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ת מ כ ס ם ה י נ ו א ג ה
הטשורשם הגדול הגאון המאור הרב הסכמת המפורסם הצדיק הגדול הגאון הרב הסכמת

 האב״ד נ-י ו^£ןעיךן טוה׳ כ״ש הישיש וכו■
ן פראגא דק-ק

ד2 ן ע  לייצר גמלס למש נמקהלוש נעישוי עמדו תלי *
אין מצוקי מנוי למוצק עפר נצקש • נראשיש *
 • אסדומו יפרשמו פמס • אתיש הענעו שעודה עמודי

 נמי ולרוושש נינה ואמרי דעש לאדם וללמד ■ ולוממושו
 ווינני שהתיינו שודה נקול הגדול שמו ואגדלה ■ אעונה נפלי

k נסונ־ס קודש הדרש אמרי פניני ננועס לשזוא היום 
 גאון הקדוש הדג הלוים א נש אלקיס נשיא מפי • לוס על

 • והדרו ישראל מפארש קדישא נוצינא אלקים איש אמשי
 . זללה״ה הלוי שסי^קא יםטואל מוהר״ר שמו ננוד הדר

 ורנודה התורה על דרש אשר ; צין ניפש נפלא סינור
 ושרת ירש והלכות נפ״ש על וסידושים עונות והנהגות

 על קונערשיס איות הנ״ל ננתנים נמצא גם • וליקוסים אסש
■ 7׳ נפתנ טמונים היו הנה עד אשר אנוש סלקי
 יצחק לוי מוהר״ר וכו׳ אדמו״י האלקי הגאון מהרב

 דוי קדושת ספר נעהמ״ס נרויטשונ דק״ק האנ׳׳ד זצללה״ה
^ הלנ אוצר ננם• היו הנ׳ל והכתניס ע  דק״ק !צללה״ה ה

 אלו קודש נכתני והמתעסק ■ לו שככה העם אשרי . קאיניז
 הוא . הניכוש ממעין ■ניו ישראל עיני ולהאיר להדפיסם

 מוהי״רישכר הצדיק הינ סתן נ״י הנהן מהי״ע הינני ניהו
 הללו דש ק הנתני הנ״ל המתעסק וקנה ־ זצללה״ה הקדיש קאוניץ דק״ק המגיד הרנ אדעו״ל צדיק לאמו נכד . )צללה״ה

 ה׳ קדוש מגאון ונפיע ־ תורה ואיהני ה׳ יראי לכל מהראוי • נכון על להעת־קם שלימי שנה מאד ויגע • כספי נצלוי
 והניאו ר האר על ולמטר ישותו נלתי ולהדפ־סי סלילה נטלו להשיג לנלסי מעלליהו כפי לנצע נעורסו להיות . ד״ע

• עננש״והגי״דלעע״ולפ״ק ניס • ךאסיון ה׳ יום ■ השמים ממעון ננינשנהן ולהשיעעינעםוינין • הוא נספו קנין כי

ככוד רשכב-ה הרים ועוקר סיגי התורה שר
נ-ז הלוי שאול יוסף שטי™

i והגליל לכוב רה-רו האב־ה

ך ד מ  הרנני הניא ואשר העלה אשי אוי ראיתי י1ח
 כתני נירו אלי הניא אשר נ״י הנהן סהר״ט

 האין מלאה צדקתו וקדושו ישראל אוי הגאון עהינ י קידש
 מוהר׳י הרג הוא • העולם כל מלא ואסידותו סורסו

 אנוק׳׳ק זצללה״ה הורווין איש הדוי שטעלקי שטואל
 ותנה •- ססידיס נקהל תהלסו ישראל של רנן • ניקלשפורג

 על הלנות איוהסידושי על וגס התורה טל סינור נידו •ש
 איזה גס ותשמה ושאלה הש״ס סוגיית וקצת ע יו הלנות

 צחק דוי מות׳ הגאון מהרג כ״י אבות פרקי על חידושים
 לוי קדושת סעי נעהמ״ס זצללה״ה נדייטשונ דק״ק האנ״ר

 למססוי אן שפתיס דני הלז העאני אס ולפאי להלל והנה
 קצווי עד זורח נו שע מאורס ראה לא אשי עוור מי הי

 ישיגו שלא ישראל נני מאחינו מנקש אני והנה • אין
 הוא נספו מקנת כי ישותו ?לתי להדפיסו גנולו חלילה

 יוממות לננוד נצדקה המיני דגלי אלה • לי׳ זכו קא ומשעיא
 הרוי שאוד יוסף הצעיר ■ זצ״ל תמאני הגאון קדושת

: והגדיל לבוש דק״ק האב״ד נאטנואחן

פראגא חו״ק מושקאט ישעיה



י אבות ראשה פרק פרהי
 צדירןם כלם ועמך שנאמר הבא לעולם חלק להם יש ישראל Sכ

;להתפאר ירי מעשה מטעי נצר ארץ יירשו לעולם
( א ה ( ש וזקנים לזקנים ויהושע ליהושע ומטרת מסיני תורה קבל מ

 אמרו הם הגרולה; כנסת לאנש- מסרוה ונביאים לנביאים
;לתורה סיג ועשו הרבה תלמידים והעמידו בדין מתונים הוי דברים שלשה

 שלשה על אומר הי׳ היא הגדולה. כנסת משירי היה הצדיק שמעון (ב)
חסדים. גמילות ועל העבודת ועל התורת על עומת. העולם דברים

אנטיננום
עובדיה רבינו

( א ה ( ש  מציה פירוש על מיוסית אינה וr שהסנתא לפי אני אומר מסיני. הורס קבל מ
 נכרים וחכמי ומרוח. מוסרים כלה אלא סנמשנה מסכחוח כשאר החורה ממצות

 לפיכך חגירו. עם האדם יחנהג כיצד המוסר נדרכי מלנם שנדו כמו ספרים סנרו נ*כ
 המסכהא שנזו והמוסרים שתמדוח לך לומר «סיני חורה קינל משה זי. נמסכת חתנא התחיל

 נסיני: שנגלה ממי מסיני. נסיני; נאמרו אלו אף אלא מלנס המשנה חכמי אותם נדו לא
 לתחלחם שהגיעו עד אחרים. לזקינים הזקינים ואותם יהושע. אסרי ימים שתאריכו לזקנים.

 זרוננל. היו זקינים ק״ך הגדולה. כנסת לאנשי הרמתי: ושמואל הכהן עלי שהן נניאיס. של
 מגי. ומכללם שני. נניח הגולה מן כשעלי עזרא נימי שהיו נלשן. מרדכי רעליה שריה.

 העטרה שהחזירו לפי הגדולה, כנסה ונקראו וחנריהם. סכליה. נן ונחמיה ומלאכי. זכריה.
 ונורא. גנור אמרו ולא ודכיאל. ירמיה נאו והנורא. הגנור הגדול האל אמר שמשה ליושנה.

 יכולה כזו אומה היאך כן שאלמא נוראותיו. סן הן שאמרו לפי כנתסלת. החזירום והס
 הללו דנרים ג׳ אלא אמרו דנריס הרנה דנרים שלשה אמרו הס אומות; כמה מפני לתתקייס

 ושלש. ושתיס פעם לפניך דין נא שאם ניין. מתונים הוו התורה; קיום נהם שיש אמרו(הן)
 קודם ממתינים כלומר מחוניס הוו אלא נו. ושלשתי ושניתי לפני נא כנר זה דין תאמר לא

 תוכו שאין תלמיד כל דאמר גמליאל מרנן לאפוקי הרנה. תלמידים והעמידו הדין; שתפסקו
 אחריו. לנדוק צריך ואין אדס לכל תורה שמלמדין לן קמשמע המדרש. לניס יכנס אל כנרו

 שאס אשמועינן נתי אי שומעניה וסאני מקולקלום. שמעשיו מעניניו יודע יהיה שלא ונלנד
 אל ולערנ זרעך זרע זרע ננקר דכתיג נזקנוסו. תלמידים יעמוד ננחרוסו תלמידים העמיד

 ושנות לעריות. שניות כגון תורה. נאיסור ליגע ינא שלא נדנר לתורה. סיג ועשו ידך: סנח
 שלאחר משיורי משיורי. )2( למשמרתי; משמרת משו משמרתי. אח ושמרתם דכתיג לשיח
 היה כך כלומר אומר היח הוא עזרא: אחר כ״ג היה והוא נידו, הקנלה נשתיירה כלן שמתו

 היה פירוש זו שנמסכתא אומר. היה הוא אומר. פלוני ר׳ כל וכן תמיד. נפומיה מרגלא
התורה. על הללו. דנריס ג׳ בשניל אלא העולם ננרא לא עומד. העולם תמיד: כן לומר תיל

שאלמלא
לוי בית

ה ^ ש ^ יא5או וכי וכו׳ אלך כי אנכי מי אמר יש מסיני חורה קבל משה ^
ידו על מחורה שיחן הקב״ה לו וכשאמר בסיני דהיל״ל לדקדק

 משה והאיש כחיב דהנה לבאר ונראה
במצרים וכן וכו׳ האדם מכל מאד עניו

 סרב לא ישראל כל של רבן יהיה והוא
 היא אדרבא אמכם עגוחנומו וסיכן כלל

הנוחנח



אבותראשוז פרקפרסי
 תהיו אל אומר -יד. הוא הצדיה משמעון סבל סובו איש אנטיגנום (ג)

ת על ד,רב את המשמשים בעבדים ל מנ ב ס  המשמשי׳ דעבדים הוו אלא פרם ל
ת על שלא הרב את ל מנ ב ק  בן יוםי (ד) עליכם: שמים מורה ויהי פרם ל

בלו ירושלים איש יוחנן בן ויומי צרירה איש יועזר  יועזר בן יוםי מהם. ס
ת ביתך יהי אומר צרידה איש ם ועד בי אבס והוי לחכמי ת עפר מ ם ב ה לי  רג
יהי׳ אומר ירושלים איש יוחנן בן יומי (ה) :דבריהם את בצמא שותה והוי

ביתך
עובדיה רבינו

סי לא אס 3דנתי וארץ. שמום ננראו לא ההורה אח ישראל קנלו לא שאלמלא  יומס ניי
 נמסנס שנינו שכך הקרננוה ענודח הענודה. על שמחי: לא וארץ שמיס חקות ולילה

 ע3נש נח 3שהקרי נוח3הקר יל3ש3ש ומלינו וארץ. שמיס נחקיימו לא מעמדוח שאלמלא חעניות
 3דכחי אסדיס. גמיליח ועל הקרננות; על עומד שהעולה היי לעולס. ול3מ יא3י כלא ״ה3הין

 ור3ולק חולים. קר3ול ליס.3א ולנחם חחנים. לשמח הוא חסויס וגמילוח נה.3י חסד עולס
 נוחן שאדם מה והוא פויסניה. מתנרמינן ערכך ערך. לשין סרס. )J( זה;3 וכיוצא מחים.

 או קען. נו3ל אדס שיהן מה כמו כלום. לו ליחן כדין 3חיי אינו והוא אוחו שענד למי
 אח אים יענוד לא נזה סיס לחקוח ואפי׳ לו. שעשו רוח קורת מפני לענדו. או לאשמו.
כן ענוד מאהנה עונד שאחה אע*פ עליכם. שמים מורא ויהי נלנד: מאהנה אלא נויאו. ס  נ
 מאהנה ענוד חז״ל אמי וכן שלימה. ענודחו ונמלאח חעשה. לא ממצות נזהר מיראה יהעונד מיראה

 נן יוסי (ד) נועט: ירא ואין 3אוה שאתה דע לשנוא נאת שאם מאהנה. ענוד מיראה. ענוד
 פלוני זוב. זוג זה פ׳3 הנזכרים התנאים כל ייושלם. איש יוחנן ן3 ויוסי לרידה. איש יועזי
 לחכמיס־ ועד ניח ניסך יהי דין: נית אנ והשני נשיא מהם הראשון ופלוני מפלוני קנל ופלוני

 נניח נהקנץ לומר יניליס שיהיו זה לדני מוכן ניתך יהי ולהתועד לתתקנן החכמים כשירצו
 דומה הדני למה משל משלו חכמה. דני איזה מהם חלמיד שלא אסשי שאי סלוני. של

 מתאנק והוי עמו: והוציא קלט 3טו דיס מ׳׳מ כלום לקח שלא אע״ס נשס של לחנוחו לנכנס
 מתמלא אחריו והרולך נרגליו אנק מעלה שהמהלך אחריהם. שתלך כלומר רגליהם. נעפי
 3שהר נוהגים היו שכך הארץ על לרגליהם 3שתש אחר פירוש נריליו. מעלה שהוא מאנק

 דנריהם. אס נצמא שותה והוי קרקע■ גני על לרגליו יושנים והתלמידים הספסל מל 3יוש
ס נדנרים אפי׳ שמואס נמזונו שקץ שנע כאדם ולא לחאנון ששותה צמא כאדם  וטוניס: העיני
 שלא נדי העולם. רוחות לאינע פתוח שהיה אלע״ה של כגיסו לרוחה. פחוס ניתך יהי (ה)

 מוטג לשמשו. ענדים יקנה ולא ניתך. נני עניים ויהי הפתח; למצוא לתקיף האורחים יצטרכו
אמי ולא האשת. עם מדקאמי אמרו. נאשסו האיור; כנען זיע ולא מנכסיו ישראל שינהנו

עם
לוי בית

 שההורה הסחכל מרע״ה כי הנוחנח
 לפי כמשח׳׳ל והטעם םיכי הי על הנהן
 שאין וראה ההרים מכל כמוך שהוא

 והגרוע השפל ע״י אם כי נהנ׳ החורח
 על הסויה שיכהן כהרל׳ מיד לכן מהכל

שאין שחשג עכוהכוהו רוב מחמה ידו
בישראל

ישראל בית
ל (ה) א  האשה עם ש־חה תרבה ו

 באשת ק״ו אמרו באשהו
 שבוודאי הפשוט בדיך י״ל וכוי. חבייו

 יבא אשתו עם אפילו שיחה מרבה אם
 הרע. ולשון י״ל רעית תאות מזה לו

עליו שממשיך כדה היא אס ובפרט
טומאה



נאבותראשון פרקפרמי
 האשד. עם שיחה תרבה ואל ביתד בגי עניים ויהיו לרוח.־, פתיח ביתך

 שיחה המרבה כל חכמים אמרו מכאן חברו. באשת וחומר מל אמרו באשתי
 :גד.ינם יורש וסופו תורה מדברי ובוטל לעצמו רעה גורם האשה עם
אומר פרחיה בן יד,ושע מד,ם. מבלו הארבלי ונתאי פרחיה בן יהישע (ו)

עשה
עובדיה רבינו

ה המל לידי ינא סלא נלנד. נדה נאסתו דמפרסי איה אמיו. שנאסחו למדנו אשה: עס  עניי
 אפילו שיחו מה לאדם מגיד חז״ל אמרו וכן טהויה. נאשחו דאפילו נלאה המשנה ומדנלי

 כגון עצוה. לדנר לפייס צריך א״כ אלא הדין נשעה לו מגידין לאשתו איש שנין קלה שיחה
 מדנרי כהנה המשניוה שסדר הקמש לנינו חכמיס. אמלו מכאן צלניו: ועשה ושהיק דשח רנ

ה ואל שאמי זה חכם  שיחה מרנס שאדם זמן כל לומי חכמים למדו תאשה טס שיחה חינ
 לי. אירע וכן כך קולוהיו לאשתו זי מס כשאדם כחוג מצאחי לעצמו. לעת גייס האשת עם
 אה 0שהני[ משה שעשה מה לאשתו פספל קלח כגון ליל. לחלחל מלמדתי היא פליני עס

 נינוה. שחנריו לה מספר שהוא מתוך נמי אי מחלוקה לידי נדנליס והניאתו חנופה הלויס
 אחל שנמשך סויה. מדנרי ונוטל לעצמו: רעה גולם וזהו נלית. אותו מנזה היא אף וניישהו
) נהויה: עוסק ואינו בטלים דניים לך להיות לאוי כאינו אע״פ פי׳ למנ״ם רג לך עשה (ן

ינ
לוי בית

 נחכה התירה ואין ממנו גרוע בישראל
 מהכל והגרוע השפל ידי על אם כי

 היכן כנזכר וקשה חורה קבל משה וזהו
 מקיכי שלמד מקיני אמר לזה עכומונוחו

 ההרים שאר על ולא ההורה עליו שניחן
 גס לכן ההריס מכל כמין שהוא מפני
ידו: על החורה להנהן מיד כתרל׳ הוא

ר״נ

ישראל בית
 של דרכו הוא שכך אלא עוד ולא טימאה.
 שיחה להרבוח משיחו בחסילה היצה״ר.

 אשה עם לדבר משיהו ואח״כ אשחו. עס
 ההרהור מן אוחו מניס ובהחילה סבירי.

 מביא ואח״כ מון. זה שאין שיסשיב כדי
 בלילה נכשל ועי״ז הרהור. לידי אוהו
 מעשה לידי מזה יבא ולפעמים ר״ל.

 שאמרו בזה חכז״ל שרמזו וזהו ר״ל. בידים
 בחחילה ר״ל חבירו. אשה3 וחומר קל

 שאמרו: וזהו חבייו. באשת חמורה עבירה לידי ואח״כ קל׳. עבירה לידי משיחו
 שהמוליא הנ״ל לעלמו. רעה גירס האשה עם שיחה המרבה כל חכמים אמיו מכאן

 עליו שורים שהקליפיה גורס ועי״ז רעה. ם נקרא טיפוס ור רע נקרא ז״ל
:כנ״ל טומאה לידי אוהו ומביאים

 שאפילו ר״ל חורה. מדברי אלא מחזרה ובוטל כתיב לא תודח מדברה ובוטל
 משיהו הילה״ר של דרכו שכן בטליס דברים כמו הוא למודו מד. ל הוא

 אינם שלומד תירה והלברי מסטיאו. ואח״כ גמרא דך ללמוד משיהו ואח״כ לחטוא
:ככ״ל הורה מדברי וביטל וזהו לעילא פורסים

 הי׳ שהוא י״ה פר״ס אותיות פרסי״ה רב. לן עשה אומר פרחיה ן ב יהושע (ו)
אדם אס בודאי כי ה׳ אל לפרוס שיכולין במה אדם סבני לומד

עומד



אבותזון1רא< פרקפרלוי
 נתא (ז) :זכות לכף האדם כל את דן והוי חבר לך וקנה רב לך עשה

 מן תתיאש ואל לרשע תתחבר ואל רע משכן חרחק אומר חארבלי
בן יהודח מהם. קבלו שטח בן ושמעון טבאי בן יהודה (ח) :הפרענות

טבאי
עובדיה רבינו

 לו שיקגל .3ל לך משה שמעה• ואני פצמך. לגיך נינך הלמוד ולא עליך: 3ל אוהו עשה לג
 ע״ז דגעש׳ ואע״ג אחל. עם ולמחל מאהד היום ילמוו ולא העיד. מע:ו שילמור אחד לג

ל נלכה. סי׳ לואה אינו א׳ מדג תורה הלומד אעיו  שרוג נסגלא. מילי הני ואמלו פילשו ננ
 וקנה לישניה: לפגום דלא היני כי מעלי 3ל ממד נמלא לענין אבל הלנים סנלה לשמוע לו
 ל3א הו:3אה שהקנה נדי ממון עליו ולפזל יקרים דמים3 לקנוהו צריך אהה ואפילו חנל. לך

 זכוה, לכף האדם כל אה דן והוי חנם:3 ללמוד צריך שהרד 3ד לך קנה לומר שייך לא בלב
ף3 נשהדבל ע לו וא־ן מאזנים נ  אם מעשיו יודעים אנו שאין אדם כנון ולכאן לכאן הני

 הוא חסידוה מדת ה.3לחו לדונו ואפשר לזנות לדונו שאפשר מעשה ועשה לשע. אם צדיק
 החושד אלא אמרו שלא לחובה לדונו מוהל נלשע שהוחזק אדם אבל זכות לכף לדונו

 מלמוד שלא לע. משכן הרחק (ץ) לוקה: אינו נלבעים שהחושד מכלל בגופו. לוקה בכשרים
 שכך לרשע, תתחבל ואל לשננו: אוי לרשע דאוי במפלתו עמו תלקה שלא ועוד ממעשיו.

 למה בסס. כיוצא שכר נועל כמעשיהם עושה שאינו אע״פ ברשעים תמתדנק כ: חכמים אמדו
 ותוציא קלע לע ליה מ״מ כלום מתנו לקח שלא אעיח בויסי של לביתו לנכנס דומה הדבל
 עמו. ואדבק אלך מצליחין. מעשיו זח לשע תאמר שלא הפורעניות. מן תתיאש ואל עמו:

 עליו מבא שמהרה דע כלומר הפורעניות מן מתיאש ואל אמר לכך לו משחקת והשעה הואיל
ח) אידי: יבא פתאס בי פורעניות  שעולכיס אנשים כאותן הדיינין. כעורכי עצמן מעש אל (
ולומר הדין מבעלי לא׳ דינו לגלות לאדם שאסור הדיינים. לפני הדין נעלי עענות ומסדרים

ישראל בית
שמע ס6בקרי להם שיש נפש משירה בוודאי ולהספלל ה׳ אה לעבוד עומד

 יכול אהה היאך לו לאמר היצס״ר יבא
 ולזה עון. מלאה ואהה ה׳ אה לעבוד

 רב עצמן חייגשה רב. לן עשה אמר
 חכמים שאמרו בדעחן והחשוב וגדול.

 צדיק שאני ע״מ כו׳ לאשש האומר ז״ל
 שמא לקידושיו חיששין רשע ונמצא גמור

 שאפילו מבואי הרי בלבו. תשובה הרהור
 במעט לעשות יכול ימיו כל ישע היה

גמור. צדיק ולהיוה תשובה רגע
 לן עשה אחיה בדין לועי יש ועוד

 עלמין ח׳ נוחלין שהצדיקים רב.
תורה ידי על זוכין עולמות ר׳ דכשופץ.

 י״ב לן עשה פירש וזהו לי״ח. כידוע
 שני היינו י׳ ב׳ עצמן לתקן שהראה י״ל

 דכקופין: עלמין ת׳ שהם עולמו׳. י׳ פעמיי
 ר״ת הוא חב״ר י״ל חבר לך וקנה

 וראשית ״ראשיה ״בינה ״חכמה
 ר״ל חבר. לך וקבה וזהו דעה. הוא

 כדי דעה. בינה חכמה בשכלן שתקנה
 להשי״ת. התחברוה לן יהיה שעי״ז

ת דן וחוי ל א זכוה. לכך האדם כ
 יתירה וה׳ יתירה את שאמרו ולפי

 אדם כל דן והוי אלא לומר לו הי׳ שלא
מדה״ר מהפכין שהרשעים ידוע אן כוי

למדה״דוהצדיקי׳מהפכיןמדה״דלמדה״ר. זוכיןע״י עולמות ור׳ שלומדין. הקדושה
כמו



אבותראשון פרקפרמי
 עומדים הדין בעלי וכשיהיו הדינין כעורכי עצמך תעש אל אומר טבאי
 כזכאין בעיניך ידיו מלפניך וכשנפטרים כרשעים בעיניך יהיו לפניך

 לחכור מרבה הוי אומי שטח בן שמעון (ט) :הדין את עליהם כשקבלו
 שמעיה (י) :לשקי ילמדו מתוכם שמא בדבריך זהיר והוי העדים את

הרבנות את ושנא המלאכה את אהוב אומר שמעי' מהם קבלו ואבטליון
ואל

עובדיה רבינו
 כגדולי הדיינין. כעורכי ם*א עמו. שסדין שיודע ואע״ס גיינך. שתזנח גשכיל כך עשס לו

 יכו לפני לדגל הדיינים כגדולי עצמו יעשה שלא מדגי לנו לפני היושב ונסלמיד חוייניס.
 שמעהי אפלים ומסי דוד. ניח של עלכאוה נכיי. של עלכאות לשון עולכי הדין. אה כפוסק

 כלפעים בעיניך יהיו לפנין: לדיו שיבואו דינים נעלי לכוף הדיינים כגדולי עצמך תעש אל
 אתה שאם שקל. ניענת יעעון ולא הוא. חשוב סלוני איש לומר מזם לאחר לבך יעה שלא

 גזלן לומל הסייג תחשוד שלא הדין. את עליתם כשקבלו חונה: לו לואה אתה אין כן אומר
 ונשבע שנועה מהם א׳ נתחייב נמי אי לנזול. נתכוון ולא היה עועס שמא תאמל אלא זה. חית
) נשנע׳• לשקל תאמר לא ט  או מעשה. תיי וכך כך שמא הדיין יאמל שלא בדבריך. זתיל והוי (
 שלא דגל לומי העדים או הדין נעלי לומד הללו דגלי׳ ומתוך זכאי סלוני הי׳ כך הדבל הי׳ אם

) היה:  היה שמפני ושמעתי הס. סנחליג של בניי ומבני היו. צדק גרי ואבעל־ון. שמעיה (י
כמו קטן. אלמי בלשון ניליא ני לקטניה. אב שפילושו זח בשם נקלא דין. ביה אב אבטל־ין

שאמל ,
ישראל בית

למעלה. חיקין עשה6 ח. ובמל בסורה דן והוי וזהו ע״ש. בסומש שפירש״י כמו
 ת׳. ועד מא׳ שהם עולמיה יש כי א״ס.

 אסרוכה לה׳ רמז האדם של ה׳ האדם כל
 בגלוח. עמנו השיכנס ב״ה הוי״ה של

 עליו אדם כמראה הדמום הוא ואדה
 מעשיו לקגל האדם שלריך ור״ל מלמעלה
 אחרוכה וה׳ העולמוה כל א״ס שיכריע
 ר״ל זנוח לכף אדם והדמוח והכקא

וככ״ל. הרחמים למדס שיהפכ׳
 אברים כל וסכריע שהדין פשיעו עפ״י א״י

:לזכוח שלך
 למד שהחכא י״ל כי׳. רב לך עשה א״י

 ולזה בהקב״ה שידבקי האדם לבכי
 וידבקו שיפרחו ׳״ה פכ״ח שמו מרמז

 שהאדם רבי לך עשה שאמר וזהו בהקב״ה.
 אלהים. צלם אכי שבודאי לחשוב צריך

אעקוק ובאם כנ״ל. עולם של ברימו ועומד

 אעבור ח״ו ובאם בקב״ה. דבוק ואהי׳
 אצל למעלה פגום אני אחס עבירה

 גדלוה לשון רב לך עשה וזהי הבוב׳ה.
 לשפל עצמו האדם יחזיק אס בודאי כי

 לא אלהיס צלם שר.וא נאמנה ידע ולא
 יאמר כי בחשקוח ובספילה בסורה יעק-ק

 ג״כ וזהו חיי. ומה אני ומה סקנסי מה
 שהחשוב זכוח לכף האדם כל אח דן והוי

 זה. ומחמח יוסר. שכל לי שיש בדעסך
 מאדם וקל קנון בדבר יומר שלי הפגם

ה שכנו מיעיט שמחמח אחר  ואין זאח. ענ
 ז״ל כמאמרם גדול כך כל שלו הפגם

 והבן. כשגגיח לו כעשיה שזדוכוח
המלאכה. אח אהוב אוטר שמעיה (י)

 שהבטלה מברטכירא הרב ומפרש
 הלא החוי״ט והקשה שיעמוס. לידי מביאו

פלוגהא



אבותראעזון פרקפרסי
שות: תתודע ואל ) לר א י  שמא בדבריכם הזהרו הכמים אומר אבטליון (

ת תחובו ב ת חו לו ם התלמידים וישתו הרעים מים למקום ותגלו ג אי  הב
ל שמים שם וגטצא וימותו אחריכם הל ת  מהם קבלו ושמאי הלל (יב) :מ

את אוהב שלום ורודף שלום אוהב אהרן של מתלמידיו הוי אומר הלל
הבריות

עובדיה רבינו
 וקטנס. קטן יבואו וטלייתא. טליא לייסי קטן. כשהייסי טליא הוינא כד יוחנן ר׳ שאמר

 להחפרנס נמה לו יש אפילו המלאכה. אה אהוב קטנים; יהימיס של אביהן אנטליון. כאן אף
 אום סאמר ולא חלבנוח. אה ושנא שעמום• לידי מביאה שהבטלה במלאכה. לעסוק חייב
 וטול בשוק ננלתא פשוט כחנה (לרב) דב ליה דאמל במלאכה. לעסוק לי וגנאי אני גדול

 הדבנוח. אח ושנא אחל פילש מלתא. ני וסניא אנה לבא גבדא אנא כהנא תימד ולא אגלא
 ליטול כדי לדשוח. תתודע ואל בעליה; את מקבלה שהלננוח צנול על שללה מלנהוג התלחק
 לדואג שאידע כמו קונך דעה על יענידוך שלא לדשוח. ההודע אל נמי אי ידיה. על לבגות

) כלצונה: לעשוה נידה שהלשות מפני לשות קלויה המלכות ללשוה. האדומי; א י  הזהלו (
 שבמקום אע״פ כלומד גלות. חובת תחונו שמא בדנליכם; לטעות מקים תניחו שלא בדבליכם.

 למקום ותגלו גלות. ותתחיינו תחטא יגלום שמא למוש יש לטעות מקום שם א־ן נו שאפס
 מתון ויבינו הדעים. למיס כנוי ותם כהלכה. שלא בתולה פנים שמראיס שים א שם שים

 מינות דבלי דברים מאותם אחליכס הנאים התלמידים וישתו הגונים שאינם דבלים דנליכם
 לאנטיננום שקלה כמו ^עולס בטלות דעות אותו שישאלו מהחלל ש״ם ונמצא בעינם וימותו

 על הלב את המשמשים כעבדים תהיו אל להם שאמל תלמידיו וניתוס צדוק עם סוכו איש
 מקבל אינו ולעדב וטורח. סיום כל מלאכה עושה פועל אפשל הס ואמלו פלס, לקבל מנת

 מתלמידיו הוי (יב) היום; עד ובייתוסים צדוקים ונקדאיס ותלמידיהם. הס הדת מ; ויצאו פלס.
שלום, אוהב אהלן היה כיצד נתן דכני באבות פילשו שלום. ויודף שלום אוהב אהלן של

כשהיה
ישראל בית

להבין וצריך בראשיה. מעשה חמיד יוס בכל לו ועשסה שאמרו בגמרא הוא פלוגסא
 שיעמיס. לידי מביאה שהבנולה ח״א בלמר
 מפרש לא ומדוע ע״ש זימה לידי וח״א
 דרכו שאין ומחלז זימה. של עעס כאן
 ויש ע״ש. אשה כמו לזנוח איש של

 בכייהו מאי בגמ■ איחא דהחס לחקשוס
 בקיביא. לשסק רצינה שאס בנייהו איכא
 משיס ולמ׳ד ליכא שיעמוס משים למ״ד
 אין איש אס קשה ולפי״ז איכא, זימה
 אח אהוב אמר למה כ״כ. לזנוח דרכי

 אם די הי׳ שיעמוס משוס הלא המלאכה.
 פירושי. לומר יש אלא בקוביא. משחק הי׳

בנוובו סמחלש יוס בכל אומרי׳ אנו דהנה

 מראשיח עומד העולם הלא מחד׳. מאי
 נוחן יום שבכל הוא החידוש אלא בדיאחי.

 העולס. לקיוס העולם בכל חדשה שפע
 לדבר וראי׳ לעולם. קיום הי׳ לא זה ובלא

 אורים לעושה כאמיר אח״כ שאומרים
 ולזה כו׳. אורים לעשה כחיב ולא גדולים

 הוא יום שבכל הוה לשון עושה כחיב
 ובודאי בהם. כוחן שהוא השפע עושה
 המלוח. מעשה נזכוח הוא השפע חידוש
 החפילין מקשר חפילין מניח אס למשל

 בונה הוא בעליח מחעטף אס להשי״ח.
המאורוח נמלה ציציה לובש אס הרקיעי׳.

ברקי׳



תאבותראשון פרקפררוי
ודלא שמיה אבד שמא נגד אומי הי׳ הוא (יג) :לתורה ומקרבן הבריות

מוסיף
עובדיה רבינו

 ואומי חגירו. מדעס א3ס מהס לחד לכל הילך היה מהקוגוסיס אדם נני שני רואה כשהיה
 אליך שאנוא לי אמר והוא לך. שחנוא על עצמו אה ומכה מסחלט הוא איך חניך ראה לו

 מקיג היה וכיצד זה. אה זה מנשקים היו בזה זה פוגעים כשהיו כך ומהוך לו. שהמחול
 צהונוס. פנים לו ומדאה עמו מהמני היה ענירה שענד נאדס יודע כשהיה להורה הנייוה

 מעני מהלחק היה נמה חלעיס מעשי זה צדיק יודע היה אלו ואומל מהנייש אדם אוהו וסיח
 השיג ולנים אח׳ הלך ונמישול נשלוס עליו. מעיד שהנניא הוא למוטנ חוזל היה כך ומהוך
^) מעון;  מהלה ולננוח. שללה מהוך מלחוק שמו לו שנמשך מי שמיה. אנד שמא נגד (י
 מוסין. ודלא נגידו: משכו הלגום משיכה. לשון נגד נעליה: אה מקנלח שהלננוח שמו. יאנד

 שגולשין וים הלמודו. וישנס למד שכנר מה מפיו יסוף יקיף. למודו: על מושיף שאינו מי
 קטלא הלכך מוסיף מדכא קשה יליף. ודלא עחו: נלא וימות עמיו אל יאסף כלומר יאשף
 ודישחמש ומגנו כדג. לקלעו מיהל האלן עם שאמלו כמו שיהרגוהו הוא לאוי כלומר חייג

 נלשון הנא העולם: מן וענל חלף ננליו המשתמש כאדם תולה של נכהלה המשמש נהגא.
 להשחמם לאדם שאשור •אחלינא •גנלא »חלמיד מינות לאשי תג״א מפרשים ויש כתל. ישמעאל

 ואנד חלף המפולש נשם המשתמש נחגא דישהמש שמעתי ואני תלמידיו. שאינן נמלמידים
 ונשאני נשנילי: יזכה מי לעצמי זונח אני אין אם אם לי. אני אין אס לעה״נ: חלק לו שאין

 סייג שאני מה כנגד הוא. נחשנ ונמה הזה הזכות הוא מה לעצמי. זכיתי ואפילו לעצמי
פירוש עוד. לזנות אפשל אי המות אחל כי אימתי. חזה: נעולם עכשיו. לא ואם לעשות.

אחל
' ישראל בית

מה סדע רק נספלסן א;סן שומעין וראי׳ אור. לשון הוא ציציה בי ברקי׳
 הי׳ לא העולם בריאה עצמוה שכל לדבר
 ומכ״ש ראשי׳. שנקראו ישראל בשביל אלא

 בזכוה הוא החידוש העולם. בריאוה לאחר
 ובכל ספלה שבכל נמצא המצוה. מעשה
 וזהו העולמוח בונה הוא שעושה מציה
 אה ושנא המלאכה אה אהוב פירש

 העולם בונה שאהה שאעפ״י ר׳׳ל הרבנוה.
 אעפי׳׳כ עושה. שאחה ובמצוה בהורהך

 החגאה שלא שלך. הרבנוה אה ושנא
 כוחי האמר ולא מאתן לא זה כי בדבר

כו׳. ידי ועוצם
שות תתודע ואל  הוא רשו״ה י׳׳ל לר

 שאס היינו שקוצי״ה. שם גמער׳
 עבור למשל להשי״ה מהפלל אחה

שבודאי בדעחך החשוב לא פרנסה.

 כל ג״כ צריכין הזה הדבר צריך שאחה
 בזה לעשוח מחשבחך וחהא העולמות.

 הרי ג״כ אותן עינים ואם הבורא. ן רצי
 בגמרא כמבואר לאו לאו ובאם טוב

 בא םופו נשמעה הפלתו שתהא המצפה
 קרוב יה׳ השם ברחמי אך לב. כאב לידו

באמה: קוראיו לכל
ג) י  אבד שמא נגד אומר היה הוא (

 אריה המר ודקדק שמיה
 שמי׳ ואח״כ שמא כתיב בתחילה למה
 נגדיים לשון הוא נגד וי״ל בתוי״ט ע״ש

 המה שתמיד עליון קדושי הס והנגדייס
 ישראל שם ויחן שפירש״י כמו ה׳. נגד
 למזרח פניו נגד שנאמר כ״מ ההר נגד

הי׳ ענוהנוחו רוב מחמת והלל וד״ל.
המיד



אבותראשוןפרהפרמי
א יטיף מוסיף  היא (יד) י הלף בתגא ודאשתטש חייב קטלא יליף ודל

 עכשיו לא ואם אני מה לעצמי וכשאנ־ לי מי לי אני אין אם אומר היה
ה מעט אמיר קבע תורתך עשה אומר שמאי (טו) אימתי: ש ע ה ו ב ר  ה

ם כל את מקבל והוי ד א : פנים בסבר ה ח פו ל רבן (טז) י א מלי ה ג  הי
ה אומר ש ל הספק מן והסתלק רב ל־ ע א ה ו ב ״ ת לעשר ת דו מ  :או

 אלא טוב לטף מצאתי ולא ההכטיס בן גדלתי ימי כל אומר בנו שמעון
שה אלא עיקר המדרש• ולא שתיקה :הטא מביא דברים המרבה וכל המע

רבן עובדיה רבינו
) לידי: יעלה לא הזקנה נימי שמא אימתי. הנחרות. נימי עכשיו לא אם אפל. טו  עשה (

 מלאכת. תעשה הלמוד מן ינע וכשתהיה נתולה. ונלילה ניוס עסקך עיקר שיהיה קנע. תורתך
 עשה כתינ ומצאתי נתורה. תעסוק המלאכה מן וכשהפנה נמלאכת עסקך עיקל שיהיה ולא

 תהא אלא לעצמך. ותקל לאחרים תחמיר או לאחרים ותקל לעצמך תחמיר שלא קנע. תורתך
 את לדרוש לננו הכין עזרא כי ד. נעזראי! אומר הוא וכן לאחרים. כמו לך קנע. תורתך.

 ישראל: לנני מלמד היה כך לפשות. לנו שהכין כמו ישראל לנני וללמוד ולעשות ה׳ תורת
 ונסות לחם. פס ואקחה תחלה שאמר אע״ה נאנלהם שמצינו כמו הלנת ועשה מעע אמול
 סמן לא לניתך אורחים מכניס כשאתה האדם. כל את מקנל והוי ועונז רך נקל נן ויקח
 שנעולס מתנות כל נתן אפילו נקלקע. כנושוח פדו הנותן שכל נקלקע כנושוח פניך לתם

 ירמיה. שהזכיר מעלות גי כנכד שמאי הזהיר אזהרות שלשת כלום. נתן לא כאלו עליו מעלין
 ועשה מעע אמור אמר. עשיר כנגד קנע תורתך עשה אמל. חכם כנגד ועשיר. גנול. חכם.

 וילחם יצרו שיכנוש יפות. פנים נסנר האום כל אח מקנל והוי אמר. גנור כנגד הרנה.
) הכונש גנול איזה ושנינו הרע. ננו כנגד ז ט מדנל הוראה לענין רנ. לך עשת (

 עליו חפסוק ולא הספק. מן והסתלק רנ לך עשה נו. ונסספקת לפניך דין נא אם עכשיו.
 דמתא ענחא לכולהו מכניך הוא לגניה. ערפתא אתיא הוא ני דרנא הא כי לנדך. אתת

 מעשרות שהמפליש אומדות. לעשר תרנה ואל מנשורא; שינא דלמעיון תיכי כי אמר מחסיא
 ופילוחיו מתוקנים מעשרותיו ליתן. שראוי ממה פוחת אש הקלקלה. מן נצול אינו מאומד

 מקולקליס; ומעשרותיו מתוקנים. פייותיו ליחן. ראוי שהיה על העדיף ואם מקולקלים.
העיקר הוא המדרש ולא ושוחק: תרפחו ששימע מי שמיקה. אלא טונ לגוף מצאתי ולא

אלא ן
ישראל ב'ת

ר״ל אומדוח לעשר תרבה ואל (טז) חכז״ל שאמרו ראי׳ והא ה׳. נגד המיד
 עליו שהשרה זה ראוי ואמר ב״ק שיצא
 עניו שהי׳ מפני כי׳ אלא כמשה שכיה׳

 ר״ל שמא נגד בעצמו אמר לזה כמשה.
 באס עכ״ז חמיד. ה׳ נגד שהוא שאעפ״י

 נגד עומד שהוא זאס במסשבהו לו נופל
 י״ה. שס ממנו נאבד שמי׳ אבד ה'

ממילא: הנ״ל קושי׳ ומסין

 אה עובד כשהצדיק דהנה
 וזו יראה. עליו משפיע הוא הבוב״ה
 שבססילח אך קיף לה אין היראה

 לאוהה להגיע יכיל אדס כל אין הספילה
 א״ע להרגיל בתהילה צריך אלא היראה.

 וזו מהקב״ה. יראה לו שיהי׳ ולהתאמן
ואל וזהו ואימד קיף לה יש היראה

תרבה



ואבותושני ראשון פרקפרהי

ל בן שמעון רבן (יח) א מלי שה על אומר ג ל קיום העולם דברים של  ע
מת א :בשעריבם שפטו שלום ומשפט אמת שנאמר השלום ועל הדין ועל ה

 לפיכך ישראל את לזכות הוא ברוך הקדוש רצה אומר בןעקשיא רביחנניא
: ויאדיר תורד, ינדיל צדקו לטע] חפץ יהוד שנאמר ומצות תורה להם דרכה

שני פרק
א) י ( ב ל האדם לו שיבור ישרה דרך היא איזה אומר ל ארת שהיא כ  תפ

ה במצות זהיר והוי האדם. מן לו ותפארת לעושיה.  כבחמורה קל
שב והוי מצות. של שכרן מתן יודע אתה שאין שברה בננה מצוד, הפסד מח

ושבר
עיבדיה ובינו

 מדה לך שאין תורה3 והדנור והדיש המדרש שאפילו טונה שהשתיקה לך ותדע המעשה. אלא
 אס לו נוח מקיים ואינו והדול' המעשה. נשניל אלא השכל ל,נול עיקל אין הימנה. עונה
 דנליס שהלנתה נסות מצינו שנן חטא. מניא דנליס המלנה וכל דול׳: היה ולא שותק היה

 ודחפה נה. נאסלו שלא נניעה והוסיפה נו. תגעו ולא ממנו תאכלו לא אלהים אמל ואמלה
 כך ומתוך נאכילה. מיתה אין כך ננגיעה. מיתה שאין כשם לה ואמל נו. שנגעה עד נחש
 ונכזנח; נך יוכיח פן וגליו על חוקך אל אומל ששלמה הוא חפלי מן שאכלה חטא לידי נאה

 על דלעיל; עומד העולם נמו זה ואין מתקיים. אום נני של ישונן עומד. העולם (יךן)
 ועל נעמיתו: איש ישקלו שלא האמת. ועל תחיינ: את ולחיינ הזכאי. את לזכות הדין.

לחנייו: אדם ונין המלכיוח. נין השלום.
( א י ( ב ר. ל מ ל  שיהא האדם. מן לו ותפאלת לעושיה. תפארת שהית כל שיניול: שינול א

 נדלך המדות נכל כשילך יהיה וזה ממנו אדם נני נוחין ויהיו לו. נוח
ממון שאוקך לו חפאלת ים ניותר. כילי הוא שאס הקצוות משני לאחד יטה ולא האמצעי

הלנה
ישראל בית

כל וח5לר יוכל בו. הצדיק ובהסהכליה רמז מעשר ר״ל אמדוס. לעשר חרבה
 לנוובה משאלוחיו כל ולפעול העסידוס

 בדברי ר.הנא שמרמז וזהו הנבואה. כעין
 בימים היינו ממן. למעלה מה דע קדשו

 רואה עץ היי ראשון בביח הקדמונים
 ובביח רואה. עי; וזהו והימים באורים

 וזהו קול בבח רק משהמשין היו לא שני
 כל הזה המר בגלוס וכמס שומערז. אזן

 לראוח הצדיק יכול נכהבים. בקפר מעשיך
 בקפל שכתוב במה נבואה כעין הכל

 ישראל על ישועוס פיעל בו. ומקחכל
אמן:

רבי

 ור״ל יראה. יו״ד בזוה״ק כמיבא ליראה
 כ״א לך יהי׳ לא המפילה שבחמילח הגס

 לא אבל ואימוד q:p לה שיש היראה
 לך שהביא הראה אלא היראה בזו חלבה
 קליק: וקוף: אומד לה שאין עילאה יראה
רואה. עין ממך למעלה מה דע (א)

 מעשיך וכל שומעח. ואוזן
 בבית כי פירושו י״ל נכחביס. נקפר
 אורים פי על העחידוח כל ידעו ראשון

 קול. בבה ג״כ שמשו שני ובביח וחומים.
הקער בפסיסח הלזה בגלוח וכעס



אבותעזנל פירופרהי
 לידי בא אתה ואין דברים בשלשה והסתבל הפסידה, כנגד עבירה ושכר

 בספר מעשיך וכל שומעת ואתן רואה עץ ממך. למעלה מה דע עבירה,
 תלמיד יפה אומר הגשיא יהודה רבי של בנו גמליאל רבן (כ) :נכתבים

 עמת שאין תורה וכל עון משכחת שניהם שיגיעת אי־ץ דרך עם תודה
 עוסקים יהיו הצבור עם העוסקים וכל עון, וגוררת בטלה סופה מלאבה

ואתם לעה עומדת וצדקתם מסיעתם אבותם שזכות שמים לשם עמהם
מעלה

עובדיה רבינו
 (?דם ’« הראוי. «ן יותל מס!ר הוא ואם זו. גמדה אוהו מפאדין אדם מי אין אגל הרגה.

 טניוה לידי נא שהוא לו נוח ואינו לטושיה. הפארה אינו אגל אוהו. מפאריס ממנו המקנליס
 לטושיה. הפאיס היא והפיזור. הכילות גין אמצעית שהיא הנדינוה מדת אגל כן. גשגיל

 מפאריס אדם שגני האדם מן לו ותפארת הראוי. מן יותר מפזר ואינו ממונו אח ששומר
 שכרן מחן יודע (אסה) שאין חמדות: שאר גכל הדין וכן ליתן לו שראוי כמו שנותן אותו

 ואלו מעשייתן. המנעל עוני ולא עשה. מצות המקיים שכל נחולה נתפרש לא מצות. של
 שמיס: נידי ומיתה כרת. וחנק. הרג שיפה. סקילה. הן מפורשין תעשה לא מצות של ענשן

 שאתה מה מצוה ה&סד מחשג והוי לחמורה: והחמור הקלה. לענירח הקל העונש ומלקות.
 או הזה נעולס ממנה לך שיעלה השכל כננד המצוה. עסק מפני וממונך מסחולחן מפסיד
 הפסל כנגד ילה.5ע3 נהנה שאתה הכאה ענירח ושכר הפסד: מאותר יוחל שיהיה הנא כעולס
) ממנה: לן לנא שעתיד ב  עון. משכחת שניהם שיגיעת סחורה. או מלאכה ארץ. דרך (

 נטל הרע יצר כך ומתוך הגוף את ומשנרת מפרכת והמלאכה אדם של כחו מתשת שהתולה
 משכחת תהא ויגיעתה תמיד. נהולה עמל יהי וא״ת מלאכה. עמה שאין חורה וכל עמנו:

 לפי נטלה. סופח מלאכה עמה שאין חורה וכל לוינר הוזקק לכן למלאכה. צריך ומה ערן.
 לשם עמהס עוסקים יהיו תלמודו: ומשכח סנריות את ומלסטם מזונות• נלא לו אפשל שאי

 של אנותס שזנוח מסייעחן. הצנול. נשניל עשיתי וכך כך לומר עטרה לטול כדי ולא שמיס.
מצד לא צדקם לאור להוציא עמהן העוסקים אל המסייעת היא לעד העומדות וצדקתם צנול

טונ ,
לוי בית

^ ״  אומר היה הנשיא יהודה ר׳ של בנו ף
שניה׳ שיגיעס ד״א עס מ״ס יפה

 הלז המאמר לכאורה פנה מון משכה׳
 החירה דברי סז״ל סלו מדוע מאוד חמיה
 מחלה ונבאר לבאר נראה אן אלץ בדרך
 והיה מז״ל מאמר על החוק׳ קושיס לסרן

 ששואלין כו׳ ישועו׳ מישן עתן אמונס
 ונסח נשאח ראשונה שאל׳ לעוה״ב אוחו

 ובמקום לחורה עיחיס קבעח באמינ׳
 אדם של דינו חחילס מז״ל אמרו אסר

דשאלה לבאר ונראה חורה דברי על

 דעקק כיון חליא בהא דהא הוא ח אס
 בחורה עקק שפיר באמונה ומסן במשא
 הס אשר לאנשים חקנה יש דהנה

 ישראל צרכי כי במו״מ ועוקקיס מפוזרים
 בשעה בחור׳ לעקוק יכולים האין מרובים

 כמ׳׳ש אלא ומחן במשא עושקים שהם
 בשעה הנה כי דעהו דרכיך בכל דהע׳׳ה
 אשה בו שפגע בשעה בשוק הולך שאדם
 בבגדי ולא בה להקחכל רוצה ואינו

 מאמר דזוכר הוא אשה של צבעונים
להשחכל ואשור באש׳ להקחכל אשור

בבגדי



1אבותשני פרספרמי
ה ל ע ם אני מ כ לי ה שכר ע ב ר ת זהירין הוו (ג) :עשיתים כאלו ה שו ר  ב

שעת כאור,בין נראין עצמן לצורך אלא לאדם לו מקיבין שאין  הנאתן ב
ם לו עומדין ואין ד א ת ל ע ש קו: ב ח א (ד) ד  רצונו עשה, אומר היה, הו

טל כרצונו. רצונך שיעשה כדי כרצונך  שיבטל כדי רצונו מפני רצונך ב
ם רצון חרי ל (ה) רצונך: מפני א ל ל אומר ה  ואל הצבור מן תפרוש א

ם עד בעצמך תאמן ל מותך יו א ת תדין ו  למקומו שתגיע עד חבירך א
שמע שסופו לשמוע אפשי־ שאי דבר תאמר ואל שאפנה תאמר ואל לה לכ

אשנה
עובדיה רבינו

 לידי א3 י3הד שאין פי על א^ שכר, עליכם אני מעלה ואהס העוםקים: של ישתדלוהן 3טו
 אסם כאלו שכי עליכם אני מעלה צנול. של אנומם וכוה יל3ש3 אלא מעשיכם מצד 3עו גמל

 חעוסקיס כל אסר פילוש שמים. לשם עוסקים ואסם הואיל גישלאל הזאה הישועה עשיחם
 עוסקים יהיו שכיים לפדיון או לצדקה. מצוח לדנל ול3הצ אח ולכוף להכריח הצגול עם

 ממון ואפילו עליהם שפסקו מה להח מפייעסן צמל של אנוחם סזכוה שיייס לסם עמהס
 מעלה זו למציה ול3הצ אה לכוןז המהעסקים ואתם לעד. להם העמוד שיעשו והצדקה הרנה.

 אני מעלה ואחם פילש ולמנים ממם. מממוניכם המצוה זאת עשיהם כאלו שכל עליכם אני
ם כ  איזו מעשיית נילחם3גת הצנול עם עוסקים שאמס נשעה אס טשיסס. כאלו שכי ^י

 שנסנעלתס מצוה אותה עשיחם כאלו שכל עליכם אני מעלה הצנול. עסקי נשניל מצוה
) ממנה: ג  להתוודע צליכין שאתם אע*פ צזול נצלני תמהפסקיס אחם נישית. זהירים הוי (
 ממונן פזל כרצונך. רצונו עשה (ף) ונו׳: זהירים הוו רנים, עסקי על לפקח נדי לרשות
 כלומר כרצונו. רצונך נעשה כן. עשית שאס נחפציך. אותה פזרת כאלו כיצינך. שמיס: נחפצי

 ואני לרעה. עליך הקמים כל עצת •פר אסלים. לצון שינעל כדי יפה: נעין עונה לן יתן
 מפני רצונו שינעל כלי 3נח כאלו הוא והרי מעלה: כלפי כנוד דרך אלא זה שאין שמעתי
 שנעים של דין גזל אפילו נתקונה מצוה הפושה כל אשה נמה נסלק שאמרו כאותה לצונן:

) מעליי: מהנעל שנח ך  הצנול: מן הפורש שכל נצלסם השתתף אלא חצנול. מן תפלוש אל (
שמש גדול כהן יוחנן שהיי מוחך. יום עד נעצמך תאמן ואל הצנול: ננחמת רואה אינו

נכהונה
לוי בית

 אז לומד ונמצא אשה של צבעונים בבגדי
 הפקר הוא ששם ובשוק הנ״ל הלכה
 דזוכל אומר ואינו שקר לומר ויכול

 זה אז לומד ונמצא סכחשו לא בפסוק
 שלאי מאוד בזה ליזהר אדם וצריך הפקוק
 אס ה״ו כי מפיו שקל ולהוצאי להגיד

 למעלה עליו יש אז שקר מגיד אדם
 מגיד אס הכזבן האדם כי מקפיניס
 גדולה בכוינסו ישראל שמע לפעמים
בזה עצמו להתפאר מחסיל והבוב״ה

 בא אזי עליו מ״ש עיל שמקבל האיש
 הזה הרעש מה לפניו ואומר השטן

 כן ואס כזבן הוא הלא מהפאר שאתה
 שמע בפיו שמוציא מה בלבו ביון לא

 מה מפיו להוציא תמיד דרכו כי ישראל
 שווין ולבו פיו שאין בלבו היה שלא

 מאוד עצמו להרסיק אדם צריך ונמצא
 כשבא וכן מפיו שקר דבר יוציא לא שס״ו

 לו ונותן אצלו ליקס אדם ובא לחנותו
ואינו צדק וחין צדק ואיפה טונה מדה

טומן



אבותשני פרקפרסי
 עם ולא חטא ירא בור אין אומר היה הוא (ו) תפנה: לא שמא אשנה
 כסחורה המרבה כל ולא מלמד הקפדן ולא למד הביישן ולא חסיד האיץ

 ראה הוא את (ז) ■איש: להיות השתהיל אנשים שאין ובמקום מחכים
 וסוף אטפוך דאטפת על לה אמר המים פני על שצפה אחת גולגולות
 נכסים מי־בה רמה. מרבה בשר מרבה אומר היה הוא יטופון: מטיפיך
 זמה. מרבה שפחות מרבה כשפים. מרבה נשים מרבה דאגה. מרבה
מיבה ישיבה מרבה חיים. מרבה תורה מיבה גזל. מרבה עבדים מרבה

חכמה
עובדיה רבינו ,

 למקומו. סתגיע פד חגיך אח חדין ואל צדוקי: נעשה ולנשוף שגה שמונים גמלה בכהונה
 נמוסו נשיון לידי שהגיע עד לסונה חדינהו אל ונכשל. נשיון לידי שנא חניך ראיס אס

ך יהיו לא כלומר להשמע, ששוסו לשמוע אפשר שאי דני סאמר ואל ותנצל:  משופקים יניי
 ינינם: לנשוף נהס השומע יעמיק שאס ותשמוך ראשון. ונעיון נחחלה להנינס אפשר שאי

 לא אסר פירוש ידך. על הדח מן ויצאו יטעו ושמא נדנייך לטעות אדם נני יניא זה כי
 כי להשמע ששופו לפי שישמעך עי כאן שאין ותאמר עצמך לנין נינך אפילו שודך תגלה
 גורס יש״י אנל להשמע ששופו זה פירוש לפי היא והניישא הקול. את יוליך השמים עוף
דניי להשמע. ששופו לשמוע שאפשר דני תאמר ואל ני. סויה ונ  דני על תאמי אג מי

 לכשאפנה. מיד: ושמע אזניך הט אלא לנשוף אוחו שתשמע עכשיו לשמוע יכול שאתת חורת
) נחויה: אעשוק מעשקי  והוא יודע. אינו ומהן מש־ז נטוב ואפילו דנר מכל ריק נוי. (ן

 אנל חשיד. האיץ עם ולא תנור: לא וארעא השם. לא ותאדמה תרגום הארץ. מעם גרוע
 לשאול שהמתנייש למד. סניישן ולא ומתן: משא נטוב נקי הוא שהרי שיהיה. אפשר חטא ירא

 כששואלים התלמידי® על שמקפיד הרב הקפדן. ולא נשפקותיו: תמיד ישאר עליו. ילעיגו שמא
 נשסורה תמרנה כל ולא תלמידיו: נהלכה פנים שישניר צריך אלא כראי. ילמד לא אוחו

 ונמקוס לים. מענר שהולכים נאותס מצויה התורה אין הוא. לים מענר ולא דכתיב מחכים,
 את ומלשטם הייה רשע אטפוך. דאטפת על )T( הוראות: ולהורות נראש לישב אנשים. שאין

משור הדנר היה שלא יטופין. מטיפיך וסוף לן■. מדדו מדה ונאותה ננתר. ומציפן תנריות
נידן

בית
 זובר הוא אז במלח משקלומיו נוומן

 לך יהיה צדק והין צדק איפה בפקוק
 באמונה ומהן במשא עושק אם ונמצא

 רמאוח שוס ח״ו כי כ״כ לומד הוא אזי
 ההורה מנגד היא אשר רע דבר ושום
 עה ובכל מעשיו בכל זוכר כי עושה אינו
 מדה יעשה שלא הקדושה בסורה רגע
 עושק אם ונמצא דבר בכל וכן ח״ו רעה

 לומד הוא ג״כ אזי באמונה ומהן במשא
אוחו דשואלין החוקפת קושיוח יייחייז

 כל לומד וממילא באמונה ונסח נשאת
 על ג״כ הוא השאל׳ מהחל׳ וא׳׳כ התורה

 ליזהר האדם צריך בזה והנה חורה דברי
 דלתחא כעובדא כי צדק מדה ליחן מאוד

 מתנהג האדם כאשר דלעילא עובדא כן
 שאדם במדה עמו מתנהג הש״י כן עצמו
 כוהן אדם אס ונמצא לו מודדין מודד
 ליהן כלל מדקדק ואינו עובה מדה

 אפילו מוותר שהוא רק בצמצום דוקא
כשהקב״ה כן לו הראוי מהמדה יותר

מהחיל



אבותשני פרהפרלוי
ה שלום. מרבה צדקה מרבה תבונה. מרבה עצה מרבה הכמה. ם קנ  ש

ה טוב ה תורה דברי לו קנה לעצמו. קנ  רבן (ח) :הבא העולם היי לו קנ
ל זכאי בן יוחנן ב ל ק ל ה א ומשמאי. מ מי הידר הו ת אם או מד  תורדז ל

שה נוצרת: לכך בי לעצמך טובה תחזיק אל הרבה  לו היו תלמידים חמ
בי הן ואלו זכאי בן יוהנן לרבן כן יהושע ורבי הורקנים בן אליעזר י

חנניה
עובדיה רבינו

 אסר ה׳ס ועהיד יוייג. ע״י חובה שמגלגל־ם בידן מסיך והקב״ה דיי. לביה אלא להרגך בידן
 סמן סגמסס עד וסתיה באכילה המרבה רמה. מרבה בשי מרבה מיסחך; מהן לתבוע כך

 האי ן3 וקמסמע החי. בבשר כמחע למת ימה וקשה בקבי ימה עליו מרבה נשי. ובעל
 ינזלוהו שמא דאגה. מינה וצדקה: וחכמה. תורה מינוי רוין לאדם קשים ינויין שכל תנא

 מחזוי יצילני המקום מתפלל היה אחד וחסיד ויהרגוהו. לסעיס עליו יבואו שמא או
 נפסו. לפזר וציין הרנה במקומות מפוזרים מיונים נכסים לו שיהיו להם אמי הנפש.
א כשפים. מרבה נשים מרבה ולכאן: לכאן לחשוב  עצמו מקשנו אדם נחתלה ואזיל. נקיש סוי
 שים ורואה נכסיה שהרבה ולאחי נכס־ס. להרבות מבקש כך ואחר בשי. ומינה ושותה ואוכל
ה הוא רבות. נשים לפמס ספק בידו  צריכה אהה כל נשים שהינה ולאחי נשים. לו מינ

 וכרמים לשדות צייך מיונין בית בגי לו שיש וכיון שפחות. מרבה היי שתשמשנה. שפחת
 זה: נסדר שנויין קל לכן והכרמים השדות לענוד עבדים ומרבה ביתו. לבני ומזון יין לספק
 לדבריו. עעס שנותן חכמה. מרבה ימיך: ואורך חייך הוא כי דכתיב חיים. מרבה תורה מרבה

 ובאים מתקבצים תלמידים הרנה ישיבה. מינה השומעין: לב על מהישנות שלו והסברות
 התלמידים בתלמידים. שמרבה מי חכמה. מרבה ישיבה מרבה דגרסי ואיה סברותיו. לשמוע

 תבונה. מרבה עצה לסול שמרבה מי עצה. מרבה חכמתו: על ומוסיפין ומרבין אומו. מחדדים
ה לו: נותנים שיועציו מעלות דבר ממוך דבר מנין  והיה שנאמר שלום. מרבה צדקה מינ

 שהוא ולפי למדתי. תויה הרנה לומר לעצמן׳ טובה תחזיק אל (ח) שלוסי הצדקה מעשה
 נרסינן. סיד נוי כן: אומר היה למד. שלא ואגדה. הלכה. משנה. ולא מקרא. לא הניס לא
אחד דני שוכח אינו הוא כך ספה מאגד שאינו בסיד: סוח כבוי בלומר סוד בור לא

מתלמידו
לוי בית

 &ס גם ^זי מלמעלה אוחו לשקול מחסיל
 זכיוח של מכף מרובים עונוח של כף

 הוא אם אבל הסובו׳ על הזכיוח מכריע
 כשהכף כן אם נוובה מדה כוחן אינו

 ויאמר השנון יבוא בא מרובים עונוח
 למה א״כ נוובה מדה נוחן אינו שהוא
 מדה לו ישלמו הסובוח על הזכיוח יכריע
 שהיו בשעה במצרים והנה מדה כנגד

 על במדרש אימא ישראל אחרי רודפים
שבעה וא״ו גלא סמה להם והמים פשוק

 והיה נידונים כן גם ישראל היו הזאח
 בודאי ונמצא המצרים עם אוחם שוקלין

 מדה שנחנו המד׳ זאח גישראל היה
 בדין זכאין יוצאין היו זה ובשביל עובה

 ח״ו כמעט ההוא בעת ישראל כשהיו גם
 אעפ״כ בזוהר כדאיחא טומאה שערי בנו״ן

 הזכיוח אח הקב״ה והכריע יוצאין היו
 היה כי המרובים העוכוה על המרובים

 וזה צדק איפח ליהן המדה זה אז להם
ד״א עם ח״ח יפה הנ״ל המשני כוונח

יפה



אבותשני פרהפרהי
אל בן שמעון ורבי הכהן יוסי ורבי חנניה תנ  הוא ערך. בן אלעזר ודבי נ

ה ח. מאבה שאינו פיה בור הורקנום בן אליעזר רבי שבחן מונה חי פ  ט
הן יוסי רבי יולדתו. אשרי חנניה בן יחושע רבי  בן שטעון רבי חסיד. הנ

אל תל  אומר דיה הוא המתגבר. במעין ערך בן אלעזר רבי חטא. ירא נ
ל יהיו אם  שניה בכף הורקנוס בן ואליעזר מאזנים בכף ישראל חכמי כ

ף ישראל חכמי כל יהיו אם משמו אומר שאול אבא :כולם את מכריע  בכ
 מכריע שניה בכף ערך בן ואלעזר עמהם אף הורקנות כן ואליעזר מאזנים

 האדם. בה שידבק טובה די־ך הוא איזו וראו צאו להם אמר (ט) ג כולם את
אומר יופי רבי טוב חבר אומי־ יהודה רבי טובה. עין אומד אליעזר רבי

שכן
עובדיה רבינו

 שילוחו. מי אשיי עליו אומרים חעולס שכל ער טונוח נמווח מאושר יוליחו. אשרי מחלמודו:
 עירס.3ט מדרשות נפי נל על ממזרח שהיתה חכם. שיהא לו גרמה שהיא שם על וי״א

 שנולד ומיום חכם. שיהיה שנמעי הזה העובר על רחמים נקשו מכס בבקשה להם ואומרת
 שעושח חסיד. חורה; דברי אלא באזניו יכנסו שלא כדי המורש מנית עריסתו הוציאה לא

 שמא מיראתו המותרים דברים עליו ואיסי עצמי על מחמיר חסא. ירא הדין; משורת לפנים
 מעין חעא: ירא לחיות אפשר האיז עם אפילי רבותיה מאי כן לא דאס חניא. לידי יבא

 בן יוחנן רנן של משמו. אומר שאול אנא מדעתו: יסנרות פלפול ומיסיוז רחב לנו חמתגבר.
 הדברים ושני ת״ק. על נחלק לא שאול דאנא כתוב מצאתי שניה. נכ^ ערך בן ואלעזר זכאי;
 מכריע. אליעזר רני היה והזכרון הבקיאות דלענין אמת. ושניהם זכאי בן יוחנן רנן אמרם
י היה והפלפול החריפות ולענין ) ע:’«כי P אני™ ’י ט  נמס מסתפק טובה. עין (

 טוב. חני ממנו: יותר לחבריו שים כשרואה מקנא ואינו יחייים דניים מבקש ואינו לו שיש
 צלילה. בין ביום נין אצלו מצוי טוב. שכן הגון: שאינו דני עושה אוחו כשרואה שמוכיחו

 להיות שעתיד נמה ומביט צופה הנולד. את היואה עת. בכל אצלו מצוי אינו טוב מנר ואלו
ה ושכר שכיה. כנגד מצוח הפסד מחשב נמצא כך ומתוך  לפי טוב. לב הפסדה; כנגד עניי
 שיש ע״פ ואף הפעולות. כל נובעים שממנו המקור והוא הכחות שאר לכל המניע הוא שהלב

 אלעזי רני אמר לפיכך נלב הוא התנועות לכל המעורר הכת מ״מ מיוחדים אביים לפעולות
מדנייכס. עיך בן אלעזר רני דברי את אני רואה זכאי בן יוחנן רבן אמי זה ומפני טוב. לב

איזו
לוי בית

 ארץ בדיך שעוסק בשעה דהיינו יפה
 באמונה ועוסק ומהן במשא דהיינו
 יפה זה שכחבנו כמו אז לומד ונמצא

 עון משכמה שניהם שיניפה מפני וישר
 שעוסק בשעה ד״א עס הורה יפה כלומר
 עושה שאינו עין משכמה שאז כנ״ל בד״א

כנ״ל: איך בדרך עון שוס
כל

ישראל בית
עובה. עין אומר אליעזר רבי (ט)

 הוא עין טוב הפסו׳ ע״ד
 במלקו ושמה עין טוב שהוא שמי יבורך.

 זה ומממה אמרים. בשל רעה עינו ואין
 גשמיים. בדברים ועיונו הסתכלוחו אין

 מרכבה ונעשה להקב״ה. יק ומסתכל
 שעינו במקום ולכך הביב״ה. להדגמה

כנ״ל: ברכה מביא מקתכל
הס



אבותשני פדר!פרמי
 :טוב לב אומר אלעזר י־בי הנולד. את הרואה אומר שמעון רבי טוב שכן
 דבריו שבכלל מדבריכם ערך בן אלעזר רבי דברי את אני רואה להם אמר

 האדם. ממנה שיתרהר! רעה דרך הוא איזה וראו צאו להם אמר :דבריכם
 אומר יוםי רבי רע. הבר אומר יהושע יבי רע. עין אומר אליעזד רבי
 האדם מן הלוה אהד משלם ואינו הלוה אומר שטעון רבי רע. שכן

 ונותן. הונן וצדיק ישלם רשע.ולא לוה שנאמר ב״ה המקום מן כלוה
ה אני רואה להם אמר רע. לב אומר אלעזר רבי  אלעזר רבי דברי א
 דברים. שלשה אמרו הם (י) דבריכם. דבריו שבכלל מדבריכם ערך בן

 נוח תהי ואיל כשלך עליך חביב הבירך כבוד יהי אומר אליעזר רבי
 חכמים של אורן כננד מתחמם והוי מיתתך לפני אחד יום ושוב לכעום

 עקיצות ועקיצתן שועל נשיכת שנשכתן תכוה שלא בגחלתן זהיר הוי
עקרב י

עובדיה רבינו
 דגייהם מסוך הנין ולא זה, מהם לסאול הוצרך האדם, ממנה שיתרחק רעה דרך הוא איזו

 רע. הפנו יהי׳ טוג שהוא מה כל שלא לסי הטונה. הדרך היפך היא היעה שהדרך הראשונים
 דנייו ומעמיד חסיד שאינו ומי טונה היא הדין משורת לפנים העושה והוא החסידות מדת כי
ע. אינו חורה דין על  טונה. דיך היא טונה עין והיא ההסתפקות שאם לומר היה ואפשר י

 לפיכך העדות כשאי וכן נזה. אדם לשוס מזיק שאינו לפי יעה. דיך אינה היתרונות נקשת
עה דיך היא זו אי מתם לשאול הוצרך  הוא משלם. ואינו הלוח :תאדם ממנה שיתרחק י
ענ. מוטל ויהיה שילונו. מי ימצא לא ישלם לא שאם הנולד. את הרואה היפך  אמי ולא ני
 לידי ינא שלא הנולד. את רואת שאינו לאדם שאפשר לפי הנולד. את רואה שאינו מי סתם

 הונן עולם של צדיקו שהוא חקנ״ה ונותן חונן וצדיק ההוא; הנולד ננוא עצמו שיציל תקלה.
 אמרו חס (י) למקום חייב נשאי הלוה נמצא לו. פרע ולא ממנו זח שלוה מה למלוח ונותן
ס, אין. נדרך ינריס. שלשה  והחיוג והפטור והמותר האסיר נע;ין דאלו ונמדות. ונמוסיי
ה דניים  חניך ננוד יחי :תמיד זפומייהו מינלא הוי דניים השלשה אלו נמי אי אמרו. חינ

 אפשר אי לכעוס נוח אתה שאס לכעוס. נוח תהי כשלא זה יהא ואימתי כשלך. עליך חנינ
 והשלישי. שתים. הרי מיתתך. לפני אחד יום ושונ אחד. דנוי הרי חניך. נכנוד תזלזל שלא
 יודע אדם שאין לפי מיתתך. לפני אחד יום שונ :ונו׳ חכמים של אורן כנגד מתחמם הוי

 נתן תנהנ שלא נגחלתן. זהיר והוי למחר: ימות שמא חיום השונה יעשה ימות. אימתי
דקות ששיניו לפי קשה רפואתו שועל נשיכת ידן. על חענש שלא תכוה. שלא ;ראש קלות

עקומות
ישראל בית

 שאין מסכי חידודין בשיו כעשה מנייו. כבוד יהי דנריס שלשה אמרו הם (י)
 שיש כשיואין וכן הלז הכבוד לו עושין והקשו כשלך. עליך סביב חבירך

 ואין שפע או בניס או עושר לסבירו ענויס שהס אנשים היאך המסוישיס
 שהכבוד ששובר סבייו על בלבו יש לי. לא ״כנ' הכבוד. רוציס ואינם ביוחי
להיוח ראוי למבייו שיש והבנים והעושר פירושו דכך וי״ל ג״כ, הסברים יכבדו
 סבירך כבוד יהי המנא אמר ולזה לו. אח שמכבדים כשיואין אנשים יש דהנה

סביב ב



ט ר אברתשני פרספ
שת ולחישתן עקרב ) :אש כגחלי דבריהם וכל שרף לחי א י  ידושע רבי (
:העולם מן האדם את מוציאין הבריות ושנאת הרע ויצר הרע עין אומר

רבי
עובדיה רבינו

 קסח .3עקי עציקח הנסיכה. ולהרסיב נאזמל הנסר לקנזוך הרופא וצריך וננקושוס. עקומוס
 סחיא נסעה ססורך הסרף מסי היוצא כהנל .q30 לסישה :דנורן ולחישהן. ;נחש מנשיכת

 לקול יסמע לא אשר כדכהינ נחשים כשאר לחש מקנל אינו הזה השרף אקר. חידוש לוחש.
) :פיוס מקנל אינו לפייסו ותנא תקניענו אס סכם תלמיד כך מלחשים. א י  כמו הרע עץ (

הרע. עין מפורשים ויש אחדים. דנליס אחל ומחזר לו שיש נמת מסתפק שאינו יעה. עין
שמכניס ,

ישראל בית
מכעם. להכלל חוכל זו עלה וע״י ברשוהו. אס מכבדין אס ר״ל כו׳. עליך חביב

 חביב יהי ובכיס עושר שפע או חבילד
 והעושר הכבו׳ לן שעושין כמו עליך

וכנ״ל;
 אחד יוס ושוב לכעום נוח תהי ואל

 המפורשיס והקשו מיהסך. לפני
 דבריס. משלשה יוסר בדבריו יש דהא

 נס סהי ואל חבירך כביד ימי ומירלו
 אסל באופן נראה ולי הוא. אחד לכעוס

 כו׳ אחד יוס ושוב לכעוס נוח חהי ואל
 הרב בשס כסבחי כבר דהנה הוא: אחד

 אדס ירלה אס שאמר מברדיטשוב הלדיק
 החילה משובה לעשוס יראה לכעוס
 דלכל הזוה״ק דכהב המיסה. כיוס שהוא

 עבירה אומה כ״א למקן לרין אין עבירוס
 לעשוס לרין הכעס. על אבל שעבר.
 הקדוש׳ הנשמה אליו שמחזור כ״כ משוב׳

 היא ולכן הכעק. בשעה ממנו שהלכה
 הולכה שהנשמה מכולן חמורה עבירה

 והוא בהמיוה. כפם רק לו ואין ממנו
 מקודם משובה לעשוה ולרין מימה כמו

 מרלה ואס לכעוק כוס מהי ואל ולזיא
 כנ״ל. מיממן לפני אמד יום שוב לכעוס
 יוס כי א״ע. שממיח דווקא מיממן
שאינו מיממן. נקרא לא ממש המימה

 וכנ״ל. אמד הס דבריס השני ולעולם
 נונוריקין עקר״ב עקרב. עקיצת ועקיצתן

 ״בכל ר״ת הוא ובי״ח בי״ה עק״ר
 ממיד להיוה שלריכיס היינו ״ממיד ״יוס

 עלמו מחנן שהמשורר כמו בהשי״ס. דבוק
 ממיד. לנגדי ה׳ שוימי שאמר עד בזה

 יעשה ובי״ח לו הבעיה שה׳ נמשך ומזה
 שאמר מה רמ״ע של בכמביס ונמלא לן.

 כגון מי כגון יוס בכל הטיילין הגמרא
 ר״ח הוא שילה ר׳׳ל שילח בר רבא

 שאומרים כמו ״חמיד. ״לנגדי ״יה׳ ״שויחי
 בר רבה כן הוא. הכי בר אחד על

 נגד ה׳ הי שחמיד הוי הכי בר שילח
 השיילין אמרו ולזה בהשי״ח. ודבוק עיניו
 הם טיול לשון הוא הטיילין. יוס בכל

 השי״ח עם שמטיילין גמורים הלדקים
 החלמידי אבל היום. בכל בו ודבוקים

 עלמס שמלמדים החלמידיס ר״ל חכמים
 לשבח משבח שלהם עונה חכמים. להיוח

 ה׳ עם שמחמבריס מה נקרא עונה ר״ל
 בשבח. השם עם עכ״פ יהי׳ שלחם הממברו׳

 ולז״א המפילה. בשעח דסול בשבמוח או
 חכוה שלא ר״ל עקרב. עקילח עקילחן

כנ״ל; מהביח מעקר שלא כדי בחלדיקיס
רבי



אבותשני פיקפרמי
ך עליך הביב חבירך מטון יהי אומר יוסי דבי (יב) ל ש  עצמך והתקן נ

 רבי (יג) :שמים לשם יהיו מעשיך וכל לך ירושה שאינה תורה ללמוד
שאתה ובתפלה שמע בקריאת זהיר הוי אומר שמעון תפלל וכ ש אל מ  תע

תך א קבע חפל ל תהנונים רהמים א  כי שנאמר הוא ברוך המקום לפני ו
ל ם חנון א חו ר ם ארך ו פי ם חסד ורב א ח נ ל ו ח. ע ע ר ל ה א תהי ו

רשע
עובדיה רבינו

 פילש ורמב״ם חנם. סנריוס.ש:את ושנאת לו: ומדק גגניו או חגירו נממון הלע עי[ שמכנים
 הנליוס שנאת עליו שמניא קשה אדם שמעתי ואני יחידי לישג ואוהנ הנדיות חנלת שמואם

 חנם. ואני הגאיל תאמל שלא תורה. ללמוד עצמך תתקן (יב) אותי: שונאים שהכל וגלם
 לש״ש. יהיו מעשיך וכל :אחליה לנקש צליך ואיני שלה לאכסניא תולהחוזלה חכם. אנא ואני

 שתהיי אלא גופך ליהנות תתכוין לא אלץ. ונדלך ושתיה. נאכילה עוסק שאתה נשעה אף
 להתפלל נתפלה. וכן נעונתו. לקלותו שמע נקליאת זהיל הוי (יג) :קונך לצון לעשות נליא

 מעלי אפלוק אימתי אומר קנוע דנל חונה עליו שיש כאדם קנע. נעונתת: ותפלת תפלת כל
 נקליאה אותה שאומל אמת פלשה אחד פלק לקרוא לו שקנוע האדם קנע. נמי אי ה.1 חונ

 לוצת הוא. ולחום חנון אל כי :לחמים שמנקש כאדם תחנוכיס נלשון אומרה ואינו נעלמא.
 דנל תעשה אל עצמך. נפני לשע תהי ואל :מיד מלחם הוא התחנונים וע״י נתחנונים

יק1תח לא כלומל נעיניך. לשע תהו אל פילש ולמנ״ם נו. עצמך את תלשיע ולמחר שהיום
עצמך

ישראל בית
ג) י מי שטעון רבי ( מבספלה. יותר נק״ש זהיר הוי גורשין ויש נק״ש זהיר הוי או

 עול קבלת עיקר כי ובחפל׳
 ה׳ כשאומרים בק״ש הוא שמיס מלכות

 מס כל באהבת עליו לקבל לריך אמד
 והן ס״ו רע מקרה הן לו עושה שתשי״ח

 אלא הרע תצא לא מאתו כי מייב. מקרה
 הוא שהכל אחד וזהו עוב. הוא הכל
 אותיות הוא אח״ד ובתיבת אצלו אמד
 לקבל שצריך שמחה לשון שהוא ד׳ א״ח
 עצמו שמחכך ומי כשמחה. הכל עליו
 טוב לא מקרה ח״ו לו יארע אס בזה
 מה׳ בא הכל כי מזה כ״כ צער לו אין

 יש ובתעלה טוב רק עישה שהוא אחד
 לסגיו שמתעלל מ״ש עול קבלת ג״כ

 וכדומה ושובע ורעואה שלימה לי שיח!
 יכול בעולס ברי׳ שוס שאין בזה ומראה

השי״ת; אלא זה לו ליחן

 כך לימר יש זו גירקא של והטעם
 שהוא מה כ״כ חידוש אין בתעלה כי

 בהם אין התעלה ברכות שבכל בו. זהיר
 עון ושליחת דעת לו לתת טובות יק

 לקבל צריך בק״ש אבל וכדומה ויעיאת
 קדושת על לשיוך אפילו בשמחת עליו
מהשי׳׳ת. לו שיארע מת וכל יה׳ שמו

 :מבתעלה יותר זהיית צריך לזה
ל וכשאתרה ל פ ת  תעלתך תעש אל מ

 פי על לי נראה כו׳. קבע
 דוב מו׳׳ה הקדוש הרב אדומו״י שאמר
 לעולם. כהן אתה פקוק על זללה״ה בער
 הבורא מתחקד שזהו למקד רמז כהן

 ולמדיכו העמיס מכל בכו בחר אשר יתברך
 שירות לפכיו ולדבר לפכיו לשרת לעמוד

ממש לכוכח ויצוים ותפלות ותשבחות
כאשי



אבותשני פרקפרהי
ה ללמוד שקוד הוי אומר אלעזר רב' (יד) עעמך: בפני רשע ר  ודע תו

שיב מה תך בעל הוא ומי עמל אתה מי לפני ודע לאפיקורוס שת אכ  מל
תך: שכר לך שישלם  והמלאכה קער היום אומר טרפון רבי (טו) פעול
ם והפועלים מרובה לי צ ל הרכה והשכר ע ע ב ת ו כי חק: ה ) דו ז ט  הוי̂י (

טל חורין בן אתה ולא לנמור המלאכה עליך לא אומר היה הב ה: ל מנ  מ
מדת אם אכתך בעל הוא ונאמן הרבה שכר לך נותנין הרבה תורה ל  מל

ל שכרן שמתן ודע פעולתך שכר לך שישלם א לעתיד צדיקים ש ב :ל
 לפיכן יעראל את לזכות הוא ברוך חקדואו רצה אומר זנקאזיא בן חנגיא רבי

; ויאדיר תורה יגדיל צדקו למען חפץ יהוה ׳•ונאמר ומצות תורה להם הרבה
פרק

עובדיה רבינו
ע עצמך ס  זה. ר3נד יפת חה׳ אל סמעתי ואני לגמרי. רעח להינוח יוצא אתה כך סמתון ני

) עצמך: נפני ותעמוד הצנור. מן סתפרום ף י  התולה את המנזה הפקר לשון לאפיקורוס. (
 תנא שמא לחום נפשו על חס ואינו כהפקר עצמו משים נמי אי הפקר. היא כאלו ומחסינה

 שאתה זו. נחשונה עמל אתת מי לפני ודע לומדיה: או התולה אח שמנזח על רעה עליו
) לדעהו: לנעוח לנך יפתה שלא לאפיקורוס משיג ן ט  קצרים חזה חעולס חיי קצר. סיום (
 יומס נו וחנית שנאמר דוחק, סניה ונעל מדה: מארן ארוכה ההורה מלונה והמלאכה חם:

) ולילה: ץ ט  שתפסיד כדי כלה. את לגמול הקניה שכרך לא לגמוי. המלאכה עליך לא (
 ליועל. חורין נן אחה לא שכל. נועל ואני לומד איני תאמי ושמא חגמלנח. לא אם שניך

הנא: לעולם לנא. לעהיד לענוד: עליך) (מועל העול נרחך על
( א )

בית
 אומרים ואנחכו רעהו. אל איש ידבר כאשר
 גדול. חשד הוא וזאה לנוכח אחה ברון

 על מחסלל שאינו מי הוא כן ובודאי
 הכוונה זהו כי כלום אינו זי כוונה

 יה׳ שהבורא שיחשוב ופשעיוח חעיקריוס
 ממש לפניו עומד והוא ממש מכה״כ
 של המלוס פירש זהו כי אליו. ומדבר

 וכשאס״ח החנא שאמר וזהו ס׳ אסה ברון
 אסה בבחינה אליו כשחחפלל ר׳׳ל מספלל

 ספלסך חטש אל חפלה. נקראה שאז כנ״ל
 ר״ש של מדוחיו ג״כ היה וזהו קבע.
 המיד ירא שהי׳ ר״ל חטא. ירא שהיה
 לעמוד יוכל שלא מעשיו הנרמו שלא
כביכול: ממש נשוה יה״ש הבורא לפני

ישראל
 חהחבר רק עצמך. בפני רשע תהי אל

 והפלהם ובהורחס לצדיקים. עכ״פ
 שמערנין כמו הפלהן. את ג״כ יעלו

 כולו ונעשו הקטורת שממני עם חמלבנה
 התפלות כל מאמר וזהו לס׳ ח ניס: ריח

 מה האדם יחשוב שאל א״י כי׳: בו שאין
 לעצמי עושה שאני ברשע׳ לאחרים אכפית

 אחד שוטה כי כן לא להם יש סיזק ומה
 שאמר מה וראי׳ ח״ו. הרבה טובת יאבד

 מחצה העולם שכל האדם שיחשוב הגמרא
 להיפן או זכות לכך יכריע והוא מחצה על

 עצמך: בפני רשע תהי אל לכן ח״ו.
 על רומז עמל. עתה מי לפני ודע (יד)

 והרהורים זרוח המחשבות
שנופליס



יאאבותשלישי פרלןפרסי

שלישי פרק
א) א ( י ב מ אתד־י. ואין דברים בשלשה הםתבל אומר. טהללאל בן ע

הולך. אתח ולאן באח; מאין דע עבייה. לידי בא
 ולאן סרוחח. מטפה באת מאין וחשבון. דין ליתן עתיד אתה מי ולפני
 דין ליתן עתיד אתה טי ולפני ותולעת. רמה עפר למקום הולך אתת.

 חנינא רבי (כ) : הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך לפני וחשבון.
 מוראה שאלמלא מלבות. hש בשילומה מתפלל הוי אומר. הכהנים םגן

 שיושבין שינים אומד. תרדיון בן חנינא י־בי בלעו. חיים רעהו את איש
 לא לעים ובמושב שנאמר לעים. מושב זד הרי תורה. דברי בניהם ואין

 ביניהם. שירויה שכינה תורה. דברי ביניהם ויש ש־יושבין שנים אבל ישב.
 ספר ויכתב וישמע יי ויקשב רעהו אל איש יי יראי נדברו אז שנאמ,־■

 שאפילו מנין שנים. אלא לי אין שמו. ולחושבי יי ליראי לפניו זכרון
 שנאמר שכר. לו קובע הוד, ברוך שהקדוש בתתה ועוסק שיושב אהד
טל כי וידום בדד ישב  שאכלו שלשיה אומר. שמעון רבי (נ) :עליו נ
מתים. מזבחי אכלו כאלו תורה דברי עליו אמרו ולא אחד שלחן על

שנאמר
עובדיה רבינו

 ש^ינה סיוחה אינה העינול שנסעת פי על ואף זרע שכנת עפת סלופה. מטפה (א)
להזריע. ראויה אינה ונשתסליח ימים שלשה לאפר עד האשה נלפס עסיפה

 האשה. למעי פוץ כשהיא מיד להשליפ קלונה שהיא מפני שלופה טפפ לת קלי מקום מכל
 ותולעת. למה עפר למקוש לילך שער.יד והמשתכל הגאוה. מן נצול שלופה מניפה שנא והתשחכל

 הפטא מן פולש והשנון. דין ליפן כעתיד והמחתנל הממון. אל והפמדה התאוה מן נצול
 דכהיג נלעו. פייס העולש; אומוס של ואפילו מלכות. של נשלומה (ב) נענילה: נכשל ואינו

 אלמלא ארס נני אף פנלו את נולע מפנלו הגדול כל שנים דגים מה הים כדגי אדם ותעשה
 שניט: כאן הלי רעהו אל איש ה׳ יראי פנלו; את נולע מפנלו הגדול כל מלכות. של מולאה
 נתינת כאלו עליו. נטל כי נלפש: שונה שהוא יפידי השונה כדיך דקה דממה קול לשון וידום.

 שמנלכים המזון וננלכת תורה. דנלי עליו אמיו ולא (!;) נלנד: נעוולו היתה כולה התולה כל
מתים. מזנפי שמעתי: כך תונה. דנלי עליו אתיו כאלו ופשונ פונתן. ידי יוצאין השלפן על

ישראל בית
מתקיונות

 שהוא ר״ל מלאכחך. בעל הוא ונאמן שהוא וגספילה. בחורה לאדס שניפליס
שאהה מהמלאכהך והכס הבעל ולההגבר סמיד נגדס להלחם לאדם עמל

 הוא כאילו שכל לך ישלם ואעפי״כ עובד. לנשיון יחבלן מאחו הוא אבל עליהם
ממם: פעולהך יעזור והשי״ח עצמו. ירפה אל וכן האדם

שה (ג) כאמור: לו וכו׳ אחד שלחן על שאכלו של
אגל



אבותשלישי פדר!פרהי
ל כי שנאמר ת כ שה אבל מקום. בלי צואה קיא מלאו שלחנו  שאכלו של

אלו תורה. דברי עליו ואמרו אחד שלחן על שלהנו אכלו כ  מקום של מ
שלחן זה אלי וידבר שנאמר תר ח  חכינאי בן חנינא רבי (ד) ג יי לפני א

ך והמהלך בלילה. הנעור אומר. ה- ה. לבו ומפנה יחידי. ב טל  הרי לב
ה) :בנפשו מתחייב זה בי ( ה בן נהוניא י מקבל כל אומר. הקנ  עליו ה

ל ת עול ממנו מעבירין תורה. עו כו ל ל ארץ. דרך ועול מ כ  הפורק ו
ה. עול ממנו ר ת עול עליו נותנין תו כו ל  רבי (ו) : ארץ דרך ועול מ

א ת שרה אומר חנניא כפר איש דוסא בן חלפ  בתורה. ועוסקין שיושבין ע
ת נצב אלהים שנאמר בניהם. שרויה שכינה ד ע  שאפילו ומנין אל. ב

שה. שה שאפילו ומנין יסדה. ארץ על ואנודתו שנאמר חמ  שנאמר של
 יי יראי נדברי אז שנאמר שנים שאפילו ומנין ישפוט. אלהים כקרב

 המקום בכל שנאמר אחד שאפילו ומנין וישמע. יי ויקשב רעהו אל איש
 איש אלעזר רבי (ז) :וברכתיך אליך אבא שמי את אזכיר אשר

אומר. דוא בדוד וכן שלו ושלך שאתה משלו לו תן אומר. ברתותא
כי

עובדיה רבינו
 קרויה t*s1 צואה. קיא מלאו מהים: זנחי ויאכלו פעול לנעל ויצמיו דנתינ r״r מהקדונוה

 הםלחן: על ניה מקום של שמו הזכירו שלא נשניל מקום. גלי לו: האמל צא 3דכהי צואה.
 לפני אשל שלחן נקלא חולה נדנלי כשדנל מיד ה׳. לפני אשל חשלחן זה אלי וידנל 3דנחי
 הקלי אל אמוס. שלש עץ והמזנח 3כהי7 יוצא. הוא מקלא של מלאשו אומליס ויש השם.
 מקלא. לה. ואמלו וכהונ־ס. ונניאיס תולה כנגד שלש למקלא. אס יש נעו אמוח. אלא אעוס.
 פילש כך ה׳. לפני אשל השלסן קלוי ואז השלסן על הן3 לדנל אדם שצריך וגמלא. משנה.
) לשיי: ף  3מהחיי זה הלי חנאי: לי3ד ו3ל3 3ומחש יחידי. דלך3 והמהלך נלילה הנעול (

 וכמה הלישעיס מפני נשכנה הוא יחידי נדרך והמהלך למזיקים. זמן הוא שלילה לפי ננפשו:
 וסריס: מלך משא מלכוס. עול (ן) משמרהו: תיתה הולה נדנלי 3מחש היי ואם לעיס. פגעים

 קשה האומל הולה. פול ממנו הפולק מהנלכח: שמלאכתו לפי הפלנשה. וטולח עמל אלץ, דלך
 ואין אל. עדת3 גלשינן: נדין יושנין שהיו עשלח (ן) לשונלה: יכול ואיני תורה של עולה
הלי 3ונל יהושע יצאו הזאת. הרעה לעדה מתי עד נמיגליס שנאמר מעשרת פחותה עדת

י׳׳ג
ישראל בית

עבור היינו השלסן. על לומר חורה ואמרו אחד שלחן על שאכלו שלשה אבל
 עליו הלשון ולכאורה כוי. ד״ח עליו
 ואמרו והל״ל הוא. ויסר שחר לו אין

 הוא. העיקר דהנה ונ״ל עליו. מהו ד״ח
 הקדושה בגודל האדם אכילה שיהיו

 מהמאכל. הקדושים הניציצות להעלות
דברי ההוא להאדס יבא עצמו ומזה

 להבוב״ה שהעלה גדולה והמהנה הנח״ר
 ומנחה כשי שהם הקדושוח בהניצוצות

 ההוא■ להאיש הש״י שולח זה לעומס לפניו
 יקרים שהם בהחזרה. למחכה הורס דברי
 אלפים אלפי באלך למשל ומפנינים. מפז

אדם לו שהביא ודס שר3 מלן הבדלוח
מסנה



יבאבותשלישי פרהפרסי
 ושונה בדרך המהלך אומר, שמעון רבי : לך נתנו ומידך הכל ממך כי

 עליו מעלה זה. ניר נאה מה זה אילן נאה מה ואומר ממשנתו ומפסיק
 רבי משום ינאי ברבי דוסתאי רבי (ח) :בנפשו מתחייב כאלו הכתוב.

 כאלו הכתוב עליו מעלה ממשנתו אחד דבר השוכח כל אומר. מאיר
 תשכח פן מאד נפשך ושמור לך השמר רק שנאמר בנפשו. מתחייב

 תלמוד משנתו. עליו תקפח אפילו יכול עיניך. ראו אשר הדברים את
 עד בנפשו* מתחייב אינו הא חייך. ימי כל מלבבך יסורו ופן לומר

 שיראת כל נ אומר דוסא בן הנינא רבי (ט) נ מלבו ויסירס שישב
 ליראת קודמת שחכמתו וכ^ מתקיימת. חכמתו לחכמתו קודמת חטאו
 ממבין שמעשיו hכ אומר. היה הוא : מתקיימת חכמתו אין חטאו

 חכמתו און ממעש־יו מיובין שחכמתו וכל מתקימת. חכמתו מחכמתו
מתקיימת ■

עובדיה רבינו
 ומנין ויניס: גטלי ושני דיינים. שלשה ישפוט. יזלהי׳ 3קר3 שנאמר פמשה אפילו ומנין ייג

 ארץ טל שלשה שהס והמים. והאויר. האם. יםדה. איץ על ואגודהו שנאמר שלשה אפילו
 קיויין שלשה מצינו נמי אי אגודה. קרויין ששלש לך הרי מקיפים. הס האיץ יסוד על יסדה.

 שנאמר רמשה אפילו ומנין הן3 3שכתו ספרים ויש קלסיס. שלש שהם 3אזו אגודת אגידה.
 קרויין יד3ש עות3אצ כלל אצנעוס׳ הי ת3 שיש אחה גידי אוגד שאדם יסדה. איץ על ואנורדתו

 יורדת שמיס3 שהיא השכינה כלומר מעלותיו! כשמים הנונה אומר הוא המקרא וכראש אגודה׳
 ישפוט׳ אלחיס 3קר3 שנאמר שלשה. אפינו ומנין כהורה: עוסקים אגודה שם כשיש לארץ למטת

 סוככה שהשכינה כלומר ותטול וסכות תרגום סכך׳ לסון עליו׳ נטל כי שלטה: הס שהדיינים
) עליו: ק  (שאינך כממונן׳ נין כגוף׳ כין שמיס כחפצי מלהתעסק תמנע לא משלו לו תן (
 זה. ניר נאה מה זה אילן נאה מה שלו: וממונך שאתה מממונך) ולא מגופך׳ לא משלך׳ נותן
 נעיניהם שרואים נמה לדכר דרכים הולכי שדרך כהוה. שדנר אלא נטלה. שיחה לכל הדין הוא
 נעולמו. לו שככה כרוך מכרך הוא כן ידי דעל ע״ג דאף רכותא׳ דאשמועינן אומרים ויש

 כמו המחריבה׳ הלם ניר. ממשנהו: שהפסיק מפני כנפשו מהחייכ כאלו עליו מעלין כן אע״פ
 כאלו עליו מטלין טליה חזר שלא ונשכיל ממשנהו׳ אחד דנר השוכח כל ניר: לכס נירו

 ושגגהו ידו. על נאה הקצה ונמצאת האסור את להתיר נא הוא שנחתו שמתיך כנפשו מתחיינ
 ששכחה ועכשיו משמרתו׳ היתה משנה שאוהה לפי כנפשו מתחייכ כאלו נמי אי זדון׳ עולה
) שכרה: שנה הקושי ומהוך עליו׳ קשה שהיתה משנחו׳ עליו תקפה משמרתו: אינו ט  כל (

שהוא לחנמהו׳ מטאו יראה נמחשכתו שמקדים שמעתי אני לחכמתו׳ קודמת חטאו שיראת
חושכ

ישראל ב'ת
הכי״ק והעלו קדושה. בגודל עליו ש^כלו ספק בלי מאד. וחשובה גדולה מסנה

 מחכה כנגדו לו נוחן ההוא שהמלך
 החנא. מאמר וזהו כפלייס החשובה אחרת

 עליו ד״ח. עליו ואמרו שאכלו שלשה אבל
העהור השלחן מבחינה דהיינו דייקא.

 להס החזיר ע״כ יס״ש לפניו למהנה
 היינו והיקרה המרובה מחנהו יה׳. הבורא
 וזהו השלחן. על שאמרו תונה הדברי

והבן: כנ״ל עליו תיבת דייקא
(י)



אבותשלישי פרקפרסי
ת שרוח בל אומר היה הוא (י) :מתקיימת ריו ב  רוה הימנו. נוחה ה

 המקום רוח אין הימנו. נוהה הבריות רוח שאין וכל הימנו. נוחה המקום
 של ויין שחרית. של שינה אומר. הרכינם בן דוסא רבי :הימנו נוחה

 הארם את מועיאין ע״ה של כנסיות בתי וישיבת הילדים. ושיחת צהרים.
) : העולם מן א י חלל אומר. המוהעי אלעזר רבי ( מ ת ה  הקהשים. א

ת. את והמבזה עדו מו של בריתו והמפר ברבים. חבירו פני והמלבין ה
ה. שלא בתורה פנים והמגלה אבינו. אברהם כ הל  שיש פי על אף כ

) 5 הבא לעולם חלק לו אין טובים ומעשים תורה בידו ב י  ישמעאל רבי (
ש קל הוי אומר. שחורת. ונוח לרא שמחה. האדם כל את מקבל והוי לת  ב

ג)  לערוה: האדם את מרנילין ראש. וקלות שחוק אומר. עקיבא רבי (י
ת לתורה. סיג מסורת שרו ע ם לעושר. סיג מ רי ד ת. סיג נ שו  סיג לפרי

מה חכ ה ל ק תי  חבה בצלם. שנברא אדם חביב אומר. הי׳ הוא (יד) ז ש
שה אלהים בצלם כי שנאמר בצלם. שנברא לו נודעת יתירה את ע

האדם
עובדיה רבינו

 המעסה: qip חממסנח החלה שאמרו ע״ד וזה חטא. ילא סאהיח יל3ס3 אלמוד ו3בל 3חום
 מהקיימס חנמסו אין חטא ילא להיוס פונה ו33ל ואין הואיל סהחכמה מחקיימה׳ חכמסו
 סמטסיו כל ומניסה: ומואסה ה3 קץ הוא לנו סלילוס איולי מללנה אוהו מונעה שהיא שמחיך
 לחכמתו׳ קודמת חטאו שילאה כל3 ולעיל עשה. נמלות שזליז מיילי הכא מחכמתו. מלונין

 למטה 3שאהו מי כל הימיו׳ נוחה הנליות שלוח כל (י) תעשה: לא נמלות שנזהל איירי
 של ויין עונל׳: קיש שעונת מד וישן שהולך שחרית׳ של שינה למעלה: 3אתו שהוא נידוע

 ושיחת שכלות: לידי אותו ומניא נשלו את ניין למשוך רדכתינ אדם של לנו מושך להליס:
 שמתכנשים האלץ׳ עמי של כנסיות נתי וישינת נתולה: מלעסוק אנותיחם את מנטלת הילדים׳

ס ומדנלים ) נטליס: נינלי א י  ונותר׳ פגול׳ לידי מזנח קדשי המניא הקדשים׳ אס המחלל (
 ימים המועדות׳ את והמנזה חנית: נדק נקדשי נין מזנח נקדשי נין ונהנה המועל או וטמא׳

 חנלו פני וחמלנין ושתיה: נאכילה סול מנהג נהן נוהג או מלאכה נהן עושה המועד חול של
 אחת תנועות■ שתי לה יש שהנפש מתלננות ואח״כ תחלה מאדימות פניו המתנייש׳ נלניס׳

 חמת שמתמלא כמי חוץ ללד מתנועע הלוח נהחלה האדם׳ את וכבמניישין לפנים׳ ואחת לחוץ
 נקלנד דואג הוא פניו׳ מעל ההוא הנושה יםיל כילד טענה מולא וכשאינו מאדימות׳ ופניו

 (ההלננה) נענין שאמלו וזהו ומתלנניס׳ מתכלכמיס ופניו הלעל׳ מפני פנים ללד הלוח ונכנס
 בדי המילה לכסוס ערלתו ומושך שמל או מל׳ שלא נריתו׳ והמפל חוולא: ואתי סומקא דאזיל

 כהלכה שלא נתולח ופירושים פנים שמלאה נתולח. פנים והמגלה מהול: שהוא ילאה שלא
 זה ואין לארמיותא׳ לאענר מתן לא ומזרעך למולך׳ להענל תתן לא ומזרעך שמתלגם בגון

 פנים שמעיז פנים׳ מנלח אחל פירוש דופי של דרשות הדורש זה ונכלל מקרא׳ של פשוטו
 חולה נידו שיש ע*כ אף פניס: נושת לי ואין למה׳ ניד נפלהסיא חולה דנלי על לענול

 ומת יסוליס עליו שנאו אע*פ שנידוי מענירות מאחד נתשונה חזל ולא טונים׳ ומעשים
 שעומד דנל לך אין חוסו׳ קודם נהשונה חזר אס אנל הנא׳ לעולם חלק לו אין ניסוליס

) התשונה: נפני ב י  קל הוי נישינה נלאש ויושב זקן גדול אדם לפני לראש׳ קל הוי (
עצמך להקל צריך אינך שחורות ששערותיו נחול לאדם לתשחורת וניח לפניו: ולשמש לענודתו

גל



גאבותשלישי פרמפרמי י

ת יתירה חבה למקום. בנים שנקראו ישרא־* חביבין האדם. ע ד  להם נו
 ישראל חביבין אלוהיכם. ליי אתם בנים שנאמר למקום. בנים שנקי־או

 חמדה. כלי להם שנתן להם נודעת יתירה חבה חמדה. כלי להם שנתן
תתי טוב לקח כי שנאמר ל תורתי לכם נ  צפוי. הכל (טו) :תעזובי א

שות ל ניון. חעולם ובטוב נתונה. והר כ ה שה רוב לפי ו  הוא (טז) ג המע
ל אומר. היה כ ת החיים. כל על פרוסה ומצוהה בערבון. נתון ה החנו

פתוחה
עובדיה רבינו '

 סשסויס נין (פ1ר נין אדם נל נגד ונוי. מקנל והוי ונישונ: ננסה לפניו תעמוד אלא נך כל
 נלאשיסן ליאם קל הוי אחר פירוש קנל׳ נגד׳ מתרגום מקניל. כמו מקבל׳ נשמחה: העמוד
 נוח ההא הזקנה מפני פניך כשהושחלו ונזקנוסך נוראן׳ רצון לפסוח קל הוי נחור׳ כשאחת

 וחוזק גדר חס שנתורה ויתלוח נחשלות חכמים לנו שמשלו כמסירת לתורה! סיג משולה לו:
 נשכה נסכה נשכוה כמו אוחש יעשו איך מצות כמה מנינים אנו ידיהם שעל שנכהנ להורת

 אשר ה׳ מועדי וכגון דפנות. נג׳ סוכה להכשיל לומדים אנו שממנו מלא ואחד חסייס שניה
 אתם מזידיס אפי׳ אתם שונגים אפילו אתם ללמוד׳ מקומות ג׳3 חסר שנכתנ אותם תקראו
 לפרישות׳ סיג נדרים שתתעשר): נשניל עשר תעשל עשר לעושר׳ סיג (מעשרות מוטעים: אפילו
וכך׳ כך יעשה שלא גדר נלשון עליו מקנל יענוי׳ שלא ומתילא נפיישוח מתחיל שאום נזמן
הורס מדנלי נשתיקה אי קיימין אנן נמה שתיקח׳ לחכמה סיג יצרו: אס כונש הוא כן וע״י
 נינתו׳ דאורייתא וקללות׳ הרע׳ ולשון מרכילות׳ נשחיקה אי וגר. ני וחגיה כתיב כנר הלי
 חדנור למעט לאדם לו שים לחנרו אום שנין הרשות מדנרי נשתיקה אלא מדנר אינו תא

 נודעה יתירה חנה יחשו: חכם מחליש אויל גס שלמה אמר ועליהם שאפשר׳ מה כל נחם
 לו ואמר שהודיעו לאים הקניה הלאה יהירה חנה פירש מיימינו נר עשת רנינו חרנ לו׳

יוהל יהירה חנה מלאה עמו׳ שעשה הטונה ומוויט לחניו שהמטינ נצלם שנראתיך ראה
נודעה יתירה חנה וי״ל עמו׳ שעשה הסונה להודיעו נעיניו חשונ ואינו עמו חטינ משאלו
 האדם עם הוא נדוך למקום לו היה מוסהרס אהנה נלנד שלא ומפולסע׳ גלויה חנה לחם.
 וירא נו שנאמר ניאשיה מעשה כג טונ. לקח כי שנאמר לכל: וידיעה גלויה חנה אף אלא

 לקחי: כמסר יערוף אמר דאה נמה לקח שנקדאס המירה נשניל אלא ננלא לא טונ. כי אלחים
סל נידו נחונה. והרשות לפניו. גלוי חדרים נחדרי עושה שאדם מה כל צפוי. הכל (טו)

נדון. העולם ונטונ וגו׳: החיים אה היום לפניך נההי ראה כהינ1כ ורע טוג לעשוה אדם
 נמעשים המלנת המעשה. רונ לפי שהכל לפי זו נמדה שייך הכל אין ואעפ״כ רחמים. נמדח
 אחי סיים נרחמים. לו ממעטים טונים. במעשים והממעט מיונים. רחמים לו נותנים עונים
נ אס נדון. הוא אדם של מעשיו יונ לפי והכל ו  וימנ״ס חייב. עונוס רוג אס זנאי. זכיות י
 ולא לפניו. גלוי הכל לעשוה שעסיד ומה שעשה מה אדם נני מעשה כל צפוי. הכל פירש

רשע. או צדיק שיחיה במעשיו מוכיח הוא א״כ האדם שיעשה מה יודע שהקניה כיון האמד
נטונ הוא שנן וכיון כלל שיכריחהו דני שם ואין ורע טוג לעשות נידו נתונה הישות כי

 שיענם. ראוי ניצינו חטא שהחוטא לצדיקים טוב שכר וליתן היסעיס מן להפרע נדון העולם
 נופל שאדם מה לפי המעשה. רוב לפי והכל שני: שיקנל ויאוי ניצונו צדיק הי' והצדיק
 נמאס לצדקה זהוניס מאה המחלק דומה שאינו מיונה. סכרו כך הטונ כעשייה ומתמיד
 ס׳ על לא אנל המעשה יונ לפי והכל הוא ימנ״ס וגיסה אחת. נפעם אותם לנוהן פעמים

 סמן דעסנעי לאסי ניה עינין אימן נם דני יגלוהי נערנון. נתון הכל (טץ) המעשה:
j מונילין
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תבת. והיד פתוה. והפנקס מקיף♦ והחנוני פתוחה.  ללות הרוצה וכל כו

 מדעתו. האדם מן ונפרעין יום. בכל תדיר מחזידין והגבאין וילוה. יבא
ל אמת. דין והדין שיסמוכו. מה על להם ויש מדעתו. ושלא כ ה  מתוקן ו

?) לסעודה ץ דרך אין תורה אין אם אומר. עזריה בן אלעזר רבי ג(י  אי
מה אין אם תורה. אין ארץ דרך אץ אם  יראה אין אם יראה. אין חכ
 קמח אין אם דעת. אין כינה אין אם בינה. אין דעת אין אם חכמה. אין
ה. אין ר ם תו ת אין א ר מח אין תו א :ק ת הו ל אומר הי  שהכמתו כ

 מועטין. ושרשיו מרובין שענפיו לאילן דומה. הוא למה ממעשיו מרובה
ל והופכתו ועוקרתו באה והרוח ה שנאמר פניו. ע הי ה כערער ו  בערב

ם ושכן טוב יבא כי יראה ולא רי ר ב- ה ד מ א מלחה ארץ ב ל שב. ו  ת
 מועטין. שענפיו לאילן דומה הוא למה מחכמתו מרובין שמעשיו כל אבל

ל שאפילו מרובין ושרשיו ת כ חו רו ם ה ל עו ת שב או ת ב שבו  אין בו ונו
 ישלח יובל ועל מים על שתול כעץ והיה שנאמר ממקומו. אותו מזיזין

א שרשיו ל ה ו א ר א כי י ב ת רענן עליהו והיה חום י שנ ב ת ו ר צו  לא ב
 קינין אומר. חסטא בן אליעזר רכי (יח) 5 פרי מעשות ימיש ולא ידאג.

דה ופתחי ת נופי הן הן נ ה פרפראות וגימטריאות תקופות הלכו מ חכ : ל
לפיכך ישראל את לזכות י!וא ברוך חקדוש רצה אומר עקשיא בן חנניא רבי

: ויאדיר תורה יגדיל צייקו למען חפץ יהוה שנאסר ומצות תורה להם הרבה
פרק

עובדיה רבינו
 ולוקח־ס סם נכנסים אדם ונני פתוחה החנות ומיסה; יסולין פרוסה. ומצודת יתיה: מונילין
 והקניית יוס. ננל חופאיס אלס נני כך לניול. הנא לכל ומאמין .cמקין והפנוני גהקפה;

 שלא כותנת והיד ישכח: שלא כדי ההקפות לכתונ פתוח. הפנקס ננסס: גא ננד לתם ממתין
 כוהנה: והיד אמר לכך הכל נוהג ואינו טרוד שהחנוני פעמים פתוח שהפנקס אעים מאמר

 נרצונו: שלא לליות מוכרח אדם שום שאין דלעיל כתונת והרשות היינו וכוי. ללות הרוצח כל
 ושלא דנחניו יפה ואומר חונו את שזוכר פעמים לדעתו רעיס; ופנעיס יסויים ותגנאיס.

 שיסמכו מה על להס וים הוא: נלוך מקום של דינו כנגד תגר וקורא ששכח פעמים לדעתו!
 מעשיו על נסמכים הן הללו חיסורים כן פנקסו! על נאמן שהוא חחנוני ועל תסנקס! על
 דין וסדין האדם; מן נשכחים שהס פי על אף הוא! נרוך חמקוס לפני הנזכריס אדם של

 ישעיס ואחד צדיקים אחד לסטודה׳ מתוקן והכל נריותיו: עס נטיוניא נא הקניה שאין אמת!
) חונן; אח מהן שננו לאחי לעוה״נ חלק לחס ים ן י  ומתנו משאו אין וכו! חורה אין אס (

 וכוי. דעת אין אם ממנו: משתכח שתורתו ?וף וכוי׳ אין דרך אין אם סנריוח; עם יפה
 ואס טעם! לו מלאה אינו אנל דני מתוך דנר שמנין ונינה לדנר! טעם שמצא הוא דעת
 ומכל ידעו׳ לא כאלו דני של טעמו ידע שלא אחי נינת אין לדני טעם לתת דעת אין

 שא<ן מי תויה. אין קמח אין אם דעת: אין נינה אין אם לפיכך קודמת היא הנינה מקום
 הואיל שנידו הקמח לו יועיל מה קמח אין חורה אין אס נתויה: יעסוק היאך יאכל מס לו

 קרויין העוף קיננוח קינין׳ (יח) נרענ מת והי׳ קמח לו הי׳ שלא לו נוס חורת נו ואין
שמעשיה טולה או ננדנה חונה נחערנו אס כגון חמורות הלכות נתן וים צפוי קן לשון קינין

למעלה



אבותרביעי פרקפרמי

רביעי פרק
א) מד הכם איזהו אומר זומא (  מלמדי מכל שנאמר אדם מכל הלו

שכלתי ה עדותיך כי ה ה ר איזהו לי. שי מ ש נ ת הכוב  יערו א
ם ארך טוב שנאמר פי  עשיר איזהו עיר. מלוכד ברוהו ומושל טגבור א
שטה  אשריך לך. וטוב אשריך תאכיל כי כפיך יגיע שנאמר בהלקו ה
ם לך וטוב הזה. בעולם ל עו מכבד מכובה איזהו הבא. ב ת ה ת א ריו ב  ה

 לטעוה רץ הוי אומר עזאי בן (כ) :יקלו ובוזי אכבד מכבדי כי שנאמר
ה : עבירה גוררת ועבירה טעוה גוררת שמעוה העבירה מן ובורה קל

הוא
עובדיה רבינו

 עד לשמור וציינה וסהה שלנדה נדה הלכוס נדה. ופתחי למטה: שמעשיה נחטאת למעלה׳
 מצוה: בזמנה טבילה האומר לדברי סנילוס צ״ה לטבול צריכה שהיא ופעמים לפהחה שהחזיר

 המזלות מהלך ענין תקיפות. שני: עליה שמקבלים שבעייפ הורה עיקר הלנוה׳ גופי הם והן
 הסעודה בסוף לאכול שינילין הפרפראוה כתו לחכמת. פרפראות האותיות: חשבון גמטייאוה

הבריות: בעיני בעליהם את מכבדות הללו החכמות כך תענוג. דרך לקינוח

( א ) p /א מ ל  שם על אוחו קויין היו רני שיקיא נסמך ולא ימים האריך שלא לפי ל
 שראוי חכם איזהו קאמר הכי חנם׳ איזהו שמעון: שמם ושניהם עזאי בן וכן אביו. '

 ולומר כבודו על חס שאינו שכיון ממנו קטן שהוא ואע*פ אדם. מכל הלומד בחכמתו: שיתהלל
 מכל שנאמר בה ולהתפאר להפיהר ולא שמים לשם היא שחכמתו הדברים ניכרים הקטנים• מן

מלמדי מכל תורת למד הייתי כלומר לי. שיחה עדותיך כי דקרא וסיפא השכלתי מלמדי
היתה כוונתי שכל לי שיחה עדותיך כי לכבודי חושש הייתי ולא ממני הקטנים מן ואפי׳

 איך טוב שנאמר יצרו. את הכובש בגנויחו: שיתחלל שיאוי גבור איזהו וכן בלבד: לשמים
 מלוכד כשבא ברוחו מושל וכן הטבע. רנות מצד לא היצר כיבוש של הגבורה מצד הגי אפים

 ואינו ברוחו מושל נו׳ המורדים האנשים לידו ובאו העיר אח שכבש שלאחי המלך מן עיי
 דניים ששלשת לפי מכובד. איזהו נחלקו: השמח בעשרו. להתהלל הראוי עשיר איזה הורגן:
 בעיני מעצמו נכבד ר.וא נהם הזוכה והעושר והגבורה החכמה שהם לעיל שנזכרו הללו טוניס
ס. יכבדוהו לא הבריות אם ואן: ואדם. אלתיס נו שיש מי ואמי לזה. הסנה חני לכך נענוי
מכבדי ני הבריות: אח יכבד מאקייס. מוננד ויהי׳ יעשה מה נעצמו נכבד והוא הללו המדות
 אלא נביא לא בעולמו שביה מה וכל הכבוד מלך שהוא הקביה ומה ק״ו והדנייס אכבד.
 אמי לא הקנ׳׳ה של ענוסנותו למדנו יקלו. ובוזי ודם: לנשי ק״ו מכבליו את מכבד לכבודו

 שמלה (ב) לאוי; ומקללן שנא׳ יותי הקפיד הצדיקים ובכבוד מעצמם יקלו אלא אקלל ונוזי
 נענייות והמתחיל אחיות לעשות לו נוח אחת מלוה העושה עולם של יזנהגי כך מצור. גורית
 שעשה מי ניד ומזמינים מסייע■[ השמים שמן מצוה. מצוה ששכר ועוד מהם׳ לפרוש קשה
 אחי פירוש וכוי. ענייה שנר וכן שתיהן טל שכר לו לתת כדי אחרת שיעשה אחת מצוה
 בפני למצוה לו נישב רמצוה בעשיית והתענג משתני שאדם מה שכל מצוה. מלוה ששכר
ה ושכר בעשייתה: שנהנה וההנאה העונג ועל שעשת המצור. על שכר ונוטל עצמה  עניי

ולוקה עצמה בפני עניית לו נקשבת הענייה בעשיית לאדם לו שמגעת וההנאה והשכר ענייה
על



אבותרביעי פרקפרסי
ל כז תהי אל אומר היה הוא 0(  דבר לכל מפליג תהי ואל אדם לכ

ם לך שאין ד ח לו שאין א ע ם לו שאין דבר לך ואין ש קו  רבי (ד) :מ
; אנוש שתקות רוח שפל הוי מאוד מאוד אומר יבנה איש לויטס ה מ  ר

חלל כל אומר. ברוקה בן יוחנן רבי מ תר שמים שם ה  ממנו נפיעין בס
ל מזיד ואהד שונג אחד בגלוי. לו ח אל רבי (ה) 5 השם כ ע מ ש  אומר. י

מד ת על הלו מד מנ ת על והלומד וללמד ללמוד בידו מספיקין לל  מנ
מד ללמוד בידו מספיקין לעשות.  אומר צדוק דבי : ולעשות לשמור ולל

ש אל ל הצבור. מן תפרו א ש ו ל דדיינין. כעורכי עצמך תע א שם ו תע
עטרה

עובדיה רבינו
) נעסייפה: ל3קי0 וההנאה השכל ועל שעשה ירה3הע על ; ן  לומר ארם לנל ז3 תהי אל (
 רחוק האמל הל עלי׳. לחוש שיש דנל לכל מרחיק מפליג. החי ואל לי: להזיק פלוני יוכל מה
) :ממנו לדאוג ואין שיהיה הוא ף  הדרך מדוש שאל3ש אעפ״י לוח׳ שפל הוי מאיד מאד (

 הלוח שפלות של האהלון לקצה יפה אלא כן אינו הגאוה נמדת המשונחת. הוא האמצעית
 מינה! אינשי כדילי ולא ה׳3 נכשלים אדם ני3 שלוב ועוד ניותל׳ מאוסה היא שהגיוה לסי
) יתירה: הלחקח לה לעשות צריך לכן ך  ללמוד נידו מספיקין ללמוד מנח על הלומד (

 להיות נדעתו ואין כתולה פיסק תמיד להיות מנת עג הלומד פילושא והכי נלסינן וללמד!
 ליה דאנעי אע״נ חסדים׳ נגמילות עסק ולא נחולה דעס־ כלנא הנליוה עם חסדים גומל

 נעשית וסהיהמחשנתו וללמד ללמוד נידו מספיקין מקום מכל חסדים נגמיליח נחי לאעסוקי
 דעסק כאניי חסדים גומל נ״כ ולהיות כתולה לעסוק רוצה שהוא לעשות מנת על והלומד
 ולעשות. לשמור וללמד ללמוד ויזכה מחשנסו להשלים נידו מספיקין הסדים. ונגמילות נסולה

 ללמוד נידו מספיקין אין וגולסין לני! שיקרא נשניל ללמד מנת על הלומד מפלשיס ויש
 שלא נהם! להתגדל עמלה (תעשה) אל ועיקר: יאשונה נגלסא מצאתי תספריס רונ3ו וללמד!
 ולא לנא: הכנוד וסוף מאהנה למיד אלא נלאש! וישינוני לני שאקרא נשניל אלמוד סאמל

 קליום כמו נה׳ שהחפלנס מלאכה ממנה לעפות כדי תולה תלמוד ולא נהם׳ לחפור קידום
 מן שנהנה כמי שמיס נידי מיתה 3וחיי תולה׳ של נקדושתה מועל כן שהעושה גה לספור

 יפשעו שלא אותן שמשמרין נלנד׳ החנוקות שימול שכל נועלין תנזקות ומלמדי ההקדש.
 אנל הפעמים׳ פיקוק לתלמידים וללמד לפרוח סייג 3חל שאין פעמים׳ פיסוק ושכר ויזיקו

 כאשל ומשפפיס סקים אתכם ללמד ההיא נעת ה׳ צוח ואותי דכתינ ליפול אסור לימוד שכל
 אלא הדין! פיסק שכל ליקח אסור הדיין וכן נסנס! אתה אן> נסנס. אני מס אלהי! ה׳ צוני
 הדין! נעלי פענות לשמדע כדי מלאכתו מניפול סססיד כמה ניכר של.וא דנל לנד נפלה שכל

 לת״ח תולה שהתירה ומה נפלים! דיניו מזח יותר נופל ואס נשוה! משניהם שיפול ונלנד
 מסים מכל שיפפול וגם אום. כל קודם נשוק סחורתו שתימכר הוא הורה. מדנלי ליחנוס
 לו ויש עשיר הוא ואפילו עליו! ליתן הצנול חיינין גילגלתא כסף ואפי׳ וארגוניות׳ ועולים

 ניסולין׳ ומדוכא הוא חולה חכם תלמוד ואם שיפפלוהו׳ כדין לשאול הוא ■יכול סרנה מרון
 הנאות נכלל זה ואיי שיפול! עליו מצות תורתו׳ כנוד מפני גדולות מנות להניא העם ומרכין
 פרנס עליהם חצנול אותו שמינו ת״ח וכן אחלת! נדרך לחתפרנס לו אפשל ואי הואיל מד׳׳ת

 יותר. הלנה שכל ואפילו פלס מתם ליקח לו מותר צניל׳ נצלכי ומתעסק תשדר לאש או
 נעיניהס. ומאוייס וילאו גלול יחי׳ כך ומתוך נליוח מזונותיו שיהיו כוי פרנסתי. מכדי

הן גדאסנחן אחיו (שיהיו) מאחיו גדלוהו חכמים ודרשו מאחיו. הגדול ניה דכחינ גדול ננ
חגסניס



טואבותרביעי פרר!פרהי־
ם, להפור קרדום ולא בהם. להתגדל עטרה ה ל היה וכך ב ל  אומר. ה

א ודאשתמש ת הא הלף. בתנ מד ה כל ל הנ  הייו נוטל תורד־ו. מדברי הנ
 על מכובד גופו התורה את המכבד כל אומר. יוסי רבי (ו) ; העולם מן

חלל וכל הבריות. מ ת על מהולל גופו התורה. את ה ריו ב  רבי (ז) : ה
ת וגזל איבה ממנו פורק הדין מן עעמו החושך אומר בנו ישמעאל ע מ ש  ו

 אל אומר היה הוא (ח) ג רוח וגם רשע שוטה בהוראה לבו והגם שוא.
 שהן דעתי קבלו תאמר ואל אהד. אלא יחידי דן שאין יהודי. דן תהי

 מעוני. התורה את דמקיים כל אומר יונתן רבי (ט) : אתה ולא רשאין
 :מעוני לבטלה מופו מעושר התורה את המבטל וכל מעושר. לקיימה סופו

רה. ועמוק בעמק ממעט הוי אומר מאיר רבי (י)  בפני ■־וח שפל והוי בתו
ם אדם. כל א ת ו ל ט ̂ים כנגדך. הרבה בטלים לך יש התורה מן ב ו

מלת ע
עובדיה רבינו

 היתה חסיווה מדס מזח. נמנעים שהין הראשונים וחכמים משלחן. אוחו מעשירים הכחנים
) הדין: מן לא אכל כחם ן  ומראח שנחורה והיסיוח הסשרוח חדולש חחורה. אח המכנד כל (
 נמי אי מזה. גדול מורה כנוד לך אין לנטלה. דני כה שאין לומר וקוץ קוץ כל על טעם

 חן: החורת אה מכנד ככלל אלו כל כה. והעוסקים תורה לומדי ומכנד חורה סטר המכנד
 שיתפסרו: הדין לנעלי אומר נמי אי ממנו. גדול שיש כמקום הדין. מן עצמו החושך (ץ)

 וגזל :נזכוחו הפך לא נלני שאומר לדיין שונא חייב דין מניח שהיוצא אינה. ממנו פורק
 חייכ שאינו למי שנועה יחיינ שמא שוא. ושנועה :ידו על נא שנזל ונמצא הזכאי יחיינ שמא
 האומר כגון שוא שנועת שקר לשנועש הנא קרי נמי אי שוא. שנועת לידי מניא ונמצא נח.
 המחנה. ונלא עיון נלא כהוראה. ננו והגס :לשוא מפיו יצאו שנועה דנשעח ולוה. לויתי לא

( ח  שאפילו הוא החסידות מדרכי לדין. יכול מומחה שיחיד אע״פ יחידי. דן תהי אל (
 נעלי קנליהו אנל לדיין עליהם הדין נעלי קנלוהו כשלא ודוקא יחידי. דן יהי לא מומחה

 יחיד שהוא הקנ״ה אמד. אלא יחידי דן שאין :חסידות מדרך ואפילו יחידי דן עליהם. הדין
 שלכם qהצירו ונלא מומחה. שאני דעתי קנלו עליך החולקים לחנייך תאמר ואל :נעולמו
 ע״פ הדין שיפסק ראוי עמך אותם וצרפת הואיל אחה. ולא רשאין שתן :לדין יכול הייתי
) = הרניס ט  לעסוק כדי ממלאכתו ומתנטל למזונות דחוק שהוא מעוני. התורה את חמקייס (
 לכאן ופעם לכאן פעם לנו ליתן צריך הממון רונ מחמת מעושר. התורה את המנטל :נחויה

‘ויהי ומלאכתך סחורתך מעסק המעט נעסק. ממעט הוי (י) נחורה: לעסוק פנאי לו ואין
עיקר

ישראל בית
מלגיש וטהור קדיש שהוא ומי ב״ן ל״ס החולה אח המכבד כל אומל יוסי ר׳ (ו)

הבליו׳ הבליוח. על מכיבד גופו
 בזוה״ק שמבואר כמו העולמוס כל הם

 לביהכ׳׳כ והולך וחפילין הטלית כשלונש
 קדישא. למלכא בלא דין עליו מכליזין

״בלג״ש ״נהלך ה׳ בבית בסקוק וכמרומז

 כנ״ל: הרגשה לשין ברג״ש וזהו בזה.
 בעסק ממעט הוי אומר מאיר ר׳ (י)

 ואס כו׳. בחולה ועקוק
 עמלת ואס כו׳. בטליס לך יש בטלת

בו׳. לך ליחן הלבה שכר לך יש בחורה
גראס



קפדהי אבותרביעי פי
ת ל מ ת ע ר תו ) : לך ליתן הרבדו שבר לו יש ב א '  בן אליעזי־ רבי (

שה אומר. יעקב ט לו קונה אחת מצוה העו קלי  עבירה והעובר אחה. פי
ה אחד נ ה אחד, קטיגור ליי קו ב שו שים ת מע ם ו בי  מפני כתרים טו

ר יוחנן רבי : הפורענות דל סנ  שמים לשם שהוא כנסיה כל אימר. ה
ם סופה קיי ת ה ) ג להתקיים סופח אין שמים לשם ושאינה ל ב י  רבי (

דך כבוד יהי אומר שמוע בן אלעזר מי שלך. עליך חביב תל  וכבוד כ
בי (יג) : שמים כמורא רבך ומורא רבך כמורא חברך  אומר יהודה י

ד. זהיר הוי מו תל שה אומר שטעון רבי :ץדון עולה תלמוד ששגגת ב  של
ם תיי תר הם. כ טוב שם וכתר מלכות. וכתר כהונה. וכתר תורה. כ

עולה
עובדיה רבינו

 ממך קטן ססוא ממי אפילו ללמוד אדס. נל גפני יוח פפל והוי :נהולח עשקך עיקר
 גטליס כמה געולס ים אחר פירוש לגטלך. שישייעו כנגדך. הרנה נטליס לך ים :נמנמה

 עמלה ואס ;פולעניח עליך יניא הקנ״ה ידם ועל נטליס שהס רעוה וחיות הרשעיס שהש
 פולענוח. מדת על סונה מדה יתירה ונזה שליח. ידי על ולא שנלך ישלם עצמו הוא נסורת.
( א י  שהוא ושניגול תגי. קולא קטיגור ולשין לע מליץ קטיגור. :טונ מליץ מלאך פיקליט (

) :תגי שונא פירושו קטיגיל. היפך ב י מצינו שכן כשלך. עליך חנינ תלמידך כנוד יהי (
רנך. כמורא חניך וכנוד לו: שוה עשאו אנשים לנו גיור תלמידו ליהושע שאמי נמשה
 לנך ומולא אדוני. לי׳ וקרי הי׳ נשנים ממנו גדול ואחיו אדוני ני למשה אהרן לי׳ דאמר

 נהקנ׳׳ה מרדו כאלו נך שמרדו העולם מן כלס כלאם. משה אדוני דכתיג שמיס. כמורא
) כליה: וחיינום ע  עולת תלמיד ששגגת וכהלכה: נדקדוק למידך שיהא נתלמוד. זהיר הוי (

 מעלת תקנ״ה האשור את להתיר ותנא נלמודך דקדקת שלא מתוך נה־ראה תטעה אס זדון.
נהם לנהוג התורה שחיינה נתורה הפתוניס הס כתרים שלשת מזיד: עשית כאלו ידך על

נית 3כתו כהונה כתר :חכמה שקנה זה זקן פני והדרת ניס כתיג תולה. כתר :ננוד
 :עליך אימתו שתהא מלך, עליך תשים שוס ניה כתיג מנכות. כתל :לך יהי׳ קדוש וקדשתו

 כתר לו מצינו לא מעשיו. מחמת טונה ושמועתו טונים מעשים נידו ש־ם מי טוג. שם וכתר
צריכים כתליכ׳. השלשה שכל כולם. גני על עולה והוא כנוד. נו לנהוג חייניס שיה־ו נתורה

בית
 הקי״ה שאין שאמרו ע״ל לפרש ונראה
 אלקיס ויקרא כמ״ש הרע. על שמו מייחם
 ולחשך רק כסיב לא ובחושך יום לאור
 ובחושך ויקרא כתיב באור וגס לילה. קרא

 בעונש ולכך יו״ד בלא קרא רק כתיב לא
 הכתיב כמאמר הרבה בעלים לך יש אמר

 את ממית עצמו תרעה רע, רשע חמותה
 הרבה שכר לו יש אמר בשכר אבל הרשע.
רצונו: לעושי השכר נותן בעצמו שהוא

ישראל
 הם כתריס ג׳ אומר שמעון רבי (יג)

 כתר חורה׳ כסר
 עולה טוב שס וכתר מלכיה. וכתר כהונה

 עובד אדם אס דהנה הפילש י״ל ע״ג.
 לענוד צריך בתפלה הן בתורה הן ה׳

 חורה כסר וזהו ויראה. אהבה בבחינת
 וכתר תירה. מלשון יראה מדריגת שהוא

 וכתר דזקד. בחינת אהבה תיא כהונה
דהיינו האלו כתריס ב׳ שעל ר״ל מלכות.

אהבה



טזאבותרביעי פרקפרר,י
 ואל הודה. למקום גולה הוי אומר. נהוראי רבי (יד) :גביהן על עולה

:תשען אל בינתך ואל בידך. יקיימוה שחבריך אחריך תבא שהיא תאמר
רבי

עובדיה רבינו
 עממיא בני ייתון ניומא אמרינן הוא כ״ג ואס לנזוייה. שיי שוממנית יסני הוא ת״ח שאס לו.

 מלן ואס ואהרן. עובדי עבדין דלא לשלס אהין בני ייתון ולא לאהרן. עובדי דעבדין לשלם
ד) עמך: מעשה בעושה האור. לא בעמך ונשיא כחיב הוא. י  אם הורה. למקום גולה הוי (
 עביה כשיבואו שחבריך תסמוך ואל בידך. יקיימוה שחברך לכאן• יבואו ח־.מים תלמידי אין

בעצמך אתה גולה הוי אלא הלב. מן הם שלמדו מה מהם שתלמוד בידן התורה יקיימו הרב
למקום

בית
 השם לח להמליך צריך ויראה אהבה

 מאחר בא שהכל ויהשוב עליהם. יח׳
 האלו הכחריס לך הכוהן הוא כי ית״ש

 בחפלה שחקנו יכמי אוחי. וליראה לאהבה
 לאהבה לבביכו וירוד יח׳. מאחו לשאול

 ובהיוח מלכוח כחר וזהו שמך. אח וליראה
 גביהן. על עולה עיב שס כהר אזי כן

 ככ״ל: גביהן על שורה הקב״ה של שמו ר״ל
בי (יד)  למקים גולה הוי אומר נהוראי י

 חבא שהיא חאמר ואל חורה
 אצל חלך בעצמך שאחה ר״ל אחריך.

 השומע דומה אינו כי ממנו. ללמוד הרב
 אומר שהרב שעה3 כי כו׳. הרב מפי

 מחפשני אז מוקר. ודברי חורה דברי
 של השכל עומק וגם מוקר הדברי ממנו
 בעצמו שהוא החנא הזהיר וע״ז הרב•

 בעצמו אם כי ממנו. ללמוד הרב אל ילך
 עומק עם שכלו יחחבר אז ממנו יצמוד
 חבא שהיא חסמיך ואל הרב. של השכל

 באם כי בידך יקיימוה שחבריך אחריך.
 רק שכלו יחחבר אזי החלמיד מפי ישמע
 חרב. של לשכל יגיע ולא החלמיד לשכל

 חאמר שאל ר״ל השען. אל בינחך ואל
 הרב: של השכל אל חגיע שבעצמך

דחנה חורה. למקום גולה הוי א״י

ישראל
 הלכה אומר אדם דאם בירושלמי. נאמר
 בעיניו ידמה אמורא או חנא של משמי
 למשל כנגדו. עומד השמועה בעל כאלו

 מאיר ר׳ אמר או רבא אמר אומר אם
 עומדים בעצמם הם כאלו בעיניו ידמה
 ה׳ וידבר אומר ואם מחם. ושומע כנגדו
 לנגדו עומד כביכול ה׳ כאלו בעיניו ידמה

 יח׳. להשם עצמו ויחחבר ממנו ושומע
 וזהו החורה. פנימיוח לידי לבא יוכל עי״ז

 למקים גולה הוי נהוראי ר׳ של הפירה
 חראה חורה לומד אחה שאם ר״ל חורה.
 שיצאה מי של ושורש למקים גולח שחהא
 שהי׳ וכמו כדפרישיח. החורה ממנו

 כמאמר מאיר ר׳ היה שהוא ממש מדריגחו
 מאיר ר׳ אלא שמו נהוראי ר׳ לא חכז״ל
 שמנהיר נהוראי ר׳ שמו נקרא ולמה שמו.
 מאיר ר׳ של ובחורחו בהלכה. ח״ח עיני
 לאו ר״ל באל״ף. אור כחניח כחיב הי׳

 שר״מ מה שכל אלא שלו. בק״ח דויקא
 כחכוח כי אור כהכיח כחוב חי׳ לומד היה
 כמו שהוא הורה. פשיעי כקרא בע׳ עור
 הי׳ מאיר ר׳ של ובחורחי פרוקה. עור

 של שהאור ר״ל באליך. אור כחניח כחוב
 פנימיוח לומד והיה בו. שורה היה הש״י

חמיד: החורה
רבי



אבותרביעי' פרקפרר,י
שלות לא בידינו אין אומי־ ינאי רבי (טו)  מיסורי ל׳א ואף הרשעים. מ

שלום מקד-ם הוי אומר. חרש בן מתיא רבי :הצדיקים ל ב  והוי אדם. כ
ם אומר יעקוב רבי (טז) • לשועלים ראש תהי ואל לאריות. זנב ל עו  ה

ם בפני לפרוזדור דומה חזה ל עו א. ה ב כדי בפרוזדור עצמך התקן ה
ה הוא (יז) :לטרקלין שתכנם מי הי ה או פ ה י ע ת ש ח ת א ב שו ת  ב
ת שעה ויפה הבא. העולם היי מכל הזה בעולם טובים ומעשים ח  של א

ה: העולם חיי מכל הבא בעולם רוח קורת בן שמעון רבי (יה) הז
שעת חבירך את תרצה אל אומר אלעזר שעה תנחמהו ואל כעסו ב ב

שמתו
עובדיה רבינו

ן3שח אחי פירוש הרג. מפי לשמוע הלמיד מפי שומע דומה שאינו 3הי למקום י  יקיימוה י
 אתה שאפילו נידך. יקיימוה שחנליך תורה. למקום נולה הוי לך אומי אני מה מפני ליך.̂’

 והיינו עעהם. ומהן שהשא חנייך ע״י אלא ך3 ההורה התקיים לא ־ותל.3 ומפולפל חייף
) ’הםען• אל ינחך3 ואל דמסייס ו ט  ה!ה י3הד אין כלומר ידיה3 הו׳ לא נמו ידינו.3 א־ן (

 זמן3 לנו אין פ״א *סורים.3 מדוכאים הצדיקים מת ומפני צלחה. רשעים דרך מדוע לנו ידוע
 מן לא ואף 3העוה״ מן לערדן כדי לרשעים להס ״ה3הק שרגיל ותשקע משלות לא הנלות

 יצאנו כלומר סויה. עול3 הן3 שאין ה.3אה של יסורים שהן לצדיקים המיוחדים היםויים
אינן שלנו שהיסורים הגענו. לא צדיקים ולכלל לרשעים שיש השלוח לנו שאין רשעים מכלל

לאריות 3זנ והוי שיק:3 לנוי ואפילו אים. לכל שלום מקדים הוי הצדיקים; כיסויי אהגה של
ץ) מ^ה לקעניס לשועלים. ראש ולא ממך: לגדולים ט  אולם תרגום שעי. ית3 נפיוזדוי. (

 לעולם שהזנה כד־ הזה עולס3 עצמך התקן אתת כך המלך. 3מוש מקים ערקלין. פרוזדורא:
 הנא. העולם מיי מכל עונים; ומעשים תשונה לצורך נהשונת. אחת שעה יפה (יץ) הנא;

 לקנל אלא הנא העולם שאין לאדם מתנים עונים ומעשים ההשונה אין זמן שנאוהו לפי
 לכו’ פ:י דנתיג כעסו. נשעת חניך את תרצה אל (יח) :הזה נעולס שקיים מת על שני

נשעה חנממהו ואל ;זעם של פנ׳ס שיענרו עד המתן למשה הקנ״ה לו אמי לך. והניחוחי
שמחו

ישראל בית
לא בידינו א־ן אומי ינאי רבי (טו)

 מיסורי לא ואך הישעיס. משלות
 דרכי לנו לומד הי׳ ינאי דר׳ נראה הצדיקי׳
 יכיל אני האין האדם יאמר דאל תשובה.
 והאין נמור ישע ואני תשובה לעשוח
 בידינו אין אמר וע״ז תשובה. לי מועיל

 גמור כישע עצמו יחזיק לא ולכן כו׳
 מיסורי לא ואך תשובה. לעשות ויראה

 לצדיק עצמו יחזיק דאל ר״ל הצדיקים
ואך אמי לזס תשיבה. לעשות ליין ואיני

 עצמו יחזיק שאל הצדיק־ס. מיסורי לא
 אלא צדיק שהוא כ״כ גדולה במדריגה

 באמת ויוכל בינוני במדח עצמו יחזיק
תשובה: לעשות

 אחה שעה יסה אומי חיה היא יץ)
 שעה י״ל בעוה״ז. ומע״ע בתשובה

 שאדם וי״ל כי׳ הבל אל וישע מלשין היא
 וכמאמר רגע. במעט תשובה לעשות יכול
 גמור צדיק שאני ע״מ לאשה האומר חז״ל

שמא לקידושיו מוששין גמור ישע ונמלא
הרהר



אבותרביעי פרהפרסי
 לראותו תשתדל ואל נדרו. בשעת לו תשאל ואל לפניו. מוטל שמתו
 תשמח. אל אויבך בנפול אומר. הקטן שמואל (יט) ג קלקלתו בשעת

אפו: מעליו והשיב בעיניו ורע יי יראה פן לבך. ינל אל ובכשלו
אלישע

עובדיה רבינו
 לנחמו השיה מלאכי נקשו מהאנל. הקסה הי׳ כביכול החורנן שנשמה לפניו. מונול סמהו
 לו להתיר פהסים למצוא נדרו. נשעה לו השאל ואל לנחמני; תאיצו אל משינן הקדש ורוח

 תמצא לא ושונ נדדתי. דהכי אדמתא יאמר לו שתמצא ופתח פסח כל מל שאז מפני נדרו את
 ואח*כ תמתין אלא מיד תתחנן לא לארץ. יכנס שלא למשת הקנ״ת כשנשנמ ומצינו פתח. ט

 ״■אתה וכן אדס. מכל מתנייש שהוא לפי נחנוא כשנסקלקל קלקלתו. נשמת ;להתחנן תתחיג
 להס וימשו דכתינ חגורות. שמשו מד (הקנ״ה) מליהם נגלה לא הראשון אדם כשחנוא מוצא

) = אלתים ה׳ קול את וישמעו ואח״ה סגורות ט י  נמשלי. הוא פסוק תשמח. אל אוינך נכפול (
 שעשיתו נעיניו ורמ ס׳ יראת פן זו: נמדה איס נני להוכיח רגיל הי׳ הקנון ששמיא, אלא

והשיג אלא ושב נתיב מדלא אפו. ממל־ו והשינ סאותך; למלאות שלוחך הוא כאלו נלננך
משמע

ישראל בית
 חונואים יסמו כתיב מי סכז״ל כמאמר יוכל רגע בממט לך הרי חשובה הרהר

 חטאיו על שיסמרמר אלא חשובה לעשות
 שכחב וכמו עוד. יחטא שלא עליו ויקנל

 כ״כ חשובה לעשות שלריך הרמב״ס
 גדולה. וחרטה בוידוי חטאיו על ויתמרמר

 יחטא שלא עליו יעיד בעצמו שהש״י עד
 בחשובה אחת שעה יפה הפירש וזהו עוד.

 יכול רגע במעט ר״ל בעוה״ז. ומעש״ט
 הש״י אל עצמו ילישב חשובה לעשוח

 שכתב באופן יהי׳ שהתשובה ר״ל בעוה״ז.
 וזה עליו. יעיד בעצמו שהש״י חרמב״ס.
 ב״ה שהש״י ר״ל הז״ה. בעולם הפירוש
 שלא עליו יעיד ואכוהו אלי ז״ה שנקרא

עוד; יחטא
 אויבך בכפול אומר הקטן שמואל (יט)

 אויבך כוי. תשמח אל
 לשכאוח׳. ומהראוי עבירה שעובר מי נקרא

 תשמח שאל התנא הזהיר ואעפי״כ
 לאהוב האדם צריך באמת כי בנפילתו.

שבו הרע שישנא רק מישראל. כ״א

 שאפילו בדעתו ויחשוב כתיב. חטאים
 שנולד מחמת היא זה אפשר עבירה. עובי
 אולי במזלו. אני כוליתי ואם זה במזל

 שמצינו וכמו חלילה. ביותר חיטא הייתי
 הוית אולי מאיר לר׳ המלך מנשה שהשיב

 והיית גלומא בשיפולי כקטיח הויח התם
 שזמן מחמת וזהו ע״ז. לעבוד אמרי רץ

 ההוא בעת היצה״ר חאות והי׳ גרמא
 ר׳ על הכלדאי שאמרו וכמו ביותר. לע״ז

 בזה נולד כי גנב להיות שמוכן טרפון
 בודאי כי בטוב בחר הוא אך המזל.

 הוא האדם כי נחונה. הבחירה אעפי״כ
 ולזה לטוב. עצמו להכריח בחירה בעל
 כי זכות לכף חבירו אח לדון כ״א צייך
 גרוע הייתי ואולי זה. במזל כולד היא

 להיות ויוכל במזלו. נולדתי אם ממני
 וכן ממני. יותר במעלה עתה לעת שהוא

 אדם. מכל גרוע א״ע שמחזיק הצדיק דרך
על פירש אלימלך בנועם שמבואר וכמו

פשוק



אבותרביעי פרקפרקי
 כתובה לדיו דומה, הוא למה ילד הלומד אומר אבויה בן אלישע (כ)
 : מחוק נייר על כתובה לדיו דומה הוא למה ץקן והלומד הדש. נייר על

 למה הקטנים מן הלומד אומר. הבבלי כפר איש יהודה בר יוסי רבי
 הזקנים מן והלומד מנתו. יין ושותה קהות ענבים לאוכל דומה, הוא

 אל אומר רבי :ישן יין ושותה בשולות ענבים לאוכל דומה. הוא למה
מה אלא בקנקן תסתכל וישן ישן. מלא חדש קנקן יש בו, שיש ב

שאפילו
עובדיה רבינו

 גלסח כך מתקייס סחוא חלם. ניי־ על (כ) :עליך ויסיני ך3אוי מעל יסילהו משמע
 חכמת כן השעים אר. ומקהויז צלכן כל יהנסלו שלא קהות. ענכים מכסנעם: אינה הילדות

 ששמליו מגתי. יין הלנ. על ועתישבים מתקבלים דבליו ואין צלכה. כל נתישבח לא הילד
 בקנקן. תסתכל אל אומל לבי ;בה ים ספיקות תעלובת הילד חכמת כן בתוכו. מעולביס

ילד ים כך ישן. יין מלא חדש קנקן שיש כמו כי ואמל יהודה בל׳ יוסי אדדבי פליג לבי
שטעמו

ישראל בית
 העיקר ר״ל השמה. אל אויבך בנפול א״י למה אדם לנפש טמאים אנחנו פקוק
 ובאם היצה״ר שהוא ידוע האויב ואמרו גדולים צדיקים היו שהם נגרע
 או מצוה איזה ועושה היצהיר כובש אדם יומר גרועים נהי׳ למה ר״ל נגרע למה
 שבבר לומר ישמח אל בכוונה. מחפלל מוה׳ מ״ו כבוד אצל וכשהייהי אדם. מכל

 וכו׳. ה׳ יראה פן הנ׳׳ל האויב כבשחי גרוע שהוא אומר שהיה שמעחי אלי־מאך
 היצה׳׳ר: כבש שכבר לאדם כשידמה ר״ל בידאי כי אומו ושאלמי אדם. מכל יותר
 אליו. מקורב והוא הבוב״ה גדולת ורואה להיות יוכל והאין שלם בלב זה אומר הוא
עצמו שמדמה המחשבה זה ר״-ל בעיניו ורע בדקר שמדקיר מי למשל לי והשיב זה.
 בדקר דוקר ואם כ״כ. להזיק יכול אינו עב
 למרחוק. והולך ביותר הוא הדקירה אזי דק
 מלילה ממורות עבירות שעושה מי הוא בן

 להצדיק שמזיק כמו כ״כ לו מויק אינו
ביותר: הקלה העבירה

 רע הוא ה׳. ועובד היצה״ר כבש שכבר
 האדם ויפול אפו מעליו והשיב ה׳. בעיני

 בעיניו:!עדיין ידמה תמיד רק ממדריגתו.
 תמיד היצה׳׳ר ומלחמות בחון. עומד

והבן: לנגדו,
ילד הלומד אומר אבוי׳ בן אלישע (כ) אלא נאמי לא ושב אפו. מעליו והשיב

 והשיב מאויבך שישיב ר״ל והשיב.
 לעבוד צריך הצדיק כי חוח והטעם עליך.

 כדי וידידות. ועריבות בנעימות ח׳ את
 בלב ה׳ אהבת ויכניס לה׳. הכל שיסבר

 שגס ואפשר ג״כ. ה׳ את ויעבדו כ״א
 בנפילתו תשמח אל לזה זה. גורס אתה

עליך: אפו ח׳׳ו והשיב כו׳. פן

לדיו דומה הוא למה
 לשוב שצריך ר״ל חדש. נייר על כתובה

ויהי׳ חדשים מוחין לו ויהי׳ בתשובה
שאסר ילד הלומד וזהו שנולד. כקטן

ויהיה ילמוד. אזי כילד הוא התשובה
 על ר״ל חדש נייר על כחובה לדיו דומה

: חדשים ושכליות מוחין
או



יחאבותרביעי פרקפרסי
והתאוה הקנאה אומר הקפר אליעזר רבי (כא) ביג אין חדש שאפילו

והכבוד
עובדיה רבינו

 וסהאוה. (כא) = הילדים מן הקנמה מעלה3 פחוהיס זקניס. ויש זקנים. כטעם שטעמו
אדם". ני3 דוהו3םיכ וד.3והכ הן;3 וכיוצא עילה.3ו ושהיה אכילה3 חאוהו למלאה קש3המ

חילוויס
ישראל בית

שילמוד מלמדינו שהחנא כפשוטו ׳ל . או
 זמן5 שמקדים מה וכל גילדוחו האדם

זה: בכלל
 הלומד אומר כו׳ יהודה בי יוסי רבי

כוי. דומה הוא למה הקטנים מן
 מהתלמיד. גדול הוא הרב דהנה לפרש יש

 יכול התלמוד אין ממנו גדול שהוא וגזה
 להרזזיק צריך וכן תכליתו. אל להגיע

 אם אבל ממנו. ללמוד יוכל ואז רבו את
 ולשכל למדריגת להגיע שיכול קנוי הוא

 והיי הקטנים. מן לומד הוא אז הרב.
 שמקהים קהות ענבים שאוכל כמי הוא

 בו שמעורב מגתי יין ושותה השינים
 השיניים לו מקהה לימודו כך השמיים.

 הרב שאמר וע׳׳ד קישיות. לו ויקשה
 ע״פ זצלה״ה זושא מו״ה המנוס הצדיק

 יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כי
 ודחז״ל הוא. צבאות ה׳ מלאן כ־ מפיהו

 צבאות ה׳ כמלאך הרב עליך דומה אם
 והקשה יבקשו. לא לאי ואס מפיהו יבקשו

 המלאך מכירים היינו אם בשלמה ז״ל הוא
 שאין עכשיו אבל שימן. גו שנותן נימא
 ופירש קימן. בו נותן האיך מכירים אנו
 למלאן בדעתך דומס הרב אם כן הוא
 אינן כן המלאך את מכיר שאינן כמו

 להגיע ביכולתך ואין הרג. את מכיר
 ללמוד תוכל מפיהו יבקשו חורה לשכלו.
שתיכל בדעתן שנדמה לאו ואס ממנו.

 תבקשו. אל ולמדרגתו לשכלו להגיע
 הלומד פאן פירושו ג״כ וזהו ודפח־חז

וק״ל: כנ״ל מהקטנים.
 בקנקן תקתכל אל אומר מאיר רבי

 יש גו. שיש במה אלא
 גולה הוי לעיל שפרשתי כמו הפירש לומר

 שהתורה למקוס דהיינו תורה למקום
 השמיעה בעל כאלו ויצייר ממנו יוצאה
 תקתכל אל כאן אמר כך לנגדו. עימד

 אלא שלומד התורה בגיף פיריש בקנקן
 כי בו שיש בזה פירוש בו. שיש במה
 קורא כשהאדם וכן בו. דבר אלקים רוס

 בעצם עצמו ידבוק ב״ה הוי״ה גשם
ג״ה: הוי״ה

 שאמד דהיינו כו׳. וישן כו׳ קנקן יש
 ואין גדול וחריפות סילוק אומר

 ממנו והשומע והתפארות. גאות אלא בו
ר״ל: בגאותו שכלו מתדבק

 אומר הקפר אליעזר רבי (כא)
 והכבוד והחאו׳ הקנאה

 הפשוט העולם. מן האדם את מוציאין
 הוא הקנאה התנא. כיון ועוד כפשיטי.

 והתאוה חכמה. שתרבה ש׳־פריס קנאת
 ה׳. לחצרות נפשי כלתה הפקוק ע״ש

 ר״ל תאוה. ויחאוו הפקוק ע״ש או
 ע״ש או לה׳ תאוה להם שיהיה שהתאוו
 לשון גרקה לתאוה. נפשי גרקה הפקוק
לי שיהיה נפשו נשברה ר״ל שבירה.

סאוס



אבותרביעי פיקפרלוי
 הילודים אומר הי׳ הוא (כב) העולם: מן האהם את מוציאין והכבוד

 אל. שהוא ולהוהע להוהיע לידע. לידון. והחיים להחיות. והמתים למות
 בעל הוא העה הוא ההיין. חוא המבין. הוא הבורא. הוא היוער. הוא
 ולא שכחה ולא עולה לא לפניו שאין הוא ברוך לדון. עתיד הוא דין.

 יצרך יבטיחך ואל החשבון. לפי שהבל והע שוחד מקח ׳ ולא פנים משוא
 נולד אתה כרחך ועל נוצר. אתה כרחך שעל לך. מנום בית שהשאול

 ליתן עתיד אתה כרחך ועל ;מת אתה כרחך ועל חי. אתה כרחך ועל
הוא: ברוך הקדוש המלכים מלבי מלך לפני וחשבון. דין

 פיבך‘: ישראל את לזכות הוא ברוך חקדוש רצה אומר עקשיא בן רביחנגיא
: ויאדיר תורה יגדיל צדקו למען חפץ יהוה שנאסר ומצות תורה להם הרבה

פרק
עובדיה רכינו

 ליום ולעמוד לחיות עתידים והמתים. למות: הוא עתיד כנר סנולד מי למות. הילודים (כב)
 נדונים להיות עומדים לימן. והחיים עולם: ולדראון לחרפות ואלה עולם לחיי אלה הדין.
פבל היוצר. הוא מעצמו; להבין ולהוודע. לאחרים: ולהודיע מאחרים. לידע. הדין: ליום

כלו העולם כל אם פנרא הנורא פהוא לפי טעם ומה היוצר. ניד כחומר נידו הוא העולם
 מביאן מעשיהם כל שהנין אחד הדיין. הוא המבין היא כרצונו: נו לעשות יכול לפיכך מאין
 ולא תנא: לעולם לדון. עתיד ותוא החוטאים: את תונע שהוא דין. בעל הוא לפניו: נדין
 עבירה על יענישו שלא גמור לצדיק אפילו פנים נושא שאינו שוחד. מקח ולא פנים משוא
ועונש המצוה על שכר נותן אלא העבירה. בשביל המצוה שוחי לוקח ואינו לידו שנאה קלה
לחשבון מצטרפת ופרוטה פרוטה .השנון לפי בא שהכל ודע הימב״ם: פי׳ כך העבירה. כל

 שהנשמה נוצר. אתה כרמך שעל גדול: לחשנון עולות מרובות כשהן קלות עברוה כך גדול.
 במקום אשס במעי וליכנם שם. מונחות שהנשמות טהור מקום הפרגוד מן לצאת חצה אינה
 בשעת נולד. אתה כרחך ופל האשח. במעי ומכנישת כרמה נעל ומוציאה נא ומלאך טמא.

 מדוכת אדם יש חי. אתת כרחך ועל כדחה: נעל מוציאה ומלאך לצאת רוצה אינה הלידה
יכול: ואינו צמות ומצת ניסורים

(א)
ישראל בית

 מכובד איזהו ע״ש והכבוד. סאוה.
 מוליאין דברים אלו הבריוה את המכבד

 האדם כי לעוה״ב. העוה׳׳ז מן האדם את
 זה ואח כבוד. סאוה קנאה בטבע נברא

 רזלילה באס אלקים. עשה זה לעומת
 האדם אח מוציאין טבעו אסר ילך

 את ויעבוד ירצה ובאם לעוה״ז. מעוה״ב
 את מוציאי! מדות באלו ב״ה הבורא

לעוה״ב: מהעוה״ז האדם

למוח הילודים אומר היה היא (כב)
דקדק להסיוח. והמחיס

 אמר ולא להסיוח אמר למה התוי״ט
 בטבע אין כי ותירץ למוח. כמ״ש למיוח
קותר אבל ע״ש. נם רך73 כ״א לסיות
נכתב אינו לזה כי הרמב״ם. למ״ש

 ל״ו שכתב כמו עוה״ב. סיי בתורה
 השכר כי הוא עוה״ב סיי כי כריתות.
ומי׳ למגורה. למזור בטבע הוא הנשמה

סגוף



יטאבותחמישי פרקפרמי

חמישי פרק
? (א) ה5ב ר  במאמר והלא לומר תלמוד ומה העולם נברא מאמרות ש

 שמאבדין הישעים מן להפרע אלא להבראות יכול אחד
 שמקיימין לצדיקים טוב שכד וליתן מאמרות. בעשרה שנברא העולם את
 נח ועד מאדם דודות עשרה (ב) ;מאמרות בעשרה שנברא העולם את

ח להודיע מ  עד ובאין מכעיסין היו ד־־-דורות שכל ילפניו. אפים ארך כ
 להודיע אברהם ועד מנח דורות עשרה המבול; מי את עליהם שהביא

אברהם שבא עד ובאין מכעיסין היו הדורות שכל לפניו אפים ארך כמה
אבינו

עובדיה רבינו
)S( ע ע ה1ב  סמיס ה׳ נדגל דכתיג הוא מאמי כמי וללאשיה ויאמל. השעה מאתלוה. ר

 אנד כאלו מישלאל אחד נפש המאבד שכל העולס. אס שמאבדים נעשו:
 ולי מצאהי: כך העולם את מאבדים כאלו נפשם אה מאגדים שבעולם וסלשעים מלא. עולם
 העולם ונמצא חוגה. לכן> כולו העולם כל אה שמכליעים ממש: העולם אה שמאגדין נלאה
 אחד. ביום נעשית שהיא מלאכה המאבד דומה ואינו מאמלוס. בעשלה שנגלא נשבילס: אבד

 תתמה אל אתה א[£ לפניו. אפים אלך כמה להודיע (ב) ימי- בהלנה נמשיה שהיא למלאכה
 שמאדם לדומה סאליך שיוהל בבניו. משענדין שהן הללו השנים כל הלשעה למלכות שהאליך

 לאוי שהיה מה כננד פונים מעשים עשה כלס. שכל עליו יקבל נשעפו: כך וחל נח ועד
 כלס כננד הזה בעולם מצות עול עליו שנטל וכמו בזכותו. כלס נצולו לפיכך כלם שיעשו

ואחד עדן. בנן אחד חלקים שני לו ים אדם שלכל כלם. כנגד שכל תנא בעולם קבל כך
נגיהנס

ישראל בית
 להחיוח והמסים וי״ל :בנובע אינו הגוף
 מנום ביס שהשאול יללד ינטיליל סאל
 מחזיניס המיסה אמר כי שהדע יק לך.

הקומא. על סיגר כהרכבה להגוף הנשמה
 לדון: והחייס להסיוס והמסים וזהו

 מה שאמרו ע״ד להסיוס. והמסים א״י
 ימיס לעוה״ב שיחי' האדם יעשה

 כי להמיוה והמסים וזהו בעוה״ז. א״ע
 בדברי מרומזים האמוראים דברי כל

: ז״ל ההנאיס
 פירש עפ״י י״ל ולהוודע. ולהודיע לידע

 הקהל אה ובהקהיל הפקוק
כל וההלוברו שססקעו ר״ל כו׳. ההקעו

 בעוב ססוקן שבו והרע בסבייי. אחד
 בעוב החוקן שבחבייו והרע שבחבירו

 ולהוודע ולהודיע לידע פירש וזהו שבי.
:אוחם המחבר הדעה הוא

 היאך מפרש היוצר. הוא אל שהוא
 אל שהוא ואמי להחסבי יכולים

 היוצר הוא ולזה הכח־ס. כל כח הוא
 שאנו מח בחפלה וכן אוחס. מקשי

 מקשר ג״כ הכוונה הכל יוצר אומרים
 שהאדם שעה3 י״ל העד. הוא הכל:
 במעשיו. ורואה העד הוא דבי עושה

 הוא ולזה דין. הבעל חוא הדין ובשעח
והבן: בסוי״ט ועיין כקדל.

ארגמ



אבותחמישי פרקפרלוי•
 ועמד אבינו אברהם נתנסה נסיונות עשרה (ג) :כולם שכר וקבל אבינו

 נעשו נסים עשרה (ך) :אבינו אברהם של חבתו כמה להודיע :בכולם
 הוא ברוך הקדוש דביא מכות עשר :הים על ועשרה במערים לאבותינו

 את אבותינו נסו נסיונות עשרה הים. על ועשרה במצרים המצריים על
 שמעו ולא פעמים עשר זה אותי וינסו שנאטי במדבר הוא ברוך הקדוש

 אשה הפילה לא המקדש בבית לאבותינו נעשו נסים עשרה (ה) :בקולי
 זבוב נראה ולא מעולם: הקודש בשר הסריח ולא הקודש: בשר מריח
 כבו ולא הכפורים: ביום גדול לכהן קרי אירע ולא חמטבחים. בבית

ולא העשן. עמוד את הרוח נצחה ולא המערכה. עצי של אש הגשמים
נמצא

עובדיה רבינו
 עשיה (ג) גיהנם:3 ירו5ח וסלק חלקו נוטל נשחייב בג*ע. רו3ס וסלק חלקו נוטל זכה גיהנס.3

 ד׳ .3רע ויהי ג׳ מאלצך. לך לך ׳3 האש. לכנשן נמרוד שהשליכו כשדים אור א׳ נשיונוה.
 מלכיוה. וד3שע שהראהו הכתרים כין מעמד ו׳ המלכים. מלסמת ה׳ פרעה. כיש האשם ותיקס

 העקרה; י׳ כנה. ואס הזאה האמה גרש ט׳ שרה אס ויקס אכימלך וישלח ח׳ המילה. ז׳
 ולא כמצריים היו וכלם מכוס. מעשר שנצולו כמצרים לאכותינו נעשו נסים עשרה (ף)

 לתוכו ישראל ונכנסו אתל כמין הים שנעשה ׳3 סמים. ויכקעו א' הים, על ועשרת כישראל:
 וכני דכתיכ וטיט. חומר כלא יכש הים קרקעית שנעשה ג׳ חרזיו■ ראש כמטיו נקכת דכסיכ
 נתלחלח ישראל אחר רודפים שהיו המצריים כו שדרכו הים שקרקעיס ד׳ כיכשת. הלכו ישראל
 חתיכת היו לא הים כקרקק הנקפאים שהמיס ת׳ רכים. מיס סומר דכסיכ וטיט חומר ונעשה

 סוררת אתה 3דכתי זה אצל זה מסודרים הכנין ואכני לכנים כעין קטנות חתיכת אלא .אתת
 כדכתיב כסלעים קשים ונעשו סמים.הנקפאים שנתקפו ו• פוליריס כעין שנעשה ים כעזך
 כדי גזרים 3לי״ הים שנגזר ז׳ תנינים. נקראו והמצריים המיס על תנינים לאשי שכרת

 שקפאו ח׳ לגזרים; סוף ים לגוזל דכתינ והיינו לכדו. אחד כדרך ושכט שכט כל שיעכלו
 מאיל היה האש שעמוד אלו. את אלו השכטיס שיראי כדי וזכוכית ושוהם כספיר. תמים
 השמים כעצם שחקים כעני הי׳ המים קנון כלומר שחקים עני מים חשכת שנאמר וזהו להם.

 שלאחר י׳ נוזלים. שנאמר וזהו אותם שותים שהיו מתוקים מיס ממנו יוצאים שהיו ט׳ לטוהר.
 נצכו מיס נעלמו דכתיכ עלימות ונעשים נקפאיס הי׳ מהם הנותרים שרצו. מת מתם ששתו

 הים. על ועשרה נאח׳׳נ: עד״ט דציך תמצריים! על הקנ׳יה הניא מכוס עשר נוזלים: נד כמו
 ירדו יכסיומו. תהומות סיף. כים עכעו ניס. רמה ויושע. שנשירת נפילות עשל כנגד סן

 נפילות. עשר תלי כעופרת. צללו ים. כסהו כקש. יאכלמו קמיך. תהרוס אויב. תרעץ כמצולוס.
 נסו נסיונות עשרה לקנורה: שזכו טוכתן היא שזו הנפילות כסשכון אינו ארץ וסנלעמו
 כעליה. ואחד כמצרים. קכלים אין המכלי נאמר שם כירידה. אחד ניס. שנים להקנ״ה אכוסינו

 אל איש ויצאו. תצאו לא כמן. שנים משח. עם מעם וירב נרפידיס אחד וילונו. מרתת ויכואו
 והאספסוף והשני. כשליי. הנשל סיר על כשנתנו הראשון. כשליו. שנים ויותירו. מענו. יותר
 אותי וינסו נאמר שם עשירי. והוא ונמרגלים. כמתאוננים. ואחד נעגל. אחד נקלנו. אשר

) קולי;3 שמעו ולא פעמים עשר זה ך  היוצאה טומאה שהוא לפי גדול. לכהן קרי אילע ולא (
 המערכה. עצי של אש גשמים כנו ולא טומאות; משאר יוסר ומכוער מגונה הדנל הי• מגופו.

 מתמר יהא שלא העשן. עמוד את הלוח נצחה ולא הי׳: מגולת כמקום שתמזנח סי על ואף
קודם פסול נהה נמצא הי׳ שאס הפנים. ונלחם סלסם ונסחי נעומר פסול נמצא ולא עולה:

חן צי פ



אבותחמישי פרר!פרר,י
 צפופים עומדים :הפנים ובלחם הלחם. ובשתי בעומר פסול נמצא

 אדמ אמר ולא :בירושלים ועקרב נחש חזיק ולא :רוחים ומשתחוים
 בערב נבראו דברים עשרה (ו) :בירושלים שאלין המקום לי צר לחבירו

 והקשת האתון. פי הבאר. פי הארץ. פי הן. ואלו ד־ושמשות בין שבת
 קברו אף אומרים ויש והלוחות והמכתב הכתב. והשמיר. והמטה. והמן.

 ואף המזיקין. אף אומרים ויש אבינו. אביהם של ואילו רבינו. משה של
 אינו חכם בחכם. ושבעה בגולם. דביים שבעה (ז) :עשויה בצבת צבת

 דברי לתוך נכנם ואינו במנין. בחכמדד ממנו שגדול מי לפני מדבר
ראשון על ואומר כהלכה. ומשיב כענין. שואל להשיב. נבהל ואינו חבירו.

ראשון
עובדיה רבינו

 לקצור. מיגים היו ולא גלילה גקצר שהעומל חחהס אמרים להקייג אפשל הי׳ לא מצוהן
 פגה. מעדג אסה5 הפנים לחם וכן י*ס. דוחה אפייתן ואין י׳׳נו. מערג .נאפיס הלחם ופתי

 רגליהם פהין עד גאחיו. אים נדחקים תיו הקהל מלוג תמים. פני על qצ לפון צפופים
 נס להם נעפה הפתחויה גפעת יואיס. ומפתחוים גאויל; ועומדים האלץ. מן נטולות

 מתודה כפהוא מגלו את יפמע שלא נדי אמות. איגע ממגרו לחוק אחד כל גליוח. ומפתחויס
 פרנסתן. לסם מזמין המקום פתי׳ לפי נלסינן. נימשלס שאלין המקום לי צל עונותיו; ומזכיר

 ויש גיחשלם. לדור יוכל ואיני (דחוקה) פרנסתי ולומר מפס לצאת מחם אחד הוצרך ולא
 לן כפהי׳ מיצר מהם אחד הי׳ פלא נאמר. לרגל העולים ועל כפאלין. גהן פכתוג ספלים

) ואפנה: לי נשה המקום לי צל כמו המקום. דוחק מחמס נילופלס ן  געדג השמשות. גין (
 ישראל עם הולכת פהיתה מלים של גאלה חנאל ופי הנריאה: שנשלמה קודם גראפית. שנת

 פי לה: ענו גאל עלי שנאמר שירה ואמלח פיה שפתחה אומליס וים המסעות נכל נמדנל
 מנול. עוד יהי׳ שלא גלית לאות הקשת. נלעס: עם גל שתל עליה נגזל השמשות נין האתון.

 והשמיר. הי׳. סנפלינין ושל האותות נו שנעשו והמטה׳ נמדנל; שנח מ׳ לישראל שילד והמן
 ננקעוס הן נדיו הרשומות האננים על אותו מלאים כשהיו כשעולה. נלייסו תולעת כמין

 שהיו האותיות צולה הכחג נמלואתם: נהו דכחיג והחשן. האפוד אגני פתחו ונו מאליהן.
 תיו. סנפלינון של והלוחות. צדדים: האלנעה מכל נקראים שהיו ותמכתנ גלוחות; חקיקיס

 לשנים ונחלקה שוין. ועונים ולחנה שאלכת אחת כאנן ששה. ועניין ששה. ולחנן ששה. ארכן
 וחוה אדם הקנ״ה פנלא שלאחר השדים. אלו המזיקין אף חמה; מגלגל וחצונים היו ונגללים

 ונשאלו היום בקדם עד גופיהן לנרוא הספיק לא לוחותיחן וכשנלא ננליאתן מתעסק הי׳
 נקלניו נסנך נאחז שיתי׳ השמשות נין עליו נגזל אנינו. אנלהם של אילו נוף. נלא לוחות
 נצנת אלא נעשית אינה הצגת צנתהא מלקחיה תלגום עשויה נצנת צנת אף העקדה; נשעת
 נדחה וזח השמשות נין ונניאס שמיס גידי נעשית מאליה כרסך על עשאה מי וראשונה אחלת
 נאש תנחשת שהתיכו נדפוס נטשיח הראשונה שהצנת אפשל ואמל שנהגו מקום נפ׳ נגמי

 מלאכתן. נגמלה שלא גלים גולמי לשון גנולס. (ץ) מיד. הצגת ונעשית תדפיס נתוך והציקוהו
 שגדול מי לפני מדנל ואינו נולס; קמי נחכמת ולא גמדות לא נדעתו נגמל שאינו אדם כך

 משה עליהם כשקצף אניהן נסני לדנל לצו שלא ואיתמר נאלעזל מצינו שכן נחכמת. ממנו
לי המתינו דנלי נא שמעו דכתינ (יעלנננו) פלא חנלו. דנלי לסוך נכנס ואינו אהלן: והשיג

עי



אברתחמישי פרספרסי
 ומודה שמעתי. לא אומר שמע. שלא מה ועל אחרון. אחרון ועל ראשון

 לעולם. באין פורעניות מיני שבעות (ח) :בגולם וחילופיהן האמת. על
 של רעב מעשרין אינן ומקצתן טעשרין מקצתן עבירה. נופי שבעה על

 של רעב לעשר. שלא גמרו שבעים. ומקצתן רעבים מקצתן באה. מהומה
ת ליטול ושלא בא. בצורת ת. א ל ח א דבר בא. בלית של רעב ת  ב
 פירות ועל דין. לבית נמסרו שלא בתורה האמורות מיתות על לעולם.

 המורים ועל הדין. עוות ועל הדין. ענוי על לעולם בא הרב שביעית.
 ועל שוא שבועת על לעולם. באה רעה היה (נ׳•׳) :כהלכה שלא בתורה

 ועל עריות גלוי ועל אלילים. עוברי על לעולם. בא גלות השם. חלול
 מתרבה. הדבר פרקים בארבעה :הארץ שמיטת ועל רמים. שפיכות
 מפני ברביעית. :ושנה שנה שבבל החג ובמוצאי ובשביעית. ברביעית

החג במוצאי שביעית. פירות מפני שביעית. במוצאי שבששית. עני מעשר
שבכל

עובדיה רבינו
 נאליהו וכן כהלכה. הסוכסו סתהא כדי להשיב נבהל ואינו לחדיונו: וחומי קל שאדבר. עד

 והכי כאן נמנה הוא אחי לדני כהלכה. ומשיב כענין שואל ואסוך: זעיי לי כהי אומי הוא
כהלכה משיב היב ואז בו עסוקים שסם ענין כאותו כלומי כענין שואל חהלמיד פייושה.

יבי שאמי דיך מל כהלכה שלא שישיב ליב מביא הוא נענין שלא התלמיד ישאל אם אבל
 באנשים מוצא (אתה) וכן אחריתי נמסכתא תשיילה אל מסכתא בהאי י׳ קאי ני ליב חייא
 ענין• אותו לו ושאלו הפסח בהלכות מוסק משה את שיאו אדם לנפש טמאים תיו אשי

 היא פימת אל אלן כי אנכי מי משה לו שאמי בהקנ״ת מצינו וכן ראשון. ראשון על ואומי
 עמן. אהיה כי הראשונה על הקנ״ת והשיבו שניה. היי ישראל בני את אוציא וכי היאשונה,

 לא אומי שמע שלא מה ועל האלהים: את תעבדון ממצרים העם את נהוניאן השניה ועל
 חין באנשי ומצינו מיבוחי. שמעתי כך יאמר לא מדעתו הסברא מן דין פוסק אס שמעתי.

אנו זה כלומר הצאן עם באה בתו יחל והנה שלום לו אמיו לו השלום יעקב מהם כששאל
ידענו לא אנחנו כי לן תגיד והיא הצאן. עם באה בתו יחל הנס יותר תשאל ואם יודעים.

 מצינו וכן שבידו. פטגוח ע״י דבריו אח להעמיד שיכול ואעפ״י האמת: על ומודה מזה: יותר
 וישמע דודות בקדשי להקל לן אין שעה בקדשי. שמעת אס לו ואמי אהרן כשסלקו במשה
 בגולם. וחלופיהן ושכחתי: שמעתי אלא שמעתי לא לומר בוש ולא הודח בעיניו וייטב משה
ם חלוןג  כן ומהון מועטים סגשמ־ם בצורה. של רעב (ח) בגולס: הס שהפכם הללו הדניי

 כליה. של רעב התבואה: לאסון [’יכול אין הגייסות מפני מהומה של רעב מהייקי: השער
 פייות ועל תורה: דין בהן עשו שלא דין. לבית נמסיו שלא כנחושה: והאיץ כברזל השמים

 להיכן שיודעים הדין. ענוי שביעית. קיושת בהן נוהגין ואין סחורה בהן שעוסיס שביעית.
 ועל הזכאי: את ולחייב תחייב את לזכות הדין עוות אוחו: פוסקים ואין ומעכנין נוטה הדין

 שוא. שבועת (ט) האסור: את ולהתיר המותר אה לאסור כהלכה. שלא בתורה המורים
 רואים אדם שבני נמי אי ימה. ניד בפרהסיא עבירה העוני השם. חלול לצורך: שלא לנטלה

שנשלישיה. עני מעשר מפני נשניעיס: וזורעים שחורשים האיץ. שמיטה ועל ממעשיו: ולומייס
שבמקום



כא אברתחמישי פרר,פרמי
ת נזל מפני ושנה שנה שבכל תנו  באדם. מדות ארבע (י) עניים: מ
 מדה זו שלך. ושלך שילי. שלי הארץ עם שלי ושלך שלך. שלי האומר

 שלך הסיד. שלך ושלך שלך. שי׳י סדום. מדת זו אומיים ויש בינונית.
א) :רשע שלי ושלי שלי.  ונוח לכעוס. נוח בדעות. מדות ארבע (י

ת. ת וקשה לכעוס קשה בהפמהו. שכרו יצא לרצו צו  הפסח יצא לר
 :רשע לרצות וקשה לכעוס נוה חסיה. לרצות ונוח לכעוס קשה בשכרו.

ב)  שכת יצא לאבר ומהיר לשמוע מהיר בתלמירים. מדות א״כע (י
לשמוע מהיר בשכרו. הפסדו יצא ילאבר וקשה לשימוע סשה בהפסדו.

וקשה
עובדיה רבינו

 טני: מטסר מסרישין וגסשיח שלישיס3 שמטה. של שנים שאר3 סמסייטיס שני מטשר שבמקים
) ועוללוה פרט וסאה שכחה לקט עני־ם. מסנית גזל י  רוצה איני שלך ושלך שלי שלי (

 מדה לידי לנא הדיר 3קרו שדוס. מדח זו אומרים וים אותי תהנה שלא והלואי להנהותך
 אה להגות ירצה לא חקר אינו והוא נהנה שיזניו נדבר אפילו בכך רי-ל שהיא שונתוך סדום
 הארץ שהיתה כי טל qוא מביניהם הרגל לכלות מתכונים שהיו סדום מית היתה יזו הביו.
 ומהנה שנהנה הארץ. טס שלי ושלך שלך שלי כלום: חסרים היו ולא לפניהס ידיס רחבת
 לשון וזהו יחיה מתנות ושונא וכתיב קיא. יודט אינו אבל האיץ של ישיבה וזהו בשוה.

 גחיקונין להבחין חכמה בו אין אבל האיץ. של בתקונה שרוצה מקים בכל האמור הארץ טס
 חסיד. מאחריס; נהנה אינו והוא מנכסיו הבריות אח מהנה סלך ושלך שלך שלי היאויין:
) הדין. משיית לפניס שטיסה א י  בהפסדו. שניו יצא ליצות ונוח לכטיס נוח כיסינן הכי (

 שהוא אטפיי דני. כל על מהר שכועס אום בשכרו הפסיו יצא לרצות. וקשה לכטיס קשה
 לכעוס כיח שהוא מאחר מקולקלים מעשיו שרוב משכיו מרובה הפסדו ההרה ומחיצה חוזי

 יצא לרצות. קפה שהוא רעה מוח לו שים אעפ״י לכטיס הקשה אבל ודבר. דני כל עג
 ,מתוקנים מעשיו ויוב לכטוס קשה שהוא המיונה בשכרו לרצות קשה שהוא המועט הפסיו

 שכרו יצא לאבד ומהר לשמוע מהר (יב) עיקר: לי נראית זו וגיסא אפכא דניסי ואית
 גדול הפסדו נמצא לשמוע מהי שהוא במה יש הנאה מה שלומד מה ששוכח דמאחר בהפסדו;
 המיה על יתירה בו שיש טונה שמדה בשכיר הפסדו יצא לאבד וקשה לשמוע קשה משכרו;

לפנינו יש שאס מינה ונפקא שוכח. ואינו זוכר הוא הקושי אחר ששמע ומה הואיל הנפסיח
שני

ישראל בית
הלנ פילס אסל ונמקוס האלץ. של שלי סאומל באדס מדוס ארבע (י)

הארץ. עס פלי ושלך שלך
 כדי חקד ועושה ה׳ שעובד מי דהכה

 וזהו עמו. חשדים ג״כ הקב״ה שיעשה
 עס הוא שלי. ושלך כלך שלי האומל
 ומהנה שנהנה מנרעכולא ל״ע פי׳ האלץ.
 ל״ל הארץ. של בהקונה ולולה בשוה

תיקונה שיהי׳ כדי נשוה שוה ה׳ שעובד

 הקב״ח ויעשה הארץ מתקיים שבגינו
לעולם: טובות

 יש הייני חסיד. שלך ושלך שלך שילי
 לק יתילה במעלה שעובד מי

 ושלא ב״ה להבולא לוס נסת שיעשה כדי
 שלי מאומל זהו שכל. וקיוו תועלח לשוס

סקיד: הוא שלך. ושלך שלך
כל



אבותחמישי פרקפרהי
 :רע חלק זח לאבד ומהיר לשמוע קשה טוב. חלק זה לאבה וקשה
 '־עה עינו אחרים יתנו ולא שיתן הרוצה צדקה, בנותני מדות ארבע (יג)
 ויחנו יהן בשלו: רעה עינו יתן לא והוא אחרים יתנו אחרים. בשל

 בהולבי מדות ארבע (יד) :רשע אחרים יתנו ולא יתן לא חסיד. אחרים
 הולך ואינו עושה בידו. הליבה שכר עושה ואינו חולך המדרש. לבית
:רשע עושה ולא הולך לא חסיד. ועושה הולך בידו. מעשה שבר
 ספוג ונפה. משמרת ומשפך ספוג חכמים. לפני ביושבים מדות ארבע (טו)

 שמוציאה משמית בזו ומוציאה בזו שמכנים ומשפך הכל. את סופג שהוא
הסולת: את וקולטת הקמח את שמוציאה נפה השמרים. את וקולטת היין את

 תלויח ושאינו אהבה. בטילה דבר בטל בדבר תלויה שהיא אהבה כל (טז)
 אהבת זו בדבר תלויה שהיא אהבה היא איזו לעולם. בטילה אינה בדבר
 מחלוקת בל (יץ) :ויהונתן דוד אהבת זו בדבר תלויה ושאינה ותמר. אמנון
להתקיים. סופה אין שמים לשם ושאינה להתקיים סופה שמים לשם שהיא

איזו
עובדיה רבינו

 לשמוע; המהי מל לאנד הקשה נקדים מהם לאחד אלא מזון לספק לגו ואין תלמידים סני
 אדם. של בנחורמו התלוי ר3ד זה שאין רשע או חסיד הכא לממני שייך תות לא רע. סלק זה

 הצדקה ננחינת כלומר צדקה. כנוהני מדות ארנע (י^) גלייתו: מעיקר מ שהי' חסלון אלא
 היינו המדרש לגית נהולכי כסמוך וכן נותן. שאינו מי כהו איכא דהא ממש צדקה כנוסני ולא

 שאחרים רוצם ואינו מעשרת■ שהצדקה דיויע אחרים. כשל רעה עינו המדרש: כיח נהליכת
 אינו נותן שהוא ואע״ח ממונו מעל יותר קלוגיו ממון על שחס מי ים אחר פילש יתעשרו.

 רעה דעינו דימיא אחרים. כשל רעה (ועינו) ממונם. את יאכדו שלא ימנו. שקלוכיו רוצה
) דכסיפח: כשלו ד י  ולא ולומד שונה ואינו לשמוע המדרש לכית הולך עושה. ואינו הולך (
) שככיתי: המדרש ככית ושונה לומד הולך, ואינו עושה מכין: טן  לעיל. חכמים. לפני כיושכי (

 הישרה הסכלה כענין מיילי והשתא והשכחת הזכלון כענין איירו כתלמידים מדות כארכע
 צלולים. כיו עכורים כין המים. את סופג הוא ספוג. צודק: מהכלתי הצודק תדכר וכריית

 כלי משפך תשקר: מן האמת לכמר נח נו ואין ששומע מה כל ומקנל רסנ שלנו מי יש כך
 ומוציא כזו שמכניס שמן: או יין למלאותו כשרוצים הנוד פי על או חנית פי על שנומניס

 ששומע מה כל מוציא משמרת. פולטו: רך וכנולעו שלומד מה כל שמקנל מ* ים כך כזו.
 הנטחן הקמח מן והמולסן הסוכין שמוציאים לאחי נפה. כטלה; של דכי וקולט המדרש. כניח

 ממנו וירד מאד דקה ננפה אוחו מענייין .3החשו והוא הגס הסלה עס הדק הקמח ונשאר
 מושין היו וכן .3החםו הנס הסלח וישאל לכנה עפרורית כעין שהוא סדק הקמח אומו כל

 : והנטל הסקר מן האמת וקולט שמועותיו וללכן לניר נח נו שיש מי ים כך למנחות.
( ז ט  לאותה סיכה שהי׳ הדני כשיתנטל מתקיים שאינו נטג כדנר תלויח שהיא אהכה כל (
 אהכת כגון קייס. ודכר אלא נטל נדכר תלויה שאינה אהנה וכל כסלה; האהכה גס האתנה

 כך נטל. אינו אהכה לאותה סיכה שהוא שתדנר כשם לעולם. נטלת אינה והחכמים הצדיקים
 קונס. רצון להשלים ויהונתן. דוד אהכת יסית: מס:י ותמר. אמנון אתנת נטלה: האהכס אין

 מחלוקת כל (יז) למשנה; לך אתית ואני ישראל על למלך תהית אתת לדוד. יהונתן לו דאמי
אוכדין; ואינם מתקיימים ההיא המחלוקת שאנשי כלומר להתקיים. סופה שמיס לשם שהוא

נמסלוקח



כבאבותחמישי פרהפרלו'
 ושאינה ושמאי הלל מחלוקת זו שמים לשם שהיא מחלוקת היא היא איזו

 אין הרבים את המזכרד כל (יח) וערתו: קרח מחלוקת זו שמים לשם
ת המחטיא וכל ירו. על בא חטא  לעשות בירו מספיקין אין הרבים א

 צרקת שנאמר בו תלוי הרבים זכות הרב־ם את וזכר זכה משה תשובה.
 חטא הרבים את והחטיא חטא נבט בן ירבעם ישראל. עם ומשפטיו עשה יי

 את החטיא ואשר חטא אשר ירבעם חטאית על שנאמר בו. תלי הרבים
 של מתלמיריו הוא הללו הברים שלשה בו שיש מי כל (יט) :ישראל
 ;הרשע בלעם של טתלמיריו הוא אחרים הברים שלשה אבינו. אברהם

תלמיריו שפלה. ונפש נמוכה ורוח טובה עין אבינו. אברהם של תלמיריו
של

עובדיה רבינו
 קיח אנל סלל: ניס תלמידי ולא שמאי בית תלמידי לא אבדו. שלא ושמאי הלל כמחלוקת

 שמיס. לשס שהיא והמחלוקת מענינה המבוקש תכליתה סופת פירוש שממתי ואני אבדו. ועדתו
 הויכוח מתון כמ״ש מתקייס. ווה האמה. להשיג מחלוקה מאותה המבוקש והסוף התכלית

 לשס שאינה ומחלוקת הלל. כבית שהלכה ושמאי. הלל במחלוקת שנתברר וכמו האמת. יתברר
 כמו מחקייס. אינו הסוף וזה הנצוח. ואהבת סשררה בקשת הוא בת הנרצה תכלית שמיס

 להפך: והי׳ והשריה הכבוד בקשת היחה כונחס וסוף שהתכלית ועדתו קיח במחלוקת שמצינו
 מספיקין אין עדן: בנן ותלמידיו בגיהנס הוא יהא שלא כדי ידו. על בא קעא אין (יח)

 חורה שלמד היביס את וזיכה בניהנס: ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא תשובה. לעשות בידו
 אשי עשאן. הוא כאלו ישראל שעס ומשפטיו ישראל עס ומשפטיו עשה ה׳ לדקת ישראל: לכל

 מלוי שהכל מינה שמע וישיאר ייבעס חטאת על קאמי מדלא ישראל את החטיא ואשר חטא'
) בירבעס: ט י  מסתפק טובה. עין בדרכיו. והולך ממנו למד אבינו. אביהס של מתלמידיו (

 ועד ממוט אס סווס למלך שאמי באבדהס מצינו שכן אמייס. ממון חומד ואינו לו. שיש במה
 שאמר באברהס מצינו וכן יתירה. ענוה נמוכה. ורוח לך: אשי מכל אקח ואס נעל שרוך
 נא הנה באביהס. זה ומצינו התאוות. מן והפרישה זהירות שפלה. ונפש ואפי: עפר ואנכי
 פין אשכחן ובבלעס :צניעות מרוב בה הכיר לא עכשיו שעד את. מראה יפת אשה כי ידעתי
 דכתיב שכר ליטול כיי הולך והי׳ בלק אצל שילך המקוס בעיני רע שיהי׳ יודע שהי׳ רעה.

 דעת ויודע אל אמרי שומע נאס דאמד גבוהת. ורוח וזהב: כסף ביתו מלוא בלק לי יתן אס
ואמרו לזנות. מואב בנות להפקיר יועץ הי׳ לא תתאיה רב הי׳ לא שאם רחבת. ונפש :עליון

מכמיס
לוי בית ,

 הללו דברים שלשה בו שיש מי
 אבינו אברהם של מחלמידיו

 בלמם של מתלמידיו אחרי׳ דברים ושלשה
 אברהם של תלמידיו בין מה וכי׳ הרשע
 תלמידיו הרשע בלעם של לתלמידיו אבינו

 ונוחלין בעוה״ז אוכלין אבינו אברהם של
בלעם של תלמידיו אבל הבא לעולם

הישע

ישראל בית
 הללו דברים שלשה בו שיש מי כל (יט)

 אבינו אביהם של מתלמידיו הוא
 על תמיד שמשחכל הוא טובה. עין

 הוא נמוכה ורוח יהב״ש. הבורא יוממות
 שסלה. ונפש שפלותו. על תמיד שמסתכל

 בעבודה שמקצי תמיד שמסתכל ר״ל
:הבוב״ה

יהודה



אבותהמישי פרקפרדו
 תלמידיו בין מה רחבה, ונפש גבוהה ורוה רעה עין הרשע. בלעם של
 אברדם של תלמידיו הרשע. בלעם של לר.למידיו אבינו. אברהם של

 יש אוהבי להנחיל שנאמ־ הבא. העולם ונוחלין הזה בעולם אוכלין אבינו
 ויורדין גהינם יוישין הרשע בלעם של תלמידיו אבל אמלא. ואוצרותיהם

 דמים אנשי שיהת לבאר תורידם אלהים ואתה שנאמר שהת. לבאר
) :בך אבטח ואני ימיהם יחצו לא ומרמה י  היי אימר. תימא בן יהודה (

שבשמיב. אביך ־צון לעשות כארי. ונבור בצבי רץ כנשר. וקל כנמר. עז
הוא

עובדיה רבינו
 רהם3א זרע 5רנו!י 3אוה אקיי יהם3א ים. <3אוה להנחיל ;הי' אסונו גועל גלעם חכמים
 דמים, אים אקרי לעם3 ומיס. אנסי ;הזה גמולם אמלא ואוצמתיהס ;געה״ג יש אוהגי.
 והלגיאה. היער חזיר מן נולד הזה הנמר כנמר. עז )2( :מישראל אלפים כ״ד נעצתו שהסיל

 והחזיר הזכר אס וחונעה ונהמס היער גסגכי ראשה מכנסס הלגיאה האליוס. יחס געס ני
 כאין אע״פ כניס. עז הוא ממזר שהוא ולפי שניהן. מנין יוצא ונמר ויונעה. קולה שומע

שפנינו נאוסה נס.3ה פלא מה מלנך לשאול ההגייש ולא עז הוי אסה אף כך. כל נגולה נו

לוי בית
 שחס לבאר ויורדין גיהכס יורשין הרשע
 שסה לבאר הולידס אלהיס ואחה שכא׳
 ואני ימיהם ימצו לא ומרמה למיס אנשי

 קושי, להרז נקדים ובחמלה בך אבטח
 משנה על שהקשו גרכוח למשי החוש׳

 משחקין רחמיך יגיעו צפור קן על האומר
 כחוב בפיים הלא החוקי והקשו אוחו
 אחד ביום חשחעו בל בנו ואח אוחו לדקו

 שהוא ונמצא לרחמינו אלינו מסשביחיך
 אוהו משחקים ולמה רסמניוח מחמה רק

 רחמן בודאי שהקב״ה לוע’ דהנה ונראה
 עח בכל בריוחיו עם מהנהג וגס גדול
 במדח ישראל ביח עמו עם בפרט ורגע

 לאחוז אדם לכל ראוי ולכן הלחמים
 ואחס בגמי שאי׳ כמו הרממניוח במדח

 הדבק דהיינו אלהיכם בה׳ הדבקים
 רמוס אחה אף רחום הוא מה במדוחיו

 סז״ל ואמרו מכון אמס אף מנון היא מה
מן עליו מרחמיו הבריוח על המרחם כל

ססמיס

ישראל בית
 עז הוי אומר חימא בן יהודח (כ)

 אומר היה הוא כוי. כנמל
 עדן. לגן פכים ובושח לגיהנס פנים עז

 כנמל עז הוי לך שאמלחי הגס ל״ל
 פנים. עז אבל יח״ש הבורא לעבודה ל״ל
 כדכחיב בפניו. ניכר שהעזוח מי ל״ל
 עליון קדושי ויש בפניי. רשע איש העז

 לשע אנשי של בפכיס העבירוה שמכילים
 אין יח׳ הבורא עבדוח של העזוח אבל
 הוי רק למעלה אמר לזה בפנים ניכר

 העזוח שזה מסמח פנים. עז וכאן עז.
 לגיהנס. הוא הרי וכנ״ל. בפנים ניכר
 הסיציניס העולם. מן שנפטר לאחר ר״ל

 שבפניו העזוח מחמח אוהו מכירין
 פנים יבישח : לגיהנס מורן זהו ואומליס

 בושה מדח בו שיש מי ל״ל עדן. לגן
 עליו אומרים והכל בפניו ג״כ ניכרח

 הס ביש״ה וגס עדן. לגן מיכן שזה
בושה לו שיש מחמה כי שוב״ה. אוחיוח

לא



כג אבותחמישי פדר!פרמי
מלפגיך רצון יהי !עדן לגן פנים ובושת לגיהנם. פנים עז אוט־ הי׳ הוא

עובדיה רבינו
 ולא ימצו ננסיים אני יעלו כדכסינ תיגע. ולא למודך אחי לחזי כנפי. וקל למד הניסן לא

 סניס. עז ;סענייות מן יצרך את לכנוס כאיי. וננוי המצות. אחר לידוך> כצני ורץ :יגעו
ן סתננס סניס. עז נקיא לפיכך נפניו. יסע איס תעז כדכתינ נפנים ניכר סתעזות לפי י  עי

יחמנים. נייסניס. אניהס לזרע ססימן תמדה זאת סחוננתנו כשם כלומר בימינו נמהרת
וגומלי

לוי בית
 ומחאה יח׳ רחמנוסו גודל ומחאה השאים
 לכו לוה לf5ישל ב־ה עמי על אהבהו
 עליכו שיהרחס כדי רחמנות מדת שנעשה
 מחמת היה לא צפור קן של והמצוה

 היה רצונו אלא צפור קן על רחמניתו
 עלינו שיתרחס כדי הזאה במצוה לזכינ•

 צפור קן על האומר המשכה פי׳ וזהו
 שרחמנותו שאומר דהיינו רחמין יגיעו
 אלא אותו משתקין צפור קן על היה

 המצוה שעיקר לרחמינו אלינו מחשבותיך
 ובזה הפייע כמ״ש לרחמינו כדי היה

 המד׳ יבואר ובזה החיק׳ קישי׳ מתית
 ולחושך יוס לאור אלהי׳ ויקרא פקיק על

 אלו יום לאור אלהיס ויקרא לילה קרא
 לילה קרא ולחושך צדיקים של מעשיהן

 איזה יודע ואינו רשעים של מעשיהם אלו
 אח אלהיס וירא אומר הוי טוב מהס
 אמרו אמר דאת כמה טוב, כי האור

 שיש לפי לבאר נראה וכו׳ טוב כי לצדיק
 האחד להבורא שעובדים צדיקים מיני שני
 במדח חש״י אח תמיד שעובד הוא

 אח שעובד הוא והב' כמ״ש הרחמנות
 על שכועק לסייכי כעק במלת השי״ת

 הש״י אח עיבד אשר והצדיק הרשעים
 דרך מותו אחר אותו מיליכין כעק במדת
 פי׳ וזהו הרשעים את שיעלה כדי גיהכס
מעשיהם זק יום לאור אלהי׳ ויקרא המד׳

של

ישראל בית
 לחטוא שמתנייש חוטא. הוא במהרה לא

 מעשיו. ורואה העומד הגדול מלך לפני
 היאך מאד מתבייש הוא חטא ואס

 לי שנותן הגדול המלך לפני חטאתי
 במהרה שב הוא כן ומחמת וכח. חיים

 עיקר וזהו גמורה בחרטה ומתחרט
 קניפין הס הקיגופין כל כי התשובה
 ומיקר שעליו. טמא הבשר למרק לתשובה
 מכח בא וזה החרטה. חוא תשובת

ית״ש: לפניו הבישה
 שנדחקו מה היטב מבואר דרכינו ולפי

 הסנא כוונה לפרש המפורשים
 שתבנה מלפניך רצון יהי אח״ז. שמקיים

 בהורתיך חלקנו וחן בימינו במהרה עירך
 לידי באים הבושה שמסמה שכוונתו
 תלוי הדבר ואין כלו הקיצין וכל תשובה

 יהי סהנא קיים ולזה בחשובה. אלא
 וע״ד בימינו. במהרה עירך שתבנה רצון

 נבכה שלא דוי כל מאחז׳ל שפרכתי
 שכל בימיו. נחרב כעלו בימיו ביהמ׳ק

 העולם כל כאלו א׳׳ע שיראה צריך אדם
 העולם כל להכריע יכול והוא חייב. חציו
 לאו ובאם שעושה. חשיבה ע׳יי זכות לכף

 וזה ביהמ״ק בחורבן חלק ח״ו לו יש
 ר״ל בימיו. נבכה שלא דור כל הפירוש

 כאלו כראוי. מדוהיו תיקן שלא במדוחיו
במהרה התנא אמר לזה בימיו. נחרב

ביירט



אבותחמישי פרהפרהי
 חלקנו ותן בימינו במהרח המקדש בית שיבנה אבותינו ואלהי אלהינו יי

 שנים עשר בן למקרא שנים חמש בן אומר. חיה הוא (כא) :בתורתך
שמונה בן לגמרא. עש־ה חמש בן למצות. עשרה שלש בן למשנה.

עשרה
עובדיה רבינו

) :עירך שהבגה רצון יהי כן חסדים ונומלי א כ  ילפ־:ן מעילה למקרא. מניס חמם בן (
 מלמדו סאניו הלולים. קדם פריו כל יהי׳ הרביעית ונשנה ערלים לכס יהי׳ שנים שלש דכתיב

 מכאן תנואהו לכם להוסיף פריו את תאכלו החמישית ובשנה הנקודות. והיכי האותיות. צורת
 וחמש משנה. שנים וחמש שנים חמש מקיא שלומד למשנת עשי בן כתויא: ליה ספי ואילן
 רואה אינו שוב שנים. חמש במשנתו יפת סימן יאה שלא תלמיד כל מי דאמי נמיא. שנים

הלכות ולומד שבא צבא. לצבוא יבא ומעלת שנת ועשייס חמש מבן ללוים אשי זאת דכתיב
עבודה

לוי בית
 הש״י מ6 ד3פעו דהיינו צדיקים של

 צדיקים מדס והיינו הרחמנוה במדס
 רשעים של מעשיהם זה לילה קרא ולחשך
 על שכועם הכעק במדח שעובד דהיינו

 הוי טוב מהן איזה יודע ועינו הרשעים
 כמה טוב כי האור אה אלהים וירא אומר
 פרי כי טוב כי לצדיק מרו י אמר דאה.

 כל שאמרנו כמו דהיינו יאכלו מעלליהם
 מן עליו מרסמין הבריוה על המרחם
 לכל רב שפע להשפיע וגורם השמים
 מעלליהם פרי כי אמר זה ועל העולם
 פרי כי טיב כי לצדיק אמרו א״י :יאכלו

 מג־ע להקב״ה דהיינו יאכלו מעלליהם
 העולם לכל שמשפיע מזה כביכול הענוג
 הצדיק הוא לזה והגורם וברכוה סובוה

 פרי כי טוב כי לצדיק אמרו אמר וע״ז
 דלעיל המשנה יבואר ובזה יאכלו מעלליהם

 דהיינו וכו׳. טובה עין א״א של סלמידיו
 עובדי׳ כשהיו דלעיל הראשונה הבחינה

 של צזלמידיו הרחמנוה במדה הש״י אח
 זה דהיינו וכו׳ רעה עין הרשע בלעם

 כמ״ש הכעק במדח הש״י אח שעובדים
 א״א של תלמידיו בין מה אער ולזה

למלמידיו

ישראל בית
 נהיה ולא מדוחיכו שנהקן ר״ל בימינו.
 שיבנה ביהמ״ק בנין מעכבים עכ״פ אנחנו

אמן: בקרב
 שנים חמש בן אומר היה הוא (כא)

 עשרים בן כו׳ למקרא
 אחר שרודןס הרב ופירש כו׳ לרדוף
 פירש ובנים אשה לו שיש מחמה מזונוח

 להענשו השמים מן אוחו שרודפין אחר
 פי׳ לפי להבין וצריך ע״ש. מעשיו על

 אך להשמיעני החנא בא מה הראשון
 רודף שהוא אמה. הפיסשים דשני י״ל
 יודע ואינו הכלכלה ועל המחיה על

 ומדקדקין השמים מן הו א! שרודפין
 כמו לומר ים הפירוש ועיקר במעשיו.

 מו״ה הקדוש אלקים איש מו״ר שפירש
עי דוב  מקחן הפעיטו׳ הגמרא זצלה״ה ב
 שמחנכין הקטנים ר״ל במטלטלין; מקח
 ולהורה הבוב״ה לעבודה פעמים אוחן

 כדבר לשטוהם חוזרין הן ואח״כ ולהפלה.
 מחמת (זהו למקום. ממקום המטלטל

 שהם ר״ל במקרקע. י״ג בן קטנוחם.)
 הבורא בעבודה קבועים להיוח צריכים

עומדה. לעולם שהארץ כמו כמקרקעי׳
מן



כד אבותחמיעזי פרקפרמי
 בן לבינה. ארבעים בן לכח. שלש'ם בן לרחף. עשרים בן לחופה. עש־ה

לגבורה. שמונים בן לשיבה. שבעים בן לזקנה. ששים בן לעצה חמשים
בן

עובדיה רבינו
 מנל יעשו כי rאש אי דכה־ג למצות עשרה שלש גו עינר: שלשים וגן שדם תמשש עגודה
 ולוי חינו, איש דינה אח• ולוי שמעון יעקג גני שני ויקתי נת־נ שכם וגג• האדם. חעצה
 כהונים אדם י*ע לחוסה עשית שמונה גן איש: ליה וקרי שנה עשר שלשה גן סרין נאיתו

 פשו לגופיה סד הצלע אה אלהים ה׳ ויגן עד אדם נעשה אלה־ם ויאע־ יין שית גיא גסישש
 ונשא וגמרא עשנה: מקיא שלמד לאחי מזונותיו אחי לירוף עשי־ם גן לרישא: י׳ח ל־ה

אוהו לרדוף עשרים גן אחי פיריש מזינות. אחי ולגקש לחזוי הוא צריך גנים והוליד אשש
מן

לוי בית
 אוכלין א״א של חלמידיו ובו׳ לחלמידיו

 וכוחלין הבא לעולם וכוחלין הזה בעולם
 דהיינו מאביו לו שלוחל כחלה מלשין הוא
 אלא גיהנס דרך להוליכן ילטרכו שלא

 אבל עדן לגן אוהו מוליכין ומיד סיכף
 גיהנס יורשץ הרשע בלעם של סלמידיו
 לו שכופל דהיינו ירושה מל׳ הוא ויורשין
 ויורדין אביו מחמה ולא אחר קרוב מחמה
 באר דרך אוחו שמוליכין דהייכי שחה לבאר
 במדה לאחיז אדם לכל ראוי ולכן שחס

 :השמים מן עליו לרחם כדי הרחמכוח
 כנה5 כי מבחרומה בקודש חומר

 חאוה לו יש הלדיק לפעמים
 בא ומהיכן בו וכיוצא לממון נשמי לדבר

 לדבר שיהאוה רוחני כולו שהוא לצדיק זה
 אס מעלה הוא צדיק שכל הואיל אך גשמי

 בא מזה הבורא אס שיעבדו האנשים כל
 אוחו שמעלה האיש זה של ממשבוסיו לו

 ובא לממון חמד האיש וזה הבורא לעב*ד
 מש״ה הצדיק לזה זה של מחשבחו לו

 כיון וזהו לממון פעמים מחמד הלדיק
 זה מהיכן ר״ל בקודש סומר במ״ש החנא

 כלומר בק־לש חומריוס יש שלפעמיס בא
 משיג ע״ז קודש כולו שהוא בצדיק

מבסרומס

ישראל בית
 שישא ר״ל אביו. גככשי למכור כ׳ ובן

 יחודיס. ויעשה העליונים בהעולמוס. ו־חן
:ודפח״ס

 עשרים גן כאן הסכא כוונה ג״כ וזה
 ויעשה ויחן וישא שירדוף לרדוף.
שבשמים: אביו בככקי יסודיס

 הר״ע פירש לפי לכה שלשים בן
 היה שהלויס מברטנורא

 כו׳. וטוענין ומפרקין המשכן אח מקימים
 לומר ויש ומעלה שכה שלושים מבן

 שלשים שמגן ג״כ. הוא הסנא שכוונח
 להעמיד ולתקן ליישר לנוכח יהי׳ ולמעלה
 בפקוקי היינו וסשבחוח בשירות המלוכה
 ובשירת המלך. כלפני שמזמר דזמרה.

 הקיף. מלך שהוא כחו שמקפרים הים
 הגדול. שמו שמייסד ק״ש של ובברכת

 מתקרב ואח״כ באהבה. ליסדך כמ״ש
 שאלתו לבקש ויכול להקב״ה ונדבק
 מקימי וזהו י׳׳ס בברכות המלך כלפני

:והבן המשכן
 אוחיוח הוא ביכה לבינה. ארבעים בן

 להיות שצריך ר״ל י׳׳ה. ב״ן
 בניס הכסיב שאמר כמי להקב׳׳ה בן

:אלקיכס לה׳ אסס

ק



אבותחמישי פדר!פרסי
בג בג בן (כב) :דעולם מן ובטל ועבר מת באלו מאה בן לשוח: תשעים בן

אומר
עובדיה רבונו

 שלשיס גן מסיים. ;3מ פחיס מעניסין מעלה סל נ״ד סאין מעסיו על ולהעגים הסמים מן
 מנן ננהף ונוסאי[ הענלוס אה וכייענין ומפרקין המסכן, אה מקימין הוי סתלויס לכס

מדני יסיאל שהיו סנה אינעים שלאחי לבינה. אלגעיס בן ומעלה: שנה סלסיס  להם אמי נ
 קמשים נן :הזה היום עד לסמוע ואזנים ליאוה יעינים לדעה 3ל נכם ה׳ נהן ולא מסה

 אחיו את ושית עוד יעבוד ולא העבודה מצבא ישוב שנה סמשיס וענן נלוים שנאמי לעצה.
 בכל״ח קבי. אלי בכלח תנא דכחיב לזקנה. ששים בן עצת: להם שיהן השייוה ומהו וגו׳.

 שנה: סבעיס היו חייו וימי טונה נשיבה וימת בדוד דכתיב לסיבה. סבעים בן סשיס, נגימ׳
 וכפוף. שחובז הולך לשוס. תשעים בן שנה סמנים נגבויות ואס דכתיב לנבויה. סמנים בן

שהכל בס דכולא :‘בהייה בה. והפין בה הפוך (כב) עמוקת. סוחה לסון אומרים ויס
תמצא

לוי בית
 שהוא החרוממוח מסמת כלומר מבתרומה

 את מגביה שהוא הגבהה כלומר מריס
 האיש זה של מסשבה למחשבתו בא כולם
 מתאוה זה ומחמת אותו מגבית שהוא
 מהיכן בחומש יש״י פי׳ וזה גשמי לדבר

 כלומר לימות של מפסילחן משה כתעשר
 שהיי משה נתמשר מהיכן הי׳ דהקושיא

 הלא שיתעשר המחשבה זא למשה בא
 אמר ע״ז רומני כולו כיה רבע״ה משה

 של שפשולסן כלומר ליחות של מפקולחן
 ישראל של זלית המחשבית דהייכי ישראל

 ידי על למחשבתו בא לממון חמדו שהס
 הס ישראל עס ולזמות כולס את שהגביה

:כידו אמד
שנו

ישראל בית
 להיות שראוי ר״ל לעצה. המשים בן

 לו יהיה לא סמשיס שנן
 נהקב״ה דבוק יהיה רק חאו׳יצה׳יר. שוס

 להיות עוד יצטרך ולא ובהפלה. בתורה
 כל ממני בטל שכבל עצמי. עס עקק לו

 לאחריס עצות שיחן רק וחמדוח. תאוח
 אכשיס יש ובהא הבוב״ה. אח שיעבדו

 ממשי' אסר רפילו רעות חאוח לר.ם שיש
:כו׳ רה1ת ביה7 שלא אלא ויותר

 זה סוא הזקנה עיקר לזקנה. שישים בן
 זק״ן שתיבת סכמה. שקנה

 שערי נו״ן שקנה ״נין ״קנה ז״ה ר״ח
:בינה

 ש״י טריקין נ שיב״ה ניש־נה. שבעים בן
והבן: ב״ה

 מעולס ענין שיס לו יסשיב שלא ר״ל העולש. מן ובטל ועבר מת כאלו מאה בן
 רק עומד שהוא בעיניו שידמה הזה. העולם מן עבר כאילו רק הזה

 שיהיה לכן קודס או שלשיס בן שהוא מי שאפילו להיות יכול ובודאי הבא. בעולם
 אליעזר ברבי נו שמצי כמו שניס כמה קי הראשון שבגלגול מחמת מאה. בן כאלו

 שמואל גלגל הי׳ הוא כי ואמרו שכה. שבעים כבן אני הרי שסמל עזרי׳ בן
 כבן אני הרי אמר לכך שכה. ס״י בן ההוא בעת הי׳ והוא שכס. נ״ב שחי הרמתה
 :כנ״ל כולם וכן חמשיס בן שהוא עשריס בן כשהוא להיות יכול וכן שנה. שבעיס
( ב כ סיו הללו הקדושים כל אומר הא הא בן כו׳ בה הפוך אימר. בג בג בן (

עוהיכיס



כה אבותששי חמישיפרסי
 לא ומנה בה. ובלה וסיב תחזי ובה בה, דכולה בה. והפוך בה. הפוך אומר.
אגרא: צערא לפום אומר הא הא בן הימנה. טובה מרה לך שאין תזוע.

 לפיכך ישראל את לזכות הוא ברוך הקדוש רצה אומר בןעקשיא רביחנניא
:ויאדיר תורה יגדיל צדקו למק חפץ יהוה שנאסר ומצות תורה להם ה־בה

ששי פרק
ו (א) נ  רבי ובמשנתם: בהם שבחר ברוך המשנה: בלשון חכמים ש

הרבה. לרברים זובה לשמה בתורה העוסק כל אומר מאיר
ולא

עובדיה רבינו
ה: וגלה ושיג :נה תמלא  תאמר שלא תזוע. לא ומינה תעזכנה; לא ישיגה זקנה עד נם ג

 נמקום אלא הגויס תנמת ללמוד מותר שאין חגויס. חכמת ואלמוד אלך ישראל חכמת למדתי
 ישמעאל רני את וכששאלו הכשא ננית או סמיחז ננית כגון תורה נדנרי להרהר שחשוך

 כתיב דהא לילה, ולא יום לא שאינו נשעה ילמדנו להם אמר יונית. ננו את אדם ללמוד מהו
 ועשיית התורה נלמוד שונל שאתה הצער רונ כפי אגרא. צערא לפוס ולילם: יומס נו והגית

:מרינה שכרך יהיה כ; המצוה.
רש״י פירוש

( א ל ( נ ם ש י מ כ שנו ומאי עשנה אינה אנל שניוה המשנה ונלשון היא ברייתא כלומר ח
רמ״א

לוי בית
ף נ  שבסל ברוך המשנה בלשון סכמיס ^

 כל אומר ר״מ ובמשכסס בהס
 הרבה לדבדס זיכה לשמה בחולה העושק

 כו׳ אהוב ריע שכקלא אלא עוד ולא
 חמיה לכאורה כוי המקים אח משמס
 שברור ברוך וקמיכה המשכה בלשון חיבס

 זיכה חיבח וגס כי׳ אימל ר״מ כו׳
 שיש ידוע כי לבאר וכלאה הרבה לדברים

 וחילה שבכחב חורה חורוח שחי לכי
 יש־כי לכו הכיחן שבכחב חורה שבע״פ
 וכמו חורחיכו הכקרא שבע״ם וחולת
 שאחל כו׳ יהגה ובחירחו על לש״י שפירש
 שנקרא והעעס חוי־חו כקרא׳ בה שהוגה

 שיש מסכי הוא חורחיכו שבע״פ חולה
 החכאיס הייכו הישראלית באומה כס

לבאר שאס״כ והחכמים שלכו והאמוראים
ולפרש

ישראל בית
 הה״א שיתגלו העולם אח מוכיחים
 חראשוכה הה״א עם אוחה ויחבלו אחלוכה

 ר״ל ב״ה הפוך וזהו ב״ה. הוי״ה שם של
 ה״א ה״א בן כקרא אחד ולזה ב־ת״א.

 הה״א שיחברו העול׳ אח שמוכיח מחמת
 הוא הפגס עיקר כי : לראשיכה אחרונה

 ואחד לתקכה לריך לזה אחרונה. בה״א
 בגימטרי׳ ג״כ שהוא ב״ג ב״ג ן3 נקרא

 כ״כ העולם אח הוכיח שלא לק ה'
 וזהו בהסחר. רק הלאשין כמו בהחגלית

 ולא יחדיו, שמו ונרוממה הפשיק כווכח
 ונרומס ג״כ כוונתו אלא וכרומס. אמר

 שישיב החשובה עיקר וזהו ככ״ל, ה׳
 נוטריקין היא חשוב״ה חיבח כי הה״א.

ה׳: חשו״ב
 אנשים שיש ר״ל אגרא עערא לפום

שאומרים



אבותששיי פילופרמי
א לו הוא כראי כולו העולם שכל אלא עור. ולא ד ק  אוהב אהוב, ריע ג
ת, את אוהב המקום את שמח הכריו שמח המקום את מ  הבריור!. את מ

שרתו ויראה ענוה ומלבשתו  ומרחקתו ונאמן, ישר הסיר עריק, להיות ומכ
 וגבורה, בינה ותושיה עצה ממנו ונהנין זכות, לירי ומקרבתו החטא, מן

ת לו ונותנת גבורה, לי בינה אני ותושיה. עצה לי שנא׳ שלה מלכו  וממ
 שאינו וכנהר המתגבר, במעין וגעשה תורוה. רזי לו ומגלין הין, והקור

 כל על ומרממתו ומגרלתו עלבונו, על ומוהל רוח, ויארך צנוע והוי םק1פ
שים: ל לוי, בן יהושע רבי אמר (ב) המע ת ויום, יום בכ ת קול ב א צ  יו

 שכל תורה. של מעלבונה לבריות להם אוי ואומרת, ומכרזת חורב מהר
יפה אשה הזיה באף זהב נזם שנא׳ נזוף, נקרא בתורה, עוםק שאינו מי

ת ר ס ו
רש״י פירוש

 נרייתא ואילן שמכאן להודיע הוציך לפיכך מסנה תפ־קים כל עכשיו שעד לפי וכו׳ ימ״א
 פלקים שאל עם כב״ה לאמלן נהגו ה״ח נעשק ומספלה הן אגדה דכרי שהללו וממון היא

 :חלבה מלות פ״א כדלקמן וחשיד צדיק להיות הלבה. לדבליש זוכה ;אבוס משכת של הללו
 יקלו מה לע ונקלא האדם כל זה כי אומל הוא וכן בשבילי שנבלא כלומל לו. הוא כדאי
 שעושה המקוש אח אוהב חולסן. לאוהבי לב שלוש ואומל יש. אוהבי להנחיל אוהב אל. ריען

 צדיק להיות ומכשלמו התולה ומלבשתו טוב וגומלן ומלמדן שמקלבן הבליות את אוהב מאהבה.
 לפנים עושה חסיד :משפט ובהכנעה בקו דלכיו מצדיק אלא עול עושה ואינו בתומו וחולן

 עצת לי שנאמל ור.וםיה. עצה ממנו ונהנין :מצדיק ועדיף יוסל עושה כשר הדין. משורת
 לע*ז3 לוטרוי״ר חושית לעזר. אדם לבני להיות ללומדי. אני ובינה וגבורה עצת כלומר ותושיה

 לי שנאמר וחושיה עצה ממנו ללמוד נהנים אדם בני ממנו. ונהנים פ״א וגדולה. נאוה עכין
 שכל בינה אני וכתיב והגבורה והתושיה העצה שלי בעצמה התולה משבתת כן וגו׳. עצה

 ומגלין לפניו פתוח הדין שעומק :הדין וחיקי לשות לו ונותנת בלומדה. לי יש הללו המדות
 התולה עשק מתון אפים ואלן צנוע הוי לוח ואלן צנוע והוי ה׳׳ג : השמים מן סויה רזי לו

 מעביר עלבונו. על מוחל :הימנו משתכחת כמלע״ה תולתו אפי׳ הכועס שכל לכעוס שקסה
) עדותיו: על ב  שאין על עלובה שהיא המולה את שעולבין מעלבון מולה. של מעלבונה (
 חכמים נדפת נ״א אבוהי. בית ונזף מתלגמינן אביו בו ויגעל כמו מנודה נזוף. :עוסקין לה

תנמוד כן וממאוס באשפה ועובל הולן אלא משמל שאינו חזיל באף זהב נזם מנודה. קרא
חכם

לוי בית
 ודעחס כרצונה שבכתב התורה ולפרש

 וכמאמרה הכונה כן אינו שבשמיה אף
 על ר״י שעמד ור״י דר״א במעשה בגמרא

 שאמר קול בבת משגיחין אין ואמר רגליו
 הצדיקיה כן וכמו אליעזר כרבי הלכה
 לבאר ההוא הכח להה יש הזה שבזמן

כן אינו שבשמים ואף כרצונם התורה
הס

ישראל בית
 יש הלא להתפלל אוכל היאן שאומריה

 לפוס התנא אמר לזה זרות מסשבות לי
 העבדות עיקר שזה ר״ל אגרא צערה

 וידחה בעתהתפלה מחשבותיו שיפנה
 וכפי להבוב״ה. א״ע וידבק חוץ המחשבות

 לו יניע השכר גדול כן לו שיש צערו
.ואמן כי״ר אמן. .



כואבותששי פרקפרלוי
 אלהים מכתב והמכתב המה אלהים מעשה והלוחות ואומר טעם. ומדת

 חורין בן לך שאין חירות. אל חרות תקרא אל הלוחות. על חרות הוא
ל תורה בתלמור שעוסק מי אלא כ  זה הרי תויה בתלמוה שעוסק מי ו

 מחבירו הלומר (ג) במות; ומנחליאל נחליאל וממתנה שנאמר מתעלה.
 אות אפילו או אחד. דבור או אחד. פסוק או אחת הלכה או אחד. פרק

 למד שלא ישראל. מלך בדוד מצינו שכן כבוד. בו לנהוג צריך אחת.
 ואתח שנאמר ומיודעו. אלופו רבו קראו בלבד דבריס שני אלא מאהיתופל

 מלך דוד ומה וחומר. קל דברים והלא ומיודעי. אלופי כערכי אנוש
 אלופו רבו קראו בלבד דברים שני אלא מאהיתופל למד שלא ישראל

או אחד. פסוק או אחת. הלכה או אחד. פרק מהבירו הלומד ומיודעי.
דבור

ריש־י פירוש
 כלומר טעס וסרת יפה אשה ל״א הזה כמנודה מאוס שהוא הורה של מנועמיס חסר חכם

 שנתון זהג של לנזם דומה תורה של מטעמים דכייו סוד שתיא יפה אשה נקנה נלשון דנריו
א: ליה • קרו כמנודה אלמא ממנו נדלים אדם נני חזיר של נחוטמו  לפי חורין נן לך אין קי

 :חזה כמנודה ממנו מתרחקים נה עוסק שאיני ומי לפניו ומשמשים מכנדים חדס שנני
 שנתנה כיון נחליאל. וממתנה מתנה וממדנר כתוג הזה הפסוק מן למעלה נחליאל. וממתנה

 נמות: ומנחליאל שנאמר לגדולה עולה נחלה לו שיש וכיון אל נחלו נמתנה תורה להם
)Q אשר קרא אידך סמוך כעיני אנוש דואתה קרא לתאי דסמיך טעם של אחד. דנור או 

 למס לו אמר נחורה ועוסק יחידי יושנ שהי׳ לדוד אתיתופל שתצא לפי סוד. נמת־ק יחדיו
 נכנס שסי׳ מצאו אמרת פעם שונ ונואלו. הנדים אל סרג נאמר כני והלא יחידי לומד אסס
 ליכנס לאדם לו שצריך תיראו ומקדשו נאמר כנד והלא לו אמי זקופה נקומה מדישו לנית

 אימה לשון נרגש נהלך אלהים ננית אומר הוא וכן עליו שמים אימת שתהא כדי נמויא שס
 ניגישס ללכת פ״א מלך. הדרה עם 3רו3 שנאמר לפי כחו ככל שם לכנס נרגש וי״א ופחד.

 חכמים אנשים כמו שלי חכם מיודעי כמותי. חשונ כערכי אנוש ואתת ; לניה ונמתייוס
ג קראו לכך. ראוי הי׳ ולא רשע שהי׳ רנ נאחיתופל טשה ישראל מלך דוו ומת וידועים  י

 ואין וכמה. כמה אחת על ישע שאינו מקנירו הלומד הדיוט אדם דניים. שני נשניל qואלו
 על אלא לאום לו נא כנוו אין וה״ק :קאי ו3 לנהוג אצייך לתורה כלומד תורה אלא כנוד

הסויה אס לומדים שהם נשניל כנוד נוחלים הס ולמה ינחלו. חכמים כנוד :תורה עסקי
ויוישיס

לוי בית
מאמר על נער דוב מה׳ מי״ו מאדו׳ כביכו״ל שלמעלה הרצין מהעני׳ הס

 דבריס נשאי וכן הסורה וביאוריס לרצוכס
 מגזירה עליון הרצין להיפך כה להס יש

 ביראה מישל צדיק כי לטובה ה״ו רעה
 מזר הקב״ה צדיק בי מושל מי אלהיס
 רצון ומהפכים מבטליס וצדיקים גזירה
ששמעחי וכמו לרצונם כביבול עליון

 נקראו מקים של רצונו שעושין בזמן הגמ׳
 מקום של רצוני עושין שאין ובזמן בניס

 הדבר סמי׳ הוא ולכאורה עבדים נקראו
 האיך מקום של רצונו עושין שאין בזמן
 הגמרא וביאור ה׳ עבדי נקראין הס

יסיד בן לו שיש לאב משל עפ״י הנ״ל
ומנועה



אבותששי פרספרסי
 בו לנהוג שצריך וכמה כמה אחת על אחד. אות אפילו או אחד. דבור
 ינחלו ותמימים ינחלו חכמים כבוד שנאמד תורה. אלא כבוד ואין כבוד.
ל תורתי לכם יpנת טוב לקח בי שנאמר תורה אלא טוב ואין טוב.  א

 במשורח ומים תאכל במלח פת :תורה של דרכה היא כך (ד) :תעזובו
 אתה אם עמל. אתה ובתורה תחיה. צער וחיי תישן. הארץ ועל תשתה.

 הבא: לעולם לך וטוב הזה בעולם אש־יך לך. וטוב אשריך בן עושה
 עשה: מלמודך יותי כבוד. תחמוד ואל לעצמך. גדולה תבקש אל (ה)
 גדול וכתרך משולחנם גדול ששולחנך מלבים של לשלהנס תתאוה ואל

 גדולד, (ו) :פעולתך שבר לך שישלם מלאכתך בעל הוא ונאמן מכתרם.
 מעלות. בשלשים נקנית שהמלכות המלכות. ומן הכהונה מן יותר תורה

 ואלו דברים. ושמונה בארבעים נקנית והתורה וארבעה. בעשרים והכהונה
בשכלות הלב. בבינת שיפתינם. בע־־יכת :האוזן בשמועת :בלימוד :הן

הלב
רש״י פירוש•

 לאדם ומציינים עושים שאנו זה כבוד אין כלומר תורה. אלא עוג ואין בנחלה אוהה ויורשים
 לא. דנגרי שלייא כגון אחיה אומנות לימדו אגל תורה לו שלימד ברבו אלא כבוד בו לנהוג
 דהיינו טוב הנוחלים תמימים חגמיס ואיזה כבוד להנחיל חכמים ראויים ינחלו. חכמים כבוד
 אומר הוא העשייה על לא תאכל. במלח פת (ד) לא. אומנות נשאי חכמים אבל תורה

 לו ואין וכו׳ במלח פת אלא לאדם אין אפילו ת״ק אלא תויה ללמוד כדי צער בחיי שיעמוד
 במשורה. :מעושר אותם לצמוד דשופך בה מלעסוק תמנע אל האין על אלא לישן וכסת כי

 בתורתך להתכבד כבוד תחמוד ואל השררה אחר qלידו גדולה. תבקש אל (ה) :קענה מדה
 על שתקבל שכר הוא משולחנם. גדול ששלחנך :לשמה שלא שעושה כמי נראה כך שמתוך
 מצות וקיום טובים מעשים עשה שלמדת ממת יותר מלימודה יותר נ״א חורא. של למודת

) :מתקיימת חכמתו ממעשיו מרובה שחכמתו כל כדאמרינן ן  בשלשים נקנית שהמלכות (
 משפט וכך כך כי דעו להם ואמר מלך ישראל כשבקשו שמואל בפרשת שכתובים אותן מעלות.

אותו דנין ולא דן לא מלך בסנהדרין ששגוים אותן עם דברים שלשים תם וכשתחקור המלך
ונוי

לוי בית
לצון עושין שהם גדולה במדריגה שהם רצונו מבנול הוא אהבהו גודל ומחמח

 איזה לו יש אס למשל הבן לצון מפני
 נאה מנורה או שולחן היינו נאה כלי

 שיעמוד רוצה והבן זה בזויות עומד
 הבן לצין עישה הוא אזי אסר בזויות

 רצון שעשה מזה לוח נסת לו יש וגס
 חדש רצון עושה ההוא הבן ונמצא הבן

 כוונת וזהו הקודס רצונו ומהפך באביו
היינו מקוס של רצוני שעושין בזמן סז״ל

 בניס נקראיס אזי ב״ה בהבורא חדש
 מקום של רצינו עושין שאין ובזמן למקיס

 שיעשו כ״כ גדולה במדריגה שאינס היינו
 שהס ואע״פ ב״ה בהבולא חדש רצון

 בניס ולא ה׳ עבדי עבדיס נקראו צדיקיס
 כמו הוא הא׳ במדריגה שהוא מי ונמצא
 רצון ולהפוך לעשות שיכול למלך משנה

והן התורה בביאור הן כרצונו העליון
בכל



מאבותששי פרד!פרלוי
 חברים. בדבוק חב:ןים. בשמוש בשמהה, בענוה. ביראה באימה. הלב.

 שינה. במיעוט בטהרה. במשנה. בטקרא: בישוב. התלמידים. ובפלפול
 בט־עוט תענוג. במיעוט שהוק. במיעוט מהודה. במיעוט שייחה. במיעוט

 :הימור־ן בקבלת חכמים. באמונת טוב. בלב אפים. באי־ך איק. דרך
 טובה מהדק ואינו לדבריו. מיג העושה בחלקו. ודשמה מקומו. את המכיר
 התוכחות את אוהב דבר־ות. את אוהב המקום את אוהב אהוב לעצמו.

 רודף ואינו הכבוד. מן ומתיהק הצדקות את אוהב המישרים את אוהב
 בעול נושא בהוראה. שמה ואינו בתלמודו. לבו מנים ול̂א הכבוד. אחר

השלום. על מעמידו האמת. על מעמידו זכית. לבף ומכריע הבירו. עם
ומתישב

רש״י פירוש
 לבו סא'ן וביראה. באימה :בגנוליס וי׳ בירוסנס וד׳ במקדם י׳ הן כהונה מסנוח כ״ד וכו׳
 ומחוך אסוריס קריין בעלי ולהיין נחירב אלהין ה■ לפני עמדת אשר יום שנאמר עליו נבוה
 מפוך שורה השכינה שאין לסי בשמחה. ;קרי לידי בא הוא לבו והרהור אדם של ראשו קלות
 נהחרניס לא תורה תמצא לא מר דאמר סחורה. במיעוכי הדעת בישוב שמחת. מתון אלא הצער

 מקבל היסוריס. בקבלת : בבוק אדס בני עס מצוי יהא פלא ארץ. דרך במיעוט :בתגריס ילא
 ומשיב שואל :לכו חשיב כחדא הכבוד אחר רודן ואינו הכבוד מן מתרחק ;מאהבה היסוריס

 ומכריעו :הגונח תשובה שישיג כדי תחילת השואל את משיב שאינו כלומד היא. חדא נמי
 כל שומע הכל על ושלום אמת דודך תאמת. על ומעמידו ;לזכותו חבירו את הדן זכות לכ^
 מורה כשהוא שמועתו אח ותמכוין דגו: דבר• את לסתור לא אבל ומוסיף לו אומר שרבו מה

 אמר אא*כ רבו אמר שכך לומר דבר מוסיף אינו אבל רבו לו שאמר ענין באותו מכוין הוראה
 קשה אפיס בארך : ליצנות שיחה במיעוט : חכמה מרבת ישיבה דמרבה בחכמה ביישוב ;רגו לו

 שתורתך בזמן אימתי יה תיסינו אסר הגבר אשיי גגינות כדאמרינן היסורים בקבלת לכעוס:
 שפתיס. בעריכת :לעה״ב שכרו להרבות בת לעוסק אהבה של יסוריס מגיא פהקב׳יה תלמדנו

 פה בהוצאות אלא מתקיימים ד״ת דאין גפה. ומוציא בל׳ חומכן אלא בד״ת מנמנם שאינו
 לזה: זה נין מה שמעתי לא הל: נשכלת הלב בבינת : גפה למוצאיהם הס חיים כי וכתיב
כו׳: כדאמרינן באימה  ולשמשן: דבריהם לשמוע בנה״מ ונכנס שדוחק חכמים בשמוש ו

 כדאמרינן ייחכמוהו. לפניו שיפלפלו התלמידים ובפלפול :בחבורה
תורתו מחקיימא דמהוךכך שעה כל בתורה שעוסק מקומו את העכיר

נידו
לוי בית

לימודס כקלא ולכן למלך משכה כמו ולבי הסכאיס כל

 לומד חברים. בדקדוק
:מכולם יותר ומתלמידי

 ולכן הדברים בכל
 בשם לימודם כקרא המשכיוח שקידר
 למקום בכים במדריכה היו כי משכה

 לשמה לומדים והיו וכקי זך היה ולימודם
 והיו מעשיוס בלימודים עושים היו וגם

 ההוא ללימוד השייכים העילמוס מחקכים
מקום של רצונו עישין היו הס ובודאי

 לשמה חיבס על לש״י שפירש וזהו משכה
 הוא ז״ל רש״י כווכח כוי לעשיס כדי

 לעשוח. כדי לשמה הוא הלימוד שעיקר
 היינו ללימוד השייכים העולמוח לחקן פי׳

 יהקן בה ועוקק לומד שהוא מצוה איזה
שכוכל וכמו ההיא למצוה השייך העולם

1לחק



אבותששי פרמפרלוי
 הלומד וטיסיף: שומע כהלכה. ומש-ב כענין שואל ו בתלמודו לבו ומתישב

 את והמכוין רבו. את המחכים לעשות. מנת על והלומד ללמה. מנת על
 בשם דבר האומר שכל למדת הא אמרו. בשם דבר והאומר שמועתו,

 :מרדכי בשם למלך אםת~ ותאמר שנאמי לעולם. גאולה מביא אומרו
 הבא. ובעילם הזה בעולם לעושיה חיים נותנת שהיא תורה גדולה (ז)

 תהי רפאות ואומר מרפא: בשרו ולכל למוצאיהם דם חיים כי שנאמר
 ותומכיה בה למחזיקים היא חיים עץ ואומר לעצמותיך ושקוי לשרך

 תתן ואומר לגרגרותיך. וענקים לראשך הם חן לוית כי ואומר מאושר.
בשמאלה בימינה ימים אורך ואומר תמגנך, תפארת עטרת חן לוית לראשך

עושר
רש״י פירוש

ץ אה נשלנין הנהדרין3 כדאמרינן גהלכה מגין שהוא וליאיוה לעממיה קלו מקומו בידו.  למסר הו
 אסלה לאיי׳ מצאחי שלא אמש שזנלחי עצמו עעס לאיי׳ואושו באוחה במקומי אני אומל המסייב

 שנימוקו לדבריו. שייג בה: מכוין אינו בעניניו דואג שאס בסלקו השמה המזכה; וכן לזכוס
 לכן שהרי סולה שהלבה עצמו על בלבו מן נושא שאינו לעצמו. טובה מהזיק ואינו :עמו
 ; ל״ג הצדקוס אה אוהב הבליוס: בפני מתגאה שאינו היינו בלימודו לבו מגיס ואינו נוצר

 רודף ואינו הכבוד מן למחרסק לאויוה המדוה אלו כל ויאהבך. למיס היכה יכחיב הוכמוה
 הכבוד אסל רדף ולא למיהני ליה הוה דהכי ומסתבר ממנו ומתרסק לידו שבא השררה אחר

 עושה אלא הדין מישב שאינו השלוס. על הלכת. של בוריה על ומעמידו הכבוד מן ומתרפק
 הזה בעולס פירושיה אוכל לעושיה. סייס נותנת שהיא (ן) בלימודו: נ ומתיש בלצון. פשרה
 בפה למוציאיהס אלא למוצאיתס א*ת למוצאיהס הס סי.ס כי הבא לעולס לו קיימת והקרן
 הוא לחייס תאמר ושמא בקבל. עצמותיו משקה שיהא לעצמותיך ושיקוי ואומי הזה בעולם

 טוב שהמוח בעניות הנידונים אדם בני לך יש שהיי לעושר זוכה שיהי׳ יאמר מי אבל זוכה
 את יביא הדבר איזה לגרגרותיך וענקים לראסך הס חן לויה כי נאמר לכן החיים מן להם
 ההא לא אבל לך יתנו ממון תאמי ושמא :ממון אומר הוי האנשים בעיני סן למצוא אום

 למד לשמח שלא אפילו תאמי ושמא המנגן. תפארת עטרת נאמר לכך האנשים נין מכובד
 להם יש לשמה שלומדים נס למיימיניס בימינה ימים אורך נאמר לבך האלו לדברים זוכה
 אבל לחם ישנו וכבוד עושר בה למשמאילים ובשמאלה וכבוי עושי ואצ׳ל וחיים ימים אורך

לך: יוסיפו ושלום נאמר לכן לשלום לא אבל זיכה ועושי לחיים תאמי ושמא ארוכים. סייס לא
עטיה

לוי בית
מכל פעורין וע״כ ההוא ללימוד השייכים לתקן נוכל כן המצית געשיות לתקן

 כוונת וזהו לשמה ההוא המצוה בלימוד
 כאלו עולה בפרשה העוקק בל חז״ל

 וזהו הנ״ל פ״ד הוא נו׳. עולה הקריב
 וסביריו רשב׳יי כגון שאמרו סז״ל כוונת

 עושין שהיו פייוש אומנתן היחה שתורתן
העולמות ומקנו שלמדו בתורמן אומנות

 זאת בלימודם פועלים היו כי המצות
 ממש המצות בעשיות שפיעלין הפעולה

 שלומד שמי הנ״ל מכל לנו היוצא כנ״ל.
 וזהי למלן משנה נקרא הוא הנ״ל ע״ד

 פירוש בלשון מכמיס שנו שאמרנו פירוש
שבלשון זו סכמה אומנו למדו סכמים

יש



כח אבותששי פרלןפרהי
 רבי (ח) :לך יוסיפו ושלום היים ושנות ימים אורך כי ואומר וכבוד עושר

 והעושר. :ודגה הנוי. אומר. יוחאי בן שמעון רבי משום יהודה בן שמעון
 לעולם. ונאה לעריקים נאה והבנים. :והשיבה והזקנה. והחכמה. ורכביה.
 זקנים עט״ת ואומר תמצא: ערקה בדיך שיבה תפארת עטרת שנאמי־

 זקנים והדר כחם בחורים ת תפאו יאומר אבותם. בנים ותפארת בנים בני
עיון בהר צבאות יי מלך כי החמה ובושה הלבנה וחפרה ואמר שיבה.

ובירושלים■
רש״י פירוש

 :כחם גחוריס תפאית והכס חנוסס בנים וחפאדת בנים זה חפאיס המושר זה מטרה (ח)
ליה ודרשינן ליה אייתר מינייהו חד איכא טונא דזקניס והחכמה כבוד זקניו ונגד והכבוד

לזה

לוי בית
 למלך משנה היינו משנה להיוה כח ש

ob שבסל נרוך וזהו ככ״ל לשמה לומדים 
 העוסק כל אומר ר״מ כו׳ ובמשנהס בהם

 כו׳ הרבה לדברים זוכה לשמה בחורה
 בביאור עליון וללון כוונח שמהפך פי׳

 זוכה ונמלא בחורה שביאר לרלונו החורה
 הפשעים לכל דהיינו הרבה לדברים

 למלך: כמשנה בחולה היא שבואר וביאורי׳
 אנכי בפקוק ז״ל לבוחינו שרמזו וזהו

 אנא נועריקון אנכי אלהיך ה׳
 אמירה אמרי רבנן יהביח כחביח נפשי

 דרך על יבואר יהיב׳ כחיבה נעימה
 ופלש״י נפשכם אח יש אם הפקוק
 כיונו יזה ללון הוא נפש ונמלא רלינכם

 שלי הרלון לומר רלה נפשי אנא חז״ל
 יהביח שבכחב חורה הוא יהבי׳ כחביח

 לרלונכם אוחה להפוך שחוכלו רצוני לכם
 שאדם בזה רוח נסח לי אין חאמר ושמא
 לשון אמירה ל״א אמר לזה רלוני מהפך

 כחובה נעימה לכם אני מגלה החגלוח
 מזה לי יש נדולה נעימח פי׳ יסיבח

 אוחי מכלחין ואחס לכם יהיבה שכחובה
שמס: והוא אוחו מנלסין הקב״ה שאמרו ע״ד

 אחד יוס ושוב לכעוק נוח חהי אל
 אוחא דהנח נראה מיחחך לפי

 אז כיטס הוא כשאדם הקדוש בזוהר
 מיחה הענין וזהו ממני בורסח הנשמה

 יחשיב אזי לכעוס האדם כשירלה ע״כ
 זה כי לפניו בחשיבה לשוב שלריך חיכף

מיחה: הענין
 רבי לריב״ז היו חלמידים חמשה

מאבי־ שאינו קוד בור אלעזר
 הנה כי ילדחו אשרי יהושע רבי עפה
 שיבו ואומרח יולאח קול בח יום בכל

 אלו שימעין אנו שאין הגס שובבים בניס
 שאדם חועלח בזה יש אעפ״כ הכרוזים

 הגס הבן שמעורר האב כמו עלמו מעורר
 רחמי מ״מ הטוב בדרך הולך הבן שאין
 וכן לטוב אוחו ומעורר מבן על האב

 בחשיבה לחזור החעורר׳ בא בישראל
 שלא דהיינו מאסר סוך חז״ל וז״ש

 בודאי אבל השמים מן בחשובה נחעורר
 היה מעלמו בחשובה חוזר הי׳ אילו

 כי נדס ממנו ידח שלא ממנו מקבלין
 אבל החשובה בפני העומד דבר לך אין
החעוררח בזה מהעוררים ישראל של

לשוב



אבותששי פרספדרו
 שבע אלו אומר טנמיא בן שטעון רבי (ר־?) :כבוד זקיניו ונגד ובירושלים

 יוסי רבי אמר :ובבניו ברבי נתקיימו כלם לצדיקים חכמים שמנו מדות
 לי ונתן אחד אדם בי ופנע בדרך מהלך הייתי אחת פעם קסמא בן

 מעיר לו אמרתי אתה מקום מאיזה דבי לי אמר שלום לו והגרתי שלוק
 עטנו שתדור רצונך רבי לי אמר אני סופרים ושל חכמים שיד נדולח

 נותן אתה אם לו אמרתי זהב. דנרי אלפים אלף לך אתן ואני רמקומינו
 שבשעת לפי תורה. במקום אלא דר אני אין שבעולם וזהב כסף כל לי

א לאדם לו מלוין אין אדם ‘של פטירתו  תורה אלא זהב ולא כסף ל
 עליך תשמור בשכבך אותך תנחה בתהלכך שנא' בלבד, טובים ומעשים
 תשמור בשכבך הזה בעולם אותך תנחה בתהלבך תשיחך. היא והקיצות

 תהלים בספר כתוב וכן :הבא לעולם תשיח־ היא והקיצות בקבר עליך
 לי ואומר וכסף. זהב מאלפי פיך 'תורת לי טוב ישראל מלך דוד ידי על

 ברוך הקדוש• קנה קנינים חמשה (י) :צבאות יי נאום הזהב ולי הכסף
 אברהם אהד. קנין ואדץ שמים אחד. קנין תורה ז הן ואלו בעולמו הוא
אחד קנין תורה אחד. קגין המקדש בית אחד. קנין ‘ישראל אחד. קנין

מנין
רש״י פירוש

ה 0( • ש מ  דרכו ריושיח קנןי ה׳ ונוי. ג״ה הקדוש קנס קניניס ח
 יל3ש3 העולם נהקיים עולמו י)ת ראופ3ל ה3מחש3 שכשעלה מעני העולם קודם שנריאתח

איז שמיס ;התורה  ’כסא השמים ה׳ אמי כה שנא־ עולם של עמודים שהם אחד. קנין ו
 סמי׳ להלן מה קניניך האיץ מלאה שנא׳ ארץ להלן ונאמר ארץ כאן נאמר רגלי הדוס והאיץ
של קנינו להיות הקנ׳׳ה שנראו מנין אניהס ;וכוי קניניך וכתינ וארץ שמיס כאן qא ואיץ

לוי בית
עולס

 זרעיו׳ ספה נקרא ההחגיוררס וזה לשוב
 הוא המקבלה והאדם המקבלה לאדם

 וגס בו להחכורר שמקבלה אשה בבסינוח
 לכו משלם הספה זה זורע שהקב׳׳ה

 בדין וזה עשינו בעלמיכי אנו כאילו
 לדקוח זורע וזהו עמנו שעושה צדקה
 עושה הספה זורע שהוא הגס פירוש
 עושיס אנו כאילו לכו ומשלס צדקה עמנו
 לאיש חשלס אחה כי הרוקד ה׳ לך וזהו

 שהיא הגס מעשיו היה כאילו כמעשיהו
 האדס מ״מ לסחעורר הבוב״ה מרצץ בא

הזה בסחעויר׳ להחסזק פעולה בו עושה

 במשפס יקומו לא אשי הרשעיס כן לא
 סזריע כי אשה בזוה״ק דאיסא וזהו

 לה ליס דאחעברח מיומא זכי וילדה
 דכי להוי אי דילה ילידו אלא בפומה

 ונקבה בו החסזקוה כה הוא דכי כי
 כנקבה כוסו חש כמ״ש להחחלשוח כינוי

 שזה דכר רק בפומה לה ליח שאמי וזה
 עלמו שמחזיק האדס כח הוא החגברו׳

 שכרו יבוא ובזה החעוירח בזה לאיש
 אליעזר רבי והנה לו הראוי האמיחי

 משמיס שבא בהחעוייח להבויא עבד
וא״כ המורה לנו נחן שכבר השיג ור״י

מה



כט אבותששי פרהפרהי
 קנין וארץ שמים מא?. מפעליו קדם דרכו ראשית קנני יי דכתיב מנץ
 איזה רגלי דרום והארץ כסאי השמים יי אמר כה שנאמר מנין. אחד
 כולם יי מעשיןז רבו מה ואומד מנוחתי, מקום ואיזה לי תכנו אשר בית

 ויברכהו דכתיב מנץ, אחד קנין אברהם קנינץ הארץ מלאה עשית בחכמה
מנין. אחד קנין ישראל :וארץ שמים קונה עליון לאל אכרם ברוך ויאמר

אשד לקדושים ואומי־ קנית. זו עם יעבור עד יי עמך יעבור עד דכתיב
בארץ

רש״י פירוש
 שהוא יל5בש ולמה עליון לאל אנלהס רוך3 ויאמל וינלכהו שנאמר נשנילו ויתקייס עולם
 השכינה כנפי הקת הגליוה אה קילב שהיא לפי ההקיים, העולם שנשנילו ואלץ שמיס קונה

 קנית זו עם שנאמל א׳ קנין ישראל :גדחז״ל הנזכרים דנל־ם לתם ואומר למושג והחזירם
 עיקר שהם י״ל ואדירי המת נאלץ אשל לקדושים שנאמר נשנילן מהקיים שהעולם ומנין

מקדש כאן שנאמר מפני אלא קנין מצינו לא עדיין ידיך כוננו ה׳ מקדם ארץ; של הדירה
ולהלן י

לוי בית
כלחם שנזה כדי לבנה אש ע״ג שחולה מעצמו שיעבוד ראו כולד שאדם מה

קדשנו אשל אומליס ואנו הלע היצר נגד לבי וז״ש מעצמו דלססא בהסעוללה
 עפה מאבד שאינו קוד בול אליעזר
 ורבי ההעוללס של חזלעיוה עפה כלומר
 ׳שהוליד מה פירוש יולדהו אשלי יהושע

 :דלעילא החעוללס ע״י ולא בעצמו הוא
 החזיק אל הלבה חולה למדה אם

 יש נוצלה לכך כי לעצמן עובה
 ולשון לעצמן לשון אמל למה לדקדק
 לעבד משל נקדי׳ והכה דוקא ניצרה

 מלחמה עכש־םי שילמוד צוה שהמלך
 שיעמוד והאין זיין הכלי לאחוז האין

 לחץ מטרה במלחמה אתו הנלחמים כנד
 בו כותנין אין אוחי מדין של בעת והכה

 האיש זה והכה לאש צורן שאין אש
 זה ונעל למלחמה בא אחה פעם שלמד
 עשה כאשר בו ועשה כן ועמד זיין הכלי

 כבתסלה אש ג כחן ולא כבלאשיכה בי
 מאתו ושחקי אותו כבשו אחו והנלחמיס

 מחשבה ליה ב״ה הבורא הנמשל כן
באש תולה לנו ונתן כלל בי׳ תפוקה

 בפרישות לכו וקדש לכו וציה במצוחיו
 תהיו פרושים ההיו קדושים לש״י כמ״ש
 בהתלהבות עושין שאנו המצוה שע״י
 בפנימיית נדבקים אנו עצים בחשק גדול

 מהחומר וכלחקיס לבנה אש דהיא המצוה
 החלחקות הוא כן התלהבו׳ גידל וכפי

 אבל הבורא להשגת יותר ובא מהחימר
 אנשים מצות רק התלהבות בלי העושה

 כוחן שאין הנ״ל העבד כמו הוא מלומדה
 כוונת וזה המלחמה בעת זיין בכלי האש
 כלומר לעצמן עובה תחזיק אל חז״ל
 ג״כ מקור ותהא החילה תחזיק שלא

 נוצרת לכן כי הגיך דהיינו לעצמן
 להתגבר בצורה שנוצר׳ צורה לשין פירוש

 על בו להתלהבות הרוחניות הצורה כח
 ויש העליונה בצורה ולהדבק הגשמיות

 מצית בכל בזוהר איתא כי לבאל עוד
 ואומר בו מתפאר הקב״ה עושה שאדם

עובים הדבורים ומדבר בכי מעשה אלה
של



אבותששי פיקפרסי
 מקדש שנאמר מנין אחי קנין המקדש בית בם. חפצי כל ואדייי המה בארץ

 מה כל (יא) ימינו: קנתה, זה הר קדשו נבול אל ויביאם ואומר ידיך. כוננו יי
 הנקרא כל שנאמר לכבודו אלא בראו לא בעולמו הוא ברוך הקדוש שברא
:ועד לעולם ימלוך יי ואומר עשתיו. אח יצדתיו בראתיו ולכבודי בשמי

 לפיכך ישראל את לוכות הוא ברוך הקדוש רצה אוסר עקשיא בן חנניא רבי
;ויאדיר תורה ינדיי* צייקו למען חפץ יהוד שנאמר ומצות תורה להם הרבה

דשיו פירוש
 לסלן qf( נקנין מקדש ניזן מה ימינו קנפה זה הר קדפו גנול אל ויביאם אומי הוא ולהלן
דני יש גמגומים וכמה נקנין. מקדש  כפקנה ננהגה לא שהגיייפ׳ נעינינו נראה שהענין לפי נ
 יאייה ומייא ישראל וארץ ושמים תורה שלשה אלא שנינו לא האשת פי פסחים נמס׳ שהיי

 ולי הכסף לי ואומי ה״ג :ואין שמיס קונה נאניחס שנאמר הפסוק מאופו ואין לשמים
) ;צנאוה ה׳ אמי הזהב א י סליק. :לשנאו לכבודו. אלא (

לוי בית
אהרן וסוזר  שמדבר האב כמו חאדס זה של

 נקרא וזה לו הסביב הקטן בנו דברי
 כל וכן בוכיה אני אל״ה על וזה אלה

 מיכאל היה קייס היה המקדש שביס זמן
 דהיינו למעלה קרבנוס מקריב השר

 הוא למטה ישראל שהקריבו הקרבנוס
 דוגמסן הראה דהיינו למעלה הקריב
גבי בחומש רש״י כוונוס וזהו למעלה

 בוש אהה למה משה לו שאמר
 שיאמר כך בשביל פירוש נבחרה לכן כי

 ובמדה בך וימפאר בני עשה כן חקב״ס
 וזהו בו יספאר שהבורא לעבוד ראוי זו

 שסעבוד פירוש נוצרס לכן כי פירוש
 בני עשה כן ויאמר בן כבורא שיספאר

:לעצמן טובה סחזיק ולא
ונשלם תם

שסטובזצללה״ה המהוה.סהבעל כוונת
מיעיו ובכל כהלכת! שבת לשמור

סשב וסימנך '
 היינו אנוש שנ״ס אופיוס הש»נ • דכא עד אנוש
 להכין האדם וצריך • לן מןחלין כאגוש ע״ז עונד

 ■ השבה יום אה וטהרה בקדושה לקבל עלמו אה
 לזה וקודם • עס״ק בכל .במקוה שיטבול צריך ע״כ
 מלכוס עול עליו ולקנל • נקרג, לנו לשנוי צריך

 עצמו ולמאוק חטאיו וכל פשעיו ולעזוב . שמים
 באהנה ס׳ לעבוד מוכן ומעהס ־ פגעיו מרוב

 ר.קב״ה שיוכל נכדי . ה גדור ריאה . הפ״ד
 אשי ישראל וזהו ־ בו תפאר״ת בספארה לההפאי

 ■ הקדוש ש«ו קדושה על עצמו וימסור . אספאי בך
 שישוב .נהשי״ה ננטחונו הקעיא נצ״ח ינוצח ועי״ז

ד להויוס וצדך ■ נדחו אה ד  ממצולוס שניצל לו ה
 • עולם י יפדה צדיק נכלל נכלל הוא ואז • ים

שם מלכות . מלכומו כבוד ויוכי נהגדל ועי״ז

 למקוהויכוין אח״ז ויכנס ־ דולים ולדור לעד שמים
 סוד הוא ומלכוה אדנ״י שם כי . נמקוה בהיוחו
 הקול סוד • ז׳׳א הו־״ההוא ושס • הדינור

 של הגג ונמקוה י המחשבה סוד אר.'״ה ושם
 המקוה סל רוחות וד׳ ■ אהי״ה שם נגד סמקוה

 המקוה וקרקע • ב״ה הוי״ה של אותיוס ד׳ נגד
 יכ״ק בגימקרי׳ אלו שמוה וג׳ • אדג״י שם נגד
 לבקש לנו ויכוין ־ ״קדושה ״ברכה ״יחוד י״ה הוא
 והטהיה הקדוקה לקבל שיכנס הקנ״ה מאס

 הנ״ל כוונות ינוין ואס . ולדיבורו ולקולו למחשנהו
 יד’ אס אף • יקום ארצה הצדיק יפול שבע אס אף

 עמי ויכרות ס׳ ילפאהו אחויניה מעלות שנע
 נשמיט על יאיר ואז . סופי לא אשר חדשה בליה

 מסוק ויאמי • מקו״ה אותיות הרוחניות קומ״ה
 הר״ר ויכוין בעתצרה־ ״יהו׳״מושיע ״מקלה״ישראל

- :מצאתי ע״כ :י״ס מ״י


