
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



 יוחסיוספר'56[
 חכמט שגווד משום הש יונית חסשה אבלנגמרא
 כאשר תרכדענ*ם הווקמס השסונאי מלנינונק
 י לכ~%ה זה כתוב כאשד ב,רתמלם זה ש זהצרו

 רמדשתשןמחןתצחטק"יי
אם,י%,.

 . "לץ . תהט=שו י חש, ויב יטש ק שישש
 ע%קישעקהששקחזק

- ע  

 להל א%ם =ק קגיהיתמאטע
 רד רשה1את ילזאדמחהבחש~.
 0ן ג%ט. זצמם שהץ חעאשקקטשי

 א(.17
 ד' וצוק בכיות ,יומר מננה "נםאיל14

 אעשים ד' וחעא בפלה שכר * חשזיו תךרותד

 ולא תטים בץ כים בעל בז 1גסה וטומטברק"
 לאילה ב4ביתיס עמ ען דךא.ין"ינאעה

 אם כי בכורות לדיזר יוכל שלא יכם נהכרחזה
 פהמ במקום כי נררם מההרת חמור הוא כיהכם
 רגמירי הריוטות ג' להתיר 'יכלו מומההחנם
 חסיון הקה אם חוץ בבכן כן שאע מהוסבירי
 נמרקא כדאיתא הדיומות לג' ושות ניתן שאזאגר
 אץ הוה ובזמן . בשבת כירה ובמרק דחוליןקמא

 ז"ל הוא"ש שאמר נמו נררים לדיזרתמומחה
 )צד . בכורות להתיר רועות רבי מון לא ירבואסלו

 הוא . "1ג
 על חמחבר שהום'מ זזכטש ם4ח א,

 . הכיעריך . שם ויע י'להרטל,ם
 פרה שעשה הגרול הכהן הקף נןאליועיני

 ק וומסשן מבזל בן הקודה ובזמן הביעגל הוניבומן
 , א( 53 וצד א 16 )צר .שכח

 , דשהתבר ל~ נשממ יגל4ר נן אלהגזררבי
 פראג( )דפוס ע"ב ל דף תכרד במסכת נמצאוהה!
 בעף לאבא זדו עזהם רגן4ר בן אל-נזר ר'אמר

 . הקמרת שפום מרח מתעמשית והעהבנוור
 *הסעריד

 לפשיה נו רנתו כבר המודעי אליעוררבי
 קורא ההא אש , פרפון ר' של חביי בביחרושמהרג

 בן אלשר 411 גרול ררומן והוא רבי פרמוןלר'
 ור' ע-ךשע ר' אוד בן וחננקז , כהימו אומרסרמא
 המודוך אלעזר ר' טשום אומר עזריה בןאלשר
 . למודש אנו צרנע עדיין העדות  שבושעבפוק
 . א( 33)צר

 רני . השמם כל בם' הקפר אלהגוררבי
 ברגי. הקפר אלשר ר' אחר מהלך ייה לוי בןההושע
 ב% אליעהי ר' הטרב מחיין ז' בסרק מיספהאאבל
 ה' ובפרק . זכו' לנילה טה דקפי אלעזר ר'על

 א*שר ר' כישום נפח נן מנחם ר' אמרדכהובית

 להאכ, נשים ש' שקרש טרפון נר' מעשההוד
 ונפיק . שניק הם ו1י4 ונו' נצרת נשמרוומה
 ילשר ר' למני תרנמלהא עיד רבץ מיפותאלו
 הרט כימוי ובנ(יק . ברודו גדול ו4ץ ברביהקפר
 ר' ובם' ח"א ר' עם ברבי הקסר 4ליעוי ר' כימז"ה
 מן שהוזו ונראה . י2יב"א עם רכמלהא*שר

 כבר כי אלישר ר' נטרקי שסנשע אע"פהאדדונים
 ד4!חרונים אליעזר לר' סנונה שהוא שאע'שיוע
 וכן שטעון לר' הסנונה העהר כמו פרקיוששו
 כמו אבינו לאברהם הסנונה יצירה ספרנמצא
 פחש"י ברבי ונרךא שנים הם או דיאב"עניכהב
 בנזיר רר2מ והוא ברורו גרול שוהקה הצלכוהם כלבם'

 בתדלת נוסחאות ויש . הנפש על חכואכיאמר
 1(. השני ברור ברורות שהזכיר ד' פ' הכושנהט'רהע
 אליעוררבי

 נן גם הוא הורקנוס נן הגרי
 רבי פרקי עשד: והוא ריב"ז של הגרולתלכהר

 שהמו אמו הויקנוס מנכסיו והדירו אליעורר'
 . בנו שקוז! ירע כי לו והת'רו שבא ער גרולקישק-

 באיוכה יושר בן יוסי במשנת נתן רר'ובאבות
 דיקן ר"ג וכשמת . כוריב"ז אליעזר ר' לטרמצר
 גמלול רבן של טיתחי ראה ויוד וקן אליעור ר'זזעז
 סני סאשמרו כסו סניו מאי וויה גיסו נ(והואנכיד
 ר' גם לננה נפמ קקוומע וסמ חמה כפניכושה
 )צר לכו%ה רבריו פיחשנו וככר . בדרתמואליע?ר
 כי אליעור האחד ומום בחי רבינו ואסר . ב(33

 ואולי כזשזז של כהיעו שהקז במררשאומר
 . האםטצד
 41 לצד בו הארכמ ננר חסמא אליעוררבי

 טוהש תזשבורת ס80ר ובעל גחל תוק הקז וכי .נ(
 עעבא ר' תלכמר והוא . בהוריות כראיהאז,הכר0ה
 ' בם הצקב בן אלהמר ומר' גורטץז בן יוחק ר' שלהתב'רו
 בן יוחק ור' ברוקה בן יוחנן ומר' רפסחיםטיני
 כדאהשא שנחסם חסמא שסו נוךא וממה ,נחץ

 דלמץ * יש וגם רבה בוקרא טות אדדיכפושת
 אותם בץנה וכן הפועלים את דגמוכר בם'בחסימה
 .א*קץר ולר' גידגדה בן יוחנן לר' ר'ץ ולרענהשיבה

 . חסמאבן
 כושום כפהבו(עוהא אעמ ה,וך' בן אליעוררבי

 הבש ב( 13 %לקךל1(
 חטוע(-

 שבא מ"ר אשם ש(זגל רנור פ"ר ג(,וכפחאהקפר א*ע4- ר' אח

 אסר ואשר , וכו' "ררים סןאלי
 המחב-

 בכאן
 לא כי נ"ל המל1נה רם'רוש בי,- נוב(וזאיתו'נמ
 בנכרא נם כי . אלעור או אלישר שש' אטמרע

 . ס"ב צ"ל פ"ר ובמקום הניסחאיח בב'כצאמהד
 מחל'ט אורוש אנב חטחבר כ' ב:אן לחעורור41י
 פרקי נם כ' ירועלרבר

 1הןיד". איעור רר,
ק . מתעייחם בלעוץ אחרם ע,מדיקו ה  . 



]א ראשוןמאמר
 רב; דעולה ראשון יבפ' . ב( 23 )צר ההחשער'

 קמא ונסוק . משמו אומר גכלש% נןשמעון
 והוא . קזהמע ר' משם הלכה אמרדפסזים
 לו שנעסהת והנס וחסירותו עקיבא לר'חיר
 , חטה ביו[ו ש שמ[מלא תעניות סרר בפ'הנל
 שההה לפי סטנו צדקה גב4וי בורחיםוהיו
 האנשים ואלה , לו שקמ מה כל יהםנותן

 רשוכרם סידו ארצם שטות לשנקזו
 אוש או צררה אעמ כמו ההוא במקוםוירושם
 זזית' מפ% דרך כטו . חננקק נפה אישירהילם
 הנוצדימ סיל אוזרות במלכיות וגם ססודנכלנות

 רני אוביים הי בתכוכה שעשקץי הספרםבסרצשי
 *. 'ש ואני . ה ק נ כו א ל ש איש זכותאברהם
 היו וו אי יע'ץ שאכיז ככץ בהז להתשי-ושית
 הף העמ'ם יי?נ' החנמים בה שנתדגמבוחכסה
 *יכר' כ1עו- ואני וכהלות. תקופווז חשבון והאוכר
 נווסץי וש . נוה טאד עמר%4 את משבחיןשהיו
 שכתבו וההלכות חלץ דבה להבין אם ני הי[הלא
 אובלימ 4לש ע:י" בן איקזר ר' ובתהממהא .בוה
 וחרופוב העור בפיק וכן שנ' דטעניר קכחיבפ'

 .בגבורא
 )לעל הג46 ווסי ר' מ% ננו אלהגורר!2י

 חכם ל"ב לתווה מרות ינ שעשה ב(47
 באגיה  דבהו מדזמצע מקום 1כ5 . ומ'*מעו
 הוק והוא , הרם מסר במוק כאמרכסת אונךעסה:

 נסו ואחייהם עמיה בן אלעור ור' עובא ר'בומן
 . בתלטודשגחעה
 ראינו הלום , יאהלוח ס'ע ":ייח י' ק אלהץררבי

 בן לו ה,ה אהר כל ור,י'ע ור"י ר"ש ההברים שלשהכ'
 . יעבץ . עם שנתסי סה חמי י ר"אשמו

 והשיך ונק' קנ זלנותי יעקב נ; אליעוררבי
 אמו ואיו האחרונים דהית עד הנית מומןיכרם

 פי ל לץ סדות מסכת נקזמה פיו %11 במקרשלו'
 ב(. )31 בוה לכ21לה דברנו וכבר יעקב בן %4יקורר'

 ונראה . יעקב ק א*שר נר' הלנה קשו-ם וא5וובפ'
 ל"ב תזלכותיו לוה נמזזתן[- כיון כווקץל 4ינוסהע%ל
 ר"ח כיומ שועשץאחזו כר בפ' הרא'ש כתבכאנשר
 יעש דלכח, שאמרו הכהמנה חככר נמספר לאותו

 ד0יו ש אב5 מוער כועמ כסוחו זלכה שאץי%כות
 יכמם והיריך המקרש מרות ש יע והואנוים
 הליה ו4ין חמנאי בן חננקק ר' משם הלכהואסר
 . דכלאיב: ד' נם'נמותו
 מד' דיבמות עשיף נפ' טתש ק 14לעזךר!2י
 . חמנאי בו וחמקק וומא וק שאי ק ענהחנכף
 , ואם אב בכבוד בבריחא דקרתן'ו בם"קוהוא

 כן:יא בן אלעור ר' דולק מטסודס בם"וובהמספהא

 אימר יהודה ר' דסוטה ב' ובפרק . קיידה ר'ש
 בן אלשר ח' ובמוק וכו' טתשו בן אלשר ר'משום
 אבנים שק* חנינאי בן וחננוק חלפתא ואבאטתא
 ב(. 22 לצד . ו-ושעפל

 ונסיא לעווא עשיה הכהן שיה בן אלעזררבי
 רבה רגהמפשים ובא"ה אישר, ר' רבו כי אםרחנינא וי ", 39 )6צל וחנמתו  עמנו פיישנו ננרעמיאל
 עיבא ור' עייה בן אלעור ור' קהיניע ור' ו"'גכי

 וומיד חכם אבי עורה ר' הקת ולן לרוכרזלכו
 היכינס נן דוסא ור' . טיקרא שמעון לאידוועון
 , נשב צדיק ראע[י %א דנרנו לעודה בן 'שאמר

 גד% חנם אנע אבםימוס בן שרה ר' מ נחאהוכן
 כך4לתא פידה ר' לסני חיה הכדע לשראועפיף
 ר' כי נומחא = אנל . הטנחות ש פ'נטנחות
 פהדה ר' וה כי שיה בן 8לעור %' עמיה והעמיה
ו צשק " ול , אנר ר' בוסןהאז ש  לשרא 
 בהכרח פרשש וה כי ונ"ל . שרה בן אלעור יהו4ו

 , לעזרא עפררי אמר דגמתר תפלת דבפ'כהוום
 מעסין נוצר בפ' שידה ר' מ% דונר  ירעתוכבר

 ובעבור ית*שדו פעמףם כואות ד' קוראהצהקז
 פקבום ת' עמו לקרות חור הי%כה התלממ-סישמה
 ת' תדוה ש ו4וטרה ק% בת ערצאת עראוזים
 והודה הבוו הע%ם לזיי ודורך אתה ויכה 4ישנה
 ת' תדה יתוים ווה וה * ואמוו חעה"נבחץ
 קהרקים גלגולת כהצא פריה ר' פל ווקנו .שגה
 שדעשבה בשש ושדפתה אשתו וכ1צאת' 4רתהושמר
 כתוב והקת לבעלה שמתה אודת אומה פלשהיתה

 גם לכועלה בוה ואויכנו וכבר . אתערת ושד ואתבה
 פמדה ר' דבויזו ובדחשלכר . בוה נרברבאמוראים

ה יודן ללק א  מיטו שנויעו צנומת ל 
 באותח וה על ותמה ינפור השנה ח*4 מן.שמשת.

 . שביעיח בסוצאי ירק רבי התירשעה
 החמף רב'ץ תלכיד ערך בן אלעזררבי
 כבר . שבת בטסכת נהור4ר ר' שנקראשננים
 ר' מ חאמת אבל , י( 35 מעל דביופיןמנו
 . נהור4ר רבי הו4ונחכרה
 . דמהרות ז' ס' סקו פלא בן אקע:ררבי
 ר' דבף ל סשע והוא סאגי נן מסיהוותרש

 . ב( ג2 )צד .שךבא
 נן שטעת ר' וננו סרטא ק אלעוררבי
 פרכ1א ת" ר', ע% חבירו מריא ור' פרטא, נןאלשד
 וכנר . הגרול פרמא ר' של בנו בן רבישבזנק
 ונתפס מאד ווע שהטק 32א( )צר למלהאמרנו
 מט:% תרר'ון בן חנינא ר' עם נשה שוקל

 ו"ל א*הו ופ:הצץלו ורה דעכודה קמא בפ'מ-4יהא
 . כ"ג בפרק דמודע' אלעור ר' המהורבו
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 הגדל טצחז בסמר . שדוק נר אלע:ךרבי
 וכבר כוץ, דיא כי פירש רל,ה מענות תקוצהבלא

 ר"ם בומן והוז הבעז חדבן והאה . ענימו כלמיןמנו
 סשום ואסד כיע התו אם בסמק לנוונפושר

 רבי האה ני תומה ווח . דבלאים 1' בפיק נ"עירר'
 נקדיטון לבת ווזוה ורבוון והוא הבו[ חיבןאלעור
 ובפרק , ה14שתה בוזניאע[ בפ' כר4מרשו וכו' גוריוןבן
 והעו- הבית חדבן קודם גדול שהקז כזיתותד'

 0הזי"וה שדמזח נהן בתשואה
 בהצהי

 וס?דות
 כי הוזרבן קורם שנה מ' לסחות שדףהונראה
 א(. 27 )צר . נמו%ות ד'נינטלו

 נם' שהאהך הנהן שטוע בן א*יזררבי
 44 )לשל דבריו מירשנו וכבר רבי של רבו העירנני
 רב ושיושמ דזזכיכף כוובמנא לו קורא העז ורב .א(

 שבהצבר'. טאהיר ס1ש ווש"י בהככוה בווסלאצכיח
 שבת וב*ל כלכות הרהי כר' אידון הוא כ'ואמרו
 עך הנמקומ לץ היום בגרהמ לקרש ודיזחלנהר(
 לעשות אשן' בחע לאשר שדגיע ניון הנשמהשתצא
 הוה בעולם בני אלשר אשמד הזמרה קי בתעמם
 נשני:ך יצאה 4ש"ים דומה נשמתךהיוע:
 רבי של רבו הע; זה ני מוה תטע: הזנ' יבאלקים
 רבי בוכע שמד זזזז עלא ונר1וה . שאב-רנוככוו
 חיץ פי-ש טניין 4ינן אם סיק בסוף כיאע'ש
 לר' כמעמ*ה נימד הע: החדזי בקדוש כי רבוכעמם
 סוודוש ון14מוון נפ'רוש אם כי וה נחוה אינוחיא

 . שםיש'י

 קרעת כבר יודאי בן שמעק נר' אלשררבי
 ~קם~זו אביו עם שנה 4ע בכ1עהה נמהע: דבריוכל

 !זשוכר בפ' הקרמשים רבריו על . אהבה שליסורין
 רבי קודם כ1ת אבי רבי של חנירו הןהע: ,הסועים
 ש. הרבה.לצר52שמם

 הו4ז לכ,עיכי בו ד0עו כבר י( אבוקה נןאל"שע
 שנכמד 'מד' והחש מאיר ר' 0ל ורבו אחרדעקרא
 תורה% בעכור הבא הפילם לתי חמעכהימרדס

 ער כ1"יר לר' סו"מר איצים החטש ולאותלכרדיו
 לק0ז סביב השכרם מן 4צמ המבא שבת תד%םכאן
 למ נוהה=ע בהתע; יר התמו יעקב ר' לדוותווכה
 . ונקרופין הלץ ונשף אמת בפרקי עה"בסודמז
 אבות בטסבת לאיעיע הכנמ[ו הקדהמ רבינוגם

 עקיבוו לר' כצמבח והקץ הדיבן והאההקרושים
 . א( 3ג לצר . אועיו שהעו יכוםוהאייך
 "אטל י שעא לגיחל" רקע.יק ובכ-חי דזשבוח פ"ד בוושנח פזכר אכויה בןאלףצעי(

קלא.ול,.

 ח"ר "א לקיה א4פיצישלרמ
 תהה שמלאערפ'

 ופקקעקר"
 ע%

 מיל *'עמ"הזא ע=ען וזחזשמ
1  לשי לל קש =שימשל  

 דש"ס ושצ שווע. משי מק-"ש תסז פ"
 י מ" חחק 1 ==ע ל א%4 ל "משהתה

 . ימישת שמ מ' דישי ק א4מראבא מן44"-יף- ע" םשמ פעח צם ושה לפץקףםר'
 ור' סאיר ר' עקיבוו ר' תלכ,ירי בומן הוא מונרזוה
 כל ובפ' . שטוע בן אלעור ור'  שכ1עון ור'ע:ודה
 לצר . גכח"ו בן 4לשר אבא ד0ייזא תנאהגמ
22.)2 

 שהמנ אניצו וכבר . דמא בן אליעזררבי
 ,מכוק4י רבי של אחוהובן

 נדצמ בנטיכת ושבות
 דווגי מעשהה המו כי אומרם יש , בקדונמהובות

 כההש בנסרכת הטמא תימא בן יהודה ר' ולאנלכות
 וד' עממעאל ר' של אחוחו בן דמא נן יעשעהו4ו
 ועודן חפיע טנקמ שהפז הרמיי דמא בןאלעור
 . א( 42 נצר ומהור קדתן ודשיגוהובראשו
 וה141 המחנר טן נשםכו יטוי נרבי אלעוררבי
 40 יא אמר ל", יי דף בע" בטעתמשא

 " הטעהך ואיי. טשט 4מד צומם קלש " ק,ש"י קעמע"גימ%ע נ%"(יאעי
 ישץ. השס. "%פ אכ"מאאשליסם
 . היק טשמין מק% סעו ז"יאנמעמס

 ומתוס צרוק סרהו בכ1שנה פיבר דבריוובעבור
 שננר נטו הם'מת טהם טרצא וושעיםתלמוד'ו
 בן רוסף יוומד בן יוטף הוזידים ותלכרדיו .וכרנו
 תמו הוא דמייוס אחת" נר י( הנראאייס . ב( 3ז לצר . ב"ד אב וחשני נשש הוא'וחנן

 הגר אנ4וס המא פירוה הכיכר בפ' ,דבר"תא
 טר' קיבל והמו צעצועים מעשה מיביםאומר
 פסטזם תוהה חוכעסי ה' וויעם ע:תעע ומר'א*עור
 דדכואן ה' - במרק ובהיס' . המשנה כעו4רנו

 ,יח עס חלק פזש.אדטועלש2ומסה
 ה*ו*סהשי."הוגרם

 ע%י. טלחלעיא9"ן"ש
 ט"ס

 דלא
 שם %ע אי שס שם %ש ךל"

 יצץי ח%המ. א4" חףלע
 הבףתאות

 10 פשא %4ובבאקמשאנמגישו
 טק =ש ולמי,איי=קי חא8ז"מ
 מצה לען ניאש שי 1 י הדע מ ר ש=המת



מאמי
 והמלך . ווקן גרול חכם והיה כרבריו ומצאוסלר

 להכמי' כשהרג עיניו שסימא ר"ל ע'ניו כחלהוררוס
 הכלך 4זירוס עצה נתן והוא כלכותובהולת
 השלם אה' שכיבה על לכמרתו המקיש ביתשיננה
 בית זה שלם של באור ויעסק , החנכרםשהם
 מחגרב טוהעז במכ1נה כרתות ובסוף .הכיקדש
 אחד מ'ום וקוץ תלוי אשם יום בכל בוסוא בןבבא
 ונשבע חסיים אשם נרוא ווה הכפורם יוםאוד
 . בנרבה סרנא נן הלכה שאין אלש וכו' הוההמעון
 ועניו רין שדומ: אליעור ר' פרק סוף בנררםוק

 , שלוםועושה

 אמרתי וכבר בג. בג בן יוחנן ר' הוא בנ בנגן
 ננתבו ל"ם והסממו יבי לפגי רברע:םכשנאמרו

 ונאי. נן בג, נג נן שמם, או שהק 6הנש
 לנציבין בהירא בן ע;ורו: לר' טלח ני סיהשטוכבר

 אמר ו"ל ה:רמב'ש דקדונשעי ובם"ב בספויבדאיתא
 הב,; חרבן העה ת~לא תממאי ולל מחבורת,שהש
 . ירעת' לאחענכי

 . כל'א ניר בע שם וק שאול אבא של אבעבטנית
 . נרוליס כהמם , קשץ בן , צין בן , גכולאבן

 , א' ע"א רף מנחות בנ'טין רבי וומן. בןביו:ום
 ר"ה וווא בו י בריס ר' 1ק1 . דטל,: הססלת רק1וגרח
 סנף סטדא בן נחאין. אץ פי נןיאסק .נה'ע

 מ,

 , פפוט ערך עין * חיה שן באעח צ"ע מטובותוימ

 , דל'ם ימההו נרוו-א . 'חודה רי אב'בת'רא
 ובובאר . בי'כ וכו' סאה חלת רחמא דרחל'תברודה
 חשנה ראש הגערה בלוריא . למאי ים"א לשבהמקופות

 , יעכי, , ע'(: י'1רף

 בתירהבן
 נש"

 הוא בתוא בן . רתעניות
 בשמו נקרא שנסמך וקודם. בתירא בן ע;ושער'

 רע-כוב"ם לכור וכששנו . בתירא בן מ:ודז: ר'ואינו
 כתב כאשר מהופיע ר' הוא סתם בתירא בן כיל?

 חננק: בן מהושע ר' עם חלק ה:וא סושיבפוק
 הזייבן אדו הנטראים בומן סגהררןהשנשם הי לעולם כי נראה ושם דובז?ם קמאבשיקא
 ביום זקמם ע' מפ' אני מריבל שאי בןשאמר

 אבל . בשיבה עזויה בן אלעור ר' אתשהתיבו
 עפו סנהררן רגלתה דל,; בל, זה נראהיהזר

 לשסאא , וכו' הבקז 5הר הגרת מ14כתמסעוה
 לצסוף , רבי סל אניו גמל,% נן שמעון דקבונק

 סנהדרן הע' הם נהכרח ווה . רבי נומןלט0יה
 הגית ב14סה היו לא קטנה סנהדף שהם הנ"נמ
 רצה 'וחק ר' כאשר ונן . הנקז בדו נשרה אםמ

 כערע הץ כי בידו עלה יא תלמו-ם דתממםיסמוך

 פשמו%4 וכן , זזשבומם מכלל לקגשחזם אמרעי
 מורע הם בת'רה בנ' כל כ' ידעת וכבר . רב'עם

 ופעזם וזימאי הלל וץדם ניושלים סזיורגשעוים
 יש לא חוה נאות וא"נ יי~ול שהויהמהמתים

593ראשון
 השנים מ בופא נן בבא והוא אחר אלאנעצם

 . ב( י 7 )צר . היו"ר נאות הםחאחרם

 הנימ"5אות
 ננו חוקן זלל של נכח יה הזקן גמ5יא5רבן

 אען יושר רעולה ב' ובפ' . ולל בן שכ,עון רבןשל
 גכו4א5 רבן אה תמאל שמאי ביז מתלמייהבירזן
 רבמות אזדון בם' וכן . המזרח בשער סייהההע
 מקובל הי:  ננויזשא שהע: ר4 נית אושנחכיה
 -יד פי על האשה שכתן'4וע הוקן ג46אל רבןמם'
 סומיה ובסוף בבא בן י:ורז, ר' אמר וכן .אחר

 והעתך ההורה. כבוד בכול הוקו גנזל,ול רבןמשמת
 . י( תורה בעלי שמכבד,ן ארם בני מיוש בפלבערך
 ההורה לומדים נינהו שהיו פיתשים עמאבל

 וקורין לעלם חולו~א בא שמת ואודבעמק-ה
 כרמוה המגלה אה הקורא בפ' נראה וכן .בעשףבה
 הע: ובנו . בעמירה קורן היו הוקן ר"ג ועדכעמה
 של ובנו כלכות ריוגי נר' שנרוג רואשזןרשל"ג
 כשהרב אז נמנטטנר דיבנה נמ4אל רנןרשנ"ג
 . יכר' שזוא"ך בעבור אולי הוקן נקרא לבר וה;הבע;
 חינן אדו נששו הע: וה הננה גכו5יא5רבן
 חזוא הוק ל'ג של ננו נן והוא רליו אחוהמת
 'במות בסוף שנואה נמו המת 11(וה קגוחעה
 בפ' ועוד . וקנו גמלי4ול רבן שראה מבופזמהשנונר
 גמלשול ברבן כועשה צרוק ר' אמר צוליו ויןכטמ-
 ש הפסח את לנו וצלה צא  עברו לפובישאמר

 שני בבית וזע: גנוליאל רבן שם רש"י וסי'ר,וסכלה.
 מרינירי אהד ע:ושע ר' שהיה בגיט'ןכראממנן
 בר והוא דדבן נשעת במטה אותו שיעצשווריב"ו

 בפ' בקמא תראה וכן . גמל,ול ררבןלוגחמ:
 א4עור טר' פלוגתען בר שהוא זה ר"נ כימרוגה
 ר' עם פגע עבדו טבי עץ כשסימא ע:תמעומר'
 לחירות ףצא עעו שסימא משכוחה לו ואכורמ:ושע
 סלו דץ בבית רין בית אב הע: ע;ושע שר'ונעבור

 ודיזוגזמות . פפווד בקנגז מורז: כי לדוירות יצא5א
 גמלע~ל רבן של שמחהו ישב"ם אמר נדהבתולת
 סתם ל'ג רנלות אע וכויהו . הוקן גמלעול רבןהוא

 ובברכוה . דיבנה גכל'%4 רבן איא הוקןשק:ק
 וכבר .. כשי שהיה טבי ל תנחומע טוקבלבמשנה
 . המת כשנחרב הקיסר מ,- רב, שהצלו'דעת
 ובא לרייגה נגור ההינל דוסוס טורטס נשחחשונן

 מהשקש החוטם בל ואמר המרתן לביתישזגמון
 ואמר נסהר ו:הגמון לו ובא גבלשול רכןונחבא
 במ עשרה סי , ביה"ל שט ימ1איד בט-יד עימ?'(

 חכנסח בבוה ישבעארט

 ובט"
ק , צכורבגרנ. וענסקע מס5אכחם ה  . 
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 והדג נן לו תשנע המלהו אם לעה"ב פינשוהו4ה

 שכיוסן קול בה וטמשץ נסהר עצמו אתההגמון
 דטקומם בעל פרשו תעניות ונסוף . העה"נלהף
 בעבור אוסר חשני , הרור גרול כלומר צורהבל

 יבכוו אלישר ור' בערונ כיצז4זי וכן המניםשכרפה
 ומשום . גכלש% רבן אהות שלום אימאנשא
 ר"ג מת כשברכוהו זלישר ר' שששה 4מיםנפית
 כדזרחא ההושע ור' אליקיר ר' ר"ל חניחו קודםוה

 נל לבפל מותו אחר קהושע ר' ורצה . הזהבבפרק
 יא נוף בן יוחנן ר' ע*ו וקם כנגרו שהיהההלכות
 הנגיא וז:הו . סקדבין בכל בפרק כראיתאהנק(ו
 ידסי ר' אמר כתבי כל בפ' . בתורה גרול ר"לנרבי

 ברב גמלשזל רבן ~של שהלך ילפתא באב4ומעשה
 יוחנן של שולתנו ל יושב שהקה ומצאולנוברמה
 אנור , בו קורא והוא תרגוס איונ כסד ונירוהנזוף
 גב ל עומד פהקץ אבק- אבי בל'ג אני זכורלץץ

 הרמם איוב ספר לפמו והבאו הבית נהרמע5ה
 ילפתא אבזו רשן 40 . בבניין שקעהו לבנא'השסר
 פהקז לא ברבי ר"ג שסו חלמתא 'וס' רבי פלאבא
 אבק- אבי גסלשול רבן ברורו. גרול אלא רבי שלננו
 אביו אבי הוא וה גכו5אל ורבן הזקן גמליאל רבןהוא
 כדי הנאומר בוה סאריך זצי ובכאן הקרדש רבינושל

להסו-
 ונסגלה הסגלה את הקווא בפ' . הסיבוטרם

 5א מהרגסץ 0וזש'ק מהוגכרן וי' קורץ י'אסלו
 נזסן ני נראה וזומ . לכתובים הרגום שאיןגרסינן
 הרמם לו הקה הזקן גכליאל רבן ני ראינוהבית
 כע1סע החוספות אמרו כתבי כל בפ' וק .איונ
 . כחומם של הרגום נק1עה כבר התנאיםשביכר
 קורין י' 4זמלו ובהלל רסגלה קמא במרשו הנ'ז,ונן
 5א שי0הן אע"פ בסגלה כן סאין מה נוהרגכויןו"

 וד5א התטלם ביכר נעשה שוב מעם משעטיע
 וכן . עמשע יוסף רב כחומם של רהרגוםכזימרים

 שהיה אנקלוס הרגום זילו כי אוסר הנותנאני
 בוזולת עורא ביכר הוה קודם הבית לחובןווב
 חווח בכםי רוךאו , רנררים ר' נפדק כיאיחאהביה

 וטום , הרעם וה יהווש , מקרא והה4להים
 0'סוק וה נסקיא ויממ , המסוקים אלושכל

 אומר ביומא וכן . המסוות אלו 6ז ואמף  סענרם.
 אלא ההילהו הוז לא שוא בינר ואמלו והנסו

 ומןק . טשה ניכר נסו רסרום וחנרוטה1כחום
 מרשזו לא כשהוסץז ואנקלוס וש"י כתב רקרה4'ןב'

 ו"סדו וחזר שנשתכח א5א ניתן מסיני טודייהוסיף
 מסנת בהילת וכן . חרגום וה שכל ושוםכראמרינן
 יכךה חגי ממי שזשל בן יונתן כי אומרמגלה

 ושאלו , יהושע ור' אלישר ר' מפי ואנקלוסומלאכי,
 יכו' וכהעה עורא בימ' והיא עשאו ההו וכיבנמרא

 שמעון טאאמרו כבצ . ויסדום וחזרו ס1שכחוםאלא
 וכבר , ביבנה הסדר על ברכחץ י'ח הסדירהפקול'
 וסררום הקנום הגר%ה כנסת אנסי כיהיעת

 בנמרא שארפד ומה . בנטרא שסנדכסורש
 עומ4ל בן יונתן שתרג' פסוק על יוסף רלנדטהוזם
 4ונו וכו' בירו19לם המכמד יגדל ההוא מח(טיעא
 שיודע לכר קורים שאנדעו ככוו ר'ץ אבל 'וסףרג

 אוסרים הוגום יודע אס או פסוק בל פו-,ואמקרא
 והתו נרקדוק אותו שיודע נעבור מחוגם שהואלו
 לפי ברקדוק יורעו היה יוסף רב כן ,  עשאולא

 בפ' ושש ומתב . נהור סגי הקז כי לו צרעישהקז
 כתבו יא יונתן אמרו נבי4ים הרגום כי כתבי%
 ח1אי אהה אי שבנתנ ודברם לינתנ מתן 5אכי

 נתוסמות קמא ננא ונתזדת . פה ללאומרם
 טרודע יוסף נרב שאמרתי הראשון הטיםנתמ

 הוחר כבר כי נהור סגי בענור ולא ההרגוםבדקדוק
 אל"פ כי אומר תעי . ל4, לעשות עתכעעום

 בוה מרקדקים האמוראים היו הכע1נהשננתבה
 מה לכתוב ואמלו לוסר ש5א שחיפשר כזהכל

 האכווראי' וכל לקה1 ורער יוחנן ר' , פה לשנאמר
 המת0ץ' ני נן פהוא ותראה פה. ל הואחההרגום
 יהסלה תורה של הפסד~ם אוטךם אנו אזהנשע
 לאוטרם שנוכל כל אסור שההו שנהאה פהעל

 ואנקלום יונתן ו"ולי . ת'רתרם הרבה והרצובכתב
 נורא %כן קורם הקז פו-יוגום כומה יוחרפירשו
 יומזן קורם שהיה נתתים ש5 ודגום אנל שמםל
 . ליו יותר שימח1 יתבוזי דעים רצה לא עודאלבן

 הוקן גמלשול רנן הקץ נזמנו כי רואה אתהונבר
 שהם אע"ס כ,גלות וזז' א'31 של תדגום לו הההונגר
 עווש4ל בן יונתן כי בידינו קנלה הנחומםסן

 החששא כ' וכזשלי זרוב של ג"כ הוים ואר*הרגסם
 שבן רור בזכררות יוהר יפוזש שלא אלא הקהלא

 לציון ובזו בפיוש אבודרזום דור ר' בספרכועב
 סאשמר הרא"ש בשם ושמעתי , 14ונו הוזזואל
 בה יצאת לטלם הטום ימלת. פסוק הצץוםשל
 סהרי שסג5ה הוא כר עוושל בן ליעתן ואמרהק%
 אקרפ כהעיח, קץ בו טרש מפני אדם לבני '(תורה
 ואני . סשיח קץ בו טרש רניאל שהוא פירששה(ש
 וד,ה. ושרא מדניאל יע. כועבים של הרגוםראקעי

 כיבוה ק-שז טבר כי בו פהחנו לעניןונהזור
 רופום טורנס כמוד4-ש נם לו נעשה כישאמרנו
 אלישר ר' כי קסו מועד ובסוף . ההיכלדישע
 בכפףת יהורו הזקן ו"ג במיחח היו יהושעור'

 בר ריבנה גמ*אל רבן בסיהת היו וג"כ ,הממה
 כיהת ראו וא"כ שאסרנו כמו ואהריופלוגתס
 . סורי כחיכ חורה סהרי חחת בל"י(
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 מחלוקיות ה.2לשה מם:י כי ידעת וכבר . עכרוהזקן
 ונותן י( אוהבו שהיה אל" יהושע ר' עםשעשה

 , עזריה בן אליעזר ור' הנמראות נתנו הטעשרוהלו
 שיא בתורה ווקפץ גכ,לט!ל רבן של חסירוהו כךוכל
 בפיררסץ שההא נכי הכוררש מבית עצמומנע

 גמליאל ורבן , הנשיאות לו חור זה ואדיהכהאה
 שבתו אחת שבת אליעור ור' שבתות שתירורש
 מן היה הנטראים כל גי ודע . ונו' היתה מישל
 כמו בכרתתו י כמו נבוד נהם לנהוגההן

 רשבת ו' בפרע וכן ורה רעבורה קטא בפ'סאאכירו
 שורמין נן המלנים על סושורסים כמובתוסמתא

 . הפמ4וםש
 ההע גמיקל רק שמת ומעש"

 בע'מנה תשטישו וכלי כרכוחו הגר זגקלו' עליוהמרף
 מכסף צור מעיר מנה ע' כמו שווין נשודה ר'ץצווי
 ע/ מפרמרם ועי . תורה סל פק4ס כ"ה מנהשכל

 מנסף דינרם אלפים ז' שהם כואה פעכרם ע'מנה
 גמלש!ל רבן ווה . אדות לרעה שלה והשצדוף
 רבן מלך ואו ז?חרבן קודם שגים 4'ת היוהוש

 גמ*אל רגן נהג וו: כל ועם , בנו גכולשל בןשכ!עץ
 וכן . פשתן בכל' והו3יאוהו בעצמו קלותהוק

 כואר עלי תרבו אל א"ל רבי של בצוואתובויופלכר
 לשון וכן . לארץ נקובה ארוני והחאתמיכע
 דכיהם היו לא לבגימ משתן של התסינזהרכוב"ם
 ובנרים טשי של בווכרנמן לקכור ה~סור .יקוים

 הרוח גסות שוו שבעמו-אל לנערא אטלוטרוקכהט
 . ב( 0ג )צר . ע"נ גויס ומעשהוהגשההה
 הנטרא ההורה ר' טל בנו '( הגרי גמניאנרבן
 )צר לבועלה בו ר~ור,:נו וכבר . הקדוש רבשהוא
 כוכולא הגרול בנו ה:ו~ו , ובענוותנותו בו שג5

 סמרא רב רתני ווףגא וכל , הוצאים ישחרוןמקוכי
 רבי טול בנו גוכוליאל רבן הוא רבי רבי הדמשום
 . הנשעשקקודה
 ר"פ נר"2 בן ר"י גרע2 . ס"י קדושץגוידים י אדסע אבי גרית שינ י"מ גדאי . הץיגבימ

 . חוקיה בן חבביה טל זקבי גררן . גרריון , טער3ץגכל
 ,.ל, . ההודזה רק אמ גו-ס עח"א. ימא דירודה אכיגרוגרת

 כהעער שמי עדיים שני בערויות3רריימ
 12אובים כועם ל~גע בשלטוה והשדודיויפות
 3שבא רי'ח ספ"ב גול'ש 'חירח והבה כב,ד ביומהני(

 רבי בשלוט בא ואטר ראע4' על ונשקו ש4-ר"יאל'ו
 למדו שי, קעת 1!שמע , שמ בנמרא כראיהאוכו'

 , ק2'ץ .חכטה
 . יהירה ר' של ו,גרול טמ וליל סופר טעיה,ה2(

 נטלטול רבן ס"ר ס:חיח משמו שטועה רבריסוינו
 כ"ח פ, היה פהריח וכל יא ובאכילוח וכו, איטרברב'
 רב' גר ררי'נ וה סנ"ב )דח פ"' לו יר .קח'ע
 . יעב"ז .יגף

 וקב4 ואכמליון שמעהה משס המקוהשפוסין
 ואלו ועוכ,אי כ,הלל יותר רברההם אחחככרם
 נתי להתיע בא אבל שמוהם נתמחשו לאהחככרם
 הפחחע נמקום שוכנימ היו שהם , הכל שהתורה

 גרועה מאומנות והם האשסות שערשביריס1לם
 שןה לכוי ומלכות שררה נותנין שאין אורגשהוא
 כדאיתא דשבת קמא בפרקא רש"י כתב וכןאוטנתנ
 גרדי שם כיכיר אינו קדוטרן בסוף אבלבקרושין
 רעדויות יבתוטמתא . גרדהה שם גורס הואואולי
 כלכות הוכי ולא גרדי אלא ירדה אומנות יאין
 בכישנוו והווכו7 -שראל בכל נמוהם הלנהתזם
 בשלשה הניכל'י אות נשלם הנה . מהמניןואינם

 נכדו יר"ג הוקן גכלט!ל רבן אחר, כעיםנשק!ים
 רבי של יבבוו גמליאל רבן של נכרו בן ור"גדיבנה
 . הקרוש רבינו בן והואאליקץר

 הרלי"תאות
 % רנים ימם פהחףן העיט נן דוסארכי
 אהר עקיבא ור' גמלשל רבן וסו ער שני ביתוסן

 זו מדוכה ש העי חבכית קמא ובנ4יקא .יזישרבן
 רוטב"ם דעת וחעו . עיניו וכהו חנבט! חגיעיב
 אלשל בר ההודח ר' 4עשר גע הזורק בפוק אבללץ

 ף האחדונים ודורהץ שמאי בית הרזושדניםרורות
 הוא וכן . בתרומה אוכלת חשברה שאטררו0א
 בן רוסא לל אסד וה כי דערויות פלשיבפרק

 ההא כיצד שמאי בעז ק.דס הקק ואםוש-נינס
 בכיר אח לו שהטה ביבכונט שאמר וקוד ץאהרון
 שהקה נראה הומנע ומן שמאי ב'ת מריפןדישמן
 יל כי שהעיד כאה האלי . שנה מת' ג"נ אהלו

 האריך 4ע בידו קבלה הע: הנבמא חגי עטב זוכודוכה
 רבי וכן , ג( וענה מאתים כמו הנבעו חגייכרם
 אחיו ושם . כואר ווע שרמזה ג"כ ימים הארעירו0א
 שכ,אי בהק מהלכמדי חרץז ר'ץ שטן בכור יונהןודה
 ורבן יתושע ר' בענע ז:וזרש בעדחה הה, רו0אור'

 . א( 11 )צר .גסל*ל
 והוא שסאי בית כ,תלמ"רי והוא , יתמאנמר אןי גירמא ויש . דבהי נסר אישדוסתאי

 . רערלוז שני נסוק כיז!'תאבוטננ
 -תלמיד הוא . ינאי בעי דוסתאירבי

 ובסוף . מאיר י' כישום באבות (עמף שכן כ,אירר'
 ורבי . נסר בן יומ לר חבר סו4! דגיטין קמאמר:ף!
 יהושע ר' אזי בן חנניה ר' בונע דרה זהיומי

 רשרובע זזכוכוי בפ' החא וכן ברכות בסוףכדזרהא
 סחי וסרי לפרם ישח אריע שהף אטסר א'והג(

 זם וג"ג מ=ראל :כיאח ופס"ה וטלאכ' וכייהח2י
 י.י'אח אלמ שבז:ח ה1ר'ק שסעון איל לטעלההוא
 . יעב, . טךרטעייס



 יוחסיןספרנל
 ג?חזר האוו4 מה מפני דוש המפלת פרקנסוף
 ר' של רבו י:אי ר' זה אינו וא"כ וכו' האשהעל

 ובס' תנא החא דוסתאי ר' שבנו כיון רבי אחריוח:ן
 דקדושין קטא ובפר:4ו הלכה. לו עע דומרוביןהמיער
 אהיעא ור' ינאי ברבי דו7(תאי ר' ה4רפ:לק'אקהר
 שהלכו דגיטע קמא שקא ונסוף . ונו'ווסיו

 בר אזיאי ר' אצל כפר בן יוסי ור' הואלנהררשו
 שלזז סנחריב כי יעקב וישב בס' יב'למדנו ,שושהה
 תור'. %מד' ינאי בר דוסהאי לרבי *יוכורוןלכוח"ם

 כראיר ר' תלמי וה דוסחאי ר' הוא כי תדעמובח~4
 בר דוסר4וי ר' ובבו"חא . ביניהם שנים אי עשכי

 יוש(אי גן יוס' אבא וכן שמשן ר' משום.הודה
 אמר דוח4'ן אץ ובפ' בסנהדין כרהות ארבענפרק
 . בנו הוא ואולי , דוסתאי בן 'וסי אבזו כישוםרבי

 . דגלאי נרם.ק פ"נ ובהפ'ר , ריטא יפ"רדולגאי
 . יעכ"ץ . וטקם,וח ספ"מדויעאי

 הה"אאות
 נג נן עצמו שההו שטעתי אומר. הא האבן
 כגונין ד4משה ההו ג ב כי ר"ל נחשנונו, הו4ו כ'נג

 )59 פי,מנו וכט- . הא הא זזכגוה זזמסוהה(ו,
 האנ' זלה בומן סזזקה גג גג נן יוהנן ר' סיעא,א(

 גיורח, נן גר נן י' שאכיז מה"ככר/ שמעתירצוהנ
 אחד בזכע שהיו ונרא' *יני'. נזנאס ז"ל הר"ם'(אבל
 אנער' = ונן הא. הא נן הנא בג גג נן מש:םשל

 4לקהו 4ה אכור לה% הי הי בר 4ה אכ,ר כןשנקרא
 ה% בזמו שהקה תנא הו4ו אולי או . הי הילבר

 . דחגי:ה עטאבפישו
 . "שנ"ץ . 4י קהגרוס
 סצר נניטץ משבט "שהל מצא 1( ההןה55
 חנמה ימנ 6ח ה% סופרם ממסנת יו נם' .אמו
 יזרים שקזה אפלו הלשונות נל אפלו לטרהסלא

 ודהע מרחת ועשבים עצים שמזת וגבשתובקקות
 ומשלות כובס'ם וממשלות טת-ים ג4מזקוגהטות
 ד~ים והפץ משום 4יה? נך נל למר. ה4%לס
 חורה עדי צדון למען "מץ הס1ם ונאמר ה%הנמ-ו

 כשרע חזיה הנמראים כ,שפזזת ר4נמ חיא .האךר
 ר1ש וכן . אמו כהגר דור אשת אביטל בןשמשקה

 מרשת גב"ר אני מצארי וכן , סו:'רדש6מי דורא:ר'
 10משסחת כיון וממה ווה . נח את אלהיםועכור
 שהש; חיא ר' למה משפתה שזקץ אינההאם

 שכותה סובי כרודום קהקה לא דור אזזכעשמש:
 . המערץי . ר',ק הוא גג ששס י'ל!(

 וה ואת פו"כ( )ב"ב- רב' בנמן אחר חל5 והרו"
 . יענ"ץ .אטירא

 . רכ נן עם ז4-וסה שהיחה חיש ד' של ארוסהנתו
 עגה ש:ה מ' וק שאמרנו כמו שנה עצ ח'הוה%
 סופו מעוני התווה הט1ים כי נתזים ועליוטננל
 ובירוב פרשש דביצה ב' ונפ' . כהמשר"ימה
 . השלובז כופני דבורו משנה הע; בהלל שהקהענוה
 דרבנו לשטכזוז פרוונול ה% שתקן  שבועותובסוף
 הבית שיהרב בנבואה יודע דוה כי הנלותבחה
 כל המנינה מרע וביוכחא . תם רבינו שושוכן

 בסנוחמם וכן רבות'ו וא.בפולין שמעקה עםעניניו
 היה פ' ובסוטה . נפראותו ענין נשזזכ1 תטה-בם'
 הזנימ ני אלש שטו, שננא אח לו )ןהיהנומל

 נפיק שננא ננ"ח דוא שננאהתוסמותניכל
 שלא כרי החכס ירוז4לכו אעש שבנא וכן ,דשבת
 שם אבל הביוע ש אשר )מבנא רשעים כ1ב( עליזכרו
 ועסיו- צריק שדיא הסומר שב:א הקה שגםמתרץ
 אזיו להי סיע ולא עערר זיה שננא ווה שמו.ש
 דלק * ניתן 41 שי" יי שמשן שךהנמו
 שר4יי הלל על מנאה קול ונת לו ינמו נוו ני הללעם

 . עורא של תלמיו נוץא וכן עיו שו:חול*4כינה
 כ4נשזזכהה לקיש רען אמו' דסוכה סיקובסוף
 ונשתכחה זזווז? ויסדה עזרא ילה כרשר4ולהווז?
 ודשו ר' עלו וגשכחה ודעוזז ויסדה הבבלי רילעלה
 לגרם תשוגה המאמר ופיה . ויג(דוהובניו

 מה כהג ה4שרא גשתנדמ התווא % מעיעטהם
 ההו שעלה קודם שהא כיכר ני  ידעת שננרשוצה
 חעם מחצי יוחר החששע הביה שרי"1 הקניםע%

 שהיו ונחמקץ ומלאני וזמ-קז דני שם והע ,שלי
 בית ננץ אחר אלא עלה לא ועזוא הו:ווהזרעיס
 נך נל היו א5אסלא אלה, את% שם שסצאשני

 עורא כטו י*מדקה בזה ומחוקין אוחהמלמרץ
 שנסתפקו הלכות קצת וגם . טה.ר סופרשהמ?
 בעבור יודע הקה הוא שבכתב בתווזה 6אבהם
 מסר והוא , מ-יה בן כוברוך עוראסקבל
עצכע

 יוו4-
 טבל

 יקי
 הגד%א כנסת אנשי זקנים

 וכן . היסוד ווהו ההווה עיראלמיקיסו
 היה לא וכי . יסרוה וחורו ונמו היא ר'כשעלה
 תלמיי ה' ומרבוויו מאניו מקבל הוןת4 רנינושם
 שר' אלא ? חקר אץ עד אחרם והככו"ם עקיבארבי
 שהקה דשוכר נפ' כדאיתא יותר עצטו פכיחיא
 להם כוהבם חיה והמקרא המשניות לנעריםמלטר
 היו ד~ל ונן . ודא ה' סעער גדיים שאמרונמו
 שנתעלמה אלא בתיוזץ במ גדולים זזככרםשס
 יונינס ק דוסא ר' ינ היו ואו . מהם :יזתילכה
 כה7,4 וכויכוווז ז ואבכולירן שסעקה ותלמיייושס,אי
 שנ4ה הקנו ואלך וכוולל משנה ג(ררי ון"ר זזללועד

 . "( 18 )צד .סררים



מאמר
 , סק,-מוח בכסה לשבח מכרת המלכה וילנ'אשה
 . יעב'ץ . תולה בודר ביכאבסשנת
 א(קיוהוהננושל טשל16 הורקנוסרבי
 ואניו אניו אני וגם , בסנרוהן כדא4 הורקגוס בןי"א

 אל'י חבעז ובפ' . פזומרנו כמו גדח~םחככרם
 הורקנוס בן אליעור ר' של ננו נהיקניסמששה
 כיונה שניטא אלא בשסת כושי של בסוררמרצא

 וריא דשבת ה' בפרק נהוספתא וק .לו.באצבעו
 לר' בע"ז ונשנג'ע ולמגה כהנות בספרבטטיה
 . 'חזר נפרש נשם הווקנוס בןקקעיע

 במייתא ש" חנם ש 1 הוי"ובאות
 נר' מנחם ר' תזוא , יונך י פל נמווררימוס

 כתני. כל נפ' סה טניויויד שרומץ כן ונקיאעטי
 מנץא יל מוע שוירא רכ באנרח לקטן לש .הטהה

 הלל ר' ואיודמא דרבא ברק: הכה אמי ניטץ ססכתסאמר
 חנס עוך יש חרי וכו' כ57, ט.מוח !אלמ רר'בריה
 . 41.באוה

 הזי"ןאות
 . יהמאי רבי . )רע"ב( רפה"ק טבריחא ווכוהארבי
 ר, של פסיח וומן י דברניה פא"ר ש'לחי וק"וירבי
 יענ'ץ. יצרז. א* ש.להיר"ג
 שנכנס הרו,מן יגדיו בן נימעון ר' הוא זומאבן
 5א*פע אמי אלמת בו עם שזזפרדס ובעבורלפררס
 שנננס יל נמגע הה . בנטיעות וקצץ  ששעהאחד

 מוא . מישע י"" מחהי יוחד הלשתנהמא
 ענע טן נ%ב אולו נוכר ס'רוס של השסווגמר
 שבח ונתן אכלדסא י( האה חהוא . וכו' ששנר'נת%ה
 עור בל ב' ב( 40 )צר אמרנו וכבר . יתברךלשמ
 בים יל אווזם ,ררים בחורם וה, נסמכוש5ע

 שנסמך ואדד נסמך פלא גת'וה גן בכיאמהמ
 כואקא נתיא בן וקתיע ר'הוא

 בפ'"
 , דתעניות

 . הרואשה פ' ברכתזרש", , לסוזורזז אצלו בוים והכל דףה עמהר וומאגן
 . וכאר בן 'וחנן רבן הוא בכושנה י( זכ:אי!2ן
 וכמתימז כהן שהוא ב( 19 )צד בו הארכנווכבר
 גפרק מחזו. אדו וגם כן נקיא ה% רבו לפניתלמקי
 שהווו נראה יכרם דארמז בב!ה וכא: ד' "יזהיכררע שא* ה"דר בנ' סרק ובבריחא . הויכזהחרכוטר וכי בן קצץ כא סומעון לר' אמת ם?ליקיןבכן:

 יוחנן רבן במ יכרמ הארך וכן 'וחנן ר' פלאני
 פת:1שין קרחה בן קהושע ר' כמו שגה, ק"כפותזי
 שנהזיו בטבע האב טדכה אנץ עיבא 41 כמויכרמ
 . ב( 31 ללר . דשדיקלבמ
 ", פ )קו "ן הטוצש ט' י,ש של חלמדו וכידר,י(

 . דכי5ח לרעכו ערט'ל מ"ר לעגץ פבישובשלה'
,עב,ץ.

~6ראשון

 שדדה ומאה . המק הקצנ  נן  וכריהרבי
 בן זסיה ר' אטר ר0תובות נפ"ב הידנןבשעת
 ממועה ה-' מתוך ידה ווה 5א החק המעוןהקצב
 אין לו אטת טרצאנו ער *רהמלים הגויםשנכנסו
 שחש טשון צמח ורב . וכו' עצמו ש מעירארם
 מלשון הוה הטעע נשגע הזויבן שואהנשצר
 בומא נן בבוו ני אמה זה תוץ . ונו' אתהמעון
 בתדלת גכלזל רנן וק ק נשבע מיתותבטוף
 חמוז שהוא ונואה . נעמואל ממע ווהמיתות
 ממ!שה ה' ונפ' העץו. ששנקזם הנרע יוסי ר'של
 הקצב בן ומ'טק ר' דוחש הקז כך קזתמע ר'אמר

 אסורה. לנול ואדו לבל איוו פענרם נ'עטמאה
 שני אלו נהנים ב' הרב המא 5א למה חמהתיוכבר
 יא . ל5ווב וכרק ששמם לכד תשכח ךדצדךבני

 בים שם היו כלט בעריוה שם שהמשדיםתחפינ
 ב' יומ העי סוהרי עזרה בן אלשר ר' אתמעדנו
 וכן . זה קורם שנה כואות משלש יחזר והוח'ושר
 יבמת זזשם . הבית זזרבן קורם מה*"% בןעקבקז
 א( 31 ח 9ג צד לעל שץ ביכדנו. בכיצ,זאותה

 קההא פייה וניומא . הכהן קנופל בןזכריה
 קרוב והק: גד% גהן' למני ברניאל הנפורם יומב5ל
 בנו וכן בפ"א ולא בבי"ח וכול קב קורא ורבל(זרבן
 אל"שור. ר' מטום אוסר דוסן יהנא ובפ' גדי.חכם
 הכהן כיפר נן 'וסי ור' עחזו ששלחו ברכותונסוף
 שנים כ!עבר שהקז קהושע ר' אח' בן חנינא ר'אחר
 )?!ר למומ~ז וזנ.0ע ר' של חכמתו ירעת וכברבדוץ
 בןאחי חנינא ר' אחר הלך תררוף צרק צדק 33,01
 הנהק שלא להם דסדב כן והוא למלה קקדשער'

 חכמימ אלו ואעי'כ , כגמיצאל עמחאל בוי.ץכנשוהו
 כמר בן 'וסי ור' זכריוז רני של בנו בן ל?נדח~ם
 ונפ' . וחככץם גח*ם כהמס במ שהם להםואסר
 ההה דודו ע:ושע ור' גכלטול רבן בומן מהמפ5ת
 נשר בן חנינא לר' לו והמז אחיו כן חנימו ר'וקן
 ". 1צ א 29 צד לעל )יץ הווהשהוחעת.והשו
 , יעב"ז . פ"ט דברכוח ובבלי עישליי(

 התי"תאות
 ב( )15 למעשז שרשנו נמ הטע%העי
 סי' י( מגלונאה קבא מ"ם ובט-ך והטיוהו.חנמין

 בה שערה היא מגיז טושכוה ע"ד גאע ג'סחרב
 שהקז דתעג'ות ג' ובפרק . לטוב זנרו המעלחונ'
 פל לו ,ז סז, הטינה סים ונן שטח בן שטעוןבומע
 ולכ~עלה , בבל וגלות ארם פל נשנחזיו שנהע'

 פידה אוסר תמם "דפשר דוא אם בוהדש%'כת'
 דלקש: אבא במ בן םשפדיזו ונן . בתווה גד%חכם
 . כחיגמא בט"יי(



 יוחסיןספר.4[
 וחכנרם בגכדם מלומרין כלם הנחבא חנן בחןוכן
 . שניבבית
 שנישת מסנת נסוף התורגמן חוצפיתרבי
 ב~טן ההש כי א( )48 למעלזז בו דברנווננר
 כיה לענז כופרש ר'ץ תורגנון כצוזהז קזושע ור'ר"ג

 הרוגי מק~מרה חזא . הנכצשו לו אוכורשזזי:
 שם נוסחא שיש א:ל'ע חולין בסקזכלכות

 באשפה אחר אלשע שראה הנחתום קזודהר'
 . עורק[ בן אלשר לר' כשמימ תורגכעוריא
 פ:"ש י2פש!ל ר, של הלמ-רו :חט:י בר חיע(רבי

 . עה"א( ימא צרוק רי ש5 אבע הלוקה .)דטח"ב(
 .,עב"ץ פל"ה ו"י של אבידירגית

 גבנץ שויה יו:1 ר' של אנע הלפתארבי
 חנירו חיד'ון כ; חנינא ור' , הדדנן אחרהמת
 שהקז ואומר ג"נ ונגכוא במשנה דתעניותבמ"ב

 בצפודי זלטתא ר' השנה ד4המ בסוף ונן .בצטורי
 נשפ'ה1 כר לאפוק' גם'כני הרדיון בן חנינאור'

 ש5 אבי הוא חננקז כסר אעצ ולסתא ר' כיבאבות
 כמו הבית בומן הקה אביו כי מעהה הוא כי 'וכדר'

 הד' בדור חננק[ כסר ואומ . כתבי כל בפ'שאומר
 רבי של אביו הלסהא ור' חנניה כפר אעעוהאיד י צמורי אע4 שוה ועוד 40לר ' ר חלמל הדדבןאחר
 אנע פרשן וכן .  רתעניות נ' נסרק בצפורייוסי
 , בסכינ' תרד'ון בן חנינא ור' בצפורי יוס' ר'טל
 הומר %א וה טוכח הרמג"ם כי ואף שנש הםו4!"כ
 שמעון ר' תנקו ראורג אלהמר י ובמרק אהדאלא
 משום שאמר אגרא בר ולמתא ר' משס אלעזרבן
 כי 'וסי ל של אביו הוא ואולי נורי בן יוחנןר'

 נורין בן יוז,נן ר' למני שלכ!ד אכ!ועו ה( )38לכועליז
ומיספתא

 ב0'"
 רבי כישם אומר 14ב"ג דנלאים

 רבי הומע ב% אג5 עכו כסר אעש אגרא בןיהורה
 אנרם הם חאול' . מאיר ר' משם אגרא בןיהורה
 חלשזא אבא ג"כ נקוא ויה . מא'ר ר'תימע"
 נן שטעון ומר' סתם יוס' ר' של אביוהקרנזון
 פענרנו בישואל ארזים ה' 'וכד ר' נניו ונניחלסהא
 'וסי ר' של אביו חלפתא אבא של וחבייולכ,לה
 ג'צ נקיא וחהו חנינאי בן וחנניה .טתש! בןאלעור
 א( 46 לצד . טשמרין וי,* נפיק הלפתאאבא

 פרק בסקז . חעיה נסר אע הלפתארבי
 כ:ו אמ4 ילפהא אבא תניא הפוילים אחדגעוכר
 הא חנניה כמר ני ולץ . ד"מ משום אוו"יחנ:יה
 תולת שם כי רשביעית במ"כו הנראה נפי ננהנמר
 מכר וועא ר"כ! תלמיר שהוא ונראה . תחחוןגליל
 תרד'ון בן ח:ינ' ר' חבר חלסהא אבא אבל דאבוהבס"ג
 חווכר לא מאיר ר' הבר יוסי ר' של אביישהוא

 בן חנ'נא ור' הוא דתעניות בפ"ב אס כיבמשנה
 ריזיגה לסני אין שעגר מעשה על חביוחדדיון
 הקז יומ' ר' של ואניו . בסשנה כראיתאוכו'

 כר4רחא הקן לרץ שיאה המת ממן והק[נצמוף
 ג"כ והק[ בר"ג למוזי: שכהיב כמו נחבי נלנפ'
 דלסושז ח4 רבי של זקע דיבנה ר"ג בזמן הזזרנןאחר
 ר'י או מרי 2; ר"וחנן לסני ל0ד ר"וגף סילאביו
 ק7תצע ור' ר"ג בזכע הקה אשר למניו נוף בן'וחנן
 לממ למר מי טזלמוד כושק ע4 ובוה היא-מובקרוש

 שהו4ו צדוק ר' בר אלעור ר' כי ראינו וכן .כף
 , מ4רר ר' משום אומרקרמון

 רבן בן הוא גש"ל בן חנינארבי
 אומר שהקז קטז מוער ובסקז . ריגנהגכלאל
 דגיפז קמא ונפרקא . האנל גמת ואנדהש0ועה
 עבדיו ונקשו ניהו ננ' ש יהירה שמהשהטל
 הקב"ה אין שלצדקים אלא החי מן אברלהאכלו
 רבר ו(ז כי לכל שאסור רבר לאכול ק-ם ש תקלהמבש
 אחר בענין אכל . התוסמוה נשאכורו ככויכוגונה
 נגימטרש ן 1 א , און נל לצדק יוונה לאמשינו
 ר'- משום י"ג בן ק,ודה ר' ובהיספהא ל.אוב

 זדה ווה אחיו שהוא ונר4מ: . גמלשל קחמנא
 דומא א' בפ' מיסמתא ונן ובסעוא . גרו5חכם
 להיות גורלו עלה הבירה אעע פנחס מאחיווהכ"ג
 זזוצב ונזצימז:ו חאמרכולין נזבין אחרו וזלכוכ"ג

 רב' אמר חזב. די:ר' המחצב את לו וכלאובאבנים
 הקק חברנו והלא הע[ סתת וני גמליל בןחנ'מו

 וי7וא לפניו צכווןם וו'ב שנ4צ!ר כענין חורשאלא
 בזמן זזנינא ר' שז7ע[ א"כ לי בראו: וי:קז .בי"ב
 בזמן שההה ראינו שגם 'נמם תמהארעיהבית
 ור' שמעוןר'

 מאק-
 עם ח%ק בקרונמן האוסר וגפ'

 רנדה קמא נמ' טצאתי וק אחר אנ5 י מאיר'
 דוה אלשד ר' דהא פוש'ק פוובא כינקז קשישח,א
 ובעל כלכוה בהרוגי שנהרג רמוב'צ של בנו ר"גבשי

 כרמה קשען והא ההוסטות והקשו , הק[י, ח: על ננו חנינא ור' בהזהנ כדאמריק הקזאחוהו
 חנינא שר' רש" סירש חנינא מר' אישר ר'פוובוו
 אעא' הכ,מלה דבמרק , כראה וכן רענה ר', שלגנו
 ' וחקק בבועוה ל,מ דברי נראין גשע% נן חנינאר'

 הסתת אעפ פנחס גבי כהנים ברצרת והאוא"ת
 ק חניגא ר' ואמר ומ' נ"ג יהעת ט~ושעלה
 גמ4אל רבן וא' , הנ"ג היה חתננו והלאגמ4אל
 אחר דדה הלא נ"ג חתן יו היה היאך אביוד'בנה
 חתן אלא קאמר מכתי חתננו רלאו וי"ל ,החרבן
 אלא חתנו. אטר רלא , טשמע ונןאבותיו

 .חתגנוהקזע"נ
 ד4ומר ב?רק ב( 40 טעל או:ו אישהנניה



מאמר
 עם וחולק האסורין מבית הלכה הלה ניבגטע
 לפמ הרנין מחבהוה והוא יוסי ר' ועם כחאיר'

 אחרם ובמקומות ס:י מכ,עשר ב' בפוקחנמום
 אש וחננקז וחנן ננס ובן וומא ובן עמוי נןוהם
 התימני נימשן גויס דסנהררן בם', א% .אונו
 ולא אונו אעש ולא חכינוי בן וחננקז הכוצוץחתנן
 . זומא ובן שאי ובן ננסבן

 . א( 36 )לעל הכהן אגטיגמס בן חנינארבי
 מכיר אנסףגנוס בן חנינא אמר 4ומרבהוססתא
 מ כמה ער בטוק ובבכורות . בחלל המנהםה"תי
 בטהתח כרלתא להו ויסתסקא יוסי ור' יהודהר'

 אנמיגמס בן חנעא ר' של במ לגבי רבנןשרהו
 מנטר וקא רית'ב אשכחוה מר *שין לקקאמוז
 להי אמר עצדה 6-' ליה אכ,רו אהאן בקקלעעני אש-י וק"ו גבקהו מדידיה רבנן אותע ,כוחרות
 ממה דוא ו"ף חככרם תלם?די בעה זה שלאצי
 כינח ע"ו וקן כבוד 'וס' ר' א'? , חנכרםתלמיי
 כהמ' נדשו וזמקרש בקז שנודב בוים אלאבמקומו

 בוה. פחשק ארם לנל מוסיע שאין בעצמםסיסי
 והבן האנ וו כבור השו לא קאמר ריתחיזאגב
 חקק, מץ אנטעגוס בן חנימו ור' כה~ז,שס%
 ור' יזבא ר' בזטן שהחש ובסטהא בתלמודונראה
 טשוץ הממלת בפרק נדה גכוסכת אמר גםעצמעאל

 . מאיר ר'רסץ
 שבש בנסים המלוכו י( דוסא ב1 חנינארבי
 בני חניגא בשבל גזון השלם כל ואומר' ל, טנאיום

 וכל . לולעמ מע'ש ושיובין של בקב % די בניוחנינא
 . בזכותם ניזונין היו 5א והם בזכותם נעוןהעלם
 ורוחית העים מן שךפוש שטסק ז,חא ר'כני
 כסוי בם' כדאיהא עש תלעת הקז ובפשתנורעית
 של רגל לו ונתגו מזון חנינא ר' שאל וכבר .הרס
 מנףם מלומרת סוהיתה אשהו רצהה ולאזהב

 הא4זות בחנמת עליונות סיות ש וה לנ5נמוהו
 בברכות וכן . תעגיות סרר בפרק הציניס אלוורוג

 מעין שנסתח הערור ושדוג החה~ם לסתשץ
 ובערוך גירומלמי עומרין אע בסוק נראיהאמתחתיו
 חז'ת מדרש בתילת וכן . בארוכה חברברבשיך
 תורה למר והוא רוסא בן חנימו 6-' מומלאכהוטר
 והקז הדש-בן ג"כ ור"חה , בברכות כדאיחא ריב'ץעם
 . ב( 19 )צר . ר"גביבף

 פרה שעשה שני בנית נ"ג המצףחננואל
 ב( 9י )צד בו רברנו וכבר מפרה. ג' בפ-קארוכוה
 . פעני בן ישמע"ל קורם סהזוא וממנובכועים
 בשע גורות ד"ני שני הורמון אנפלום ב1הק
 לז לטמדו ראת היעס(ות שהבר זצינא רבינםי(

 , יעב,ץ .החש'ם

]65ראשון
 אמר יטח אמר וחב"ו . גרח,ם חננוםהב'ת
 חב'וז 9( הפשדי חתנן , כהובוח בסוף וכו'חנן
 . א( 17 לצד .דין

 רביו פישנו נכר ט-ון נן ועעה בןחנניה
 ספר וסלש / הבון בומן שהיה ב( )18למעלה
 ונית שטאי בקז ובביהו תענית, מגלת וכתבעשיל
 , דשנז קמא בפרקא כראעזא רבמם י"ח סוודלל
 כראוזא חנגקז בן זלשי ו' שכו חנם בן לווהקה
 שזהשע וכן למיב. וכור חה בסוף תצא כי פ'בססוי
 זלסנה עחהיתה ב"תוס בת למרהא שנשא גמלאבן

 מלכא לינאר נתנה שנסששה וקודם , גרחוהההורה
 שמ הוא רע.קבא כי , קבי, ג' רץ דדיטץו(רקבוו
 דדיטץ סווה השמ סוהחש ג' סוהס וקבא תרימורכב

 בענץ רסהתות קמא בפרו4ו כהאיר14 בוופהטל
 נ(וינרץ שקהקה ער דלין לא ו"ג אב,ר יונהבני

 נרי נתנה  המשת הלו , ששוט גט בשיקובבוורא
 כוובות ועסחה ונשאה . הוז וכן נ"ג לבעלהמרשוה
 דבועזנ קמא בפרקא תינוקות מלב,רי שתקן*שהאל
 דזטכינה להם אמר בפ' במשנה וכן . לטובווכור

 יץ סיץ אעמסזע מל או עץ של פהזיור,גוהית
 לשבח. אוהו ונוניהן דצ של ועשץ בוס"0טקוהן
 למעלה מ דברמ ננר חנימו ב1 חנניהרבי
 שמצא אדי כיד תירה ללסי הלך , ל)36

 טת5כמדי והתו אעפ"י, בשק ש:ים י'ב שםונתענב
 ובפוק . ידשר בן שמעון ר' של וזוביז עקיבאר'
 חננקז משום אומר 'עקב בן אליעזר ר' רכלאץ(ר'
 בחגיגה עקיבוו ר' לטני רסיו הרצה והוא חכינאיבן

 נא ובפרק ללמוד, הי שכיעון ר/ של דעסחוובזמן
 וחוא . וכו' עקיבא לר' כשתגיע * וחגזרבצו-ון חכימי בן חננקה משאנ' שמעון ר' אכיו בנדהנומן
 ואליו4 , זומא ובן , עפוי בן ר"ל יבנה חככרמד'
 סחמשה דךא וכן חכימוי. בן יצנקה ור' מתשו,בן

 הג*לי יסי ר' עם מצף הוא ונן חנכרם לפניהרנע
 . בכדשא וכן כמתות ר' פרקבסנהדרץ
 בכ,ז שגרוג אכדו הנהנים סגן חנניהרבי
 אותו פירשתי וכבר , 'שמעאל ור' ושג"ג עםלמון

 ואת , הכ"ג כעפנה ל? וסגן ' "( ג3 לצדבכהנים
 לל'ג למעלה ווה נהנש סגן חרגום דעזשנהכהני
 ובפ' . הדמב"ם כחב וה צבאו ושר למלך שנינמו
 4זם אמר בשק וק ממונה הוו סגן רסנהררץב'

 איע שוה הרמב"ם מרבה ונ,זוה , הסנןפושק
 ונחשז , מעלה שהוא אלא לג תחת לשמשממונה
 אהר נהן מתקמן הכפורים יום בעיב כינדברו
 הקץ ואם תוהע וה ישמש בנע מסל יאיעשאם
 אדו נ'ע מתקנין לסה נ"ג תחת 16מש מוקדסגן
 , יעב"ץ . פעיש חלגה יני * :טאי(



 'תקסיןספר86[
 סגן פחש" תענעת בסוף אנל ץ הכסורם יםבערב
 נו 4ורע אם תהתיו משטש נע החת מטומזגהן
 ב0פר ז'ל ההמנ"ם סרנמ הק צאה תומפמל
 כ"ג ל'"ה כמזקנין הע סעלה כהאם תנחף ,עבודה
 ביסינק הסגן 4ף. 1 בסגן רברס ח' ובירה%למי94זר.
 הסגן אדע בתכוד / ג' ירך הגומז לכ"ג .אומר ,ב'

 לא ה', , בסודרץ הסגן הניף ר', והלהו,ביכרנו
 וסברת סגן. שנששה ער גדו*ז בבהונה סו(מנהדדה
 כתב י"ג נ% בשאלות כי ז"ל הרא"ש דטץ ודארשק
 לו מצאיע יג תחת *1סש המסונה הואסגן

 וווכת"ש ולעמן . כ"ג פ' מדר נראמךנןפומאה
 לנ"ג סנן תקמ לסח וזנינא ר' אנ1ר דתנשו ערעזסגן
 תעש-נן , תדט,י וכהצכוש נננס קמ לו וורעשאם

 התס *ה וקוי גגר"ם בח' כישב,ש רסגןבוזוריווז
 רתף רכישטש לוסר נפשך ואם , שענרסשוח
 0שו' תחתיו ושכתפ ונננס בכ"ג פט% דאדעידכא
 חש"כ , דעעם כרוזומז מוריין %א בקושוסש,
אה ש ק   שק שא *ש מם קש" 
ש "ל איייש ק  ש  *הד אא כי 1"ש נת תעח תייע? מי מ* , 
 מאם חהימ 6ט 6מ מקואקיחז%א

 י4 תשמע ,צת* מ איה *"יך*ק,*טר
 וחא במיוקקצן. 2הל חדשבטש,ל

 חדק, רנאת' קדסעהד תישטשןפמ
 *יעסף דחק השלחמש נש"דהחמ

 מואה קמאדעח עסיסהאמארויין.

קש* ש ל  * מ לא  א   
 שף, מ" רדם י סחסח מ"מב%
 כטטמשק ד4ה 1ט"1 חנם "מ(9ה הסק דמ" ר של ,עי תם י סו" ה" ואשתת1ת

 ה%ה. חע כטח"פי
 ,"44%יימשא ש4" ק חנמה רבי.

 מ'4ז ~1"ש1 חע 6מרג קיה ר'השאתעאקעקיב~בשלזצקשיחדמשי

 הש "יה ר פן% יעמצאתסינ"ודעמח.תטםזמ'יחימקעםימוריא"
 יי. 6מ שתקוחז

 טשיההש ק הפיההמ
 וםי

 כטפמטח
 ההש ברוך הקרוש שרצה המ%א מאמתושם
 בפ4מרו החככרם כל סרשו וככר , ק(נזול אהלוכות
 0אעומי למה רומה הוא כיהכימלא

 קסמא בן יוסי ר'
 לשטה אחת כשצה בשבי כי תרריון ק חנעאלר'
 בסעז המאמר הז הנזצ גם . העה"ב 6ד';וכה
 רומל"ם טאשמר כטו מקוטו אינו אבל אנותמסכת

 אמ' בסוף מ4עשז והובא , מנות במסבת אלאל"
 ההגדה * אם כי הכע%נה * קרש חו0דום אץמ

 סש קן , חט"א תא שחומאיןהעעיח
 ישת%א%,צקלאבא % וק,צךשסחעעש

 בומאאתדה,יקאי=וקהוים'משמף
קקת"*תדלשה.םמשבחא

1 יקחהחא" צ*1 חשםל ת ל  ימהיוצקששת",א1טיל 
1 = ק א ו ל ש  *% יפח1"תק

 0זן ור' הנחק ר' עטו וחיו שנים ועבר פקודינהר
 אמר בס' ההודה ר' אחי בן חננהה וכן ,ביחשלכף 5אוו חוצה רעמנה יעבר שלא 4ערווז ר'ע *הילת
 הווה ני בנרה הסם5ת יבפוק . הממונחלהם
 הג4לי יוש ר' ובוו התושע ל איי בן חננקזחלסה
 כי חממו ר' כלח ירי על בררך הדבר ונתגלגלוכו' 4מזץ- בן הבוו מהושע לר' 4'ג הטלה לר"גהטפר
 לר"ג ההת1ע ר' לו הטלח אסוה ההושע ר'משם
 שץרבוו כונה 2~סע אבי אכור , חננץז הורוזכ,פי
 מדכדו רמ  סעמא בה *מא בדלחא דאמרטרבגן
 ס0אה אסו מון כמין הסמלת שאמר כהדכרלמה

 . עגולות אדם ,פל רוטות ושנץהואל
 . הד*1ו "בועי" 0' דבדיחא חמו איןי בר חנינארבי

 ח.י-השאה*,4.חשיץ%יאה
 הטףתאות
4.יל,4 ח* ת"ה1* א"פמיו*4.

 ה" טחתתי
 ע=ק%ק",לתי%*ח". קפ י י% השר

פמשהק=פז ט ו ק ש  ק % ק 1 ש=ח  " % ח ט ע ע נ ק ק ש % ו ח  
1 תיתי"1שא א 1 ה ח נ  

קעישחחחה ו ל שמ 0= ש" שמ .  צ   חא. שש 1" רם מייעיאי1 לטשהחק נ*תי א" תי 
מ 1 מ 4 מ  ק רש"ע כ1ח שי"ת

 ה"ט4ל %ןקי פחא*"שק
  ושסח ש*ץ טתט חשת' י""במיח פ" עצקצ . משם ם היטיקומר

 טהא' הצה מ1ל תחששךי=ןפ%
 שא ו"קן וצטה אל 191 עי=בסף

חפת6זק
 לתף "יה עטי כנת מה"

 נאד *רת הפה רפפת גהא ~פק משז
 טט9.בח

 מרדא"
 העמם שמ" תנ תשתה1, דשתמה

% ק,"1דאי""מ ק   ק . ת 4 



]ז6 ראשוןמאמר
 בסוף כהא"א הצרקים שייעק העימות מנץהו4,
 אמור' שהו4ו ואע"פ ריב"ל טשום שאמרו עקשןמס'
 רב' לפמ 44מרז כי ואו4 . המתוק ב41אץרו שםהבשוו
 יודגן בורב' גדול לה בן החושע ר' כ' בשטווכתבו
 . רבי לפני קרא יוחנןור'

 השעים את "שוכר ב?ק הבבלי ידתרבי
 . מאיר רניהלכרר
 ע;ודח ר' של המיו ההש אמו נן יהורחרבי
 וכבר . החיבן איד הראטיז מהנת והואהכהן
 שם הנל מ בב4ז בן ע:ודה ו' וה אם *נכי(פק
 ב( 36 לצר . אחר וימןאחר

 גיזם הרידה ר' דיא 4לשל נר יהורהרבי -
 נאמר ג'צ והוא . עייה בן אלשר ר' הסובהקרבו

 והוא , המדמהם 4441 אחר בהסיד מעשהעלי
 נו דנרנו ווצר . כהנים הורת שהוא ספחאסתס
 אמר זזשנה ראהן ובסוף . א( 50 א 44 )צדלכועלה

 לא שדעץ ק:ודה ר' לו אסר יא גרסען קזע(:ר'
 . לריב'ץ כרכיוהאוץ
 44 ב 36 טעל חסומך נכ" נן יהודהרבי

 וק מישראל קנסית דימ בפלו התו ניאלכלאא(
 שעטחק ככן בהר רוקא 6י חהסכיכה ,חסמרכה
 שיוטר ר' בלנר בדבור 4טלו ילא *הושעכששה.
 נל החנס ווה . סמוך תהע: אותך סומךאני

 ור' מאיר ר' יץ קנס החמשה סמך נעןעניניו
 . יוסי ור' שכתמן ה4 יהודה ור' שמוע בןאלשר
 לר' וסמך ג"כ נחכרה לר' סיסמך 4יטךםהזמ

 חטא מלא כמוהו החם'ר טאשמר5ו אלעאי ברעזודה
 בן ע:ודה ר' הוא אחר בחסיך סש~ה וכל .מימיו
 בן ן:ורה ר' וזה . אלע4י בר 'הודה ר' 4יבב4ז
 לשמרעם אושא בין חשם מאות בג' נדוגבנא

 וש*א ורה ועבודה רסנהררע קמא בפ' ב4רונהונ*
 והוא ונתמירה קמא הגו% נפ' בקמא ה: כידזשא

 . למוב ההו וונור סלכות הדוגיכושירה
 בבבל בנציבין שהעו טזרא בן יהודהר(ני
 י4טזנו כבר , הדרבן ואחר הבית בומןתמודה

 בירח~לכה כיע(ות ר' ובפרק . .לג4ב( )צד במובבו
 בתע-א בן קהורה 6" לכיקסה ווכה טיולה-א' אעי על חננקה בן עוושע ור' א*עור ר'שריזפ%ו

 החה הצדיק את להעכרד אלא ע*נו לא אלואגיי
 למני ורן רבריג2 דו,מה רנגעים ט' ובשוק ,ר"נו
 גרול חכם בתירא בן ע:ורה לר' השמר א*ע"-ר'

 ברערת לע חהרכולץ . 4א בטדק עןאתה
 רבי הוא בתיוא בן י-ע;ורה אם נסתסקהארם
 מזלא %א אחר רבר פזבשז ביציר העשא בןקהודה

 שח ,פ,4ו 94(ר תנא לוקח לפעמים היחשלכר כי*
 אפהו שטהה חנק ימ גי מעשה כנוהנב*

 נשב מטד פרפע ימ ינד עיש%מ .ומ'
 ברדך 4י פובוא שהע; כר בשיק וק . הכתמתבספי
 , ד%ששו בן ניהוא יוסי ר' ווכר הכע71הרייקה

 ברעת יוניהם נ' הגלק, יס' ר' זונר שםוהכיקשו
 ר' ווכר ח' בשק רפסחים בתופמתא ונן .אחר
 5מו ממק פי4 , אחת ברעת הג** יוסי ור'יוסי
 הטק עסי ר' מ 4ומר ני ע%ם רורות ב* פעהזה

 סתם יוסי ר' וכן הג*לי יוסי ר' דעא ריב4ותלכרר
 הג** יהד ר' אבל נג*ל הוא מצשף זלש4ובן
 . סתם יוסי ר' ולא הכוץ יום' ר'לא

 בן קקחחת ר' פל הניח הכהן יהורהרב'
 אחי החישק טההכת והחע מעריות ו' בטרקאסא

ח 4ייקתש" ש  מ  עק, ולץ 
 דק יה מן""מל 8*מפרחת

ש=%ם%ח*.
 הש ושש זץש השש ייתי
ד ששחא. ש ח " ם ש  4פ,שן 
 שא'את חטר סתשז ןצי ,ןא"א ןן מפאמו
 48 ן4ר למשא ם נמקותו חןםתם וףאמ.

 המאח טשה מ חצו פתת )אוד סח"
 מ רמ% 4טר חיו משח% תיהפדנץ

 9ית שהם ת*צח בחצ עש*שהמהלש וש"
 נשפ עמ יטח ת"מ%ם שד 4םר כ%מת,החמ
 פעח חשה זיהה את ע"ים וזי ה"וה

 ה=היייו"% ילשח%)אשךאמתמהש
 ש"ית עפף . חטז*ץב למ"" חאופ=ר
 של )%הו * 4י%ס זזלש"ש"הזצמםםצ

 מדאימק יק מצק מן פ'תע=יח
 שיסה ש%ת רמ= ,שיישוק

 ק ששע סל חמו ישרהקנהשחץ
 חהסק נשש 4עץאו הש שס מזת",שטח

 יהוהקימאסןד"דו*א"זטןתי 25"- מדדדומיטשהטךהחחניע%
 שמ"% הזימנ" ה",אשח: מ י45

 נעו.ישאערסמחא טועךתישהאהף
 מאמי%4ש-9 ההימיתז"חהמ"יה

 ומא. ק תעאתא
 שא %מטאו אדרלעתלקיהקמדח

 לש *מי רונ פמ ששום תם דיא וקצרח ימעמןקש=ם* וזי"יהאנשפן.
 "יה תי ה==, מנתחצא =י"יה=השן
 המקיהמ==ס=חד%ע%%חדי,. עהי י"ק =יויהיןשל =ע%.קקי
 ההח=אוה ויע. ישמק"שא"אהמ

 אש,שי.יעץ. ש*ימעח19האהמר
ץ לעל 'הרטעקבתחןהמ  וחא ", 

 ימחח תים מיא פי ל קםקם"אנחם,
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 וים ה% מטן שהי הושאים ממשטחהוהם
 . סש~ת י"ב בפרק והמו הבית ואחד הביתרש

 וכן , לשמץ בסשסה מכר פאי'ח כ"נ נסלא בןעזושע
 סשחגחח הוא שאלטלא לטוכ הוא וכור ו,מור דפיילבנביקו
 , בס"ר שם עם,4 לננאי בנסרא מכר חבע"י ובפ' .יוון,
 בת טרחא  וצ(י  ה?,י  הנדלי, ימוי ביטי שהיה מכרחשס
 יק. בהנקן. בזזי"ג עמי'ש טובא.. וקרראבוהום
 אולי א( 37 טלל הויקנוס בן יההטערבי
 מ , הורקנוס בן אלישר ר' של הקטן אחיוהחש
 חשו עוריה בן אלעור ר' את שכךנו ביום העזהטנ
 ר' לפני והקה בלור אלהמר ר' דףה ההואבים

 ר' וקרא ווףבא ור' הוא רסובוה ה' בפרקעוושע
 של תלמירו תלמיר הווקנום בן עזוומע לר'עזושע
 ריב"1 תלכרר קראו כבורו מפני עעבוו ולר'ריב"ו
 . וה כמו תלסידו תלמה- שדדהאע'ש
 אשרי א( 34 ב 5י נלד בןחננעז יההטערבי
 רעמות הירושלטי משם אמרנו וכבר .ילדוע

 הולכת היתה נ,עוגרת כשודתה שאכי רוגמוןפ'
 חכם שההמז העובר ש ערתם%ו ביררשותלכ"ד
 של ב"ר ואב ריכ'ץ תלמק- והוא 'ולרתו אשריווהו
 כל וכרנו כבר במקדש ומשורר לוי וןץא הנשיאר"ג
 קים אליעור ר' טמררה אחר כי נדה ובתחלת .וה
 משיבין אין גיטין בסוף אמר וכן . אליעור ר'רבר

האע-
 שז~מר חגיגה ובסקז א~עור לר' מותו אחרי

 ב"ש קברי ש ונשהמח וכו' ב"ש מדברכםבושנו
 יכרו שש ואמרו ב'ש עצמות לכם נעניתיואמר

 . תענעתיו מסני פניוהתיחרו

 ונן . מהאמוראים הש יי ק יההטערבי
 התנאים עס מנאו הרב אגל הה- כל בפ' רם"יכתב
 חנכים שנו בפרק חוא וגם הבושגה נסקזהתחש
 בע"ה רצוני כי ואע"פ מבהיצת מחוברשהחש
 הוא כי מה רבר בכאן נאנ"י באכווראקם בולרבר
 המששה המריר ט' ובסוף . וחסיר גרי חנםהוק

 והחש וחער נשבע היה ושלא בדד'ם עדן לגןשנננס
 לוי והע; רבי לפני העז וגם קמרא גר עםגאק

 3ר מיושה ר' מ הורוע בפרק בחח~ןכראטרינן
 בהגרות גרול אעמ והוא הוא לוי ררב"לברעז
 אאריך ועור יוחנן ר' עס אפ'לו כסותווהלכה
 ארקז שאכלו אחד אען בעבור הגיז ובפרק .בוה
 וכותו הגז שלא ריב'ץ של סמקומו פהסאותג'
 . יכרם ג' עמו אלע-י רגר לאעליו

 רבי בוכ,ן א( יי )לעי מתץ בן יהףטערבי
 חא"כ ישכועוול ר' לפני רב.-' ג' פירש והואישכועאל

 אחף ג' חהם שריה בן אלשר 6" שמינו בומןהוא
 ענה חכבי מר' מתש בן אלזור רניתנאים
 . השוכר נפרק מתש נן יוחנןור'

 לאלסכודריא ברח אשר הנטי' פוחקה בןיההשע
 שטח בן שכזעון רבי של רבו כוצריםשל
 בומן תצהה ל 14 מן לכ,קיא בו זזחוכנווכבר

 .הוצממונש
 והוא רבי של רבו הקרה ,יחה בן יההטערבי

 רבי. טל שנות'ו כסל ימים סז"ערזי עקעא רביבן
 אביו רשב"ג עם יהצב וה,ז ל, נמו יניםסאארך

 , ב( )40 ברורות לכועלה רבריו פירשנו וכבר רבישל
 ביאיות כאשריכין ייו כיצם התוספוח שואלובפיק
 אחינא אינסי אלא אביו עקיבוו ר' העז דלאחוקות
 . קרח ככי ארם שם הוא וקרחה קרחה טוכיהקז
 . עקעא ר' של בנו עקהיע ר' קורם הרכהונ~י
 אבל . תואר שם קרדז כן לוכור לו רזיה נראהוכן
 עקיבא ר' בן כ,הוא אמרו השיך ובעל ורשב'שזש"י

 . קרדהה בן יהורה ר'ובבריהא
 . סתם בג בג בן הוא בג בג בן יוחנןרב:י
 . א( )59 הבי"ת ובאות ב( 31 )צד פ'ישנוהווכבר
 של חבירו א( 41 עעל נרוקה נן יוהנןרבי

 בפעעז עזושע ר' פני לקבל שהלכו חסמא אלשרר'
 ישכועאל ר' של אביו ווזוא עורהה בן אלעור ר'בוכע
 . רבי של חבירו ברוקה בן יוחנן ר' שלגנו

 )לעל במקדש ושוער הלוי גרגדה בן יורזנןרנ:י
 זזקרש 0וז-ע-ת ש ויולין יכרו כל ו4צכל , א(41
 כדאהקא בפוהרזז זיוליו מאוכל יותר חמורשוה

 בסספר גרול חכם והעז רורשז אין פרקבמשנח
 חננען בן עזושע ר' עם במקדש והקהובתכונה
 ור"ג , חסמא בן אלעור לר' חבר והע:הכעצורר
 ואף , כעק להם שעזעז כרי בישיבה אותםכרנה
 אבל וה העז נורי בן יוחנן לר' כי אומר בסנויכי

 היו אחוחו בני או בתו ובני . נראה כןבהוחות
 שלטזם ההטץ מ-בי , שומעז היו אבלאלכרם
 רבי במיתא גם , התורה כל יורעים חיוורירו
 . אליעור ר' תלמיד גרגדה בןע;ודה
 ב( 18 א 7ש ~עע החורנקז בן יוהנןרבי
 שמאי בית וקני לבוןו והלכו הבית בומןנצהיה
 בן אלקןר ר' ~זעז חזלכ,ק-ו בגזוכוז הלל ביתתקני
 . . בסופו ריבכוות בס"ק כדןלחאצדוק

 ור'עזורה מאיר ר' דכר הסנרלר יוחקרבו
 ר' של הלסק-ו דו(נרלר 'וחנן ר' שמחו מיובם'
 בסטנותו עיבא ר' וסמנו סנדלין עושה והיהעוןבוו
 . א( 47 )צד פיושנוכאשר
 והעז שנה ק"כ שחקק הכהן ונאי בן יוחנןרבי
 והרוסאים וחכנזקה יבנה וטאל יסר עםגרול

 והוא ישראל נשש מע: והוא צרוק לר'שהפאו
 עזורה ר' נקרא וננו ושמאי הוקן הלל שלתלכידו



ה8 ראשוןמאמר
 גרייהא פסין עושץ תמוק . תיטירים ה' לווהיו

 וכבר . ח"א דר' תהמפתא כמו במירשושנסדרה
 ז'ו בטלה וכושכ,ת ב( )21 בחז למשההאיכנו
 .החמשה
 י חליקץ ס"פ חמש,ם בו 'וסי ר' שי אחע 'וחנןרבי
 . חורוע ר"ש של אב'1 יוחאי אועוי

 'עב"י
. 

 ט'צ עקיבא ר' סל חמיו בן שיע בן יוחנןרבי
 ר' בזמן ירוע ההז הה עואי בן כרברי אמררירים
 סוהחא עשבא ר' נשא אדהח אשה וא"כעךבא
 בה לו הע נטרם ג' לפחות וא"כ רבות שניםזיה
 'ונים שר הופוס טורנוס ואשת וואח שבועכלבא

 חנוכר והחא רבות תקנות שעשה כ"גיוהק ישנתגירה
 הרכוב"ם הוכיר וח מחתהז בן יחנןבח0להז
 מתתקק אם כי אומר אינו בהפלות אבל ו'במיק

 שנקיא 'וחנן ר"ל ונניו חשמונאי נץ יוחנןק
 החש- וכו מחתוו טל אמו דהה וא'עיזשנינאי
 דכוגלוז קמא בפרקא וכן . כדברי עים ביסודאו0ו
 ובני חשטונזמ כ"ג 'וחנן בן ומתההז הצדיקשכ,עון
שעמדו

 תקן והחש צריק והקת , 'ונים ביטי לאמואי
 ש נזההן חיו 'שיאל ארץ בכל שלת כיהרמאי
 שנאמר כעששים אחד לפחות שהשו גדלהחרומה
 שהחש הזימר החטים כוהומר האיפהדשתן'תם
 ומדה 0סמום א' הוא וא"כ , אטות עשרההכור

 עון שהוא ובעבור . ממאה תר חהמהאסצעית
 תקן לא ר"גמון מעשר אבל נוהרים היומיזה

 ש' טעשר וכן . הראהז שיו כוחביודהטהמא
 גדעמב הוא לכהן שהוא המעשר מן מעשראבל

 וזהו , ממאה אוזר שיוצ'1,4 לכי שוה וזהכושרומה
 הארץ עמי שרוב אע"פ נעשר אס ספק עלהדכ*ר
 יאכלו,הו בעליו כי פשר לא ש:' מענפר וק .מעטרץ
 כוששר וירוי העביר וכן שנ, בועשר ויווניאוב"יוסלם

 לא והחא צוץעני אשר ככל עסרתי טומר איך כישני
 המנויש קול הכוועד בחול ב'10ל וק . כסדרעשה

 להם נראה כי הממרשים הביוו לא תהכררחצלם
 מה לו אין אם כ,וחר שחמ קפון במועד האמורכפ'

 וקן והקה גרולה  בבהונה ששיכהמ עחנן אבי ,יאכי
 מתתעז. של גנו בן הוא צרויי געשזו  תעסיף0זיר
 . ל 24 ב 14)צר

 הא' הורקנומ וחחא מהתקז בן שטעון נןיוחק
 בוה. אארק- בעו"ה התנאים ובסוף ינא' הנקראוהוא
 ג' בפ' סיז1תא פרות שת' שיה הצחק 'וזצןתה

 עורזז אומרים סאהי הטעורףן ביבול ועור .דסרה
 מל טבעות שסרר הנקין ממל וק . ת"ןלמח
א לארץ ותמיורין לחפלבר%  ץג י )3 ~ךבנות 

 כי ב( 22 לצר אמרנו כבר מתא בן יוהנןרבי

 לבנו שאמר בב,ש0ה השוכר בפ' תה . אהים להס
 , ונו' שלמח נסעודת להם עהמח אתהאפלו
 . ווניא ובן שאי ובן עקעא ר' ביכר כלסיהם

 נוף בן יוחקרבי
 בומן 45ב( ב 38 )לעי

 בקרתש ר"ג עם הולק והוא אל,טר ור' הוהמער'
 % י י"סע תה רע שדשמת על==מ
 י% ג כק שנ" פק שח שד א 1ש

%מ"ש  %  ל'=ק אש יהה שחךל'=קקבזט"א דזם" נאי מעק. 
 %"ימ =ד פ ה" עם . גחדם %" מחק
 . הץ ב מיתא יו % ש"ה רע"ף

 1" טנהדבי
 גחא חש מתיא, ק בן'קו אק י"ן י ומצח בייזאמת.

 שעלו בת'רא בן 'וטז! ר' בכר"חא קמ וכן .ששדה י חמופל ממןי' מהמ "זאעיר53 ,חשי ין . שהא י' שי ק מק י"ןי נח" המחה ומ' . ביי הש וטשת יחקר
 . לעלחתו הלל בית ווקנ' שמאי ביתוקנ'

ע"
 )ונ*ה שטן בכור נקרא ררב"ח של אחע

 ולץ / טורר בן פ' עאול בו 'ונתן רבי . "קשימענתן טף"
 . יע3'ץ חסשולם, בן יס. ר' אח. 'ומץ "ז שאחר בטיעוד

 א*שר ר' תלמי דורכ?סךת אוש יוסירבי
 רטטקית. ד,הייוהמנןמשקפערדמשק

 ה" טא %שש שר" ק אלטר לי שממנעם
 ,שמ שם "" " הש מ *מ %י א 1שם

 ים עד נ"חשם מ"ק שימהחאחוהן=
 הזושע ר' אותו הת'ר טותי חאחרמותו

 וכשהי
 %וד

 וטחוב עמון ס1הסכימו המששה לו ס"ר 'וסי ר'זה

 הלכה שהוא ואמר בשבישת שנ' מעשרמעשרין
 פ' במשנת נראיתא ליויא'ו י" סוד מטנ'יכשות

 שכעם אומר בגטוא חגיגה ובתדלת . מ1יםר'
 כך ואחר ביריו וקבלם עיניו תמ"נאו אליעור ר'עליו

 לונתר(תע
 וזזתפלי

 . לכוקו0,כ( עיניו ווזורו על,ו
 חכם י'ב לוערזו מדות ל"ב עשה בנו אליזשרור' . " 47 )צר בו פ'חשנו כנר ה%* יוסירבי
 וקנים 0ד' והוא פ~רפת ר' 'וס' ר' של ורבו ,ל'כרנו
 בן ז%שר ר' חןם *לישר, ד' שמת 'וםשנכנסו
 , בנים ג' לו חיו . עיבא ור' מרמון ור'שרוק
 דצינא ור' , באגדה בנו אליעור ר' הואהושום

 ובפ' י בבריחא הגליל' 'וגד י' נצל בניו יזעכועאלור'
 . עקיבא ר' חבר הוא כי הרא'ען אמר נערות4לו

 אחותו בת הג4לי יום' ר' נשא מ י"ה פ'ובב"ר
 . חהעלס 5א ומבשרך 'וסי ר' ומרנסה ענץזחיהח אחי לאעמ נששז והשו וגרשה אותו טבחזתיתה
 , ב( 42 לעי אסרת' החוסף בן יוסירב*

 בירתמיכ,י ואומר ישכ,עאל ר' תלמי דכמאים ג'בפ'



 יוחסיןספר70[
%ר.%יי*ןיייי11*יי  

 ת"יפקהןקחםיצתחויזישמטל
 בסי ש" דיטת בל ינ הז קחסחי

 כיה
 ףת ריו ימד דםר המן יצירמ

 כ% ושב ה*4כשרשיומאקיליסי " 35 14ב יד %י סשמ מימדטח,

 4סש שיה ין =עד תטף . ש"די"
 9חד מ' תהמ למ "מ" וית לאש"שנו
 שפא אלט ההש ממ סי א"ה ששארץ
 מק עמם ת תי ואעה כמתו לצ א%הה"ה
 זדש מ י ל ש- ע" בא אייא ומ' זדבטהש
 ף"ד %א י!שטת גמס !ץ"%% א%טים,
 חאת ציודש ,"מם. שאסחוושמהםמ%
 וף בי יו כחב נמשן לא הכקחמדי'תד
 בחסש4 הןגאים

 !ש-

 יצ.
 9ז שסעע הצים קמא מ' חע' קטסי

 ן"מןהמתבאש"".שףהדח"קלוחינחדה
 !שק תצם השצ אתז קחייז סי ירבי

 תצהה. מן חימ ז%ץדורקחשעף
 זלקשר ימק, יש זלקשד יציאבא
 לע 4םחזמים , פ79ץ *1ם ממ. העתךפוש
 גקצי, שמ ומעעע ממי, הפ! ד*ישיטוש
 ק י ומ ה% נמת חלה שוש ה% !אז2חצא
 שז" קזטע וי *חן ע ש"כ יד דע עלמם

 נש וזךנמד מאמיטא קעת עם-סטכוי
 9ש חמפו תי ועםף טא%ת'יחז"ציאטו

 )די1ב(.שעין.
 )מאה , ח"ית מדקל חק ק עסיאבא
 בפמת שא%בן חטא יע"ב ק %4קד יסטן
 % ומזף )חחו. מים %1ק כ"טומ1ף%1ש-
 ןווחע י אנא מ%ר י "%קהים ממ%תה'
 משם האים ף ב% !אפ- ויצ, הצחחש

שש*ש*=יש ת י ש  
הץ

 בפושח"
 %4ו הק ק "ד ששא הרהח:

גשתןלדמחהעט"למרה"שפ'.
 ב% ,זא המ חיחשל עסיייוהרהרבי
 יש מיףפהא מאאא א"אי גר "יה ףשל

 עשלדשאק.
 וצהם. ל יב גחז ש ויחוה ח'הןףםחמוליתףמושלי

 אשכשזעצ*האשד עסימ"חיחרבי

 ייהן ה" מ א"ר חז"1 ידלאיקתחצץ. וש" ,גרה, ק ולעע תף קינשקד'חג"
 ועש ג%ימים זלא וח קים וחפר יהיהק

 יפ הא חיחז ק יישי עט-חשמהם.
 דטיש סי עמקמחחא ה" רמ סי ואאזחצ*

מחש*ד

 ק קסי פל ועיו חשםטכיקי"קאט
 מילק,א"שדהקא%=4

 טסץ
 מרבן ש% ששמט החכמים שסות דיבכשכתנ
 נ"ג, יוחגן בן יוסי יועו בן יוסי שם אמרורבי

 בן יוס' ר"ל שהוא בספרים סועוח עוהוא ליונרזוה
 וכבר הסו0רן רלג *וחנן וסיוחגן כ"ג יוחנן וכןיוחנן
 אעפ ר'ץ האשכולות במלו שאכורו מעלתםירעת
 בסוף במשגה הסולוקת התחלה ומהם . גושהכל
 , לסב!וך ושלא בי'ען הקררן ש לסמוך'מטזס
 לכוזבן ואחרתי סררכנן טוהס דם"ס ש זהוויה
 כתבת' ח(סיר הנדע יועוד בן יוס' שכתבת' כיןבי

 מהשעם לי והוכרח וחסיר הכהן 'המ ר'בסמוך
 הגלמי יוסי ר' לכתובסאשסדוו

. 
 נן עפ סל חנלוי 1לה %ש עסר קעסי
 חזא , וחמר וכהן גשא וההו יהים א=יוחנן
 ומשמעת מאגמיגנוס וקנ5 . תימה והואגיחט עי בם' מלטו 'גא' זסן עד חזה דןמתתחלת
 , "( 39 א 14 )צד למעלה פירשת' מאשרהצד'ק
 משורזה נוהג'ן בניו דרו *לא לשכרם נכסיווהריר
 אסור *שכים זוסלו כי הללה הין , נה4ץ ישבפוק

 . וכו' הנדאשזלהעבקי
 בן 'וסי רכי . )טך"א( בחספלה התה1ע בן וג('רב'
 ינ ג"1 ע0ף רבי . )שיב( דירוטע טלק עיןפיויא
 י יעלץ . ל"בשם

 ד' בס' 1 ל 13 מיל סש%ם ק יוסירבי

 , קקוו1ע ור' %יסר י של ייץ ש ה"יהתמ"
 ח%ק סר0ות אלו ובפרק מאר קן הוא מונחשה
 . בגלגלת מ4דר ר' היכיד א*פר בן שמעון ר'עם
 משומ שאמר אחיו 'ו%ע כע1ם הלכה העידוהחש
 דו בפ' וכן הנעקין פ' בסוף הסמא %4שרר'

 קרתמה מקהלה הוא נ' ע*ו ואמרו גתוספת'דדכי%
 ע% קרושה טקרלה ונקרא . רבי סומן קודםוההז

 , בקיץ וכמלאנה נחווף בתורה עין כי%4נעים
 לתפ*ת פלען היט מש,דם טתדו %4כויםועפ

 זהויסידינ( אכל . לכ!לאכה שלעפ לתוההסלע%
 שסעון ר' אבל . לחפלה ט"ןה מףדיאשונים

 אץ בם' שנרזוה כמו קדהעה כ!קה*ה 4ינו כצכהאבן
 פשנו וכסי וקופיוח'ו רש"' מרבר מוב ביםעד'ן
 שכ!עון לר' כריתות סמר בברף אבל .דדינה
 לרבי ז%א סוובא כרכקש קטועי חוזר סאעעונראה
 כר' דלכה אמרו וחפץו מנסיא בן שטעון ר' ,סאיר
 ולירושלמי , כאוו מד' יל קי%עשי הוינהונאאקי
 כי אוסד שנ' דמעשד ב' בפרק היחשלכ!י כ'נהזא
 ערה הם משים נן יוכף ור' מבסא בן טומעיןןמ

 רני פושץ חוקות כיצ%ק ההאיח אבל .קרושה



סאמר
 י ננכור עטו וה", רני בוטן מנטע בןשמעון
 לצריקים החככרם שממ מדות ו' אמרו ב44בותוכן

 חולק מעללם בן יוס' ר' וק . ע-בני נרבינוקימו
 כמי אבל טאאמרו כמו מאיר ר' תלמיר חשב"ועם

 מאו ר' מהוז קדהיה עדה שנק:םהירושלמי
 . מהםוקן

 בפ' כד4ויתא חלפתא ר' בן הא סתם יוסירבי
 סר' וגם קהודה ור'  ניכיעון ר' של וחבירו כתביכל

 4לץ ד'בכית ב' ובפ' , נממוי בן %4עד ור'כשוי
 חסשה לו הדו טאר חסיר הק: והוא %6ק:ו יוסיר'

 , ז%פתא רבי שמו נחץו בן לו ומת חנכיםבנים
 "46"ס5"סה 43 שד למ*: דממשן

 הסש-. לכונתטתמיך
 הכ%כחז  זאש עמ מכובר ודדה וחזב, כגק"ו*ו החוח" אווצ '0 32 ל*רל קסמא בן1ק2ייחםי

 והקן בכדתחו מאר וכבדוהוו נחמ- וקן נשזחצא

 הםסרח במאח על 4ית נחן ואחריודוא הבית,שמן
 בעב"ר שזיק זע דצעא 6" ז*ש- גאטתינים
 עדה כי לו טהדהשוו פמ-ם בבאמת סהמפההכטיח
 פל האוומק שה*ז ירעת לונבר מיא- לויד:ד%קו
ש=א בסור 1רירה עצצק וס%א הםלעןח חפגדם נערזמי ש פ *   

מ 'רחכי ז"טכים טן אחמר ואתה ,1עם 11לדבחס *שיטי ק " יש ש  % ש "  א ו   
שממ  רהק. ק חמש ויי תש 

 יטי קטמתאעסף
 ח"לט שי חסיס. סי תשין פהש4יחא יד מטת סטה

 גאוש לן ששם וצים תיס פל ששתןלץ
 יימ קק4ח- מע שק,חריוהדיו

 בי 4לש4 בר קקורה ור' בבא נן יוצדה ור'המהן
 מ הסשטה חננר מנלי זח 4דן אבל חסירים1דו
 פוג א% ע%נה דחשה %ע סמנו סששה לנואץ
 המנקז ס' ובירוש*ד י לנו הוא חכות לוומזהשו
 ידןד' בן יוקו ה"א "יבלי יוקןז ווא קשמהא יוסףמ

 "תה ק יישף נ"סשמ תא שע וציחמ
 השישק ע%של ק אטי האקגייי שי שיתחו דניועא"?אש נו4"צ
ש* מ ו ק  א ש  - ש   
 פה הי"ח נחשו חע פסהם שזיבשק

. ט ש ש
 מ ודמו "א תלצש4ח4אאים-שי, חאי"עעותשטיוה"ירביי%י

 טשהיים מטא יישןזחיע*וטו%
 ר' ווח רבח הש5 ר' לפמ בא סמז יפי דר' ברשזבר האאי נאי. זיםהף י זצע חהחזשיט

 רנדייםבר ד' ובפ' ימץ. י' ט% הטההמימ4

711ראשון

ש ךימ""  ר' מ רבה ינ44 רד' שאאתאלקכרה 
 י יוחנן ר' של רבו רבהימוי

 מת מתלכדדי א( 2י )ללל הנירח אישידעזר
 וימר ועקן גמלשול רבן את שאלתי ואמרשמאי
 . דשלה ב' בפרק הכערתבשער
 ן רבי 51מ שעמו הרור ונרוי אחא בר יעקברבי
 כפ"ש פאח'ץ כרור נך נקרא שהוא וניאח דנב,ק.)ם"ק
 יעכץ. ובטמו'. בס',ו.בפא"ם '.. כם"ש )לא'ע(בפב"ם
 בן השו כ' א( 23 לצד אמרנו כנר יעקברבי
 זיי סקום בכל החויק וזה אחד אלהטע שלבחו

 ההו כי מזשז ולכן , ובקדופין זזלין בסוףהעה"ב
 , העה'צ בוזי יל בוה גם סיפר נאכותהאמור
 "הן בן א*שר ר' פל אבי הוא ני אוכעיםרש
 א*עוד ר' אמר ל% וגם זה מצאנו טלא נהיא%א
 4יקב ר' הוא אט סשק * נפ(שר וער"ן . יעקבבר

 הלכיד וזןוי גרי חכם בבו"תא גם . חפושודכפר
 . הוא רבי של ורבו עיבאר'

 החחש קע"א4 בן נ"א . קדושאר בן יעקביבי
 ור' בשלד ר' עם דרשב"ג במעטוה בהוריתחווכר
 הכפץא קקודה ר' גטל רבו הוא חתם יעקנ ור'עזן
 . רגימין קמא ש-קאבסוף
 והה4 מ,וזצע ר' בעע דדי אק1 יקיםרבי
 .בעדיות
 . יעב"ץ . "ע"ג ח~י.יה ירביהרבי
 בטשמת , דהיין ב' בסוק הסהד "שבאברבי
 במקומו' וכן עקיבא רב' של חברו הוא כיובכתובות
 טהק ובחוספתא . לצדקו; החוכעפ ענע שאחים

 4ו-אעש לר'עקיבא ר'עובב לק: אמרב'דח%ן
 ג0-הימ,ז שנתנבלה כל שונה ק:ושע ר' שהק:וכור
 מויפה שזז'פה קודם , בכג4א ומשמאגבלח

 עקיבא ר' והור טמהרתהופ1דיתה
 לרם-

 ישבכ. ו"
 השגח םק14 הוא יכן ישבב דחולע ב' בשקורש"
 זי-ר. הבושסדה שם ישבאב דיא ו4ל'כ נהממרותגבי
 טמן ורוגוהו גדול חנם כלוכה יודגי מי-החא
  בתעמת והשז ציצאה לחס וטגמו אוכוי כשהחשקקו

 חהשז הה4ד ה*ש ההספר %א %לביםחזן4נוהו
 . ג( 22 )צר . אשרו מהטצאה חוץככשאת
 הזשד "כפ ר'צ %4עצי בן "פמעאלרבי
 ביעזגי והתו . לחכמה יצפה בהלוסוחחרהשהו
 עפיו ססני בחיו ק-ק%ו שר והפפץפוסלכות
 ריחשף היה וחה בדוטק ק:תיע ר' קשן כטהזתוומדאן

בעשראי
 בחששית מעפקות בבצע מואס ושופש

 9צ )ער 4יהי זם17 וכבו . בכתונוה סתיהאהע

 פ"בש 32יאש"יממןהמקאלט א 23"
 44ה1 נוצ44צ נא*ו כי-ן בהצצרחן הר' בפ'ועןשב"ם
 יבכי4מה,



ספר72[
 מזשז נן יחנן ר 0ל נני ישמעאלרבי
 ר' עם אביו רשב"נ בומן הקרתן רבימ סל חויוהחש
 . ב( 47 א 42 )צר . הג*י יוסי ר' של בנוחנעא
 רב' של ד4והוב חבירו יוטי בר' "שמעאלרבי
 רש של חמרו מאו וכבר שמן הזוא , יינוובבטז
 לכשלה בו חארכנו וכבר , ככידי וכבר ,זמבעבלש
מו26

 א46"
 4ט צו גאטא ופקיב .

ק שי4' תשהש* חה קאאע%יילשמי צ מ"הא%"מעשמקגהםקששה קנעי*נמ*י=א*ק*שעשם  וא" אש" שם טפפ 
ש את שי קמשלינש"תי מ  
ש פאמסה  יזחהק ישיששפ 
ש אס מש המ*י מ" , שש = *שפא  

 *=המח יעש* וי,חח ניץ ל השגסח
 טצת "1 כע נאי קפפלקתי

 פח ת שס *י חא " וש המ ח ףט"
 חפחמאי.*%ש""השי%ש

2910ק2".
 קט. אא. 4= ,ען קיי%אל

9פח ש *  ת פ ש ח שם חפי  9  . ח=מ 
"צץ.

 המףאות
 יחשש עהשו היץ ס%ומרי""מ

 בן" י" כשהק "ש *ד א1 =""ש,קעח,וטית"
 סק חהא קפ,

 ופ' כמ", יח" א"שמ ביז טיש ממי ק בצמ, העי "שהל?
 %ם "ק " ולנממי==ח, ו"י מש ה%"

ט%ש. חמזפ"
% ,סה שם 0עמ . )ש=מ%ל אש שםמץ פ  

דאלת

 4ש;אש"
 קצץ. .
 הלמ"דאות
 לא חוצה ולש החנכום שר בצנה ושוםא= ה" בילז"מז ש",תייאטסיש

 והתו , הוא ונק וה בא. עתה עד'דעתי
 רבי טפרי

 . נ"א בפ'אלהער
 לף . לינה בן ישטעאל ר' לח"א ר.ימא סט"גלוגה
 פי ו('א אבי לוניא ל. 40' נולעיל פח"א ינאהסדר
 . יקן"ץ . דגררים טם"ט אשח שס לכלוכטז ,חפועלש

 הכר'םאות
 42 )לעל ניאשה ר' ג"נ ת1" מאיררבי

יוחסין
 קיסר של הגרול חשר נירון מורע והוא , י 49ב

 טושלת קודם יחשלם להחמב_ קיסרששל,זו
 נקסתי את וטזתי ואמר לחינוק תפאללאספסיכוס

 הקב"ה בעא אבור וריא יגפוזול עמי בקיבאדום
 חז טסנו ויצא ונחגפר גברא בההוא הרקזלכסורי
 ר' ההו העולם אור הלביד . העים אורההגדד
 וכבר . הקרונפ רבינו השלס אור ותלמיו ,עלבא
 וכן כשוחוריו אותו ראה ורבי לכועלה בו1"4רכנו
 לכיקלה לתבתי ככר , שעפ נאמר . הקרהשרבימו
 ניין שין * הסל:ים חף בסמר שמצאתיסה
 נהונ ,ו"ר אחר1,4 וחסיטן אקךם ונלא .קעד[
 ו ש"ש נאמר . חלץ גהקלת נדאיהאטטיהה חון אחדת %4וה ונשא , לוטזן בענץ ס"א()אקג
 בית שע * בו' זרע בן וזת1ע ר' העינשץ
 כוחשווה שהוא אע'ט מאי ר' והקז .שק[
 יסה קותפע ף שאמר ההאשונה סת בוכעהג'

 .אמדה%רקז
 .[ דשבתמת פ"ג התו תנא מונגז ש',31אמר
 הש ני י 43 0ן אצנו כמ מיאשהרבי
 לוה כטו טשוט~ה רבי מאיר לר' קואו נתלכררוק הפי נדצם ממנו ועל שני ננח האחתנשטק
 . לכועלה כתבתי באשרהד~כנן
 ק"1)עצהת מהכאי . דמכונ מש" = רט'ע( )וכהשמבוג

 ע""
 . ב'ע ר"ט ר"ע עם חולק מונבג .

 =יהעמעגק . נני" ז%
רק'י

 ומא"מ

 רב""
 . לר"ע חכר ס2די גר כ,ניכין

 כ,התא . דגסוח 0"פ סקועהן חק"ן ר'וש אבימנסש
 ביתוס בה מרתא . לרוב טטי אשח חשם אק2שם

 . ו"צז . אמצ פמ חם$אוסומוחים
 וטששז , רעדויות בפ"1 הוא סיגמוי בןמנחם

 ובתח(פהא . גודגדה בן יוחנן 411 י"ג בוכעשהקז
 לר, ני שויותבסוח

 השמבו סיננאי בן מנחס
 . וכו'עלע תכרהז הזע ההלנות שהעי * לר4גפבשצה
 מומא מתנר ח ג( 46 )4, -מנחםרבי
 וורדיכיס, שנקרא יוסי ר' על בנו הוא מועאה

 מנחם רינו וודד"מוס הינו כהני * בפ'בדאכוךנן
 דוחח המ אכל , יונו ר' רגמ * שם טוסףודוא
 ובטגלה י בנו טנחם ר' שאמר ראוי ס1הקזלוה
 סת'כחןאה יומי בר מנחם ר' דברי שדיושכהאומר
 חטוזכר טנחם ר' זה או , תנא ס1הואשטזיז
 נףגטוי בן מנחם ר' או איד מנחם ר' ההשביומא
 טז"ץ אבל . הוכיו לא והרטב"ם זכרנוהו לא*נן
 השם בוה מ~נירו שהיה סיגמד בן מנחם ר'שאיכו
 אסד בתת(שתא ונן . יוסי ר' בן שהוא כיאהלק
 במנין הננסהו תרצה חשם אוטר בני מנחם יוסיף



מאמר
 . לנו שנסהמק האהד ש חנמים נלו אוהמ'

 המלך יענודת ויצא הלל של חבוומנחם
 התננא מנחם ווה ב'י לאנ במקומו שנואיו:כנס
 שנה מ4 שיותר התנבא וכן טרמלוך הורחסל

 )צר . גרול עונשר לו ונתן שנה לץ שכלךיכלוך
 ב(17

 דףו ד'מ ומת מינהו חרש נן מתיארבי -
 לרומי גותש! ר, אחר י תרדוף צדק צדקבהכר
 ונחא . נהמי יוחאי בן שמעין ר' כתשוושם
 פורת בן פסוק בילקונו ונמרר2ז , ממנו זקןשהקז
 וי4טן לו תהאה ימיו % נאשה הסתנל שלאיוסף

 121לזו ב4מ4 שניו אה מומא ר' ו:ךכאש אגשהברמות
 לכ!עלת אמר:ו וכבר 2ן:יו. את ורימא לרסאלהקב"ז
 חוצה וכשמנא עמראל בארץ הקץ כי א( %46
 הגרול אל'%2ר ור' בססרי כיאיתא בם"ו קרעל4וץ
 ר' טלח יומא ובסוף בכ4עלה כדאיתא רבוהקה
 . שיה בן אלעור לר' חח4 נןסתש!

 תנא ש שחלק דתכרד ובפו'ג ר'וכאע ג' פ'נתדלת מתתי אחר:א נ~חא שמשל נןטתיא
 *4חופו כובריק פ(י71יז הבקר באור די כי פואמרקמא

 פנ' כל טראיר עד אמר והש! יום שנקראהתמיד
 ת7יו , כמוחו והלכה בהברון ש'4!יר עד יותרדזכ!זרח
 המווה הק( זה לצד שגם אע"פ נחנרוןסזניחן

 , התכרר בןמן שנחנרון הקבודם זכות לזכורכף
 כי וטשה ש:י מנית הוא זמן זה באי 'דעתי61!
 הסייסות על ממונה הו: והוא , הבית נסוףהקץ
 ובם' ביומא כדאמרינן המקדש ננית הנמלותר'ע
 שהיו חסירים טהטש אחד הקק חזא , דשק5'םה'

 גם ני , נהן הוא אם ידע:ו ולא נמקרשממומן
 ממונה ס1הוא מהם אחר הקץ פתזיה שנקראמרדכי
 שיחין חופר נחוניא ר' החסיד וכן . הקניםל

 נם לה נעשה יבתו , מהס רגלים לעייוכ"רות
 עם רחלים נול וכר ראתה כי וניצלה בבורשנסלה
 בן חנינא ר' היה ואו ול'ה אבר"ם שהוא אחרזקן

 ש:אמר בצמא בגו מת ואעס"כ וה לה כשקרהרוסא
 . וביבמות בקטא כראיתא מאר נששץזחסביביו

 הנוקאות

 :קרא כ' א( 36 )צר פירשנו כנר נהוראירבי
 בט' בשבת כדאהעא ערך בן אלעזר ר' ועמםבוה
 אנל , הרמב"ם לרעת כואיר ר' או , בסוסוחבית
 בס' פו47'ק וכן . נחמקה ר' והו כי האכרתיהטירתמ

 האמת והז נהורזל ר' ו-יא נזזכוקה ר' לן רקיימאב"ג
 בכיף וכן יוסי, ר' עם זזולק כי :זיר בסיף נראהונן

 , ק-ידה ור' מאיר ר' עם נהוראי ר' חולקקרוטץן
 לאהשש שילך השנה דרחה4 ב' פדק בהדלתונן

]78ראשון
 הקדוש. רמנו סל אמו ימני ווה היו" שהאהנשבת

 מקשה ר' תלכוד הסוסר רץ הלבלרנחום
 שהקק רמאה כ' ונס' . שני מנית האדווןנרור

 מ' הוא לפחות מ הגזוע בלשכת הוקן ר"גבימי
 נחבטלה הגזית *4כת כי הבית חרבן קורםשנה
 נראועא הנ,ז בדו ח:ות ועשו שנה ' מ החרבןקודם
 %א הוקן :חום ובבריהא בס:הדין בודקין היובפרק
 סחם :הום ט' המדי :חומ או זה הוא אם'רעט

 . א( 19 )צר המדי.הה!נחום
 המוכר בפרק ' ב( 13 שיל וומדינחום
 אומר ושם מ:ווי ה' ובפ' דשבת ב' ובפ'הספינה
 התוף כי חרבנה ואחר הנית בזמן ההז כינכה4נה
 חרב המקדש נוז ומשאו הגלה מן ששלוה:ויחם
 , ונו' נודרם היתם וה יודעים היתם אלוואמר
 גוהה רשני כושלשה הוא כי שאומר כף בגמראוש
 . ניוושיםשהיו
 ב6' , הבבלי :פר אעמ אל:תן ב1 נחוניארבי

 , יהו:מע ר' ועמ אליעזר ר' עס חולק דערויותו'
 אומר חהרופיב העור פ' ובסוף . נחכמה ר'לץ!
 משת שהוא ונראה הקנה בן נחונ'א ר' והעל

 :חוניא ר' טשום :חוני4! ר' ובברי'האברמוס
 . חגרי

 הת! , רעיויות ז' נס' גדגדה נן נחוניארבי
 אמר עצמו שהעדות גרנדה נן יוח:ן ר'עצמו
 אין ונזה הרמל'ם הניאו לא לכן ה' פ'בגטין
 נחו:'4! בכלל כ, , באוור רד'ן אוה'ות כיחטהמ
 . קהויכין כנקהו ,כ:הה בפסוק  שמצא:ו כמויוח:ן
 המוער לוי היא כי "( 41 )צד לב!עלוה פ.ר47נווכבר

 .במקדש
 למר למשה נתנ:ו ננר הקנה נן נחוניארבי

  ועשה רב"ו תלמיד והוא הבית, בומן שהקק א(19
 ונראה , הקבלה סודות על הנלם הבהירספר
 לו ששאל ריב'ץ תלכויר הגדול נחוני4! ר' וה:4הוא

 שלא ואמר ימ.ם הארק- זכוס וה באי ע:דבאר'
 ב:זטו:ו ווהרן מרהעיו ש עמר לא מהנותקבל
 הת:מוד חור שם אבל . לחנוני פרוטה שמניההקה
 נחונה! ר' אה תלמיד'ו שאלו העיר ב:י בפ'ואסר
 :חנכר שלא ואמר ימים האךכת במה הקנהבן

 חהרן עמי חביף קללת עלתה ולא חבייובקלון
 ,שיל' כראה4וו הוא מדות הב' ואלו . היקקיבממונ'

 הקקה מת:ות ושונא גמנאמר כותנות קבל שלאכוד;
 לו נחענץ שהיו הבירו בקלון להתכבר לבואגמלא
 ראבות ג' וכפ' רברכות ר' כס' והוא , לחביריוולא
 . לצ אלע4ע בן ישמשל ר' של רבוורוא
 ור' . ב( 3י )לעי ול' בהע אעמ נחמיהרבי
 41*4ר חשנה לעבר לנהרדעא נשירד מזמ!ועלבא
 מ4ר אחר עד כי הבשז בזמן הזקן מר"נ סושכועלו



ס9ר74[
 4ומר גב1ו בן "זודה ר' כי % 4*ש- הפ אייהלערות
 ר"ג ושסת כהזטו וה והשן עעיא ר' ונאכמוהו
 ר"ג מ4ן כעכע פכר ג"כ וההו . הוקן ר"ג ילננדו
 כעדבי העושיבא כי ח' בפרק ובעריהז עסות בסוף שמסוהשכמו

, 

 דכ1עשחת תם"ג חשיסהז נם"חרבננחמיה
 . מלר ר' דגר רנרוימ ר' ובמ' דשכת ח'וכם'
 עח מח" י מ"ו מטקמר י9א מאי נ' מ יל הרמב"ם לרעת שאמרמואע"ס

ממיטשמי ט  טחלעא טסאמ 
 מאד י חא מ רש* מז =םהמין
 שהטי' ש מסעהח בשבד *מחא
 הפעח אשר המסתא כתוב הים חחשונההודסס אי פשק י*י נשי שימ*ר
 אשד בתלסוד א% אחךו לנמשנים וגםלהרמב"ם
 כפיר ר' 5א הגו0דא נואת שט כ41ג שני:הויפס

ה ח=' המחח" 1 =ןאמה י שדא* ינאי %א="נ%חמק ר" ופהקקשש שמ=~לאףמא" ט  %= 
ד  *לאישישמ ,הטשט*מממהה י פחש ימ שמ שד ק א*י י "א
 תמאש סאא ף פיש= שר: *פת
 חש המ נט" שמ ה" סי,"יר

א מ"הי ן ר שז ק א*י י ה" אי   

 ל"טמע"
 חדאד ה"לשילנאץךה*ח* תטןחי י עמחק"

 "ל. שף עה תתש *ת% מאיעפי
% י שא מיי ר מ אז ש"שחש ל  ק 

שףקןאי%יוטממהשלתיי.
א י חהיא "ם שי ף =הץט" ש  

שעלט""קמיסתמח.
 לחצ סל"שה פתגחהמח"ה

 שם ל ממ אד ןיה ט9 יו "*"
 תף ק טמתתא ,יטמו4 ניס8ה
9 בלקו סקש*ק ח ח מ  ק תחיל 
 ק פחא ושת נשה משהששחאמ תי תה שמ, נמף 0גת ש%קשא

ח ג  ששטז*ס בל עחאד משל. שיגתק י פ חו מאשש טמ "פר שי "שנשה ב=" אי5ולפד"קביושעשח זי שר "ש הץ. דיז ש השט
 ,ימר טצות בסוף ולכן , 5ום שוזשכינהגכוערב גי" ויזס יי ב" טר סמ"ת"
 שזזחש נ1קנהר של דגמער בוה ר41יו את ארם יקללא

 מיוןר בפתוז כי רכצמה קמא ב41י9ו וכן .בגטרדז
 . והמצמיש היי*וו( ומפריין הסוסוהכעמקין

יוחסע
 נקמד שעמ 1תקרשו לא ני צי, מצד יקשיף
 יבדענף ירם וספשץ שם עוטרט שסצהיץספמ
 נקמר ב' בפיק גהרטמתא וע דיוכאו לובמרק
 תו4כ' לשנה חותו ונעכיע 5להויו נסע(נעשו
 אוש ד"ת מקמר אומר והשדוש . לעסיוהאה
 ושצח טצרס פל 5ח%צנרהא י החמהמק
 כש*ר מלאכוק והתקע מזית של דלחות שתישם
 יהי הים על וווגאט לעה-ה 5השנהןם רעתוחהקז
 סן אחר הש4ט הטלהש ל וץם סזרכ9שר
 ווצן וסריעקץ כ~ע*חם להקל וים גהוךרולהות

-

 פ4טר ברלת עוימו קשר ווז האה האנור הג'
 חטליבחץ אל ועלת מ*ע 5תסלך וצונבס אםלהם

ש מ ח ש ס שדהטל א י  ח מ ט  חא 
 ימ שיש %=4 מממ"שו%%

- *

* הש* ש ש קס"שההי.התמידיחש 
קקהשה*איל. פה" "מט4ח צש"יאוהט פ  % שט%" 

%שע" % הב  מ ק % שר ני  א  
ק ה""דם מס,סס ף % ש  גצ חח גוו 1אר מ חמ- קגית"9 וטי בע, 

 יחד תש טי *שי שם שעמ ם שםשהםה
 גס , ר%מת ב' נטףשק וקסקהזשסתי

 בופל פחד ע*הם שקיה היסבטס *זההניה נ"ח ל" שממי ושית שו ו"ז הנחמד
 שכומ ל1י כמו וי" מועש וגק וה אבל ,מרם

 9 חבהז זנו בל שם ישיז פיך ופרס גמהטןמלכת(
 יצס סיוכרו כרי חגולה במ עשו שיה מסרש,םהש
 וסח . פוב ש' חיא נשהק שמט" שהםעי

 ו וטהה השיף כן רהוס זיה הנית הר שלהשער
 שוהשע ששם 'ודשלם של ימורחה הותיט הרמ

 41דן דצמורף ל"ג יוה סאו- רבי ירעת .הפרה
 סדלך לירושלכ( שעו5ה רבגמ כרם וכן , כןהלכה
 מן ההרבת ן הדוום מן אלת 1 צד לבל 41זריום

 נשק חתזנקהש". יכעיסשע,הטק,
יוסשישמ.

מה4יהארב04אל14שדןתשל"הע
 שט חי% =ת". נעקנח"זהאאלר=ש

 ו"א ס )ישע 1ומל ב" ששןסשסנשי
 *שח כסל זיו סעם תא מ ויאשתדע.

 סטמ 9* "1 נעטח ח*ת תועועשיש ח"קינתישקאנהש=יי)דק.עמף
 ש*לשו ,איפסי עיאושלשק-לי1 גי )יחטים עע"%% . ביטהאץשחה
 וקשט , ינהלישו

 ק4סק"
 מקעק )שו

 אטי נלם עידו הרסיון הנהן ויוסף .אטינט(



מאמר
 קבור הארב* ינייחוי . דשנרתיו %נ; מטקיםשם

 . לפובריה צטורי ביןבארבל
 רבי לפני שבא טעשה בתרא בסוף היא ננס3ן

 'נימעאל ר' אמר וכו'., נגס בן 4ה ואמרישמעאל
 נן שמהץן את ישמש ממונות בדני לעסוקהרוצה
 דבכווים ג' ובמרק שנסמך. קודם נ7ךא ווהננם
 הוא וא"כ עעבא ר' עם ח%ק ננס בן שמעוןר'

 נש-א שנסמד ואוזר עקיבא ולר' קממעאל לר'חבר
 . נ( 40 )צד . שמעון רביבשמו

 קורש א"4 בהום . רוטא ים"נ אסקשית בןנחומא
 קדושיס של בנן כבהס ר' והוא , רבה כקהלתקדעים
 נור, ,חל'ל

 רי של אהי ניגווס , יהנן ר' של א2י
 פי הגי נפימיינ( ע"ב. לק דבכורוח פ"ק חנרם'ה,הטע
ק  ל ייי .א

-" 
ס . ק  ה חף ק   

ח שחצ נצ" . ;ציח %ש הצשן אחח" נמק .תאע א חלח   . עץ . 
 =י * עח *לי " הב%י נקרמ
 אבותיו ונל רויטו לשטקא תחית דינא טזו ר'טיי
זדו

 ראט-

 : י( לפעמים הנקהא והוא , בבבל גולה
 )צד למעלה שהזנרנו המעשה כסני אומויסע4
 מדנר חלוקו נ%ץ % עמ אשך ונל והכרק . א(47
 אתת לאסאז חאמר כתענה סקי ורבי והואעטו
 הבב4 מע לו וק-וע ותיז בהד הג' הבן קמיסלא
 . שמול

 , בר"א חלוקים וס"א י'נ מצעו שלפעם,םסשוסי(
 אשכחן לח:י דוכיד וב47אר קטא הטביו בס"פכגק
 החום' כהבו ופשו"ה , הררי נכי ואחוים ר"םנטי
 לאו רחהם ראחרס רצ"ל )רט"ב( רברגיח%ק
 דאטר' בטא: וף': רר"ם י י ול"ז . מבתויףם
 למלתתהו אס'קו ויא , אתרים לוצ דאם"1סקס'

 אס'קי לא הכי כמר דאמרי פאי וכלבשמ"הו
 דו,יח לטמאי בהו רהררו מ'לי האיכא ןבשמאהי
 פקטו9"ל

 ד"
 י יעל, . ול'ל שברהו איחמ בשעןא

 הסמ"ךאות
 אומר סומכוס בנו ואת אותו שקסומבוס

 קמא ובפדקא . חמובהק תלכידו והוא ר"ממשום
 ש,ו פוכהפק ט% רבר כל ל 14סי שהקהדקץדובין
 . טעפרם ט"ח מם" של ער % ל וכןסושמהנז
 %א מלר ר' טות אחד יערה ר' עם לקרותוהצה
 שהיה אחרם ובמקומות בקדונצ'ן כראיתא ביושח.

 יוסי בן סוטנוס תנטו ובבריתא כרכו גואדכפולמל
 . א( 24 נצד לכ,עלה בו רברנו וכבר ,אוכי

 4ה ו0ה-ד יאי הא שהמ ס'טאי רבי המחנדשכה
 יעיא( שם נם וק7-ושץ ב:כסה, ובכ"ם בחיכיזחלסורא
 סגחם של א2י טמ*ל . ר"ע של ח%שרו חקזוכנראח
 . יע2', .עההית

]75ראשון
 י העיאות

 תלכהד והוא עואי נן נ(טעון ר' הוא עזאי3ן
 ועיר נ( 40 )צד בו רברנו וכבר , ע7ןגא לר'חבר
 . בשמו הש'י'ן באותנרבר
 ט% בני מבנ' צדק גר יוסף בן עקיבארבי
 את ושיסש , הע%ם בכל יצא שמו אשרסי0וא
 "גם כי שרשנו וכבר , שנה כ"ב ד גם אהמנחום
 וכן . לטובה 17 גם אומר שהקז או מקוס שםוו"
 לומד וקצה . , הקושע ר' וכן המובהז רבו אליעורר'

 עשבא כר' ודיכה נקרא חבירו אבל כורסוןמרב:
 וחיה מברכע, כיצר בם' כראיהא רבו אליעזר ר'נגר
 פבוום בן זזנן ווזיון , וריב"ו והלל ככושה שנהק"כ

 היחמם מהחמשה חרץ הגרסי קהושע ור'תלכ,היו
 דדבכה ואיד הבית בזמן הקקק , וכו' וי'מ יסיר'
 וכבר . רבריו להג'ר ססר יני %א שטק נ'נסו
 והחח , ממנו קצת ב( 36 מבר לכועלהוכרנו

 "וא שנות הרוגימעשרה
 פיים מלנות ע% כקבלת ושטר . וחניחושבא י *ג!ה שנן השי

 קטן כץער ובסוף בניו, עם יעקב כטוובאחר
 ובכוסכת י ישראל כל לר והטמירו בן לושמת

 ועם גרי חכם שמעון שטו סאזקה 4רמרשמחות
 שפ,ת% במררש כדאיהא רבי ניר עקינא רבישמה

 .ונקרושץ
 אמרנו כאשר הלל בוכע מהללאל בןעקביה

 מנטח רוח נאמן אלעאי בן קקורה וך' . א( 17לצר
 ביום טחהוא ננשת עורה היתה 2ילא עליו העיררבר
 חמא וירזוח ב:נוה גישראל ארם על פסחש-ב

 גיממזור לו מסאמרו בעדו'וה זה מווה וכן .כסוהו
 ואמר לעצראל אב'י ויעשוהו שאמרטההלכות
 אואש נשעה זזכוקונ( למני רגשע קהקה שלאבחסידוהו
 אבות במסכת וכן . בו חור שרהה בשבלששטרו
 צוא מוחו ובעת . הקטהלות ה?נוה לנוהורה
 ונוע , אביו סבהת %א חנמים סברת שיקחלבנו

 ושא כי הלכות בג' כן טגשה לא הוא למההתנצלות
 שכווו לא בנו אבל חככרם ככ,ו מרובים מס'שמע
 י4ו סרצח, בע לו אמר זאו , לבד אססממכ'

 ומששיך י-בוך משזק- לקה ואמר השה %אלתככרם
 בענץ לו טקרה ממה הרבר שכיסה וכ'ון ,ירחדוך
 %4ק4ר בר 'הודה ר' דוגמא שהטקח:הגיוהז
 . בוה לנו דיהחסן

 ראצ"ק של א:מו עייה . דדוד דאם'ה אביה שםעמול
 לעירה נן לו ק4 ידב"ח על כס'ש היה טרק הנם דיאנם

 או*י חכפ דהה נם . ומ נעוב צדיק ראירר לא קראח:רמ
 י' יאכ"ע שה" שי יי"ב"ע עצף שרא רבי לשמק
 ס' חריוות מץמעטו שן"כ בהז חםה:א קצה הש ,לע~רא
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 אתר שהקז ראכ"ע ער שט ג,ז במן לסט שהוזסטרא

 ל'כ רהיק לא ר"א בוסן חק? וליפ רורוח עשרח היחירבי
 דסש:ה. שה'ה ר"פ ים' במיף ר"ע הק, אולי רוזרבןמ:

4 עט10או . ד,כמוח סס"אעכב,אי  אבי עיובא . 
 . קצב'ץ . ש1רי שמ מ' ער0לא . בהרהץ אניהל'פ

 הפ,יאאות

 עקיבא ר' בומן י 39 לעל קודה קפשס
 ובפ' . בעכורו להטראל טוב ורוה בברהא גרלהכם
 ב0וף והוא דחשות ש:י פשם משום תנאדלק
 רן עיעניר פפוס זה ו4ין , עינא ר' כשמתנרכית

 בסוף הנוכר הנוצרי נ1ל לאביו המכונה א4שרר'
 של אבי הזק פרת ר' עמ ובם-ותא . וישבתגימץ
 ובם' . ר'.אלשר של בנו פרת ר' של וקנושיר
 בן פפום את ר4י הזתשע ור' ר"ג ניהתשלנרהספימץ
 להה אמר זה הוא כר יהתשע לר' ר"ג אמרקהודה
 . סעדם לשום מעשיו שכל מזודה בןפפוס
 ובתמורה בערחי ", 19 לשל פפייאסרבי
 יני ואמר "בץז חרגן וחאה הזושע ל עםהלד
 ואכלמח שלכרם ובזי של פרה לנו שהיתהסעיר
 דשקלים ר' ונמרק . גחג טלמים ו,יהגפסח
 דרש : דרטע והיא א*שר ור' עךבא ר' עםחולק
 אין סמתאם דיך עקיבא ר' ו4ו"ל וכו' שדיאסר'

 . וכו' באחד והוא כןדוושין
 קרתץ סו1מרא . כ"נ ה1סעאל ר, של אמופאמ
 , מכ"ש הנמל סעמון . כהיב בהרואח מרנא רב' .סח'ע

4 דבריהא 11א הואמ4כל  לא ומדוע רפסחים 
 . נבקזח אב' פ0'0א . בהניקץ כ"נ פ:',! ן כאןהביאו
 בפשנה חנא שהוא "י ק ר'מ השנןט סדוע ישזילא
 תעו הגדל פרמא רבי אסמץ=. שס שזה סיטה,סוף

 היל רב'. לפמ הלר הוא ע"א ר"ק אלמסן 6יפרסוא
 ז% 4 חלע , יא ז=1 ש יע ה%% יםש=

ק 0תא. ס=א ק ששיחץ ש ח*ן טמסת   
=סזקבמ,

 א"1טוי
 טימצח מי"יפתחיק=*וחק, ח" %כ יי"ק,
רן"סקהתקמ"ויש*הי%ץ.

ףאוה ת  

 מיקט יששי % י צחקתי
 במשמ חכם !יק ל שלאמז

 הפוס-

 . שגת
 דצ". סלאידנ נינגח התטהו"יצחק

 לשם 15 )י 4אהתיטתמייטמ
 סלק יכק מנ" מ שק.א4ימ וםי סא1םםמויממ =שמחתק,

 *מ שדה י החמ *= !חק ל=ש=
% חאתהטה ש ש סמאה  ה מ ע ג  שטט , הש =ו ה =מת ח=מ ת * בק מ* 

מ סהשל"א%  קבדק וק. הק 
ף מט ק סשקיו  ה יק ל  ש ש  

 לושע לעקר עם ד" "ש .מממש
 ק . זשק יא קא ג רע % מובשג

 ד4ס=רל "מהמתמא עמתהה"
ש חההשי  ייק ד" " וי =ח עי 
ח  רעיק כט ק ש" י ן הי  בששש
 . התע ק חש י עם הט הפיט

4 אס"טשתח ט ת  , ה%"ט ה ליד אק 
ת מ=ח ניש""*ת=1 ש  . ,%" . 

 הקריףאוה
 ני חכם שום סששצו לא ודצי',1 הקו"ףבאות

 הו ונגמוא , למעמ הת!וק
 4"ע סמונו שנתן ציק 1ר של1ם ירקמיעה
 שסן' תלמייו והזאמ עךבא ר' החצי לקחוהביחו
 קה(ר אל שר חקמז , ונו' לגמו 4שהקוודתה
 . עצמו וסל הע,ה בחיוהובמח
 רמ ורקרק חבית בזו ון-" י של אמוקממל

 אבי קורס41!' . ויכמות ספ"ק ק91א' במ4,ה.לקרות
א . ר,ק של שמד קיגומא . חחיהץ ש,לדיר4,ג  . 

 קמוית . קמו0אי . סהבח ש,ל% ר"י אכ.קנהא4
 . יעכ"ו . יי אמ קרחה . אשחשם

 הריישאות

 45".ועל"ח%.ילב רומי יחף בץ שהא האצטח%י ראובןרבי
 הקת רצי מם =9א ע"ל חטנמא

 קטש1חשבמיתטחיט,
 תאגץ ת

 4ק ת ב נאהא שש סל שהקשהשעמ
 ממ עםע% קבןשן .משחקושמם 48"שה"משק,תממשמשרח)ם

9 ע קתקאאת  . 
 יחחאש=ד %מ"א'=4,טחסה
שא.יח,

 השי"ןאות
 הבט? בוכע "( 33 )לעל בינית בן שאלאקא
 %ן בס' ופרפו שבה בסוף צדוק ד' של אניובזמן
 הקז זזמזיזי מת בימי וספני השז גרי חכםצד'ן
 סתכתמת ין גרבי כיית פלש וננם מדותיוסכלא
 ובנו להקרש אוחם ונתן כווכר טוההה המרותוגירוף
 נדר התיר והת! רבי בוכע בטנטץ ושבו חכםההז
 שנהגוז(נא טקום מרק ובסוף . רבי בן שמעון6-'
 בע4 תיו ניריצ הי פקמה יחת פאיאכ4ו

 והקרישום בעלים עמדו בורוע 4רתם נומניןורועות



]7ז ראשוןמאמר
 טשום בטנית ק שאי אנא אמר וע*הם4שסימ
 שני המאכד מזה ונהאה , ונו' חנן בן יוסיאנא

 טואול אנא או בשנית בן שאי אגא אופירושים
 שהוא בכינען בן סחאול אבא שאמר סהאומר
 . לשנים וע הרמל'ם כתבם וכן ממנוקדמון

 עם למר וגם הנית בזנק זה גם !( עאועאבא
 , ולאבשלום לעיג וואה כ,תים קובר והוארב"ו,
 וכבר . לכחפיו מגיע מירפק ור' בדורו ארוךוהוא

 . חלל אהי ושבנא . רשכח פ"1 'רושלם א,ששגנא - ב( ב3 לצד למשה וההארכנו
 . יעב'ץ . י'ח אדם שםשוטת
 בכתעת ווהו , רערלה שנ' בפרק הוקןישלאי
 שכחעי הווו כי בספרים פושת טזהוא ונראההרפוס,
 מהלנררי יתמא כפר אוש רוסהשו' י כי ווה ,הוקן
 הק"ו בכל וכהתיו לא יכן כשממו אנ~ר שסאיבית

 ס41רגו טרהיק בסמר כך אחר כיצזשעי וכן .חככהם
 . הקן שמאי רשססל

 ןנראה ב(, 17 לצד הלל של חביו הואשכואי
 נקרא לערלכו כי חבירו הלל ככוו יכהםשהאייך
 אכ( כי הלל עם כוזזלושע לו הקה ולא זעקןנשכואי
 כי יר1מ: וכבר . דשנת בם"ק כראיחא הלכותבג'

 עם עניו הה: הרשומכ( כנגר כעמן שהמזאע"פ
 . כוחלקותו וכן שמים לשם כושושיו וכלהצר,קים

 שהוא אערפ עוויאל בן יונוק אצל במקיו י הואכי
 משמאי, היו כן להלל טזהיו התלכררים נל כיולמו-ו

 4הלל דןו תלכרריס שמונים ז"ל א0דם ראית כברכי
 באבות אומרם זה כל ועם , בוהם אחד וריב'יו:זקן
 היו שלשלם ומשסאי טהלל קכל רבץ שניבס'

 ושמאי נסרא האחד בעזד המדרש בניתשנמזם

 ליונתן שמאי שהלך וזה . הווגות נ5 היו ונןאב'י
 . בבושקא נוחלין עמ בם' שזיאלבן

 , א( 20 מעל והשיו הו,סי הקש;שמואל
 כר טזהווו ואסר כהטבעה יווד השמק לעברשנננסו
 לביש סלא כרי הלכה ללמוד ברשות שלאששה
 בני שב גמל*ל רבן לו ואמר 4מה וקם חביואה
 יודע שההה ידך ש להתעבר יישניכ( כל רזייותשב

 חנירי הכיע יחינאה שמואל נמו התכונהבחכמת
 ונתמ נן בלא שמת שסתות ובמסכת . רבשל

 עורה: בן אלעור ר' והססה-ו מורומ ופנקמומפתחו
 שהמק ונחמ , 4רמי בפהן או והתנבאורשב"ג

 רשמעא5 ושב"ג ש טזהתנבא הבי: *,רבןסמק-
 הפפימט פחשם השטהח חרפח סעלל הווככאןי(

 ואם ן ביו,זו חאלפא ריש בבלען עכדטהחרחמץ
 החרבן שר(י הראשע בדור למעלה עודוץנאזכל
 , שם שהשרע סאויי כלל קהצא שאץ  שאששדחסצא
 כררטוה פרם א=ו ק ש4ול אנא שנחאנל
 . י1!ב"ז . הוא אוור דע,,נפ"ו

 כראטקא וכולי מטירתו ביום לחרנ אלעמעבן

 המינץ ברכת תק והוא , סומה ובסטזבסנהררן
 ראוי שהט: דתממים מן קול בת יצא ועליובענה

 , לכך ראוי דורו שאין אלא עליו שכינהשוזשרה
 ו4ל כווזלכיידיו חסה- 4ר עניו אי עליו אמרווכשמת
 שכווול בערך קפון שנקרא באבות ופרש"יהלל

 בירושלנר הפירת4 זה תמצא ש'ש ]אמר .הנביא
 עצמו בוקשץ שהטה כוטני כי ונראה י סוסוה[רסוף
 . הענוהמצר
 א( 33 לצר פירשנו כבר אלעזר בן עמעקרבי

 . המובהק רבו והוא מאיר ר' עם תמ,י זהטזהקי
 כחאיר ר' כ1שום אומר בשבת אליעור ר'ובטוק
 קמא בפ' ונן בסומה ארוסה בפ'וכן

 . יהורה ר' כישום אומר וכן כואיר לר' וספרישב"א י דחו"
 טהץיז רתעניו' בם"ג שאומר מה לכושה פירשנווכבר
 אלין הוא כי רשש שאמר המנועי האעמ עםלו
 מקמ: וווי כקנה רןה 4מ-ם ירא לעולכו שררש עדז"ל
 קולמוס ממנו לעשות קטה זכה לפיכך , כארוקשה
 בן יוסי ר' עם תולק היה ונן , ס"ה בולנתוב

 . הגלגלת בנקכ מרפות אלו בסרקהכעילם
 המיודס" מן ההו מ יעת נבר נתייא בןעטעק

 ועקן דיל בומן שהיו ב( 17 לצד ונטיאיםתסרים
 בעדויווו עךבא ר' רברו על ומהצף הביתבומן
 ור' בתירא בן מ:ורה ר' שלשה שם נזבריםוהם
 במ-קא ווש'י , וה שמעון ור' בתירא בןמ:היע
  מקושוג ור' מ:ויה ר' שנמקם היו מ רתעמוהקמא
 להל5 סלהם הנששות שנתנו 19 ושהם בתיראבני

 והיו ו:כו אכו לי קשו: וק~ד , והס,לעיי לזו:ושכדו
 קודס שמם ל י וה% בנשיאות הללקודכו
 יהושע ר' כי דסמקררן בירושלכה אומר א'ךהידבן
 ההודזז לר' אביו שיול'י וכה ה% של תלכ,ירותלכוה-
 הלל בזמן שהיו בתירא נני זרנם וא"כ בתיראבן
 . בשמם א~ש-םאלש

 הוק 41'ג סל בנו גכליל בן עמעקרבי
 מזרבן וגהרג עמראל נשש הוא גם א( 49)לעל
 שמעון רבן סל נכרו כלכות התגי כר' והואהבית
 הוכק-ו ולא במשנה נונר לא לע ה% שלבנו

 הנוכר הווו כי אומים וע4הדמב"ם,
 בנד"

 ראבות
 זה. כשאמר בחור ושהמ, ימי כל אומר בנושמעע
 ג' ש 4ומר רשב"ג אזוייו מיר שמזמר משוהוכן

 . דקרוש רביגו  של ואביו נכןו והוא וכו'רברים
 שע0דו טעשה כריתות ממסכת בנד,ו עמועור
 ואמר זהנ ברינר חורם או יונה בני ר"להקמן
.רשב"ג

 ה"
 ורינרץ  שע:יו ער הללה אלין לא הוה

 ולסד לב"ר ובא זהב ד'נרי כ"ה שו:ם כסח סיו4ול
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 5יות ה' ע5 אפ4 אחד קרבן ד14שח הבט1השאם
 הפירת1 וכן כסף דינר ברביע ההוא ביום ועמרווכו'
 והוא הבית בומן שוה בחכרזז וא"כ רשב"ג4ימר

ש שי*=חו41 ק שת  מ   אי 
 נשא ש =ל שסק. א *כיהה1ק

 4 יג אמ- פא ד 2מא =או
 א"

 *ה
ן שה חאע אעו ומ==ט/ ש  ש% 

 ישק%1לנ"ק*ית
 מ ךבו פייצ גמ "" היםשיטירממ " מ*ו2 תשש ג%ע ק שמעקת. ת=רתש.אשץ מ'יטשכ"

 ראע תה . ת= , ישעלע די*"ק
 סא% בן כרונחן יותר מאד טיו הק ו" .יושח כקלי חק נמחו י*" המשן מל תומהש
 וההה , ברתוחא אע1 אליעור רבו והקן בהיאובמ
 נתן ד' וכן והךבוו ר' בן קרדאה בן קזהעע ר'עמו
 שכועון בר' אלשר ור' חכם מאוי ור' ד'גו ביתאב

 סמת נשיווים היו אלו וכ5 5פניו בנו חקדוש~דבימ
 כ' גליות ראפי ויו 5א אב5 טקזורה האם טצרהש
 . רבן נקואו אלו וכל סקזודה האב סצד בבב5אם

 . יעבי'ץ . נעהאייח אי בויקו וקאי קסא חסכש ש%ה' הנשש שמעוןרבי
 המראל נטהא הוקן דל5 של בנו שמעתרבי

 5א דג1בת קמא בפרק כד4רתא א( 19, )לומ5כאבי
 . במשנהנובר

 "זקו י"ג 5פמ המת בינק המצ0ה אששמעת
 . דיומא בפ"ק ובהוספתא דמוהבפ"ב
 טגן חגינא ף ק יץ הסגן נו שמעקרבי
 הדבנה, הנית האה תם ב( 23 )5יצלהנהנים
 בן שטעון י משום רשנ"נ דכתונגף לובפוק
 . טכעחות י"א ובסרק שק61 בסוף וקהסגן

 פשתן שדש תהךוך גק צמר טונר פוש* הוקיג לפנ' ברכות י"ה ה0רר בנדת' הפקולישמעק
 כוימז טעששהא פלו4ה מקו מ5שון 4ומר וסיונן
 . ומ' אבי את גזדנםשל

 ב' יש1ה א( 49 )515 הכ"ג הצדיקשמעק
 שדו שכי ונקיא הגדולה כנסת כעמהרי וההומרחץ
 שמ בית בתח*ל בי הכ"ג, קזוצרק בן יהתיעכשרע
 ר4ג1ון בית בסוף אבז יההצרק כן יישעדןה
 נדו*ם כהנים במו ובני בניו הי קזת1ע שמהואדו
 לשכ~עון הכהונה 10הגיע' עד עווא בם' שנרזששככוו

 בוכחזו היו דברים חהרבה , שנה מ' ה1משדתבויק
 אלסכנררוג4 ושכיבדו שכתבט כבוו הטש-שבבית
 של זדכרם דפץ ובסשרי , לו חא1תזזהכ1קרון
 כחי1ונים 6א העם עם רדצו שדיה בעכורהנהוים
 . הצדק טומשןנשא

 , פמןוח[ מ,זי נכי דשכח ]=ס,,ב דתעניות ג'שק ש" י 40 י 3י מ* התי0ניעמעת
 התיטני זזתן שכוטין כדכתיב הקז סתמנתופרש"י
 בפ' הוא וכן דירים ראגיון בפ וכן . תסנת שםל
 בפ' וכן החוב5 ובפ' . עיבא ר' עם ד'בכותד'
 "סדיש 5מת '"ט 5ל' בא לא דוצונ' 4מכיעיןיע1

 5א למה 5קז אסר בבא בן קזודה ר' סצאו5ויחרת
 הש אבל להם זזבר הקה כ' הנה וכו' אכה1באח
 ו1ג' ואכ,ר כוכןנו גדול שהקז רב' עקיבא לר'קרא
 בפשץ ווהו , דב' דברי ל כמוסןז דיינ' *יוח%ק
 יבנח חככר מר' חהחש , תך האדם יראנ' 5א כיע5
 דן התממ ת1טעון עקיבוו ור' קזת1ע ור' א5יעורר'

 . בקיקע"נקזם
 וההו אני שם ל הוא ימא נו שמעוןרבי
 וכחהחטש' יבנה חככר מד' וההו 5;1דס שנכנסומד'
 4יכ5וכי4 ור4אז גדו5 דרגון והחש זזכגוים לפנ:הדנין
 . המתבהר

 עטקן ל 46 )5על דיפתא בן שמעקרבי
 כלבו להוצש הנוצה שממ5ה בהרננ%תבדברים
 בנם4ה שלטח שיסה,דפץ ושד קזורה, ר'ש5
 נפלה גץ הגי ששונא נ"מה ועוד . קצע 5הטהדן
 והרחו האחדות כ5 ונאו אחת טגמלה אההחמה
 , בעבורזז בעלה שבא ש- אותה *ץזו %אבחטה

 ם % שמפ עקימשתהשמתי.

 ו ימ שים ה ק בשר ש* ם ;1 פו*מי"
א פ תה מה= . תישח מק" *מ'  

 ק א*תחאיחהמישטאקחשא
ט *1 י ס* א"מד  . אשר" 1% 
ה ש ש" פיק  4ה תאי כמ 1" " ח 
 ששק ף ק מ"חימחחמומהק
 עלשק ה"4

5 ני ק ל=י א  שוץ כ=שמו 1רמ הק-%קשו4 טי מ 
ה4מרמחי=. ח א א ח א ו  דטהצר קכחו ובפ' . ק,ור" ו' מאי י' שטעוןר' חך* לישים הש ד*א ק ייי* ק* 

 עיתמ רבה שמות ואלה ומ1ו רב' עם שההשקטו
 האזשרון הנם והוז והחרהה השמום מן מרג4ות%

 סועי %א קזב' שפוא דמן החאשון מןגד%
. 

 )5,של דב' של חביו וקרה ק שמעקרבי
 ו" משם אוטר והש עיבום כסר אהםההרופוב העוי ובמרק . עכו כטר 4וש מדא דיא י23

 פ' וממוף דנגקךס " ובפרק דמטה ג' בשיקשסעק
 סשם וטן לנמון בש נאכיין חאלו ובפיק רשבועותב'
 דשבהךת קכאש מפרקא שנ' דמעשר ג' ש,ק יום'ר'

 שהוא ונראה . טנוגשת אבמם גג5י האהוהוא
 בר קהורה ר' של בני וקיו י1דה בר 'ו1 ילאח
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 . טנסשו בן טומעון ר' משום 4יסר ובקמאאלעאי
 , סתם שכהןן ר' חוא 'חז5 ב1 עמעקרבי
 סהעמר ראבות בפ"ב מצ"עו סתם *מעון שר'וושע"פ
 בן שסעון ר' חוא שם , ותסלה בק,ש חירהף

 דעירובין קכיא ובפרקא . כוענחנו הלכור דברנתטאל

 רבו אבל נורי צן יוחנן ר' אש תורה ללניור"
 %א שמעון ר' ססוי חמתם , עקיגא ר'ה0ובהק

 דרזגמון שער בסיף נחוב נאשר יגשמע%4ר'
 'גממע"% ר' ני שם מעות ההו בי שלםמהליכהן

 נתב וכן בתמורה מפויש וכן עקיגא י' תלכרדשמ
 בעבהי ונזי נ"ג ובפ' . בתשובוחי 1'לדומב"ם
 כהממת אם אלא בו דשד מלא עיבא ר' לסאומר
 תעניהיו ממני פיניו חושדדו ותנא יודע 4וני בודער
 והתענה ממב כך רבו "ל לרבר אוז ודך פשיןלפ?
 דמן שמעון ר' גיהמז אומוים ויש רבממ,השש
 וקרהשת קרתמתו ק-עת וכבר . סאשמר זהקצסור
 תזזחתר בטערהבנו

. 
 חנל טה"ע 4לר מוי הנקיא

 "' צ4 ב 36 לצר הג' בחבורה ג(ורוכה לכ,עיהכתוב
 מדות 1' כמש רכי בימן מניא בז שמעתרבי
 . עניו ברגי נהיימו %ם בצהקים חנכרםשממ
 שמעון ר' על נולפנינו רויות לרבי אמר צרין אץתפ'
 פרשש כסי נראה ואינו , רבי של רבו יהשלבן

 יהר וקנים שהיו שבירוטלם קרוש מקהל והסרה.ו
 ר' בונק הי אחיו ויונתן הכהש%ם נן ידם' ר'כי

 בפיק ובמשנה בארוכה שם זה ונל הסמאאלעור
 בפרק אבל , יוחאי בן שמעון ר' עם ח%קרחגיגה
 הנר אומר מנכדא כן שמעת ר' בירחשלמיהנחנקץ
 מרות 1' אי אומר חמב"ג ותני וכו' והעהמרוהכח
 בפ"ב אש ובניה נחייכוו'ברבי כלנ4 1"ל חבכרםגשבוגו
 טנסיא בן שמעון ר' מ אומר ב-רוסילם שנידמעשר

 . קרוטחה קהלה חם טש%ם בן יוסיור
 שנער סזם נש דיא-בן ננס בן עמעקרבי

 בדיני טרעסוק הרוצה ואמר מי0עאל ר'אוחי
 של ק גם חבר וחחש . גנס בן ישכתןממונות
 וההו . דבכווים ג' בפ' עקיגא %ר' ימא%ק

 נמו ננס בן ונזא חנכרם "ני וזניםטהחמשה
 תלמק- נתנל בן עניעוןרבי - ל 40 )צר שנסמכו קודם למקיהששתהו

 אחר ויב'ץ
 ג' בפ' ובתושתא י חמא ירא וחואמהחמשה

 בתו טוהטרא דיקן גמליאל ברבן ומעשהדלץ
 חששה מלא מנת ש עמו ופסק גתנ% בן15מעע
 0זוו ציך אץ . אוכוי רשג"ג , גבי שמהוות
 , וש5ז עם גני ל מההח שיעשה החברנופץ
 . העח"ב נחי וניששח תזצנה הניז ח4ונ%פ
 - י( 35)צר

 עיבא לר' חנר תלסיר שא' בן עטעקרבי
 , ערכץ בסוף טסיה ומרינחו מדרה נפשווהש;ה
 בפלו שא' בן מיימח שאמרו ער שקדןוההז

 סוטה ובתחלת עיגא ר' של חתנו והשזהטקדנים
 ע541 לבן חבל אפי והוא אוחה נסאא אס ספקיש
 48 )צר יעת וכנר . עממעאל ר' אח שב,ששלא
 המארבע לשזס שנכנס גשנים רך מת כיא(

 , זזככוז( לממ חרנץ וסרלחטע"ה לפדרסשנכנסו
 . לחסיהו המותה 4ץ בשני יקר גאכורועליו

 לפוצנ4' שעמי שם ל אודר שם ל ונשיא ענויהבן "לשי ר' של רודו כהן ההע שףה אחישמעת
 נומל הוש בפ' כדאיתא 5"איכר ובהיון בניככוו

 ונפושת , חעה"ב בח" אודו עם ושקשלוקבסוטה
 אלא כויוהה גודל סיכושע והלא ב*סרנוקרתים
 וגם . ש= ל דיולכה נעיאת שמטק בפישנותן
 . 5מוא וחרש הכחנים נמת ונננר חנסאיו
 . א( 24 ב 23)צר

 סקו סהההו קנץ בסוף עקשקק בן שמעתרבי
 בן חננקז ר' של אדוו הוא ואו4 , קרסרםסרר

 ס~החע וכיון תאחר ונון נרע וח וסו ובשנרעעקשטה
 דבמו ודעיה ענאי ובן ק-4שע ר' שדבר בעניןמרבר
 מכות בסוף וכן . בומנו שהיו נראה סחעמרזלבעז
 . שמעקי4 גסלש% בן חנינא ר' עם עקשקז בן חננקקר'

 נשנים הקטו וההו רבי של בנו שטעקרבי

 והחש י( סנות בסוף נונר והוא , בחכנהזתרי
 דוה מ עלת ודש מר' חכם יוהר לנשיוראוי
 הזא . הנתמא בם' ניא'תא ממנו גדי ר"גאחיו
 שמס כלם ארבעה הם הל'כ האסור רשג"ג טלנכרו
 פל בנו שסעון רבן שם עעכרנו ומון , וקנםכשם
 וכפיקא . הפלמלת ש ונרנו הב,ז גומן סיחקזדלל
 דעהו ו,קמיה בת לו נולרה לחה כי דבהו.אקמא

 גרול עסףר שהיה אע"מ אביו הקרהן רביגוונקעמו
 פהש4 יבסוף . ב4 ג5 )צר לבוקלוז נואבורנובמו
 לא או כפרא חהץ וה אם בתקו נשאר יגסוץקכשו
 . חנמ% רבינו פי'ק

 שם ל עןורי עסעקרבי
 כתב ק כלא0י

 כהומק טום ל חוא ני ניאה יוחר אנל וץהימב"ם
 שסדא אחר כפר שי לצפת יזב הייעובג4ל
 בכתמט ראינו כ4גמר שם קבהי וההו ויום ערעעוד

 בפ' וקן , ושד"ום מקברות עמראל כאורץששלחו
 כוגולי גמיוי שכועון ר' אטר נוכהץ עממרובח
 פש"ק ,ק" פראה גרול שיהח ו,מועמייס"ש -" סדהק שוי ומפרק דם"ח בנטרא דובסוחוצפ"די(

 . יעה .קשמעאל  השיי ופרא ספר נפ צדי שה" יאח יפשםרלנ'ע



ספר%[
 ובספוא , וכו' אב4ז בקז הע הע4ון לי שלכתים
 אחר 4ו אחיו הוזו וא%' פווף הימעאל יאמר
 ור' סחור שמעון ר' ממיהות ר' בם' ו:ע ,כהמס
 חבר כוצאנו וא"כ ההודה ר' וכן 4וטרםשמשן
 יעד %ר' 'וחאי בן שמעון ור' ההורה וו-' מאו%'
 ר' השנה רראש קכיא בם' אב5 , טכ5ס יחבם'
 ההושע ר' אחי בן חטיה בנמן שההה כשר בן'וסי
 . קרמון 'וחר שנראה שוורי שנזשן ר' משוסאומד
 , טרפון יר' סהעאל דדמאי ל בם' בתוספתאוכן
 לו  שנתערב פ:ש על שרפון לרבי שאל במנדיתוכן

 .בחולע
 נשואה היזה אהותו הנמץא שמח בן,טטעק

 כרא"' וקנות עשה והוא מהחשמוני' המלךלינאי

בם'"
 . אחד ביוס מכססות כמים 1 וה5ה רשסה

 בלא להבויו איש שהרג על ממומת רימ אחרובמרק
 . חזזו ונשגו מזן ובא ע4ו הוא התס%לערים
 שיבא עשה אחך י4לש המלך עבד ס~הרגגם

 כבשו והם הסנהדרץ לפני תעקום לפנזהכ%צ

יוחסין
 עיע טחשמת גל שטה ק שמעק ואמרצ"ם
 לא מלך גורו 41י בלוקע והנשן גסהאל ובאטהם
 סובא' בן הקורזז הבר והוא , אותו רנין ולאק

 . א( 49 )צד . ה.יפליץ שכיעיהותלמידי
 , סנחריב של בניו מבנ' אבט5ק חברעסעיה

 והם אדון כבני ומעשההס גרולים חככרםוהיו
 , א( 16 )צד . הטסיו ילל טלרבותיו

 הוה. יבה טמא תודום . דיסא בבחרא יסשמתדאי
 .יעמץ

 סעה ועניו וחסי- י( הצדיק בוה סיימנווהנה
 טמנם ל יאעעו תההה בעבור שנאמר מסיניקבינו
 נכחר שבה הענוה 11 סנצס ע5 , חחמאופלתי
 . מאר עניו משה והאיש שנאמד ה:בי4וםארון

 לבשר שנאמר 6ה ונוכה לנו ב1שקץו הטלחחקב"ה
 גר%ה וענוה וכו' שלחגישוים

 טכו*
 ענוה עקב

 רצון. ההי וכן אמן יייהאת
 . הטשתך . אחרו:ח :וכף ככ"ילחיחו 77 צר לעע ח:וכר חקטן שסואל על חסהכרט:חי(

 לשון %א קרש לשון והפץתא המשמה לעון%
 בנץ כמו דין בטע ותמז' שטרות במשון וקארנר
 . רקיע רום עד ההומא מקיקשת נוקביו בנערכרין

 בענין 1אבפ41ון בשמעיה כשדנרמהטעלה
 שצרעי כחה ש פיושנו לא רין נית ואגותהנטרארם
 נבר : זה יוהר למחש כרי מענו נב4ריך[ועושז
 מכל נששים ההאשונים הה' הווגות נל ניאטתו
 טבאי בן מההורה חוץ ב'י אבות ודש1ניםווג

 . באלה בגמהא בחמנה שנסהפקו שסח בןושמעון
 נטרא מצאי בן ההודה המסונה כפי מאוי ר' לרעתכי

 הארכנו וכנר שטח בן שמעון 4ימרםוחככץם
 בן ההודז: ר' אמר י( דס:הדרין ביחעלמי וק .בוה
 בן ושמעון , ראלסכנרריא מעוברא נשעוטבא'
 ההודח , מהמנשפות ראשקלון משבדא נטהאשמח
 קגיל ולא נסוזו להה כומנין 'רושלם בני פוב4דבן

 כררחלם 5הה וכתבו , ל4מ~(כמ'ריא ועיקע4ה
 אבל , גטגחררץ שלפמ:ו כ'חזשלנר :טצא לאי(

 . ר,ס,עריך . ב'( יגה רורזץ אע פרקבוונעה

 'הטב ארעד 4לסתי ער הקשנה לסכנרריאהגרולה
 להק נוימ פוש , בכקזי עגונה יו:פבת תעיאשלכם

 קבלתן עוות רבטעא מרההה רכירה 4עזר " אסהראג'
 ייעאו חדה ר' תימיזי מן זאי 4יץ , הוותוחסורא
 בה ראמתכלת הרהי גבך ל' אטה אכוי שבראהית
 נאה אמרת מאר נה רזו10וכל'ת רחשותניהדזז
 לוי ואקפר בשברא יאה אלא אמרית לאברייה
 סוטה בסוף בבבל' אמרו וה טכל וקיוב .ומת
 כס1בא הנוצרי היו עם פרחעו בן יהחפישקרה

 רוזלכרדים שני בץ גרול ההו'רבר ,כטולסכברריזו
 הלך שפוזז בן ושב1עון , בך לשנהקס קיהואה4
 לבוסים להם ונתן גבורם פ' ולקח סגרירביום
 לפתח שהגיעו כיון וכשום חדשים בקררותנקים

 אויים שמעו יהם וקרא 0ום ס1הנשיםהמערה
 לבהע %בש * פחחו יודע, נמותנן אני כ' ליפתחו
 אמרו ואנלו והבשלץ וק להם והבאו שאמרוטה אטרי נאש אמה עושץ אהס מה להם אסדנק'

 המעהך. אי%א ג' כחוב עלפממ ירהלסי1(



מאמר
 ומי% צ0ר ני אק להון אמר ן עושה אתה מהלו

 יום שהוא אע"ם נקים לנושים גנורם פ'לנון
 4הו ובי , נרקוד אתון אמרין שנכנסו מון ,ושם

 נטלין מנהק חד ש להמ ואמר שבוח בןשכועון
 4ע המכשפה כי מארעא ומלפ!לונה מנהוןחרא
 להידא אמר מעא , הרוקע על אינה אםתצלח
 לא והיא חמר איץזי טת או בשר או ייןראה"
 וכן עץ ע5 תלוה ר'ץ שןלבא אול אומר והקהמיתא
 לסי אהד מום תלה נסרם פ' הוא הדא ,יכ%ן

 זה נל שעההוראת

 נא-

 כח מה אפוש  עתה אנל ,
 . שבא"' לנטרא ביאשר שבבבל נולה לראש יותריש

 עמראל ומאיץ לבבל מבגל רח%ע קמאבפרק
 הומדי נותנן לבבו ע~ראל מארץ נמי אי וכו'לאש
 היה לא אם שהלך מעם וחומר' שטנאסשם
 ראנן ניון עטואל לאיץ מננל אנל , *עוררעתו
 להו כייפינן פירש"י כוותיקהו עברינן 6עכיפינן
 כראמףנן טהים ולעבווץ ז,רטרם לחרש א"ילבני

 שאץ קנסות %ענין דבכורות נחראבשמעתתא
 . בבבלסכרכה

 לענין אטנא משמע רסנהרחן פ"קתוספות
 רקאמר מלשלס םטור להיות לרין רשותלט%
 ואומר , מאי 6ונא מהתם מהני להתםמהכא
 סופ', רחכיבף עדימי א', בני והיתר איסור רלענןר"ז
 כרקאמר עריף גולה ראש ממון  זייפקעת לעניןאבל
 , מהוקק תותם שבט דהכא רמנהידין פ."התם

 ראסר אלו מקקויה שבט יסור לא נכרואכורינן
 כובין וכוו,וקק , במקל העם שרוד'ן שבבבלגליות
 . כרבים תור,ה שכ,לכ!רין הלל של ב:יו בני אלורגיו

ואכ,רינן
 ב0'"

 שעיר מבש! אז שבא"י נשיא רהוריות
 . ע"כ כ!כונו ועשי גולוז ראש בבבל ראיכאכישום
 קנסות ריני ממונות דיני פ' בסוןז כי אומרואני

  שבתוב כיון ען 1ח41 , מסון שהוא וא12שכפר0י'י
 רבר על 1;קנס ובא והיתר כאיסור להה הוהבתורה
 יאש רבכורוח יי המשנה בס.' והרמב"ם .איסור
 אק שיבת טראש כח יוהר שנבני נסמרךג%ה

 נין בא"י בין לרן יני ממנו רשית שנמל נרכי
 סוהוא יארץחוצה

 נמי
 שבבו יסור לא שנאמר

 , בשבט שרוףן שבבבל גליהז ראפר אלוכרהורה
 רשות שנוטל וכף ומבאק ישיבה חאש הואומחהק
 אם כי לרין יכי לאממנו

 בא-

 גיר ובפרק . ירו על
 ו אנטרם ועם אלהים עם שרית כי כוצאתיהנשה
 ועם , אלהים ונקרא סמומם שהם שבא'קנמרא
 לרברי סומן חה . שבבבל גולה ראש זה"גסרם
 ולענע גולה לראגש יכולת אנשים של שהרגררףח
 אץ בירושלמי וכן . זלהים נטרא למקום ארםשבע
 הרגס התיר ונן נשש שם טהין בבל צינורתעניח

]81ראשון

 ובוהוריזת , ללק נ(ז:ש בבבל ההודה רב דהואש4
 צהתך לו ואמר בשעיר אני כוה רבי לוכשאמר
 לרב חעא ר' א"ל כ,,קוקק וזהכא שבגו דז;תםבכבל
 4 עמ אני וכן . וכו' גולה לראש ליה כיץזדהוה
 יל יזמסוקים לטרסו ננרי בכאן רזיית להבץ!צורך
 : 4יונו חה ע%ם רורות בל טהד' כמו לאהאמת
 החדבן ועד הג' לז%ף תתקכ'ש שנת הביתנבנה
 טתדלח ני לו מנו *נים ת"י אנל שנה היגהיו
 נוטה ולהק . עכ'ץ המלכות נחשב לא ההויקים%ות
 י"ח שנת כי אמר ויר , בעווקהו קמח' רוד ר'קצת

 סוהגלה לצדעהו הטתשית דתן:ה היאלנבוכרנצר
 הג4ה לנבוכרנצר כ'צ בשנת ועור , קהודיםהתל'נ
 . ענ'ל שנים ו'יהוקים י רנש% גלות אהך מ עי ואומר , שלמותשנה נ'" צדקקו לגלות רניז1ל גלות בע נכתמשבינקעם שהי כקוטעות שנים ומפני הביח והחריבצרקקהו

 תימה ר5קו כי מ אומר זכות אברהם 1אמ.
 %צ כי נואמר ומה דעתא מהאי לק%ןורחמנא
 שמת כפי הוא מנה זה רחא(ון בעז עמרשנס

 , והטש-שים עולם סדר סמר ראה לא הואהמלבים
 תנ'ש אם מ אינם  רעתו לפי אשלו השנים אלוני
 כמו הנית התחי שלמה למלנות שנים ליני

 שמלך היו הנשאחם שנים 47יט הנתונשאומר
 נ' שנמנו ימש שביח אניו אמצקק ובימיעודהו
 מן עורשו נמו שנים ט"ו ולאניו וומעמים

 מקוטוףן דדו ה:שארים טונים והר' ,הפ3וקס
 מנע שמם ול" האמתית הקבלה כמו הכיוהקה
 כבור" יהעו "גר% במערא אמרו ונן . יבאבזאה
 ובית הי, ו4א ווי ראטוון בית שהיה ,בשנים
 שהי וכו' יק השקוד גטין במסנת ועוד . ה'ינשגי
 שמ!מר שנה הה'ע שהם "ונושנתם" קורםש:ים
 במ לצאת שנה סאות וארבע שנה נ*מוניםויה'

 במרבר טתזז שנה מ' גרע , ממצריםהטרול
 ומה . רי;"נ הרי מהבהז ח'ק ושר ולשנשארו
 ער דנש!ל סגלות ס~המים שנה כ"א בינואמר
 הוא כי , רעהו לפי אפלו כן אינו הז רגיתחרבן
 הדשים וג' זה אחר מהויקים סלך שנט ו' כיאמר

 הרי הניח נריב לצרקיה י"וז ובנמנת ,לקהויכין
 שמם נ'ע הם מצר ומקומעות שנים י'חהם

 והטעה לפסיקש הטכים פירוסרם וש(ה ?נשלימות
 %א הקק ע%א סה לצרקיה גליות נ' ונתןאוחמ
 לננוכרנצר י'ט נשנח שנהנ מה בו וחשבנביא

 הש~ק אמר כ' ידבויוו ובסקז . בסופורמלכים
 ביח אה ף97רעז לץקרש ב72מור ההברמר בחרשבפי'
 הוא ובי לנבוכרנטי י"ג בשנת קרה וה כי אמר"'י
 עוות הזרש ח; כי , באמת לצדקטהו י'א שנחאו

א



 יוזקסיןספר82[
 בכתב הרשום י אג'ר נקוצר אבל . הפמוקיםל:ו

 ורברי ז(יץ ורבדי הפסוקים המוב כמיאמת
 בשנת כי רע . מגל1( ובגמרא עולם וםררהממרשים

 בו-מקהו 17:א' נבוכרנצר י קהווףמ למלכותהד'
 לנבוכדנצר הראשונה השנה הא לקהויקים הד'בשנה
 בא ליהויקום ג' בשנת דניאל נהחלת שנאסרומה

 קשו , יהויקים את בירו ויתן שק( ויצרנגוכרנצר
 הג' אלו קהו"קים מרד םוף והוא , אהדדיקראי
 כבש נבוכדנצר שמלך ראשונה שנה כקנרשנים
 הד' שנה ווהו סנחריב מלכות ראש היא כיננוה

 וכנשו קקיהום ש נא ישחרת ונש=ל"חים
 ואה"כ , ל'ועיקים וה' לננוכרנצר נ' שנהשהי!
 .ו ויזד  שנאסר שנים ג' בו-ושלם עבר לוהקק

 וימרוד וישב שנים ג' עברקקויקים
 בו.

 סון וליכ!רך
 נץ:ים ~יח שהם אחוזת :מנים ג' המ(כץהכורד
 יהמקים והרג ב' סעם נבוכרנצר לה ואולק;רק"ם
 לרני4ל או והג5ה נבוכרנצר של למלכותו שבעשנת
 וכרר קהויקים סלכות בםוןז פתזוא למרדו ג'בשנת
 לו אסוו לננל וכשבא תחהיו ננו להויכ(המליך
 ויהי , הושע ק:וקים זרע הגחת למהשריו

 פוויא קהויכין ש נטכרנצר עלה השנהלתשונת
 קהויקי' של ר4גמין לכיבוש ושבע לנבוכדנצר ח'שנת
 כידכי אח הגלה וז!ז חחשי' ג' אם כי מ(חכע כולךולא
 ולכזררגי לרניאל הגלה אחת נשנה כי נמצא ,עמו
 יא וכלך יאשיהו בן צדקיהו רורו את המליךואו
 שנים י"ח הוא ואו הכהונ בטי' סראומר כמושנים
 לנגוכדנצר שנים י"ט יהויקים פל הואשק%יניש
 ל:בוכרנצר י"ט בש:ת בטי' הכתוב שאומרכמו

 ז;חמעשי לחרש בי' הסקרש תירף לצרקיהושלקת
 החרבן אחר שנים ר' לכולכוהו כ"נ בשנתט!יל'כ
 ב4לו שנשארו הק;חים ומצרם ועמון צורכשכבש

 סואומר כסו לבבל ננוכרנצר או דוליכםהמקוסות
 . ללם בסרר וכן רומפושים פירשו וק יטק(וגסיף
 ג' מברח כ,י ונערכין כל בערך בעעך פירשוכן
 והב' זזדטרם בג' וק(ויכץ סקהרקים הא' ועוגליות
 ולא לבבל לחוליכו 4בוו לק:ויקים כי צדעהביכר
 וכן שמם ו"ח רנ'4ל וא"כ בירופולם סת כירייכו
 ווה אכיר כ4המר לא לבבל הח,כו ההרבן קדםכורדכי
 תכ"ג אלא נמנו שלא אע"מ ועוד , האמתועא
 אוהם מ:ה לא ראשון בית לבנץ רשע לפישנים
 שני נית לננין ש:ה מ' כי אסר כי זדצדהגשנת

 שנה! וכ"ג אלף היו רברו וכש ליצי4מ אלף הם.
 מן קצת היו וסן וה באי הדנר להשליםוכדי

 הסשנה נכתבה שנה ובאיוה המשנה ומןהחככום

 מהתלמור הנהאה כ9 וננ* יחשלנווהתלמי
 ג' מן נקרוב כי הרמל'ם נואמר ומה ,חהקבלה

 ר' ירחשלסי התלטוד עשה הדדבן איד שנהמאות
 כמו ממאתים עיוב אם כי נר4מז לא זה כייוחנן
 ורעה עילם רורות בש מלשק לך וז!בי! ,זמננאר
 , רבי ער נשלכו ק(קה ובוה אחר רף כמואן(רים
 הצד"; שכועון בוכון לירושלכז אלסכ:רר בא כיאמר
 פיבנו הנותיים וראשי החורני סננלי סמנוששאל
 אותו ויכנו גריוים בהר המקדש בית חתניוהכהנים

 ומהם הקבלה מהם ונסשכו לחצי ישראל נזלקאו
 ווע , קהוצדק בן מקה4ע נן מנשה שם וכהן5אלו
 חו , לראש היו אנסיגנום תלכהדי ובייתוםצרוק
 כסו גרךם בהר הנית זה ועמר הנרנות,תזלת
 מהתר( מרד שני לנית ר"נ שנשט( שנהמאהים

 חשמונאי הוא 'ון י נאנטיוכס ל'ג יוחנןבן

ומי
 מי הגרול הגנור ננו ו"ורה אחת שנה

 ו'
 , חשמו:אי נן טסעון בן יוח:ן ואהריו ומתשנים
 הכרנין והרג ועוה הראשון הורקנס הנקואוהוא
 משתה קהץה בשלום ובשובו סקרשם ביתוהחייב
 נטזויה פועירא בן אלעור כי א ס"1 ונקרושיןלהכמים.
 הציץ הניח ואו עלקהבן -לכ!לך רכילות רבררשע
 כלנות כהר י רב לו אמר טהחכסים אחדוזקן
 אכוו שנישבית לפי אהרן של לזרעו כהונה כהרהנח
 אביו שמוץן על הגוים משצרו בכ!וריעים כ!לךשל
 חושבים וריו לירו שבו ואול'כ נשיו ונלכדובהר
 החכסים ודוג הי כעס ואו הללשהק(

 והמי
 וקן

 צדוקי נעשה גרולה בכהונה ששכת4 יאחרמאד
 בנו אלסענרר וי הכלך יוחנן ומת שנה כ"ווכלך
 לפי לחכמים שונא והיה כלכא ינאי ההואתחתיו
 ורגמו להקטיר המובח על הע; ערנה של אחרשיום
 ינרנו ויום מצחו ש ב14(רוגא התלמירים סןאחד
 כ,שמעון דדץ בחככף' חהרג דדנ ואמר הסונחמש
 בר!( פרחק( בן וקזהמע אשתו אחי שהיה שטחבן

 שטז( בן שמעון :4בקש ער ביצרים :4ללאלםכנרר,!
 עליורחכרם

 מהמי
 שני בבית והמנהג , והחףרו

שהסי
 הם כי ובניו הורדם בין או החשמונים נין
 והדינין התורה אנל , לסלחמה וסנקיםמוצץאים

 שמעקז כמו אחר ממא או רור מני( הנש'4!ע"פ
 פ'ץ טזוה ווה . והםנהדרין הל'ג ול"פהבטליון
 ק'.שניג( לסלכים דץכרם וברברי בתלמודרמנהדרין

 התחל ותשכ"ח אלף ג' שנת ס1הט! הדדבןקרם
 שנו( ב!' נש'4! והקה , רשבת נם"ק הנטיאותה%

 לרעוז וא"כ , בספרי כראיתא לכ,עלה שאמרנוככוי
 לית היתה ה% שמת קודם שנים ח'הנוצרים
 בנו שמעון ורבן , א%ה שדרא שחושניםהאעז
 שנה קז !יה ה% אביו כי טאר זקן והק(ותועם"ח אי ג' שנת החרבן קורם פצה ם' אחריו נסראהיה
 שנה ל' מלך הוקן ר"ג ובנו , שנה י'ב נומש!והיה
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 אלף ג' שנת ומת וחש"נ אלף ל שנתודחחל
 עליו שרף ואו החרבן קים שנים י"חוהח"י
 מנה ע' דכויכווס אחהמה בר ק*נימוס בראנקיוס
 שנה "'ח הוקן רשב"ג נשיא היה ואו ,צורי
 בן ובסטר . ותתנ"ח אל ג' בשנת הביתונכבש
 ומצאו נמקדש מרה נשחשה ההא שבשנהגוריון
 לרעת השמטה שנת היתה והץו , כבש דמותבה

 ומלך ונהרק ראשונה שנה הרא"ש  ולדשזהרמב"ם
 כר ר"ג וכלך שמת עד הנשקות ונפסקהריב"ו

 בהמה במה סרק ובתוספות , יהושע דר'פלוגתיה
 4' שיכלוך קודם ש:ים ג' כמו אוש-יו ור"גי,: בסוף המ" ונן החרבן אזד שנים ב' מלך חנ,כ'

 אדם עמד הומנים ובאל1 . ימו בשותפותאב"ע
 ושליז דור בן טמרח שהוא וטען כוויבא שמואחד
 ולא נער עורנו רומי י דומיכויאן בכולך'ר

 נ"ב שנת בביתר כוויבא וז: וי לפניוההחוק
 ומתלו,רכן

 ומי
 וירוש '(, ש פיירו ושמו בנו

 ושמו נר וי הש גם ומת אדמוניפיירוש
 ובימי כועמראל, רב עם להם ונתקבצורומולוש

 1לכר אש ש ועלה קימר ארריינוס נתחוק הג'וה
 לרומולתע והרג הבית לחרבן ס"ג שנה באב בט'ביתר
 ר"ון : כולכות זזרוגי זזי' רוב נז;רגו ואו כודונהר,ולכל

 ע:ודה ור' חוצפיה ור' סימאי ור' ישבב ור' תרדיוןבן
 אע'" המודעי ר"א וכן בכאבן

 ורק מהם שא':ו

 עקיבא 411 עק'בא ר' נהרג לנן וקורם ,הנחתום
 אמרינן ני לי ונראה , ר"ג שמת אחר לראשו:יה

 בץ:ר היתה החרבן אחר שנים נ"ב כי איכהבמדרש
 מרם האמוח נרמק:ס וינלו שניס ו' ותנאשממה
 אדש- שנים ל'ב אלי לדעתי אנל , כיהרהרוגי
 . נחרבה להרבן ע"ג ונש:ת הסלכות ההחלהחרבן
 ס'ץ: פונח מת אדריינוס כי נ'צ בשנת ק'והאמת
 , אחם של המלנים נספף שנתוב נמולחרבן
 עקיבא ר' מות אהר לראש הק: רבי של אניווחשנ'ע
 אדד אלע4ע עואי בן ווטא בן עקיבא מר/וחניריו

 יהודזז ור' בבא כן עז1רה ד, ישמעאל ר' טרסוןר'
 סימאי ור' ישבב ור' ושידען בן הנעא ור' תיכיאבן
 הקץ הומנים 1באלה . נורי נן יוחנן ור' ו?צפיתור'

 לודנן שנים ס"ה נהכו:ה גרל חכםנטלכיוס
 המדברי' ראש 'הודה ר' רשנ"ג של וחניחו ,הנית
 שמעון ור' מאיר ור' שמוע בן אלעור ון4 יוסיור'
 כי רבי מי גווחו ואחר . אנקי נתן ור' יוהאיבן

 אסוירוס ננ אנטונינוס וכלך 'שראל עני את '"יראה
 טובים יטים הז'1 בסהר וגיירו כשור איהבווהעז

 ומלך אנטונינום מה ונינרו , יטים וה*ייךל,שוזל
 לרבינו ננדו יכלם עמ- כלך ואחריו*שששהמ
 שמוע בן אלעור כור' קבל והוא , יבמו כלהקדה4
 , ז:מערז . רופתמ נקרא הקכלה בססרי(

 ור' ברבי ע2מעאל ר' חבייו חהיו יוס'ומר'
 גטל בנו אלעור ור' ברוקזז בן יוח:ן ר' שלבנו יו2מעאי

 'רידה בן שמעון ור' אלעור בן שמזון 411רשב"י
 נן ואיסי ומלימו וסומכוס קרחה נן ע:ה4עור'

 פדת ור' סנזזס בן וז,נן איצטרובלי ראובן ור'יהודה
 חטיא כפר אעט יעקבור'

 וחבר . הויר בן ור'"
 אחו שנים קכיא וההקמ"פו אלף שנתהמשנה
 רב ש סבוך הכוורי ובש . לגמכורות ול'קהחרבן
 ק"נ שנת לשטרות הק'ץ נשנת כי חסני נןטימואל
 , לי מזירא ולא הטש:ה מנור הו: שני ביתלחרבן
 פוסףם יפני בן שנזואל רב כחב תק'ץובשנה
 יוחר אנל , ר"ח נהב ונן החנמים ושלחחתנאים
 חרבן אהר עקיבא ר' כי ש:ה ק"כ שהואנראה
 ביונ( ובו עקיבא ר' כ,ת להם וקרוב נטמה נ"בהבית
 . הכה4נה כושנחתם שנה לע' קרוב ע;ורה ר'נולר
 קריזה בן 'הושע ר' כשבע-ך למעלה הנראהוכון
 מ ירעת וככר , רנים ימים רבי האריך 10לאלרכ'
 בחו4ן כדאוקא רבי לפני חלמיד היה יוחנןר'

 וכן , למומקץ כימומע: וקוק'ן רבי לפני לרבמיאה
 לסנ' קטו תלנרר היה יוהנן ו' כי עצמו הרבאטר
 ? שנים לש' ירושלמי תלמוד מחבר ע:יה ףוךרבי

 אוזר 'וחנן ר' כ,ה כי כולם הסכימו הקבלהובשה
 ובז'ץ אלפים ד' ש:ת שנה פ' ישיבה ראששהע:
 וית' יתברך הנום . הבית לחרבן שמם ר',ק(זהחא
 . אמן אמן נימ':ו נמהרה אותהיבנה

 בש שכתב מה הספר לוה מאד שצרץי3עב1ר
 נסים רב כיר בן החבר יעקב רב מר שאלתהערוך
 ארונינר 10ל ז:גדול לב"ר אלקירואן ממדינתאשר
 ז:גדול ולב"ו , (צקב גאון יש'בת ר4ה4 גטרויארב
 בזו יעקב גאון עמיבת אב'י האיי רב אדונינוגטל

 . כך ח:שיבוהו כאן[ נכהבחץ;השאלה
 כובבל רב כל דגבן נפירושי אית1,פשאלתמ

 ה:אי קצת טעמא מאי ע2ראל כ,ארז רביוכל
 אנטיננוס הצדיק שמעון כגון גרדא בשמאלאמורא'

 רב , אמוראי יוחנן בן יוסי יושר נן עסי סוכואע4
 רבי כגע רבי נשס ומקצההק . ורבא אנייתממואל
 רנ נשס ומקצתהון , שטעון רבי יוסי רב'עלובא
 כגון רבן בשם וכ,מצתהון , קהורזז ורב הונא רבכגון

 כי ששטעה כמו וןאי וכאי בן 'ות:ן ורבןרבן?מליאל
 שלהם בסנהדרן שם הסמונץ א"י נוחככמרבי

 לע; יקרו 4ה רסמיכין וקנים סכרכות לענץראמרינן
 ורב , קנסות דיני למידן רשוהא לע: רהניןרבי

 והדורית , שלנו נען'בות הסטוכים בבלכוחכמי
 לרב צריכין זיו לא כשור גרולים שהיוהראשונים

 בבל לו,ככ4 לא ברב ולא ברבי ולא ברבן לאדנ;
 נאכטקז ולא כובבל עלה הלל עישץ , א"י לו,ככהולא
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 עיימר" אותם חשובס היו זכנבאים בשמורבנות
 4רתם טרברבין ואין מבבל עורא עלה לא ה:נעוחג*
 י התחלה כ' שטענו ולא שטוהקקם אוכרתעם
 בנו שכזעון ורבן ההע ג0לשל מרנן פעראיסא4ו

 ואף , נש'אים גלן ורב"ז שני בית בחרבןשנהרג
 ור' צדוק ר' טעה כייהה הסכומס די;חליבי

 , ולהלן ריל'ז מתלכףדי הרבר וסשם 'עקב בןאליעזר
 , רבן כורב' גדול רב' כו,.ב גרול הכל בפ'וסרור
 זזוץ רבן שנקרא אדם כ,צינו ולא , שג,ו כ,רבןגרזל
 עדויו' מסכה בסוף שמפירש ואע'ש , הנשעוימק

 וולכרד' תלסידים לו שממ כף החה בלשוןהוספהא
 אותו קורין תלכ,יר'ו נשו:בזשי רב; אוהו!עלכ!'די'קורין

 אעפ"כ , בשמו אותו קורין ואלו אלו נשתבזצ ,רבן
 טומעון רבן גבל'אל רבן : לנשיאי' אלא רבן םצאגולא
 . הקרוש רב'נו בנו שכ,עון רבן זגאי בן יוחנןרבן

 ה;ה בלשון רבן נייא ולא הנשיא ר"' ש:קראואע'ש
 אומר ובי אמר וכן . שמו כי:ה ואעפ"כ רב'נואלא
 כגון ירוע'ם בכוקוכווה רב שקרמו'ן מי בתנא'םףש
 אוכ,ר אבא רב , אליעזר ר' פ' בשבוע אכ,ר אבארב

 אמר אבא רב , בברכות וג:וף !עחלד;בהודאזז
 אחד כזך אבל . בכתוביק סומכוס אתנצאלתי
 בר מר כגון שמו עיקר שזה מ' או דרכ'םמשני
 משמו הלק שזה או אטוי, רב בר וכור ,אכיכור

 אלו הסדא רב בני ינוקא ומר קערעוא בירכגון

 וה:ש'אים שבבבל גליות ראטי שני ודרך אחר.דרך
 עוקבא ביר בגון רור מבקע לנסיאותוהכ,עחהד'ם

 את שמאדצין כ,הס ויש , זוטרא ומר יוח:אכ,י
 אטימר מר'מר בר מר יהודה מר הונא כגוןשמוחם
 עיכ,ואל, כור לו קורין )מו;לכרריו :מכוואל רבינואיא

 עוקבא ורבנא נהמא רבנא 4גתו נ(קור'ן רורוכ,ב'ת
 לרבנא זזסרא רב אדבריה האבורינן ררב בר!היוהבר

 בררוא'ן הוא כי שכו;בתי רב אבל , ודרשומקבא
 ומפויש שמו אבא אלא שכוו רב לאבשמחעס
 נשאמר[ נזה דהא ההלמוד מן מקומותבכמה
 . באלו ומושי1 אבא וסנר אכא 'דע לאשטואל
 יוחנן ר' לקז אמר ח:י בר אס' ס:יק נ' נמיואמרנן
 אמר , אד'טו אגא 4ה אמר בכבל סיררא רשמאן
 ההיבנא הוה כר נוהירנא לקה קרית ארעא אבאלק:

 דרב' קכויה ורב דרב אחור' שורץ עשרה געבעאחור'
 , דרבי לפוכרה דרב כ,פומקה רנורא ז.קוק'ןונפרין

 מאן ידע:א אנא וית , דרב לסוכוהה דרביוכ,מומקה
 אנל , להה קר'ת 4ריכא אבא ואה אסר'ןאינון

 . ל';ריה דאכ,ור4י רישא רהוא כיון וראישביואל
 אסתמ'ך %א רב )ץיוה לא עעמעוה רכולהיומשום
 ל'ה מכנ' הוה רב הלכך רבי דל'קריההס

 אבל ושבור אריוך מבני הממואל . הכילשמיה

 ח:ו הרי ;טכתבתי ורבא ואביי , לא רבכות שלכינוי
 בכמה וסמרשא שמו נחכ,ני דאביי ימפרש'ן
 בר ררבה אהוהי דבר רבנן ונ;ךשי בגמראדומזק;

 שנו שהיה וכיון , ותלמ'ד'ה הוה נחמניבר
 בשנ( ל'ה קרי הוי לא ררבה אבוהי כשםנדעמני

 נלשון אמי למן קץ הוה אלא אביו גשםנחממ
 בשמון אב" ליה וסליק , אבי שקורא כאדסארכ,ית
 לו קוראין ההכמים היו ואיצ"ו , ש* המארמי

 הוא כאשר שמותיע ואבא אבה ורבא ורבה .הבי
 נהמא אכל לאבא גיה רציית נחכ,ן רב דאמרברור

 הוא סימן הכלה שבואש הרי,4 וזה ,בהושי)ף
 שמו אמי זזמא בר ראכף וכן , קל'לא ולעמנאלרב

 גן רשמע היינו מקוכוות בככ,ה בתלמורופסורש
 רבינא בתלגווד כן והרבה אח' אבין וכן . לאכהלקק

 אב'נה הוואה סווו ורבינא אשי רב שמואבינא
 כיוצא כל וכן . אב.:א הר ולא פפי מאהלאחרקהם,

 1.ש , רפרם וכ:ק הוא, אהבה רב רד,בוה כגוןבאלו
 אמר רחבה אמר בססה'ס דמסרש רביםבתלכוור

 רא'סהפק ושגזז הוה כפול חטיו הב'ת הר ה;ורהר'
 ואכ!רינן אכורז?, ק:ודוה רבי או אמרה ההודה רבליה
 מצות בסמ"ג . ע"כ מיניק:ו חר נמי לן יאיתהכי
 נרול שבבבל :ול!; שראש 2'רושלגוי אמרי:ןצ"1

 והנש'א הזכרים כ,ן שהוא לפי שבא"יכיה:ש'א
 א'נו הנשיא שיהן שהרשות ומסקי:ן .מהנקבות
 . לא בבבל אבל בא'ק אלאמושל

 שה'14 שבנרבו:ה החסיר קבעהבספר

 לכולך קרלוש י שלזז קרכווניס ביכויםבצרפיז
 ק;ודה משבפו הכם המלוכה כוורע לו )מישלזקבבל
 כ'נרבונה ו;;ניר שליטי וננלו כ,כיר רבי לוושלה
 ג*ות ראשי וזרעו והוא מהמממע4ליס כבשוהבעת

 מורע הנששו נ:ודרוס רב לגאון שם והיהושוסטים
 1:' ו,הקז הגדול קלוניכ,וס ר' כערעו וכן כ,כיררבי
 חככז וד;וא בוודרו;ם ר' וע(כוו וקכג( בן ווקניזקטינוה
 והניח ישראל פובות ועשה אזהרות ועשהזפ'יפון
 והוא הנשיא קלומביומ ורב:א מרנא נרול חכסבן

 הארץ בכל י;טראל בכל שטו ו.צא ובהור חיטדדגו
 והגדול קלי'.יב,ונ( ר' אחי בן ב~וררוס ר' אהדוכיצר
 בנו גושה ר' ואדע-יו באיפו'א שנפשר נזכראשר
 ראש' נשמעין היו אלו ובומנים . ועניו גדולהכם

 בבבל יש'בות ראשי ככוו שב:רבו:ה ל:או:יםיטרבות
 בר משה בר' גאון יעקב ר' הראשון גולהלראעו

 גהשום כורנינו שקנל משה בר יהודה ר' והרנא2'ן
 אמר ר4:ד ערך הערוך ובעל . בנרבונה !עורהורבץ
 ל:ו שנה נרבונה קריית מן הדרשן משהזרבינו

 הכובס ס" ליוה שק'ל והוא שו'ה קצראבצ'צ'וה
 ומנד%י לוקהם, ודוא הבגר משסה הו;וט.ן אלועס
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 כורן בן יוסף בר משה ור' העניו כ,שה ר'הלמיריו
 כוהלכו'ד'ו וכן , '!:ז(ק דב י;רב של אחיו ו;הב בןלוי
 אלו וכל. . ב"ר אב הנקרא יצחק בר אברהםר'

 לונ% והכמן נרבונה זקככוי וכל בישראל חורההרבו
 היו חלכו'ו.הם ומנדולי , ב,ימ.הםשחו

 כושולם ר' והרב המאור בעל הלוי זרחיה ר'דהרב הראלי
 שמואל ר' והרב משה בר שכ,ואל ר' ורו-ב יעקבבר
 הכהן יהינתן והר' קקורה בר כישה ווזר' דודבר

 על הגדול הוא אב"ד אנרהם ר' אנל , שלמהוהר'
 ספרים עשה והוא ובנוניכ: בעמיבה ו;סייג כיכולום
 ורב הלכוז ובפסק בפו-ופו ספק כל לב(ורהרבה
 חכמים ננרנוסה היו וווד , החכמיס אלהכוכל

 . יוסף בר מאיר ר' והרב בנב:טיח שלכוה ר'גדולים
 ככווהו יצא לא אשר גד% אור יצא21:צרפת

 הזקכוד הגדול הרב הוא , וזזנפשוח העינינזלאור
 כ,ר' קבל הוא לץ 'צחק בר' מכוחוויש שלכוהרב.נו
 וכחובים ונביאים החורה כל פיהט והואגרטעם
 לא , בו קורא כל יררץ אשר גמרא סדריואיבעה
 צאח ואהרי י ביאר שלא גדול או קמע דברו;ניזז

 ילכוד אשר בעולם וגדול רב ה.ה לא לעולנזפירושיו
 גאון לכל וזעולום בכל כהם נוזוו לא וולוזםוזלכה
 הרב של בחי בני נעני ואזזריו . שכרו י"י ישלוםורב
 הם ורבי:ו שכוחול רבינו והכז , י'ל שלכוה ר'זזז

 שה,ו שטואל בר מא.ר ר' רושיש בנימרומרוג
 היו והם , לשון  צ-ציח ב(ד סררי שהאגורסין
 , הרבה הלמ'רים והעמידו חורה בורבישיםרבניס
 לפנק;ס באים ופרובינצה ואשכנו צרפחומכל

 מסכהוח סי' נהנו הם גם . מימקזםלשחוח
 אך , וש"י זקנם פירושי ולהביןי להום.ףוהלכות
 לסויש וחכם רב ביד כח היה לא רש"י שלאחרו

 , רש"' זזככוח כוכ,קור כיהכל לפ' אז[ריםפק-ו7וינז
 אם ושלום וחס אחריו הבאים כל שחווכויכרו

 וו;וא קיזק-וזז מק-ושיו כרשראל תור"נשחכחה
 דבינו ל:ג'ר 1ד התלמ בכובא אשתכח. דלאעבד

 סוריא השיבת בהם ש:שאו המעלוח הלוישמואל
 ממנין היו לא בואשונה ; בריחא פום ישיבחעל

 מישינת מב"ין אלא נדיחא מפום ישיבהראש
 ראטר שמחקבצ'ן ובזמן עיהם, קעוה ראששחא
 הכסא על יושב גלוח ראש בבל, ,שץבח וראטיגלוח
 ידו על סהרגמין וסישקו בריחא פום ינויבחוראש
 וכש:כנסין כושמאל יושב סורא ישיבתוראש
 ראשי מבגי לאהד מצוה לסעודת קם'בותראשי
 'ו(חיל סורא ראש קשרבוח ראג(י מבנ' אוגליוח
 ראש ואפלו , המוון ברכה וכן המוצשלמ-ך
 קעיבת וואש , שנה ע' בן ~ק ברו[א פוסיערבח
 דבבואם . לסיואין תמיד הגדיה פעה כ' בןסווא

 כחנ וכשעצגרו , קודם סורא עמיבח ראשיבצאחם
 פום עצ.בח ראש לחביו אחד שלום אועואלה
 ואימר , גאון סירא עמ.בה לראש יקראבד'הא
 . דסורא ורבנן גאון קוטי דיתקא הדין יחקריבבהבו
 וכשיקר' בד'הא. דפום רב:ן קיכה דיהקא הד.ןוראש
 סיוא יסרבח ראש ההלכוור בססר גלוחראש

 יושב בריהא פום 'שיבח וראש , 'רו עלמהרגם
 חעיונ עולכוו לבית גלוח דאש וכשיפ:ור ,ורומם

 ען.בח לראש לו !אין סורא יש.בה לראשהרשאוח
 ראש לוקחין היו ובראשו:ה . חלק בריחאסום

 , החשורוח בכל של'שיוח ש:י  וסיעתו סוראימרבת
 להם רוה ולא נדיהא פום יערבת לרעוטוהשלשיה

 הרור ראטר ו~הסכימו עד העהישיח מעתהד'
 . הוה הייכ( עד לוקק לו;:ם וה,י בשוזז חולקיןלו;יוח
 רב אחיו בני עם בשוק מוקרא בעברר קטןובמועד
 . זם שעמיים נוטוהא חייא ר' נה3 ח:ה ברורבא

 ובירושלמי נח ~צ[ ~ו,יהים ויוכיר פ' רבהבראמויה
 הקדונן רבינו , יעקב ויתי פ' ובילכודניבכתובות

 אנא נסז בר לי דיישי כל אמר סני.והוא ענוהןהוה
 שירדו לוקני בתיוז4 בני סן:נטוו כיכזד; דזוץעבקר

 ויש הונא רב סליק ואי , אוהו והעלומנדולתם
 ואנא כההודה דהוא כוקימוי קאים אנא להכאגיותא
 ~לץ , נוקנחא מן יא:א דכרשו מן הוא ,מנניכין

 נסק , ברא יך נטר כואן זזכוי פוק ~ל'ל באארונו א"י , פניו נתכרכטו בא הוא והר' רבה חיאר'
 . יום ל' נז.פוחא בנמשקה 1:הג נש בר אשכחולא
 לרב אלימ נזוף דהוה יום ל' אוהו כל .וסי ר'אמר
 דבבלאי, ו;לבו(א אלין דאורייחא כלילאי כל אחחקןבר

 היא דר' בדכווחיה ז'ץ אליו;ו אהא יוכוין ל'לסוף
 וכיון , ואיחסי שיה 'דקז יהב רבינו אצלרבה
 שהמז עבד שינך מה איל לרבי חיא ר'דאחא
 דיהבת כושעהא ל.ה אמר שנה "יג בשימוחושש
 חורא הערקי פירש , אינשכרח ~'חסיח עליירך

 ? מהי ידע אנא ליון א"ל , נחרפא כלוכורנשמהו
 ליה ומעיל יקר בק[ שה:ה'ג כן רבי ששמעכיון
 , כוכונר ולפניב( 'ו)(' בר' ישכועאל ר' לו אכ'ךלגאו
 כוחני וזוי רבינו , בעמראל כן יעשוז לא זק"וא"ל

 יוכ.א. ~לץ יוסי בר' י:טמעאל לר' ח.יא דר'שבחקז
 ואית'ו ל? מקמאי איחכ:עא %א ב:' ב. חמתיחד

 א'? מקמאי איחנ:ער~ו לא ימה ליה אמרבמרחץ
 מסר כן ששמע כיין , דהלים באגדה הייחימסחכל
 פירש לאישונא  עמיה עלין והוו חלמידוי ו;ריןליזז

 של בחרר כלומר חשך ללה באעעון כמוהשיך
 בפ"ק וה ומעשה . עזיד עומד יהיה שלאכ,רהץ
 י' הוה הבן על האב כ,2:וח כל בגמרא א ל'1דקדושין
 מסחוהא מסוחא השןך פ" מסוחא ב' יחיבחיא
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 מסהוחא פיוש ווש"י . המרחץ והש מובלעתחקז

 עמקה עאלין והוו ואסחי רדדזץ כרמר1זםמרחץ

 בפר' סום ועור , נפשיה ותוו1 ישהי ח"ו1114נא

 שמעון רר' לקסיה ייב'ל עם לץ אלק:ו אתאחקשח
 אמר הדור גרול שהוא ז'ץ אלק:ו הוע ו1ןבנן
 הוא לית ביכיו הקשה נרארו: אם שמעון ר'ליה

 כן ירנוק: ר' בג1ם דעקיה ר' , 4ב1י לכודכרכרא'
 מקרנא אברהם בעי אי יודוא' בן שכועון ר'אמר
 כ%נא ער מגבי סריב וזצא גבי ער מגבקהוכות

 עמי הטרלוני אהיה יצמורף בע' לא וא' ,משהקא
 רבי , משיחא מלנא ער אנרהם טן סתדמןהאנן

 העולם אץ רשנו, אמר כן ורכרה ר' בשםד1קהה
 איא אנון תלתין זי כאברהם צדיקי כושמ1החסר
 תרין ובר' אנא אנת עט1ים אי , מנהון חד'ןובה
 אנון הרין אי , מנהון וץץ ובוי אגא ד' אי ,מנהון
 ויהי בפר' . הוא אנא הוא חד 14 , אנע ונהאנא
 שהיו אליעור בר' מששה בו"ב פר' אטרטלביכף
 פיתו שלה בהר והוא במע1ור חורשיםאויו

 בן יוחנן ר' אצל לו חהלך וברדז לנויבתוונשברה
 ריח פיו שעלה עד ארמה קוווית אוכל והיהוכזו
 ה' בפ' ההא וכן אדום עפר קיוזית העדיך פי'רע

 כשם לו אמר לריב"ו ואמרו הלכו שנידמעשך
 תלמורך ק:יה לך התורה ש פעי ריחשהבז1ש
 עלה ימים לאחר , ססו ועד העולם כ,סוףהולך
 וגרולי ורורש יושב ומצאו מנכסיו לנדותואביו
 ונקרימון , הכסת צ'צית בן : לפניו יושביןמדינה
 עליתי לא אביו א"ל , ג1בוע כלבא ובן , גוריוןבן

 , מתנה י נכסי כל דוי עכסרו מנכסי לנרווזךאלא

 , לאח' הנ( שווה אימא הרם הס ש' דיי%י

 שעשז: מאחד איין את צו קודם רבהובויקרא
 לטובהו אמר טטמון וכוצא פרחו רגל ונשברהצרקה
 כ1מון ר' אמר רבה הקרא בסוף . פוזזו רגלנשברה
 נודות לפניו ומביזז'ן בס"ת משביעין מהמפני

 ועצמ.ת גידץ מלא הקק אתמל לומיפוחים
 ריקן טרוצק סוף 4י)ך הגשבע 3ך רקןוענטרו
 אול יוחנן ר' ירושלמי דרסאי ו' פרק .מממונו
 , חולה ' פ אשדמוס ססרא חד אשכח אתואלחד
 אמרליה צחם נןא'ץ מהו להטאכד

 א0ורי
, 

 לא הקב"ק מ4חאכת כך ודם בשר 0לאנת אסוכוה
 לאכול יהשוב לא ודם בשר במלאכת דתנןכ'/1
 שביעית ובסוף , ימנע לא פ4 אחת גרוגרתאפילו

 אמרה הרה הרוצח רבר וזה יוס' ר' אכ,ריךשלכר
 א% והוא אחה מסכת סי' א' סכלא דתני נשבר

 למימר צריך הרתין בנק ליה מוקרע וזהוןלאהר
 בסוף הרמב"ם נתנ . חנים אנא מכלא יזראלהון

 הרע כלשין הכסים בורחים האיך ותתבונןערויות

 השסיקה זכר הכעיפזזת שתי יודעין שהיואע"ם
 וכן . סירוזג!וה לא פמולה 0והקז ואותהבשמה
 מהבהת' אינו עוה1וץ בן חננקז ר. אבות בסיףכתנ
 רמיק" בסיום לושמרו העם ונהנו , נאה סיוםאלא
 האגד' ש אלא המשזה ש קדיש אומרים שאיןלסי

 קיוב . דאגדחא רבה שכףה יהא ואמן מרדאמר
 משום יו0ו ברבי אלעור ר' אמר דקדושע פ"קלסוף
 הגליי יוסי ר' כהאום שאמר דורמסקית בן 'וסיר'

 בפן הגד% א,שר ר' משום שאמר יוחק ר'ומשום

 חזלש לחככרם אליעור ר' להם אמר תנשוהבונה
 משרו שש בשויטה ממצרים נשפים הוצשוסטדא
 זע1וט4. טן ראיה מנשוין ואין הוא שוטה לואמרו
 בעל חסרא רב אמר הוא פנדירא נן סטדאבן

 אמו היא קהורה בן פפוס בעל פנרירא בשסטדא
 בפום כדאטר הואי נטרא מגרלא מרם אמוס(רא
 . מבעלה סטראהבריתא

 דזשז הנוצף ע1ו זה דאין ר"ן אומרהי2וספוה
 יזורה בן פסוס בימי רהוי הכא אכורינן ספדאבן

 ז דברכות בתרא בם' כדמוכח עקיבא ר' בימירהוה
 בפיק כרמוכה פרחקה בן יהושע ביכי הקהוה1ו
 קרים דיה פרחקה בן יהישע ור' , דסוכיהבתרא
 סווא1ז התוספו' אמרו ועוד . ע"כ עקיבא לר'כוובא
 ביב' רב שבוטן מרים אינה נשיא מגדלאמרים
 כתה כי אומר אברהם ואני . ע"כ דסוטהבם"ק
 לו שאמר יהורה בן ססוס כי נהירא לא ר"תשאמר

 תנטו ד%ק בפ' החא וכן נדול חבם טודוה עקיבאר'
 בעיגי חשוב הכם ויהקה ועוד , דרשות ב'כה1מו
 אבהו ר' כג!ו בעבורו לע1ראל נווב והיההמלכים
 עיבא ר' של הרינתו בזמן שם שו:יה בברכותאומר
 תאים ומנים ונמה שנה ק"כ בן מת עו5באשר'
 ראקז יקיבא מר' רבו הנדול אלישר ר' מבשוקודם

 מספר שהיה לו המנונה ספוס של מבנולחכמס
 , לו הקדום בומן שקרה כ,כוה לוקככו'ם אליעורר'

 רבי בומן הווע האע1 היה הנוצהם דעתוכפי
 נראה וכןאייעור

 בפ'"
 דגר א*עור ר' כ' דע"ו

 טהם אומר אני וכן הנוצרי 'שו הלמידו יעקבעם
 עקיבא ר' של דויגהי בזמן והל , ב' בבית א' ,נ'
 מנדלא פפוס 4גית במרם התוספות שאמרוכמו
 הוא יהויה בן פפום גטע ובסוף , ב' )ןהןנטרא
 מצאהי כיתות ר' פ' ובסוף אליעור ר' שאמרעצמו
 הז1ש ההא סטרא בן שאמר לדברי מסניםלוש"י
 . פסח בערב בלוד ותלאוהו , וכו' הנוצההירוע
 מעמו-ין אע בפרק בפסקים בירושלכף מפוחיועוד
 נדה1 שנשכו ע1מעז% ר' של אחותו בן רמארבן
 ע1ו של בשמו לרמאותו סכנא כפר איגמ 'עקבשבא
 בר שס בירושלכף אחר מ1שה ועוד . טנדירא.גן
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 כרם של ניכ,א שבלע פי' בלע 4ה הוה דריב"לכריה
 בן דעעו נשמו לקה ולחש גו' 4ה אתא נחשאו

 כלתא א"ל ע5ן אמרת מאי ליה אמר מרנטקפנדירא
 מלתא, יךא שמע ולא ניית נאלו ליה הוה א'ץפון

 שאם נראה תור . שאמרתי מה בסי' מנאןונראה
 טאיוסר סה יודע ואינו קהורי על הנוי לחשעשה
 ארוק כהן שהוא 'רוע הוא אם חוץ מוהרשהוא
 שאומר מה יודע ואינו ת:כולחש , זרהבעבורה
 חז ואדשי . %קחו שרי כין כרד וופיו שמשאבל

 מאד ר'שהארץ- בם' הב' נחלק אנות במגןמצאתי
 או ב' שהם אמר סמוס וש , כד0ץ 441מרבחה

 על סימכין אין אומר ואני דיבה ימיםטתעאריך
 הוא שגדול שב"ד ר"ת ו4שמר 2"1 בםמ'צ .הש
 הנששו שש5ח בורר זה בס' מדאסר שבוו""נשיו
 קרכונא קכל הבנלי עוקבן שננבל גלה לראששבי'י
 אתון דינת:ו הררך את שי העבי אזו ירמקהואכ,ר
 בנובריא קימסו ויראה השיאתקו שץית לאואי

 אזלינא קא הגדו5 לב"ד אמר אי לא-צית ואיופיחן
 בשבכו לרדות שבבבל גולה לראש כח הבבוהדי
 ההה שהגשיא מפני ודוקא , שבאק הנטרא סןסוס'

 החכם ההלכרר ב"ד נרוא עתה אבל בחככ,המוטלג
 דיני אחר בפרק כדאמר ובמנע בחכמה יוהרהגרול
 , ללוד אליעור ר' אחר טה ב"ר אחר היממונות
 הוא שברוכר כעעכוע לרוכר דצש בן כ,תשו ר'אחר
 , הימנו למשה שאין הגרולב"ר

 ואע'"
 סיאינו

 חדוש שהם הרברים אלו בכאן כתבתי הספרמענ'ן
 . בכאן לכתבןומונ

 ממגן הסליטף נח5ק רוראן טמעק רבינתב
 הסקונלים דעת לש הק הנשמה 0דית אסנםאנות
 אין הינות בתכגט[ וץ. הדקות בתשט[ דקע2ם
 ע2ם ואסלו ממ:ו ץ. ויוו:ר רק יוהר הנמצ"רםבכל

 וזכו' רקות כאותו אינו הסשומ השכרמייםהגרמים
 והוא צורתו והוא האדם על נאצל והואבכווהו
 ולזה המושכלות לקבל מוכן ת:וא כ!הב"חנברל

 ותדאג וחתעצב היום באור ותחרחב הנפשתשמת
 , לה נדומה ותשמח האר ממע התו כיבאפלה
 נא'בלת היא כ' הסקינלע(  רעת גתכתיוכבר

 רוח קראים ולזאת , ח5וקים נחשגוחמהספיות
 סברת ע: ני כתב וגם טהקדמגו כמו ונשמהונפש
 הסלוסומים רוב וגם והאחרונים נלם ישויולזזככר
 טוהי' ואי"ם נראטרת ימי סששת ברשוה גוהיאוגם
 לה רבווז מקום לה ען בהברח נמקום נתפסתשסן
 הקב"ה % עץ ומוה שמון ש אינו ראובן נפשכי

 , נשץוןסושמנהו
 לא אשר האנסרם ני השמע נחוש עודאמר
 ויותר סשנילים יוהד הם הההדם אלהיעררו

 קודם מהם נשנערר הוא וה ואמנם ,מנינים
 ועמאר ההשגה אחר סרעדרו אטשר אנ5רגוגתם
 הם שהרי ו"ל חכמימ רברי החא וכן . שלםהשלם
 ואמרו רכרם, לו באע כולו רכר וו נותן חרשואמרו
 . רכוים לו סרש נלוכור ונערן- נודר דדקשג"כ

 או לימוד קים נתהוש אם הוא כזהתאקפוש
 מצר שדבמו אומר אני אבל , למוד אחרנהחרש
 שוה הוא כי זה אינו גתלכווד ,זדין אבל שלוהשכל
 אי ארם בידי והתם שכרם בירי בערכע דהכאל,[ סיח~ טיכע בתוספית אבל , יודע ובבלתי ביודעבץ
 כדבישכוע אבריו סושר שק5קל אחר מייף התםנכר
 ני י" ש ד~קשה החובל בפרק ר"י אבל ,ההם
 . אומנות יו אין והטו אומנות לו= נעינע ני תירץ והוא לנר חירשו אם ני מרנראינו

 ':ע כי ושול תצ5מקך דע ו"ל בנבואה 9רון
 , ספורסע(רם הקש כיכל יוצ4רם ענינים חהבענץ
 ר' ס(שסו כשיש ז"י הושל'א שסיפר כוהוהוא
 שנים ר' לפעמו רוח שהחל ספרדי אברזזם ברנסים
 שמו ואת בו דובר ומלאך בולום פעם בהקיץסעם
 אותו וקיא ניי של 'רות בג' ם' לו וכתב לוהגע-
 חנמהס5אות

 והתהי
 כל ש אניר סי' לו לנתונ

 נ' סי' הרוא מהס נ'יר של עלה וש והיבהתעה
 יודע ההה לא זה קידם האעמ ווה , נייר שלידות
 נביא לרונו שאץ זה הוא תימה ודבר . כ%ספר
 חכם על ולא שורה הנבואה ואץ חכם היהשלא

 שנהקרשה אחר שורה הננואה אין לאדץובחוצה

 הדור אין וגם התחלה בא"י ק[וקאל וגבואת ,א"י

 תלכהדי ש הנבואה שרתה לא ולוח לנבואהראוי
 דזככוות נולא :ופר לשיו[נר קום:( וז: 4רן דגנ(הלל

 יק פה לארדה בשרתןסמהרבהמכרמ
 טמים מ" אטר =" שר יח שאטשן
 רמטתמה

 וה~
 4  לט"ת להם אמר מצמו

 חטר 4חת נעדא נקץ "מ 1 ועא גחלחתשה
תתיא.
 אש 1דה אשמו מיז מ 1יבזץ נהנקיר
 נמלאי' רברים התורה גדולי בסני ברבים ורוחמנשר

 ועושה בארץ אשר ו:גדוליכן כ5 כן קמיו לאודחעות
 רו-ב כתב עוד . הדורש שם אותו קורם בשםק
 רקולניזו אברהם ר' שמו אחר איש ראה שהיאול

 קולניא של הכנסת בבית עוכוי שהההאשכנוי
 הארון גבי מש נזהמורה כננדו יוצא וקולבמערב
 כ!שיב והוא דבר כל לו ושיאלין ש,: בושמניתין
 . כרשרזול חכם כל יררוש שלא גוה רורש קולואת:ו
 דיא המרבר סהער,ו אומר הק: אכרהםוחה
 בפני שבת יום דרש כי ז'ל לרב תעידו ו"5איהו
 ודעירו כושה כלות ניום וקה' 3פרשון גדולינזרבנים
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 בכל כמוהו שידהן כף האוץ בכל שאין ו-(יבנינזכל
 יי על ר~נתם הענינים ואלה גר% תימה הואוה
 יי ש כ,הם י:פ , ז"ל אלה:ו 'רי ש וקצתםשם
 . בוה בכיוצא יעשו שדהערקם ירחוק לא כיעורים
 סורא יוסף ריימא גזבשמעהא דהנהו אמרווכבר

 פע- אחזו אהד ערבי כי * העידו וכבר ,אמר')הו
 אעש וה העיד וכן , העלגים בלשון מרברוהק:

 סהס' פרשיות וקירא שד אחוו אי אעמ בוראהראוי
 עכ"ל. אותם יודע היה שלא בו יורעים שהיושלהם
 הרברים מאלה הרבה בשלכינקה ראיתיואני

 תחנולה הוא וה כנגרו ששומע'ן שאימר הקולאבל
 מרבר הע: %א בבית שהע: אהר טי ואיתישאני
 טם הע: %א בבית מהגג אחר קל שימעץוהימ
 נח להווק כ' החכם וה רבר ובזלומות א'אעפ

 בהקיץ חלום בשאית המתעס;ים על יע,ירהדכמון
 ה:הזק בשאלה המרובהם רברים אותם ירי שכי

 הנשאלי' הרכרים ויראה הכוו:שבו: ותשליכונוו:כח
 וכ!פרבע גמואל היה וקנו כי או אביו לו שספרכמו
 14פילו רי,רנו וכן . בהקיץ אמיתים רבריםלו

 הדכרון שיחחזק לכ!ות קרוב שהוא כ!י וכןכ!נשח:ינו
 סטיותם בפיעת ויאמרו בהלמור מצינו כעהוהרבה
 . הקרוש ורבינו הקשן שמואל כמו בהםרצרקו
 הררשו' אלו חבם גערת לשכ!וע כווב קהלתבמרוש
 והחזנין התורגמנין אלו כס'לים שיר שומעכ41רש

 , למקןי: וק ההיית התפלה קנע ששמוכיפין
 והיו טברא בסתח שהיו יוחנן ור' ברבימעשה
 יוצאים ע:ודים ש:י וראו אצשרוג*ן שנישם

 אמרו בשלום וזערו נו:מכן שנתש ואמרולמלאנתם
 ן לשלוכ( באו כבר לאצכורונליו יחנן ור' ימרר'

 , וההפללנו ק"ש קרינו א"ל :נטומ:ם כ,ה לו::(אכירו
 מתקינון אצנירוגט אין אתס ה:ודיכ, ל,:נ(אכאיו

 פושת י"י י נתן כן לא ואתה אומר הכיבע:והם
 ר' כהב שם נר אנות ממגן הנ' ובחיק .שופטים
 מרותיו על הפרו ז'ץ הרמב"ם כי ו'ץ רוואןשמעון
 ונו' הנל שהם הנוננים נסשפטי נסרע שנהבבמה
 כעל ויש מחנים מ% שאכורו וז'ץ רעת נן ידה%א

 שלא הכהעמ לא 7עמרא7 ס% אין ורי1מרלישראל
 המל מש:ה ויתעלה יחבוך שהשם אמהיהקע
 . הנגור חבשל גמהבחירה אששר וכן הזכותמפני
 ה" המשפש חכמי שיגורו ממ טרק שאינווכוה
 וכבר . האלו:י רצון מפני או הדגמגה חסרוןמפנ'
 לוקה כשהחמה וכן אשר כל ולא כ!אשר י'לאמרו
 בכוכבים הממ(שים כי בתלכ!ור שאמרו ומה ,וכו'
 אלא החכסה ואח על נאמר לא נחש בכ%הוא

 צני מפיו נם5ה פתו שאומרים המנחשיםבאותן
 הרמב"ן של רעתו הוא וכן בוה וכיוצא בררךהפסיקו

 . חנם ש המ%ות כעד לבא שאסור ואסך מהזץ
 פדת בן אלעור ר' אמר ואיא פ'בילמדנו

 כל רומי הוא צור לקיטע ה(לו למצרים שמעכאשר
 , מרבר הכתוב הרשעה במ~ות חטי שנמקראצר
 בא ובפחשת . מרבר הנתונ נחמי מלא צורוכל
 וחסר מרבר המדינה בצור כלא צור פועהאל

 . הושעהבמלכות
 ענו כי ענו רמן יצחק ר' כתנ אדרבחדש

 עמראל חסידי המנדוגו לפרכו חכושים בשנתנחרבה
 ר' וה הע: ס"ה ובטינת , ב"ד מקהית בר'שם
 ונשנ' מעכו ונשל בוובואלע: בנבאוה עכו רסןיצחק
 דברי נספר ומצאתי . לס%עץלה נא עצמהש,ז
 שעשה הוא עמ רמן יצהק סר' לץ ס%והימים
 עכו בומנו ונהרבה ך א ל מ ה בשנת קבלי:ספר
 ר' בן ונזמן דומל'ן סל ננו נן בומן כולםונשבו
 לסמרר דלך ההוא , 1"ל הומב"ס נן אבוהם בןרוד

 עשה אשר הזוהר ססר טמנו נסצא כיצדלו7;ור
 הזוכינ( אשרי במערה בנו אלעור ור' שמעוןר'

 ססני לאמתחו ואמר' אור יראו באורו ,ליאמתתו
 נתז כי פקבל ואמר , זייף אשר מקצתשוייף

 ר' רברי הם כי האמץ .חשלכ!י בלשוןשנמצא
 אינם כי האמן קדגש בלטיון הראה ואםשמשן
 הוא האמתי סור"מפר מפני המךעז רברי רקרבריו
 דברוו כי שראיתי וכ,מני : וו"ל כלו ידושלטינלשון

 הכהמסיע המיע הע5יון ממקיר עמאבוכוופלאים
 ואסואלה אחךו רדפתי , בשככוי"ו מקבלתנלתי
 ממנו גרו*ם ר0ים נירם הנמצאים התלמידיםאח
 אל מפה מקובלים מומלאים סורות להם באכףאין
 לנל מבואים שס ונכ1צאו ליכחב נתנו לא ~גמרסה

 זאת שאלתי על השובותיהם מצאהי ולא טטרקורא
 נשמעתי 1 בכה אומר ווה ננה אומר וה ,מכוונות
 זץ דומנ'( המומן הרב כי שאלתי ש ליאומרים
 לארץ דיוח והבי4ע לבנו לקטלוניא מא"' אחעושלת
 די כשש,ץ ר' החכם ךר ונם5 ל4לק:טי וי"אארגון
 חגארה 4ל וור רי משה ר' שיו שאומרם הואליזען
 ר' אבל , וה ססר י( ושב"' חבר לא שמע%םוי"א
 ר' יכחוב ובכתו הכותב שם יורע היה והמשה
 גהם יקה ולמען אלה, נפלאים רברם ח:משה

 ב4מילי רבריו תולה רב ווהב כסף גר%מהי
 ורבי רשב', חבר אשר הססר כיתיך ואמררברבי
 אשר וא,-וליר עי אל ואבא ססרדה בבואיואנ, . אלו רברים להם מעתיק אני ויקנריו בנואלעור
 ואמצא וה סשה לף שם ואסצא נשס[הכלך
 כה לאמר וישבע לי וירר עטי ויבר נעיניוחן

 הקרסון הספר לא אם יוכיף וכה אלקים ליישמה
 במרינת בנק:י היום הוא אשר המב'ץ חבראשר
 . המערן . חכם ב11ן כחיכ רשב"' במקיט בכ"'ו(
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 אחר וקקי אראך, שם א4 נכואך או,ה היאישב'*
 אל וה משה ר' . ולך ממני מרד האלההדברים

 באיבלא ויחלה לארלא ביתו אל לשוב איבלאעי
 מוה ער לי דדה ז:יטב הבשורה וכשמש שם,ויכות
 ומצאתי אוילא אל ואבא פעמי לררך ואמרםואצא
 , קורסו רפאן רוד ר' ושמו ווקן גרול חנםשם

 לו הנתבררו 4אמר ואשביעהו בעיניו דעואכוצאה
 אומר וה נחלקים ארם שבני ז:וודו סמרסורות
 אלי ל' נרר עצמו כהמה ור' בכה אומר ווהבכה
 אסמוך מי על יורע וא'ני שמת ער הסם'קולא

 לי נהנדד כי באמת רע ויאמר , 4אכרן מיולרברי
 כושה ר' של ליו בא לא נממע%ם ספקבלא

 ה~
 ואין

 בעל כישה ר' היה רק וה זחהר ספרבשלם
 , הוה נספר ש0תב 0ה נל כתב ובכחו הכוחבשמ
 ר' כי רע ן ל' נתברר ררך בזויהז נא שמעועתה
 ממונו שה בעץ וכווזמא גרול משר הק: זהכושח
 לו שנתנו ההנ נסף מלא נקקו הוה שהיוםעד

 יתן אשר אלא גרולים נסרות הממנסהעשיךם
 ע4 כלו נהרוקן ומחר הנוחב בשם כתוביםלהם
 ובצמא נרעב שיזיות ערומו' הנה ובתו אשתושעוב

 ואקוס ארבולו נעיר שמת וכס"שמענו , שובחוסר

ואי
 ר' הנקרא וזאת בייר אשר הגרול העפרר אל
 תוכה אשר ד~צת הגיע עתה 15 ואומר אויה רייוסף
 אם ווכוכית והב 'ערבנו לא אשר הווהרלטפר
 ר' שיקרא את ה,ו  ועצוך איעצך, אשר אתתעשה

 נ'ר נאה מנחה נא קחי לה ויאמר לאפוזו זה'וסף

 ויהי כה עש ות משה ר' לאשת אותה השלח'שפחתך
 משה ר' אשח ביהה נא לכי לה עור ושומרממחדה
 לבני בתך את להפרא הוא רצוני כי רע' להואמרי
 ואין יבוקי כל ללבהר ובגר לאכל לחם יחסר לאואליך
 א(ר הויהר ספר רק בעילם רבר ממך כובקשהאני
 רנים , אדם לננ' ונווק ממנו מעימק אישךהיה
 רבר.ה' את ותשכויעי לבר ולבתה לבר לה האמריאלה
 , 4א אם מכןנים ה'היו ונראה יענוכהאשר

 עסף ר' לאשח והשנע כת(ה ר' אשח ותען נןחעש והי
 ס' משלם אס עס'ף וכה אלק'ם י יעשה כהלאכ,ו
 ושכלו סרעהו ינו מראטו אנל אה1 עם הקקוה
 כותב אותו בראותי לו ואוכורה נשכתב נוה כלכחב

 מס' מעחיק שאת~ז תאכור כ,רוע למניו רברמנלערי
 נאה דלא נוחב אתה מח%יך רק סנו י אץואתה

 נני יהקל רויי נותנ אתה מש4ך נ' לאמרי
 וה סודי להם אייע אי ראמר א4 ויק ,לך

 בעבור' יתנו ולא נר4י עשגןו 5א מחב אנ'שכהמל'
 אבל , 4רתם בידה הוא מלגו מ ש0יו כיסרוטה
 הבר אשר הוחהר ספר שמויך עצמש טושרעקה

 נרמ'ם אותם יקנו  מעת'קם אני הקודש ברוחרשב"י

 ר' %4יח רברה אוליכ , רחאות קמנק' כאשר'קרים

 אשר הרברים את כה(ה ר' של בהו עם והיוסף
 לחם לאמה ולתק לבנה להשיוה אמה עםרברה
 ולא פחות לא אמה ענתה פששר יה ותעןוטמלה
 כשמ(ץ ? כוו יותר ברורה ערות התרצה'ותר
 או ואאנך) מאר ו:בה4זי  נשחוממחי אלהרבויו
 כותב המק הכותב בשם רק ספר שם ההה לאכי

 שר אל ואנא מאולה ואסע , ארם לבניונותן
 לב נריב מופלא גרי חכם בה חומצאהכלאבירה

 בווררוס ר' של בנו ולוי יסף ר' שמו עיןובווב
 ויען ההה הספר אודוה על 0מנו יאחקורההמקובל
 חבר 4גמר הווהר ס' ני והאמן רע אליויאמר
 ההן 'ערוק וממ:ו וה נושה ר' :4ל בק-ו היהרשב',
 אשר גדולה בחינה ראה ועהה , בעיניו טובל4המר
 14 יעתיק קרמון ספר מתוך אם משה לר'בחנהיו
 טימים היהה והבה'נה , יכתונ הנוחנ שסבכח
 כוהזוהר ורבי' גרלים קונררס,ם 4 כתבו אדוירבים
 ממני אבד מ לו ואומרה מהקונרר0ום א' ליגנות'
 דוא:י לי ויאמר שנקע לי להעחקו פניו אתואחלה

 הקונררס ור4ופרח לפמו אשר קונררס אחחתנא
 כראשון פלם י אעהקנו ואנ' אחרו 'באאשר
 טקן מועטס ימים איע' , כן חאעש י אבראשר
 כ' וארא הראשון עם וזונהההו מועתק הקו:דרםלי
 לא מגרעת ו4א תוספות לא כלל הפיש ביניהםא'ן
 ודברים אחת עופה אבל רברים נש.נוי ולא ענץשינוי
 בחינה היתכן מקונדרס קונררס הועתק כאלואחרים
 ממא5בייה ואטע מוה, חוק ונסיון מוו גרולה'והר
 על לחקור עור ואוסיף טוליב~ולה השר אלואבא
 ועד.ין ותלמל'הם החכמש אל הנוכרהספר

 , בכה אומר ווה בכה אומר וה ח:וק'םסצאה'ם
 יוסף ר' ההכס בה':ה בענץ להם ספרח'וכאשר
 שמרם ניסר נוכל כ' ראיה זה שאין לי אמרווה:וכר
 הכיתב טס בכח :תוב כיאשר קונררום לאדםנות:ו

 , ממ:ו וו:רוקן לא ולעולם ועצמו החוהיעתיקהו
 לספר מספר המעתק וקקן יעהיק ו"ן ,נקיקאב5

 תלברדים 5י אמרו כ' ענע לי נרמזדש אמ:ס .קרמון
 :של מובהק תלמיר 'עקב ר' ישמו וקן א,משראו
 מעק- שהיה כ:פשו אוהבי הקה אטר זה כישהר'
 ן חיבש חבר אהמר הווהר שסיר וזוץ שמיםקליו

 . הרכר וה השלום נספר סצאה'%א
 ד,נורלות' עשה נמ4א בן יהושע רימא ג'בפרק

 סזה קטץ נן ונן . ה(בח אוןזו ומוכיחן והבשל
 ק:'ו שלא לכיור מוננ' עשה גם לכיור ררם4ע

 'רות כל עשה המלך וכוינבו , בלינזל נפסל'םכרמיו
 אמו ודרלנית , זהב של הכפורם יום שלהכל,ם
 ה'א וגם ה'53 של פתחי על. זהב של  נגרשח9צא?וו
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 שיג נתמה סויה טיפחית ח(ב של טנלאעשתה
 של וז?ס לרלוזות'ו נמים שנקגמו מהחם'ריםונק:ור
 בעורה מורח בפוערי ורףו כווח(ב פוובבו(המת
 צריק וכר ג4ומר וע*וום לשג,ן נוזכו-ין זזלויכל

 טוהיו חמיד'ם ט"ו סשק*ם ה' סרק .לגרבה
 ו4לו אוד בוכע כים היו יא נמקישממומם

 על אחק( החוחמות על ס:חס נן יוחנן :הן
 על סתחק( הפיסות על שמואל בן מתתק(הסלהות
 דנחם פחח שהיז פתחען שמו ::דא ולמההקניס
 בן מרדכי שהוא ונגבירא למיון כל יודעודורנמן
 גביני שי('ן חופר נחונ'4ו , כועהם ו(ולי עלאדךה
 י-ושקיע על בבי בן שעריס נעילת עלי נבר בןכרוו
 ב'.( וז:מיר על לר בן הוגרס הצלצל על ארזאבן

 על אבכוינס בית הפ:ים לז(ם כועשי( עלגרכוו
 אלו מוכיר דיומא שבפ"ג אע"פ , הקטורתמעשה
 הן אבטינס ונע( גרמו בית ר"ל לגנאידהן:ים
 אבל מטסרהם יודשם שהיו שדם ממראמשרש

 המכרו חסירום והיו שטים 24ם מעשיו שירעואדע-
 וסנהס המרוכת על אלעור , חסירים הי'ג עםבכאן

 חלה ובכדף . וכשרם חסירים ננ'י הרידומלבעמ
 קבלו %א מגיק(ור חלות הנש הקוע אישניחאי
 הלה אנמיגנום בן , לארץ חוצה טוהקהמט:ו
 הנש ארסטע , מטנו קנלו %א מבבלננרות
 מי דשק*ם ונפיו . ממנו וקנלו מסוראנמיו
 בן יוסי אבא הוא במקרש שעףם י'ג שהיוטהאמר
 . שבעה אמרו חננרם אנליוחנן

 ההשממים כימן גורון נן יוסף נפיהכללים
 הגבור חןא שנים ו' ננו יהודהואחרו י א' שנה מחתקק ( שני בית לבנין ריגשהוא

 שנים ט' אדךו ויונתן , .נסלחמה ונדדגמכבי הגךי
 ש חתנו טוגו שנש 1' אחיו תמסעתאיוות
 ושמו שמעון של ננו וסלך נהו עםאנמיונס
 ושמו גדי טק- הת אביו ממן יוחנן וזה ,יוחק

 כחו, ל הורזס לנמ לו קוא אביו הממעוןדוה~ס
 ככ,ו בנו' שהקה נףעש הד כגרש הדס 'ףזנןהה
 ונא במלחמה בני ועמו הכותים רך , שנו(ר'

 ונהן כלך כ' לסדת הכפורים יום בענורדוא
 מנ:ק- תירא אל הטקדש נגח עי ונשמעהע;
 אמרו וכן , לשלום שיבואו היום ענודחךנמור
 נצחו ארכרת בלשון קי בת טרצא ג=טהוז'ץ

 ה2בו החנכרם ונל לבטח יסוז% השג טליו,
 ואכור ובליעל רע אהצך שמף אואי אעי ובאבכישתה

 שבומ( ודהה אמו כי כהונה ולא הבילגות ידי
 בסעודה שם והזז , המלך רקציף חלל הק(והוא
 האמין לא לו ו"מר יו:תן שמו עשוי צרווךאהן

 ורגמלך , וה ש'4וכיר לאלעור רברו הם כ'למרתמים

 חיג ואמת וה אלעהר של דינו סה לפרה2יםשאל
 לו שמר , סות יפובע לא הפהדשים כיטלקות
 וכש(יו' לך שאמדתי כוה אצוה סוהוא תראהו:צרוק'
 בר הזר הורקנס שהוא י-הק צרוקי נעשהההוא
 התחלה וז4 , יומת מות הפרוגמם תורתפיקרא
הכתות

 ומי
 והיו , שנה ל-א טסדש וש שנה נ"ו

 והוא וזלסננרר ואנסיגנוס ארסתובלוס ב:ים ג'לו
 שונא שהקק שאלסכנדר בהלום ליוחנן ואמרוינאי
 נהרג אנטענוס וגם ומת א' שנהארכדעניס מי 'וחנן ונשמת , יבלוך הוא אביואותו
 אואי שאיש אריסתונלוס שמת קדרם ההשובש:ה

 ההוא ב'ום שק(רג ניבא ק(ורה שמומהסרושים
 לו השנוי בנו אלסכנדר וימלוך , הק( ונןא:טיגנום

 מהסרושיס אי ו' והרג כאביו דושני יוז(נן בןר'ץ
 מן א' ערבה ביום בראשו שנתנו האתרוגבעבור

 ן' הי(ורי' כון הרג וכן בחככמם דשיב ואמרהפ-ושי'
 , פרועים וקני מאות ח' ותלה השיושים מכתאיף
 והיו שנים נ"ו ומלך ומת שנים ג' מרביעיתוחלה
 הפרוטרם עורוה כי אהמתו קכלוך קטניםבניו

 שךם ועשאתם להם אוהנת היתה כי מארוכיברם
 הכלכה הפרושים מרת נל ותתקיים העםל

 והות שנים פו' טלכה גרול ובנבוד ,אלסכנררית
 היו ימק( וכל שפח נן גוטעון אחות התלטודכפי
 עם בסה איסהתלוס סלך ואו ומתה שניםע"ג
 עם הע( הכהן אחיו והווקנס , הצדוקיםשרת

 סלחמה והיתה יריחו ירדן על וילחכווהפרושים
 ארסהובלוס ובא ירתמלם הורקנס שברז( ערגדולה
 והוקנים ע2ראל זקני עמי ואו ירושלם עלויצר
 גדול כוץ הורקנס הק( כ' כינק(נ( שלוםועשו

 הקה קהם וביכרם כן, ויד מלךואר:(הובלוס
 ה2ר גבור אען הוודוס של אני שהיהאנטיסטר

 וג"רה אדום של דומלוגה מויע אסוה יקחגד%
 אדוכוי הק( כי אומרים כן ען עלק(ם בגירשהק(
 כחב (הסופר כוק,~וונ( אבל , *שרזול עבריםשהיו
 שרא, עם שעלו ט-,ודה שו:מ כוורע אנסייסטר הקהכ'

 גא חאזל"כ כררושלם פרצא להורקנס הסיתוהוא
 הכו;ן ו(ורקנס וקצ( ערב * עם רב בעםאנסוששר
 המלחמח בואת ואו אחיו ארסתובלוס עלוטצורו
 שם לגור לכהמים בדהודה רב עם הלכוחוש(

 נחבא לעיר ז(וצה הטה שו , המצות ז(גולעשות
 לו ואמרו ק-ידה עם גתוך המעגלזזני

 איסהונלוס את בים שיתן יתברך לשםבערם שע(פ~
 ואכורו ר!נה ולא במטר ששה נאשר הכךם יענהוכי

 כוה יעשה שהש~ית כוהפלל הק( ואז ,שמ(רנוהו
 הרגוהו סום שהיו וזצשעים , לקטרא5 טונסלהיה
 מח:ה את ויך נקמתו השם אחד ולא המע%לתוני
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 נן אהמ וק,י , תוני ים ש רבים ימוהויחיד
 כבשים שיתנו לטח% התומה מש הכהניםידבה
 כל בעבור סרתנו להם ויענו המצות לחגלמעת

 נחנו %א הוהב ונתמ והב דרכונות %4ף ואלכנ(שי
 כי שקזט אלהקזכ( ל.ק התסללו ת!ו לשזןהנבטים

 גרול ברעב העם את י'י וק- ומו- לי ובזד אתגזלו
 ויצא , והב ררכמוני נ"ה הזזטים אטת היהוער

 ומ:רגו וא:טיפמר הורקנס וברה אריסתובלוס%4קהם
 ליריע ונאו ניניהם המלתמה והארך מהםרבים
 הוא נלשכי צומח חוק ההוא במקום ני הה"שר

 לא העץ הה , וסנג אפרסמון הנקרא היובהשמן
 ממנו נופשם היו ואם ביחתו אם כ' בע%םטזוה
 במצר' העץ מלף מ המקוש מת 0כהיב עדיבש

 להורקנס הב%נות הויה ואח"נ , מקומותובשאר
 אודמ הב' ואלו , לארזץעבלוס אחיח סעםואח"נ
 בניו שלת רוכף יועצי עם לע4ר%4 רעה כלגרמו
 עט ועקה ;קכ;לוכ;ה אבל , 4יזסהיבלוס במ ר"ללאטו

 שלתו הוה: ובנו אנסוומטר גבורת בעבורדררקנס
 ששמו אה4 עם כולתכ,וז לו והקז ;הגליל שלנגקו
 ועילה וידגהוזזוקיזו

 הסי
 ובעבור בעבורו הורקנס

 בהשזכ,ה הגור למשספו ובא והנשים העםצעקת
 לפגי עמו גבורי;ן אנשש עם כו0ורק ר4ג4וה4יר

 שמאי עבה ואו , רברו לא והמלך והםהסנהדרן
 הנה ואכו זה ל חמוה סוהקק הזקן הללהלמל
 בבעץפן פנים שנשאתם הורדס ווה מוםימט
 ויקבל עקרנהו הוו! עליו תכל אשר הורקנסוכן

 מנתס ההנבוו קכון הוידס כשהיה וכן ,כלכותו
 ואת"כ רעות ושיעשה י שקזוז שמאי סלתבח
 התנבא שכלך ואדד , הכוקדש בית טרב:הפובות
 עושר לו נתן וא שנה מל' יווד מלך ש""שיו
 . שמ4ר ונכנס מנתם יצא וה בעבור וחרליגרול

 אתר אשה ברומה הרה אשה מתה האלהובימ'ם
 וטתתו הלר וקקנועע במותה ויהי רומהכיועצי
 המלך עמי י%יו המלך והוא , ויד הלררו2דאו
 להורקנם שלת קיסר יוליו הה , מרומהההאשון

 לביח מנות ע(לתו הגוים כל כ' וגור שלום בייהזה

 אויו בן ומלך ברומה ליויו הרגו זה ואתר"י
 לארסתובלום המות סם ונתנו אוקטבינואגושטו
 מלנקק נין מחבה הץחה מרימה נשמוומח'

 שוחד כלכקז ונתן במרמה שלום ועשוואנסמפטר
 הורקנס מלך ובשו~זן הורקנס של הכישקיםלטא-
 אגושמו מלך ואו , וימת לאנמיפטר המות סםנרע

 כנוד מוסף יץ אגוששו אקטבינו ונקרא0ימה
 וממצרם למצמם בא והוחעט , הנלנים %ל
 ל י עידוה המ~כוהו ושם לרומה ייםש

 ארסנעבלוס ק אנ:דגנוס נתחוק חוו ,"שרי%

 רודו הורקנס על הי הוררוס וכשבאבישאם
 ש הל הוודום וכשבא , בירושלם4צטיגנוס וי כדע היעז לבלתי 4ענו יקצץראסיהו
 למצרם אנפיגנוס ויוליכהו סים שנפיגנוםירוו4לם
 ונענךה בבבל הורקנס ואו , והרגו הורדוסרשלת
 ונתן בעבורו תטלת פרס מלך וכערו מוקודיםטלך
 'דךגהו כי לירושלג( י שלא פרס כלך עצהלו

 לירושל' ובוו אבה ולאהורדום
 וגם הוודום, ויכבדז-י

 הפרושים שר הה5 לה% כואד מכבר הוזהוודוס
 העם א( יעצו אה4ר היו הם כי תלברדו שמאיואת

 על לי כמיז שהוא אכורו כי הורדוס את0יכאיכו
 ואהר , הפהסרם כער כן ול וה 0רכלוך העםעון
 ימע כל ונוך צרק אע4 להלרקנס הורדוס דדגנן

 ארסתת%וס בו ולתם זזרשיים ג' כולך כ' ;בצער
 לכלכוחו דושב שנים ג' ולסקז מלנוהן וקחאחיו
 ולכדהו אויו בן אנפיגנוס בו ולתם שנה מ'ומלך
 נ~לך שנה ג' ולבג(וף לבבל רנלהן אונו אתויקצץ
 רעה לו ושלם שלו ארון שהקז וידגהוהורדוס
 . , כוובהתחת

 בנו וזודה , אחת שנה מחתון הע%ההכלל
 שמעון , שנה ט' אחיו ויונחן , ונהרג שניםו'

 נשף א:פיונס_ 0ל חתנו אותו ויהיוג שנים ו'אחיו
 נקוא אשר שמעון בן יחנן רמלוך , גתועם

 חחתיו אריסהובלוס בנו ויכהן שנה ל,והויקנס
 בואשו מלנות נרו להת ההחל והה! אחת7מנה

 אלסכנדר אחיו וימלוך , למלוכה הכהינהוקזסוך
 פו' אשתו ~לסכנררזז ותכלוד , וימת שנהכ'ץ

 ב%ד ואחרקז , אלסכנרר ר"ל ינאי הקז ובעוהשנים
 אודו הורקנס ויכלוך , שנים ג' בנהאר"מהוגיוס

 וכוד שנים נ' שאומרה נוסתא רש שנהמ'
 שנים ג' אחר במצרם ומהרג אתיו בןאנטיגנוס
 בנו ה!רקלוס , שנה ל, הורדוס וכלך ,למלנותו

 אזיו אנטטרס והמלן ממה מלך וקחהו שניםפ'
 ולך שנה '"ב וימלוך אמו כשם הורדוס שמויסב
 אחיו ל4האת סמרד מלך לקזז אשר על ספרדולכוד
 ד' בנו י(שני אגרפס תתתיו ויכלוך , שםרכעז
 התמשי בחרש אגימם שה שנה כ' ובשנתשנה
 השם , המקדש נזץ'ב לתרש בט' אנ חדשהוא

 הורדוס וביכר , ביכרנו במהיה 4והן 'בנהיתבוץ'
 אפילו כי גרול רעש הקק המקדש שבנהקורם

 י' נהרגובירושלנן
 אי

 מימי מ וטף ונשים מוקנים
 . נמוהו הקז לאעמוקו

 5לך דך ! שבנ% גיה מיאשהכהפפהה
 וי י( ותתפיד אלשם ב'שנת

 הקז ברורו :ינה מ'

 שנת בלך שלניה , נביאים וגר ונתן כ"גאביר~-
 לבנות התתי תתקכ"ח ובשנת ורעזקכ"ד אלמיםב'
 . המערך . ותחל,ז ט"ל ותתע"ה רטא בס"ע (י
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 הש*מו חתקל"ר ובשנתהכע;

 וי
 בדורו שנה מ/

 ה0ילוני ואהיה וערו ויונתן גרול כהן צרוקרוה
 ושמעק;ו כ"ג אחימעץ שנה %ץ רחבעם ,נבי4רם
 נ"ג עוךה שנים ג' כלך בנו אביה , נבהאיםועעיו
 גרול כהן וקורם שגה כרא ננו אסא , נניאועזוא
 , נביאים חנני כ! ויהוא הרואה ח;נני עודר בןועוריה
 חגני בן וו;וא כ"ג יואחז שנים כ"ה בנויהה~פט
 רודיהו בן ואלעזר וכריה וקק'%4-בן וברנהועובריה
 אליהיגביא כ"ג י( קקוה-ע שנים ה' בנו 'ורםנביאים,
 שנה ב:ו אחזיהו , שנסהלק אהר כוכהב לושבא
 שנים אכווו'  עהליה נביא, ואלהמע כ"ג ג( וקהושעא

 ק מיואש חוץ המלכות זרע % ורוגהמלנותה
 רהרגו הכוים נין_ נחנא והיה ש:ה נן שהרקננה
 ,אותה

 וימי
 יהויע היו ונומנו שנה מ' יואש

 ונביא כהן קהו'רע בן וזכריה גדולים כהגיםופרקה
 אמציה , ויררוש י"י 'רא אמר ובמותו יואשוהרגו
 נבשים. עמוס קטעק; הושע כ"ג צדקיה שניםכ"ט

 ננקף. ועמוס וישש' הושע כ"ג יואל שנה נ"בעוזיהו
 ומיכה ועמוס וישי' הושע כ"ג 'ותם שנה י"ויותם
 וישעיה הושע כ', אוריהו י'ו אחז , נביויםועורר
 נרקק שנוט כ"ט חזקקק נביאים, ושרר ועסוסוכהכה

 כנו מנשה , נביאים ומ7ה ועסעקהו ההטעכ"ג
 , נביאימ ונ,7ום חבקוק 'ואל כ"ג ההיערז שנטנ"ה

 ל"א יאסרהו , נמא חוזי כ"ג שלום שנים נ'אמוץ
 . 3( נביאים וחולרה ירמקה צמניה כ"ג חווהשנים

 ואוריה ירג!ק( כ'צ עורי,;ו שנים י"ו בנויהומדם
 י,( בן ויהס ראש ק;יכין . מלכים י'ח הרינביאים
 ומלך נבוכרנצר למלכות ח' שנה והק במלכושנים
 ל', אסור והיה לבבל והול17ה1 יכדם וי ד"-שיםג'

 , ביתה פתח לא אסרריו ננונרנצר שמת ערשנה
 מבית שיצא זכה בנדה נגע שלא התשובהובעבור

 ואויל , צדקים לננים וזכה ש:ה נ"ה בןהאסוריט
 וכלכלו הכלכים נל משל כסאו את רו-שמרורך
 יהויכין אם כ' ד"מלוכה מורע רור כיבית נשאוולא

 וכנט!ה:יליג( גולוז. 4-6גמ בנו נמאוו;יאל בגולהאחרו
 בבלגולכוי;

 בוי
 ע' !זבית לוזרבן שניכ( נ"ב כורש

 והרז זרובבל בנו וי שאלתיאל וכות ככללכ,לכוו;
 קקושע עם ההיא בשנה לירושלם ושה יהורהפהה
 , נביורם וכלאכי ושרא וזכריה והגי כ', יהוצרקבן

 המקרש בית נילאכת כל וביכ~ל אחשורוש ממ-ועמר
 שנים ע' שנשלכוו ומרי לפרם -"ה שנתער

 בנה ואז אסחר בן לרריתן ב' בש:ת הבועלחרבן
 הסופר עורא עלה ואז("כ , והשליכוו הביןזרובבל

 . ווהושסט וומא בם"ע 2( . יהוירב תטאבס"ע1(
 אחר'ו סלך כננ יהואח! : עאן 3יסף הכאבס"ע3(

 . ו,כועריך . נכקו ירמ.ה כ"1 ה,'הו חרמרםשלשה

 אד4-'ו ועטר שמה ומת לבבל זרובבל וחזר עמווגלותו
 ין שמלכה גיום ני יון מלכה ונימיו , ננוסטילם
 וסהו ותמ"ח אל ג' שגת מישראל נסאהפט[ה
 5ע מי מוקדון אלסכגדרוס י , ומלאכי זמיהחגי
 כעמולם ומת ממורים מלכים ר' אזע-יו וקמושנים
 תלסי היה הזמן ובוה , בנו ברכק; אישיוועמר
 שננה אנסיוכם וכן יונית התורה שכחבהמלך

 , בנו חסרקה אזיייו ועמר ברכיה ומתאנטוכש
 החשמונ1ים ענץ וכי . יון מלך ניקנור הק;ובימיו
 וטני נית לננין ריצשנת

 ומי
 א' שנה מרעומ(

 ושמעון שנים ז' אחיו וק;ונתן שנים ו' בנווק;ורה
 הורקנס הנקרא שמעון נן ויוחנן שנים י"באחיו
 ומת לחשמונאים. שנה ]?[ מ"ז רך' שנה י"והא'

 מלך ואז בנו עטעיה אחריו ועמר גולה ראשחסרע(
 אל0כנרר נקרא ינאי ווה הורקנם הנקרא יו(קנן בןינאי
 עובריהו אחריו ועמד עמווה ונסטר שנה י,ומלך
 ומלך ננו איי0הונלוס ומלך ינאי מתובזמנו

 כשצרו ההלמור אומר הומן ובזה , וגהרג שניםי'
 אנטיגנר אהריו ומלך וכו' זה ש וה חשמונאיכלכי

 אגריפס בן הוררוס עברו והרגר שנים וושר ומלךבנו.
 ונפפר , שנים י'ה ומלך ארוניו בית כלוהרג

 ויש . נמ שמיה אחךו ועמר גולה ראשעובריה
 : שנים ק"ג הם מ הזשמוני נמלכות אחרחנוסחא
 'וחנן נן וינאי , שנים ל'ז מתתרק בן ושטעוןיוהנן
 , וגהרג שנים ו' בנו ואריסתונלוס , שניםכש

 מוננו אבל , בנו מוגבז מי ואחו-ו , בנואגרשס י הוררוס ואהר , שנים ל'ז בנוואנן'גנום
 שהוא רש"י כהב החלמור וממזכיר החסירהמלך

 הצרקת הכלנה הלמ ואמו זששמוניםמטלנות
 ועמד שמעהה גמטר הזמן ובוה . זה איפשרואינו
 והתפיז אלפים ג' שנת שהוא שני בית חרבןבזכון הי לקקרכין יויירי רור שהוא בנו שכנק;אחריו
 לחרבן נ"ב ובשנת , ארום למלכות ק"ם שנתוהיו
 ק, ]ובשנת[ , שנ'ם ל'ב וי'א ביחר נדש-בההבוע
 . רומה על פרסאי באו הביתלחרבן

 חזקק; ועמר שכניה נפפור גולה לראש31ע31
 ככשרח ארבל נגנעת כא'י ונקמ- חזקק; ונמטרבנו
 בנו נהום ועמר עקוב ונפפיר בנו עקוב ועמרהוךר
 "11א ורב הונא ורב פמא רב שמס עמו חכמ'םוהיו
 אחריו ועמר נחום ונסטר , ח:נאל ורב מהנאורב
 ונפכור , חננאל רב שלו וחכם עקוב בן או;יויוחק
 ועמד שפסו ונפטר , נגו שפט אחריו  ועמריוחנן
 אמר במעי נהן נפושר ענן נפטר יכאשר בנו,ענו
 יעמר נרן ונפבור , גולה ראש רצוצט(א נהןוהוא
 ,  שלו חכומים ושמואל ורב בגו הונא רבאחרל
 זדא ר' אצל בא"י ונקגר רבי בזמן הונא רבונפטר
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 ששת ורב יהודה ורב בט נתן אחרו ועמדהבה
 וחכם נחמיה רב ועמד נתן ו:פטר , שלוחכמים
 בנו עקבהה אהריו ועמד נחמהה ונפטר שיזבי, רבשלו

 י( קוי,ו ישראל על שמד סרסאי גזרו נוזכוההובזכע
 עקבהה של הכמים אדא ורב ורבא הבית לוקרבןשנים
 ונפטר וכבנצז;, לנשמבין שבור עלה ובעמיו נולהראש
 מר הונא אחחו ועטד ב4ל" ונקבר רצוציהא עוקבןכור
 שביר עלה בימיו , שלו חככרם ורבא ואבייאויו
 אהריו ועכור כוד והונא ונמבור וכבשוה, לנו:יביןסלכא
 תף'ו נש:ת , שלו חכס חיננא ודב אחיועוקבא
 ונמבור , מלכא בלא שמא קם הבעז לחרבןשנה
 מלו, חננרם חביבא ורב אהא רנ בנו נתן ועמדאבא

 חכם ססרא ורב כהנא מר אידיו ועמר נתןונפטר
 ורג בנו הונא רב אז,ויו ועמד כהנא מר ונפטרשלו
 אחחו ועמר הונא מר ונמטר , שלו חנםאחא'
 ונפסגי , שלו חכם מדיפתי ורב אחיו זופזש!כר
 חכם ורבינא ננו כהנא אזזריו ועמד זושראמר
 אחי הונא רב אדדי ועמד כד,נא רב ונפטר ,שלו
 חכמים רבה זקנינא ורב מארי ורב כהנא דב בןאביו
 ארם ההה חיננא ורב ישיבה ראש דרננא רב מדטל בתי היתה גלותא ריש הונא רג של ואשתו ,שלו
 חנינא רב למקום גולה ראש של דיינא וד'יךגרול
 גולה ראש נעבורו ושלח לשמוט שם הניחוולא

 רב והלך זקנו שער וכורכוו גרולות רעות לוועסהה
 וננה הננסת לבית המגר נוה ישינה יאשחנינא
 מגיסה ונסל אותם ושתה מדכועות קערה שמלאעד
 ונשאר , אחד בלילה נלם ומחו גלה ראשננית
 בחלומו ההוא בללה וראה אמו במלן זוכוראמר
 אחר גרזן לקח אתים פל לק שנכנס חנינארנ

 החת קפון ארז נשאר כי וראה שבו ארזש לנלוחתך
 אדמוני וקן איש ובא לחתכו דגרנן והריםד,4ורץ
 , החא פלי הק ווה הטראל מלך דוד אני לוואמד
 באפקתא הכהו סוהרגתם עמהם ע כוהאן"ה

 ואמר לאחריו וסניו והק'ז לאחה-יו פניווההויו
 לא כי לו ואמרו ץ דוד כובית חר נפושר לחככרםלהם
 לה והמתין והלך מעונרת שהא בתו אם כיכשאר
 ולקהו ו:תיישרו פניו לו זקרו לרה וכאשר שלרהעד

 ששטו אחד 4רש ההה הזמן ובוה ) תורהולמדו
 שחתר נתן דור מת תם כי שראה כיון פחרארב

 זופורא כור ההה וכאשר , גולה האש ועסואולי
 ולקהו ימי ישיבה וראש הוא הלך נטנים 0י"ובן

 זבוג נכנס פחרא ירב , פוז,! מרבהנש'4!וה
 דוד בבית חותכרן ולכן מפנו שטת ערבחוסמו
 כ' גלות האש זוטרא מר וההז , דעתנדו עלובוג
 . וחמנעה וארנעים מאתש עטא דלט נסרר,(
 . המעריך י חמא ורב בסק"זי(

 חכמים יצחק ורב 1( חמא ורב חנינא רב ומרשנה
 וניום עסיבה ראש יצחק דב נהרג ובימיו ,שלו
 ו"שאו אש עמור לו ונראה זוטרא מר מנאההוא
 המלכות וירש דבוסיים עם וילחמו איש ת'אחריו
 העם הטאו שנים ז' ונסוף , שנין ז' המםוגנה
 ועניחת :סך יין שותים ומצאם עמו ודואשר

 יהיה הענן ונשהאחירות
 הוי

 ולקחתהו לפניו
 'שיבה ולראש זוטרא כור גולוה לראגמ ותלוהסרסיים

 נלר שנהרג ההוא וביום , מחתא גשר ראשעל
 דוד, בעק וברדו אניו שם ש זוטדא מר ונקרא נןלו
 גיזא רב ומר פניו לגלות אהלאי כור 'כול לא שנוהל'

 ומד צובא בנהר וישב י נהילאי דמר אב.ואחי
 ליחשלם שה גלות ראסי זוטרא מר ברזוטרא

 דנית לחרבן הנ"ב ובשנת , סרקין לרעמוהכנשוהו
 , לסנדורין ראש והיה לא"י עלה ול" אלמים ד'שנת

 מד ואחמו נ:ו זוטוא מר ואחרו גור'4! ר3ואחרע
 נינא רב ואחריו ננו שמשה רג ואחרו ננויעקנ
 בנו מיסא רב ואהריו בנו מיגש רב ואחחובנו

 , בנו אם'ימי רב ואחחו בנו נהמיה רבואדק-יו
 וד' סנחס ואת יעקב ר' את הליד אברימיורב
 ההודה כולך מההייכין הרי חצינ ד' את היייעקב
 . זופא שלם סדר וזה . גולה ראטר מ"ג זהער

 הסלכה הילני ני נתוספהא סוכהובתהלת
 יש'" שש' ומה , "נכים תלמיר' ננים 1' לההיו
 אמו כי איפשר אינו זה מחשמונים מונםני

 שלא סונה במסנת שאונ:ר הסלנה הלניתהיתה
 במינת וכן , חו'ץ סי על אם כי רבר עושההיתה
 וננה , והנ ננרשה שששתה המלנה הלנייומא
מוננז

 דגזקרש לנוק נים נן גם עשה החסי המי
 ואומר הצדקה, נעמן בבחדא כראיתא צרקותווהטה
 הוצה ש:ים ז' נז'וה שהיתה ס"ג נזירבמשנת
 שד שרגטנ הש נית הורוה לארץ ושואהליץ
 חיצה שהיתה מה לה עלתה לא ני אחתת שנשז'

 1' עוד וישנה נטמאת שנים ה"'ר ונסוףלאדץ

 היו לא ה% ונית , שנה כ"א שהם אדוותשנים

 התחל לא עצמו הש אפלו ני ההשמוניםנימי
 ל"ג הורדוס נטמלך עד הורה ילמור טמאלהיות
 לוודבן ]שדם[ שנים ק' והלל החרבן קורםשמם
 הורדוס של בניו ובני בניו בזכון לוזרבן קרוב הללוביו

 קמא פוק החוס' אבי . ז"ל החסיד ומו:נזאגרשס
 ה% מורן היו שאז 'אמר חן"י נמודכתובות
 לסלכו' שנים י ער הנשש!ות נהג לא אלוהלמזיו
 אמר צמה ורג , הדונן קודם שנים מאההורדוס
 משן4ית אלו ובטוף . ועניו חמיר הורדוס נןמונבז
 הלמור דקתני הא זו משנה נשנית רגי בימיסרשש
 שכועי תלבויי משרבו לפי : מזו גדולה כירה לךאין



ספר94[
 מזלוקת רבו רירות ג' לפניו שהיו שמטו שלא=%
 של סתוך תוחה נשתי תורה ונעשיתבוייה
 ומתוך ע%הן גווהן טיהי ושמדות ורוכר 'וןמלנות
 עד החולקים רברי לברר לנ לתת 'נו*ן היו לאנך
 אנטומנום בשני חסד לו נתן שחקב"ה רבי שליכמו

 ה4לח כ!2דה ףז,י ורז: בעבודז: כר14מרינן רובףי
 לא יכהו )עד ע4ואל, נארץ חכסים תלטהץ שקנץ
 רבר גמפומע תלכרר כל אלא ברורחק כ.סניזותהיו
 פלומת הלכה סיסנין ונתן כהסא היסנו גרולמסי

 כל אמד ומשנתריצו , פלוני כ,פ'  שכועתיוס*נהק
 המידיקות פועבר לבהר ש ומענו טפנוי מהאחר
 רסץ הנוכציות וסיצן לעיס השו"ן כרר5יי

 לברם קרפרם ודביי ינדם  ינטות ודבה  לידםנויקו
 את רבי שראה , ה,יים רבר' בכושגהוסהם
 ככ!ותם הלכד: לקבוע נדי סתם השמץרביהם
 שיתמ מוו גר%ה כורה אע בתלסוד אמרולפיכך
 . המשמז לפעכולנ

 ו דטיטרם נשנח אלההה "תק ר'בספר
 ה4סמל לנרט ק ודונש סתק נן סנהסבחלאנה
 הלוי שמחשל ר' הנגי שבא עד , טשזיםהשבון
 חייהם, זזדפרם ועניניו וראשים, מיים שירווהיו
 . לפרוש"ם צריכים , וקפרם עמוים סדוע לתנאך

 חוים, פררו קצת , זזלפון בן יצחק ר' הקזוברורו
 יוסף וו-' בוקקים נקקום ני , דעם צנומעוקצתם
 תולחה אשד , היהוסה ישייה אבי הוא חסדזלבן

 הא אחת אשר , ועצמה און גמית חןדלצבי
 כעעה ר' ושיי . עמה בני בע נמ" ואץ ,לאמה
 נסהר נטווןם , מתוקנים השנל ביי תקמקבן

 וש , קטן אמ ענר סשות ככוהו קם %א ,קפן גרי % למני , דקנון שלכוה ר' ושיר .נעסנש
 יאלף, טי הקקטן ושף, ףק לסמו היו רותםגמורה
 והמליצה , ה%יונה דע4'ר בכולת שיז לברוההש

 שני יו ל ותעיור , החבונה ברמ לל4ההו
 אמו הכע4וררם נל נ' , יאשונה "מא זהל4טר
 קם לא וו4זיו , ותהו אפם פגרו טירם לפניהיו

 "שו , מטעסו לטרו אחריו הב4וש וני ,כמודך
 על לי כ!נשו: והאל , ס?כי דמדר רחהקנלו
 ורי , לשלכ!ה אשר ו7פררים שה- , עכר במפררי

 כי , העסהךמ פרריו 76בץ , הזוקיםלכישורדום
 דג4כהמה למ יומיז וכף שנה מדעת נשבםתמ*צהו
 נויאות הראה , דשןסות פטעטר גם , למויקוזה

 עניניו נל , הכפורם ליום סרר ודשר ,עצוסות
 ר' פוהו , בספירים משלפים , כפרם עםנרדים
 השש לקרסף , 1סיונים ר' וגררי , גבירי( בןשלסה
 סצח ל גיאת(, גבן י2,זק ר' הרב ה4'ףזי-נים,
 אנמר הנשרם ליום חבר אשר ובטפרו , החקקה"ך

יוחסיל
 שטמזש בן יוסף ר' הגאון וש,ף . נבואותרוח ע*י צלחה שירו ני , לאות לו היו , מראותהואה
 בטפרר חבר אשר החש4ון והוא , ייייםנעימים
 , ב"ע- בן -צד,ק ר' הרב ת4יר הנפוחם. ליוססעטר
 ר' ת4עץ . ערוך בא לכל וג4ל(קנם , בהעיכ!קודם
 על שבזדו ר"ררו , אךיו עעדוהו ג'את נןיהודה
 , הפניניס סהיה שרא בן כושה ור' .שבחיו

 ל%הז חבר אשר וו4יו , היעיונשממליצות
 עשה הוא גם , 'שנים שפתי רובר ,התחנומם
 ח4 . קחם ש ס%י מי , הפרס יםיר

 שא חף פטמ, %ח שת סטת קעסף
יח,ללף

 האק. פ זה נש"ח" יסי , נ"קמרט ך'ץ4מייק,יםוח%ש"
ק א% יהלדףק א ע  קח,ש 

ק*"אאטי. ט ל - ט  תק, ק 

 כ*צח לששת חאא מ רק, חשסים=
 =ש", החן% חח1 נ%שי וטששית,
 היש מח הם 1 3 , תים מגוםחדמם
 .קקש

 ט-

 ש% איריני אמ"סק ל

 . בהרוזום צוזויו בזוים לחיו ונזיו ,אחוו"
 והמ*שת , מאסף הסדר למתנה סדל בן יו0ףור'
 , צקנל נן שלסה ר' וש-ום . לסף מכי לי%רו
 עטהץ והוא , וקבל השע' מלאכת לטר הואגם

 בן 4ג4ר נאופ תחלתה אגיר , החסורההסחבהה
 שרזה עורא בן אברהם ר' החנם ושיף .יהודה
 פיופויו וכל , בצרות בזמן נרבות ונשמי ,בצרות
 , הרמים האו לא כהם , נפלאים וענינץ:ם ,גוראים
 בכור עניני , הכפורקם ליום נכבר סרר ינר הואגם
 בנו ויצחק י דזקיקים הלבבהז ול , יצוקיםג4כל
 מויו הבן ז"4'ר הי , סואב דמרר סמקור ההשגם
 ליו ה' כבוד , כשרה לארצות ננתע אך ,ראנ
 ופשסו , ודשים דקית כהמלי סליו וחסיר , ורחלא
 ע5ים בן עעדה ור' . 4ידים בגרים ולבש בגריואת
 השקי ובררך , לכשרה סערב מאוצות נא הואגם
 כוזפס וקצתם , ועוב,ם חמודש שירם %ו ,ארח

 הו*ר הוא גם , סוובים ולא ערבים לא ,דע4ובים
 הדרי י והמרץ בננלות הםלא , ערץ ושע סוץץ,בן
 , לאלם 44ון ירנן ניבו , אלסלם בן שלסהר'

 דסדוזז עמיה והוא , נעלם לא השרם סןואורו
 ותילהה , וןנים נסחז היופי חן לץזאשר
 בן 'וסף ר' תרף . בים 1ל1 או תשיךנינ

 ו5שושלי . דיקים וכשת , יזוקים כ0קלבוץ4
 בונל קרק4פון בן .צחק ר' הגרול השר הקקסמוד
 , חטת"ם טרריו ש אשר סמר וההש הסחמרטמר
 בן יוקף ור' . לאחד'ם והע , צכוורים דת4שביר
 משיק , קרקךם המדע ים עךע שירו נרוחצרוק



מאמר
 ער הרד מליו ובתוקף . ס5שם ומשנרהחם
 ננות כל ישחו  ונעת , ימתק מרה ונר ,'עתק
 רבי הלוי ושירי . צד'ק קרנות תרוממנהדירר
 כ~ור צואוז( ועל , התעודה לראסו חן לוית ,ק;ורה
 , היכיני העמוד השיר לבען הוא , פמד((אדם
 התחכמונ'[, מן העתק ]:ל'כ תחככווני, בשבתיושב

 משלים ועשה , בשבזיו כ,אד האריך זהועי
 )לאלף השכמנית יצואה בתחלת כ' ואמר ,עליו

 . בספרד חסדא' בן יצחק ר' ורחהחמעמס
 שנה כ"פ! ז[יה גבירזל נן שלכ,ה ר' כי זד"0וובפ'
 ועור , ימיו נחצי מת מ גמח ולא הל'ונכנס
 שנן לא נירופלם שה:וצרים נופע כי ל'ת בפ'אגזר
 ובשנת , לאלהק(ם 0.רוגו מפני קזורישם
 יקהו כומצךם העמטק%4ים באו וחתק'( אלפ'םד'

 ופההא , ביושלנ( לשכון ק(ודיס נאו ואויחשלם
 וכשוה אלף שנת בירהשלם הק; אלחהו' קזורהר'

 ובמ' . ותתקעע %4ף ד' שנת שהא 5חרכןוס"ח
 בהיר ענן יוב( בכל עולה ש~רא קנר על כיל,,
 סכ,רא בנהר המחשץ כשרים ארץ בין קבה-וזשהא
 ג' ככ,ו כחמם רזקוק אהוא ]1,["ק[ הנקראהוא

 הקוקאל קבר לשם קיוב וכן באכונה קברופרסאמז
 שו:מא בנ' שם וואה במ*מלה עבר מ"ו ובפ'ע"ה.
 בן כ,איר בן קצחק ור' פדדוס ור' הלף נאשירור'

ך95ראשון
 ונש-3' בתכונה בקי יוסף שנ"ר ומ%ררה .ממש
 כוכיר ר' ובברצלונה , החק סיר בן יוסף ר' שםוכן

 לוי ר' ובנרבונה , בניו וחמשה ששת' רבוהגאון
 קלוניכו!ג( ר' הננ(יא ובבלקירי , יהורז(בשרע

 לאלסכנדרא ומשם , כושה ר' הנדיבובכורמ!לקוה
 הר"ם בן אברהם ר' והז(כם הנד'ב שמחה ר'ושם
 'וסף ר' שם וגם , בעניניו וגדול בשנים קטןבמז'ץ
 וחככךם קהוה :מם חזק( *רושלם ונא עובדיהבן

 והקה ל?פה ואח"כ לעכו ובא ואלקזזומערב'כומימת
 ושם 0וובים וכוהם לרכ,שק ובא , גדול חכםשס

 נששז שר בן יאשק( ור' צרקק[ בן כימה ר'הדופא
 ומשם ז[כברם חים צמרים להר ומרמשקהש;לות

 דלב וההש לצובה ומשם חכמם םם חמתא
 נסע וכ!גמם , והס'דה[ טהכמעק הרבה הוש-ךושם

 נריינו לוי,ם וכ,שס שרוג לעיר וגישםלכ,עכה
 דור ושם לאשור ומשם לכלנה וכהמם לדוןומשם
 . ודך לושד ומשם 4פ-ינה נמע וכישם חגולה,ר4המ
 הרמנ"ם מת כי ושמעו בט*סלה ה"ק בי ךובפ'
 עסף ר' חרפים בשני ואחריו נה"י שנת נסצריםלע
 בספרד חמורה  העהק תמהוא נפח~טולה שושןן'

 ללוניתמבא
 לרב' מהכהמנה מ-עים סדר והעתיק

 . הכהןק(ונחן

 ושומ טפו!רוח, סמקוסות לקיט'ר סטה ונפרריט ב!דר'ם טאטר,ס חם הטוור,ר דבוי כל כאן ער פ' סצר המעריך.אמר
 גטי העיוק חאלח הליקוט'ם ונעזיך , הם ם שיני המ:ים לטהכר,ם ספויחם כי אף החמוים סרר בסוף 'רו בכהכטקימם

 בם'ע נכ:מו אשר טעוח כטה יחבררו המוח הכוסחא וטן , הטפר טוף ער ליח הטלך ד!ד טוטן וופוא עולב( סדר רזבגן
 . אחרים ברפוסיםמפא

 בם"י ח:דפם מהנוסח בלשו:ו טעט טשי:ה ולחיוי , סאד נדול ערכו לחיות חזחר ספר על חב"א אשר הע:ץוברבר
 חח . דגר יקום ערים שמ פי ועל שולט שטדאל ר' הטערע' לפמ חק( אשר חשמ הממח גם כאן הוספיוקוסט:מעא

 י לצ קל: דף קומטנט'0, בהפיםלשי:י
 מה אייעכם אחתן לרור תספרוהטען
 לחקור דלך עכו דמן יצחק שר' : נתונשנחמיזי

 מופלאים דבריו שהיו שכנראה , הוהר ספרעל
 'רהשלכר לשון ההא הששר הע4ון ממקורעצאבו
 114ן הס ואשר ואכ,ת קבלה ד0ץ שר0יוגרזוה
 התל0ודים אח וש%4תי אמו , ףוף ד0י הםוו;רש
 ולא להם בא מאין הוהר ססר ניק(ם נמצאואפר
 שהרכוב'ץ שאכור כ!י הן , כוכוונים דברההםרולתי
 , *א11 די כעמה הד' בי ונפל לארגוןההוח והב'4י לקטינשו ושלש ישיאל באיץ אותוטצא

 'וואי בר שכועון ר' של חבור הק( לאשמעולם וי~
 רק

 ד0יים ימצב ובבחו הכותב :מם ירע כ!שזהטחי'
 חולה ו:יה רב סחןיר נהם קח ימ:ע ,סיפ4עים
 בנו אלשר ח-' השבש שהוא גדול באלןעצמו
 ר' שם ואכ!צא ה%שמ-יי :מר %4 ואכא ,וחביריו

 יוחאי בן שמשן ר' גיסמר לי ףשבע לשין דימשה
 שמה בלכחי לי סרהאהו באולא שינחו בביתהנו

 אולא :ףר א5 ואנא נארינאל מת לביתוומאב
 , יעבו רפאן דוד ר' ושמו וק חנם שםואמצא
 יודע זזק[ אם לאמר ואשבעהו נעיניו חןואמצא
 האמר , 4ע א אמת הה[ אם הזהר ספראמתח[
 הכוהב בשם כשמה שר' בודאי לו נתברר ביהחכם
 הגו' משה ר' כי השו האמתות וסבת , בודאםזיה
 בנשלכווז אשר לעמרחם ונמלאות סודות מתנהק(
 וושי(ו וכקף זהב רבות מתנות בהם ולוקחההוא
 שביום עד , מפו הק; מררח שהקן מה נ5הים

 ברעב ונניו וחתיהו פרוטה אפלו לו נשאר יאמויי
 קכאן' כיחוצ וכשמקץ , כל ובתהמר ובערוםובצנה1

 לקה ובחיו גדי קומקי שהיה 4ילא די יוסף הר'אל
 עת צהך הא עחה לו ו4ימר , גךל ממוןממני



 יוחסיןספר96[
 אשתו מיר הסמר ותקח הנרול למפר תוכהרורים
 מרומה כעת שחי4ו %4יהך ביר שתשלוץ יפהבמ:ה
 ר' אשח אל %4אקו ביר כ,תנות וישלח , עשהוכן

 שמשלם הנו' מנמה ר' 4גשח לה ותשבי הנז'כגמה
 , כותב הקה  ודעתו מלבו רק לאעי סשר לו זויהלא

 אחר בחכם עיונך וצלה אתה לכיו, לויפףוזגמר
 בי לאמר ל הו7 טובהלא

 משי
 מתב אהה

 אומר וייתי טהשם ענני ואשי , י תשע כירודק-
 ב,תנות לי יתנו ולא ארתם קזמרבו לא הםשכ?רעתי
 רברה אח"כ וחמריו בישב"י 4רתם תולה אני ולכןבהם
 הרברט אלה : מנווניס רבחהם ואמצא בדיעם
 חנם שם ומצאתי מאלאבירה עד ואבאכשילא ואסי יצדוק אמר רוד. ר' הוקן וזו,כנ( אל' רבראנמר
 המקובל מוררוס ר' בן ה~י יוסף ר' שמוטוסלא

 ספר ביריעת מגעת סידו כח: לרעת ממנוואחקרה
 כ,שה ר' בק' ההז כי באמת רע אל' וו4ומרההזר
 הוא רברי אמתוה וסבות , אמהי הוהר ספרהנו'
 הוה הספק לבחק ואני , קונטרכדם לי ניתן הקזכי

 לו ואמרוי הקונטרסים מבין אחר )ינטרסלקדעזי
 ל' ושוטר , מקומו מכלא ל' טרתן מכונישכאבר
 וראפית לו המודם הקו:טרס אחית ליהראה

 ואע ואוא קונב~רש ל' יכחוב , המהאהרהקתמרס
 אחת שפה רק אחת תעה אפילו כ% שינויבינהיום
 באתי איל'כ 1 מוה גרול נסיון ודש אחדיםודברם

 הלוי יוסף ר' החכם נזב,,ינת לי ואנזרולמולי0וולה
 לארם הקונטרסים מהון קודם שאל' , בודנהאינה
 שתם מתוך ואח"נ לעצמו אחד מעתיקהיז

 . י( ע"כ לאדצים כותב הקה בבקעו אגשרהשנטרכום
 בלי בארד הוהר טפר בשבח הטחבר טו,1 45( % הנ' בח=רח לעע ולץ(

 פקפוי
 בשס מב.או הבחי כ' הראח ה1ם

 הליל ל'און פשה ר' עם אחר כיור כמו ריה שהוא בכך הכהת ש.כשל א יג 1 כ'מיו ייע כיבר רשבוי' סלסרחר
 הלז הטחבר כם"ש הברוהו והלס'ר.ו רשב". של למדרשו הטימס בעצמו יהכ' 1 חכרה חהמוכוח לשת ורא.ע"כ
 הקרוש בם' שנחערבו אטח וה נם לדעת. אמים כי טבע' ל'ה למהזש נףשא ל'שנא חאי ט"ם . רשב"י בוזבירחשמ

 בס.עח4 להיכ'ח שא,כל ככו בעולסל'2כך ספק נאק כפרד, חכם טוולחו או ליאון סשה טר' חרח2'ם אההחהוא
 . יעב', . נמור בב'רורדשסע,א

 ראשת המאמרנשלם




