
 יוחסיןספר
 ראשתמאמר

 ערבות שוכן ב"ה הרורות לכתובאתחול

 . ש:ה ותרנ"ו אלף המנל וערטהיצירה
 לעיל אמר:ו שכגר )יכמו . בהורה שנראהכמו

 פרק שהטנ בססר והרמנ"ם . ובפ'רוש(בסרטות
 :צ(ווה אדם נהכ ומלחמות'קם מללים רהלכיתט'

 . יריות גלוי ועל . זרה עבורה על . מצותששה
 הריניס ועל . ז7ש:[ וברכו: . ה:זל ועל .וש"ר
 רבינו. כ,כ,שה ביריני קכלה הן :מכולן ]א:ס"י .וכו'
 אלו שעל יראה תורה דנרי מכלל להן נוניןיהיעת
 בשר אך שנאמר ההי כון אבר לגון הוסיף .נצסווה
 ובפ' י כ,צות[ ו' נכ!צאו . האכלו לא רכוובנט(ו
 נני נצטוו מצות שלשים , צ"ב רף סוף ה:שהגיר
 כהונה נותבע יאין . שלסךה אלא מקיימין ואיןנח

 וזזחת , במקוין המת בשר שוקלין ואין ,לוכרם
 ז7'ה וכן , ביקל'י( שם )לץ התורה אתשמנברין
 על.אלו יתר נצסווה אברהם בא . אמ-הם עדהדבר
 המרעע ויצחק . שחרית ההפלל והוא ,במלה
 הננרא' )ה" , היו' לסנות אחר' תסלה והוסיףמעשר
 והתפלל , הנשה גיר הוסיף ויעק3 . מנחה(תסלת
 כתיה של לאביו עמרם נצכוווה ובכ,צרים יש-בית
 רבינו משה שבא כעד ית'רוה. במצותרבינו(

 ארס ססע עושין ובפרק . ירו[ על ההורהונשלמה
 ת(לשיס מאה והתענה , היה גדול חסירהראשון
 את הליר ונסוף , מאשהו שפירש דשניסש:ה
 כה(כבת ושירץ רוחע נלדו לוה שקודם כתמותושת
 חנוך של בנו הצדיק ומהושלח . לאו:סוורע

 - ל'ל אלקהו כמו הקבלה נמי מנשר לאשהנהסך
 לקח כי טרשות אלו בפרק התוססות שאכיץכמו
 שבעה ומת . מטטרון שמו וקרא אלקיםאותו
 . הצד'ק כותושלזק לוב!ר רצה הכובול קירםימים
 . נטנה ת"ר בן נחואו

 ההקס ראש אבינו אגרהם מולר עדמהמבול
 אבינו אברהמ וכשהיה שנים רצ"ב גוים המוןאב
 דיר הקה נח שמת קודם שנים וו(רה ש:ה כל'ת3ן

 ימיו במוף ללשונותם הארצות בו שנתעעבוהפלגה
 . עולם ובסרר רשבת קכ,א בפרק כראיתא פלגומל

 האנש:ם חיי פלגו ואילך ממנו כי סלג כן גםונקרא

 , הואשונים של ימיהם חצי אם ני חייהם היוונא
 שם אבל , אביו ענר שי ימיו נחצי מת הואוגם
 עבר אבל , ליעקב ך עונת עד דורוה '"ב ראה נחבן
 ובעז , ליעקב שנינ( :ו,נו ער וקה7 סוכ( של :כרובן
 ץ7ורוה ויאמר שנאבור הונות על גורו שם שלדינו

 . ובס:הדרק בע"1 כראיתא ותשרףהוצ'4ווה
 והם'מן , אברהם למולר נ"ח בשנת מתונח
 . נח נשמת נ"ז נן אנרה' אנינו היה ז"ל ההאב'ענהן

1נשנמי
 הקץ וש , שנים צ"ט בן היה אכרהם

 הסלגו7 רור אחר שנה נ"א ומהוא סרוםהסינת
 אוקת וע:ז7 ז7י1[זן זנוער אבל , נמנוה לנ"בוקרוב
 נא אמלטה שאכ,ר ווה ג(דום ישוב אחרעסובה
 . רשבת קמא בפרק כדאיתא שנה נ'זוכמסמר

 התורזה כל שמר השלום שיו אנינואברהם
 כראיחא ,כולז7

 בכ'"
 שמע אשר עקב שנאמר

 חקותי מצותי משמרתי ועעמור נקוליאברהם
 ארבע היה שלו זרה רעבודה וגמרא ,ותוחהי
 סז:מכור ז7כוכווגו7 לז7כ( אמר וב:שיק . פרקיםמאוה
 לא למה סוד בוה ויש , חנשילע עירוביאבווו
 הודיע ע"ה שהוא לומר אלא אדות מצוההוכיו
 שמים קונה ונו' לי הרמותי שנא' . , העלםחרתם
 אחד, קנין אנרהם מאמר קשה לא נן ואם ,וארץ

 סזהם הודיע שהוא , וארץ שמים קונהשנאמר
 האומר כל שאקדו דרך על - , הקב"ה שלקנינו
 שותף נעשה כאלו שבת בלל דע(מיםויכלו
 בפי ליכוי ע"ה הוא העולם שז7דחןלהקב"ז
 . צרק מלכ' פונעת יבה בבהאסית כראיהאהבריות
 שם אמרו הושע ענין על פסחים שבגמראאע'ש
 אברהם סום זכרו ולא הקב"ה קנה קמניםשלט.ה
 עם . וארין שב!ים קונה אמרו וארץ למוכויםאלא
 טעם כי ידוע וכבר . לבריות לימדו אברהם חה%

 שבא אחר הסובת יום את זכור משוםהעירוב
 וכן . לשבת נם יפה מנה שיברור כדי ,להשכיתו

 אברהם והונירו הנל נפי העלם חירה( שנשנחהוא
 עירובי חוורות בפרי(ת רבה ובבראטרת . ע,תאבינו
 היהי מראת יוציאו עלא נן נם והואחשירות
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 כעלם, ק,ז טיש הודיע ל'ה שהוא דוביםלושווז
 כתמ- להוד'ע כרי ההכונה בכוצריס בקחרראוקוא

 כאשר בראם הוא וני ההששון היחץ- עלהתנועוח
 עיקר חהו , לנוצרים היכרם דבר' בסטר גלףזה

 ג' ונץ הקן השלים עליו והוא , והנכדםהתורה
 חסלח אם כ' מפורש אינו שבתורה אלא ,תם5ות
 אול' , ליעקב וערבית , ליצחק ומנחה , לו)יחרח

 אל" . מדתו כן זרו יווד מהם אחדכל
 שאמרו

 כל שחקן אמרו ולכן במנהה כואד וריו אברהםכי
 אברהם נישמר כיון אנל , עצמה בפני תפלהאחך
 5ה טרש התפלה שנן. נל , סשרם דבראסלו
 הממתה להם אמר סרק ברעמ וכן , בחורהורקר

 וסוש'ק , כות4 כעעדוי מנ' דאברהםצלוחקק

 שהוק ואכרהם , דיום מחשף שומנה המנחהתסלת
 נראה וכןה . כאן ער , ומנה מתחלת מקריםוהו

 אל" נדלה מנחה למתמלל יש שכרסרווד
 שמגחה

 ז:שנה שבכל הערבים נץ של תמיד בזמן השר4עה
 מנחק כי הערוך בעל פירש וכן . פסח טערבחוו
 לוהוה טשמרו ומה , מנחה תפלת מאביהםלמד

 ו:וכ'ר ולא כלם ז:זובות המלוה פירוגפראברהם
 שחר. בערך הב'ז, וזה עיי שהוא מפנ' א4אאברהם
 שוץא מוסף תפ5ת דאברהם צליתק: פירש צמחורב
 אימ הסירתן ווה , שת'ק שחית מתטלת נןגם
 אומר חנינא בר יסי לר' אפלו עומדז אין בסרקני

 סרק ברעמ וכן . האבות תקנו לא מוסףשתסלת
 דאמרק והא מנדשה. חפ4ז תקן טנהק השחרחפלת

 שתקנה אדו הינו לומר ען , וכו' דאבההםלח"
 ונחנו , שפיישנו כמו טוב יוחר ונראה .'צהק
 : מהאנות השנוק השת תסלות השלשה לאלוסימן
 השה הטלום עלץ והוא . ע'רנית , צ,:רם ,ב/ך
 בן שהמה נגיהם דורוח עשהה שהמה אלשלנח
 כמו בפ0וק נרזוה כאשר נח כשמת שניםנ,ת

 אזטי' שנ' תשלום קודם שנים נ'צ ונלר ,שאמרנו
 לומר רצונ' החוהה לררוש החחל ומאז .מתוהו
 עשר ובקררו בכוחא ונחבש י שנים נ"ב בןכשהקה
 עד הספינה 4אע המוכר פרק כסוף כראיחאשנים
 הישגרשו

 , בקל' אברהם שמע אהיר עק"ב נמנע בוראואת הכי שמם סלש בן אנל , מט5ניתו
 כתנ וץ ודומב"ם . ובנדוים ביומא שדרשוכמו
 וכגר בוראו, אח הכיר שנה ארבשם בן כי ע ד מב

 עליוהטדג
 הראב'י

 בבראש" אבל הכוץ, כשמה והר'
 שלש בן ל'כ אמרו חדת ובטךיש ויגש פהשתרבה
 גח תילרות פתית רבה בכחאגשית ושס ,שמס

 טחיא שגה מ'יז בן אמרו כן גם חרתובמררש
 סכאן 1"5 והרמל"ם . ביר4י את הכיר הפלגהשנת
 טירוטי ץזה וזה . כושובשת נרמא שלקח א5א4ומר

 כשראה יריעתו ונשלמ שמם טלש בן התזדלכי
 מ'א בשנת הקב"ה של כוקושיו נטלאו ומההט5גה
 החורה לררוש התחל שנים נ"ב בן וכשרוהלמילרו.
 , בחרן עשו 4גיר הנפש ואח וגחקים אמרנוכאשר
 4שע חד י הבהרם בין בברת שנה שבשם בןהיה
 הקכ"ז לו אמר שנה ול,ה בן וכשהק: וה. עלונענש
 עולס. בגא'ר כר4והא עמראל לארץ ללכת כוחקשהגא
 גמסלח ונסש נמוכה ורוח סובה וען צנועוהיה
 . אחדיו בניו ואשר' אשריו גדולוגריב

 בשגת , לאברהם שנים לוך נוי אנינויצהק
 . שנים 5ץ בן ונעקר *צ.הה ומ"ח אלמםשחי

 וכ"סוהת הבצרה, בהר אבינו עדזק נעקר .]הגה"ה

 כנהו חשלכ?ה דוד בו שבנה שהמקום הכלבי
 הגעבח אברהם נו שבנה המקום הוא ,אינה
 וח נו שבנה המקום והוא . 'צו:ק ע4וועקר
 קע עליו שהשיבו המזבה והחא התינה מןכשיצא
 . כשנברא קרבן החאשון אדם הקמב ובו .והבל
 דהלכות שני פוק הרמב"ם כתב כך . נבראומשם
 הוכקשו 'בימוצ ש הבזו ובפרק . ולצ הבחירהביז

 שנים 4ץ הץ היתה נ4רבקה מספריהתוספות
 פואש מ? אומר עולם בסדר אבל , קוחקנשנשאה
 .[ ח4קים והמדרשיםשנים

 שנת , להשחק שנה לשערם נלד אמנויעקב
 בב,ץ והיה , ליציהה וק"ח אלפיםשני

 כורג~
 פל

 , נילו שנה וה באי ירענו לא ומבניו . ועגרשם
 כוצר . שנה צ'וו בן יעקב שהיה הצד'ק כרומףחוץ

 יהקף היה או שנה ק"ל בן במצרים יעקבכשנכנם
 יוסף, נ,ד צ"א בן כשהקה נכיצא שגה ל"כובן
 וטדדך . ולאה ברז,ל שעבד שנים הי"ד נשלכווואו

 ה' , שנים ל'ו בן יעקב כשהיה לף נלרסבהע
 , שנה צ"ו בן יעקב הקה יוסף 0שנלי כיצר ייל חככרם כורברי נרזיה וכן יוסף שנולר קודםשנים
 ובדרך , צ"ו הרי לבן בצאן שעבר שנים ששועוד
 צ"ש בשגת וא"כ , מהפסוק שס ו"ל חן'ישפירש ככי וחשף שנה בסיכות נתעככ 4שכם שבאער

 שנקיא שג'ט יצ בן לף ואו / לשכם באוליעקב

 יהקב סרו בשנת גולר 41"כ , ינו ע5 חרבואוי
 שגת למ ומת , ליציהה וקצ'י אלפים פגישהוא
 וקהת . שנה ק'ע חתו שהיו לקנירוז של'א אלפיםב'
 לף. זקנו ככוו ש:'ם ק"ל ועמרם . שנה קל'גחמה
 ובניסע נזוומ של בעטיו שמתו נ~ארבעה אחרוהוא
 דוד לאביו כלו דומה שודה וכ5אבועעי

 המי
. 

 4ומת השביש הוא השלים לי רניגומטה
 5פיהת שנים 5ץ אדו נלר דעיבה ג'וםהקדחשים.

 רב"עי בזם , *צוה תיסיא אלמים ש:ת ,לוי
 כתנ כ4נמר כיו:ים שוךת שלגש ל%4-ר יכרםשבעה
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 שיה ובירע .  י( הס:צדי חיש בר אברהםרב'
 כרתם נטנו מצרים גלות טל שנה כשרתפוארבע
 וכן זששומות דנכר נל "סכימו וכן . -מזזעשנולר
 קזקה גר כי סיצחק ההו , שלהם היכרםבדברי

 עמראל בני וכותיב ירושלבר בהרגום וכן ,ורעך
 . שכופ~ז תלתין בכהשרים דתעו "שראל בניוטוהב
 סרלג הרגום וכן . טעין מאה ארבע %4מליבווובהון
 . שנין ותשעין בששה אבהן בזכות משוור ההריםעל

 וכיון ע רד"ו כמנין שנים ועשר כש1זים נס"יווא"ל
 יצשות .ההקה וכו"וז אל0רבו שני בשנת יציזקשמלר
 'יו שנת ל';ררה ותט"ח אלסים שני בשנת.ב,צרם
 . עלם "סוד ובל חטפידי חץא רמ כרשזימחער
 שששו י, נץנוז השו במר:ר שהיו השני[ודי4מה
 המסח את ויש4ו הקב"ה שצוה וח;ו . אררימשנ'

 שנת שהשו אטר דוראן שטעץ ורבי . וגו'בכיעדו
 4ח יגת שהיזו ממצרים כטרצחו ר;'ד למניןי"1

 ובפית4 . טעובהה אז היתה ושלא , בהר'ילממן
 יץ בשנת שז;ה; זיכ(0רא כפי ונ"ל חל, 4עזרההגדה
 ג'א הנומן ג' ביום הטלר כי , משברתתיא
 ה' ביום חדש וואש בערב ד' מנס הדא"תש"מ

 מעוברת אז היתה כי והראהה י סולם בסררנדאיתא

 כי שנאמר , הברד בסכת האמב ~כע עבר כברכי
 האביב תקופה פשוכזה "'1 שנת וכל אביבהטהמרה
 לטי מאד זה קשה ס"אימ אע"פ , ממת של ב'ביום

 בכאנרם מ הוזו יוע ני , פשומה סוהשוסיעסר
 כי , עמראל ארץ קודם אז1 הרש האמבי:ךם

 מה כש אנל , במסה חדשה חמה עילפעכרם
 תבית ובשנת . רה;ק שא יסה עלהעהומרנו
 ה4 , שנה ט' נן כהשה דךה ו4ש טשליםיציי
 ששה שבה ביום כיון דזרני דךא השלעשיבחרש
 ר' בל כרזלרשז הקב,ה כה4 התורה קנלוליצש

 הק ברכת , תק:ות ג' תקן ח[וא . בשבתעקיבא
 פסח הלכות ודווסין שואלין ושההיו , המןנשלד
 כדאקזא חשק[כור 4זלשר של קץ4מרית והקן ,בפסה

 במ"ק כתב ו"ל חהרטב"ם . דתעניות בתראבפרק

 יזשלמי דכהובות קמא בם' וכן אבלותדולכית
 אנלח[ יכי שבעת תק; כהשה' שגם דאןםובתוחת

 לעם ופחית ספוו וכתב . המשתה צרת4בעת
 , דבהרא קסא בסרק נדאיהא הסתום איובוססר

 לכוצרינ( המראל משנננסו איע ש:ות ני כנמטוהים

 :תכיז ח"א בר ר"א של ספר איח על ירערו לא((
 טצאול ולא חפשוי העפניר בססר כ' ז חסחביהרב

 ב' דש:ח אדר י חל כוס:עו הקבהנית חשביןולפי

 . רכהל בים ולא בשסה חסישי בים שס"חאלפ'פ
 תפ'ח אלסיס כ' דשטה אדר ו' דמ לחשביןיכ?

 טהטהבר ה:וכר כסי רלה מעה; סית ע:ה,שייא

לח"
  שבח. בערכ ולא בש0ה לא בשבח, באחר חל

 הו4ר מאתים שהק משק חא וק , =ש9י
 העש אמרו וכן , יעקב ביטי שהיז סוס ונן ,פכים
 צלם סר איונ מת ה% ז19ב עשעא אק אם 9ץבח

 את כ( פה4ה רבה וגגראטית , את:ו דקמעיקהם
 בירן'תן 4צמר חלפתא יו יכר רגי במרושץ

 תקן רבי' שכישה ירוש~ן דכתובות בם"ק שנהיק איב פל שנותי שכן טת ובעיק,ן , בלרלמצרם
 היכרם דביי בספר ומעב . ארם תורת _ בס"פוה

 איוב ומ נתבו טשה ני , נן נטו ה"מםלנוצדים
 נואה וכן ן אדום מטלכי מבצרה זרה בן יובבהוא
 הוא אברהם כערע סוהיו לל דומב( סד0יקצת

 ברכאל בן חשיהוא וצופר הלרד א4.'סזוחסץו
 בירע היו וגם , אברהם טורע רם כוכישפהתהבהר
 אדום ובארץ ושבא בערביא פיכן 4רוב והמזעשו
 שדע;רגום חאל"פ . ע4ר4זל לארץ ררוכרהשהשו
 ונן , יון זוץ ניהא ארמיניא שץ נ44'ץאמר

 . בקהמינטינהלא הוא שקברואוניים
 בקתעכונכוינא ה:קבר איוב וה ש"ש אמר]הנהה.

 שנת לקושמנבוינה בא 4גיר אוצ4ר"י זל איובהוא
 בן אלה ועגר , ה" לי בן ה0ץ כרתת אדיא'

 וול'ק אש אלסים נ' עם זיר בן אלה ועבד ,עבאס

 קאפי איגרי ה:קרא בשער הוא וט-וג , כישוכואני
 הנקרא המלך ייגי ק אאו עשה ליו אשדהמון

 דוק , מחמר לבשות ש:ה ל'ב ובא ,קת4פז%שץ
 נביאיט ע"ז משה ובזמן . ע"כ[ ותנךכהבת14יכה;ם
 בספר קורן שיע , רביוץת תקנה חר4ושבינמהם
 עליו רמ:ו ומשה . ושבת וחכרסר בשניהירה
 בסיני שנהנה מכי וסירוו1ה התורה קבלדשלום
 פי על ב:סרקה וטה , מואב ובערבחץ מיצרובאול
 בשבעה ארר בהרש '( הארבעים בשנת אחיו ככוולי

 בעצם שנאמר יום של בעצוטו היום בחציבזמ-ר
 שאומר איד מרח4 וע4 . שבה ביום ז;זהדדום
 ה[ס"ח אלפים שני השנה ואת חהיתה , שבהבערב
 . ההה ואז4שמרה

 שנה פ'צ נן כהמה מפ. התורה כההליו;ר3,8
 בפרק כדאי;א תקנח[ עשר ותקן %ץ בשנתונ%ל
 במשח שאמרנו ואע"ם . הארץ ובדכתמהבה
 בכח; בפ' תק:ות שלש אם כי תקן מולא ע"הרבינו

 ובפר17"י שיה וגזרות הקנות שדובה אומרכורל"קין
 מעטח? ל במידש אבל , מהם אחת אלא הניאלא

 אחד יוס ברוטה אש 'דליקו שלא שגזרהרוג(י

 וכו', אש תבערו לא אמר שמי , "מיי לועברו
 . וגורות הקנות קורא התורה מצות שלכ5מאה
 בדברי שמפווש כמו אמרש משבט הי;ומהתיע
 . מצרים :אילח אחר רארבע.ם ש:ת ר"ל1(



מאמר0"2516-2[
 נדאיתא בן לו ו"ה טלא הה[ם ננמר וט ,היבוס
 ורזזב , לבן וכה שלא המס ש בירך שלאבפסחים
 ד"ב, במצות עמכים כע' הוזזז לא ה[ח4עשנסזוה
 בנות לו טהיו נבעוים שמנה וסרחב מק[ושעויצ"ר

 ק4רז% את ושסט , רמגלה קמא סוק בסוףכראיתא
 שנת וטת , עולם כסיר שמפורגמ כמו שנהכ"ח
 דוראן צמח בר שמעון ורבי , ותקי'ץ אלפ'םב'

 ני אמר הנבואה כענז אבות ממגן השלישיבחלק

 הקלה נם' מ-אה אינו ווה , והושע סושט שנים"י
 וכן . עקיבא רב' לרעת 'וס' ר' שעשה עולםבסדר
 אנטרם כלם גסרגל-ם אפי שהכהוב הסבראכפ'

 שנה מ' בן אחד יזיה שלא שוים שם סצהיושסואה
 חפסוק אמד ובכלב שמ', י( לשסים שיב אחרווהיה
 , כ!שח שלחו טושר שנה מ' בן שהההבפויוו4
 כ!"ב בן שהקק לוה קוזב הזושע ערחמז ראויוכן
 מאות הש~4 ממן נפי ונן , שנים לי לאשמז
 זטז4פנו וולם סדר לש יוצא יסתח שאמרשנה

 : זאת השו וחשק כרע והנדסח , שנה כ"חההושע
 כ!צר אם כי נודע לא ווה , שנים כ"וזההושע
 , שנה מ' עתנז% : בפסוק הוא הסאר אבלהקבלה
 מ' דביה , אחת . שנה ת4מגר , שנה פ'אדרד
 ונלות שנים, נ'צ יאי שנימ, ל'ג ותיע , סאמםג'. ואביכלך שמם, מ' וגדשו שנים, ו' מדע וגלותשמז,
 טתח ער שנים סאות שלש הה , שנט ",זעמק
 בש'לה ושס'ש בגלנל שנים יי דדה מהמשנן .ל'כ
 . %ל שמתער
 והוא נלב ובכ~ם כוהושע קבלי והזקנים-

 פנחס וכן . ונףר גרול כהן בפ-ק כראיחא ,היקר
 שדיו והוקנס יותמר מזרע ניהיו הההן ע5'עד
 אחה ינום 10הארנו הוקניס הן אלו , עלייר

 לרעה שנום עשר שבעה 'שראל את שמטקשת4ע,
 ולא ברש'" נוכר לא הז אבל , עולם סררבעל

 נלב אחי קנו בן עחניאל כי נראה וכן .בכ!מרשים
 *פים ב' בשמז שטתו נם, אבל מהוקניםהוא

 ועופסו , כלב 4מזי קו נן עתנשל התחלותקי'ג
 כמו , יעבץ של רין בקן והוא שנה כו' ע4ר%4את

 ובשנת קנו. .ב!  עתמאל לומר רהנה בו%מודשאומר
 היכרני בן גרא בן אהור התויל ותקע'צ אלפיםשנ'

 וזרנ"ג בשיז שנשלכ!ו , ש:ה פ' ע4ראל אתושטכו
 שנת התחלה ידבורה אושה. שנה ושמגרליזררה,

 התה* וגרש! . שנה מ' יסיאל את וש"טהחרנ'י
 . יונש והוא , שנה מ' ופסט תהיישנת

ואיי
 . שנים ג' חיפ2 תשלי התח* במ

 שט בא יהטמת , שו= לוו כיוכ קהקיאנרפיסי(
 , לץ ~וויית להר=ת יתכןהם, הררת , שלם 5ס' כחיכ ויה רזליש שלפמ בכ"יני

הראשון
 שמם. נ"ב הלעדי ושיר , שנים נ"ג שאה בןותוח
 והתחל , שנים הס"ז אלו מן שנס ב'ונגלעו
 והיה שנים, טוש ושפט ~טיה תשל'ט שנתיפתח

 יש(ח ער ועוג סקקון ארץ שנבשו לארץסנינכנסו
 שאמר מה הוא הה , שנים תשעה פחות שמםש'

 עד באדנון סישבו שנים ש' עכין בנ' לסלךישזח
 בסקז נדאיחא נוט שהוא אבצן והתה* ,עהה
 ברות. הודגום שהרגם וכמו , הספינה אתהמוסי
 כל ומחו אבצן רמתווי בועו את החירחשלמון
 רות את לקח שנה פ' בן ובוקנותו י ובנות'ובניו
 פלכאה ביכר שהיזה , מלנות פל אמה שנה מ'בת
 כפי חז וש , שבע בת עם מ*כה בכסאלצדו

 . שנים ז' היטט תשפ"ן בשנת והתח* .הטררש
 בן ודה בועו הנראה לפי כי הימים ברברי פ"וחש"י
 . טת מיר רות ש ומשבוו לעובר כשהו~ר שנהש'

 הדאב"ע אבל . לארץ :שנכנסו מת אביוסושלפון
 ושף  ועובד ובוקץ שלמון זקנים היו כי כרזת.ס!'

 דהית היו כי הגוימ חככמ ופושו . לרודכשה*יר
 וכן י:4ראל כוו,ככ!י לקחר אה4 , בינקקםאדיים
 דורות 1' סתלנ עורא ביחוס ראינו שכן .כ!סתבר

 זז'כרם וברברי עווא בטפר לאחיפ!ובכשוחיטוב
 בשום ח!ר שלא קשה הוא בכאן אבל .הזכירם
 בווות יההה וא"כ , עורא בקקוס ככ!ו להוכירםמקום

 הקבלה בעל' אמרו שכן :ס דרה הקרושההמשמחה
 פלמה ומן ער ורות , שנה ת' היה עוברכ'

 'וחר הקז ששבד ויחי פרשת טתנחומאנראיהא
 וכן , החסיר קבלת בסטר שהוא נסו שנהמת'

 ויבולוני א.לן התידל אבצן ואחר , ויהי סרשתבנ'י
 עברון והתח* . שמם עשר ח4סט השל'בבשנת
 ח' ושפכו ותת"ב אלפים שנת הסרעתוני הללבן

 דן כע4כט טנוח בן נמכת4ון אחריו ובא .שנים
 לשפוסן חהתחיל , יהודה מורע הצללפוניתטומו
 שמרושלכר אל" . שנה טירים ושפט תש"יבשנת
 שנח ס' טושפט . נמצא שלהם שבמוראאומרים
 מהשמרו . שנה עשים איא אינם  דעתם לפיואסילו
 שנה מ' הסתוג אמר ואקי שנה כ'  שפטהוא
 יפלשחים להם המה שנה כ' סותו  סואחרמלמד
 דיכו בגבעה פלגש וביכף . בדן והוא מקנומחר

לאייםללרובוניא"ז

 א"
 היום וער , מבניכין אעמ

 עם במלהמה להיות רצו שלא הם היכן ידענולא
 עם במנין היו שבהאשונה פי על אח ,אודהם
 ואחךו *אודזזם

 פה שבש תורה ה0קנל הגרי הנהן%י
 ההש ונשנה . לייו" הת? שנת והתתלמפינחם
 את שסש וזלי , הש*ם עיו הנגא שמה%נלר
 ובשנמ , תת'ע בשסה וסת בש*ו שנה מ'שואל
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 , הארון משנשבה בע%ם גד%ות פלהמות העההש

וסרר
 6שפוט התהל השלום שע הנביא,32!1אל

 נשנת דם"ושף, %6ף חהע"א בשנת ישואלאת
 . סזמוו" 0תיתא שנים יא חיפמ לט%יוט,א
 כפי בהשה 4יהי יברם בכ"ת התפ'יז נשטזומה

 וטל .הקב6ה
 רסחש א% , שטת% ש1 שנים שושא%

 , ושאל שממ% טהו אחת בשמו מ אמרוו'?
 וד' ודה שמי וזך אע בב%ת בשנתמיצשץ
 נתכווא פת1" כן , קודם שמת% טתחחצס

 שמואי טות אדימ
 עם חדטים ד' רור ה1ב

 טואי היו אוקז ושמהפ14תים
 . בעזר ושטו%4

 בסוף שנים שמ מש*צל שמחאל נמרד עטלקואחר
 שמו%4 דוה שמה לש בן כי נרז"ה וכן .ובחים
 חנה נשסשה לששמ התחי ע4 מ , ע4משמת
 1' שהקז פ14תים משיה ארץ ונשבא ,6תהפ%

 לקרית ומיר שכע1 לנית בא שי שמת אדידשה"ים
 הכתוב שא0י כטו שנה קגמדינ( שם והקהיקד"ם
 ע=ל ש ש ומלך לירח4לים ה0לך רוד שבאעד

 הש1מם פילו הושיו "מנדב, לביו בעמרוה4%
 נשאהו בתמין שסלך חדפרם ושפי: שניםשבעה
 פלטהזים בשדה שע1ב חדטים הו' ושר , וחצזי"ב
 16סואל שנים נ"ב הוי הל"ט עם שנים י'גהם
 ה1מו%4 עא% מהוהט

 לאפוי
 גמיון בן יוסף

 שגים ית , שנה עשףם י סא% נישאמר
 4בשר אע ווה , אחרו שנ,ם ה1תי שמו%4ביכו

 משתח השנים מנין ני ועוד , שאטרנוני
 וזמקו אשפר אימ שלכוח למלכות שנים ר'ער

 ישו כ~עשה 5אטמ5 ונ'ש , בכל ילרבותימ
 . ש4רל כלך שמת ארבקמם כי שכתבוותלכרדיו
 התם"ר סשנת טינוהו התחל הסלךרור

ש לז 4י ,4ה" %  6"מיטיח=ש, 
 ד'נו, ובית כע1מחשל קכל והחא , כלך להםששאלו נ=" ק חיו שמ "שם טק ייששי
 שי פנהם קהושע כהמה מצד חששי המקבלוהטו

 0סיבושת כן גם רור של רבו והוז , רורשמה%
 . אווחופל וכן , ברכות בתילת כרז4תא עא%בן
 * ונתן הכהן השירי עירא והקץ בפרפו רנואבל

 בא וה שבעבור ואסרו ן אחר לכהן %אטעשרותיו
 קעא והוז , דוד ביכר רעב וי:י ססוד שמורעב
 יזם והיה קין במוער נדאטזא וכסתהז יםש

 מיב ווץ עתתץי וירש יש1ך * שלמשמזמר
 והאו שמז ט' סלך יוד , שמ%41 במרהן-נח4תא

 איי הסנע ת0ד מש" שחיע "ישד למר

 האם, מן חוץ התורה מן ההש בעמות ני ,בשיה
 התז1ל חס . ועקנ"ר שנתומת

 התחל הד' ונשנח לםלן ל" הסלךשלסה
 שמה ת"פ נשלטו ואו , חהקנ"ה שנת הבחלננות

 כנאות וארבע בשמתים תדף הכתוב שאמרווהו עיי תט"ח שבשנת , ממצמם 2מראלכשרצ14
 לקדש 'דים ונטלת צובע תק ושלטה י ומ'שנה
 ורית . לחרוסה גם הקנו שמ4 ונח ה% בוזני
 סטורין שם4לו ז%ו תקו שלמח מ הטצות ספרבעל

 . שלוט אם כז כולהטה ההץ לא ובוטנוב0לחכהז
 עוט1ין בפרק ופרש"י , לעוית. שניות עי גורוכן
 קמא בפרק כדאיהא לעריות שניות על טר גםפסץ

 ה%מ ביטו%'יזזחטה שטהיו תק וכן .דיבטות
 טוחףםדרכים

 להי
 להס פיש ות שבשר. בשביים

 ראשוגה, רביעה שהוד עד הפיץת שכלו מוןבעים

 בפרק אבל , ה' בש-ק בנויךן הרסב"ם שכתבונני
 מוב תט1ע אל סאסד אמרה שלכ,ה אומרטרובה
 והא , אחיו אשת נחנד ב8יק והוסמא .מבעיו
 שלכוזו שתקו בשעה רערובע שני בפוקהששחק
 דשרב %א . ומ' ק% נת יצאת ד'ם וגכולתערובין
 הו' המקבל . תקגה ק% בת אחר שמאשניות

 הי"ה אוסר התו וכן הי, ולמ השלתיאחיה
 את והאה סצףם םיצאי דןה וההע השצהת,ל

 מהד קבל והוא . שכרני פ' בבתרא סטיתאעמדם
 מביז התו שהקה כחב ו"ל והראב"ר , ד'נוובית
 יוחד דרה ו4י גבפו ק לקרבעם וטשזז דוד שלדימ

כעז'"
 . כהשי הע שמה
 דצשק% וההש השלוני מאדוה הבל ילאליהו
 השמיני בים שהקה כוילה לסית וכר ,דצ1כרני
 והא שק1 אמי . נ"גה"ה . שם מצויטאההש
 בר רבה אשנזיה ה0קנל בפיק נחששנחן נהןהוז
 מר כהן %או 44מר המעשה בא1הו 4ליעאבוה
 ע1 בסרק ז"ל רבו'  דעת כמי בא ווה . כאן[ער

 סתושליז, אדם, : העולם קפלו ו' ני גבחואנוחין
 , %י1 , השלוני אחיה , עטרמ , יעקב ,שם
 %41יש י פנחס אינו הסבהא %השז וי עדץוריא
 שנת שלכוןז כילכות לסוןז קרוב השלוני כשוחקהקבל

 דוה כר בסרוימת רבות סברות ויש .התקם"ב
 האריכו החחספות המקבל 9-ק ונכתמעא .א*הו
 6שת אטדה שווה מגד שדיא אוטרים ע1 ,בוה
 תלי'. בטדרנמ וכן הת1עים לכרחז לומר הצה גדבא

 . גד אוץ שהא גלעד טתישבי שדיאוהיאהה
 פ' ובלבורוו . סבניכון חעכי טגד  סאאמוואסרו
 הנהת 6יכת וכהתמבי היו בגיכ,ין כישבנו וציאכי

 ומכרם וברסץ . ילקו שבסרם ובב' הטהיררשלכר
 בניקין סשבנו ובפרז דעמם יה כוצימ שב0ףםבשני
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 גוגני אני אמר עצמו ושהוא הי_זקדש בחלקושנמל
 החש גרשום בן לוי רבי 1!הו[כום רזיל. שלבנקה

 שהחא לומר נהגו עיר"% וכל סנחס שהואמכר'ע
 וכוץ, אלפים ג' שנת לץ %4קהו וסלוקלנו. תגי במהרה עא חהוא בתיקו ננמאר חהדבר ,סנחס
 של בנו ההורם י מ(8ן יהושפש לכ!לכות י"ןשנח
 - לץ מאלמזו א*שע קנל כי נראה ואזאחאב
 *הורם מא*הו מכתב שבא נראה הימקםוברברי

 , ליצ'רה ול" 4לפים ג' לשנת קרוב ההושמשבן
 אחאב בן הדיים אביו קההיסש כי נסתלק כבראבל
 בתולח כי ע%ם ]ובסרר . זעבשו לא*שעבזע

 שנים שבע אליהו מכתב בא עיפסש בן0לכות
א כי ונרזוה . שנגנז[אחר  שהש יא 
 כ,ת ז%עיע כי בפסוק וט(יה , יץ כיאלעמעקבלו גרי המהן ייהוירע 'ולה אי כי . ליצףוה ל"שנת
 שנח שהוא ידידה מלך יואש לכלכות לשבשנת
 שנה וחפטרס אחר אלעיע זדה וא"כ *צ'רה,לא
 ק:ויע מת ההא בשנה וזוו . יל ז%ההו סלוקאהד
 נחשה ומוה . שנה ק"ל בן תלכידו גריהניע

 , התשיש המק% והוא אלה4ע ימיםשהארך

 , ה4האל י ליו4עמ 29מר שנת כי שלם]ובסרר
 זית ההורה י יתוש כית אדצ- שנים י'שההא
 סלוק אחד שנה לוו אלישע חהה כן ואם ,אלהמע
 אלע4עי קודם מתו בנו וזכרה ההוו-ע וא"כ ,א*הו
 כ,שהק, כנציבא נגלה הההה אלההו מ עולם בסדרועוד
 כטרבא יתגלה כך ואחר שנית פעם יסחרומ'ר
 .[ ומגוגגוג

 וקבל שנים, פ' ובכור המובהק הלנריואל"טע
 שנת רעתי %סי . תהק', שנת אחרים לרעתממנו
 נמו בפסוק נר4מה כאשר *צ-רה וכ!'ץ אלס'םג'

 אלעיע סתדה רבהם 4לו פוק ובפסודם .פ(שנשה(י
 , גר משבפו בבשן שמ0ובן

 כ!א*נמע קבל היצעהמ המקבל דבהןיהוידע
 קבל רעתי חאי . וט"ו %4סט ג' שנת רינוובית
 נסה5ק לא א*הו ערן כו"ו בשנת כי נ"הבשנת
 . שנה ק'ץ ה:וירעוההה

 הגרי המץזכריה
 המקרש בבית ומשו.שמהרג

 %ץ שנת אניו מיעיע קב5 ה0לך יואש ייש
 . ע' שנת רעתי יסי איו"ם  לרעת הרכיקץ%6ף
 א* צ'א במונת מת אביו של רבו סאלעמעאט"ם
 . ענט' האחר המקבל והוא קורם כ!תההוירע

 וצ' %4פים ג' שנת מזנרמ: ק% הנבשהמטע
 טרהוש שני: עשר שמתקודם

 המי
 ק"א שנת מה

 כגמבש ויה דושע הה . אהה שנה לו קורםח0ףה
 לצאת זכה נתשובה התהל סרשבן ובעבור ,ראובן
 נבואים ר' והיו , המראל שובה שאמר כרמכגו

 ועמוס אחר, בומן והתמע וכרכה ועמום עצע,הההם
 שנא' בתחלה הקה ההיע אבל , בלשונו עמוםהק:
 כמו בימיו נתנבאו וכלם בדישע יק רברתזלת
 יותם עוויהו ביכר נתנבא הוטוע כי בנבשויםשנראה
 קנל עוזיע ביבר בלבר מובא הציס . והזקיהאחו

 ביכה גם והתנבא נועכ!וס קבל העועיה .כ!וישע
 הקה שלא !הרעש לסנ' נרצבא שעכיס אלא ,עודה
 ש שמתו , שני בית בסוף ד,וררהט זמן עדככ!והו

 מעשהז 'והר המדינות כעמאר חרזביריט%ים
 הרעש מום נתנבא והששה . ונטים אנסדםאלפ'ם
 כאפד דו((ים אמות ינועו . אנמלח כר אתשנאמר
 זרד8ז והצרטת קשוח לזזקשיר הי עעההנננס

 בתוסטתא, כראיהא מצורע שנע( ג"ה תיהבמצחו
 דיזנבא כרנצקץה סקבל הכצרשתי כרכה זההוחר
 כן חומ אחד בזכע ושם , וחזזה ואיע 'ותםביכה
 , היי ועמעוה , הף'ג ועבים , וי"ב וזמקבלהושע
 משנש שהא מתעע הףה ועמוס . המ"ווכמנה
 אבע גם ועמעטה , צו סרשת רבה בוקראשאמה כ0י הלשון קטיע פירהע ססלוסא והה: ,אשר
 ברכה . הטלך אמצףה של ואחיו נבעו הה(אמץ
 ואעם"י , ההודה מער שהא מחשה מומרהקק

 סלחתי אשלח כף את פסק ל אומרשהמדרש
 נשבם שנאמר בלחי אותו מכין וההז כהנהאת
 עמוס את פ%חת' שוםפ-עמהאל, 4יז הלה' שיכו

 עציןה קודם טחדה שנראה פסלוסא לו קורעוההה
 כרכה מ כ!כרכה זה נר84ה לא , המסויםבפשמ
 על המרהש נמוש אם וולת עדזזו ביכר נהנבאלא

 וזלחי על כנענה בן צרקה:ו שהכהו ימלא בןמוההו
 ביכר אז כי עולס סדר בפירוש ומ-אה . אחאבבוכ!ן
 מדאה דגממן וזכרק, ועכיס הת4ע ההה'141ןה
 י( וא"כ , ה4ר%4 ש פרק רסנהררין ובש5היאלודם
 ח"קאתחחרהצ'ש=, %אח.ש"י", ג!עכ!ום קבל ר10עהה עי שנת מהוסיצ קבלעמום
 נחהא יע "ש ע" בש" נ%ך מטומ

 *מ", ל" ש" מששה וממ,מ .משת
 תחש י"ל זץ. העלם מב חורוקמה
 "מש, זק בא" ממ * חטהה"עשי
 תת ט"" ושט מטה מש שחםע לץחטח

 הלצ שמ י טי משהן, שמו נצר"
 נייו נמק שה %" שמ( וירבע=ק, מי" בטא= וג ולצ רשע ההש=
 6ע מטה ל"ר מ יק וצק . חטת בחחע

 !ששש עצש ששת טעם מי"אדמ*ם

 נשא יז המי. דהף: זחר שמה""
 הםשיומנקשמשץו"טר"%תירה

 1את מתה ק% ו"% =ה ק% =התיק
 8"%ימיכך.
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 פשית בסעה שבט'ם עשרה גלות והטהיה ,י'צ
 תצש ומאחים אלפים נ' שנת המלך חזעהלמלנות
 שנט וחצי ונר ראונן גלו וה וקודםיצירה.
 קש האלקופר ונחום . ונפתל' ונית וכןהממצה
 השונכדת נן שהוא וחבעוק , ר"ם שנזברה%

 סגת מנחום קנל נשלח פושת רמש דההר דעתלפ-
 פ' ובחוספתא י הי,ז המקבל הוא וחברוק ,רל'ר

 בן כ,שקז הוא אלה:ו שהחק: היברפת בן כיושקבל
 . רבה אליע נסרר נראיתאיוסח

 וקבל , בתזדלת עושק: נימי נתננאצפניה
 יצתה ואו , וד"ש המקבל והוא ר"ם שנתכו,זבקוק
 קברה כ' משמתתז '"ר ונפדק . הננ'4והחולרה

 . מע%ם בה ארם ננע ולאבירוש*ם
 שנה מ' ו:תנבא מעפניה קבל הנהןירכ,יהו

 הטמן חצי נשלם ובו , רזממון בית שמהרבער
 והוא . העשרים המקבל הו4ו ני הטמהמקנ*ם

 בשנת הדי-בן וז:יה ש4'ו לשנת זךוב מצפנק:קבל
 . וק~או פנ' מעל שו"ז והס.מן . ושל"ת אלפיםג'

 של ראשונה בשנה באב כו' כיונ[ ראגמון ביוםוהמ:
 ופפל ק:יריב של ומשמרתו שני בבית וכן .שכוטה
 . אונם את שמ:ם והמב בפיהם קללה שלפסוק
 כד,שיתא ר' יום של סיר של המסוק שח:ואעפ"'
 רוכהא. לנוון רוכן רעוש ופ" ברונן אז חיו ,בערכין

 ש"ס טונת בבבל כדרטק:ו קבל נרק[ נןוננרוך
 בבב9 מת נריה בן וברוך . ההרבן אחר שניםב

 בררך שכות ער מבבל קירא עלה ולא שםונקבר
 הו' נשנת שה ועורא . במנלה כראעזארבו

 בן ררהמ הוא המפרשים ירעת .ל4ותחשסתא
 ישע ז"=ל יי ש שנ' 3'ת שנכנה אחראסתר
 יועש סשית נשטש בנ"נו ונלם , י%פן
 אדד שרא שה האחרת ובשנה . אררב"רש
 ח' ועוד , 'רושלים לחרנות שנה שניםתשלום
 נרוך מת כך ויד . שמ בית בהם שבמשמם
 ואכורו לבבל זרובבל וחיר , *צ'רה תינשנת

 . ש"ע בשנת כוברוך שקבל הסופר הכהןשעורא
 כך , ככהמה ועמו מאר חס'ד ההקועורא

 . ק(יא של תלטידו חס'ד א' ענ'ז 4א דלל עלאמרו
 טובה זשזק ויא 'דו ש תורה שתנתן ראו'והק:
 בפיק כראקעא עצראל עם שעשה מהפובלעצמו
 ש יא , שמו ש עורא ספר נקרא ולכן /חלק

 כהעקה שה.ה התרשתא הנורא הנלקז קנחמה
 ובסנהדרון / מלך של הכדם לכ:עום לו והת'רולמנך
 בן נוזמהה הוא זרובש כי ממונות ריני אחדפרק

 שהוא ר' פיק מגלה במסכתא ואמרו .זזכלמה
 ?ורא. יץ , הנכרות הנשים ענין על שנעאמלאכ'
 . בקמא מרובה בפ' כראיהא ת.קנות עשר תקןוהוא

 ונית משהא הם תקנרת כעזכם כי רבות תקנותועוד
 שהיןיו הנריה כנסת הנקיא ההו עורא שלרינו

 י מקוכוות ובשץער ביומא כדא.וגא והנוראהבנור הגרי האל 0יוה שאמר כיה ככע , ליהעטזהעטרה
 טעשה וכל והברלות קרישות תשות תקמוהם
 הולכות אנל , וטלאמ וס-ה חגי זיו וסהס ,טונ

 מפ' הוץרו 'ה:ר י( הבת צרת כמו נתלמורסיזלדו
 האמור ונחמיה וחבריו רנ,י.ל הע וכן מחשאר.חג'

 כל"ם כעטלשה חוץ המוקצה ש נזר וההו ילמעלה
 בפרק כראיהא כומנו השבת כוחללין טה:'ומפנ'
 שריז: הגרולוה כנסת מכלל היו וכן . הכ*םכל

 בלפז ומרדכי בענה נוזום בגוי כ,ססרורעליה
 ק:ויכן של בנ'ו מבנ' ק-ידה פחה החס,דוח-ובבל

המי
 ורובבל כי ממונות דינ' פרק ובסנהרחן .
 ה% קנא ממגו כ'. ואוכיימ , חכליה נחמהההוא
 אינו ננתונות התלטור מן אבל . עמואל נשעוהוקן
 . דוד אשת אביטל בן משפטק, אם מ , זהמאה

 אלהים הזכור פרשת רבה בברזגןית ונןובירושלכף
 , מקקורה ה'ה האם מצד דלל כ' אוטר נחאת

 ואמרו . מורעו הבא רב' ונן מנממין אביוומצד
 שנת ואנש:ר מררכי בוטן היה הדופא אבוק-'שכי
 ההנדסה שעשה אקליר"ם ובנו . וול,ז אלפיםג'

 יוהר רבות שנים הי[ ומרדכ' . הפלוסוף ,ואפלכוו'.
 חכוד'ם בט"ו במשנה הנקרא 4החא , שנהמת'

 כן ונקוא , געקלים במסכהא הקנים עלפתחק:
 ומבע ורורגמן רברים ופותח , לנמון שבומםשיידע
 כראיחא ברכמהן לומר רצה במחוג לא%כהםזופלו

 הלחס ובשתי בעוטר השמעאל רמ פרקבמנחות
 ואעא:ב19ס הורקנום טמן ז:זקשטונים 3'כהש"ה:
 סג' יח,ר שמ מת בנין אחר החשמונים בסוףשודו
 סוהק: כדדכי זה שם השש ופיוש , שנהטאות
 סרובה גפוק שהתוססות אלא , אדחיורושביכף

 כי וחרצו שנים כך כל חק: ניצד נוהמ(תפע
 . שכ,ו ש מררכי לו קוד'ן ייו נם?דיהמבינים

 פש~מר כוה מ לומר התוספות בעלי חורוועור
 נפרם שלשה פל והמשדה . הקנש שפתזדה
 141 , 4סדצ חש' , לשנרו % ואטר לסמזשנאו
 סננה והשנקז , סננה בשנוז הו4ו ווחם ,!ויבת'
 כ,רדני שז:וא . בנה לינוול בא חשב והשלעמי ,מם

 וק . ובכונוקות ירושלכ,י בשק*ם כר4יחאעצמו
 . רשק*ם ה' בפ' דנו~נה בטיהש וץ הרמב"םסירש
 הרע' יצר להרונ שנקשו הנר%ה ננסתוהם
 אחת עין וכחלו גרסא וקצ . עימו וכחלובהמלתם

 חסומח ע5 הוךרו והט , בשייאברש רד"הים"קו(
 שאין אעפ', ושמקרק:ץ , טקוטי .על עליולהוסקז
 כרא'חאבה,

 פק"
 . 'עב',
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 הרע ליצר יהחלש 'כר' עיניו שממו לימררוצה
 ר' במ' ונן , ביומא כדא'תא בקיובות 'גרהפלא

 אנל ואחותו אמו נקרובות רש" ופירש .כרתות
 לרבריו, סיוע אומר וא:י ובנןה. איש באשתמתגחז
 הרע סיצר ועריות גול רוחש'ן אין פ'ראמרינן
 ההה גך% כהן יהושע שמת ואחר . להממתאוה

 טוה שעשה גר% מזן עויא מרהע;כפיהנראה
 יו";יס בנו כי שרא  בססר שנראה אלש .אדומה
 אלה(יב בן ויו'דע אליטיב שהוא ההושע של בנווכן

 , עווא %א גר%ס כהגש כלם במ רדוע בנוויומק

 ההה עוהא כי המדע ספר בתחלת שנחשהאל"

 בשום זה נראה 4לנו הצדיק שכועון קורם גרולכדץ
 , היה יההשט מורע אם מ , רדמים מדבריספר
 רש"י פיש וכן , גרול כרע זיז; בניו ובנימבניו
 . ההושע כוורע גרה,ם כהנ'ם וזששה ש כיבעווא

 הפוז; כי גרל, כהן ל8 אב בית ר4הו או סגןהמה היי . שרא ביכר גרול כהן הצרקטטעק
 כמו שמו על ונגראה הדיובו בכהן אשלוכשרוז
 רבינו מנשה ש ונק.את , הסגן אלשר שעשהפרה
 וההו כלם ל ראש ההע הוא עזרא אבל .ל,ו

 וקנים קיצ היו דינו בית וכל . הכ"בהטקבל
 הק"כ. מכש והוא הצד'ק שמעון טהםוה4חרון

 ג'ה לסוף הגרולה, כנסה כוטרירי ההה פ" רש"'אבל

 כי נראה אינו ווה הגרולה. לנסת שחרי נק-אושנ'
 מ' איסכנרר נשבא הצריק שסעון היה ה2"בתחל'
 היה והוא דגששרות התחלו שאו שני, ב'ת לבניןשנה
 היה הצריק שכועון ובוכע כ"ג. ההתשע אהר רב זמןנ'ל

 סיוו פרשת רבה ובבראש'ת פם'סא רןנביהה
 וכן , קוסם בן גביע אותו קורא הפלגשיםלבני

 , ונו' עמם ורן הלך אני ואמר גביעבשזך
 וברעי

 גבן. וההה ההה חכם שרוש פסיסא בן ה י גבדלק
 ופשיכונא בך בשכונא כרנא ליו רקאמרוהייו

 ושכר תקרא אומן רופא להה הזמרלעקכרמותך
 וה.ה ווקוף 4רוד גמה אומרים הש . תט%הרבה
 והוא חכם טום קיסם בן וגביע . המקרשעימר

 , התז התז רלא מאן דעשתיס בתה,יז שקרעע
 שממה בשנה סעצח וההז . כ"ש 5א דדיהכואן
 , קשור,ה ובני , עשכושול ולבנ' , אפריקהלאנפר
 נראה וכן . מקרון אלכטם'דוס לפני ,ובו?:רים
 עו(ר וידה , הרכינס בן רוסא רבי ברורושודה
 הגלוה בוה ההרבן אוד ער שנים נואותסש4'בע
 בש-וטו גמליאל רבן עם בכוחיקיך קהושע רביבזנץ
 ו"ל דומב"ם שכהב ככוו עקיגא ר' ובז0ץההדגט
 טששז וכן . ר' פדק בכגצוח הנוש:הבפירוש
 חנ ע~ב זו טיוכה ל שהעיר ר34טון 0רקביבגוות
 כי ,ה קשה אנל . רגח צרת דין כשאמרחנביו

]11ראשון

 רורוה אועא' בן 'הורה ר' אמר גמ הוירקבפר;
 . דוסא רב' אחרו:'ם דורות , שמא' ביהראשונ'ם

 ואס . רערית ג' בסרק כדא'תא הרנ'נם בןוהוא
 וזוול' . אחרון קראו אץ- שמאי ב'ת קורםהץן

 אמר לא כי ב,רו קבלה ה'ה חגי ל שהעירכוה
 קמן אח לו שהען ביבמות אמר וכן . אוהושיאה
 שמא' בית מולכודי  שמו הרמ:ס בן יונתןחריף

 צמה ורב . חרזו לומר רצה שטן בנור לווורא
 לבנור התלמוד כי וה שרש וא%' , האם בכורפירש
 4לעוו ר' עמו שם וה.' . שומה בכור קוראהאם
 הה: ני נראה משם אבל 1 עקיבא ורבי עורהק
 על רועוסמות המהו לכוה כן וה ואם . מאר~ק

 בן עצכי דוסא ר' והוא . שנה ש' שיחההכורדכי
 השבויה שאמר אלשוי בן קקדרה רמ שאמרהרכינס
 וכן . רעדויוח ג' לפרק נדאץ;א בחרומהאונלת
 אמון שהא אלסכנרריא ה'הה הצדיק שמעוןבומן
 ושבען( מצרים כ'וצאי נפלש מישיאל מלאהמנחע

 נךאית' וכו' הגד%ה כ:סת  ה בבע; זהב שלקתרראות
 להבו שהש'ג אלסכנרר ירי על נהרגו וכלן .בסוכה
 וןסיפו לא ל שעברו ועוד , הנב'א ירכיהוקללת
 פעס נתיישבה וה ואחר . עור הוה בררךלסיב
 שעשה הצך'ק שמעון של בנו חוניו ביכראהחק
 דולכיס משןים 4עשי כל והיו ומובדע גד% ביתשם
 בהוך ל'"י מובח 'ו:יז ההוא ביום נת:ן'ם ואו ,שם
 רעת לטי שנה כ,אהים גדול בכבור מצריםארץ

 שס ני הי;, הב'ה ונץ נל כי טשוה אנל .ז-ומל'מ
 :שכוע'ם וז-יו הלל, בומן וכן פרח'ה בן 'הוגעעברח
 ולל וכן . קרבנות כו2'4רם היו וכן ק-ושלינ(להכנ,'
 שה'ו אוכ,רינ( שהיו גשההכ( כתובות לוהביאו

 כיוצאי כפ4ם גדול קהל וה'ה , וההירםכוכער'ס
 עלההט טועיה שני ב'ת הרבן אהר עדכוצרים
 ר ת י ב חרבן בוכע כילכו והרי.ם ק'סרארר'ינוס
 ש:תעטבה התוספות שם אמרו וכן בגיטע.כרא'הא
 . מהמצרס היטים ברברי וכן , אחרתפעם

 קתרראוה השבומם כי אומר החלל פרקובירושלכני
 'ווקינוס בוכע שמ ב'ת חרבן אדד היה וכו' והבסל
 ולא החריבם והוא , הרשע אדריינוס שלאביו

 . .שהונ,רו שלנו התלמוד כט' לאלס:נדרוסהוכירו

 קרן לחוור עת'דה ו4לנה , ביתר דש'בן הההושאו
 שמעון כי 4רמריס והם . רור בן שיבא ערישר4ל
 ואין , גר% נוע 'רישע בן שדו שמוהצר'ק
 אני פ.ש ]אמר . מריון בן ביוסף ,הנראה
 טמן אשר הנוק שועזתו , הגדול גורון קקראתי

 והיה .[ שם שי' הכהן עירו גקראאלסננדר
 יון בולך אלסכנרר בזבע גרול כהן דו"ל  רעת"י

 שההה ומר. 5הס כו~ות נשלבו ו4ע , לדריווששדשינ
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 . בימיו ארס("ו וגם בבל 0למת מסוף שניםג"ב
 ארנרת נ14ת קל בת שמע כי נאכוךן 4לוובסרק
 ונהרג הקרה שנתבטלה הקרסים קדגעימבית
 ויצא לכבשוו לירושליכ( אלסכנרר בא וגם .ישייב
 אלסכנרר לו והשתחוה לקן,ור1 הצד'ק שמעקא*ו

 ט(79 המו שצץרתו להם ואמר , עליו עבריוותטהו

 כולכי של ז('כ,ים וברבר' . ונוצח במלחמותיולו
 וקורן , הציץ ש השם נסצחו שהשה אומרהגוים
 שם *מר רצה , גראמתהק טמר"א יון משוןלו
 אוחם והרגו הכותחם נירו ונתן אותיות ר'נן

 בשנה להם פילרי גמהבנ.ם וביקש . דהמרנמצור
 זמנו , ש% ל אלסכנדרוס שקראוההש
 לממת התחיו ונרין . ההש השנה מןחשיגו
 בחדש הוא כי אומונר"י סתזלת מכפדו כימתשרי
 נסים רבינו נהנ ונן בתלמוד מיאה ונן .תשר
 עם והסנים , וה נענור היה מחשר המנין ניז"ל
 שנות התורה ס' ש 'שראל טוני; יךו נן ניוה

 ]ש:ות . האיתנים ניח העים ובראתהשמי0זה
 ישואל נני לצאת 4לף שנח די;חלואלנסנרר
 י( אלף שט[ הש ההש העינה . מצרים[טאוץ
 דימופר הכהן שרא נסטר אז ממצרםלצ4יזם
 ונסהלומ7 , וכלאכי וזכרע7 גחגי במבתבעשרה
 כלרושלינ( כשנסע אלג(כנרר ואו . כ,עשראלנבואה
 ומבני , עעראל כוקצת עם ה,,ורוני כ(נבלכו אליו-צ,1

 שהבךדום הנותיים עם שנתחתנו גרול כהןיהושע
 מאלסננדר ופיל , ה' סנית ונחמיה הנהןטז(ו
 , גרירם בהר המקרש נית חדשיו הנהניםסרנמ
 . הנית וינמ נן להעפלת היוצוה
 שסעת אדו העם חש? . 4שמ שואל יחלק-אז
 שקמו -מה נסי וסיעתם ד,לכןח ו4גטיגמסהצדק
 ודמ(מו כבגלפו אהר והחצי הננשופ, ומן שר'אמן

 וברו . ה' לבית חרץ וזבתים וץלותוד(קריבו
 נן מנשה סננלט חהן כיהן הזה ובבית חווךםכלבם
 וניהום צרוק ואו . גדל נהן יוצדק קיהושע
 החלת העעה האה , *אש הז אנטיגנוסתלסוי
 הר לסקדש רנם אנסעמס נזמן שהלנוהכתות
 מאתים נמו זה בית וענוד , לראסרם והיוגרו'ם
 וס1נה טצה שמ נית איד שנה ארנעים ני ,שנה
 וודנקש ילסים ג' שנת שהש( נה.שני לנניןר"נ

 הטרא והוא , ל'ג יוחנן נן מתרלה מררלעירה
 על ונניו הה4 ועמר יון סי נאנשיונוסחשמומוי

 שנה ול, ועקר ראשין ביה נכנה להל'ט פא י'פכ'י(
 בפמ סרם לטלכ. שנה ול"ר , חרב ה,ה שנהוע'

 , אלף חר' , כע-לם ,ונ'ם רסלכו שמם יעיח ,חב'ח
 כעעם, ין סלכוח סשפשטה שטרו' סרן ההח'לאח"כ
 , י?יז , עילם .רורוח ס' בהנהיח !ס"ר-עכ"ש

 יון סלךמשנה
 המי

 כל ו4ות והרגהע נירושלים
 נ5שחע אלה שהרג השר שליפוס הו4ו .ודלו

 ל אש נמנהן השבח שוכורין שהיו בדרךכרשראל
 חנה נני לשבעה היג אנטיוכוס או וכן המעהה.סי

 ההדבהם , נ0שה פרחה כרתתן אוד חדאהצדיודם
 . )ישרזול גרול שבח ההא הצרעץם זלהשרברו
 רצאה במ:ות הו:ה החכךד דושע4 4לשרואו
 הוא העטיש אלשר ווה . הבא העלם לח'יששו
 בוצרום י להלכ,י הרירה שהעתיקו זקניםסהע"נ
 רמגלה בס"ק כראיתא י"הן-בריס המינו , יוןוכ,לך

 לו(לכ,י זקנים חמשה כהבו כי סופרשובמסכתא
 לו ופימ וקנים שבעים כינס ועור . יוניתההורה
 טתנות ונוץ חק0יר חנם היה תלכה חה . רברם"'ג

 היכרם וברברי . המקרש לביח לחכמקםונתה
 , מהחכסות ספרים אלף מאות ש*1 שהיולנוצד'ם
 ספווים כלם לך שיש ו(ספרם נל חכמיו *תיאמרו
 , האלהית הההודים תורת שהעהיק והשקר ,והבל

 וול(: העמיומ אלעזר בעבור לירה(לים כויר שלדוואז
 . גרול~ן נמכ,זזה וו1כווו גרול כבוד להם ועשהוקנים
 שנה כ:ההיה י 4י היסרש 4לעור ו1כותחאד(-
 צבא שר למשק7 הגבור קקורה לננו וכע4ח ,אחת
 אנמיוכוס בא וגם ונדוג לירהילים נקנור גאוביברו
 והשברנה המרכבה 0הל ונש יהודה ונצהו יוןכהך
 מכה ה' לו הוכדף וגם , ננר היה מ עצמוהיוכל

 מממ, ברהו שאנשיו ער כנבלה מוסרח ריחוסוהקה
 מלה ברת המבטל הצורר ערלהו בשר *סולונרר
 . וימת א-צה משו ונסש תפלהו ה' שמעולא
 ,יב'4וו הבית ויכ:דיץ הדגץרש וכל יהורה נאואו
 וחצא ה' 4ל וקיאו , מצאו לא הורש האשעשם
 ליה עצים ויהכו המובח על אשר האנן מן4הו
 דינו ובהע . השלשית הגולה ער ההא האג1ור,ו;י
 וביוע , נשג"ז בושום הגוקה וי גזרו ז(שכ,ונאישל

 ש רגיה ייחוד ל אפעו גזרו הלל וביתשגואי
 כסוו .בחדש הסזנח חנוכת יעשו . התקמתשאר
 רדליקו הסנים לחם אח ושימו . בו יוםנכ"ה
 רבותינו שקנלו נמו נשמן גדל נס ונעשהדגרות
 שסנה ל4 "רילו . מר*קין בסה בם' כראיחאלץ
 ב0לו(מת ונהרג ש:ים סה4 י יהודה וזה .שים
 כי את'ו יונתן י ואחריו . הבא לעולםמצוה
 שנפל במלחמה הוודה בזמן מת כבר אח,ואלשר
 נולך יונהן וזוה , גרול גבור שוהיה ליו גרולפ,ל
 סתת'ה בן אחיו שמעון מל כך ואהר , שניםשש
 1;שש שמלנו אחים השלשה ואלו . שנים,'א
 את וישו;לו עליהם וכריה שאמר צדיקים הםשנה
 דווכרים של הימים בדבר' אבל , כסף שלשיםשנרי
 ושטעון , '"ם רונהן , ש:'ם ארבע מי.הורה
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 גוריו, בן בספר וכן , שניםח'

 התזולו וכועו '
 קזורה כי . ירם תחת שיהיו 'שראל לכבושהרומיים
 התהה הם ני . לגדלם עמהם אהבההתודל
 שהשמה- ונעבור . תקיפה דניאל טת-אההרביעית
 וארי' שנים כ'ץ בו ועטרו ברית עשו ליונ.םיהודה
 בעבודה כדאיתא המת חרבן קורם שנים ק"פחה
 וטשס הבוית וב0ולו . רשבת קכוא ובפרקורה
 לות התחלה חוז לרומים כושועברים היוואלך
 טתתהה בן שטשן בן יוהנן כלך וה ואחר .ארום
 עאי נקוא יץ חכטים בלשון וק הורקמסוק:קרא
 ודוג נות'ים של המקדש מת והחףב עלהווה

 , 4צכרם משתה ישה בטלום ו0שובו ,הם'נץ
 כיששה היה ההיא בסעורההמ

 סועירא בן אלעה-
 . החכמים שהרנ האוטר פ' בקרחשףןהסכר

 רוץ לרעת )רולה בכהונה שש,סש לאחי מלק והי
 אשתו רש', ולרעת , צדוקי נע0וה שנהשכומס
 בן יוסף כפי נראה ו4רנו . שטח בן שמעקאחח[
 כומגן נ' בזזלק רוראן  שטעון רבי כתב וכן ,גוריון
 אלסכנדר אשת כי שכהבתי כטו הרביעי בפ-קאבות
 בלשון כן גם ינאי שגקרא בנו אלסנמדתחהי וי יוחנן וטת , שטח בן שטעון אחות השובנו

 שמח בן שטעין אחות אשתו והיתה . לץחכודגו
 דשב'. קמא בפרר4ו שהא המלכה גמוו פל האהי4
 0ול תינית  ובבוגלת , התעמוע ג'ובפרק

 ציי
 4המת

 החננרם שונא  והיה . צדשז יהש  החייו41ר
 ההלכיר' טן אחר 40עזתג שרגמו בעבור ערבהוביום
 הזזככמ' וריג חרב, חאכור ידו ררם כמגהגםבכיצחו
 סרדזמה בן קהושע ברח יזוו שטח. בן כושכועוןוצץ

 בן שכ,עון יליו שבקש ער כוצרים שלל14למכנרריו
 המלכים אלו וכומן . וההוירו הי מןש0וזק

 צדוקים כן גם ונקראו הקראימ כת כן נםהתדדלה
 שדיה הצדיק לשמעון לענינינו ונחוור .וביירוסום

 , בימע הי רבהם וחכ2וה . פוה מ' נדימץ
 ונר , בימין עולה והגוול מלבין, מורת4צק
 במשה תריר דיק מערכת ואש , כבתה לאמערני
 שנאמר זממם גורי שני סומשין הערבים שביןלא
 , כושיכה של כחה חימיש וכשמת עצים. לההובזר
 , הפנים ובלהם , הלח0 וכשתי , בעומרוברכה
 קןנ" שה אהד מנךר חוץ כרמיו נוד אשמ קנלולא
 אכלו לא למה שואל רבה ובטררש הדרום. מןשבא
 44 זלב חטאת השדק שמעון אכל לא וכי החןמו עצני שציער ל הע: חופא שכףר מסני תאמרואם

 במ הצהק שמשן סצר שא 1 נופי דםחפאה
 שהם וכיק , בנףר מדרם חם כעם בזתוךאדם

 סומהדוט וניון , להתדוט סופן מנעםנוררים

 זה אנל , נשרה חוין נשוחט ץ-נמתענעפי

 הפיזש חק שוים לבו ופיו נרר  הדעת קמובמוצך
 כשטבשוז האועים כי עור מוסיפין ואנו ,נאה
 ישמוח לשתוח השי לחאוות עצמם טתוין4געם
 ל אלהיו נח' עזקז קרתי שאמר כמו קרושיםנשהיו
 וטבחוויכם לגכיאים מבניכם חוקים אמר וכןראעי.
 כולך כדי בנהר שנרר להפך ההה זה אבל .לנףרם
 ולא , לשנטום דיפח ראפי שער לגלח הנזירותבסוף
 גאוה בלא ונשאר גלחו שכור בשער אח"כיו[גאה
 סאכל רנוור ד' בפרק ובתומפתא שמים*הם
 ובשיק , וכו' הדרום טן אליו שבא פוכיא נדראשם
 נףר כי סזומר הקסר אלשר רבי כי כהוסמתאיוחוש
 נמייר וק . הפסק פשט נפ' גשמא הואדיפא
 יהר בטהור פי:טצוה 4לא חוטא חואקצת

 ילום תעני[ בשבת אמתענה דהוה מיימהתוטא,
 , דדאסינ עשה מנעה ני פרות שתי עשה והואוכו/
 יום בכל הצדק ושטעון . השניה הכהןושרא

 שנה ער עמו חוצא עטו מלאך נכנם הקזהכסורם
 בשנה ערמות ניר וא0י , יצא ולא שנננסשמת
 כד4יהא ומת הרגל אדד ינום ז' וחלה .ההש
 בנים שני והנקן . הכ'צ הכוקבל והוא .ביומא
 בש פיחש כן , חוני נקר והגאון , וחוניושמזר
 שוזי' אכי ורצה , יוהר חנם היה וחוניו .הערוך
 חתיו שברח שד מחלוקת בינק[ם וקרה נדולנהן

 כטו בץז שם ועשה ,  שאמרנו כמו46ע(כנדרש1
 וכו' חוניו גבית הכהממסרם שאמרו ווהו ,מקרש
 וה בורונה תמצא ונן , טנהות בסיףכר4רתא
 ת"ח שנת הנלל . מגחות בסוף הכתאהבשרוש
 ו4שרבעום , כזנים וליכ ועכ,ר שני בית בניןהוהיל
 שמם אלף ותמ"ה אלמים ג' שהוא לבנינושמם
 מישי4ל נבואה נסתלקה הוערה לנחינתשלכרכ
 סנץ התהלה תע , ליוש4ם שסכנדרוסומ1

 מלנהז לתזלת אמתו נאשר מתשרחשטחת
 סאר חטובים טו~יו ממ:י כי ויענואלסננדויס

 . לץ הצדק שמעון בשםטישם
 הצהק טשמשן יל סונו אעמאנמיגמס

 המעים ר14פף היו תלכרד'ו וביהוס וצדוק ת'ששנח
 . ובו' כעברים תהיו אל כשאמר רבם כד0ץסושעו

 מתו הצדוקש דעת ש דברש ג' ששמווהכהנים
 הם דברים ה[ג' . בירושלמי נחוהא משוגהסיזה
 . יום בטבול שהק פרה ומששה , המסנסוך

 ויכנים מבהוו יתקן ש4, . הכפורים ביוםוהקטרה
 הכהן שחז כתוספתא דיונאו קסא ובפ'בזבפמם
 רגפווץ' ביום  שש~שה מה לאבי הגהי ביהוסישהקה
 שק מסה ל טן ת' השית . שם *'שת

 יה ל ע= נסף ב* שיטש ושמה ,ע""
 הקייוח
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 החלמוד. בשם ,נא' נקרזום וננו אנ היו נ,והנראה
 ונל4ה גרולה ננהוגה ששמש יוחנן הואוהורקנוס
 נקרא נן גם אלסננרר וננו . החנמים והרגצרוקי
 בן שמעק אחות המלכה צ'ון של עם נשויינאי
 הנק-א שינאי בקרושין האומר ובפרק .שטח

 שנאו לחנמים הרגהווקנוס
 הנהונה מן לפוסי

 נלבנו מינות ושה ונהן י להיות רוצהשהיה
 שטח נן שמעין שבא ער , מה שנשנתווה
 הנשוי בנו %4סננרר בזמן *ושנה התורהוחחדר
 פיק בברכות נדא,[א שטח נן שמעון אחותעם

 שהרג לינאי הכעון ברכת פשברך , שאכלושלשה
 . לבולה שאכ,רנו כמו האהרוג ענע עלהחכמים
 . הפלך אשת אתותו שטח בן לשמעוןוהטפין
 של לאלמכנרריא פרזיה בן ה:ושע ברח ומןובאוחן
 נן לשמשן ום4הוצשי מנוא אמון הנקראתכיצוים
 שטה בן שמעון רחכוים ונקש . פלמא הוהשסע;

 יושלים מנ' לקע וכתב , ליהוויע ערחדרנומהסלך
 שרר בשי , ביצרים של א~סנרחא יכי הקרשומר

 כינה שמע אמר , שוממה יהשבת ואניבחוכך
 וה וכדמות . סוטה בסוף כראיהא ובא הףשלגיש

 לקהורו; וז: כל שקרה ירושלמי בסנהדרץהמעט1ה

 יעטיהו שלא כדי לאלסכנדרשו שברח בוב4רבן
 לההת4ע שקרה ככיו אזזר תלכרד עם ובררך .נפרא
 נ1הנוצו' אמת וקנלתם . הנוצדי ישו עם מוזדהבן

 ט! מדבץנים הג' המת השו וח~ע תלמיוהקה

 בתורת הנכנסים המשועמדם הנוצף ועותלמזי
 והרמב"ן סשועמדים. משומרים וסירושרגזעמודש

 שגתנכרו ויץ השברים משומדים שנשיאוכחב
 כל ננר נן ש חרגום שבשכרם לאבה:םכיוץ4ק:ם

 חאשז[מודענון וינירם וחרטם ראשתמר, המר%4בר
 כמו , עיק בחסרזן כישוכורע ב,שוכור לשוןרהמ:
 בשבת עשבא ר' אכך ובם' . קטוע רוררורקטי
 בכר בן גזכל מים וש"י זר' וכן הרמלץ כפי'נר4סז

 ה4ו 0ת הם ומעמודש. , שבשמים לאביוהמנוכר
 תקנו וביננה , האי ונינו פו' וה , נכיםהטובלים
 הנוצרי שנולר ודאמת . אלו ש דצויניןברכת
 וההו , אלמכנרר השני.הוא ימו' למלכות ר'בשנת
 לחשמונש ל,ו ושנת , הגק[ לבנין רלעשנה
 מ' ש אף . *שץרה ותרל,ק אלפים ג' שנתשהוא

 עבר '( הוררוס בומן שנחל אומריםס1הגוצףם
 ל,7 ושנחלה , לשדה תש"ס שמ[החשמונים

 כי לנו לומר לבזוחט שנים ל"ב בן הדובן קודםשנים
 כא: בשן הבית נזזוב שמ: כז' קודם נמדדהמיר

 חה קורם שמם פ'ש מ כך אהן ווה . לושוי(ץמ
 11(שמת . אוכעים ס1הם ה~רה בעמן לירועזיזו
 , יעליץ . הראשק הוררום =ר1(

 לאיסהבלוס שלש נשנת שמם ל'ו נן והוא ,נתפש הב" לבנין רצ"ט ובשנת , הרע"ח שנהשנלך
 בויכוח ק4ראל הכמי כחבו זה ונעניר . ינא'נן

 כתוב אינו בו[לכווד כ. , וזנוזנר'כ( עב( ל71נ(נעו-יה
 הנוצר'ם של השץם ברברי וגם אומרים שהםהנוצר'
 יריע וכבר , נולר שנה בזיוה בינההם מזלוקת'ש

 ובסוף . ותלכמריו ובסנהררע ובסוטה בשבתענינו
 לשוה רהשה הה: לא פרחק: בן ההתמע כימנחות
 כ' הנלל . עועלה כיון לירד רצה לא וגב( ,לגרולזן
 לירובצליכו ובא פרחה:, בן ההושע הרבה יכרםהאויך

 שהא המת לבנץ רצ"ו לפכת קרובכ,אלגוכנררשו
 הע; ואז . הנ"ו המקנלים והם להררה הט~ישנה

 בית לבנין ר"ז בשנת הירוע הגדול החוכןאנרכס
 הירחי החרש בכ,רת רז"ל עם הסכים ווה .סכי

 ]ונית . זלקים ותשל'נ טהמת וי"ב יום כ'ששהחא
 אפלו הגףה ביאת ש גזרו חשמונאי שלרינו

 במצה; כדאיהא מוחר ידה וה קודם כי .בשנקא
 .[קכ"ב

 מהם קנלו שפח נן ושמשן מנאי נןיהורה
 ליצייה ודל'א נשנת , הז7שמונים מלכותבתחלת
 בן שמשן כ' אמרנו ונבר . הנ" לננין ר~יגגגת
 רדוע . רין נית אנ טב4ר בן יזעדה , נשששמח
 ער כשהרנ . טבאי בן ה:ורה של חכורותוהחא
 טעה הכ, ואסלו , זנדוקים של מלבן להווראזובונ(
 שמעון עם אם כי עוד רירה לא יכרו וש .ברין
 וו-וג אותו טר לננות הי היה יום ובנל .חנירו
 שמעון אבל . לעצכוו כבוד חלק ולא שמת.ער
 ערי נעני בנו על הקיכוו וכן גדול חסיד שפחבן

 כי לומר העדים ווזרו . שמ:רג רינו וננכורשקי
 הידו לממשפות שדיג אביו שנאתמפני

 שרי
, 

 רין טרעשה בחסה-וחו בנו לו אמר נן % שואף
 בסנהדרץ כדאיתא בעבורו התורה רע ירוס ולאבו

 סכ4 משא לא הדין נגיאי בפ' רש'ק ופ'רשיישלכר.

 רוזורה החו'ר והוא . כ"ג בפוק כדאיהאהסנהיד'ן חביויי בקוקע ווזבב1 בעבורו גבריאל ובוולי
 דשגה קמא בפרשו כדאיהא תקנות ותקן ,ל'ווינח

 נכסיו נל סרהיו נתונה ותק . אוד'םובמרימות
 מנשפות נשים שמנים תלה וההו לנתוגהאחחין
 כעעוף שירעו צרע- ה:סנהדחן בתנמתו. אחרבעם
 . הכוכשף ה-וגו כישוף איע; על הדין שה-עובעער
 הנרון ההא שאם העומד בפרק רסי'ק פ'רשאבל

 הם יעזעו בו קעלוט שו~ז יזער ויעסאהמכשף
 של יבמו דיא כ'  'דעת וכבר , זיכמהודיבוסששת
 הוא השי גרול חכם הה: ונימץ . רב%ךהאי

 . השית בסטן בתפלות הווע הכמגבלהוני
 הוץ נוקיג כ' אומר המץ גוריון בן יוקףובספר
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 הורקנו' זה ש זה חשמונאי' כלכ' כס81יולירושלים
 של בנו אלסכנרר גני אחים 2שהםואצ,ממישום
 , ז(וו- פרגרל כף 4י-ור מרו ואז . דו4אצוןהיקנום
 תאמד ואמ . יונית זיככויז לבנו ש1לכור כויוארהר
 בוו דכהרי-א התוססות תיצי גזמ טיטוממנה
 כרעי לא נאער *יית רהמה אם נכו אי קביו,ולא

 ובהורקנוס . דרבנן גזהה איפא לבסעז אש .עברין
 בן הורדום שהרמ הדגעמונים כלכות נשלםזח

 ביכרו שמוז גזרות השתי הלו . עידואנטיפשר
 ובממזת סוטה ובסוף , מרונה 8יק ב;כאשוזוא
 הההו בזמן הק-,ורי כ,רדכי %41 . עצכיט~ל ר'0דק
 העומר הבקוו מ% . שנה ת' מבן יווו אזפזדה
 הה , כררוש*ם רהוקים ממסומחע דיחסופא(י
 י בתלנווד נזכר לא המענל חוני שנהרגהענין
 שהמ , אדט פל שנותע טירנו שסה ע' שישןאלא

 ממגן הג' ובחלק . יענור ני א(מל מוםבסרנה
 זה אסעו טואי דחץ ר' אטר , דילום נגדראמת
 מסני , שנה שבצם ארם שעשן נס בלא הטבעכפי

 לפי ועוד . מתקי ו4ינו היבי ז:חוםשנתקרר
 כתמעה הרגיש שלא וכר התנועה אל מקרה.שיימן

 ש עולה 4תו סיומר וזה . ע"נ הזמן בו יפשלא
 וממני , כמשושו הש אם נס יי על אם מהרעת
 חומ פ*ל מ-4צי בוקמתו רבור בו נוהגע היושלא

 ונמגלת , הנא העלם לחי ללך דנוותלעצמו
 סררד ער בצורת היה רצומות שנים סלש ניתענית
 בן אלטהועימ אז הקמ ונן להתפ%. המעגלחינ'
 והם אחת ארומה פרה טועשה הגדל הכהןהקף

 . הנ,המקשים
 ממא האחד , מהם קמו וושבטליקשטעיה

 שם אקי חנכאל רבינו וכתנ , דץ בית אבוהשנ'
 יושר נן יו0י שהמ רוד בית ש מסוגלנששית
 ו84א . כהן חזמהנסרא

 ש,
 ובאנפיגמס שמ4מעון סי

 דץ, בי( אנ דוה לשלם דע אב,בעץ מצאגולא
 . שמותם להוכיר אלה כמו רגשוכרם דהו שלאאלא
 קמו מוער בסוף אמרו שכן משראי מנהג היהוזה
 . דץ מת אב חז וקונתן וש , נסרא זח. שאולל
 אב ש לוק( זשמה מה מסנ' הושץ בפרק 4ומרוען
 9 ש אף . וכו' כהלכה נספד ולא שמת דיןביו(

 טנחק רבי בו םירסי ןוכבר סוד, בו וע דבאמרשה
 בו מם ושר אגל נאה פירוש שלם גיסודשוא4
 טו"מה בץ . הי הוא שבהורה וה:שיא .[סוד

 נבירם סי ש כי יומראל ממלכי או דורטפלכי
 חהו אי בטשנה ג' פרק בהוחות שכןבכושתו.
א והנטיא  וששה קזמא שרא אשר ששמר 
 4ן אלא ע*ו טאשץ טי אלודו ה' מצות מכלאחת

 , שנבבל הגלה ראטי בכלל הץו נן גם ו~ה ,אלהיו

 מעמור שבסו שנקרא מיהוינין המ*נה מזרעשהק
 כרד,ודזז שבט עשד וא כדוצעו . מלכותךשנש
 לא זרעו ונל ילל אגל . שבגבל גולה ראשזהו

 אפלו זה  ובעור . רג* מבין וכוחוקק אלאנקראו
 , נשיא בקרא הקה לא נשש שהמה דקרהצרבינו
 אביפל בן שפטקץ מבני דור מ"רע פועא ס. שחקו
 ומ(4שית הווו4*ד לרעת סוכן כל , דוד4גצת
 מצד ומבנימע זזאם כהגר ]מהמורזז[ רבי נשהקהרבה

 ראבש %1 שהקה בבבל, צרתך חיא רבי א"להאב.י
 וו4ן . *ה כטף וכו הונא רב טושמו אחדמלה
 מת הה כי , בתלמוד הנזכר רב תלכויר הונא רבזה
 כערע היה חה . עמואל .כ%1'ץ ונקבר רביבחי

 ש הש"כ , וזרובבל ומהויכין מפלמה ,המלמם
 וכן . כשש במקום לבד בשם נפר4ום הי%ו

 הענע משמר ולא . לבר השם נששו המהשמומה.
 שטע-ה כי . גרים שהם בעבור בלבר באלודעה

 בגפע כחיהא ס:ז(ריב של בניו מבני ריוואבמליון
 היו וה% הצייק שמעון אמיו אלא ,ונסנהררין
 הגזית ב*צכת יושבים שהיו  בעבור נשאיםבמים
 , עמהם לישב מלך להש הקה ולא סנהדריןשנשם
 ונסיא י כיהטה גביץ ש שהקה כעצהכדמות
 זלא ,המה לא שני בבית כי . במעמו נפףא להםהקה

 סלא מלמם הכהנס היו א* ביכר כי .. לבדזרובבל
 גר שהק( כרין שלא הלל ביכף הוריוס ונן .נד'ן
 תטים שבווחץ' מסובחר דרס,ו והפסוס . עגראו
 דשכ1עקה . בעולם דוד זרע סהעת נ'ש , פלךעיך

 . לרון פיושו .ביו טקעראל 4צזמ הייחהואבפו*ון
 לא הי אבל , בוחול כבורו על שכוחלונסיא
 סעשה ושעים צדק גך' זוז בודאי ואיו ,יטזעל
 *(אן'ך דקדר פשוע ובעבור ביומא. נר4רחאאהק
 % אבשו לא להעת-קו כבר ויהקה גדול סמר עהמהכי

 קנלו חתם . * 'צמגזם שאמ הוש"נלת להבשושתים זי אושז האחז אלא הוא, טי חכם כל עלדו(וית
 ובומנם י הבית א שר* שנת ליצ'ר' תשכ"בשנת

 הוא הדצכהם מן שמעל דורחאי צןיהורה

 יולה שלא כדי בדרום משב וולך , ננוודוהשי
 כמו. שבח דחקה שחגיגה סונר סשוה .44ושים

 ט4משה הדור גרלי שמ ש תמהני ואמר .ה0סח
 . שבה דוחה שיעיגה ישרול להם אמרויא גרלים ודוזונים הם גדו*ם שחכנרםואנטא
 4"י שמת מוזבחת פעמו שוש ס*די רבובגמיא
 %4ן תומר חל ש כעס אמר ינ . ובש- צאןאלהקי
 פיביר לומר רוצה ונפיוש, ניקום דפרושעמעמא
 דב"ם אש 2פ' החכנום כץ שנבדל לנף טעסלהת
 . וזחש ש,השייו מדוש ר'ץ דשרעון טעמא ש'ה'ע

 כן גנז יזקשובזכונב(
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 רנ' עד'ות נמסנת שהעי טה%ע קעקניא

 אדם ש ננעלת שרה שאין שיו אלעאי בןקהודה
  ובעבור .  כעקבא חמוא וביראת בחכמהבעמר%4
 רבר רבר ואנפליון (צונין של מקזתןשאחר

 נתנוון לא והוא , נדוהו אם חשש יש כהוענראה של4~
 שני בהז ויש . השקוה דוגמא שאמרלגנותם
 שלא רצה הוא אבל . נמותה גרים אוסירתרס
 , להפחק-ה כרי להם רוגמא אלא הכיור נר להנתנו

 שנונר כמו שמתו אחד היה הדבר שוהמדעמ
 של מטתן אחר הכוספר שמתו נר בפרקבנרנות
 פי' אחר בערך הערוך שבל אע"פ חככלםתינףר'

 דני כרתטן . קשרז; טדרך נטה כלומר הט"הלשין
 בללח שחסוא חכס תלמיר חלת אם עמטעאלר'
 בפסק' הרא"ש פיוש וכן . ביום איעיו תהרהראל

 לאלי גמל שמספר פיחש חננז% רבינו אבלנרכות.
 בספץ כן ב' . האמותי החא הם'רדש וחזכההחן

 וק המבוה רתימא הדא ואומר המששה והמנא
 בערך כך אחר מצאתי וכן . נדוי חייב מותואוד

 אמרו בתוספות וכן י כן ופיחמ בו שחוררוגכוא
 כרתתן לאחר והיינו . המראל ש ששלונזבשעה
 מהנא . גנוהם רמספרין בהדי לא'נצויי אתירלא

 פי'. ורש'ק . לשונו ל'כ מקזה  לאחר ראיףכהאמע
 חובתם את והמ0ייעים חהמטףם כתוב כדנקה5גל
 . ומ' ייינם חובה לכף להשותס וכתזם שיותר
 הטייו: או כ!טה לשון סיהקה בין קבלה' אניהםואנ'

 כי למקלה שאמר לז המיתה אהר שסדברמניין
 והכה שנאמר , הלשון  שהוא הרשע שבט 'נוהלא
 שהוא גוול ש הצד'קים גוול על פיו בשבטארץ
 תעמור ואתה שנאמר המיתאוזר

 לגי
 לקץ

 יוליכם המטים אבל למובים י"' והטיבה .זיכרן
 אביו וצוהו חכם ל'כ הקה עקב'4, 17ל ובנו .וכו'

 כראיתא וכו' בחסירותו לדבריו לחככרםלשמוע
 או היו וכן .בעדיות

 שני גדולם חננום אנ=לום נו וחקאדמון
 . רכתובו' אחרון בפ' האמורים בירושלם גורותרחני

 הקה מ"שח שר' ו'ץ הרמב"ם ויכתב מהאבי
 הע'ד פאה במסגתא כ' , נראה אינובתבירתם

 קבל כואשה ור' , כיאשה מר' טקנל הלבלרנחום
 כראשה רבי וא, וכו', מהוונות טקנלמאבא
 הוא פי' ונן , מהווגות שהיו ושמאי ה%אהר
 משמעק: שקבלו הימאי הלל נגק מהוומתעצמו

 ווגות להוכיר לו ויה לא רשקו ולמי וכו'.ואבטליון
 החכ0 נפ' ינואו כוד "שאע סובף אלאהאהרו1ת

 לגודו ונזיר ל'ג ובס' . ה% אדד שהקז 0-אהרוחר
 דלכה הנביאים מפי שקבלו טאאסר הכ,אמדג.וה

 שהוא ודשקנים יחתמע הומר יא , מכמילבעעה

ה~ראשון
 מא*ו מ שמצעים לומ ליך שץ טייו,%נ
 בנו בן האמורא מי4ושה ר' אינו חה . נךעהוא
 , הלל של בניו ביכר הקץ שזה לף בן קזתמע ר'של
 אגי וגם כוהתלמור אחרת ערות לרב קע לאואם
 אחר הוא כי נתוה כן דעשש:ה כע אבל ראעזילא
 דלל בינר דטיו הוז0יו לא הלבלר מזם וכן ,דלל
 ,זוקן גנשו,של רבן בינר אם כי שוה במסכהשם
 הפה4לים חשבט*ון שמעקע יל והם ,נכרו
 שגם אומר הבי .הכ',(
 ושטלען שמלה בחנורת הי בתיראבני
 ~מזמהם נשיא להית בא סילל מון עקבא,נמו
 מרוכ טהטראוח הם רודו 6זע לנשא כינוסזהם

 כ5 עני סוחו4ו אל" רבי עאמר ערעמתנותם
 בחיהא בני שעשו טמח חט עתעה אניהרטים
 של ההלכה הלל סרדע בעביר הקו וזה . דלללוקנ'
 בפוק במסחים כד4דחא סובח עהיודאה בכ!וערובגאק
 ההיח מהם טקשמה בתיא בני כי , רבויםת%ו

 בן יוהק ר' עם היו החיק ואהך . לנטהאוכרנוהו
 כראית' ביבכה בב'י לשנת שומר תעעת נשתקזמי
 שני סרעברו אטשר הי . ובירושלמי השנהבראש

 נשגזה ולכ,ה . בניבת %,' הזול שלאשמטות
 בב"ר נוהנין מה וכ!סני , 6-לל גר%ה ליתןהלכוה
 . בהשוזו5 מז%וקות ירבו שלא כד' כמד מטהשל

 שויו אלו כ' רתעניות קמא בפרקא פירשורש"י
 יהוסוע ר' כי כלועת ד' בם' בירושלכ!' כי נזדרא,ולא אחי קזושע ורב' בת'רא בן קזורה ר' הם הללבומן
 פרוליר וכו זהלל של תלכ!'ריו ת5כרר' שהם אליעורור'
 בתההא בן קהורה ר' אבל בת'רה, ב; ק-ידוה לר'אביו
 פםחי'. ברעש כראיהא הבטז בומן ננצ'בין בבבלהקה
 עלה ולא . בבבל דיה לכיה ז"ל הרשב"ם פק-שושם
 פפוור ווקן לרגל לעלויז יכול המה ולא דלה זקן כילרגל

 ומע ער הקז כ' רבות שנים הארן ועוד ..מרזומ:
 לו טרהקה דשמואל אבוה לאבזו ובירך הממהזלרב
 כ5 ויע מסוק ש שמואל במדרש כדאיהא ,זכםבן

 . ובו' שמשל נאמן כי נשבע באר ועד כ!רןעמראל
 ג"כ נרזוח הבשר כל ובם' בשבת %4יעור ר'ובפ'
 בן קהודזז רר' אתויה לרבי ג(אמר לף בוכ!ןשהקה
 . הנלל' יוס' כרבי להו ודרש הוהבתירא
 ה55 היו ובראטלנה . מהם קבלו רטכזאיהלל
 שמנט עם הטלך לעכורת מנחם חצאומנהם
 הרבר וזה . בחגיגה כראיזא והב לבוטיסאנטרמ
 ככ? נרול חבם כטקף פידה גורין בן בסמרמטנר
 להוודוס אסו והוא נבטעת הרנה שאמרננשז

 בעבחז שלח סימלך ואחר . סרכלוך קטןכשהקה
 שכלך שנה טשלשים יוהר סרכלוך שר לושמר
 הוררום זזא וכן . או גדי שער לו ונתן שנה5'ץ
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 הצסר במלכווצ, רצו סירא( ויקן לה% כשירטנבר
 המה הז אחף הלל של תלכררו זיזז שטאר כישם
 גם . להלל חבר תלכוד המה וה 4צזר כ,נחםביכר
 מ"ן סיבא ערמ*ך הורדום ש נתנבא הזקןשמאי
 ואמר ה4יש מאהרג פנים לו ונפיי הסנהרריןלפני
 בד%ל הוויוס אש , 4יתכו וידצזג ימלוךטוהא
 ונודא . וכנרם ידו סלח 16 וסיעתם וטנחםווצמאי
 כד4להא מהכרוחסין טבבל שו,קק בעבור הבבליהלל
 . יוחטן עמן ש לרמ מ1אנ1ו יוחסץ ישוהבש'
 , ואגטלק גצמעוה עם חווזז למד וומם מבבלועלה
 ררגי ובאבות ביתצא כראיחא בירדשלים היו חםוגם
 רברנ ארגעה חימד . ב% בלשון סדבר סוהקזמון

 עצף -כווסיף וולא שמקז אנד שמא ננרבכחחה
 זה , דלף בחגא וראשחבהן חץב קט6א ייףחלא

 חא. יאם ח% * ין תםץשחמהצהפם
%קפ"שימשצםשם 1  , ן א  

 נ1.ם דש 1" אאלקלרשי
 מ שעא בש מ*ם **קחשאה

 יה לי %ל הפי4 בשמתעיש
ח יישמאניהחע,יפ'ט"ם"=1*מי 1 שיע נטו טר   "טשן 

99שןמשאפישן. ש  1 ע ח  

%מעמיי  עה מי 1" מ1 ד% 

 % ק צה. קצישאיו*ר"עיח ע=.שי יח*שמי%ישל"

 ש1 שתים למ- שמ "תים מ=ל ""ש"
 מעח נחהא סי שו "ה קח%גהס

 שסי חטימם. קנה*שתיואצסחא  ואח" זש*ם נחמ י% ש" מתב טצח ופ"
 שא ניק מיש ח% מח ליעה%חומ " תתמ . חצח ב%ח "מ %כייםקשן

א י"%מ ומסת יא עשקוזהק א  נת 
 מת %ש"6י=חעיממ"למפח"ש.

 מק ,יא טימ חץ "ל נ1ת "התששי

 ימ וי עח. *י שמם שי 1%הוטיח ש" האאי י4 וץידיטא."מי*

 דסים סה % כדח "%מיששנאא. = צ ,צטהלא טשמ ק1ןיר=ףד%הי
ן , השה רטיח ש* י"נחחץ=סא  
 , חש=מס =י צש =יק ס*"בתית

1 מםה%,%קגצן4יו"מטם מי כסיה "ד י% מתר המישגמשב"  

 מחא ביהצ ה" ען . מ%צש עפ* יש"
 קים צה י =שאק 99ש"סחאל

 ק אק ש יק צח שק %של ג יק במטמק הצי
 סן נייק או שמ מת דק ב עחע ישנ

 , סינה ק' קיים המת בשר ריל שמה מאההבית
 רוד כערע והען . בוורוכה שט רש"יוגירוש
 זזנושא בפרק בכושיבות כר4יתא אגיטל בןכ,שפמקז

מ יחעש  ארוסה סצהקז ארוסה שמתה חיא ר' 
 דאתי רבי רנ 4גור בהמה סמח בפרק וק . רב'לבן

 חשא רסנהדיק קטא נש' ונתזסשת , וכו'סדוד
 כוהנקבו' ישראל שמיץ ונעיא סהזכרם רננלג%ה
 רבה בבו-צוית כי אמרנו כבר אבל . דודכירע
 ופצד האמ סשנר שוה נח את איה" וזכורפישת
 בעצה4ל תורה הרנה ה% והוא . טננימץאביו

 ולא . ח0ץהאאוי
 חלי

 ר0ים 0שהצה אלא
 סלא אויקזם הבאים מ דשבת קמא בסרקכראיהא
 ה%. ובית שמאי נית נמח*קת היו שדנן כישכע1
 ובגטין שם כאכצר וגורות רבות תקנחז תעווכן

 הוצספו' כתכו גפ דעציח ונם' אחרים.ובמקוטות
 שמאי בית שרבו רברים בף,ק כי הירושלמיכעצם
 תלמירי כי לנטלן, ינ% לע אליהו חלו ה% נ"ל
 והם ועמרו ה% בט, נתלוצדי הורנק ~יו שכירנית

 ר'? , להלל היו תלמיים ושמונים .ננפשותם
 בתרא ובבבא הישן במרק נסונה נדצתאחטע%ים
 הנב,ום שחרגם עחיאל בן רונתן . מחלין ישבפיק

 לחבומצ. קץ ו4ין שבכול' הגרול הוא במגלהכד4ותא
 וכתזז שבכים הקמן הכוע וכאי בן יוחקורבן

 שריל נן יונתן גרלת ונחשח לאחךםתערץי
 יש גסרק שם 1דאיתא אלי ה* ה~קןסושמאי
 ומה ה% ובוסן .נחלע
 וממע . הקן שמי תלסי בוטא בןבגא
 =ומרו אהת לחשה דמז והוא סחנמתואוסד

 גיאוז יובן ר4עמ סן כצלר אהץ הורע תומרשדנהה
 סא ס לוטר ר!וה העדוס ומניו כחל תה .סולר
 נתן חהוא , ההככרם כפוהיג בבחרא כהאיהאזממו
 החננף' של החיר ש למצה הסקחצ טרננה עצה%

 שם דוא ורג(עשה 5ששתו אוש נין שלוםהישה כשפ- ועמי דיין גמדיה א*יור י' ספר וננררםוכו'. י להת הונל לא שטעב סהם שמזיראשמבה
 שיע כוה שמאי בוהלס-די סאהקז תממש .ומ'

 וגל פוג ד'ום שני נפרק ה% ננטז עשהבסגדכח
 שדרה נמשנה טכיי,ות אודון ובמיק . פזרוה
 'ום בש תלוי אעצם ומתנרב חסיר נושא נןבנא
 נקוא וזה . הנפה"ם יום אדד אתד מעםזדץ
 1? ההמב"פ שאמר ההמטום אבל , חסייםאשם
 ביע ה% אחר שתם טששגו ג"כ הלל נוכעשהיו
 לחרבן קרוג שקהקה הוקנים הלל ובית שכשלבית
 ככוו . יעקן גמלשול רבן בומןזזבית
 יוחקרבי

 החורנ"
 ניתצצכי1 קני שהלמ

 נן ח91ה נן חנניה וכן , בסוכח לבקרו הללונטז
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 ו' ובפרק . הלל ובהע שכיו בית לב9-ו ש%וטזן
 במאה שלקחו וצרה ספר לו "אשבד שכיעתדסטקת
 אלעור ר' היה ובנו . ומצאו בכהךן4 חזתשץמגה
 . תצא ני פרשה במפרי גרת בן חועה בן חננקזבן

 הלכו' דובה אכורו גרון בן ייקהה בן דצנקזובלית
 הרטב"ם ש0זב דברים כ"ד ולא ד0ינו 4,: ג!יו441

 לא לשים שזה שבת של המשנה פיהןגתילת
 והתח(מות רסיי ומסידוש . דסקם 4,: אלאהץו
 4ן הלל בית ש שמ4ר ב.ת שרבו דנרם ש4אנרווה

 אלה בץ הכברוה רבו ה4'ח הם ומה . עור דמולא
 צדק לבד שבזה ט(וה ההלכה פשפו וכפ'דחזכ:טים
 שסוסל זוא סזדויאשנה הי"ח גבומן ז"להדמב'ש
 כראי טהימ אערס . ראשון אונל האושבתרומה
 שיסב% דדא עמוקה זלנה מ הארעת %4ו בץייכנם

 דשקקז ק חנמה בלית כי והנלל . הרבהפירופים
 קמא במרק כדאיתא וכו' דברס 4,: גורו ק-וןגן

 מחבב שהקז  תענית מגלת נחב תה.החסזרשבת.
 שנוז4: ככוו כולה כתב שלא * וטש4: .הנסום
 הלכדד שכיע ן ב קורה מ השנה דראש קמאבפרקא

 החא וכן . תענית במגלת ורוא שכיד ביסול כיאדרר'
 שמן גדבי כ"שות סלש לו וה%ו יהה4ול סועץפיהש
 כר4לחא לכווב וכור והוא ודחשו בלילה לו שוידכר
 מגלת ,ץ!וןז דשבת קמא ובפרשו התכלתבפיק
 ח~קקה בן חננק; בן %4שד ר' ט% סיעחו ניהענית
 למודים סואין כושני תענית מגלת כחבו נרוןבן

 רבי הק; או וכן .בצרות
 רבי וזהו' . וחסע- גדול חנם הקנה בןנה1ניא
 העיר ב:י בם' כדאה;א יכרם שהארעי הגד%נדינשו
 בכניסחו מתפלל שהק; במשנה דגידד תפ,:ת51פ'
 . אנות במסנתא נונר נ"כ והוא . המדושלנק;
 ושמות העמוקה "קבלה ש הבהיר ספר עשחויה
 כ!כונו קבל כ"ג אלעמע בן הממעאל ור' ו;ביך.השם
 . במדהש כר44תא עקיבא ר' וק . הקבלהסורות
 קהתיע ר' ופדאו כשור יפוז הקה י( הממעאלור'

 אחד הנהרג כלכות הרוגי כועשרה והוא ,ברוכר
 שחמדה פניו עור והפשימו בסמוך הנוזחינן

 ובוזדלת . כלקים סל ביאשן והוא קסר בתעסיי
 הממעאל לו ואטרה במקדש השכינה שראהגרגית
 הות בומן הק; וכן . ברכניכני

 והנץ . המע% חוני של בנו בן הלקיהאבא
 כלוכדים המעגל חוני של בתו בן העעהנחנא
 . בתעניות כדאעזאבנסום

 מר' פקכל שוח בנוסכואו שטז4ה כמו רב זכעד%ל אדי סירה שמאה אכדנו ננר ילבליונחום
 תח הכי/ ביסן בנ"נ ששמש גיי גחן ח"ש "קאץי(

. ק = , ש * ח א ת ק  עץ.א

 בתק גתח אמחו נמ מחא ומסששה.
 עד ווס קדם והאףמ טמןחל. גןשסיה
 חתן ואה יעסים תעה וש- המת חתןאחר
 בן יוהנן ור' קישע רגי עם חהא ונערודתהגח.
 אתר גם סת:יו אפושם שדד יעמן בוה ג(ז:ק; בגבג

 . הכ"פן המקשים הם ושכוא' הלל ר'ץ והםהידבן
 ק יחנן ורבן הקן דלל של בנו שמעקרבן
 . הי הכוקב*ם ודעם הצכואו מה%ל קבלו הנהןונא'
 פלשה כי . שנה ק"כ חק; ונ4ר בן יוהק רבןתה
 : וה את וה ווזי ולץ: רבינו נכשוה שנה ל'כחיו
 וי?נ, י עיבא ורבי , ע4ר בן יחנן ורבן ,דלל
 , ימד שנה ומ' . במוקטשש שנה ארבצםעסק

 עדו בנצף אלא נששו היה 4א אבל *מר שנהומ'
 וש' . הגמנה חאש בסוף נד4רתא הבית חרבןאיד
 בכחה במרק שנואה ככ,ו כוע המז והוא תקןתקנות
 אפד ב0שי וק . שם הש'י שחן וכן .כ!רליקין

 ארבע האה והא . שכחת' וי טהשחזו .מהכפו"
 גפלאל ורבי , מכט שקבל הלל , דע ואלונסראים
 , בעסחיה בימע החורה לומרים שהיו נכרוהוק

 רבי אז היה ונן . בחרבן הנהרגותמב'צ
 סרצא בנמם השוכן ההסי דוסא קהנינא

משיו  , במ חמנא בשבל נעק השלם % קי 
 פקטץ. לערב שב כוערב חרובין בקב לו ף בניוחנינא
 דשויו ברגדע על'1 דמכרדן 0סזים עיגיובפרק
 ג' ובסרק . כילת בת אגרת נענין , בניבהנינא
 אם , נקרנ"רי דובא שהבשוו העוים עלדתשיות

 הונטלת מ חש'י פיהי עדם לו היו אץ- עניהקק

 סאפיחקק וקנה בשק; לה יצאו ולא מצאהאמד"
 ונאי בן יוחנן מרבי תורה למד והוא .העוים
 גמיאל רנן נומן הקז וק שמד'ן. אע בס'נד4יתא
 הטקבל הזקן גמי"ל רבן הא'צ , בברמתנחיתא

הל'"
 , הל'צ המקבל בני גושיאל בן שמעון ור' .
 בנו נטהשר גכלזול בן שמעון רבי זה שנדוגוכיון
 עעשע ח-' א*שר ר' פל כודלוקתו בר גכלי4לרבן

שיק
 ק חעיוייחצן . ימאית ואף ה" ~

 בעימ וחסר ליע שנתן "ידבן בשז שהנע,ית הי ק זשן ל ק% ידד אמסעט טלבי
 . גוץ דרמ ובאמת המקץ בפ' נדאיתאהכל
 סהד' כמו שנים סותי לפדצה ימי בסוף נסראוהקז
 יוזען ור' ה% ב'נר וגם י השנה הין בסיףהשש
 חמצה דצכיל גוז*ם כהנים שני היו ונאיבן

 אדזר ש שקאר גרול זצדר פאבי בןמשמעאל
 מאך וק טאעז אעיץ הכהן יו-ב'? . סרהמוש
 כי דצכאל רבימ שכתב אלש . ו"2הדמן חעשהיח
% פע לא %מ שח: ק *"לשר סבהומם  
 שטים שעמשר הףשי. יגטחז כסא"ד
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 בסמהררן מממן אץ ב' בפ' שופיים בם' שאמרךל
 אץ ממונות דני אחר בפ' דתניא . מופלגקן

 . בנים לו סושץ וכר וסדט זקן בסמהדריןמושיבץ
 שמים מוהא שההא לתלמייו בו-ך פמירתוובשעת
 תפלת בפרק סראיתא ללווהו שבא החסלהידה י להשקקז או והאה . ודם סשר כמוראעההם
 הקז פלא מי כי דומב"ס שאכור ואע"פ .דעמחר
 רבן, לו קור' הקז לבר שמו כמו גדול רבי שלבייניו
 לנשיאי' אם כי ויכם ל:מום כי!באנוהו לא זה כלעם
 ביול'א האלפ"א ובסוף אביי בערוך נר(וה וכן .לבר

 רבי בשם הו4ר למה האמת תראה שםמההנאים
 רגו כי הכלל . השם בעזרה בארוכוה ורבורבן

 עד כלג( וכן וכו' רושב"ג י7זקן גכן*אל רבןבנטושוים
 שהקז בעבור כי לי ונראה . רכי :סל בנו גכול'4לרבן
 חכם שוזה נטרא רבי בר שמעון רבי יהקז אםספק
 . בכתובות כראטהא הגרול אתיו גמלשול מרבןיוחר
 נש(ה:יזק והצדיק לשבועון שקרז: כוה להם יקרז:ולא

 . שקוא מה וקרה גדנלה הכהונה הקפע בנולויומו
 גכיל'4י רבן סזקההק רצינו המהורבי

 הוצרך  נשיא
 נשיא בשם רבן לקראו נשיא שק,יה קודםבימיו

 לימר , ראבית ש:י בפ' המש:ה הככר עםולהזכירו
 כמוהו חסא בק-את שקהיה הנששו שוהולחככךם
 בן יווקנן רבן נשיא שוהקז ובעבור . מקומומכלא
 ובזמן . ככווהם רבן נקרא גמליאל רבן במקוםזכאי
 ראש בסוף כדאיתא ביבנה הקן ריב"ו נשיאשהע:
 שתלמזיו אומר נתן דרבי שבאבות ואע"פ .השנה
 והם י מרחצאות מקום לרמסת והוא ליבנההלכו
 . נשיאוהו קידם זה קהיה גרל לא והוא בתורהגרלו
 גסל"ל רנן זוה הנית בזמן אפיו כי ניאהוכן
 , בירושלים שהע7 אול'ם ביבנה הלל של נכרוהזקן
 הבית חרבן קורם שנה ארבעים סנהרףן גלההכי

 בהם וגער מעצמן ההיכל דלהות שנמתחוגזשעה
 לבנון מתח זכריה עלץי נתנבוו כבר ואמרחב"1
 רצו שלא הרוצדרם שרבו בעבור וכן . וגו'דלת'ר
 . יבנה עד למקום ממרים גלו נפשות רינילדון
 תקןושם

 גכו*אל רבן י0מ המינק ברכת הקטןשמואל
 וזה . חלע אחר שידה גמליאל רנן למנ' ולאהוקן
 הבית חרבן לךדם נפטר הקטן שמת(ל כי בעבורכן

 פטירהו בשעת הוא כי ריל"ו נטרא שהקהוקודם
 עממשול ורב' גכ?'של בן שמעון רבן עלנהנבא
 ואז , גמלאל בן שמעון רבן בחרבן ונהרנ ,לקטלא
 זה ומישה . בגכוין כראיתא ריב"ז הנשיאותקבל
 ובסוף . רסנהדרין קמא בם' הקטן שמיאלשל

 . לבן זכה שלא שמהות רמסכהא ד' ובמ'סוטה

 עזרץ; בן אל,זר ורבי גכוליאל בן סיכועוןורבן

 . סטירהו נשעח אדכד נלשון והתנבא .הססידוהו
 . לבן וכה שלא מפני באיונו ופנקסו מפהחוומהנו
 לעבר הוקן גכו*ש ר' כשנכנם ה' במרק שםעוד
 שנכנסהי הוא יני חאמר הקטן שמו4ל עמרזישונה
 גכולי4י רבן לו ו4וכוי . רשווזבלא

 כוה שב בני שב

 רבן ביכר וא'ע . מהס אחר אתה שנים אלאז' קזי לא פ"ופילו יודעים עמראל כל ומירד אלרדלך
 גכלשול רבן כי אומר ובסנהרהן . היה זזזקןגמליאל
 ש להתענר דתצנים כל ח%ית שב בני שב לואמר
 ענותנוחן ומפני ברשות אם כי נכנס לא חקוא .ירך
 בעדך קטן ש:קוא בוובהז פיש ורש'י . זהאמר

 בעישלכר נוצאתיו שקצ ]41ני . הנביאשמואל
 והמק בורניו קטן טאזיה שמפ:י ונראה .[דסומק;

 אמרו וכן . בכועמץו הלל של תלכידו וחסירעניו
 תלכידו היה פלא אימש שרא של תלמזו ה%על
 שהיו בומן אפ%ו ני ונהאה . שנה ש' בינקזםכי
 כמו ביבנה נ"ר ההה ביושלים הגר% לירנין

 ורבי . בסנהדרין הנחנקין הן אלו בפרקשמסווש
 אחר נשיא הקז כויר קיוטר כוקי שנשנל השניגמלשול
 השנה דר%4מ ד' בסרק שנראה כמו ביבנה ל'כריב"ו
 אליעזר ר' ושל מהתמע ר' של מז%וקתו ברוזה

 של אחהזו שלום 4רמא עם נסווי שהקז יבנזוהגדול
 רבן כי ריש"י ואכור . רבי של זקנו וזהו גכוליאלרבן

 ג"כ וזה ליבני7 חזורו ב4ישא המה י7וקןגכוליאל
 בן שמעק רבן ב:ו כי שם שאמר מה אבל ,נראה
 של אחרון בפרק שאמר ככוו לאושא חזרגמל'אל
 גמל,ל בן שמשן רבן כי , כן אינו זה השנהראש

 ככוו רבי של אביו הוא באווצא טוה'ה שםהאמור
 נסירוזי שםסנראה

 עמו מרבמם שהיו מהחכמיס
 חנינא ור' ברוקה בן יוחנן ר' של בנו ישמעאלר'
 ורגי עקיבוו ר' אחר שהיו הגל%' יוסי ר' שלבנו
 רבן עם חלק נור' בן יוחנן רבי כן , מרי בןיוחנן

 גכלש% ד' וה ואינו . ההדש בקדוש אביוגמלשול
 כי והעולה ק:הצע. ר' עם ההשם גם כיחוק
 הזקן ר'צ מימות הבית הרבן קודם היוביבנה
 סושל הנץען בפרק וכן , הנהרג בנוומשב"ג
 קודם כי נר,"ה כוזה ק-ייגם שלא וחכמטה 'בנהרב"ז
 וד' ריב'ץ שם ההה וק מבנה. שם הבית.המהדיבן

 אבל , יהושע ר' של טחלוקתו בר ד'בנהגמלש%
 , ובשפרעם בווהעא הע: רבי של אביו בנורשב"ג

 ובטברה שערם בבית סנהדרין שבעי' עם היהורב,
 נלתה ושם מנלם עמוש7 וטסיה ,ובצשיף
 רבן נקראו שלשה תל'כ עשיף גלותהסנהדרין
 גכילשול רבן נקרא לבד וזה דלל :מל נכרו ,גכוליאל
 גמלשול רבן והשני . האדוים %א מקום בכלהוקן
 . קזושע ר' של כ,והלוקתו נו' י7וקן ר"ג נמלנכרו
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 וכן . הנשיא ה:ודה ר' 0ל ננו גכ%אל רבןוהג'

 י הלל של בנו הראשון , שמעון רק נקראוששמה
 כרא.הא הנהרג נכרו גמליאל בן שמעון רבןוזזשני
 בן שכועון רבן ורגמליטף י דשבת קמאבפרקא
 בכוצ'עא השוכר נסרק והכוווכר רבי של אביוגכוליאל
 רבי ג~ל בנו הוא רב.עי עור הרצה ואם .העניו
 בהיקו שנשאר הננ(.א שכועון רבי נשנקראוהקפון
 עהה וא'ע :טרא, ה.ה אם רגם'ן קמא פוקאבסוף
 הכועיות להס.ר כרי הקרו;מ רמנו יחס יפהנתנרר
 ה~' הוא ווני , המדע ומ:פר המשנהמפ'רוש
 רבינו טשה וכמו , השנה כטו הקדתמ והואלהל4
 גמליאל ורבן . אבעו לאכרהם הש2,ע' דהטלוםעליו
 בנו גנ,ליאל בן וטכועון ור' . ו-ע-'ג הכיקבלזקנו

 שהווו הקרתמ ורבינו רבי. של אביו והוא הלץ'וזכיקבל
 המלוכוה מורע יעקב נן י;ורה מ~רע הנשש עזורהר'

 י הל"ה הב,קבל דוד אשת אבעיל בן נשפ:ועזכובני
 ו"ל הרמב"ם אבל , הלל של המזס כפי חהוכל
 אביו. נמליאל בן שמעון ור' דיבנה גכו4אל רבןדילג
 ולכן . וכאי בן יוח:ן מרבן אס כי קבלו לאואול'
 ריב'י והאטתיזזנזרר

 ור' אליעור ור' . הל' המקבל
 ור' טאיר ור' . הל'ב ע;דבא ור' . הל"אטהושע
 של אב.ו גכליאל בן שמעון ור' יהודה ור'נמכועון
 . וטדיר רכ"י הי'ר המקבל הקרוש .ורב'נו ומל'גרב'

 ד;ל בברור רינו בית הען כ' ריה"ו לעמןל3,קזיר
 רמ?שר ב' ובס' בסנהדרין נרא'הא החדבןקודם
 לירע אם כי 11 עוד נארז %א . בהוספהאהאשון
 טלא מסורסס הוא ננר חנטתו בעכין כיהיחס
 וכאי בן יוחנן ברבי פסים עושץ ובפרק , רנרהמח
 ככיו , כיררשו בבעז שנסררז; בריהא רש"יפיוש

 במה נפרק וכאי נן השרא והוא חייא רר'תוספחא
 הלל רבו נומן ני , דס:הדרן חמץ2י ובפרקטרליוץ
 י נשמו וקבעה הלכה לפ:יו ואמר זנאי נןנקרא
 שנה הארבעים קודם הלכות שנקבעו נמצאוכן

 . וסוכה השנה ראש במסכת ממרזל אתשפרנס
 שנה הארבעיס כי השנה רראש כוהתלמירונראה
 רבן בימי וא"כ המת בונק רובם ה'1 פרנסטחזעז
 הכהרג בנו גכלקל ק שטיון ור' הוקןגכילי~ל
 כ'ון אנ"ר עז'ה אי . הוא גם פרנס הקהבוזרבן
 נשי" ש:'ם ב' הקה %פהות נטראים האחריםשהל
אדש-

 הש:ה ראש בסוף רשש שפירם. החרבן,ככוו
 ביה נורע לא אבל , החרבן אהד תק:ות שהקןסת
 בהמה נמה נפרק ונתוספות . טראק(י טמהיוחר
 ג' גנליאל ונן הידנן אדי שנתים נלך רנ"וכי

 עורעז בן אלשר ר' סרכלוך קודס אחרושנס
 כ,עשה ארץ ררך דהלכות דר ובפ'  עמוב;מותפות
 0לאכלו וגור עכי אורדדס 0תדו אנםעום ןןבשמשן

 אותם מלקה פטירהם  ובשעת ,ונודרם.ומנר'ם
 לו ו~עןר לשם יי כד ואמר ר'1"ו לפני חזונשמע

 הי אני קמע~ער'
 בשעה ל. ואמר עכוו ואכל וכו'

 לא %' לאחרם מלקה אהה למה ממנושנסטר
 ררך ובירך אתה נרול חכם רבי לו אמר ,הלקית
 שעזו עליהם גורתי אצ4 הנכנס'ן ארם ובניארץ

 ולי . ומברין בהורה נוררין והם ושוהיםאונוים
 הארבע" את סוסג ובורה בתורה הנודר שכלמ0ורה
 2ן לו והעז דווכלין קופת נקרא ריב"ו ווה .ונו'
 ובפ' וכאי בן יודונן רבן בן ע?ודה ר' נקרא גרולחנם
 קקורה ר' הוא וה וא%י עיבא. ר' עם חולק הירכל

 רעדדות ח' נפ' "נא בן קקודה ר' עם שהעיהכדץ
 בעמרזל נטרא העז שאמו כיון נראה שאינוזלא
 כי נתן דר' וגאבות . אביו נזם עם לווכרו לוהיה
 .נתפיס %א תלמיריו המשה ונחמוהו בנו לומת
 ובלא גרול חנם הבן שוה ערך בן אלעור מר'אלא
 ק"כ חי ר' ספר' ובסוף . בשלוכו פקדונו ונתןזזטא
 כו' ומוך שנה פ' ובנורץ בכ,צרים ההה כהמה :שנה
 הוכהו , שנה מ' בן כובבל עלה הוקן חזלל .שנה

 וריב'ז , שנה מ' 'שראל וסרנס , שנה מ'הככרם
 ופרנם , שנה מי הבטש , ש:ה ט' בפרקמטיאעסק
 פוק נסנהררן נמצא וכן . שנה מ'עמראל
 שנה, ט' ושסעע ש:ה, מ' למר עשגא ר' נודקץהיו

 . שנה כו'וסרנס
 א~

 לא עק'בא ר' ט% הענ'ן זה
 ננזוי טהיו אזזר כי בחלכווד כןנראה

 ללמור הי
 כתבו ונן . ננררים נראיהא אשתו בעצתהירה

 שנה ארבעים נן שהקץ בשבת שואל נם'התוספות
 ער אשחו את כשא ולא כתורה לעסוק עליוכשקכל
 אומר סיפר שבסוף ואמרו . ,מ:ה ס"ר כןשהעז
 את פרנס שנה וט' הכמים הלכוירי שימש ש:המ'

 יועור בן יוסף משנח :תן דר' ובאנת: .'שראל
 שנה ארבעים נן ושה'ה , המעשה כל שםמביא

 עט כשהיהי עוברץ ~יו בפ' וכן . ללכוודכשהתהל
 שנה מ' בן שהעז בכורש אמרו וכן . וכו'הארץ

כשהי
 נראה וכן . הדבר כווה בתמ והקה ללכ,וד

 התיסמות אכל . אחה בבח העז כלו ושמש למרכי
 כל הען שלכור קורם כי נערה פרק נכהונחזכתבו
 עוברץ אלו בפרק ראכ,רינן וו-14 . וכ,עולוה ו:נועיכויו

 שוגא שההז משם לא כהמור ואנשכנוהנם הלמי 4 יתן מי אומר היהי האר"ן עסכשדיתי
 והיו ה~וץ עמ' ל שמתגאים סת(בור אלאלחככים
 שלא משום וגט . אוהם שונאס חנניםתלמזי
 דיי'ץ עם גגדי כראניי:ן נהס יגנ מניוקהיו

 . העז מצוה שומר וזקום תגל אבל לסרושקםמררם
 בפ' כחז מצאתי וכן . ע"כ הם רבינו נהנוק
 צ:וע דוזוה הרע; טובוע דכלבונ ברההה פ' עלאף



]-ש38  יוחסיןספר21[

 שחטז *דש 0יש וה וק . ל" אעקרשתומעויה

 . קזושומז חכםתלמק-
 המשנה חכמי *דש בלא עתה חצהואמ

 ננלי תלמוד אם מ ביי יה 5ש ני , ישתיכן
 . מסהןים דעץ מוער סרר לומר סהץמוצומהר'

 בקג'ן חלמוד לה שיש נחאה זזץץן בףשובהוספחז
 . * נכוצא ירושלבף סהוים אבל . קיר גן פנחםיבי
 וברכתז , קדפים וסרר גסרם, סרר ,ייעות,וטדד
 למסמז נמשו לא וק ניה. מסכת אם כי נכוצאיא פ~חוות כ,סדר וק תלכיוד. 4הם סחשין ואכחזעדדות עי הפושת בסרר גם כי ידוע וכבר . יזמטמכרד
 אנל . גמהא קושים מכדר קףם %מסכתמתת

 הוזככייכע ידג( יהר כ,גלה נ1זזיה יחשלכרחהלמור
 יא , וחוספהוח , ובוכלהות , רבות סלחהמדהיחץ

 תוהת שהוא סשחש אם מ בתוניט עתה ביינמצא
 פשץ .פזשר פהם סי8ץ וכן . ךקחא כסדכהמם

 ווכן , דשיברים חש*ה , סימ במרבר ססך שהםררב
נוא

 ספ-
 סדר וכן , ימדנו סםר ונן רמם. לשע

 סדוים וד' , עשמעול רר' ובוכלתא קיהשלכרודקץ
שטש.קה"*-שרטק%ה=ש.

שא%תשש"  שש יפקם הל צז 
 מח.טיש"תשהסץ*שש%יב

 ,ית המט *מ""*ית%מ"פמ
שהשש"קו *טמתחיע"עי%לששיח.

ח קד""רש%'תמי א ה ש ם4וף שי . ט"תנ9 . % ת%ממ  נטה יי יש שחח- י 

ש ה% מ שותי  טש. כ4" 
 סתש"טמשמשאט ששקפק
% עמס ה טה מחשמ " איפע. ט  

 ש ש9"שדיי,משה"הטט,
 רמ י %אם%שטךשק"ומחש.

ש ענש" נ "טס*א הוע בפ= =טד צר י עישחר"ש. ש  א4 

 *מוצ"ח"צשמ %"הש שא%=
 מ% הם היתס %ץ וח=* .הש"

ש " ק הע ש* א% ה= שח ש4שת ממי ילאשמעיעשקטחץת  
טץי"חמשקד"יש:ל=חם%

 ח*. ל פק המ"ידש4"ייש
ח לפצ"קש4לש ח  המימ =ש . 

 שלנ ה' ש דשימש""=יס*

"נ=שיק=דפ*ההטס"מ"%ל=
4 דא ש  הח לפ "ית =ר יי =ק 

 קץ. =י%א%י"ה=ווק4ירח 4יזיד.ויטעחיזיבי=איאף

 לושיה."ש פ'אאששקרשי
 י'ח*"אכפשף ועןמ'שמכסחתיימק

 תקותיחשתאאשמדזצמח.ל,ז%מח. אמושלייתיסתמניח0-לוזעאקועדק
 עם ו%" נששי. ,גש שי מ=אמ

 ,טק ק הנלירפי".טסטימ
 הק ג%ל עי%מו*קק

 1שי
 שש

ק תי, מו )טקדי"ששמ  מ םאז 
 ו= * ,יו ג%*טואדיינטקק

טוי א ח" מ  ב ש   ר' משום פ41ומר רמדוחז 1' בם' פלא בןאל'ומר י =. 

 ור' . מיבמוח בם'ק כתזשו בן זלשר ור' .עיבא
 ב' בפ' פזתצע ור' השוכר. בם' בכתרע' מודא נןיוחנן
 נשכרו מהא בני שהם המלשה אלו % .דעךות
 מתשו ר' בני סוהם ונח"ז . לל הרמב"ם כלנ0מת
 שם וגוצאו 0יובר. ומדרשו ד'נו בית סוהפץ חהשבן
 בתוססרשו מסוטה ח' נפ' אבל ען4י. בן שמעוןר'

 דצץנאי בן וחננפז מתיו בן הולטר חיחזאאמו
 מר' קדבין הוא וא"נ , "תוע סל אבנים שעכת-ו
 וחננפז , סאר וקן סתשו ר' או . זזש נןמתשו
 בפרק היכ סיסי ואע"פ . רגמין ו' בם' אונואיש

 עשו', בן שהם חככרם למני הדנז החמ10ההו4עמ
 בטנין הרב הוכירו לא , וחנן , ננם ובן , זובאשובן

 בפ"ג אבמילס נמקומו יננם חרצה אם ,דקל,ק
 ורבי . רעןיות ח' בם' הכהן פזורה ור' .דערונין
 חננפז ור' דח%ץ. ב' בם' עלבא ר' פל חברוהובב
 ואבוו ערכין. ובתחלת רכתובות ראשון בפ' עקנקזבן

 . רמנפידן א' בם' טבון אע4 )רסר דא4יוסי
 נר שמשן ר' ס1טם פסועם סורשו שניםושד
 וא"כ י מכות בסוף עוהוהה בן חננפז תי .רני
 י' ייר ייי ש וידו טז הצ"ש שמקש

 אמהו פלא הלץ על ונוסף בימק טז4מרו קע מ"1בן ימס~
 ואם , לברכה פיץ *דדו האחמם ה)צניםהלכה
 ש על אף . אבושז בן אלעמע *פזם עץדמנוף
 מה בימני דגמאר עם למנותו פאין הרבקשומר
 שכהגה היברם נטספר מ' נלם עוו טענינושנודע
 ההיו ענה חנם עלא במקומו יכנם אוחתורה
 . עמדו קמ"ו וימרטרם והסימן חנמים קלץ%ס

 הש-וש שרבעו כיון ה%י מחוחה יייואמ
 ו( 4שות עם העירו וחורתו מדחזיו לומריםנמאנו
 רבה במררש ברות )(אמרו ועוד .הע%ם

 לרבו חזיכמד אבא מוכה ובוא הספר עם חסשרתק מ"
 , מהכעאח הגרול המאור תלמוו מאיר ר'הווו
 קודם והעמשו . חבא הע%ם לחץ הבשוחווא

 גמש"ל בס"ק בהלכה מכר ונט פ"ר, אכוחבטטכתי(
 . יעב"ז . וצאס של חאל"ףבאית
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 שלמד כיון לו כ5רה סרההה מקנרו עק="א
 דקנרעקז מן כית4לכר וכן . ווימר הרבהתורה
 ראוי ואין קברו את 421רמה דה4כרם מן אשיררה
 סואכעי. כמו בגההנם יהווו עדן בגן תלכררוסייזיה
 סיהא אלקהו 4צשר כי בתח6ה ראעו וכן . יומאבסוף
 רני 0שום ז%נה מע*ז פל ב"שיבה 4יכוךםהי
 החכם לו 0אעמר עד , ממ:ו שלמד משוםמ4ור
 ומיד זרק ק*פתי אכל תוכו כתנא רכ1ןל%4קהו
 בעל חא"כ . סאיר ר' בשם הלכה למעלהאמרו

 4"זר ק*סדי עם ההמון כרע שהיה כיוןוהרזזכרם
 . החיים 6אור יכנימהו מעלה פל בב','סורמהו
 דנגקץם ד' בפ' התנא ייקב ר' להיות פשכהו!וד
 לומר רצה אבות במסכת ג"כ והתו ברוזזז ברשהוא

 ימא בן רשק יוקב ר' לוסר )רצת , התמע הצקכר'
 דצאשמד גס כו' לושזורור רוסה דעזז הע%םר%4יר
 כו'דעממ

~ 
 יתר הנא השלם סוד לנו גלה וזה

 טההא הוא 'רוע אלשע 1= שהנו~ימן. יסקש רקדושע קמא ובמיק דשל? בסוף ובן החבכרם.בצל
 ובן עואי ובן עקיבא ר' עם לש~ס שנכנסובר'
 מע0אז 4יחו משום אהר ונקיא ימים ה4יקךיכשו.
 ונהאה הוא. אחר א"נ תניה האשה עם לוסידה

 רבי טל אכיו גכ%"ול בן 0ומעון ר' נשענש מ*
 אוכיים הפ אם כי שמו עכר שלא נתן לר'בחוהות

 ויחסו . אחר %41"הצ , עשכועאל ור' , עקיבאר' רלותי ג' היו גואיר לר' כי שם ש אדדים כשדרולר'
 שמשק ורמנו אחר, שמך' האן *ם %עיהממ
 שנקוא רבו אלעמע בשם דגרו אוסר נששחכתנ
 אלעעע 11ה . אומרם אחרם ע*ו 4יכאיםאהד
 ובביח , הבית בונק גרול עערר אבויה אניוהיה
 ילנקד'מון ותלכיד'ו לרב'ץ קוא לסהצדה פלוכולח
 הרד . שבוע %נ*א הנמז %שהרת גוךקק

 ער והשו קחל *יה "למרו רנז טאשאנלו
 ס.מ, בהר ננתינתה המת סניב לוהטח האששהק
 ההווח כני הקק כך טעי אביו אביה סאוותמה
 שכרם *ים היה ע%א וש , לתורה במוודר
 מיב עיבא ר' שרחש נמו . חורהו נתך'ם6ח

 בא שוה כמו מוזוסרתו שוב כ0חהוא רבר4יזית
 טיבעוהו נשבע סאיר חשר' י רות במדחשב4צזכה
 בחץ ה*לה לינ' ואמר ה' חי ח4מר הבא השלםלוד'
 זזקכ"ה סההוא טוב יט%ך אם ללהיז שדוכחזהששי
 ה' זו אנכ' וגשתעי ל4י ואם יג%4 )כל ה'בווב
 . וה4וור סיהתו הבא ואמלם שהחא ריקר ערשנבי
 כשזמעשה דהגיגה קנאע בפ' פיעאץ טה ירעתוכבר

 וכור לו גשאסדה 4אקשע פל בהצ עם לרביטהך"
 השכיט מן אש המידח כששיו הוכור ה%תוהתו
 רביסמב

 ההא שנה גזה כי אמר יוחק וד' ונו,

 'געוהו יק בלא כי אלא רבו את שה4רוף מאירלר'
 שום בלא מ יוהנן ר' עשה וכן הבא. דהולםלחי
 שבסשו אשצרי . הבא העים לחיי הבשוו ועונשרין

 עפז אתלה מאי ר' שאמר 0ה שחש החסירקבלת
 שכבו עפז שם אין דיקת סיהאש  עת שכלמקברו
 . ובו' נכ:ץו והאש עולה השמן לכבותה ברםע*ה
 אבל לחלכררו החשש לא לעולם ה4יש שחהחהעקר
 רומז לתרבות טיצא אדד 4סלו תויא מלמדםההה
 חחום כ4ק ער מאיר לר' סאעמר יזנותם וזצהוהוק
 בה * טצשתבש ש*מה בהשובה הזר %אשבה
 שראה מא*שע חוץ פיבבים בנים שובו ששפעק%
 והיה בתשובה יקגלודן שלא וחשב בי ופודנבוי
הצה ש  . % ח י מ רחי "שי  1 4 " 1 ט נצוי, *ט  ו*ח קי * צצע*חח" מס, נטח 

 מ'זהא שמ"ןוזיממהמשיה..ת%והם
 אס מ אמר לא חזא דתשית וחקו  םצקהדם
 פיצתא אעפ תזחז ק אישר ו' . דצנית לב1
 0שמו. גמאיל בן שמין ל ז%?' ששםמן*ז 4י בדק *ד אמר חזא עם, משסל לבצק
 י יהיה ק יו%תט. עץ כצצת מע%ת קןמריר
 יא אח. וזא ואם גחיתא אש נאשאימאה
 ל *טמזלץתז עש נן רפחת חצועמח

 אפר חזא תגים. %צ גפ' לשמטזא*טימ
 מ'סזזרה

 חמעו מ' השי מזמ . לנד רמי
 חזא דא ב במא הס81ז את המיר עפ'דמ1
 ח"דה בן שמשן י י דמבת שמ בפ' לברדשמר
 ומו רממח ואאי ומ' שמ דמעשר ט%שימ'

 41ח וש' ושני יל חזא חגים עשראצעה
 השונר מ' סמציעא חסנא אישר ר' .דשנועא

 לבר דימר הזא רמעים י, ובפ' דנגעום 1'ונט'
 י,ו בשיק המק נן שסעק ר' . רהדומות ג'בפ'

 אס כ' דעכקי לא יההא מקלום ובסוףדמנחתז
 ג' בס' כישיכ בן יום' ר' . ב' בפ'בכהובות
 לבר ועכיר הההא דבכורות ששי בט' וכןדגכורות

 ג' דעררות זז' בם' יוומר בן יוס' . דתרומות ד'בפ'
 דחנינה. שני בט' אם כי הוכו- לא חהואד%כות
א ש% שחא שמר אני ח~ה דזוש  יושר 

 א' בפ' עמץה אוד שמעון . '( נךע פלשי)סת4"י
 . מונוים א' נפ' אם מ הומר לא ה,שורפישזח
 ישז1 נך כל 4ינו %ד וזה יבכית בסוף%ר הובי חזחו דעדיות ח' בש' דלי בהז אושונהנדה
 רחי 4צל , אחת ד%גה הוא שהכל שנשמהאעפ*
 , לל נט91ץ ב,חלא מ4תגרע וז,א %4ו נש:המה
 סוושזככרם גמונע לנו הפ שגרעמ אלו במקוםאגל

 זבין ש*א דיכה או,ר כל סדאמר לסילהסואמרמ
 . בל, סשצ אצא קי(
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 ושיה מאה הם דואשינים כ' והעו4ה . יוהרהדב
 הלנה טאמה ומה . נימז שאמת גוק נןוהמק
 החנכץם ונשארו הנמים דק"ו מנלל מ"אהם

 , ארלע הילץ והם שץז מאהר יתזר הלכהשאמרו
 מנהמה הכוקבלים ככ,ספר הלכה אמרו שלא אעמוכר
 ודודמן קכי'1 המשנה חככמ כל יהו אש' דנעד

 הראסוון בסרק שוכר ומהצ"א עמדו. קכו'וףששלם
 שחשב מאיר ר' תלמיר סומכוס דיא והאהד צ'הם

 רקדושן שני במ' כראיהא ק-ידה רבי לסניללמור
 נחב סששר טאיר ר' שמת אדד רנדר כ"נובפ'
 . החמישיבם'

 יברן 4החדר7 והאוי הנהנים הזני הג'בפרק
 לוים ההלכות חזרו אליו הצד'ק לשכ!עון כי 'שאמר
 האוי ודה וא"כ ליעקב משפטקי יורו שנאמרמה

 אב'י. שודה זצנקז בן יהוושע ר' כמו הלויםלהומר
 לוי כ,שבפו אלא ירו שלא ריומא שני בפ' אמרווכן

 דכחיב קישנר מבני אד , כ,שפטקי יורו גושנאכור
 שם ומקשה ,  לעתים בינה יודעי עעשנרומבני
 דהלכתא %4יבא רמסקי מחוקקי רכהיב קקודהוהאיכא
 ככ!ותו שזהלכה עכ!ו חה' כידוד לי וקששז .קאמרי
 אליבזו רכ!7זקא לו רב יריו בקזודה וכן , כוקוםבש

 . מניגלין עצמותיו כשהיו מש" שההפללדהלכהא
 הנששים ורעו בכל 3הי נמו בהשגחה והחו%י
 הרכולש אבל הרוב, ש אמרו או ורב ובגיו חיאור'
 הפסוק שס-ם ככיו הכהגים הם העיש- כי סוברז"ל

 הלוים הכהמ' אל ובאת ואמר באפיך קטורהה2ימו
 שרא בא הנרו4ן אנשי מננסת כי נראה ו:ן .וגו'
 . הצריק סיכ!עון ביר ונסיאר~ה וי7זר~ז לכלכ;ראש
 ומכן ואע"ס והוקנים הנבאים וברו ולאוהסרה מבגי שרא וע,יז סהמהאל נשתמקה אמרווכן

 שמש כורע שהם ובניו היא ור' הבבל' נהללאמרו
 כמותם. נרי(ם נימקזם כהנים ויו לא א%י רוראחי
 הארוך הזה לגלות כשבאמ שני בית בחרבן 7ן(קוכן
 נשאר לא הוזרבן ירם שנים מאה 7שהקק פךללמ

 תלמירו הכהן זכאי בן יוחנן רבן ביר אם כיהקבלה
 ההלכה נתקיימה תלמיריו והלמידיומתלכץדיו
 לץ הרסל'ם שכחב כסו באכוויאים וכן .בה2דאל
 שו-4זריך מ~ראל לזכות וה הקל,ן ועשהבססריו
 ויריה בן אלויר ור' . זמוי בן 'וח:ן רבןימים

 הוא ני השוד ר,:%ת ונפ' , כהן שהקזמפורסם
 ש ונקרא רורו שףה אוד שטשן ונן ליזואעש.ר
 שלכור כרי וגדיעו נרול עשיר היה כי אחיושם
 נויל ה.ה בפ' כראיחא הבא השלם בהיי עטווחלק

 שריה נן אלעזר ר' בזמן נתן בן ונייהוס .בסוטה.
 בתחספתא ססהים ונסוף 0ושים ממסכת ג'בם'
 שכיע בן אלעור ור' בגיהה היו ו~קרם נמליזוללרבן

 עקיבא ר' טול וחלכ!ץ'ו . רבי של רבו יכוםשהארך
 העיר בני ובפ' נאכ!רן ואלו ובם' ריבכית ו'בפ'

 ורב 'שראל לברך בסיו שישא קודס מברךשהקז
 הכהנים סנן ח:ינא ור' . רחכימי כוובינא לוקורא
 רבוצה המעח על שני נביז האש ראהוהוא
 נץבסיפיא אעפ"י , כארע; המק ראסוון בבית כ'ככלב
 נמזבח הקז משה בימי שירה אש כיאומר

 הב,ז כשבנה שלמה ב.מי אש שירדה ערהנהשת
 בימי נסתלקה ס%מה של ואש , משה שלונסתור4ז
 אומר גורון בן יוסף ני ממנו נשאר ערייןמנשה
 . מצאוהו הגרולה כנסת ואנשי ירמקזושגנזו
 ק שמעון ורנן . ננו הוא הסנן בן שמעוןור'

 פאבי בן וממכועאל . הלכות משמו אומרגמליאל
 ביוסיפון ]ומצאתי . שנים עשר ושמש וויסק-כ"ג
 שנה שיכ,ש פאבי בן המכ,ע'אל כי הנרול גוריוןבן

 נשכוע קול ובת האהרו:ה פרזז ו:שה .[ בלבראחת

 . סנהס של ת7מדו 'שמעאל יכנס נוערהשיי
 שנהגו מקום פ' בסוף הכהו:ה ו.ו בטלוכה4מת

 בחנוכה האמור נ"ג ויוה:ן . אידיםובמקומות
 תקנות ועשה החשמונים תחלת מהתיה שלאניו

 ויוסף . בו רברנו ננר סומה בסוף כראיחאבהמראל
 ר' וכן , שב:הונה חס.ד רזש:ינה ב' בפ' יועורבן
 . חסור רבו קראו ריל, הלמיר הכהןיוס'

 ר' מנבדו וה" , העש'ר הכהן כורפקר2:י
 הכותב וגפ' . ננמשו אוהבו טוסון ור'עק'בא
 ופסק , חברו או עקעא ר' של רבו הוא אםנסתפק
 רבו 7ךאו שבספף אעם"י חברו הוא כי הרא'ששם
 נפווש ממך הפווש הלמוו עקיבא לר' אומרוהיה
 דנתונות וברן7:פתא . אגוזים של גל והואכיייו
 כדי נשים ב,אות שלסו קרש בצורת בשנת כי חבם'

להאכ"
 כראק(א כהנת ואמו כרע שודה הרוכוה

 יש"י פירש יוחסין עשרה ובפ' . מדותבמסכת
 אקו אהר שעלה כהנת ואמו כהן שהקהשם
 נשבע הוא ובמשנה כהניס. ברכת לברךלרוכן
 כרא'הא בת אם כ' בן לו נשאר %א בנ' אתאקפח
 וגהן רבי לימרו בתו וכן , הפושים את השונרבם'
 בפוק אנל . 4והה נשא אם ספק יש ובוה בועלו

 ובם' . טרפון ר' בר שמעון ר' תנ.א הרייניןשבועת
 אביו נחת זה ואול' הלנות ארגעה אמר הממבעיןכל
 שד;'ה לבעליו בכור פריון מחויר ה.ה כרפון ר'וכן
 והלנתי הי(ה שבת יהורה ר' אמר ובסיפרי .כהן
 לי תן בני יהור~ז לי אכיר לב.הו טרפון ר'אהר
 מכונה 4 ונתן לחלון ירו  ופשט , לו ו:תת'סנרלי
 בוה בני ק7ורה ל' אמרמקל

 כוצהיעין, *44ה טקזררי
 וברוש , ביות 4דו של שהוא הלכות שבע~הולכוררד
 המטה כרעי כרמע ועביה , אמה וארנה ,בורמ
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 ושונין ומוין , לארבעה ושנים , לשניםאחר

 , הביח בס:י ונעלא , הביח בפני וממהריןומש5שין
 ושהקה כהן שהיה נראה כוכאן . בגבוליןוממהרין

 שמחוח ממסכח ששי ובפרק . הגיח חרבן אחרג"כ
 של רבו יהוצרק בן שמעק ר' שמח בוכוןשהקה

 ונן שנה יוהר_ממאחים שקז'ה חימא ווה יווצן.ר'
 . חמור פשר רבי לו. שהביא רבכורוח קמאנפוקא
 יכויו כל וכן . רבי . ג"כ טונקרא גנוליאל רבן והואואולי
 שנשחכיפי ונמגל לכורסון 4עי שאכור עלנצ10ער
 ובנרריס כלוה במסכח כראיתא הורה שלבכרעעה

 גריוח ינרקוח עשה וכן . המקצועוחג1עוהוקפלו
 כלה ונמסכת הענים כסרנס שזיה עקיבא ר' 'רייל
 ל!:רקה. והב רינרי 'אלים ר' ממנו וקח אחד יוםני

 הקה כ:רסון ר' כי רש" פי' דיבכיח עמאובשיקא

 קמא בסרקא כי נראה וק שמאי ביחכ,תלכוירי
 שמאיי ביח כר0י שמע קריאח לקרו' המהרברכוח
 כהנים שנקקם המ!יי תזנ%40 הקה בןאליעימ
 בן ישמק(% קורם פרה מהס אהר כל ועשהגדו5ים
 ע1כ,עאל לרבי הרב וכר ולא . מפוזז ג' בם'פאבי
 אעס'ץ והרסים בן אלעור לר' ולא כ"ג אל'שעבן

 עולס רורות בעל והוכירם גרולים חככיםשהיו
 אלא כינה שלא נראה ר' בם' הרוו1הבחככר
 המשנה חככה כל כשמנה וכן . במשנההנו0ץם

 ווה . וה נופני זעכירםלא

 שקק5 אמרנו ננר אלע2ע נן "טמעאלרבי
 כשהקשיר השכינה ושראה הקנה בן נחונשומרבי

 ברכני בני ישמעאל לו משומר רברכוח קכאובפי,א
 נראש מונח וקרקפלו כ%כול הרוגי כועשוזזוהוא
 עם . החרבן ביום נהרג שלא ניאה אנל .מלמס
 עולנ( רורוח כ(מר כבעל שלא ע1רוול נסראושב"ג.
 החרבן אחר שהתן נראה נחלמוד כי זה12אכ,ר
 איעעע בן ע1משא3 ר' אמר הבתים חוקח סרקבסוןז

 ולא בשר לאכול שלא הוא רין המקרש בעןכהטחרב
 והטה שקרא השבח מבשווח ובפ' . וכי' ייןלשו(וח
 ושס . חכואת אביא המקיש בית לכ:ן'במזואמר
 עצמו שכוטרם אלע1ע בן ע1משול ר' סאאניאומר
 מצוח שבסוק אעם"י . תווזז רברי %כהריונו
 שניס כי הוווסמוח אימרם קי"א( )יףז%ונה
 ט1ההה ננרו דןה הדדנן שאחי הה וננח זק י(היו

 מעשקוח בבצע מואס והץז ע1בא ר' אחרהרבה
 האיש % כסוהבק הנוו1א פדק בכחובוחכדזרהא
 ייראל. שוסש שהקן נחוה אוחו רן %א הגזהאסרת
 נמשנה שנונת חכמט ג' % נשאר הספקאבל

 ר' האתר : הרב וכרם %א כהנט פהםשמאה
 מתיח א'1 נ0ץ טויה םם"ע אבל , לקרדחוסםיחי(

 אכיה. רצה ולא כר"ק 1( יעב"ץ כט"ר. שסכם"ש

 בן ו%עור ר' ושל עקיבא ר' של וקבירומ1מעאל
 שהרמל'ם אעפ'ץ . מאיר ר' של רבו והואעורטז
 רמ חלמל עטמעאל ר' כי דעדויות ב' בפרקסובר
 ע1מעאל נר' הלכה :1ם שסק נמדע ונןעדבא
 רשנח קמא בסרקא ני אמת הוא ההלכהבענין
 שהלכה אע"פ ?י , עטמעאל כר' חנינא ר'הווזק
 כר' היוזז חנינא ר' בכאן מחג'רו ע:דבאכר'

 אבל . עקיבא נר' שהלכה נחשוב שלאישמע%4
 שזרנו נ"ל שאאריך כמו בוה לראוח 10'כולחיכוכווה

 בניו כשמתו קטן מוער שבסוף ואעפש .הלמ'דו
 כורסון ר' לבקרו זקנעם ארבשז נכנסו ישמעאל ר'של
 ואכור ומקיבזו ור' הג~לי יוומי ור' עורהה בן אלעורור'
 מוסר ררך זה סעמים שגי רבוריו שהשריחלהם
 דבקי גיול חכם הקה כי בראשונה אמרו הםכי

 היה ואם . הבירו ברברי אהר יכנס ולא ,בהגרה
 כך כל כומ:ו לירא ראוי היה לאתלכוירו

 ו:"
 אארץ-

 ואמרו צאו ישמטול ר' אמר רובהים ה' ובפ'בוה.
 אכל טומה אמר 'ומא בשיף וכן . כועיה עקיבאלר'

 כשח%ק טרפוח .אלו בפרק כי . כהן הוא כ'נראה
 היחר אבוחיו כוטום אומר עלרבא ר' עם עיכ,עאלר'

 . נהנ' מסייע נה:א ישמטול אמרו הענהבהלב
 שפירש ככ"' כהן היה מצר שם סימ1 לא רש'קאנל
 וכ,של רכוו הוא ואולי בריב"ו מרליקץ במהבפ'

 האמור כ'ע  אישע בן יט~כועאל לר' כוהנאע1כועוול
 קמא ובשיק . מלכוח וכוהרוגי כהן הקה כ'למעלה
 וכושהו היה מלכוח מהרוגי רש"' פירמו ורהרעבודה
 פ'ח1 וכן . קיים שיהקז פ:'ו עור 4ופרסמוןבשמן
 ווה ביוייו קרקסלו עור המש'מו הרואה במרקוש'ץ
 בן כיוסף יפה שהיה קיסר נח יופיו שחמרההקה
 העוי בס' וכן , פניו טר והפסיטו 2( אבה %איעקב

 בר114 כוונ,ן ע1כוע(ול רבי של קרקסלווהרוטב
 לממ1סוח ווה ארם ראש עור רש"י וסי' ,כ%כ'נ(

 אלישע בן ישכועאל רבי כי הנוקין ונש,ק יבכלחנוה
 חנרה בן יהושע רבי ופראו כסוד יפה קפוןנשבה
 ונר,ו בנו וכן בשראל הוראוח והורזז רבבממון
 מרומ%מי אגל . אבקהם כמו השם וקרשונשבו
 ר' עוהיה הוכ'ר ולא קהושע 'ר' שפדאו זההוכיר

 כי רבחי ובאיכה . זששנים נראה_כפי וכןעטמעאל
 שהכיו הכהן צדוק ר' ב:י שהם ש:שגו והבחהבן
 ר' של אביו צרוק ר' וה אין ואיי ומתו לוהזה

 ר' שנחפש שטחוח בומסכח ר' ובפרק .אלייר
 ביהד אוישע בן עטמעאל ור' גמ~אל בןשמעון

 בן ההודון יר' עקיבא לר' שטועה באהעשמיוגו
 רר' אבוח בסווז וכן וכו' ודו:מו בגרההם וש-עובבא
 הוא אם לכוין יורע איני הכ% על אבל מיזכהנתן
כהן

 ר.
 כיון נ:ס בן וחבר עקיגא ר' חבר עטכועאל

ם
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 סאד ה:ומי עממעאל ר' הוא ווה הרב הוכירופלא
 כהמ! כרשמק"ל שאמרנו ומה . ובבריתאבמשמץ
 ואדשר . בספק והדבר כהן שהיא נחאה כד,נימסויע
 כורש'ן פק,השים בקצת פר0ות 1%4 בפ' כוצאתיחע

 אינו וזה כ"ג %4עעע בן עצמעאל ר' והחא הוהכהן
 ני בינההם רב וזמן טנים הם אלא נהלמורנהאה

 שמלך קודם גמ*אל בן שטעון רבן עם נהרגדוז4טון
 לר' לימד בנשיווע עקיבא ר' דשר 'שמש% ור'ריב"ו
 בן 4ולעזר לר' לנשש! גמכמ:ו ביום זיה והוא .בואיר
 פרק בתתמפות מצאתי ועוד . ד'דינ( ד' במ'עזריזה
 רזיתי אני יסי ר' בר קממעאל ר' אסד זליצהסוטת
 רבי קודמ שנהרג עממעאל לר' פראה ע-יןאע. לר"י וקשא בסנצי כתונ ונן אלעצע בן הממק1לר'

 יסי ר' בר ישמטאל ח-'עעסא
 בסוי

 . רב' לפני
 ל וחף לק פישחםשמתיוזמ!"לתי

 "מ הק עהת מיע הה 4ישע קתימט%
 "1מט% י =את ,%שע ק 'שמס% ף א"וטל
 ,קעא, רמ זיו חעה טה" זאטטר ץמבתי

 צדק י ת הש דדב העי ס%א ושחרםוהשמם
 שהם אשז השסשת עשי ר%י מ מוי"ישר
 פסלםלץ,"זאשס,וש"ואזאידממם

 ששם מזה טזא יאע יה וחהתהיא*ה
חלנ".
 היבשז,זהן. עמ ?דק המ = מתע

 )ןשי מה ל ץה%מ  במהחק סטטויאל"
 מץ גתיאערנרי?דקשמקהייישי

 לא וצתשה " כשחי שם אסר מגע="ה

 חה לא "ךתי ומן*. סעטהי:"רמאטי
 תא מא ד אחיה ד*ת ש" =%ים)חח

 עי ושא )צה. פ' =1!חמלךעמנתש
 יח י 1"יבאאמח"%1שרם-הממשי
 ר מ ""! ו"ףח* ת%יוט',מבחטהץ

 מד מ שו וק חה תזק מח אמ'צדק
 החד ועא ,דחת קימ )חה אתשסדתשה
 שנה. ואשיי ק פה שמז נ"ה אתעזחןבמ

 יחק ף ימו עא !וקושדמתיאעןנרף
 בזף זק )או. םקזטתוקקזןידת,"זה

 הק ממן צחק י מ.שקב%משעתיא*ר
 עט, ביח% תן "תת ח' םק%תיהגמ"%
בצ"

 *ן סי" דטצה שמ בשק בץמהא וק
 שחא נמו וצתשה ו% השתח יע4ק יעם
 ל מדק םזפדא ,שד . דעשת )הא פהבזף

דזסמעזטרי
 התה פע=ם צחק מ א%ד

 געמק טח1 וא"י נמתרקגמעל%אשלש
 עישם4טרי%סרידצחקפשמןהמןן

אחזףהאאנאצבב"רקגמ"%חעזי"מ

א ,נא ע"ך 1"זית נ*%ט וייס4טמק  
 - ימ מיב להם תהש %4 ש*% וען ל"ימעד

 מע חט )%טך בה 9ם עי טחק".הם
 יק י נר %שר י ו% אא רמ ל לץאמח
 מיש*ם חממם שחו בזמת בן פאי אבאוש
 מע עם )"וב גןח?הם מנל%ן וזה '1הםבל

 )א"ד עיק תר. וש"דש בת בטימפי
 אמ ?דק ל בר א*מר י אמר וןיעסתאדתשית
 סחששד כמו ער בממז ק סמאה מבמהקז
 נתנ שמטו מים )דק בן*ת ידלשלה*.
 ק סמאה ,ש"א1דו אמ י!ךק בר אלעד יאמר
 בו עצס קרבן מקרב'ן היו שאבותיו פירוש ,ננימץ
 זדה, הוזרבן אחד צרוק בר אלעח- ה-' . בווב בי'ביום
 ושעו ביום בו קרבן משיבין היו טאאבהקיו כיוןאלא
 מוב עם בו מהגץ הע כ,שסדוהו כל פווב 'וםבו
 אמר בוצספחא דטגלה ב' פרק בסוף המד .ג"כ

 מת נ%קח צדק וד זלשר מ' מעשה קקדהי
 ששה והעז ביה%י )אזח %4סמחים פלהממו

 )רמן נאזא נחטז זה ומש חפצוומ נלמ
 שמם הם )אי* חטע חזי' המ. של דתץהים
 *ףשין ניז,חיה

 )4ה"
 פאד ף ,"אם !ךק בר אלשר י אמרד%ימ י דק ב המ ממן אז.

 )"מיד 4ה מהנ עןפה"ו שלרמ. נשיוווח"
ביח-מדשתועאיטקבמקץא,ר"ןקיצחק

 ף במ וק שנה שזעם ה )יאע כטיםזלשא
 א% מקוא. י ישרמ מהםישד ק" ת%י ט"ס. חיו ף שמקיימ גמם * חזו ייאי שטיןק עסי וטאצדק

 רמ יד = משיי בין=והוממצשא
 ,יק ף מ י'%"ר אמ םט אפחדמפס

 א"ש וימ 4רםש%ייתןעש"%ח
 יתה"מי"קשםופ%טחק"עג
 "מ ט%ש )ון א,קקגיה"חמרק
 מ ייטטת ת,. מק פה%תי=""

 שט ג%*ל "ן יא עח%מ מהפחק
 זגםמירמסייעהאמאא )ה"תק

 דיש "מ % קב"מדנשהטא%טת.
 מיי מ% חא מ ק תיא קמ אש רממ)% ששהקשאלמיט"חט*שג""קיא

 הק שי ויק ר אפ. רד=ןתהשקוא
 *שט ט . עטייימ עשר נתמי%
*ל, ום תי יכ א ק "ן דתי טטת12ת,

ל  *. שמ "ת אח- )ה" ,שז חע* 
 *לצו"ה=טהחףןקש"'ודאה

 יט  )טז % מ חמ ועח!משמחסחןשהיםדהן=חמק%א=תםפקדע"
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 בהן שגער ש' ההינל שעף נפתוע הביתנהיודב
 אנ' עצמךיורע מבשת אתה עדמומ חשמררב"1

 דלהיך לבנון פתח זכרה נתנבא ונבר 5יחרבעה(ופך
 שנחרב קורם שמש ארבעים ני זוה עבורהנוסנת ובר?י במםהדןין וכן י .המת שוץרב אות שהחעוכו'
 כושום בחנות לה ועמבה סנהדרן ג5תההמת
 התחל וכרד , נפשות דיני דנו ו6א רוצחיםרנפישי

 מא0מסינוס בקש ריב'ץ כי ער כחתן והההלהתענות
 . בהנעקע גראיוזא ובו' יהשעהו שלוכזז:רופ4ים

 %4"יר ד' לק: אמר אומר ושמ . רבתי באיכהוכן
 יסיזו שלא כדי שכרם לרופאים שלם אבאבנו

 עם תורז: לכוד בנו אלעזר ור' הבא. העילסב,שנר
 זקני שהלכו נמוכה האמור החורמת בן 'והנןר'
 פ' כסוף טתיתא 5בקרו ה% בית וקני שמאיבית
 . ריבמותקמא

 מי ט' בטנות נהנים סדםהראיות
 צדוק 41 בר ז%עור ר' ישומר שט ששמהו
 נקברות יץ ממם של אהנות ש הינוכולגין
 ואף , כוק שהק: דשק פירש קעראל מלני6ושש(
 בסוף בטעבות שנן ין המו אהן שאמר פיש
 וההרקר ר' של קברו שר44: יזישו ר' אמר ריתעאפ'
 בוה. מרקרקין סאשע 4וונו תלק ופיש דמשתשיו
 מכעא הארון ההא במדלג'ן אמר ז"ל הרכוב,אבל

 הנהן טזץ הג5% סדוא ב0רה משוה הכסףשהקץ

 צרוק שר' ענין ש הבשר ש ומשק . ע5יומה"י
 במפה יריו ונרך מכניצה פחות 5סונה הוזאכ5
 מפה שהתיוי כהן שהק: קץו משל ה4לאכול
 6אוכ5י התית ו6א אסי ה4 אמי נרר' ווומה6עפל'
 הד'ן הוא כי בפוחלהע אכד 1"ל חהראש .טהרות

 . שכן וכ5 וחומר וכק5 הודרו 6א חו*ן6אומי
  ובקועת מפה יי ש *ולץ התיר ז"ל הדמב"ם4נל

 ההוספו' גם י שיו ל0מוך ז"5 הרמב"ם האויהרהק
 הינו מרלגין מנבי כהן שהק: סום סיש"יפישו
 בבכורות המוקרשין פסו4 נ5 ונפ' . שאמדתינמו
 פירקא דסוף וממעסהז צדוק לרבי דהוה בוסואגבי
 הרוכוה טדדת ש תח~ן 14ש שדיה דיבכיתקמא
 פירקא בטוף כוקושיות השנ' ייו לך אבקא חשמע"כ.
 כשהית' צדוק בר אלשר ר' אבור דיבמותקמ4ו
 שהקק ראיזי החורנית בן יוחנן ר' %1 השרהלנמר
 את ודוודעת' בצורת בפש' במ6( הדבה פחאוש
 הוי * אסו4נא

 האה זתקם 5ו והיסתי ותום 5ו
 באתי ותים אוש איני * אגשר לחים פייו4יתם

 נקובה חצית לו 44מור י * אםד אבא ! אוהורעתי
 של תמת והנן . שמיים נש0רגשהה אלאודהה
 לוקב צהך אץ 4ומרם שמי נית מגלג5ץזתט
 0תוס ומודים , %קנ צףך 4ומרם ה%ונית

מ2ראשון
 מוף . הטומאה מן הצלה שמרם וסתמוהנקבה
 ה%. ננית שעה ה" שמאי נית שמליי יש
 ר' אסר זה כ10 רסוכה שני נמרק נתוסטתא1כן

 בן יוחנן ר' א% 6מד כשהיתי צרוק ר' ברא6דר
 שודו צמ6ת דד,בה מת אוכ5 שהה: ר4יודוהחורנית

 זתים לו הי * יאמר 6אבא וא4רתי באתי בצור'שני
 4יני הומר לידם שהם וראה בהם וחסתכ5נטלן
 אמור לך לי 4ומר לאבא ואמרתי באתי ח:יםאונ5
 א6א ה55 מת כרבר היתה מנוקבת חנית5ו

 בכהדה חו*ו 0ייש 5ההיעך שמרםשסתמוה
 נוהג היה 5א המ: שמאי בית שמת5כריסאשעפ"י
 בספר וה עץ 0הנין ומץ . ה% בית כרבריא6א
 אושין ב,שומאת עשר אז[ר בפ' להרכוב'לוטזיץן
 החמת 5נקב צףך כשיג5'ן ותים פל חביתאומר
 , מכשע'ע א4 ריץ נקב 6א ואם המוהל שונאנרי

 גמוה5 %ו*ם הם והר שמרם וסתמוהניקבה
 . גקמק פיו" ברצונו עה4נם מפנ' מונשרם%4ם
 . כאןער

 חבית וע!מרם שנום במרק יהוד בטפרעור
 שמרם ח(תגוו מצרה שנ,יה מתי צבווהביקפת

 הגו~ו בפיק והתוסמות . ל'כ . השד5 הנקבאת
 רשי תשיי בפוק שהש הכהשנה זאת הבשווקמא
 וסחכיה שנקבה חבע( ואומר כוצלין ו4לובפרק

 נהנוה אם העל"ה על מצלה ופושק הציוהשמרם
 סהימה שמרם רסתימת בבית וטוכטוהבארובה
 וט"י שנדחק * ומשוה עליו הקשו והתוספותהש
 שבסוף ממנ' אה*ת במסכח ט"רוה  4וימי זהפרש
 טומאה נכנס 4ינו השי בנקב כ' פירש הכו!:ניעפדק
 וא"כ פודל צשד בענץ פיו ריך אלא שבתוכולכוה
 , רובו ש"פחת עד מצל סתום אינו ובין סהוםמן
 ותיושי רש"י ש הקשו המצניע בפ' גם גתום'אבל
 ומצע פתל גצמיד שב,רבר ושיב,ב'ש שכהבכבוו
 דהכא שם היעסמות תמהו עוד הנ5'. שבתוךמה

 פרק ובסוף סוימה שמה שמרם דסתסוהאמרנן
 מת מגולגלין זודם של חבית אמרינן דיבמותקמא
 ,יכ,רים הל5 ובית לינקב צריך אין אומרםשמאי
 שהיו שכויס וסתמוה נקבה שאם ומוריםצרך
 ורא! דהתם ותיחמ . כנקובה שהיא ר"5טהורה
 במה 5בע*ם לק: ניחא 5א מסתמא הכשר5ענין
 שסרום שסהמוה אעם"י שנקבה ניון ממנהפיוצא
 5הש5 לענין אנ5 הק מעליתא סתימה%א

 . 5עניננו ונחיר משההא סתימא היאמטומאה
 לקה הוה צרוק ר' בכניהז התו השניוהמעשה
 עיבה של נסרימ בסל עוער להה רמא בוכראההחש
 4יעי , שמוותקה איבזע אכי רקא ביויקלופה
 חבר בין וי4שו כלום ליה 4עיר ק:העע דר'5קמו:
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 רבן ל0ני בא , כן קהוומע ר' להה אמר ה4רולעס
 שמ-וק ר' רשמ', ופק-ש , וכו' לאו להה ואמרגכוליא5
 הארץ עם לכהן חבר כהן בין חלקכו וכלום הקהכהן
 . וכו' בכוונה מום בו רשריכא א:א השירנארכר
 בנינוק שכית שמ-וק ר' של נאביו בי;שה בנוו-ועוד

 לרבי וע*% ונא שנים שלשה לאחרוהוריעוהו
 כשהוזו לאביו ואמוו וקנים וארבעה אלישע בןההושע
 אם נהן עיעא נחעה מכאן חסר כשהמו ולאשלם
  רעהם לפי ער מוסןז מוני . צדוק ר' החשוה

 הנשה ג'ד ובפרק רמרות שלעעי בפרק במש:הדתנן
 ר' בר אלעור ר' .אמר בהול שהץז והב שלנפן
 לפנהזה כהנים מאות שלש ונמ:ו היה טעשהצדוק
 כהן. שהקז אלא אדו מאיש יוחר המו העירולמה
 שלו כהנים בשני ב' במרק ביומאועוד

 חזקע סכין ונמיל לחביו אחר וקדםלנעבח
 נהר ה1לם מ%ות ש צדוק ר' עמרבלבו
 ביה אחינו ואמרהנהז

 המראי
 שיח4 , וכו' שמעו

 שנחוב כטו שם הורדוס בנה רונה או%מותרטו'י
 . גרסונן הבין בוע- האולם טעלות ש נורון בןבספר
 ב4עלכ( עעראל ההיו כמנד י(  :שמר שחש"י ל'ונראה
 בוש-אלא

 הבין בהר היו שאולביות וסיח4 הבין
 %4א הרורש הוזו שקזקק :חן טי אבל . גרסתוווהו

 לישראל ואטר הכהנים מן וההה רגיעשהשהאה
 לומר לו מה כהן ההה לא שאם 'שייאל ניתאחינו
 ק %4עע- ר' וערבה לו5ב בסדק וכן . וכו'אודמ
 שנה שבעים שאחר במובוז היה לו5 אומרצדוק
 מנורת בספר ל'כ וביצזע:י . וכו' כדגיםיורדים
 ט,ם'נן אבוהנ יצחק רבי על שא'נו האחדהמאור
 לו ונתנו לרוכה צרוק ר' שנשגה נתן רר'נאכות
 אני טכדינה חעסו רצה %א עטה לשכבססחה

 . תשובה נהיכות וה נ5 גרולהמכעמסחה
 אגי רומל'ם רעת למ נהנים סאינםוהראיה

 האמהר לכל השובה קצת וכן נמון אותםאניא
 בפקלים תן רתעניות קמא בם' רואש"ה .לכולה
 ר' אמר רתנשו בערובין כ,ערבין בכל ונמרקירושלנר
 ננימו נן סנוזוה מנני היהי אמ צרוק בןאלעה-
 חשלמנוהו המו נאנ ל" ורחינוהו כש0ז כאנ ט'חל
 טאאוטר כמו היה תה , ההה שלנו שוב שיוםמטמ

 המססח' וזיז למערכה ו!מם מביאין היו כ'נמשנה
 ועומרן וה יל קרבן וטניזוין ננרבה נאנ 4ניום
 פווב יום עישין לעו5ב( הב,ז שנז(רב וזודע' פווביום

 כמו הבית בוכון ההה לא באג בו' תענית כיככינהגן
 בסוף רש"י ופיונמ . ירושלכ,י בשקלים זהשנראה

 ברך כי יח"ם רכנכה פ"ב רל,ק רכרי פה םובא בכ,, (ן
 מכצמצוז פחיה רקסבר נקית טשים בכפה צרוק רודי

 , רטהררח במ"ו גדמיכח ער , .,וכי

 נן סנוזוה טנני צדוק בר אלשר ר' מערבין בכלפרק
 גע1 4קט שכשל נניטע טשנט השו כה4מחהננימץ
 ועא סונ ויוכ עיא ביכר באב בי' העציםנקרנן
 לאדד בתעניות פרקים בג' נפרק נרתנו לעיםלהם
 אלעע- ור' שלזזם פווב ביום באב " שהוזודגיבת
 כמצה כרתניא הוא גכלשול רבו של ברורו צרוקבר

 אחר נכנסח' הרבה פעכ,ס צדוק בר אלשר ר'אמר
 עוברע ו%4ו בפרק וכן . ע"ב גמל'%4 רבן לביתאבא
 ברבי אלעור ר' אמר מצאתי תענית ובמגלתבפ0ח
 ט' וחל נניכרן נן סנואה בני על היקזי מהמלצדוק
 ולא נו והתענו השנת לאחר ודחוה בשבחבאב

 בשום הנמרא )ירסת ואת אין אבל ,השליכ,חזו
 בפרק בתוסמתא %א המפרשום נר0ץ יאמכים
 . בניטין בן סנואה מבני הי"י אני אלא רתעניותג'

 וחוה אדם ניל שמהב מה השנ"והראיה
 נסוף ונן מהיתעלטי ל'ח ננתינ אנל ,נהלנות
 קוברן היו בראשונה , שם הלשון ווה רעהיורה

 סלקכוין הבשר נהעכל בחפירות כלומרבמהמורות
 היום 4ותו בארונות אותם וקו0יןהעצמות
 הדין מן אנותיו טדנוחו שמח היה ולמחרמחאנ*ן

 נס:הדר' נמשנה כ'י נהרוגי אמרו וה נמוונן
 לעניננו ונזזוור מכופרין. היו הבשר שנתעכלשאחר
 פמורתו  בשעה אבא ל' אמר צדוק בר %4שר ר'אמר
 בארף' ותנם עצכוווזי לקפו ולבסוף בבקע קברניבחחל'
 וכך בעינעי בוויין קזי שלא בירך אתה תלקטולא

 אסרסקל עלההם ומירס וליקמי יוחנן נכ:ס . לועשיזי
 הסרע את עליהם ומרשתי ע*הם ורן-עתיונכנג(תי
 כאן עד עשב'ם מ'רוש יבשס אפורין עליהםונתתי

 . המ14מר זה נחע%ום שסדית ונטסכתבירושלמי
 רומעשה טוה . לו עמרתי כן לאביו שעשהוכסום
 אסור כו:ן הקה שאס נהן ודה מלא ג"ננראה
 לאניו 5ו וטה להם %יטמא אביו עצמותללקן

 מבוכשו אינו שהכהן בויין ההיו שלא נרילהחזוו
 רי5 צהים הוא כאגמר שים כלו שקקקז אלאלאביו
 , בכיתי עליו יפימא זי כשהיו אבר לו דכךשאם
 14 שהתו נל מטנו נהכד הסות אחר אםאבל
 שאמר ועי . נ% % מטמא ידץה לא הגוללנסתם
 יוחנן שעשה טה וכן ר"סרין עלי ופייש שםשנננס
 כי נאמר מום עצמותיו שליקפו לו עשה כןלאביו
 יעלה לא וה ננימין גן סניאה מבני אכ,ו כ,ורעהיה
 באב י' מום יפו יעשה הדש-בן איוי כי  הרעהש

 טחז אנל . ההש מהמעסחה אמו שהיו:הבעבור
 שאינו נמרהע מאה מהיחשלמי האחרוןהמששה

 מכהעה שאמר :תן דר' באבות שאמרו ומה .כהן
 לו חתן שלא רנוטרוניחא לרחות וה אמר אייאני

 הטווב' המ לש ודוזוספו' רש"י שפירש ומהשמהה.
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 בפהרה. ח%עקן אוכלין טתדו אתנות ל'ג כולגיןלגמ
 בטרוה חו~ן אונל למתים ישמא לא רדמא' ב'ובם'
 כהן ולא יוסף מורע נוהיה אעפ"י יוחנן בר'שנן
 מחות שהעז ביר דעשיראה בגרמא היץטירש

 וארם אמד ם ר ג בערך הערון- ובעי ,מממעורה
 שן אלא מת עצם נת2א העז אוווך יוחנן כר'קרהמ
 אלא עמו היה שלא או מטמא שאינו הההתלושה
 כהן סיז[וא מצד הערוך בל אמר לא כי כהןואינו גרי יוחר צערו %ומר לנחמו האבל לביתמ2הלך
 ורופק גחל על מווהרץ אינן הכהרם אפי% כייץ וזזרכוב'ז ו"ל רש'ק כפי' או קרתע טוהוא מצדאלא

 ארונות גב' על שרשו זהם עליו מגלח הנזירשאע
 בומן השרה סני ע4 מגולז בקברתז שהיומכוש
 שבארון הרף ורופק הארון כ"סוי ר"ל וגחלההוא
 טהרות ואוכלי תם כרבינו שלא וברגלברזוש

 שבסוןז ומה . מצוה לרבר ו%ת בוהמחכהרן
 בפהרה חולע:; אונלין ג"נ רעמות קמאסרקא
 לאכול רצה לא ג"כ החהינית בן יוחנן ר' כיתראה
 בכלל שהביוע ת-ומב"ם . כהן שהה: נכוצאולא

 הסעשה זה וכן ז:כדגים בכלל והב'או לאזזו,כבוים
 ואומר בתוספתא רסוכה שני ובמ' רערויות ב'בפרק

 שש2ה ומה . הוה בטהרה חוליו סואוכללהוריעך
 עם זה גם אבל בבכורות צרוק רר' מעשה הואיוהר

 עד ףשהנו מכהן לקנותו מיחר שוז'שראלתשובה
 אע'" כוכהן קנ~י חאולי מום בוסרפול

 שבהחלת
 מכהן תם בכור לקנות לישואל טואסור נואהתמווה
 האדשים ו~מ:זמיוה במתנה לו נתנו א%י הוהבומן

 קשה אינו המקרש בענין מוררים טה:יו ,שהבאתי
 ענינם ירעים היו למקרש עשףם מביאים שורובעבור
 כירות כל ש נשהעיר 'עקב בן א~שר בר' סצ'נושכן

 רבי נמררסו במעשה ל'כ . כהן הען ולאראשקדש
 כמו הנית בהר היה זה האיס סשות שצרוק
 ששום וחם'ר סנים ונשהא וקן והעז . חש"י2וטיחש
 שיו הכהן ריב"ז שהעיר כמו לפנז ירוש לאכהן
 . הבית ידדב לא נמותו אחר בידועל'ם ה"סאם

 צרוק ר' כגון רברו עושי כח גבורי רקרושזובמרו~ו
 ססוכה ג' וכפ' ונ-שול. משרוניתא רתבעתעזוחביריו

 בר א4עור ור' אבא ר' ע~ווש אמרובתוס:הא
 ביושלם חנונים נשהיו בפונית בן שאול שבאצרוק
 טוב יום מערב מדותהם מכלאק והיו יגזע:סכל

 הרמב"ם ש קשה גם , המרחש בית ביטולבופני
 וכרעז ר' ואת קבוט4 בן וכריה ר' את מנה לאאשר
 במסכת אמר האחר כהמם זדי שמהם כי הקצבבן

 גם רנשזל בספר לפניו קהאש רונבנ:פעפכםיומא
 ווה לא הוה המעון הקצנ בן ופתה ר' זומוהשני
 שוץה לפי חמ'ק ופירש נאנין אינו לו אגא' , וכו'ירה

 שכקם כי טסק %י השנ'ם ו~ו עיו אסעהמק
 הלצה ררך על אני ואומר ו'ץ משהרבינו
 אסס א( )קי"א בבתיא נוה~ן יש בם' שאמרומה

 שמם שהעז יר' על ואני יץ הרמב"ם מפיוכרעז
 ר' אמר רסובוה ה' בסרק גם . זכרתיםוכריה
 פעמים שנ' הקצב בן וכיה ר' רוחש הע:ע:ונשע
 ר' שכח וכן . לבוש ואחד לנש אחרנטמאה
 ער בש'ק נראיתא נהן שהוא אנסיגנוס בןחנינא
 . היה כהן רש'" שוש וועםכמה

 למעלה שאמרנו בסה עתה להאדך ריצהואני
 שהתורה מרות י"ג ררש א2ר ישמעאל ר'ש

 של חנירו זז'ה כיצד נהמם תורה בתזלתנדח2ח
 ולש עולמ ו-ורות מ8ר בעל שאמר כמו עקיבאר'

 הוא ואם ו'ץ הרמב"ם שוכר כמו עקיבא ר'חלמיר
 אכו- בסיפרא . בספק הרבר נשאר נברנהן

 ליה.
 א'ץ וכו' אומר הרי רבי אליעור לרבי ק2מעאלר'
 אליעורר'

 רקי
 מתונח שדץה נראה אחה הרים

 שאל יומא ובכוף . עקיבא ר' של רבו אליעור ר'עם
 שכועת עורמה בן אלעור לר' ברומי חרש בן מת,ור'

 ובם דווש ישמעאל ר' טקק: כסיה חלוק'ארבעה
 נחונשז ר' את שש'ב,ש ה~מעאל ל דשבועותשליטר
 ררש ומיעוטי ר'בוי' רדריש 11 גם איש נחוםאת גשטרמסי ע:רבא ור , קרט כ% דורש הקנהבן
 נחונ,ו סרבי וירוע , נו' ומיעוטי רעוי ע~באר'
 בפ' אמר הרמנ"ם וכן . ההרבן ראה לא הקנהבן

 ר' ר,למיר הע: ואם ישמשול ר' נימנו וקיבלרביש
 איוהו סרק ובסוןז . כמוהו ררסו לא לכוהעק'בא
 עקיבא לר' חאכורו צאו עממעאל ר' אמרמקוכע
 אהרי' לפנ' לרבו אומר הע: תלמידו הע: ואםכיעיז
 שבשער אעם"י המן נענין יומא בסוף וכן .פזע'ת
 סת" ביומא בוה ג'רסא נמצא להרמב"ןהגמל
 הגייס' ססר בשם נמצא )א זה טעית אסרעקיבא
 מימן אעהו במיק שאמיהי מה כי ועור .הואה
 על סיורו המאממם כל שר ואב,ו . וה על'עיר
 כי אחד כל על שאקשה מבלת' חנירו שהואוה

מא~
 ר' מקומות בשי גימצאנו אעפ"' , עקעאי' קורם ישמעאל ר' רבר' כוקום בכל גורע הוא

 בכל 4א אבל חדוש הוא וה אלייור לר' קורםמא'ר
 לר' עקיבא ר'. לון אמר ביתות ארבע בס' .מקום

 בסוף אמר . עמו והק: אש ,2משול,ממעאל
 ברינ' 'עסוק שיהכ,ם הרוצה הממעאל ר' אמרבתיא

 שהם מהם גרו4 בתורה מקצוע שאיןממונוח
 מבינות בדיני לעסוק הרוינה ונל ,כמעיין
 ט;לס ואעפק . :נ0 ק נזמשן אתעעמש
 רב' ולא :נס בן וקוראו ישמעאל כר' הלכה ננסלב;

 יבס'סנה עקיגא. ר' של הבירו ננס שבן וירייככיוהו
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 ובפוקא עפמעאל ר' םגמום חחש נן מתא ר' '(טץם
 אחד תו'ביד אמר המטשל ר' כ.שמ רשרוגיןקכיו
 ובסומה " מאיר ר' הוא וד"למוד עקיבוו ר'לנצי
 הי: ולא עיבא ר' לפני כשיר ר' בוו נומל הט:פ'
 וגטר, עמגוטאל ר' למני ולסר ובוו הפלפול כ"צריודע
 בפוק בסברא עקיבא ר' לסני ולכ,ר הור כךו4ע(ר
 עיבא ור' מרפון ור' הממיאל רבי דסומהשלעשי
 'וגמב עוויה בן אלעור רבי היה רברכות קטאובטרשו

ו,4
 זיזי עמטעאל ר' לקז אסד וכו' כךמה עיסשי

 עוד ולא עורקה בן אלו~ר רבי של חבדן שהיהוכו'
 , עקיבא ר' של רבו יהתמע לר' חגר שהק:א~ו
 ר' את ישטשול ר' של ורה רעכודה שניבפוק
 קהושע ר' לו ואטר וכו' הגום בגבימתע:ושע
 . רוריד פיבים כי קירא אתח ייאך אחיישמשל
 ייאה"י="ל חד תח" יש

 מיו י יה ה נחהקמד%דש*9מ
 שגיש* 4ם ס"י טדמכשמשד
%  %יץאק יה תפ בד". -"ש
 יל על גתם ש* ששל ל שדט"ה
מהלת מ  ק =י אש  ן  מ  משא יש . 

 נאד ומה י ". *ס- ויףישאןק
""ירילסש"שתןה.שקיר4ס

 1% שס*ל ל ופל ,יייייאנ=ה
 מצש 1""ו =ש= חע אעת ת""עח

 ש"טשתת% " עייתממת ,שא"
ק יד עיי פתה-,ש" 6ום=ז ני" י=א% י א4 ח=ה במטתטת= ת  
 ומעב שחל למת שת ששה מה "סשלשחי

 במת לע וגח גשסת ש"ייית נחגחתק
 ה=מצם ששל ל כםו גט" עגש%ימקהל

 פדקה'רךףםםזסיא. גן עתס עםשף
 חצד "צמסל י דנשע(9ה ל גדקוטגהתו

 הטאמר חה ח"ו. ו1די נשזן וגי עשאלמ
 קעבאניהן %6 הה שתק שףכשישייד
 6"%ה. מי,"ידמ דחאי ועיחזה4אש.*

* % * י ש " ק י ל שקשל  פ חדם ל אחיבשק פחןףךא י*" 
 *שש המץ 4לסר י 111 םגאזטעו ילימום
 ששם הע סחת יל הם קםעומתע'סחאמץ
 השטטה בשנת בשמלת חם מה ימאב עטקלנ

 שרה ק ולעד ל תי קממרל,ש"עטעשר
 שדה ק ןלעי "צמסל י 4ה אמ- גשי,ןשו

 מי, נןיןר 7"חה י*ךעלדר9ח
 ,%ע הטהמי

 קצטש% שדה קריה6שראמ-*הישעי
 ש?ה אחי גןשן ךחעש שמתק"ןד 6ו שיא9
 יתיש,י"/ קזפחא:יתיהח:םלרפאלק

 נאע ודישית"%ד,שדית"א
 מיקטשרצי עמץ נשו איול משתל

 שמ 1 ל"ו ת%שה  השועש"מק=סמ
 מדי %י לא*עו אל ר"צית ק ישיל

 ל*חיצאשכחק"ס% כי ו=דהמש"
 לטשה הלכה ומ' טקובלגי נך לטניננםתיצשו
 בשמשת עני מעשר משזרן וטואנ שעטוןמסיני
 בוטן נשמעין עמכוקזול ר' של רבריו ידוול'נ
 ת"ח ול הול טיי,ת=ילשרת"ע

 טשזו ט=ן 6" חימ לא*ויע"קען
 קעא %' תמ ולמר שה" שי עןק .אף

 "ש יטיה בי =משל י' ש4ותטשי " ח% זטר ע= *יס שמם"זרי=
 הש" מף = שזת סצ=א*,יה

 נ,
 וחהי נס4א עשה קעא ר ק .ממ"א
 אש תנא " י ה= מ=ל ל יסש רימ%ל

י'ףשכגו=יכמ,ןףיי=אקקי"9
 אירלחל בצןהמשם ,ןט"ישחר

 טקש %"ט" =פ%(%ל=רהחחתש-
 חןד , *קשיל"ם וץשה=ש חסיםטל

 %ם ב"א ב%= הםש= וגי %"בל"אשר
 תיש ער עש"ס חפייי שגרהליע, ,מ נהמא"מם ה". ומן =מ9ה%,אי

 הע. ש" =ש ען תיףע ש "תי שהאף
 ו"ין,מטמיה4תיחעדזחןח",

 "מ%ק. ססשה עס נ"אל ק טשהששגר ע" ה%%, תשם נחפה מ' י"שה"
%אףותא4שד4%םומשחםדשבצחח

 ס"י. ויד ח" מו"יארממתקבשר
 ,גסש ת*ף של פדן 4"ר=י"הגן

 זלו אומר וכן כרחדע אוור אסלו י"ל לנרויהאף
 הפקתז השבנעליון שמעקק ואמרו הג'ורת אתמשקין
 בסנצץ וזימר . וגרחהו רגיקוה רוגב,א 6זםאטר
 וק נרף חיב כצדו אהד וק המבוה אסדהאדה

 הדכיב חהרמב"ם . טיתן אחר הכ1מפרבברנות
 שם סאשמר בספץ סבואר הוא וזוחר פירושסשמ

 טי לא האדד חהפקעש . פמותה גו,נז ר"לרוגבאש
 להרחיקה שלא להם רובמא אלא עצסםהכיץם
 אבל , בוה לכולה הארכנו וככר קשץזלכנתורת

מצ"
 ת%ם קס (גר טו"סת ש ל ט"ף 4
 נהם =חת הש ב השים ען . במרית טתביתגההח" %א "מה יי חח:ט*ן

התר"מיש=נטעוןןשמישיתהן
 שסי. ה% נמן אחץם עיש ה" מ"ש4

 שחה מ"ו ק יח" י ל ט9ד מהוק
 במוחחתבתיתהץתשי%אח"העק.
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 הששרה ש בומן יירכן אז"- שהקץ אומרעים
 עקיבא זומא'ור' ובן ייאי נן ובומן סלכותהרומ
 חבירו והקק בנציבע בבבל שהק, אלא חוצ0ץזור'
 כתבתי וכן הרבה ימים והארץ. וכאי בן יוחנן ר'ש5

 הבית בזכע כיהעז לרבריו וראקה . בארוכהלכועלה
 הפסח שאכל הגוי ש רפסהים קמא בסרקאבנומבין
 . בירהשלם פרתעה ומצודתך ננצינע אתה לואמרו
 הסנרלר יוחנן ר' כי גדי ומן החדבן אחרתמההה
 . החרבן אוזר השלקשי טק-ור סזכווע בן אלקןרור'

 יוחנן ור' שכווע בן אלעור ר' כי דאה פרגמוץבססוי
 בן קקורה ר' אצל לנציבע הולבץ שהיוהסנדלר
 דלק ובפרק . כתובות בסוף וכן *זם וחורוובכו ישראי ארץ חכרו לצדון והמש כוג,נו ללכוודבת'רא
 מבני בתירא בן יהודה לומר רצוני שהואאומר
 תפמ.1 אלו ואמר יחקאל שהחקק המתס שלבנקהם
 בן קהורה ר' אומר בספרי וכן . אבא אבי לישהניח
 ר' אחי בן חננקז ור' זזץפ בן מת'א ור'בתיהא
 בגרקהם קרעו לאו, חוצה כגשיצאו יומהן ור'קקתעע
 דנראה והפירוש . הכוצות ככל טקולה א"יטועשיבה

 יצא סילו אחד שכל אלא ביחר היו לא סאאלו בוה*
 / בנציבץ לבבל בהירא בן וקודה ר' , לאושחוצה

 זזנמה ור' , לכיע*ץ כנוכר ברוכף זזץפ בן מת'אור'
 חאז שנים קובע והקה , לגו*ה קהוומע ר' אחיבן

 כיפר בן יונ:י ור' קבושל בן זכרמה של בנו בן לואמר
 כהנים בני כהנים שהם להם ואכ,ר כן יטשזמשלא
 זכרתי לא י( ימעלה . במקדש ששמשוגרו*ם
 בן זכרע: לר' וכר לא לכוה ז'ע הרטב'ש ללהקשווז
 כ"ג לפני קורא שדלה ביומא בכ,שנה האמורקבומול
 ברכות בסוף ובן'י , הכמורים יום ב4*ברנשול
 זכר לא וק . עחה שהוכרתי כמו כהןשהקה
 המת בחרבן שהיה הקצב בן וסייהלרבי
 המעין הקצב בן זכר.ה ר' אסר דכתובותבם"ב
 הגוס שנננסו משעה וץ מתוך ירא זוה לאהוה

 ש סקץר אדם אע לו אנזרו ערצ4כו ערלירושלים
 ובם'יו עליו, זה אטר כהן שהיה למי ופירששעצמו
 בן וכרעז ר' דווש דיה כך קהוומע ר' 4"מרטסושה
 טומאה בפתבה האמורים פעברם ב. אומר ר'הקצב

 ונמה שמם שנקזם ו4לו לנוש וא' לנל א'נטמאה
 תשונה יטלו %א בוד4י נהנים שהם אותםסהכרתי
 בן זכרימ לר' ששכחם אלא ז"ל הרמב"םבעבור
 . קבופל נן זכמה %ר'הקצנ

 שאמרו נתירא ק קזודה בר' שהינו למהדנחזור

 טאשר יחר בכ'ק מסף הטשן טוף ער ולטעלט סןי(
 לעיל חטחכר וה הוכיר כבר וצאמח . בל'קזמצא
 שהדבריט ליל על רא'ח ומגאן ע"א. סיף נ"טוף
 . טקילקל,םשם

 משנה בשי אלו ומגמענה משקן דחניגה בי'בע*ו
 סרף י'ר שיודשן וחנירו בתוא בן יהח-ה ר'כגון

 נוסיא רש . הלל ועד ממנשה הקץ שכןמשנה
 וא%י , וחמרו תימא בן קזורה ר' נגוןמשענה
 ר' אולי כי הארם בהורת הרמב'ז כתב והנענור
 מא'. ואינו בתירא בן קץודה ר' הוא תימא בןקהודה
 . הזדבן אחר דגמלישי סהחנורה שחוא יוסי ר'וכן
 לנצימן כשחלכתי יוסי ר' אמר י'ב פ/ ביבמותאסר

 בתירא בן יהודה ר' שהקז איד זקן שסומצאתי
 בפרק וכן . עמו תמיר והזקן שולוקנו שתכרר
 כי בירושלמי שאוסר דוא'ש כתב דליצהמצות
 ישו מבסוח סוט4ו מת ובפ' יוסי ר' לנזמביןזזל
 את חיאלו , ואכך האסורץ בבית עקיבא ר'את
 ובנרר . וכו' ואסר ננצ'נין בהירא נן עעדהר'

 מאיר ר' לפני דן בתירא בן קהורה ר' זיה כיאומר
 זמו ווהו ה' בפרק רנוי בתומפתא וכן .בנומבין
 אחר השיהמי כוהדור מאיר ר' כי החרבן אחרגד%
 . אשתו כסזבווזה יגויו בכצף לבבל ירד והואהזירבן
 כי ואבטליון שכ'זמה בהוכע-נו יכופ~~ה אמרנווכבר

 ר' ייה כי יגערזול כל ידע בפסוק שמואלבנורוש
 שמהקה רשמואל אבוהי לאבא ובירך בנצ'ביןקהורה

 שהמז הבסאר כל בפרק קצת נראה וכן . וקכם בןלו
 בתירא בן והורה דר' אחרה לרבי שאמר לויבזמן
 כר' להו ודושהוה

 יוס-

 . הגלקף
 שהקק ובתמורה נערויות נראה פפייאסורבי

 ר' עם זץולק דשקל'ם ר' בפרק וכן . החרבןאחר
 אני פפייאס ר' אמר . ההושע ר' עם והעידאליעור
 בפסח ואכלנוה שלמים ובחי סרה לנו שהיהמעיד
 וזה העדות זה ואם , בוקג שלכוינז ולדדואכלנו
 אחר היה אלא %חכמים, לכהנים עעאלו הביתבזמן
 . הנית נומן ועראה כוה והעידהחרבן

 נג נג ק הנגרא והוא נג נג נן יוחקורבי
 בהירא. בן 'הורה ר' בוכע שהקה אלא זמנו ניעלא

 אש בג בג בן יוחנן שלח דקרושין קנואבפרשו
 ד"מאורסה קמרזול בה לנציבין בתירא בן יהורהר'

 ץייזז ר' לו ואמר , בתרוגוה לאכול אסווז:לכוץ
 תורה בחררי בקי  שאתה בך אני ערע בג בגלבן
 . בהוספחא רכרצבות חכהסף בפרקוכן

 שני בבית סצהיו רורות או נתות שנע ",ואעו
 הס החרבן שראו דואשון והרור . לסופומתחלתו

 קקקנ=שהטעטק% אליעור רביאו:
 וחוו הצשם מ% יתר דמיש כוקיות
 י"ן ק 4*עי וםקד'דלים9טרל .ימם
 וית שי וצמהקחמשם

 וג"  טהא נמיש לף מה אמו ואי .שהא י תפי חזא ע=יי ק שסק שליזצת זש'חעקקוגעי
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 מלכותיו הכקרש ע:ע ידע משם ושגי ,דכידות
 אבל . כמותט והלנה מעטים ר"5 ונש ק"בהם
 אדדח; ה5כות המשמ; בפיוש וכן בתלכ,ודראינו
 וכן הרא,ן משם ושמעתי . כסווע דלכהשאק
 רבימ כתב ני שהתמאוהו כף בשק במסודוחאיתי
 ותו כמוחו דלכה דברים דבק"ב הקבלה מפ'חנ:אל
 שמצאו ובצמות . כמוחו ריכה אץ השאר אשלא
 אחךם רברים עם בו יתוב טזזיח בוהמלםסמר

 דמוכח זזכא ונקי קב יעקב בן אל'עור ר'כעמנת
 . אהא סמכינן לא כוותע; רלאתלס4רא
 בן יוחנן ורבן , גנו אלעור ו' , צדוקורבי
 אמרנו כבר כ"ג אלעעע בן עעמעאל ור' ,וכא'

 , בנו שמעץ ווי , הכהנים סגן חנינא ור' ,למטלה
 לפני שלנור הערור את שהרג ר.סוו בן חנעאור'
 . אלו; כל קל למעלה אמרנו כבר זנאי ק יוהנןדבן
 שלא שטשוה 5כיעלה ועא-נו כבר הקבין כהצכיואלוכן
 השכךם סן ק% ובת וחסד עניו והיה החרבןראה
 בן איעור ור' . יל5 של הלמ'רו שהיה ע6ונשמע
 עכ ונתסס ,קסרים ובגמילות בתורה שעסקפרמא
 והיוו השמלו ואלקזו גיצל והוא תיריון בן חנינאר'
 . ורה רעבורה קמא בפרקא כראע[א כטורוקן

 בן אלשר בן שמעון ר' נקרא בן לו עעיבבריחא
 הגדול פרמא ר' שנקרא בן לו ה.ה וכן .פרמא
 חנינא ור' . דגנדן שלשץ בפ-ק הקרופי רגינולסנ' הי בנו יש י אש פרטא בן אלעור ר' שלאביו
 מאיר ר' אשת ברוריה של אביה הבוו ושירלןבן

 בריסמתא שאמרו בבריחא נוכרת מאד חכמהווזא
 ר1י לפמ רברם וכשנאמרו ",ו פ' כליםרמסכת
 גתנא4 שס לה ועמ נהוק: 1גטז; טה אכוקזשע

 רבי בת ברתיה ומה נשחמ המיר מפרקובססחס
 כאות שלש דגמרה נזאיר ר' אשת וש-דיון בןחנינא

 אפ%ו דסהוא מוסשו רבנן מאות מש16שמעתתא
 כמו וכו' חובתה ידי יצאה לא שנים בסהמהכי

 חנינא ר2' אחר תרדוף צדק זדק בהק-פהסשוטרמ
 והוא , תורה סמר עם ונשרף 5סונע חרהוןק

 ונתפם עקיבא ר' אחר מיר מלכות הדוגיכועירה
 יעסוג שלא החהירו והוא קסמא בן יוסי ר'כשמת
 בן יוסי ור' . בתורה ילראו שלא שגורו כיןבתורה
 ביבמו' נוכר והוא המררש כפ' בטברקק הי;קסמא
 במ' וכן 'הושע ור' אליעיי ר' עם טיהלך האשהבס'
 לא חם'רותו 0סני וש-ריון בן וקנינא ור' יערה.קנין
 תול בשב נךיגורו שמר כל כי מחז ונדאה . ל1שטע
 תטלין או תמלה כמו לעשוה סחויינ'ס אנוא'ן
 החבא הכנסים בעל אלעסע :שהר' גתורה קוראאו

 וכן , שכיר שהמה ו1ול"ס השומר כשבאהתפלין
 חנינא לר' קסנ~ו בן יוס' ר' סיאמר כמו בהוהלזרא

 הטלבו ו6ש עווץ לר' החכם פמוס ובן תרריוןבן
 אם אבל , בוה זזתב ורמה שטד סיהעז עיבאר'

  בשעת חשאק השם את 6דש עצמו ל להו,כרףרצה
 ישוכים הם אמ שסד בשית שלא אפ%ו אושמד
 דנ'%1 וכמו כהנא ורב מפי בר חנינא ר'כסו

 שע(ק תרדיון בן חנינא ור'  עצטו לשהחמד
 , התורה על  להעמ,ר כרי עקיבא ר' וכן ,בתורה
 השושר, אותו ראה המ: נשלא ננפש נש 1לישעוכן
 בע בצנעא בן הל שינךחהו בזים עשה שאנל

 ערד1[א ש אפלו וה יעביר ואל קקרגבסרהסא
 ע, לפני סנרלו לתקן עצמו 'שחה שלא ר'ץרמסנא
 פי' כאשר ורה לעבודה נלל הו1ו נהכוון פלאאטלו
 התוספות . לרעת או , בשא~[ות גאון אחא רבזה

 לועחווה לבנה מוצועה לשנות אפ%ווהממישט
 השמד  בשעח לקדש תיב גגוי שהוא הניואשיושה

 איסור רבר ולאכול עבירה לעבור * 11מרו אםוכ,י
 שאמרו טה השמד בשעת ופלא י בוהוכידצא
  לרעת בנפ14 מתחיע ענר אס יהרג ואליעבור

 כרחתה שלא ש אשתו נהרגה וג"כ .הרטב"ם
 ולבתו , בסרהסיא לתלמק-יו השם מלמר שהקזבירו
 וומת של בקובה נהנוה מאוי ר' אשת ברורהאחות
 חניטו ור' . מאי ר' בוכות הצלה יתברךוהשם
 , בשז:סשן השס 6;לכ,'ריו כלסר שהיה עלנענש
 1עתיות מ"ב של בשס משחמש שהקז פיחןורש"י
 הצדקוז ש טבר הזיה מאר נשערהוסביביו

 לשום וה מסע(ו ונתן הצדקה עם שרים מעותלו ונתי
 1ל'ל התצלה( )כק הכיצץה זאת ועלשכרם

 בחהר'. יכרו כל שעסק כ"ש הבא העולם לחתשיזכה הוזכב~
 בן וקנינא לר' קיג(י *פינוס כששרף בטררשואמרו
 הקנה בן נחוג'א כר' קיסר לופימס נרמהחרריון
 ללופי:וג( מעלה של לי החיו וה ואחר ראשווחתכו
 ושדפהע תרדיון בן חנינא ר' ווידדבצורתקיסר
 ונרמה נס ונעשה וש-דיון בן חנינא לר' ששרףכטו
 רומי ל ומלך קיסר כלושנוס הקנה בן נחונק;ר'

 ובכ,ש . הגמונש אלפים טושת והרג חדסרםשושה
 הרגו ואהריו תוד'ע ק חנימ. רבי את שו,פולסיון
 . הנזומר היבבליי'

 ברורו יחז העז סרכגמא מבית שאיאבא
 אומר שאול אבא לריב"ו חבר תלמ'ר כמוןההה
 משם משמו . פירש גאון צטה רנ אבל ,משכץ
 ובמסכת . רבי כמו כבור לשון הוא ואבאנפשו

 טיל מרגלוןמו ,;הת לקברו בניו את צוהשכוחות
 ובטרק . כהומל'ונו תכלת ו,תיו מיקברוהואביו

 מלך לעוג ושראה מתים קובר טזהץ; אוסרהכומלת
 הה: כירסון ר' שתלמירו ונהעה . %אבשלום1,בשן
 בודאי צורה יש הנאאמר פיוה אעפ" , גדולנונוף
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 שם טהאמרו וע;ו . וכו' ונ מתים קוכרומצק
 , לכתפו טגיע מרמון ע4 בדורו ארוך שא%אנא
 ור' , לכתפו נזמע כו14ר ור' ברורו ארוך מדסוןור'

 ארוך ורבי , לכחמו מגיע ורבי ברורו ארוךגאאי
 ברורו אוזך חיא ור' , לכחפו טגיע דדשו וד'ברורו
 קקורה ורב ברורו ארוך ורב . לכתפו מגיעורב

 דילא ואדא ברורו ארוך יהודה ורב , לכתסומגיע
 וארא החככרם שכעי פידש ורילא . לנתפומגיע
 פלגקה, ער דילא לארא ברוקא דסוס ופחשחבימושמו
 פי' צכיח ורב . דששצמה ער לפרשחבינא עלכיאוכולי
 ושק מחן ובתוספוח העם טנל גבוה גבוראעע

 לנטר יו היה דא"נ נן, ואימ בשיוך וק אעצ.שם
 פזסות 144ן חשב"ם פיחש אלא בדיחאמסום

 .וטמסלה
 אל" דישני שמר המאמרזה

 שהפשמ
 גדו4 פהיו אמתהוא

 הגי
 טנק שמבא נטו

 עיטו אש שמו שהא ת * חשה והשתךחלץ
 כו,ד החנטות שמ(מעפי 4רמר האמת *אנל
 הכל על %הגדל לתלושוו מדיב בא ה% מ*ור
 קובר וזזז כלם * הגדו5ה חנמחן פאו5אבא

 טאכוי נטו ביזי מהים סיהם הנוובחזהסמית
ה ח* ק תקל ש  ש% תק ש תר % 

יהסקמי"ז"םי
% מ ה א מ*   

 אכא ל"ה וההה קידם בטמת ק סאי אשא%
 אמו ממן טידה שבת בסוף שמפורש כמושאול
 דברחא תנא הכוחכ ובפרק . וכו' רבי.צדוקשל
 ואימ ככיחו וחלכה כוים אימא בן טאאיאבא
 שמ בפוק רבי בית פל גנ5 אפא וכן "אעולאבא

 .וסיהים
 נו יחע ימ תלמי המורט א4מרורבי

 ום זשי שי פשא ק לא"וחי. מ" ,שק מיי שקיא*פשתי"ץ ל= 9ש ש,א"ש"שת%טסהתא
 ק הד". ושש טק ש"ט%יק

ד יו נש* ק "*השי. לי י נשמ שי תיהק"יי" מ א  ש  

4 איש ש" י ש"ט* ט לש*ו חמ י" האי לשרי *%ט""נטש1"י"נשת%ת * ה"   
ן עיויו"יש, ש מ   יחשק 

צחט%שההק ח=להטיקשטש" ח% חיי ם מ ם מ ט מ י%י,ה "מי  1  שה ב" ש זעק זח 
4 או *ם בשעאתש ת ת" . פש  * * * א ייב %מ4  

 מש. צעה זיה =ה שם ןח,י

 חלץ ירש טיק =ו שק גאמ1 ה"ועק
 . עי קתר"ק
 שעשה דחוע התקמס גן הע% אעוזררבי
 וצטל הממ בשם בתך ומ . א4עו תיש-י
 יניץ תדוש מת מר%י של המעשה מסיס
 ח" המיש =" ד י ת"י ם שמש ה"עי
 גהק " %ו "ו החא מם " % נמ"ל"
 * וסממ י0ץ שש דילומות יומח נימלום
 כייה כשע5ה ]ובסס"שש . להטות רמםאחר
 בפרה לפתות  עתיר אדך צמק 1;קנ"ה א'ץלמרום

 סעים בת ופרה שנתה בת עגלה אומר 4ל"י~רר'
 ס?לשז שעיה רזמן יי עולם של רבונו ליהאמר

 דם?ב הוא הרה כזחלצץי שקזא חהך לקזא0י
 . א4עור הצרחהד איצ תצם א4ע~ר האחדהמם
 עיבא רכי אמד בתוטמתא דסנהרין עמרריובפרק
 בגזכשפה א4שר רבי רוחש ודה הלכות בשותטלש
 ושואע שמס..במלקפי א4א למדתי %א תהקץלא
 דדה חו4ו הנסרא גמ4אל רנן אחות נמלוםיומא ששהי [ ומ' פמור 5קט אהר ח"ב *קטאחר
 דוא ובגעעמ; בולמוד כעירסם חה כשודשעיר

 עיגא 4' טל רבו והוא בשטו שנזכרדע,*פין
 מנוספת מ' בפ' וק . נשמת  פיתת דטוטידה
 סיחה. חקרם לנו ל מנה דדה עשנא רנישמדוה

 הירטרמתלש*הה%.ערידשת
 וד טל =ט פח מ ,חתה1מית טףק

  ויש רמ 4ס"אמ4 יש 0"ק ה"אשר
 דשממתמא"ב=אאבל מיהשאו

ף ח"תדהחפ"מאתא1ל"שעשדה  
 תאח* השגחקתיהמה =ק עסןק

 תש ס י" ,אמ ס"י יומנןעךנח

 שש*יי=ק=ישוערת"שאמלמ פ"" נשאו וש" טשא. מה א"שי
 "ש תש יס ק הי.ה"רתיואד

 נ"ע זשי וח" נר. אא חהיתחש
 חממ עם עאמתשמ והח. "ש%=ו
 חן 4הת. *ד מהי בששחעת=%טע

 טזו ש"ל הנ אמלעחאחשש,אמ

 שמחצחאץ, י% מיק וש" לזטי

 "ףהשיחסש 1%7 אחה עו ן%""
 א%ן 6( מו "4 =%ל תט עעו.
 ש"ז%או 5שש לילעיק'1="ט
חש ש ק  ש  % בי   % ש   
 מא *' =ו " שציך וק חגד.פש, * שק 1= שק, , ש"יהק שיקאן

 ל זחוושד זי על הי.ק"שש%4
ף"מהמשאח=יד ש  חאמל%. 
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 שהוא ועוד ב15ד מהןטכים מופוש פידהשעסוס
 רבן זמל מ5הטעקה בר פוהקה המד שמאי ביזמכבוח

**טהשמ=ששליחא,ק
ה טיוא .מד"ו ט  "9 4 מ ש  

ש טןל א % י  ן ממה  ע . 1  

ט דשץ ל פקממ" 1 ש  ל *מת 
ה צ קא ת ק ההו ק  ש *י דת=  ה ח  מ". פי%

 ת"
ק ט *ו  

 וכן התשס-ש צמשת ספני מאר 'מם מישהיו
 התוסמות אמרו הבונה ובפ' . כלה במסנהאאמרו
 ממהקה שלסד שם אומר אלישר רבי שבפרק'אע.מ
 חככ4ץו מלסמור ורבו שגדל ער עסק שלא הינונדול

ה ימ**ק דלבנת עמ וש גה*ם דגמכרם היו סאאםוסדחזו  "ו . 4נ1ו שד " ח 
 ובנמהמץ עזה בבהרח דלכות כש%ת פלשידע

 שלא ש" גדו*ת תידות שמות הץ ליסווים
 ח:ק: היכףדו עקיג,ו ר' ככע מדחז'ו על כיעבירדרה
 בשק הגומווץ(ם הנ(עיוה 'דעת וכבר . מארההף
 כ,ת חאו . ד4?דוהו מפני ונננע וינרכוהו להוהב
 ופירנמ שטותי לו וגןאו ג"סי גמ4אל רבןבשייב
 פטע4 וכן . שברכהקו אלישור ד' פ' בשבתרש'"

 סומ פירוש עצכצ ההא מירמו  ~שד , נרהבתחלת
 בחלכיד סתיחא גממאי מסנחת פידחסו4ום
 התוטש' כחמ וק . דהוומה קסא בסרעאירושלכף

-

% מ *  רלוין % א%וייו 
ש ש מח תיי ת% ל*ח י ים%  

* יעיש ממ*ו "קמ*תחשחטלם*1טשב ט קא סתדוט מןשק י מ' *  ק ש  מא 

א "מ י תיחממצי א  =קה 
א ר טיי שזס ק %י ף %ט מ  

ט  =שמש שק עץ פיו מ"ש
קשפתטשיים ה ק ת ס  ח ה  

% ק יש.עיל*צקשול ש  

צמי"חי ש ""% ש=  צ 1  טחם 
ששטשאצטאמשצימיששא

ק1ח. בש* תיח חאץמד"וייימ גשק ק יר קטצ ל גטש.=" ש פ מ % ע ש יצ *ך 4חד   
*ש,%.

1 ק יאעהץ ת  טק תמי ה% 
המושנ ש ו ק  קי גמו ג% 1" 

שיםהא.מיא4%שש"טקח1טו*י ח ש ת א ת א ש ח ב ק  
ץט" ש % ק חיש   ק"א י סשה סי"חטתח*=ד תחץ. גא" י 

ש""% " שעי אי יי ל =נ"%1ק ח שמ"ימיעעי1דא"ה " עמ".מה1א 
ט שי.ק ש % י " " ט ש ק ס ק  

% בץ ש ל"יה" .קשף ק  שאשפחימ. ג%*  ל -  שאיטח 
 דגשי**י*שש*עויםט

 סמ%"טי1"מחוס,צשר
 "משה"היהשה*ט!1יח

 "הא חא י1טשטיש"סש
 ל היה מס שמש1 מ=ומדחשף.

 אסח וק , ז*שט שמ מת ד ר % ייחי*
 ש% ה*ט מהרם מאש1 נהע ימתשם

1 !"* ואה *ותהרם  קמ " הטן 
 חה חיש%ם.1*'חשיקדס"תמר

 ההש מטן אלפ י על% תן וטטי *מק

קי מ  ס1ק עען" א*ן ,אי 

 נ-

 כחחש
 שף ממעשר חמעמ ומצק חי"צץ קנשו יקאב

 סואטרהי כטו ב',- אב דיה ונן א1חרן שנע(ובפוק
 בסוף הכהענה בירוש טצאתי נך יאחר .למעלה
 טעשר לו שנתנו לץ הראש שכהב סחהטעשד
 וכן בהוריות כראיחא ברוחק פיסתו שהקהר*4ון
 מ עקיגא דבי לןעת או . לעני קנסו ולאבברכות
 לכה! גם הקנם ואחר דוקא ללוי זדה הקנם,רם
 היתן כהעום עמ טעשר גם לו נתן סלאומה

 נטי אי . 4ילם רונכ מבשו אהר לכהןמתנות'ו
 ליפיול ינול האשון מעשר אל ווו סאתס *היו
 מאתים לו ס4קע כר כי לוה סיכע ר(לתי האני .,1'ב
 יוחר יטל צדקיץ: הוא הם'סן . צדקה יטי לאזח
 לר' גמל,ל רבן מן הנששות נטוהנה ובעבורו .4א

 שהבוריח דגריום זע4לשה בעבור שריה בןאלעור
 חמלת ובמוק ובבכורות ד(שנה בחשש גפ,לוי5 רבןלו

 עוו4!ן חננ4ול רבינו וסירש . סדג(ה ההמהחמוחד
 . פהם בערך בסחבים שממעכווו כ!!שייןכועשזז
 עולה אהצ כי כתב ז"ופית בפמם דוראן שסעוןהי'

 מיא אלא ב"ר אב ד5" בי מחכו שהק הרעת*
 דשיקה בפה-יש נץזשלכר אמר אכל . טה גוויהמ:
 בפרק סצזחי ואני . כפשויו מחכרם ועבירדיתוכ
 בפיק אבל . טחמין עביר הושכידה מיחכוהנדד
 לרבן ימ(רתי אמ עיבא ר' אנ1ר שמ י-כועשרב'

 מכ~עשר והב דינרי כסמם את ההתעע ולר'גסל,ול
 עושח פיח4 והש'" י קהוגעע ר' נתק1יר הא"בשמ
 עת1ה שמרס רש , נמה אוממט הן ,פחם

 חפרו ורה דעכורה קסא בסיקא אש . ע"בסחמףם
 שהקץ כ,צד כי צוהה דדך ו1וש מרותי לחשו
 תהי *,חחצט*חוטש. מח:עיק
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 4ונמא פתא שמר )נ! מטש בכלי מפהוהחבמה

 דרך טהלכות ו" ובפיק לי. נדררא ולא ירא רבי*
 לכלטת שהלנו זקנש בארבעה מעשה רבהארץ

 טלו להם יצר אוזר שומושם שם חיההסניכרה
 49 עוהה בן אלעור יר' וקוומע ור' גמליאל רבןהם

 הש,נך גכולטול לרכן והו:עע ר' * ואמרעיבא
 ומ' הן לקץ אמר חברנו סיוסומום סני ונקבל%2נלך
 לרבן יסוזל חנכר ע*נם סלום להם ואמר *01וו

 בבית גדול קץו:יע ר' והקה . וכו' בחששגמלטו5
 חכמה קיגשי בה סטומוה כיכוער והמההסלכות
 ש5א כוויע כוסול לה והבטו כוכיער בכ4משוארה
 בטשנה סחם הריסוע ר' וכל . כסף בכ4יתק"ם
 סתם אלהמר ר' דצרו וכן חנניח בן קההשוע ר'הוא
 לברם השנים ש%4ו הורקנוט בן 4ליעור רןהש

 דוה והוא תלכרד-ם והרבו בע%האל תווההרבקצו
 אל4צור ר' אחר . יריס%ע ר' אחר היבסקיעין
 פ?:אנו לש ריב', דיכ,ירי והנעט*יב( סי5נ%וז כי ,ל5וד
 חורה שהרבו ממלפלים חנכמם שהיו אע"מלהם

 דאפלם בחי נהבנצרו אשר והם . כוולוזבטתזול
 חלכ,יריו וחסצ%ה זכו4 בן יוחנן רבן לוכור רצוניזזבא

 כר' תלכה . בחגיגה כראמרינן וזלכ,יריוותלכוירי
 שד:וץ בכיקדסו שכוש וריא אלהמר ר' נגרקההיע
 . שהצר הצרו גודגדה בן 'וחנן ור' שמנישוהר
 שימו ר' מיתת אחר דוה מ ים'ם שד4י-ק.1נר44ה
 רבן כיחת אחר וכמ'ש למעלה שאמתוכמו

 איד דבויו לנמל ורצה . שוגתקז ברגכל'4ול
 כנגדו וקם נורי בן יוחק ר' הניחו 5א אבלמוהו

 חכם הקז אחיו ובן . כוערבע בכל בפרקכראיתא

 וקנו כשם קהושע ר' אזי בן ח:נקה רבי שמוגדי
 אומר חננוז וט(ם , הבריתות בש נונרוההש

 ובנדזז סיהוומאוהו כר בפרק נראקזא השבבהיהא
 דודו קהושע ור' גנולשול רבי בזמן הוראהשששה
 כמותו המה ו5א שנים לעבר שהלך ברכותובסוף
 ק =" ל אי לך ט"אד שק .מק

 11.שיט"שע
% שףשע ימז  ק "טע מתי עד =ל 

ש שד מי י 6ק וטש" .ש" ש  %  

 במ= ק ק"ה י טה=%ייי%י
 טקהזנשמ:ל"חש% שיטאי

אמ"שאץ  % ותע וק *ע =מ 

 מא % יק ט5 תדה"=ץ קןיה "חי1=תמה"ש,ש%ישי

 "ה %שו * ק מ%שי* קמיא י ה" י שש*רטןיתן**מ,-שת=תשעחשטק?=קקמ"
 % 'יאשי*"קה"אי*שםש

י ש ש " א % ק י ט ש מ מ צ
 % 1ח' לג :פק מאחא ש" ק"שת מי שר מ% קטעק י מ וק . ח דאת

 איק משש קמי =ט*ש ריאןהשמשש
 רב' יע%ום אופר אלעוד שרבי אמרנן 5אמישו
 כומלי בר יהתיע כורבי אלא גמר 5א והואקהושע
 אף נחמן רב אמר . חנג'ה בן קקחשע מר'וההש
 נ4ק% כיאנ(וז כורבי קבל הלבלר כחום תנינן ננראק

 שהוא כלב ואלו י הימ ומהנבטיםכ?הווגות
 פכוק קא0י לא כוכושה סקבל וההעע ונןמהקנים
 עדה עלא פ5וני טשם חכם שיאמר סאאלשנראה
 זה תבין וכן . זה חכור כ,רבו רבו הההה או4דמ
 ר' ש 2(יוכורד ככי רבו סאעינו דרבקז הא דיקזהא
 , נוחלץ עמ בפרק יוחאי בן שמעק ר' עםיוחנן
 שהוא חמש וש' י,לתו אשף נאמר קקת4ע ףוש

 סשברת סיךתה דרנום שש חכם שעיה לוגרמה
 בוךרה סהזיו סרושות כ'י על כחזרת היתהממט

 שטזקש הוה העובר על בק:יו.רחכים להםחשימרת
 גדול חכם והקז , דיבכוות בירושלמי כראיהאוזכם

 . נס לו ונששהבכורכבה
 במדכבה יודע חזה חסי הכהן יוגםירני
 עם הלך כשהמז דחגיגה ב' בפ' כראק[אהקרהצה

 וזשדת כלאכי רידו נ)( להם ושנעשה קזושער'
 ואמר זכ4ו בן 'וחק לרבן הדברים הרצהוהחש

 וולכודכם ואתם שאנ' 'ידתכם ו4ג%האשחכם
 פית4 שלטית לכת כהוכונים תלכרד'כםוהלברדי
 החא ובמשנה השכינה למני וזיושבות כחותש*שה
 מששה שכהות כומסכת ו' ובסרק . לברבערויות
 על וממאוהו טסח בערב אשתו שמתה הכהןביו0ף
 ב% בדיי 5א הרמב"ם נרוןץ והאמת .כרחו
 הגללי יוכי ר' דיא וה כי דאמד שדח%ב עלםדורות
 הוא',4 כתב וכן . עקיבא ר' חבר הגללי יום' ר'כי

 2שרבי כתשום עקיבוו כר' שה5כה  נשית א5ובסרק
 . חבהו הגללייונר

 חלרר 5א הפא היא נתמל נן שסעקרבי
 גמ*אל רבן של חתנו והוא . ם להאיד שץממנו
 ק יוחע וצן תלכודי החפיוה מן שהוא טיוהוקן

 . אשדע הבא השלם לחת שנהנשרוו0י
 משלפ5 הכצ:נכר מעץ ס-ך נן אלעזררבי
 רבו דחגיגה קכחש בפרקא שהאיך מה יש[וננר
 מרככה במטאה דורש כשהיה וכ4ר בן יחזנןרכן

 אנימ אברהם וצמחך מקים ונאה דחזמ נאהשהוא
 מה וה ש יסץ פיישןך קמש עדך בןסאושר
 ולכהז 14מר דהרומות ה' ובמ' . בזיבחן רבוסהמבדצ

 בסקו' כי חבית פיק כסוןז אמרו ובשבתבהוכטתאי
 דער כך ואחר תלכצרו השבח הין איי נמשךאון
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 החחן לכם החה החרש במקום אוכ,ר והמהלקרחז
 כואיר שהקה ני:וראי ר' ונררא . סור ובוה לבםהמה
 1יטר נהורוי ר' דאמרינן והיינו בדלכה חככרסשני
 סהץ(, נסו לאו,ר עדה ש5א חורנ לסקום גו6;הף
 .לו

"% 
מ ש צ מצו מאו %' מהגיע ה%   

 הוא האמת אכל , חשם וח לוש

 נש',יי-
 י' מ

 אלעור ר' ולא טאיר ר' %א נהוןשי ר' התונחכרה
 סי4ימר המףט הקלירי אלעו- ר' שהוא חשסרו ערךבן

 נמו פיפן הוא תמי ההא ש-מ התו ע*ובמדוש
 דדשן 1:ערקי ום'רגצ קרוב הוא וכן התמב"אשכהב
ש הרא'שאש  שנהע כמו ש0ךץ אץ וק בסוף 

 חאשונות. בג' ש-ונות לומר נהי ק נו כר זלו0י
 נ?קרית ע4ראל כ?ארץ שהמה הקוי %1שר ר'וק
 תק לא שהה הרא" פ' ש מקדשן היו ומנרוספר
 אלעזר שרבי אוממם הש . שנ' ליום עזבהשום
 בפסישוא כיאמרינן הק4ר העז שמעוןבר

 כר_
 דמך

 רוכל אבקת סכל ע*ו קראו שכ1עון בר %4עורר'
 ול'כ קרובות ותק ושימן דרשן ש-ובן תנאדהמו
 מצאתי שאנ' איסשר אי זה ש"ש נ4צזר .דסיו

 ראש' מכת, של ז' יום שזבות אפינניםבמחוור
 ג(פר כוקרית הקלוץ יעקב ברבי אלומר אניתינות'ו
 נקרא כן ועל עוגה 146ן קליר פיוש ונשיוך .והבן[

 להתפקח. קכהעא בה כהוב שהיה עונה סאשכלהקלי
 בוית מ(כרה ר' אמר נדיהאי ר' אמר רותובמרח1
 ש*ה הם רט"ה והא ונו' היבות רט'א עישטע
 ערך בן %4לור ור' , אמת אלהיכם יק חתרזממר
 רנדדים ו' במרק ברעספתא כדאיחא חביחו קודםטת
 ביכר ההת אלו חנל עקיגא לר' משושע ר' 4האצזר

ארייקשדש""עהי ו צ  טצ טשר % ופ1ק צי. ענ" מק"%ער י 
 רמ ק איד ל הש חףר %1שר י מ תםשמ

גצאקקיחי.
 בפשא עחא הכק צטעמס ק המשהף
 ניש 4וםמתתמלץא"ומיטנפאק מ" עיקש' עמאג ול עימ גצןףשהא
 ק חמא ל של מו ,טי ש4ווסןב=חת
 מיושעו חש שהה מממ לששי4טאמס
"ן".
 חח קיס חע טשו חממי ק חמנאהמ

 שטק,מביל בחרחקשק שהא ת'י
 מ% עשש ל %מ תדו ט"השששהחעעה

 ""חייספק מע%מרמ.ה%יךח"
 נשקםומקאמררשמקשמיהמצוש,

 כס1תמע % ואכ,רחי בצזון חנינאי בן חננ"הצאני
 דצנה חכמים ד' אמרו וכן . וכו' עק'בא ר'אש
 בן חנינא ור' מתא בן אלשר זומא ובן ע4רבן

 בשלאי %כיד שהלך 1 ש אף ובצק .חניא
 נשוי 10המק אחר יוחאי בן שמעון דרביהל%י
 ר' רוזנה והקה . חברם הזו קפינה בהשהניו
 %כצד רשב חנינא ר' לו דהלך נ'יחד טדלכושטעון
 ונכנס לביחו לו,ור יודע המק שלא עד שמםי"ב

 לבה. נכגר ש' ליטו שי אשתו השתהו לביעפתאו'
 והתםלל נשטתה יצאה 1ח1 5שפה סטף פ'ובאוהו
 טרגצוז רבה בוקיא ונן . ערפיה י(ברך5שם
 בן שמעון ור' חניטי בן חנינא ר' כי יבאביאת
 שנ'ם י'ג עיבא ר' ים הירה 0%צר הלכו'והאי
 ר' ונבא בסי" בתו כי חנינא ר' פל אמרצוש5הה
 ונננס והל בתו 6צ4ש * לו ו4ומרעעבא
 רמו . הרב נרסץ שיונו השלה הנש ונו'פהאום
 מעי , סלמת דוזגי טעשוה התו כיאומרים
 קמורדו ר' אם מ מהם הוק 5א הוא מאוטרם
 . חכינא' בן חנינא ר' %אהנחתום
 מעדויות ו' בפרק הוא אבא בן יהודהרבי

 אלא הוא מי 'רעתי לא זה הםזן קזודזה ר'עם
 סוסנה לא תום הראהמונה בחבורה הרבשמנאו
 הול" במנין אבא בן מהורה ר'הרב

 'הורזז ר' וכן .
 ובבא אחר הוא כ' אוכ,ר היטזי אנשים לב' בבאבן

 לא למה מאד תטו; ואמ . אחד דבר הואואבא
 גדול חכם בבא בן מהודוו לר' הדמזת באלוהזניר
 בפ' כי ותראה . מאר וניכר לחככףס וסומךוקרוש

 הלכו' ה' הומד אבא בן יהודה ר' כי אוטר טעהיותו'
 קקורה הוא כי אוכור בגכורא דל1וקר חמ6זובפרק
 טלכות הרוגי סקז4רה בבא בן קהורה ו' בבוובן

 הין לא ע' ער שנים וכושמונה שנה שבשםוחמה
 מס14 ל אסר לא וכמכרו , ה0וס מ4ינתאלא
 דרח שמהרג וביום , שנה נ"ו בתענית רצ54מיהור
 רוצה וודה אצטרוב* בן רזיבן ר' ושטו אחרוקן

 ושהוד בתצמת והיה הצה %א תחתיולטות
 טרפון רבי , זי,רק אחר השנחהחבויה

 טרשן נר' מעשח שכפעת סססכת ד' וגפוקהכוק
 דמועד ובגסדא י וט' 5אחותה שמר אפוישטתה
 כהנש חצק,ם הכוץ יד1 ר' ש הטששה זהקשן
 וחכטתו עניניו רוב פישנו וכבר , חסה4 ואץוכו'

 בר יצדה ר' מ הורטר ובמרק . בכהניםנמת-ברמ
 וצדצו וומתק טושן ר' לפני ולכה אטרנחטמה
מועוית פנע- צהבו עקיבא ר' לקץ אמר קהורז, ר' פלמנז

 5ץי
 רבי אמר ינום שרך אם אנ' תמ,ז

 כנר ובעצרה דףה הפסה בפרס אלשי כריהודה
 . ז,לנפטר
 שבחנכים. גד% 3ףק ן יקי נן עקיבהרבי
 זרה דענויה קמא ובסרקא טטונות דני א'ובמרק
 הונסיו ודור דור לו שהראה ארם וףלרות ספרעז
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 נתורתו שמח קיש ר' ש5 5ךיו שקגיעמת
 . אל חדך קוו מה %י ואמר נכרתתוונתעצב
 לחוור עתיין שאינן שבשיט י' ל סאשמרומפני
 ובסוף לחמרותקז. עיבה רבי שבקקז עחנן ר'אמר
 שכי! אחר ושרבה ואש הקן הוא כי עולם דוועתס'
 בן שכועת רבן הקז ואהריו מותו 9ד גמליזולרבן

 אהין ובני ובליטרי . 5ראש רני של אביוגכוליאל
 נ9לי יא המימים אומר עוךבא ר' יוקעוהכהנים
 ראיז' לא אם בני את אקמה ב~רסון ר' אמרמוכרן
 אמר בחצווניות ומריע אהה ברגלו חיגר אימאאחי
 לו אמר וביובל הנפורם יום נהקהל שמא הןלו

 סרצא אבינו אנוהם אשמך נרקז ס%אדהגבורה
 רוהן עקיבזו ושכח ראה טרפון ",ח*מךעקיבא
 כפוחש ממך ד"ווש כל הא *לכה ומסניםטעצמו
 כובני גר עקיבזו ר' הע! אם לי וקש,ו . ע"כמחחו
 ממתני ונא מצד כנען י שר וזזהאסיסרא
 כערע עמראל בת נסוא אביו יוסף ואוליאברהם
 השנים ומעבר שיבה ראש נפהוא כיוןאברהס
 בק,, קרינן אחיך וס9-ב כרשרא5 אמו תהוקבהכרח
 נשא שהוא שאבורנו ככי שנה י'ב יזקזחווא
 שנכמיה עד וידה הבית בומן שבוע כלבא בת%4שה
 שנים ע"ג 14 הביז חרבן אדד שנים לצניחר
 שיבען שנה מ' סיסף ובסוף . עולם רורותלדעת
 הרמנ"ם ואטר ישרא5 את סרגס שנה ומ'חככרם

 נוימו נן של נ5יו נוסא הו, ני משפמים בסוח1"5
 לא במררשות אב5 כושיה ס1הקן שחשב ביתרכלך
 טשבכז שהקז בעבור אלא שיו נושא סוהקזגישאנו
 דציב ומצ*ח וגבורות מלחמות עתמה חזע;יהודה

 , וכו' כויעקנ כוכב דרך וררש כעמהש גמהואע5י
 והחחו שנא' דון9עים מרח הקז שלא שראהווכיון
 גהל שווש ווה ממנו נתישש ונו' השםביאת
 כהית ש' צמח ורב . הגחם נמד המשיחבטע
 בכהשגה וכן , ננזע היה שנאז סרינה שםנחמות
 כהביות פוש'ק קמא הע% ובם' כויב, ועדממצרם

 חהס נויבו1 נן ממפבע שהמז ירושלכרותהם
 וה1 שנים שני שב%ך חלק ובטרק .ירחשלמיות

 וכן . קטלוה הרקע סלא ומון משיח סוזוואואמר
 נגדע ביתר כש~זרב ובירושלכר העדל בפרקפהי"י
 דיר ין טרבא עי ייזיי עתיה יאייה יייאי9ז
 עקיבא רבי ונקרא , יחשלם לנונה סמכוהילך
 ואחר ד,כל בעירוב )מלכ,ד כועורב ר'ץ בלונןאוצר
 בס' והתוססות . עצמו בטמ ורבר דבר כל ביררכך

ק % ק מ *  * טע"ה 0"זשזש
 ו""ו . היי א*שר י חא יעקזחיח ניי י' ל%ש. "ץ כ= הש ש מב%"

*ועםלליי"ץישומעיושעתשו

1 אאר. י "אי 1 ה אמתו  ש   

 מאץפף .ין"םעאפץס"לא*שר"
 מ גם א9 "י דחתה ל תשק . טתיד

 נ,. וללפ"ת ש"ק=ח%ל"ישיב
 ן נפחז ק ת ת% תסית פד נ% ית הששן
 מאם חער"עש ה"" מסש ג%טדע""
 *ן קקפ ל עןת%יו . לפתה גםמאטר 0י" ק 91א הה =שש הטיוי.מש"ת
 *ע גקשפא חטץ %נ?; שמר ט"")צט

מאחא
 בסי

 'ש טן נא7 עי7 . מףת
 ק א' "ישם וסשיישם פ9ם שממוימ
 וזמיומ ימ 5פעה. ת גם יויה שלאעו לשםסו" טיהי נפם יממ 1מה,המתת

 חן. נכותייפ"עא%לאה"%א
 עיא כתי !ילש ופק ב" מ"*ךשמשמת %4"

 ומיקמםקצ=ןיא חמת.מלסשןהש
 רממ.ומ *5שתו תומ*ה-אןגמ"%

 אש4 ומ*ה ה"טת שי % מ ,ש%השח1
ד ש"רירם  11%1 כימ "ד שטה עתטית 
 פת" וטי1 . טחתץ על מימר ס""שמ
 *מ פק עי" רמ ש ואןש ש=ת""
 ר"%קן ותו . טי נהתו * טק עמו4מ 1"" ימ סק%ך נסד תא מ שמרא"ד
 שש7 חצה שש נאהטע היך פתצה פימ1
 טמ תחהדם 70. שיז הן* ומומממ

 "חת י מ סמה שכת גמ== . שמשעשר תפקי דושץ ש ק בשקא שמ"ה שוהט"
 !ק, של ילמח קיש 4מ9"

 אל"
 ס"ק

 רבי כבוד ממני כן ורךאו אליעזר י' נ1לתלכירו
 בת שבשא ואחר . שהקז ככוו ויב"ו שלו%כררו תלטי קוא !זורקנום בן ייזווטע 5ר' אבל ,עקיבא
 שהה האה סלא בשינה שנים נ"ר =נ שמעשבא
 בסרק בכחובות כיזרהא ת5סיים אלח כק-והנא
 שנלם עמהו ל הבא ו' בסוק וביבמותאע"פ

 עצדח וש- בופסח לוה וה כבוד נהנו נ1לא לסיי
 ים ט'י נמד.וא העידת פרס ער אידזז טסחאד"ו
 נאי(ר ה9 איי י"ח עד לעומר י'ג ער וזהידם
 בש כתב כ%4מר לוזוסה י,ץ בן והכאכוןלינשא
 ההורה נ1לימד עד שמם השלם ]והקז .המכתם

 קהורה ור' י0י ור' שסעון ור' מאי ר' !קניםלה'
 ווקף מרומת רבה ובבראשהז . שכווע בן א5עודהר'

 עקדבוו 5ר' היו ת5מירים אלף ווגות יעאבוזזם
 שלו צדה שנקהם סייתה )כוה 94הר נסרק בזר%ושן
 ק*ירזז ה-' נשוי ר' שבעה העכרד ולבנץף ,ב4יו
 ירה1ן וי שפיע בן אלומד ור' שמקדן ור' יוסיורבי

 הההמ. דש1רו כל וכ%"י ועקב בן א*שר וד'הסנ!,י
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 ר' כפשזתודל עעור בן יוסף במשנת מץ רר'ומעחז
 אהד אנן ואה שנה ארבעס גן היה ויטמ'עקיבא
 של חבל * אמרו זקקה כף אמר הבאר שחקוקה
 וודטר קל דן %41 יום בכל עלהה תרי שש0דר4

 שקשע הורה רברי הקשה מסק רך הששרבעצמו
 שהוא יבו ש שיחקק ונטה נמה אחת שנמזל
 רומות קמא ובם' . י[ תורה ול0ץד חזר כרדבשר
 טסוף ה%ך ששמש הרכינס בן רוסא ר' לההאמר

 בטפר האמור ברק בבנ' ההה וההא סופו 11ןהעולם
 המח .4א וההו בוק לבני עקוא ר' אחר היההתבע
 שנים לעבר לנהרדעא כטורד עשראל איץ בכלכטוהו
 ע*ו שנאמרו ברמים נאריך ואם . דדזייםיקבוע
 תכוי . משבחיו קצת וכרנו %4א הספר יכילםלא
 וכוהקינות כלכות דדןוגי בטעשה תטעה שלאוה

 רק עם 10הץה מהם שנהאה במחוויםשכתובות
 שטשן רבן כי כן ואינו אחר בהע גמ*% בןשמעון
 ורבי החדבן ביום נוש-ג וזזושון שהוא גמליאלבן

 בומן האחרונים יף . אחרי שנה מס' קיבעקיבא
 רוצה הבית ידבן אדד שנים ע'צ בוזרשנכבשה
 ורב' וש-ד'ון 3ן חננהה ור' בבא בן ההודה ר'לומר
 והקב"ז , הסו0ר ישבב ור' דיצפ'ת 411סימא'
 רורות כמה בסוף עקיבא ר' טרבא למשהההאהו

 ר0-'ו ושטע שותת י'ת לסוןז וישב כיש"והל
 מסיני לבושה הלכה ואטר י טנין אהמדיםוכפתהוו
 ווומר כמשה ואוי שההה וד1אהו או כהעהשמח
 קהמר הקב"ה 3שה" ה" הה יך ש טענב ט'לוה
 קק % ש רורקי עקיבא ר' תדהקה לויתיותכו(ר
 חוור לכעםה לו אמר ואו הלנות של תים תל'וקט

 פיוש בנוקולין בשדו שוקלין שהיו חהר4מהולאחורך
 של בנ,סחן' בשרו וסורקץ שוקלע הקצבץ מקו'ח4,
 במדתמב' עלתה כך ואמר שכו~ז וזו תור' וו אמרברול
 . החפלע בענע הקומץ בפיק במנחות וזז כל .לסני

 ט1ו פן שבש חורה בל כי נן פי1א1תראה
 . שטעון רבי ס0יי סתם ההורוז רבי נדשים תוהתיל סי5רא סתם כמור ר' טתמתין סתם . לנוהיתה
 פהזוא וקרא אחר הארוינים סנוים שמ הםכי

 וסתם ררב. ססוי שאר ~זלטוד ומדא כהניםתורת
 יוסי רגי שלם סרר וסתם , נחמיז ר'תהממ1זא
 תלמייהו רכולו;1 משום עקי3א ררני א4מווכולהד
 פ"שר' ש שאף המשנה מן וטתם טודר לר'והויל
 שלם ז%כות ובעל יוסי. כרבי דלכה יוםי ור3יכשדר

 בסנהרר,ן מ כלל וה ואין . יוחר פ'רנשו ?אובר,זות
 אמר גברא רקפל ד(מא בר בענע מטונות ריניגפרק
 סא'ר כר' תנא ת סתים רלא היכא כ"4 ה:י פפירב
 כ.איר. כר' הלכה כואיר כר' ה:א לן רסתים היכאאבל
 בכ"י :מזא לא פה הס:ורי(

 וכוקש עניו ההה עקיבא י' , המח0-ש 0צווק
 קדהדם פרשת ובכיפרא . .בערכין כד4ותאכווסר
 ואוץ שכרם על' אמ מעי גורי בן 'וחנן ר'אמר
 רבן לפני ץי ש עיבא לקה פעטים וה' מד'טרוהר
 יודע היתי כך וש ע*ו לו קוש נ1ה"תיגכליאל
 הוכח שנאטר סה לק"ם *יאהבה ביסיףשותוא
 של נמתדמ ראשונים סל לבן ועוד . ויאהנךלחנם
 זדש של כסתחו אחרונים חשל עיבא ר' זהאים
 סדקית בוחכו נקב וכמלא י שכעע בן %4עור ר'וה
 בנ51ום ונכנם לפרדס נכנס עקימו ור' וכו' ~וחנןר'

 'הווצע ר' וכן . לשון ע' יודע וההה בפלוםויצא
 רסנהררין ק0א בסרק חשי( פ,רש כאגשר %4יעורוי'
 כד4דתא פעכיס גששה גר% ששר נתעשרוהוא

 בת ונשא י הטבושל טן הנודר בפרקבגררים
 הרשע רוסום מורנוס אשת כן השחרי שבועכלבא
 והירמז שנתגיירה ההינל שחרש מהיונים גרולשר

 להלכרדיז עקיבא ר' וה וניבא גרול. עושר ועםיפהט4ר
 פתח והוא השטים מן טתשגח ההה כי שהההקודם
 מר כמו התוו לא הוא אבל , חותנו לנררפתת
 לברו הת'וו לא ןהחע לנפפיה פתחא רפתחזוטרא
 ברגר רנוגע בירושלמי כדאק:א ברגר נוגע הההכי

 ותק , עצטו כנררי להה רהוה לרשץורו יכול14נו
 שמעמר עצטו מנדרי חוץ טודר הנודם נל3מע'ם

 תלכרר אפ%ו לו כץוולע אוזיס אבל רברד הזללא
 והא ששת גר 'צחק טר' כל, בשאלות וכן .חכם

 נקזם אס תירושןם ו' יש בנולר פותחין אעראטחק
 . וכו' רסצוי נהר או , מעקרו :תחרש 14מעצטו,

 מצנה והושות צפף ה% מאמר מבותותראה
 חהאה ועוד . ועהןוק התויה סודות דעדיאך

 גושכושו וההה כשנתפס רומרובין 2' בפרקחסיח:ו
 ררבנן ץים נבוילת על עבר נשלא הגרכד ההושער'

 ח0ץ רעת ש אעבור %א שאטות טובואמר

 קיוע הוא ונבר . הא=וץ ונבית ובקמתיהחננים,
 ר3י נשמת ל0קלה שאמרמ נטו ק1השמיעזו
 כשיא ש רבו א*עיר ר' של מק%חו מת וגםאלהמר
 רחזה ואינה שבות בהזאה פסח" פל מההלנהוטתן
 רנר שש הממא ש המיה סם' דיעאה ר"ידעשבת
 ר3י . לו והפיב וכו' שבת טערב לששותהטשיפשר
 ייח בשחיטה הושבתני כישחקיה עיבאאליעזר
 ובפ' . %4יומר ר' טיחדצ בשעת לו אטר ונןנרהתו

 וכן ב:ךכ(יע עיבא ר' 0שנהרג  שטחוו! מכ1סכתר'
 רבי של כיקוטו צר טגרל שהמה ועיוא רוכרנקרא
 חנינא ולר' בבא בן ההודה לר' דא4מועה וב(והאבהו
 לא ע1בא רבי על ודרשו בנרההם וקחמ וש-דיוןבן

 עטל ש4א או הגי ע4 דעשוד סיעא ממנינהרג
 שנאמר המופת על אלח נהרג לא כהו בכלבתורה
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 . דועות 'ואה נטלא כדי למומת %ם יחוקאלוהמה
 שלא ביהודה מקום הקז שלא חיש %צ ענרולא
 בן חנינא רבי כשנכנס וכן . הרוגים שםהיו

 להריגה, ו16שתו שריפה עיו גורו 5כרנותתרריון
 . ביהר ענין ונן בבא בן קזורה 5ר' כויר וכן .וכו'
 נשמת קפו מחו בסוף שמנש רנועשה שםועור
 עיבא ר' בן שמשו ר' ושמו עקצא ר' שלבנו
 שהחא ואמד יסראל כל לו והסשרו גד%ח:ס

 סוהקז הבוו העו5ם לחי מימן ננו מ 0דדעמנוהם
 נתן דר' ובאנות . לרבים וינה תור" יימדחכם

 עקיבו1 ר' למד כיצד בארוכה יושר נן יוסיבמשכה
 בנים 4ע לו תיידו מאד עני ה4הקז שנה ארבקןםבן

 יץ %סוף 4גמהו רח5 אותו שמרנסה איאובנות
 שזזטה תעואמ4ו- ברבים לימד שכה ט' אחרשגים
 בסולם לכוכותו ועדליז חהב כסף של שולוזנותלו
 אאי לו נפוער בן אש זהב בעהי וו1שתו כסףשל

 רבי חזטו . חזערוך ח,עב'ש חש"י לרעתמוהו
 רבן עם שהוש ימים שהאתך קרחה בן"תושע
 עקיבו1 י' ווה . רבי של אניו גכלשל נןשמעון
 בל,7 כרזיתא סלכות הרזגי מעשרזז דואשוןוהחא

 אדם זדן כלכות הרוגי שמעתי מרימותובהרגה
 וחבירו עשבא ר' לימא אי , גמזזיצתם לעמוריכ%

 והעניא ב' פ' ובסוף . לוד הרוגי אלאפטרמא
 רזמ'ק פי' נלודקיא ופשם %חינוס "רגטת-נוס

 דאמר' והיינו לוד הטו %ודקיטו ויו גמורסצדקים
 כלך בת ידי ל שנהרגו אומרם ויש לורהרוגי

 א5ו ואמרו ישר% ל שמר וגורו דווגהשגמצאה
 אבל . נלבד לאלו ודוגו עמראל 5הצל דוגנוהאנו

 הרוגי הם ואיו שמשה כי נרוש הדג נש-ךבקזזך
 ס' בסוף מורינוס יום הוא בארר בי"ב שנהרגולוד

 נת ש רשש שכתב המשיה שם ומבש .דתעניות
 פפוס נשאמר כת4ק סי ולא הווגה שנמצאתמלך

 אב5 . לרש'" סלע החא ולודקייא בלודקיהאל%ינוס
 נתוצה היא '( לודקשא כי נראה הקדש כתבי כלבפ'
 בפרסדז פושק נאשר נמנחות וכן לר וא-נהלאיץ
 כתב וכן . אש4 כבהמע הברכה ובואת יעקברעןי
 ואמינה פעה שאמרו נמו שץ אימ 4רש

 לן לקע4 רש וק . אדם בשר אונלים לוךםמא%
 מושכי %וד פ% המסוק אמר ונן ללוואיעצמו
 דרך היזה אליעוי ר' בה שהקז לוד אש .קשת
 לשני צררן ה4 הגמרא וכפ' נררושלים אחדיום

 ממומת ד'גי פ' יחשלמי אמר 9ן ובערד .דוסברות
 ווה מעכודה חוץ ייג מ% יענור המשדת של

 ספני א5א הים קוי הדועת הש הלכנק גהרלר1(
 אש בערך כנ"ל קראוה בבל עו4 ססשוה ל%קוא411

 . עצ', ..חטוחלשת

 לבין בינו הדאודת'נאא , דמים ת4סיכות ערותוג4ו
 , לו ע4מע אל קלה כושוה אסילו גרבים אבלעצמו
 בכ4 בים להם שנתנו אחיו וליינוס פשסכגון

 מתנוון לא אמר סהם קבלו ולא צבועהוכוכית
 בלועלמי ונן . ארנונז מגב' אלאמשמדתהון

 שנתנו ולולינוס פפום כגון ד' במוק שבישתבמסנת
 %ל בטיק התוספות שאומר כמו וכו' כרםלהם
 פיושת רבה ובראשטז הערק-. לבש סיוע וזהגדול
 החרבך אחד חננקק בן קזושע ר' בומןס,ז

 אב' כוורץמס ק"מר י ל הסקדש לננותנשרצו
 ער מענו נורפין ופפוס %%ינום הוטרבואדרינוס
 להריגה שהוצטווהו בניעה ברכות וגסוףשולחנות. פ,יסי כורטזין גולה לעולי מספקז והיואנטומא

 הלסידיו לו אנוו מנרן טדה שמע קוץאת %ןהקז
 וה מקרא ש כאצטער הףתי יכי כל להם אמר כועער
 שבא ועכסרו נפשך 19ז נוטל חשפלו נפשךבש
 בחים הלקם להם אמר מהלד 'דך כימתיםשכרה וי תורה וו השדת כלאכי אכ,רו ץ קיימנו א לאלירי
 סיצאה עקיבא רבי אשריך ט1מרה קול בתיצתה

 על במסוקות בשרו שסיקו ושם נאחרנשמתך
 עם שעסהז הוייח יהודה נן מססוס שם ונןבחל.
 ווה , בתורה 'קרזי שלא שמר כשגורו עקיבאר'

 מכברים טחיו גרול וחכם גדול ארם המהמפוס
 וכבר . דבריר4ו תנא הוא חלק ובס' בעבורולישראל
 תיכרדו הגרס' ק,ושע ר' כי במדוש יש כיירעת
 הזוסורי' לבית כשהחוירוהו אותו קבר ו"ל ואליהוהוא
 שבפו5וז כבודו כ,שום אלקזו 5ו ואכ,ר לקוברושלא
 וגס . כ,צוה מת שהיה בעבור אלא הקז ולאכהונה
 ההז כפוסא' בן ויהונוע ת5מירו היה סנחס גןחנן
 גיקיע ע4י מכריךן והיו רבי בומן שהקקחתנו
 ד' ובמרק קדושין בסוה . וכו' עקיבא ברביהט:רו
 סבטיון מהר דושע רופוס למורנוס אמרמיהות
 וכל וחול אבנים גטל נהר ופרש"י השבת עליוכמן
 ושמת ו3'ום . ונח עומר ובט,בת הולך וזוקוליבר
 . השכוש וורח הקדוש רבינו נולד עקיבו1ר'

 נבר %ויא י' הכהן עורק בן אלשררבי
 5י1 לבלך מתן שהקז עשיר שהיה למעלהאמרנו
 כועשר זה חאינו שנה ננל ממעפר עגליםאלשם
 כועשר .וצש% נ4יא גורו החדבן אחר כיבהמה
 שנים "א בן וכסזקיה תקלה לידי 'בא שלאבהמה
 נטרא שויה החרבן אחר %נים ה' היהשחות
 ובעבור הועטפהע סירשו וכו גכ%ט% רגן ועודריב"ו
 ברצץעה בשבת שיוצאה בפרה בשכנוצ כיחהשלא
 אמר י( המכתס ובעל . שמו ש נקראת ק-נקקשמן
 וגקיאת זירסז 44שוצ אומר בירושלכר ב' בוובבים
 . בע"' חסר בענליר ש- וכו' חסכחם ובעלי(
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 ]הגיף,ן. נעג5תי. הח1תם לו4 נשמשון נמופיתו
 מניא דיזשובה פהד חכמה ראשיזססר

 ממשז אחת טעם חמנא י אמר איו'? שטתכוסכת היהת51כי
 בפיק הו4ו ונן . ענ'ץ[ הצומות טן מרגיווה14הךו

 ב5וי מנשה ע1מעאל רר' מנילתא ובסקא דנשהב'
 ומהה בן %4קןר ר' של בני ע1טט"ל ובר2'זזסרר
 סימני לו ונ%רו הנטר4ית כשקנל שנים יח בןוחו4ו
 ובירושלמ' . שנה ע' בבן אני דיץ שאטר ערטרבה
 פלא נראה %י שנים י"ג בן טיהקז נפיון תכרדפ'

 אני הרי שאבי- שנה מע' יוהר והק? ר5שפוננקה
 ע' כבן של בוה רבר יא והירת1לכר נינה ע'כבן
 ין רוסא ר' ליה אמר ריבמות קמא ובפרקאשנים
 %א שכור שיו ז,ברנו לשרהה לו מ1 נןהוכינס
 וחכם גרול עסיר היה אבע. שגם נעוב צריקראקזי
 שטעק אהי לשמעץ מפץס חזה וצריקוחסיר
 גדול ו'רגמן הקז אלעור ר' חז בנו גם , שרה7אדו
 והעז . ועוז1ר אבות ווכות יוזומ רורו זזמזולא
 ב' גכלשל ורבן נש'4, שנק~שה אחר א' שבתרורש

 שהחררו אדך ביישלמ' נשחפו תמו- ופ'נובתהה.
 לאב עורהז בן אלעור ר' נטואר נמרא גמ*אללרבן
 יהככוש ושבחי . כערולתו יווידוהו שלא כריב"ר
 בר ט17דזן לר' !7כוובהק רבו ח7וא מלסמוררבו

 ןלמת הגרח: לץ בשכים של קופה ונקראאלעז"
 שונה בהלגווד שנזכר כיקומ שבכל ודע י רברוכל

 וסמרא הלכתא תני טלונ' לברה הכושנה המודלכות

 עורה ר' וה אלעור לר' עשירי והמ7 וכן , וכו'וסמרי
 אכוץ המנחות כי בפ' כר4דהא ודהשן חכםשויה
 אבפוולס ררבי בריה עוריה ר' פרידז7 לר' רבגןל'ה
 5עווא ק%עיף דההא עזריה בן 4לעור לר' ש1י,ירהוא
א י אה שאיי ט נ שא חיי תשןיח שי י"""א ק י  ח ל רש"   

קחדי,דה  מ1 צץ מאת היש י 
ט ש מהיקמטתתקרעתה ק ט  

 אוייהשמ*רא יסנא שאמ
 אקהשץימאקטאחןשושן
ךשמאייאא"4יתא  איא 

 פהדה רר' בשחבע מע0ין נור ונפק . ומ'א
 לחי רורו וכ5 והוא שנש מאות אובע 5והמיפו
 לתלכררו כהאהו פעמים ת' טה01ז הבאהשלם
 יהחים גיגלה מצא פוידה של וורגו . שנעזפים

 4ומי רבי נזסן והמז אידת ועוד חשז בהשכתנ
 . ימים שחאהך נמגלהוק

 אשד ההו מ חננאל רבימ ואמר נהן הוא אםנשק ונשי נו למשל החזנו נמ "טמעאערבי
 יא הוא כי זה בראוק ואינו דגנמ7 בן ק;ה1צ לפראו
 . אישע בן ע1טעאל לו' א5אטדה

 בשבת שואל בפרק קרחה נן יהמשערבי
 במעשה שם שסטוה1 כמי קרח עצמו ז7ואטוהמץ
 שם ע5 שהוא פירש הערוך נש דודים.א1המין
 נכורות בסוף נראיוזא )ךח שנ)רא עוךבא ר'אבו

 וזוץ ז,שום כקליפת עשראל חככה נל עאי בןשאמר
 . נכורות בסוף רש"י שוש וק הוה דקרחסן

 סומה בנכ,רת כי ואמר פסחים ט-בי בשיקוושב"ם
 רכתובות ארבע ובמהק . הוה הקרח מן יעץאומר

 שנשא עקיבא ר' של בנו נוזמ1ע מעשהבריספתא
 תורה וכ%בורתו ומפרנסתו זנתו שתהא מנתש

 קיבלת התחילה וזזלקו עמרו בצורת שניוכטחזיו
 נאמנת השו להם א0ד לב"ר ומיבא לחככרםעליו
 אמיו עמי התנה קי יאי להם אמדה ארם מכלשי
 גי סבוא ו'וך נראה וכן נלום אץ חנמיםלה

 4יבור כיקום ובכל דשבועווז קכחש מפרקאנ0סודם
 דשכ!ן כפי וכן בנו קהושע לר' עקיבא ר' למז4עיר

 זכות וה נאי הקחש רבימ לו שזאל שהמץוש4-וך
 ארדמס לימט שוכה נטגלה כך4רהא ימיםהוו0ת
 בעיו'ות עקיבא רבי נטשנה אמר ונן . אניוננו

 הטגע כמי בעושר ובנוי נחיט לנניו זוכהטע:אנ
 גטיאל ק שמשן רבן 3ישיבת יושב שהו,וק
 ורבי שמעין בר אלעור ר' למנמ7ם חהיו רבי שלאביו

 כיוו מ זדה וחז . הפושים השוכר נפרקכראיחא
 פל בש ע1ב הנשיאות ח1ג"ג לקח : עקיבא ר'שמת
 התוס0ות שואל נפרק נשט! אני / עמו עיבאר'

 הוק רלא חזית 0יזויות 0"יינין תם רבינומשוס
 י-חה שמו היו אחחנא אינש אלא אבץ עקיבאר'

 ,צ אק נ%ר ומ יח נמ' 4ום שם השושזה
 נרז"ק וכן . ול'כ עקיגא ר' של בנו יהה1ע יקורם
 ושד תארע שז( זזקרדו - בן לוגור לו רהקהיוהר
 שם קזמז בטקרה כן עואי בן שקראר א' פעםבענור
 בן מ7דרז, ר' יש זקלק ובפיק כן נקרא לעולכובנו

 . אחץ זי,ן או קרח שהי: או4קרוזה
 נראיהא מ%ץ ג' ילך ומאונו אונו אשהנניה

 כוחמשה יוא מ הוכרנוהו ,וכבר . סזבותבסוף
 תענמ7 חע זומא ובן עמי בן חכטים לפניהדנים
 קטא ובטרקא שנ' דמעשר שני בפרק ננסוק

 ושכתמן חממל בן חנניה גרסא ריי ,רטנהדוע
 . נגס ובן אונו אע1 חננהז בטקוםהתמני
 עיטעאל רבי ש5 חניף ננס נן עמעהרבי
 לפני הרנים מחבעיה חהש בתרא בסוףסה%סו
 וומא ובן שא' ובן אבמ7ם שם על וננךאוחככהם
 קורם אמר לכברכה הגיש %א בחוחם סומהומפנ'

 שמעון ר' בשממ נקרז1 כך. ואחר כן נקראישנסמכו
 . הימה ובבן בתירא ובבן זכזי גבן שאכזרנוכב!ו
 . עובא ר' עם רבריו וי:יו בדעע חכנוחהק?
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 אלעור ר' 6ל חניו נתקה בן יוהקרבי
 ר' בזמן בסקיעין מההמע ר' פני לקבל גשהלכוחסמא
 . עוריה בןא*עור
 הוא ברוקה בן יוח:ן ר' של בנו "שמעאלרבי
 ר' עם אביו :כלשל בן שמעון ר' בומן רבי שלז(בירן
 . באבות האמור והוא הגל,ל' יוסי ר' של בנוחנינא

 ואף , כודג2ועדם ולף גורגרה בן יוהקרב:י
 שערים רכ,גשי אומר שם ההל'5 מרק רבסוף גבש

 לא לכהנים אלא טוחר ואינו הפמם כולחםשכון
 מקוכן' בשלשה שוערים כהנים שם היו גם כיק:צ'א

 אבי ושם שוער לף ווה . תמיר במסכתכדאיחוו
 בן במ(ורה הנמץ עם הדר בם' נינראה כמוגורגרה
 במ' בחוספתא כרזיהא הטקרש בופע והקהגודגרה

 בוכע טוערים נזמלת ש כ,כ,ונה טוהקה רשקליופשני
 חנם והיה משורר חננע( בן יהושע ר' עםו(מקדש

 מעשה מבא ובהוחות . ובחכונה במספרגרי
 בים ושפועו בספ'נה ההושע. ור' גכלטול רבןשהלך
 לו ההה מהושע לרב' אבל גנ!4אל לרבן הכעוןוכלה
 הבעק וה לו הי; לכוה גמלקול רבן לו ושאי רבכ,וון
 שנה לשבשם שעיה כוכב שיש מפני לויאמד

 בתממק האמת ההש ונן הס2:ים אתומכועה
 מילה הקיכרם הכוכבים הולכים שמהשבשבשם

 כחנ ונןאחת
 הואל"
 בנם'ע ראיתי אני ונן .

 . שנש ונו'1 אי טרש  עתה וערמבטלטיוס

אע'"
 וכן שנה בק' שתנועתם חשב שנסלמוס

 חכמתם י 5הראות כתבתי ווה . טלכות כתרבקל
 חנמי כל שתמהו הלב:ה במלר שתואה כטובאמת

 עתה וש' מההמרה הרקרוק זה ני )אמחהאומוח
 וק אלהי דבר וה כי אהר הלק אפלו נשתבשלא

 עלה עששכר כ' שמואל של ובבריתא ,האמת
 . חלקים תרו'4 והביאלרקיע

 מטש( שוה לו אמר מ י שהי'12 למהונחזור

 ניצך נך נל חנם נשאהה כין לו ואמרהספנים
 והם תמיה ואני עושר שילך ולא ב00ינהנכנסח
 אלעור ' ור גמלטול ר' הס ש יררו לכ~ה עערחםסאקיו

 ב' 'ש מ ע4 חחמה אי אמר עקיבא ור' , עוריהבן
 חסמא אלעור ור' גודגרה בן יוחק ר' בימןהחככרס
 פה להם ואין שבים טיפץ כמה לשערפיודעין
 וכור ליבגשה כשנצא לו ואמר ~בה2 בגד יאלאנל
 פר:סה להם שמקמ( נרי לחשן ואהךבם ש"םלי

 חה2בים אתם להם יאמר רצו לא בעבורםושלז(
 שנאמר עברות לכס טתן אני שרוזז לכם נוהןטואמ
 אלה פרסיז ובספף , וכו' הוה לצם עבר הייהאם

 וולתי בעשיבה גמלעול ר' שההשיבן אמרהרברים
 חסמא אלשר ח" ניי בן יוחגן ר' סהזיו אומרששם
 גם ניף בו ייען ל אש . עיקר ושןלכ,וד נוסתאנל

 רוגעשו לא וכשהוטיבן הההש בומן ההקהוא
 ההלמירים אצל וישבו הלכו ערג לעת ,התלמירים

 ואוכ,ר נכ:ס כשוההה גמלטול ר' של מרתו היתהוכך
 אומר היה לא השם קינטור שם שאז בירועשאלו
 רבי וכיצא נכנס קינטור שם שימו ביועשאלו
 יידעתם אכ,ר ז(סכהו אלעור ור' נוף בןיוחנן
 רמנבח- קי שררה לעשות מבן24ים שאתםלצבור
 , 5צבור סעועברים ואלך כ,כאן ברשותכם4מעבר

 בבית כושץרע והקז דן המ( כשלא בעוומ(ו נאמרוכן
 יחנן ר' של בתו ובני . בהמ-יות וה וכןהחססרת

 והקה רבי בהייבת היו אחוחן בני או גודגרהבן
 והיו ודבוז שמהם רבי הע(פלל וסיטשןאיכהם
 בתחלת כראווזא ראזלכ,וד נל יודעים הדושומקץם
 ט(ודה ר' תנטו ושתמות בריש וביזשלכמ ,חגיגה

 שהי גורגרה נן יוחנן ר' טל בבניו מעשהאומר
 שבוישלים טדוות כל והמז אלכום ר"ל חרסרם*

 סדעמנה צמכות מואין כ,פני ווה גבמהן שנעשין
 המרבר זץזי אבל חרומה חרומתו אע בתורםאבל
 ונן . תרימה חרומתו חרם אם שוסעואימ

 ר' של בניו מקודה ר' אמר תרוכלת ברע2נתוספתא
 סק-גרה - בן מחורה וכו'. זעז2ים גורגדה בןעחנן
 . אלישד ר' תלכיד בבריתאהוא

 עשבא רב' ת4שד ההש חסמא אעעזררבי
 אהרק בפרק סואוסד ברוקה בן יוחנן ר' שלח(בירו
 לש וש"י ומיח2 רתיבה לפני סרדר השנהדראעו
 וכן . ירד קתני נטוך במקום להתפללשכוצוה
 זזו( אלעור רבי התז גודברה בן יוחנן רביחבירו

 זה ש בוטודה ההמשנה שאמרנו כמו ומספריתוכן
 , לחכמה סרפראות וגימטרשרת תקוסותשאמר

 ג'מטרמאות שחשנו מהמפרטרם קצת טעוונוה
 רד'ץ כן:ין ככי ודרשות מסוג5ם בענין מרברגשהוא

 תורה פל גופה הוא חק כ' אטת אינו וזהוהדומה
 פירושי' נניח הגטק קן:ך שאי:ו פרפדאות לאוקבלה
 חבירז ג'טטריא אגל פרמראוה במלת שעמאדשים
 חקפות שהם שאמר לתקופו' צריך גשהוא שעמשד

 ומדירה רפישר הנרסה חנטת וצרן .השמים
 מים'ם לשוער שיודעים התלטור לקהם שאמרכמו
 הוא א כורי כוי גימטרהא, יוני לשון והואשנים
 מכאן כי דשסיץ טףרת יץ . אוץ הוא י ג ומרדה
 לחכמת חואה ונן . השמם מדות ש4רץעו
 יל וכמנים'אה גכמנסשו לה שקראו בעולותהחל
 בפח2ת רבה ביקוא כאטור חסמא ו:רךא .:בואה
 ברכו' שבומ( כמו ברכות דבוי לו ששאלו מותאזדי
 הז(ככרם ו-ירגלו שלא רברים 1ך5-וכ,ה ז(ופהשל

 ז(סמא נקיא וה ובעבהר רבי לך קורין כ,גן 9לואכ,רו

 רבי לפני יטר עילך עד שור תחסום לא.מלשון
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 בכל 4בסרם שידו 5תלכרד'מ מ5מך שה"שדש
 הבוישה בזה נוסחאחז ועמ ז~ית. בג~רחשכראיוזא
 ש למסייס לו שאמרו אחת ררך והנל הקזכיצד
 עק-בא ר' אצל שבא עד הורנל לא כי ק-ע ו4אשמע
 ופיש , לא אמר למקרב סהו לו אמןו וכןולימיו.
 , ופ'ימן וקריב ותנוי וךוי הוא ככ!ו לררישדמברוך

 נקרא צינור סייח כי אומר התפלות נסיושאבל
 במררש וכן המקרב כהן כמו הוא כי כהמוםק-1ב
 ורווב ותנוי קרוי שמעון גר אלעוי ר' וושיריםטרר

 לקרובא סמיך הוה זעירא ר' ובירושלמי .וסייטן
 רנה ובבושש,[ . וכוף חדלה שוחה שיהיקכדי

 ג4א דמן מנחם ר' בשם 'וחנן ור' לו' ח4פנחס
 והתס". בא לו אומרים אץ הת'בה לסנ' ששגרזה
 . בערט וסתס צרכנו והעה צבור קרבנות וקרב באאלא

 והוא כנמר עז הוי אוטר תימא בן יהורהרבי
 ילשר רבי כי אומרים ועע . מלכות הרוגימעשרה

 חה , ק;ורוה ר' %א טלכות דדוני מעשרה דמאק
 וולגה הסושים השוכר פרק בסוף הוא יזורהר'

  פסיום ערבי בפרק נזכר הנכבר ומאסדו ,כתתקז
%ל ש  תצפרך וזל חי שבהך עשה עעש ר' 

 ארמר ת'מא בן קזודה ר' 4לייע דב' ותנאלברות
 כי דוראן 4' כתב אבות ובמגן . וכו' כנמר שהו'

 והולנ' סתחמטת ה,ו כשהלב,וה מכהר האהנסר
 ולנשה, ש ובא הבר ז~יר ומצאח הארילבקש

 והחדר החןר לו(רוג בא ברגר מרג"םוכשהאמ
 אסטניסוחו מצד י שהוא והאר עצמומסונף
 . פנים עז הא מסך שכלשזבו
 בסירח( נוסחשת 'ש דטא ק אגעזררבי
 . דבוא ב1 ולעזר ר' הנה בזה ג"כ שכתבוהכאינה
 בסרק הנוכר עמטעאל ר' על איןהו בן דיאוא*
 סל אחותו בן דמא בן זהה דעבורדז ג' ובפ'הרהשה

 נחש מנסרכת שסת וח:ם גדול חסץ' ישכ!שלר'
 עלא הטכה זו ל בלחסרם להשתכעע העההיש

 ש דרבנן נדעש עמכמ סלא חניחו ד0ץ שלענור
 הנחפו זה כשסלמז חמור יוהר טיההא שןאוהן
 'שמשל ר' ע4ו ולוא ברבר הרגהמ ולא כאןשכוד
 'רהמ~ן זרה דעבודה נ' בפוק ונן . וכו'אשרך
 לעת'ר נהש הוכנו שלא לא בתמקז נהש נשכו%א
 ולומר עצכוה 4הפוכדן ה"המה יכולה שם ועוד .לבא
 זה מוכיר ביונשלטו אבל , וזאיש ולא 4ניגוהק

 מבקב ובא נהש טכשכו רמא נן בק;ת4עהטעשה

 רב' הניזו %א ישו בשס ל=אותו ישותלמי
 אלשר ר' ולש "הוע ר. שמו וא"נ רורושמשל

 סלכהז ריוגי מעשוזן .  הוא רמא ק אלשר ר'בי
 אלעור ר' הה רב ועדו תימא בן  ירירה ר'ולא

  לרבי רמא בן  סאמר הלחס נמרי ובסיע .אודם

 מהו נ%ה דהוחז ש שלמדתי אמ נגק'שמש4
 קזיה שלא שעה נון ליה אמר 'ונית חנמה%טוך
 וכו' סמר ימוש לא שנאמר ה4יה מן %א היוםק

 דכחש בן אלעזר י' אומר דחולין ב' רפיקוברגספחא
 בן אעץ-ץ- 'שכ,עאל ר' לו ואכ!ר וכו' נועששנשכו
 חככרגז נעל גדרן ש-צת ולא בשלום שיצאתרנוא

 . וגו' גדר וסור,שנאמר
 צדק הגר כשור ד' הוא הש4פיתוהחבורה

 לרבי כרנה עדבא ור' המובהק רבו עיבא י4כטו
 של פמו נתכרכמו תחלה מאיר 'שב ולר'שכ!עוןכ,איר
 ובוראך "יאני ד"ך עק'בא ר' לה; אמר שמעוןר'

 שר לנירון קט~ר ששלה הנזקין ובפרק . כחךמכירין
 וגמאל 5~נ(פסיינום שגילח קודם ליושליםצבאו
 ואמד בארום קמתי את ונתתי ואמר להינוקפסוק
 לכסורי ובעא ביתהה לאזש-ובי הוא ברע' קורשאבעא
 ]אמר . זה מכ!נו ויצא ונתגחר נברא בההוא'רקז
 צריקים על הרוברים צורף חרסומ .שי ממיש'ש
 אחר יחיה ק"מר שניון "רפשר אץ- אמרו כ'עתק
 ככחזה כתרוהו שכוה מ ברוגוה אויביו לסנ'נפלו

 הש נאשר ההל שח אחזו הרגם ערהדחכוהו
 ואנ' . אפר משל' וכרוניהם בססר וטוסכםטנואר
 רק ק'סד נירץ בנישין אמר לא ני להם כשדבהייתי
 כך אחר . נתגתר שזה הלפשר צב4צ שרנ'רק
 זמן כך אחר העשוי הטלכים חי זכרון בספררויהי
 וקצתס קק2ר נירון שמת אמרו סוקצחמ אמררב

 שאטר ער איו מקומו נודע ולא שברחאטרו
 י נ.ט א 'הקז קיסר שגירון הגד% הכומראגוססוין

 גם ראה והנה רתם. לומרהסך רוצהקרישט"ו
 ואץ נכוחה לברכה זברם רבוהינו דהע דיאךראה
 ובפ .[ והצרק האמת דבריהם כל מ שקזסלויזזר
 %א עקיבא ל לפני למד בראשונה בסוטה נוסלהקז
 ישמעאל ר' לפני ולמר ובא דנלם% טצד טבעוהמז
 בסברא ולניר עקיבא ר' לפני חע- כך ואחרופמר
 הקז ועוד . דדרוב'ן קמא בפרק וה ככ!ו וכןוסלפול
 וקלשתו אכל והוכו אחר הנק-א אבףה בן א4שערבו
 מ(בא מאיר ר' על יוחק ר' וכעםווק

 להצהי
 בשל'

 'כנם אם הלוי דינו שהקז ערן בגן עלכנס כריהזה
 דינו שיקבלו כרי מקברו עשן שיעלה ועשה לאאם

 אלא רבו אח לשרוף רבותיה מה 'וחנו ר'ואכ!ר
 כניו רין ומום בלי החיים באור מכנשושיהיה
 שאכורבו ככוו הצר'קים בכלל הוא הו"כשעשה
  רכלאים ובירוסא!ניי . ישו,כור נזנשר ו-י[ורוובובויז
 4מוד כו4התחיל ר"ל עממעאן ר' של הייו בתחלהכ'

 בן יוס' ר' עם יטיו בסוף ולכוד מא.ר ר' עםקרא
 כמו סופר ר'ץ לבלר מ"לר ר' ודיה , אפדתיהחושף
 פה על ברקרוק דגזורה נ5 ירע וה" הלנלרנחום
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 ומכרקין בקגסותו לא אבל בגזרות'ו מאיר כר'והלכה
 . קרושין בסוף כדאיוזא כהלר נר' הזהח בועעעליו

 הקק חלפהא נן ייס' י' קווא דלה פרקונירהמלכף

 גרול אדם מאי ררבי דצפור'ם קמייוומשבח
 בתוספחא ונן . הוא צנוע הוא קרוש ארםהוא
 * עתצה והיז מאיר ר' שחלה נשנת יצבשק
 הנההו ולא הלמירו %4שר בר שמשן ר'רמואה
 כרמי לב' מלאני לא כות'ר  נצאני אול'פ לוואמר
 לפני שירוע אומר ובעידובין . חביר' רנרי עללעכיר
 חבירו עמדו ש*ו %4א כמותו ברורו ש1רןהקג"ה
 ומראה טמא ט"י ל אומר טזהין דעהצ סוףל
 מסלות ידע והיה מהור טמא ל. ומן פניםלו

 כ"שליג: כוושלי ב0ולו מאיר ר' כתממת ,שוזלים
 וגם . שוזלים כהצל41 מאות שלסי יורעש,:יז.
 למעלה שאמרנו כמו רבו כורפון ר' '2היזנראה
 היו כלם שם הכווזכרים כל כי לכתפו ג,גיעשהעז
  הרדון נן חנניו רבי  וזחזם' והקה / ותלכזיר-בי

 בהחלת ברורק; מעשה ונל החכמה ברורי:'אשתו
 כ,פני לבבל ירד אפח(ו וכשמתה זרה עבורהמסכת
 השמר מפני אומרים ויש , אשתו שלהבושה
 של מקובה 4היתו אחות בתו והשץל לחותטכשהרגו

 ואז אותו שיכו-ו כדי דקיסר פניו שרשצם זנותשל
 מאר טה איש היה לבבל וברת הצלו ילאלע:ו
 במרתצוח. ננזנר הנית כל מומיו מאיר יהיזנשמו
 אשה לו שהע: מאה חיין ובתולת חביתובסרק
 של חמיו בן זיון בן י:ושע ר' העקי שאומראחדת

 שלא נראה אבל , רבי של רבו והוא וכו' מאירר'
 מאו(ריו מא'ר 6-בי שראה רבי שאמר כך כללכור

 . בפניו רהוהו המה אם וכ"ש לחורה וזכה ר3וכן
 שמר מאו- ר' ובא לבנו חופה רבי כשעשהוכן

 לררוהנו שבא וה הוא כר רבי ואמר שבתהוחוק,
 . מאיר ר' הוא משנה סתם רוב אבלוכו'

 י(ודה רבי עם כואיר ר' בפירוש חולקשלברייתא ואל"
 במתניזין מאק- כר' לן רסתם כיון מאיר כרביהלכה

 כמו וקורה כר' הלכה י:ורה ור' מאיר ר' ניואל"
 !הלכות בעל נגר הכים כל בפ' אלפם רבשכהב
 מאיר ר' לא חנא קמא בפ9ק ובעק-ובין ,גרולווז
 כיאד שה'ה מאיר ר' ונקרא כראסח? ר' אלאשמו
 ר' אלא שמו נהוראי ר' ולא בהלנה הנמיםעעי

 שההה נהור.אי ר' שמו נקרא ימה שמוני(כרה
 הרכיב"ם פירש וכוכאן . בהלכוה חככרם עיניכ!איר
 אחרי והענין נהוראי ר' ג"כ נקרא נזאיר ר' שש.בפ'

 על חב,( פרק ובסיף . ע"כ נחמיו ר' ביקרושמו
 ר' אלא שמו נהור4ר ר' לא תגא נהור4ר ר'כ1שנת
 ולמה י-ך בן %1שר ר' 6ז האמר' שמונחביה
 בילכה חכמש שני שמנהיר נהוראי ר' שמונקוא

 יטשו מ הייהטהשמימעק.
 דש=ק קמ פהא לטי"מ"י

שםהקהיא1וסטליטמקםא ש~י ח" %= תי סצו י4ויןמלל
חשחאהזש ע ל   רמי.אהש 

למיליטללעוקזםטלק"*מ
*. וץ שטקי =מף אוש רב , שמשן ך'אהאי

 לנחמ" ואע נהמי
 למשר,ועך ין

 רני תוספהא סתם ס1ויר ר' מתנעזין סתםראכזרינן
 קמא בפרקא שאומר 0ה מפרש היתי ואך .נחמטק
 שמו היז כוא,י ר' כי שהבשו בעבור הוארעירובץ

 אדד חכם יש שגם שנן הוסעי כראגטה רמלכ
 פסח" ערבי בס' וכן נחמיה. ור' נהוחל רבישנקיא
 וכר וע:נה שמות לו שעמ אחר מחכםכשאמר
 איט יקף גמ*%4 בן אים' שמות להם שןמ4ר4"ם
 ז%א חבעז פרק בשבת וכן נפחא יצחק ר'טצל
 נז[כוק( לר' למר לדועכ!ירזה יכול 4רנ' שבת שלשזה

 ר' שנרךא ערך בן אלטר ר' ש שאמר נראה גםכ:

 נהוראי רבי לא תנא ;טם שאמר מה אבל ,נהוראי
 שיש ביון לפרחשר בטיב בא וכו' נחמין ר' אלאשמו
 ערך בן אלעור ר' לה ואכעץ סואומחם שםסברות
 כוצאתי וה ואחר . וכו' נהוראי ר' נקיא ולכוהשמו
 רבי נקרא כ1איר ר' כי שאמרתי כמו פירש ר"קכי

 אלעזר ר' וכן נהורא' ר' הוא נחטקק ור' ,מיאשה
 יוסי ר' נז'ר סטק ובמשנת . נהוראי ר' הךא ערךבן

 %1עור ר' שאינו נראה ומשם נהוראי ר' עםחלק
 ר' עם קרושין בסוף ונן . נזמנו היה שלא ערךק

מאו-
 ב' בפרק כי המ"י כזפירש גראה וכן ",ורה ט4
 נחסען ר' בריהא של נוסחא כ"ג יחרקרסנהררין

 רבי רש" ופיחש וכו' כן אומר נ,א"אי ור'אומר
 הוא ושיבוזט בתוסמה4ו לדו גר;(ינן רא אמךנהוראי
 הוא נחמע: ר' רהא בערובין לן קיימא רהאבספרים

 שאומר מי ל תימה עיר ש'ש ]אמר . נהוראירבי
 מאיר ר' שמו הו: שאם נהוראי ר' ה" מאירשרבי
 לשון ה" ר י א מ 11 אהר בנהוואי החלשוהולמה
 ר' יש כי הןולה והכלל .[ שר' עמע: ונהורהאורה
 הימב"ם שאמר כמו ואינו כיאע- לרבי חברנחמי(
 6-בי אם כי מאי ר' על נאמר לא נהור4ר ר'וכן

 תמק: שאני ומה . עוך בן אלעזר לרבי אומ(מין
 הנל לרעה המקנס השס כי ז"ל הרמב"ם עליורו
 ורבי ה~כיו לא למה מיע4ה ר' נקיא. מא.רסור'
 . הא:שים בשמות ורהיר יסופר חכם נקראסאיר
 אב"ר נתן ורכי חכם מאיר ר' שתה הוריתובסקז
 בן שמעון רבן שביתם ושעה למשה שאמרנוכמו

 רוצ'ם שהיו ג,שים רבי של אביו הענותזןגכ"~4ל
 לפעמים כי אע"ם אחרים מ44ר לר' יקראלביעטו
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 עס וצלק בואקי ר' כי כואיר ר' וינו איע-ינ(בחלכווד
 אותו ואדצ' הרוב יל הוא שהק נאמר שצאהוים
 . נאטר נושמו בראשונה שנאמר סה כימעשה
 רבי משם שוימר כ,קום כל למעלה אמתווכן

 ר' הו4ו עקיבא רבי לפני אחר חלכרר אכועממעאל
 שדוה שאי ק ואסלו שנקקם אה ששכעשמאו
 4" טומש נשלא עזאי לבן חבל אמר מא.ר לר'קודם

 עזאג בן כ' אומר בבהרא כי ירעת וכבר .עממעאל
 רבי הי; שלא נראה ומ;ה עקיבא לר' חברתלמ'ר
 קורם כ,ת מאיר ור' . עקיבא לר' תלבררעממע)ל

 רקרתמע ב' במרק נראיחא חבריו יוסי ור' יערהף
 עודה ר' למני ~מוד םומכוס כשנכנס כ"ג ל'ובנזיר
 קמא בפתףז כראיחא עזחקה ר' קורם מת יוסי ר'וק

 כמה מאיר ר' השנה רראש קמא ובפרקאדסוכה
דורות

 ור' עשבא ר' הלכרר כאשי ר' , הדוגן אוו-
 ויב"ו תלמיר אלישר ור' אליעזר ר' חלמקיק~רבא
 ו4ונו זה כל עם אבל . וכו' הבית נחדבשביכמו
 אטוה יפה ק:ושע ר' שאציר הר4עצונים בזמןשהק(
 ר' כי ד'ן בע( כמתות ר' בס' פירש"י וכן .בויוקה

 חלמיר כואיר ר' וכן הגרול אל.עהי ר' תימץ-מאי
 . למד ומשנק:ם עקיבאר'

 יכום שהארקי הכהן שמוע נן אעעוררבי
 פ' כצף כראמרינן ממע לימוד קצת לרני לוסצהקז
 אצל ;(ורזז ללכ,ור כשהלכתי רבי אסי תמאהשל
 כחרנג%ין תלבררי עלי חברו שטוע בן אלשרר'
 רבר אלא חוחה ללמוד המדדמ ילא בקיא בע(של
 חיבין אפ-רוגיטס אומר אמייר ר' בכהפנתינואהר
 ודדישן בוףאין בקיא של רש"י פיוש נזכר סקלהעלע
 הנךמץ בפרק וגן . ביני(ם תרנג% מנק(יןואיק
 שכצע בן אלעור ר' לפני טרזהר הרצתי רביאמר

 לפניו חביב דהעק לפניו יתצב דיבלי יוסףומצאהי
 יתצבין כשוה4נו רבי 4צמר בזבחים וכן , יאויזעד
 לי חביב וההה לפניו הבב* א"ש והע: אלעור ר'לפמ
 ר' חלכהד היה שמוע גן ע(ודה ור' . לאחתער

 בפיקא כראיהא שמר של הטרה ב"של והואכשוו
 ימיו ופלא בתורה יעסקו שלא השנה דואהוק~א

 רבי זה של אויו הקו ואיי שמ(ות ושיזל* ננעזמ.
 נבעצנה מתם אישר ור' ש-ובו או ממנו קטןאלשר

דואזה.
 בסרינין מחעטף סוהען  אלעאי נר יהודהרבי

 נרים המו ראש והוא . בע";ן ה' נכלאךהמצויצ'ן
 מדלקין במה בפ: כראיחא קיסר במאפר מקוםבנל
 ע5'ו נאמר אחר בחם'ר פעשה שאוסר מקוםיכל
 נ(מנו עיצא כמוהו החסיר בבא בן ק:ודז( ר' עלאו
 הכ,ובווק ורבו . כ,איר ר' לל לסעלה שאמרנךנמו
 הגל'לי יוסי ור' צקיכא ר' וכן עזר'ה נן 4יעורר'

 לא מוש צ וטשנ~4 "מרי ש יכרם הארז=וא
 פוהען בקכאש שמנש נמלשה אלא שחטאנמצא
 לו קשור העו והען עו חלב לו ונחנו מלבוגונח
 טאאין בנשדנג חבייו רעח על ועבר הטטהבכרעי
 לא יכ,יו שכל העיר הץא , וכו רקה בהמהמגרלץ
 יהודה ר' או הוא המעסיה בזה והיה בוה אלאדוטוא
 ובסוק בחכירה כראיהא בבאבן

 ושלא קמא הגוי
 בריש . ימיו כל מעקרו שיהע: אלא חם'רנקיא
 למלוה רומה סניו לו אמחה כ,כורונה הרואהפ'

 אלא אסורין שניהם לה אכ,ר דוזירים ומגרלביבע(
 ערבי במרק ירושלמי . לו היו כטאוח בחיכ"ר

 פ0חא רלילי כסי ר' שחי אלעאי בר יהורה ר'פכ(ים
 כ,סורונא חדא חכ,תעז רםוכות חגא ער רישע:וו[ז'ק
 טלץ תלת .מ( חר םכא םבא לקז 4גשר נהיריןאשי
 או את ברבוק סלוה או את חמר שתי או בךאית
 אתתא דההיא רוחה רעאק לה אמר את חזיריםכשדל
 תלת כעחדא

 א"
 שכה( אולסמ אלא בי לית מלמא

 אביו אלעאי ור' סניו חאיר ארם הכגזת רכת'בל'
 גם כי הקומץ ובפרק . אליעור ר' הלמיר תנאהוא
 רבי שהה( מפני אולי אליעור ר' חלמו- 'הורהר'

 הנודר ובפרק , אלעור ר' ז2ל תלכמר אביואלע4י
 441טר אסקפיה טלמא שקל גורחשא לבי אדלכי

 לו ששהה ושאשתו בעלקה שמכברת מלאכהגרולה
 אהא לא ק:ורה ור' חענית רשב'צ ושגזרמיל סךעטני סץך אומר לי: מכ:צ וכר טוב צבורכועיל
 ווזסור קכיל ולא גליכוא שרדקה כסוי לק( ליתראמוי

 נירשו לא מיהו עישר לו והואה שחקתיוהמחצלת
 ובסוף . נס ררך היה וזה הר'ן בעלמא ראתהנילק(
 זההה אלעאי בר ע(ודיז ר' של במ שמת קכוןמועד
 עפרוי בפ' הוא וכן דצרגכע עקבע( בן זצנהה ר'עמו

 עמכנעאנ לר' חבר אביו אלעאי ור' ישסחותממסכת
 ורבי עשמעאל ר' לפני אחר בא רגיפין קמאב:וקא
 ומה . יוחר אפוש בעו'ץ: בו וכשנרבראלעאי
 של אביו שהוא ר'.4לעאי אק- שם יח(ר *שקשה
 קופיא הישו רבי של רבו ע(ורה ור' ק:ודזזרבי

 אחרון שדצא מאי ר' ממאכ,ר רבי שעשחכומתנ,(ין
 ר' של הלטידו כ,איר  שר' וזסה- ישמעאל., לר'לו

 כואה ועוד . מאיי בר' אמונו כאשרעצכ,עאל
 דבי לו שקרא אלעאי בור' גרול ישמעאל ר' ניכעמם
ור'

 עשכ,עאי
 מעסמת' מצאתי וה ואחר בני. * נןא

 כואוי לר' אלעאי ר' הזניר %א המ*שה זהרגים'ן
 ר' עם חולק סתם קהורה ר' וזה . בעיניוינא-
 יץ הרמב"ם על וחימה חברו,שמעון

 בזאת שהב"
 במע והביאו יוזשי גן שמהץן סך' אחרוןיוחל. סזהיז נתן ור' ק:ודה ור' יוםי ור' מאיר ר'החנורה
 בששת ודאי וזה רבי עם שמעון 6-'הרביעית
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 האל בומרת ולכן יסדוזלמוד הנראה כשמסורסס
 רולץ קמא ובסררןו . ההסיר זה אחר מיראביאהו
 לכשירצה חכם עזורה ור' בבא בן ט:ודה ר'שסמכו

 רש . בתיוי מהים בניו שהיו ברעתולכערת'ז1ב
 האומר ס' ובסוף . המרברים ראש טוהואאומרים
 מאו מר' יוחר לכשיצה חכם תוסמותבגי0וע
 מתון מהודה ור' ומקשה חריף מאיר ר'ודלמא
 שחש ווש'י . הויות בסוף גוונא כהאי ונןומסק

 והוא חכם בדבריו וסתיץוב מתון לה'ות10רוצה
 , בונררים ששי ובפרק במגלה טוסון ר' לפנ'נמצא.

 סתם י( יהורה ר' הוא ספרא שסתם ידעתוכבר
 יה חתה4 הש י', יהאת יגפה עיבא רר'א4מו
 חככדם ששה שדיו אלעאי בר קהורר4 ר' טלרורו

 ר' תה . בהערה ועוסים אחת במלקזכותככדם
 בורפון ר' לסני המגלה קרא קשן כשהק:עערה

 חזננק: הוא לכור גכו*אל רבן לפני בקכזלוכןשכוכשיר
 גכלי%4 ר' הבונה בפ' וכן רכוזובות ח' בפ' עקבמזק
 הגלילי יוסי ר' משום אומר וכן יערה ר' שלרבו

 נמסשן ר' סתם הוא יוחא' בן שמעתרב. . רקמאבפ"ה
 שמעון ר' שאל בססחים כראיתא יותאי נקראואביו
 לו טילמד האסוחם בבית אסור מ1הקה עקיבאלר'

 ומוכיך אבא יודשר אומר אני לאו ואםתורה
 . וכו' לינק רוצה כהעהעגל 'וחר לו ואמרלמלכות
 עקיבא 4-' כוובהק וזלכויר העולם בכל היועח:וא
 בט' גכול,ול ורבן ה:העע ר' בזכון ג"כ תלכררוה'ון
 שהוא אור יד מרוש הנק-א העים לכלהמאיר הויי ספר וכן , הוא ספמ וסתם השחרו(מלת

 שדיא אלש שמו ל כנחע והקבלה החורהמסורות
 תלמו'ו ותלמירי ובנו שתלכץדיו ניון עשאולא

 סוהסשנ' שאמרנו נמו ממנו שקנלו מה עלעפיהו
 , עקיבא רר' א*בא כולהו  ותוספתא וספףוסמרא
 1( מס' יוחר פ'ו על נעשו דימפרים שאלואע"פ
 יוהר הם הווהר ר0ץ יה וביבור . נוהזו אחךשמץ

 המשנה שראי האדדונים ר0ץ הם כי44מתחם

 דשקלש וכירושלטי )קה והנממש המנחה: פ,י " )הה, מ4,וח דגי סוריעא חיח ות ,הודח רןי(
ק .ט"נ  . 

 חלשץ שה לי =אח ש= . שה 4ץ שעיל1(
 נעשו יחם , וטטרי ספרא טשמז הספרים עלמוסב
4 יד הלפ ל שמ   שט. . 

א ש י ב א  =ה ="ט ייטוקק
ת מח הש פשם=םטממ א ל מ  ט  

ש פ ש ל ש ק ן* ט א א ש = ע ד  
 בס' לקדורד שרנל כדרך רשב"י של מיושרשהל
 . יענ"ז .ית"ק

 ונתגלה שם סהמויאים זמשוים הלנזתישך
 . ראחזו3( טלא והיא,1 דומב"ן אחר הספרזה

 על יהלוק גמלא שהרבר בעעראל מוסכם הואוכבר
 מפורש שם ומציוו בתלכיוד ממווש ואיןוזוזלגווד
 אע"פ ל הבראל גאל של אמן ככ!ו אוחושכוקבלים
 ורבינו גרולות הלכות ובעל חננאל ורגינושרש"י
 לא ז'ץ ובהרמב"ם בתוססות אבל , הזכיוהויעקב
 דוא"פ שפסק נמצא ברכות בפסקי אבל ,נכוצא
 הק 4 ש*שקע נ(עודה של בקדתש וק ,כרש"י
 פוטריך אוסר והרמב"ם , בתלמור מסורשסזאינו
 בי טעם ונתן צריך שאינו אומר שדוא'שאול'פ
 וזה . ליום הוא כן אחר בשיוש ב*לה ר' שהחאככוו

 אחת סעודה 44,ו יש לא בל,לה כי זלושהטעם
 חוחןר הפסוק סדח1ת סעוחת ב' זייבוביום
 ודרטב"ן חואב"ר וכן גאון במואם לא כ'המוער חי יל גתפק~ן וק , לץ דימב"ם לרעתמסכים
 סגות לועחץ אנו ממורש 4רנו סלנו נב*ובתלכיוד חששל,י המצות ססר מבל חוץ אותו א0רושלא
 שהרם2"מ הכעון ברכת וכן . אסור שהואהווהר
 . כו' שטעונה פסק והראש כוס כויונה אינהש(ק

 בג' אם כי בהזיר כוס כועונה סמונה בזוהרומצאנו
 גושם המחברם כתבו וכן אבות הג' כמובזימון

 בן יחזנן רבי עם ג"כ הורה למר והוא ילהושל"א
 דובה כזקרא אומר ובגכוין רוךרובין קמא בפרקנור'
 4זלברד'ו ואמר הלכה ש4לנם הרבו,ם כלושכח
 ר' של גורות'ו מחרומות חרומות שהם מדוחישנו

 ריבמות ו' בטרק פאומר מה ירוע וכבר .עקיבא
 עקיבא ר' שבא תלמק-ים אל הכ"ר שמתואהר
 ורבי מהודה ר' שהם זקמם לה' ר"ל 4יתטוליטד
 מרן' נסמך ל'כ והוא התורה, העמירוהשתזם שכשי בן אלעור ור' מ4לר ור' שמעון ור''וכד

 ליב בסרק והוא , רב' של רבו והוא בבא בןק:ורה
 9ד וכו' מעשים והם עליה בני ראיזי אמרוערבה
 וכי הם אלשר ר' ובנו הוא הם שנים אםשאמר
 בן יותם ואם כורין וועולם לפכ,ור יכולים בבטהוא
 . העולם כ!שנבוש לפמוור יכולים עמהםשקהו
 לר' לו נתברר מ כתב ספיר בערך ד,ערוךובעל

 עדהו ק ויותם ובנו הוא ר'ץ השלשה אלו כישמעון
 לעולם להם כ,השכיר הזה בעולם שכר כלל קכלולא
 4 להגין הצרישם משאר יוהר זכותם לכןהבא
 לאחץו שמעון ר' מוכיר רבה עב=שית .רף-ם

 כשור שכברו אלו וכר ואח, בזוהר וכןהסדלוני
 בנסים מלומר הקץ כי ספהיסם הוא וכבר .לאבק:מ

 ועא לרומי 'שואל מארץ שבא בסומלוו שנזכרכבי
 שושרו השמר וביטל חבקץ 'וס' ברבי אלשרור'

 אצטדובל בן רויבן ר' שבפלו אחר שכ,רלגזור
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 ע2יבה חעש דוה ושם . עדדי טזהששהמרוהו

 דבן מענאו נוכר המם בדומי דוש בן מתשואיש-
 ני רסיו ינלו לא הומן ויכלה שמעון ר'מגומ: והויזי הקעד בת בגוף ונכגס טור סיהי:חבליון
 השמד מחר מפני נטערה היו ובמ סוהוא ידעתנבר

 שלם יעקב יבא בפרגשת רבה גבראגפיתכראיתא
 לו ווימן ש:ים י"ב שם והע; כ,ולעדן בכ,הובפרק
 הה: שבשרם ער לונטרם תפלה  ובשעת צוארםעד בחי יושבים ערומים תדו . חקרוב כים מעץ ההקנ'
 בא ודה ו'ץ ואלע:ו , וחבורות גוכ!ות לץ פקץפילי

 היו הגיזז בפולה שכבר מהכוערה וכשהמאואליהם
 שהיו אחרת שנה לבוידה שזןרו ער העולםשורפים

 האכור החסיר יזלר נן פנחס ור' , ויצאו שנים4צ
 בנכדב: הטלומר הוא רבי עם דחולץ קמאבפוקא
 וועהקק מרלקע במה נפרק הגמוא כסי חתנוהען

 שנפ5 מיאה ומוה , שמעון ר' קורם גדלחכם
 י( שריא נחמז וטזהר חותמ ושהץ: נגטרותטשת
 שמעון ר' וכשמת ימים ושהארך שמעון ר'דרתן
 שבאו סבא המנונא ולרב שוו ק סנחס לר'האה
 רחול'1 קמא נפרקא והתוט"ות כהדדם. שמחו%ווחו
 או השיבו ים של ומר שם טירשו הנהר לובסוחלק

 חלק שלא הסיבה מה בלנו כץאמב הה: סנחסר'
 רע"ו קמא בם' לוה ורוכיה לרבר לנהר לשון הע;אוז
 ע4 בר24ו שמים סאשמר דוודיטו בן אלעור ר'ש

 ווזז בעבודה שם חש"י שחש ונן . ע-נרחכמם
 אומרם הם כוה אימת שיוזן נסרק נמושהוא
 נמה נם' הוא הסערה של המששה וחז .וכו'

 אחת בטשיה נקברו אלעזר ר' ובמ והו4ומרליק'1
 ובתוספהא הפועליס את דהיוכף בפיקכדאהא
 הוא את4 שויר בן - ע:ודה ר' כעשם אוטרישל'ג
 רבי שמת כיון תמץ: ואני . שיר נן סנחס ר'אח

 היה אק- חהנו שמעון ר' קודם שוי בןסנחס
 ? רביננית
 סהעמר מה המען ואגי . דצפורי יוסירבי
 הוא וריא לצשורי עלה יוסי ר' מילקץ בכוהבפ'

 נצמוף אניו חלסחא ר' מ נציפורי היוואבותיו
 חשש ונסוף . ח4שהא בן יוסי ר' סתם והואהיה
 תרריון בן חננע: ור' בצשוף דלפהא ר'השנה
 ר' כ' רסנהררין ב' ובפ' רתעויות ב' בם' וכןבסימין
 , יוסי ר' דלא עולפ סרר וסתם חקנות תקןיוסי

 דיא סתם יוסי ר' ווה . בצשורי כיו הזב: כלודרש המררכי לבית נכנס דלפתא ר' בנו שמתואע"פ
 חי ודה והוא במשנה סתם שנזנרו החמשהחנר
 יר,ודה ר' שמת קורם אנל מאי ר' שמתאיד
 זראה בם"א אכרא , רבח אררא בשילחיי"הי(

 . .עב"ץ . רפב"י של חת:י קיה כרשב"ישי'א

 הנד4ם( וזה-גש דסוכה בפ"ק כדא'הא 'זס' ר'נפטר
 והץ: חל0חא בן יוסי ר' ההזבהלכ!ור

 חסה-

 גרול
 י"5 עמו דנמוקו כ,שום חבייו נגר ככ!ותווהלכה
 נכץ(נץזין נץ שהתמאודי מי בם' כר4רתאביעכע
 התקב5 ס' בגיטין וכן כנעתו הלכה בגרייהאנץ

 בטלה נסתנל לא שמימיו כתבי ש ונפ' .בסטו
 ודברים דלוקו שפת ביתו קורות ראו ושלאשלו
 וארזים גרולים חננרם ננים ה' לו והיו . שםרנים

 לעסוק בנים לו שע:יו כרי ושנה שבע5בהערא5
 אותה וינם פחשת אומרים נמרוש אנל ,בתווזז

 מצות נהם קיים יא נרננות נלם שהיונלי
 אלא כ% ע:נה שלא סדץ ודרך יבום מצות רקעונה
 אלעור ר' שמותם ואלה אחד בן לו ז:יה נעילהמכל
 כדאיר4ו כ!צרים של לאלסכנרריאה שהלך יוסיבר'
 שם וראה שכועק ר' עם לרוכמ ו:לך וכן חלק,בפ'
 כעבת קרטמ נפ' במעילה נדאהא והפרונתהציץ
 ח:שני . נרומי סהווה ט(נ הרואה ובפ'וכיומא
 ברבי אל"יר ר' של חמרו יוס' בר' ישמעאל ר'הוא

 בשר ובעל שמן והקה הקדתמ רנינו ושלשכ!עון
 רבי והשליטף . שכ!עון ברבי אלעזר ר' חבירוכמו

 יוסי בר' אבטולס ור' אביו כשם יומי בר'זלפתא
 ונקיא ווררימוס עצמו והוא . יוסי בר' כ!נחםור'
 בסיפהא ונן . לוווד דומים ופנע מאר ימה שהיהכן

 מכוסכה י' ובם' . יוס' ר' בר ווודימוס ר'אמר
 בחיי מת יוסי ר' של בנו דלפחא ר' נישמדדת
 . ההוא ביום מתורגמן 'רי על יוס' ר' ורואאגיו
 באוו זתים היו לא יוסי ר' בימ' כי רסאה ז'ובס'

 רבי וזה . והזתים זיי ההרצ שאנרר'ינוסישראל
 להם המה החככרס שרונ עורות מענר ה'היוס'

 טוממן בטה בקך מאידים. יההנו שלא כדי4ימנות
 ואמר הוה שלחא אבא יוסי בר' ישמעאל ר'אמר
 ההו כי שטשוה ומה . עלע:ם לישב עורותלהביוו
 יום' מר' שמשן ר' נששאל דלפהא בן יוס'רבי
 ולשמשו לחברתו בנו לוסרתן

 ליי
 שלא לרוכ!י

 ר' מה רבר ש שאם'כעס  פייעמו יוסירצהר'
 שלא לו שנרר ער מאד מפחד והמ: יענ"שהושמעון
 רבי שנוכר ער למות ונסוה האעם"כ.ענשויענישהו
 שמפרש כמו ונרפא שיו וההפלל הנרר מןשמעון
 דלפתא בן יוכו ר' אמר שם ואמר במעלהרש'ק
 במקומוח וכן הנשוסים ואלו ובפ' . וכו'אבא
 אבא יוט' ר' אכיר מרובה ונם' בתלמודרבות

 יוסי ר' של אביו שם רש"' ומרמו אומרזלפחא
 ואלו נפרק חלפחא אבא נקרא וגם זלפתא ר'הו4ו

 מהי4ו בן אלעור ור' יוסי ור' דלפתא אבאנאמרין
 עטקן הלפתא בן נימעון ר' הל'נ חנימוי בןח(ננע:
 כי הלק מרק ובסוף . יוס' ר' של אחיו החאברבריב:
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 לו בא תמלא יוסי רבי עם יונ( בכל עכוו איק,והן;

 וכשבא כעסן ר'ץ קפרן כ(קראו ביבור יכויג(:ךלכוו;
 המה'ן ברכוח בתחלה וכן מר קפיר הא יוסי ר'אמר
 . ז"ל אליהולו

 של משינהו דע ניח אנ ה= הננלי נתןרבי
 החלכווד מחויק כוקום וכל . רבי של אביורשב'ע

רברי
 לעוכ,קא ו:חען הוא רריינא כ,שונ( להלכו;

 ובחלק . חנניה בן יהו:על ש" תלכור וכוזהדדינא
 כי הרמ"ה כחב ג' בחלק וחליצה יגום בהלכות '(ז;וה
 כרגי הלכה כי ואע"ג נהן כר' הלכה נהן ור'רבי

 ראבוה ורבק[ הוה ררבי ררביז נחן ר' טאגימחביו
 דארם בסמוא נכוז)א ועליו . כחלכויד הלכהואין

 שגס ונראה , משנה סוןז נחן ור' רביקרמאה
 כשנחם'ש תינ"ג לו )2(ומר נ"ר אבות היואנותיו
 מאיר לר' שקראו למעלה שאמרנו הקנאה שעמו

 ~ומרים יש נחן לר' עמו נחפייס לא והואארוים
 אננט פירתע ראבוך קמרא לך ראהני נהי ליוןאמר
 כוי נששו לשוויך אב"ר לשווי ומרגליותמחקב
 ראש הקק בגלאה נחן ר' בערוך וכוצאתי ?כוהני
 וקגורור; ללבוש רגילין גליוח ראשי וו;יו שבבבלגולה

 ווהב מכסף מאננט יוחר רחבה והיא קכודיראינון
 ע2ראל לארץ מען ר' ושה פרס גולכי לפנילעמור
 ובקשת זאח י רי הלא .-שב"נ לו ואמר אב"רוהיה

 . ז"ל גאק שחרא רבי שהם זי; נש" גס להיותי
 פני והשהי לי שהיה לרות רבי אמר נוחלין ישובם'
 ור' מאי ר' לץ אלו לבנו רבי ואמר הננליבנתן

 ז'ל ואליהו . וכו' אבותי כבוד לעקור בקשונ"ן
 שייש אנל נתן לי אליהו לקז אכור עכווכורבר
 נתן ר' מ[לכו)ר אימר ועור . יכו' שלעיושחה
 ץ-י יטראל ראיץ )סומכוס ביכית קר' הוהבגלאה
 רר' ואבוח כזשנית כמו הרבה ספרם ועשהרוגית

 . בהם והאריךנתן

 עושה שהק[ בערוך הסנ,ר יוחקרבי
 ורבי כנאיר ר' חבר עקיבא רבי של תל0.רוכבדלין
 רכתובות ה' בסרק וכן קמא פרקא בחוליןיהורה
 מרגליות מקב שהעק אומרם ויש .  :מכ,תו כויובפ'

 שטשנרו הנהש בענין כרתות ר' בפ'וכמוהו
 תרגוס מרגליוה פירהמ סנרלרין ש[ב'א_ידרום
 ו[ר',שי אלו ולם,יוש וכו' סנרלרע וגבישרוומות
 ורבי שכועון בן אלו)ור ר' )מאל ובגוסרי .לו[פארת
 היו הדורות ובאלה . שמעון ר' אח הסנרלריוחנן
 הב,אן לא למה תכרה ואני . כר.מ- גרו*םאחוים
 ע)ןבא ר' של נרורו נווי נן יוחק ר' ככיהרטב"ם

 הס כמ אזכיר בע"ה שנלם כין חושש איני אניאבל
 הבשו לא למה הל'לי יוסי ר' היוזכן זמז זהוב~ר
 עזריה בן אלעזר ור' מממעזל ור' עקיבא ר'.ברור
 . פייוז- ,-גהי רלא בד"ק כןי(

 נבחורז; והוכירו שאוכיר ככוו נרורםשהיה
 . האחרונים יםהשישץ[
 כרא'תא ההורה ר' של רנו הג*לי יוסירבי

 שנכנסו זקנים מד' והוא החוב4 ובפרק הלוקיןגם'
 ורבי עוריה בן אלעור ור' הוא אליעזר ר'כשמה
 בסרק מביאן יהושע ר' וכן . עקיבא ור'טרטון
 אלישר ר' וגנו . חכמהו ירוע ועא וכברהמגהש
 חכמה נהיבוה ל"ב כננד לוערה מרוח ל"בשעטה
 נרורה לו ניאמוה מאק- ר' זמן ער ימיםיהאריך
 וה ב~ר ולומר לקצד לך ההק יוטה גלליאשתו
 של בנו חנ'נה ר' כועברין כיצד ובפרק . ללורנלך
 רבי של אביו חשל'ג של דינו בגיה הנלילי יוגדד'
 רבי ועם הגלילי יוסי ר' בן אח'ו אליעור ר'עם

 כווער ובכיף . ברוקה בן יוחנן ר' של בנוישכ,עאל
 וקנש ר' נכנסו המכועאל ר' של בניו כשכ,חוקטן

 עוריה בן אלעזר ור' הגלילי יוסי ור' טרמון ר'לנחכי
 רבות'ו. לכלם קרא כבור ררך ')ממעאל ור' עקיבא,ור'

 הנ*לי יוסי ר' ו'ל הרא'ש כהב נשןת אלוונפהק
 הכממו יוהר כוגלה ובספרי . עקיבא ר' שלחבירו
 זה בשוה את החירו ביבנה חטאת נמ שטותתהפרה
 רב. למני רן הגליל' יוס' ר' שהק, מהרבריםאחר

 חשובה לו כוצא כך ואחר עקיבא ר' וסלקועקיבא
 ר"רתי כווסון ר' אכ,ר , וכו' הגלילי יוסישאו;ה י אלא ארנ( לכל לא ליז אמר לחזור אני לקןאכור
 כוצונו ועטך; ונגבה וצמונה ימה כוגגחה,ע
 ר' וה בא העזים צפ'ר והנה , עקיבא ר' זהוהנריל
 היה ולא וירמסהו ארצה ויו2ליכהו , הגללייוסי.
 פ' סוף המעשה וה ככוו וכן . וכו' מירו לאלמצל
 ,וסי ור' טרפון ר' מקום ובכל . מקומן והואי

 הגללי יוסי רבי רסוטה ח' ובפ' . עקיבא ור'הגללי
 =יתה ש בין המלחמה מעורכי חוזראומר

 לבר. ראוריהא על אומר יוסי ור' ררב:ן אוראתיתא
 רבי הוא  סהם .וסי ר' כי חחשוב שלא הבאתיוזה
 רבו בורפון ור' הלפהא בן יוסי ר' אל8 הנללייוסי
 הלמיר הכהן 'וסי רבי א'ך וא"כ הגליל' יוט' ר'של
 טאמר כיה אמת ~רנו וא"כ עקיבא ר' לפני דןריבן
 משום יים' ר' אמר ביעספתא וכן עולם רורותבעל
 . הגללי יוסירבי

 כבר הנלילי יוסי ר' של ננו אעטזררבי
 רבריו שהכוצא כוקוס כל עיו נשאכ,רו ירועחכמתו
 שסק, עץ כלי שהוא כאסרכסת אזנק- עשהבאגרז;
 על החטה נוחנע ונו למשה קצר למלהרחב

 ל"ב ועשה הרם נסף בסיק בלעז טלל'אדותים
 . הוא רבי של אב'ו רשב"ג בימי והק[ לתווהמרות
 ור3 זומא ובן עי~ר בן שמעון ור' אחיו חנינאור'

 השנק( בחבירה שט[יו ראוי הע; המהורגמןחוצפית
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 ודרוטה חסמא בן אלשר ר בומן אלו נ' במץ%א
 . (טכירם בכאן שוכרם כיןאבל

 שלא בענ~ד אכיצו כבר שאי בן שמעקרבי
 דאמקה ע41ר בן החז זומש ובן  שאי בן קראום,סמכו
 נשזיז רמש עיבא ר' בת עם ארוס שהקק בתור'נפשו

  בעוד ווזקם ססק טעלי ובמהתמ . בסושהכראיחא
 עך נאמר ועיו נער כעז למרדס וכשנכנס .4לה
 לרב' חבר תלכרד ווץה . וכו' המותה השםבשג'
 הרא שכה,ו ר' אטר שמת מי בפוק כרזוחאעקיבוז
 פ4גור הוה עקיבוז לר' חבר ע~1ר.תלמיד בןאכרזז
 חננרם לפני הרנים מהחמשה והוא שבאתלו

 שא' בן אמר רבכורות שני מיק ובסעז .שאמרגו
 זקרח 0ן חוץ ו(שום כק,טת לפמ =ראל חננר%
 איני אנו ססוי ובתחלת . עקיבא ר' שהואהוה

 , עקיבא ר' רברי 2ל כמוסץז אלא רביו עלנמשע

 חבל ואמר השקרנין בטלו שאי בן שמעוןוכשכות
 רבר ובכ5 . 'שמשול לר' שסש שלא עז(ילק

 עואי כבן אני אביי אמר , התלמוד נשכו-וחכטה
 בס' ופו,מש בטבריה שוכן עואי בן כי טנוהזבשוקי
 ונן . כמוהו הרם עוזך בימיו ההז לא מערגץבש

 . וכו' אביי אמר רקרו)מין קמאבמרקא
 שאי בן כמו ווטא בן שמשן ר' הש זומאב!
 ט4רבעה והוא הזושע. עפיר וחולק ממנו גרולווה

 כ,צאת רבש בוובור ועליו ונמגע והשיץ למרדסשנכנסו
 בן משמת שאמרו בתוהה גדו5 רושן והי; דיק-.אנול
 פשו'ם שהם אנלוסא וראה הררשנין במלוימא
 לשכ,שמ. אלה כל שבוא ברוך ואטר הבית בדורבוא
 4יכלוס(ו שס ההעז שלא מאבותיו קבלה בבבלאנל

 . הרואה בפדק כר4יתאכ,'שראל
 גמלי%4 רבן לפנ' התורגכע תוצפיתרבי
 הווגי מק~שרה והוא עוריה בן אלקור לר'כש:ממ
 אחר דאלעצע חוין בסוף נוסה4ית ףש .סלכות
 ואמר בוזשסה מופלת חוצסיה ר' של לשומהשה
 . לנרמת -שא 41ע שש- ילחוך מרגליות שהשקפה
 וכו'. הנזזזום הזודה ר' של לשומ שההז מסיסווקמ
 וחטץ שזשו5 בן כטקונתן פוקול הקז חחגפ'תור'

 בשף גזכר והוא כהקם בהורת פנים ק"עשתה
 ר' אמר חמסרם  שר רחגיגה קמא ובסרקאשביקץת
 פחהז זזציבור על תורגמן מעכרדין איןאבהו

 בבריתא הוא הנחתום הזודזץ ר' וכן שנהגוחפהשיפ
 . סלכות הדומ מעשרהוהוא

 העניו הנשיא מ-ודה ר' דובהלתדהתבורה
 נמ חפא ויוא סוטה ובסוף הורעת בסוףכראיתא

 בנל הסנר השוותן ג%,% ק שמשן קשל
 תררן מערנ ווץ בספשתנו פתעב"ג הלכהדימשמז
 שהני4י אודהז דלנות שעמ אל" אקרונהור4רה

 ובם)זקי . למבין ודי נמותו דלכה ששןהמתום
 1%41 פוק1ע,1,1

 מג"
 נ)ד 4מלו נרבי סץ;5כה

 ושב"ג ווה . יחיר סזהוא מון ורבו אניוישב"ג
 . ידישע רר' סלוגתהז בר הבמה גמ%44 רק שלבנו
 ראעזי ולא הבית בושיבן הנושרג רשב"ג של בנוור"ג

 בפוש1 הנוכר סוהוא והם.אוכרים . במשנהמדבץו
 גמלי(ול רבן של בנו והוא . וכו' 4ימר חמב"גאדד'ו שהוכו- כיון נראה וכן אומר במ שמעץ דאבותקמא
 כראיחא וז;קן הלל של בנו )מכו:נון סול בנווזוקן

 וגמל,ול , בגו וסובועון הלל ושבת קמאבמרו4ו
 הזודה ר' ווו"כ הגקז בפנ' נשזעתן נהגו במונממעון
 שנקיאהנסיא
 אלו בסרק רבה רבי ונקוא . המשנה בנלרבי
 וה במרק כן יוחנן ר' נקרא רעתי למ' וכןפורסות
 י( אמו מצד הכלוכה מורע לו%ל ו' והוא .עצמו
 דוד אשת אביטל בן מפסטיה הל5ס%

 המי
. 

 זכות סושו סרתי דאתי רמ רב אמר בהמה בסהובפ'
 ראמר רבי בימי ותוחר ב( קינ )שבח קשר" אלו וגפ'לו.
 בסרק וכן סלכא טשבור  עת'ר ררב' אהויחהמר

 גמליאל רבן ובנו . רור מזרע שבא הפושיםהנשוכר
 אסי ור' אמי ר' בוכון שההה נשיאה ההודה בנוובן
 שתקן הגט-א הלל ר' גשיאה הזורה ר' שלובמ

 ימי ער הסב(יכה שתתבטל קורם עמראל לכלהעבור
 וסימו מה% התחלו רורות עשרה והםהמשיח
 אבינו ואברהם יצחק כץמן כי  'רעת וכבר .בהלל
 מלך המל אנטונינוס יעל עליו גתנבוזו ועברושם
 ושלח בסתר שגייו הומרו רבי של חבירורוכר
 . בפז למעלה וחטעט בש)ום סריכא דהבא לר'המלך
 עבורה בריש כראיהא רנ' קודם 4נטוניטסוכות
 ע"ז רבי וכשראה . חבלה נתפרדוז ראמרורה
 לה' לעשות מ? אמר טצרה ודימכחה הגלות4ורך
 אי סה שנש שדברים לפי תורתך שהסרואלפ
 . הרברים פ' ש כ' שנאמר לכותבן ושאיאתה
 לתעמגי ועשרו כבודו כם' פנה ולא הכתשנהוכוזב
 קטנה באצבע אפלו נהנתי יא שאטר כמוהעולם
 נררא חזא .ומ'

 יו שלח פ%א ש התלמור כמ חוהמרביט
 סוההז אע"ם כתבי כל בם נראיחא %מעלהפ4שנטו
 פיוגש חה איפשר ואק- . היר כל פפ' בודספחזנשוי
 שהקה האי רבינו כהעם אמת בערך השעךבש
 4ש כי וונוח  בשעת וזמלא עבה במטלית כולובשתירו

 שההז הירושלכוי כש ק-המ נץא או . 'ז~חבצרור
 לשמים אביו וקרשו מילה בוית ש שמד 4דהןב?ת
 עקיבא ר' שמת יום אמרו כן כי עזוה וק ,בכרלוז
 אע"פ סי דק-ן בנסרא יצ"ע ביהזלמי ח0,קי(

 . יעב"ץ . בט"ד שסכם"ש
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 . השמש ובא וזסיכוש וורוז עליו וקראו רבינולר
 , יכיו נל במלחו הביש שלא דסנהררןובירועלכר
 שקרשו קרוש שנריא ובווד(י הספי לבנתובספר
 ואלק;1 . שאמחקי כמו השמר בשעת בכףלהאביו
 אלשר ר' הע; ותבירו השוכר בס' במתיבתקזשכמן
 ר3' אשת לקחת רצה שמת ואדז- . שמעוןבר'

 . הניק'7 ובסרק הסיכר בס' וכו' רצתה ולאאלעור
 רבי וער כהמה כר0ות ממונות דיני אתד בפ'וק
 אג4ר בא"י ר'ץ אחר במקום תורה.וגדולה ה'תהלא
 וגמית ליהן בוען גולה ראש ז1ה בבבל נ' שםהקק

 . מחו;ק והוא שבנו גולה שראש כומנו גדוללדטנים
 ונששר נתורה גד% נישואל גד% שא'ן 0'דשודשק
 , גושניו זזלה וכן ביסורין וזקה  שנים 41יג .ככוותו
 אין וקרוסים וחכמים י שמוזול היה שלוורופא
 תור' שהרב"ץ כמוהו נמצא ולא עמו היו לכוספר'חקר

 בג1ני אוצרתזיו . פתח יב' כי דבתרא ובם'קבץ4ראל.
  עמרם בן יונתן ונרחק תורה לבעי לו;תבצורת
 שנתתי אוי רבי ואכור ככלב סרנסני ואמרולבידו

 כי יוסי בר' ה4כ,עאל ר' ואמר , הארץ לעםסת
 אמר חאו לקהנות רצה שלא עמרם בן ינהןהוה

 הוא כן להלל ו' הוא כי שאמרנו וכנ(ו הכליסיכ:סו
 , הנידיק שמעון . צרדים ננ' לז:א'ם דורותבי"ב

 שמשן סרהיה, בן ההה4ע יועור, בן יוס' ,אנטיגנוס
 שמעון . דורוה 1' ז('י , הלל , שמעק; , שטחכן
 , גמלטול בן שכ,עון רון , הוקן גמלשול רבן ,בנו
 . רגי עם גמליאל בן שכועון ורבן , גכוליאלרבן

 ור' , ח' ורל'ו , ו' ה7ל עד הרי אחרוכוצר
 כיאיר ור' ומגועין ור' , י' ונקיבא ור' , כן'אליעור
 הוא וכן . הו' להיל ו' הוא הרי , י"ב ורבי ,י"ו
 ויו'מים והמולוה 1:כוכבים כמס"ר לתנ(רם י"בבדור

 ץ;המע לר' רב'  שאל כי הע'ר בני ובפ' .והחרשיס
 ע בחח קצה *ה ואמר יכרמ הארכת במה קרההבן

 ובשעת . צרק- א:י וללמור היא הורה רביאמר
 רצון ען ;יה אמר ברכ:י רבי ליה אמרפט'רתו
 אבור ? לא ונכלוזו לקז אמר , ימי יחצ'שת:.ע
 , בהמוז ו(ץ 'רעו בו:מות אדש-קי והבאיסלקה
 בניך גדולת קקקז אימתי ככ,וני רבות שנים תחע;כי

 פ.'ג ב' חלק ב' כ% ד' וננר . :שי14תםיתהעכב
 כושת; כ5י עולכוות לויני וונים הצדיק'םשפעמים

 ודוד ומרם שוען ומשה ויעקב יצחק אברהםגמו
 %איד בחיקקם בגטן אפלו רמה טלםשלא

 .סטוהן
 אע'"

 כע4ה משות הנוקע בם' ס~אמרו
 ועל . אאד במקום וגדול71 הורה כ,צי:ו לא רביועד
 ר"ל שולוק:ות לשתי ויכה אדם בל לא רמוו11;

 ב:י דא'ת' שכועון ר' שאמר כמו כועבדם:שזזם
 העילמות בב' זקוכים כלומר מעמ'ם וה:סעלקה

 בבטב' כ,ש%ן בפ' ובירופלכמ ע"כ. וה ד,מך סעהל0י
 דר' בהלולץ; מ4רר ד' שראה על לתוהה רבישוכה

 בשבתא יקקו4 אחוף ממפחז שהיו ברבישבועון
 שבת הוהרה רבותי אמר לקלהון ושמע מאיר ר'עבר
 בהוך לררותינו  שבא הוא מי אמר קליה רביגימע
 נ0קו , וערק דרבי :ףקז מ4רר ד' שמעביתע

 מאיר דר' קרלקז וחמא נוותא מן אייקמיר רי יל" מש מקו*ה רוחא אפרח פרחאבוןרץ;
 ש אלא לתור(; וכיתי לא רבי אמר ,מאחוריה
 כתנות המצות ובספר . כואחריו כואיר דר:מקרלק;
 אחדיו רדסו אבחרהז פארי גורס יש בסוף ל"בע"ה

 . וכו' ראשו מעל כובעו מ" קרלץ; מששקולץ;
 ורב' יוסי ר' קודם שמח מאיר ר' כי 4 ל"מהווה

 ראהן קזודה ר' הקז עדיז שמת ואחריהודה
 דבי ףהקז סומכוס כשנכנס המדברים ראשטףבה
 בירושלכף ועוד . ברב' שמעון ר' בחופת חימא:ר
 14? כואוי ר' חויע; בשוק אכל הוה ברב' שמעוןר'

 ייכווים ושכועת' כן. לעשות ו,כ:ן לתלכויד שבתאז
 בתלמוד אכל מאי ר' שי בדמותו היה כילאךכי

 כוחדינא האי רב' אכ,ר דשרובין קמא נסרקאשלט
 סי' והשק . מאחויה נ,איר לר' דחוינאמושריא
 מקכףה חתתקק ואלו אחמו ביששה יושבשהי,

 . כירך את רואות עינץ- והיו דנת'נ טפיסחדונא
 חנה בר לרבה ר4ות שנהן על רס:הדרין קמאונפ'
 ר;מו' לו נהן סולא וולת לרנ וכן בכורות ולהת,רלרון

 רבה ננוד מ5:י או חרטוהו מפ:' או בכורותלהתיר
 דתניא שהקק כועשה משום ר:מותא לכ,:טקללהו לכ,ד~ נכויר' אי דס:הררין בגמרא ואומר . ח:הבר
 סוררש במה ומעו אחד לכוקום רבי הגך אזיתפעם
 א'נו בצעים כר אמרו 17הס אחד הלמירלהם

 התוספוה ובחבו ביצים מי אם כי אכור ו7אמכשיר
 . ביצו( בלי גומא כמו ביזנים מי שחמובו מעווקיאך
 א"כ איא יורה אל הלמיד גורו שעה באותההאנא
 . מרבו ישות:מל

 ואע'"
 היו כ' לכוענה שאמרגו

 ביסורן שהק; שניס בי'ג אכל רבי בימי בצורהשני
 המ'ם לחות יונא והקק למיר העולם הוצרךלא

 . דכיא בירא :ומא מלטי צנון עקה כיבארץ

 בלא אינש שכיב לא שכועון בר אלעור דר'ובייסורי
 מעשה ידי ש רבי ושל מאהבה כוקבלן היאויב,ניה
 ע!יה ויבר דגסא לבית כשנכנס קולות נוהןוהיה
 ולרב' . דימא נחות' -ליה דשמע' ער הפררותלק%
 נמ:ע לא כן ס' -ל ואף , שערס בביה בת לומתה

 יהודח גבע: א% הגינא רבי . היום כללדרהי
 זז-וקך ולבוש חוור 4לץ רכתגא בחלוק נסקנשטוה
 ב'רזשלגי. זמניך החתה בי"פיו 0לך משוםדעמרא
 , 'ע3"ץ . :קואח ר". נכדו אלא רב' אעי "ן :יאהי(
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 חוץ רב' של רבותיו הי מי מעט אאףךתתה
 קטעטאי בן יעקב ורני אביו גמלקל נן שמעוןסרבן
 שסמכם למעלה האמוף' ע1בא ר' ר.לכירי ה,והם
 שהם מממ 1ח41 . לכועלה כאכ,ור בבא בן הזורהר'

 אבקזם ייזמ ר"ל כבור ררך שמותם סהםרבות'ו
 וזעלי נעלם. ררך על אם כ' בישבוו לרבו לקרותשלא
 אביו . יעקב ר' ולא רבו הוא במשנה סתם יעקבר'
 ר' או ר4לעמע נרתקז בר יעקב ר' או א*עור ר'ג1ל
 הס וההמסיה . חגינה בההלת האמור חמ'4!יעקב
 רבי אמר בעירובץ וכן . בשבת סתם יעקבר'

 כל בפ' וןה נתקוע ועכועון ר' א'גל )'לכוורכנטהלכתי
 והב' , חבירו שמלון בר' אלויר ר' כי כיאה וכןגגחע

 שמוע נן 4לען ר' ה" סתם א~ירבי
 ללכוור כשעל':ו רב' אכני הכמורים יום פ'הנהן
 פרק בסעי וכן . שמוע בן אלע(ר ר' אצלתורז;
 . אלעיר בר' למעלן; שאמרהי כמו ביבמוהה?רל
 ראבות ב' בסוק אלי~ר ר' סתם ומחמיאואע"פ
 . גועניינו הלמר דבר ווה ערך בן אלעור ר'הוא

 אלעזר י., לפ:י יושגיס כשהיעו רבי אמרובובודם
 ער לו חביב והץז לפנ'ו הבבלי איסי הץז טוכ,ועבן

 הקומץ ובמרק יהידה. שנקראת כנמשו פ.רושלאחה
 שמוע בן אלעור ר' לסני מדוהי כשהרצתי רביאמר
 להד ער לו ו[ביב חמקז לפניו יתמב הבבל' יוסףהיה
 . לכטוד עד ר"ץ לוהרא בואר הרגו:ז לוכ,ררוצה
 וסופר חכם מאיר ור' חכם יהודה בן איסיובגיטין
 חנש שהשינ מה כל לאחת עד פי' הב טיךובטיוך

 מרוב הננל' יוסף של סניו צהנו מאהת חוץלו
 כרגנצ"א ובפירוומ . ט1פירש מה לו רנראהשמחה
 לר' רמעות עיניו 1גו ובנמרא לנ("ר בלא איש[כהוב
 ו[ככ,ים הלכוע-י אשריכם אמר נממוע בןאלעור
 מה עליו קרא ביוהר עליכ:ו חביבין הורהשןברי
 ר' הו4! סחם ק;ורה ר' הוא הג' . תורתךאהבתי
 רבי אמר בקט:ותו עמו קרא הוא אלשוי נרק[ורה

 ווה בסגהוה ע:ודה ר' למני קףתי קטןכשהירי
 רבי אמר רשבועות קמא סרק בסוף וכן .באוטא
 קקודה ר' המנחות ובפרק . קזורה דר'תלמ'רי
 הוראו' רבי לבית כוורה פרש"' הוה רבי רבימורינא
 ראש יוזורה טר' כיון ועוד . עישים סיוועל

 ובהלמוד . ממנו ימר רבי גם מקום בכלהמיברימ
 וכן בררכים וכן ממנו שואל סוהץז רגותשאלות
 נואה ומיר בהיא בן הוא סתם קקודה ר'לפעכו.ק
 בן סתם מאיר ר' והד' . מענ"נו הלמד דברשם
 כבר אספסיינוס בומן שנתגיר מהקיסר הגדולהשר

 היה לא ממנו לוסר ורשהקז ימעלה אותיס.חשתי
 ורש', . בשרובין שנרווה כמו מניו לראות.כול
 בשורו: עטבתי למנע כשלגודרד קמא במילן! שמסי'

 דוא והה ממנו. קב5 המשם; וכל ונו' אחרושל
 הינוקחז ובס' . חלפהא בן יוסי ר' הוא מחס יוס'ר'

 רורות בעל אמר וכן כזכוקין ולר' ית:י לר' רבישאל
 בפיק מסורש נהשה מה . רבי נ51 רבו שהואעים
 לפני כפקא הקן קיהם יוג(' ר' הקה אלו סומנ'41לן
 כוחמה שוה שמואל רנ' סירש ובתוגמות .רנ'

 שגי בם' כרמוכח מרבי גרול יוכד ר' רדש!נששותו
 בר חמא לר' יוסי בר' ישכועאל ר' ל'ה ראכיררנדה
 רבי בומן פוהיה רב,ז אוששא רב' של אביוב"מט!
 יתטי רבי שדיא דע-ב רביי מני,[ בדדהותוטטה
 מפהש ור"ת . רבי שהוא התלכרר ר0ץושומע
 אבל יו0י ר' של תלמיו רבי הקז מתדדלהיייאי
 מתימהא רעמ סבר חמא ור' , רבי נתחכם כךאדד
 עיכיעתתקן וכויקדדן גבקה רננן שכיחי רבישקוא
 רבי של רבו יוון רב' הקז %" אפלו נואה עזמכל
 היר כל בם' התוספות כהבו וזדברים לאלוז קרובוכן

 ורש"י . רב' . של רבו יוס' שרבי שם רמשמעבנדה
 רבי לסני כפוף קזקז חי יוסי ר' היה גיאםפי'

 כמו זה ראוי שהקק הנשיאותמחמת

 למי
 וכן .

 אמר הגו ראשית בם' וכן רסנהררן בם"גנראה
 רבי רברי ר'ץ ברבי ר0ץ היו אלכלא יוסי ר' עלרבי
 דברי לוקח התתי תורה רברי ו4!הרים קבלהיוסי
 צאן וארבע שאמר תורה רנרי הו4! כ' כ"מיברבי

 . נביורם רבר' ר"ל קבלה רבר' ואחרם ניווןשנקרא
 על נקרא השם זה כי ירעת כבףוברבי

 גדוי
 שברור

 רבי של וקנו ר"ג וכן מקומות בהרבה גמפרששככי
 עולם דורות כובעל לאסוקי כהבתי ווה . גרבינריקא
 ור"נ שמעון ור' אושעיא רבי הם רבי בני כיגואכיר
 בועות וח? , ברבי ז?ר,שר אלשר ור' ברבי חיאור'

 בתלמוד שנוכרו רבים ובאחרים באלה בז כיגרההק
  אושעיא ר' כי ברורו גרול אדם ר'ץ שפרש'"כמו
 מה ובירושלמי . ביסנא בר חכוא ר' של בנורוא

 אמרו וכן רבה קורא ברבי בבלי והיטודסזאומר
 של חבירו והיא רבה היט! ר' וכן רבה 4ישעטור'
 . אהא בר אכא אב'ו וממ דדט! ור' רב של רורורני
 יוחנן ר' תלמיר אהר חייא ר' בתלמור כתנינווכן

 ברבי הקסר אלעור ר' וכן , אנא אניו שםשהיה
 בפרקי הנזכר והוא ברורו גרול פרס('י השוהטבנשיק
 . ברורו גרול תמ! הוא אליעור ר' יבפוקיאבות
 של בנו  שהוא באבות מפורש זה גמלט!ל רבןאבל
 רבן הנתמא בפ' בכהובות וכן ד:שט! ק;ודהר'

 במתיבתקק שכיח ואליהו בנ'ו שמעון ור'נמליאל
 במרק כראיהא ר"ח ביום לבא ראיחר אמרנוכאשר
 כמו בצסוף היה שנים וף, . הפהליםהשוכר
 חש שנים וי"ג . בב"ר כראיתא בכוצריםיעקב

 עמראל גלות על ועצב רואג ודה לעלםהשינים
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 קידה היש ור' לוי אחוי 14טיו טוי והוכעבור
 סוכה בסוף וש"י כהנ יאשר בוה וכיוצא .לסניו

 שהיה לעלמא פורע:ותא דוקי רבי דאהוךוביומא
 היה קפרא בר וכן . ה:ורר נפרק כדאיהאקרוש

 הבועשה כל ידוע וכבר נלשונו נדיח דהוהכג1מהו
 ע:יין על הנושא בסרק בנתיבות שמניאהארוך
 שכה1והו אפרהי ושמעון י( הפ:י ושיוסףסנוירהו
 הבא נעולם שישמפזהו נד' לו קורם ומתונחייו
 חכם ג1שמשן אל" נש" גמ,אל רנן שק:יהוצוה
 רנן הה: ממלא נענוה אנל הקטן והואיותר

 אמרו ונן . לוי שם אז והע: אבותיו כוקוסגמליאל
 ביזוש 'שנ א':ש בד רלית חמא נד הנינאשר'

 אפס רבי שימות עד הנינא ר' רצה שלאאל"
 נך איד הוז חני:א שר' ההק ונן ממע זקןשהה:
 אל" 'שצהיאש

 יח:ן ר' ונן טמנם נש" שהיה
 רנן הנטרודם טמ:ו והיה י ונש-א שמבהראש

 בקבורתי טופיו כוי וכל :שיאה ההורה ור'גמליאל
 . הבא וזשלם לחייזכו

 צרקים שואינו זמ:נו נפי בכאן לה2"וראוי
 כיחם ש יוצהוום שלא כרי וננק-גס עצמםשהרע
 בתלמוד כי קרוש ורנר מורן' ההז שזה יץמתוות
 לרוכוי לקלון סינשבו וילרות מלד'ם ספינותכשבאו
 נח'ץ שגם אלא בארץ נ1ו-ובעסנו מה די'נו לאאכורו
 אסואמרו

 :שי
 לעה"נ הולכים אנו לים עצמינו

 וכו' אטרב מבשן י', אמר אחד וקן להםוררש
 וכו' הוכרים ק"ו ו:ש4י הילרות עצכוןוהשליכו
 הוספות ובפסקי ה:זקין ונפרק . לים עצמןוהשל?ו
 מן כשרואג עצמו להוע מותר גזרותבשעה
 דאמר והא . וכו' תפלו נלם קמצו והראיזהיסורין
 0י ט-טלנה מוטב היריון בן חני:א נר'ב:מץ

 הכא , 4שש פיו שיפתח בעצמו יחנול ואלשנת:ה
 לוזנניה נגדו אלמלא כדאמרינן נרסורים היויחדם
 מענין היו תינוקות של כרתם ל ועוד וכו'ויקביריו
 בסוף כתב והמרדכי . אותס הורגז היו ולאאותם
 ר' כתב : הרדיון  בן וצינע ר' ענין ע. דולןפץק
 שלא ויהא 4יהו שכרסרן הינא מיהויוסף

 יוהר לי עע הנוחב אני אנל . מוהר ננסיוןלעמור יוני
 נונס נההוא רבי פטייה של המעשה מוהראיה
 ה1מע רבי של בקטרחו להיו' ההוא ביום בודמןשלא
 שילה העול'ב לויי זוכה בקנורתו נ1ם שררה כיני
 :ודמז שלא נעגור עצמו שהרג ומת עצמו וז:פיללנג

 לחץ מיומן שהוא ל'ק ויצאת הכתמזז לקתמ שםלהיות

 ונן . טה ס1שושו נמו ועונש דע שום נליהשק"נ
 שהרג יושר בן ייסי של א1עתו בן צוירות אישעקים
 . יעב, ?[. ]נקיא נה,4ז האר,ך יס' ר-אחשר, כ"ם בירושלפי עמכר חאויך יסי חוא זהאוליי(

 להיוה לה~יחשס שלא דגיסוות נומן ולשעצמו
 רקדוש אשר השר בן מ:ורה ר' כמו השסמקדש

 הוא עצמם שהרגו ק:"א ש:ח א ל ו פו י ל 1 טב
 ונן . המורים בעל יעקב ר' אשת וחמותוואשחו

 החכם בן צחץ בן ר'יצחק ההכמבפורכוונאל
 שייראלאנמםנןצחעמנונילייאדגלא

 דמנם את ואך בסבהררן אמרו וכן ניץ. נשנתובמו
 אך ת"ל הערלים בו יתעללו שלא כשאול יכולוע'

 להיי שוכה שיענו מנות בן שכה1ץ ונן .מיעט
 . ז"ל שאמרו כמו אחד עין לןנותהעה"נ

 לו וטטר גמליאל לרבן שקרא לע:י:וונתזור
 . חכטה סדף מסר ננו %שמעון נסףאותכדדי
 גמ4אל רבן שיהיה אניו לרשנ"ג כמו וה הואואולי

 אע"פ חכט ולשמשן ל'ר אב ח:י:א ור':ש"
 1משכו1-0 וא:לש . בחכמה כה1:ההם גר%שהוא
 קכוא בפרקא כראיהא ובפוברמה ששיים בבתןהעזה
 לצפווי הינוהו שולה כיון ננאן ונןדמגלה
 תענטז גזרו ביום ונו . נהר שהיז אויראדבסים
 מפני נשל;%1 מים מחולי חולה והיהוהתפיו
 3ל בסרק שוש ויש,ץ . המות עך עמהםשדעתם
 וכן . עונוהם ומתמרקע ניסורן שמתייסריןכתני
 דרו רלאשונים חסדים אומר רני ניושלמייאוזי

 או נעשדה מעים נחולי נדתתן לפנימתיסרין
 זכאז שיבואו נרי הנל את למרק בשנל יוםעשחם
 שם?1ת ממסנת ג' פרק בסוף ונן , לנאלעתיר
 נפרק והתוספות . להנ וכור לנסף מצרףונאמר

 המעים כע אכילה לכורק במררש יש כי כתביכי
 ובהח4ע . השרת כמלאני וטהורים נקייםלהעת
 פ:י רואע אין ג' בעירובת שהוציאוהו כהפרק

 פרשש והרשות מעים וחולי ומיות דקרוק'גהזנם
 אומרים וע1 ושא נושה הרגום חובות עיושע1
 מט:1ץ' כשדע מו1' ג' רפ'י שס ויד ממשלוץ14ון
 למשמהשץ ברנה נם,קא והררוקן חזיה מעיםחלי
 רבי שו;יה וכיון . תנריכץ מירת1 זוודושוכהו

 סטורץ מעים סיחולי ואע"נ התסלץ בעניןמצפזער
 רבי אבל הינוב להורי ?%ע שאץ לפי התפמ,ןמן
 יורע והו: מדאי יותר גקרושה עצמו מ:היגההז
 ארעוז סרמות שפחתו ריזפ~ה ואו . ליחהרהיטב
 שטוב נוסס בצער הוא נשהח%המכאן

 שאמרו ככצ שעה לזיי ח'ע1ינן ולא מהצערסרצא להתפ~
 בפרק נסים רבינו וכתב . ונו' מהטצורעיםז"ל
 כהונה ר'? :רושה בסלה ההוא והיום המורר ניןאין
 עסאותע בכבורנ חיבין השלם שנל מון לנש'4,ני
 ורב'מ ז"ל הרמנ"מ 0תנ וכן מצוה ככ!ת כזזונהלגבי
 יוהר ברבי קמ'? ה?וש מה א"כ תכויז ו~ני .יעקב
 . קמיל חרוטהו חיא ר' לגני בשלמא הנטרולםבוכל
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 כ,י בפרק יהשלכוי ברכות ב0סכח כחבווהתוספות
 דרבנן ם הסי. בבי( הוא רבי של ז(דבר דזזזשכחזו
 גם . כהונה אץ אמרו רבי כשמת ייס היםע"כ
 ררך העובר אבל אדם בכל אפ'לו כי לי מחא לאהז
 חה ובעבור . מו '. אהר'ו ליך הכהן יכולשס
 . בדאורית' אפ%ו וד!כמוע קרושהו בעבור זה כינראה
 נשמטר התת' אלמלא אנמר דףה כהן ז(ייםוה"ר
 רבטלה אומרים ועע . לו מטמא הית' רביר"ת

 . סוטה בסקז נד4רהא חטא ויואת ענוה י"לקרוומה
 רבינו אווי קורין שהיו קדושה כטל אחרומיוש
 נפש,ז ניז וכד . קרה2ה בכלל זה שכלהקווש
 למצוקי' אראלים שנצחו ואמר וכו' קפרא לברשלהו
 עשרה זקף פסו-תו  ובשעת קדש ארוןונשבה

 גלו, עולם של רבונו ואמר מלה כיפיאצבשתיו

 נהנתי ולא אצבעותי בעשר !ינעתי ) לפנזוקיוע
 14פ%ו נהנת' ולא ופוש"י שיי קטנה נאצבעאפלו
 נתכוונתי ולא שיי קטנה באצבצ שינעתי טורחלפו

 שכהם לשם היו נלם אלא תי נטעש במעשיםלהנאהי

 בוז יצתה בב,:וז?תי שלונ( שההא כזךפנק- רצקןי
 שאר ל משכבותס על ינוחו שלום יבא ווומרהק%

 . שלום יבא ואומרים לקראהו היוצאיסהצדקס
 כהן שיטמא מהו גדול כהן בניט*פרקוביושלמי

 אין ינאי רבי אכרז יודן רבי דמך כד נשאלכבוד
 חייא ר' רחף נסרא יודן ר' דמך כו היוםכהונה
 ומסוגיית וסאביה דצפורי כנישתא רעש לר'זקמרארבה
 כל והארכנו . בראוריתא דאמ'לו מ-אה ההלכהזאת
 אלא אמרנו שלא אע"ס בכל וש~ם ז(קדוטו בוהזזה
 מכל וקרושות זלכות שלמדנו בעביר משנחיוקצת
 נששש' שם אין ד"ח וכתב . ההנ4רם סוף והוווזה

 והקה נטרא יה?ר בן יוסי שהדי דור נית עלמסוגל

 גבוק ונקבר בשחורי רבי ומת . אמרנו כאשרכהן
 האשה את הנושא בס' מפורש כאשרשערים
 וק י שעים בבית מוכן קבורחו סקוםבכתובות
 לביו: כחשפורי שהוליכוהו הד'ן ננמר בס'פרש"'
 ניל רב* נשטת וביום . לכבדו כרכים ירךשערים

 השמש. ובא וזשכוש וורזק עליו וקראו בבבל ה-ידהר'
 הממש ידצדה 'רמ ש5 נט נסגיאלרבן
 שההה מפני כי ואמרנו 4רוע מירש:ו כברהאמור
 בשם בכ,שנה קבעו אחחו נשיא שההיה אמורצון
 :~רין אינם הוקנ'ם כי כן שזהו ווששוה .דבן

 רבן ולא רב' לא בשג'ם מהם ובי(וריםלנשיים
 חננק( ר' ענין על ביומא לו הוצשוו בפרקגדאמר'נן
 כי ו:י ממנו לבז(ורים קור'ן הוקנים שחםירג"ל
 כווי' מכ%א היה כי ביארנו וכבר . על.ו גדולההוא

 כל כ' בהוספהא שאומר וראעזי . בענוהאבותיו
 תלמ.ד'ו :וטהכזזי רבי לו קורץ וולכהדים לוש'ש

 כבר אבל . רבן לו קורין וכו' הלכ-דיוותלנוי'
 הערוך סירסצ 0עשר לנששוים אלא זה גט4ו'ןאמרנו
 ובש-ק . טרוות אוכל שהיה הבשר כלובפ-ק
 רחכרם י ונתן אומר ברבי גמלש,ל רבן הנששואל
 ווח ע*ו מההמים הנרות ש המרחם כלה-חמך
 . נענוה אמתיו מקום ממלא שאמרנונסו

 נ4ז(ין למע*ה אמרנו כנר נרני שמעוןרבי
 חכמה סררי לו מסר ז(קדוטו ושרבינו גדולהכס
 מן הנודר עפרק . מאקי ר' היה בחופה.' כיונם

 חוסתו נית יי כהב קפוא נר ניהמנושל
 אזמ:קז ולא הואת החופה בית ש נפקן ר.נדיןרבוון * כ'~

 רצונו לעושי כך רצונו לעו0ה אם אמר קפראלבר
 רצונו לעוסר אמר אומנוק , ונמה כסה אחתש

 . וכטה כמה אחת על הנא ~ים כך הוהנשלם
 הבשו ולא טסוק נדרשת מנות נסוף נונרטעא
 והתונסו' . בכאן והביאו שנ' שבפ' חנמים הל"ועם
 ממנו וגדול חתא ד' של רבו הקז כי גיטיןבסוף

 קולו הקק ברבי שמעון ור' . דקדושין בפ"קכראיהא
 המגלח או7 הקורא בסרק חיטו רבי לו אטר שכןעב

 עון ניכו י ורב . בו נדבר באמוראיס ועודעומד
 יודשו'בן

 יכזעלה. איתו כהבנו כבר הרב בכאן שהוכק-
 היה יוח4ו נן שמעין יני נר אלעזררבי
 של אבור גמלשול בן שכועון רבן לפני רב' שלממרו
 ה'ה כי ידעת וכבר . קרחה בן קהושע ר' ולפנירכ'
 ושהוא כהדה נצשי שנים "'ג אביו עםהווו
 ככ,וז(ו שכוענו שלא בנם'ם ומלוכוד אביו כמושקול
 והקז . נניתו דן  שמת אהר שנה עשחםשדיה
 , כמוהו ה2טן יוס, בר' מ2כיע4ל רבי שיחב'רו
 גזו שהיה שק ש בשורין הרבה שניםושוזה
 עון לא על אעע הו7 אם הי שוטרכסודה
 כדין סילא דבר ששה שלא היז; וראי סרוהרח19,פ
 נשבזכותו רב ממון הנ(פ'נות בעלי לו כשט:נווכן
 רב' שלפךהו בן לו ונשאר ארי בן 4ן' והחאנ'!יו
 חכם. וה'ה רבי נצלקיצ לקוניא בן איסי בןשטעון
 מפני עמהם נקבר שלא אלא להם ושוהכאבות'ו
 נעדנ אלעזר לר' וקברוחו . מערזז ב!נער היהשלא
 לו שתנשא לוששהו רבי טאל ואח"כ הכפוריםיום
 , ממנו ולה גו קרושה של נלי שה'תה רצתה%א

 נזלספור רבוורבריו
 ורוב אשריו ובווד'ו- בתלכ,ו-

 . הפוע*ם השוכר ובפרק מרליק.ן במה בפרקלבריו
 ר' הוא כי ו"ל הרא"ש כתב שמדון אין פרקובסוף
 אלעור ר' רמך כד בסכוקהא כראיתא הקליראל,ןר
 דדוא רוכל אבקת מכל דורו עליו קרא שמעוןבר'
 וכן . קרובות תקן וז(וא וסייסון וררשן קיובןהנא

 הוא כ' תס רב':ו כתב הבשר כל בפרקבתוספית
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 'ום של אחד בקרובה כוצאתי כי לכולה כתבחיכבר
 יעקב ברבי אלעור אמ תיבות'ה ראשי פסח שלו'

 .[ והבן ספר מקריתהקליר
 רבי ותיכמד רבי חנר אלעו נן שמעקרבי
 דשבת אליעור ר' ונפ' בסומה ארוסה בטרקכיאיר

 קמא ובפרקא רקרוטרן קסאובפרקא

 רחו"
 טררקה

 רב' חלך וכו' כותאי מבי ח0דא לאתות טאיררבי
 רבי רבו העק וכן מאיר לר' וסיפר אלעור בןשמעון
 כשבא רתעניות ג' וב0יק . משמו ו4ימריהורה
 שלמד גרולה בשכוחה הי; רבו מבית עררכומגרל
 . ביוהר מנוער את4 עם פגע וברוק- הרבחתתיק
 ונתכיון לפווב זכרו אליהו העז שוה 40ורשק
 ריקה לו ואכ!ר וה ברבר 'רג'ל שלא להוכקזואלעזו
 לאומן שילך לו ואמר כן נודינתו בני כלאם

 כל טר~טשו 9ד כך עשאו לכיה לו יאכירשעשאו
 רצה לא האיש ווה רשב"א לקראת המריגהאנסר

 מנת ש לו מהל ואמרו הרבה שפיסוהו 9דלמחי
 אדם קשא לעלם ודה4 רצא בכך רגיל עזקהשלא
 לס"ז קלמוס מממ *שי קנה זכה לם'כך כקנהרך
 שנקבה בגולגלה הכעעים בן יוס' ר' עם חיקוהוא
 . פרטא בן אלשר רבי בן הוא כיוגראה
 נעל וטעה חלפתא נן ייס' ממ "טמעא:רבי
 ואינו הג*ל' יוסי ר' בן הוא ני שאמר שלםה4,כות
 ונבר . מעכות ונהרבה נתבי נל בפוק כראיתאנן

 במציעא אחיו להכע4ה הרשום הבן שוהאמרנו
 לו ואבור הי שוכור והקה הפושים דע4וכרבפוק
 לעז ואמר האומנות וה סרעווב לברכה דכרואלעזו
 מה למז ואמר 4שיגה עמו מוסר אתה מת' ערעור
 אביו שברה ככוו 4וריקיא טלברח ואמריששה
 שבועון רר' במעטיה בשבת אמרו וכן .לאשטשו
 ששחק ש לצפורי טרגלה .וס' ר' על הכלךשטד
 אבות'ו מקום וממלא מאר אוהבו רבי של ה0ץתה
 שמן שמעון ברגי אלעור ר' של חנית העזוק
 אבריה הע; כי שאמרו ער א~ור מר' יוהרוכבר
 הדברים אלו אכרץ והת4ספות . קבין ס' בתכהמת
 . נך שהם ארם נמ עי לש להוומא שלאנכחבו

 ו~וטוב עלינו לולווג לטצרי' וה נהיווהמשומריס
 סיעור זיבויה פיץ4 ברוך ורבימ י הטעםלירע

 חאלח, חיברים חסהבר נחכ ככר " 39 לומלנםי(
 סקים אקה ידערי לא אסכם * חמטוט דעריכאן

 שהוא שאטר לא אם , עלי ירטט אשריזררטעית
 אשד טחחך רם נרח ב41ח ע"ב ק"טבחלץ
 פישח של סלוק ווסד הקלק- אלקמר רי שםטנר
 ר"ח שם נקיא לא אך , וכי' טדרל הרם טןפרה

 . המערך ץ ש:עין בר אלעורר, על כיק חויספוח מ החוכוחז טאץ ועיר .;לי

 ונ1 א'0"ה עי נינית נרש נדאמריקזחעו
 ובעבור , ררעקה גרס ולא 'וחגן ררבינהורא
 בבית ונכנס כיהאיע' לפעכרם הקה כברטוהץז

 ה4כ,ס4י רבי ה;ה רבי שנכנס ואחדהמרוש
 שו

 שכטסיע זה הוא כף אברן לק: אמר ואולמפסע
 יוסי בר' שמעאל אני לעז אמד ק-ש עם ראטרש

 ללמוד אהה הגון וכי לעז אמר מרבי ללמורשבאתי
 ת-ר' שלמר היז י:גון משה וכי 4ה אמר מרב'תורה
 לעז אמר אתה כו:עה וכי לעז אכור ן הגבורד;0מי
 רבי שקן'ת יוסף רב אמר , הוא אלהים רבךוכי

 רבי ולא רבך לעז רקאכוי לטא בהאילכ;0ורפסטה
 1בעל י כרזזה ולא ששנ(ע ל גכוולו רבי ויק5פו-תמ
 שנטל אוכיים דץ4 ר,ימנו דעו גבה סיושהערוך
 אתת אדהמ חובתו בנגר העונש מן וגורלוחלקו
 ברשז ול לאברן רבי לעז אמר למקזלץ יבמהוזהיא
 בר' ה4ביעאל ר' ל'ה אמר נמק כר למברקהאול
 4שעה אבי נפרשה כתוב איש אנא אמר כךיומו
 חוב לאבין רבי *ה אמר , לא גרולה נע קטנהנין

 אבק ממסע קא הוה , זק הורה ככרארוכתע-
 טושויך בף יוסי ברבי ישכי49ל ר' לעז אמרואתי
 צרך שאע מי קרש עם ראפף על יפסיע קרש עםלו
 4עיר י קדשי עם ראשי על יפסיע ודאך קדש עםלו
 שעה באוחה חאנא , ארוכתיך תיב לאברן רבילעז:

 . שוהי שתי וביאנו נניו שנ' וטנעו אבתנצכורע
 רכספקה רהמנא גמך יצחק בר נחמן רבאמר
 . דלמנה נוצהז בסרק ווה כל עלכ,א בדשולאברן
 כראיתא ע4מע4ל כר' בוה דיכה שזון ליונראה
 . בנדה סימן בא 0רקבמש:ת
 דוא אם נסתטיל טה . יוסף ק יונחןרבי
 שושקז ר' של המרו הוא תנא שהוא ומוןנהן

 ויא וכן נדהזני בר שמואל רב' של ורבובבר"תא
 א~שר ר' לעז אכך ענע ל רשש ואמר השואלבפרק
 אכורא ברורו שהמז דדרעז שושהה לר' פרתבן

 פלוגתעז בר שושע: ר' כ;כאן.כי לחבין הש .ככוורי
 יהכי %4שר ר' ביכף קים ההץ ערץ יונחןרר'

 ר' לאטועה רדרעז שושקה לר' לכיחניאיצסרך
 בסקו דדטב"ם מנאו וה עעבוד קשעי~שעמהז
 כהן החש אם 4 שנסתמק שאמרתי ומה .התנאים

 מר' יונתן ר' כימדן בעא הפועים זע4וכר בפרקכי
 מית 4ה אמר כואי מבחוז לדגשקה זזממהכוכטוי
 , בבוזוכם חשת אל ושכר ין למר אתהאביך

 ומהל בימתזא הא בתסעז ראסיר חואבבואכם
 ב0-מת אבל העז כהן אביך מבית פ4 ורשק ,שף
 בבי או* הוו יו0ףן ור' ח"א ר' שמהו כףבפרק
 וכו' דל"ה *ה ת*מר וכי הכלחיה טהץ ודיהקברי

 יונהן ר' וה שהוא נראה כהן הי: שלאשמזוה
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 שנההם כי בזמנו חיש ור' התנאין סוף סויךאכיון
 יתהן ור' שושק.- רר' מלוטזץז בר והוא רביביכ!י
 יונתן ר' הסקשה בהנוה ונפרק . כהן הואדשודו
 הוא ואולי עקיבא ר' של ברורו והוא עהי לבןאכיר
 ור' ח"א ר' נוסחא ויש . י( אבות בפדקי רגיובר~ה
 ההה וכן . יוס-ק ר' ולא בברכות וכו' אךמ הוונתן
 שפי' הכהן ה(ונתן ר' י י נ 1 ל נ יל הרטב"םבוכץ
 של ברורו כן גם טוהקה תרט עור , אלפס רבזלכי(
 שלא לכיעלה שאמרנו עמרם בן יונתן הלמק-ורבי
 של ברורו וכן . התורון כוכנור לההנוו2 רוצהההה
 בני ובפרק . אליעזר ר' של אביו פרת ר' היהרבי
 לבט( אדם קרמו שלא ש יכרם שהארקיהעיר

 מתמתהז הורמו שלא מבהמה אט. ולאהכ,רדש
 דגיעליוהא לכיכג-א בגמרא ומקשי כהן לסמ ברך%א
 כל 'וחנן ר' אמר חנא בר בר רבה והאמרהוא

 אותו הארץ עם כהן לפניו שמברך זקכםתלכ!מ-

 אהבו משנאי כל שנחמר מחה חטב חכםתלמי
 אההו קאמר כי , משנ'אי אלא ממונאי תשי אלמות
 המחברים שלקחו ~האבותית ~:נוכודשו אבל .בשוין
 . פרע-ה רב' המהשוה

 רבי שהמצא מקום כל חמישי בפרק הרנאמר
 וכבר . הלמיוו שהוא רע פלונ' רבי בשםסלוגי
 שזה חננ'ה בו יהושע ר' גענץ למעלהאסרע
 שהרי בינחזו גברא הטדי 1:לג!'רו ה:ה( לאלפעכיס

 לא והוא חנניה בן ה:ושע רבי בשם אכ!ר אלעזרר'
 ק יחוומע ממ' והוא מסל בר קהושע מר' אליאגמר

 על באמוראים בהלמור הפך לי נואה וןה .חננהק
 בן שמעון משום 'וחנן ר' אמר אמר טאטהרוב
 אלא ממנו שמעה %א יקלסו-ו הק[ לאיוהא'
 ההורה ר' במשנה אבל ממנו שקש ממישמעה
 ובהלכ!ור רבו. הוא עזרהז בן איעזר ר' משוסאומר
 הרוב על ווה רבו הוא ש:()אל אמר יהורה רבאכ!ר
 רנדה קמא ובמ-קא . לץ: ש:באר כמו שוןוצךך

 ההוצוק בן שמעון ר' אמר יוחק ר' אמרבייסשת
 של רבו כ' כ,כאן נריווה ררבקה הא רידקה האוכו'
 אברהם ואני . ההוצדק נן שסעק ר' ההו יועןר'

 כ' מקוט ננל זה אק אנל אית אמר נסון ניחומר
 על רשב"י משום 'וחנן ר' אכ,ר נותל'ן ישבסרק
 ויוין ררב'ה הא רידהה הא וסהרץ וכו' הבג.םענין

 ולמיד רבי בזכ,ן אפילו כ' אוחו ראה ולא רבורשב"י
 הגטר כל בפרק וק . קטן יוחנן ר' היה שסיןר

 הא ד'ד'ה הא וט' אלישר ר' משום שמואלי~מר
 לא פלוגי כ,שובן רקהני ז:יכוו כל דש"4 וסיו2ךררביה
 ושמו~ל מסיו שאירו אחר'ם כיפי אלא כ!פי2עכ!?

 שם כ' , כהן ה'ח שלא :ראח רל'א הכמהררע נםי(

 המת. קברי. על ,קןבהי ראיחיו ד:' ץ:הן ר' אטר י.

 היז בו(רבן א*עזר רר' מימע אליעזר ר' ראהלא
 הוז האיצזנים . טדורות ושכבאל ריו'ןומהלכרדי
 אמר דחו*ן בס"ק שד ואמר . ררבי שנותיוכסוף
 רש"י ס" ררבוו משמץ: ו:מרת אטר 4'נ רבינאליה
 מככו שבועה לא רפלוני משמקז ראמרינן היכאכל
 אשי דרב הא כ' ממנו שקבלוה שמע מאיךיםאלא
 עשרה בפרק כדאמרינן מעים רבא את ראהלא

 והרסב"ם . עיכ אטר רב נולר רבא שמוז יוםיוחםין
 בסשנה שנאמר טקום וכל ו' במ' שר אמרז"ל

 לק,ש זה . כ,סיני לכוטויק הלכה הי,ו אמרוב(ומת
 אמרו נאמת הזהנ פ' בסוף שאוסר ממהז:רב
 . משביחו שהוא מפני בוך קשה לערב התיוג'ץ
 ד%כה אמרו באמת כל אמוה ערא אלעזר ר'אמר
 באמת , הדא כמו ערא אומרת זאת ופרש'יהש
 ואין שכושביחו מפני למלתץז טעמא מדה:בהלנה
 כיגה שמע באמת לכותנוקין בה ונקכו נרבריגמגם
 ולגמגס להסם ואע זלכה בוומת רתני היכאכל

 . מסיני למשה הלכה שאי:ו נראה מוה ,בדבר
 מטום מקואות בתתלת בנדה ז"ל הרא'ש כחבוכן

 מהיכן רואה ההזן אמרו באמת כמו תםרב';ו
 גוירה שהוא רשבת קניזו בסרקא קוריןהתימקות
 ופיוש שם שהמא אחרות הלכוה וק ,מדרכק
 וכןי . עלמן חולק ואין הלכה שהוא רפיי כמוהרבר
 שיש שאמרו על מגום'ן ראשון בפ' י רשפירש
  בעת נהן שהאכ מה טעט בלא הלכותשלשה
 למשה  ועכה כמו שהם ולו' ננורו לננוז:חוסה
 פי' רזיה ו"ל  מהרמב"ם ואפלו בוהס לוי ואיומסיני
 ובש . ססינ' המכיה הלבת  במו בירה10הש
 הלכה אמרו נאמת שהטצא מקום כל פיהןהערקי
 . הואלממיה
 נזרבי שגדול רבן בענין שביומ בפ' דינאמר

 שרבי רש(ו ולסי לנששרם .השם שזה מירשתיכבר
 ור' הזושע ור' ולישר ר' א"כ מרבן סתותהוא

 גמ*אל מרבן למטה הוי ערך בל זלקןר ור'עגדכא
 שהקה לעין גלוי. תה . ה:ששו ההודה ר' שלב:ו

 עוד אמר הנסיאות סעם שנאמר לא אםכ:עות

 טניר ויפעמ'ם ושמא' זלל כמו שכע מכלןגרוי
 ואע"פ הושש. ואינוהכינוי

 גיהכ~
 אמת קצתו הוא

 ואלשר עוריז  איד שמעון  וזטאו מה  ירעהילא
 לעזרא פז' כהן עזרקה איי שמעון כי , ביתותאאיש
 זז*ץ שק[לוק השכמם כע קיל בת שיצא גרולוזזכם
 . גרול חכם להיות שעורו אחיו עס הבוו עולםטל
 גרול חכם עוריה אחיו שנם למשה  ק-עתוכבר

 . יכו' ק% בת מרצאה ו"ל סוטה בסוףכדאעוא
 ג"נ חק"[ חסידוהו 'דעת כבר ברתוהא אישהאלקור
 צרקוח עושה ושהיה רבי של אגיו רשב"נ שלרבו



מאמר-8880[
 נפ' נרא"א המי יתורה ושי" נמם *וש:ישה

 המזוה אגל אחרה. ערות לרב לו יש אל' תעניותסדר
 ונן וומא בן ושמעון עואי בן שמעון כמו הרונ לבוה
 היכי עהאי בן ש סאמרו נמו :סמנו לא שעריעונאי
 שרבו או בחה וכיוצא להוראה הראוי הימידדכף
 לבאר שייחדנו כוה ד,4לכונו וכבר . בעוכוו לוקורא

 ושרשנו והשנתם סיקים הי לענ'ן הקרמתנובפ'
 . הארבסעה והחבורות השבעההכתות
 דג4לע4ית טהחנורה רוב מ. דעדעוך

 שראו הא' החנירה בומן דויו הרביעיתונם
 'וחאי בן שמעון רב' כ'. , הביתחרבן
 ורבן אלעור ור' הזושע ר' בזכע חלכיירההה

 חמ:א' בן זזנניא וכן דע4חר תפלת בפרקנכלשול
 כושמו יעקב בן אל'שר ר' אסר . שמעון ר'חבר

~55-אשון

 סח 'וס' ר' אמר דור:4'ן אין ובפרע הביפלהבמרק
 נראיתא בירושלים קרבן שעשה אליעור אבאלי

 רבן של. למש4ה הקורמת בשנה ונן .בהניגה
 והיה י( שמעץ ר' שהיה השחר תפלת בפ'גמיאל

 ר' משמו אמר מוויר ר' וכן . בבכורות צדוקר'
 ה;ושע ר' וכן דכלאים שביעי בל' :( צרוק נןאלעור
 אלעא' ור' ההורה ר' וכן . ברוךה אמרה יפהאמר
 במנחות כדאיהא הגדול אליעור ר' עם לכודואב.ו

 . עו:והיוזם אורך נראה ומוה מהסיאד ובןובמבה
 בבבמיח :ם רכ', 2ברכוח כ' וזושע. ר' 1',ללרעדיי(

 אם כי צרוק רר' בפישח שטעע ד' מכר לאדל"ו
 . שסו :,כר שלא עס הקז חמ, צדוק ר' של אביק י הנזער'ך , קזושער'

 .יע2', א"צ. ום"ס שבח שלחי חב'רו כטמח ב; שאולאבא

 עתמצא כרי בית באלף נתהילחגתה
 . בירך טזומניםכלם

 . ו:טרא בסיציזץ איכא טובא סחטא שאיאנא
 הטפלח בס' ראש בר לקז נאטרי נש צר שאולאבא

 אוצר חטחבר על אמ וחםלן . סרוקם שטיי בריקחטד

 . יע2'יץ . כלל וה שם וגר שלא לתלטודבלום
 -[ 33 ג3 לומל מכר כבר סאול אכא . המשץךנאכור

 דיא כי אמרנו נבי אנטל.ק( )לעאבמיס
 הנסרא שמעיה סל חניו ס:חהנ מננ' ד'ן מהאב
 ש:ה ק"כ כמו שנ' בית בזמו ושטאי הלל שלרבס
 . א( 16 )צר . הששית מהחנורה ב"ש  חרבןקודם

 הען עסי ר' אמר דעיובין נ' סיקאבטתמום

 השרוב סוססק זקנים חמשה כה4וםאנט%מם
 . 'ו0י ר' של רבו שהוא אומרים ובנכורא .כשר
 בן נוסחא ויש אנטולס או אבשלים נוסהאויש

 רב' שגא קורם מעלמ ובמסנת . 1(אבשולמוס
 בטל לרוכף יוס' בר' אלשר ורב' 'וחוי בןשמעון
 ולא לבילכות קרוב וההז שגזרו רברים פ,שלשהשבוד
 מתיא רב' נרומ' או והה, הקורי שהוא סכיויםהיו
 חורו עעדי עכעא טע-גדו ואוד דינו וגית הרשבן

 מו 4עור היחו בספק הטתבר רל:קוו " 111לעל1(
 במוף יל. הרטב"ס מאח :עלטו אשר הטטסוזי'ח
 המערך . הטסלהטיהח

 'וחא' בן שמעון ר' שבא עד שגווז מהל:וור
לוונו

 וביפהי
 רבי בנו שרוא חנא יש ובבריהא .

 השנה דראש קמא ונסרקא אנטולמום בןו:תן
 זקנים חמשה כע4ום אבטולמוס העיד 'וכי ר'אמר
 וכן ג(וטה ובסוף וכו' למעשר ~יטתו אדדאתרוג
 לססר לו די;ירו יאונן נן אבטלם מויגה פ'בסיף
 פרק בסוף רש'ק ופויש וזה לכולכות שעזבקוכמ
 האכ;ורי מדרכ' במצח למנים קומ' המס0רמרובה

 . כסוחייהם בירת ומשיירין לפנמהםשמססץם
 האוץ בון לבולה שש- לגלח רונמום דרך אדדלשע
 שם פירשו והתוספית . עכ'י הג4ונש נתשונתכן

 נן אנט,מיס ש;:לך מעלה נמסמ;דאשכוץ
 אני אנ5 . 'הוה שהוא ?ירו סלא קונף וסיפרראינן
 האצטרבולי ראוגן ר' אם מ מעלה בנמרתחנית'
 הה"א ב1עת שלו בערוך צמח ורב . אביו הואאול'
 שע4 כלכות בל:4ון המספר וה קומי המספרפירש
 דולשון באווצ לספר ר"ג לבית התיו ולא נירוסיןבה
 בגמוא שם ני נהיוא הא ה0לכות בבוד מפנ'אלא

 משום 'ומת חכמה לסטר רע לנית שההיואוטי
 5עבילמוס אם כ' קוכר זונר ווונו למלכותדקוומן

 14מר מששר ד14מור דימ סטעם סועא חינןק




