו 6יק עיין
ר"36ד קדר סק3לס:
עג) 61ליחסינסדילו 3יריעחו כ"* 6דרוס למזקיף 3יריעמורלו(ור  "Dhפעי
סבינו גדול כל כך ע"ע
סרס"נ זכ"ל
ת
ש
ע
יעחל3ךרנרל"3לכ:ך פירס 6"6ש"י
וכנרכסכיון טס לדנו" סר 3ס
ושצגים

י)

~
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ענ) חעניח כ"ףנף':6
ר
ע
ס
עד) וינחר ספנימס ס6סנס:
עם) מס:
עו) סס"ער סחנריס:
ס3ח ק"ג ע",5יוכוח י":b's 6
sעrת~) עקרטתנצי מוטע רזה חק"כ:
סר 3הנחבר
עי)ז(חולכי:לה 6ולקחע"נ פ' יחרו וע"ענידרס טעו6ל טס3י5פעי
פ) ל( 6ולטחי דגור זס ני(נחר ספכירס (דפוקויני5י5ס"ו ודפוק5תזערדס
מר(נ"ז) וטפסר סכוונחו על תם סכמנ נסער חוכחח ס6סנסובער חגר
ס.גידלך (עתךנינולנינך נכל עתט.פגסך:
פ )6פי' סאסקס כ6ן:
פג) כן פירס ג"כר.3כו יוכח:
פג) סייכו ר3יכויוקיר סלו? (1ע1ליעול3 6ן קל 3ר3יכו עודרוקהלויז"לטסזכירו
פעעיס רנותרכינו ק(מ6לגן ר3יכויוחק די 5ו)ידס זלס*ס נקפרו עדרם
סמו6ל לדעכה 35ום ונס 3סקד11ס לקשר מכ"ל וסיס 3ע6ססעסיייח ל~ף
סחתיטיח  531תעזר((ולדחו נורגוםוכח.ם33טוליעיל6וסר3ין סס תורס וסע(רר
מל(רדיס סר3ס וחגר קפר.ם.קריס ו5ל6סי(וחן :פרטי פרעין על סחלעור
(עיין קו"ח סררםסי' טי"ח)6 ,גרח חלוכוח על סרת"3ס 5סל כח3לחכתי
לוי
ל ועער לערן סר("31ס; ק' (וקורח קיג למורס כענין חקרוח ויתרוח; ק'
י כי  06וגס טסזכיר סריס 3ועריל
לפני ולפניס עכיכי קנלס ול 6כודע יע(כ
נפירוסו לק' י5ירס; חטינוח"חמ תסנס ((ועתקכסיסינקו63ת "3נ דף כ"6
טינ; קי גנח ניחן טל סחורם ולק' נר6סיח ((וזכר נטפחי יסניס:
פד)רס"יורננו.ונס:
פס) קוכם נ"ו ע"נ:
פו) לנעל קדר סדורוה כללס לו ססו 5סיס קוהו סנם' 6עסלח לחתי סעעגל
bSI)Sbחוני 6ח:
פ)) נרתיח ע"ח מף:6
פח) ירוסלתי פ'בי דקנסדריןסי 61(6 '6יויכנס 5נעלר:
פע) נלסון רמות כלותר טנעלדין נחןלו רתוחנדון ענוגו:
6 )5גי סימועיס קעוען עטרס 1(1נקסיכוחן:
כחוטם פ"רס' ?4ך.
ש0
ס*ש
8
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 )35מג סץ 6ופץ

(abי

מח.

:

ש"

)%ינינו6ט ~r
:s
יוחרעו 3חהליספיג'רי יסורסור'נכניסורננן ח"6לגוסנקרץ
לס) ונעדרםס
סחוחוסי לשרכי תסיס מארכי סל דוד וח"ק טעלידו נחנקקס שלכותו
סלדודות6-על סם עיטוכיון סיקס טכחנקקסהלכוחו סחחיל (נ)(ורעכ"ל:
 )6ויטחיטרנסלותר טסם ע5ען נריס סיו וסקטס סחוטי סיגכן ססס
ו"י
סנפועןנריס
יh
סיו גריס 660ין גר לדון6ל6ודקי 6תן((יסבל Sb
כסי
6נלים תשרפוכי ססעלתןגריס סיו 3ור6י )ס טעות געור סו 6"616הו"ר
סלס"בעלס"ס כחג עלגליוןס((סניוח6 :גי י"ל עפע"ס  tpl~oנינתוח
~up
וכקא פא  'bDתלכיס ס"ד ד6עו (ויסי6
ל קני וכת"כ 363יו עיקר6ל 1ל11(6 6
ובפטררכךהים גסתעיסו6נעליון עכ"ל:
 )6כחומתדף נ"ע ע"נ:
5ח) נדריםדף ע"ע ע"נ:
5ע) נרכוחדף ח' ושין סגסוח סנ"ח ((1סרס" 6ח" 6טס:
ק) א חוקפח6קידוט*ן פ",6ס'י"(( 6ו3 63חל((ודק.דוסין ע":6
כ"י
 (bpקדושיול' טף:3
ק )3דףקי"ג ע":6
והימות
קג) יוי( 6פ"ו ע" 3וטס סגר;6
ורם"י פילםיסרסיח ,סרננומ:
"~ orל.6דעתי תקוזזו:
קר) "nhw

שי,

קם) סוריות דף " נמש:
קו) סנסדרין י"ר ע" 341 6ע"6עיין פירס"י סס קנל סייגו 06ל כלנר סיה6
6דסנחסךו6ל.פילועליונ"6עיין פרע  16סל6ייינוסו לפרכקכ
.סרנכומ
((קברת 6ח
וטס נקנסדרין ל" 3מ)' 6פירסיס"י מ 0סע6ער 6ער
ר' )יר:6
קו) ל6ולקמי 6יס כקוס rrס(61ער:
קח) תעידדף ל" 3טץ:.6
קע) ' bmפ"ו ע"נ:
קס נתעניןדף  hwטץנ:
קי )6מפטר טכונח סרג על סגייסודיס מעלו לגדולםניצי
ו ומס סרוסך ר'
6נרסס6נן טרלל וסר5לרימעלךדוןסעופךגן ((6יר 6נול6פי 6קלוי,
עלירס ערססעלךדון פעער6עו13חגדולותליסודים:

נעים -

יע
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קינ) כ"ל ססי 6סרס"3ס 3ן נתו טל רפ"יs~r

ופירוטי

עלחי*3וח מוזכר

נמגדול עוז פ"(( 6סלכוח דעות:
קיג) דגרי 0ננחנר:
קיד) חולין רףק"י ע" ,6עירונין דףוי ע"6ודףקי שיג:
קטו) ל0ר"36ד:
קסת) קוכם כ"ח ש':6
קי;) חגיגס ט"; :h"D
קיח) מא סיס תעברת סרוגייולכות:
ה
י
ש
ע
קיט) 0ר6נ"ד נקדר 0קנל 0כחגנו(65ו רורוה ומס )רוננל וס63יסעיר
ער רנן .וחנן גן  'h~rונר6ס ד0ר"36ד כקט עד וער נכלל ור 3סתחנר
חטינ עדול 6עד נכלל:
קך) עrיuן~36וח דר"נ פ'  3".ס'וי ונרכיה י") ש'6ביזרו עליו עלרייוחכן נן
נן ;כ6י bSnסקרי(וו 6רס ;לוס ולעולס  "Db1ככרי ס3סק:
קכ )6חי 61(3ס סר6סוכס לבלף מסם3.נר5לונ 6ומוזו ס;לסרי 36רסס "3ר

סמו6ל 3ן חקר6י צלוי וסעחיק ק' 3ן סוכלך והנזיר ונערני ללס"ק וק'
סמדומוחגרקיונוקרועסססקדי(סלק' סחפוח 6סר סעחיק וסחכםלוכן נקפרו
ליטער6טורנעסיכטע 5ד  477שכירו ו3קפרו 5ור נעסיכטע5ד 4ז 4כחב
ן ר)ריס קולו נקינס על (ניחם רן
טס"ריוחק "3ר ונסס סו(כונה מריפוט דוריכ

קברכם:

קכנ) יצטוח דף ק"ת ע":3
קכג) .לקוווסי(עוכי ויקרץ ר(() חרי"נ:
קכד) קנסדרין רף .י"ס ע"נ:
קכס) סו((3 63דרס;ימ6לועיין פירוס רננו יונס:
קכו) ירו;למי 3רכוח פ"ט פ"ח וקפרי פ' עקנ:
קכ)) עיין חענימ ל" 6ע" 6פ.ל;"י ומוק' סם:
קכח) רף כ"ח ש':3
קכט) דףכ"ו ע":6
קל) עיין פ.רוק ס(נסנס לסרו("3ס:
קל )6עיין קוכס דףכ"ג גרס:
קלל עיין עדרת ת"ח פסלי על פקוקלך Shכוולס.
קלג) פ' כ"ח ש"ע כל סעוסס ר"מ עיקר וד"ק עפל עוטין 6וחו שקר נשלם
סוסוסי:
3ש
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קיר) נ"ע שז  hwכגריס כ"ת ע" 3חנחונך פ'וירק ק" ל' ועדרסיקח

טונ

פ' וירק
פ'י"ג ס,ג':
י
נ
ר
ד
נ
%
קלס) ר'36ד ק' סקנלס:
קלו) יגילס כ" 6ע"ב:
~ (rsעיין רגנויונס:
קלח) עייןה-ע יףד ק" רנו" 3ל"ק ט' וסו"ח סנוט יעקנ ח"נ ק" קיד:
ן רס"וינפיונס6נל סחקיד סרגרנייוקףגןסוסן(נעדרם~(Sb1W
קלי)ימי
פירקגעכין %ר:
קע) ראב"ד קדר הקנלת:
קע )6טס:
קתנ) טס:
קתג) קפרי פ' ו6חחנן:
קער) מקיןדף גמ:6
יוח פ"ט מ"ח:
שכ
פר
קרס) ירוסל(ני נ
קעו) ענילס יגח ע":6
קינ))קיוסי b's 1ע":3
ק(וח) יאטחינרור' סלבס3ןננירול 3ל'ערניונצחקלענרימזי ר ,יסורס נ"ר
ס16ל 36ןחנון וים יניחקין אותולר ,ידעיהספכיכי סנררטי "%כנולד
על נרכי ספח ענר ול 6נטפח ערני 6סר ל 6ידעעיין %6ר סקפריס קי'
מ 32לאוה ((ס:
קיש) סער ססחיקס:
קן) עייןחולין כ"ד וע") דף ".ט ע":6
קכ ),גרכוחי") ע":)6
קכנ) ברמח ל" 6ע":6
קנג) פקחיסדףג' ע"ג:
ן זס טכיח
קנר) נטבח ל"ג ע"נ קרו ליס לר' יסודס ר6ס סעדנריסולסיו
נהלתור:
קנס) טונמו על מנעל סעוריס נר6ק.מ 6י 6ית"ל קוש נצטמ 6עמעלעד
סנרך משלס 63תמ כ(מ'ט ורקק דגרך (6וח:
קפ') כידוע  op~3hעדתסרחנויס -כןראימי כלוקוס 6חד 1ל 6ידעתי תקשו
כעת % -פטר ססניסס עוליןגעכין 6חרכיסםלוס נכלל רחתיס ס5ס
סברס ערחס עלסגיוט *עגע 5מסלעו לקטורנגרס  D1PU51עחלוקם עעסס

יף
יף
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כי ע'")יסיםנסס לער תנון וסרחתיס 8ער נקרנו יסעויעעדוליתינו לרין)יק
סםלוס5 - .גנ )ס תזכיר ד3ר סחדסחי נק"דונ"ל טסות 5תח :נם3מדף
פרט ע"3לעיל י%6רהקביס ל6נרסס 3לך 1bwnוכן ל.עק3ועכיסס שגיןיעיו
על קדוסח טמן רק ירחק (ותלין על יסלסל קסם סל36 6רסס סו 6עדת
סרחעיסויעקנ ש 6מרח ס((6ח מ"ט ל163 6ללמד )כוח על יסר6ל ורק '6חק
36יט 5טר עית
ו סי 6עדח סדין עוווד ליעינס לקרקס? ונ"ללייטב נק"ד
ח סרח(ניסכי6יןרחע'ס
הנרססקינויטל "nSSוכוח ענורס בעגורblonיוד
נדיןוגס 36י %יעקנ 6פרוידחו סי 6הדח ס6ווח קינו יוכללפעון להפוך
ל לפכחים 06
נזכוחןסליסלסל מון טסות פרח ה(36ח כי 6יס 6תח ל.6וכ
מידועולמי ס((6ח גנרו עוונות; 5כן לחק 36ינו עתוסדין וסעספט רוזיי
ונכוןלסיוחוזליןיוסר עליסוקל תוה  ohהקטזור נעמס קניגור  Dbעדחסדין
לעדת סודרנים יספך 36 qhינו ס3טו(יס יעעורונכלםמרין וי 30על כק6
סרחתיס והחוקוירוזםעל עעו טסם נרוננו נמרו:

יו

א

