הקדמת המחבר

אמר שוהם נר.שמואל נר אזצהם ונף'ת
זלה'י .:לש ש"שראל נמשלולככבים בשם ובמסטר
כמו סגולתכל' הוהב ורגשרגליות החסיבות ולע4
החנמים והחסקים ,כמו שנאמר והכה4נקים
עהלו נזחהרהרקיעומצדיק' הרביםככוכביםלעול'
17ק 4בין כר שמ~כה
וער .וראה ההבדל
יכהלאחרים.כי הכוכב
וז
דו
גכ
יהש
לעצמו לבדיוביןכ,
הוא האורבנלנל כנפשבנוף שהיא הומקי ובוראי
כןהוא,כי הםרצוני לומרזזכמי המשנה והתלמוד
תל הנאים אחרהםנססריס שעשוכרי לונות לנו
הם מאיךם יסשות'נו.
נדי לוכות לעצמ'
%אחריםנתעוררת'לעשות והדיספרהקטן שאסמר
בו בשם ובכוספריחס חכמ' הכעטנהוהתלמודבבל'
הנמצאנירינו חוץ מרנ חנמ' הבריהא מפנ'
שא'נם 'רועיםל'ולאזכ,נם .וכןאביאכל הגאונ"
והמחברים ספר וזמנס כל מה שאמצא% .א
אתנדר לומרכ' ה'א חכמה עמוקה כ' בעונותי
מרוב .השמרות והשב'ה וצוק -המזונותאין~' כח
%א חכמה ודעתולא עמרכועמיבי ורחי נמר.
כדי שא"כה בוה לזכור הז:יכזת והמדות
החשונות הנאמרים מפיהם וטוהם היו עוטים.
יליל"שיתו שהוא קורא
עטרת' וה הספרוהואחי
העמרה שהוא זזדוש הע%ם אשר
הדורות
מךאני
התוההבכללוה לכל והגסום דגוורים על
הוא ומקר
זזדוש העולםועלכחהמצויהאמית' ששה טלאות
לנרו עורה בצרות נמצא מאר.כ' אע"פ שהמלאכי'
נמצאים הם נמצאיס ממנו ותלר'ם ש מציאוהו
וזיפשו' המשאותאנל לא נקרא נמצא מאדכי
אם קזזו של ע%ם כרוך הוא וב"ש ית' וית',
*איננו תלוי ש מצ'אות זולתו והוא מחריב
המצ'אות .ווה הספרישלו הדמות בזה לחכמת
המססרוהחכונה ומצוהגוררת מצוה .ובראשונה
חחתי חה4ב מהקקי:י
ם וה דג)פר .אם נקרא
4יהן סטר צד'קשהחתי ממעט בכטד החס?'ם
שהםחככיטבויאי %א עס הארץ חכז ופיוש
חמא איטשר סרהי :שדשי עוסק
רטו"י
טי
4ז
טסחווז
ששמואל הנבק ע"הנש-א שמהל
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דטהק נסקזסיק נמה נהמה 'וצאה נ*סתי ונן
ה 4שמעון דתן'ק .וברהן פרק התכלת חסירים
פוש'ק~ריזים למצות .ובבבא קמא פרק והמנקז
אמרו מאןדבע'למהוי חסידאיקתםמלידנז.קים,
ואמרי לה מלי דברכות ,ואמרי לה מילי דאבות,
ובפרק כלכחבי אמר רבאוכיחסידי אגרא בשבתא
 ,אלא אמר רבא הכא בירא שמים עסקינן
לא ניהא 4ה *הנות מאחרים ונחנם ננף לא
נקזאליה דל'טרח .ופירש רש"' אם חסקים הם
עמ להם לוותר משלהס בכל דבר סיממ בו נדנור
עבירי
 .:ואף על נב דלאו שכר שבת גמור הוא
שהר' לא התנה ומה'פקרא קא זכי ,ומי:ו חסיר
לא מיקר' אלא אם כן מוותר משלו ,והנא בירא
שמים הוא %א חס'ד לוותר משלו ולא ניחאלי:
דל'ההני מאחרנ' נזנטה דהפקרדידע שלאב,רצונו
המקע-ו ובחנםלא ניחא לץ :למטרח דלאו חסיז'
הוא למח %ש שלו ,ל'כי ומנאן נהאה מעלת

שי'

החסק -שי
א שכרם .ובמסנתא תמורה ונפרק
קמא שלא נקרא חסיד אלא מי שלא חשא
גו
'כ
הל
כ
יויוכועיקרו .וגג) ירארע לוכור ספר זזסידים
בעבורככוד החכמים גשהווכרו בוה השם.יוסי
בןיושרורבייוס'הכהן ורבי י:ורה בן בבא ורמ
יהורה בראלשויהנסכ,ך מממ ודוד הסלך וו,וא
דנהןוהלל וננאנן נוטא עקינא ושמואלהקטן
ושמעון החסירהנזמר בתלכווד ודומוהם ,וקקאתי
שלאישרמונ' בהכלפי:נ)ולוהכ)דוכהוהוזה~ה .ולכן
לו,אח'ו כובוריךדזכוין כמו סיהם ל'הקיי
ןכן
בסכיץם פרק תמיר נשחטרבי שמלא' אחאיקממה
דררעבלי,יוחגן אמרלטהניתנ'  4מר סמר יוחסץירש
מתניהארדנרידדמים .אמרלי
ז מהיכן את
אמרלקה מלודוהכז קבמ"קך בנדורעא אמר ליה
אע שונין לא ללווים ולא לנוהרדומם ,וכל,מכן
דאת כלוד ומוחבך בנהרדשו ,ופיש יש"י
לדזעתונתנוון ,אספטה אמרלי
 :מהמנא אסד
4חמתניל' מר בתלתאיחו אמר 4ה וםה הץהה
דמחיידרבינאשו בהתקה דרבי חנינא בן רי,עק
רזעתשו גסוא תלת מאה שכהץשזא מה4ז טאה
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רנק מטא רכדחואואפלו המבשיתשנץלא שאה
וי חונתה ח !1אמוחניוני מר נה4הא ידד
טהןקלא מתק בקז ,פירש נטלצרורחהש*ך בו.
קבפיק וממת השומאה שקל קלא פתקבק .:וכן
בסקזמיק קמא רעבודה ורהבענץרביכואור ובפיק
כר שאהוו פתסטו ארבע כהוה טוגו לטלמה בהדי
אמר לקה כוהבץ לשב1ו ובץ שלא
והימ
רלקשזכווולאכ*וואו
י1לאלאכליו אכ'ר לקה צירבוו מרבנן
01
אתבווואימאלך לשמו ושלא 16מויסולו בגופו
לאמ~ו ושלאלאכליואיןפיסולובגומו ונ '4ראששר
לברר4רסורווכו'.בירושלכמרבי שסלז 1אחאלגבק:
רבייוטען אמר לקה אלפא אלבו אגדה ,אמר ליר
בוסה-ת מאבותי ש4א לומר אגדה לאלבבליםולא
לררוסאם מממטוהןגסי הרוח ומשטי תווה ואת
ודרבררום  ,ועוד שם ז4מרלק :אכצר לי
נדי
ירלחא מהבץ14מו ושלא לו1מולאכ*ו ושלא
זכ
הדה
לאכליווכו' .אמררמי בר רביודןמיםשנגנו נף
תששכדע של חככרם וכהה מאהי ורנק:ם
יוחסע
ראמר מר זוטראבץ אצל לאצל טעונץארבע טאה
ג0לי ררשא שרשהש"י ענו נשתכח טעמםבץאש%
ם .ובלהערוך נווש
לאצלשניפסוקטברברייימי
שהואפסוק אחר תולתו אשל וסיפו אשל ואע"פ
כןטעעארבע טאהגמלי רהשא חה מירש בעדך
אל .וקבבראטרת רבהיועדא רבה ובמדרשרות
אנן-ו ג'תן רברי היכרם אלא להררש והנך
רהשה כמהוצר%ווזענין החה ואל"פטוכר הרמל'ם
לל במפתח המשמהסיאץבו תולת גרולה רצה
לומר6זוכיר שטותהחנכרםוהזוסםאינוכן מחוא
פה4הדעיק
הושתגרולהלהדשיקירימ בודרה
וק4א עך סשחארעהנבשיםסהך4ז הקנ"ו
ונען בא מחנם והסיר לחכם חקסיר ער אור
השלם דוא רבימ וזךהצ שאל אבק -ועדך-וקנק-
עצמו בהקרמה
וזומרו לך .וומר הרמב"ם
כשבאלש,ן למה כתב רבי מס0ן אבות אמר
לדודיעלנושחקבלהאיש מס' אעצ אמתוכרורש"
פירשבוהומקרגרול ,א' במוף פרק  1%4כהששוות
שעניןהדר ררשלהוהוי רץ למשנה לש טוהא
שעעתכחוהמשניי!ויזלסו שמותהחכמי ובמקו'
דדובי44מרו פטור ובמקום אסור טומרו מוחר %א
לבמולהכי אם לצקר גרול נומיה הספר הדאשון
סזהו4ו סמרבראשיו!כל סדר הדורות ושמותם וק
שאע'ש )7יש ט מצ'ת רבות נדר
דבבו
יכ
נר
וב
וסומהדו
ית כהנס היובעבץ הקרבנוה והנרות
וציצת ונררםודיני טומאה ומהרה לא נקרא הס'
הי.אאלא ש שם רים
בו לעקרגרול
ההתח
במסכתיומא בכעש
וב
מב
יעשור שבחומש
שנן אמרו

י

יא

שביימי

יץ

המי

הסוהם קורא ש פה .וכבר ירעת מה שהגריו

הזימר רבר בשםז1כ,וו מבשו גא%ה לשלם בפיק
נל הבשר ובפרמ קסא רכהלהוכן בפרק ששיהנהןז
ש מסםזאבות .וכמה נעםש חק רבי יוחנן ש
רבי אלישר בן 0רת כראיזא ביבמות ובשקלים
בירושלכףוכן בסדבר כיני רכה .ואני תמה מי
התיר למחנמם לנתע הפסוום שא הזנרת שם
אומרם ולמה לא עשו 0ץ"ף וכהרא'ש ז"ל אלא
טבבצו גםקעלמהגהזשאותיימן,ד איר
ולמ 19המ אלשד
4דס לתי עחע ממע
שה"אסר וק הנךגחם
על הסהם משם תי י חק
וזלמר 1ימרם א%
כם -זוע מ משם
ישחיע
 %חשצ
יעם
ם
שק1גיט1ה
לימל"
גםתעזקחשעטהוהבא1ם
",שן מ
בחלמור טתם מתמתץרבי שומ ולא ההףר
פי
בכ
מ אם ברברמחיקז1,הה כסק קצת אויט
ל
כצחז כמו (מאמר בקדעת .ושד חמ למ תחית
לרשז סי הם החמים נ1י ,הקעית מונרהם
לדמיהם נא0רם נחלמוד גי %נר כצשי
געל בר ממתן ח16גי %סתמאלסאי נפקא סעה
לכיתד סדזתז לרתיה וק אכוו באנץ כרנט.,
ניסףיעצסו מר רמ
ומוק קמא שגחי
ויא טב יהף גמר שמעתא כוב תקדה תן
טתדה טחךקרנ תזדה אן 4מדע רגבף .ושד
תולת !ר%לענץ;פסתן הלכהנגרוזז6דםעיהם
טההו עער התורה עם כעצר דוחזת וז%כה
 .גטדק חף א*עו רמלה
כטךדי טאמ' ואלך
ט תמהמ %,רג ז%מסי וזוע חלכה
נחבו"זי
נ ונשאר דעזף
!צ2ה חזא ןצדאהאחחןניי
קים לק
נתב רמאמיואלךולכה כמזאי
מלו מז~ך רבה
ת,טמיי
קיפא חלכהנרכלגמ_
זא רם פרבעזדח
ורב יהקו כטרכ טד%כהככרב
ובס  ,דטצק,צמ ר ףחבץ כתב דוא" 1הרב יעץ
מאר םםק !ץבא ,וחעצ"ם מצה,ונן מזךו ראן
לפני הדב .וטאנח ורבאואלךק"ל
"לכה
ו%כהכנבתתרלאמיי אבל לא כאביי ורבא כנגד רבם.
אבלברעמ פרק גיר הנשה בלובן שבוצך הכה"א
מהרא"ש והתוספות נראה 4המך שפכגך כאביי
נגר רבהרבו .וכן בתחלת סוכה כרבא נגד רגה
ובו ,אבל בפרק המריר כתב הרא"שז"ל שנסתמוך
הגאונים אםיובן וה גם ק ננגר רבה שהוא רבו
של אבף ורבאחיזלינן לתומרא .וכןלהוכ,יי4ר וה
טאסרו
מ;1םהיו 'ש תוו%ת ליע ההלכה
ככץי
:יה הלכה
בסוף גיטין עלענץ רמבטליק קלא אם
כרב ששתכיון שהיהשוכן בנהרדעא מקום שמהאל
נראיתא בפרקנני העיר .ובן נווב רבינו שמשון
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בספר0יהותכ'מה"'נותהנרלותההכרתיות לרעת
ררכי התלמוד החא 4רע התנא חשעמורא כר החא
ונאיוה זמן היו ונן הלנה נרבו סשחולק עליו
תלמה-ו בחייו ,חוץ מל עשבא עום ר' אליעזר
רבוכראי:א בפרקכיצד מברכץ ,בעבור שמצאנו
אותו נוטה לרעת בית שמאי כרעת היושלבו
ובפרקר'אליעזררחולין .בהלכות גרולותו"ל
ה,רבוב"ם פסקו כרבאימקנחיבכותלולא בקרקע
ור' ורזיה הלו' פסק כרב פטא משום רבוזראה
;,חא ,תע'מב,ז"ל הטיגשיוכי רבא רבקה ררב
פמאואע דלכה כתלכרר במקום וע-ב .חהרגוב,א

.
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ז"ל כתב ראיכ,הא לא אירא רבבהרזי לא אכחינן
הכי ,דהא רבנחמו רבע; ררבא שפלו הכי כל
נשלא וילזה יה2בלסנירבנחכעק"ל כרגא ,וסימנא
רבא
איכא ב5להא רכל היכא ראשכחן אמר
לרב נחמןדחשבינן לק;היכףריושבלפני רבו ולא
ק'.כוא ק כווויה ,אבל מ2נהלקו שנע;ם כשני
חולקים בעלסא הלכה כרבא ,והנא נכר ברב 0מא
שנחלק על רבא וזוא 4סשר רכיון רבתראה ק"ל
כוותקק .וכןדיא"ש פסק כרב פנא רבתראההוא.

יה

ונמוטידקט'רו

ן רבו כבוו
בהלכות לאבורם ב4יו

שאבורו הלל אוכור בולא אע כים פועובים פוסלין
את המקוה סיח"ב אדם לומר בלשון רבו ,כבוו
שפיחש הרמב"ם ז'? משם אבות'ו ני שמעיה
ואבטליוןהיוגרים ולאהיו יודעים להזניר בגרונם
הזל'א ובמקוםהין אומריםאין .ועור אמר 'ש
כר שפירש סאמרוהן לא הץביו"ר ,ופרש"י בט"ק
רשבת אינו לושין בושנה אלא לשון תורה וכך
שמעהמפי שמעק;ח"בטליון .ובעלו:ערוך בערך
24ון סירש שלא אמרשין לונ אלא הץ בלשון
טסוהרבינוע"האובלשון שמעיהואבנשליון .ותימא
עלבעל הערוךכילוג שמןלשון תורה החא ,וכן
בנבשזים ברעבשומרון כתמנולשון קב ורובע הקב
חדיוניםוגי' (ט"ג  1ואלוגורנ)יןוזין בה"א ולא
ב14ל"ף ולא בחסרון וכו' ,כן בשבוות עצבום
היו מקפק-ים .וכןיוב'
ם
י"ג שאכלו יודב רב כפרא

כי.

וקאמר לשעם

רבינא לסועונ) איוזמר

י
'
נפקא כמנה זל
טו
לנ
ירחיב ארם לומר בשם ר
משום
א.
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עם בנו,ורש"י נשמינ' 6ח הלנו
יוחנן הקה
בן*'יוחנןכימחי גמו .ואץ וה רוחק ני אולי
וה הבן מתלובן עור לבהטנה או גרוליוחר11 ,
אולי נשארלובןלוקנוהו עםבנותיו שנסוארו לו,
כמו שראינו סואמרלר'אלקיר אם משוםב:ייכו/
וראינולר' אלעזרשז.ע
;לובןשנזו ר' פרה בשם
קנו .ומה שאמרנוכי בשמות ההכמים ר,גחיו
נןוה מצאנובגמיא ריומא שהר :קורא רב חנן
4ישזבר רב וכרק:בן קפוטל בפ"אחע'ל רבשי(דא
בגי"ת קבוטל .ובירושלכמ כהנא שאמר לרב כיה
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וכן בפרק קמא רבכורותובפ'ר' ישמש1ל בעא רב
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