
 המחברהקדמת

 ונף'ת אזצהם נר נר.שמואל שוהםאמר
 ובמסטר בשם לככבים נמשלו ש"שראל לש .זלה'י:
 ולע4 החסיבות ורגשרגליות הוהב כל' סגולתכמו

 והכה4נקים שנאמר כמו , והחסקיםהחנמים
 לעול' ככוכבים הרבים ומצדיק' הרקיע נזחהרעהלו
 שמ~כה כר בין 17ק4 הגדוי ההבדל וראה .וער

 הכוכב כי . לאחרים שכוזכה כ,י ובין י לבדלעצמו
 ובוראי הומקי שהיא בנוף כנפש בנלנל האורהוא
 והתלמוד המשנה זזכמי לומר רצוני הם כי הוא,כן
 לנו לונות כרי שעשו נססריס אחרהם הנאיםתל
 לעצמ' לוכות נדי ינן . יסשות'נו מאיךםהם

 שאסמר הקטן דיספר וה לעשות נתעוררת'%אחרים
 בבל' והתלמוד הכעטנה חכמ' יחס ובכוספר בשםבו

 מפנ' הבריהא חנמ' מרנ חוץ נירינוהנמצא
 הגאונ" כל אביא וכן . זכ,נם ולא ל' 'רועיםשא'נם

 %א . שאמצא מה כל וזמנס ספרוהמחברים
 בעונותי כ' עמוקה חכמה ה'א כ' לומראתנדר
 כח ~' אין המזונות וצוק- והשב'ה .השמרותמרוב
 . נמר ורחי בי כועמי עמר ולא  ודעת חכמה%א

 והמדות הז:יכזת לזכור בוה שא"כה כדיאבי
 . עוטים היו וטוהם מפיהם הנאמריםהחשונות
 קורא שהוא ל"שיתו לי חיי והוא הספר והעטרת'
 אשר הע%ם זזדוש שהוא העמרה מךאניהדורות
 על דגוורים והגסום לכל בכללוה התוהה ומקרהוא
 טלאות ששה האמית' המצוי כח ועל העולםזזדוש
 שהמלאכי' אע"פ כ' מאר. נמצא בצרות עורהלנרו

 מציאוהו ש ותלר'ם ממנו נמצאיס הםנמצאים
 כי מאד נמצא נקרא לא אנל המשאותוזיפשו'

 וית', ית' וב"ש הוא כרוך ע%ם של קזזואם
 מחריב והוא זולתו מצ'אות ש תלוי*איננו

 לחכמת בזה הדמות לו יש הספר ווה .המצ'אות
 ובראשונה . מצוה גוררת ומצוה והחכונההמססר
 נקרא אם . דג(פר וה ים קקי: מה חה4בחחתי
 החס?'ם בכטד ממעט צד'קשהחתי סטר4יהן
 ופיוש חכז הארץ עס %א בויאי חככיטשהם
 עוסק שדשי סרהי: איטשר חמא יא 4טירטו"י

 שמהל נש-א ע"ה הנבק ששמואל אל"טסחווזז

 ונן י נ*סת 'וצאה נהמה נמה סיק נסקזדטהק
 חסירים התכלת פרק וברהן . דתן'ק שמעוןה4

 והמנקז פרק קמא ובבבא . למצות ~ריזיםפוש'ק
 דנז.קים, מלי יקתם חסידא למהוי דבע' מאןאמרו
 , דאבות מילי לה ואמרי , דברכות מלי להואמרי
 בשבתא אגרא חסידי וכי רבא אמר כחבי כלובפרק
 עסקינן שמים בירא הכא רבא אמר אלא ,שי'
 לא ננף ונחנם מאחרים *הנות 4ה ניהאלא
 הם חסקים אם רש"' ופירש . דל'טרח ליהנקזא
 נדנור בו סיממ דבר בכל משלהס לוותר להםעמ

 הוא גמור שבת שכר דלאו נב על ואף .עבירי:
 חסיר ומי:ו זכי, קא ומה'פקרא התנה לאשהר'
 בירא והנא , משלו מוותר כן אם אלא מיקר'לא

 לי: ניחא ולא משלו לוותר חס'ד %א הואשמים
 ב,רצונו שלא דידע דהפקר נזנטה מאחרנ'דל'ההני
 חסיז' דלאו למטרח לץ: ניחא לא ובחנםהמקע-ו
 מעלת נהאה ומנאן י ל'כ , שלו ש למח%הוא

 ונפרק תמורה ובמסנתא . שכרם יא שהחסק-

הגוי
 חשא שלא מי אלא חסיד נקרא שלא קמא

 זזסידים ספר לוכור ירארע וגג( . כועיקרו 'כויוכל
 יוסי . השם בוה גשהווכרו החכמים ככודבעבור
 ורמ בבא בן י:ורה ורבי הכהן יוס' ורבי יושרבן

 וו,וא הסלך ודוד מממ הנסכ,ך אלשוי בריהורה
 הקטן ושמואל עקינא וי נוטא נן וננא והללדנהן

 וקקאתי , ודומוהם בתלכווד הנזמר החסירושמעון
 ולכן . וזה~ה דוכהוה ולוהכ( פי:נ( בהכל ישרמונ'שלא

 כן קיין ל'ה סיהם כמו יךדזכוין כובורלו,אח'ו
 יקממה אחא שמלא' רבי נשחט תמיר פרקבסכיץם
 את מהיכן ליז אמר . דדמים רדנרי מתניהארעל, ירש יוחסץ סמר מר 4 ניתנ' לטה אמר יוחגןדרבי
 ליה אמר בנדורעא קבמ"קך והכז מלוד לקהאמר
 ,מכן וכל , לנוהרדומם ולא ללווים לא שוניןאע
 יש"י ופיש , בנהרדשו ומוחבך כלודדאת

 אסד י מהמנא לי: אמר אספטה , נתנווןלדזעתו
 הץהה וםה 4ה אמר יחו בתלתא מר מתניל'4ח

 רי,עק בן חנינא דרבי בהתקה נאשו דרבידמחיי
 טאה מה4ז שכהץשזא מאה תלת גסוא שורזעת



הקדמת2[
 שאה לא שנץ בשית המ ואפלו רכדחוא מטארנק

 ידד נה4הא מר י ניוני אמוח ח1! חונתהוי
 . בו חהש*ך צרור נטל פירש , בקז מתק קלאטהן
 וכן . בק: פתק קלא שקל השומאה וממת בפיקק

 ובפיק כואור רבי בענץ ורה רעבודה קמא מיקבסקז

 בהדי לטלמה טוגו כהוה ארבע פתסטו שאהווכר
 שלא ובץ לשב1ו בץ כוה לקה אמר ואוי והימרקזו
 מרבנן צירבוו לקה אכ'ר לאכליו 101לא לאכ*ולשכוו
 בגופו יסולו 16מו ושלא לשמו לך ואימא בוואת

 ראששר ונ4' בגומו פיסולו אין לאכליו ושלאלאמ~ו
 לגבק: אחא שסלז1 רבי בירושלכמ . וכו' 4רסורולברר

 ליר אמר , אגדה אלבו אלפא לקה אמר יוטעןרבי
 ולא לבבלים לא אגדה לומר ש4א מאבותיבוסה-ת
 ואת תווה ומשטי הרוח גסי טוהן מממלררוסאם

 לי אכצר לק: ז4מר שם ועוד , בררום ודרנדיזי
 ושלא לאכ*ו לו1מו ושלא 14מו בץ מה כרלחאהדה
 נף שנגנו מים יודן רב בר רמי אמר . וכו'לאכליו

 ורנק:ם מאהי וכהה חככרם של כדע תששיוחסע
 טאה ארבע טעונץ לאצל אצל בץ זוטרא מרראמר

 אש% בץ טעמם נשתכח ענו הש"י שרש ררשאג0לי
 נווש הערוך ובל . יימים ברברי פסוקט שנילאצל
 ואע"פ אשל וסיפו אשל תולתו אחר פסוקשהוא
 בעדך מירש חה רהשא גמלי טאה ארבע טעעכן

 רות ובמדרש רבה יועדא רבה בבראטרת וק .אל
 והנך להררש אלא היכרם רברי ג'תן יאאנן-ו
 הרמל'ם טוכר ואל"פ החה וזענין וצר%ו כמהרהשה
 רצה גרולה תולת בו סיאץ המשמה במפתחלל

 חוא מ כן אינו והזוסם החנכרם שטות 6זוכירלומר
 4הדעיק פה שביי בודרה ירימ להדשיק גרולההושת
 הקנ"ו מי סהך4ז הנבשים ארע סשח עךוק4א
 אור ער חקסיר לחכם והסיר מחנם באונען
 -וקנק- ועדך אבק- שאל וזךהצ רבימ דואהשלם
 בהקרמה עצמו יץ הרמב"ם וומר . לךוזומרו
 אמר אבות מס0ן רבי כתב למה לש,ןכשבא
 ורש" וכר אמת אעצ מס' איש שחקבלה לנולדודיע
 כהששוות 1%4 פרק במוף א' , גרול ומקר בוהפירש
 טוהא לש למשנה רץ הוי להו ררש הדר עניןש

 ובמקו' החכמי שמות ויזלסו המשניי!שעעתכחו
 %א מוחר טומרו אסור ובמקום פטור י44מרודדוב

 הדאשון הספר נומיה גרול לצקר אם כילבמולה
 וק ושמותם הדורות סדר כל בראשיו! סמרסזהו4ו
 נדר רבות מצ'ת ט 7(יש שאע'ש דוניידבבו
 והנרות הקרבנוה עבץ היוב כהנס וברכתוסומה
 הס' נקרא לא ומהרה טומאה ודיני ונררםוציצת
 שם ש אלאהי.א

 המי
 שהתחי רים

 גרול לעקר בו
 שבחומש ובעשור בכעמבה יומא במסכת אמרושנן

המחבר
 שהגריו מה ירעת וכבר . פה ש קוראהסוהם
 בפיק לשלם גא%ה מבשו ז1כ,וו בשם רברהזימר

 הנהןז ששי בפרק וכן רכהלה קסא ובפרמ הבשרנל
 ש יוחנן רבי חק נעםש וכמה . מסםזאבותש
 ובשקלים ביבמות כראיזא 0רת בן אלישררבי

 מי תמה ואני . רכה כיני בסדבר וכןבירושלכף
 שם הזנרת שא הפסוום לנתע למחנמםהתיר
 אלא ז"ל וכהרא'ש 0ץ"ף עשו לא ולמהאומרם
 איר גםקעלמהגהזשאותיימן,דטבבצו
 אלשד המ ולמ19 שה" מע מ עחע לתי4דס
 הנךגחם וק אסר חק י תי משם הסהםעל

 א% 1ימרם וזלמר חעי משם מ זועכם-
% לימל" עם הישים יט1שק1ג  חשצ 
 גםתעזקחשעטהוהבא1ם מ ,"שןיוה
 טכי ההףר ולא שומ רבי מתמתץ טתםבחלמור

 יבפל או קצת כסק י ,1הה מחיקז ברבר אםמ
 תחית למ חמ ושד .. בקדעת )מאמר כמוכצחז
 מונרהם ,הקעית נ1י החמים הם סילרשז

 סעה נפקא לסאי סתמא גי% ח16 ממתן ברגעל ו" כצשי נר גי% יא נחלמוד נא0רםלדמיהם
 . כרנט, באנץ אכוו וק לרתיה סדזתזלכיתד
 רמ מר יעצסו יסף ינ שגח ויי*ן קמאומוק
 תן תקדה כוב שמעתא גמר יהף טבויא
 ושד . רגבף מדע אן4 תזדה רנ טחךקטתדה
 עיהם וזז6דם נגר הלכה ;פסתן לענץ !ר%תולת
 וז%כה דוחזת כעצר עם התורה עערטההו

 רמלה א*עו חף גטדק .. ואלך טאמ'כטךדי
 חלכה וזוע ז%מסי רג תמהמ,% ו"זיטנחב
 דעזף ונשאר ינ אחחןני ןצדאה חזא!צ2ה
 לק קים שי כמזאי ולכה רמאמיואלךנתב
 רבה מז~ך מלו לגמ_ת,מי נרכ חלכה תקיפא
 פרבעזדח רם טיזא ככרב טד%כה כטרכ יהקוורב
 יעץ הרב דוא"1 כתב ףחבץ ר ,צמ דטצק ,ובס
 ראן מזךו ונן מצה, וחעצ"ם !ץבא, םםקמאר
 ק"ל ואלך ורבא וטאנח . הדב לפני נתלמי"לכה
 . רבם כנגד ורבא כאביי לא אבל כבתראיו%כה
 הכה"א שבוצך בלובן הנשה גיר פרק ברעמאבל

 כאביי שפכגך 4המך נראה והתוספותמהרא"ש
 רגה נגד כרבא סוכה בתחלת וכן . רבו רבהנגר
 שנסתמוך ז"ל הרא"ש כתב המריר בפרק אבל ,ובו

 רבו שהוא רבה ננגר ק גם וה יובן אםהגאונים
 וה י4ר  להוכ,י וכן . לתומרא חיזלינן ורבא אבףשל

 טאסרו ככי ההלכה ליע תוו%ת 'ש היומ;1ם
 הלכה ץ:יה אם קלא רמבטליק ענץ על גיטיןבסוף
 שמהאל מקום בנהרדעא שוכן שהיה כיון ששתכרב

 שמשון רבינו נווב ובן . העיר נני בפרקנראיתא



]3 חמחברהקדמת

 לרעת ההכרתיות הנרלות מה"'נות כ' 0יהותבספר
 החא כר חשעמורא התנא 4רע החא התלמודררכי

 עליו סשחולק נרבו הלנה ונן . היו זמןונאיוה
 אליעזר ר' עום עשבא מל חוץ , בחייותלמה-ו
  שמצאנו בעבור , מברכץ כיצד בפרק כראי:ארבו
 היושלבו כרעת שמאי בית  לרעת נוטהאותו
 ו"ל גרולות בהלכות . רחולין אליעזר ר'ובפרק

 . בקרקע ולא בכותל ימקנחי כרבא פסקוה,רבוב"ם ור"י
 רבוזראה משום פטא כרב פסק הלו' ורזיהור'
 ררב רבקה רבא כי שיו הטיג ז"ל תע'מב, ,,;חא
 חהרגוב,א . וע-ב במקום כתלכרר דלכה ואעפמא
 אכחינן לא רבבהרזי אירא לא כ,הא ראי כתבז"ל
 כל הכי שפלו ררבא רבע; נחמו רב דהא ,הכי
 וסימנא , כרגא ק"ל נחכע רב לסני יה2ב וילזהנשלא
 רבא יה אמר ראשכחן היכא רכל ב5להאאיכא
 ולא רבו לפני יושב היכףר לק; דחשבינן נחמןלרב

 כשני שנע;ם מ2נהלקו אבל , כווויה קק'.כוא
 0מא ברב נכר והנא , כרבא הלכה בעלסאחולקים
 ק"ל רבתראה רכיון 4סשר וזוא רבא עלשנחלק
 הוא. רבתראה פנא כרב פסק דיא"ש וכן .כוותקק
 כבוו רבו ב4יון לאבורם בהלכות טידקט'רוונמו

 פוסלין פועובים כים אע בולא אוכור הללשאבורו
 כבוו , רבו בלשון לומר אדם סיח"ב המקוהאת

 שמעיה ני אבות'ו משם ז'? הרמב"םשפיחש
 בגרונם להזניר יודעים היו ולא גרים היוואבטליון
 'ש אמר ועור . אין אומרים הין ובמקוםהזל'א
 בט"ק ופרש"י ביו"ר, הץ לא הן  סאמרו שפירשכר

 וכך תורה לשון אלא בושנה לושין אינורשבת
 בערך ו:ערוך ובעל ח"בטליון. שמעק; מפישמעה
 בלשון הץ אלא לונ שין אמר שלא סירש24ון
 ותימא ואבנשליון. שמעיה בלשון או ע"ה רבינוטסוה
 וכן , החא תורה לשון שמן לוג כי הערוך בעלעל

 הקב ורובע קב לשון כתמנו שומרון ברעבבנבשזים
 ולא בה"א וזין גורנ(ין ואלו כי. 1 )ט"ג וגי'חדיונים
 עצבום בשבוות כן , וכו' יו'י בחסרון ולאב14ל"ף
 כפרא רב יודב שאכלו בם"ג וכן . מקפק-יםהיו

 לשעםוקאמר
 זל'י

 . רנו בשם לומר ארם רחיב משום כמנהנפקא לטאי איוזמר לסועונ( רבינא
 רב  בעא ישמש1ל ר' ובפ' רבכורות קמא בפרקוכן
 גגימ'ל כעגו ל;ה אמר גוי שמסכו יין יוחנן טרביאנד
 למוון לה; אמר יינה םסנה כתע והא לקק אמריז4ז
 האערת בם' וכן . לחוד חכמים ולישון לחורתורה
 חורה מלשון היני בר אינד ש יוחנן 1" הקפירהט
 אוסי רש"י גרסת כ8י קורא סוהק: חננוםללשע
 עיקוא יוחנן ר' ח""ל גהודה נכתוב רחיםלבגו
 ר' ני אומר ממרא אבל . חככרם ששעדדאית

 הלנו 6ח נ' נשמי ורש"י , בנו עם ייא הקהיוחנן
 אולי ני רוחק וה ואץ . גמו מחי כי יוחנן *'בן
 11 , יוחר גרול או לבהטנה עור בן לו מת הבןוה

 , לו שנסוארו בנותיו עם לוקנוהו בן לו נשאראולי
 יכו/ ב:י משום אם אלקיר לר' סואמר שראינוכמו

 בשם פרה ר' שנזו בן לו שז.ע; אלעזר לר'וראינו
 ר,גחיו ההכמים בשמות כי שאמרנו ומה .קנו
 חנן רב קורא שהר: ריומא בגמיא מצאנו והנן

 שי)דא רב חע'ל בפ"א קפוטל בן וכרק: רב בר4ישז
 כיה לרב שאמר כהנא ובירושלכמ . קבוטלבגי"ת
 ה(כר כשלי קיים והוה קכו5ול קבוטרניתני

 0אנרן נש"ב ב% וכן . קבוטר ספרבאצנעיידה
 סונח ",ק רבו או)םעשז ר' עם שקרא 'וחנן ר'שאמר
 מאבהן אם ני כומנו במשנה ל0דר~א

 וה~
 גאיף.

 נתקים בלשונם שרקדקו מ;ודה אנשי שםועוד
 רתבה לל' שבוקו וכן . גלל לאנשי ולאתלמודם
 מ(וסוה רייק רהוה עוביץ שן פ' בסוף בריתארסום
 הר שאמר , רגברי הימא המלות רבו ק:ורוזררב
 או אצטגה אמר יא מססדו לפמס סטיוהמת

 ובהרבה רפטחים בי" כראכורנןאצטוונעז
 ריק בשברת כי בופרשים יש . ובשמח:מקומתע

 אלקיי בר קהורה ר' משם שכועה אם לו נסתפקכי
 בירך גאון צבוח רב פ" וכן . ק;ורה מרבאו

 סטק שנהגו מקוס בפ' פי' רש"י אבלרחבה
 יהוה נששל; יהורה מר' או יהורה בור3שמעה
 בי'ק אבל , ז"ל רשב"ס פ" וכן דרא בהאיננף

 ר' ולא יהורה רנ החא כי ואמר בו הור רש"ירגיצה
 'ו;דרה ר' את רהבה ראה לא כי -, נטראהיהודוה
 במהא בסיס ז-יא כ' , ברורו נ(היה אעסקנטהאה
 רב בערך והערוך . ישראל בארץ נטךאה 'ו,ודהור'

 שהתוספות אעפש חננאל, רבינו בע(ס בוההארך
 הפיוש המ רצו לא ביצה ובתחלה כוריפות אלובפר'

 האינו ונן אותו, אמרו הבופרשים ,האחרון
 כשהלך נחמן רב על יהורה רב שהקמה-בקרושץ
 קמא הטול ובטרק . רעלכיא במיל' אפלו לריןלפניו
 וזחליר לא י אמינא לאו וייצא למר אטר רבא"ל
 הרמב, וכן . אתמר זלעא דרבי סשנף ההואגנר
 לר' התלמוד כודרכי הר~גמון הררך לבנו כתבל?

 את תסאא וכו'בנס תנא ההש בד א' לירע קנפ(וןיצחק
 סהאגב הקטון דיבי בזה ולש שמתיך, ששמוחם
 גוהחא בעיני שטשוה חועלת או הן ט'רו)ט אביאגרהא
 ררך סרורני סהש4'ת שר שואל ואני .הדוש
 ררך הכרמי אשרי ולכהוג לגומרו חטכהדשומת

 בטד4זי מ רבר חורפ' ואענה . ה' בתירתההלנים
 נצהתי סקחיך כ' אתבונן מזקנים ,גרנרץ-
 . אנון . שמך לויהבי כמטישס וחננ' א4טנה




