ספריוחסין
מאמר ראשת

אתחול לכתוב הרורות ב"ה שוכן ערבות
טהיצירה וער המנל אלף ותרנ"ו ש:ה.
כמו שנראה בהורה( .יכמו שכגר אמר:ו לעיל
בסרטות ובפ'רוש) .והרמנ"ם בססר שהטנ פרק
ט'רהלכיתמללים ומלחמות'קם נהכ אדם :צ)ווה
ששה מצות .על עבורה זרה .ועל גלוי יריות
וש"ר .ועל ה:זל .וברכו :ז7ש .]:ועל הריניס
וכו'[ .א:ס"י:מכולןהן קכלהביריניכ,כ,שהרבינו.
יהיעת נונין להן מכללדנרי תורה יראה שעל אלו
נצסווה .הוסיף לגון אברכון ההי שנאמר אך בשר
בנט)ו רכוו לא האכלו .נכ!צאו ו'כ,צות]י ובפ'
גיר ה:שהסוףרף צ"ב ,שלשים מצות נצטוונני
ן נותבע כהונה
נחואיןמקיימין אלא שלסךה.יאי
לוכרם,ואין שוקלין בשר המתבמקוין ,וזזחת
שמנברין את התורה (לץ שם ביקל'י) ,וכן ז'7ה
הדבר עד אמ-הם .בא אברהם נצסווה יתר על.אלו
במלה  ,והוא ההפלל שחרית .ויצחק המרעע
הננרא'
היו'
אחר'
מעשרוהוסיףתסלה לסנות ( ,ה"
תסלת מנחה) .ויעק 3הוסיףגיר הנשה ,והתפלל
ש-ביתי ובכ,צריםנצכוווה עמרםלאביו שלכתיה
רבינו) במצות ית'רוה .כעד שבא משה רבינו
ונשלמה ההורה עלירו] .ובפרקעושיןססע ארס
הראשוןחסיר גדול היה ,והתענה מאה ת)לשיס
ש:ה דשניס שפירש מאשהו ,ונסוף הליר את
שת כתמותו שקודםלוה נלדורוחעושירץ כה)כבת
ורע לאו:סו ומהושלח הצדיק בנו של חנוך
הנהסך לאש מנשר נמי הקבלה כמו אלקהו ל'ל-
כמו שאכיץ התוססות בפרק אלו טרשות כי לקח
אותו אלקים וקרא שמו מטטרון .ומת שבעה
ימים קירם הכובול רצה לוב!ר כותושלזק הצד'ק.
ואו נחבן ת"ר נטנה.
מהמבול עד מולר אגרהם אבינו ראש ההקס
אבהמוןגוים רצ"ב שנים וכשהיה אברהמ אבינו
3ן כל'ת ש:ה וו)רה שנים קודם שמת נח הקה דיר
הפלגה שנתעעבו בו הארצות ללשונותם במוףימיו
ומלפלג כראיתא בפרקקכ,א רשבת ובסרר עולם.
ונקרא גםכןסלגכי ממנוואילך פלגוחיי האנש:ם
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ונאהיוחייהםני אםחצי ימיהם של הואשונים,
וגם הוא מת נחציימיו
ענר אביו ,אבל שם
בן נח ראה'"ב דורוה עד עונתךליעקב ,אבל עבר
בן:כרו שלסוכ) וקה 7ער:ו,נ
ו שנינ) ליעקב ,ובעז
דינו של שםגורו על הונות שנאבור ויאמר ץ7ורוה
הוצ'4ווה ותשרף כראיתא בע" 1ובס:הדרק
ונח מת בשנת נ"ח למולר אברהם ,והם'מן
נהןההאב'עז"להיהאנינו אנרה'נןנ"ז נשמתנח.
אכרהם היה בן צ"ט שנים ,וש הקץ
שננתמי
ני
1ס
ה
סרום ומהוא נ"א שנה אחר רור הסלגו7
וקרוב לנ"ב נמנוה ,אבל זנוער ז7י]1זן וע:ז 7אוקת
עסובה אחר ישוב ג)דום ווה שאכ,ר אמלטה נא
כמסמרנ'זו שנה כדאיתא בפרק קמא רשבת.
אברהם אנינו שיו השלום שמרכל התורזה
כולז ,7כראיחא
שנאמר עקב אשר שמע
בע
אברהם נקולי וע
כ'מ"
ור משמרתי מצותי חקותי
ותוחהי ,וגמרא רעבודה זרה שלו היה ארבע
מאוהפרקים וב:שיק אמר לז7כ) ז7כוכווגו 7סז:מכור
אבווו עירובי חנשילע ,ויש בוה סוד למה לא
הוכיו מצוה אדות אלא לומר שהוא ע"ה הודיע
חרתם העלם. ,שנא' הרמותי ליונו'קונה שמים
וארץ ,ואםנן לא קשה מאמר אנרהםקנין אחד,
שנאמר קונה שמים וארץ ,שהוא הודיע סזהם
קנינו של הקב"ה-,על דרך שאקדו כל האומר
ויכלו דע)מים בלל שבת כאלו נעשה שותף
להקב"ז שז7דחן העולם הוא ע"ה ליכוי בפי
הבריות כראיהא בבהאסית יבה פונעת מלכ' צרק.
אע'ש שבגמרא פסחים על ענין הושע אמרו שם
שלט.
הקמנים קנההקב"ה ולא זכרו סום אברהם
אלאלמוכוים וארץ אמרו קונה שב!ים וארין .עם
 %חה אברהם לימדולבריות .וכבר ידוע כי טעם
העירוב משום זכור את יום הסובת אחר שבא
להשכיתו ,כדי שיברור מנה יפה נם לשבת .וכן
הוא שנשנח חירה) העלםנפיהנלוהונירו אברהם
אבינוע,ת .ובבראטרת רבה בפרי)ת חוורותעירובי
חשירות והוא נם נן עלא יוציאו מראת
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לושווז דובים שהוא ל'ההודיעטיש ק,ז כעלם,
וקוא בקחררא בכוצריס ההכונה כרי להוד'ע כתמ-
התנועוחעלהיחץ -ההששוןוני הוא בראם כאשר
זה גלף בסטר דבר' היכרם לנוצרים ,חהו עיקר
התורה והנכדם ,והוא עליו השלים הקן ונץ ג'
תם5ות ,אלא שבתורהאינו מפורש כ' אם חסלח
(יחרחלו ,ומנחה ליצחק ,וערביתליעקב ,אול'
שאמרו
אחד מהםיוודזרו כן מדתו.
ככילאברהםוריוכואד במנהה ולכן אמארל
ו"שחקן כל
אחך תפלהבפני עצמה ,אנלכיוןנישמר אברהם
אסלו דבר סשרם ,נל שנן .התפלה טרש 5ה
ורקר בחורה ,וכןברעמ סרק אמר להם הממתה
כות ,4וסוש'ק
צלוחקק דאברהם מנ' כעעדוי
תסלת המנחה שומנה מחשףדיום ,ואכרהם שהוק
והו מקרים מתחלת ומנה ,ער כאן .וכןה נראה
שמגחה
סרווד שכריש למתמלל מנחה נדלה
"כלז:שנה
ר4עה השבזמןתמיד שלנץהערבים
לב
אש
חוו טערב פסח .וכןפירשבעל הערוך כי מנחק
למד מאביהם תפלת מנחה ,ומה טשמרו לוהוה
ראברהם פירוגפ המלוה ז:זובות כלם ולא ו:וכ'ר
אברהםא4אמפנ'שהוא וזההב'ז ,בערךשחר.
ורב צמח פירשצליתק:דאברהםתפ5תמוסף שוץא
גםנן מתטלתשחית שת'ק ,ווה הסירתן אימ
י ברחנינא אומר
ניבסרקאיןעומדז אפלולר'יס
שתסלת מוסף לא תקנו האבות .וכן ברעמ סרק
חפלת השחר טנהקתקן חפ4זמנדשה .והא דאמרק
דאבההםוכו' ,עןלומרהינו אדו שתקנה
לח" ונראה יוחר טוב כמו שפיישנו ,ונחנו
'צהק.
סימןלאלו השלשה תסלות השת השנוק מהאנות:
ב/ך ,צ:,רם ,ע'רנית .והוא עלץהטלוםהשה
לנח אלש שהמה עשהה דורוח נגיהם שהמה בן
נ,תשנים כשמת נח כאשר נרזוה בפ0וק כמו
שאמרנו ,ונלר נ'צשנים קודם תשלום שנ'אזטי'
מתוהו .ומאז החחל לררוש החוהה רצונ' לומר
כשהקהבן נ"ב שניםי ונחבש בכוחאובקררו עשר
שנים כראיחאכסוף פרק המוכר 4אע הספינה עד
י
שגרשו מט5ניתו ,אנלבן סלש שמםה
כ,
אתבוראונמנע עק"באהיר שמע אברהם בקל'
כמו שדרשוביומא ובנדוים .ודומב"ם וץ כתנ
ב מדע כיבן ארבשם שנההכיר אחבוראו ,וכגר
הטדגעליוהראב'י והר' כשמההכוץ,אבלבבראש"
ובטךיש חדת אמרו ל'כבן שלש
רבה פהשתויגש
שמס ,ושס בכחאגשית רבה פתית תילרות גח
ובמררש חרת גם כן אמרובןמ'יז שגה טחיא
שנת הפלגה הכיר את  .והרמל"ם 5"1סכאן
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כי התזדל בן טלש שמם ונשלמ יריעתו כשראה
ההט5גה ומ נטלאוכוקושיו של הקב"ה בשנת מ'א
למילרו .וכשרוהבן נ"ב שנים התחללררוש החורה
כאשר אמרנו וגחקים ואח הנפש4גיר עשובחרן,
היהבן שבשם שנה בברתבין הבהרםי חד4שע
ונענשעלוה .וכשהק:בןול,ה שנה אמרלוהקכ"ז
שהגא כוחקללכתלארץעמראל כר4והאבגא'רעולס.
והיה צנועוען סובה ורוח נמוכה ונסש גמסלח
וגריבגדולאשריו ואשר'בניואחדיו.
לוך שנים לאברהם ,בשגת
יצהק אנינו
וי*צ.הה ונעקר בן 5ץ שנים.
נח
שחי אלמם ומ"
[הגה"ה .נעקר עדזקאבינו בהר הבצרה,וכ"סוהת
בי הכל שהמקום שבנה בו דוד חשלכ?ה כנהו
אינה ,הוא המקום שבנה נו אברהם הגעבח
ועקר ע4ו 'צו:ק .והוא המקום שבנה נו וח
כשיצאמן התינה והחא המזבהשהשיבו עליו קע
והבל .ובו הקמב אדם החאשון קרבן כשנברא.
ומשם נברא .כך כתב הרמב"ם פוקשנידהלכות
ז הבחירהולצ .ובפרקהבזו ש'בימוצהוכקשו
בי
התוספות מספרי נ4רבקה היתה הץ 4ץ שנים
נשנשאה קוחק ,אבל בסדרעולם אומר מ?פואש
שנים והמדרשים ח4קים].
יעקב אמנו נלד לשערם שנהלהשחק ,שנת
שניאלפים וק"חליציהה ,והיה בב,ץ
פל
נ~
שנהרג
שם ועגר .ומבניו לאירענובאי וה כו
ו,
יל
חוץכרומף הצד'ק שהיהיעקבבןצ'וו שנה.כוצר
כשנכנםיעקב במצריםבןק"ל שנה או היהיהקף
בןל"כו שגהנכיצא כשהקה בן צ"א נ,ד יוסף,
ואו נשלכווהי"דשנים שעבדברז,ל ולאה .וטדדך
סבהע נלר לף כשהיה יעקב בן ל'ו שנים ,ה'
שנים קודםשנולריוסף וכן נרזיה כורברי חככרם
יוסף הקהיעקבבןצ"ו שנה,
יכיצר
0ישםנלי
ועוד שששנ
שעברבצאןלבןהרי צ"ו ,ובדרך
ער שבא 4שכם נתעככ בסיכות שנה וחשף
כי
ש
כ"
שפירשחן'יו"ל שס מהפסוק ,וא"כ בשגת צ
ליעקב באו לשכם ואו לף בן שג'ט שנקיא
אוי חרבוע5ינו"41 ,כ גולר בשנת סרויהקב
ליציהה ,ומת למ שגת
שהואפגי אלפים
קוצז'י
ור
ב' אלפים של'אלקני
שהיו חתוק'ע שנה .וקהת
חמה קל'ג שנה .ועמרםק"לש':ם ככוו זקנו לף.
והוא אחרנ~ארבעה שמתובעטיו שלנזוומובניסע
ועעי וכ5אב שודה דומהכלולאביו דוד .
השלים הוא השביש 4ומת
מטה רניגו
הקדחשים .ג'וםדעיבה נלר אדו5ץ שנים5פיהת
לוי ,ש:ת אלמים
*צוה ,בזם רב"עי
שבעהיכרם ל-%4ר שלגש שוךתכיו:ים כ4נמר כתנ
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=ש ,9וק ח א משק שהק מאתים הו4ר
רב' אברהם בר חיש הס:צדיי
) .ובירע
פוארבע כשרת שנה טלגלות מצרים נטנו כרתם פכים ,ונן סוסשהיזביטייעקב ,וכן אמרו העש
שנולר-מזזע.וכן"סכימונל דנכר זששומות וכן בח 9ץ אם אק עשעא ז19ב ה %מתאיונ סר צלם
בדבריהיכרם שלהם ,ההו סיצחק כי גר קזקה מעיקהם דק את:ו ,וגגראטית רבה פה4ה כ) את
ורעך ,וכן בהרגום ירושלבר וכותיב בני עמראל שץ במרו רגי יכ
ר חלפתא 4צמר בירן'תן
וטוהבבני "שראל דתעובכהשרים תלתין שכופ~ז למצרם בלר,ובעיק,ן טתשכןשנותי פלאיב
ובהון %4מליבוו ארבע מאהטעין וכן הרגום סרלג
שנה_בם"קדכתובות ירוש~ןשכישהרבי'תקן
וה בס"פ תורת ארם .ומעב בספרדביי היכרם
עלההרים משוורבזכותאבהן בששהותשעיןשנין
וא"לנס"יו כש1זים ועשרשניםכמניןרד"ו וכיון לנוצדיםה"מם נטונן ,ני טשהנתבו ומ איוב
ק בשנת שני אל0רבו וכו"וז .ההקה יצשות הוא יובבבןזרה מבצרה מטלכי אדוםן וכן נואה
שמלריציז
ב,צרם בשנת.שניאלסים ותט"ח ל';ררה שנת'י
ו קצת סד0י דומב) ללסוהיו כערע אברהם הוא
ימחער כרשז רמ חץאחטפידי ובל"סוד עלם
וחסץו א'.4סז הלרד וצופר חשיהוא בן ברכאל
ודי4מההשני]שהיו במר:ר השו נץנוז שששו הבהרכוכישפהת רם טורע אברהם ,וגםהיובירע
ןבערביא ושבא ובארץ אדום
שנ' אררימ .וח;ו שצוה הקב"הויש4ו את המסח עשו והמז4רובפיכ
בכיעדו וגו' .ורבי שטעץדוראן אטר שהשו שנת שהשו ררוכרה לארץ ע4ר4זל חאל"פ שדע;רגום
י" 1למנין ר;'ד כטרצחו ממצריםשהיזויגת 4ח אמר נ'44ץ שץ ארמיניא ניהא זוץ יון ,ונן
 ,ושלא היתה אז טעובהה .ובפית 4אוניים שקברו הואבקהמינטינהלא.
לממן
בה4רע'זיר חל,ונ"לכפיזיכ)0רא שז;ה; בשנתיץ
ההגדה
[הנהה .אמרש"שוהאיובה:קברבקתעכונכוינא
תיא משברת ,כי הטלר ביום ג' הנומן ג'א הוא איוב זל אוצ4ר"י4גיר באלקושמנבוינה שנת
מנסד' בערב וואש חדש בי ה'
תש"מ
וםוברת א' כרתת ה0ץבן לי ה" ,ועגר אלה בן
הדא"
ע
מ
ז
א
ה
ת
י
ה
ה
ה
א
ר
ה
ו
ד
א
ם
ל
ו
ס
ר
ר
ס
ב
י
כ
א
ת
נדאי
י ועבד אלהבןזיר עםנ'אלסים אש וול'ק
י
עבאס,
כי כבר עבר~כע האמב בסכת הברד ,שנאמר כי אניכישוכו ,וט-וג הוא בשער ה:קראאיגריקאפי
הטהמרהאביבוכל שנת"' 1פשוכזה תקופה ה
י המלך הנקרא
מאדאבליטבי המון אשד ליו עשה אאו קייג
ביום ב' של ממת ,אע"פס"אימ קשה זה
קת4פז%שץ ,ובא ל'ב ש:ה לבשות מחמר ,דוק
סיעסרסוהשו פשומה ,נייוע הוזו מ בכאנרם בת14יכה;ם ותנךכהע"כ].ובזמן משה נביאיט
י:ךם האמב הרש אז 1קודם ארץ עמראל ,כי שבינמהם חר4ו תקנה רביוץת,שיע קורן בספר
לפעכרם חמה חדשה במסה ,אנל כש מה הירה בשני וחכרסר ושבת .ומשה רמ:ו עליו
עהומרנו עלה יסה שא רה;ק .ובשנת תבית דשלום קבל התורה וסירוו1המכי שנהנהבסיני
טשלים ו4ש דךה כהשה נן ט' שנה ,ה4
ששה ובאולמיצר ובערבחץ מואב ,וטה ב:סרקה עלפי
דךא כ ביום שבה
ככוואחיובשנת הארבעים') בהרשארר בשבעה
בחרשהשלעש
יתורהדז
יוקןב,ה כרזלרשז בלר' ל
יה
נ4
רה
כ
ליצש קנלו ה
ימ-רבחציהיום בעצוטו של יום שנאמר בעצם
בז
עקיבא בשבת .ח]וא תקן ג' תק:ות ,ברכת הק דדום ז;זה ביום שבה .וע 4מרח4איד שאומר
נשלד המן ,ושההיושואליןודווסין הלכות פסח בערב שבה ,חהיתה ואת השנהשניאלפים ה]ס"ח
בפסה ,והקןקץ4מרית של 4זלשר חשק]כור כדאבקמז"אק 4שמרהואז ההה.
בתרא דתעניות .חהרטב"ם ו"ל כתב
 3כההל התורה כהמהנןפ'צ שנה
בדפורלקכית אבלות וכן בם' קמא דכהובות יזשלמי יו;ר,8
אנלח] ונ%ל בשנת %ץותקן עשר תקנח] כדאי;א בפרק
ובתוחת דאןם שגם כהשה'תק;
שבעתופיחכ
ית לעם מהבה ובדכת הארץ .ואע"ם שאמרנו במשח
י
ת4בעת צר המשתה .וכתב ספוו
דבהרא  ,רבינו ע"ה מולאתקןכי אם שלש תק:ות בפ' בכח;
וססר איוב הסתום נדאיהא בסרק קסא
כנמטו ש:ותאיעמשנננסוהמראללכוצרינ) כורל"קיןאומר שדובה הקנותוגזרותשיה ובפר"17י
הים
ני
לאהניא אלא אחת מהם ,אבלבמידש ל מעטח?
)) לא ירערו עלאיח ספר של ר"א בר ח"א :תכי
טצאולז הרוג)י שגזר שלא 'דליקו אש ברוטה יוס אחד
ולא
הרב חסחבי כ' בססר העפניר
אמרלא תבערו אשוכו',
,
ולפיחשבין זהקבהנית כוס:עו חלחפשויאדר דש:ח ב' ועברו ל
י
מ
ש
אלפ'פ שס"ח בים חסישי בשסה ולאבים רכהל .מאה שלכ 5מצות התורה קורא הקנות וגורות.
לחשבין דמ ו' אדר דשטהכ' אלסיס תפ'ח
יכ?
טהטהבר ומהתיעהי; משבט אמרש כמו שמפווש בדברי
א ע:ה סית מעה; רלה כסי ה:וכר
,שיי
 )1ר"ל ש:ת רארבע.ם אחר :אילח מצרים.
בש0ה ולא בערכ שבח.

יו

 .יק

.

ע

.

י. ,

.

ע"ז

עי

יציי

מפ.

י

לח"

חל באחר בשבח ,לא

"מיי

מאמר ראשון
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היבוס ,וט ננמר הה]ם טלאו"הלו בן נדאיתא
בפסחים שלאבירך ש המס שלא וכה לבן ,ורזזב
שנסזוה ה]ח4ע לא הוזזזכע'עמכים במצותד"ב,
ויצ"ר מק]ושע וסרחב שמנה נבעויםטהיולובנות
כראיתא בסוף סוק קמא רמגלה ,ושסט את ק4רז%
כ"ח שנה כמו שמפורגמכסי
ר עולם ,וטת שנת
ב' אלפ'םותקי'ץ ,ורבי שמעון בר צמח דוראן
בחלק השלישי ממגן אבותכענז הנבואה אמרני
שניםסושט והושע ,ווהאינו מ-אהנם' הקלה
בסדר עולם שעשהר''וס' לרעת רב' עקיבא .וכן
כפ' הסברא
גסרגל-ם כלם אנטרם
שהכהובויא
ה אחדבןמ' שנה
םפש
ילאיזי
שסואהסצהיו שםש
) שמ',ובכלב אמד חפסוק
ווהיה אחר לשסיםי
בפויוו 4שההה בן מ' שנה טושר שלחו כ!שח,
וכןראוי ערחמז הזושע קוזב לוה שהקק בן כ!"ב
שמז לא שנים ,ונןנפי ממן הש~ 4מאות
שנה שאמר יסתח יוצא לש סדר וולם זטז4פנו
ההושע כ"ח שנה ,והנדסח כרע וחשקהשו זאת:
ההושע כ"וז שנים ,ווה לא נודע כי אם כ!צר
הקבלה אבל הסאר הוא בפסוק :עתנז %מ' שנה,
אדרד פ' שנה ,ת4מגר שנה .אחת ,דביה מ'
ש
מז ,וגלותמדעו'שנים ,וגדשומ'שמם ,ואביכלך
ג'.
ל'גשנימ,
נ'צשנים ,ונלות
סאמם,
עמק שנט ,הה שלש סאות שנים ער טתח
ל'כ .מהמשנןדדה שניםבגלנל ושס'ש בש'לה
ער שמת %ל.
כוהושע ובכ~ם נלב והוא
והזקניםאיקחב
ליבפ-קכהןגרולונףר .וכן פנחס
א
היקר ,כר
עדע '5הההןניהיו מזרע יותמר והוקנס שדיו
עלי ,אלו הן הוקניס 10הארנו ינום אחה
קשת4ע ,שמט את'שראל שבעה עשר שנום לרעה
בעל סרר עולם ,אבל הז לא נוכר ברש'" ולא
בכ!מרשים .וכן נראהכיעחניאלבן קנו אחי נלב
הוא מהוקנים אבלנם ,שטתו בשמז ב' *פים
ותקי'ג התחל עתנשל נן קו 4מזי כלב ,ועופסו
את ע4ר%4כו' שנה והוא בקןרין שליעבץ ,כמו
שאומר בו%מוד רהנה לומר עתמאל.ב!קנו .ובשנת
שנ'אלפיםותקע'צהתויל אהורבן גרא בן היכרני
ושטכו את ע4ראלפ' ש:ה ,שנשלכ!ובשיזוזרנ"ג
ליזררה ,ושמגר שנהאושה .ידבורה התחלה שנת
וש"טה אתיסיאל מ' שנה .וגרש!
*
'י
חרנ
ה.
שנת
הנתש
ופסט מ' שנה ,והוא יו
חיפ 2ג' שנים.
במ
התח*

"י

שיב

לי

ותיע
",ז

יי

יאי

יר

תהיי

שולוי
ת
יפיסקהקיאכיוכל
ינר
וא
י)

שו= ,יהטמת בא שט
ניבכ"י שלפמרזלישויהכחיכ 5ס' שלם ,הררת
הם,

יתכןלהר=ת~וויית

לץ ,

ה

ותוחבן שאהנ"גשנים,ושיר הלעדי נ"ב שמם.
ונגלעו ב' שנס מן אלו הס"ז שנים ,והתחל
יפתח שנת תשל'ט~טיה ושפט טוששנים ,והיה
סנינכנסולארץ שנבשו ארץ סקקוןועוג ער יש)ח
ש' שמם פחות תשעהשנים ,הה הוא מה שאמר
ישזחלסלךבנ'עכין ש' שניםסישבו באדנון עד
עהה ,והתה*אבצן שהוא נוט נדאיחא בסקז

המוסי את הספינה ,וכמו שהרגם הודגוםברות.
חשלמוןהחיר את בועו רמתווי אבצן ומחו כל
בניוובנות'וי ובוקנותובןפ' שנה לקח את רות
בתמ' שנה אמה פל מלנות,שהיזהביכר פלכאה
לצדו בכסא מ*כה עם בת שבע ,וש חז כפי
הטררש .והתח* בשנתתשפ"ןהיטטז' שנים.
וחש"יפ"ברברי הימיםכילפי הנראהבועו ודהבן
ש' שנה כשהו~ר לעוברומשבוו ש רותמיר טת.
סושלפוןאביו מת :שנכנסו לארץ .אבל הדאב"ע
ס!' כרזת.כי היו זקנים שלמון ובוקץ ועובד ושף
כשה*ירלרוד .ופושו חככמהגוימכי היו דהית
אדיים בינקקם ,אה 4לקחר כוו,ככ!י י4:ראל וכן
כ!סתבר .שכןראינו ביחוס עורא סתלנ  '1דורות
כשוחיטוב לאחיפ!וב בטפר עווא וברברי זז'כרם
הזכירם .אבלבכאן הוא קשה שלא ח!ר בשום
מקוםלהוכירםככ!ו בקקוס עורא ,וא"כיההה בווות
המשמחה הקרושהדרה:סשכן אמרובעל' הקבלה
כ' עובר היה ת' שנה ,ורות ער ומן פלמה
נראיהא טתנחומא פרשת ויחי ששבד הקז 'וחר
מת' שנה נסו שהוא בסטר קבלת החסיר ,וכן
סרשתויהי ,ואחראבצןהתידלא.לןויבולוני
בנ'י
בשנת השל'ב ח4סט עשר שמם .והתח*עברון
בןהללהסרעתוני שנת אלפים ותת"ב ושפכו ח'
שנים .ובא אחריו נמכת4ון בן טנוח כע4כט דן
טומו הצללפונית מורע יהודה ,חהתחיל לשפוסן
שמרושלכר
בשנתתש"י ושפטטירים שנה.
שבמורא שלהם נמצא.אל"
טושפט ס' שנח
אומרים
ואסילולפי דעתםאינם איאעשים שנה .מהשמרו
הוא שפט כ' שנה ואקי אמר הסתוג מ' שנה
מלמדסואחר סותו כ' שנה המה להם יפלשחים
מחר מקנו והוא בדן .וביכף פלגש בגבעהדיכו
אעמ מבניכין ,וער היום
לאייםללרובוניא"ז
לאידענוהיכן הם שלארצו להיות במלהמה עם
אודהם ,אח על פי שבהאשונה היו במנין עם

א"

אודזזם

%י

*

ואחךו

ה0קנל תורה שבש פה
הנהן
והתתלהגר
 .ונשנה ההש
יהת?
שנת
מפינחם
שמה %הנגא לי
"וזלי שסש את
הש*ם
יו,
נלר
שואל מ' שנהבש*ו וסת בשסהתת'ע ,ובשנמ

עיו

ספריוחסין
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ההשהעפלהמותגד%ות בע%ם משנשבההארון,

וסרר
1!32,אל הנביא שע השלום התהל 6שפוט
את ישואל בשנת חהע"א %6ף דם"ושף ,נשנת

.
ט,אלט%יוחיפמיא שנים 0תיתא סזמוו"
ומה נשטזהתפ'יז בכ"ת יברם4יהי בהשה כפי
הקב6ה .וטל

שא %שו שנים ש 1שטת ,%א %רסחש
ו'? אמרו מ בשמו אחת טהו שממ %ושאל,
ודה וד'
מיצשץ בשנת בב%ת
אע,וזכןך שמי
" נתכווא
חחצס טת שמת %קודם
פת1
ה1ב רור ד' חדטים עם
טות
מ
שמו
ושטו%4בעזר.
יז היו
אק
או
ים ושמה
די
את
פ14
אל
וצ
ט*
ואחר עטלק נמרד שמחאלמש
י שמשניםבסוף
י בן לש שמה דוה שמו%4
ובחים.וכןנרז"הכ
לששמ נשסשה חנה
משמת ע ,4מ ע4
ייה פ14תים שהקז '1
חש
6תהפ ,%ונשבא ארהץתמ
שמתשי באלנית שכע1ומירלקרית
ידקשדה""םיםוהא
הכתוב
דישםקגמדינ) שנה כטו
קה
י
0
א
ש
עד שבארוד ה0לךלירח4לים ומלך ש ש ע=ל
ו"מנדב,הושיופילו הש1מם
ה 4%בעמרולבי
שבעהשניםושפי :חדפרם שסלךבתמין נשאהו
י"בוחצז ,ושרהו'חדטים שע1ב בשדהפלטהזים
גשנים עםהל"ט הוי נ"ב שנים 16סואל
הםי'
הט מהו עא %ה1מו%4
יוסף בן גמיון
לאפ
וישנה ,ית שגים
עשףם
שאמר ני סא%
ביכו שמו%4ה1תישנ,ם אחרו  ,ווה אע 4בשר
מנין השנים משתח
שאטרנו ,ועוד
ערר'שנים למלכות שלכוח אימ אשפר וזמקו
בכל ,ונ'ש 5אטמ 5כ~עשה ישו
רבותימ
ותלכרדיו שכתבוכיארבקמם שמתכלך ש4רל.
רור הסלך התחל טינוהו סשנת התם"ר

ני

יל

י

ני

4ה"4 ,ילז  %ש"6מיטיח=ש,
י טק "שם שמחי
וק
"
=נו,
נד'
םכלך ,והחאקכלכע1מחשלובית
ששאלו
יה
ששיל

והטו המקבל חששי מצדכהמה קהושע פנהם שי
שמה%רור ,והוזרבו של רור גם כן 0סיבושת
בן עא%כרז4תא בתילת ברכות ,וכן אווחופל.
אבלרנו בפרפו והקץ עירא השירי הכהן ונתן
טעשרותיו %אלכהן אחר ן ואסרו שבעבורוה בא
י רעבביכר דוד ,והוז קעא
רעב שמוססודוי:
ןוהיה
ש וכסתהזנדאטזאבמוערקי
שמזמר שלמ יש1ך וירש עתתץי ווץמיב

*

ים

יזם

*

נח4תא במרהן שמ,%41יודסלך ט' שמזוהאומר ל"ישד שחיע
ת0ד הסנע

מש"

איי
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בשיה,ני בעמות ההשמן התורה חוץמן האם,
ומת שנת ועקנ"ר .חס התז1ל
לםלן ונשנח הד' התחל
שלסה הסלך
לננות הבח שנת חהקנ"ה ,ואו נשלטו ת"פ שמה
כשרצ2 14מראל ממצמם ,שבשנת תט"ח
ווהו שאמר הכתוב תדף בשמתים וארבע כנאות
שנהומ'י ושלטה תקצובע ונטלת'דים לקדש
ניבוז ה %ונח שמ4הקנו גם לחרוסה .ורית
בעל ספר הטצות מ שלמחתקוז%ושם4לוסטורין
ב0לחכהזובוטנולא ההץ כולהטה כז אם שלוט.
וכןגור שניות לעוית ,.ופרש"י בפרק עוט1ין
פסץ גם טרעלשניותלעריות כדאיהא בפרק קמא
דיבטות .וכן תק שטהיו ביטו'%יזזחטה ה%מ
בשביים שבשר.ותפישלהס
דרכים טוחףם
בעי
ם מוןשכלו הפיץתעדשהודרביעהראשוגה,
שכתב הרסב"םבנויךןבש-ק ה' ,אבלבפרק
ו
יבהאומרשלכ,ה אמרה סאסד אל תט1ע מוב
נו
נר
ט
,
מבעיו .והוסמא ב8יק נחנד אשת אחיו והא
הששחק בפוק שני רערובע בשעהשתקו שלכוזו
ערובין וגכולת ד'םיצאתנת ק %ומ'% .אדשרב
שניות שמא אחרבת ק %תקגה .המקבלהו'
אחיה השלתיולמהי,וכןהתו אוסרהי"ה
ל השצהת ,וההע דןהםיצאי סצףם והאה את
עמדםסטיתא בבתראפ'שכרני .והואקבל מהד
וביתד'נו ,והראב"ר ו"ל כחב שהקה התומביז
דימ שלדוד וטשזזלקרבעם קגבפו דרה יוחד
ו4י
שמההע כהשי.
הבל מאדוההשלוניוההש דצשק%
ליהו
א"
כעז'
דצ1כרני ,וכר לסית כוילה שהקהבים השמיני
טאההש מצוי שם .נ"גה"ה.
שק 1והא
ה0קנלא
הוזנהן נחששנחןבפיק
מנ
אש
יזיה רבהבר
אבוה4ליע בא1הו המעשה 44מר %או כהן מר
ערכאן] .ווה באכמידעת רבו' ז"ל בסרק ע1
נוחיןגבחואניו'קפלו העולם :אדם,סתושליז,
שם ,יעקב ,עטרמ ,אחיההשלוני% ,י,1
י %השז הסבהא אינו פנחסי %41יש
וריאעדץ
ו
קבלכשוחקה
השלוניקרובלסוןזכילכות שלכוןז שנת
התקם"ב .ויש סברות רבות בסרוימת כר דוה
א*הו .ונכתמעא -9ק המקבל החחספות האריכו
בוה ,ע1אוטריםשדיא מגד שווה אטדה 6שת
באגד הצה לומרלכרחז הת1עיםוכן בטדרנמתלי'.
והיאהה שדיא טתישבי גלעד שהא אוץ גד.
ואסרו סאאמו טגד
סבניכון .ובלבורוו פ'
כיי
כיוציאכישבנובגיכ,יח
ו וכהתמבי 6יכת הנהת
ןעה
יררשלכרהטה ובב' שבסרם ילקו
 .וברסץ ומכרם
בשני שב0ףםכוצימ דעמם ובפרז סשבנובניקין

ל"

עי

להי

יל

יה

עיי
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ש ושהוא עצמו אמראני גוגני ההםעצע,הועמוםוכרכהוהתמעבומןאחר ,ועמוס
שנמל בחלקוהי_זקד
בנקה של רזיל!1 .הו]כום רבי לוי בן גרשום החש הק :עמוםבלשונו ,אבלההיע הקה בתחלה שנא'
 %נהגו לומר שהחא תזלת רבר יק בדישע וכלם נתנבאו בימיו כמו
מכר'ע שהוא סנחסוכלעיר"
שנראה בנבשויםכיהוטוע נתנבאביכרעוויהויותם
סנחס ,חהדבר ננמארבתיקו חהוא עא במהרה
י
ג
ת
לנו .וסלוק %4קהו לץ שנת ג' אלפים וכוץ ,אחו והזקיה .הציס מובא בלברביברעוזיעקנל
שנחי"ן לכ!לכות יהושפש מ)8ן ההורםבנושל כ!וישע .העועיה קבל נועכ!וס והתנבא גם ביכה
אחאב ואז נראה כי קנל א*שע מאלמזו לץ -עודה ,אלאשעכיס נרצבאלסנ' !הרעש שלא הקה
וברברי הימקם נראה שבא מכתב מא*הו *הורם ככ!והו עדזמןד,וררהט בסוףביתשני ,שמתו ש
לשנת ג' 4לפים
ליצ'רה ,ביריט%ים חרז כעמאר המדינות 'והר מעשהז
ההושמש
י"
באןבל כבר נסקתרלוקבכיקההיסשאביוהדויל
םבן אחאב אלפ'ם אנסדםונטים .והששה נתנבא מום הרעש
בזעלא*שע זעבשו[ .ובסרר ע%ם כי בתולח שנאמר אתכר אנמלח.ינועו אמות דו))ים כאפד
לזזקשיר קשוח והצרטת זרד8ז
0לכות בן עיפסש בא מכתב אליהו שבע שנים נננס עעהה
שהש במצחותיהג"ה שנע) מצורע כראיהא בתוסטתא,
אחר שנגנז] .ונרזוה כי
הוחרזה כרכה הכצרשתי סקבל כרנצקץה דיזנבא
שנת ליצףוה .כי 'ולהייהוירע המהן
קבלו כיאלעמע  ,וט)יה בפסוקכי ז%עיע כ,ת ביכה'ותםואיע וחזזה ,ושםבזכע אחד חומכן
בשנתלש לכלכותיואש מלך ידידה שהוא שנח הושעוזמקבלוי"ב ,ועבים הף'ג ,ועמעוה ,
לא*צ'רה ,וא"כ זדהאלעיע אחר וחפטרס שנה וכמנה המ"ו .ועמוס הףה מתעע שהא משנש
י
אהדסלוקז%ההו  .וזוו בשנה ההא מתק:ויע אשר ,והה :ססלוסא פירהע קטיע הלשוןכ0
תלכידו בן ק"ל שנה .ומוה נחשה שאמה בוקרא רבה סרשת צו ,ועמעטה גם אבע
הניע
שהארך ימים אלה4ע והוא המק %התשיש ,אמץ הה)נבעוואחיו של אמצףה הטלך .ברכה
[ובסרר שלםכי שנת 29מר ליו4עמ
ה4האל ,הקק מומר מחשה שהא מער ההודה ,ואעם"י
שההא שנים אדצ -כית יתוש
ההורהזית שהמדרש אומר ל פסק את כף אשלח סלחתי
אלהמע ,ואם כן חהה אלישעלוו שנה אחדסלוק את כהנה וההז מכין אותו בלחי שנאמר נשבם
א*הו ,וא"כההוו-ע וזכרהבנו מתו קודם אלע4עי יכו ש הלה'4יז שוםפ-עמהאל ,פ%חת' את עמוס
ועודבסדרעולם מאלההוההההנגלהכנציבא כ,שהק ,וההה קורעלו פסלוסא שנראה טחדה קודםעציןה
ומ'ר יסחר פעם שנית ואחר כך יתגלה כטרבא בפשמהמסוים ,לא נר84ה זה כ!כרכה מ כרכה
גוג ומגוג].
לא נהנבאביכרעדזזווולת אם נמוש המרהש על
אל"טע הלנריו המובהקובכורפ' שנים,וקבל מוההובןימלא שהכהוצרקה:ובןכנענהעלוזלחי
ממנו לרעת אחרים שנתתהק'% .,סירעתי שנת בוכ!ן אחאב .ומ-אהבפירוש סדרעולסכיאזביכר
ג' אלס'ם וכ!'ץ *צ-רה כאשר נר4מה בפסוק נמו '141ןה ההה הת4ע ועכיס וזכרק ,דגממן מדאה
פ)שנשה)י .ובפסודם פוק4לו רבהם סתדהאלעיע אלודם ובש5הירסנהררין פרק ש ה4ר ,%4וא"כ
בן שמ0ו בבשן משבפו גר,
עמום קבל מהוסיצ שנת ר10עההקבלג!עכ!ום

י

ל" יץ
גרי

י'

אי

א יא

הי

גרי

היי

יל

יי

יהוידע דבהן המקבל היצעהמ קבל כ!א*נמע .ש"י",

וביתרינו שנת ג' %4סט וט"ו .חאי רעתי קבל
הכי בשנת כו"ו ערן א*הו לא נסה5ק
בשנתנ"
והההה:וירעק'ץ שנה.
ומשו.שמהרגבבית המקרש
זכריה המץ
ש יואש ה
י 5מיעיע אניו שנת %ץ
רב
גק
ה0לך
רעתי שנת ע'.
%6ףהרכיקץלרעתאיו"ם
אט"ם סאלעמערבו שלאביו מת במו
האחרנתענטצ''.א א*
ההוירע כ!ת קורם והוא המקבל
המטע הנבש ק %מזנרמ :שנת ג'%4פיםוצ'
מה שנת ק"א
קודם שמת עשרשני :טרהוש
ח0ףה קורםלו שנה אהה הה דושעויהכגמבש
ראובן ,ובעבורסרשבן התהל נתשובה זכה לצאת
מכגו כר שאמר שובה המראל ,והיו ר' נבואים

יי

יסי

 .המי

י)

עי

%אח ח"קאתחחרהצ'ש=,

מ מטו נ%ך בש" ע" "ש יע

נחהא

משת .וממ,מ מששה ש" *מ",
"
"ל תחש
וקמה חור מב העלם זץ.לי
זק "מש,
ה"עשי חטה * ממ בא"

חטח לץ שחםע מש מטה ושטט"" תת
נצר שמו משהן,
שמ הלצ
הה רשע ולצ וג
בטא=
בע=ק ,ויר שמ)
ש ה נמק
חע בח חטת .וצק
מ ל"ר מטה 6ע
אדמ*ם
טעם ששת עצש !ששש
שמהמי"
זחר דהף:
נשא

"=
ש

טיי
"%

יק

מי"
נייו

המי .יז

""
מנקשמשץו"טר"%תירה הםשיו
תיק=ה ק=%
ה ו" %ק %מתה 1את
"%ימיכך.
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צ,והטהיה גלות עשרה שבט'ם בסעה פשית
י'

למלנות חזעה המלך שנת נ'אלפיםומאחים תצש
יצירה .וקודם וה גלו ראונן ונר וחצי שנט
ונפתל' .ונחום האלקופר קש
הממצהוכן
ברה %שנז ר"ם ,וחבעוק שהוא נן השונכדת
לפ -דעת דההר רמש פושת נשלחקנל מנחום סגת
זי ובחוספתא פ'
רל'ר ,וחברוק הוא המקבלהי,
ושקבלכיבן היברפת שהחק:אלה:ו הוא כ,שקזבן
יוסח נראיתא נסרראליע רבה.
צפניה נתננא נימי עושק :בתזדלת ,וקבל
כו,זבקוק שנתר"ם והוא המקבל וד"ש ,ואויצתה
חולרה הננ'4וה .ונפדק '"ר משמתתז כ' קברה
בירוש*םולא ננע ארם בה מע%ם.
הנהן קבל מעפניה ו:תנבא מ' שנה
ער שמהרב בית רזממון ,ובו נשלם חצי הטמן
מהמקנ*ם הט ני הו4ו המקבל העשרים .והוא
קבל מצפנק :זךוב לשנת ש'4ווז:יההדי-בן בשנת
ג' אלפים ושל"ת .והס.מןשו"ז מעלפנ' וק~או.
והמ :ביוםראגמוןכיונ]כו' באב בשנה ראשונה של
שכוטה .וכן בביתשני ומשמרתו שלק:יריבופפל
פסוק של קללה בפיהם והמב שמ:ם את אונם.
ואעפ"' שח :המסוק שלסיר של יום ר' כד,שיתא
בערכין,חיואזברונןופ" רעושרוכןלנווןרוכהא.
וננרוך נן נרק] קבל כדרטק:ו בבבל טונת ש"ס
ב שנים אחר ההרבן .וברוךבן נריה מת בבב9
ונקבר שם ולא עלה קירא מבבל ער שכות בררך
רבו כראעזא במנלה .ועורא שה נשנת הו'
ל4ותחשסתא .ירעת המפרשים הוא ררהמ בן
אסתר אחר שנכנה '3ת שנ' ש
ישע
פן  ,ונלם בנ"נו נשטש סשית
ב"רש ארר .ובשנה האחרת שה שרא אדד
תשלוםשנים שנה לחרנות 'רושלים ,ועוד ח'
שמם שבמ בהם בית שמ .וידכך מת נרוך
שנת תינ *צ'רה ,וחי
ר זרובבל לבבל ואכורו
שעוראהכהן הסופר שקבל כוברוך בשנת ש"ע.
ועורא ההק חס'ד מאר ועמו ככהמה ,כך
אמרו על דלל 4אענ'ז א' חס'ד תלטידו שלק)יא.
א זשזק טובה
והק:ראו' שתנתן תורה ש'דווי
לעצמו מהפוב שעשה עם עצראל כראקעא בפיק
חלק  /ולכן נקרא ספר עורא ש שמו ,ש
נחמה ק הנלקז הנורא התרשתא שה.ה כהעקה
למנךוהת'רולולכ:עום הכדם של מלך /ובסנהדרון
פרק אחדריני ממונותכי זרובש הוא נוזמהה בן
זזכלמה .ואמרו במסכתא מגלה פיק ר' שהוא
מלאכ' שנעא עלענין הנשים הנכרות? ,ורא.
והוא תקן עשרת.קנות כראיהאבפ' מרובה בקמא.

ונית

ירכ,יהו

י%

ייז"=ל
יועש

יא

יץ
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ועוד תקנות רבותכיכעזכם תקנרת הם משהא ונית
רינו של עורא ההוהנקיא כנסתהנריהשהיןיו
שאמר0יוה האל
י
העטרהוהלניוהרעאטז,כדאכ.כועגאכיהביומא ובשץער מקוכה
גת
וו
הבנור
רי
והם תקמ תשות קרישות והברלות וכל טעשה
וחגי וס-ה וטלאמ ,אנל הולכות
טונ ,וסהסזי
סיזלדו נתלמור כמו צרת הבתי
)'ה:ר הוץרו מפ'
חג' מחשאר.וכן הערנ,י.לוחבריו ונחמיה האמור
למעלהי וההו נזר ש המוקצהחוץ כעטלשהכל"ם
מפנ' טה':ו כוחללין השבת כומנו כראיהא בפרק
כל הכ*ם .וכןהיו מכלל כנסת הגרולוה שריז:
ורעליה כ,ססר בגוי נוזום בענה ומרדכי בלפז
וח-ובבל החס,ד פחהק-ידה מבנ' בנ'ו של ק:ויכן
 .ובסנהרחן פרק דינ' ממונות כי ורובבל
הוא נחמההחכליה ,ואוכיימ כ' .ממגו קנא ה%
הוקן נשעו עמואל .אבלמן התלטור ננתונותאינו
מאה זה ,מ אם משפטק,בןאביטל אשתדוד.
ובירושלכף ונן בברזגןית רבה פרשתהזכוראלהים
את נח אוטר כ' דלל מצד האם ה'ה מקקורה,
ומצדאביומנממיןונן רב' הבא מורעו .ואמרו
כיאבוק'-ש הדופא היהבוטן מררכי ואנש:ר שנת
ג' אלפים וול,ז .ובנו אקליר"ם שעשה ההנדסה
ואפלכוו' .הפלוסוף ומרדכ'הי] שנים רבותיוהר
מת' שנה4 ,החא הנקרא במשנה בט"ו חכוד'ם
פתחק :על הקנים במסכהא געקלים ,ונקוא כן
שיידע שבומםלנמון ,ופותח רברים ורורגמן ומבע
זופלו לא%כהם במחוג רצה לומר ברכמהן כראיחא
במנחות פרק רמ השמעאל בעוטר ובשתי הלחס
ש"ה'3 :כה ז:זקשטונים טמןהורקנום ואעא:ב19ס
שודובסוףהחשמונים אחרבנין מת שמיח,רסג'
טאות שנה ,ופיוש השש שם זה כדדכי סוהק:
ביכף אדחיורוש ,אלא שהתוססות גפוק סרובה
מ)תפע נוהניצד חק :כל כך שנים וחרצו כי
המבינים נם?די קוד'ן לו מררכי ש שכ,ו.
ועור חורו בעלי התוספות לומר מ כוה פש~מר
פתזדה ש הקנש .והמשדה פל שלשה נפרם
שנאו לסמז ואטר  %לשנרו ,חש' 4סדצ141 ,
!ויבת' ,ווחםהו4ו בשנוז סננה ,והשנקז סננה
מם ,והשלעמי חשב באלינוולבנה .שז:ואכ,רדני

המי

,

.

ייו

עצמו כר4יחא בשק*ם ירושלכ,י ובכונוקות .וק
סירש הרמב"םוץבטיהש דנו~נהבפ'ה'רשק*ם.
והם ננסת הנר%ה שנקשו להרונ יצר הרע'
בהמלתם וכחלועימו .וקצ גרסא וכחלועין אחת
ו) ים"ק רד"ה בשייאברש ,והט הוךרו ע 5חסומח
 ,ושמקרק:ץ אעפ',
להוסקז עליו
בה ,כרא'חא טקוטי .

.על

פק"

'עב',

שאין

]3401-3410

מאמר ראשון

רוצהלימר שממו עיניו 'כר' יהחלש ליצר הרע
במ' ר'
פלא 'גרהבקיובות כדא'תא ביומא ,ונן
כרתות .ופירש רש" נקרובות אמו ואחותו אנל
מתגחז באשתאיש ובנןה.וא:י אומרסיועלרבריו,

ראמרינן פ' אין רוחש'ן גול ועריות סיצר הרע
מתאוה להמ .ואחר שמת יהושע כהן גך %ההה
כפיהנראה מרהע; עויא מזן גר %שעשה טוה
אדומה .אלש שנראה בססר שרא כי בנו יו";יס
וכןבנו של ההושע שהואאליטיב ויו'דעבן אלה)יב
ויומקבנו רדוע במ כלם כהגש גר%ס %א עווא,
שנחשה בתחלת ספר המדע כי עוהא ההה
אדל
ץ"גרול קורםשכועוןהצדיק4לנו נראהזה בשום
כ
ספרמדברי רדמים ,מ אם מורע יההשט היה,
מבניוובני בניוזיז; כרע גרול,וכן פיש רש"י
בעוואכי ש וזששה כהנ'םגרה,ם כוורע ההושע
טטעק הצרק כהן גרול ביכר שרא.
המהסגן או ר4הובית אב ל8כהן גרל ,כיהפוז;
כשרוז אשלובכהןהדיובו ונגראה על שמו כמו
פרה שעשה אלשר הסגן ,ונק.את ש מנשהרבינו
ל,ו .אבל עזרא הוא ההע ראש ל כלם וההו
הטקבל הכ"ב .וכל בית דינו היו קיצ וקנים
וה4חרון טהם שמעון הצד'ק והוא מכש הק"כ.
אבלרש"' הההכוטרירי כנסה הגרולה,לסוף ג'ה
פ"
שנ' נק-או שחרי לנסתהגרולה.ווהאינו נראה כי
בתחל'ה "2היה שסעון הצריק נשבאאיסכנרר מ'
שנהלבניןב'תשני ,שאו התחלו דגששרותוהואהיה
שכועוןהצריקהיה
נ'לזמןרב אהרההתשעכ"ג.
נביההרן פם'סא ובברואבשו'כתע רבה פרשתסיוו
לבני הפלגשים קורא אותו גביע בןקוסם ,וכן
בשזךגביע ואמראני הלךורן עמםונו',
ובגרבעןי
.
דלק גבי ה בן פסיסא שרוש חכם הההוההה
ו כרנא בשכונא בך ופשיכונא
והייו רקאמרלי
לעקכרמותך הזמר להה רופא אומן תקרא ושכר
הרבה תט .%הש אומרים גמה4רודווקוףוה.ה
עימר המקרש .וגביעבן קיסם טום חכם והוא
עע שקר בתה,יז דעשתיס מאן רלא התז התז,
כואןדדיה 5א כ"ש .וההז סעצח בשנה שממה
לאנפר אפריקה ,ולבנ' עשכושול ,ובני קשור,ה,
ובו?:רים ,לפני אלכטם'דוס מקרון .וכן נראה
שודה ברורו רבי רוסא בן הרכינס,וידה עו)ר
סש'4בע נואותשנים ער אוד ההרבן בוה הגלוה
בזנץ רבי קהושעבכוחיקיך עםרבןגמליאלבש-וטו
ההדגטובז0ץר' עקיגא ככוו שכהב דומב"ם ו"ל
בפירוש הנוש:ה בכגצוח פדק ר' .וכן טששז
ביבגוות 0רקר34טוןשהעיר לטיוכהזו ע~ב חנ
כי
חנביו כשאמרדין צרת רגח .אנל קשה

.

היי

,ה
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בפר;הוירק גמ אמר ר' 'הורה בן אועא' רורוה
ראשונ'ם ביה שמא' ,דורות אחרו':ם רב' דוסא .
והואבן הרנ'נם כדא'תא בסרק ג' רערית .ואס
קראו אחרון .וזוול'
הץן קורם ב'ת שמאי אץ-
כוה שהעיר ל חגי ה'ה קבלה ב,רו כי לא אמר
שיאה אוהו .וכן אמר ביבמות שהעןלו אח קמן
חריףיונתן בן הרמ:ס שמו מולכודיבית שמא'
ווראלו בנור שטן רצה לומר חרזו .ורב צמה
פירשבכור האם ,וא '%שרש והכי התלמודלבנור
האם קורא בכור שומה .וה '.שם עמו ר' 4לעוו
ק עורה ורבי עקיבא  1אבל משם נראה ני הה:
~ק מאר .ואם והכן לכוה המהו רועוסמות על
כורדכי שיחהה ש' שנה .והוא ר' דוסאעצכי בן
הרכינס שאמר רמ קקדרהבןאלשוי שאמר השבויה
אונלת בחרומה נדאץ;א לפרק ג' רעדויוח וכן
בומן שמעון הצדיק ה'הה אלסכנרריא שהאאמון
מנחע מלאהמישיאל נפלשכ'וצאי מצרים ושבען)
קתרראותשלזהבבבע; הכ:סת הגד%הוכו' נךאית'
בסוכה .וכלן נהרגו עלירי אלסכנרר שהש'ג להבו
קללתירכיהו הנב'א ,ועוד שעברו ל לא וןסיפו
לסיב בררך הוה עור .ואחר וה נתיישבה פעס
אהחקביכרחוניו בנו של שמעון הצך'ק שעשה

.

שם בית גד %ומובדעוהיוכל 4עשי משןיםדולכיס
שם ,ואונת:ן'םביום ההוא'ו:יז מובחל'"י בהוך
ארץ מצרים בכבור גדול כ,אהים שנה לטי רעת
ז-ומל'מ אנל טשוהכינלונץ הב'ההי;,ני שס
ברח 'הוגעעבן פרח'ה וכןבומןהלל,וז-י
ו :שכוע'ם
להכנ ',ק-ושלינ)וכןהיו כו4'2רם קרבנות .וכן ולל
הביאו לו כתובות גשההכ) שהיו אוכ,רינ) שה'ו
כוכער'ס וההירם ,וה'ה קהל גדול כפ4ם כיוצאי
כוצרים עד אהר הרבן ב'ת שני טועיה עלההט
ארר'ינוס ק'סר והרי.ם כילכו בוכע חרבן בי תר
כרא'האבגיטע.וכן אמרו שם התוספות ש:תעטבה
פעם אחרת ,וכן ברברי היטים מהמצרס.
ובירושלכני פרק החלל אומרכי השבומם קתרראוה
סלוהבוכו' היה אדד חרבן ב'ת שמבוכע 'ווקינוס
אביו של אדריינוס הרשע ,והוא החריבם ולא
הוכירו לאלס:נדרוס כט' התלמוד שלנו .שהונ,רו.
ושאו הההדש'בן ביתר ,ו4לנה עת'דה לחוור קרן
ישר4ל ער שיבאבן רור .והם 4רמריסכי שמעון
הצר'ק שמו שדו בן 'רישע נוע גר ,%ואין
נראה ,ה ביוסף בן מריון[ .אמר
אני
קראתי ק גורוןהגדול ,שועזתו הנוק אשר טמן
אלסננדר גקרא עירו הכהן שי' שם ].והיה
רעתדו"לכהן גרול בזבע אלסכנרר בולך יון
שדשינלדריווש ,ו4ע נשלבו כו~ות 5הסומר .שההה

.

פ.ש

"י

[3440- 3*50
12ן
ספריוחסיו
נירושלים והרגהע ו4ות כל
ג"ב שנים מסוף 0למת בבלוגם ארס)"ו בימיו .משנה סלךיון
ובסרק4לו נאכוךןכי שמע בת קל נ14ת ארנרת ודלו .הו4ו שליפוס השר שהרג אלה נ5שחע
מבית קדגעי הקרסים שנתבטלה הקרה ונהרג כרשראל בדרך שהיושוכורין השבח נמנהן אש ל
ב .וגם בא אלסכנרר לירושליכ) לכבשוו ויצא סי המעהה .וכן אואנטיוכוסהיג לשבעהנני חנה
ישיי
א*ו שמעק הצד'קלקן,ור 1והשתחוהלו אלסכנרר הצדיודם חדא אודכרתתן פרחה נ0שה ,ההדבהם
ותטהועבריועליו ,ואמר להם שצץרתו המו ט) 79שרברו זלה הצרעץם ההא שבח גרול (ישרזול.
לו במלחמותיו ונוצח .וברבר' ז)'כ,ים של כולכי ואו 4לשר דושע 4החכךד הו:ה במ:ות רצאה
הגוים אומר שהשה נסצחו השם שהציץ ,וקורן ששולח'י העלם הבא .ווה אלשר העטיש הוא
בוצרום
לו משוןיון טמר"א גראמתהק ,רצה *מר שם סהע"נזקנים שהעתיקוהרירהלהלכ,י
נןר' אותיות ונתן נירו הכותחם והרגו אוחם וכ,לךיון  ,המינוי"הן-בריס כראיתא בס"ק רמגלה
נמצור דהמר .וביקשגמהבנ.ם פילרי להם בשנה ובמסכתא סופרש כי כהבו חמשה זקנים לו)לכ,י
ההש שקראו אלסכנדרוס ל ש  ,%זמנו ההורהיונית .ועורכינס שבעים וקנים ופימ לו
חשיגו מן השנה ההש .ונרין התחיו לממת "'ג רברם .חה תלכה היה חנם חק0ירונוץ טתנות
מתשריכי מכפדו סתזלת אומונר"יכי הוא בחדש ונתה לחכמקם לביח המקרש .וברברי היכרם
תשר .ונן מיאה בתלמוד ונן נהנ רבינו נסים לנוצד'םשהיוש* 1מאותאלף ספרים מהחכסות,
ז"ל ני המנין מחשרהיה נענור וה ,והסנים עם תיאמרו חכמיונל ו)ספרם שישלך כלםספווים
והבל ,והשקר שהעהיק תורת הההודים האלהית ,
ו טוני; 'שראל ש ס' התורה שנות
והני נןיך
השמי0זה ובראתהעיםניח האיתנים [ש:ות ואז שלדו כוירלירה)לים בעבור אלעזרהעמיומוול):
אלנסנרר די;חלו שנח 4לף לצאת נני ישואל וקנים ועשה להם כבודגרולוו1כווונמכ,זזהגרול~ן.
טאוץ מצרים] .העינה ההש הש שט] אלףי
כ:ההיה שנה
) חאד)-ו1כות 4לעור היסרש
יבור למשק 7שר צבא
4ג
לצ4יזם ממצרם אז נסטר שרא הכהן דימופר אחת ,וכע4ח לננו קקורה ה
בעשרה במבת גחגי וזכרע 7וכלאכי ,ונסהלומ 7וביברוגאנקנורלירהילים ונדוג וגם בא אנמיוכוס
ן ונצהו יהודה ונש 0הל המרכבה והשברנה
נבואהכ,עשראל .ואו אלג)כנרר כשנסע כלרושלינ) כהךיו
צ1,אליוכ)נבלכוה,,ורוני עם כוקצת עעראל ,ומבני כל עצמוהיו מ היה ננר ,וגםהוכדף לו ה' מכהיהושעכהן גרול שנתחתנו עםהנותיים שהבךדום סוהקהריחו מוסרח כנבלהער שאנשיו ברהו מממ,
טז)והנהן ונחמיה סנית ה' ,ופיל מאלסננדר ונרר *סול בשרערלהו הצורר המבטל ברת מלה
סרנמ הנהנים חדשיו נית המקרש בהר גרירם ,ולא שמע ה' תפלהו ונסש משו א-צה וימת.
ואו נא יהורה וכל הדגץרש ויכ:דיץ הבית ,יב'4וו
להעפלתנןוינמ הנית
וצוה
עשם האש הורש לא מצאו  ,וקיאו 4ל ה' וחצא
אדו
העם
.
?
ש
ח
4שמ
שואל
ק
ל
ח
י
אזשסעת
שקמו 4הומןהאנן אשר על המובח ויהכו עצים ליה
הצדק ו4גטיגמס ד,לכןח וסיעתםנסי -מה
מן שר'אומן הננשופ ,והחצי אהרכבגלפו ודמ)מו ור,ו;י האג 1ההא ער הגולה השלשית .ובהעדינו
וד)קריבו וץלות וזבתים חרץ לבית ה' .וברו שלז)שכ,ונאיגזרו הגוקה בושום נשג"ז ,וביוע
כלבם חווךםובבית הזהכיהןחהןסננלט מנשהנן שגואי וביתהלל גזרו אפעו ל ייחוד רגיה ש
יהושע ק יוצדק נהן גדל .ואו צרוק וניהום שאר התקמת .יעשו חנוכת הסזנח .בחדשכסוו
תלסויאנטיגנוס הז *אש ,האה העעה החלת נכ"היוםבו .ושימו אח לחם הסנים רדליקו
הכתות שהלנו נזמן אנסעמס רנם לסקדש הר דגרות ונעשה נס גדל נשמן נמו שקנלו רבותינו
ו ל 4שסנה
גרו'םוהיו לראסרם ,וענוד בית זה נמו מאתים לץ כראיחאבם' בסהמר*קין".ריל
שנה ,ני ארנעים שנהאידנית שמ טצה וס1נה שים .וזה יהודה
סה 4ש:ים ונהרג ב0לו)מת
ר"נלננין נה.שני שהש) שנת ג' ילסים וודנקש מצוה לעולם הבא .ואחריו
יונתן את'ו כי
לעירה מרר מתרלה נן יוחנן ל'ג ,והוא הטרא אלשר אח,ו כבר מתבזמן הוודה במלחמה שנפל
יון ועמר הה 4ונניועל פ,לגרול ליו שוהיה גבור גרול ,וזוה יונהן נולך
חשמומוי נאנשיונוס
שש שנים  ,ואהרכך מל שמעוןאחיובן סתת'ה
י) כ'י'
פ פא להל'ט נכנה ביה ראשין ועקר ול ,שנה ',א שנים  .ואלו השלשה אחים שמלנו ;1שש
לטלכ.
וע' שנה ה,ה חרב ,ול"
רסלכור שנהכע-לם סרם בפמ שנה הם צדיקים שאמר וכריה עליהם וישו;לו את
,ונ'ם
חב'ח ,יעיח שמם
 ,חר' אלף,
כעעם ,שנרי שלשים כסף ,אבלבדבר' הימים של דווכרים
אח"כ ההח'ל סרן שטרו' סשפשטה סלכוחין

המי

י

*

.

י

.

הי

וי

יי

סי

-עכ"ש !ס"ר בהנהיח ס' .רורוח עילם

,

י?יז

,

מי

.הורה

ארבע ש':ם ,רונהן '"ם ,ושטעון

מאמר ראשון

]3450-8460

ח' שנים ,וכן בספר בן גוריו ' ,וכועו התזולו
הרומיים לכבוש 'שראלשיהיו תחתירם.כי קזורה
התודל אהבה עמהם לגדלם .ני הם התהה
הרביעית טת-אה דניאל תקיפה .ונעבור שהשמה-
יהודה ליונ.ם עשוברית ועטרו בוכ'ץ שניםוארי'
חה ק"פשנים קורם חרבן המת כדאיתא בעבודה
ורה ובפרק קכוא רשבת .וב0ולו הבוית וטשס

ואלך היו כושועברים לרומים חוז התחלה לות
ארום .ואחר וה כלך יוהנןבן שטשןבן טתתהה
וק:קרא הורקמס וקבלשון חכטים נקואעאי
ווה עלה והחףב מת המקדש של נות'ים ודוג
הם'נץ ,ו0שובו בטלום ישה משתה 4צכרם,
המ בסעורה ההיא היה כיששה
בן סועירא

יץ
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קמוב הדעת נררופיו לבו שוים חקהפיזש

מוצך
נאה  ,ואנומוסיפין עור כי האועים כשטבשוז
4געםטתויןעצמם לחאוות לשתוחישמוח
נשהיוקרושים כמו שאמרקרתי עזקז נח'אלהיו ל
ראעי.וכן אמר חוקים מבניכםלגכיאיםוטבחוויכם
לנףרם .אבל זה ההה להפך שנררבנהרכדיכולך
בסוףהנזירותלגלח שערראפידיפחלשנטום ,ולא
יו]גאה אח"כ בשער שכור גלחו ונשאר בלא גאוה
*הם שמים ובתומפתא בפרק ד' רנוור סאכל
אשם נדרפוכיא שבאאליוטן הדרוםוכו' ,ובשיק
ירבי אלשר הקסר סזומרכינףר
יוחוש כהוסמתאכ

השי

דיפא הוא גשמאנפ' פשט הפסק .וקנמייר
קצת חוא חוטא 4לא פי:טצוה בטהור יהר
הסכרבקרחשףןפ' האוטר שהרנאהלחעכהמ-ים.
מהתוטא,מיידהוה אמתענה בשבתתעני]ילום
שש,סש בכהונה (רולה לרעתר
ץ וכו /והוא עשהשתיפרותנימנעה עשהדדאסינ,
הוי
ו
ק מ ללאחי
שכומס שנה נע0וה צדוקי ,ולרעת רש' ,אשתו ושרא הכהן השניה .ושטעון הצדק בכל יום
אחח] שמעקבן שטח .ו4רנו נראה כפי יוסף בן הכסורם הקזנכנם מלאך עטו חוצא עמו ער שנה

גוריון ,וכן כתברבי שטעוןרוראן בזזלק נ' כומגן שמת
ניר ערמות בשנה
ההש.שנונחנלסהולז'א ייצנאום ,וא0
אבותבפ-קהרביעי כטו שכהבתיכי אשת אלסכנדר
אדדיהרגל ומת כד4יהא
ביומא .והוא הכוקבל הכ'צ .והנקן שני בנים
בנוהשו אחות שטעוןבן שטח ,וטתיוחנן
תחהי אלסנמד בנו שגקרא ינאי גם כן בלשון שמזרוחוניו ,והגאון נקר חוני,כן פיחש בש
חכודגו לץ .והיתה אשתו אחותשטעיןבן שמח הערוך .וחוניו היה חנםיוהר ,ורצה שוזי'
אכי

וי

הי 4האפלגמווהמלכה שהאבפרר4ו קמאדשב'.
ובפרק ג' התעמוע ,ובבוגלתתינית 0ול
יהש צדשז
 .והיה שונא החננרם
ווב1י4ורםהעח
יה
רב
יבעבורשרגמו40עזתג אחרטןההלכיר'
בכיצחוכמגהגם ררםידו חאכורחרב,וריג הזזככמ'
וצץכושכועוןבן שטח .יזוו ברח קהושעבןסרדזמה
ל14למכנרריו שלכוצרים ער שבקשיליו שכ,עוןבן
וההוירו .וכומן אלו המלכים
ש0וזק מן
התדדלה נםכן כת הקראימ ונקראו גם כן צדוקים
וביירוסום .ונחוור לענינינו לשמעוןהצדיקשדיה
מ' פוה .וחכ2וה רבהם
בימע,
מץ
4צק מורת מלבין ,והגוול עולה בימין ,ונר
מערני לא כבתה ,ואש מערכת
תריר במשה
לאשבין הערבים סומשיןשניגורי זממם שנאמר
ובזר לההעצים .וכשמתחימיש כחה של כושיכה,
וברכה בעומר ,וכשתי הלח ,0ובלהם הפנים,
ולאקנל אשמ נודכרמיוחוץ מנךר אהד שהקןנ"
שבאמןהדרום .ובטררש רבה שואל למה לא אכלו
י
ואם תאמרמסני שכףר חופאהע :לשציערעצנ
מו החן וכי לא אכל שמעון השדק חטאת זלב 44
חפאה
 1שא סצר שמשן הצהק במ
דםךנכועפ
םי חם מדרם בנףר ,וכיק שהם
אדם בזתו
נוררים מנעם סופן להתדוט ,וניון סומהדוט
ן נשרה ,אנל זה
ץ-נמתע נשוחט חוי

ציי

הי

נדי

נעפי

דיק

הי

4המת

נהןנדול וקרה בינק]ם מחלוקת שד שברחחתיו
46ע)כנדרש 1כמו שאמרנו ,ועשה שם בץז כטו
מקרש ,ווהו שאמרו הכהממסרםגבית חוניו וכו'
כר4רתא בסיף טנהות ,ונן תמצא בורונה וה
בשרוש הכתאה בסוף מגחות .הנלל שנת ת"ח
הוהילבניןביתשניועכ,רוליככזנים ,ו4שרבעום
שמםלבנינו שהוא ג' אלמים ותמ"ה אלף שמם
שלכרכ לנחינת הוערה נסתלקה נבואה מישי4ל
ומ 1שסכנדרוס ליוש4ם ,תע התהלה סנץ
חשטחת מתשר נאשר אמתו לתזלת מלנהז
אלסננדויסויענוכי ממ:י טו~יו חטובים סאר
טישם בשם שמעון הצדק לץ.
אנמיגמס אעמ סונו
טשמשן הצהק
שנח ת'ש וצדוקוביהוסתלכרד'והיור14פףהמעים
סושעו כד0ץ רבם כשאמראלתהיו כעברים ובו'.
והכהנים ששמוג' דברש ש דעת הצדוקש מתו
סיזה משוגה נחוהאבירושלמי .ה]ג'דברים הם
נסוך המס ,ומששה פרה שהק בטבול יום.
והקטרה ביום הכפורים .ש,4יתקןמבהווויכנים
בזבפמם ובפ' קסא דיונאו כתוספתא שחז הכהן
מה שש~שהביום רגפווץ'
שהקהביהוסיהגהילאבי
שת*' שם .השית ת' טן ל מסה שק
 ,ושמה שיטשב* נסף ל יה

יל

ע""
ייוח

הק

ע=

מאמר ראשון
]3560-8821
והנראהנ,היו אנ וננו נקרזום ,נא' בשם החלמוד .שנלך שנה הרע"ח ,ובשנת רצ"ט
ן
י
נ
ב
ל
הב"
והורקנוס הואיוחנן ששמש ננהוגה גרולה ונל4ה נתפש ,והואנןל'ו שמם נשנת שלשלאיסהבלוס
צרוקי והרג החנמים .וננו אלסננרר גם נן נקרא נן ינא' .ונעניר זה כחבו הכמי ק4ראל בויכוח
ינאינשוי עם של צ'ון המלכה אחות שמעק בן נעו-יהל71נ) עב)וזנוזנר'כ),כ
 .בו]לכווד אינו כתוב
שטח .ובפרק האומר בקרושין שינאי הנק-א הנוצר' שהםאומרים וגםברברי השץםשלהנוצר'ם
הווקנוס הרג לחנמים שנאו
מן הנהונה 'ש מזלוקת בינההם בזיוה שנהנולר ,וכבריריע
שהיה רוצה להיות ונהןלפוס
ושהימינות נלבנו ענינו בשבת ובסוטה ובסנהררעותלכמריו .ובסוף
נתווה שנש מה ,ער שבא שמעין נן שטח מנחותכי ההתמעבן פרחק :לא הה :רהשה לשוה
וחחדר התורה*ושנה בזמן %4סננרר בנו הנשוי לגרולזן ,וגב) לא רצה לירדכיון עועלה .הנללכ'
עם אחות שמעוןנן שטח נדא],א בברכות פיק האויךיכרם הרבה ההושעבן פרחה ,:ובאלירובצליכו
שלשה שאכלו ,פשברך ברכת הכעון לינאי שהרג כ,אלגוכנררשו קרוב לפכת רצ"ו לבנץ המת שהא
להררה והם המקנלים הנ"ו .ואז הע;
החכמים עלענע האהרוג כמו שאכ,רנו לבולה .שנה
הטה~
יכן הגדולהירוע בשנת ר"ז לבנין בית
והטפין לשמעון בן שטח אתותו אשת הפלך .אנרכס
חו
ובאוחן ומן ברח ה:ושעבןפרזיה לאלמכנרריאשל סכי .ווה הסכים עם רז"ל בכ,רת החרש הירחי
לשמשןנן שהחאכ'שיוםוי"ב טהמת ותשל'נזלקים[ .ונית
כיצוים הנקראת אמון מנוא
וכםו4יהםוצשי
גזרו ש ביאת הגףה אפלו
שטה רינו של
 .ונקש רח
שסע; הוה
[15

י

פלמא

שמעוןבן

מהסלךערחדרנוליהוויע ,וכתב לקעמנ'יושלים
י א~סנרחא שלביצרים ,בשי שרר
ומר הקרשיכ
בחוכךואני יהשבת שוממה ,אמר שמע כינה
שלגיש הף ובא כראיהאבסוף סוטה .וכדמותוה
המעט1ה בסנהדרץירושלמי שקרה כל וז :לקהורו;

בן בוב4ר שברח לאלסכנדרשו כדי שלא יעטיהו
נפרא .ובררך עם תלכרדאזזרככיו שקרה לההת4ע

בן מוזדה עםישוהנוצדי .וקנלתם אמתנ1הנוצו'
הקה תלמיו
תלמזיועו הנוצף המשועמדם הנכנסים בתורת
רגזעמודשוסירוש משומרים סשועמדים .והרמב"ן
שגתנכרו
כחב שנשיאו משומדים השברים
כיוץ4ק:ם לאבה:ם שבשכרם חרגום ש נן ננר כל
בר המר %4ראשתמר ,וחרטםוינירם חאשז]מודענון
רהמ:לשוןב,שוכור כישוכורע בחסרזן עיק ,כמו
רורקטי רור קטוע ובם' אכך ר' עשבא בשבת
נר4סזכפי' הרמלץוכןזר'וש"ימים גזכל בן בכר
המנוכרלאביו שבשמים ,ומעמודש .הם 0ת ה4ו
הטובלים נכים ,וה פו'ונינו האי ,וביננה תקנו
ברכת דצוינין ש אלו .ודאמת שנולר הנוצרי
בשנתר'למלכותימו' השני.הוא אלמכנרר ,וההו
שנה רלע לבנין הגק] ,ושנתל,
ו לחשמונש
שהוא שנתג'אלפיםותרל,ק*שץרה .אף שמ'
ס1הגוצףם אומרים שנחל בומן הוררוס') עבר
החשמונים שמ] תש"ס לשדה ,ושנחלהל7,
שנים קודםהדובןבןל"בשניםלבזוחטלומרלנוכי
מיר נמדדה קודםכז' שמ :נזזוב הבית בשן כא:
שוי)ץמלו .ווה אהן כך מ פ'ש שמם קורם חה
ולירוע בעמן ה~רה ס1הם אוכעים)11 .שמת
זיז
וח~ע השו המת הג' מדבץנים ט!

ויץ

.

=)1ר הוררום הראשק .יעליץ

,

חשמונאי

בשנקא.כי קודםוהידה מוחר כדאיהא במצה;
קכ"ב].
יהורהנןמנאי ושמשןנן שפח קנלו מהם
בתחלת מלכותהז7שמונים ,נשנת ודל'אליצייה
גגתר~יגלנניןהנ  .ונבר אמרנו כ' שמשןבן
שמח נשש ,יזעד
"הבן טב4ר אנניתרין .רדוע
החא חכורותו של ה:ורה בן טבאי כשהרנ ער
זובונ)להווראמלבן של זנדוקים ,ואסלוהכ ,טעה
ברין .ושיכרו לארירה עוד כי אם עם שמעון
לננות טראותו וו-וג
חנירו ובנליום היה
ער שמת .ולא חלק כבוד לעצכוו .אבל שמעון
בן שפחחסיד גדולוכןהקיכוו על בנו נעני ערי
שקיוננכור רינו שמ:רג .ווזרו העדים לומר כי
,
מפני שנאתאביו שדיג לממשפות הידו
ואף ש %נן אמרלו בנו בחסה-וחו טרעשה רין
בוולאירוסרע התורה בעבורו כדאיתא בסנהדרץ
יהדין לא משא סכ4
יישלכר .ופ'רש רש'קבפ'נגיא
ובוו גבריאל בעבורו ווזבב 1בקוקע
י
חביוי
הסנהיד'ן כדאיהא בפוק כ"ג .והוא החו'ר רוזורה
ל'ווינח ,ותקן תקנות כדאיהא בפרשו קמא דשגה
ובמרימות אוד'ם ותק נתונהסרהיו נלנכסיו
אחחין לנתוגה וההו תלה שמניםנשים מנשפות
בעם אחר בתנמתו .ה:סנהדחןצרע -שירעוכעעוף
בעערשה-עוהדיןעלאיע; כישוףה-וגו הכוכשף.
אבל פ'רש רסי'ק
בפרק העומד שאם ההא הנרון
מכשףויעסאה יזער שו~ז קעלוט בו יעזעו הם
בוסששתזיכמהודי ,וכבר'דעתכ'דיא יבמו של
הוא
האירב%ך .ונימץ הה :חכם גרול
שן
הסט
הכמגבל הווע בתפלות ב
יהשית.
ובספריוקףבן גוריון המץ אומר כ' נוקיג הוץ

.

.

הי

שרי

לי

הוני

.

ספריוחסין

;)]1

לירושליםכס81יוכלכ'חשמונאי' זה ש זה הורקנו'
ואצ,ממישום 2שהם אחים גני אלסכנרר בנו של
היקנום דו4אצון .ואז מרו4י-ור כףפרגרל ,
ז)וו-
וארהרכוי ש1לכור לבנוזיככויז יונית .ואמ תאמד

התוססות דכהרי-א בוו

מנה טיטומגזמתיצי
 .אשלבסעזאיפא גזההדרבנן .ובהורקנוס
עברין

ולאקביו,אינכו אם רהמה*יי
ת נאערלאכרעי

זח נשלם כלכות הדגעמונים שהרמ הורדום בן
אנטיפשרעידו .הלוהשתי גזרות שמוז ביכרו
וזואב;כאש 8יק מרונה ,ובסוף סוטה ובממזת
0דקר'עצכיט~ל%41 .כ,רדכי הק,-ורי בזמן הההו
פזדה אזיווומבן ת' שנה .מ %הבקוו העומר
ופא)ידיחס ממסומחע רהוקים כררוש*ם ,הה
הענין שנהרג חוני המענל לא נזכר בתלנוודי
אלאשישןע' שסהטירנו שנותע פל אדט ,שהמ
בסרנה מום א)מל ני יענור .ובחלק הג' ממגן

אמתנגדרדילום ,אטרר' דחץטואי אסעו זה
כפי הטבע בלא נסשעשן ארם שבצם שנה ,מסני
ו4ינו מתקי .ועוד לפי
שנתקרר ז:חום
ינבוי
עה וכר שלא הרגיש כתמעה
הת
ן מקרהאלה
.שיימ
לאיפשבוהזמןע"נ .וזהסיומר 4תו עולה ש
הרעת מ אםעל נס אם הש כמשושו ,וממני
שלאהיונוהגעבורבור בוקמתו מ4-צי פ*ל חומ
לעצמו דנוות ללך לחי העלם הנא ,ונמגלת
תעניתני סלש שנים רצומות היה בצורת ער סררד
חינ' המעגל להתפ .%ונן הקמ אז אלטהועימ בן
הקףהכהן הגדל טועשה פרה ארומה אחת והם
המקשיםהנ.,
שטעיה וושבטליקקמו מהם ,האחד ממא
והשנ' אבביתדץ ,וכתנ רבינו חנכאל אקי שם
ש,וד שהמ יו0י נן יושר
נששיתמסוגל שבית ר
נסראחזמהכהן .ו84א סישמ4מעוןובאנפיגמס
לא מצאגו אב,בעץדע לשלם דוה אנ בי) דץ,
אלא שלאדהורגשוכרם כמו אלהלהוכיר שמותם.
וזה היה מנהג
שכן אמרובסוף מוערקמו
ישוקונתן חז אב מת דץ.
ש,
מא
ל שאול זח .נסר
ראו
ען4ומרו בפרקהושץמסנ' מה זשמה לוק) ש אב
ן שמתולא נספד כהלכה וכו' .אף ש 9
ביו)די
בורביטנחק
שה דבאמרועבוסוד ,ןוכבר
יר
לסיושר מם בו
םג
שוא4גיסוד שלםפירוש נאה א
סוד ].וה:שיא שבהורה הוא  .בץטו"מה
טפלכידור או ממלכי יומראלכי ש סי נבירם
בכושתו .שכן בהוחות פרק ג' בטשנה אי חהו
ששמר אשר שרא קזמא וששה
נטיאוה
ו אלא 4ן
אחת מכל מצותה' אלודוטיטאשץ ע*
הגלה שנבבל,
אלהיו ,ו~ה גםנן הץובכללראטי

יי

א

הי

[3621-8722

שהקמזרע המ*נהמיהוינין שנקרא שבסומעמור

שנש מלכותך .כדוצעו וא עשד שבט כרד,ודזז
זהו ראש גולה שבגבל .אגליל
ל ונל זרעו לא
נקראו אלא וכוחוקקמבין  .ובעור זה אפלו
רבינו דקרהצ שהמה נששרג
לא
* הקה בקרא נשיא,
חקו ש פועאמ"רעדורמבני שפטקץבןאביפל
4גצת דוד ,כלסוכן לרעת הווו*4ד ומ)4שית
רבהנשהקהרבי[מהמורזז] כהגרזזאםומבנימע מצד
האב.י א"ל רבי חיא צרתך בבבל ,שהקה %1ראבש
מלה אחד טושמו רב הונא וכו כטף *ה וו4ן
זהרב הונאתלכויררב הנזכרבתלמוד ,כיהה מת
בחירבי ונקבר .כ'%1ץ עמואל .חה היה כערע
המלמם ,מפלמה ומהויכין וזרובבל ,הש"כ ש
%ו
נפר4ום בשם לבד במקום כשש .וכן
שמומה.המה נששו השם לבר .ולא משמר הענע
דעהבאלו בלבר בעבור שהם גרים .כי שטע-ה

ס.

.

הי

ואבמליוןריומבניבניו שלס:ז)ריב כחיהאבגפע
ונסנהררין ,אלאאמיו שמעון הצייק וה %היו
במים נשאיםבעבורשהיויושביםב*צכתהגזית
שנשם סנהדרין ולא הקה להשמלךלישב עמהם,

י

כדמות כעצה שהקה שגביץ כיהטה ונסיא
הקהלהם נפףא במעמו כיבביתשני לא,המה זלא

.

זרובבללבד ..כיביכרא*היו הכהנס מלמם סלא
נד'ן .ונןהוריוסביכףהלל שלא כרין שהק) גר
אועגר .והפסוסדרס,ו מסובחר שבווחץ' תטים
פלך ,נ'ש סהעת זרעדוד בעולם .דשכ1עקה
ו פיושולרון.
ואבפו*וןהייחה 4צזמ טקעראל.בי
לא
ונסיא שכוחל על כבורו בוחול ,אבל
יטזעל,ואי
ובודאי זוז גך' צדק ושעים סעשה
אהק נר4רחאביומא .ובעבורפשוע דקדר*)אן'ך
כי עהמה סמרגדול ויהקה כברלהעת-קולאאבשו %
דו)ויתעלכל חכםטי הוא ,אלאהאחזאושז
י
זו
שתיםלהבשוהוש"נלת שאמ'צמגזם  .חתםקנל
שנת תשכ"בליצ'ר' שנתשר* הביתי ובומנם
יהורה צן דורחאי שמעל מן הדצכהם הוא
ננו ,וולך משב בדרום כדי שלא יולה
ודוהשי
כמו.
44ושים .סשוה סונרשחגיגה דחקה שבח
ה0סח .ואמרתמהני ש שמ גרלי הדור ט4משה
ואנטא שחכנרם גדו*ם הם ודוזונים גרלים
אמרו להם ישרול שיעיגה דוחה שבה.
ובגמיא רבס*די שוש פעמו מוזבחת שמת "4י
אלהקיצאןובש .-י
נ אמר כעס ש חלתומר%4ן
מעמאדפרושעניקוםונפיוש ,רוצהלומרפיביר
להת טעס לנף שנבדלכץ החכנום 2פ' אש דב"ם
ה'ע ש' טעמא דשרעוןר'ץ מדושש,השייווזחש.
ובזכונב)יזקשגנזכן

עיך

הי
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יא
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מאמר ראשון
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נמסנת עד'ות רנ' %נטייו ,שץ ליך לומ שמצעים ממא*ו
עקניא ק
טה%עאישןהעי
שרה ננעלת ש אדם הוא נךע .חהאינור' מי4ושה האמורא בן בנו
קהודהבן אלעאישיוש
בעמר %4בחכמה וביראת חמוא כעקבא .ובעבור של ר' קזתמעבן לף שזה הקץביכרבניו של הלל,
שאחר מקזתן של )צוניןואנפליון רבר רבר
ואם לא קעלרב ערות אחרת כוהתלמור וגם אגי
של ~4לאראעזי אבלכע דעשש:הכן נתוה כי הוא אחר
נראה כהועיש חשש אם נדוהו ,והוא לא נתנוון
לגנותם שאמר דוגמא השקוה .ויש בהז שני דלל ,וכן מזםהלבלר לא הוז0יו דטיו בינר דלל
סירתרס או גרים נמותה .אבל הוא רצה שלא שם במסכה שוהכי אם בינר רבן גנשו,של,זוקן
שמעקע חשבט*ון הפה4לים
נתנו לה נר הכיור אלא רוגמא להםכרי להפחק-ה ,נכרו ,והם
הבי אומר שגם
מדעמ שוה הדבר היה אחד שמתו כמו שנונר הכ'.),

יל

בנרנות בפרק נר שמתו הכוספר אחר מטתן של
תינףר' חככלם אע"פ שבל הערוךבערך אחרפי'
לשין הט"הכלומר נטה טדרך קשרז; .כרתטןדני
ר' עמטעאל אם חלת תלמיר חכס שחסוא בללח
אל תהרהראיעיוביום .וכןפיוש הרא"ש בפסק'
נרכות .אבלרבינו חננז %פיחש שמספר
י
גמללאל
בספץ
כההחן וחז הם'רדש החא האמותי .ב' כן
מנא וה המששה ואומר הדא רתימא המבוה וק
אוד מותוחייבנדוי .וכן מצאתי אחר כך בערך
רוגכוא שחור בו ופיחמ כןי וכן בתוספות אמרו
בשעה ששלונז ש המראל .והיינו לאחר כרתתן
רלא אתי לא'נצויי בהדי רמספרין גנוהם .מהנא
כהאמע ראיף לאחר מקזה ל'כלשונו .ורש'ק פי'.
5גל כדנקה כתוב חהמטףם והמ0ייעים את חובתם
יותר ש וכתזם להשותס לכף חובהייינם ומ'.
ואנ'אניהםקבלה'ביןסיהקהלשון כ!טה אוהטייו:
מניין שסדבר אהר המיתה לז שאמר למקלה כי
לא'נוה שבט הרשע שהוא הלשון ,שנאמר והכה
ארץ בשבטפיועל גוול הצד'קים ש גוול שהוא
אוזר המית שנאמר ואתה תעמור
לקץ
זיכרן .והטיבהי"' למובים אבל המטים יוליכם
וכו' .ובנו 17לעקב' ,4הקה ל'כ חכם וצוהו אביו
לשמוע לחככרם לדבריו בחסירותו וכו' כראיתא
וכןהיו או
בעדיות.

בני בתירא
י בחנורת שמלה ושטלען
נמו עקבא ,מוןסי
הלל באלהית נשיא ~מזמהם

סזהםכינו לנשא6זע רודו הם טהטראוחמרוכ

סוח
כ5
עמתנותם ער עאמר רבי
שעשוו4בוניענבי
אל"
חיהא
הרטיםאני עתעה חט טמח
לוקנ' דלל .וזה הקובעבירסרדעהלל ההלכה של
בגאק בכ!וערועהיודאהסובח כד4דחא במסחים בפוק
ת%ו רבוים ,כיבניבתיא טקשמה מהםההיח
וכרנוהולנטהא .ואהךהחיקהיו עםר' יוהקבן
נשתקתעעתשומר לשנת ביבכהכראית'
זמי
בראש השנה ובירושלמי .בב'י
אטשר סרעברו שני
שמטות שלא הזול  ',%בהני
יבת .ולכ,ה נשגזה
הלכוהליתן גר%ה -6לל ,וכ!סני מה נוהנין בב"ר
של מטה כמד כד' שלא ירבו מז%וקות בהשוזו.5
ורש"יפירש בפרקא קמא רתעניות כ' אלו שויו
י
בומןהלל הם ר' קזורהבן בת'ראורב' קזושעאח
ולא נזדרא,כי בירושלכ!' בם'ד'כלועתכיר'יהוסוע
ור'אליעור שהםת5כרר'תלכ!'ריושלזהללוכופרוליר
אביולר'ק-ידוהב; בת'רה ,אבלר' קהורהבן בתההא
הקהבבבלננצ'ביןבומן הבטז כראיהא ברעשפםחי'.
ושם פק-ש הרשב"םז"ללכיהדיה בבבל .ולא עלה
לרגלכיזקןדלה ולא המהיכוללעלויזלרגלווקןפפוור
מרזומ ..:ועוד הארן שנים רבותכ' הקזערומע
רב הממהזלובירךלאבזו אבוה דשמואל טרהקה לו
אדמון וחקנו אנ=לום חננום גדולםשני בן ,זכם כדאיהא במדרש שמואל שמסוקויעכ5
רחניגורותבירושלם האמורים בפ' אחרוןרכתובו' .עמראלכ!רן ועד בארנשבעכינאמן שמשל ובו'.

לגי

מה ויכתב הרמב"ם ו'ץ שר' מ"שח
בתבירתם אינו נראה ,כ' במסגתא פאה הע'ד
נחום הלבלר טקנל מר'כיאשה ,ור' כואשה קבל
מאבא טקנל מהוונות וכו' ,וא ,רבי כראשה
אהר ה %ושמאי שהיו מהווגות ,ונן פי' הוא
עצמו מהוומת נגקהללהימאי שקבלו משמעק:
ואבטליון וכו' .ולמי רשקו לאויהלולהוכירווגות
האהרו1ת אלא סובף"שאע כודינואו נפ' החכ0
רוחר -0אה שהקז אדד ה .%ובס' ל'גונזירלגודו
הכ,אמד טאאסר שקבלו מפי הנביאים דלכה
הומר יחתמע ודשקנים שהוא
לבעעה מכמי,
הקה

אבי

ג.וה

יא

ובפ'ר'%4יעור בשבת ובם'כל הבשר נרזוח ג"כ

שהקהבוכ!ן לף ג)אמרלרבי אתויה רר' קהודזז בן
בתירא הוה ודרשלהוכרבייוס'הנלל'.
הלל רטכזאי קבלו מהם .ובראטלנההיוה55
ומנהם חצא מנחם לעכורת הטלך עם שמנט
אנטרמלבוטיס והב כראיזא בחגיגה .וזה הרבר
מטנר בסמרבןגוריןפידה כטקף חבם נרול ככ?

ננשז שאמר הרנה נבטעת והוא אסו להוודוס
כשהקהקטןסרכלוך .ואחרסימלך שלח בעבחז
שמרלו שרסרכלוךיוהר טשלשים שנה שכלך
'5ץ שנהונתןלו שער
או .וכן זזא הוררום

גדי

[8788-
ספרעחסיו
8ט
טנברכשיר לה%ויקןסירא)רצו במלכווצ ,הצסר הבית מאה שמה ריל בשר המתקייםק'סינה,
ז תלכררו של הלל אחף הז המה וגירוש רש"י שט בוורוכה .והען כערע רוד
שםכי שטארזיז
ביכרכ,נחם 4צזרוה המה תלכוד חבר להלל .גם כ,שפמקזבןאגיטלכר4יתאבכושיבות בפרקזזנושא
שמאיהזקן נתנבא ש הורדוםערמ*ךסיבא מ"ן שיחע מר' חיא שמתה ארוסה סצהקז ארוסה
ילופנים מאהרגה4יש ואמר לבןרב' .וק בפרק סמח בהמה4גור רנרבידאתי
לפני
טוהאהסינמהלרורךיןויודנצפ
י 4יתכו ,אש הוויוס בד%ל סדודוכו' ,ונתזסשת נש' קטא רסנהדיק חשא
זג
ווצמאי וטנחםוסיעתם  16סלחידו וכנרם.ונודא ג%הרננלסהזכרםונעיאשמיץ ישראלכוהנקבו'
הללהבבליבעבור שו,קק טבבלמהכרוחסין כד4להא כירעדוד .אבל כבר אמרנו כי בבו-צוית רבה
את נח שוהסשנר האמ ופצד
בש'ישוהיוחסץ מ1אנ1ולרמ ש עמן יוחטן .פישת וזכוראיה"
ועלה מבבלוומם למדחווזז עםגצמעוה ואגטלק,
וגם חםהיובירדשלים כראיחאביתצא ובאבותררגי
מוןסוהקז סדברבלשון ב .%חימדארגעה רברנ
בכחחה ננר שמאאנד שמקז וולא-כווסיף עצף
חלא קט6א חץב וראשחבהן בחגאדלף  ,זה
חא.
חמהצהפם תםץש
ח%

ייף

ין* יאם
קפ"שימשצםשם  % 1א ן ,

דש נ.1ם

קלרשי אאל
"1
**קח מ*ם
שאה
מתעיש בש הפי% 4ל לי יה
בש שעא

מ

ניהחע,יפ'ט"ם"=*1מי
ן
שמאיי ח ט ר נטושיע "1טש
9שןמשאפישן.
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מ
י
וטיח 1%ה
י
ו
ק1ןיר=ף טשמ ,צטהלא צ
ד%הי
נאא%" .מישש כדח  %סה דסים
רטיח השה ,ן
חץ=סאי"נח
י חש=מס ,
=יק צ
ש* ש=
בתית ס*ה"
מיש מתר
"ד
%
י
ה
י
ס
כ
גמשב"
מי

שי *י

=

ה%,%קגצן4יו"מטם מם
יעפ* מ%צש .ען
ש"סחאל = 99שאק ה"צהקים
טמק במ ג %של שק צח ש אק ק
סן
עחעב דק מת שמ או
נ
1

ש"

יש

יק

י

ביהצ מחא

ינקייקהצי

אביוטננימץ .והוא ה %הרנה תורה בעצה4ל
אלא 0שהצה ר0ים
האאוי ח0ץ .ולא
כראיהא בסרק קמא דשבת מהבאיםאויקזם סלא
שכע 1שדנןהיו נמח*קתנית שמאיוביתה.%
וכן תעו תקנחז רבותוגורות כאכצר שם ובגטין
ובמקוטותאחרים .ונם'דעציח גפכתכוהוצספו'
כעצםהירושלמיכיבף,ק רברים שרבו בית שמאי
לנ" ה %חלואליהולעינ%לנטלן,כיתלמירי
והורנק נתלוצדיבט ,ה %ועמרו והם
ניתשכיר~י
ננפשותם .ושמונים תלמיים היו להלל ,ר'?
חטע%ים נדצתא נסונהבמרקהישןובבבא בתרא
בפיקישמחלין .רונתןבןעחיאל שחרגםהנב,ום
כד4ותאבמגלה הואהגרולשבכול'ו4יןקץלחבומצ.
ורבןיוחק בן וכאי הכוע הקמן שבכים וכתזז
תערץי לאחךם ונחשח גרלת יונתן נן שריל
1דאיתא שם גסרק יש
סנוחשלמעא.יה~קן אלי
ובוסן ה%ומה
בגא בן בוטא
הקן .וממע
ששמהי אהת =ומרו
סילח
לז
תמ
אוסד סחנמתו והוא ד
ןגיאוז
שדנההתומרהורעאהץכצלרסןר4עמיוב
סולר .תהכחלומניו העדוס ר!וה לוטר ססא
זממו כהאיהא בבחראכפוהיג ההככרם  ,חהואנתן
%עצהטרננה הסקחצ למצהשהחיר של החננף'
שמבהשמזירא סהם שטעב לא הונל להת
וכו' .וננררם ספרי'א*יורגמדיהדיין
אכשפ
מי
עו
הישהשלוםניןאוש 5ששתו ורג)עשהוד
שם
ומ' .תממשסאהקזבוהלס-די שמאי כוה שיע
בסגדכח עשהננטז ה %נפרק שני ד'ום פוג וגל
וה פזר .ובמיקאודוןטכיי,ות נמשנה שדרה
בנאנן נושא חסיר ומתנרב אעצם תלוי בש 'ום
זדץ מעם אתד אדד יום הנפה"ם .וזה נקוא
אשםחסיים ,אבל ההמטום שאמר ההמב"פ ?1
שהיונוכע הללג"כ טששגו שתם אחר ה%
בית שכשלובית הלל הוקנים שקהקה קרוג לחרבן
ככוו
זזביתבומןרבןגמלשוליעקן.
שהלמ קני ניתצצכי1
רב יוחק
ילללבקרובה
ונטזה
חכ
סו
וחרנ",וכן חנניה נן ח91הנן

חלי

כי

ה*

י
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מאמר ראשת
ק
ר
פ
ב
ו
אמחו
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ו
.
סששה.
גתח
ומ מחא נמ
בתק
טזן ש%ו לב-9וביתשכיוובהע הלל
דסטקתשכיעת"אשבדלו ספרוצרה שלקחו במאה שסיהגן טמןחל .והאףמ קדם ווס עד
מגה חזתשץ בכהךן 4ומצאו .ובנו היהר'אלעור אחר חתן המתוש -תעה יעסים ואה חתן
בן חננקזבן חועהבןגרתבמפרי פרשהני תצא .הגח .ונערודת חהא עםרגיקישעור'יוהנןבן
הבןגרוןאכורו דובההלכו' בגבגג)ז:ק; בוהיעמןשדד אפושםסת:יו גם אתר
ובליתדצנקזבןייקה
441ג!יו:,4ד0ינוולאכ"דדברים ש0זב הרטב"ם הידבן והםר'ץהלל ושכוא' הםהמקשים הכ"פן.
גתילתפיהן המשנה של שבת שזה לשים לא
רבן שמעקבנו של דלל הקןורבןיחנן ק
י והתח)מות ונא' הנהןקבלו מה%להצכואוודעםהכוקב*ם .
הץואלא :,4דסקם .ומסידושרסי
נרווה ש4א דנרםשרבוב.ת שמ4ר שביתהלל 4ן תהרבןיוהקבן ונ4ר חק; ק"כ שנה.כי פלשה
לאדמועור .ומה הם ה'4חרבו הכברוה אלה חיול'כ שנה נכשוהרבינוולץ:
וה את וה:
דחזכ:טיםוכפ'פשפוההלכה ט)וה שבזה לבבדץ צדק דלל ,ורבןיחנןבן ע4ר ,ורבויוז
עייבאי וי?נ,
ד,
הדמב'שז"לגבומןהי"ח סזדויאשנה זוא שסוסל עסק ארבצם שנה במוקטשש .ומ' שנהימ
בתרומה האושאונלראשון .אערס טהימ כראי ומ' שנה*מראבל4אהיה נששו אלא בנצף עדו
ייכנ
םבץ%4ו הארעת מ זלנה עמוקה דדא שיסב %אידחרבן הבית נד4רתאבסוף חאש הגמנה .וש'
פירופים הרבה והנללכי בלית חנמה ק דשקקז תקנות תקן והוא המזכועככ,ו שנואה במרקבכחה
גןק-וןגורו :,4דברס וכו' כדאיתא במרק קמא כ!רליקין .וכן שחןהש'י שם .וק ב0שי אפד
רשבת .תה.החסזנחב מגלת תענית שהקז מחבב
.מהטהשחזווי שכחת' .והא האה ארבע
שלא כתב כולה ככוו שנוז :4כ
הנסום .וטש:4
וא
פר
נס
"ים ואלודע ,הלל שקבל מכט ,ורבי גפלאל
בפרקאקמאדראש השנה מ קורהבןשכיעהלכדד הוקנכרושהיו לומרים החורה בימע בעסחיה,
ר'כיאדרביסולשכיד ורוא במגלת תענית .וכן החא ותמב'צ הנהרגבחרבן.
ונןהיהאזרבי
השוכן בנמם סרצא
פיהש סועץיהה4ול וה%ולו סלשכ"שותגדבי שמ
כר4לחאן שיוהנימנא ק דוסאההסי
כרשוידלובלילהודחשווהואוכורלכווב
 %השלם נעק בשבל חמנא במ,
בפיק התכלת ובפרשו קמא דשבת ,ץ!וןז מגלת וחנינאבני ףלובקבחרובין כוערב שב לערבפקטץ.
העניתניסיעחו ט%ר' %4שדבן חננק; בן ח~קקה ובפרקעיגי0סזים דמכרדן על' 1ברגדע דשויו
בןנרון כחבו מגלת תענית כושני סואין למודים בהנינאבני ,נענין אגרת בת כילת .ובסרקג'
בצרות.
וכןאו הק;רבי דתשיות עלהעוים שהבשוו דובא
 ,אם
נקרמ
נה1ניאבן הקנה חנםגדול וחסע .-וזהו'רבי הקקעניאץ-היולו עדם
יונטלת
נ"רה
י
'
ש
ח
פיהי
בשק;וקנה סאפיחקק
נדינשו הגד%שהארעייכרם כדאה;אבם'ב:י העיר אמד" מצאהולאיצאו לה
51פ' תפ:,תדגידד במשנה שהק; מתפלל בכניסחו העוים .והוא למד תורה מרבי יוחנן בן ונאי
לנק; המדוש .והוא נ"כנונר במסנתא אנות .נד4יתאבס'אעשמד'ן .וק הקזנומןרנןגמיאל
ל הזקן הטקבל
ויה עשחספרהבהיר ש"קבלה העמוקה ושמות נחיתאבברמת ,הא'צרבןגמי"
 .ור' שמעוןבןגושיאלבני המקבל הל'צ,
השםו;ביך.ור' הממעאלבןאלעמעכ"ג קבלכ!כונו
הכל
"שנדוג זהרבישמעוןבן גכלזול נטהשר בנו
'ן
יו
סורותהקבלה .וק ר' עקיבא כר44תא במדהש .ו
) הקה יפוז כשור ופדאו ר' קהתיע רבן גכלי4ל ברכודלוקתו פלר' א*שרח '-עעשע
ור' הממעאלי
ברוכר ,והוא כועשרה הרוגי כלכות הנהרג אחד שיק ה" ואףימאית.חעיוייחצן ק
טל
~אמסעטידד ק %ל זשן ק
חינןהנוזבסמוך והפשימו עור פניו שחמדה בי
י
הימ
ע וחסר בע
עסיי בת קסר והואביאשן סל כלקים .ובוזדלת הנע,ית ש בשז"ידבן שנתן
י
ל
גרגית שראה השכינה במקדש ואטרהלו הממעאל הכל נדאיתא בפ' המקץ ובאמת דרמ גוץ
כני ברכני.
וכן הק;בומן הות והקז נסראבסוףימי לפדצהסותישנים כמוסהד'
אבא הלקיה בןבנו שלחוני המע .%והנץ הששבסיףהין השנהי וגם ב'נר ה %ור' יוזען
הנחנא העעבן בתו של חוני המעגל כלוכדים בן ונאי היו שני כהנים גוז*ם דצכיל חמצה

הי

.

*

קי

.

בנסום כדאעזאבתעניות.
ונחוםילבלי ננר אכדנו שמאהסירה
י
ד
א
ד%ל רב כמו שטז4הבנוסכואו שוח פקכל מר'
זכע

) אץ"ק ח"ש גחן
י

ששמשבנ"נביסןהכי/

משמעאל בן פאבי זצדר גרול שקאר ש אדזר
מושסרה .יו-ב'?הכהןאעיץ טאעז וק מאך

היח חעשו"2הדמן .אלש שכתברבימדצכאלכי
מם סבהו*"לשר ק שח% :מלא פע %

אקתאח
גיי* ש  = ,ק  .עץ .א"ד כסיגטחזהףשי .שעמשרשטים
תח

סשריוחסין
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ךל שאמרבם'שופייםבפ' ב'אץמממן בסמהררן הססידוהו .והתנבאנלשון אדכד נשעחסטירהו.
קן מופלג .דתניא בפ' אחר דני ממונות אץ ומהנו מפהחו ופנקסובאיונומפני שלא וכהלבן.
מושיבץבסמהדריןזקן וסדט וכר סושץ לו בנים .עוד שם במרק ה' כשנכנםר' גכו*ש הוקן לעבר
י הואשנכנסהי
ובשעתפמירתובו-ךלתלמייו שההא מוהא שמים זישונה עמר שמו4להקטןחאמרינ
שבבני שב כוה
עההם כמורא סשר ודם .והאה או להשקקז
בלא רשווז .ו4וכוילורבן
[8828--

י

הידה החסל שבא ללווהו סראיתא בפרק תפלת
דעמחר .ואע"פ שאכור דומב"סכימי
בייניו שלרביגדול כמו שמו לבר הקז קור'לורבן,
עםכל זה לאכי!באנוהול:מוםויכםכי אם לנשיאי'
לבר .וכן נר)וה בערוךאבייובסוף האלפ"אביול'א
מההנאים שם תראה האמת למה הו4ר בשםרבי
ורבן ורב בארוכוה בעזרה השם .הכלל כי רגו
בנטושויםרבןגכן*אלי7זקן רושב"גוכו'וכן כלג) עד
יכי בעבור שהקז
רבןגכול'4ל בנו:סלרכי .ונראהל
ספק אם יהקזרבי שמעון בררבי נטרא שוזה חכם
יוחרמרבןגמלשול אתיו הגרול כראטהא בכתובות.
ולאיקרז :להם כוה שקרז:לשבועון והצדיק נש)ה:יזק
לויומובנוהקפע הכהונהגדנלה וקרה מה שקוא.
ורביהמהרצינו סזקההקרבן
נשיא הוצרך
ל'
יבן בשם נשיא
יו
כא
גר
בימיו קודםשק,יה נשיא לק
4ר
ולהזכירו עם הככר המש:ה בפ'ש:יראבית ,לימר
לחככךם שוהו הנששו שקהיה בק-את חסא כמוהו
מכלא מקומו .ובעבור שוהקז נשיא רבן יווקנן בן
זכאי במקוםרבן גמליאל נקרא רבן ככווהם .ובזמן
שהע :נשיאריב"ו הקןביבנה כדאיתא בסוף ראש
השנה .ואע"פ שבאבותדרבינתן אומר שתלמזיו
הלכוליבנה והוא לרמסת מקום מרחצאותי והם
גרלו בתורה והוא לא גרל קהיה זהקידם נשיאוהו.
וכןניאהכיאפיו בזמן הנית זוה רנן גסל"ל
הזקןנכרו של הללביבנה אול'ם שהע 7בירושלים,
כי גלהה סנהרףן ארבעים שנה קורם חרבן הבית
גזשעה שנמתחו דלהותההיכל מעצמן וגער בהם
חב" 1ואמר כבר נתנבוו עלץי זכריה מתח לבנון
דלת'רוגו' .וכן בעבור שרבו הרוצדרם שלא רצו
לדוןריני נפשות גלו ממרים למקום עד יבנה.
ושם תקן
רבן גכו*אל
שמואל הקטן ברכתהמינק
הוקןולאלמנ'רנן גמליאלשידה אחר חלע .וזה
כן בעבורכי שמת)ל הקטן נפטרלךדם חרבן הבית
וקודם שהקה נטרא ריל"ו כי הוא בשעת פטירהו
נהנבא על רבן שמעוןבן גכ?'של ורב' עממשול
לקטלא  ,ונהרנ בחרבןרבן שמעוןבן גמלאל ,ואז
קבל הנשיאותריב"ז כראיתא בגכוין .ומישה זה
של שמיאל הקטן בם' קמא רסנהדרין .ובסוף
סוטה ובמ'ד' רמסכהא שמהות שלא זכה לבן.
ורבן סיכועון בן גכוליאל ורבי אל,זר בן עזרץ;
פלא הקז

י0מ

גכולי4י
לךאלרד ומירדכלעמראליודעיםפ"ופילו לא קזי
ז' אלא שנים אתה אחר מהס .וא'ע ביכר רבן
גמליאלזזזקן היה .ובסנהרהן אומרכירבןגכלשול
אמר לו שבבני שבח%יתכלדתצנים להתענר ש
ירך .חקוא לא נכנסכי אם ברשותומפניענותנוחן
אמר זה .ורש'יפיש בוובהז ש:קוא קטן בעדך
שמואל הנביא41[ .ני שקצ נוצאתיו בעישלכר
דסומק; ].ונראה שמפ:י טאזיה קטןבורניו והמק
עניו וחסירתלכידו של הלל בכועמץו .וכן אמרו
על ה %תלמזו של שראאימש פלאהיהתלכידו
כיבינקזם ש' שנה .ונהאהני אפ%ו בומן שהיו
הגר %ביושלים ההה נ"ר ביבנה כמו
רנין
שמסווש בפרק אלו הן הנחנקין בסנהדרין .ורבי
גמלשול השני שנשנל כוקיקיוטרכויר הקז נשיא אחר
ריב"ול'כביבנה כמו שנראה בסרקד' דר%4מ השנה
וזה בר מז%וקתו של ר' מהתמע ושל ר' אליעזר
הגדוליבנזו שהקזנסווי עם 4רמא שלום אחהזו של
רבןגכוליאלוזהוזקנו שלרבי .ואכורריש"יכי רבן
גכוליאלי7וקן המה ב4ישא חזורו ליבני 7וזה ג"כ
נראה ,אבל מה שאמר שםכיב:ורבן שמעקבן
גמל'אל חזר לאושאככוו שאמר בפרק אחרון של
ראש השנה זהאינוכן  ,כירבן שמשןבןגמל,ל
האמור שם טוה'ה באווצא הואאביו של רבי ככוו
מהחכמיסשהיו מרבמם עמו
סנראה שם
ר' ישמעאלבננסוירוז
יר'יוחנן בן ברוקה ור' חנינא
של
בנו שלר'יוסיהגל'%שהיו אחר ר' עקיבוו ורגי
יוחנןבןמרי ,כןרבייוחנןבןנור' חלק עם רבן
גמלשולאביו בקדוש ההדש .ואינו וה ד' גכלש%
חוקכי גם ההשם עם ר' ק:הצע .והעולה כי
ביבנה היו קודם הרבן הבית מימות ר'צ הזקן
ומשב"ג בנו הנהרג ,וכן בפרק הנץען סושל
רב"ז 'בנה וחכמטה שלאק-ייגםכוזהנר",הכיקודם
ן הבית.המה שם מבנה .וק ההה שםריב'ץוד'
דיב
גמלש %ד'בנה בר טחלוקתו של ר' יהושע ,אבל
י הע :בווהעא ובשפרעם ,
רשב"גבנואביו שלרב
ורב,היה עםשבעי'סנהדריןבבית שערם ובטברה
ובצשיף ,וטסיה עמוש 7מנלם ושם נלתה
הסנהדרין גלות עשיף תל'כ שלשה נקראו רבן
גכוליאל ,נכרו:מלדלל וזה לבד נקרא רבן גכילשול
הוקןבכל מקום %א האדוים .והשנירבן גמלשול
נכרו נמל ר"גי7וקן נו' כ,והלוקתו של ר' קזושע.

לי
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ונודרם.ומנר'ם ,ובשעת פטירהם מלקה אותם
ונשמע חזלפני ר'"1ו ואמר כד לשם ו~עןר לו
וכו' ואכלעכוו ואמר בשעה
ר' קמע~עאני
שנסטר ממנו למה אהה מלקה לאחרם  '%לא
הלקית ,אמרלורבי חכםנרול אתה ובירך ררך
ארץובני ארם הנכנס'ן אצ 4גורתי עליהם שעזו
אונוים ושוהים והם נוררין בהורה ומברין .ולי
מ0ורה שכלהנודר בתורהובורה סוסג את הארבע"
ונו' .ווהריב"ו נקרא קופת דווכלין והעז לו 2ן
חנם גרול נקראר' ע?ודהבןרבןיודונןבןוכאי ובפ'
כלהיר חולק עם ר'עיבא
 .וא%י וה הוא ר' קקורה
עםר' קקודהבן"נאנפ'ח' רעדדות
הכדץשהעי
זלא שאינו נראהכיון שאמו העז נטרא בעמרזל
היהלולווכרו עם נזםאביו .וגאבות דר' נתן כי
מתלו בנו ונחמוהו המשה תלמיריו %א .נתפיס
אלא מר' אלעורבןערך שוההבן חנם גרול ובלא
זזטאונתן פקדונו בשלוכו .ובסוף ספר' ר' ק"כ
שנה:כהמה הההבכ,צריםובנורץפ' שנה ומוךכו'
שנה .חזללהוקן עלהכובבלבן מ' שנה ,הוכהו
הככרם מ' שנה ,וסרנס 'שראל מ' שנה ,וריב'ז
עסק בפרקמטיא ט' ש:ה ,הבטשמי שנה ,ופרנם
עמראל מ' שנה .וכן נמצא נסנהררן פוק
היו נודקץר' עשגא למר מ'ש:ה ,ושסעע ט'שנה,
וסרנסכו' שנה.
זההענ'ן ט %ר' עק'בא לא
א~אזזר טהיו ננזוי
ללמור
נראהכן בחלכוודכי
הירה בעצת אשתו נראיהא ננררים .ונן כתבו
התוספות נם' שואל בשבת שהקץנן ארבעים שנה
כשקכלעליו לעסוק כתורה ולא כשא את אשחו ער
שהעזכן ס"ר,מ:ה .ואמרו שבסוף סיפר אומר
מ' ש:ה שימשהלכוירי הכמים וט' שנה פרנס את
'שראל .ובאנת :דר' :תן משנח יוסף בן יועור
מביא שםכל המעשה ,ושה'הנן ארבעים שנה
כשהתהלללכווד .וכןבפ' עוברץ כשהיהי עט
הארץוכו' וכן אמרו בכורש שהעזבן מ' שנה
ללכ,וד והקה בתמ כווה הדבר .וכן נראה
כי למר ושמשכלו העז בבח אחה .אכל התיסמות
כתבו נכהונחז פרק נערהכי קורם שלכור הען כל
יכויוו:נועוכ,עולוה .וו14-ראכ,רינן בפרקאלועוברץ

והג'רבן גכ%אל ננו 0לר' ה:ודה הנשיא .וכן
ששמה נקראו רק שמעון ,הראשון בנו שלהללי
וזזשנירבן שמעוןבן גמליאל נכרו הנהרג כרא.הא
בפרקא קמא דשבתי ורגמליטף רבן שכועון בן
גכוליאלאביו שלרביוהכוווכר נסרק השוכר בכוצ'עא
העניו .ואם הרצה עוררב.עי הוא בנו ג~ל רבי
והקפון נשנקרארבי שכועון הננ).א שנשאר בהיקו
בסוף פוקא קמא רגם'ן אםה.ה :טרא ,וא'ע עהה
נתנרריפהיחס רמנו הקרו;מכרי להס.ר הכועיות
מפ'רוש המשנה ומ:פר המדע  ,ווני הוא ה~'
להל 4והוא הקדתמ כטו השנה ,וכמו טשהרבינו
עליו דהטלום הש,2ע' לאכרהם אבעו .ורבןגמליאל
זקנוהכיקבלו-ע'-ג .ור' וטכועון בן גנ,ליאל בנו
וזכיקבל הלץ'והואאביושלרבי.ורבינו הקרתמשהווו
ר'עזורה הנששמ~רעי;ורהנןיעקב מורעהמלוכוה
כובני נשפ:ועז בן אבעיל אשת דוד הב,קבל הל"הי
וכל חהכפי המזס שלהלל ,אבל הרמב"ם ו"ל
חי
דילגרבן גכו4אלדיבנה ור' שמעוןבן נמליאלאביו.
ואול' לא קבלוכי אס מרבן יוח:ן בן וכאי .ולכן
המקבלהל' .ור' אליעור ור'
זזנזרר והאטתי
טהושע הל"א.ריובר'
י ע;דבא הל'ב .ור' טאיר ור'
'
נמכועוןור' יהודה ור' שמעוןבן גכליאל אב.ו של
רב'ומל'ג.ורב'נו הקרוש המקבלהי'ררכ"יוטדיר.
ל,3קזי
ר לעמן ריה"וכ' הען ביתרינו בברור ד;ל
קודםהחדבן נרא'הא בסנהדרין ובס' ב' רמ?שר
האשון בהוספהא% .א נארז עוד  11כי אםלירע
היחסכיבעכין חנטתו ננר הוא מסורסס טלא
המח רנר ,ובפרק עושץ פסיםברבייוחנןבן וכאי
פיושרש"י בריהא שנסררז; בבעז כיררשו ,ככיו
תוספחא רר'חייא והוא השראנןוכאי נפרק במה
טרליוץ ובפרקחמץ2ידס:הדרן ,ני נומן רבו הלל
נקראנןזנאי ואמר לפ:יו הלכה וקבעה נשמוי
וכן נמצא שנקבעו הלכות קודם הארבעים שנה
שפרנס את ממרזל במסכת ראש השנה וסוכה
ונראהכוהתלמיר רראש השנהכי הארבעיס שנה
טחזעז פרנס ה' 1רובםבונק המת וא"כ בימי רבן
גכילי~להוקןור' שטיון ק גכלקל בנו הכהרג
בוזרבן הקה פרנס גם הוא .אי עז'ה אנ"ר כ'ון
שהל האחרים נטראים %פהות הקהב' ש':ם
נשי" כשדיתי עסהאר"ןהיהי אומרמי יתן  4הלמי
אדש-החרבן,ככוושפירם
 .רשש בסוף ראש הש:ה הנם ואנשכנו כהמור לא משם שההז שוגא
סתשהקן תק:ות אהד החרבן ,אבל לא נורעביה לחככים אלא סת)בור שמתגאים לעמ' ה~וץוהיו
יוחר טמה טראק)י .ונתוספות נפרק נמה בהמה תלמזיחננים שונאס אוהם .וגט משום שלא
כי רנ"ונל
אחרוךשנתיםאדיהירד'נןונן גנליאל ג' היו מניוק נהס כראניי:ן גגדי עםדיי'ץ
שנס
קודס סרכלוך אלשר בן עורעז מררם לסרושקם אבל תגלוזקום שומר מצוה העז.
ב;מותפות עמו ובפ' דר דהלכות ררך ארץכ,עשה וק נהנ רבינו הם ע"כ .וכן מצאתי כחז בפ'
בשמשןןןאנםעום0תדו אורדדסעכיוגור0לאכלו אףעלפ' ברהההדכלבונטובוע הרע; דוזוה צ:וע
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לושיה".ש

ה אעקרשת  .וקוה 0יש*דש שחטז
ומעוי חכםקזושול
י'ח*"אכפשף
".
מז
תלמק-
אמ חצה עתה בלא *דשחכמי המשנה
ו
י
אמושלייתיסתמנ
תקותיחשתאאשמדזצמח.
י מ אם תלמוד ננלי ל,ז%מח.
ש
5
י
ב
כןישתי,ני
עם
,גש נששי.
הר' סהץמוצומלומר סררמוערדעץ מסהןים .מ מ=א
ו,"%טק
ובהוספחז בףש זזץץן נחאהשיש להחלמודבקג'ן סטימ הנלירפי".ט ק
שש
פנחםגןקיר .אבלסהויםירושלבףנכוצא  .ק עי%מו*ק ג%ל הק
ק םאז מ
 ,סרר גסרם ,וסררקדפים ,וברכתז די"ששמ ( טק מו
וטדד,ייעות
טואדיינטקק
מכרדיזמט .וכברידועכי גם בסרר הפושת
ג*%
ש
ב א
ט מ
עדדותואכחזסחשין 4הםתלכיוד .וקכ,סדרפ~חוות
פלאבח
" '1רמדוחז פ41ומר משום ר'
ם'
נכוצאכי אם מסכתניה .וק לא נמשו למסמז אל'ומרבן
מתת %מסכת קףם מכדר קושים גמהא .אנל עיבא .ור' זלשרבן כתזשו בם'ק מיבמוח .ור'
חהלמוריחשלכרנ1זזיהכ,גלהיהרידג) הוזככייכע יוחנןנןמודאבכתרע'בם'השוכר.ור'פזתצעבפ'ב'
דעךות % .אלו המלשה שהםבני מהא נשכרו
חהמדהיחץסלרבות ,ובוכלהות ,וחוספהוח,
י עתהבתוניט מ אם סשחש שהוא תוהת 0מת כלנ הרמב"ם לל .ונח"זסוהםבניר' מתשו
נמצאבי
כהמםכסד ךקחא .וכן סי8ץ פהם .פזשר פשץ בן חהשסוהפץביתד'נוומדרשו0יובר .וגוצאו שם
ררב שהם ססךבמרברסימ ,חש*הדשיברים ,ווכן ר'שמעוןבןען4י .אבלנפ'ח'מסוטה בתוססרשו
לשע רמם .ונןסםרימדנו ,וכן סדר אמוחיחזא הולטרבן מתיו וחננפז בן דצץנאי
נוא
שלכר ובוכלתארר' עשמעול,וד'סדוים עכת-ו שאבנים סל"תוע ,וא"נ הואקדביןמר'
ודקץ קיה
ספ-
שטש.קה"*-שרטק%ה=ש .מתשונן זזש .אור' סתשו וקן סאר ,וחננפז
היכבפרק
ש צז הל יפקם ש ש אישאונובם'ו'רגמין .ואע"פ
א%תשש"
טיש"תשהסץ*שש%יב מח .הו4עמ החמ10ההדנזלמני חככרם שהםבן עשו',
המט
ובןזובאש ,ובןננם ,וחנן ,לא הוכירוהרבבטנין
דקל,ק ,אם חרצהיננם נמקומו אבמילס בפ"ג
%לששיח.
דערונין .ור' פזורההכהן בם' ח' רעןיות ורבי
שהשש"קו
קד""רש'%תמי הובבחברו פלר' עלבאבם'ב'דח%ץ .ור'חננפז
מ ה א ח ת%מ  .%ט"תנ9
נטה בןעקנקזבפ'ראשוןרכתובות ובתחלתערכין.ואבוו
 4ו ף ם שי שחח-
יוסי דא( 4רסר אע 4טבון בם' א' רמנפידן.
טש.
שו מ ה%
ששק ש כ"4
סתש"טמשמשאט ושדשנים סורשו פסועם ס1טם ר' שמשן נר
פק
מחשמ טה ה עמס ט  %רני תי חננפז בן עוהוהה בסוף מכותי וא"כ
פע.
י'
משה"הטט ,ש"9שדיי ,ש מקש שהצ"ש טזוידו ש
ו
שק"ומחש% .אם%שטך רמ בןמ"1קע טז4מרובימקונוסףעל הלץ פלאיאממסה~
צר =טד בפ= הלכהה(צנים האחמם *דדו
לברכה ,ואם
שחר"ש.
א 4מנוף עץד *פזם אלעמע בן אבושז .אףעל ש
שש
וע ה "טס*א נ
שא "%הש ענש"
י מה
*מוצ"ח"צשמ קשומר הרבפאין למנותו עם דגמארבימנ
%ץ היתס הם מ %שנודע טענינו עוו נלםמ' נטספרהיברם שכהגה
.
חתורה אויכנם במקומו עלא חנם ענה ההיו
הש"ש מ ע י ע ש ק ט ח ץ ת
לא
ממי %ס קלץחנמים והסימןוימרטרם קמ"ו עמדו.
הע ק
ש
א%
שת ש 4ש ח
ש*
כיון שרבעו הש-וש
י מחוחה
טץי"חמשקד"יש:ל=חם %ואמיי
פק ל ח* .נמאנולומריםמדחזיווחורתו העירו עם 4שותו)
המימ הע%ם .ועוד ()אמרו ברות במררש רבה
המ"ח.
פצ"קש4לש ל ח
ש ה' ש ל נ תקחסשר עם הספר ובוא מוכה אבאחזיכמדלרבו
הווור'מאיר תלמוו המאור הגרול מהכעאח,
"נ=שיק=דפ*ההטס"מ"%ל= חווא הבשו לחץ הע%ם חבא .והעמשו קודם
ש ד=ק
=ר "ית לפ הח

פ'
אאששקרשי
ימק ועןמ'שמכסחתי
ח-0לוזעאקועדק

יה

שי

יבי

*

עי

יא

וי

תי1 ,שי
,יו
*ו=
=.

י

יא

סיסי

,ית
מ""*ית%מ"פמ*
*טמתחיע"עי

תי

=%

.
יי

יש

אי"

עיי

וח=*
ה=
ידש"4ייש

.

שי

.

ייר

י
יי
פיץ

י

י
"

=ש

*דשימש""=יס
א4
=איאף יי
4יזיד.ויטעחיזיבי
=ווק4ירח =י%א%י"ה

קץ.

ה%י

מ"

) בטטכת אכוח פ"ר ,ונט מכר בהלכה בס"ק גמש"ל
י
באית חאל"ף של וצאס יעב"ז

.

.
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ק 'געוהו
עק מקנרו סרההה כ5רה לו כיון שלמד לר'מאיר שה4רוף אתרבו אלאכי בלאי
תורה הרבה ווימר .וכן כית4לכר מן דקנרעקז לחידהולם הבא .וכן עשהר'יוהנן מבלא שום
יררה אשמן דה4כרם 421רמה את קברו ואין ראוי רין ועונש הבשוולחייהעים הבא .אשצרי שבסשו
יהווו בגההנם כמו סואכעי.
סייזיה תלכררובגן עדן
קבלת החסיר שחש 0ה שאמרר'מאי אתלהעפז
בסוףיומא .וכן ראעו בתח6הכי 4צשר אלקהוסיהא מקברו שכל עתסיהאשדיקתאין שם עפז שכבו
4יכוךםב"שיבה פלמע*ז ז%נה 0שום רני ע*ה ברם לכבותה השמןעולה והאש נכ:ץו ובו'.
הי

="א

מ4ור משום שלמד ממ:ו ,עד 0אעמר לו החכם
זרק ומיד
ל%4קהורכ1ן כתנא תוכו אכל
תר
פי
*א
אמרו למעלה הלכה בשם ר'קס
י .חא"כ בעל
"4זר
והרזזכרםכיון שהיהכרע ההמון עם
יחיים.
*ר
קו
סורמהובב' ',פל מעלה יכנימהו 6א
סדה
ו!וד פשכהלהיותר'ייק
ב התנא בפ' ד' דנגקץם
שהואברברוזזזוהתוג"כ במסכת אבות רצהלומר
ר' הצקכ התמע( ,רצתלוסרר'יוקב רשקבןימא
ר%4יר הע%םדעזז רוסהלושזורורכו' גס דצאשמד
דעממכו' וזהגלהלנו סוד השלם הנאיתר
בצל החבכר
~ם.ובןבסוףדשל?ובמיק קמארקדושע
ש
שהנו~ימן =1.אלשע'רוע הוא טההא
בר' שנכנסו לש~ס עם ר' עקיבא ובן עואי ובן
יכשו
.ה4יקךימיםונקיאאהר משום4יחו מע0אז
סידהלו עם האשהתניה א"נ אחרהוא .ונהאה
מ נשענשר'0ומעוןבן גכ"%ול אכיו טל רבי
בחוהותלר'נתן שלא עכר שמוכי אםהפאוכיים
ולר'כשדראדדיםש שםכילר'גואירהיוג'
.רוליוחתסי
ו
ר' עקיבא ,ור' עשכועאל"%41 ,הצ אחר
*ם האןשמך' אחר ,ורמנו שמשק
הממ%עי
כתנ נששח אוסר דגרו בשם אלעמע רבו שנקוא
אהד4יכאיםע*ו אחרם אומרם11 .ה אלעעע
היהאניואבויה עערר גרול בונק הבית ,ובביח
כולח פלו לסהצדה קואלרב'ץ ותלכיד'ו ילנקד'מון
ק גוךק %שהרת הנמז %נ*א שבוע .הרד
שאנלו טא רנז "למרו
קחל והשו ער
שהק האש לוהטחסניב המתננתינתה בהרס.מ,
ההווח
ותמה סאואביהאביו כך
הקקכני
וודר במ לתורה ,ושטעי
ע%א היה
שכרם
'
ר
6ח נתך'ם חורהו .נמו שרחש עיבא מיב
4יזית רבר כ0חהוא שובמוזוסרתו כמו שוה בא
ב4צזכה במדחש רותי חשר'סאיר נשבעטיבעוהו
לוד' השלם הבא ח4מרחי ה' ואמרלינ'ה*לה בחץ
הששי שדוכחזללהיז אםיט%ך טובסההואזזקכ"ה
בווב ה'(כליג %4ואם וגשתעיאנכ' זו ה'
שנבי ערריקר שהחא ו
ל4אימלם הבאסיהתו וה4וור.
וכברירעת טהפיעאץבפ'קנאעדהגיגה כשזמעשה
לרבי עםבהצ פל 4אקשע גשאסדה לו וכור
ת
טוההךת"ו ה%ונוה,וכורכששיוהמידח אש מן השכיט
וד'יוחק אמרכי גזה שנה ההא
סמברבי

יסק

*

*יה

*ים

חהעקרשחהה4יש לעולם לא החשש לחלכררואבל
ההה מלמדםתויא 4סלו אדדטיצאלתרבותרומז
והוק וזצהיזנותםסאעמרלר' מאיר ערכ4ק חחום
שבה %א הזר בהשובהש*מה טצשתבש בה
ק %ששפעשובובניםפיבביםחוץ מא*שע שראה
נבויופודבי וחשב שלאיקגלודן בתשובה והיה
צ ה ש ה% .
מ
ט14"1ח
נצוי ,ט נטח

*

,

מס

*"שי רחי
י
ו*ח

צצע*חח"ןוזימק
מימ'זהא
המשיה..ת%והם שמ"
הדם םצק וחקודתשית חזאלא אמר מ אס
ב 1לדצנית .ו'אישר ק תזחזאעפפיצתא
בצק ל משסל עם ,חזא אמר *ד בדק
מן*ז ששם ז '?%לשמיןבן גמאיל 0שמו.
ריר קןמ מע%ת כצצת עץיו%תט .קי
היהי
ימאה נאשא אש גחיתא ואם וזא אח.
ועמח חצ רפחת נן עש *טמזלץתז ל
א*טימ לשמטז גפ' %צ תגים .חזא אפר
סזזרה מ'
לנד .מזמ השי מ' חמעו
יאת הס81ז במא ב דא חזא
דמ 1עפ'המרימר
דשמרלבר בפ' שמ דמבתי שמשן בן ח"דה
מ' ט%שי דמעשר שמ ומ'
רממח ומו
אצעה עשר חגים חזא ואאי וש' 41ח
נימ' השונר
שא
וע
דשנועא .ר'אישר חסנא סמצי
ונט''1דנגעוםובפ' רמעים הזא דימר לבר
בפ'ג'רהדומות .ר' שסעק נן המק בשיקי,ו
דמנחתזובסוף מקלום יההא לא דעכקי כ' אס
כ בס' ג'
בכהובות בפ' ב' .ר' יום' בןכישי
דגכורותוכן בט' ששי דבכורות הההאועכיר לבר
בפ'ד' דתרומות.יוס'בןיוומרבם'זז'דעררותג'
ד%כות חהוא לא הוכו-כי אם בט' שנידחנינה.
שמר שחא ש %א יושר
וש דז ח~האני
נךע') שמעוןאוד עמץהבפ' א'
(
רספתי4ש"זיחפהל,ש
ילא הומר מ אם נפ' א' מונוים.
שו
ונהנדה אושבהזדליבש' ח' דעדיות חזחו
י
%רבסוף יבכית וזה %ד4ינו כל נךיהשוזב1
אעפ* שנשמה שהכל הוא ד%גה אחת4 ,צל רחי
מה נש:ה %4ווז,א מ4תגרעב,חלא נט91ץ לל,
אגל במקוםאלו שגרעמהפלנוגמונעסוושזככרם
סואמרמלסילהסדאבמלר,כל או,רדיכה ש*אזבין
) ק אצא סשצ .
י
*

4י
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הדביוהר .והעו4הכ'דואשינים הם מאהושיה

והמקנןגוק שאמתנימז .ומה טאמה הלנה
הם מ"א מנלל דק"ו הנמים ונשארו החנכץם
שאמרו הלכה יתזר מאהרשץז והם הילץ ארלע,
וכר אעמ שלא אמרוהלכהככ,ספרהכוקבלים מנהמה
עד דנ אש'יהו כל חככמ המשנה קכי' 1ודודמן
ףששלםקכו'ו עמדו .ומהצ"א שוכר בסרק הראסוון
הםצ' והאהדדיא סומכוסתלמירר' מאיר שחשב
ללמורלסנירביק-ידה כראיהא במ' שני רקדושן
ובפ' כ"נ רנדר אדד שמת ר' טאיר סששר נחב

בם' החמישי.

בפרק הג'הזניהנהנים והאוי 4החדר7יברן

שאמר'כילשכ!עון הצד'קאליוחזרו ההלכותלוים

מה שנאמריורו משפטקיליעקב וא"כ ודה האוי
להומרהלוים כמור'יהוושעבןזצנקז שודהאב'י.
וכן אמרו בפ'שני ריומא שלאירו אלאכ,שבפולוי
שנאכורגויורו כ,שפטקי ,אדמבניקישנרדכחיב
ומבני עעשנר יודעי בינה לעתים ,ומקשה שם

והאיכא קקודהרכהיבמחוקקירמסקי%4יבאדהלכתא
קאמרי .וקששזליכידוד חה' עכ!ו שזהלכה ככ!ותו
בש כוקום  ,וכן בקזודהיריו רבלו רכ!7זקאאליבזו
כשהיו עצמותיומניגלין.
דהלכהא שההפלל
מש"
בכל ורעו הנששים
חו%י וה בהשגחה נמו
ור' חיאובגיו ורב או אמרו ש הרוב ,אבל הרכולש
ז"ל סוברכיהעיש -הם הכהגיםככיו שס-ם הפסוק
ה2ימו קטורהבאפיך ואמר ובאתאל הכהמ' הלוים
וגו' ו:ן נראהכי מננסת אנשי הנרו4ן בא שרא
ראשלכלכ;וי7זר~ז ונסיאר~ה ביר סיכ!עון הצריק.
סהמהאל
שרא
וכן אמרו
נשתמקהנבאים והוקנים ואע"סמובמגכי
והסרה ולא וברו ה
ן
אמרונהלל הבבל'ור' היאובניו שהם כורע שמש
וכהנים נימקזםנרי)ם כמותם.
אחירורא%ילאוי
וכן7ן)קבחרבןביתשני כשבאמלגלות הזה הארוך
הוזרבן לא נשאר
מ פךלל 7שהקק מאה שנים
הקבלהכי אםביררבןיוחנןבןזכאי הכהן תלמירו
ומתלכץדיו והלמידי תלמיריו נתקיימה ההלכה
בה2דאל .וכןבאכוויאים כסו שכחב הרסל'ם לץ
בססריו ועשה הקל,ן וה לזכות מ~ראל שו4-זריך
ימיםרבן 'וח:ן בן זמוי .ור' אלויר בן ויריה
מפורסם שהקזכהן ,ונפ' ר%:,ת השוד ני הוא
עש.רליזואונן שטשן אוד שףהרורו ונקרא ש
שם אחיוכיהיה עשיר נרול וגדיעו כרי שלכור
וחלק עטובהיי השלם הבא כראיחאבפ'ה.הנויל
בסוטה ..ונייהוסבןנתןבזמןר' אלעזרנן שריה
בם' ג' ממסכת 0ושים ונסוף ססהים בתחספתא
לרבןנמליזול ו~קרםהיו בגיהה ור' אלעורבןשכיע
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שהארךיכום רבו שלרבי .וחלכ!ץ'וטולר' עקיבא
בפ'ו'ריבכית ובם' ואלו נאכ!רן ובפ' בני העיר
שהקז מברך קודס שישא בסיו לברך 'שראל ורב
קוראלו כוובינא רחכימי .ור' ח:ינא סנן הכהנים
והוא ראה האש נביז שני על המעח רבוצה
ככלב כ' בבית ראסוון המק כארע; ,אעפ"ינץבסיפיא
אומר כי אש שירה בימי משה הקז נמזבח
הנהשת ער שירדה אשב.מי שלמה כשבנה הב,ז
ונסתור4ז של משה ,ואש של ס%מה נסתלקהבימי
מנשהעריין נשאר ממנוני יוסף בן גורון אומר
שגנזו ירמקזו ואנשי כנסת הגרולה מצאוהו.
ור' שמעון בן הסנן הוא ננו .ורנן שמעון ק
גמליאל אומר משמו הלכות .וממכועאל בן פאבי
כ"גוויסק -ושמש עשרשנים[ .ומצאתי ביוסיפון
בןגוריון הנרולכי המכ,ע'אל בן פאבי שיכ,ש שנה
אחת בלבר ].ו:שה פרזז האהרו:ה ובתקול נשכוע
שיי נוערה יכנס 'שמעאל ת7מדו של סנהס.
וכה4מת בטלו.ו הכהו:ה בסוף פ' מקום שנהגו
ובמקומות אידים .ויוה:ן נ"ג האמור בחנוכה
אניו של מהתיה תחלת החשמונים ועשה תקנות
בהמראל כראיחא בסוף סומה ננר רברנובו.ויוסף
בןיועורבפ' ב' רזש:ינה חס.ד שב:הונה  ,וכןר'
יוס' הכהןהלמירריל ,קראו רבו חסור.
ן העש'ר ,
מנבדור'
י כורפק הכה
ר:2
וה"
עק'בא ור' טוסון אוהבו ננמשו .וגפ' הכותב
נסתפק אם הוא רבו של ר' עקעא או חברו ,ופסק
שם הרא'שכי הוא חברו אעם"י שבספף 7ךאורבו
והיה אומרלר' עקיבא הלמוו הפווש ממך נפווש
ו והואגל של אגוזים .וברן:7פתא דנתונות
כייי
בם' ח כי בשנת בצורת קרש שלסוב,אותנשיםכדי
הרוכוה שודהכרע ואמו כהנת כראק)א
במסכת
" מדות .ובפ' עשרה יוחסין פירשיש"י
להאכ
שם שהקה כהן ואמו כהנת שעלה אהר אקו
לרוכן לברך ברכת כהניס .ובמשנה הוא נשבע
אקפח אתבנ' %א נשארלובןכ' אם בת כרא'הא
בם' השונר את הפושים ,וכן בתולימרורביוגהן
לו בוע ובוהיש ספק אם נשא 4והה .אנל בפוק
שבועתהרייניןתנ.אר' שמעון בר ר' טרפון .ובם'
כלהממבעין אמר ארגעה הלנותואול' זה נחתאביו
וכן ר' כרפוןה.ה מחוירפריון בכור לבעליו שד;'ה
כהן .ובסיפרי אמרר' יהורה שבת הי)ה והלנתי
אהרר' טרפוןלב.הו אכיר לי יהור~ז בני תן לי
סנרלי ו:תת'לו ,ופשטירו לחלון ונתן  4מכונה
מקל אמרל' ק7ורה בוה
*44הכוצהיעין,
בני טקזררי
ולכוררד שבע~ה הלכות שהוא של 4דו ביות ,וברוש
בורמ ,וארנה אמה ,ועביה כרמע כרעי המטה

~צ

מאטר ראטת

]3~28אחר לשנים ,ושנים לארבעה  ,ומוין ושונין
ומש5שין וממהריןבפני הביח ,ונעלאבס:י הביח,
וממהריןבגבולין .כוכאן נראה שהיה כהן ושהקה
ג"כ אחרחרבןהגיח .ובפרק ששי ממסכח שמחוח
שהקהבוכון שמח ר' שמעק בן יהוצרק רבו של
ר'יווצן .ווה חימא שקז'היוהר_ממאחים שנה ונן
נפוקא קמא רבכורוח שהביא לו.רבי פשר חמור.
.וכןכליכויו
ואוליוהוארבןגנוליאל טונקראג"כרבי
ל
ג
נצ10ער על
של שאכור 4עי לכורסון ונמ שנשחכיפי
בכרעעה הורה כראיתא במסכח כלוה ובנרריס
ג1עוהוקפלו המקצועוח .וכן עשהינרקוחגריוח
'ריר'עקיבאשזיה כסרנסהענים ונמסכת כלה
נייום אחדוקח ממנו ר''אליםרינרי והבל!:רקה.
ובשיקא עמאדיבכיח פי'רש" כי ר' כ:רסון הקה
כ,תלכוירי ביח שמאי וק נראה כי בסרקא קמא
רברכוח המהלקרו' קריאח שמע כר0י ביח שמאיי
אליעימבן הקה תזנ %40המ!יי שנקקם כהנים
גדו5ים ועשהכל אהר מהס פרה קורם ישמק)%בן
פאביבם'ג' מפוזז .ולא וכר הרב לרבי ע1כ,עאל
בןאל'שע כ"ג ולא לר' אלעור בן והרסים אעס'ץ
שהיו חככים גרולים והוכירם בעל רורות עולס
בחככר הרוו1ה בם' ר' נראה שלא כינה אלא
הנו0ץם במשנה .וכן כשמנה כל חככה המשנה
לאזעכירםנופני וה.
ווה
י "טמעאל נן אלע2ע ננר אמרנו שקק5
רב
מרבי נחונשובן הקנה ושראה השכינה כשהקשיר
ובפי,א קכא רברכוח משומרלו ישמעאלבני ברכני
.

יל

והוא כועשוזז הרוגי כ%כול וקרקפלו מונח נראש
מלמס .אנל ניאה שלא נהרג ביום החרבן.עם
ושב"ג.נסרא ע1רוול שלא כבעל כ)מר רורוח עולנ)
12אכ,ר זה כי נחלמוד נראה שהתן אחר החרבן
בסוןז סרק חוקח הבתים אמרר'ע1משא3בןאיעעע
כהטחרב בען המקרשרין הוא שלא לאכול בשרולא
לשו)וחייןוכי
' .ובפ' מבשווח השבח שקרא והטה
ואמר לכ:ן'במזבית המקיש אביא חכואת ושס
אומרסאאניר' ע1משולבן אלע1ע שכוטרם עצמו
כהריונו  %רברי תווזז .אעם"י שבסוק מצוח
ז%ונה (יף קי"א) אימרם הוווסמוח כי שניס
הדדנן דןהננרו ט1ההה
היוי) זק וננח ההשאחי
הרבה אחרר' ע1בא והץז מואס בבצע מעשקוח
כדזרהא בכחובוח פדק הנוו1א כסוהבק  %האיש
האסרתהגז %ארןאוחו נחוה שהקן שוסשייראל.
אבל הספק נשאר  %ג' חכמט שנונת נמשנה
שמאה פהם כהנט %א וכרם הרב  :האתר ר'
) דחוסםיח לקר ,אבל םם"עטויה נ0ץ א' 1מתיח
י
כם"ש שסכט"ר.יעב"ץ  )1כר"קולארצהאכיה.

.

מ1מעאל וקבירו של ר' עקיבא ושל ר' ו%עור בן
עורטז והוא רבו של ר' מאיר .אעפ'ץ שהרמל'ם
סובר בפרק ב' דעדויותכי ר' עטמעאל חלמל רמ
עדבא ונן נמדע שסק 1:ם הלכה נר' ע1מעאל
בענין ההלכה הוא אמת ני בסרקא קמא רשנח
הווזקר' חנינא כר' עטמעאל? ,י אע"פ שהלכה
כר' ע:דבא מחג'רו בכאן ר' חנינא היוזז כר'
ישמע %4שלא נחשוב שהלכה נר' עקיבא .אבל
כוכווה '10כולחי לראוח בוה כמו שאאריךנ"ל שזרנו
הלמ'דו .ואעפש שבסוף מוער קטן כשמתו בניו
שלר'ישמעאל נכנסו ארבשזזקנעםלבקרור'כורסון
ור'אלעורבן עורהה ור'יוומיהג~ליור'ומקיבזו ואכור
להם שהשריח רבוריושגי סעמים זה ררך מוסר
כי הם אמרו בראשונה כי הקה חכם גיול דבקי
בהגרה ,ולאיכנס אהר ברברי הבירו .ואם היה
תלכוירו לא היהראויליראכומ:וכלכך
אארץ-
בוה .ובפ'ה' רובהים אמר ר' ישמטול צאו ואמרו
לר' עקיבאכועיה .וכןבשיף'ומא אמר טומה אכל
נראהכ' הוא כהן .כי בפרק.אלו טרפוח כשח%ק
ר'עיכ,עאלעםר'עלרבא אומר כוטוםאבוחיו היחר
בהלב הענה אמרו ישמטול נה:א מסייע נהנ'.
אנל רש'ק לא סימ 1שם מצרהיהכהןככ"' שפירש
בפ' במה מרליקץ בריב"ו ואולי הוא רכוו וכ,של
ע1כועוול כוהנא לר'יט~כועאלבןאישעכ'ע האמור
למעלהכ' הקהכהן וכוהרוגי מלכוח .ובשיק קמא
רעבודהורהפירמו רש"' מהרוגי מלכוחהיהוכושהו
בשמן4ופרסמון עורפ':ו שיהקז קיים .וכן פ'ח1
וש'ץ במרק הרואה המש'מו עור קרקסלוביוייו ווה
הקה שחמרהיופיו נחקיסר שהיה יפה כיוסף בן
יעקב %א אבה )2והפסיטו טרפניו,וכן בס'העוי
והרוטב קרקסלו של רבי ע1כוע)ול כוונ,ן בר114
כ%כ'נ) ,וסי' רש"י עור ראש ארם ווה לממ1סוח
בכלחנוהי ונש,קהנוקיןכירביישכועאלבןאלישע
נשבהקפוןיפה כסוד ופראו רבי יהושעבן חנרה
בממון רב והורזז הוראוח בשראל וכן בנו ונר,ו
נשבו וקרשו השם כמו אבקהם .אגל מרומ%מי
הוכיר זה שפדאו 'ר' קהושע ולא הוכ'ר עוהיה ר'
עטמעאלוכן נראה_כפי זששנים .ובאיכה רבחי כי
הבן והבח ש:שגו שהםב:יר'צדוק הכהןשהכיו
י אין וה ר' צרוק אביו של ר'
זה לוה ומתוואי
ר .ובפרק ר' בומסכח שטחוח שנחפש ר'
אליי
שמעוןבן גמ~אל ור' עטמעאל בן אוישע ביהד
עשמיוגו באה שטועהלר' עקיבאיר' ההודון בן
בבא וש-עו בגרההםודו:מווכו'וכןבסווז אבוח רר'
נתן מיזכה אבלעל הכ%אינייורעלכוין אם הוא
ר.
כהן עטכועאל חבר ר' עקיגא וחברבןנ:סכיון
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ספריחהסין
]28
סנ*%ט"1זית ע"ך ,נא א
פלא הוכירו הרב ווה הואר'עממעאלה:ומי סאד 4טמקויי
במשמץובבריתא .ומה שאמרנו כרשמק"ל כהמ! ימעדל"וען ש* %4 %תהשלהםמיבימ-
9ם בה (%טך חט מע
מסויעכד,ני נחאהשהיאכהן והדברבספק .ואדשר הם טחק".עי
בפ'  1%4פר0ות בקצתפק,השים כורש'ן
חע כוצאתי
כהן הוה והחאר'עצמעאלבן %4עעעכ"ג וזהאינו
נהאה נהלמור אלא הם טנים וזמן רב בינההם ני

דוז4טוןנהרגעםרבןשטעוןבןגמ*אלקודםשמלך
ריב"וור' 'שמש%דשרר'עקיבא בנשיוועלימדלר'
בואיר .והואזיהביוםגמכמ:ולנשש!לר'4ולעזרבן

עזריזה במ' ד' ד'דינ) .ועוד מצאתי בתתמפות פרק
סוטתזליצה אסדר' קממעאלברר'יסיאנירזיתי
ר' הממק1לבן אלעצעונןכתונבסנצי וקשא לר"י
אע.
פראה לר' עממעאל שנהרג קודמ רבי
לפני רב'.
עעסאח '-ישמטאל ברר'
חםשמתיוזמ!"לתי פיש לק וחף ל
תימט %ק4ישע הה מיע עהת הק

ע-ין

יסי

בסוי

"מ

טלא"ו ף 'שמס %ק%,שע
חעה
בתי ץמ זאטטר
טה"
דדב הש תי צדק
והשמם ושחרם ס%א
העי

מו מ ר%י עשי השסשת אשז שהם

ממם פסלםלץ",זאשס,וש"ואזאיד

היא*ה וחהתי
ה יאע
חלנ".

אמח לץ ל רמ אא ו%
וש אבא
בל '1הם וזה מנל%ן גןח?הם ("וב עם מע
בת וש"דש
מפי
דתשית וןיעסתא אמר א*מר בר ל ?דק אמ
כמו סחששד
הקז מבמ סמאה ק בממז
לה* .ידלש בן*ת (דק
שמטו נתנ
אמר אלעד ברי!ךק אמ,ש"א1דו סמאה ק
ננימץ ,פירוש שאבותיוהיומקרב'ןקרבןעצסבו
ביוםבי'בווב .ה'-אלעח-ברצרוק אחדהוזרבןזדה,
אלאכיון טאאבהקיוהיומשיביןקרבןבוביום ושעו
בו'וםפוובכל כ,שסדוהו הע מהגץ בו עם מוב
ג"כ .המדבסוף פרק ב' דטגלה בוצספחא אמר
קקדה מעשה מ' זלשר וד צדק נ%קח מת
הממו פל %4סמחים (אזחביה%יוהעז ששה
מנל חפצוומ ומש זה נחטז נאזא (רמן
הם שמם
דתץ של המ.
ןחזי' חטע(אי*
חיהניז*,ףשי
אז .ממן המב דק
(4ה"
ד%ימ אמר אלשר בר !ךק ",אם ף פאד
%שר נר

פאי
בטי

י

=אתי י
זיו
"1מט%
רמ ,קעא,

י"ישר

י י
תר .עיק (א"ד
י ער
מים
יק

בן בזמת שחו חממם מיש*ם

תע מ=
סטטוי

המ ?דק
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נהיודב הבית נפתוע שעף ההינל ש' שגער בהן נקבה וסתמוה שמרם הצלה מן הטומאה .מוף
רב" 1חשמר עדמומ אתה מבשת עצמךיורע אנ'
עה)ופך5יחרבונבר נתנבא זכרה פתחלבנוןדלהיך
וכו'שהחע אות שוץרב .המתיוכן
י
שמשבמםקהודרןםיןובר?
שנחרב
נוסנת עבורה זוהני ארבעים

שי

שמליינית שמאי

שעהננית ה.%

"כ 10זה אסר ר'
הה
1כן נתוסטתא נמרקשני רסוכ
א6דר ברר' צרוקכשהיתי 6מד א %ר' יוחנן בן
החורניתר4יודו שהה:אוכ 5מת דד,בהצמ6תשודו

המת ג5תה סנהדרן ועמבה לה בחנות כושום שניבצור'באתיוא4רתי6אבאיאמר
רנפישירוצחיםו6א דנודינינפשות ,וכרד התחל נטלן וחסתכ 5בהם וראה
להתענותוההה כחתןערכיריב'ץ בקש מא0מסינוס אונ 5ח:יםבאתי ואמרתי לאבא4ומר
אמור
כזז:רופ4ים שלו יהשעהו ובו'גראיוזא בהנעקע5 .ו חנית מנוקבת היתה כרבר מת ה 55א6א
ש חו*ו בכהדה
וכןבאיכהרבתי .ושמ אומר אמר לק :ד'"%4יר שסתמוה שמרם 5ההיעך0יי
בנו אבא שלם לרופאים שכרם כדי שלאיסיז
בית שמאי המ5 :א היה נוהג
ו סאשעפ"י
תי5תכרי
 .ומץ 0הנין עץ וה בספר
ה%
ב,שנרהעילס הבא .ור'אלעזרבנולכודתורז :עם א6אכרברשימב
ר''והנן בן החורמת האמור נמוכה שהלכו זקני טזיץןלהרכוב'לובפ' אז]ר עשר ב,שומאת אושין
בית שמאיוקניבית ה5%בקרו טתיתא כסוף פ' אומרחבית פלותים כשיג'5ן צףך5נקב החמת
לוזתים

*
י
ה
לי לך

שהם לידם הומר4יני

קמא ריבמות.
הראיות סדם נהנים בטנות ט' מי
שמהו ש שט ישומר ר' ז%עור בר  41צדוק
נקברות
כולגין הינו ש אהנות של ממם
6ושש)מלני קעראלפירש דשק שהק :כוק ,ואף
שפי שאמר אהן המו
שנן בטעבות בסוף
ו שר:44קברו שלר' וההרקר
פ' ריתעא אמרר'יזיש
שיו דמשתופיש תלק4וונוסאשעמרקרקיןבוה.
אבלהרכוב,ז"ל אמר במדלג'ן ההא הארון מכעא
שהקץ הכסף משוה ב0רה סדוא הג 5%טזץ הנהן
ע5יו .ומשק ש הבשר ש ענין שר' צרוק
מה"
יוז5סונה פחות מכניצה ונרך יריו במפה
אכ5ה
לאכול ה 4משל קץו שהק:
מפה
כהן שהתיוי
6עפל' ווומהנרר'אמי ה4אסיו6א התית6אוכ5י
טהרות .חהראש"1ל אכד בפוחלהע כי הוא הד'ן
חו*ן 6א הודרו וכק 5וחומר וכ 5שכן.
אולמי
הדמב"םז"ל התיר*ולץ ש מפה ובקועת
6נ
4
הרהקהאוי הרמב"םז" 5ל0מוךשיוי גם ההוספו'
פישוסיש"י סום שהק :כהן מנבי מרלגין הינו
נמו שאמדתי .ונפ' נ5פסו4המוקרשיןבבכורות
גביבוסוא דהוהלרביצדוק וממעסהז דסוף פירקא
קמאדיבכיתשדיה 14שתח~ן ש טדדת הרוכוה
ע"כ .חשמ אבקאלך השנ'כוקושיותבטוףפירקא
קמ4ו דיבמות אבור ר' אלשר בר צדוק כשהית'
שהקק
לנמרהשרה %1ר'יוחנןבןהחורניתראיז
ית' את
אוש פח הדבה במ )6בפש' בצורת ודוודע
4נא אסו
5וותוםוהיסתי 5ו זתקם האה
4יתםפיי
ולחיםאגשר איני אוש ותים באתי
44מורלוחציתנקובה
והורעתי א! אבא אםד
ודהה אלא נש0רגשהה שמיים .והנן תמת של
זתט מגלג5ץנית
4ומרם אץ צהך לוקב
4ומרםשמי
ונית ה%
צףך %קנ ,ומודים 0תוס

ין

יץ

יי

ייו

*
הוי *
*

י

נרי שונא המוהל ואם 6אנקבריץ א 4מכשע'ע,
ניקבה וסתמוה שמרם והר הם %ו*ם גמוה5
%4ם מונשרם מפנ' עה4נםברצונופיו" גקמק.
ער כאן.
עור בטפר יהוד במרק שנום וע!מרם חבית
הביקפת צבוו
מצרהח)תגוו שמרם
את הנקב השד .5ל'כ .והתוסמות בפיק הגו~ו
קמא הבשוו זאת הכהשנה שהשבפוקתשי רשי
יסחכיה
בפרקו4לוכוצלין ואומר חבע) שנקבה ו
שמרםהציוה ופושק מצלה עלהעל"ה אם נהנוה
בארובה וטוכטוה בבית רסתימת שמרם סהימה
הש והתוספות הקשועליו ומשוה שנדחק וט"י
פרשזה4וימיט"רוהבמסכחאה*ת ממנ' שבסוף
פדקהכו!:ניעפירשכ' בנקבהשי4ינונכנס טומאה
ךפיובענץ צשד פודל וא"כ
לכוה שבתוכו אלארי
מן סהוםוביןאינו סתום מצל עד ש"פחת רובו,
אבל גתום' גםבפ' המצניע הקשו שרש"יותיושי
כבוו שכהב ושיב,ב'ש שב,רבר גצמיד פתל ומצע
מה שבתוך הנ .'5עוד תמהוהיעסמות שם דהכא
אמרנן דסתסוה שמרם שמהסוימהובסוף פרק
קמא דיבמות אמרינן חבית שלזודםמגולגלין מת
שמאי אומרםאיןצריך לינקב ובית הל,5יכ,רים
צרך ומורים שאם נקבה וסתמוה שכויס שהיו
טהורה ר" 5שהיא כנקובה .ותיחמ דהתם ורא!
5ענין הכשר מסתמא 5א ניחא לק5 :בע*ם במה
פיוצא ממנהניון שנקבה אעם"י שסהמוה שסרום
%א סתימה מעליתא הק אנ 5לענין 5הש5
מטומאההיא סתימא משההא ונחיר 5עניננו.
והמעשההשני התו בכניהז ר' צרוק הוה לקה
ההחש בוכרא רמאלהה עוערבסלנסרימשלעיבה
קלופה ביוי רקא
איבזע שמוותקה4 ,יעי
5קמו:דר' ק:העע4עירליה כלום וי4שובין חבר

שנ,יה
מתי

*

אכי

ספריוחסין

28ן
לעס ה4רו

אמרלהה ר' קהוומע כן,

בא',ל0ני רבן
רשמ
ר'שמ-וק

גכוליא 5ואמר להה לאווכו' ,ופק-ש
כהן הקה וכלום חלקכוביןכהן חברלכהן עם הארץ
רכר השירנא א:א רשריכא בו מום בכוונה וכו'.
ועודבנוו-בי;שהנאביו שלר' שמ-וק שכית בנינוק
והוריעוהו לאחר שלשה שנים ונא וע* %לרבי
ההושעבןאלישעוארבעהוקניםואמוולאביוכשהוזו
שלם ולא כשהמו חסר מכאן נחעהעיעאנהן אם
וה החש ר' צדוק .מוני מוסןז ער לפי רעהם
דתנן במש:ה בפרקשלעעי רמרות ובפרק ג'ד הנשה
נפן שלוהב שהץז בהול .אמר ר' אלעור בר ר'
צדוק טעשההיהונמ:ו שלש מאות כהניםלפנהזה
ולמה העיר המויוחר מאיש אדו אלא שהקזכהן.
ועוד ביומא במרק ב' בשני כהנים שלו

לנעבח וקדם אחר לחביו ונמיל סכין חזקע
בלבו עמר ר' צדוק ש מ%ות ה1לם נהר
הנהז ואמראחינו ביה
שמעו וכו' ,שיח4
רטו'יאו%מות רונה בנה
אר
רו
המה
ידוס שם כטו שנחוב
בספרבןנורון שטעלותהאולםבוע-הביןגרסונן.
) כמנדההיו עעראל ב4עלכ)
ונראהל'שחש"י :שמרי
אלא בוש-הבין וסיח 4שאולביות היו בהר הבין
ווהו גרסתו .אבלטי:חן שקזקקהוזו הרורש %4א
שהאהרגיעשה וההה מן הכהנים ואטר לישראל
אחינונית'שייאל שאם לא הההכהן מה לו לומר
אודמוכו' .וכןבסדק לו5ב וערבה ר' %4עע -ק
צדוק אומרלו5היה במובוז שאחר שבעים שנה
יורדים כדגים וכו' .וביצזע:י ל'כ בספר מנורת
המאור האחד שא'נו עלרבי יצחק אבוהנ ט,ם'נן
נאכות רר'נתן שנשגהר' צרוק לרוכה ונתנו לו
ססחהלשכב עטה %א רצה חעסו טכדינה אני
מכעמסחה גרולהנ 5והנהיכות תשובה.
והראיהסאינםנהנים למ רעת רומל'ם אגי
אניא אותם נמון וכן קצת השובה לכל האמהר
לכולה .רואש"ה בם' קמארתעניות תןבפקלים
ירושלנר ונמרקבכלכ,ערביןבערובין רתנשו אמרר'
אלעה-בןצרוק אמ היהי מנני סנוזוה נן ננימו
חלט' כאנ כש0זורחינוהול" נאנהמו חשלמנוהו
מטמשיום שוב שלנו ההה ,תה היה כמו טאאוטר
נמשנהכ'היומביאיןו!מם למערכהוזיז המססח'
ניום  4נאנ ננרבה וטניזוין קרבן וה ועומרן
ןיוםפווב
יום פוובוזודע' שנז)רבהב,זלעו5ב)עישי
ככינהגןכיתעניתבו' באגלא הההבוכון הבית כמו
שנראה זה בשקלים ירושלכ,י .ופיונמ רש"י בסוף

יל

בכ,,
רל,ק
י ברך
ן) םובא פה רכרי פ"ב רכנכה יח"םכ
ודי ר צרוק בכפה טשים נקית רקסבר פחיה מכצמצוז
ו רטהררח ,
 ,,.ער גדמיכחבמ"

וכי
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פרקבכלמערביןר' אלשרבר צדוקטנניסנוזוה נן
ננימץ כה4מחה השו טשנטנניטע שכשל 4קט גע1
נקרנן העציםבי' באב ביכר עיא ויוכ סונ ועא
להם
נרתנו נפרקבג'פרקים בתעניות לאדד
דגיבת שהוזו באבביוםפווב שלזזם ור' אלעע-
בר צרוקברורו שלרבוגכלשול הוא כרתניא כמצה
אמרר' אלשר בר צדוקפעכ,ס הרבה נכנסח' אחר
אבאלביתרבן גמל' %4ע"ב .וכן בפרק ו%4ועוברע
בפ0ח ובמגלת תענית מצאתי אמרר' אלעור ברבי
צדוק מהמלהיקזי עלבני סנואהנןנניכרן וחל ט'
באב בשבח ודחוה לאחר השנת והתענו נו ולא
השליכ,חזו ,אבל אין ואת (ירסת הנמרא בשום
מכים
נר0ץ המפרשום %א בתוסמתא בפרק
ג' רתעניות אלאאניהי"ימבני סנואה בןבניטין.
ל אדם וחוה
והראיה השנ" מה שמהבני
נהלנות ,אנל ננתינ ל'ח מהיתעלטי ונן נסוף
יורה רעה ווההלשון שם ,בראשונה היו קוברן
במהמורות כלומר בחפירות נהעכל הבשר סלקכוין
העצמות וקו0ין אותם בארונות 4ותו היום
מחאנ*ן ולמחרהיה שמחטדנוחואנותיומןהדין
נמשנה נס:הדר'
ונן נמו וה אמרו נהרוגי
שאחר שנתעכל הבשרהיומכופרין .ונזזוורלעניננו
אמרר' %4שר בר צדוק אמרל' אבא בשעהפמורתו
בחחל'קברניבבקע ולבסוףלקפועצכוווזיותנםבארף'
ולא תלקט אתהבירך שלאקזיבוויין בעינעי וכך
עשיזילו .נכ:ס
ומירס עלההם אסרסקל
יוחנןוליקמי
ונכנג)תי ורן-עתי ע*הם ומרשתי עליהם את הסרע
ונתתי עליהם אפורין יבשס מ'רוש עשב'ם עדכאן
בירושלמי ונטסכת שסדית נחע%ום זה המ14מר.
וכסום שעשהלאביוכן עמרתי לו .טוה רומעשה
נראה ג"נ מלא ודה נהן שאס הקה כו:ן אסור
ללקן עצמות אביו %יטמא להם וטה 5ו לאניו
ן שהכהן אינו מבוכשו
להחזוונרי שלאההיובויי
לאביו אלא שקקקזכלושים כאגמר הואצהיםרי5
שאם דכךלו אברכשהיו יפימאעליובכיתי,
אבל אם אחר הסות נהכד מטנו נל שהתו 14
נסתם הגולל לאידץה
שאמר
מטמאןו%כןנ%טה.ועי
שנננס שםופיישעליר"סרי
שעשהיוחנן
לאביוכן עשהלושליקפו עצמותיו מום נאמר כי
היה כ,ורעאכ,ו מבניסניאהגןננימין וה לאיעלה
ש הרעהכיאיויהדש-בן יעשהיפ
ו מום י' באב
בעבורשהיו:ה אמו מהמעסחה ההש .אנל טחז
המששההאחרון מהיחשלמי מאה נמרהע שאינו
כהן .ומה שאמרו באבותדר':תן שאמר מכהעה
אמר וה לרחותרנוטרוניחא שלא חתן לו
אני
שמהה .ומה שפירשרש"יודוזוספו' לש המהטווב'

לעים

"

יא

כ'י

זי

איי
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לגמכולגיןל'גאתנותטתדואוכליןח%עקןבפהרה.
ובם'ב'רדמא' לא ישמא למתיםאונלחו~ן בטרוה
שנןבר'יוחנןאעפ"ינוהיה מורע יוסף ולא כהן
טירש היץ בגרמא דעשיראה ביר שהעז מחות
הערון-בערך ג ר ם אמד וארם
מממעורה,ובע
יוווך העז נת2א עצם מת אלאשן
קרהמכר'יוחנןא
תלושה הההשאינו מטמא או שלא היה עמו אלא
מ2הלך לבית האבל לנחמו %ומר צערו יוחר
ואינו כהןכי לא אמר בלהערוך מצדסיז]ואכהן
אלא מצד טוהוא קרתע אוכפי' רש'ק
ו"ל וזזרכוב'ז
יאפי %הכהרםאינן מווהרץעל גחל ורופק
כ
שאעהנזיר מגלחעליו זהם שרשו על גב' ארונות
מכוש שהיו בקברתז מגולז ע 4סני השרה בומן
ההואוגחלר"לכ"סויהארון ורופק הרף שבארון
ברזוש וברגל שלא כרבינו תם ואוכלי טהרות
מחכהרן בוה ו%ת לרבר מצוה .ומה שבסוןז
סרקא קמא רעמות ג"נ אונלין חולע ;:בפהרה
תראהכי ר'יוחנןבןהחהינית ג"כ לא רצהלאכול
ולאנכוצא שהה :כהן .ת-ומב"ם שהביוע בכלל
זזו,כבוים לאוהב'אובכללז:כדגיםוכן זה הסעשה
בפרקב'רערויות ובמ'שני רסוכה בתוספתא ואומר
להוריעךסואוכלחוליו בטהרה הוה .ומה שש2ה
יוהר הוא מעשה רר' צרוק בבכורותאבלגם זהעם
תשובה שוז'שראל מיחר לקנותו מכהן ףשהנו עד
שבהחלת
סרפול בו מום חאולי
קנש~ויאלכלוכקהנןותאבעכ'ו"
תמווה נואהטואסורלי
ר תם מכהן
בומן הוהא%ינתנולו במתנה ו~מ:זמיוה האדשים
שהבאתי ,טה:יו מורריםבענין המקרשאינו קשה
בעבורשורומביאיםעשףם למקרשהיוירעיםענינם
שכןסצ'נובר' א~שרבן'עקבנשהעיר ש כלכירות
ראשקדשולא הען כהן .ל'כ במעשה נמררסו רבי
צרוק ש סשותהאיס זה היה בהר הנית כמו
2וטיחשחש"י .והעזוקן ונשהאסנים וחם'ר ששום
כהן לאירושלפנז כמו שהעיר ריב"ז הכהן שיו
סאם ה" בידועל'ם אחר נמותו לא ידדב הבית.
ובמרו~ו רקרושזגבורי כחעושי רברוכגון ר' צרוק
וחביריו רתבעתעז משרוניתאונ-שול .וכפ'ג'ססוכה
בתוס:הא אמרו ע~ווש ר' אבא ור' א4עור בר
צרוק שבא שאולבןבפוניתנשהיוחנוניםביושלם
כליגזע:סוהיו מכלאק מדותהם מערב יום טוב
בופניביטול בית המרחש  ,גם קשה ש הרמב"ם
אשר לא מנה אתר' וכריהבן קבוט 4ואתר'וכרעז
בן הקצבכי שמהםזדי כהמם האחר אמר במסכת
יומא רונבנ:פעפכם קהאש לפניו בספר רנשזל גם
השני זומו ר' ופתהבן הקצנ המעון הוה לא ווה
ירהוכו',אגא'לואינונאניןופירש חמ'קלפי שוץה

גרי

יץ

[9צ

עיו

מק אסעה ו~ו השנ'ם %י טסקכי
רבינו משה ו'ץ ואומר אני על ררך הלצה
מה שאמרובם'ישנוה~ן בבתיא (קי"א א) אסס
וכרעז מפי הרמב"ם ואני על יר' שהעז שמם
וכריה זכרתים .גם בסרק ה' רסובוה אמר ר'
ע:ונשעהע :רוחשר'וכיה בן הקצב שנ' פעמים
נטמאה אחר לנש ואחד לבוש .וכן שכח ר'
חנינאבןאנסיגנוס שהוא נהן נראיתא בש'ק ער
כמהוועם שוש רש'"כהן היה.
ואני ריצה להאדך עתה בסה שאמרנולמעלה
ש ר' ישמעאל א2ר ררש י"ג מרות שהתורה
נדח2ח בתזלת תורה נהמם כיצד זז'ה חנירו של
ר'עקיבא כמו שאמר בעל מ8ר ו-ורות עולמ ולש
חלמיר ר'עקיבא כמו שוכר הרמב"םו'ץ ואם הוא
ליה.
נהןנבר נשאר הרבר בספק .בסיפרא
ו-
אוככו
' א'ץ
ר' ק2מעאללרביאליעור רבי הרי אומר
ר'אליעור הרים אחה נראה שדץה מתונח
עםר'אליעור רבו של ר' עקיבא .ובכוףיומא שאל
ר'מת,ובן חרשברומי לר' אלעורבןעורמה שכועת
ארבעה חלוק' כסיה טקק :ר' ישמעאל דווש ובם
שליטר דשבועות ל ה~מעאל שש'ב,ש אתר'נחונשז
בן הקנה דורש כ %קרט ור
 ,ע:רבא גשטרמסי
את נחום איש גם  11רדריש ר'בוי' ומיעוטי ררש
ר' ע~בא רעויומיעוטי נו' ,וירוע סרבי נחונ,ו
בן הקנה לא ראה ההרבן .וכן הרמנ"ם אמר בפ'
רבישוקיבלנימנו ר' ישמשול ואם הע :ר,למיר ר'
עק'בא לכוה לא ררסו כמוהו .ובסוןז סרק איוהו
מקוכע אמרר' עממעאל צאו חאכורו לר' עקיבא
ז ואם הע :תלמידו הע :אומרלרבולפנ' אהרי'
כיעי
פזע'ת .וכןבסוף יומאנענין המן אעם"י שבשער
הגמל להרמב"ן נמצא ג'רסא בוה ביומא סת"
עקיבא אסר טעיתזה (א נמצא בשם ססרהגייס'
הואה .ועורכי מה שאמיהי במיק אעהו מימן
'עירעל וה .ואב,ו שר כל המאממם סיורו על
וה שהוא חנירו מבלת' שאקשה על כל אחד כי
הוא גורעבכל כוקום רבר'ר' ישמעאל קורם
מא~
מקומות ר'
עקעא ,אעפ"' גימצאנו
הוא בשי
מא'ר קורםלר'אלייור וה
חדוש אבל4א בכל
מקום .בס' ארבעביתות אמרלון ר' .עקיבא לר'
,ממעאל 2,משול אש והק :עמו .אמר בסוף
בתיא אמרר'הממעאל הרוצה שיהכ,ם'עסוק ברינ'
ממונוח שאין מקצוע בתורה גרו 4מהם שהם
כמעיין ,ונל הרוינה לעסוק בדיני מבינות
עעמש את נזמשן ק :נ .0ואעפק ט;לס
לב; ננס הלכה כר' ישמעאל וקוראובן :נס ולא רב'
ככיוהו
שבן ננס הבירו שלר'עקיגא .יבס'סנה
שכקם

יץ

רקי

י'

ויריי

ספריוחסיד

(ש]
טץם')ר' מתאנן חחשםגמוםר'עפמעאל ובפוקא

מר' המטשל אמר תו'ביד אחד
קכיורשרוגיןכ.ש
לנציר'עקיבוו וד"למוד הוא ר' מאיר ובסומה
פ'הט :נומלבוור'כשירלפני ר'עיבא"ולאהי:
יודעכ"צרהפלפולובוו ולסרלמניר'עמגוטאלוגטר,
ו4ע)רכך הורולכ,רלסני ר' עקיבא בסברא בפוק
שלעשי דסומהרביהממיאלור' מרפון ור' עיבא
ובטרשו קטארברכותהיהרבי אלעורבןעוויה'וגמב
ו4,
כךמהוכו' אסד לקזר' עמטעאלזיזי
וכו' שהיה חבדןשלרביאלו~רבן עורקהולא עוד
א~ו שהק :חגרלר' יהתמע רבו של ר' עקיבא,
בפוקשני רעכודה ורה של ר' ישטשול את ר'
ע:ושעבגבימת הגום וכו' ואטר לו ר' קהושע
אתחקיראכי פיבים רוריד.
ישמשלאחי
חד
ש
תח"
ק מ ד  %ד ש *  9מ נחה ה
מיו
שד טדמכשמ
בד" .ת פ4ם שגיש*
ש%
%יץאק
ט"ה שד ל ש ש ל ש* גתם על
ק מ ן.
הלת מ מ אש
משא
ישאןק ויף *ס." -
ומה נאד

עיסשי

ייאך

י

"-

[8--צ38

שית"%ד,שדית"א

ודי נאע

ל משת איול נשו עמץ מיקטשרצי
מק=סמ
ת%שה ל"ו  1שמ
השועש"
ל ישי ק ר"צית
אל לא*עו
י
%
י
מד
ל*חיצאשכחק"ס%
המש"ו=דכי
תיצשו לטניננם נך טקובלגי ומ' הלכה לטשה
מסיני שעטון וטואנ משזרן מעשרעני בשמשת
ול'נידו רבריו של ר' עמכוקזול נשמעין בוטן
ת"עטיי,ת=ילשר הול ול ת"ח
יע"קען לא*ו חימ "6ט=ן טשזו
ולמר תמ  '%קעא
אף .עןקשי
שה"*יס
זטר ח%
שמם

"זרי=
סצ=א*י' =בעי=יטיה"
,שייה
ייאה"י="ל

יהי

ס"י יה

יל

=י
""ירילסש"שתןה.שקיר4ס
נ=ה,ייייי י
א ופל ל שס*ל 1 %
עח
""1ו מצש
אעת חע
יש

=משל

ש4ותט

"ש
נ,

שזת מף הש"
ממ"א .ק ר קעא עשה נס4א וחהי
תנא אש
מ%ל יסשל מ=לה=

י

רי
"
י'ףשכגו=יכמ,ןףיי=אקקי"9

שחר ,ןט"י בצןהמשם אירלחל
%ל=רהחחתש= -פ)%
טקש
"%ט"
טל חסים וץשה=ש *קשיל"ם ,חןד
הםש=ב =%ב"א %ם
"בל"אשר %וגי

גרהליע ,ומן ה" .נהמא"מם,מ
מ9ה,%אי
ש
עש"ס ער תיש
הע.
ף שהא"תי שתיףעען

=

חפייי =ש
ש"
ין,מטמיה4תיחעדזחןח",

=ש=
,
ת""עייתממת ש"טשתת%
מ' נחפה תשם ה ,%%ו"
שא"במטת ח=ה א4
%
א
=
י
טת=
" שה"
שגר טשהש ק נ"אל עס ססשה ע"
יק
נת
=ז 6ום
יד
"מ%ק.
שחי

"
י
"סשלפתה,-ש"עיי

מה ששה שת למת שחל ומעב

י"

%אףותא4שד4%םומשחםדשבצחח

גחתק נחש"ייית גשסת וגח לע במת ו"יארממתקבשר מ ויד ס"י.
ימקהל עגש %גט"כםו ל ששל ה=מצם =י"הגן "4ר פדן של
ח"ת*ף ,גסש

י"ל

שף עם עתס גן פדקה'רךףםםזסיא .האףלנרוי אסלואוור כרחדע וכן אומר זלו
וטגהתו גדק ל דנשע)9ה "צמסל חצד משקין את הג'ורת ואמרו שמעקקהשבנעליון הפקתז
חה הטאמר אטר 6זםרוגב,א רגיקוה וגרחהו .וזימר בסנצץ
מ עשאלוגי נשזן ו1די
כשישייד שף שתק הה  %6קעבאניהן אדה אסדה המבוה וק אהד כצדו חיב נרף וק
חזה4אש *.ועי דחאי מי",ידמ %"6ה .בברנות הכ1מפר אחר טיתן .חהרמב"ם הדכיב
שמ פירושסוזוחר הוא סבואר בספץסאשמר שם
קש ש פחןףךא אחיבשק ל חדם פ רוגבאשר"לגו,נז פמותה .חהפקעש האדד לא טי
מום
םגאזטעו 4 111לסר המץ *שש הכיץם עצסם אלא רובמא להם שלא להרחיקה
אמץ קםעומתע'סח הם
סחת הע ששם כנתורת קשץזל וככר הארכנו לכולה בוה ,אבל
לנ עטקימאב מה חם בשמלת בשנת השטטה
4ט"ף ל ש טו"סת )גר קס ת%ם
ל ולעד ק שרה ט*ן
מרל,ש"עטעשר
מצ"חח:
"מה %א
4ה קמתי
טתביתגההח"
,ןשוגש
ק שדה
"צמסל
במר .ען השים ב הש =חת נהם
עלדר9חי אמ"7-חהנןיןר ןלעי
הטהמי%,ע התר"מיש=נטעוןןשמישיתהן
ק שדה קצטש%
אחץם נמן ה %שסי.
ריה6שראמ*-הישעי
"
"ש 4מה
א 9שי 6ו שמתק"ןד ךחעש גןשן אחי ש?ה וק מה
ט9ד
ק מ"ו שחה
ל
יח"
ק קזפחא:יתיהח:םלרפאליתיש,י" /בתיתהץתשי%אח"העק .במוחחת

י

ח"ו.

י*"י ק " ש י * * %
לל

ילי

יל
י

י*ך י

מי,

ית

יי

עיש

י
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שהקץ
ב דחניגה משקןומגמענהאלובשי משנה
עים אומר אז"-יירכן בומן ש הששרה ע*ובי'

ייאי

ובן זומא'ור' עקיבא
הרומ סלכות ובומןנן
ור' חוצ0ץז אלא שהק ,בבבל בנציבע והקק חבירו
ש 5ר'יוחנןבןוכאיוהארץ.ימים הרבהוכןכתבתי
לכועלה בארוכה .וראקה לרבריוכיהעזבזכעהבית
בנומבין בסרקא קמא רפסהים שהגוי שאכל הפסח
אמרולו אתהננצינע ומצודתך פרתעה בירהשלם.
תמההה אחרהחדבןומן כי ר' יוחנן הסנרלר
ור' אלקןרבןסזכווע טק-ור השלקשי אוזרהחרבן.
בססוי פרגמוץ דאהכיר' אלעורבןשכוועור'יוחנן
הסנדלרשהיוהולבץ לנציבע אצל ר' קקורה בן
בת'ראללכוודכוג,נו והמש לצדון חכרו
ובכו וחורו*זם וכן בסוף כתובות .ואברפץרקישרדאלי
ק
אומר שהוא רצוני לומר יהודה בן בתיראמבני
בנקהם של המתס שהחקק יחקאל ואמר אלו
שהניחליאבי אבא .וכןבספרי אומרר' קהורהבן
בתיהא ור' מת'אבן זזץפ ור' חננקז בן אחי ר'
קקתעעור'יומהןכגשיצאו חוצהלאו
 ,קרעו בגרקהם
טועשיבהא"י טקולה ככל הכוצות .והפירוש דנראה
בוהסאאלו לאהיו ביחר אלא שכל אחדסילו יצא
ץ /
חוצה לאוש ,ר' וקודהבן בהירא לבבל בנציב
ור' מת'אבןזזץפ ברוכףכנוכרלכיע*ץ ,ור' זזנמה
בןאחיר'קהוומע לגו*ה ,והקה קובע שנים חאז
אמרלובןבנו של זכרמהבןקבושל ור'יונ:יבןכיפר
שלאיטשזמכןואכ,ר להם שהם כהנים בני כהנים
גרו*ם ששמשו במקדש .ימעלהי) לא זכרתי
להקשווז ל הרטב'שז'עלכוה לא וכרלר' זכרע:בן
קבומול האמור בכ,שנה ביומא שדלה קוראלפניכ"ג
ברנשולב *4יום הכמורים ,ובן'י בסוף ברכות
שהקה כהן כמו שהוכרתי עחה .וק לא זכר
לרבי וסייה בן הקצב שהיה בחרבן המת
בם"ב דכתובות אסר ר' זכר.ה בן הקצב המעין
הוה לא זוה ירא מתוך וץ משעה שנננסו הגוס
לירושלים ער ערצ4כו אנזרו לו אע אדם סקץר ש
עצמו ופירששלמי שהיהכהן אטר זהעליו,ובם'יו
טסושה "4מר ר'קהוומעכךדיה דוושר'וכרעזבן
הקצבר' אומרב.פעברם האמורים בפתבה טומאה
נטמאהא' לנלוא'לנושו4לו שנקזם שמם ונמה
%א יטלו תשונה
סהכרתי אותם שהםנהניםבוד4י
בעבור הרמב"םז"ל אלא ששכחם לר' זכרימ בן
הקצנ %ר' זכמה נן קבופל.
דנחזור למהשהינובר'קזודה קנתירא שאמרו

כגון ר'יהח-הבן בתואוחנירושיודשןי'ר
משנהשכן

הקץ

סרף

ממנשה ועד הלל .רש נוסיא

משענהנגוןר' קזורה בן תימא וחמרו  ,וא%י
נענור וה כתב הרמב'ז בהורת הארםכי אולי ר'
קהודהבןתימא הואר' קץודהבן בתיראואינומא'.
וכןר'יוסי שחוא סהחנורהדגמלישי אחר הזדבן.
אסר ביבמות פ/י'ב אמרר'יוסי כשחלכתילנצימן
ומצאתי שסזקןאיד שהקז ר' יהודה בן בתירא
תכרר ש שולוקנו והזקן תמיר עמו .וכן בפרק
מצות דליצה כתב דוא'ש שאוסר בירושלמי כי
זזל לנזמבין ר'יוסיובפ' מתסוט4ו מבסוחישו
אתר' עקיבא בבית האסורץ ואכך ,חיאלו את
ר' עעדה נן בהירא ננצ'נין ואסר וכו' .ובנרר
אומרכיזיהר' קהורהבןבתיראדןלפני ר' מאיר
בנומבין .וכן בתומפתארנוי בפרק ה' ווהו זמו
י אחר
גד %אחר החרבןכיר' מאירכוהדורהשיהמ
הזירבן והואירדלבבל בכצףיגויו כסזבווזה אשתו.
וכבר אמרנויכופ~~הבהוכע-נושכ'זמהואבטליון כי
ר'
בנורוש שמואל בפסוקידע כל יגערזול כי
קהורהבנצ'ביןובירך לאבא אבוהי רשמואל שמהקה
לובן וקכם .וכן נראה קצת בפרקכלהבסאר שהמז
בזמןלוי שאמרלרבי אחרה דר' והורה בן בתירא
הוה ודוש להו כר' הגלקף.
ס נראה נערויות ובתמורה שהקק
ורביפפייא
וס
ר-קר' דשקל'ם זץולק עם ר'
יפ
אחר החרבן .וכן ב
אליעור והעיד עםר' ההושע .אמרר'פפייאסאני
מעיד שהיהלנו סרהובחי שלמים ואכלנוה בפסח
ואכלנו ולדד שלכוינז בוקג  ,ואם זה העדות וזה
בזמן הבית עעאלו לכהנים %חכמים ,אלאהיה אחר
החרבןוהעיד כוהועראהנומן הנית.
ורבי יוחקנן נג נג והוא הנגרא ק נג נג
לאניעזמנו אלא שהקהבוכער' 'הורהבןבהירא.
בפרשוקנואדקרושין שלחיוחנן בן בג בג אש
ר'יהורהבן בתיראלנציבין בה קמרזול ד"מאורסה
לכוץאסווז:לאכולבתרוגוה ,ואמר לו ר' ץייזז
לבן בגבג ערעאני בך שאתה בקי בחררי תורה
וכן בפרק חכהסף רכרצבות בהוספחא.
ואעו שנע נתות או רורותסצהיובביתשני
מתחלתו לסופו .והרור דואשון שראו החרבן הס
או :רבי אליעור קקקנ=שהטעטק%
יות כוקדמישיתר מ %הצשם וחוו
בכ'קיחר טאשר ימם .וםקד'דלים9טרל*4עי קי"ן
) סן ולטעלט ער טוף הטשן
י
מסףר וה חטחכרלעיל משם וצמהקח שיוית
זמצא בל'ק .וצאמח כבר הוכי
זש'חעקקוגעי
י חזא
וף נ"טסיףע"א .ומגאן רא'ח עלליל שהדבריט זצת
שסק ק
י
=
ע
פי
ת
שהא.
שם טקילקל,ם.
שלי אמו מה לף נמיש טהא

גדי
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דכידות ,ושגי משם ידעע:ע הכקרש מלכותיו
הם ק"ב ונש ר" 5מעטים והלנה כמותט .אבל
ראינו בתלכ,ודוכןבפיוש המשמ; ה5כות אדדח;
שאק דלכה כסווע .ושמעתי משם הרא,ן וכן
חאיתיבמסודו בשק כף שהתמאוהו ני כתב רבימ
חנ:אל מפ' הקבלה דבק"בדברים דלכה כמוחו ותו
לא אש השאר אץריכ
ה כמוחו .ובצמות שמצאו
סמר בוהמלםטזזיחיתוב בו עם רברים אחךם
כעמנתר' אל'עורבן יעקב קב ונקי זזכא דמוכח
תלס4רא רלאכוותע; לאסמכינן אהא.
ורבי צדוק ,ו' אלעור גנו,ורבן יוחנן בן
וכא' ,ור' עעמעאל בן אלעעע כ"ג כבר אמרנו
י שמעץבנו,
למטלה ,ור' חנינאסגןהכהנים,וו
ור' חנעאבןר.סוו שהרג את הערור שלנור לפני
דבןיוהנן קזנאי כבר אמרנו למעלה קלכלאלו;.
וכןכהצכיואלהקביןכברועא-נו5כיעלה שטשוה שלא
ראההחרבןוהיהעניו וחסד ובת ק %סן השכךם
נשמע ע6ו שהיה הלמ'רו שליל .5ור'איעור בן
פרמא שעסק בתורה ובגמילות ,קסרים ונתסס עכ
ר'חנינאבןתיריון והואגיצל ואלקזו השמלו והיוו
וקן כטור כראע]א בפרקא קמא רעבורה ורה.
יבבריחאעעלובן נקראר' שמעון בן אלשר בן
פרמא .וכן ה.הלו בן שנקרא ר' פרמא הגדול
בנו
אביו שלר' אלעורבן פרטא אש
לסנ'רגינוהקרופיבפ-ק שלשץ דגנדן .ור' חנינא
בןושירלן הבוו אביה שלברוריה אשת ר' מאיר
ווזא חכמה מאדנוכרת בבריחא שאמרובריסמתא
רמסכתכליםפ'",
ו וכשנאמרו רברם לפמ ר1י
קזשעאכו טה1גטז;נהוק :ועמ לה שס גתנא4
ובססחס מפרקהמיר נשחמ ומה ברתיה בת רבי
חנינאבןוש-דיון אשתר'נזאיר דגמרה שלש כאות
שמעתתא מש 16מאותרבנן מוסשו דסהוא אפ%ו
הכיבסהמשנים לא יצאה ידי חובתה וכו' כמו
סשוטרמ בהק-פהזדק צדקתרדוף אחרר'2חנינא
קחרהון5סונע ונשרף עם סמר תורה ,והוא
כועירההדוגי מלכותמיר אחר ר' עקיבא ונתפם
כשמתר'יוסיבן קסמא והואהחהירו שלא יעסוג
בתורהכי
ן שגורו שלאילראו בתורה .ור'יוסיבן
קסמאהי; בטברקק כפ' המררש והוא נוכרביבמו'
בס' האשהטיהלך עםר'אליעייור''הושעוכןבמ'
קניןיערה .ור' וקנינאבןוש-ריון 0סני חם'רותו לא
שטעל1
 .ונדאה מחזכיכל שמרנךיגורו בשבתול
א'ן אנו סחויינ'ס לעשוה כמו תמלה או תטלין
או קורא גתורה :שהר' אלעסעבעלהכנסים החבא
התפלין כשבא השומר ו1ול"ס שהמה שכיר ,וכן
זראבהוהלכמוסיאמר ר'יוס'בן קסנ~ולר'חנינא

י יש הי
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בן תרריוןובןפמוס החכם לר' עווץ ו6ש הטלבו
ר'
סיהעז שטד ורמה זזתב בוה ,אבל אם
רצהלהו,כרף לעצמו6דש את השםחשאקבשעת
שמד או אפ%ו שלאבשית שסד אמ הםישוכים
כסו ר' חנינא בר מפי ורב כהנא וכמו דנ'%1
שהחמד ל עצטו ור' חנינא בן תרדיון שע)ק
בתורה ,וכןר'עקיבא כרי להעמ,ר על התורה,
וכן 1לישע נש ננפש נשלאהמ:ראהאותוהשושר,
אנל ש עשה בזים שינךחהו הלבן בצנעאבע
בסרהסא קקרג ואל יעביר וה אפלו ש ערד]1א
רמסנא ר'ץ שלא 'שחה עצמולתקןסנרלולפני
אטלו פלאנהכוון הו1ונלל לעבודה ורה כאשרפי'
זה רב אחאגאון בשא~]ות ,או לרעת.התוספות
והממישט אפ%ו לשנות מוצועה לבנה לועחווה
שיושההניוא שהואגגויתיבלקדש בשעח השמד
אם 11מרו לעבורעבירהולאכול רבראיסור
וכידצא בוהי ופלא בשעת השמד טה שאמרו
יעבור ואל יהרג אס ענר מתחיע בנפ 14לרעת
הרטב"ם .וג"כ נהרגה אשתו ש שלא כרחתה
בירו שהקז מלמר השם לתלמק-יו בסרהסיא ,ולבתו
אחותברורה אשתר'מאוינהנוה בקובה של וומת
והשםיתברך הצלה בוכות ר'  .ור'חניטו
נענש על שהיה כלסר;6לכ',ריומאי
השס בשז:סשן,
ורש"י פיחן שהקז משחמש בשס של מ"ב1עתיות
וסביביו נשערה מאר הזיה טבר שהצדקוז
לו מעות שרים עם הצדקהונתן מסע)ו וה לשום
שכרםועל זאתהכיצץה (כק התצלה) 1ל'ל
~
ב.
כ'
זר
וה
הח
שיזכה לחתהעולם הבא כ"ש שעסקכליכרוב
ואמרו בטררש כששרף*פינוסקיג)ילר'וקנינאבן
חרריון נרמהלופימסקיסר כר' נחוג'א בן הקנה
וחתכוראשו ואחרוההחיו של מעלהללופי:וג)
קיסרווידדבצורת ר' חנינא בן תרדיון ושדפהע
כטו ששרףלר'חנינאבןוש-דיון ונעשהנס ונרמה
ר' נחונק;בן הקנה כלושנוס קיסר ומלך ל רומי
שושה חדסרם והרג טושתאלפים הגמונש ובכ,ש
לסיוןשו,פו אתרביחנימ .ק תוד'ע ואהריו הרגו
'היבבהנזומר
ליי
מבית סרכגמא העז יחז ברורו
אבא
ןההה כמו תלמ'ר חבר לריב"ו אבא שאול אומר
משכץ ,אבל רנ צטה גאון פירש .משמו משם
נפשו ואבא הוא לשון כבור כמו רבי .ובמסכת
שכוחות צוה אתבניו לקברו ;,הת מרגלוןמו טיל
אביו מיקברוהו ו,תיו תכלת כהומל'ונו .ובטרק
הכומלת אוסר טזהץ; קובר מתים ושראהלעוג מלך
,1בשן %אבשלום .ונהעה שתלמירור'כירסון הה:
נונוףגדול ,אעפ"פיוה הנאאמריש צורה בודאי
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ומצקקוכר מתים ונ וכו' .וע;ו טהאמרו שם ועקה" גאמ 1שק טיק
אנא שא %ארוךבדורו ע 4מרמון טגיע לכתפו ,תר"ק ק .
ור'מדסוןארוךברורוור' כו14ר נזמעלכתפו ,ור'
אעוזר הע%גן התקמס דחוע שעשה
ארוךברורו ורבי מגיע לכחמו ,ורבי ארוך ש-י תי א4עו .ומ בתך בשם הממ וצטל
אוארי
ווד'דדשוטגיעלכחפו ,ור' חיאאוזך ברורו סיס מ המעשה של מר%י מת תדוש
גר
ב
ד המיש
ורבמגיע לכתפו .ורב ארוך ברורו ורב קקורה
שמשם
"
ה
גהק
 %מם החא %ו
מגיע לכתסו ,ורב יהודה ארוךברורו ואד
נמ"
החככרםאדויאלראא ל"
יומח דילומות ששי0ץ וסממ
מגיע לנתפו .ורילאפידש
מלוםני
ידילאערפלגקה ,אחר רמם להטות [ובסס"שש כשע5ה
עא
כר
שא
שמוופחשחבימודסוס ברוקאל
וכוליעלכיאלפרשחבינא ערדששצמה .ורבצכיחפי' למרוםא'ץ;1קנ"ה צמק אדך עתיר לפתות בפרה
אעעגבור גבוה טנל העם ובתוספוח מחן ושק ר'4ל"י~ר אומרעגלה בת שנתה ופרה בתסעים
שם אעצ .וקבשיוך ואימנן ,דא"נהיה לנטר אמרליהרבונו שלעולם רזמן שעיה ס?לשז
לקז חהך שקזא כזחלצץי הרה הוא דם?ב
מסום בד.יחא אלא פיחש חשב"ם 144ן פזסות א0
י האחדא4ע~ר תצם איצ הצרחהד א4עור.
המם
וטמסלה
שהפשמ ובפרקעמררידסנהרין בתוטמתא אמד רכי
זה המאמר שמר דישני
נטואל"
שמבא טנק טלש בשותהלכותודה רוחשרבי א4שרבגזכשפה
הוא אמתפהיו גדו4
תהקץ
א
4
א
%א
א
ל
עיטו
חלץ והשתך חשה ת שהא שמו
אש
י
ת
ד
מ
ל
י
פ
ק
ל
מ
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ס
מ
ש
ושואע
ומ'
החנטות כו,ד אחר*קטח"ב אהר
אנל האמת 4רמר
י
5קט4אלפמוהרנסרא חו]4וששדה
יבשלמת)למ
דה
פוי %הגדל על הכל יומאנמלום אחותרנן גמ
עו
וש
*ור מ ה %בא מד
אבא פאו 5חנמחן הגדו5ה כלם וזזז קובר שעיר כשוד חה כעירסם בולמוד ובגעעמ; דוא
דע*,פיןשנזכר בשטו והוא רבו טל '4
הסמיתהנוובחזסיהם
מהיםתר שנטתו קטאכוי
ש %טידה דטו פיתת נשמת .וקבפ'מ' מנוספת
ל תק ק ח* ש ה %
מ  %א ה שמדוה רני עשנאדדה מנה ללנו חקרםסיחה.
א %אש ק בטמת קידם והההמל"*
ה אכא ערידשת הירטרמתלש*הה.%
טל וד
שאול כמו שמפורשבסוף שבתטידה ממן אמו ק טף ,חתה1מית מ פח
4ס"אמ 4רמ
של רבי.צדוקוכו' .ובפרק הכוחכ תנא דברחא אשר ה" "0ק
מיה דשממתמא"ב=אאבל
אבא בן אימא כוים וחלכה ככיחו ואימ שאו
לוכן אפאגנ 5פל בית רבי בפוק שמ חפ"מאתא1ל"שעשדה ח"תדה ף
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למעלה .יאחרנך טצאתיבירוש הכהע
נ-נה בסוף
טעשדסחה שכהב הראש לץ שנתנו לו טעשר
ר*4ון שהקהפיסתו ברוחקכראיחא בהוריות וכן
בברכות ולאקנסולעני .או לןעת דבי עקיגא מ
,רם הקנם זדהללוי דוקא ואחר הקנם גם לכה!
ומה סלאנתן לו גם טעשר עמ כהעום היתן
מתנות'ולכהן אהר מבשו רונכ 4ילם .אי נטי
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חבמה מפהוהבכלי מטש(נ! שמר פתא4ונמא
רבייראולא נדרראלי .ובפיקו" טהלכות דרך
ארץ רבה מעשה בארבעה זקנש שהלנו לכלטת
הסניכרהחיה שם שומושםאוזריצר להם טלו
'אלעור עוהה 49
הםרבןגמליאלור' וקוומעיר
בן
עיבא ואמר ר' והו:עע לרכן גכולטול הש,נך
%2נלך ונקבלסניסיוסומוםחברנו אמר לקץהן ומ'
01וו ואמרלהם סלוםע*נם חנכריסוזללרבן
גמלטו 5בחששוכו' .והקהר' קץו:יע גדול בבית
הסלכות והמהכיכוער סטומוה בה קיגשי חכמה
משוארה בכ4כוכיערוהבטו לה כוסולכוויע ש5א
יתק"ם בכ 4כסף .וכל ר' הריסוע סחם בטשנה
הואר'קההשועבןחנניחוכן דצרו ר' אלהמר סתם
הש רן4ליעורבן הורקנוט ש%4ו השנים לברם
הרבקצו תווה בע%האל והרבו תלכרד-ם והוא דוה
אחרר'אל4צור
אחרר'יריס%ע
בלס5קוידע,יןכיסי5נ%וזוהנעט*יב)דיכ,יריריב'
 ,לשפ?:אנו
להם אע"משהיו חנכמם ממלפלים שהרבו חורה
בטתזול כוולוז .והם אשר נהבנצרובחידאפלם
זזבארצונילוכוררבןיוחנןבןזכו 4וחסצ%החלכ,יריו
ותלכויריוזלכ,יריו כראמרינן בחגיגה .תלכה כר'
קההיע נגרר' אלהמרוריא שכוש בכיקדסו שד:וץ
נישוהר שמ ור' 'וחנן בן גודגדה הצרו שהצר.
1נר44השד4י-ק.ים'ם מדוה אחרמיתתר'שימו
כמו שאמתו למעלה וכמ'ש אחר כיחת רבן
גכל'4ול בר שוגתקז .ורצה לנמל דבויו איד
מוהו אבל5אהניחור' יוחקבן נורי וקם כנגדו
כראיתא בפרקבכלכוערבע .ובן אחיו הקז חכם
שמורבי ח:נקהבן ר' קהושע כשם וקנו
אזי
וההשנונר בש הבריתות ,וט)ם חננוז אומר
בבהיהא הש נראקזא בפרק כרסיהוומאוהוובנדזז
שששה הוראהבזמןרביגנולשול ור' קהושע דודו
ובסוףברכות שהלךלעברשניםו5א המה כמותו
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וההשמר' קקחשעבן חנג'ה .אמר רב נחמן אף
אקננרתנינן כחום הלבלר קבלכורביכיאנ)וז נ4ק%
י ואלו כלב שהוא
כ?הווגות ומהנבטים
פכוק
מהקנים ונן וההעעסקבלכוכושהלא
נראה סאאלש שיאמר חכם טשםפ5וניקא0י
עלא עדה
דמ או4ההההרבוכ,רבו חכור זה .וכן תבין זה
הא דיקז הא דרבקזסאעינורבו )2יוכורד שר'
כר
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יוחנן עםר' שמעק בן יוחאי ב
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גרמהלושעיה חכם שש דרנוםסיךתה סשברת
ממט היתה כחזרתעל סרושותסהזיו בוךרה
חשימרתלהםבק:יו.רחככי'
יעל העובר הוה שטזקש
ם
וזכם כראיהאבירושלמידיבכוות ,והקז חכם גדול
בכורכבה ונששהלונס.
חזה יודע במדכבה
י הכהן
רנייוגם
חס
יגיגה כשהמז הלך עם
הקרהצה כראק]א בפ'ב'
דח
ר' קזושע ושנעשה להם נ() רידו כלאכי וזשדת
והחש הרצה הדברים לרבן 'וחק בן זכ4ו ואמר
אשחכם ו4ג%ה 'ידתכם שאנ' ואתם וולכודכם
והלברדי תלכרד'כם כהוכונים לכת שלטית פית4
ש*שה כחות וזיושבותלמני השכינה ובמשנה החא
בערויותלבר .ובסרק ו' כומסכת שכהות מששה
ביו0ףהכהן שמתה אשתו בערב טסח וממאוהועל
ב%
כרחו .והאמת נרוןץ הרמב"ם 5א
דורותעלם שדח%ב דאמדכיוהדיאר'
יהגללי
כיר'יום'הגללי חברר'עקיבא .וכןכי
וב
ת
כהוא'4,
בסרקא5ונשית שה5כהכר'עקיבוו כתשום 2שרבי
יונרהגללי חבהו.
י שסעק נן נתמל היא הפא 5א חלרר
רב
ממנו שץלהאיד ם .והוא חתנו שלרבןגמ*אל
הוקן טיו שהואמןהחפיוהתלכודיוצןיוחע ק
ו0י שנהנשרו לחת השלם הבא אשדע.
רבי אלעזר נן ס-ך מעץהכצ:נכר משלפ5
וננריש] מהשהאיך בפרקא קכחש דחגיגה רבו
רכןיחזנןבןוכ4ר כשהיה דורש במטאה מרככה
שהוא נאה דחזמ ונאה מקים וצמחךאברהםאנימ
ש וה מה
סאושרבןעדך קמשפיישןך
סהמבדצרבובזיבחן.ובמ'ה' דהרומות14מרולכהז
בהוכטתאי ובשבת אמרוכסוןזפיק חביתכיבסקו'
און נמשך הין השבח תלכצרו ואחרכך דער
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לקרחזוהמהאוכ,ר במקום החרש החה לכם החחן
המה לבםובוה סור .ונרראר'ני:וראי שהקהכואיר
שניחככרסבדלכהוהיינודאמרינןר'נהורו 1יטר
יסהץ),
הףגו;6לסקוםחורנ ש5א עדהלאו,רנסו
ש מ ה %מהגיע  '%מאו מצו צ
לו
מ
שלווח חשם ,אכל האמת הוא
נחכרההתור'נהוןשי %א ר' טאירולא ר' אלעור
נש',י
י4ימרהמףטיס
בןערךחשסרו שהואר'אלעו-הקלירי
במדושע*והתוש-מ ההא תמי הוא פיפן נמו
שכהב התמב"אוכןהוא קרובום'רגצ :1ערקי דדשן
אש הרא'ש שבסוף וק אץ ש0ךץ כמו שנהע
לומרש-ונותבג' חאשונות.
זכרנ
לו
%1שרו קנהי
י'
0ר
שהמה כ?ארץ ע4ראל נ?קרית
וק
י
ו
ק
ה
שההלא תק
ספרומנרוהיו מקדשן ש
השפ' הרא"
שוםעזבהליוםשנ'.
אוממם שרבי אלעזר
בר שמעון העז הק4רכיאמרינןבפסישוא דמך
ר' %4עורברשכ1עוןקראו ע*ו סכל אבקת רוכל
דהמו תנאש-ובןדרשן ושימן ותק קרובות ול'כ
דסיו .נ4צזר ש"ש זה אי איסשר שאנ' מצאתי
במחווראפיננים שזבותיום ז' של מכת ,ראש'
תינות'ואניאלומרברבייעקב הקלוץ כוקרית ג)פר
והבן] .ונשיוךפיושקליר146ןעוגהועלכן נקרא
סאשכלעונהשהיהכהוב בה קכהעאלהתפקח.
הקל
יח1רות אמרר'נדיהאי אמרר' מ)כרהבוית
ובמר
שטע רט'אהיבותונו' והא רט"ה הם ש*ה
זממר חתריקאלהיכם אמת ,ור' %4לור בן ערך
טתקודםחביחו כדאיחאברעספתאבמרקו'רנדדים
אצזר 4הר' משושעלר'עקיגא חנלאלו ההתביכר
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םמתתמלץא"ומיטנפאק 4ו מ"
ב=חת ש4ווסן ,טי מו של ל חמא ק
4טאמס
מממ שהה חש מיושעו
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המ חמנא ק חממי טשו חעקיס חח
ת' שהא בחרחקשק שטק,מביל
חעעה ט"השששה תדו %מ ל עשש מ %

י

ה%יךח" מע%מרמ"" .חייספק
שמיהמצוש ,נשקםומקאמררשמק
בןחנינאיבצזוןואכ,רחי  %כס1תמע
הצאניחננ"
אשר' עק'בא וכו' .וכן אמרו ד' חכמים דצנה
בן ע4רובן זומא אלשר בן מתא ור' חנינא בן
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חניא .ובצק אף ש  1שהלך%כיד בשלאי
הל%י דרבי שמעון בן יוחאי אחר 10המק נשוי
שהניו בה קפינה הזו חברם .והקה רוזנה ר'
שטעוןטדלכונ'יחדדהלךלו ר'חנינא רשב %כצד
י"ב שמם עד שלא המקיודע לו,ור לביחו ונכנס
פתאו'לביע השתהו אשתו שיליטו ש' נכגרלבה.

ובאוהופ' סטף5שפה 1ח 1יצאה נשטתה והתםלל
5שם י)ברך ערפיה .ונן בוקיא רבה טרגצוז
ביאת יבאכי ר'חנינא בןחניטי ור' שמעון בן
'והאי הלכו 0%צרהירה יםר'עיבאי'
ג שנ'ם
ונבאר'
וש5הה אמרצ פל ר'חנינאכי
6צ4ש בבתתוובסי"
עעבא ו4ומר לו
הל ונננס
ו
פהאום ונו' הנש השלהשיונו נרסץ הרב .רמו
אומרים כי התו טעשוה דוזגי סלמת ,מעי
אוטרם מ הוא 5א הוק מהם מ אם ר' קמורדו
הנחתום %אר'חנינאבןחכינא'.
רבי יהודה בן אבא הוא בפרק ו' מעדויות
עם ר'קזודזה הםזן זה לא 'רעתי מי הוא אלא
שמנאו הרב בחבורה הראהמונה תום לא סוסנה
הרבר' מהורה אבא
 .וכןר' 'הורזז
ולכ"
בן בבאלב' אנבןשיםהיטבזמיניאןוכה
,ר
' הוא אחרובבא
ואבא הוא דבר אחד ואמ תטו; מאד למה לא
הזנירבאלו הדמזת לר'מהודוובן בבא חכם גדול
וקרושוסומך לחככףסוניכר מאר .ותראהכי בפ'
ו'טעהיותאוטרכיר'יהודהבן אבא הומדה'הלכו'
י הוא קקורה
ובפרק חמ6ז דל1וקר בגכוראאוכורכ
בן בבוו ו' קהורה בן בבא סקז4רההרוגי טלכות
וחמה שבשם שנהוכושמונה שנים ער ע'לאהין
אלא מ4ינת ה0וס ,וכמכרו לא אסר ל מס14
מיהור רצ54בתענית נ"ו שנה ,וביום שמהרג דרח
וודה רוצה
וקן אחר ושטו ר'רזיבןבן
ה אצטרו
*שהוד
בתצמתבו
לטותתחתיו %א הצהוהי
החבויה השנח אחרזי,רק ,רבי טרפון
הכוקוגפוקד' סססכת שכפעת מעשחנר' טרשן
שמר 5אחותה וט'יובגסדא דמועד
שטתהאפוי
קשןזה הטששה ש ר'יד 1הכוץ חצק,ם כהנש
וכו'ואץ חסה ,4וכבר פישנורוב עניניו וחכטתו
נמת-ברמבכהנים .ובמרק הורטר מ ר'יצדה בר
נחטמה אטר ולכה לפני ר' טושן וומתק וצדצו
מנז פלר'קהורז,
אמר לקץ ר'עקיבא צהבו פנע-
אם
ז
,
מועוית תמ
ם
ו
נ
י
אמר
'
נ
א
שרך
רבי
בפרס הפסה דףה ובעצרה כנר
ינהפוטדרהז,כלר.אלשי
ן 3ףק גד%שבחנכים.
רבי עקיבהנן
ובמרק א'דני טטונות ובסרקא קמאדענויה זרה
עז ספר וףלרות ארם שהראהלו דורודור הונסיו

*

.

5ץי

יקי

מאמר ראשון
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יד "י

מת שקגיע 5ךיו ש 5ר' קיש שמח נתורתו
ונתעצב נכרתתו ואמר %י מה קוו חדך אל.
ומפני סאשמר ל י' שבשיט שאינן עתיין לחוור
אמרר'עחנן שבקקזרביעיבה לחמרותקז .ובסוף =ח%ל"ישיב ש"ק וללפ"ת נ.,
ס'דוועת עולםכי הוא הקן ואשושרבה אחרשכי! ש ן הש נ %פדתסית ת %תק נפחזן
חער"עש מאם
ג%טד מסש
רבןגמליזול 9ד מותו ואהריו הקז רבןשכועת בן
עש
גכוליאל אביו של רני 5ראש .ובליטריובני אהין מ
"""ת הטיוי= .שש
ה""הה 91א ק
"
י
0
הכהנים יוקעו ר' עוךבא אומר המימים נ9לי אטר גםמ לפתה .עןת%יו ל קקפ *ן
שמר %נ?; חטץ גקשפא *ע
(צט
מוכרן אמרר'ב~רסון אקמה את בני אם לאראיז'
ט"" מףת .עי 7נא 7טן 'ש
אחי אימא חיגרברגלו אהה ומריעבחצווניות אמר מאחא
לוהן שמא נהקהל יום הנפורם וביובל אמר לו מוימ שמ פ9ם וסשיישם "ישם א' ק
דהגבורה ס%א נרקז אשמך אנוהם אבינו סרצא המתת 1מה ,יממ נפם
לשםסו"
גם ת 5פעה.
וזמיומ
עקיבא ",ח*מך טרפון ראה ושכח עקיבזו רוהן אעושל
חן.
טעצמו ומסנים*לכה האכלד"ווש ממךכפוחש פ"עא%לאה"%א
מחחו ע"כ .וקש,ולי אם הע!ר'עקיבזוגרכובני שמשמתמ"*ך ופק !ילשכתי "%4
סיסרא וזזהא שר כנען מצד ונא ממתני מלסשןהש ב"
חמת .ומיקמםקצ=ןיא
אברהם ואולי יוסף אביו נסוא בת עמראל כערע אןגמ" %תומ*ה5* -שתו רממ.ומ
אברהסכיון נפהוא ראש שיבה ומעבר השנים שח, 1ש%ה מ %
ה"טת ומ*ה אש4
בהכרח תהוק אמו כרשרא 5וס-9באחיךקרינןבק,,
11%1
ש"ר עתטית שטה "ד
מימר על טחתץ .וטי1
שאבורנו שהוא נשא שמ
סש"="
חווא יזקז שנהכ
פת"
כיהביתוידה עדשנכמיה
מ
פק *
ת ואןש ש רמ
%4שה בת כלבא שבועבומן
ניחר לצ שנים אדד חרבן הביז  14ע"ג שנים א"ד שמר מ תא נסד
"
סק%ךוימ "1
ר"%קן
לדעת רורות עולם .ובסוף סיסף מ' שנה שיבען 4מ עמו ט ק נהתו  .ות
חככרם ומ' שנה סרגס אתישרא 5ואטר הרמנ"ם
פתצה
נאהטע שש חצה שש7
מ1
מממפי
ו
5"1בסוח משפמיםניהו,נוסאנ5יו שלנןנוימ
 .70תחהדם ט מ
ומו
הן*
כלך ביתר שחשב ס1הקןכושיה אב 5במררשות לא הט" שו שמ"ה בשקא ק ש דושץ
תפקי
גישאנו סוהקז נושאשיו אלאבעבור שהקז טשבכז שעשר שמ.
שכת סמה מ "חת
ילמח של !ק,
ס"ק
יהודה חזע; עתמה מלחמות וגבורותומצ*חדציב
4מ
אלכ
גמהואכעמהש וררש דרך כוכב כויעקנ וכו' ,תלכ
"9ירו נ1ל אליעזר ורךאו כן ממני
"בוד רבי
וכיוןשראהו שלא הקז מרח דון9עים שנא' והחחו עקיבא ,אבל5ר'ייזווטעבן !ז
י
שבשאלט
.ורקונאוחםרקוא ת
בת
ביאת השם ונו' נתישש ממנו ווה שווש גהל ו%כררו של ויב"ו ככוו שהקז
בטע המשיח נמד הגחם .ורב צמח ש'כהית שבא שמע נ"רשניםבשינה סלא האה שהה
נחמות שםסרינה שנאזהיה ננזע ,וכןבכהשגה והנא כק -אלחת5סיים כיזרהא בכחובות בסרק
ממצרם ועדכויב ,ובם' הע %קמא פוש'קכהביות אע"פ וביבמות בסוק ו' הבא ל עמהו שנלם
ל נ1לא נהנוכבוד והלוהבופסחוש-עצדח
הם ירושלכרות שהמז ממפבע נן נויבו 1חהס
ירחשלמיות .ובטרק חלק שב%ך שני שנים וה 1ד"ו טסחאאידזז ער פרסהעידת נמד.וא
וזה ער לעומר עד י"ח אי ה 9נאי)ר
ואמר סוזווא משיח ומון סלא הרקע קטלוה .וכן
לוזוסה כ%4מ
יר כתב בש
פהי"י בפרק העדל ובירושלכר כש~זרבביתר נגדע לינשאוהכאכון בן
טרבא דיר המכתם[ .והקז השלם שמם עד נ1לימד ההורה
יאייהעתיה
9ז
י ור' קהורה
סמכוה לנונה יחשלם ,ונקרא רבי עקיבא לה'!קנים ר'מאי ור' שסעון ור'י0
אוצר בלונןר'ץ כועורב(מלכ,ד בעירובד,כל ואחר הר' א5עודבןשכווע .ובבראשהז רבה מרומת ווקף
כךביררכל דבר ורבר בטמ עצמו .והתוססותבס' אבוזזם ווגות אלף ת5מירים היו 5ר' עקדבוו
ושןבזר%נסרק94הר (כוהסייתה שנקהם צדהשלו
ש * מ ק  %ק "0זשז טע"ה
ב4יו ,ולבנץף העכרד שבעה ר'נשוי ה'-ק*ירזז
"ץ ל%ש.
מ ש הש
ב"%
חיח יעקז חא א*שר
ורבי יוסיור' שמקדןור'אלומדבןשפיע ירה1ן
כלדש1רוהההמ.
וד'א*שרבןועקב
*ועםלליי"ץישומעיושעתשו

אאר 1 1 .אמתו ה ש
אי
.ין מ א ץ פ ף
"םעאפץס"לא*שר"
דחתה
א  9גם מ
ט ת .תשק ל
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ומעחזרר'מץבמשנתיוסףבןעעור כפשזתודלר'
עקיבאויטמ' היהגן ארבעס שנה ואה אנן אהד
חקוקה ש הבאר אמר כף זקקה אמרו חבל של
עלההבכל יום %41דן קל וודטר
ר 4שש0דתרי
בעצמו הששררך מסק הקשה רברי הורה שקשע
נמזל ש אחת נמה ונטה שיחקק
שהוא
] .ובם' קמא רומות
בשרכרד חזרול0ץד תורהי
אמרלההר' רוסאבןהרכינס ששמש ה%ך טסוף
העולם 11ןסופו וההא הההבבנ'ברק האמור בטפר
אחרר' עקואלבניבוק וההו4.א המח
ההתבע
כטוהובכלאיץעשראל כטורד לנהרדעאלעברשנים
יקבועדדזיים .ואםנאריך ברמים שנאמרוע*ו
לאיכילם הספר %4א וכרנו קצת משבחיו .תכוי
וה שלא תטעה בטעשה דדןוגי כלכות וכוהקינות
שכתובות במחווים שנהאה מהם 10הץה עם רק
שמעוןבןגמ*%בהע אחר ואינוכןכירבן שטשן
בן גמליאל שהוא וזזושוןנוש-ג ביום החדבן ורבי
עקיבאקיב מס' שנהאחרי .האחרוניםבומן
שנכבשה בוזרע'צ שנים
אדדידבן הבית רוצה
לומרר' ההודהבן בבא ור' חננהה 3ן וש-ד'ון ורב'
סימא'  411דיצפ'ת ור' ישבב הסו0ר ,והקב"ז
ההאהו למשה טרבא ר' עקיבא בסוף כמה רורות
והל וישב לסוןזי'
ת שותת ושטע ר'-0ו
כ
שה
יא
וכפתהוו
"מדיםטנין ואטרהלכה לבושה מסיני
שמח כהעה או וד1אהו שההה ואוי כמשה ווומר
הקב"הקהמר
הה
לוהט' טענב ש
ה" 3שה"

*

שיבו

הי

יף

י
יך

כו)רלויתיות תדהקה ר'עקיבא
ש  %קק
אמררק
תל'תים של הלנות ואו רו
לו
ילכעםהחוור
וקט
לאחורך חהר4מהושהיושוקלין בשדובנוקוליןפיוש
ח,4
מקו'הקצבץשוקלעוסורקץבשרובנ,סחן'של
ברול אמרוותור'וזושכו~ז ואמרכךעלתהבמדתמב'
לסני .כלוזז במנחותבפיק הקומץבענע החפלע
1תראה פי1א נןכיבלחורה שבשפן ט1ו
היתה לנו .סתם טתמתין ר'כמור סתם סי5רא
תוהתנדשיםרביההורוז סתםס0יירבישטעון.
כי הם שמ סנוים הארוינים אחר וקרא פהזוא
תורתכהנים ומדא~זלטוד שארססויררב .וסתם
תהממ1זא ר'נחמיז ,וסתם סרר שלם רגייוסי
וכולהד א4מוררני עקי3א משוםרכולו;1תלמייהו
והויללר'טודר וטתםמן המשנה שאף שפ"שר'
כשדרור3ייוםידלכהכרבייוסי .ובעל ז%כות שלם
ובר,זות ?אפ'רנשויוחר .ואין והכלל מבסנהרר,ן
גפרקריני מטונותבענע בר ד)מא רקפל גברא אמר
רבפפיה:יכ"4היכא רלא סתים תנאכר' סא'ר
אבלהיכארסתיםלןה:אכר'כואיר הלכה כר'כ.איר.
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'עקיבא ההה עניו וכוקש
וק 0צו המח-0ש,י
כווסר כד4ותא.בערכין .ובכיפרא פרשת קדהדם
אמרר''וחנןבןגורימעי אמ על' שכרם ואוץ
טרוהר מד'וה' פעטים לקהעיבא שץילפנירבן
גכליאלנ1ה"תי קוש לו ע*ו וש כך היתי יודע
שותואביסיף *יאהבה לק"ם סה שנאטר הוכח
לחנםויאהנך .ועודלבן סל ראשונים נמתדמ של
זהר'עיבאחשלאחרונים כסתחו של זדש
והר' %4עורבן שכעעי וכמלא נקב בוחכו סדקית
ר'~וחנןוכו'ור'עקימו נכנס לפרדס ונכנם בנ51ום
ויצא בפלום וההה יודע ע'לשון .וכן ר''הווצע
וי
'%4יעורכאגשר פ,רש חשי) בסרק ק0א רסנהררין
והוא נתעשר ששר גר %גששה פעכיס כד4דתא
בגררים בפרק הנודר טן הטבושלי ונשא בת
כלבא שבועהשחריכן אשת מורנוס רוסום הרשע
שר גרולמהיונים שחרשההינל שנתגיירה והירמז
יפהט4רועםעושרגרול.וניבאוהר'עקיבאלהלכרדיז
קודם שהההכי ההה טתשגחמן השטים והוא פתח
פתתלנרר חותנו ,אבל הוא לא התוו כמו מר
זוטרא רפתח פתחאלנפפיה ןהחע לא הת'וו לברו
כי הההנוגע ברגר כדאק:א בירושלמי רנוגע ברגר
14נויכול לרשץורו רהוה להה כנררי עצטו ,ותק
3מע'ם נל הנודם טודרחוץמנדרי עצטו שמעמר
לאהזל רברד אבלאוזיס כץוולע לו אפ%ו תלכרר
חכם .וכן בשאלותכל
 ,טר' 'צחק גר ששת והא
ראטחקאעפותחיןבנולרישו'תירושןם אס נקזם
מעצטו: 14 ,תחרש מעקרו ,או נהררסצויוכו'.
ותראה מבות מאמר ה %צפףוהושות מצנה
דיאך דע סודות התויה ועהןוק .ועוד חהאה
חסיח:ו בפרק'2רומרובין כשנתפס וההה גושכושו
ר' ההושע הגרכדנשלאעבר על נבוילת ץים ררבנן

אים

ואמר טוב שאטות

%א אעבור ש

רעת

ח0ץ

החננים ,ובקמתיונביתהא=וץ .ונברהואקיוע
שמיעזו ק1ה נטו שאמרמ ל0קלה נשמת ר3י
אלהמרוגם מת מק%חושלר'א*עיררבו שכשיא
וטתןמההלנהפלפסח"בהזאה שבותואינה רחזה

דעשבת דיעאה סם'המיה ש הממא שש רנר
טשיפשר לששותה טערב שבת וכו'והפיב לו.ר3י
אליעזרעיבאכישחקיה הושבתני בשחיטה
נרהתוונן אטרלו בשעתטיחדצר'%4יומר .ובפ'
ר' מכ1סכת שטחוו! 0שנהרגר'עיבא ב:ךכ)יע וכן
נקרא רוכרועיוא שהמה טגרל צר כיקוטו של רבי
אבהו וב)וה דא4מועהלר'ההודהבן בבאולר'חנינא
בןוש-דיון וקחמ בנרההם ודרשועל רבי ע1בא לא
נהרגממניסיעא דעשוד ע4
או ש4א עטל
בתורה בכל כהו לא נהרג אלח על המופת שנאמר
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סאמר ראשת
ו
4
ג
ו
.
ת
ו
ר
ע
ה
א
ו
'
ם
י
מ
ד
%ם
והמהיחוקאל למומתכדינטלא
ת4סיכות
דועות
 ,הדאודת'נאאבינולבין
ולא ענר %צחיש שלא הקז מקום ביהודה שלא

היו שם הרוגים .וכן כשנכנס רבי חנינא בן
ו שריפה ו16שתו להריגה,
תרריון5כרנותגורועי
וכו' .וכןכויר5ר' קזורהבן בבא ונן ענין ביהר.
ועור שם רנועשה שמנשבסוף מחוקפו נשמת
בנו של ר' עקצא ושמו ר' שמשו בן ר'עיבא

ח:ס גד %והסשרו לו כל יסראל ואמד שהחא
מנוהם 0דדע מננומימןלחי העו5םהבוו סוהקז
חכם
תור" וינה לרבים ובאנותדר'נתן
במשכהיוסינןיושר בארוכהכיצד למד ר'עקיבו1
ולו4עבנים
בן ארבקןם שנה ה4הקזעני מאדתייד
ובנות שמרנסה אותו רח4 5גמהו %סוף
שזזטה
שגים אחר ט' שכהלימד ברבים
תעואמ4ו-
לושולוזנות של כסף חהב ועדליז לכוכותו בסולם
שלכסף וו1שתובעהיזהב אשבן נפוער לו אאי
מוהו לרעת חש"י ח,עב'ש חזערוך .חזטו רבי
"תושע בן קרחה שהאתך ימים שהוש עם רבן
שמעון נן גכלשל אניו של רבי .ווה עקיבו1
והחא דואשון מעשרזזהרזגי סלכותכרזיתאבל7,
ובהרגהמרימות שמעתי הרוגי כלכות זדן אדם
יכ %לעמורגמזזיצתם ,אילימאר' עשבאוחבירו
פטרמא אלא הרוגי לוד .ובסוף פ' ב' והעניא
ס ופשם נלודקיא פי' רזמ'ק
טת-נוס "רג %חינו
צדקים גמורסוי
ו %ודקיטו הטולודוהיינו דאמר'
הרוגילורויש אומרם שנהרגו ל ידי בת כלך
שגמצאה דווגהוגורו שמר ל ישר %ואמרו א5ו
אנו דוגנוה 5הצל עמראל ודוגו לאלו נלבד .אבל
בקזזךנש-ךהדג נרושכי שמשהואיו הםהרוגי
לוד שנהרגו בי"ב בארר הואיוםמורינוסבסוףס'
דתעניות .ומבש שםהמשיה שכתב רשש ש נת
מלך שנמצאת הווגה ולא כת4ק נשאמר פפוס
ל%ינוסבלודקיהאולודקייא החא סלע לרש'" אב5
בפ'כלכתבי הקדש נראהכי לודקשא')היא נתוצה
לאיץוא-נה לרוכן נמנחות נאשר פושק בפרסדז
רעןייעקב ובואת הברכה כבהמע אש .4וכן כתב
ש 4ר אימ שץ נמו שאמרו פעה ואמינה
מא %לוךם אונלים בשר אדם .וק רש לקע4לן
עצמו ללוואי ונן אמר המסוק פ% %וד מושכי
קשת .אשלוד שהקז בה ר'אליעוי היזה דרך
יום אחדנררושלים וכפ' הגמרא ה 4צררן לשני
דוסברות .ובערד 9ן אמריחשלמיפ'ד'גי ממומת

יימד

.

יץ

איא

י'

סי

ל ש המשדתיענור מ%ייג

.

חוץ מעכודה ווה

 )1לר גהר הלכנק הש הדועתקוי הים א5א ספני
קוא 411ל %ססשוה עו 4בבל קראוה כנ"ל בערך אש
חטוחלשת..

עצ'.,

עצמו אבלגרביםאסילו כושוה קלה אל ע4מע לו,
כגון פשסוליינוס אחיו שנתנו להם בים בכ4
וכוכית צבועה ולא קבלו סהם אמר לא מתנוון
משמדתהון אלא מגב' ארנונז .ונן בלועלמי
במסנת שבישתבמוקד'כגון פפוםולולינוס שנתנו
להם כרם וכו' כמו שאומר התוספות בטיק %ל
גדולוזהסיוע לבש הערק .-ובראשטז רבהפיושת
ס,ז בומן ר' קזושע בן חננקק אחד החרבך
נשרצו לננות הסקדש ל ק"מר כוורץמס אב'
אדרינוס הוטרבו %%ינום ופפוסנורפין מענו ער
אנטומאוהיו מספקז לעולי גולה כורטזין
י
סה
יג
,י
פר
שולחנות .וגסוף ברכותבניעה שהוצטווהולה
הקז %ן קוץאת שמע טדהמנרן אנוולוהלסידיו
ערכוע אמר להםכל הףתיכאצטערש מקראוה
יכי
בש נפשך חשפלו נוטל 19ז נפשך ועכסרו שבא
לירי לא אקיימנו ץ אכ,רוכלאכי השדתוו תורה
שכרהכימתים'דך מהלד אמר להם הלקם בחים
יצתה בתקול ט1מרהאשריך רבי עקיבא סיצאה
נשמתך נאחר ושם שסיקו בשרו במסוקות על
בחל .ונן שם מססוסנןיהודההוייח שעסהז עם
ר'עקיבא כשגורו שמר שלא
בתורה ,ווה
קורלזיטחיו מכברים
'ר
מפוס המה ארם גדול וחכם ג
לישראל בעבורוובס' חלק הוא תנא דבריר4ו .וכבר
ירעתכי יש במדוש כי ר' ק,ושע הגרס' תיכרדו
הואואליהוו"לקבראותוכשהחוירוהולביתהזוסורי'
שלאלקוברו ואכ,ר5ו אלקזו כ,שום כבודו שבפו5וז
כהונה ולא הקז אלא בעבור שהיה מתכ,צוה .וגס
חנןגן סנחסהיהת5מירוויהונועבן כפוסא' ההז
חתנו שהקק בומן רבי והיו מכריךן ע4י גיקיע
הט:רוברבי עקיבאוכו' .בסוה קדושין ובמרק ד'
מיהות אמר למורנוס רופוס דושע מהר סבטיון
יוכמןעל השבתופרש"י נהרגטל אבנים וחול וכל
יברוזוקולהולך ובט,בת עומר ונח .ו'3ום ושמת
ר'עקיבו1נולדרבינו הקדוש וורח השכוש.
רבי אלשר בן עורק הכהןי'%ויא נבר
אמרנו למעלה שהיה עשיר שהקז מתן לבלך 5י1
אלשםעגלים ממעפר ננל שנה חאינו זה כועשר
בהמהכי אחר החדבן גורו נ4י
א .וצש %כועשר
בהמה שלא 'באלידי תקלה וכסזקיהבן "א שנים
שחות היה ה'%נים אחר החרבן שויה נטרא
ריב"וועודרגן גכ%ט%וכוסירשו הועטפהעובעבור
שלאכיחה בשכנוצ בפרה שיוצאה בשבת ברצץעה
) אמר
שמן ק-נקק נקראת ש שמו.ובעל המכתסי
ביםבוובב'בירושלכר אומר 44שוצזירסז וגקיאת
י) ובעל חסכחםוכו'ש-בענליר חסרבע"'.
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פיתו נמו נשמשוןלו 4הח1תםנעג5תי[.הגיף,ן.
ססרראשיז חכמה פהדדיזשובה מניא
כי
כוסכת שטתאיו'? אמר חמנא טעם הי
ז
5ש
1מ
התמ
אחת

י

וה14הךומרגיוטן הצומותענ'ץ] .ונןהו4ובפיק
ב' דנשהובסקא מנילתארר' ע1מעאל מנשה ב5וי
זזסררובר'2ע1טט"לבני של ר' %4קןר בן ומהה
וחו4ובןיחשנים כשקנלהנטר4יתונ%רולוסימני
טרבהער שאטרדיץאניבבןע' שנה .ובירושלמ'
פ' תכרדנפיוןטיהקזבןי"גשנים%י נראה פלא
ננקה ר5שפו והק?יוהר מע' שנה שאבי -הרי אני
כבןע'נינה והירת1לכר רבר בוה של כבן ע'
שניםובפרקא קמאריבמות אמר ליה ר' רוסאין
הוכינסנן מ1לו לשרהה ז,ברנו שיו שכור %א
העסירגרולוחכם
ראקזי צריק נעוב שגם אבע.הי
שטעק
וחסירוצריק חזה מפץס לשמעץ אהי
אדו שרה ,7גם בנו חזר' אלעור הקז ו'רגמן גדול
ולאזזמז רורו יוזומ ווכות אבות ועוז1ר .והעז
רורש שבת א' אחר שנק~שהנש',4ורבן גכלשל ב'
נובתהה .ופ' תמו -נשחפוביישלמ' אדך שהחררו
לרבןגמ*אל נמרא נטואר ר' אלעור בן עורהז לאב
ב"רכרי שלאיווידוהו כערולתו .ושבח יהככוש
רבו מלסמור ח7וא רבו !7כוובהק לר' ט
י17דזן בר
ונקרא קופה שלבשכים לץ הגרח :ןלמת
אלעז
"בר ודע שבכלכיקומ שנזכר בהלגווד שונה
וכלר י
דלכות המו הכושנה לברהטלונ'תני הלכתא וסמרא
וסמריוכו' ,וכןוהמ7עשירילר' אלעור והר' עורה
שויה חכםודהשן כר4דהאבפ' המנחות אכוץ
ל'הרבגןלר'פרידז7ר'עוריה בריה ררבי אבפוולס
רהואש1י,ילר' 4לעורבןעזריהדההאק%עיף5עווא
שא אה א ק
ל ח
תשן
שא נ ט
רש"
חדי,דה ק היש מאת צץ מ 1
יקמטתתקרעתה מה ש ט ק ט
מ שא יסנא אוייהשמ*רא
ה ש ץ י מ א ק ט א ח ן ש ו ש ן אק

יא

כי

יי
יח

יי י י"""א שי
חי

י

שמאייאא"4יתא רךר'איא

אומ' .ונפק נורמע0ין בשחבע פהדה
המיפו5ו אובע מאות שנש והוא וכ 5רורו לחי
השלם הבא טה01ז ת'פעמים כהאהו לתלכררו
פיםשנעז .וורגושלפוידה מצאגיגלהיהחים
שכתנ בה חשזועוד אידת והמז נזסן רבי 4ומי
וק נמגלה שחאהךימים.
י "טמעאע נמ החזנו למשלנו
רב
י
ש
נ
ו
נשק אם הואנהן ואמררבימחננאל מ ההואשד
פראו ל ק;ה1צבןדגנמ7ואינובראוק זהכי הוא
טדה א5אלו' ע1טעאלבןאישע.
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רבי יהמשע נן קרחה בפרק שואל בשבת
טוהמץז7וא עצמו קרחכמי שסטוה 1שם במעשה
המין דודים.א 1נש הערוך פירש שהוא ע 5שם
אבור' עוךבא שנ(רא (ךחנראיוזא בסוף נכורות
שאמרבן עאינל חככה עשראלכקליפתז,שוםוזוץ
סן דקרח הוה וק שוש רש"י בסוף נכורות.
וושב"םבשיק ט-ביפסחים ואמרכי בנכ,רת סומה
אומריעץמן הקרח הוה .ובמהק ארבע רכתובות
בריספתא מעשה נוזמ1עבנו שלר' עקיבא שנשא
ש מנת שתהא זנתו ומפרנסתו וכ%בורתו תורה
וכטחזיושני בצורת עמרו וזזלקו התחילה קיבלת
עליו לחככרםומיבאלב"ר א0ד להם השו נאמנת
שימכל ארם אמדהלהםיאי קי התנה עמיאמיו
לה חנמים אץ נלום וכן נראה ו'וך סבוא גי
נ0סודם מפרקא קכחשדשבועווז ובכל כיקום 4יבור
4עירלמזר'עקיבא לר' קהושע בנו וכן כפי דשכ!ן
וש-4וך שהמץ שזאללו רבימ הקחשנאי והזכות
הוו0תימים כך4רהא נטגלה שוכה לימט ארדמס
ננואניו .ונן אמר נטשנה רבי עקיבא בעיו'ות
טע:אנזוכהלנניו נחיט ובנוי בעושר כמי הטגע
וקשהו ,יושב 3ישיבת רבן שמשן ק גטיאל
אביו שלרביחהיו למנמ7םר' אלעורברשמעיןורבי
כראיחא נפרק השוכרהפושים .וחז זדה מ כיוו
שמתר' עקיבא:לקח ח1ג"ג הנשיאות ע1ב בש פל
נשט! נפרק שואל התוס0ות
ר'עיב
א עמ
ו /
ת רלא הוק
משוסרבינו תם"0יינין0יזויותחזי
ר' עקיבא אבץ אלא אינש אחחנאהיו שמו
ושזה הש שם 4ום נמ' ומ נ%ר אק,צ
קורם יהה1עבנו שלר'עקיגא ול'כ .וכן נרז"ק
יוהר רהקהלו לוגור בן-זזקרדו שז) תארע ושד
בענור פעם א'שקרארבןעואיכן בטקרה קזמז שם
בנולעולכו נקראכןובפיק זקלק יש ר' מ7דרז ,בן
קרוזהאו4שהי :קרח אוזי,ן אחץ.
הנניה אש אונו ומאונו ג' מ%ץ נראיהא
בסוף סזבות,.וכברהוכרנוהו מ יוא כוחמשה
ובן זומא חע תענמ7
הד
וקניםננלספניבפחרכקטישםנביןעמי
דמעשר שנ' ובטרקא קטא
רטנהדוע ,גרסא חנניה בן חממל ושכתמן
התמני בטקום חננהז אע 1אונו ובן נגס.
רבי עמעהנןננס חניף ש 5רבי עיטעאל
סה%סובסוף בתרא חהש מחבעיה הרנים לפני
חככהם וננךאועל שם אבמ7םובן שא' ובן וומא
מפנ' סומהו בחוחם %א הגיש לכברכה אמר קורם
שנסמכו
כןואחר כך.נקרז 1בשממר'שמעון
כב!ו שאכזנרקנרואיגבן ובבן בתירא ובבן הימה.
כוזי
רבריו עםר' עובא.
זי
חהק?חכנובדעעוי:

אני

יח

י

ילך

ריי

י-חה
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רבי יוהק בן נתקה חניו 6ל ר' אלעור
חסמא גשהלכו לקבלפניר' מההמעבסקיעיןבזמןר'
א*עורבן עוריה.
י "שמעאלבנושלר'יוח:ןבן ברוקה הוא
רב
ז)בירן שלרבי בומןר' שמעוןבן:כלשלאביועםר'
חנינא בנו שלר'יוסיהגל,ל' והוא האמור באבות.
י יוהקבן גורגרה ולף כודג2ועדם ,ואף
רב:
ש גב רבסוף מרק ההל' 5שם אומררכ,גשי שערים
שכון כולחם הפמם ואינו טוחר אלאלכהנים לא
ק:צ'אכי גםהיו שםכהניםשוערים בשלשה מקוכן'
כדאיחוובמסכת תמיר .ווה לף שוער ושם
י
אב
גורגרה כמונינראה בם' הדר עם הנמץ במ)ורה
בן
הטקרשכרזיהא בחוספתא במ'
גודגרה והקהבופע
שנירשקליופ טוהקהכ,כ,ונה ש נזמלת טוערים בוכע
ו)מקדש עם ר' יהושעבן חננע) משוררוהיה חנם
במספר ובחכונה .ובהוחות מבא מעשה
שהלך רבן גכלטול ור' ההושע.בספ'נה ושפועובים
וכלה הכעוןלרבן גנ!4אל אבללרב' מהושע ההה לו
לורבן גמלקוללכוההי;לווה הבעק
כ,ווןרב
אמד לויושמאפי
ני שיש כוכבשעיה לשבשם שנה
ומכועה את הס:2ים ונן ההש האמת בתממק
שבשבשם שמה הולכים הכוכבים הקיכרם מילה
אחת ונן כחנ
 .ונן אני ראיתי בנם'ע
מבטלטיוס וערהואל
עתה"טרש ונו' 1שנש.
שנסלמוס חשב שתנועתם בק' שנה וכן
'"כתר טלכות .ווה כתבתי 5הראות חכמתם
על
אק
ב
באמתכטו שתואה במלרהלב:ה שתמהוכל חנמי
האומוח (אמחני זה הרקרוק מההמרה וש' עתה
לא נשתבש אפלו הלק אהרכי וה דבר אלהי וק
האמת ,ובבריתא של שמואל כ' עששכר עלה
לרקיעוהביא תרו' 4חלקים.
ונחזור למהשהי' 12מ אמרלו שוה מטש)
ן נשאהה חנם נל נך ניצך
הספנים ואמרלוכי
נכנסח ב00ינה ולא שילך עושר ואני תמיה והם
סאקיו עערחםלכ~היררו שהס ר'גמלטול ור'אלעור
בןעוריה,ור' עקיבא אמר חחמה ע 4מ 'שב'
חככרסבימןהר'יוחקבן גודגרהור'אלעור חסמא
פיודעין לשער כמה טיפץ שבים ואין להם פה
לאנל בגד ~בה 2ואמרלו כשנצאליבגשה וכור
לי ש"ם ואהךבם לחשןנרי שמקמ) להם פר:סה
ושלז) בעבורם לא רצויאמר להם אתם חה2בים
טואמנוהןלכם שרוזזאני טתן לכס עברות שנאמר
עבר לצם הוהוכו' ,ובספףפרסיז אלה
אם
הרברים אמר שההשיבן ר'גמלעול בעשיבה וולתי
י ח" אלשר חסמא
ששםאומרסהזיור'יוחגןבןני
וניף גם
ן
ע
י
י
אנל נוסתושןלכ,ודעיקר .אשל ב
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הוא ההק בומן הההש וכשהוטיבן לא רוגעשו
התלמירים ,לעת ערג הלכווישבו אצל ההלמירים
וכךהיתה מרתו שלר'גמלטול כשוההה נכ:סואוכ,ר
שאלובירוע שאז שם קינטור השם לאהיה אומר
שאלו ביוע שימו שם קינטור נכנס וכיצא רבי
יוחנןבן נוף ור' אלעור ז)סכהו אכ,ר יידעתם
לצבור שאתם מבן24ים לעשות שררה
סעועברים 5ר
ח,
צמבנובר
4מעבר ברשותכםכ,כאן ואלך
וכן נאמר בעוומ)ו כשלא המ)דן והקז כושץרעבבית
החססרתוכן וה בהמ-יות .ובני בתו של ר'יחנן
בן גודגרה או בני אחוחןהיו בהייבתרבי והקה
איכהם וסיטשן הע)פלל רבי שמהם ודבוז והיו
שומקץם הדויודעים נלראזלכ,וד כראווזא בתחלת
חגיגה ,וביזשלכמ בריש ושתמות תנטו ר' ט)ודה
אומר מעשהבבניו טל ר'יוחנן נן ג
י
טדוותורשגברוהיששלה
ים
חרסרם ר"ל אלכוםוהמזכל
נעשין שגבמהן ווה כ,פנימואין צמכות סדעמנה
המרבר
אבל בתורםאע חרומתו חרומה אבלזץזי
ואימ שוסע אם חרם חרומתו תרימה ונן
נתוספתא ברע 2תרוכלת אמרר' מקודהבניו שלר'
עחנןבן גורגדה זעז2ים וכו' .מחורה בן-סק-גרה
הוא בבריתאתלכידר'אלישד.
רבי אעעזר חסמא ההש ת4שדרב' עשבא
ח)בירו שלר'יוחנןבן ברוקה סואוסד בפרק אהרק
דראעו השנה סרדר לפני רתיבה ומיח2וש"י לש
שכוצוה להתפלל במקום נטוך קתני ירד .וכן
חבירו רבי יוחנןבן גודברההתז רבי אלעור זזו)
תוכן ומספרי כמו שאמרנו ההמשנהבוטודה ש זה
שאמר תקוסות וגימטרשרת סרפראות לחכמה,
ונוה טעו קצת מהמפרטרם שחשנו ג'מטרמאות
גשהוא מרברבענין מסוג5ם ודרשות כן:יןרד'ץ
ככ
יפל תורה
והדומהוזהאינו אטתכ' חק הוא גופה
וקבלהלא פרפדאותשאי:ו קן:ךהגטקנניחפירושי'
אדשים שעמ במלת פרמראוה אגל ג'טטריאחבירז
משד שע גשהואצריך לתקופו' שאמר שהם חקפות
השמים .וצרן חנטת הנרסה רפישר ומדירה
כמו שאמר לקהם התלטור שיודעים לשוער מים'ם
שנים והואלשוןיוני גימטרהא ,כויכורי א הוא
מרדהוגי הוא אוץ.
טףרתדשסיץכי מכאן
ץעו ש4ר מדות השמם .ונן חואה לחכמת
החל בעולות שקראו לה גכמנסשו וכמנים'אה
:בואה .ו:רךא חסמא כאטורביקוא רבה בפח2ת
אזדימות ששאלולודבוי ברכות כמו שבומ)ברכו'
של ז)ופה 1ך-5וכ,ה רברים שלא ו-ירגלו הז)ככרם
ואכ,רו 9לכ,גןקוריןלךרבי ובעבהר והנקיא ז)סמא
לפני רבי
מלשון לא .תחסום שור עדעילך
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'שמש 4נגק אמ שלמדתי ש דהוחז נ%ה מהו
%טוך חנמה 'ונית אמרליה נון שעה שלא קזיה
שנאמר לא ימוש סמרוכו'
ק היום %א מן
וברגספחא רפיקב'דחולין אומר אלעזרבןדכחש
שנשכונועשוכו' ואכ!ר לו ר''שכ,עאל אעץ-ץ -בן
רנוא שיצאת בשלום ולא ש-צת גדרן נעל חככרגז
שנאמרוסור ,גדרוגו'.
והחבורה הש4פית הוא ד' כשור הגר צדק
כטוי4
רבו המובהק ור' עדבא כרנה לרבי
כ,אירולר'שכ!עון'שב מאיר תחלה נתכרכמופמו של
ר' שמעון אמרלה; ר' עק'בא ד"ך"יאנ
י ובוראך
מכירין כחך ובפרקהנזקין ששלה קט~רלנירון שר
צבאו ליושלים קודם שגילח ~5נ)פסיינום וגמאל
פסוקלהינוק ואמרונתתי את קמתי בארום ואמד
בעא קורשאברע' הואלאזש-וביביתהה ובעאלכסורי
'רקז בההוא נברא ונתגחר ויצא מכ!נו זה[ .אמר
חרסומ צורף הרוברים עלצריקים
ש'ש ממי
עתקכ' אמרואץ" -רפשרשניון ק"מריחיה אחר
נפלולסנ'אויביו ברוגוה מ שכוה כתרוהו ככחזה
הדחכוהו ער הרגם אחזו שח ההל נאשר הש
טנואר וטוסכם בססרוכרוניהם משל' אפר .ואנ'
הייתי כשדב להם ני לא אמרבנישיןנירץ ק'סד רק
נ'רק שר צב4צ הלפשר שזה נתגתר .אחר כך
רויהי בספרזכרוןחי הטלכים העשוי אחרכךזמן
רב אמר סוקצחמ אמרו שמת נירון קק2ר וקצתס
אטרו שברח ולא נודע מקומו איו ער שאטר
אגוססוין הכומר הגד%שגירוןקיסר 'הקז אנ.טי
קרישט"ו רוצה לומרהסך רתם .והנה ראה גם
ראהדיאך דהערבוהינו זברם לברכה נכוחה ואץ
לויזזר שקזס מ כלדבריהם האמת והצרק ].ובפ
הקז נוסל בסוטה בראשונה למדלפני לעקיבא %א
המז טבעו טצד דנלם %ובא ולמרלפניר' ישמעאל
ופמר ואחר כך חע -לפני ר'עקיבאולניר בסברא
וסלפולוכןככ!ו וה בפרק קמא דדרוב'ן .ועוד הקז
רבו א4שעבן אבףההנק-א אחרוהוכו אכלוקלשתו
בשל'
ווק וכעםר'יוחקעלר' מאיר מ)בא
לוהיצהי
אם 'כנם
הזהכרי עלכנסבגןערן שהקזדינו הל
אם לא ועשה שיעלה עשן מקברו כרישיקבלו דינו
ואכ!ר ר''וחנו מה רבותיה לשרוף אח רבו אלא
שיהיה מכנשו באור החיים בלי ומום רין כניו
שעשה הו"כ הוא בכלל הצר'קים ככוו שאכורבו

מ5מך 5תלכרד'משידו 4בסרם בכל
שדש
שה"רחשז~ית .ועמ נוסחאחז בזההבוישה
כראיוזא בג~
ה4יה
כיצד הקז והנל ררך אחת שאמרו לו למסייס ש
שמע ו4א ק-עכי לא הורנל עד שבא אצלר' עק-בא
ולימיו .וכן אמןו לו סהו למקרב אמר לא,ופיש
דמברוךלרריש ככ!ו הואוךוי ותנויוקריב ופ'ימן,
אבל נסיוש התפלות אומרכיסיי
חצינור נקרא
ק1-ב כהמוםכי הוא כמו כהן המקרב וכן במררש
טרר וושירים ר'אלעוי גר שמעוןקרויותנויורווב
עיבא
וסייטן .ובירושלמי ר'זעירא הוה סמיך לקרובא
כדישיהיק שוחה חדלה וכוף .ובבושש ],רנה
פנחס ח4לו' ור' 'וחנן בשם ר' מנחם דמן ג4א
.
זה ששגרלסנ' הת'בה אץ אומרים לו בא
אלאבאוקרבקרבנותצבורוהעהצרכנו וסתס בערט.
י יהורהבןתימא אוטרהויעז כנמר והוא
רב
מעשרההרוגי מלכות .ועעאומריםכירביילשר
ק דמא מעשרהדדוניטלכות %אר' ק;ורוה ,חה
ר'יזורה הוא בסוף פרק השוכר הסושים וולגה
כתתקז ,ומאסדו הנכבר נזכר בפרקערבי פסיום
ל ש %ר' עעש עשה שבהך וזל תצפרך
לברות ותנא דב'4לייע ר' קזודה בן ת'מא ארמר
הו' ש כנמרוכו' .ובמגן אבות כתב '4דוראן כי
הנסר הא מכהרכשהלב,והה,ו סתחמטת והולנ'
לבקש הארי ומצאח ז~יר הבר ובא ש ולנשה,
וכשהאמ מרג"ם ברגר בא לו)רוג החןר והחדר
מצד אסטניסוחו
מסונף עצמו והאר שהוא
שזבו שכל מסך האעזפנים.
י אגעזר ק דטא 'ש נוסחשת בסירח)
רב
הכאינהשכתבו ג"כ בזה הנה ר' ולעזרב 1דבוא.
דיא בן איןהו על ר' עמטעאל הנוכר בסרק
וא*
הרהשה ובפ'ג'דעבורדז זההבןדמאבןאחותו סל
ר' ישכ!של חסץ' גדול וח:ם שסת מנסרכת נחש
העה להשתכעע בלחסרם ל זו הטכה עלא
לענור ש ד0ץחניחו סלא עמכמ נדעשדרבנן ש
אוהן שןטיההא יוהר חמור כשסלמז זה הנחפו
שכוד כאן ולא הרגהמ ברבר ולואע4ור' 'שמשל
אשרךוכו' .ונן בפוק נ' דעבודה זרה 'רהמ~ן
%אנשכונהש בתמקז לא שלא הוכנו נהש לעת'ר
לבא .ועוד שםיכולהה"המה4הפוכדן עצכוה ולומר
גוהק 4ני ולא וזאיש ,אבל ביונשלטו מוכיר זה
הטעשה בק;ת4ענן רמא טכשכו נהש ובא מבקב
תלמי ישו ל=אותו בשס ישו %א הניזורב' בובויזו-י]ורוונזנשרישו,כור .ובירוסא!ניי רכלאים
שמשלרורווא"נ שמו ר" .הוע ולש ר' אלשר כ' בתחלההייו של ר' עממעאןר"ל כו4התחיל 4מוד
ביר' אלשר ק רמא הוא מעשוזןריוגי סלכהז קרא עםר' מא.רולכוד בסוף יטיו עם ר'יוס' בן
ולא ר'ירירהבן תימא ועדו רב הה ר' אלעור החושףאפדתי ,ודיהר' מ"לרלבלרר'ץ סופר כמו
הלחס סאמר בן רמא לרבי נחום הלנלר
ירענ 5דגזורה ברקרוק על פה
אודם .ובסיע
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מאמר ראשון
]8880והלכהכר' מאירבגזרות'ואבללא בקגסותו ומכרקין שמימעק .הייהטה מ יטשו
עליובועע הזהח נר' כהלר כדאיוזא בסוףקרושין" .י ל ט י " מ פהא קמ דש=ק
ונירהמלכף פרק דלה קוואי'ייס' נן חלפהא הקק יןמלל י4ו סצו תי  =%ש~י
~4

אדם גרול
משבח קמייוו דצפור'ם ררבי מא
ין בתוספחא
הוא ארם קרוש הוא צנוע הוא .ונ
בשק נשנת שחלה ר' מאיר והיז עתצה
רמואה ר' שמשן בר %4שר הלמירו ולא הנההו
ואמרלו אול'פ נצאני כות'ר לא מלאני לב' כרמי
לעכירעלרנריחביר' .ובעידובין אומר שירועלפני
הקג"ה ש1רן ברורו כמותו %4א ש*ו עמדו חבירו
טמא ומראה
לסוףדעהצטזהין אומר ל
לופניםומן ל .טמא מהור והיה ידע מסלות
שוזלים ,כתממת ר' מאיר ב0ולו כוושלי כ"שליג:
ש:,יז.
מאות כהצל 41שוזלים .וגם
לסי
יורע ש
ורפון רבו כמו שאמרנו למעלה
נראה'2היז ר'כ
שהעזג,גיע לכתפוכיכל הכווזכרים שם כלם היו
בי ותלכזיר  /והקה וזחזם' רבי חנניו נן הרדון'אשתו ברורי :החכמהונל מעשה ברורק; בהחלת
מסכת עבורה זרה וכשמתה אפח)וירד לבבל כ,פני
הבושה של אשתו ,ויש אומרים מפני השמר
כשהרגו לחותטוהשץלבתו אחות4היתו מקובה של
של זנות שרשצםפניו דקיסרכדי שיכו-ו אותו ואז
הצלו וברת לבבלהיה איש טה מאר
אלע:ו
מאיר מומיוכלהניתננזנרבמרתצוח.
נשמו
מאה שהע:לו אשה
ובסרק חבית ובתולת
אחדת שאומר העקי ר'י:ושעבןזיוןבן חמיו של
ר' מאיר וכו' והוא רבו שלרבי ,אבל נראה שלא
לכורכלכך שאמררבי שראה -6בי מא'ר מאו)ריו
וכן ר3וזכה לחורה וכ"ש אם המה רהוהו בפניו
וכן כשעשהרבי חופה לבנו ובא ר' מאו -שמר
הוחוק ,שבת ואמררבי כר הוא וה שבא לררוהנו
וכו' אבל רוב סתם משנה הוא ר' מאיר.
ו)אולד"
ה
שלברייתא חולק בפירוש ר' כואיר עם רבי י
הלכהכרבי מאירכיון רסתםלן כר' מאק-במתניזין
ני ר' מאירור'י:ורה הלכה כר' וקורה כמו
ואל"
ם נגר בעל !הלכות
שכהב רב אלפם בפ'כלהכי
גרולווז ,ובעק-ובין בפ9ק קמא חנא לא ר' מאיר
שמו אלא ר' כראסח? ונקרא ר' מאיר שה'ה כיאד
עעי הנמים בהלנה ולא ר' נהוראי שמו אלא ר'
נקרא שמו ר'נהור.אי שההה
ני)כרה שמו
כ!אירעיני חככרם בהלכוה .וכוכאן פירש הרכיב"ם
בפ'שש.
ר'נזאיר נקרא ג"כ ר' נהוראיוהענין אחרי
ושמו ביקרר'נחמיו ע"כ .ובסיף פרקחב ),על
כ1שנתר' נהור4ר תגאלא ר' נהור4ר שמו אלא ר'
ולמה
נחביה שמו האמר' 6ז ר' %1שר בן
נקוא שמו ר' נהוראי שמנהירשני חכמש בילכה
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יהיז

חיין
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ימה

י-ך

ש ם ה ק ה י א  1ו ס ט ל י טח"
מקםא
שחאהזש ע ח

ל רמי.אהש

למיליטללעוקזםטלק"*מ

אהאי ך' שמשן ,רב אוש =מף
*.
ין למשר,ועך
ואע
לנחמ"
נהמי
שטקי וץ

ראכזרינן סתםמתנעזין ר'ס1ויר סתם תוספהא רני
נחמטק .ואךהיתי מפרש 0ה שאומר בפרקא קמא
רעירובץ הוא בעבור שהבשוכי ר'כוא,י היז שמו
לכ רמ כראגטההוסעי שנן שגם יש חכם אדד
שנקיארבי נהוחלור' נחמיה .וכןבס'ערביפסח"
כשאמר מחכם אחר שעמ לו שמות וע:נה וכר
4ר"4ם שןמ להם שמותאים'בןגמ*%4יקף איט
טצל ר'יצחק נפחא וכן בשבת פרק חבעז ז%א
שזה של שבת4רנ'יכוללדועכ!ירזה למר לר' נז]כוק)
 :גם נראה שאמר ש ר' אלטרבןערך שנרךא ר'
כ
נהוראי ,אבל מה שאמר ;טם תנא לארבי נהוראי
שמו אלאר'נחמיןוכו'באבטיבלפרחשרביוןשיש
סברות שם סואומחם ואכעץ לה ר' אלעור בן ערך
שמוולכוהנקיאר' נהוראיוכו' .ואחר והכוצאתי
כיר"קפירש כמו שאמרתיכי ר'כ1איר נקרא רבי
מיאשה ,ור' נחטקק הוא ר' נהורא'וכן ר' אלעזר
בן ערך הךא ר'נהוראי .ובמשנת סטק נז'ר ר'יוסי
חלק עםר' נהוראי ומשם נראה שאינו ר' %1עור
קערך שלא היה נזמנו .ונן בסוףקרושין עםר'
מאו -ט,"4ורהוכן גראה כזפירש המ"יכי בפרקב'
רסנהרריןיחרקכ"ג נוסחא של בריהא ר' נחסען
אומר ור' נ,א"אי אומר כן וכו' ופיחש רש" רבי
נהוראי אמך ראגר;)ינן לדו בתוסמה4ו ושיבוזט הוא
בספרים רהאקיימאלןבערובין רהאר' נחמע :הוא
[ .אמר ש'שעיר תימה למי שאומר
רבינהוראי
שרבי מאיר
ר'נהוראי שאםהו :שמו ר'מאיר
ה"
למה החלשוהו בנהוואי אהר  11מ איר ה"לשון
ייש ר'
אורה ונהורה עמע :שר' ].והכלל הןולהכ
נחמי) חברלרביכיאע -ואינו כמו שאמר הימב"ם
כי אם -6בי
וכן ר' נהור4ר לא נאמרעל ר'מאי
מ)מין אולרבי אלעזרבן עוך .ומה שאני תמק:
יורועל הרמב"םז"לכי השס המקנס לרעה הנל
סור' מא.ר נקיא .ר' מיע4ה למה לאה~כיו ורבי
סאיר נקרא חכםיסופר ורהיר בשמות הא:שים.
ובסקזהורית שתה ר' מאיר חכם ורכינתן אב"ר
כמו שאמרנו למשה ושעהשביתםרבןשמעוןבן
גכ"~4ל הענותזןאביו שלרביג,שים שהיו רוצ'ם
לביעטו יקרא לר' מ44ר אחרים אע"ם כי לפעמים

ספריוחסין

)44
בחלכוודאיע-ינ)וינו ר'כואירכיר' בואקי וצלק עס
ל הרוב ואדצ' אותו
אהוים שצ נאמר שהק הואי

מעשה כי סה שנאמר בראשונה נושמו נאטר.

וכן אמתו

למעלה כל כ,קום שוימר משם רבי

עממעאל אכו חלכרר אחרלפני רביעקיבא הו4ור'
מאו ששכעש אה שנקקם ואסלו ק שאי שדוה
קודם לר' מא.ר אמר חבללבן עזאינשלא טומש"4
עממעאל .וכברירעתכי בבהרא אומר כ'בן עזאג
תלמ'ר חבר לר' עקיבא ומ;ה נראה שלאהי;רבי
עממע(ל תלברר לר' עקיבא .ור' מאיר כ,ת קורם
ףיערה ור'יוסי חבריו נראיחא במרקב'רקרתמע
ובנזירל'כ"ג כשנכנסםומכוס ~מודלמניר' עודה
וקר'יוסי מת קורםר' עזחקה כראיחא בפתףז קמא
דסוכה ובפרקא קמא רראש השנה ר' מאיר כמה
הלכררר' עשבאור'
דקו~ררובתאאוו-הדוגן ,ר'כאשי
חלמקי ר' אליעזר ור' אלישר תלמיר ויב"ו
שביכמו נחדב הביתוכו' .אבל עם כל זה ו4ונו
שהק)בזמןהר4עצוניםשאציר ר' ק:ושעיפה אטוה
בויוקה .וכןפירש"י בס' ר' כמתות בע) ד'ןכי ר'
תימץ-ר'אל.עהי הגרולוכן ר' כואיר חלמיר
ר'
יקיבא ומשנק:ם למד.
מאע
רבי אעעורנן שמוע הכהן שהארקי יכום
סצהקזלולרני קצתלימוד ממעכראמרינן כצף פ'
רבי כשהלכתי ללכ,ור;)ורזז אצל
השל תמאאסי
ר' אלשרבן שטוע חברו עלי תלבררי כחרנג%ין
של בע) בקיאילא המדדמ ללמוד חוחה אלא רבר
אהר בכהפנתינור'אמייר אומר אפ-רוגיטסחיבין
עלעסקלהנזכרפיושרש"י שלבקיאבוףאיןודדישן
ואיק מנק)ין תרנג %ביני)ם .וגן בפרק הנךמץ
אמררביהרצתי טרזהר לפני ר' אלעור בן שכצע
ומצאהייוסףדיבלי יתצבלפניו דהעקחביב לפניו
עדיאויז ,וכן בזבחים 4צמר רבי כשוה4נו יתצבין
לפמר' אלעורוהע :א"שהבב*לפניווהההחביבלי
ער לאחת .ור' ע)ודה גן שמוע היה חלכהד ר'
כשוווהואב"של הטרה של שמרכראיהא בפיקא
ק~א דואהו השנה שלאיעסקו בתורה ופלא
ננעזמושיזל* שמ)ות
הקואויו שלזה רבי
אלשרקטן ממנו אוש-ובוור'אישר מתם נבעצנה
דואזה.
רבי יהודה נראלעאיסוהען מחעטףבסרינין
המצויצ'ן נכלאך ה'בע";ן .והוא ראש המונרים
בנל מקום במאפרקיסר כראיחאבפ :במהמדלקין
יכל מקום שאוסר פעשה בחם'ר אחר נאמר ע'5ו
אועלר'ק:ודז)בן בבא החסיר כמוהועיצא נ)מנו
נמו שאמרנך לסעלה לל ר'כ,איר .ורבו הכ,ובווק
ר'4יעורנן עזר'ה וכן ר' צקיכא ור'יוסי הגל'לי
.

ואיי

ימיו

[3880-

וטשנ~ 4צ מוש לא
=וא הארז יכרם ש"מר
י שמנש בקכאש פוהען
נמצא שחטא אלא נמלשה
גונח מלבו ונחנולו חלב עו והען העו קשור לו
בכרעי הטטה ועבר על רעח חבייובנשדנג טאאין
מגרלץ בהמה רקהוכו  ,הץאהעיר שכליכ,יו לא
דוטואאלא בוהוהיה בזההמעסיה הוא או ר'יהודה
בן בבא כראיהאבחכירה ובסוק
קמא ושלא
נקיא חם'ר אלא שיהע :מעקרוהגכו
ליימיו .בריש
פ' הרואהכ,כורונה אמחה לו סניו רומה למלוה
ביבע) ומגרלדוזירים אכ,ר לה שניהםאסורין אלא
כ"ר בחי כטאוח היו לו .ירושלמי במרק ערבי
פכ)ים ר'יהורה בר אלעאי שחיר'כסירלילי פ0חא
וו]ז'קרישע :ער חגא רםוכותחכ,תעז חדאכ,סורונא
אשינהירין 4גשר לקז םבא םכא חר.מ) תלת טלץ
איתבך או שתי חמר את או סלוה ברבוק את או
כשדלחזירים את אמרלה רעאקרוחה דההיא אתתא
מלמאליתבי אלא אולסמ שכה)
חדאכע תלת
ל' רכת'ב הכגזת ארם חאירסניו ור'אלעאי אביו
הוא תנא הלמירר'אליעור .ובפרק הקומץ כי גם
ר''הורה חלמו -ר'אליעור אולי מפני שהה) רבי
אביו תלכמר ז2ל ר' אלעור ,ובפרק הנודר
אלע4י
י אדל לבי גורחשא שקל טלמא אסקפיה 441טר
כ
גרולה מלאכה שמכברת בעלקה ושאשתו ששההלו
כועיל צבור טובוכר מכ:צלי :אומר סץך סךעטני
מיל ושגזר רשב'צ חענית ור' ק:ורה לא אהא
ראמוילית לק)כסוי שרדקהגליכואולאקכיל ווזסור
המחצלת שחקתיו והואהלועישר מיהו לאנירשו
לק) ראתהני בעלמאהר'ן וזה היהררך נס .ובסוף
מועדקכון שמת במ של ר'ע)ודיזבר אלעאי זההה
עמור'זצנההבן עקבע) דצרגכעוכןהוא בפ'עפרוי
ממסכת ישסחותור' אלעאיאביו חברלר'עמכנעאנ
ב:וקא קמארגיפין בא אחרלפני ר' עשמעאל ורבי
אלעאי וכשנרבר בו בעו'ץ :אפוש יוחר .ומה
שקשה יח)ר שםאק -ר'4.לעאי שהוא אביו של
רבי ק:ודזז ור' ע)ורה רבו של רביהישו קופיא
כומתנ),ין שעשחרביממאכ,רר'מאי שדצא אחרון
לולר' ישמעאל ,.וזסה -שר' כ,איר הלטידו שלר'
עצכ,עאל כאשר אמונו בר' מאיי .ועוד כואה
כעמםניר' ישמעאל גרולבור' אלעאי שקראלודבי
ור'
נןא בני .ואחר וה מצאתי מעסמת'
רגיםע'שןכ,זעהא
יהמ*שה %א הזניר ר' אלעאי לר' כואוי
וינא-בעיני .וזה ר' קהורה סתם חולק עם ר'
שמעוןחברו ,וחימה על הרמב"ם
בזאת
שהב"סזהיז
החנורהר' מאיר ור'יוםיור' ק:ודה ור' נתן
והביאו במע
יוחל .אחרון סך' שמהץן גן
י
ש
ז
ו
י
הרביעית  '-6שמעון עם רבי וזה ודאי בששת

א"

*

*

יץ

מאמד ראשון

]3880מסורסס כש הנראהיסדוזלמוד ולכן בומרת האל
אביאהו מיר אחרזה ההסיר .ובסררןו קמא רולץ
שסמכו ר' ט:ודהבן בבא ור' עזורה חכם לכשירצה
לכערת'ז1ב ברעתו שהיו בניו מהים בתיוי .רש
אומרים טוהוא ראש המרברים .ובסוף ס' האומר
בגי0וע תוסמות חכם לכשיצה יוחר מר' מאו
ודלמא ר' מאיר חריף ומקשה ור' מהודה מתון
ומסקונןכהאי גוונא בסוף הויות.ווש'י שחש
10רוצה לה'ות מתון וסתיץוב בדבריו חכם והוא
נמצא.לפנ'ר' טוסון במגלה ובפרק ששי בונררים,
) סתם
וכברידעת שסתם ספרא הוא ר' יהורהי
א4מורר'עיבאיגפהיהאתי' ,הש חתה4יה
רורו טלר' קהורר 4בר אלעאישדיו ששה חככדם

כותככדם במלקז אחת ועוסים בהערה .תה ר'
עערה כשהק :קשן קרא המגלה לסני ר'בורפון
שכוכשירבקכזלוכןלפנירבןגכו*אללכור הוא חזננק:
ק עקבמזבפ' ח'רכוזובותוכןבפ'הבונהר'גכלי%4
רבו שלר'יערהוכן אומר משום ר'יוסי הגלילי
בפ"ה רקמא.
שמעת בן יוחא' הוא סתם ר'נמסשן
ואביו נקראיותאי כראיתא בססחים שאלר' שמעון
לר' עקיבא מ1הקה אסורבבית האסוחםטילמדלו
תורה ואם לאו אני אומריודשר אבא ומוכיך
למלכות ואמרלו'וחר כהעהעגל רוצה לינק וכו'.
ח:ואהיוע בכל העולם וזלכויר כוובהק  '-4עקיבא
וה'ון תלכררג"כבזכוןר' ה:העעורבן גכול,ול בט'
ו)מלת השחר וסתם ספמ הוא ,וכ
י
ין ספרהוי
המאירלכלהעים הנק-א מרוש
ד אור שהוא
מסורותהחורה והקבלה כנחע ל שמו אלששדיא
לא עשאו ניון שתלכץדיו ובנו ותלמירי תלמו'ו
עפיהועל מהשקנלו ממנו נמו שאמרנו סוהסשנ'
וסמרא וספף ותוספתא כולהוא*בא רר' עקיבא,
אע"פ שאלו דימפרים נעשו על פ'ו יוחר מס')1
שמץ אחךנוהזו .וביבורי
ה ר0ץ הווהר הםיוהר
44מתחםכי הם ר0ץ האדדונים
המשנה

רב.

שראי

) רן ,הודח ות חיח סוריעאדגי מ,4וח (הה,
י
י פ,
המנחה :והנממש

"

(קה וכירושלטי דשקלש

ט"נ .ק.
)1י
ל שע 4ץ שה .ש= =אח לי שה חלשץ
מוסב על הספרים טשמז ספרא וטטרי ,יחם נעשו
לפ ה יד  4שמ ל .שט.

ק א ב י ש א ייטוק ="ט =ה
=םטממ

פשם הש מח ל א ת ט מ

*קשלשפש דע=שאאטן
שהלמיושר של רשב"י כדרך שרנל לקדורד בס'

ית"ק .יענ"ז.

"4

ישך הלנזת זמשוים סהמויאים שם ונתגלה
זה הספר אחר דומב"ן והיא 1,טלא ראחזו.)3
וכבר הוא מוסכם בעעראל שהרבר גמלאיהלוק על
וזוזלגוודואין ממוושבתלכיוד ומציוו שם מפורש
שכוקבלים אוחו ככ!ו אמןשל גאל הבראל לאע"פ
שרש"י ורגינו חננאל ובעל הלכות גרולות ורבינו
יעקבהזכיוהו  ,אבל בתוססות ובהרמב"ם ז'ץ לא
נכוצא ,אבל בפסקי ברכות נמצא שפסק דוא"פ
כרש"י ,וק בקדתש של נ)עודה ש*שקע  4הק
סזאינו מסורש בתלמור ,והרמב"ם אוסר פוטריך
אול'פ שדוא'ש אומר שאינו צריך ונתן טעםבי
ככוו שהחא ר'ב*לה בשיוש אחרכן הואליום.וזה
הטעם זלוש כי בל,לה לאיש,44ו סעודה אחת
וביום זיי
ב ב' סעוחת סדח1ת הפסוק חוחןר
מסכים לרעתדימב"ם לץ ,וק גתפק~ן
המוער כ' לא במואם גאוןוכן חואב"ר ודרטב"ן
שלא א0רו אותו חוץ מבל ססר המצות
ל,וי
ת
שג
חשס
ובתלכיודנב*סלנו 4רנו ממורש אנולועחץ
הווהר שהוא אסור .וכן ברכת הכעון שהרם"2מ
ש)קאינהכויונה כוס והראש פסק שטעונהכו'.
ומצאנו בזוהר סמונהכועונהכוסבהזירכי אםבג'
בזימון כמו הג' אבות וכן כתבו המחברם גושם
הושל"א והוא למר הורהג"כ עם רבייחזנן בן
נור' בפרק קמארוךרוביןובגכוין אומרכזקרא דובה
ושכח כל הרבו,ם ש4לנם הלכה ואמר 4זלברד'ו
שנומדוחי שהם חרומות מחרומותגורות'ו שלר'
עקיבא .וכבר ירוע מה פאומר בטרק ו' ריבמות
אהר שמתו הכ"ר אל תלמק-ים שבא ר'עקיבא
וליטד 4יתט ר"ל לה' זקמם שהם ר' מהודה ורבי
'וכד ור' שמעון ור' מ4לר ור' אלעור
י
בן שכש
השתזם העמירו התורה ,והוא ל'כ נסמך מרן'
ק:ורהבן בבא והוא רבו שלרב' ,והוא בסרק
וערבה אמרראיזי בניעליה והם מעשים וכו' 9ד
שאמר אם שנים הם הואובנו ר' אלשר הם וכי
הוא בבטיכוליםלפכ,ור וועולםכורין ואםיותםבן
שקהו עמהם יכולים לפמוור כ!שנבוש העולם.
ובעלד,ערוך בערךספיר כתב מ נתברר לו לר'
שמעוןכיאלו השלשהר'ץהואובנו ויותם ק עדהו
לא קכלוכלל שכר בעולם הזהכ,השכירלהםלעולם
הבא לכן זכותם יוהר משאר הצרישםלהגין 4
רף-ם .עב=שית רבה מוכיר ר' שמעון לאחץו
הסדלוני וכן בזוהרואח ,וכר אלו שכברו כשור
לאבק:מ .וכבר הואספהיסםכי הקץ מלומרבנסים
שנזכרבסומלוו שבא מארץ 'שואללרומי ועא
כבי
ור' אלשר ברבי 'וס' חבקץ וביטל השמר שושרו
ר
,
כ
ש
ר
ו
לגז
'
ר
שבפלו
אחר
רויבן בן אצטדובל

ילחי

יל

ליב

ספריוחסין
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שהמרוהו טזהש עדדי .ושם דוה חעש ע2יבה
מתשו בן דוש בדומי המם נוכר מענאו דבן
:טור ונכגסבגוף בת הקעד
אחיבשל-יוןסיהי
י
ז
י
ו
ה
ו
ו
ל
נ
י
ו
י
ס
ר
לא
ני
מגומ :ר'שמעון ויכלה הומן
נברידעת סוהואובמהיו נטערהמפני מחר השמד
כראיתא גבראגפית רבה בפרגשתיבא יעקב שלם
ובפרקבכ,ה כ,ולעדן והע; שםי"ב ש:יםווימן לו
הקנ'ה מעץכים חקרוב תדו ערומיםיושבים
עד צוארם ובשעת תפלה לונטרם ער שבשרםהה:
פילי פקץ לץ גוכ!ות וחבורות,ואלע:וו'ץ ודה בא
אליהם וכשהמאו מהכוערה שכברבפולההגיזזהיו
שורפים העולם ער שזןרולבוידה שנה אחרתשהיו
4צשניםויצאו ,ור' פנחסנןיזלרהחסיר האכור
בפוקא קמא דחולץ עם רבי הוא הטלומר בנכדב:
הען חתנוכסי הגמוא נפרק במה מרלקע וועהקק
חכם גדל קורם ר' שמעון ,ומוה מיאה שנפ5
טשתנגטרות ושהץ:חותמ וטזהר נחמזשריאי)
דרתןר' שמעון ושהארך ימים וכשמת ר' שמעון
האהלר' סנחס ק שוו ולרב המנונא סבא שבאו
%ווחו שמחוכהדדם .והתוט"ות נפרקא קמארחול'1
בסוחלקלו הנהרטירשו שם ומר של יםהשיבו או
ר' סנחס הה :כץאמב בלנו מה הסיבה שלא חלק
אוזהע;לשוןלנהר לרברורוכיהלוה בם' קמא רע"ו
ש ר' אלעורבן דוודיטו סאשמר שמיםבר24ו ע4
רחכמםע-נ .ונן שחש חש"י שם בעבודה ווזז
שהוא נמו נסרקשיוזן אימת כוה הם אומרם
וכו' .וחז המששה של הסערה הוא נם' נמה
מרליק' 1והו4ו ובמ ר' אלעזר נקברו בטשיה אחת
כדאהא בפיק דהיוכף את הפועליס ובתוספהא
ישל'ג אוטר כעשם ר' ע:ודה-בן שויר את 4הוא
אח ר' סנחסנן שיר .ואני תמץ :כיון שמת רבי
קודם ר' שמעון חהנו אק -היה
נסנניחתסרבבין?שוי
דצפורי .ואגי המען מה סהעמר
רבי
א הוא
בפ'בכוהמילקץר'יוסי עלה לצשוריורי
ואבותיו היו נציפורי מ ר' חלסחא אניו נצמוף
היה והוא סתםר'יוסי בן ח4שהא .ונסוף חשש
השנה ר' דלפהא בצשוף ור' חננע :בן תרריון
בסימיןוכן בם'ב' רתעויות ובפ' ב'רסנהרריןכ' ר'
יוסיתקן חקנות וסתם סרר עולפ דלא ר'יוסי,
ואע"פ שמת בנו ר' דלפתא נכנס לבית
י
המ
סתםרדריכא
ודרשכל הזב :בצשורי .ווהר'יוסי
א
ו
חנר החמשה שנזנרו סתם במשנה וה
ה
ד
ו
חי
איד שמת ר' מאי אנל קורם שמת ר' יר,ודה
י
) י"ה בשילחי אררא רבח ,אכרא בם"א זראה
שי'א כרשב"י קיה חת:י של רפב"י. .עב"ץ.
.

יוסי

כיו

בחי
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נפטרר' 'זס' כדא'האבפ"ק דסוכה וזה-גש הנד4ם)
בהלכ!ור ההז ר'יוסיבן חל0חא והץ:
גרול
והלכה ככ!ותו נגרחבייו כ,שום דנמוקו עמו
נץחסנה
ביעכע כר4רתא בם'
)נץזיןכץ
מי שהתמאוד
ייטין ס' התקב5
נץ בגרייהא הלכה כנעתו וכן בג

י"5

בסטו .ונפ' ש כתבי שמימיו לא נסתנל בטלה
שלו ושלא ראו קורות ביתו שפת דלוקו ודברים
רנים שם .והיולו ה' ננים חננרםגרוליםוארזים
בהערא 5שבע 5ושנה כרי שע:יו לו בנים לעסוק
בתווזז ,אנל נמרוש אומרים פחשת וינם אותה
שהיו נלם נרננות
קיים נהם מצות
עונהרק מצותיבוםודרךסדץ שלא ע:נה כ %אלא
מכלנעילהז:יהלובן אחד ואלה שמותםר' אלעור
בר'יוסי שהלךלאלסכנרריאה של כ!צרים כדאיר4ו
בפ' חלק ,וכןו:לךלרוכמ עם ר' שכועק וראה שם
הציץ והפרונת נדאהא במעילה נפ' קרטמ כעבת
וכיומאובפ' הרואה ט)נ סהווה נרומי .ח:שני
הוא ר' ישמעאל בר'יוס' חמרו של ר'אל"יר ברבי
שכ!עון ושל רנינו הקדתמ והקה שמן ובעל בשר
כמו חבירו ר' אלעזר ברבי שכ!עון והשליטף רבי
זלפתא בר'יומי כשם אביו ור' אבטולס בר'יוסי
ור' כ!נחם בר'יוסי .והוא עצמו ווררימוס ונקיא
כןשהיהימה מאר ופנע דומיםלוווד .ונןבסיפהא
אמרר' ווודימוס בר ר'יוס' .ובם' י' מכוסכה
שמדדת ני ר' דלפחא בנו של ר'יוסי מת בחיי
אגיוורואר'יוס' על 'רי מתורגמן ביום ההוא.
ובס'ז' רסאה כיבימ' ר'יוסי לא היוזתים באוו
ישראל שאנרר'ינוס ההרצ
והזתים .וזה רבי
יוס' ה'ה מענר עורות שרונ החככרס המה להם
4ימנותכדי שלאיההנומאידים.בקך בטה טוממן
אמר ר' ישמעאלבר'יוסי אבא שלחא הוה ואמר
להביוו עורות לישב עלע:ם .ומה שטשוהכי ההו
רבי יוס' בן דלפהא נששאל ר' שמשן מר'יום'
סרתןלו בנו לחברתו ולשמשו
לרוכ!י שלא
שאם'כעס ש רבר מהר'
רצהר'יוסי
שמעוןיענ"שהווהמ :מפחד מאד ער שנררלו שלא
יענישהו האעם"כ.ענשו ונסוה למות ער שנוכר רבי
שמעוןמן הנרר וההפללשיו ונרפא כמו שמפרש
רש'ק במעלה ואמר שם אמר ר'יוכובן דלפתא

יא

נלי

.

זיי

פייעמו

ליי

אבא וכו' .ובפ' ואלו הנשוסים וכן במקומוח
רבות בתלמוד ונם' מרובה אכיר ר' יוט' אבא
זלפחא אומר ומרמו רש"' שם אביו של ר'יוסי
הו4ו ר' זלפתא וגם נקרא אבא חלפחא נפרק ואלו
נאמרין אבא דלפתא ור'יוסי ור'אלעור בן מהי4ו
ח)ננע:בןחנימוי הל'נ ר'נימעון בן הלפתא עטקן
ברבריב :החא אחיו של ר'יוס' .ובסוף מרק הלקכי

מאמר ראשון

]8880-

ו עכוו בכל יונ) עם רבייוסי תמלא בא לו
הן;איק,
:ךלכוו;יכויג)ביבור כ)קראוקפרן ר'ץ כעסן וכשבא
אמרר'יוסי הא קפיר מרוכן בתחלה ברכוח המה'ן
לו אליהוז"ל.
אנ ניחדע משינהו של
רבי נתן הננלי
רשב'ע אביו של רבי .וכל כוקום מחויק החלכווד
להלכו; כ,שונ) רריינא הוא ו:חען לעוכ,קא
יא וכוזה תלכור ש"יהו:עלבן חנניה .ובחלק
רנ
בי
רד
ד
ז;וה')בהלכותיגוםוחליצהבחלקג' כחב הרמ"הכי
רבי ור'נהן הלכה כר'נהן ואע"ג כי הלכה כרגי
מחביוטאגיר'נחןררביז ררבי הוה ורבק] ראבוה
ואין הלכה כחלכויד .ועליו נכוז(א בסמוא דארם
קרמאה רבי ור'נחן סוןז משנה ,ונראה שגס
אנותיוהיו אבות נ"ר ()2ומר לו תינ"ג כשנחם'ש
עמו ש הקנאה שאמרנו למעלה שקראו לר' מאיר
ארוים והוא לא נחפייס עמו לר'נחןיש ~ומרים
אמר ליוןנהי ראהנילך קמרא ראבוךפירתע אננט
מחקב ומרגליות לשווי אב"ר לשוויך נששו כוי
כוהני? וכוצאתי בערוך ר'נחן בגלאה הקק ראש
גולה שבבבלוו;יו ראשיגליוחרגילין ללבוש וקגורור;
ראינון קכודי והיא רחבהיוחר מאננט מכסף ווהב
לעמורלפני גולכי פרס ושה ר'מעןלארץ ע2ראל
והיה אב"ר ואמרלו -.שב"נ הלארי זאח ובקשת
להיות גס נש"זי; שהם רבי שחרא גאקז"ל.
ובם'ישנוחלין אמררבי לרות שהיהלי והשהיפני
ור'
בנתן הננלי ואמר רבילבנו אלו לץ ר'
מיא
הו
ן בקשו לעקור כבוד אבותי וכו' .ואל
י ז'ל
נ"
כורבר עכוו אכור לקז אליהו נתן אנל
ושחה של יכו
' .ועור אימר מ]לכו(ר ר'נתן
בגלאה הוה
עיקר'ביכית (סומכוס ראיץ יטראל ץ-י
רוגית ועשה ספרם הרבה כמו כזשנית ואבוח רר'
נתןוהאריך בהם.
י יוחק הסנ,ר בערוך שהק] עושה
רב
כבדליןתל.0רו של רביעקיבא חבר ר'כנאיר ורבי
יהורהבחולין פרקא קמא וכן בסרק ה' רכתובות
ובפ'כוי:מכ,תו .ויש אומרם שהעק מקב מרגליות
וכמוהו בפ' ר' כרתות בענין הנהש שטשנרו
_ידרום ש]ב'א סנרלרין פירהמ מרגליוה תרגוס
רוומות וגביש סנרלרע וכו' ולם,יוש אלו ו]ר',שי
לו]פארת .ובגוסרי (מאל ר'אלו(ורבן שכועון ורבי
יוחנן הסנרלר אחר' שמעון .ובאלה הדורות היו
אחויםגרו*םכר.מ .-ואני תכרה למה לא הב,אן
ר'יוחקנןנווי נרורו של ר' ע(ןבא
הרטב"םכ
ן שנלם בע"האזכירכמ הס
אבלאניאינ
כייחוששכי
וב~ר זהזמזהיוזכן ר'יוסי הל'לי למה לא הבשו
.ברור ר' עקיבא ור' מממעזל ור' אלעזרבן עזריה

ה=

י

י

לי

י) כן בד"ק רלא -,גהי פייוז.-
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שהיה נרורם ככוו שאוכיר והוכירו נבחורז;

השישץ]ים
יוסי

האחרונים.

הג*לי רנו של ר' ההורה כרא'תא
רבי
גם'הלוקין ובפרק החוב 4והוא מד'זקנים שנכנסו
כשמה ר' אליעזר הוא ור'אלעור בן עוריה ורבי
טרטון ור' עקיבא .וכן ר' יהושע מביאן בסרק
המגהש וכבר ועאירוע חכמהו  .וגנו ר' אלישר
שעטהל"ב מרוח לוערה כננד ל"ב נהיבוה חכמה
יהאריךימים ערזמן ר' מאק -ניאמוהלו נרורה
אשתו גללי יוטה ההק לך לקצד ולומר ב~ר וה
נלךללור .ובפרק כיצדכועברין ר' חנ'נהבנו של
ד'יוגדהנלילי בגיהדינו של חשל'ג אביו של רבי
עם ר' אליעור אח'ו בן ר'יוסי הגלילי ועם רבי
ישכ,עאלבנו שלר'יוחנןבן ברוקה .ובכיף כווער
קטן כשכ,חו בניו של ר'המכועאל נכנסו ר' וקנש
ר'טרמוןור'יוסיהגליליור' אלעזרבןעוריה
לנחכי
ור'עקיבא,ור''(ממעאלררךכבור קראלכלםרבות'ו.
'
ר
ו
ל
א
ונפהק
ל
'
ו
הרא'ש
ב
ה
כ
י
ס
ו
י
נשןת
הנ*לי

חבירו של ר'עקיבא .ובספרי כוגלה יוהר הכממו

פרה שטותתה נמ חטאתביבנההחירו את בשוה זה
אחר מהרברים שהק ,ר'יוס'הגליל' רןלמני רב.
עקיבא וסלקור' עקיבא ואחרכך כוצאלו חשובה
ז לאלכל ארנ) אלא
אכור לקןאני לחזור אמרלי
שאו;ה יוסי הגלילי וכו' ,אכ,ר ר'כווסון ר"רתי
ה,ע כוגגח ימה וצמונה ונגבה ועטך; כוצונו
והנריל זה ר' עקיבא ,והנה צפ'ר העזים בא וה ר'
יוסי.הגללי ,ויו2ליכהו ארצה וירמסהו ולא היה
מצל לאל מירווכו'.וכןככוו וה המעשה סוף פ'
אי והו מקומן .ובכל מקום ר' טרפון ור',וסי
הגלליור' עקיבא .ובפ' ח' רסוטהרבייוסיהגללי
אומר חוזר מעורכי המלחמה בין ש =יתה
ראתיתא אוררב:ןור'יוסי אומרעל ראוריהאלבר.
וזה הבאתי שלא חחשובכי ר'.וסי סהם הוא רבי
יוסי הנללי אל8ר'יוסי בן הלפהא ור'בורפון רבו
שלר'יוט'הגליל'וא"כ א'ךרבי 'וסי הכהן הלמיר
ריבן דןלפני ר' עקיבא וא"כ~רנו אמתכיה טאמר
בעל רורות עולם וכן ביעספתא אמרר'יים' משום
רבייוסי הגללי.
רבי אעטזר ננו של ר' יוסי הנלילי כבר
חכמתוירוענשאכ,רו כל כוקוס שהכוצא רבריו
באגרז; עשה אזנק -כאסרכסת שהואכליעץ שסק,
רחב למלה קצר למשה ונו נוחנע החטה על
דותים טלל'א בלעזבסיק נסף הרם ועשה ל"ב
מרות לתווה והק]בימי רשב"ג אב'ו שלרבי הוא.
ר ובן זומא ור3
ור'חנינא אחיוור' שמעון בןעי~
חוצפית המהורגמן הע;ראוי שט]יו בחבירה השנק)

י

עיו

ספריוחסין
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%א במץנ'אלובומן ר אלשרבן חסמא ודרוטה
אבלכין שוכרםבכאן )טכירם.
רבי שמעק בן שאיכבראכיצובענ~ד שלא
,סמכו קראוםבן שאיובן זומשהחזבןע41רדאמקה
נפשובתור' שהקקארוסעם בתר' רמשנשזיז
כראיחא בסושה .ובמהתמ טעלי ססקווזקםבעוד
4לה וכשנכנס למרדסכעז נערועי
ו נאמר עך
בשג' השם המותהוכו' .ווץה תלכרד חבר לרב'
עקיבוז כרזוחא בפוקמי שמת אטר ר'שכה,ו הרא
אכרזזבןע~1ר.תלמיד חבר לר'עקיבוז הוה פ4גור
לו שבאת והוא מהחמשה הרנים לפני חננרם
שאמרגו .ובסעזמיקשני רבכורות אמרבן שא'
 %חננר=ראל לפמ כק,טת ו)שום חוץ 0ןזקרח
הוה שהוא ר' עקיבא .ובתחלת ססוי אנו איני
נמשעעלרביו אלא כמוסץז 2לרבריר' עקיבא,
וכשכותשמעוןבן שאי בטלו השקרנין ואמר חבל
שלא שסש לר' 'שמשול .ובכ 5רבר
לק עז)י
חכטהנשכו-ו התלמוד ,אמראבייאני כבן עואי
בשוקי טנוהזכיבןעואישוכןבטבריהופו,משבס'
בשמערגץ לא ההזבימיו עוזך הרם כמוהו .ונן
במרקא קמארקרו(מין אמראבייוכו'
ב! זומא הש ר' שמשןבן ווטא כמובןשאי
ווהגרולממנו וחולק עפיר הזושע .והוא ט4רבעה
שנכנסולמרדסוהשיץונמגעועליובוובור רבשכ,צאת
אנולדיק.-והי;רושןגדו5בתוההשאמרו משמתבן
ימא במלו הררשנין וראה אנלוסא שהם פשו'ם
רבואבדוהבית ואטרברוךשבואכל אלהלשכ,שמ.
אנל בבבל קבלה מאבותיו שלאההעז שס4יכלוס)ו
כ',שראלכר4יתא בפדק הרואה.
רבי תוצפית התורגכע לפנ' רבן גמלי%4
כש:ממ לר' אלקור בןעוריה והוא מק~שרה הווגי
דאלעצע אחר
סלכות .ףשנוסה4ית בסוף
השה לשומ של ר' חוצסיה מופלת בוזשסה ואמר
פה שהשקמרגליותילחוך שש41 -ע -שא לנרמת.
וקממסיסו שההזלשומשלר'הזודההנזזזוםוכו'.
ור' חחגפ'ת הקזפוקול כטקונתן בן שזשו 5וחטץ
שתה ק"ע פנים בהורת כהקם והואגזכר בשף
שביקץת ובסרקא קמא רחגיגה שר חמסרם אמרר'
אבהו אין מעכרדין תורגמן על זזציבור פחהז
גוחפהשיפשנהוכןר'הזודזץהנחתום הואבבריתא
והוא מעשרה הדומ סלכות.
דהתבורה דובהלת ר' מ-ודה הנשיא העניו
כראיתאבסוף הורעת ובסוף סוטהויוא חפא נמ
של ק שמשן ק ג %,%השוותן הסנר בנל
דימשמז הלכה פתעב"ג בספשתנוווץ מערנתררן
שעמ דלנות אודהז
ור4רה אקרונה
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המתום ששןדלכה נמותוודי למבין .ובם(זקי
1ע 1,1,פוק 1%41
סץ;5כה נרבי 4מלו נ(ד
"זהוא יחיר .ווה ושב"ג
ישב"ג אניו ורבו
ןס
מו
ג
מ
בנו של רק גמ %44הבמהברסלוגתהזרר'ידישע.
ור"ג בנו שלרשב"גהנושרגבושיבןהבית ולאראעזי
מדבץו במשנה .והם.אוכרים סוהוא הנוכר בפוש1

קמאדאבותשמעץ במאומר נראה
ויכ)ו
רוכו' .וכןבנו שלכיוןש
ול
הל
גמ
אדד'ו חמב"ג4ימ
והוא
רבן
וזוקןבנוסול(מכו:נון בנו של הלל וז;קן כראיחא
במרו4ו קמא ושבת הלל וסובועון בגו ,וגמל,ול
ונממעוןבמנהגונשזעתןבפנ' הגקזווו"כר' הזודה
הנסיאשנקיא
רבי בנל המשנה .ונקוארבי רבה בסרקאלו
פורסות וכןלמ' רעתינקרא ר'יוחנן כן במרק וה
עצמו .והואו'לו%למורע הכלוכה מצד אמוי)
.
ס %הל 5מפסטיהבן אביטל אשת דוד
ובפ' בסה בהמה אמררברמדאתיסרתיסושוזכות
לו.וגפ'אלוקשר" (שבחקינב)ותוחרבימירביראמר
מר אהויחה ררב' עת'ר טשבור סלכאוכן בסרק
הנשוכרהפושים שבא מזרערור .ובנורבןגמליאל
ובןבנוההודה נשיאה שהההבוכון ר' אמי ור' אסי
ובמ של ר' הזורה גשיאה ר' הלל הגט-א שתקן
העבור לכל עמראל קורם שתתבטל הסב)יכה ערימי
המשיח והם עשרהרורות התחלו מה %וסימו
בהלל וכבר 'רעת כי כץמן יצחק ואברהם אבינו
ושם ועברגתנבוזועליויעלאנטונינוס המלמלך
רוכר חבירו של רבי הומרו שגייו בסתר ושלח
המלךלר' דהבאסריכא בש(ום וחטעטלמעלהבפז.
וכות 4נטוניטס קודםרנ' כראיהא בריש עבורה
ורה ראמר נתפרדוז חבלה .וכשראה רבי ע"ז
4ורך הגלותודימכחה טצרה אמר מ?לעשות לה'
אלפ שהסרו תורתךלפי שדברים שנש סה אי
אתה ושאי לכותבן שנאמרכ' שפ' הרברים.
וכוזב הכתשנהולא פנה כם' כבודו ועשרו לתעמגי
העולם כמו שאטר נהנתי אפלו באצבע קטנה
ומ' .חזאנררא
רביט חוהמ כמ התלמור ש פ%א שלח
פ4שנטו %מעלהנראיחא בם כל כתבי אע"ם סוההז
נשויבודספחזפפ'כלהיר .ואק-איפשר חהפיוגש
בש השעך בערך אמת כהעם רבינו האי שהקה
י4ש
ירוכולובשתבמטליתעבהוזמלא בשעתוונוחכ
בצרור'ז~ח .או נץא ק-המ כשהירושלכוי שההז
ב?ת 4דהן שמד שבויתמילה וקרשואביולשמים
בכרלוז ,וק עזוהכיכן אמרויום שמת ר' עקיבא
) ק ח ,0ביהזלמי יצ"ע בנסרא דק-ן סי אע"פ
י
כם"ש שס בט"ד  .יעב"ץ.

המי

.

יא

יו

מאט -ראשון

]3880-

[49

נולר רבי וקראו עליווורוז וזסיכוש ובא השמש .ל0י סעהד,מך והע"כ .ובירופלכמבפ'כ,ש%ןבבטב'
ו ,שוכהרבי לתוהה על שראה ד' מ4רר בהלולץ; דר'
ובירועלכר דסנהררן שלא הביש במלחו נליכי
ובווד)י שנריא קרוש שקרשו שבועוןברבי שהיו ממפחז אחוףיקקו 4בשבתא
ובספר לבנת הס
פיהשמר כמו שאמחקי .ואלק; 1עבר ר'מאיר ושמעלקלהון אמררבותי הוהרה שבת
אביו בכףלה בשעת
שכמן במתיבתקז בס' השוכרותבירו הע; ר' אלשר גימערביקליה אמרמי הוא שבא לררותינו בהוך
שמת רצה לקחת אשת ר '3ביתע שמע ד' מ4רר :ףקז דרבי וערק  ,נ0קו
בר'
.
שמעון וא
רצתהדז-וכו' בס'הסיכר ובסרק הניק' .7אבוןרץ; פרח אפרח רוחאמקו*ה מש
אלעור ולא
וק בפ' אתד דיני ממונות כר0ות כהמה ועררבי מיר אייק מן נוותא וחמא קרלקז דר' מאיר
לא ה'תה תורה.וגדולה במקום אחרר'ץבא"י אג4ר מאחוריה ,אמר רבי לא וכיתי לתור); אלא ש
הקק שםנ'בבבל ז1ה ראש גולה בועןליהןוגמית קרלק;דר:מ כואיר כואחריו .ובספר המצות כתנות
לדטניםגדול כומנו שראשגולה שבנו והוא מחו;ק ע"הל"ב בסוף גורספארי אבחרהזרדסואחדיו
ודשק'0דששא'ן גד %נישואל גד %נתורה ונששר שקולץ; מש קרלץ; מ" כובעו מעל ראשו וכו'.
ככוותו41 .יג שניםוזקה ביסוריןוכן זזלה גושניו ,ווהל"מה 4כי ר' מאיר שמח קודם ר'יוסי ורב'
ורופא שלו היה שמוזול וחכמים וקרוסים אין יהודה ואחר שמת עדיז הקז ר' קזודה ראהן
י
חקרלכוספר'היועמוולא נמצאכמוהושהרב"ץתור' טףבה ראש המדברים כשנכנס סומכוס ףהקז דבי
בץ4ראל .ובם'ק דבתראכייב' פתח אוצרתזיובג1ני מא:רחי בחופת ר' שמעון ברב' .ועוד בירושלכף
תורה ונרחקיונתן בן עמרם ר' שמעון ברב' הוה אכל בשוקחויע;ר'כואוי?14
בצורת לו;ת
יסניככלב ואכור רביאוי שנתתי אז שבתלתלכוידו,כ:ן לעשותכן .ושכועת'ייכווים
ולבידו ואמר
ענ
בר
לס
ר'
אכל בתלמוד
סת לעם הארץ ,ואמר ר' ה4כ,עאל בר'יוסי כי כיכילאך היה בדמותו
מא
י'האיכוחדינא
הוהינהןבן עמרם שלא רצה לקהנות חאו אמר שלט נסרקא קמאדשרוביןאכ,ררב
סיכ:סוהכלי וכנ)ו שאמרנוכי הואו' להללכן הוא מושריא דחוינא לר'נ,איר מאחויה .והשקסי'
בי"ב דורות לז:א'ם ננ' צרדים .שמעון הנידיק ,שהי ,יושב ביששה אחמו ואלו חתתקק מקכףה
אנטיגנוס,יוס'בןיועור ,ההה4עבןסרהיה ,שמשן סחדונא טפי דנת'נוהיו עינץ-רואות אתכירך.
כן שטח ,שמעק; ,הלל ,ז)'י '1דורוה .שמעון ונפ' קמארס:הדריןעל שנהן ר4ותלרבה בר חנה
בנו ,רבן גמלשולהוקן ,רון שכ,עון בן גמלטול ,לרוןולהת,ר בכורותוכןלרנ וולת סולאנהןלו ר;מו'
רבן גכוליאל ,ורבן שכועון בן גמליאל עם רגי .להתיר בכורות או מפ ':חרטוהו או מ:5י ננוד רבה
וכוצר אחר הרי עד ה7ל ו' ,ורל'ו ח' ,ור' בר ח:ה .ואומר בגמרא דס:הרריןאי נכויר'
~
לכ
דא
נ,י
אליעור כן' ,ור'ונקיבא י' ,ור'ומגועין ור'כיאיר להו לכ:,טקל ר:מותא משום כועשה שהקק דת
ל הו' .וכן הוא פעםאזית הגךרבי לכוקום אחד ומעו במה סוררש
י"ו ,ורביי"ב ,הרי הוא ו'להי
בדורי"ב לתנ)רם כמס"ר:1כוכבים והמולוהויו'מים להם הלמיר אחד 17הס אמרו כר בצעים א'נו
והחרשיס .ובפ'בני הע'רכי שאלרב'לר' ץ;המע מכשיר ו7א אכור כי אם מי ביצים ובחבו התוספוה
בן קרהה במה הארכת יכרמ ואמר*ה קצה בחחע וקיאך מעו שחמובומיביזנים כמו גומאבלי ביצו).
א"כ
אמר רבי הורה היא וללמור א:י צרק .-ובשעת האנא באותה שעה גורוהלמיד אליורה
שאמרגו לכוענהכ' היו
פט'רתו אמר ליה רבי ברכ:י אמר ;יה ען רצו :מלישות מרבו.
ן שני בצורהבימירביוא
'ל
אעכ
שת.:עיחצ' ימי ,אמר לקז ונכלוזו לא ? אבור
"בי'ג שניס שהק; ביסורן
לקה והבאיס אדש-קי בו:מות 'רעו ו)ץ בהמוז ,לא הוצרך העולם למיר והקק יונא לחות המ'ם
כי תחע; שנים רבותככ,וניאימתי קקקז גדולתבניך בארץ כי עקה
:ומא בירא דכיא.
צנון מלטי
יתהעכב :שי14תם וננר ד' כ %ב' חלק ב'
ובייסורי דר' אלעורבר שכועון לא שכיב אינש בלא
י עולכוות כ5י כושת; ויב,ניההיאכוקבלן מאהבה ושל רבי שידי מעשה
שפעמים הצדיק'םווניםלוינ
גמו אברהם יצחק ויעקב ומשה שוען ומרם ודוד והיה נוהן קולות כשנכנסלבית דגסאויבר ע!יה
שלא טלם רמה אפלו בגטן בחיקקם %איד לק %הפררות ער דשמע'-ליה נחות' דימא .ולרב'
ס~אמרו בם'הנוקע משות כע4ה מתהלו בתבביה שערס ,ואף-ל ס'כן לא נמ:ע
.
'צ"
סטוהןי לאאע
כ,
כל היום .רבי הגינא א %גבע :יהודח
י:ו הורה וגדול 71במקום אאד .ועל
ועד רב
לדרהי
 ;11רמוולא בל אדם ויכה לשתי שולוק:ות ר"ל נשטוה נסק בחלוק רכתגא 4לץ חוור ולבוש זז-וקך
:שזזם כועבדם כמו שאמר ר'שכועון דא'ת' ב:י דעמרא משום 0לךבי"פיו החתהזמניךב'רזשלגי.
) :יאה"ן אעי רב' אלא נכדור"
: .קואח
' .ע"3ץ ,
עלקה וה:ס מעמ'ם כלומר זקוכים בב' העילמות י
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תתה אאףך מעט מיהירבותיו שלרב'חוץ
סרבןשמעוןנן גמלקלאביו ורנייעקבבן קטעטאי
והםה,ר.לכירי ר' ע1בא האמוף' למעלה שסמכם
ר' הזורהבן בבא כאכ,ור לכועלה1 .ח 41מממ שהם
רבות'ו סהם שמותם ררך כבור ר"לייז
מ אבקזם
שלאלקרותלרבובישבווכ' אםעלררךנעלם .וזעלי
ר'יעקב סתם במשנה הוא רבוולא ר'יעקב.אביו
ג1לר'א*עור או ר'יעקב בר נרתקז ר4לעמע או ר'
יעקב חמ' !4האמור בההלת חגינה .וההמסיה הס
ר' יעקב סתם בשבת .וכן בעירובץ אמר רבי

כנטהלכתי('לכוור א'גל ר'ועכועון נתקועוןה בפ'כל
גגחעוכןכיאהכי ר'אלויר בר'שמלוןחבירו ,והב'
ר' 4לעןנן שמוע
רבי
סתם ה"
הנהןפ'יום הכמורים אכני רב' כשעל':ו ללכוור
תורז; אצל ר' אלע)ר בן שמוע .וכן בסעי פרק
ה?רלביבמוה כמו שאמרהי למעלן; בר' אלעיר.
ואע"פ ומחמיא סתם ר'אלי~ר בסוק ב' ראבות
הואר' אלעורבן ערך ווה דבר הלמר גועניינו.
י.
 ,אלעזר
ובובודם אמררבי כשהיעו יושגיס לפ:י
בןטוכ,וע הץזאיסיהבבלי לפנ'ו והץז חביבלו ער
לאחהפ.רוש כנמשו שנקראתיהידה .ובמרק הקומץ
אמר רבי כשהרצתי מדוהילסניר' אלעורבן שמוע
היה יוסףהבבל'יתמב לפניו חמקזו]ביבלו ער להד
רוצהלוכ,רהרגו:ז בואר לוהרא ר"ץ עד לכטוד.
ובגיטיןאיסיבןיהודה חכם ור' מאיר חכם וסופר
ובטיוךטיך הבפי' עד לאחתכל מה שהשינ חנש
לו חוץ מאהת צהנו סניו של יוסף הננל' מרוב
שמחה רנראהלו מה ט1פירש .ובפירוומ כרגנצ"א
כהובאיש] בלא לנ)"ר ובנמרא 1גועיניו רמעותלר'
אלעור בן נממוע אמר אשריכם הלכוע-י ו]ככ,ים
שןברי הורהחביבין עליכ:ו ביוהר קרא עליו מה
אהבתי תורתך .הג' הוא ר' ק;ורה סחם הו !4ר'
ק]ורה נר אלשוי הוא קרא עמו בקט:ותו אמררבי
קטן קףתי למניר' ע:ודה בסגהוה ווה
כשהירי
באוטא .וכןבסוףסרק קמא רשבועות אמר רבי
תלמ'רי דר' קזורה ובפרק המנחות ר' קקודה
מורינארבירבי הוה פרש"'כוורהלביתרבי הוראו'
ועל סיו עישים .ועוד כיון טר' יוזורה ראש
ממנו .ובהלמוד
המיברימ בכל מקום גםרבי
שאלות רגות סוהץז שואל ממנו וכן בררכים וכן
לפעכו.ק ר' קקודה סתם הואבןבהיא ומיר נואה
שםדבר הלמד מענ"נו .והד' ר' מאיר סתם בן
השר הגדול מהקיסר שנתגירבומןאספסיינוס כבר
ס.חשתיאותיימעלה ורשהקז לוסר ממנו לא היה
ל לראות מניו כמו שנרווה בשרובין .ורש',
.כו
סי' שמבמילן! קמא כשלגודרד למנעעטבתי בשורו:

א~י

.

ימר

[8880-

של אחרוונו'וכל המשם;קב5ממנו .והה דוא
ר'יוס' מחס הואר'יוסיבן חלפהא .ובס'הינוקחז
שאלרבילר'ית:י ולר'כזכוקין וכן אמר בעל רורות
שהוארבו נ51רבי .מה נהשה מסורשבפיק
4לן סומנ'1אלו הקהר'יוג)' קיהם הקן כפקא לפני
רנ' .ובתוגמות סירש רנ' שמואל שוה כוחמה
נששותו רדש! ר'יוכדגרול מרבי כרמוכח בם'שגי
רנדהראכיר ל'ה ר'ישכועאל בר'יוסי לר' חמא בר
ב"מט!אביו של רב' אוששא רב,זפוהיהבומן רבי
וטטה בדדהות מני ],רביי דע-ב שדיא רבי יתטי
ושומע ר0ץ התלכרר שהוא רבי .ור"ת מפהש
מתדדלה הקז רביתלמיו של ר'יו0י אבל
אדדכך נתחכםרבי ,ור' חמא סבר רעמ מתימהא
שקוא רבי שכיחי רננן גבקה וכויקדדן עיכיעתתקן
מכל עז נואה אפלו
הקזרב'יוון רבו שלרבי
וכןקרוב לאלוזוזדברים כהבו התוספות בם'כלהיר
בנדה רמשמע שםשרבייוס'רבו של רב' .ורש"י
פי'גיאם היה ר'יוסי חי קזקז כפוף לסני רבי
מחמת הנשיאות שהקק ראוי זה כמו
 .וכן
נראה בם"ג רסנהררן וכן בם' ראשית הגו אמר
רביעלר'יוסי אלכלאהיו ר0ץברביר'ץ רברי רבי
יוסי קבלה ו!4הרים רברי תורה התתי לוקח דברי
ברביכ"מיכ' הו !4רנרי תורה שאמר וארבע צאן
שנקראניוון ואחרם רבר' קבלה ר"ל רבר' נביורם.
שברור
וברביכבףירעתכי זה השם נקרא על
וו
דנ
גק
גמפרשש בהרבה מקומותוכןר"ג ו
ישל רבי
ככי
נריקאגרבי .ווה כהבתי לאסוקיכובעל דורות עולם
גואכירכיבנירבי הםרבי אושעיא ור' שמעון ור"נ
ור' חיא ברבי ור' אלשרז?ר,שר ברבי ,וח? בועות

עים

יייאי

"%

.

למי

גרההקכיבז באלה ובאחרים רבים שנוכרו בתלמוד
כמושפרש'"ר'ץ אדם גרול ברורו כי ר' אושעיא
רוא בנו של ר' חכוא בר ביסנא .ובירושלמי מה
ד בבלי ברבי קורא רבה וכן אמרו
סזאומר והיטו
ר'4ישעטו רבהוכןר' היט! רבה והיא חבירו של
רני רורו של רבור' דדט! וממ אב'ו אכא בר אהא.
וכן כתנינובתלמור ר'חייא אהר תלמיר ר'יוחנן
שהיה שםאניו אנא ,וכן ר' אלעור הקסר ברבי
בנשיק השוהטפרס)'יגרול ברורו והוא הנזכרבפרקי
אבותיבפוקי ר'אליעור הוא תמ! גרול ברורו.
אבלרבן גמלט!לזה מפורש באבות שהוא בנו של
ר' ק;ודה ד:שט! וכן בכהובות בפ' הנתמא רבן
נמליאלור'שמעון בנ'ו ואליהו שכיח במתיבתקק
כאשר אמרנו ראיחר לבאביום ר"ח כראיהא במרק
השוכר הפהלים .וף ,שנים היה בצסוף כמו
יעקב בכוצרים כראיתא בב"ר .וי"ג שנים חש
השינים לעלם ודה רואג ועצב על גלות עמראל

סאמר ראשון
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וכעבור וה טוי 14טיו אחוי לוי ור' היש קידה
לסניו .וכיוצא בוה יאשר כהנ וש"י בסוף סוכה
וביומא דאהוך רבידוקי פורע:ותא לעלמא שהיה
קרוש כדאיהא נפרק ה:ורר .וכן בר קפרא היה
כג1מהו דהוה נדיח נלשונו וכברידועכל הבועשה
הארוך שמניא בנתיבות בסרק הנושא על ע:יין
) ושמעון אפרהי שכה1והו
סנוירהו ושיוסף הפ:יי
נחייו ומתו קורם לו נד' שישמפזהו נעולם הבא
ג1שמשן חכם
וצוה שק:יה גמ,אל
יותר והוא רהנקןטן אנלננשענ"והאל"
ממלא הה :רנן
גמליאל כוקוסאבותיו והע :אז שםלוי .ונן אמרו
שר' הנינא נד חמא רלית בד א':ש 'שנ ביזוש
שלא רצה ר' הנינא עד שימות רבי אפס
אל"
שהה:זקן ממעונן ההק שר'חני:א הוזאיד נך
יאש 'שצה
שהיה נש" טמנםונן ר'יח:ן
"א
ל-
אנש
ראש שמבהו
והיה טמ:ו הנטרודם רנן
ו
י
פ
ו
ט
ה
א
י
ש
:
ה
ר
גמליאלור' ההו
ל
כ
ו
י
ו
כ
בקבורתי
זכולחיי וזשלם הבא.
בכאן נפי זמ:נו שואינו צרקים
ור
אוי ל
עצמםה2ונ"נק-גסכרי שלאיוצהוום ש כיחם
שהרע
ץ
י
'
ן
ר
ו
מ
ורנר קרושכי בתלמוד
מתוות שזה ההז
כשבאו ספינות מלד'ם וילרותסינשבולקלוןלרוכוי
אכורו לאדי'נו מה נ1ו-ובעסנו בארץ אלא שגם נח'ץ
עצמינו לים אנו הולכים לעה"נ
ואמרו אס
וררש להם וקן אחד אמרי'
 ,מבשן אטרב וכו'
ק"ו הוכרים וכו'
והשליכו עצכון הילרות
ו:ש4
יקיןובפסקי הוספות
והשל?ו עצמןלים .ונפרקה:ז
בשעה גזרות מותר להוע עצמו כשרואג מן
היסוריןוהראיז קמצו נלם תפלו וכו' .והא דאמר
ב:מץ נר' חני:א בן היריון מוטב ט-טלנה 0י
שנת:ה ואליחנול בעצמו שיפתח פיו 4שש ,הכא
יחדםהיו נרסורים כדאמרינן אלמלא נגדו לוזנניה
ויקביריו וכו'ועוד ל כרתם שלתינוקותהיו מענין
אותם ולאהיוהורגז אותס .והמרדכי כתב בסוף
פץק דולן ענין ר' וצינע בן הרדיון  :כתב ר'

י

:שי

ע.

יוסף מיהו הינא שכרסרן 4יהו ויהא שלא
לעמורננסיון מוהר .אנל אני הנוחב עעלי יוהר
ראיה מוה המעשה שלפטייה רבי נההוא נונס
שלאבודמן ביום ההואלהיו'בקטרחו שלרבי ה1מע
ניכי שררה נ1ם בקנורתו זוכהלויי העול'בשילה
לנגוז:פילעצמו ומת שהרג עצמונעגור שלא:ודמז
ן לחץ
להיות שםלקתמהכתמזזויצאתל'ק שהואמיומ
השק"נ נלי שוםדעועונש נמו ס1שושו טה .ונן
יבןיושר שהרג
עקים אישצוירותבן א1עתושלייס
י חאויך עמכר בירושלפי כ"ם
י) אולי זה חואיס
.
שר ,ר-אחיס' האר,ך נה4,ז [נקיא?].

יוני

יעב,
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עצמו ולשנומןדגיסוות שלא לה~יחשס להיוה
מקדש השס כמו ר' מ:ורה בן השר אשר רקדוש
ב ט1ליפוול א ש:ח ק":א שהרגו עצמם הוא
ואשחו וחמותו אשת ר' יעקב בעל המורים .ונן
בפורכוונאל ההכמ ר'יצחקבן צחץבן החכם
לאנמםנןצחעמנונילייאדגלא שיירא
ובמו נשנתניץ
.וכן אמרובסבהררןואך את דמנם
וע'יכול כשאול שלאיתעללו בו הערלים ת"ל אך
מיעט .ונן שכה1ץבן מנות שיענו שוכה להיי
העה"נ לןנותעין אחד כמו שאמרוז"ל.
ונתזור לע:י:ו שקרא לרבן גמליאל וטטרלו
כדדי נסףאות %שמעון ננו מסר סדף חכטה.
ואולי הוא וה כמו לרשנ"גאניו שיהיהרבן גמ4אל
ור' ח:י:א אב ל'ר ולשמשן חכט אע"פ
:ש"
שהוא גר %כה:1ההם בחכמה .וא:לש 1משכו1-0
ן
ת
ב
ב
העזה
ששיים ובפוברמה כראיהא בפרקא קכוא
דמגלה ונן ננאן כיון שולה הינוהו לצפווי
דבסים אויראשהיז נהר .ונו ביום גזרו תענטז
והתפיו והיה חולה מחולי מים נשל; %1מפני
שדעתם עמהם עך המות .ויש,ץ שוש בסרק 3ל
כתני שמתייסריןניסורן ומתמרקע עונוהם .וכן
יאוזיניושלמירני אומר חסדים רלאשונים דרו
מתיסרין לפני נדתתן נחולי מעים נעשדה או
עשחםיום בשנל למרק את הנלנרי שיבואוזכאז
לעתיר לנא ,ונן בסוף פרק ג' ממסנת שם?1ת
ונאמר מצרףלנסף וכור להנ .והתוספות נפרק
כתביכייש במררש לכורק אכילה כע המעים
להעת נקיים וטהורים כמלאני השרת .ובהח4ע
פרק כה שהוציאוהו בעירובת ג' אין רואע פ:י
גהזנם דקרוק'ומיות וחולי מעים והרשות פרשש
שע1
חובות הרגום נושה ושא וע 1אומרים
14ון ממשלוץויד שס
ג'מו'1כשדעמט1:ץ'
חלי מעים חזיה והררוקרןפ
ים,קא ברנה למשמהשץ
'נ
.
ה
י
;
ו
ש
כהו זוודושו מירת 1תנריכץ וכיון
רבי
מצפזערבענין התסלץ ואע"נסיחולי מעים סטורץ
מןהתפמ,ןלפי שאץ ?%על הינוב אבל רבי
ההז מ:היג עצמו גקרושה יו
התוררימדאי והו :יורע
היטבליחהר .ואוריזפ~ה שפחתו סרמות ארעוז
מכאן נשהח%ה הוא בצער נוסס שטוב
להתפ~
י שעה ככצ שאמרו
סרצא מהצערולא ח'ע1ינןלזי
ז"ל מהטצורעים ונו' .וכתב רבינו נסים בפרק
איןנין המוררוהיום ההוא בסלה:רושהר'?כהונה
נילנש',4מוןשנל השלם חיבין בכבורנ עסאותע
לגביכזזונה ככ!ת מצוהוכן 0תנ הרמנ"מז"לורב'מ
יעקב .ו~ניתכויז א"כ מה ה?וש קמ'?ברבייוהר
בוכל הנטרולם בשלמאלגניר' חיא חרוטהוקמיל.

כי

עיו

ספריוחסין
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והתוספותכחבו ב0סכח ברכות יהשלכוי בפרקכ,י
שכחזודזזז ז)דבר של רבי הוא בבי) הסי .ם דרבנן
כשמתרבי אמרו אץ כהונה .גם
ע"כהים
הזלא מחאליכיאפ'לו בכל אדם אבל העובר ררך
אהר'ו ' .מו .ובעבור חה
שס יכול הכהן
נראהכיזהבעבורקרושהו וד!כמועאפ%ובדאורית'.
וה"רז)ייםכהן דףה אנמר אלמלא התת' נשמטר
ר"תרביהית' מטמא לו .ועע אומרים רבטלה
קרוומהי"לענוהויואת חטא נד4רהא בסקז סוטה.
רבינו
ומיוש אחר כטל קדושה שהיו
קרה2ה קורויכןדאנו
וינפש,ז
יז
הקווש שכל זה בכלל
שלהולברקפראוכו' ואמר שנצחו אראלים למצוקי'
ונשבה ארון קדש ובשעת פסו-תו זקף עשרה
מלה ואמר רבונו של עולם גלו,
אצבשתיוכיפי
וקיוע לפנז (!ינעתי בעשר אצבעותי ולא נהנתי
ופוש"י ולא נהנת' 14פ%ו
אפלו נאצבע קטנה
לפו טורחשינעתי באצבצ קטנה ולא נתכוונתי
להנאהיבמעשים נטעשתי אלאנלםהיו לשם שכהם
רצקכזךפנק -שההא שלונ) בב:,וז?תי יצתה בוז
ןי
ק %ווומרהיבא שלוםינוחו על משכבותס ל שאר
הצדקס היוצאיס לקראהו ואומרים יבא שלום.
וביושלמיבניט*פרקכהן גדול מהו שיטמא כהן
לכבוד נשא כד דמךרבי יודן אכרז רביינאי אין
כהונההיוםכו דמך ר'יודן נסרא רחף ר' חייא
רבהלר'זקמרארעשכנישתאדצפוריוסאביהומסוגיית
זאת ההלכה מ-אה דאמ'לו בראוריתא .והארכנוכל
זזה בוה ז)קדוטו וש~םבכל אע"ס שלא אמרנו אלא
קצת משנחיובעביר שלמדנו זלכות וקרושות מכל
זהוהוווסוף ההנ4רם .וכתב ד"חאין שם נששש'
מסוגלעלנית דור שהדייוסיבן יה?ר נטרא והקה
כהן כאשר אמרנו .ומתרבי בשחורי ונקבר גבוק
שערים כאשר מפורש בס' הנושא את האשה
בכתובות סקום קבורחו מוכן בבית שעיםי וק
פרש"' בס' ננמר הד'ן שהוליכוהו כחשפורי לביו:
ך כרכיםלכבדו .וביום נשטת רב*
שעריםיר
ר'ה-ידהבבבלוקראועליווורזקוזשכושובאהשמש.
רבן נסגיאל נט ש' 5רמ ידצדה הממש
האמור כברמירש:ו 4רוע ואמרנו כימפני שההה
רצון אמו שההיה נשיא אחחו קבעובכ,שנה בשם
דבן .ווששוה שזהו כן כי הוקנ'ם אינם ~:רין
לנשייםובי)ורים מהם בשג'ם לא רב' ולא רבן
גדאמר'נן בפרק הוצשוולו ביומאעלענין ר' חננק)
ירג"ל שחם הוקנים קור'ן לבז)ורים ממנו ו:י כי
הואגדולהעל.ו .וכברביארנוכיהיה מכ%אכווי'
אבותיו בענוה .וראעזי שאומר בהוספהא כ' כל
ש'שלו וולכהדים קורץ לו רבי :וטהכזזי תלמ.ד'ו

ייס

ליך

.

שיי

שיי

ניל
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ותלנוי' הלכ-דיו וכו'קורין לו רבן .אבל כבר
אמרנוגט4ו'ןזה אלאלנששוים 0עשרסירסצ הערוך
ובפ-ק כל הבשר שהיה אוכל טרוות .ובש-ק
שואל הנשרבןגמלש,ל ברבי אומרונתן רחכרם
ה-חמךכל המרחם ש הנרות מההמים ע*ו ווח
נסו שאמרנו ממלא מקום אמתיו נענוה.

י

רבי שמעוןנרני כנר אמרנו למע*ה נ4ז)ין

הכס גדול ושרבינו ז)קדוטו מסר לו סררי חכמה
ונםכי בחופה '.היה ר' מאקי .עפרק הנודר מן
המנושלני נר קפוא כהב נית חוסתו
~זמ:קז
כ'א
רבווןר.נדיןנפקן שבית החופה הואת ולא
לבר קפרא אמר אם לעו0ה רצונו כך לעושי רצונו
ש אחת כסה ונמה ,אומנוק אמרלעוסר רצונו
הנא על אחת כמה וכטה.
נשלם הוהכך
טעא נונר נסוף מנות נדרשת טסוק ולא הבשו
עםהל"וחנמיםשבפ'שנ'והביאו בכאן .והתונסו'
בסוףגיטיןכי הקז רבו של ד' חתא וגדול ממנו
כראיהא בפ"קדקדושין .ור'שמעוןברבי הקק קולו
עבשכן אטרלורביחיטו בסרק הקורא או 7המגלח
עומד ועוד באמוראיס נדברבו .ורבי ניכועון
בןיודשו'
בכאן הרבכברכהבנואיתויכזעלה.
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י שמעין נן יוח4ו היה
רבי אלעזר נרינ
ממרו של רב' לפנירבןשכועוןבןגמלשול אבורשל
רכ' ולפניר' קהושע בן קרחה .וכבר ידעתכי ה'ה
הווו עם אביו "'ג שנים נצשי כהדה ושהוא
שקול כמואביו ומלוכוד בנם'ם שלא שכוענוככ,וז)ו
שדיה עשחם שנה אהר שמת דן נניתו .והקז
חב'רו רבי מ2כיע4ל בר'יוס ,ה2טן כמוהו,
ושוזהשנים הרבה בשורין ש שק שהיה גזו
כסודה שוטר
אם הו 7אעע על לא עון
ח,19פ סרוהרוראיהיז; שלא ששה דברסילא כדין
וכן כשט:נולו בעלי הנ)פ'נות ממון רב נשבזכותו
נ'!י
ו והחא 4ן'בןארי ונשארלו בן שלפךהו רב'
שטעוןבןאיסיבןלקוניא נצלקיצ רבי וה'ה חכם.
כאבות'ו ושוה להם אלא שלא נקבר עמהם מפני
שלא היה ב!נער מערזז .וקברוחולר' אלעזר נעדנ
יום הכפורים ואח"כ טאלרבי לוששהו שתנשא לו
%א רצתה שה'תה נלי של קרושה גוולה ממנו,
ורבריורבונזלספור
ובווד'ו -אשריו ורוב
פרק השוכר הפוע*ם.וב
כ,ו
לן
ת.
בק
לבריו בפרק במהמרלי
ובסוף פרקאין שמדון כתב הרא"ש ו"לכי הואר'
אל,ןר הקליר כראיתא בסכוקהאכד רמךר'אלעור
בר' שמעון קרא עליו דורו מכל אבקת רוכל דדוא
הנאקיובן וררשןוסייסון וז)וא תקן קרובות .וכן
בתוספית בפרק כל הבשר כתב רב':ו תס כ' הוא
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אלעזרז,קל,ר בתוספית התוזו)[ .אמר ש"ש
כבר כתבחי לכולהכיכוצאתיבקרובה אחד של'ום
ו' של פסח ראשי תיבות'ה אמאלעור ברבי יעקב
הקליר מקרית ספרוהבן].
רבי שמעקנן אלעו חנר רבי ותיכמד רבי
כיאיר בטרק ארוסה בסומה ונפ' ר'אליעור דשבת
טררקה
ובפרקא קסא רקרוטרן ובפרקא קמא
ו'
רכ
רבי טאיר לאתות ח0דא מביכותאי ו
חלך רב'
"
ו
ח
שמעוןבןאלעור וסיפרלר' מאירוכן העקרבו רבי
יהורה ו4ימר משמו .וב0יק ג' רתעניות כשבא
כומגרל ערר מבית רבוהי; בשכוחהגרולה שלמד
תתיק הרבחוברוק -פגע עם את 4מנוער ביוהר.
ורשק  40שוה העז אליהו זכרו לפווב ונתכיון
אלעזו להוכקזו שלא 'רג'ל ברברוה ואכ!ר לו ריקה
אם כל בני נודינתו כן ואמר לו שילך לאומן
שעשאויאכירלו לכיה עשאו כך 9ד טר~טשו כל
אנסר המריגה לקראת רשב"א ווה האיש לא רצה
9ד שפיסוהו הרבה ואמרו מהללו ש מנת
למ
חיעזקהרגילבכך רצא ודה 4לעלם קשא אדם
שלא
מממקלמוסלס"ז
רךכקנהלם'כך זכה קנה
והוא
עםר'יוס'בןהכעעיםבגולגלה שנקבה
וגראהכי הואבןרבי אלשרבן פרטא.
רבי "טמעא :ממייס'נן חלפתאוטעה נעל
ה,4כות שלם שאמרני הואבןר'יוסיהג*ל'ואינו
נן כראיתא בפוקנלנתבי ונהרבה מעכות .ונבר
אמרנו שוה הבן הרשום להכע4ה אחיו במציעא

*שי

חיק

ואבורלו
בפוקדע4וכר הפושים והקה שוכור
אלעזודכרו לברכה סרעווב וה האומנות ואמר לעז
עורער מת' אתה מוסר עמו 4שיגה ואמרלמז מה
יששה ואמר טלברח 4וריקיא ככוו שברה אביו
לאשטשו וכן אמרו בשבת במעטיה רר' שבועון
' טרגלה לצפורי ש ששחק
שטד הכלךעל ר'.וס
תה ה0ץשלרבי אוהבו מאר וממלא מקוםאבות'ו
וק העז חנית של ר' אלעור ברגי שמעון שמן
וכבריוהר מר' א~ור ער שאמרו כי הע; אבריה
כהמת בת ס'קבין .והת4ספות אכרץאלוהדברים
נכחבו שלאלהוומא לש נמ ארם שהם נך.
והמשומריסנהיווהלטצרי' לולווגעלינוו~וטוב
לירע הטעםי ורבימ ברוך פיץ 4זיבויה סיעור
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זארןרטעית אשר ירט*ט  ,אם י
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ע
בחלץ ק"ט ע"ב ב41ח נרח רם טחחך
דער חמטוט

אסכם לא

שהוא
אשד

טנר שםרי אלקמר הקלק -ווסד סלוק של פישח
פרה טן הרם טדרלוכי' ,אך לא נקיא שם ר"ח
ר . ,ועיר טאץ החוכוחז מ חויספוח כיק על
;לי
ץ
בר
אלעור

ש:עין

המערך.
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זחעו נדאמריק נרש נינית
א'"0ה ונ1
נהורא ררבי 'וחגן ולא גרס ררעקה ,ובעבור
טוהץז כבר הקה לפעכרם כיהאיע' ונכנס בבית
שו
המרוש ואחד שנכנס רבי ה;ה רבי
4י
הה
מפסע ואול אמר לק :אברן כף הוא ז
טסיע
סכ
4כ,ש
ש ראטר עם ק-ש אמדלעז אני שמעאל בר'יוסי
שבאתי ללמורמרבי אמרלעזוכיהגון אהה ללמוד
תורהמרב' אמר 4הוכי משהי:גוןהיז שלמרת-ר'
0מיהגבורד;ן אכורלעזוכיכו:עה אתה אמר לעז
וכי רבך אלהים הוא ,אמר רב יוסף שקן'ת רבי
לכ;0ורפסטהבהאי לטא רקאכוי לעזרבך ולארבי
פו-תמויק
5רביגכוולו ל ששנ)ע ולא כרזזהי 1בעל
הערוך סיושגבה דעו ר,ימנו דץ 4אוכיים שנטל
חלקו וגורלומן העונש בנגר חובתו אדהמ אתת
וזהיא יבמהלמקזלץ אמרלעזרבילאברן ולברשז
אול למברקה כר נמק אמר ל'ה ר'ה4ביעאל בר'
יומוכך אמר אנא איש כתוב נפרשה
4שעה
נין קטנהנעגרולה לא ,אמר*הרבילאביןחוב
ארוכתע -ככר הורה זק ,הוה קא ממסע אבק
ואתי אמרלעז ר'ישכי49ל ברבייוסי בף טושויך
לו עם קרשיפסיעעל ראפף עם קרשמישאעצרך
לו עם קדש ודאךיפסיעעלראשי עםקדשי 4עיר
לעז:רבילאברןתיבארוכתיך ,חאנא באוחה שעה
נצכורע אבת וטנעו שנ'נניווביאנו שתישוהי.
אמר רב נחמן בר יצחק גמך רהמנא רכספקה
לאברן בדשו עלכ,א כל ווה בסרק נוצהז דלמנה.
ונראה לישזוןדיכה בוה כר' ע4מע4ל כראיתא
במש:ת 0רק באסימן בנדה.
 .טה נסתטיל אם דוא
רבי יונחן ק יוסף
נהן ומון שהוא תנא הוא המרו של ר' שושקז
בבר"תא ורבו שלרב' שמואל בר נדהזני וכןויא
בפרקהשואלואמר רשש לענע אכךלעז ר'א~שר
בן פרת לר' שושהה דדרעז שהמז ברורו אכורא
 .השלחביןכ;כאן.כי ר' שושע :ברפלוגתעז
ככוור
ינחן ערץ ההץ קים ביכף ר' %4שר
רר'יו
איצסרך לכיחני לר' שושקה רדרעז לאטועה ר'
עעבוד וה מנאו דדטב"ם בסקו
שעמהז
התנאיםק
.שעוימ~ה שאמרתי שנסתמק  4אם החשכהן
כי בפרקזע4וכרהפועים בעאכימדן ר'יונתן מר'
כוכטוי זזממהלדגשקה מבחוזכואי אמר 4המית
ן ושכר אל חשת בבוזוכם,
אביך אתה למרי
בבואכם חוא ראסיר בתסעז הא בימתזא ומהל
שף ,ורשק פ 4מביתאביךכהן העז אבל ב-0מת
בפרק כף שמהו ר' ח"א ור'יו0ףן הוו או* בבי
קבריודיה טהץ הכלחיה ת*מר*ה דל"הוכו'
שמזוה שלאהי :כהן נראה שהוא וה ר'יונהן
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רר'א*עזרבו)רבן היז

כיוןסויךא סוף התנאין ור' חיש בזמנוכי שנההם
.
ביכ!י רבי והוא ברמלוטזץז רר'שושק -.ור'יתהן
דשודו הוא כהן ונפרק בהנוה הסקשה ר'יונתן
והוא ברורו של ר' עקיבאואולי הוא
אכירלבןעה
) .ויש נוסחא ר' ח"אור'
ידקי אבותי
~הרגיוברבפ
נתן הוו אךמוכו' בברכות ולא ר'יוס-ק וכן ההה
בוכץ הרטב"ם נל1ני ר' ה)ונתן הכהןשפי'
זלכי)רב אלפס ,עור תרט טוהקה גםכן ברורו של
רבי הלמק-ו יונתןבן עמרם שאמרנולכיעלה שלא
ההה רוצה לההנוו 2כוכנור התורון .וכן ברורו של
רביהיה ר' פרתאביו של ר'אליעזר .ובפרק בני
העיר שהארקי יכרם ש שלא קרמו אדם לבט)
מבהמה שלא הורמו מתמתהז
הכ,רדש ולא
%אברךלסמכהןומקשי בגמראלכיכג-אדגיעליוהא
הוא והאמר רבה בר בר חנא אמר ר''וחנן כל
זקכם שמברך לפניו כהן עם הארץ אותו
תלכ!מ-
חכם חטב מחה שנחמר כל משנאי אהבו
י
תל
מאלתשיממונאי אלא משנ'אי ,כי קאמר אההו
מות
בשוין .אבל~:נוכודשו ~האבותית שלקחו המחברים
שוה המה רב' פרע-ה.
אמר הרנ בפרק חמישיכל מקום שהמצארבי
סלוגי בשם רבי פלונ' רע שהוא הלמיוו .וכבר
אסרע למעלה גענץ ר' יהושע בו חננ'ה שזה
לפעכיס לא ה:ה) :1לג!'רו הטדי גברא בינחזו שהרי
ר' אלעזר אכ!ר בשם רבי ה:ושעבן חנניה והוא לא
גמראליא מר' קהושע בר מסל והוא ממ' יחוומע ק
חננהק .וןה נואה לי הפך בהלמור באמוראיםעל
הרוב טאט אמר אמר ר' 'וחנן משום שמעוןבן
יוהא' לא הק] יקלסו-ו %א שמעה ממנו אלא
שמעה ממי שקש ממנו אבל במשנה ר' ההורה לממיה הוא.
אומר משוסר'איעזרבן עזרהז הוארבו .ובהלכ!ור
אמרדינ בפ' שביומבענין רבן שגדולנזרבי
אכ!ר רב יהורה אמר ש():אל הוא רבו ווה על הרוב כברמירשתי שזה.השם לנששרם ולסי רש)ו שרבי
וצךךשון כמו ש:באר לץ .:ובמ-קא קמא רנדה הוא סתות מרבן א"כ ר' ולישר ור' הזושע ור'
בייסשת אמרר' יוחק אמר ר' שמעוןבן ההוצוק עגדכא ור' זלקןרבל ערךהוי למטה מרבן גמ*אל
וכו' הארידקה הא ררבקה נריווהכ,כאן כ'רבו של ב:ו של ר' ההודה ה:ששו .תה גלוי.לעין שהקה
ר'יוען ההו ר' שסעקנן ההוצדק .ואני אברהם כ:עות אם לא שנאמר סעם הנסיאות אמר עוד
אמראית אנל אק זה ננל מקוטכ'
מכלן שכע כמו זלל ושמא' ויפעמ'ם טניר
חומר
בסרקניישננסוותןל'ן אכ,ר ר''וחנן משום רשב"י על גהר
יויואינו הושש .ואע"פ
הוא קצתו אמת
ונ
כי
כי
גןיהא
~ד עוריז ואלשר
עניןהבג.ם וכו' וסהרץ הא רידהה הא ררב'ה ויוין לאירעהי מה וזטאו שמעו
עזרקה כהןפז' לעזרא
רשב"ירבו ולא ראה אוחוכ'אפילובזכ,ןרביולמיד איש ביתותא,כי שמעון
ר שסין היהר'יוחנןקטן .וק בפרק כל הגטר וזזכםגרול שיצא בתקילכע השכמם שק]לוקזז*ץ
י~מר שמואל משום ר' אלישר וט' הא ד'ד'ה הא טל עולם הבוו עס אחיו שעורו להיות חכםגרול.
ררביה וסיו2ך דש"4כלז:יכוו רקהניכ,שובןפלוגי לא וכבר ק-עת למשה שנם אחיו עוריה חכם גרול
2עכ!? אלאכיפי אחר'םשאירו מסיו ושמו~ל כדאעוא בסוף סוטה ו"ל מרצאה בת ק %יכו'.
)כנ!םפיהכמהררע רל'א :ראח שלא ה'ח כהן ,כ' שם האלקור איש ברתוהא כבר 'דעת חסידוהו חק"]ג"נ
י
 .י אטר ר' ץ:הן ד ':ראיחיו ,קןבהיעלקברי .המת .רבו של רשב"נאגיו שלרבי ושהיה עושה צרקוח
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לא ראה ר' אליעזר מימע
מהלכרדיריו'ןו ושכבאל טדורות האיצזנים הוז
כסוף שנותיו ררבי .ואמר שד בס"ק דחו*ן אמר
ליהרבינא '4נ אטר ו:מרת משמץ :ררבווס"רש"י
כלהיכא ראמרינן משמקז רפלוני לא שבועה מככו
אלאמאיךים שמעשקבלוה ממנוכ' הא דרבאשי
לא ראה את רבאמעים כדאמרינן בפרק עשרה
יוחםיןיום שמוז רבא נולררב אטרעיכ .והרסב"ם
ז"ל אמר שר במ'ו' וכל טקום שנאמר בסשנה
ב)ומת אמרו הי,ו הלכה לכוטויק כ,סיני .זה לק,ש
ז:רב ממה שאוסר בסוף פ' הזהנ נאמת אמרו
ג'ץהתיו לערב קשהבוך מפני שהוא משביחו.
אמר ר' אלעזר ערא אמוהכל באמת אמרו ד%כה
הש ופרש'י זאת אומרת ערא כמו הדא ,באמת
הלנה מדה:ב טעמא למלתץז מפני שכושביחו ואין
יגמגם נרבר ונקכו בה לכותנוקין באמת שמעכיגה
כל היכא רתני בוומת זלכה ואע להסם ולגמגס
בדבר ,מוה נראה שאי:ו הלכה למשה מסיני.
וכן כחב הרא'שז"ל בנדה בתתלת מקואות מטום
רב';ו תם כמו באמת אמרו ההזן רואה מהיכן
התימקותקורין בסרקאקניזו רשבת שהוא גוירה
מדרכק ,וק הלכוה אחרות שהמא שם ופיוש
הרבר כמו
שהוא הלכהואין חולק עלמן .וכןי
פירש רשי בפ' ראשון מגום'ן על שאמרו שיש
שלשה הלכות בלא טעט מה שהאכ נהן בעת
ז:חוסה לננו ננורו ולו' שהם כמו ועכה למשה
מסיניואיו בוהסואפלו מהרמב"םו"לרזיהפי'
לו
10הש ביר
היבמו הלבת המכיה ססינ' .ובש
הערקי פיהןכל מקום שהטצא נאמת אמרו הלכה

רפיי

איי

מאמר -אשון

]8880-

נרא"א נפ'
וש:יש
היות נמםישלולרביעתרוורתהאה
מה
חר
י .אגלהמזוה
סדרתענ אל'
בוה להרונכמושמעוןבןעואיושמעוןבןוומאונן
ונאישעריע לא :סמנו נמו סאמרו שבןעהאיהיכי
דהראוי להוראה וכיוצא בחה או שרבו
דכףהימי
קוראלו בעוכוו .וכברד4,לכונו כוהשייחדנו לבאר
בפ' הקרמתנו לענ'ןהי סיקים והשנתם ושרשנו
הכתות השבעה והחבורות הארבסעה.
דעוך דע מ .רוב טהחנורה דג4לע4ית
ונם הרביעית דויו בומן החנירה הא' שראו
חרבן הבית  ,כ' .רב' שמעון בן 'וחאי
ההה חלכייר בזכע ר' הזושע ור' אלעור ורבן
נכלשול בפרק תפלת דע4חר וכן זזנניא בן חמ:א'
חבר ר' שמעון .אסר ר' אל'שרבן יעקב כושמו

* ושי"
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במרקהביפלהובפרע איןדור'4:ן אמר ר' 'וס' סח
י אבא אליעור שעשה קרבן בירושלים נראיתא
ל
בהניגה .ונן בשנה הקורמת למש4ה של .רבן
) והיה
גמיאלבפ' תפלת השחר שהיה ר' שמעץי
ר' צדוק בבכורות .וכן ר'מוויר אמר משמו ר'
אלעורנן צרוק ):בל'שביעי דכלאיםוכןר' ה;ושע
אמריפה אמרה ברוךה .וכןר' ההורהור' אלעא'
אב.ולכודו עם ר'אליעור הגדול כדאיהא במנחות
ובמבהובןמהסיאד ומוה נראהאורך עו:והיוזם.
,'1ל ר' וזושע .כ' 2ברכוחרכ': ,םבבבמיח
י)
עו
ר"
לל
ד
דילא מכר ד' שטעע בפישח רר' צרוק כי אם

ר' קזושע ,הנזער'ך

י
של ר' צדוק חמ ,הקז עס
קאבי
אבא שאולב; כטמח חב'רושלחי שבחום"ס א"צ.
שלא ,:כר שסו.

יע.,'2

חגתה נתהיל באלף בית כרי עתמצא
כלם טזומניםבירך.

סחטא טובא איכא בסיציזץ ו:טרא.
אנא
אבא שאול צר נש נאטרי לקז בר ראשבס' הטפלח
סרוקם .וחםלן אמ על חטחבר אוצר
טד בריקח
לתלטודשטיי
שלא וגר שם וה כלל.יע'2יץ.
בלום
נאכור המשץך .אכא סאול כבר מכר לומל ג]-33 3

שאי

אבמיס

(לע אנטל.ק) נבי אמרנוכידיא
אב מהד'ן מננ' ס:חהנחניו סל שמעיה הנסרא
רבס של הלל ושטאיבזמו בית שנ' כמוק"כ ש:ה
קודם חרבן ב"ש מהחנורה הששית( .צר  16א).
אבטתמום סיקנ'דעיוביןאמרר'עסי הען
אנט%מם כה4ום חמשה זקנים סוססק השרוב
כשר .ובנכורא אומרים שהוארבו של ר' 'ו0י.
ויש נוסהא אבשלים או אנטולס ויש נוסחא בן
אבשולמוס  . )1ובמסנת מעלמ קורם שגא רב'
ורב' אלשרבר' יוס' לרוכף בטל
שמעון
בןשל'
יברים שגזרו וההז קרובלבילכותולא
חור
שוה
שבוד פ,
היוסכיוים שהואהקוריוהה ,או נרומ' רב' מתיא
בן הרשוגיתדינו ואוד טע-גדו עכעא עעדי חורו
 )1לעל  111רל:קוו הטתבר בספק היחו 4עור מו

וזי'ח הטטס אשר :עלטו מאח הרטב"סיל.

"

טיהח הטסלה .המערך

במוף

ל:וור מה שגווז עד שבא ר' שמעוןבן 'וחא'
לוונו
ובבריהא יש חנא שרוא בנורבי
ו:תן בוןביפ
יטולמום ונסרקא קמא דראש השנה
הנ
א
אמרר' העיד אבטולמוס כע4ום חמשהזקנים
'וכי
אתרוג אדד~יטתו למעשר וכו'ובסוף ג)וטהוכן
בסיף פ' מויגה אבטלםנןיאונןדי;ירו לו לססר
קוכמ שעזב לכולכות וזה ופויש רש'קבסוף פרק
מרובה המס0ר קומ'למנים במצח מדרכ' האכ;ורי
שמססץם לפנמהם ומשיירין בירת כסוחייהם.
לשע אדדדרךרונמום לגלח שש -לבולהבון האוץ
כן נתשונת הג4ונש  .והתוספיתפירשו שם
דאשכוץ נמסמ; עכ'
מעלה
י ש;:לך אנט,מיס נן
.
5
נ
א
שהוא
ה
ו
ה
'
ו
ר
י
ראינןוסיפרקונף סלא ?
אני
חנית' בנמרת מעלה מ אם ר'ראוגן האצטרבולי
אול' הוא אביו .ורב צמח בערוךשלו ב1עת הה"א
פירש המספרקומי וה המספר בל4:ון כלכות שע4
בהנירוסיןולאהתיולביתר"גלספר באווצדולשון
אלאמפנ' בבוד ה0לכות הא נהיואני שם בגמוא
אוטי שההיולנית רע לסטר חכמה'ומת משום
דקוומןלמלכותווונוזונרקוכרכ' אם5עבילמוס
קחינן סועא סטעםדימ ד14מור מששר 14מר

.

