
 פדן לגן
או׳ בן בג  בה הנווך כג

 לפיל ממה לפי • ט׳
 ק כו׳ למקרא שרם בזה׳

 טון כאן אמר להלמיד פ״ו
פ שיטר לו אץ להלמוד ^ני

6c חיים פרקה אבות חח
 במים אבל השי״ה• לפבודה המצשרך כסי רק איהה עין כו׳ א״א של מתלמידיו ט׳ שיש מי כל

 מים פז אומר הי׳ הוא אבל p׳n י פזוה יראה לא שבאדם נר״ן בחינוה ג׳ נגד הם • ט׳ טובה
בוכה אבל ■ בפניו רשפ איש כפז כמ״ש לגיהנס מנד הוא סובה טן • מפשה דבור מחשבה שהוא

סמץ והפזוה בושה מונח הסנים כפל היינו • פנים .........................
 הוא יהברך השם לפבודה רק

־ אבינו• אברהם של מתלמידיו הללו
 מתלמטיו אחרים דברים ושלשה

 ורוח טובה עין • הרשע בלז^ן של
 של מתלמטיו שפלה ונפש נמוכה

 וחח רעה עין (נח) • אבינו אברד&
 של מתלמטיו רחבה ונפש גבוה

אוהה ולסלסל להפך וצריך של תלמידיו בין מה • הרשע בלעם
בה הפוך ואמר חייו• ימי כל בלעם של לתלמידיו אבינו אברהם

נ״ד;) כמשאח״ל(עיחנין ־ כו׳ אבינו אברהם של תלמידיו • הרשע ____ __________
מה לדד ההורה נמשלה למה בעולם ונוחלין הזה בעולם אובלין בשלימוה להם הבא והפולם

הח כמו והנה ־ כו׳ הדד אוהבי להנחיל ח) שנא׳(משלי הבא • יש אוהבי להנחיל כמ״ש
מוציא וההינוק בשר שפצמוהו אכל • אמלא ואוצרותיהם יש

למשל ההורה ק ־ חלב ממנו יורשין הרשע בלעם של תלמטיו
חין גיהנם להוציא יכולים סוכה מדץ שנאמר שחח לבאר ויו
אןז ־ וכדומה פנונה להמיר תורטם אלהים ואתה נ״ה) (תהלים

שכמה נראה הראוה שלפי ומרמה דמים אנשי שחת לבאר
ואינם נצרכים אינם דינים : בך אבטח ואני ימיהם לאידזצו

הוא כן ולא פחה לנו נהוגים הוי אומר(ל) תימא בן יהודה (כס) כ
אמד דץ ללמוד יכולים כי בצבי ורץ בנשר וקל בנמר עז ^

להוגים יחס זה ודבר ממבירו אביך רצון לעשות כארי וגבור לפורר ולא בלבו צפון הפזוח
עז אומר היה הוא (לא) • שבשמים

שת פנים ^ שתבנה אלהינו ה׳ מלפניך רצון יהי עדן• לגן פנים לגיהנםיוט  במהרה עי
שר (לנ)בןחמששניםלמ^־א• אומר היה הוא כא בתורתך: חלקנו ותן בימינו  קע

 בן • לחופה עעזרה שמונה בן • לתלמוד עשרה חמש בן • למצות עשרה שלש בן • למשנה
 ששים בן • לעצה המשים בן • לבינה ארבעים בן לבה•(לד) שלשים בן (לג) • לרדוף עשרים
 מאה בן • לשוח תשעים בן • לגבורה שמונים בן • לשיבה שבעים בן (לה) • אקנה
 דטלה בה והפוך • בה הפוך אומר »בג בן (לי)כב :העולם מן ובטל ועבר מת כאילו
-------

ה פ שע מ הו ה ודוח רעה עיז (ניי) י  • וי׳ו נלק הגסופא פירש ‘ פ׳ש (יפ׳ו) פ׳נ נלק ׳0 ינה נפדני פירש • נו׳ גנו
• נו׳ ננסר עו הוי (ל) ■ ?׳,/■] [פספיס • נו׳ עי הוי אוסר חיפא בן יהודה (נם) :נו׳ לפז אפס פה^

ם נפונר מדרש י ושס • ספקים לשני גאוס שאין ללנקי וסיים • ע׳ש (רש׳ו) שיו ונ נ ש) ס׳ נלק ינס מו  נלק «»סא פליש ן׳•(י׳
 אוסר היה הוא (לא) • וגו׳) נלניא שם סן פקרא שש (דצין • נו׳ עו נוי נפשנס סנפיס שט לק > שנ׳א ונם דנ׳א פנא • פ׳ש נ׳
סי(ו׳ פיקיט ס׳ק • נלס מס׳ • נו׳ עז ו קדושים פנמומא מדרש • ^סקיא ה׳ נן (לנ) • ע׳א) וו  ס׳ נן רנופיט כני פנאן • י׳

ה עטוי בן • נו׳ שנים מנ י נינה• ז»ל«ים נן (לג) • שיסא ד׳ס (נו׳ן•) נסיסס סוס׳ פי׳ • * נ ס מו רנ׳נ) סא ונ  פ׳ו(
ס פיקון ויסר פיקוד • ?■נינה ארבעים בן (לד) • נו׳ אמר פפאן פ׳ ) • טסונים ק בה ניט ע׳ נן ע׳א)(לם) נ׳  :[פיפ׳ק(נ׳ח•)] »׳

ג בן (לו) ^ • גו׳ הסיד אומי בג נ א פ : פי׳ו וועא ונ׳

 הל•׳ דליבא באובנמא דפינא שורייני ט מחשבה
 כמו דבור כנגד נמוכה זרוח

 ויהי בפסוק אונקלם שהרגם
 והוהבאדס מיה לנפש האדם
 שפלה ונפש • ממללא לרוח
 והנפש כמ׳ש מפשה מגד
 אוכלין ואמר • הפשה אשר

 ט • בטה״ב וגומלין בפוה״ז
ס דרך ^  • בפוה״ז צלמה ר

 אוכלים א״א של וחלמידיו
טרוחיהם הזה בפולס גס

 טה״ז ולא ממש• בו שיש דבר
 אבל • ממש בו שאין דבר

 להם אין בלפס של הלמידיו
: כלל בפוה״ב

 ט י בו׳ בנמר עז הוי
 הפזוח מדה לפפמים

 הוא אבל • ה׳ לפבודה סובה
p •ושיהיה בלב אבירוה
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