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ראשון פרקמשנה כסף
 דמותיו שם אדם

כו׳. ): (דף דסומה בש״ק ו ה׳
ך ו  נקרא הוא מה זו מצוה בפירוש למדו כ

:דסומה) קל״ג;)(ספ״ק (שבת ונו׳. חמן
ד עו ו

ת א שיהא הראשונים חכמים צוו לפיכך ד פ״ד ו ע . ביותר ממנו ורחוקה מזו משונה וזו אדם מבני ואחד אחד לכל יש הרבה ד
ואינו עליו מיושבת שדעתו אדם ויש . תמיד כועס חמה בעל שהוא אדם יש ׳ י’”” י’”י”י

 ויש .ביותר לב גבה שהוא אדם ויש .שנים בכמה מעט כעם יכעס יכעס• ואם כלל כועס
 ויש .בתאוה מהלוך נפשו תשבע לא תאוה בעל שהוא ויש ביותר. רוח שפל שהוא
 נפש בעל ויש .להן צריך שהגוף מעטים לדברים אפילו יתאוה ולא מאד טהור לב בעל שהוא
. כסף ישבע לא כסף אוהב שנאמר כענין העולם, ממון מכל נפשו תשבע שלא רחבה

 וקובץ ברעב עצמו מסגף שהוא ויש .צרכו כל להשיג ירדוף ולא לו יספיק שלא מעט דבר אפילו שדיו נפשו מקצר ויש
כל שאר אלו ררכים ועל . לדעתו בידו ממונו כל מאבד שהוא ויש . גדול בצער אלא משלו פרוטה אוכל ואינו ידו על

ה וכיוצא לב ואמיץ לבב ורך ורחמן ואכזרי ושוע וכילי ואונן מהולל כגון הדעות הרחוקה ודעה דעה כל בין ויש ב ביי
 ויש .נופו טבע לפי ברייתו מתחלת לאדם שהן דעות מהן יש הדעות וכל .מזו זוירחוקה בינוניות דעות האחר בקצה ממנה

 ברייתו מתחלת לארם שאינן מהן ויש .הדעות משאר יותר במהרה אותם לקבל ועתיר מכוון זה אדם של שטבעו דעות מהן
 לילך ראוי ובה לו טובה הדעה שזו ששמע או .בלבו שעלתה מחשבה לפי מעצמו להן שנפנה או מאחרים אותם למד אלא

ך בה עצמו והנהיג  לאדם לו ראוי ואין טובה דרך אינן ודעה דעה שבכל מזו זו הרחוקות קצוות שתי ג בלבו: שנקבעה ע
 בה ונהג מהן אחת למד שכבר או מהן לאחת מוכן או מהן לאחת נוטה טבעו מצא ואם .לעצמו ללמדן ולא בהן ללכת
 מכל ודעה דעה שבכל בינונית מדה היא הישרה הדרך ך :הישרה הדרך והיא הטובים בדרך וילך למוטב עצמו יחזיר

 צוו לפיכך .לזו ולא לזו לא קרובה ואינה שוה ריחוק הקצוות משתי רחוקה שהיא הדעה והיא . לאדם לו שיש הדעות
 כיצד .בגופו שלם שיהא כדי האמצעית בדרך אותם ומכוין אותם ומשער תמיד דעותיו שם אדם שיהא הראשונים חכמים

 שלא כדי עליו לכעוס שראוי גדול דבר על אלא יכעוס לא .בינוני אלא מרגיש שאינו כמת ולא לכעוס נוח חמה בעל יהא לא
 צדיק שנאמר כענין בזולתן להיות אפשר ואי להן צריך שהגוף לדברים אלא יתאוה לא וכן .אחרת פעם בו כיוצא יעשה
 ולא לצדיק. מעט טוב שנאמר כענץ שעה לחיי לו שצריך דבר להשיג אלא בעסקו עמל יהיה לא וכן . נפשו לשובע אוכל

תר. ידו יקפוץ  ולא ושוחק מהולל יהא ולא שצריך. למי כראוי ומלוה ידו מסת כפי צדקה נותן אלא ממונו יפזר ולא ביו
 שדעותיו אדם כל .החכמים דרך היא זו ודרך .דעותיו שאר וכן .יפות פנים בסבר בנחת ימיו כל שמח אלא ואונן עצב

 זה לצד או זה לצד מעט בינונית מדעה ויתרחק ביותר עצמו על מרקדק שהוא ומי ה :חכם נקרא ממוצעות בינונית דעות
 . חסידות מדת היא וזו חסיד נקרא ביותר רוח שפל ויהיה האחרון הקצה עד הלב מגובה שיתרחק מי כיצד חסיד. נקרא

 הראשונים וחסירים .הדעות כל שאר זו דרך ועל .חכמה מדת היא וזו חכם נקרא עניו ויהיה בלבד האמצע עד נתרחק ואם
 שמטין דעה ויש האחרון הקצה כנגד אותה שמטין דעה יש הקצוות. שתי כנגד האמצעית מדרך שלהן דעות מטין היו

 הטובים הדרכים והם הבינונים האלו בדרכים ללכת אנו ייומצווין הדין. משורת לפנים וזהו הראשון. הקצה כנגד אותה
 רחום נקרא הוא מה .חנון היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו. מצוה בפירוש למרו כך ן :בדרכיו והלכת שנאמר והישרים

ם. היה אתה אף  ארך הכנויין אותן בכל לאל הנביאים קראו זו ועל'דרך . קדוש היה אתה אף קדוש נקרא הוא מה רחו
 בהן עצמו להנהיג אדם וחייב וישרים טובים דרכים שהן להודיע .בהן וכיוצא וחזק גבור תמים וישר צדיק חסד ורב אפים

על שעושה במעשים וישלש וישנה יעשה בו. שיקבעו ער אלו בדעות עצמו אדם ירגיל וכיצד ז כחי: כפי אליו ולהדמות
מ/ א י : ו עשין ה פ

משנה לחם
א נביא הנזבח בחלופה ואין לעצמו היפה דההבטמה  בה שיש להיכא דיעקב כהה

דברנות דפ״ק מההיא מקשה והדר ,בהמה במה בפרק אחא דרבי נההיא נביא הנזבח
 שניה ביאה הוי קנית זו דעם קנית זו עם יעבור עד ה׳ עמך יעבור עד שם דאמר
 החטא גרם דאינא הינא דודאי לתרן ונ״ל ,לחרן שם והאריך נתקיים שלא החטא וגרם
 זמן נל היינו מוזר אינו תנאי על דברנות בפ״ק דאמר ומאי יתברך האל בו יחזור
 ,לא נביא הנזבח דאינא הינא אבל ס־יא הנזבת דלינא הינא ודוקא החטא גרם שלא

 היה דזה אע״ג קנית זו עם יעבור עד ה׳ עמך יעבור מעד ז״ל הרב שהירן ובתירון
 בהורה נתוב אינו מ״מ אמרו הגבורה מפי משה שאמר דבר דנל למשה ה׳ שאמר דבר
 שאמר נלומר הקב״ה מפי אמירה יצאת לא שאז״ל ומה משה. בשם אלא ה׳ בשם

 דברי הם אלו אבל אמרן ה׳ בשם הנביא או מדבר שהוא עצמו מפי בתורה הקב״ה
 נחמה בהם יפול יתברך האל בלשון שאינו ניון מ״מ אמרן הגבורה שמפי אע״פ משה

 עם ושמא ז״ל הרב שסייז ראשון התירון והוא לתרן נכון נ״ל זה יתברך. האל שינחם
עליו: שהקשה קושיתו נסתלקה התירוז זה

ת כו ל ת ה עו לי א פ״א ד כי מסגף שהוא ויש לעיל] חשיב דנבר ואע״פ .ושוע [ו
כו'. ממונו כל מאבד שהוא ויש וכו׳ עצמו  מאבד ו

, סיגוף או ממון אבוד הוא *דהתם ממונו , , , , .
אן כ צ מא־ד וכין לכילי מסגף כין לחלק פכא *(־יאה אנ

י כלי״י־דלני שה שלא ‘רכילייי היא וההפך ממון אבוד זה א;ן1 ר ן נ
מסגף; אינו עצמו אבל כלל אדם לבני לתת
 נקרא ביניהם שיהיו המדוה כל הקצוות שתי בין ר״ל .מזו רחוקה זו בינוניות דעות ב

 אחד קצה הוא כילי ד״מ האחרת מלצד אחד לצד נוטין שיהיו בין בינוניות
 הכילות אל יותר מסות שיהיו אע״פ הקצוות שתי בין הוא אשר אדם אמר קצה ושוע

 הכילות אל שנוטה מי הוא מרוחק מ״מ אבל בינונייקרא, לשועות נוסה שיהיה להפך או
:מזו זו רחוקות וז״א . בינוניות שכלם אע״פ לשועות שנוטה ממי

טובא, בדבריו להקשות יש .עכ״ל חסיד, נקרא וכו׳ בינוניות שדעותיו אדם כל ה ד
הענוה במדח בינונית במדה לנהוג שאסור כתב זה שלאחר בפרק דהרי מדא

אלא
עוז מגדל

ת פ״א עו  לקחוהו אשר המופי חכמי מדנרי זה כל .לזו ולא לזו לא עד כו׳ אחד לכל יש הרבה ד
כך :סוף להם אין אשר בתלמוד מפוזרות שהן ומשלים רז״ל מדברי  חכמים צוו ולפי

 ז׳ל דרשו מאשר אתם היא גנובה המה וגם זאת צוואה אמרו המוסר חכמי כל .שלם עד הראשונים
 דסועה ראשון פרק הרוח גסות אגדת סוף .בעולם אורחותיו השם כל אלהים בישע אראנו דרך ושם
 הנחת ענין .מפוזרים אלו ענינים .הדין משורת לפנים עד כו׳ חמה בעל יהא לא כיצד :ה׳) (דף

ל׳ מדליקי[(דף במה ופ׳ וכו׳ מדות ארבע ששנינו מאמרות בעשרה פרק י׳ב משנה באבות מפורש והכעס

ה. מנין על יוכיחו שם הזקן הלל ומעשיות חייא ורבי דרבי במעשה ול׳א)  התאוה.וצדיק וענין הענו
 .ז׳ל רשב׳ם פירש וכן יצרו את הכובש גבור זהו אי זומא בן פרק משנת בכלל נפשו לשובע אוכל
 משורת לפנים ומנין .ז׳ל פירשב״ם וכן בחלקו השמח עשיר באיזהו תלוי וכו׳ לצדיק מעע עוב וענץ
 דמוקים עד כי׳ בה ילכו הדרך את להם והודעת יוסף רב דתני ל׳) מציאות(דף אלו פ׳ במציעא הדין

 לפנים בה עבוד ולא תורה דין עג דבריהם שהעמידו אלא ירושלים חרבה לא יוחנן דרבי מימרא
ף מסכת . קדיש היה אתה אף עד בינוניס אלו בדרכים ללכת אנו ומצווים :הדין משורת ד ה( ע סו

י ״ י
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 כפר לנו המגביה שכל אמרו ועוד ג פ״ב בהם יהיה ולא עליי קלים מעשיהם שיהיו עד תמיד בהם ויחזור האמצעיות הדעות פי
 הדרך והם היוצר בהן נקרא האלו שהשמות ולפי . בנפשו הדעות ויקבעו עליו טורח

 אבינו אברהם שלמד והיא ה׳. דרך זו דרך נקראת . בה ללכת הייבין שאנו הבינונית
 לעצמו וברכה טובה מביא זו בדרך וההולך .וגו׳ יצוה אשר למען ידעתיו כי שנאמר לבניו

:עליו דבר אשר את אברהם על ה׳ הביא למען שנאמר

פרק

 אמרו ועוד וכו׳ כעיקר
^ הרוח נסוח כיה דאיס מאן כפמהא פי א  ו
בן :ה׳) סוסה(דף כריש .מקצהה  מדס הכעס ו

 ר״א פ׳ .וכו׳ אימה להטיל רצה ואם וכו׳ רעה
רו ;ק״ה) (שכח דאורג מ א  אם הכועס שכל ו

 דברים אלו פ׳ ריש בפסמים .וכו׳ הוא מכס
 חיים חייהם אין כעס ובעלי ומ״ש .ס״ו) (דף

 עלובים הס הצדיקים ודרך .קי״ג:] [פסמיס
כו/  דיומא ובפ״ב ל״ו) דף (גיטין השולח כפ׳ ו

:כ״ג) (דף
אמרו

י א ל ו  ותאב שמתאוה מי החולים מן ויש .מר ומתוק מתוק המר טועמים הנוף ח
 הטובים המאכלות ושונא והפחם העפר כגון לאכילה ראויין שאינן למאכלות

 הדרך ושונאים הרעות הדעות ואוהבים מתאוים חולות שנפשותיהם אדם בני כך .החולי רוב לפי הכל והבשר הפת כגון
 טוב לרע האומרים הוי הללו באנשים אומר ישעיהו וכן .חליים לפי למאד עליהם כבידה והיא בה ללכת ומתעצלים הטובה
 כדרכי ללכת יושר ארחות■ העוזבים נאמר ועליהם .למר ומתוק למתוק מר שמים לחושך ואור לאור חושך שמים רע ולטוב
 עד אותם שמלמדין בדעות חליים וירפאו הנפשות רופאי שהן החכמים אצל ילכו . הנפשות תקנת,חולי היא ומה . חושך

 חכמה שלמה אמר עליהם אותם לרפא החכמים אצל הולכים ואינם שלהם הרעות בדעות והמכירים .הטובה לדרך שיחזירום
 .כלל ירגיש לא וקולל הוכה שאם עצמו להנהיג לו אומרים חמה בעל שהוא מי רפואתם היא וכיצד ב י בזי אוילים ומוסר

 הכל מן למטה וישב הרבה כבזיון עצמו ינהיג לב גבה היה ואם .מלבו החמה שיתעקר עד מרובה זמן זו בדרך וילך
 שהוא האמצעית לדרך ויחזור ממנו הלב גובה שיעקור עד אלו בדברים וכיוצא לובשיהם את המבזות סחבות בלויי וילבש

 לקצה רחוק היה אם הדעות כל בשאר יעשה זה קו ועל ימיו. כל בה ילך האמצעית לדרך ולכשיחזור הטובה. דרך
 ודעה: דעה שבכל בינונית מדה והיא הטובה לדרך בו שיחזור עד רב זמן בו וינהוג השני לקצה עצמו ירחיק האחד

ב. גובה והוא האחר. הקצה עד האחד הקצה מן יתרחק אלא בבינונית בהן לנהוג לאדם לו שאסור דעות ויש ג  שאין ל
 מאד ענו רבינו במשה נאמר ולפיכך .למאד נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל שיהיה אלא בלבך עניו אדם שיהיה הטובה דרך
ח. שפל הוי מאד מאד חכמים צוו ולפיכך .בלבד ענו נאמר ולא  ורם שנאמר בעיקר כפר לבו המגביה שכל אמרו ועוד רו

 רעח מדה הכעס וכן .מקצתה [א] ואפילו הרוח גסות ביה דאית מאן בשמתא אמרו ועוד . אלהיך ה׳ את ושכחת לבבך
 .עליו לכעוס שראוי דבר על ואפילו יכעוס שלא עצמו וילמה האחר. הקצה עד ממנה שיתרחק לאדם וראוי למאד עד היא
 יראה למוטב שיחזרו כדי עליהן לכעוס ורצה פרנס היה אם הציבור על או ביתו ובני בניו על אימה [ג] להטיל רצה ואם

 והוא כעסו בשעת כועס מדמה שהוא כאדם עצמו לבין בינו מיושבת דעתו ותהיה לייסרם כדי כועס שהוא בפניהם עצמו
ם. עבורת עובד כאילו הכועס כל הראשונים חכמים אמרו .כועס אינו  חכמתו הוא חכם אם הכועס שכל ואמרו כוכבי

מנו. מסתלקת נבואתו הוא נביא ואם ממנו מסתלקת  עד הכעס מן להתרחק צוו לפיכך חיים. חייהם אין כעם ובעלי מ
שומעים עולבין ואינן עלובין הן הצדיקים ודרך . הטובה הדרך היא וזו המכעיסים לדברים אפילו ירגיש שלא עצמו שיגהיג

חרפתם
משנה לחם

ס. בינוניה בדרך והולך זה שהעושה כאן כחב ואיך מאד פנו שיהיה צריך אלא כ ס א ר ק  נ
 מטה האדם ואס טובה דרך אינם הקצוות ששתי כתב הפרק בזה לעיל שהרי קשה ועוד

 ואין כן לעשות חסידות מדת שהיא כאן כתב ואיך למוטב עצמו שיחזור צריך מהם לאחד
 בכל שהרי המדות בשאר איירי ולעיל לבד העטה במדת אלא מיירי לא דהכא לומר

 ג״כ דלעיל ועוד וכו׳ מדקדק שהוא ומי וכו׳ שדעותיו אדם כל כתב סתם הדעות
 לב גבה שהוא אדם ויש ג״כ זכר הקצוות כל בחחצה בהזכירו שהרי העטה במדת איירי

 .טובה דרך אינם הקצוות ששתי מ״ש קאי ועלה וכו׳ רוח שפל שהוא אדם ויש וכו׳
 מאד להרחיק צריך זו שבמדה זה שלאחר בפרק כתב הכעס במדת שהרי קשה ועוד
 יכעוס ולא וכו׳ כמס ולא כתב וכאן וכו׳ עליו לכעוס שראוי דבר על אפילו יכעוס ולא
כו׳. עליו לכעוס שראוי גדול דבר על אלא  זה לצד שכתב זה מהו להחבינן צריך ועוד ו

 לב על יעלה לא וזה הענוה לצד או הגאוה לצד דקאמר נראה דלכאורה זה לצד או
 קצה ומהו האחרון קצה מה לדעת צריך וגם .הגחוה לצד שמטה מי הסיד שיקרא
שאדם משל דרך החום׳ האחרון וקצה החסרון הוא ראשון דקצה לפרש ונראה .ראשון רחשון
 קצה, זהו ממונו מפזר הראשון קצה זהו פרוטה אפילו נותן שאינו בתכלית קמצן שהוא

 שהראשון אמר דבר ויש .מהראשון משובח יותר הוא האחרון קצה הזה והנה האחרון
 רע וחלק האחרון קצה זהו עת בכל התשמיש אחר הרודף האדם משל דרך משובח
 והוא הראשון קצה זהו מפתו משמש אינו הצורך בעת ואפילו כלל רודף שאינו והאדם

 ולצד הראשון הקצה לצד כלומר זה לצד או זה לצד שכתב וזה מהאחרון משובח יותר
 שכתב וזהו כאמור משובח שהאחרון דעה ויש משובח שהראשון דעה שיש האחרון הקצה

כו׳. אחרון הקצה כנגד אותה שמטין דעה יש  שקצה לומר בזה הרב כונת ואין ו
 .האחרון קצה אפילו ובודאי שלם האמצעי מדאי מהאמצעית משובה יותר האחרון
 הרב שכתב וזהו מובחר הוא המיצוע ודרך רע הוא סחבות בלויי ללבוש שהוא מהענוה

ה אמנם .וכו׳ הישרה דרך לעיל מנ שהיא האחרון קצה לצד מעט ממים שהחסידים ה

עוז מנדל
ד) חייב ;ראשון פרק סקז י׳ ו׳ להנהיג אדס ו :ספרי לשון הוא .הפרק סוך. עד נ

ה. דמה שבכל עד וכו׳ הגוף חולי &״ב ע ד רי מלוקטות האלו המרגליות כל ו מ ל: מ  דעות ויש רז׳
 מקוצי ר׳ש וגס כאזהרה ד׳) (דף דסועה פ׳ק מפורש זה .מאד עניו עד כו׳ שאשור

 ר״מ על והמה הלילה כהלום האלהיס אליו נגלו אשר ושיפר ט׳ד בנזנין ל׳ת במצות בלאוין מנאו
 לפי הטעם אומר אני הלאוין כהשנון כללו לא ואם כאיסור כאן שהזכירו רואה ואני .מנאו שלא ז״ל

 .יתעלה השם אלא כו מכיר ומי יודע ומי לב גבה כל ה׳ תועבת הכתוב יחסו וכן ללב מסור ש׳שדבר
כך :כד׳ן עליהן להזהיר יכולין וב׳ד לעולם הניכרין בחשבון,הס הבאין והלאוין מאלהיך ויראת נאמר ללב המשור דבר כל על ז׳ל אמרו וכבר  שכל אמרו וי׳נור :זומא בן פ׳ באבות .ז׳ל חכמים צוו ולפי

 כו׳ אימה להטיל רצה ואם :מקומות והרבה ל׳א) (דף מדליקין נמה ס׳ .עליו עד רעה מדה הכעס וכן ;מקצתה ולא מיניה לא יצחק בר ר׳נ כלשין ד׳) (דף דסוטה פ״ק .מקצתה עד לבו המגביה
א ס׳ .כועס אינו והוא עד גני עם הזקן דהלל במעשה המתיהר כל גבי ס׳ו) (דף דברים אלו פ׳ וריש ג׳) (דף פ״א בפסחים עיקרה . הטובה דרך עד כו׳ הראשונים חכמים אמרו :ק׳ה) (דף דאורג ר׳

ג) (דף בראשונה פ׳ ביומא .בגבורתו השמש עד כו׳ הצדיקים ודרך בתירא: :ל״ו) (דף השולח פרק ונגיטין כ׳

 אלא הולכים היו לא שאם המובחר הדרך שהוא מהמיצוע דבר יפילו לא שלעולם הענוה
 שהוא הראשון הקצה ■אל האמצעית מהדרך ויצאו מעט יטו שלפעמים אפשר המיצוע בדרך

ה. או  בינונית מדה כמו אינו העטה במדת הנאמר המיצוע שדרך לפרש יש אמנם הג
 משאר האחרון לקצה הדומה היא הענוה במדת האמצעית שהדרך הדעות בשאר הנזכרת
 כפי אמצעית הזאת למדה הרב קרא ולפיכך ענינה כפי אמצעית היא אבל הדעות
 הבינוניות הדעות כל לשאר שקרא כמו בינונית קראה לא אבל הקצוות שתי בין ענינה

 כבינונית זה של הבינונית אין כלומר מזו זו רחוקה בינוניות דעות לעיל הרב שכתב וזהו
 של אמצעית מדה וזהו האמרת הדעה של המממן לקצה דומה שהוא בינוני שיש זה של

 שכתב וזהו בינונית ולא אמצעית הרב קרא שלשניהם הכעס של אמצעית מדה וכן ענוה
 ומדת בינוניות במלת הדעות שאר לכלול שרצה ממוצעות בינוניות שדעותיו אדם כל כאן

 ראשון קצה והנה ומכופל. כפול הלשון כן נאמר לא דאם ממוצעות במלת והכעס העטה
 שלא הוא הדעות בשאר בינוני שהוא בינוני ודרך הגאוה תכלית הוא בענוה הנאמר

 כמו מאד ענו שיהיה הוא בכאן האמצעית הדרך ענו:אבל יהיה ולא מאד גאה יהיה
ט. ללמוד לנו ויש מאד ענל משה והאיש במשה שמציט מ  דמדח לומר שיש ואע״פ מ

 ללמוד יש ולכך כן שהדין דילמא כן לנו יאמר מי מ״מ משה שעשה מה היה חסידות
 הגאוה תכלית שהוא הראשון קצה בין אמצעי הדרך זה ויהיה מאד עט בו ־שנאמר ממנו
 רע זה וגם הלב על יעלה לא ודאי שזה הסחבות בלויי ללבוש שהוא האחרון הקצה ובין
 ודאי שזה ביותר רוח שפל שהוא ויש אמריו בראשית הרב שהזכיר האחרון הקצה וזה

 שנוטה לומר הכונה ביותר שפל ויהיה חסידות במדת כתב שכאן ואע״פ הוא האחרון קצה
 שהוא ספק בלי האחרון קצה אבל שאמרנו כמו המיצוע לדרך לבא כדי רוח שפל לצד עצמו

 ולהיות כלל לכעוס ושלא ראשון קצה הוא תמיד כועס שהוא אדם כעס במדת וכן רע
 הדעות כל לשאר בינוני דרך הוא לכעוס שראוי דבר על ולכעוס האחרון, קצה הוא כמת
דבר על אלא לכעוס שראוי דבר על אפילו יכעוס שלא היא האמצעית הדרך כאן אבל

גדול
מיימוניות הגהות

א [א] ב דל ר ה אחד בו שיהא צריך ת״ח רב ראמר אשי בר הייא כ קנ ש ת מ מיני ש רג ב א ו  הונ
שע דר׳ בריר. ה ומעטרה ־דאמר יהו ה לי א כסאסא שבולת א ודלא ל א דאמר כרב מת ש ת ב  דאי

ה א בי ת מ ש ב ת ו ה דלי מר יצחק בר׳ בר״נ אלא בי א דא ה ל ה ולא מינ צת ב מק תי ה דכ  בי
ת ב ע ל ה׳ תו ה כ ב ב ג רג ם׳ [ב] ! ל ר יעקב בר אחא רב מצבייתא שליף יהודה רב האו ב  ת

אני רי מ שת רב תבי ה רמי ש ה ל תי מ א ; ארישא מוניני ל


