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פרמי

פרקשלישי.

אבות

יתם

חלקלעילם "נאי שנאמי ועמך כלם צייקים לעולם
ישראל 'ש
י להתפאר 1
טעשה
יד
יירשואיין נצר מפעי
אהה
א
נ
לידי
בז מהללאל אומי הסתכל נשלשה דבייםואין
6
ענירה דע מאין באת ולאן אתה הולך ולשי מי אתה עתיד לתן
דיןוחשבון .מאין באת מפפה סיוהה ,ולאן אתההולךלמקיםעפי רמה ותולעה,
ן וחשבוןלפני מלךמלכי המלכים הקרושביוך דשא1
ולפניסי אההעתידלתןדי
הוי מתפלל בשלומה של ט~כית שאלמלא
י חנינאפנן הכהנים אומי
3ושב
ב מוראה איש את רעהו חיזם בלעו:
 .-- -- - - - - - - - - - - - - - - . -.----- - - - - -כן מהללאל אומי וני' עקביא בן מהללאל גיטי הנית היה
6
והעידן עליו שאין עזיה ננעלתעל כל אדם מישראל בחכמה
וביראת הפא כעקביאבן מהללאל (א') מאין נאת כשאדם אסתכל  Nawמשפה
פיוחה טהשבהזו סביאתו להיות שפל רוה,ואמרו בטש'5ם (ב) תימה עלטי
פעמים מעני השתן ומתגאה וכשהוא טסתכל שסטו למות ושיהיה
שעבי
מאכל לתולעה ורמה יהבילתעניגי העולם הזה שסופם לאנידויתנני עליציו
היע וכמו שאטיו חכמיםז"(5ג) אםנצחו טוטב ואם לאו יזנורלו יום הטיתה
שנ' (ההלום ד' הי) ודוטו סלה וכשטסהכל שעתיד ליחןדין וחשבוןלפני
דקניה שמביאו נטשפפ עלכל נעלם ש"א יוכללגנבו בדברי' ולא לשוחדו
בסטון יפחד טהמעמה ההוא ולא יחפא ושקשה דב-ים אלו דרש עקביה כן
טהללאל מתוך תיבה אהת ,יזכיר את בוראך (קהלת י"ב א') בואך בורך
בוראך(די) בואך  17טפה פיוחה ,בורך זו רמה ותולעת כלומר הקבר שהוא
רמה ותולעה ,בוראך זה מלך טלכי המלכים הקב"ה;

כר

ענמבניא

עמביא

 3ן '4ןקמנןק מנן המהנים כהני המשנה (מלכים ב' כ ארי) תיגומו סגת
כבגיא וביוסא גרסי' מתקינין כהן אחף תחתיו שסהיאיע בו
פסול והכהן שמטנים הוא המשנה הנקרא סנן וכך היה רי חנינהולסך נקראסגן
הכהניי והזהירנו לההפלל בשלומה של מלכות אפי ,מלכי אומות העוקם וכן
ונתיב אומי (ירם.ה כ פ ז') ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שטה
והתפללו בערה אל ה .כי בשלויה יהיה לכם שלום ,ובמשנה ירושלמית (ה),
שאלמלא מוראה שהיא קשהעטיני איש את רעדוהייס בלענו ,שהטלךמציל

עיסוק
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רבי

פרמי

פרק שלישי

אבות כר
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ויכתב בספר זכיון לפיו ליראייי ולחשבישמי.

אל רעהו ויקשביי וישמע
איןלי אלא שנים ,מנין אפילו אחר שיישב ועוסק פתייה שהקרוש ביוך הוא
קובע לו שכי שנאמי ייצב ברר וירם כי נפל עליו?
י שמעיזאימי' שלשה שאכלועל שלחן אחר ולא אמיועליו דברי
רקבת
תורה כאלו אכלו מיבח .מתים שנאמר כי כל שלחנות מלאו קיא
צאה בלי מקום .אבל שלשה שאכלועל שלחן אחר ואמיו עציו רביי תורה
כאלו אכלו משלחנו של מקים ,שנאמי וידבר אלי זה השלהן אשר
לפני יי:

י

עשוק סיר עושקו ומינע הנדול מלבלוע הקטן ואטי חיים בלענו על ררך
נטיע
ם כשאול ררים (משלי א' יי,כ):
בן תרדיון אחד מעשרה ה-וג .מלכות היה ונשיף הוא וס"ת
נ ן4י
עמו כדאיתה בטסכת עז (וי) שנים שיושב" ואין ביניהם
דברי תורח הרי זה מושב לצים שני (תהלים א' א') ובמושב לצים לא ישב
ומיעוט לצים שנים וסמיך ליה (שם א ב),כי אםפתיית ה' הפצו הא למרת
שנסקום שיש שם תורה איני מושב לצים ומנה במקים ושאין תורה הרי זה
מושב לצים אבל  o.3wשיושבי' ויש ביניהם דברי תויה שכינה שרויה ניניהם
שנ' (מלאכי ג' פ'.ז) אז נדברו יראי ה' איש אל רעדו פי' כשנדברויראי ה'
איש אל רעהו סרניי תווה אז ויקיצב ה וישמע ,מנין שאפילו אחר שיושב
ועוסק פתייה שהקכייהקיבע לו שכר שנ( ,איכה נ ,כ"ח) ישב ברד וידום כי
נפל עליו כשהוא יושב ושותקלהשיב כדבי .תירה הקב הקובעלו שני הה"ד
כי נפל  1'Syאו טעם נפלמתיגים ומכית ('צמות מ' נ') ותפיל כענין שנ'
(תהלים צ"א ר) באכרתו *סך לך וי ט (ז) וידום מלשון קול דמטה רקה
(מלכים א ח"י י"ס) הקול הנסוך נק-א כן נטצאת אומי וידום לשון דביר
והביאיאינו טישב בדד וידום
וצ'ע למה אם -באהר שהקב"ה קובע לו שכי
ולא אמר ששכינה עמי והיה מביא ראיה מבכל סקופ אשי א,כיר את שמי
וכו(,קומית כ ,כ ד) כמוטיהיה אומר ר' העפתה איש כפר חנניהכפ-ק זה(ה')
ד ן~ 4טב~עןן אוכר שלשהייאכלווכוייצסהםאכילה בג' הואמפניהיטון'
כאלו אכלומזבחימתיםזוהקרובותע"ז כד"א(תהלים ק"ו כ"ח) תצמדו

ןץנניןץ

י

-

לנעל

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

אבות

פרק שלישי
פרמי
שינאבןחנינאיאומי,כגעור בלילהור,מהיך בדרךיחירי ומפנהלבו
סרבי
לכפלה הרי זה סתהייב בנפשו;

לבעל פעור ויאכלוזבחימת.ס שנ' (ישעיה כ'ח ח')כי כל שלהנות וכו' פשפ
דפסוק הוא שהיו אוכלים לבלי חק ער שמלאו כל השולחנות קיא צואהבלי
מקום נקי מהקיא ,ונדרש במשנה 11כי כל שולחנות מלאוק.א צואה פי'
תקרובות ע"זהנקיא קיא ציאהבלי טקום (פ')פי' טשום דאין הקב-ההנקיא
מקום(י') ביניהם ואם הרחיקו אלקים חיים טביניהם נמצאת אכילתן זבה .מתים
אבל שלשה שאכלו על שלחן אחר ואמיו עליו דבתו תורה כאלו אבלו
משלחנו של סקום שני (יחזקאל מ"א כ,ב) וידבר אלי וכו' (י"א) זה הפסוק
כתוב בבנינא ריחוקאל ותחלת הפסוק הטזבחעין שלש אסות ננוה וכו( .שם)
וסופי (שם) וירבר אליי
ה השלהן אשר לפני ה ,ואמרו במסכת ברכות (יינ)
פתח בם?בה וסייס בשלחן לומר לך בזמן שבית המקדש קיים מזבח מבפר
ובזטן שאין בית המקדשקיים שלחנו של ארם מנפר  l~syכלוטר בדברי תורה
שאוסרים עליו הרי השלחן שאמרו עליו דברי תירה הוא הטזבה הנקרא שלחנו
של טקום ויש לרקרק אם הביכות שמברכין עולים במקום דברי תורה(י'נ)
וי"ל שנ' שאכלו וביכו כדת וכהלכה בואשינה ובאחרונה בזה לא היה אומר
כאלו אכלו טזבחי מתים אכל טשמע מנה נקראת סעודתם סעורת הרשות
אעפץ שברכוכיון שלא אמיו דבר תורה(י"ר) ולכך אמרו ('6ו) כל פעורה
שתיה שרוי בתוכה הרי זו סעורת טצוה לפ .שמדבר דברי תורהעל השלחן
וכן הכתוב
(שטות ח,י י.כ) ויבא אהין וכל זקני ישראל לאכול להם
אום-
עם דצתן משה עפני האלק,ס לפי שהיו אה-ן וזקנים שרויים באותה סעודה
קראו הסעודה לפני האלקים שאכלו משלשו של סקוס היפך סמה שאטר
ברשעים (טשלי די י"ז) כי לחמו לחם רשעויין חטסי' ישתו ,אבל בצדיקים
נאסר (שם פי ה ),לכו לחמו בלחס' ושתוביין מסכתי שהצדיקים הוניםבתויה
יוט
ס ולילה ואפ '.בשעת אכילה ושתיה 1
בן חכינא" אומריכו' הנעור בלילה ומהלךיהירי מחשבתו
סד'4
צלולה שאיןמי שיחריד אותו אםכן זמנים רצויים הם לכונן
מחשבתו בתומהו ואם מפנה לבו לבפלההרי זה מתחייבבנפשו ואמרו(פ"ז)אין
רנה של תורה אלא בל.לה והכתוב אומר (תהלים ד' ה') אמרו בלבבכם על
משכנכם,שבלילהפנוי המחשכהודודהמלךע"ה (תהליםקי"פקמיח) קדטו
אט-

זקנינדן

עיני אשטורותלשיה באמרתך ואוטר (שם פ"ב) הצותלילה אקום לומדותלך
וכן
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ירבי

פרמי

פרק שלישי

אבות כה

נתיניהבז הקנה אומי ,כל המקבל עליו על תורה מעבירין ממנועל
מלכית ועלדיך ארין וכל הפירק ממנו עול תורה נותניןעליו על

ל ררך אסן !
טלכותוע
י
פ
כ
ז ך4בכל חלפתא בן דוסא איש
חנלא אומר,עיטיה 'ט.ושבין ועוסקין
שנאמי
ם
ה
י
ג
י
בתורה שכינה שרויה ס
ם
.
ה
ל
א
נצב בעדתאל .ומנין
אפילו המשה שנאמי ואגדתו על א*-ן יסדה .ומנין אפילו שלשה שנאמי
בקרב אלהים ישפת .ומנין אפילו שנים שנאמר או נרביו יראייי איש אל
י וישמע .ומזין אפילו אהד 'צנאמר בכל המקום אשי אזכיר את
רעהו ויקשכי
שמי אבא אליך וביכתיך:
. . ..--.
- - - .- -וכן אסרו רז"ל ל"ז) אם אדם יוצא לרזך ואין לו לויה יעסוק בתורה שני
(משלי אי ).6כ .לויתחן הם לראשך ,והדרכי' והלילות בחזקתמזיק.ם מצויין
ואם עסק בהם בתורה נצול ואם לאו מתחייב בנפשו ,וכן הכתוב אומי (טשל.
ו' כיב) בריזהלך תנחה אותך כשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך
ואומר (משלינ .כ.ג) אז תלך לבטח דרכך ויננך לא תנוף אם תשכב לא
תפחד ושכבת וערבה שנתך:
 1ר4
ו
ז
ל מלכות עברת מלכית ד-א אלו
בן הקנה אומר וכי'עי
ממים ואינוניות ועול דרך אפן עול כסות ומזון שהם מחייתו
של ארם וכל המקבל עליו עול תורהמעכייי' ממנו שתי עולותאלווכןהיא
אומי (שמות ל"ב ט"ז) חיות על הלהות אל חקיי (ח.י) היות אלא הירוח
(י"פ) שבשכר שקבל עליו עול תירה הכחובה בלוחית .עשנו הכתוב חפשי
לפרוק טעליו עול מלכותשהרי פלגי מים לב מלך ביר ה' על כל אשריחפו'ן
יפנו (משלי כ"א א ) ויכין מהיתו בלא פיה ועמל (כ' 4ואם נפשך לפרשו
מכה הרין מעבירין ממנו עול מלכות ,כהא מנרה בלו והלך לא שליפ לטרמי
עליהון (עזרא ו' כ"ד) ועול ררך ארין שכן אמרו (כ"א) ת"ח שבני עירומצווין
לעשותלו מלאכתו זה המניח חפצו ועוסק נהפצי שמים ,ולמרוהו שבכל כלי
המשכן נאמר ועשית וכארון נאמר ועשו שכל ישראלמצווין לעשות מלאכתה
של תורה ושל בעליה (כ-ב) ד"א (כ"ג) מעניו.ן ממנועול מלכות שבשביל
שעוסקי רמזורה אין סיביי הון אלא עוסקיי בתורה לפיכךאיןהמלכותמתגיה
בהם ,וכן עופק בתירה מפפיק להם בטעם כפות ומזון ולפיכך אין עליהם
.

ל

נדקני*י

עול דרך ארן

זר' חלפתא אישכפי

1

י אלקים נצב בעדת אלואין
חנניהאומריכו

עדה
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פרמן

חרכי

פרק שלישי

אבות

אלעזר איש ביתותא אומי ,תן לו משלו שאתה ושלך שלו וכן

בדודהיא אוטר:י טסך הכל ומירך נתנולך:
.
---- - ---.
----------- -- --..ה בעמול (ם' ו')
ערה פחותה ,מעשיה (כ"ר) ואגדתו על איץ יסרה סטוקי
הבונה בשמים מעלותיו ואניתי על אתן ימרה הבינה במים מעלותיו אלו פ'
גלגלים שהם זה למעלה מזה (כ ה) ואגדתו על ארין יסדה זה האש והמים
ודווח שהם למעלה מזה יחרם לאגדה אחת עם הא ,1.-ונדרש במשנהזו מעלן
אגרת היר שהיא חמשה אצבעות והוא דרך סמך שחמשה כני אדם שיושבים
ועוסקיי בהויה 'צשכינה ניניהם ובסיף פסיק זה אומי הקורא למי הים וישפ:ם
ת שמוהיי שמיכיר השם עם המשה (כ  41ורעת ההנא
על פני האיין הצ_או
.
פ
ל
שהמגינים שבפסוקיי אלו
בראיותיו שלכך מזכיר השם בפסיק ם שמניא
'
י
י
ב
הן עשרההן המשה הן שאי המנינים כלם מי
בדברי תורה בק-ב אלקים
ישפוטואין משפם פחות משלשהומלשון ישפוט טביא רא.ה לשלשה וטלשגן
אלקים מביא יאיה ש'טכינה ניניהם .ד"א (כ"ז) מלשון אלק.ם עצמו מביא
ראיה לשליטה שר"ל אלקים בפסיק זה דייני' ואין ב"ר פחות משלשה ולפי
שאמר בראש הפסוק אלקים נצב בעדת אל קאי אלק.ם שכיאש הפסוק אעדה
והאלקים בקרב אלקים ישפות שהם הרייני' להיריע שהשכינהשיו.הבין
נעשרה שהיא עדה ונק בשלשה שהם הדיירם כשדם מדברים בדביי תירה
בכל המקים אשי אזכיר את שמי וכו' פ '.בכל המקום אשי אשיםזכי ~ettS
שם אבא אליך נעוסק נתורה ,וביכתיך.ויט שמהפכים הגרסא (כ ח) ומביאים
ראיה לחמשה מקיב אלקים ישפוט ולשלשה מואנרתו על אתן יסדה ומפישי,
אלקים אלו דייניי ? cnsשלשה ושני בעלי דיני' ה-י כאן המשה אי נמי אתיא
כרי דתניאדיני ממונית כשלשהור .חומר בהמשה (כ,מ) ומפ-ש .אגדה כעין
אנדות לולכ שהרי נמי-
 .שהם נ ,קלה'ס ובהן שלשהגכעילי( ,לי) ואעפץ
שאהד שעוסק בתויה שכ.נה עטו מ-ט שכי רם-ובים העיסק.ם בתורה מרובה
משכי היחידי' העוסקי' בתורה וכן אמיו במסכה כרכות (ל א) חיי מכתבי
מלוהו בספי הוכרונית חד לא מכתב מליה
יכו' משנה  1,לזרזעל הצדקה
ר'
איש
י
מ
ו
א
שלא יקפו*ן אדם ירו סתת מנכסיו לצרקה שאינם נכסיו
אלא ננסי נבוה וזה טעםתןלו משלו ולא על הממון בלבד הוא מזהיר לעשות
ממונו צרקה אלא גם על נופו של ארם מזהיר לעבוד השם בזריזות כעבר
היוובי לרבו וגה טעם שאתה ושלך שלו נופך וממונך של הקכ"ה דשא וכן

" אלשר

ביהיתא

,

בחד
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אבות ם

פרקי
יעקב אומי ,המהלך בדרך ושנה ומפסיק ממשנתו ואומי מה נאה
טרב
י אילן זה ומה נאה ניר זה מעלהעליו הכתוב כאלו סתהיב בנחשו
פרק שלישי

?

רוסתאיביינאי משם רבי מאיר אומר,כל השוכחרבי אחדטמשנתי
מעלהעליו הכתוב כאלומתח.ב בנפשו שנאמר רק השסילךושסי
נפשך מאדפן תשכח את הדברים אשי ראועיניך .יכול אפילו תקפהעליו
משנתו תלמור לוס" ופןיסירו מלבבך כלימיחייך ,הא אינו מתחיב בנפשו

י234י

ער שישב וימירם מלבו1

בדור הוא אומי (רברי הימים א' כ"תי ד)כי ממך הכל ומירך נתנו לך פסוק
זה בדברי הימים (אי כ"ט י"ד) כשהתנדב רוד לבנין בית המקדש אמי על
הנדבהוכי אני ומי עמיכיעציתי כח להתנדב כזאתכי מטך הכל וסידךנתנו
לך ונוכל לפרשכי ממך הכלעל נופו של אדם ומירך נתנולךעל המטון ואז
תהיה הראיה שלמה ושתי ירות עשההקב"האחתעליונהידהעשירואחתתחתינה
ידו.
יר העני כמה הוראות צריך העשיר לתת לדקב"ה שעשה עליונהועודנלגל
הוא שחיזרכעולם (ל"ב) יכול העשיר להענייהענילהעשיר אםכןתן לו טשלו
שאתה ושלך שלוואין הממון אלא כפקדון בירך אם תקיים בו מצות צדקה
ישאירנו בידך ואםלאויקה פקדונוויפקירנו ביר אחי להשלים בו מפות
צדקה ואסרו (לנ) אם הפיכות הרבה יהי בעמיך מעפ ואל תאמי משלי
ך אתה לתת מיראה לשטים1
הסיבותי אלא סמה שהט.כוליוציי
,
י
)
י
נ
החרישה
לכםנ (יים ה
יכי
ט ר'4
יניייה נירי
נקראת ניר (ל"ד) מעלה עליו הכתוב כאלו והא סתחיינ
בנפשו שפוסקמרביי תורה לשיחה במלה ודב-ה המשנה בדוה שבדרך רואי
באילנותוניר והזהירנו שלא להפסיק ממשותו לומה טה נאה אילן זה שאם
עשהכןעיבר משום (איוב די) הקוטפים מלוחעלי שיח ושראש רתסיפ
לחטם שדרשו בו (ליה) אלו שקופפים ופוסקים דברי תורה שנתנו על הלוחות
ועופקי' בשיחה בפלה מאכיליי אותםנחלי רתמים אבל לעולם הדרך והעיר
(ל'ה )8שוים ברבר:
אומר גל השוכח דבר אחד
ינאימשים
'
א
יוזר מה שלומדמרייום ביום
מו
מטשנתו במתכוין שאינ
יח
מעלה הכתוב עליו כאלו מתחייב בנפשו שנ' (דבייםדי פ) רק השסרלך
ושטור נפשךהרי נפשך תלויה ברבר פן תשכח את הדברים אשר ראועיניך
ונטצאה אומר על המותר אסורועל האפורטותיועל פסא פהורועל פרור

מישיז

יעבהכאימי

י

לי

ררוסתאיכי

י'

טמא
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פיקשיישי

פרמי

ארפי

אבות

חנינא בן דוסא אומר ,כל שיראת תפאו קורמת לחכמתו חכמתו
0תקיסתוכל שתכמהו קורסת ליראת חפאו אין חכמתו מתקיטת:

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

.

.

.- -..

...

..

..

.

.

פמא (ל"ו) ושינת תלמורעולהזרון .ובפסוקזה יש שלשהלאוין השם -שטור
ופן רכל השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה (ל"ז) שכל השוכח דבי אחד
טטשנתו עובר בנ' לאוין כראיתה בסנחזת (ל ה) יכול אפיי תקפה עליו משנתו
מלשון ולא יוכללדין עם שהתקיף סמנו 3קהלת ו'י ) ודמעם יכול אפי .חזקה
עליו משנתו ער ששכחה מחמת אונם כמו חולי או זקנה וכיוצא ביה תל ופן
יסורו מלבנך כל ימיחייך הא אינו מתאיב בנפשו עד שישב ויסיים הלבו,
מה ראיהד"א זו והלא לא אמר וה! תמירת מלבבך אלא ופן יסורו ובמסכת
מנחות (פ"ל) דרשו סלשון רק האמור בפסיק בתחלתו שאכין ורקין מ.עופין,
כשטר לסעפ שוכה מחמת אונם שאינו בכלל זה דאנום רחמנא פטריה (מ')
דלא אמרו אלא במתכוןוכן אסרו (ם'א 4אםיום תעזבני יומים אעזבך ואוסר
(איונ כ"ח ?"ז) לאיעיננה זהב ווכוכיח דברי תורה שקשים לקנותם כבלי זהב
ונוחי' לאברםככלי זכוכית (מ"ב) ובפרקאין עומדי( ,מ"ג) אמרו ארבעהרס"רים
צריכין החק הורה ומעשי' פופים ותפלה וררך ארץ ואוסר (משלי בי ד') אם
תבקשנה ככסף אם אתה [אינך] (ם ד) מחזר אחריה היא אינה סחורת אח-יך,
משל להגר אם אינו סחור אתי הפרשמפיא היא אינה מחזרת אח-יו וטפ-ש
סורי"ל (טעה) ושננתם לבניך אלשון למור מושנה שהחורה היאעקי הלמד
והיא דגקראת תלמד תורח לשפה (סו) שהרי כשלומד אדם פעם ראשונה
למר לשם ההבנה אבל הלשר פעם שניה לגמר לשמה1
בו דושא אומר יכו ,אציועליועל ר' חנינא בן רופא
אר'
שבכל יום ויום היתה בת קול יוצאת ואומרת כל העולם

כשמנא

כולה לאנוון עמאבשבילחנינתבניוחנינאבני דילו קב ש%חרובין מערב
שבת לערב שנת כדאיתא בפרקי דהסירי (ט" ,41כל שיראת חפאו קורמת
לחבטתו הכטחם מתקיימתוכן דור תצא אומר (תהלים קי'א ט ) ראשית חכתה
יראת ה ,ושלמה בנו אוטר (תשליאיוי) יראת ה .ראשית רעת שהיראה יש
לה שתקרום לחכמה ואו החכמה מתקיימת ואעפ"י שאמרו אםאין חכמהאין
יראה מתפרש שהחכם קודם שיחכם יש נו כח לקבל החכמהשנתן הקב"ה
אותו נח בו מתחלת הבריאה כמו שאמרו (ס ח) פפהזו מה תהאעלי" חכם
או פפש וכוי ופעם אם אין חכמה אין יראה אםאין באדם כח זהאין בו
יראה לראין צוך ירא חפא אבל כשיש בו החכמה בכח תה.ה ירא שמים
כשאלחו
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פרקי

פרק שלישי

אבות כן

י3ךקךא היה אומי ,כלשטעשיוטרבין מחכמתו חכמתו מתקימתוכל שחכמתו
סרבה ממעשיואין חכמתי מתקימת:
-------------- - - - - - -

מתהלתו ושוב תצא חכמתו מכח לפועל ואז חנמחו סתק*יטת ורננו מעריהז"ל
(מ.פ) שכתב שאי אפשר ליראה שתקרום לחכמהאיני יודע מה מפרש בטשנה
 11שאומית כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו וכו .ועיר איוב טוכיח שהיה חם
וישר ירא אלקים ולא היה חכם שאם היה חכם לא היה נבוך ומתאונןבביא
עליו יסורין (ני) ולבסוף נתחכם בדבר אליהו וברברהי ית ,ושככהתלונתו.
וכל שתכסחו קורמת ליראת תפאו שלא הורנל ביראת חפא קודם שנתחכםאין
חכמתו מתקיימת שהוא מוצא הסכמה טבעתתו מהעכירות שהורגל בהם וקשה
עליו הדבר שההינל על דבר שלפון ואמרו (נ"א) אוי לו לת"ת שעופק בתורה
ואין לו יראת שמים חלל על דלית ליה דרתא ותרעא לררתא עביר ושאלו את
רי יוחנן בן זכא .חכם ואינו ירא חנא טהו אמי זה אומןואיןכלי אומנהו
בידו ירא חפא ואינו חנם מהו ,אטר לרם ה-י זהכלי אומנתובירו ואים
י אוסנחובידו (ניב) 1
אימן ,חכם וירא חפא מהו ,אטר להם ה-י זה אומןוכל
היה אומר וכו' כל שמעשיו הפובים מרובים מחכמתו נמצאת
34
תאותו לחכמה גדולה מחכמתו ונמצאמיפיף בכליוםויום וזה פעם
הנטתו מתקיימת וכל שחכטתו מרובה ממעשיו נמצאת תאותו להכטה פחותה
מחכמתו וא.נו סו0יף לכך אין חכמתו מתקיימתויבנויונה ז"לינה) הקשה
איך אפשר שיהיה מעשיו מיובימ מחכמתו אם יורע רמזורה והמצות51 ,ירש
שפעם כל שמעשיו מ-ובין מחבטתי זה שאינו חכם ומקבל עליו לעשות כל
מה ש.צווהו החכט'ם ונקכלה לבד נקיאתטעיציי שישלו שכרעליהם כאלו
עשאם ובאבות דר' נתן (נ"ר) כל שמעשיו טיובין מחכמתו הכמתו טתקייסת
שנ' נעשה ונשמע (שמות כ דז) שהקדימו ישראל עשיה לשמיעה והיה להם
לומד נשסע ונעשה שקירס ישסע ואח"ם יעשה מה שישסע אלא טשקבלו
עליהם לעשות מה ששומעים סיר קבלו שכר כאלו עשאם ,וכל שחכטתו
מ-ובה ממעשיו ,שאמר אשנה כלהתימור ואקיימנו שאז לאתתקיים"כמתו
כי צדיך תקין המרות במה שתתקיים חכמתו ,על דרךזו פירש רבינויונה הל
(נ'ה)ועריין אני חיכך בפ" כל שמעשיו סרוביי מחכמתו אם טעשיו צפונים
יתר טתלמור תירתו ,אזנה טיה שהתלטור נרול ממעשה וכן הכתוב אוטר
לרשליו .כ"נ)כי נר מצוה והורה אור שמעלתהניון רמזורהעל התצוהכמעלת
תאורעל הגר (ניו)לכךאני מפרש מרוביןטענ-ן ורב יעבדצעיר (בראשיהן

דקך4י

8

נלה

י
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פרמי

פרק שלישי

אבכות

"יה אומי' כל שיות הבריוה נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו
יג
וכל שאין רוה הבריות נוהה ה.מנו אין רוח המקום נוחה הימנו:
 ---- - - - ----- .- - - - - - - - . -- - -----"הה כ"נ) שפירוש רב נדול בשנים ובנמן ,וכך אני מפיש וכל סיבית ביתך
יטוחו אנשים (שמואל אי ב,ל-ג) שאס .גדולי השני' שבביתו לא יגיעו לה.ות
זקנים אלא ימותו והם אנשים ,ופעם המשנה כל 'המעשיי המוב.ם מ-וב.ם
שנרולים בזמן מהנסתו שקרמו טעש'ו הטובים לחכמתו חכמתו מתק..מת
ומתחלה אמר במצות לא תעשה כל שיראת חטאו קורמת להכאתו חכטתי
מתקיימת שגם החכמה תלמרנו להיות יוא חטא אשר הורגל בנך ,ועתה אמר
במצות עשה שיש ירא חטא אבל אינו מהארל לעשות מצוה 'טיש פויחבעשייתה ואפיי קדמה היראה לחכמתו אפי' הכי אין חכמתו טתקיימת בעשיית
ד~צוה שאעפ'י שתלמרהו החכמה לעשות המצוה לא יעשנה מפני שלא
הורגל בה לכך אמו כל שמעשיו מיופין מחכמהו שקרמו גם המעשים הטוביי
לחכמתו ששאל לחטטים ועשה או הכמתו מתקיימת שתלמדוהו החכמה במה
שהורגל מקודם שהוא סור מרע ועשה מום שסניהם הוא צריך ואז תתקיים
חכמתו וכל שחכמתו מרונה נדולה בזמן ממעשיוא.ן הכמתי מתקיימת:
היה אומר כל שריה הבריות נוחה הימנו וכו' ונעמן מה
יג
שאמיו במסכה יומא (נ"ז) כל ח"ח שנו,טא ונ'הן באסונה ורבורו
כנחת עם הבריות מה הרריות אומרים עליו אשיי פלוני שלמר תירה א'טרי
אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמרו חכמה אוי להם לבני ארם שלא למרו
תורה ראו פלוני שלמר תורה כטה יפים מעשיו כמה מתוקנים מעש.ו כמה
מתוקפם דרכ'ן עליו הכתיב אומי (ישעיה מיםנ) ויאמ -לי ענדי אתה ישראל
אשר בך אתפאר אנל ת ה שאין משאו ומחנו באמונה ואין דבורו בנחת עם
הבריות מה הבריות אומרים עליו אוי לו לפלוני 'טלמד תורה אוי לו לאביו
שלמרו תורהאוילו לרבו שלמרו חכמה אשריהם בני ארם .שלא למדו תורה
ראופלוני שלטד תורה כמה מקולקלים טעשיו כמהמכיעיים דרכיו עליו הכתוב
אומר (יחזקאל ל"ו כ) באסור אליהם עם ה' אלה ומאיצו יצאו ,ומי שרוח
הכריות נוחה היסגו שם שמים מתאהב על ידו אבל מי שאין רוח הבריות נוהה
הימנו עליו הכתוב אומר (משלי ח' ל"ו) כל משנאי אוהבי מות אל תקרי
טשנאי אלא טשניאי (ג"ח) ושמעתי מפי ר' יצחק מלמר נריו (נ"פ) כל שרוה
הבריות נוחההימנורוח הטקוםנוחההימנו ושנ' ('חקאל ל"ו כנ) ואת רוח .אתן
בקרבכםה-י רוח הבריות היא רות המקום ואלמלא שרות המקום תהה הימנו
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פרק שלישי

אבות כח

רבי
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- ---------.
לא היה רוח הבריות נוחה הימנו ואמר כל שרוה הבריות ולא אמר כל שרוח
כל הבריות שאין ארם יכול להיות נוח ורצוי לבל הבריותוכן כמררכי הוא
אומר (אסתי י' מ) ווצוי לרוב אחיו ולא לכל אחיו (ס') ולא חיישיי למעופא
וכן הכתוב אומר (בראשית י'נ ג') באביהם ואברכה מברכיך ומקללך
אאור ,הזכיר מקללך לשון יחיד ומביכיך לשון רבים שהיה רצוי לרוב

רבי

הבריות:

ר '4ן4ןכס~ל בז הרכינם אוטר יכו' ר' רומא בן היכינס היה בימי
שמעון הצריק והאריך ימים עד ר ,עקיבא כדא.תה ביבמות
(סייא) שינה של שהרית מבפלח אותו מק.ש ותפלה בנמנהיין יצל צהרים,זמן
הסעודה היא הצהרים וכן תיגם אנקלום כי אתי יאכלו האנשים נצהיים
(בראשית מ"נ ט"ז)ארי עמיאבליןגבייא בשירותא והסעודה קורין לה שירותא
כדאמרינן (סייב) בר בי רב דיתיב בתעניתא כלבא ליכול שירותיה ואם 'צחה
במרה במשקל ובטשורה אז טוב לו דחמרא וריחני פקהין (ס"נ* אב? אם
הרבה לשתות אז הוא משתכר ומתבטל מדכיי תורה ,וכן 'גיהת הילרים עלירי
נענועיהם נמשך לנו ומתבטל וכן כנסיות יטל עם .הארין 'ציההמ בטלה וטעם
כולם שמבסרים אותו מתלמוד תורה שנברא כה העולם נמצא 'טטוציאין אותו
מן העולס ואמר (סיד) לא ישב ארם עם יושבי קינוה ונמצא כסל מן
רמזרה ושלמה המלך ע"ה אמר (מטלי י"ג כי) הולך את הכמים יהסס ורועה
נסילים ירוע:
נקיא כן שהיה מהי המודיע.ם (ם"ה) המהלל
ר'4
המודעי
את הקד'.1ם שמפגלם או מטמאם בין קריצי מזנה בין
קדש .נדק הבית (ס"ו) והמבזה אה המועדות יצעישה מלאכה האסורה בהולו
של מוער ,וסמכם זה לזה 'מזה וזה נק-אים קי'צ" קי'טים 'צמן יוכיח ,מועדות
ב ),מקיא .קדש וכתב הרב רננו יוגה ז"ל (ס"ז)
נאמר בהם (ויקרא כ-נ
ושדטחלל

יי

יו אלעור

~י
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פרמי

פיקשיישי

אבות

שהמחלל את שניהםאין לו חלק לעולם הבא מפני שחלל קרשי שמים ,וכמו
שאמרו (ס"ת) כל המחלל את המועדות כאלועיבד ע"ז דכתיב (שמות ל"ד
פיז) אלהי מסכה לא תעשה לך וסמיך ליה ) cutל"ר י'ז) את הנ המצות
תשפור ,ושנה בלשונו דתנא ואמר המבזה את המוערות ולא אמר המחלל כמו
שאטר בקדשים לפי שאינו מדבר ביום טוב דאיןבין י,ש לשבת אלא אוכל
נפש בלנד (ס"ט) אלא בחולו של מועד מרבי ואומר בלבו אלו הים.םאין
בהם כיסים הראשונים ומבזה אותם ועושה בהם מלאכה ע"כ רביי הגאון
רבינויונהז"ל (ע') ואני מפרש פעם שוה לחמשה דברים שאמר ר' אלעזר
וכמודעי שהעושה אחת מהןאיןלו הלקמעולם הבאוכן במועדות כתיב (ייקרא
כ"נ י"ר) חקת עולם הוא בנה הקת עולם לכך לא יהיה לו חלק לעולם הבא,
וכןאניעתיד לפרש בתשלום החמשה דברים כל אחר במקומו ,והמפ -בריתו
של אברהם אנית שאינו רוצה להמול ד"א (ע"א) במושך ערלתו כדי שיראה
כערל שד"א מבזה כמו כן קרושת המילה ולפיכך סמך דבר זה לשני דביים
הראשונים שסרבייםבעניןחלולובזיון קרושהוכן בביכת מילה אנחנואומיים
אשר קדשיריד מבפן הא למרת שהנמול נקרא קרוש והמראה עצמו ערל
נקרא טמא 3ע"ב) לפי שמבזה הקדושה ואין לו הלק לעולם הבא שהטילה
היא להציל ירידות זרע קדש שארנו טשהת (ע"ג) והוא אינו רוצה בנך יהיה
עונשו שלא יהיהלו חלק לעולם הנא הפך סמה שאס( -זכייה פ .י'א 4גם
את בדם בריתך שלחחי אסירך מבור אין מים נו ,ובברית מילהנאמי
(בראשית י"זז) ברית עולם הוא בנה דבר שיש בו ברית עולם לכך לא יהיה
לו חלק לעולם הבא וכן לעיל בקדשים דסתיב בהו (ויקיא ב' י"ג) ברית מלה
עולם ,והמלבין פני תבירו ביבים הלבנה כד"א (ישעיה כ"פ כיב) לא עתה
יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו ותרנם לבן חור (עייר) ותני תנא קמיא דרב
נחמן בר יצחק כל המלבין פני הבירו כאלו שופך דמים אמר ליה שפיר קא
אמרת דאזיל מומקתואתי חורא (ע"ה) ובמשנהירושלמית (ע'ו) אומר המארים
פני חבירו ברבים ,והארם נקרא עולם קטן (ע"ז) ומי שמלביןעילם קפן לא
יהיהלוהלק לעולם ,והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה שדורש אנדות של
דופי ורבינויונה ז"ל פירש (ע"ח) זה המעיז פנים כלפ .תורה ולומריה לעשות
ק רשבועות (ע"ס) כי דבי ה בזה (במדבר מ'ו
עבירות בפרהסיא ע"כ ובי
ל"א) זה דשורקעול ומנלה פנים בתורה ,ואת מצותו הפר ,זה המיפה כרית
בבשר ,הכרת תכרת ,הכרת בעולם הזה תכרת בעולם הבא ע"כ ואיתה נמי בפ-ק
חלק (פ') הא לסרת שהטנלה פנים בתורהאין לו חלק לעולם הבא ,וגםדיבורה

בשגילה
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יזרברבי

אבות כפ

פרק שלישי

ישמעאל אומי ,הוה קל לראש ונוח לתשחרת והוה מקבל את כל

האדם

-------..
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בשבילה נביא העולם שנ' (ירמיה ל"נ כיה) אם לא בייתי יוטסולילה חקות
שמים ואוץ לא שטתי הוא בזה דתורה שנביא בה העולם (פ*א) לכך לא
יהיהלו חלק לעולם הבא ,אעפץ שיש בידו תורה ומעשים טובים אם עבי
באחר מאלו איןלו חלק לעולם הבא ובנמיא מסכת פאה (פ"נ)טוקי לה
בשלא עשה תשובהדיסורין ומיתהאינם טכפיים על ענישתאלי אם לא עשה
תשובה אבל אם עשה חשובה איןלך הבי שעומר בפני בעל תשובהוכן
דורש.ם נמסכת שבועות (פ"נ) ובפוק חלק (פ"ר)נכי קרא הכי דברהי כזה
וכו' יכול  f'ewעשה חשוכה ת"ל עונה בה לא אמרתי אלאנימן שעונה בה
הא למרת,צאין לךדבי שעומר בפני בעל תשובה:
' WwnSצתקל עצמך לפני מי שהוא
היי
אומ
יואדון וכן  noiwהוא אומר (משלי כיה י' 1אל
ראש
התהדר לפני מלך ,ונוה לתשחורת ים הז ל (פ"ה) פירשו דבר אחר עםועי
קל לראש ופירוש לתשחורת כסו לא חמור אחד טהם נשאתי (במרבר פיז
ט"ו) שהרנוטו יצחוית כלומר לא נשתמשתי בהמור של אדם מהם,והענין
הוה קל לראש וניח לתשמישו של היאש תא ,ורסנים ז"ל (ם"ו) פירש
לתשה"ית מי ש"ש שחור השער ,כלומר קפן בשנים שמתחלההזהיי דשהקל
לראש אבל לתשהורת לא יהיה קל אלא נוח ש'תנהנ עמו בנחתכדי שלא
יקל בעיניו ,וסמ.ך ליה והוי מקבל את כל האדם בשמחה שלא תאטרכיון
שישלי להיות ניח לת'צחוית אם כן איאהלו פנים כבושות כרי שאפיל
אימח עליו לא כי אלא הוי מקבל את כל הארם בשטחההןניול הן קפן וזה
הער.ף סמה שאמי (הלל) ( [t~cwlפ"ז) הוי מקנל את כל ארם בסבר פנים
יפית ,ו*מ (ם*ח) לתשחורת טלשין הרבק לשחוור וישתחוולך (פ פ) והפעפ
די' קל לראש שהוא המלך ונוח לתשחורת שהוא פקידו של מלך והיה נוה
שלא יקל עצמו ולא יתהדר אלא היה נוחולפ .זה הזהיר התנא מהמלך שד"א
הראש ער הפקיד שהוא רחשחורת עד המון העם שהוא כל האדם ורש"י ז"ל
פירש (צי) היה קל לראש ניאשיתך כשאתה נחור הוי קל כנגר היוצר ונוח
לתשחורת ונם בוקנותך תהי לו נוח) ,תשחורת לשון זקנה בריא (קהלתי"איי)
כו הילדות והשחיות הבל ע"כונוכל לפיש ונוח לתשחורת מלשון (תתלים פינ
ב') אלי אתה אשחרך שתהיה נוח למי שמיצחר ומבקש טסך תשחורת ובקשה

"רי ישמעאל

קי

ואסרו
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אברה

פרמי
עקיבא אומי,שחוקוקלות ראש מרגילין את האדם לערוה טמרתסיג
י,רכ
י לתורה מעשרותסיג לעשרגדייםס.נ לפרישותסיג לחבטה שתיקה:
פרק שלישי

1

- - .

-------- -

-

-

ואמרו במשלים (ציא) כענין זה באתה כניעת השואל לא העביר טסך הדרת
הנשאל וביאור הענין בשעת שאלה השיאל נכנע והנשאל נהדר וכשהנשאל
טפיק רצון השואל הוא נהרר ,שאם לא כן תעבור השעה ושמא לא יצטרך
השואל אליו ולא ישוב עור הנשאל להיות נהדר ,לכן אמר ונוה לתשחורת
שתהיה %ח למלאת תשחורת הנשאל ,ויוכל הנשאל למלאת רצון השואל
בפנים זועפות לכך הוסיף ואמרוהוי מקבל את כל האדם כשמחה ואמרו (צ"ב)
שאהד מבני הנריבים היה עשיר ונתיוש,ט ובא בלילה לבית אה -טחביריו
לבקש ממנו שאלה וכשידע לו לבעל הבית צוה לעבדיו כשהיה נכנס ויושב
לפניו לכבות הנרות ולא היו מדליקין אותן ער שהיה רוצה לצאת ועשו כן,
וכשעוד הנרות כבויות שאל אוהו בעל הביה מה היה מנת ביאת .לכיתי והוא
הוריעוצעיו ומיד הוציא בעל הבית אלף דינריי ונתן בידו והזר לרבר עמו
בעניני העולם וכשרצה לצאת הדליקו את הנרות ויצא עטו ער פתה הבית,
ובעוד שניהם בפתח הכית בקש הבא אל הבית מבעל הבית להודיעו הסבה
למה כבה הנרות והשיב אותו כדי שלא איאהבושת שאלתך על פניך ,ראהגם
ראה חסידות האיש הזה כמה היה נוח לתישחורת ,ובפרפראות לחכמה (צ"נ) הוי
קל לראש נופייקון לעשות רצון אביך שביצמיס:
 ).ופז
אומר וכוירי עקיבא היה אחר מארבעהשנכנסולפידםונכנס
בשלוםויצא בשלום (צ ד) והיה אחר מהרוגי מלכות (צ"ה) ואביו
עליו שחיה ק"נ שנה (צ"ו) ורוזחיל לפקור בן מ' שנה ולמד מ' שנהולמד מ'
שנה (צ"ז) העמיד כ"דאלף תלמידים (צ.ח) והיה רבו מובהק ר' אלעזר ותלמיד
חבר לרי טרפון (צ'ט) ורי עקיבא זה היה אהד טעש-ה היוג .מלכות (ק)
שחוק וקלות ראש עם הנשים מהגילים לערוה אבל כובר ראש ויראה הםסיינ
לעריות ,מסירתסיינ לתורה שהמלאים והחסי.ם וד5עמים והנקרות הם סייג
לתורה שככתב וגם למרים מהם כמה דברים לתורה שכעל פה (ק"א) ויש
מתישים (ק"ג) מסורתזו תורה שבעל פה כד"א ומסרה ליהושע (ק"נ) והיא
פיינ לתורה שבכתב,מעשייתסיינ לעוש-וכןמצינו במסכת תענית (ק"ר) עשר
תעשר עשר בשביל שתתעשי ואמר לו אותו תינוק לר' יוחנן וכי מותר לנסות
והא כתיב (דברים ו' פיז) לא תנסו את ה' אלקיכם אטר ליה הכי אמר רי
אושעיא מיאת שנ' (מלאכי נ' י') הביאו את כל המעשר וכו' ובחנוני נא
בזאת

עמיבא

חיץ
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פרק שלישי

אתבדל

ל

בזאת וגו' ונזמן הזה שהמעשרות בטלי' הצדקות במקים המעשנות ומשרו
(ק"ה) משל של צדקה למה הדבר רומה ליניקה שכל זמן שהתינוקיונק החלב
מתרבה פסק מלינק נפסק החלב וכן אמיו (ק"ו) מלח מטון חסר ואמר* לה
חוסי וכן שלמה אמר (משלי י"א ר') וצדקהתציל מטותוסטיךליה (שםיי
ג ) לא ירעיב ה' נפש צדיק שלא יאמר ארם אם אתן צרקה הרי אני טחסר
מטמוני לכך נאמר לא ירעיב ה' נפש צריק -יש טפזר ונוסף עוד ובניסא
ירושלמית (ק'ו) מעשיות סייג לתורה גםייט גורסיי הוא היה אומר מסורת
סי.נ לתורה וכוי אבל ירושלמי לא נרים הכי ופי' ר' ישראל ז"ל (ק'ה) הגרסא
הירושלמית מעשיותסיינ לתורהכימן התורהרנן תירוש ויצהרחייביי במעשר
נאו חכמים וחייכו ירק במעשר סיינ לתורה ונוכל לפגוש מעשרותמיינ לתורה
זה מעשר שני הנאכל בירושלם שנ' נו (רבויים י"ר כ"ג) ואכלתלפני ה'
אלקיך מעשר דגנך וכו' למען תלמד ליראה את ה' אלקיך הימים שהיו
עולים לירושלם ושוהים שם לאכול המעשר ומתוך כן היו לומריםעפני
הסנהדרין תורה הוי מעשרות סיינ לתורה והחבר ר' אכרהס נר"ו שושן (ק"ת)
פירש טעשיות שנותגי' לבני לוי סיינ לתורה שעל ידיהם מלמדים תורהברבים
נדכתיב (דברים לינ י')יורו משפטיךליעקבוהויתךלישראלהוי מעשרותטיינ
לתורה ,נדרים סייג לפרישות ,אם רואה ארם שיצווו גוברעליו ומתירא שמא
יעבור יקבל עליונדיים המוהרים כדי לפרוש דברים האסורים (ק"י) אבל אם
הוא שליט בנייחו טוב לו שלא 'דור ,ובשליט ברוחו אמרו ז"( 5קי,א) לא
דמך מה שאסרה תורה אלא שאתה אוסר עליך דביים המוחיים,וכן בטסכת
נזיר (קייב) תניא ר' אלעזר הקפר ביר אומר הרי הוא אוטר בנזיר (במדברוי
י"א) וכפר עליו מאשר השא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא ספני
שציער עצמו מן היין נקרא חוטא והלא דברים ק"ו ומה המצער עצטו מדבר
אהד כך המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה ופרק ראשון
טנדרים (קייג) תניא אמר רי שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשםנזיר אלא
אחת בלבד ,מעשה באחד שבא לפני מן הדרום וראיתיו יפהעינים וטוב רואי
וקווצותיו סדוריםלו תלתלים ,אסרתילו מהראית להשהית שערך זה נאה ,אסר
לי רועההייתי לאבא בעירי והלכתי לשאוב מים מןהמעיין ונסתכלתי בבבואה
שלי ופחזיצריעלי וכקש לפרדי מן העולם אמרתי לו רשע למה אתה מתנאה
נעולם שאינו שלךסי שעתיר להיות רמה ותולעה העבורה שאנלהך לשטים,
מיר עמרתי ונשקתי לועל ראשו אמרתילובניכמוךירכו נוררי נזירות בישראל
עליך הכתוב אומר (שם ו' ב') כי יפליא לנדור נדרנזירלהזיר להי ע"כ הא

כי

לסדת
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פרמי

פיקשיישי

אבלות

היה אומר ,חביב ארם שנברא בצלם חנה יהרה נודעתלו שנברא
יח
בצלם אלהים שנאמר כי בצלם אלהים עשה את האדם :חביבין
ישראל שנקראו גנים למקום חבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום
שנאמי בנים אתםליי אלהיכם :חביבין ישראל שנתן להם כלי חמדה חבה
יתרה גורעת להם שנתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם שנאמר כי לקח
פוב נחתי לכם תורתי אל תעזבו;
ב הטעשה;
י
יע
צפיי יהישית נתינהיבטיב העילסנדיו

הרא

הכל

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

יפ.

.

.

..

יהבי

--

--

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

למדת שאין יצכח בנזירות ונדרים אלא במי שגובר עלקו יציו ואינו יכול
להכניעו סלא בנדרים ,סייג לחכמה שתיקה בטסכת פסחים (קי"ד) יסה שתיקה
לחכמים וכל שכו לטרשים וככר אמרו (קטיו) שבעה דברים נגולם ושבעה
נחכם וכלם תמצאם במדה השתיקה כיצב בסכת השתיקה אינו מרבר בפגימ.
שדכא גדול ממנו בחכמה ואינו נכנס לתוך דברי הבירו ואינו נבהל להשיב
שיחשוב תחלה אם התשובה נצחת ונטנה הרי מ דברים אלו ככלל השתיקה
הםוכן על מה שלא שמע אומר לא שמעתי ,השתיקה מביאתו לחשוב אם
הכין בדכי אם לא,וכן שואל כענין ומשיב כהלכה ואומר על ראשון ראשון
ועל אחרון אחרון ומידה על האטת עיי ששותק מחשב ברברים ומרבר בהם
בהצעתם שודה באטיתסהויסיג לחכמה שתיקה ואמרו במשלים (קט"ז) שארם
אחר ראה אדם מדבר יוהר סמה שה.ה שומע אמר לו שפיט בין אונך לפיך
שלכך בראלך הקב-ה שתי אמם ופה אחד לשמוע כפלים ממה שאתה מרכר:
יח ןקך4ש היה אומר הכיב אדם שגברא בצלם ,צלם זה אינו דמות הגוף
אלא צלם השכל וההכנה ויכול שהיה נברא בצלם ולא היו
מחשיבין אותו להודיעו שנביא בצלם .ובצלם זה נברל האדם מבהמה ה.ה
ועוף כאמרו (איוב ל'וח י"א) מלפגו מבהטות ארץ ומעוף השמים יחכמנו
נמצאת אומר סגלת העולם האדם ופגלת הארם ישיאל שנקראו גנים למקום
ובמה היא סגולת ישראל במה שנתן להם בלי חסרה והיא התורה שבה נברא
העולםוכמושירשו (קיזז)ביאשיח בראאלקים בשנילרמזורה שנקראהלראשית]
(קי"ח) דרכו שנ' (משליח'כ"ב) ה,קנני ראשית דרכו והכונה במאמרים אלו לזרז
את האדם שיהיהנברלכדעיתיו מכהמהח.ה ועוףולזרז ישיאל שסגלת אביהם
שבשמיםממין האדם וקיאם בנים ונתן להם כלי המרה לעברו מאהבה ומיראה;
צפויגל מעשה הארם צפוי לפני הקב"ה שאין דבר נעלםפינו
יט
וכן דור הוא אומייתהלים קל"ב א') ה'הקיתני ותדע וכו' עדסיף
רמשור

הכל
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פרמי

פרק שלישי

אבות

לא

"מזמיר ואומר (ירמיה ל"ב יזט) אשר עיניךפקיחית לתת לאיש כדרכיווכפרי
מעלליו ואומר (משלי ט-ו נ') בכל מקום עיני ה' צופות רעים ופובים ,ופעם
צופה מה שצופה מראש מה יהיה לבסוף וכמו שאנו אומרים בתפלת ר"ה
צופה ומביט עד סוף כל הדורות ,ורש-שות נתונה שלא תאמרכיון שהכל צפוי
דיי יודע הקב"ה שזה יהיה צדיק ואי אפשר לו שיהיה רשע ויודע שזה יהיה
רשע ואי אפשר לו להיות צדיק ונמצאת אוטר כי האדם מוכרח במעשיו ,לא
כי אלא והרשות נתונה ,רשות נידו של אדם להיטיב או להרע שנ' (דברים
ייא כ-ו) ראה נתתי לפנ.ך היום וכו ,ואפי' הני דבל צפוי לפנ.ו ,אכל איןבנו
כח לדעת ענין הפלא הזה היאך הכל צפוי ורושות נתונה וככר הארך ברנר
זה הרטבים ז"ל בפרק המישי מהלכות תשונה (קי"ט) ורוגמת זה אמר הכתוב
(א.כה גי ל ב) מ' זה אמר ותהי ה' לא צוה וכרי שלא 'עלה על לב שנם
נ.
מעשה הארם מטוב וער רע במצות השם.דצא לכךתיר ואמר (שם ל"ת*
טפי העליון לא תצא רועות והשונ 'צרשות בירו של אדם להיפיכ או להרע
לפיכך יש ענש ושכר ,ובמוב העולם נרון .כמרת רחמים ,וכן דור הוא אומר
(תהלים קמיה פ ) טוב ה' לכל והכל לפי רוב המעשה פרש"י (ק"ך) והכל לפי
רוב מעשיו של אדם הוא נדון אם רובו זכיות כזכאי ואם רובו עבירות כחייב
ורבינויונה ז"ל (קכזא) פי' והכל לפי רוב דג)עשה אעפ"י שכטוב העולם נדון
אין הכל שוים ברבר אלא הכל לפי רוכ המעשה שפובו של הקב"ה עם המרבה
מעשים פובים מרובה יותר מטובו עם הממעיט במעשים פובים ,ואעפ"י שכולם
נדונים בפובו וכמו שאמרו במדרש (קכ ב) פונ ה ,לקוו לנפש תדרשנו (אינה
נ' ב"ה) אינו רומה המקוה והמתעסק למקוה ואינו מתעסק ,והרמב'ם "1ל גורם
(קכ"נ) והכל לפי רוב המעשה אבל לא על פי המעשה וטפרש המאטר בענין
הצדקה שרגל לפי רוב המעשה שאם נתן אדם צרקה אלף זוז במאה פעמים
הרי הורגל במדת הצדקה אכל לא על פי המעשה אם נתנם כפעם אחת לא
הורנל בה אלא שנתעוררה בו רוח נדיבה פעם אחת ושוב שקפה לה והחכם
ר' ישראל פירש (קכ"ר) ובפוב העולם נרון שד"א תשלום מה שאמי ופושות
נתונה שהאלק.ם עשה את האדם .שר הילכך בטוב השלם נדון אלא בעבור
שהם נקשו חשבונות רבים הוא שמגיע אליהם רעה אבל העולם מצר עצמו
נפוב הואנדון .והכל לפי רוב המעשה .שלא תחמה ותאמר והלא אנו רועים
קטעים ואלמים ממעי אמם ומאי בקשו השבונות רבים אובא שהכל לפי רוב
המעשה שעל דבר הרוב דבר ההנא ולא חשש למיעופ ע"כ סגנון דבריו ז"ל
ובערוך (קכ"ה) הכל צפוי ואית רנרסי הכל צפון (קכ"ו) כלוטר שכל מעשיהון

של

ל
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פרמי

פרק שלעשי

אבות

היה אומי ,הכל נתון בערבון ומצודה פיוסהעל כל החיים החנות
כ
פתוחה והחנוני מקיף והפנקס פתוח והיד כיתבת וכל הרוצה ללוות
יבאוילוה והנבאיןטהזירין תדירבכל יום ונמרעיןמן הארם מדעתוושלא מרעתו
ויש להם על טה שיסמכו והדיןדין אמת ומכל מתקן לסעודהו

הךא
-

-

-

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

- - -

= ... - - - - - - - - - - -

של בני אדם צפונים הם אצל הקב"ה כדכתיב (דביים ל"ב ל"ד) הלא הוא
כמוס עמד .חתום באוצרותי .והרשות נתינה טלמד שנתנה רשות לבני ארס
לו לאדם נתור
להיטיב ולהרעועוד כתיב (שםל' י"ס) ונחרת בהייםאין אומי
אלא במה שיש בירו לבחור אלמא הרשות בירו .ונטוב העולם נדון מלמד
שהקב"ה זן ומפרנס את העולם בטובו אבל לא עלפ .מעשיהון מנין אנו
למרים מברייתו של עולם עד שנתנה תורה יצלא היה להם מעשיםוזן אותם
בחסדו ע"כ ונוכל לפיש לפי ב ו הכל צפוי ואעפ"י שראל  ~lDSדרשות
נתונה ואעם"י שאין אנו יורעים היאך הפלא הזה שהכל צפוי והרשות נתונה
כשני הפכים א6י הכי אל תהרהר על הדבר שבטוב העולם
שנראה הרבי
נידון דין פוב הוא דינו של הקב"ה אם ענש אם שכר ,והכל לפי רוב המעשה
להשיג דפלא הוה כרכתיב(יציעיה
פי'יפי גודל מעשה הבוראאין אנו
לי
נ"ה ט') כי לא מחשבותי י
יותיכם ולא דרכיכם דרכי:
ב
וש
כח
מ
כ ךקך 14היה אומר הכלנתון בערבון פי' מעשיו של אדם נתונים בערבון
ומי ערב בדבר נות .ונשמתו ואשתוובני ביתו ובערוך פירש הכל
נתון בערבון (קכ"ז) שהאדםע"י ערב משנולד שנ' (תהלים צ"א י"א)כי מלאכיו
יצוה לך לשמרך בכל דרכיך וכתיב (כראשית כ"ח י"ס) והנה מלאכי אלקים
עול'ס ויורדים בו ללמדך ששני טלאכים טהלכין עטו ביום ושני מלאכים
אחרים בלילה וכותבי' מה שעושהובאין ומעירין לפני הקב"ה עדכאן .ומצודה
פרוסה על כל החייםפי תאות העולם והנאותיו קורא מצורהוכענ.ן שנ( ,משלי
א'י"ז*כי חנם מזורה הרשת וכו' והם לדמם יאיובו וכו' וכמדרש (קכ"ח) ראה
ארם פורס מצורה ולוכד דנים מן הים כך עונותיו של אדם פורסים מצודה
ללכדו כר"א (משל .ה' כ"כ) עונותיוילכדונו את ה-שע ובעיוך פירש (קכ )6
זו מצורתו של מלאך המות שנ' (קהלת ט י"א)כ .נם לא ירע האדם אתעתו
כדנים שנאחיים בטצודה וכוי וכתיב (תהלים קל"מ ז') אנא אלך מרוחך וכו,
והחנות פתוחה זה דרך הפוב והיע שהם נפתהין לפני בני אדם של (דביים
י"א ב"ו) ראה נתתי לפניך היום וכו אסרן חכמים (ק"ל) בא לפהי מסייעיי
אותו בא ליטמא פותחי'לו .והחנונימקיף זה יצר הרע שמקיפולו לאדם מעט

סעפ
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פרמי

רביאיעייב'

אבות לב

פרק שלישי
עיריה אים* אםאיזתירהאיזדיראייו אםאיזדיר

ארץ אין תורה אםאין הכמה אין יראה אם אין יראהאין חכמה
אםאין רעת אין בינה אם אין בינהאין דעת אםאין קמחא.ן תורה אם אין
הורה אין קמה:
.
- ------ - - - - ---------- -מעת ער שיתמלא וכיון שנתמלא ספקו אבר ובטל מן העולם שם (איוב כי
לו ,וי.מ (קל"א) והחנוני זה הקב"ה מקיף מאייך אפו
כ"נ) במלאת ספקו
עד רנבי דיליה ,ויהצפ-נקס פתוחה שלא ישהא בנחים שיפתחה ,והיד כותבת
שכותב בפנקמו כל מעשיו זהו שנ' (תהלים קלש ט"ז) גלמי ראועיניך ועל
ספרך כלם יכתבו וכתיב (איוב ל"ז ז') ביד כל אדם יחתום לרעת כל אנשי
מעשהו ,ואמרו ז"ל (קל"ב) אעם'י שכל מעש.הם של.בני ארם גלויים וידועים
לפני המקום נכתכי' דם משעה שנוצרו בני אדם כלם כחגבים לא נאמר אלא
תריר
יכתבו ,וכל ה-וצה ללות יבא וילוה שהרשית ביד האדם והנבאי'
ר
ז
ח
מ
ייבעולם
בכל יום פי' בעיוך (קל'נ)אלו פירות מעשיהם של רשעים שהם עושים
הזה והקביה פורע מהם שני (משלי אי ל"א) ויאכלו מפרי ררכם וכו' ואם
תאמר עבירה יש לה קרן ואין לה פירות שנ' (ישעיהני י"א) אוי לרשע רע
כי גמול ידיו יעיצה לו רבנן פיריצו (קל'ר) עבירה ש.ש בה פירות יש לה
פירות אנץ הקרן כלו קיים ליום הדין ע"כ ,ונפרעין מן האדם מדעתי ושלא
מרעתו ,שלפעמים יודע חובו ומצריק עליו את הרין ולפעמים אינונזכר לו
לו ויש להם אלו הגכאיי על מה שיסמוכו מן הפעמים,
וקוראתני לכך סמך
אמת ,ותכל מתוקן לסעודה פי' בערוך
ו
י
ל
ע
ב
ו
שאמרנו שהכל כת
והדין
(קל"ה) זה כנוי למיתה ומלמר שהכל מתוקן למות שנ( .קהלת ט ,בי) הכל
ולמה נקראת המעה סעודה ללטדך כשנקראים נכי אדם
כאשר לכל וכוי
ו
ר
ו
נ
כ
י
פ
ל
במעורה הכל נכנסי בפתח אחד אבל כשיושבים כל אחר 'ושב
אף
מקרה אחר לצדיק ולרשעולענין כבוד כל אחר לפ .טעש.ו
כאן בשעת פטירתן
עד כאן:
היה עשירי לעזרא (קלו) ושמעוןאח .עזריה
כ6ך*' לקלשך* בןעוריה
הנ נזבחים במשנה היה אחי אביו (קל'ז) אם אין תורה
נ' י"ז) דרכיה דרכי נועם וכל נתינותיה
אין דרך ארץ שבתורה נאמר (משלי
ארץ שלימה ,אם אין ררך אוץ אין תויהן
שלום והיא המלמדת את האדם דרך
ה
ר
י
ת
כסו שאמרו (קל"ח) יפה תלמור תהרה עם דרך ארון וכתלמוד
צריך תקון
העדות מהנפשרנקיאדרך ארץ .אםאין חנמהאין יראה כבר פירשת .למעלה

ריי

שריל

ר

"-
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פיקשיישי

פרסי

אבות

הרא

היה אומר ,נל שחכמתו מרבה ממעשיו למה הוא דומהלאילן
נב
שענפיו מרכין ושרשיו מועטין והיוח באה ועוקיתו והופכתו על
פניו שנאסר והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן תירים במדבר
ארץ מלחה ולא תשב ,אבלכל שמעשיומיבין מחכמתו למה הוא דומהלאילן
שאפילו כל הרוהוה שבעולם באות ונושבות בו
שענפיו מועפין ושרשיו
שנאסר והיה כעין שתול על מיםועל יובל ישלח
איןמזיזין אותו ממקומומרביי

שריל אםאין חכמה בכח אין יראה שאין בור ירא חטא ,אםאין יראהאין
חכמה שיראת תפאו צריכה שתקרום לחכמתו בפיעל ,וכן פירשו (קליפ) מה
שאמר הנתוב (משלי ח' לינ) שסעו מוסר וחבטו ,שהטומר שהוא יראת חפא
תקדים לחכמה כלומר שמעו טוסר ואח.כ הנמו ואל תפרעו ,כלומר ואל תהפכו
הדברמענין הקורא את המנלה לטפרע והטעם שלא יחכם קודם שיורגל כמוטי,
וכבר פירשתי הדבי באיוכה בטשנת כל שיראת הסאו וכוי ויש מפרשים אם
אין חכמהאין יראה שלימה ,אם אין דעת אין בינה ,שיצלש מררנותהן חכמה
והיא מה שלמד מיבו ,ושיב בינה שמתבונן ומוציא דלר מתוך דבר ,ואח*כ
מניע משתיהן אל מדרגת הדעת והיא דעת השם (קים) כאסיו (תהלים צ"א
י"ר) אשנבהוכי ירע שם .ואומר (משלי סי י') תחלת חכמה יראת הי ודעת
קדושים בינה ,פי' ודעת אלקים קדושים היא הנינה האמתית לכך אמר אם
אין דעתאין בינהפי'אין תועלת בבעהכיון שמדרנת הבינה לא עלתה למדרגת
הדעת אם כן אינה הבינה השלמה ,אם אין בינהאין דעת כסו שפירשתי
שהבינה קורמת לדעת ,אם אין קמח אין תירה ,שצריך לחזר אחר פרנסתי ,אם
אין תורהאין קמח פי'אין תועלת בקמה שאין תועלת העושר אלא כדי שזה"
צרכי גופו מצויין ויה.ה פנאי לעסוק בתורה וי"מ (קמיא) אםאין קמחאין
תורה אם לא היה אדם מעיין בעסקי העולם לחרוש ולזרוע ולקצור ולרוות
ולזרותולהכי ולפחוןולרקד :ללוש ולאפות אלא היו כלם עוסקים בתורה היה
העולם בטל והיתה התורה כפלה עם בפול,העולם לכך אמר אם אין קמהאין
תורה שצריכי' הם,עמיהאיץ להשתדל בעברת האדמהובזהיתקיימו הח"חלעסוק
בתורה ונסו שאמר אותו חכם (קמ"ב) ברוך שברא כל אלה לשמשני ,אםאין
תורה אין קמח ,פי' אם היו כלם משתדלים בעסקי העולםולא היועוסקים בתורה
לא היה העולםיכול לעמוד בלא תויהוכן אמרו במסכת חולין (קמ'נ) שלהו
מתם לבסו רחמי אתנליא על עליא דאלמלא עליא לא מתקיימי אתכליא:
' כנר פירשתי משנה  11נפרק זה במשנהי"ב
כ 3ןקך4ן הזה אומר יכי

לי

ופסוקי
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פרמי

אבות לג

פרק שלישי

שרשיו ולא .ראה כ .יגא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ירש ולא
ימיש מעשותפרי:
י אלעזר בן תסמא אומר,קנין ופתחי גדה הן הן גופי הלנות ,תקופות
כגתקבב
וגממייאות פרפיאות לחכמה1
-----

ופסוקיי

--

...

.--

..

.

-.

.- - - - - - - - -

הרא.ות אינם במשנה הירושלמית (קמ"ר) אבל לפי שאנו רנילים

לקרותם כמשנה אפרשם (ירמיהי"זוי) והיה כערער בערבה רבהא"1 .ל (קמ"ה)
פירש שערער הואקוץ מבחוץ ומפנים הוא מאכלוי"ט (קמיו) שהואעץהנדול
במדבר בארין ציה וזה פעם ולא יראהכי יבא פזב ושכן חררים במרבר (שם)
מלשון (איוב ל' ל) ועצמי חרה מני חורב ,ארין מלחה ולא תשב שהיא רעה

ואינה ראויה ליישוב כד"א (תהלים ק"ז ל"ד) ארץ פרי למלחה מרעת יושבי
בה ,והיה כעץ שתול על מים ,שעומר לה ורטוב ,ועל יובל ישלח שרשיו
מענין פלגים יכלי מים שיובלופלג אחים בטעמם ,ולא יראהכי יבא חום שיש
לו צל תמיר לפיכך והיה עלהו רענן 1
הממא נקיא גןעל פי המעשה האמור בויקיא רבה
כנ ד'4
(קמ*ז) רי אלעזר אגל לתר אתר מקמי ריליף תורה אמרו
ליה חכים ר' למפרפעל שמע ,אמי להו לא ,חכים ר' למקיב אמר להו לא,
אמרו ליה על מנןצווה.ןלך רי נתכרכמו פניו ונחסם פיו והלך אצל רי עקיבא
אמרלו מהלך פניך חולנית אטי ליה עובדא אמר ליה צבי ת ריליף.
אמר ליהאין ,מן דיליףאזל אמרו ליה חכים ר' למפרס אמר להו אין ,למקרב,
אמר להו אין ,אמרין הא חכים ר' אלעזר וקרו ליה רי אלעזר חסמא ע"כןועלה
למדרנת החכמה עד שהפליג רי יהושע בפני ר"ג שהיה יודע לשער כמה מפין
יש גיס כדאיתהבייריות (קמ"ח) .קנים הם קני יונים ותוניס של יולדותוזביי
ונבות ,ופתח .נרה ,כמו ,טיש מקומות באשה ניח ועליה ופרוזדור (קמ"ט)
וכנון טועה שצריכה לשמור ימיםידועים ער שתחזור לפרק נדותה ,הןהן גופי
הלכות כמו שמפורש '.במסכת קנים ,תקופוה הלוך מזלות שמחשב בתקופות
וטזלות וגימטריאות ,חשבון האותיות הוא ג"כ מלאכת התשנון כמו שאמרו
(ק"ן) סתם נזירות שלשים יום וסמכוהו לקדוש יהיה (בטרנר ו' ד )4יהיה
בנימטריא שלשים ,וכן אמדו מי שיש לו מאתיםזוז לא יטול מן הצדקה
(קנ"א) וטטכוהו למלת צדקיה שהוא בגימטריא קצ'פ לומר לך ער קצ"ט יטול
צדקה אבל אםישלו למעלה מקצ'פ לא.פול צרקה ,פיפראות לחכמה,אעם"י
שאינם הלכותאפיי הכי יש לו לארם [לעמוקן
בהן שהן כעין פרפרת
"
ב
"
ג
ק
(
הבאה

*ילעור4
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מרמי

אבורז

פרק שלישי

הבאה בסעורה .ד"א פרפראות לחכמה לשון פירוריי שהם פירורי' מהחכמה
ד"א פי' בערוך לשון פופרין של זהב (קנ"נ) והם תכשיפי',ועדיים של זהב
הנקראים כלע"ז פורפיא וכן תקופות ונימפריאות הם כלויתחןועדי זהב
לבעליהן וכאמרם נ"ל (קנ"ד) כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים (דברים
ד'וי) איוו היא חכמה ובינה שלעיני העטים הוי אומר זה חשוב תקופות
ומזלותו

נשלם פרק שלישי תלקא.
.

-

הגהותובאורים.

 )6נומסרףי"סיל ופקחים רף ק"ר ע"נ ועדיות פ"ס (("ו:
5
י
ל
י
כ
לפני(וי
ח
נ
ש
 )3תנחר ספניניס
סג6וס 6כן 3עס"פ
ט"ו)
י
ס
6
י
ע
ט
פברקך (3נ' שענר ((3ענר פססן וסרס (מיןלו מוס:
ג) נרכוח ס' ט':6
ק
ר
ד
כ
ו
ס
ט
ו
ק
ד
נ
"
ס
ד) עיין.רוטל(נ' פ"3
ח
ל
ס
ק
ס
נ
ר
פ' '"נועיין רס"'ל(נכלחין

יף

וכן5יי נעחוורוירי:
ס) עיין כחזרויסרי ואררט עעו6ל:
ו) דףח"י ש':6

)) עיין פירושס(יטכס לסר(ננ"ס:
ח) ()"1ועיין נחוורוטרי מסניף כוקח6ות נוסועגן קנוח:
ט) עייןרט"י:
י) עיין פירוט סרג סוחרר)ל"ולמגלח 6קחר ד' י"ר ונס טכמנחי סם נסגר)וח
קייח"י וטס יס למוסיף כי"ח סג6עיס טעיי משונסק.י ר" 6וסר6ב"ע
נר5ס'ח כ"ח י" 5ו5קתרד'י"ר ל3 5י6רכן:
א ),עיין פירוט רננו .וכס סנחנ וירנר סו6לסין פרטי ונכסונוכח עעלשילחן

סל כעסק5י:

ינ) דף נ"מ ט"6ועיזן עקורם סט"ס סם:
יג) וכן כחגרט"יורמוין3כי  o~bלפטורע5ען גנרכחסיוון וטבע ס4סעער
ס6וח.ות דף פיו ע" 6וע"נ (דפוק 5עטטררס סכת נתח) ו)ל :עגל ס14
קשכרמי פסי 65טיפיןo~boלינ
רעלונלחכו רעזעעעכוקף על נרכס

לי

מעצן
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סמ)וןו6י ל 16נר סכי ר"ל סטינו נעל חורםשיוכלללמוד חומסSDסלחמ
מלמדים קומו שיטמר נכל פעם ופעם ( nr'hנ)מור נתוך סקעודס סממך ק5ם
לענין סקעודס וכויעיי"ס:
יד) ע"ן סגסוח  '~Dbפקחים דף (נ"ע ע" 6טסר 6נסס סעררכיסטיךטיי
לתכול 3כטו6י 3ח כסן ליסר6ל וכח ח"ח לש,ס וכדתויסן ותירן טת 6ע"כ
כסגולענרשירוחוחסנחוח לסק"3ס.6כן קעורתסרטוחול6וזקרי קעודחסרטוח
 bSbסיכך ד.6כ 6שמחס נלקו מלוס וכנר6ס גסכווכח סרב סתחנרSerכן:
ם ל 6ינ65ח ,ס(נ6מר מכ"ל ל6בנגליול 6נירוטלמיול6
סו) נלסון סוס מינ
(3נדרטיםונלעס דכוונח סרב עלנוס ט(6ורורז"ל נרכוס רף ק"רטף'6כל
סכסכם (נקעודס קח"ח שרר בחוכם כקלו כסכםמניי שכינסוסוניה ג"כבמכילח6
וטלר (ודרטיס נפרטת יתוו:
 (rgגס זס סמ"רר (651חיכ
6 .ס במקכס חוניר דףש"נ טף'ג תקמר
סדחנסלו :ל"
י)) עירו3ין רףכ"ד טף 6וקועס דף מ"ו ע"נעיין  h~ernח" 6קם:
יח) עירונין דףע"ד  h~uוקנוח דר"כ פ"נ מ"ג:
.ט) עיין קורך נ(6וחל""6ז סרס"נ )וכלס"ס חיך דף ל":6
כ) נם'ד טומרו ננרכומ רף לנס ) nD~S hraרסנ"י:
קנח דף ק'"ד ע"6ויונות ע"נ ט)':3
כ )3יו(61דף טהנ ע"ב:

כ"

כג) סובך באררט קמו6ל  Dr3סרג:
כר) קנסרריןדף  '3ע":6
כס) כע.ן )ס ביקר פקוק מכ"ל סרר"ק גפירוטו ונ"ל :וסטוניס סו 6כלללכל
סגלגלים ומכס סו3 6כס (נעלות נסתים ופס ע' גלגלים טסם למעלס (ננס,
ולגדשו על .phקדם ולגרס סו 6ס6ס וסרוח וס(ניס זס למעלס (חס וסס על
סקרןוכו':

כו)עייןפרט"י:
כ)) בס )ס טס:
כח) עיין ל 3סמ'6לי:
כע) מוקפח 6קנסרלין פ" 6ס" 6סונף גקנסדרין דף נ' ע"ב:
 0כנכסרף b~Sע":0
דף ףעה:,

ל"

ש

ר
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(מ ט3חדף קמ 6ע"5ועררט לקח עוגרוח וכסטלין טס5חי סרס"ג
עוסר"ז.נ"י:
לג) עקכח דרך6רן )חצ 6פ":3
לד) נערוך ערך כירכחיחרגוס עלסעליםעולקליק~-SDכיר:
 (osחגיגהדף י" 3ע" 3וע") דףג' ע"ג( .ל"סע)ומעירנו6חי סרבנ"י רס"ל
עלדגרי סרע":3
ש) 1("3רףל"ג נמ 3,ו36וח פ"ר וכי"ג:
 S~Dונ((קת(וח פרנס נט"ק:
ל)) ענחוחדףל"ו ע"3

ל"

לח) 4ט טף"51 :3י
דף

טל) טס:

ע) מקדף סק ע"נ (31נקו((וחסרנס נט"קועייןכירוקי יוקף ריקפ"נ דחק.6

כקרינןדמויכללץ נכלדוכתי וע' )כרון 36רססליח
י סרג ((וסרר")נ"יקי'
רנ"ג 6וח ע"ס (נט"כנענין שכחס:
ע )6ברכותימטלעי פ"ע ס"ט:
עב) חגינס רף נ-ו טי 6ו6רר"כפי כ"ר(וגניי; עוג רוח דף ()מ):

"ח

בכ דף ל" 3ע":3
ער) נמוסגר סוקפחי:
עם) רצנו 6טר "pDh1 sffrדיליף לס ((דרטח מט"קקרוסין דףלי ע"6ועיין
עדרםסע"ל קנוח:
עז) עיין ק'כחלי ד3ט ל )"66סרס"ג  Str~rבתטו3ומלתלעיריס ק"  '3ונקולף
63עח ח" 6דף נ" 6פירוט וסככמס ה"מ וסננחס הל 5וסילטמס:
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נפרקידחסידי וס(((6ןלרי br)nנוגלה 3 DJרכוח
עז) ל6ידעתיע6י
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דף רל~וגמ"
ח סג' 6ג"כ ע((6ר )ס דר"ח )3ס"ל631 :גדח פרקה דחקירי ((6רו
עלרחנ"ר:
עת) כרסרףט"ו ע":3
ן)"5ל bSIעלרי קנביספינועיין ((ק"כ סחכם
ע"ע) כנפלס הימונחועלסגיה
(
l
n
a
t
L
'
r
l
y
כמנויער נ(נ"ע,.
ו 1911ע9י1
:Jelvish
כ) עיין רל"3ג 6יו '6 '6 3ת"ל וסכם  bSח6ר 6וחו סכחו3 3חכ(נסמלכלותו
כדרוס 6טר3ע3ורו חוגר)ס סקפרוהע"פ שסיסכנר חכם 3עניכיס סענעיים
כעוסיקס עדותיו:
0מ) ט3תדף ע"3ויותלרף ע" 3ע"נ:

ל"*

*שום
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ננ) לנוח ררניכחן פ' כ" 3ה":6
ננ) נפירום 136ח:
נר) פ' כ" 3ס":6
כס) עיין לעילס"ק נ"נ:
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