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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

.

ספר'יוחסיו
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נגמרא אבל חסשהיונית הש משוםשגווד חכמט
נונקמלני השסונאי הווקמס תרכדענ*ם כאשר
צרוזה ש זה ב,רתמלם כאשד כתוב זה לכ~%הי

הוד מעשהנר'טרפון שקרש ש'נשים להאכ,

רוומה נשמ נצרת ונו'ו1י 4הם שניק .ונפיק
אלו מיפות רבץעיד תרנמלהא למני ר'ילשר
ר מ ד ש ת ש ן מ ח ן ת צ ח ט ק הקפר ברבי ו4ץ גדול ברודו .ובנ)יק כימוי הרט
אם,י.,%
מז"הכי ר'4ליעויהקסרברבי עםר' ח"אובם'ר'
שש שי ק יטשוי
ב חש,
א*שר רכמלה עם י2יב"א .ונראה שהוזו מן
ש ו תהט=" .לץ .
האדדונים אע"פ שסנשע נטרקיר' אלישרכי כבר
יוע שאע'ש שהוא סנונה לר'אליעזר ד!4חרונים
ש ע ק ה ש ש ק ח ז ק ע%קי
א  %ם להל ששו פרקיו כמו העהר הסנונה לר' שטעון וכן
היתמאטע קגי
מחהבחש~.
ילזאד רשה1את רד נמצא ספר יצירה הסנונה לאברהם אבינו כמו
אשקקטשי חע שהץ זצמם ג%ט.ע0ן
 ניכהבדיאב"ע או הם שנים ונרךא ברבי פחש"יבם'כלהצלכוהם שוהקהגרול ברורו והוא רר2מבנזיר
 17א).
ר בכיות וצוק ד' כיאמר חכוא על הנפש ויש נוסחאות בתדלת
איל" 14נם מננה,יומ
דתךרות חשזיו שכר בפלה וחעא ד'אעשים ט'רהע הכושנהפ'ד'שהזכירברורותברורהשני.)1
אליעור
וטומט 1גסה בעלכים תטים ולא
נן הורקנוס הוא גם נן
בירןק""ינאעה דךא .עבןזעמ ב4ביתביץס לאילה תלכרהברי הגרול שלהגרר
יב
י"ז והוא עשד :פרקי רבי
זה נהכרחיכם שלא יוכל לדיזר בכורות כי אם ר' אליעור והדירו מנכסיו הויקנוס אמו שהמו
הכםכי הוא חמור מההרת נררםכי במקום פהמ קישק-גרול ער שבא והת'רו לוכיירע שקוז!בנו.
חנם מומהה 'יכלו להתיר ג' הריוטות רגמירי ובאבותרר'נתן במשנת יוסי בן יושר באיוכה
וסבירי מה שאע כן בבכן חוץ אם הקה חסיון מצר לטר ר'אליעזר כוריב"ז .וכשמת ר"גדיקן
אגר שאזניתן ושותלג' הדיומות כדאיתא נמרקא זזעזר'אליעורוקןויוד ראה טיתחי שלרבן גמלול
קמאדחולין ובמרק כירה בשבת .ובזמן הוה אץ נכידנ)והואגיסווויהמאי סניו כסו סאשמרו סני
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*

מומחה לדיזרת נררים נמו שאמר הוא"ש ז"ל
בלאמוןרבי רועותלהתירבכורות( .צד
ואסלויר

.

"
אליועיני

1ג

הוא

א ,ם4ח זזכטש שהום'מ חמחבר על

הרטל,םי'לויע שם.הכיעריך.

נן הקף הכהן הגרול שעשה פרה
בומןהוניהביעגלובזמן הקודהבן מבזלוומסשן ק

שכח( .צר  16אוצד  53א) ,
י אלהגזר נן יגל4ר נשממ ל~דשהתבר,
רב
והה! נמצא במסכת תכרד דףלע"ב (דפוספראג)
אמרר' אל-נזר בן רגן4ר עזהם זדו לאבא בעף
הבנוור והע מתעמשית מרח שפום הקמרת.
הסעריד *
רבי אליעור המודעי כבר רנתונולפשיה
ושמהרגבביחר
שלר'פרפון ,אש ההאקורא
לר' פרמון רבי והוא ררומן גרול  411אלשר בן
סרמא אומרכהימו ,וחננקזבן אודר'ע-ךשעור'
אלשרבן עזריה אומר טשום ר' אלעזר המודוך
בפוק שבושע העדות עדיין צרנע אנו למודש.
(צר  33א).

חביי

רבי אלהגור הקפר בם'כל השמם .רני
ההושעבןלוי מהלך אחרר' אלשר הקפרברגי.
ן הטרבר'אליעהי ב%
אבלמיספהא בסרקז'מחיי
עלר'אלעזר דקפי טה לנילה זכו' .ובפרק ה'
דכהובית אמר ר' מנחםנן נפח כישום ר'א*שר

ייה

כושה כפני חמה וסמ קקוומע נפמ לננה גם ר'
אליע?ר בדרתמו .וככר פיחשנורבריו לכו%ה (צר
 33ב) .ואסר רבינובחי ומום האחד אליעור כי
אומר במררש שהקז כהיעו של כזשזז ואולי
טצד האם.
רבי אליעו
ר חסמא ננר הארכמבולצד 41
נ) .וכי הקז תוקגחלובעל ס80רתזשבורתטוהש
ז,הכר0ה כראיהאבהוריות .והוא תלכמרר' עעבא
התב'רושלר'יוחקבןגורטץזומר'אלהמרבןהצקבבם'
טיני רפסחים ומר'יוחנן בן ברוקה ור' יוחק בן
נחץ ,וממה נוךא שסו חסמא שנחסם כדאהשא
כפושתאדדי טות בוקרא רבה וגם יש דלמץ
בחסימהבם' דגמוכר אתהפועליםוכן בץנה אותם
נהשיבהולרער'ץלר'יוחנןבןגידגדה ולר'.א*קץר
בן חסמא.
רביאליעורבןה,וך' אעמכפהבו)עוהאכושום

*

ר'
 )1לקךל
 13ב) הבש חטוע) -אח א*ע-4
הקפר ג),וכפחא פ"ר רנור ש)זגל אשםמ"ר שבא
סן"ררים וכו' ,ואשר אסר
בכאן
אלי
רם'רוש המל1נה נ"ל
המחב-כי לא
ו'נמנוב)וזאית
מרע אט שש' אלישר או אלעור כי נם בנכרא
כצאמהד בב' הניסחאיח ובמקום פ"ר צ"ל ס"ב
ור41י לחעור ב:אן כ' חטחבר אנב אורוש מחל'ט
לרבר ירוע כ' נם פרקי רר ,איעור 1הןיד".

%

בי-,

.

מדיקוע ,אחרם בלעוץ מתעייחם.
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מאמר ראשון
דעולה רב; ש ר'קיידה .ובפרק ב' דסוטה ר'יהודהאימר

ר' ההחשע(צר  23ב) .יבפ' ראשון
שמעון נן גכלש %אומר משמו .ונסוק קמא
דפסזים אמר הלכה משם ר' קזהמע .והוא
חיר לר' עקיבא וחסירותו והנס שנעסהת לו
הנל בפ' סרר תעניות שמ]מלא ש ביו]ו חטה,
והיו בורחים גב4וי צדקה סטנו לפי שההה
נותן יהם כל מה שקמ לו  ,ואלה האנשים
שנקזו ל שטות ארצם סידו רשוכרם
וירושם במקום ההוא כמו אעמ צררה או אוש
ירהילם איש נפה חננקק .כטודרך מפ %זזית'
ל הנוצדימ
נכלנות ססוד וגם במלכיותאוזרותסי
בסרצשי הספרם שעשקץי בתכוכה אובייםרני
אברהם זכות איש שלאכונקה .ואני 'ש *.
ושיתלהתשי-בהז ככץשאכיזיע'ץ איווהיו
העמ'ם הף
חכסה שנתדגמבו בה החנמים
אוכרוהחשבוןתקופווזוכהלות.ואניכ1עו*-יכר'
שהיומשבחין את עמר %4טאדנוה .וש נווסץי
לאהי]הני אםלהבין דבה חלץ וההלכות שכתבו
4לש אובלימ
בוה ובתהממהאר'איקזרבן
דטעניר שנ' וכןבפיק העור וחרופוב
.י
בבפג'בורקאכח
ר!2י אלהגור ננו מ %ר' ווסי הג( 46לעל
מרות לתווה ל"ב חכם
 47ב) שעשה
*מעו ומ'1 .כ 5מקום מדזמצע דבהו באגיה
עסה:אונך כאמרכסת במוק מסר הרם ,והוא הוק
בומן ר' עובא ור' אלעורבןעמיה ואחייהםנסו
שגחעה בתלטוד.
חס'ע יאהלוח ,הלום ראינו
רבי אלהץר קי'":יי
כ' שלשה ההברים ר"שור"י ור,י'ע כל אהר ה,ה לו בן
סה שנתסי עם .יעבץ.
שמו ר"אי
רבי אליעורנ;יעקבזלנותיקנונק'והשיך
יכרם מומןהנית עדדהית האחרוניםואיו אמו
לו' במקרש %11פיו נקזמה מסכת סדות לץ לפי
ר'%4יקורבןיעקבוכברדברנו לכ21לה בוה (31ב).
ובפ'וא5וקשו-םהלנהנר' א*שר קיעקב .ונראה
סהע%ל4ינוכווקץלכיוןנמזזתן] -לוהתזלכותיול"ב
כאנשר כתב הרא'ש בפ' כר שועשץאחזוכיומר"ח
ותו לא נמספר חככר הכהמנה שאמרודלכח,יעש

הי

יי?נ'

.

ע:י"

ינ

חמי

",וי
עיבא

עמיאל ננרפיישנועמנו וחנמתו (6צל 39
חנינא אםרכירבור'אישר,ובא"הרגהמפשיםרבה
כי ו"'גור'קהיניע ור'אלעורבן עייה ור'
זלכולרוכר ולן הקת ר' עורהאבי חכם וומיד
ועוןלאידו שמעוןטיקרא .ור' דוסאנן היכינס
אמר 'שבן לעודה דנרנו %א ראע]י צדיק נשב,
וכן נחאה מר' שרהבןאבםימוס אנע חנם גד%
ועפיף לשראהכדע חיהלסני ר'פידה כך4לתא
נטנחות פ' ש הטנחות .אנל נומחא כיר'
עמיהוהעמיה 8'%לעורבןשיהכיוהר'פהדה
צשק ש ו לשרא
האז בוסן ר' אנר ,ול
הו4ו אלעורבן שרה.ונ"לכיוה פרשש בהכרח
כהוום דבפ' תפלת דגמתר אמר עפררי לעזרא,
וכברירעת דונר מ %ר' שידה בפ'נוצר מעסין
הצהקז קורא ד' כואות פעמףםית*שד
ו ובעבור
סישמההתלממ-הי%כה חורלקרות עמו ת' פקבום
אוזים ער ערצאת בת ק %ו4וטרה ש תדוה ת'
י הע%םהבוווהודה
שנה4יויכה אתהודורךלזי
עה"נ ואמוו וה ווה יתוים תדה ת'
בחץ ח
שגה .ווקנו פל ר'פריה כהצא גלגולת קהרקים
ושמר4רתה וכ1צאת' אשתו ושדפתה בשששדעשבה
שהיתה פל אומה אודת שמתה לבעלה והקת כתוב
בה ואתושד אתערת .וכברואויכנו בוהלכועלה גם
באמוראים נרברבוה .ובדחשלכרדבויזור' פמדה
ק לל יודן א ה ל צנומת שנויעו מיטו
ר ותמהעלוה באותח
שמשת מן.ח* 4השנהינפו
שעההתיררביירק בסוצאישביעיח.
רבי אלעזר בן ערך תלכיד רב'ץ החמף
שננים שנקרא ר' נהור4ר בטסכת שבת .כבר
) ,אבל חאמת מ ר'
פיןמנו דביו מעל 35י
נחכרההו4ורבי נהור4ר.
רבי אקע:ר בן פלא סקו ס'ז' דמהרות.
רש מסיהוות נן סאגי והוא סשע ל דבףר'
שךבא( .צד ג 2ב).
רבי אלעור ק סרטא וננו ר' שטעת נן
אלשדנןפרטא,ור'מריאחבירו ע %ר' ,ת"פרכ1א
שבזנק רבי בןבנו של ר' פרמא הגרול .וכנר
אמרנו למלה (צר 32א) שהטק ווע מאד ונתפס
ל שוק נשה עם ר' חנינא בן תרר'ון מט%:
מ4-יהאבפ' קמא דעכודה ורהופ:הצץלו א*הוו"ל
ורבו המה ר' אלעור דמודע' בפרקכ"ג.

.

י%כות שאץזלכה כסוחוכועמ מועראב 5ש ד0יו
נוים והוא ש מרות המקרשוהיריך יכמם
ואסר הלכה משם ר' חננקקבן חמנאיו4יןהליה
נמותו נם' ד'דכלאיב.:
14לעזך ק טתשנפ'עשיףדיבמות מד'
ר!ף2יענה ק שאי וק וומא וחמקקבו חמנאי.
חנכ
והוא בם"ק דקרתן'ו בבריחא בכבוד אב ואם,
ובהמספהא בם"ו מטסודס דולק ר'אלעורבןכן:יא

יע

משוםר' אלשרבן טתשווכו' ובמוק ח' אלשרבן
טתא ואבא חלפתא וחננוקבןחנינאישק*אבנים
פל ו-ושע .לצד  22ב).
רבי אלעזרבןשיההכהןעשיהלעוואונסיא
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רמ א4פיצישל לקיה "א ח"ר

רבי אלע:ך נר שדוק .בסמר טצחז הגדל
בלא תקוצה מענותרל,הפירשכידיא כוץ ,וכבר לאערפ' שמ תהה
ע%
ופקקעקר"מיל
מיןמנוכלענימו .והאהחדבןהבעזוהוזבומןר"ם שמ וזחז ע=ען *'עמ"הזא
ונפושר לנו בסמק אם התוכיע ואסד סשום ימשל
קש לל לשי 1
תסז
ר'נ"עירבפיק '1דבלאים .ווח תומהני האהרבי "ש מק -משי שווע .ושצ דש"ס
אלעורחיבן הבו] והואורבוון ווזוהלבת נקדיטון שהתה
ל א %4ל
 1חחקמ"י
בןגוריוןוכו'כר4מרשובפ'בוזניאע] ה14שתה ,ובפרק ר' ל פ ץ ק ף ם ושה צם פעח םשמ
ד' כזיתות שהקז גדול קודם חדבן הבית והעו-
מן-"44
שואה בת נהן שדמזח 0הזי"וה
וס?דות
.
מ' שמ
אבא א4מר ק
בם
ונראה שדףה לסחות מ' שנה קור
הו
הצה
יזרבן כי ונרזוה מ הוא בומן תלכ,ירי ר'עקיבוור' סאירור'
נטלוד'ני נמו%ות( .צר  27א).
ע:ודה ור'שכ1עון ור'אלעורבן שטוע .ובפ'כל
בן שטוע הנהן שהאהך נם' הגמ תנא ד0ייזא אבא 4לשרבן גכח"ו .לצר
רב
יר רבו שלרביוכברמירשנו דבריו (לשל .)2 22 44
נני העי
רבי אליעזר בן דמא .וכבראניצו שהמנ
א) .ורב העז קורא לו כוובמנא דזזכיכףושיושמ רב
ושבות בנטיכת נדצמ
צכיחבווסלאבהככוהווש"י ס1שטאהירשבהצבר' .בן אחוהו שלרבי
ואמרוכ' הואאידוןכר' הרהי כלכותוב*ל שבת ובות בקדונמה, ,מכוק4י
אומרםכי המו מעשההדווגי
נהר)ודיזחל לקרש בגרהמהיום לץ הנמקומ עך נלכותולאר' יהודהבן תימא הטמא בנסרכתכההש
שתצא הנשמהניוןשדגיע לאשרבחעאשן'לעשות הו4ויעשענן דמאבן אחוחושל ר' עממעאל וד'
שהפז טנקמ
עמם בת הזמרה אשמד אלשרבניבעולם הוה אלעורבן
ועודן
דמאהוהרמי
בראשו ודשיגו
קדתןיומהורנצר  42א).
היוע :נשמתך דומה 4ש"ים יצאה נשני:ך
י אלעורנרבייטוי נשםכוטן המחנרוה141
באלקיםי הזנ' תטע :מוה ניזההע;רבושלרבי רב
40
דף ל" ,אמר
ככוושאב-רנו .ונר1וה עלא זזזז שמד בוכע רבי משא בטעת בע"
בסוףסיק
נ)"%יא קעמע"גימ%ע
אכעע'משםרכביוכי בקדוש אם4ינןהע:טננייימןדפכימ-עשמ*הלר' לש ק צומם 4מד טשטואיי
 .הטעהך "
החד
אםזינפ'רושון14מווןסוודוש אשליסם אכ"מא "%פ השס .ישץ.
חיא אינו נחוהוהכי
אנמעמס סעו מק%טשמיןהיק.
יש'י שם.
ובעבור דבריופיבר בכ1שנה סרהו צרוק ומתוס
י אלשר נר' שמעק בן יודאיכבר קרעת תלמוד'ו וושעים טרצא טהם הם'מת נטו שננר
רב
כלדבריו נמהע :בכ1עהה 4ע שנה עםאביו~קם~זו וכרנו .ותלכרדיוהוזידיםיוטףבןיוומד רוסףבן
יסורין של אהבה .עלרבריוהקרמשיםבפ'!זשוכר 'וחנן הוא נששוחשני אבב"ד .לצר 3ז ב).
)נר
הסועים ,הןהע:חנירו שלרבי כ1ת קודםרבי
הנרי
דמייוסהוא תמו
דבר"תא ,בפ'הכיכר פירוה
אחת"המא אנ4וס הגר
שמם הרבה.לצר52
אומרמיבים מעשה צעצועים והמו קיבל טר'
יהו4ז
אל"שענן אבוקהי) כברד0עובולכ,עיכ
א*עורומר'ע:תעעוויעםה'חוכעסי תוהה פסטזם
שנכמד
דעקרא אחרורבו 0ל ר' מאירוהחש 'מד'
ו4רנו כע המשנה ובהיס' במרק -ה' דדכואן
חמעכה לתי הפילם הבא בעכור ת
ירורעהר. %אדטועלש2ומסה פזש חלק עס
ותלכרדיוולא החטש איצים סו"מרלר'כ"1
"הוגרם
כאן תד%ם שבת המבא 4צממן השכרםסביב לק0ז
א"9ן"ש
טלחלעי
ווכה לדוות ר'יעקב התמו בהתע; נוהה=עלמ
דלא
%ע שם
%ש
ח%המ.שם ש ס אי
סודמז עה"בבפרקי אמת ונשףהלץ ונקרופין.
ךל"
לע חף
יצץי
א"4
גםרבינו הקדהמ הכנמ]ו
בטסבת אבות
הקרושים והאה הדיבן והקץ כצמבח לר'עקיבוו
אות הבףת
והאייךיכום שהעואועיו .לצר 3ג א).
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מאמי ראשון

סלר ומצאוכרבריו והיה חכם גרול ווקן .והמלך
הוררוס כחלע'ניור"ל שסימאעיניו כשהרגלהכמי'
בהולת כלכותו והוא נתן עצה 4זירוס הכלך
שיננה ביתהמקיש לכמרתועל שכיבה אה' השלם
שהם החנכרם ,ויעסק באור של שלם זה בית

הכיקדש .ובסוף כרתות במכ1נה טוהעז מחגרב
בבאבן בוסוא בכליום אשם תלויוקוץ מ'ום אחד
אודיום הכפורם ווהנרוא אשםחסיים ונשבע
המעון הוהוכו' אלששאין הלכהנןסרנאבנרבה.
וק בנררם סוף פרק ר'אליעור שדומ :רין ועניו
ועושה שלום ,
גןבנבנ הואר'יוחנןבן בגבג .וכבראמרתי
כשנאמרו רברע:םלפגי והסממו ל"ם ננתבו
נש 6ה שהק או שמם ,נן נג בג ,נן ונאי.
וכברסיהשטני טלחלר' ע;ורו :בן בהירא לנציבין
בדאיתאבספוי ובם"בדקדונשעי ה:רמב'שו"ל אמר
,שהש מחבורתולל תממאי ת~לא העהחרבןהב;,
חענכי לאירעת'.
בטנית אבע של אבא שאול וק שם בע ניר כל'א.
ן ,בן קשץ ,כהמם נרוליס
בן גכולא ,בןצי
ביו:ום בן וומן .רבי בנ'טין מנחות רף ע"א א',

יבי

.

וגרח רק 1הססלתדטל.:,

ה
1ק 1ר' בריסי בווווא ר"
מ,

נה'ע .נןיאסקפי אץ נחאין .בן סטדא
וימ מטובות צ"ע באעח שן חיה * עין ערך פפוט ,
בת'רא אב' רי 'חודה .נרוו-א ימההו דל'ם,
כ .ובובאר
ברודה דרחל'ת רחמא חלת סאה וכו'בי'
סנף

מקופות לשבהי
עםכ"יא,למאי.
1ע'),:י ,
רףי'
רתעניות .בן בתוא הוא
בן בתירה
"וקודם .שנסמך נקרא בשמו
נא
ר' ע;ושעבן בתיר
ש
ואינור'מ:ודז :בן בתירא .וכששנו לכור רע-כוב"ם

בלוריא הגערה ראש חשנה

ל?כיבןבתירא סתם הוא ר'מהופיע כאשר כתב
בפוקסושי ה:וא חלק עם ר' מהושע בן חננק:
בשיקא קמא דובז?ם ושם נראה כי לעולם
השנשם סגהררן בומן הנטראים אדו הזייבן
שאמר בן שאי מריבל אני מפ' ע' זקמם ביום

הי

שהתיבו את ר' אלעור בן עזויה בשיבה .אבל
יהזר נראה זהבל ,דל ;,רגלתה סנהררן עפו
מסעוה מ14כת הגרת 5הר הבקז וכו' ,לשסאא
בונק דק שמעוןנןגמל%,אניו סל רבי ,לצסוף
לט0יה נומן רבי ווה נהכרח הם הע' סנהדרן
מהנ"נ שהם סנהדף קטנה לאהיו ב14סההגית
מ אם נשרה בדו הנקז .ונן כאשרר' 'וחק רצה
יסמוך דתממם תלמו-ם עלהבידוכי הץ כערע
אמר לקגשחזם מכלל זזשבומם ,וכן פשמו%4
עם רב' .וכברידעתכ'כל בנ' בת'רה הם מורע
רגשעויםסזיו ניושלים וץדם הללוזימאי ופעזם
וא"נ נאות חוה לא יש
מהמתיםשהויה

.
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נעצם אלא אחר והוא בבא נן בופא מ השנים
חאחרם הם נאות היו"ר( .צר  7ב).

י

אותהנימ"5

רבןגמ5יא5הזקןיה

נכח של זללחוקן ננו

שלרבןשכ,עוןבן ולל .ובפ' ב' רעולה יושר אען

הבירזןמתלמייבי
ז שמאי תמאל אהרבן גכו4א5
בשער המזרח .וכןבם'אזדון רבמות
ההע
נחכיה אושנית ר 4שהע :ננויזשאהי :מקובל
מם'רבן ג46אלהוקןשכתן'4וע האשה על פי
אחר .וכן אמר ר'י:ורז
 ,בן בבא ובסוף סומיה
משמתרבןגנזל,ולהוקובכול כבוד ההורה .והעתך
בערך בפלמיושבני ארם שמכבד,ןבעלי תורהי).
אבל עמ פיתשים שהיו נינהו לומדים ההורה
בעמק-ה ואוד שמת בא חולו~א לעלם וקורין
בעשףבה וכן נראה בפ' הקורא אה המגלה כרמוה
כעמה ועדר"גהוקןהיו קורן בעמירה .ובנו הע:
רשל"ג רואשזן שנרוג נר'ריוגי כלכותובנו של
רשנ"ג רנן נמ4אל דיבנה נמנטטנר אז כשהרב
הבע;וה;לבר נקראהוקןאוליבעבורשזוא"ךיכר'.
רבן גכו5יא 5הננה וה הע :נששו אדוחינן
המת אחורליו והואנן ננו של ל'ג הוק חזוא
חעה קגו )11וה המת נמו שנואה בסוף 'במות
שנונר מבופזמה שראהרבןגמלי4ולוקנו .ועוד בפ'
ןצוליו אמרר' צרוק כועשה ברבן גמלשול
כטמ-וי
שאמר לפובי עברו צא וצלה לנו את הפסח ש
ר,וסכלה.וסי'רש"י שםרבןגנוליאלוזע :בביתשני
כראממנן בגיט'ן שהיה ר' ע:ושע אהד מרינירי
ריב"ו שיעצשוו אותו במטה נשעתדדבן והוא בר
לוגחמ :ררבן גמל,ול .וכן תראה בקמא בפ'
מרוגהכיר"נ זה שהוא בר פלוגתען טר' א4עור
ומר' ע:תמע כשסימא עץ טבי עבדו פגע עםר'
מ:ושעואכורלו משכוחה שסימא עעו ףצאלחירות
ונעבור שר' ע;ושע הע :אבביתרין בביתדץ סלו
5איצאלדוירותכי מורז :בקנגז פפווד .ודיזוגזמות
בתולת נדה אמרישב"ם שמחהו של רבן גמלע~ל
הוארבןגמלעולהוקן וכויהואע רנלותל'ג סתם
רבן גכל' %4דיבנה .ובברכוה
שק:ק הוקן
במשנהטוקבלתנחומע לטבי שהיהכשי ..וכבר
'דעת שהצלורב ,מ -,הקיסר כשנחרב המת.
ונן נשחחש טורטסדוסוס ההינל נגורלרייגה ובא
ישזגמוןלבית המרתן ואמר בל החוטם מהשקש
ונחבארכן גבלשול ובא לו ו:הגמון נסהר ואמר

סייה

-יד

.

איא

.

') עימ? בט-ידימ1איד שט ביה"ל,
עשרה במ
ארטישבע בבוה חכנסח
מס5אכחם וענסקע
בגרנ .צכור ,ה ק.ובט"
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4ה פינשוהו לעה"ב אם המלהו תשנע לונן והדג
ההגמון את עצמו נסהר וטמשץ בה קול שכיוסן
להף העה"נ .ונסוף תעניות פרשו בעל דטקומם
בל צורה כלומר גרול הרור ,חשני אוסר בעבור
שכרפההמניםוכןכיצז4זיבערונור' אלישריבכוו
נשא אימא שלום אהות רבן גכלש .%ומשום
ת 4מים שששהר' זלישר כשברכוהו מת ר"ג
נפי
וה קודםחניחור"ל ר'אליקיר ור' ההושע כדזרחא
בפרק הזהב .ורצה ר' קהושע אחר מותו לבפלנל
ההלכות שהיה כנגרו וקםע*ור'יוחנןבן נוף
הנק)וכראיתא בפרק בכל סקדבין וז:הו הנגיא
נרביר"לגרול בתורה .בפ'כל כתבי אמר ר'ידסי
מעשה באב4וילפתא שהלך ~שלרבן גמלשזלברב
לנוברמה ומצאו שהקהיושב ל שולתנו של יוחנן
הנזוףונירו כסדאיונ תרגוס והוא קוראבו ,אנור
לץץזכוראניבל'גאבי אבק -פהקץ עומד ל גב
מע5ה נהרהבית והבאו לפמו ספר איוב הרמם
השסרלבנא' שקעהובבניין 40 .רשןאבזוילפתא
אבא פל רבי'וס' חלמתא שסור"גברבי לא פהקז
ננו שלרבי אלא גרולברורו .רבןגסלשולאביאבק-
הוארבןגמליאלהזקןורבןגכו5אלוה הואאביאביו
שלרבינוהקרדשובכאןזציסאריך בוה הנאומרכדי
הסיבוטרם .בפ' הקווא את הסגלה ונסגלה
סס
אה
ל
לוו-י' קורץוי' מהוגכרן 0וזש'ק מהרגסץ 5א
גרסינן שאין הרגוםלכתובים .וזומ נראהנינזסן
הבית ראינוני רבן גכליאל הזקן הקה לו הרמם
איונ .וק בפ' כל כתבי אמרו החוספות כע1סע
שביכרהתנאים כבר נק1עה הרגום של כחומם.
ונןהנ'ז,במרשו קמא רסגלה ובהלל4זמלוי'קורין
ו"נוהרגכוין מהסאיןכן בסגלה אע"פשי0הן 5א
עטיע מש מעם שוב נעשה ביכר התטלם וד5א
כזימרים רהרגום של כחומם רביוסף עמשע .וכן
אני הנותנ אוסרכיזילו הרגום אנקלוס שהיה
ווב לחובן הבית קודם הוהביכר עורא בוזולת
רוךאו
הביהכיאיחא נפדק
חווח
מקרא,ר'ירהנרורוישם,וה בכ
הרעםם,
ה4להים וה
יוטום
שכל אלו המסוקים ,ויממ נסקיא וה '0סוק
 .סענרם ואמף 6זאלו המסוות .וכןביומא אומר
נסווה ואמלובינר שוא לא הוזההילהו אלא
טה1כחוםוחנרו רסרום נסו ניכר טשה .ומןק
ב' רקרה'4ן כתבוש"יואנקלוסכשהוסץזלאמרשזו
הוסיףטודיימסיניניתןא5א שנשתכח וחזר ו"סדו
כראמרינן ושום שכלוה חרגום
.וכןבהילת מסנת
מגלה אומר כי יונתן בן שזשל ממי חגי יכךה
ומלאכי ,ואנקלוס מפי ר' אלישרור' יהושע ,ושאלו
בנמראוכי ההו עשאווהיאבימ' עורא וכהעהיכו'

.

יא

אלא ס1שכחום וחזרוויסדום
 .כבצ טאאמרו שמעון
הפקול' הסדירי'ח ברכחץ על הסדר ביבנה ,וכבר
היעת כי אנסי כנסת הגר%ה הקנום וסררום

נדכסורש שס בנטרא .ומה שארפד בנמרא
נדטהוזם רליוסףעל פסוק שתרג'יונתןבן עומ4ל
טיעא מח) ההואיגדל המכמד בירו19לם וכו'4ונו
רג 'וסף אבל ר'ץ ככוו שאנדעוקורים לכר שיודע
מקראפו,-וא בל פסוק או אסיודע הוגום אוסרים
לו שהוא מחוגם נעבורשיודע אותו נרקדוק והתו
לא עשאו ,כן רביוסף היה יורעו ברקדוק לפי
שהקזצרעילוכי הקזסגי נהור .ומתב ושש בפ'
כתבו
%כתביכי הרגום נבי4ים אמרו יונתן
כי 5אמתןלינתנ ודברם שבנתנ אי אהה ח1אי
לאומרם ל פה .ונתזדת ננא קמא נתוסמות
נתמ הטים הראשון שאמרתי נרב יוסף טרודע
בדקדוק ההרגום ולא בענור סגי נהורכיכבר הוחר
כעעום עת לעשות ל .,4תעי אומר כי אל"פ
שננתבה הכע1נה היו האמוראים מרקדקים בוה
כל כזה שחיפשר ש5א לוסר ואמלו לכתוב מה
שנאמר ל פה ,ר'יוחנן ורערלקה1וכלהאכווראי'
חההרגום הוא לפה .ותראה פהואנןני המת0ץ'
הנשע אזאנו אוטךם הפסד~ם שלתורהיהסלה
על פה שנהאה שההו אסור כל שנוכל לאוטרם
ייונתןואנקלום
בכתב והרצו הרבה ת'רתרם .ו"ול
פירשויוחר כומה פו-יוגום הקז קורם%כןנורא
ל שמם אנל ודגום ש 5נתתים שהיה קורםיומזן
בןעודאללא רצהדעיםיתבוזי שימח1יותר ליו.
ונבר אתה רואהכי נזמנו הקץ רנן גמלשול הוקן
ונגרהההלותדגוםשל א'31וזז'כ,גלות אע"ס שהם
סן הנחומם קנלה בידינו כי יונתן בן עווש4ל
הרגסם הויםג"כשלזרוב וכזשליכ' החששא
ואר*
לא הקה אלא שלאיפוזש יוהר בזכררות רור שבן
כועב בספר ר' דור אבודרזום בפיוש ובזו לציון
זואל הוז 14ונו ושמעתי בשם הרא"ש סאשמר
של הצץום פסוק ימלת .הטום לטלם יצאת בה
ק %ואמרהליעתןבן עוושל כר הוא שסג5ה סהרי
תורה')לבני אדםמפניטרשבוקץ כהעיח ,אקרפ
שה)שפירש שהוא רניאל טרשבוקץ סשיח.ואני
ראקעי הרגום שלכועבים מדניאל ושראוד,ה.
ונהזורלענין פהחנובו כי טבר ק-שז כיבוה
שאמרנוכי נעשה לו נם כמוד-4ש טורנס רופום

יא

,

יע.

דישע ההיכל .ובסוף מועד קסו כי ר' אלישר
ור' יהושע היו במיחח ו"ג הזקן יהורו
הממה ,וג"כ היו בסיהת רבן גמ*אל ריבנה בר
פלוגתס ואהריו כמו שאסרנו וא"כ ראו כיהת
י) בל" חחתסהרי חורה כחיכ סורי.
בכפףת

מאמר ראשון
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הזקן עכרו .וכבר ידעתכימם:י ה2.לשה מחלוקיות שפוסין המקוה משס שמעהה ואכמליון וקב4
)ונותן חככרם אח רברההם יותר כ,הלל ועוכ,אי ואלו
שעשה עם ר' יהושע
שהיה אוהבוי
לו הטעשרוה נתנו הנמארל
או
"תור' אליעזרבןעזריה ,החככרם לא נתמחשו שמוהם אבל בא להתיענתי
התורה ש הכל ,שהםהיו שוכנימ נמקום הפחחע
וכלכך חסירוהו שלרבןגכ,לט!ל ווקפץ בתורה
מנע
שההא בפיררסץ שביריס1לם שער האשסות והם מאומנות גרועה
עצמו מבית הכוררש נכי
הכהאה
זה חורלו הנשיאות ,ורבן גמליאל שהוא אורגשאיןנותנין שררה ומלכות לכוי שןה
ואדי
רורש שתי שבתות ור' אליעור שבת אחת שבתו אוטנתנוכן כתב רש"י בפרקא קמא דשבת כדאיתא
של מי היתהונו' .ודע גיכל הנטראיםהיה מן בקרושין אבל בסוף קדוטרןאינו כיכיר שם גרדי
ההן לנהוג נהם נבוד כמו
בכרתתו כמו ואולי הוא גורס שם גרדהה .יבתוטמתא רעדויות
סאאכירו בפ' קטא רעבורה ורהוכןבפרעו' רשבת אין אומנות ירדה אלא גרדי ולא
כלכות
כ7יבכישנוו
וו
הכ
בתוסמתא כמוסושורסים על המלנים נן שורמין תזם הלנה נמוהם בכל -שראל והוו
בשלשה
ש הפמ4ום.
הגרעשכר שמת רק גמיקל ההע ואינם מהמנין .הנה נשלם אותהניכל'י
המרףעליוזגקלו'ומ
"כוחווכלי תשטישובע'מנה נשק!ים כעים אחר ,רבן גכלט!להוקןיר"ג נכדו
צוויר'ץנשודהשווין כמוע' מנה מעיר צור מכסף דיבנהור"גבן נכרו של רבןגמליאל יבבוו שלרבי
שכל מנה כ"ה פק4ס סל תורה .מפרמרם ע /אליקץר והואבןרבינו הקרוש.
ועי
מנה ע' פעכרםכואה שהםז' אלפיםדינרם מנסף
אות
צדוף והש שלה לרעה אדות .ווה רבן גמלש!ל
דוסא נן העיט פהחףן ימםרנים %
ן
הוש '4תשגים קודם ז?חרבן ואו מלך רב
שכ!עץבןגכולשל בנו ,ועםכלוו :נהג גמ*אל וסןביתשני ער וסו רבן גמלשל ור' עקיבא אהר
ר
גןתן .וכן יזישרבן .ובנ4יקא קמאחבכית
ש מדוכהזו
הוק קלות בעצמו והו3יאוהו
ש
א"לאבכלל'תרבפועלי כואר עי
בחגי חנבט! וכהו עיניו .וחעו דעת רוטב"ם
בויופלכר בצוואתו שלרבי
לץ אבל בפוק הזורק גע 4עשר ר' ההודח בר אלשל
תמיכע והחא ארוני נקובה לארץ .וכן לשו
ן רורותהרזושדנים בית שמאי ודורהץ האחדונים ף
הרכוב"םהתסינזשלמשתןלבגימ לאהיודכיהם
קכור בווכרנמן של טשי ובנרים רו0א שאטר חשברה אוכלת בתרומה .וכן הוא
יקוים .ה~סור ל
טרוקכהט אטלולנערא שבעמו-אל שוו גסות הרוח בפרק פלשי דערויות כי וה אסד לל רוסא בן
וש-נינס ואם הקק ק.דס בעז שמאי כיצד ההא
והגשההה ומעשהגויסע"נ( .צר 0ג ב).
רבןגמניאנ ') בנו טלר'ההורההנטרא אהרון ץ וקוד שאמר ביבכונט שהטה לו אח בכיר
הוא רבש הקדוש .וכברר~ור:,נו בו לבועלה (צר שמן מריפןדי ב'ת שמאיומן הומנע נראה שהקה
ג 5ש בוובענוותנותו ,ה:ו~ו בנו הגרול כוכולא לו אהג"נ מת' שנה .האלי כאה שהעיד כי
ישחרון הוצאים  ,וכלווףגארתני רב סמרא כודוכהזו עטבחגי הנבמא הע :קבלהבידו 4עהאריך
מקוכ
יהדרבירבי הוא רבן גוכוליאל בנוטול רבי יכרם חגי הנבעו כמו מאתים וענהג)  ,וכן רבי
משום
רו0א הארעיימים ג"כ שרמזהווע כואר .ושם אחיו
קקודה הנשעש.
גבימ הץי .גדאי י"מ שינ גרית אבי אדסעי ודהיונהןבכור שטןר'ץ חרץזמהלכמדי בהקשכ,אי
גוידים קדושץ ס"י .גרע 2ר"י בן נר" 2ר"פ ור' רו0אהה ,בעדחה ז:וזרשבענע ר' יתושעורבן
עח"א.י טל חבביה ברקן חוקיה ..גסל*ל( .צר  11א).
גכל טער3ץ ,גרריון .גררןזקב
גרוגרת אכי דירודה ימא
גו-ס אמ ההודזה
איש נסר
 .ויש גירמא

שיא

י

י

רכי

היו

הרלי"ת

העי

הגרי

יל

.ל,

דוסתאי

נמר יתמא  ,והוא כ,תלדמב
היי בית שסאי ואהןוי
א
"ר
3רריימ בערויות שני עדיים
מי12כאהועבעירם בוטננכיז!'תא נסוקשני רערלוז.
שעם
דיויפות והשדו בשלטוה ל~גע כו
רבי דוסתאי בעי ינאי .הוא -תלמיד
י) ומהנביכב,ד והבה'חירחגול'ש ספ"ברי'ח
3שבאי ר'כ,אירשכן )עמףבאבותכישוםי
' מאיר .ובסוף
ר"יאל'ו ש -4ונשקו על ראע '4ואטר בא בשלוט רב
למדו מר:ף! קמאדגיטיןסו !4חברלר יומבן נסר .ורבי
וכו' כראיהא בנמרא שמ !1 ,שמע קעת
חכטה .ק'2ץ,
יומיזה דרהבונע ר' חנניה בן אזי ר' יהושע
.
,)2ה טעיה סופר וליל טמ ו,גרול של ר'יהירה
א
ה
ר
ז
ד
כ
החא
ת
ו
כ
ר
ב
'
פ
ב
ן
כ
ו
ף
ו
ס
ב
י
ו
כ
ו
כ
ז
ז
רשרובע
יסוינו רבר שטועה משמו ס:חיח ס"ר רבן נטלטול
וכו,
ג) וה א' אטסר שהףאריע ישח לפרם וסרי סחי
ברב'איטר ובאכילוחיאוכל פהריח היה פ ,כ"ח
ח2יוכייה וטלאכ' ופס"ה :כיאח מ=ראל וג"ג זם
ו
רל
קח'ע .י
ה
ו
גר
(דח
נ
'
י
ר
ר
סנ"ב
'
ב
ר
'
"
פ
הוא לטעלהאיל שסעון ה1ר'ק שבז:ח אלמי.י'אח
יגף .יעב"ז.
טעייס טךר.יעב
.,
,

שי,

ספר יוחסין
מה האוו 4ג?חזר נתו ארוסה שלד'חיששהיחה ז-4וסה עםנן רכ.

נל

נסוף פרק המפלת דוש מפני
על האשהוכו' וא"כאינו זה ר'י:אי רבו של ר'
יוח:ן אחררביכיון שבנו ר' דוסתאי החא תנאובס'
המיערדומרובין עעלוהלכה .ובפר4:ו קטאדקדושין
אקהר ה4רפ:לק'ר' דו)7תאי ברבי ינאי ור'אהיעא
ווסיו ונו' .ונסוף שקא קמא דגיטע שהלכו
לנהררשו הואור' יוסי בן כפר אצל ר'אזיאי בר
שושהה ,יב'למדנו בס' וישביעקבכיסנחריבשלזז
לכוח"ם*יוכורוןלרבידוסהאי ברינאי %מד'תור'.
ר'כראיר
ח~4תדעמובכי הואר' דוסחאי והתלמי
שניםביניהם .ובבו"חאר'דוסר4וי בר
כי עש
.הודה משוםר' שמשןוכן אבא יוס' גן יוש)אי

וה %ח'העצ שנה כמו שאמרנו וק מ' ש:ה עגה
טננלועליו נתזים הט1ים התווה מעוני סופו
כהמשר .ונפ' ב' דביצה פרשש ובירוב
ענוה שהקה בהלל הע; משנהדבורוכופניהשלובז.
ובסוף שבועותשתקן ה%פרוונול לשטכזוז דרבנו
בחה הנלות כי דוה יודע בנבואה שיהרב הבית
וכן שוש רבינו תם .וביוכחא מרע המנינה כל
עניניו עם שמעקה וא.בפולין רבות'ו וכן בסנוחמם
בם' תטה -נשזזכ1ענין נפראותו .ובסוטה פ'היה
נומל (ןהיהלו אח שננא שטו ,אלש ני הזנימ
התוסמותניכל שננא דוא ננ"ח שננאנפיק
נפרק ארבע כרהותבסנהדין ובפ' אץ דוח'4ן אמר דשבת ,וכן שבנא אעש ירוז4לכו החכס כרי שלא
רביכישוםאבזו'וסי בן דוסתאי ,ואולי הוא בנו .יזכרועלכ1ב) רשעים (מבנא אשר שהביועאבל שם
מתרץ שגם הקה שב:א הסומר שדיא צריק ועסיו-
דולגאי יפ"ר ריטא ,ובהפ'ר פ"נ נרם.ק דגלאי .ששמו .ווה שננאזיה עעררולא סיע אזיו
דויעאי ספ"מ וטקם,וח .יעכ"ץ.
 41ניתן דלק
נמו שךה שמשן
עםהללנינווינמולו ונתקולמנאהעל הללשר4יי

"ימה

כי

אי

יי שי"

אות הה"א

בן הא האאומר .שטעתי שההו עצמונןנג
נגכ'הו4ו נחשנונו,ר"לכי בגההו ד4משהכגונין
ה)ו ,זזמסוה זזכגוה הא הא .וכט-פי,מנו (59
,א)סיעא ר'יוהנןנןגגגג סזזקהבומןזלההאנ'
רצוהנ שמעתי מה"ככר/שאכיז נןגרנןגיורח,
.ונרא'שהיובזכעאחד
')אבלהר"םז"לנזנאס*יני'
של מש:םנןגגבג הנאנן האהא.ונן אנער'
שנקראכןאכ,ר 4ה ברהיהי לה %אכור 4ה 4לקהו
לברהיהי .או אולי הו4ו תנא שהקה בזמו ה%

י'

=

בפישועטאדחגי:ה.

הגרוס ק 4י" .שנ"ץ.
ה55ההן )1מצא "שהל משבט נניטץ סצר

להי
*

*4כינה שו:חולעיווכן נוץאתלמיו של עורא.
אמו'

רען לקיש כ4נשזזכהה
ובסוף סיק דסוכה
ה עזרא ויסדה זזווז? ונשתכחה
הווז? כרשר4וליל
עלה הבבליויסדהודעוזז וגשכחהעלו ר'ודשו
ובניו ויג)דוה .ופיה המאמר תשוגה לגרם
עיעטהם מ  %התווא גשתנדמ ה4שרא כהג מה
שוצה שננרידעתניכיכר שהא קודם שעלה ההו
ע %הקנים שרי"1הביה החששעיוחר מחצי חעם
 ,והע שםדניוזמ-קזומלאני ונחמקץשהיו
זרעיס הו:ווהועזוא לא עלה אלא אחרננץ בית
שני שסצא שם את %אלה ,א5אסלאהיונלנך
מלמרץ אוחה ומחוקין בזהי*מדקה כטו עורא
שהמ? סופר טה.ר .וגם קצת הלכות שנסתפקו
בהם 6א בתווזה שבכתב הוא הקה יודע בעבור
סקבל עורא כוברוך בן מ-יה ,והוא מסר

ריל

שלי

ו ממסנת סופרם ה6%חימנ חנמה
אמו .נם'י
סלא לטרהאפלונל הלשונות אפלו שקזה יזרים
זקנים אנשי כנסת הגד%א
טבל
ובקקות וגבשת שמזת עצים ועשבים מרחת ודהע עצכע
יוו-4
וגהטות ג4מזק טת-ים וממשלות כובס'ם ומשלות מיקיסו
עיראל ההווה ווהו היסוד .וכן
 4ל ס ה%למר.נלנך4יה? משוםוהפץד~ים כשעלהר' היא ונמווחורויסרוה .וכי לא היה
נמ-וה%ה ונאמרהס1ם"מץלמעןצדון חורה שםרנינו הוןת4מקבלמאניוומרבוויוה'תלמיי
האךר .חיא ר4נמכ,שפזזת הנמראים חזיה כשרע רביעקיבאוהככו"ם אחרם עד אץ חקר? אלא שר'
עצטויותר כדאיתא נפ' דשוכר שהקה
שמשקה בן אביטל אשת דורכהגר אמו .וכן ר1ש חיא
מלטרפלכני
ערים המשניותוהמקראחיה כוהבם להם
אניגב"ר מרשת
ר'דורא:סו':רדש6מי,
.ווכוןהמצאר
יכיון 10משסחת נמו שאמרוגדיים סעער ה' ודא .ונן ד~ל היו
ועכוראלהים את נח
וממה
האם אינה שזקץ משפתה למה ר' חיא שהש; שס זזככרם גדולים במ בתיוזץ אלא שנתעלמה
כעשמש :אזז דור לא קהקה כרודום סובי שכותה ילכה:יזת מהם.ואוהיו ר' דוסא קיונינס
ושס,איותלמייי שסעקהואבכולירן ז וכויכוווזכה7,4
!)י'ל ששסגג הואר',ק .המ(עב"רבץ-י.
וה ועדזזללון"רג)ררי משנה וכוולל ואלך הקנו שנ4ה
והרו חל 5אחר בנמן רב'
פו"כ) ואת
אטירא .יענ"ץ.
סררים( .צד .)"18

יקי

עדי

ינ

"

~6
מאמר ראשון
' המלכה מכרת לשבח בכסה סק-,מוח,
רבי וכריה נן הקצנ המק .ומאה שדדה
אשה ו
ילאנבודר תולה .יעב'ץ.
בסשנת ביכ
בשעת הידנן נפ"ב ר0תובות אטר ר' זסיה בן
י הורקנוס טשל 16א)קיוהוהננושל הקצב המעון החק 5א ווה ידה מתוךה '-ממועה
רב
י"
אבןהורקגוסכדא4בסנרוהן ,וגםאניאניוואניו שנכנסוהגוים*רהמלים ער טרצאנו אטת לואין
חככרם גדח~ם כמו פזומרנו .ובפ' חבעז אל'י ארם מעיר ש עצמו וכו' .ורב צמח טשון שחש
מששהנהיקניס ננו של ר'אליעור בן הורקנוס נשצר שואה הזויבן נשגע הטעע הוה מלשון
מרצא בסורר
בשסת אלא שניטאכיונה מעון אתהונו' .תוץ זה אמהני בבוו נן בומא
שלכושי
לו.באצבעו .וק נהוספתא בפרק ה' דשבת וריא בטוף מיתות נשבע ק וק רנן גכלזל בתדלת
בטטיה בספר כהנות ולמגה ונשנג'ע בע"ז לר' מיתות ווה ממע נעמואל .ונואה שהוא חמוז
קקעיעבן הווקנוסנשם נפרש'חזר.
שלר'יוסיהנרע ששנקזם העץו .ונפ'ה' ממ!שה
באות הוי"ו  1ש חנם
במייתא אמר ר' קזתמעכך הקז דוחש ר' ומ'טק בן הקצב
ווררימוס נמ פל יונך ,תזוא ר' מנחם נר' עטמאהנ' פענרםאיוו לבל ואדו לנולאסורה.
עטיונקיאכן שרומץטניויויד סה נפ' כלכתני .וכבר חמהתי למה 5א המא הרבב'נהניםאלושני
הטהה.
י ךדצדך תשכח לכד ששמם וכרק ל5ווב.
לשץ לקטן באנרח רכ שוירא מוע מנץא בנ
סאמר ססכתניט אמי הכה ברק :דרבא ואיודמא ר'
הלל תחפינ שהמשדים שםבעריוה כלטהיו שםבים
בריה רר' !אלמ ט.מוח כ ,57וכו' חרי יש עוך חנס
מעדנו אתר' אלשרבן עזרה סוהריהעייומ ב'
באוה .
'ושרוהוחיחזר משלש כואות שנה קורם זה .וכן
אותהזי"ן
עקבקזבןמה*" %קורםזזרבן הבית .זזשם יבמת
אותהבכיצ,
זביכדנו .שץ לעל צד 9ג ח  31א)
רביווכוהא טבריחא
רפה"קרנ(ירהעי"בו)ו.מןרבפיסייחהמשלאיר ,.זכריהבן קנופל הכהן .וניומאפיי
ה קההא
י ש'לחי פא"ר דב
רביוק"ו
ב5ליומ הנפורםברניאללמני גהן' גד %והק:קרוב
ר"גש.להיא*יצרז .יענ'ץ.
ב
ר
ו
בןזומאהואר'נימעוןבןיגדיוהרו,מןשנכנס ל)זרבן קורא קבוכולבבי"ח ולא בפ"אוכןבנו
לפררסובעבורשזזפרדסעםבו אלמת 5א*פע חכםגדי
 .ובפ'יהנאדוסן אוסרמטוםר'אל"שור.
אעמי שנננס ונסוף ברכות ששלחועחזוור''וסי נןכיפר הכהן
אחד ששעהוקצץבנטיעות .הה נמג
מישע .מוא אחרר'חנינאבןאח'ר' קהושע שהקזכ!עברשנים
נהמא הלשתיוחדמחהי
בדוץוכברירעת חכמתו שלר'וזנ0.ע למומ~ז (?!ר
גמר השסוו שלס'רוס נוכר אולו נ%ב טן
ע
נ
ע
)אכלדסאונתן שבח  ,0133צדק צרקתררוףהלך אחרר'חנינאבןאחי
נת%הששנר'וכו' .חהואהאהי
 .וכבר אמרנו (צר ב) בל עור ר' קקדשע למלה והואכן דסדב להם שלא הנהק
 40ב'
לשמיתברך
ש5ענסמכו וה ,בחורם ,ררים אווזם בים כנשוהובוי.ץעמחאלכגמיצאל,ואעי'כ אלוחכמימ
אמהמ גןגת'וה פלא נסמך ואדד שנסמך נדח~ם ל?בןבנו שלרני זכריוז ור''וסי בן כמר
בכי
דתעניות ,ואסר להם שהם במ כהמסגח*ם וחככץם.ונפ'
הואר'וקתיעבןנתיא כואקא
"ו לסוזורזז ,המפ5ת מבומן רבןגכלטול ור'ע:ושע דודו ההה
'ל
פצ
גן וומא עמהר דףה והכלבויםבא
וקןר'חנימוכןאחיו והמזלו לר'חנינא בן נשר
רש",ברכתזפ'הרואשה
א
הווהשהוחעת.
ו
ש
ה
ו
29
צד
ל
ע
ל
ץ
י
(
1צ
!2ןזכ:איי) בכושנה הוא רבן'וחנןבןוכאר.
ובבלי דברכוח פ"ט .יעב"ז,
וכבר הארכנרובובו (צד  19ב) שהוא כהן וכמתימז י)עישלי
ה %נקיאכן וגם אדומחזו .גפרק
תלמקילפני
אות התי"ת
ץ
צ
ק
בכן:ם?ליקין אמת לר'סומעון
ן
ב
א
כ
חרכוטר הויכזה .ובבריחא סרק בנ' ה"דר וכי
העי הטע %נמ שרשנו למעשז ( 15ב)
)סי'
* חנמיןוהטיוהו.ובט-ך מ"ם קבאמגלונאהי
היכררע"י
אוו
שו
זד'וכא:בב!ה דארמזיכרם נראה שה
אני פלר''וחנןוכן הארך יכרמ במ רבן יוחנן רב ג'סחגאעע"דטושכוהמגי
ז היא שערה בה
פותזיק"כ שגה ,כמו ר' קהושעבן קרחהפת1:שין חונ' המעלזנרו לטוב .ובפרקג' דתעג'ות שהקז
יכרמכמו 41עיבא אנץ טדכה האב בטבעשנהזיו בומעשטעוןבן שטחונןסי
םהטינה סז,,זלו פל
ל
ב
ב
ע' שנה נשנחזיו פל ארם וגלות  ,ולכ~עלה
לבמדרש,דיק .ללר  31ב).
דש'%כת'בוה אם דוא "דפשר תמם אוסר פידה
י) וכיד חלמדו שלי,
שט' הטוצש"ן (קו פ
ובשלה'פביש לעגץ מ"ר ערט'ל לרעכו דכי5ח .חכם גד%בתווה.ונןםשפדיזובן במ אבאדלקש:
,עב,ץ.
י)בט"יכחיגמא.
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במשנה כי אס בפ"ב דתעניות הוא ור' חנ'נא בן

וכן בחןחנן הנחבא כלם מלומרין בגכדם וחכנרם
חדדיון חביו על מעשה שעגר איןלסני ריזיגה
בביתשני.
שנישת וכו' כראיתא בסשנה .ואניו של ר'יומ' הקז
רבי חוצפית התורגמן נסוף מסנת
נצמוף והק] ממן המת שיאה לרץ הקן כר4רחא
וננר דברנו בו למעלזז ( 48א) כי ההש ב~
 :בר"ג והק] ג"כ
כיטהן נפ' נלנחבי כמושכהיב למוזי
ר"גור' קזושעכצוזהז תורגנון ר'ץכופרשלענז
שזזי :אוכור לו הנכצשו .חזא מק~מרה הרוגי אחרהזזרנןבזמןר"גדיבנהזקעשלרבי ח 4דלסושז
כלכות בסקז חולין א:ל'ע שיש נוסחא שם אביוסי
ל ר"וגף ל0דלסני ר"וחנן ;2מרי או ר'י
ר' קזודה הנחתום שראה אלשע אחר באשפה 'וחנןבן נוף למניו אשר הקה בזכער"ג ור' ק7תצע
בקרושהיא-מו ובוה ע 4כושק טזלמודמי למר לממ
וריאתורגכע כשמימ לר' אלשרבן עורק].
כף .וכן ראינו כי ר' אלעור בר ר' צדוק שהו4ו
ר,
רבי חיע) בר :חט:י הלמ-רו של י2פש!ל פ":ש קרמון אומר משום ר' מ4רר,
י צרוק
.
(דטח"ב) .הלוקה אבע ש 5ר
)
א
"
ה
ע
רבי חנינא בן גש"ל הוא בן רבן
דירגית אבי של ו"י פל"ה ,.עב"ץ
גכלאל ריגנה .ובסקז מוער קטז שהקז אומר
רבי הלפתא אנע של ר'יו 1:שויה גבנץ ש0ועה ואנדה גמת האנל .ונפרקא קמאדגיפז
המת אחר הדדנן ,ור' חנינאכ;חיד'ון חנירו שהטל שמה יהירה ש ננ' ניהו ונקשו עבדיו
במ"בדתעניות במשנה ונגכוא ג"נ ואומר שהקז להאכלו אברמן החי אלא שלצדקים אין הקב"ה
בצטורי .ונן בסוף ד4המ השנהר' זלטתאבצפודי מבשתקלהש ק-םלאכולרבר שאסורלכלכיו)זרבר
ור' חנינא בן הרדיון גם'כני לאפוק' כר נשפ'ה 1כוגונהככוי נשאכורו התוסמוה .אכל בענין אחר
באבותכיר' ולסתא אעצ כסר חננקז הואאבי ש 5משינו לאיוונה לצדק נל און ,א1ן נגימטרש
ר'-
ר''וכדכי הוא מעההכיאביו הקהבומן הבית כמו אובל .ובהיספהא ר' ק,ודה בן י"
ג משום
שאומרבפ'כלכתבי .ואומ כסר חננק] בדורהד' חמנא ק גמלשל .ונר4מ :שהוא אחיו ווה זדה
אחר הדדבן חלמל ר' 40לר ועוד שוה אע4צמורי חכם גרו .5ובסעואונן מיסמתא בפ' א' דומא
והאיד אעע כפר חנניה ור' הלסהא אביו של רבי והכ"ג מאחיו פנחס אעע הבירה עלהגורלולהיות
יוסי בצפורי נסרק נ' רתעניות .וכן פרשן אנע כ"גוזלכו אחרונזבין חאמרכולין ונזצימז:ו זזוצב
טל ר'יוס' בצפורי ור' חנינא בןתרד'ון בסכינ' ,באבנים וכלאולו את המחצבדי:ר'חזב .אמררב'
י סתת הע] והלא חברנו הקק
ו"!4כ הם שנשואףכי הרמג"ם טוכח וה %א הומר חנ'מובןגמליל ונ
אלא אהד ובמרק אלהמר ראורג תנקור' שמעון אלא חורשכענין שנ4צ!רוו'ב צכווןםלפניו וי7וא
בןאלעזר משסר' ולמתא בר אגרא שאמר משום בי"ב.וי:קז בראו:לי א"כ שז7ע] ר' זזנינא בזמן
ר'יוחנןבןנורי ואולי הוא אביו של ל 'וסי כי הבית תמהארעי 'נמם שגם ראינו שההה בזמן
לכועליז ( 38ה) אכ!ועו שלכ!דלמניר'יוז,נןבןנורין ר' שמעוןור'
וגפ' האוסר בקרונמן ח%ק עם
אנ5מאק-
אחר וק טצאתי נמ' קמא רנדה
ומיספתא דנלאים 14ב"ג אומר כישם רבי ר'מאיי
אגרא אעש כסרעכואג 5ב %הומערבי ח,א קשישכינקז פוובא פוש'ק דהא ר' אלשד דוה
יהורהבןב"'0
יהורהבן אגרא משם ר' מאיר .חאול' הם אנרם בשיר"גבנו שלרמוב'צ שנהרגבהרוגי כלכוהובעל
תימע" ר' מא'ר ויה נקוא ג"כ אבא חלשזא אחוהו הקז כדאמריק בהזהנור'חנינא ננו עלח:
הקרנזון אביו של ר' יוס' סתם ומר' שטעון נן
הק] ,והקשו ההוסטות והא קשען כרמה
חלסהאוננינניו ר''וכד ה'ארזיםבישואלפענרנו פוובוו ר'אישר מר' חנינא סירשרש" שר'חנינא
לכ,להוחבייו של אבא חלפתא אביו של ר''וסי גנו שלר'
 ,רענהוכן כראה ,דבמרקהכ,מלה אעא'
אלעורבן.טתש! וחנניהבן חנינאי וחהו נקיאג'צ ר'חנינאנן גשע%נראיןדבריל,מ בבועוה וחקק'
* טשמרין .לצד  46א)
וא"ת והא ברצרת כהנים גבי פנחס אעפ הסתת
אבא הלפתאנפיקוי,
רבי הלפתא אע נסר חעיה .בסקז פרק שעלה ט~ויהעת נ"ג ומ' ואמר ר' חניגא ק
דגעוכר אחהפוילים תניא אבא ילפהא אמ4כ:ו גמ4אל והלא חתננו היה הנ"ג ,וא' רבן גמ4אל
חנ:יהאוו"י משום ד"מ .ולץני כמר חנניה הא ד'בנהאביוהיאך היה חתן נ"ג הלא דדה אחר
נמר ננהנפי הנראה במ"כורשביעיתכי שם תולת החרבן ,וי"ל רלאו חתננומכתי קאמר אלא חתן
גליל תחחון .ונראה שהוא תלמיר ר"כ! וועא מכר אבותיו ונן טשמע ,רלא אטר חתנו .אלא
בס"גדאבוהאבלאבא חלסהא חברר'ח:ינ'בןתרד'ון חתגנוהקזע"נ.
הנניה אישאו:ו טעל  40ב) ב?רק ד4ומר
שהוא אביי של ר'יוסי הבר ר' מאיר לא חווכר

ימא

י

י
.

י,

יו

מאמר ראשון
בגטע ני הלה הלכה מבית האסורין וחולק עם
ר'
ועם ר'יוסי והוא מחבהוה הרנין לפמ
כחאי
חנמום בפוק ב' מכ,עשר ס:י ובמקומות אחרם
והםנןעמוי ובן וומא ובן ננס וחנן וחננקז אש
אונו .א %בם' ,דסנהררןגויס נימשן התימני
ולא אעש אונו ולא
חתנן הכוצוץ וחננקזבן
כינוי
בןננסובן שאיובן זומאח.
רבי חנינאבן אגטיגמסהכהן(לעל  36א).
בהוססתא 4ומר אמר חנינא בן אנסףגנוס מכיר
ה"תי המנהם בחלל .ובבכורות בטוק ער כמה מ
ר'יהודהור'יוסי ויסתסקא להו כרלתא בטהתח
שרהו רבנן לגבי במ של ר' חנעא בן אנמיגמס
אמוז לקק *שין מר אשכחוה רית'ב וקא מנטר
כוחרות ,אותע רבנן מדידיה גבקהו וק"ו
אמראש-י
לעעני בקק אהאן אכ,רוליה  '-6עצדה
י
ה
ל
ף דוא ממה
אצ של זה בעה תלם?די חככרםו"
ייי חנכרם ,א'? ר''וס'כבוד וקןע"ו כינח
תלמ
במקומו אלאבוים שנודב בקז וזמקרשנדשו כהמ'
בעצמם שאין מוסיעלנל ארם פחשק בוה.
אגב ריתחיז קאמר לא השוכבור וו האנ והבן
שס %כה~ז ,ור' חנימובן אנטעגוס מץ חקק,
ונראה בתלמוד ובסטהא שהחשבזטן ר'יזבאור'
עצמעאל גם אמר גכוסכת נדהבפרק הממלת טשוץ
רסץר' מאיר.
רביחנינאב 1דוסאי) המלוכובנסים שבש
יום טנא ואומר'כל השלםגזוןבשבלחניגאבני
וחנינאבנידי  %בקב שלושיובין מע'שלולעמ.וכל
העלםנעון בזכותם והם 5א היוניזונין בזכותם.
כני ר'ז,חא שטסק שךפוש מן העים ורוחית
רעית ובפשתנו הקז תלעת עש כדאיהא בם'כסוי
הרס .וכבר שאלר' חנינא מזוןונתגולורגל של
זהב ולא רצהה אשהו סוהיתה מלומרת מנףם
נמוהו לנ5וה שסיותעליונות בחנמת הא4זות
ורוגאלו הציניס בפרק סרר תעגיות .וכןבברכות
סתשץ ל החה~ם ושדוג הערור שנסתח מעין
מתחתיונראיהאבסוקאעעומריןגירומלמיובערוך
בשיך חברבר בארוכה .וכן בתילת מדרש חז'ת
כהוטר מומלא  '-6חנימו בן רוסא והוא למר תורה
עםריב'ץ כדאיחא בברכות ,ור"חהג"כהדש-בן והקז
ביבףר"ג( .צר  19ב).
חננואל המצף נ"ג בנית שני שעשה פרה
ארוכוה בפ-קג' מפרה .וכבררברנובו (צד9י ב)
בכועים וממנוסהזוא קורםישמע"לבןפעני.
הקב 1אנפלום הורמוןשני ד"ניגורות בשע
י
) נם רביזצינא שהבר היעס)ות ראת לטמדו לז

סיסי

ל,

.

החש'ם יעב,ץ,
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הב'ת חננום גרח,ם .וחב"ו אמר יטח אמר
חנן וכו' בסוף כהובוח ,חתנן הפשדי  )9חב'וז
דין .לצד  17א).
חנניהבןועעה נן ט-ון נכר פישנו רביו
למעלה ( 18ב) שהיה בומן הבון  /וסלש ספר
וכתב מגלתתענית,ובביהו בקז שטאיונית
דלל סווי"ח רבמם כראעזא בפרקא קמא דשנז,
והקהלובן חנם
בן חנגקז כראוזא
שכווףו'ז
שכו
לו
חה
ירלמיב.וכןשזהשע
בססויפ'כי תצאבס
בן גמלא שנשא למרהא בת ב"תוסעחהיתה זלסנה
ההורהגרחוה ,וקודם שנסששה נתנהלינאר מלכא
ו)רקבוו דדיטץ רץ ג'קבי,,כי רע.קבא הוא שמ
מורכבתריוקבא סוהסג'סוהחש השמ סווה דדיטץ
טל בוופה כהאיר 14בפרו4ו קמא רסהתות בענץ
בני יונה אב,ר ו"ג לא דלין ער שקהקה נ)וינרץ
ובבוורא בשיק גט ששוט,הלו המשתנתנהנרי
מרשוהלבעלה נ"גוכן הוז .ונשאהועסחהכוובות
*שהאל שתקןמלב,רי תינוקות בפרקא קמא דבועזנ
ווכור לטוב .וכן במשנה בפ' אמרלהםדזטכינה
ר,גוהיתפהזיו שלעץ או מל אעמסזע
טקוהןבוס" 0ועשץשל דצונוניהןאוהולשבח.
חנניהב 1חנימו ננר דברמ מ למעלה
( 36ל,
שמצא
הלך ללסי תירה כיד אדי
ונתענב שםי'
ב ש:ים בשקאעפ"י ,והתו טת5כמדי
ר'עקיבאוזוביז של ר' שמעון בן ידשר .ובפוק
ר' רכלאץ)ר'אליעזרבן'עקב אומר משום חננקז
בןחכינאי והוא הרצהרסיולטניר'עקיבוובחגיגה
ובזמן דעסחו של ר/שכיעון ללמוד ,ובפרקנא
בנדה
י
בנצוומ-ןון וחגזארכיור'כששתמגעיועןלמרש'אנע'קיחבנאנקוהכוב'ן.חכויחמ
וא
מד' חככריבנהר"לבן עפוי ,ובן זומא,ואליו4
בן מתשו,ור'יצנקהבןחכימוי .וכן דךא סחמשה
הרנעלפני חנכרםונן הוא מצף עםר'יסיהג*לי
בסנהדרץפרקר' כמתותוכן בכדשא.
רבי חנניה סגן הנהנים אכדו שגרוגבכ,ז
למון עם ושג"גור' 'שמעאל ,וכברפירשתיאותו
בכהניםלצד ג ')"3וסגן ל? כעפנה הכ"ג ,ואת
כהני דעזשנה חרגום סגן נהנש ווה למעלה לל'ג
נמושנילמלךושר צבאו וה כחב הדמב"ם .ובפ'
ב' רסנהררץ סגן הוו ממונה וק בשק אמר 4זם
פושק הסנן ,ונ,זוה מרבה הרמב"ם שוה איע
ממונה לשמש תחת לג אלא שהוא מעלה,ונחשז
נדברו כי בעיביום הכפורים מתקמן נהן אהר
ע מסל בנע ישמש וה תוהע ואם הקץ
שאםיאי
דסגן מוק 16מש תחת נ"ג לסהמתקניןנ'ע אדו

עשיל

סיץיץ

רבי

*
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י) :טא*יני חלגהפעיש.
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ם הכסורםץ אנלבסוף תענעתפחש"סגן
בערבי
גהןמטומז החת נע משטש תהתיו אם4ורע נו
פמל תומ צאה הק סרנמ ההמנ"ם ז'ל ב0פר
עבודה ,תנחף כהאם סעלה העכמזקנין ל'"הכ"ג
94זר.ובירה%למיח' רברסבסגן41ף .הסגןביסינק
ב'.,אומרלכ"גהגומזירך ג' בתכוד אדעהסגן
ביכרנו והלהו ,ר' ,הניףהסגן בסודרץ,ה' ,לא
דדה סו)מנהבבהונהגדו*זערשנששהסגן .וסברת
רשק ודא דטץ הרא"שז"לכי בשאלות נ%י"גכתב
סגן הוא המסונה *1סש תחת
מצאיע לו
פומאה נראמךנן מדר פ' כ"ג .ולעמן וווכת"ש
סגןערעזדתנשו אנ1רר'וזנינא לסח תקמסנןלנ"ג
שאם וורעלו קמ נננסוכהצכושתדט,י ,תעש-נן
בוזוריווזרסגןכישב,ש בח'גגר"ם וקוי*ה התס
סשוח שענר ,ואם נפשך לוסר רכישטש רתף
ידכא דאדע פט %בכ"גונננסושכתפתחתיו 0שו'
/

יג

מאיןהעעיח שחו תא חט"א ,קן סש
שסחעעש וק,צך  %ישת%א,%צקלאבא
,יקאי=וקהוים'משמף בומאאתדה

קקת"*תדלשה.םמשבחא
לת1
ל חשם צ*1

יקחהחא"
טיל
ימהיוצקששת",א1
ק ש ל ו א ק =  1יפח"1ת*%
ינהרפקודועבר שניםוחיו עטור' הנחק ור'0זן
הילת ר'ע4ערווז שלא יעבר רעמנה חוצה5אוו
ביחשלכף ,וכן חננההבןאחי ר' ההודה בס' אמר

*

להם הממונח.יבפוק הסם5ת בנרה ני
י ל התושעובוור' יוש הג4לי
חלסה חננקזבןאי
הווה

הטפר לר"ג הטלה '4ג לר'

מהושע הבוו בן 4מזץ-

וכו'ונתגלגל הדבר בררך עלירי כלח ר' חממוכי

משם ר' ההושע אסוה הטלחלו ר' ההת1ע לר"ג
כ,פי הורוז חננץז ,אכור אבי ~2סע כונה שץרבוו
וסש ,בקוש %אמוריין כרוזומז דעעם ,חש"כ טרבגן דאמר בדלחא*מא בה סעמא רמ מדכדו
מם *ש שא שק למה כהדכר שאמר הסמלתכמין מון אסו ס0אה
ה שא ק
קש"
הואל ושנץ רוטות,פל אדם עגולות
ש
"ל
ק
ש
ש
אא
מ**הד
תעח נת "1ש
רביחנינא בראיןי חמו דבדיחא "'0בועי" הד*1ו
ז%א מקואקיח 6מ  6ט חהימ מאם ה ש א ה *  . 4 ,ח ש י ץ  %י א ה
י ח.
א
תשמע
*ק*,טר
יה מ,צת*
במיוקקצן .וחא
בטש,ל חדש 2הל
אות הטףת
פמ תישטשן קדסעהד רנאת' חדק,
פמיו* .4א" ת " ה  * 1ח*
*יעסף
מ נש"דהח השלחמש דחק
.4יל4,
מואה
קמאדעח
מארויין
השר
קפ
 .עסקיסה*א ל לא מ א תי טחת
ש* ש
ע=ק%ק",ל
סחסח
מב%
רדם מ" שף ,משהק=פז ק ו ט פ  1ק  %ק ש
מ"
ר
של
י תם
חו%שקקנעעטח"%ש
ת
ש
א
ו
דמ"
"מ)9ה סו"
ת1תה ה
סק
" חנם 1ט" 1ד4ה כטטמשק שא
נ ח ה  1א 1
חע ה%ה.
עישחחחה ל ו ק .שמ
כטח"
ש"
מ ש צ
החק
נ*תי ל ט ש
רבי חנמה ק ש"4
רם
ש ש חא.
אתעאקעקיב~בשלזצקשיחדמשי
"1
מ'4ז
הש ר' קיה 6מרג חע ~"1ש1
תמ4מ1מ
כ1ח רש"ע ק

,

יע?אתיייי

מי

כי

*"יך

י4

י

,עי
44%",יימשא

פי
.

.

.

תי*%ח"".
ה
=ח

י%י

תיתי"1

תי א"
יעיאי1מי
שי"
"שק

=0

ה"ט4ל

דעמח.תטםזמ'יחימקעםימוריא" יקומרפחא*
היט ם %ן ק
תסינ"ו יעמצא פן %ר"יה הש
משם.
י עצקצ
פ"
וחז שתק 6מיי.
במיח
חשת' טתט ש*ץ ושסח
י""
המ הפיה קטשיההש
כטפמטח ששךי=ןפ %תח מ1ל הצה טהא'

וםי

ושם מאמת המ%א שרצה הקרוש ברוך ההש
לוכות אהק)נזול ,וככרסרשוכל החככרם בפ4מרו
ר'יוסיבןקסמא
הכימלא הוא רומהלמה
כי
כיקתרריון כי 0אעומ
לר' חנעא
שצה אחת לשטה
;וכה 6ד' העה"ב גם הנזצ הז המאמר בסעז
מסכתאנותאבלאינו מקוטו כטוטאשמררומל"ם
אלא במסבת מנות ,והובא מ4עשזבסוף אמ'
מ אץחו0דום קרש הכע%נהכי אם ההגדה

 .בשבי

ל"

*

*

אל וצטה ו"קן שא

חפ
שז תע6יז=ק מה" כנת עטי"יה

בסף
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מ ~פק גהא
בח טט.9

רפפת הפה *רת

לתף

נאד

מרד
א"
העמם
מה דשת תשתה ,1תנ
שמ"
"1דאי""מ ק % ,ק  4ת .ק

מאמר ראשון

ומ' .עיש%מ ינדימ

הו,4מנץהעימותשייעקהצרקים כהא"א בסוף

מס' עקשןשאמרוטשוםריב"לואע"פשהו4ואמור'
הבשוו שםב41אץרו המתוק .ואו4כי 44מרז לפמרב'
וכתבו בשטוכ'ר' החושע בןלה גדולבורב' יודגן
ור'יוחנן קראלפנירבי.
רבי ידתהבבלי ב?ק "שוכר אתהשעים

הלכרררני מאיר.

רבי יהורח נן אמו ההשהמיו של ר' ע;ודח
הכהן והוא מהנת הראטיז איד החיבן .וכבר
נכי)פק אם וה ו'ע:ודה בן בב4ז מ הנל שם
ן אחר לצר  36ב)
אחרוימ
רבי יהורה נר 4לשל -דיא ר'הרידהגיזם
רבו הסובהק ר' אלשרבןעייה .והואג'צ נאמר
מעשה בהסיד אחר  4441המדמהם ,והוא
עלי
סתס ספחא שהוא הורת כהנים .ווצר דנרנו נו
ן
ה
א
ר
א
.
זזשנה אמר
לכועלה(צד  50 44א) ובסוף
אסרלו ר' ק:ודה שדעץ לא
ר' קזע) :גרסען
האוץכרכיולריב'ץ
רבי יהודהנןנכ חסומךטעל  36ב 44
"דימ קנסית מישראל וק
א)ניאלכלא התו בפלו
רוקאבהר ככן שעטחק
חסמרכה ,חהסכיכה
כששה* .הושעילא 4טלו בדבורבלנר ר'שיוטר
אני סומך אותך תהע :סמוך .ווה החנס נל
עניניו נען סמך החמשה קנס ר' מאירור'
אלשר בן שמוע ור' יהודה ה 4שכתמןור'יוסי
הזמ 4יטךם סיסמך לר' נחכרה ג"כ וסמך לר'
עזודהבראלעאיטאשמר5ו החם'רכמוהו מלא חטא
מימיו .וכל סש~ה בחסיך אחר הואר' ע:ודהבן
בב4ז
י ר''הודה בר אלע וזה ר' ן:ורה בן
בנא נ
4דוג בג' מאות חשם
4יבין אושא לשמרעם
ונ* ב4רונהבפ' קמא רסנהררעועבודה ורהוש*א
דזשא ה :בקמא נפ' הגו %קמא ונתמירהוהוא
כושירההדוגי סלכות וונורההולמוב.
ר)ני יהודה בן טזרא שהעו בנציבין בבבל
תמודה בומן הבית ואחר הדרבן ,כבר י4טזנו
בובמוב (צד .לג4ב) .ובפרק ר'כיע)ות בירח~לכה
ר'
י
שא'ריזטפיו%לוה -ואו*כעהורלכורי'קסעהווש6ע"בקןהחונרנהקהבןעלבתאעע
אאלו לא ע*נו אלא להעכרד את הצדיק החה
ר"נו ,ובשוק ט'רנגעים דו,מה רבריג 2ורןלמני
השמר לר' ע:ורה בן בתירא חכםגרול
ר'
א
אתה
ן בטדק 4א .חהרכולץ לע ברערת*ע"ע
הארם נסתסק אם י-ע;ורה בןבתיוא הוא רבי
קהודהבן העשא
פזבשזרבר אחר %א מזלא
כיהיחשלכרלפעמים לוקח תנא )94ר,פ4,ושח

* .

יא
.

[ז6
פרפע מטד נשב

בספי הכתמת .וק בשיק כר שהע;פובוא4יברדך
ה הכע71ה ווכר ר'יוסי ניהוא בן ד%ששו,
רייק
והכיקשו שםזונר ר'יס'הגלק ,נ'יוניהםברעת
אחר .ונן בתופמתא רפסחים בשק ח' ווכר ר'
יוסיור'יוסיהג** ברעת אחת  ,פי 4ממק 5מו
זה פעה רורות ע%םני 4ומר מר'עסי הטק
ב
*דעא ר'יוסיהג*לי וכןר'יוסי סתם
תלכרר ריב4ו
בן זלש4ו מצשף הוא נג*ל אבלר'
ד
ה
י
לאר'יום'הכוץ ולאר'יוסי סתם .הג**
רב'יהורה הכהן הניח פל ר' קקחחת בן

אסאבטרקו'מעריות והחעטההכת החישק

ח מ ש ולץ אחי
עק,

4ימן""מל יה
מפרחת
יקתש"*8
ש=%ם%ח*.
השש
תי

יי

דק

זץש ושש הש

חא .ש ש ש ם " ח ש ד  4פ  ,ש ן
אמו מפ ןן,ןא"
סתשז חטר שא'את
חןםתםאןצי
מ .וףא
נמקותו ם למשאן4ר 48
סח (אוד פתת חצו מ טשה המאח
פדנץתיה משח%חי
ו 4טר רמ %מ

"

6י

יץ

.

החמ כ%מת4 ,םר שד ת"מ%ם יטח עמ נשפ
את זיהה חשה פעח
וה
וזי

ה" ע"ים
.
לשח(%אשךאמתמהשיה=היייו"%
חטז*ץב .עפף ש"ית
פ=ר חאו
םצ למ""
זזלש"ש"הזצמם4י%ס* (%הו של
תע=יח פ' מ ן מצק יק
מדאימק

כי

אגיי

ביציר

*נב*כנו מעשהגיימ
ה

9ית
שהמהלש עש* בחצ ת*צח שהם וש"

חנק שטהה אפהו

וק,שייש

ש%ת שיסה

רמ=
חץ ישרהקנהש חמו סל ששע ק
שטח מזת" ,שס הש 4עץאו נשש חהסק
מדדדומיטשהטך

החחניע%
"25
יהוהקימאסןד"דו*א"זטן
תי

י

 45מ ה",אשח :הזימנ" שמ"%
נעו.ישאערסמחא
ועךתישהאהף ט

"חהמ"יה ההימיתז מאמי%4ש9-
תא תעא ק ומא.

תלקיהקמדח אדרלע  %מ ט א ו ש א

פן .וזי"יהאנש
ימעמןקש=ם*
צרח וקדיא תם ששום פמ רונ
לש
*,מי
=השן=י"יה מנתחצאה== תי"יה

קקי =ע= .%יויהיןשל י"ק
עהי
%%חדי .,המקיהמ==ס=חד%ע
המ ישמק"שא"א ויע .ההח=אוה
19האהמר ש*ימעח אש,שי.יעץ.
 ,וחא
המ 'הרטעקבתחן לעל ץ"

קם"אנחם ,קם ל פימיאתים ימחח

]68
ספריוחסין
והם ממשטחה הושאים שהי מטן ה%וים
יההשעבן פוחקההנטי' אשר ברחלאלסכודריא

רשהבית ואחדהבית והמו בפרקי"ב סש~ת.

עזושעבן נסלא כ"נפאי'ח מכר בסשסה לשמץ ,וכן
בנביקודפיילו,מור וכור הוא לטוכ שאלטלא הוא סשחגחח
יוון .,ובפ' חבע"י מכר בנסרא לננאי עם 4,שם בס"ר,
טרחא בת
חשס מכר שהיה ביטיימו
ימיה'נשדליבז,זי"ה
יהו
י.
נצק)ן
ג?,ב
בוהום וקררא טובא ..ע

יק.

רבי יההטעבןהויקנוס טלל  37א) אולי
החשאחיו הקטן של ר' אלישר בן הורקנוס ,מ
הטנהעזביום שכךנו אתר'אלעור בןעוריה חשו
בים ההוא דףה ר' אלהמר בלור והקה לפני ר'
עוושע בפרק ה' רסובוה הוא ור'ווףבא וקרא ר'
עזושעלר'עזוומעבן הווקנום תלמיר תלמירו של
ריב"ו ולר' עעבוו מפני כבורו קראותלכרר ריב"1
אע'ש שדדה תלמה-תלסידו כמו וה.
רבי יההטעבןחננעזנלד5י ב  34א)אשרי
ילדוע .וכבר אמרנו משם הירושלטי רעמות
כשודתה נ,עוגרת היתה הולכת
פ'רוגמוןשאכי
לכ"ד ביררשות ערתם%ו ש העובר שההמז חכם
ווהו אשרי'ולרתו והוא תלמק -ריכ'ץ ואב ב"רשל
ר"ג הנשיא וןץאלוי ומשורר במקדש כברוכרנוכל
וה .ובתחלת נדהכי אחר טמררהר'אליעור קים
רברר'אליעור .וכן אמר בסוףגיטיןאין משיבין
אחרי מותולר' א~עור ובסקז חגיגה שז~מר
הו
ב
אשענ-ו מדברכם ב"ש וכו' ונשהמח שקברי ב"ש
ואמר נעניתי לכם עצמות ב'ש ואמרו שש יכרו
התיחרופניומסניתענעתיו.
הש
.
רבי יההטע ק
ם
י
א
ר
ו
מ
א
ה
מ
ונן
כתברם"יבפ'כל הה -אגל הרב מנאו עס התנאים
התחש נסקז הבושגה וגם חוא בפרק שנו חנכים
שהחש מחובר מבהיצת ואע"פ כי רצוני בע"ה
לרברבו באכווראקםנאנ"י בכאן רבר מה כי הוא
הוק חנם
וחסיר .ובסוףט' המריר המששה
שנננסלגןעדןבדד'ם ושלא היה נשבע וחערוהחש
גאק
עם גר קמרא וגם העז לפני רבי והע; לוי
כראטרינן בחח~ן בפרק הורוע מ ר'מיושה 3ר
ברעז ררב"ל לוי הוא והוא אעמ גרול בהגרות
והלכה כסותו אפ'לו עס ר'יוחנן ועור אאריך
בוה .ובפרק
בעבור אען אחד שאכלו ארקז
ג' פהסאותסמקומו של ריב'ץ שלא הגז וכותו
עליולא רגר עמוג'יכרם.

יי

גרי

הגיז

אלע-י

מתץ
רבי יה
א)בוכ,ןרבי
ףטפעירבשןג' רב('-.
ישכועאל והוא
יר'ישכועוולחא"כ
עי
לנ
לפ
הוא בומן שמינו  "6אלשרבן שריה חהםג' אחף
תנאים רני אלזור בן מתש מר' חכבי ענה
ור'יוחנןנן מתש נפרק השוכר.

יי

של כוצרים רבו של רבי שכזעון בן שטח
וכברזזחוכנובולכ,קי
א מן  14ל תצהה בומן
הוצממונש.
י יההטעבן,יחה הקרהרבו שלרבי והוא
רב
בןרבי עקעאסז"ערזי ימיםכסל שנות'ו טלרבי.
סאארךינים נמול,וה,זיהצב עם רשב"גאביו
שלרבי וכברפירשנורבריו לכועלהברורות (40ב),
ובפיק שואלהתוספוחכיצם כאשריכיןביאיות
חוקות דלא העזר'עקיבוואביו אלאאינסיאחינא
הקזטוכי קרחה וקרחה הוא שם ארםככי קרח.
הרכה קורם ר'עקהיע בנו של ר' עקעא.
וכן נראהרזיהלולוכורכן קרדז שם תואר .אבל
זש"יורשב'שובעלהשיךאמרוכ,הואבןר' עקיבא
ובבריהאר'יהורהבן קרדהה.
ייוחנןבן בג בג הוא בן בג בג סתם.
רב:
וכברפ'ישנוהו (צד  31ב) ובאות הבי"ת ( 59א).
רבייוהנ
ן נן נרוקה עעל  41א)חבירו של
ר' אלשר חסמא שהלכולקבלפניר' עזושעבפעעז
בוכער'אלעורבןעורההווזואאביו שלר'ישכועאל
גנו שלר'יוחנןבן ברוקהחבירו שלרבי.
רנ:ייורזנ
ןבן גרגדההלוי ושוער במקדש(לעל
ן ש 0וז-ע-ת זזקרש
 41א) ,ו4צכל כל יכרוויולי
שוה חמור יותר מאוכל זיולי
ו בפוהרזז כדאהקא
במשנח פרקאין רורשז והעז חכם גרול בסספר
ובתכונה והקה במקדש עם ר' עזושע בן חננען
הכעצורר והע :חבר לר' אלעור בן חסמא ,ור"ג
כרנה אותם בישיבהכרי שעזעז להם כעק ,ואף
כי בסנוי אומרכילר'יוחנןבןנורי העז וה אבל
בהוחותכן נראה .ובני בתו או בני אחוחו היו
אלכרם אבל היו שומעז ,מ-בי ההטץ שלטזם
ורירוחיו יורעים כל התורה ,גם במיתא רבי
ע;ודהבן גרגדה תלמידר'אליעור.

ייו

ונ~י

רבייוהנןבן החורנקז ~עע

7ש

א

 18ב)

נצהיה בומן הבית והלכו לבוןו וקני בית שמאי

תקניביתהלל בגזוכוז חזלכ,ק-ו ~זעז ר' אלקןר בן
צדוק כדןלחאבס"קריבכוותבסופו.
.

רבו יוח
ק הסנרלר דכרר' מאירור'עזורה
ובם' מי שמחו ר''וחנן דו)נרלר הלסק-ו של ר'
עוןבוווהיה עושהסנדלין וסמנור'עיבאבסטנותו
כאשרפיושנו (צד  47א).
רבייוחנ
ןבןונאי הכהן שחקק ק"כ שנה והעז
גרול עם
וטאל יבנה וחכנזקה והרוסאים
שהפאו לר' צרוק והוא מע :נשש ישראל והוא
תלכידו שלהלל הוקן ושמאי וננו נקרא ר' עזורה

יסר

ה8

מאמרראשון

והיולו ה'תיטירים .תמוק עושץ פסין גרייהא
שנסדרה במירשו כמו תהמפתא דר' ח"א .וכבר
האיכנו למשה בחז ( 21ב) וכושכ,ת בטלה ז'ו
החמשה.
רבי'וחנן אחע ר''וסיבו חמש
,.ם ס"פ.חליקץי
אויוחאי אב' 1של ר"ש חורוע
עו
ע
''
ןבןשיעבןחמיו סלר
ייבא ט'צ
"ק
בע
יייוחנ
רב
רירים אמרכרברי בןעואי הה ההזירוע בזמןר'
עךבא וא"כ אשה אדהח נשא ר'עשבא סוהחא
זיהשנים רבות וא"כ לפחותג' נטרם העלו בה
כלבא שבוע וואח ואשת טורנוס הופוס שר 'ונים
שנתגירהי
יוהק כ"ג שעשה תקנות רבות והחא חנוכר
בח0להז יחנן בן מחתהז וח הוכיר הרכוב"ם
במיקו' אבל בהפלות אינו אומר כי אם מתתקק
קיוחנן נץ חשמונאי ונניו ר"ל 'וחנן שנקיא
יזשנינא
י וא'ע דהה אמו טל מחתוו וכו החש-
כדברי .וכן בפרקא קמאדכוגלוז
או0וביסוד
שכ,עון
שעמדוהצדיקומתההזבן'וחנןכ"ג חשטונזמובני
ביטי'ונים ,והקת צריק והחשתקן
יאמוא
הרמאיכל
י בכל ארץ 'שיאל חיו נזההן ש
שלת
חרומה גדלה שהשו לפחות אחד כעששים שנאמר
דשתן'תם האיפה כוהומר החטים הזימר שהחש
הכור עשרה אטות ,וא"כ הוא א' 0סמום ומדה
אסצעית חהמה תר ממאה .ובעבור שהואעון
מיזה היו נוהרים אבל מעשר ר"גמון לא תקן
דהטהמא כוחביו שיו הראהז .וכן טעשר ש'
אבל מעשרמן המעשר שהוא לכהן הוא גדעמב
כושרומהוזה שוה שיוצ' 1,4אוזר ממאה,וזהו
הדכ*רעל ספק אס נעשר אע"פ שרובעמי הארץ
מעטרץ .וק מענפר ש ':לא פשרכיבעליויאכלו,הו
ב"יוסלםויווניאובועשר שנ,וכן העבירוירוי כוששר
שניכיאיך טומרעסרתי ככל אשרצוץעניוהחא לא
עשה כסדר .וק ב'10ל בחולהכוועדקול המנויש
כררחצלם תה לא הביוו הממרשים כי נראה להם
כפ' האמור במועדקפון שחמ כ,וחר אםאיןלו מה
 ,עחנן ששיכהמבבהונהגרולה והקהוקן
י
י הואבןגנו שלמתתעז.
0אזכיירתעסיףגעשזוצרוי
(צר  14ב  24ל.
יוחקנןשטעוןבן מהתקז וחחאהורקנומ הא'
והואהנקראינא'ובסוףהתנאיםבעו"ה אארק-בוה.
תה 'וזצן הצחק שיה שת' פרות סיז1תא בפ'ג'
אומריםעורזז
דסרה .ועורביבול הטעורףן
סאהי
שסרר טבעות מל
למח ת"ן .וק ממל הנקין
~ךבנות ( 3ץג
בר%לחפלותמיוריןלארץ
ןבן מתאכבראמרנולצר  22ב)כי
רבייוהנ

שי

הס לאהים .תהבפ' השוכרבב,ש0ה שאמרלבנו
אפלו אתה עהמח להם נסעודת שלמח ונו',
יהם כלס ביכרר' עקעאובן שאיובןווניא.
י יוחק בן נוף
 38ב 45ב)בומן
רב
ר'הוהמע ור'אל,טר והוא הולק עםר"ג בקרתש
%
על שדשמת רע תה
כק ג
ש  1א שד ש ח פ ק
מעק.שנ"
מ"ש % %
דזם"

(לעי

==מ

יי%

י"סע

נאי
אש ל'=ק
יהה
בזט"א
שחךל'=קקה"פ=ד"%ימ
גחדם .עם
ק מח
"%
"ה %יו מיתאב הץ.
"ףרעש

י
י

בייזאמת .ומצח
דבי ט
נה "1
בן'קו ק מתיא ,חש גחא
"ן אק
ומ'
ריחק וטשת הש
המחה נח"
ן
י
'
י
.
שהא
חמופלשי
מק ק מהמ ממןי' ,ח
זאעיר53
ששדה .וכן קמ בכר"חא ר''וטז!בןבת'רא שעלו
וקנ'בית שמאיווקנ'ביתהלללעלחתו.
אחע של ררב"ח נקרא בכור שטן (ונ*ה
ענתן"קשימ .רבי'ונתןבו עאול פ' בן טורר  /ולץ
עוד שאחר"ז'ומץאח.ר'יס.בן חסשולם,יע'3ץ.
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לכי
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א
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שי
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ר' א*שר

רבי
תלמ
ד,
ירטטקית.
הייוהמנןמשקפערדמשק
נעם שממ
אלטרמ קהששר" %שששםטא,הש"
מ
שם  1א *מ
שימהחאחו מ"ק נ"חשם עדים
אוש דורכ?סךת

לי
%י

"""

הן=
%וד
הת'ראותור'הזושע
מותוחאחר
י
ת
ו
ט
זהר''וסיס"רלו המששהס1הסכימו עמון וטחוב
מעשרין מעשר שנ' בשבישת ואמר שהוא הלכה
יכשות מטנ' סוד ליויא'ו נראיתא במשנת פ'
ר' מ1ים .ובתדלת חגיגה בגטוא אומר שכעם
עליור'אליעורתמ"נאועיניו וקבלםביריוואחר כך
על,וווזורועיניולכוקו,0כ).
נתר)תעלו
רבי וזזתפלי
ה *%כנרפ'חשנובו (צר 47
חכם
ור'אליזשר בנו עשה ל"ב מדות לוערזו
ל'כרנו ,ורבו שלר''וס'ר'פ~רפת והוא 0ד'וקנים
שנכנסו 'ום שמת ד'*לישר ,חןם ר' ז%שרבן
שרוק ור'מרמון ור'עיבא.חי
ו לו ג' בנים,
הושום הוא ר' אליעור בנו באגדה ,ור' דצינא
''וגדהגליל' בבריחאי ובפ'
ור'יזעכועאלבניונצלי
4לונערות אמרהרא'עןכי הוא חבר ר'עקיבא.
ובב"רפ' י"ה מ נשא ר'יום' הג4לי בת אחותו
י
תיתה טבחזאותו וגרשהוהשו נששזלאעמא
ח.
חיהח ענץז ומרנסהר''וסי ומבשרך 5א חהעלס
רב*
42ב),
בן החוסף אסרת'
בפ'ג'דכמאים
ר'ישכ,עאל ואומרבירתמיכ,י

וכשהי

י"

.

יוסי

י'ב"

יוסי

תלמי

לעי

ספריוחסין
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ר%.יי*ןיייי*11יי
חסחי ק הזינ בלדיטת
דםר ימ
שד"ריו

%

ישמטל ת"יפקהןקחםיצתחויז

טכיקי"קאט חשם ועיו פל קסי ק
טסץ
שדהקא4=%

מילק,א"
כיה כשכתנדיב שסות החכמים ששמט
ש %מרבן

יד בסי

ף ת ורבי אמר שם יוסיבן יועויוסי בןיוחגן נ"ג,
י המן
רמיצ
מדטח ,מי סשמ
ונרזוה לי עוהוא סועוחבספרים שהוא ר"ליוס'בן
14ב 35
%י
שיומאקיליסי ה*4כשר ושב כ %יוחנןוכןיוחנןכ"גוסיוחגן*וחנן רלג הסו0רןוכבר
שיה 4סש ירעת מעלתם שאכורו במלו האשכולות ר'ץ אעפ
די"  .תטף =עד
שנו ש"
לאש"ו
למ תהמ מ' 9חד שהכלגו .ומהם התחלה הסולוקת במשגהבסוף
א"הית"מ"
ממ ההש אלט שפא 'מטזס לסמוך שהקררן בי'ען ושלא לסב!וך,
רץ ששא סי

ין

"

ה"ה א%הלצ כמתו ואעה תי ת עמם מק
בא
ש -לי מ זדש
טהש זדב ומ'
טים ,א! %ץ" %%גמס י!שטת %א ף"ד
מ %שאסחוושמהם ",מם .ציודש חאת
וף
י'תד הכקחמד לא נמשן כחב

אייא ע"

יצ .יובי

גאיםהן בחסש4

טסי ק חע' מ' קמא הצים שסעע
שףהדח"קלוחינחדה ן"מןהמתבאש"".

9ז

רבייסיקחייז
י זלקשד יש ימק ,זלקשר
אבאיצ
פוש העתך ממ1*.ם פ79ץ4 ,םחזמיםלע
!ש-אתז השצ תצם !שק

ף ז%ץדורקחשעחיממן תצהה.

וויה זה ש דם"ס טוהס סררכנן ואחרתי לכוזבן
ן שכתבת'יוס' בןיועודהנדע ח)סיר כתבת'
ביכי
בסמוך ר''המהכהן וחסיר והוכרח לי מהשעם
סאשסדוולכתובר'יוסי .
הגלמי
עסי ק עסר %ש  1ל ה חנלוי סל עפ נן
וההו גשאוכהן וחמר ,חזא
יוחנן
תחלת דןמת חזה עד זסן 'גא' מלטו בם'
גיחט והוא תימה .וקנ 5מאגמיגנוס ומשמעת
הצד'ק מאשר פירשת' למעלה (צד  14א ,)"39
והרירנכסיו לשכרם*לא דרו בניו נוהג'ן משורזה
ןהללהכיזוסלו*שכיםאסור
בפוקיש נה4ץ,הי
להעבקיהנדאשזוכו'.

א=יהים

עי

טושד*ישי הפ!ממי ,ומעעע שמ גקצי,
חצא !אז 2ה %שוש חלה נמת ה%
ק
קזטעומי פיויאעין טלקדירוטע(שיב) .רביע0ףג"1ינ
מם על דעיד ש"כע*חן
מאמיטא וזךנמדשז"
נש שם ל"ב .יעלץי
קעת
סטכוי
ת'יחז"צ
ל  13ל  1בס'ד'
עם-יאטו טא %ועםף תי חמפו 9ש רבייוסי ק סש%םמי
יהתמ"ה שיי
שעין( .די1ב).
ץ של %יסרור' קקוו1ע,
אבא עסי ק חק מדקלח"י
"קן מאר ובפרק אלו סר0ות ח%ק
ת( ,מאה ונחשה מ הוא
סטן %4קד קיע"ב חטא שא%בן בפמת עםר'שמעוןבן א*פרהיכיד ר'מ4דר בגלגלת.
%1ש -כ"טומ1ף %1קמים (חחו .ומזף  %והחשהעידהלכה כע1ם 'ו%ע אחיו שאמר משומ
ה' ממ%ת "%קהים מ%ר אנאי ןווחע ר' %4שר הסמא בסוף פ' הנעקין וכן בפ' דו
חש הצח ויצ! ,אפ -ב %ףהאים משם דדכי%גתוספת'ואמרוע*ונ' הוא מקהלהקרתמה
ש * ש * = י ש ש י ת ש וההזקודם סומן רבי .ונקרא טקרלה קרושה ע%
הץ
הרהח :ששא "ד ק הק %4ו %4נעיםכיעין בתורה נחווף וכמלאנהבקיץ,
בפושח"
גשתןלדמחהעט"למרה"שפ'.
ועפ%4כוים טתדו מש,דם היט פלען לתפ*ת
רבי עסיייוהרה חיחשל המ ,זא ב %סלע %לתוהה שלעפ לכ!לאכה .אכל זהויסידינ)
דיאשונים מף ט"ןה לחפלה .אבל ר' שסעון
של ף"יהגרא"אי מאאא מיףפהא
בןכצכהא4ינוכ!קה*ה קדהעה כמו שנרזוהבם'אץ
דשאק .עשל
יחוהו ש גחז לוצהם.
ח'הןףםחמוליתףמושלי עד'ןבים מוב מרבררש"' וקופיוח'ווכסי פשנו

.

רב' וג)'בן התה1ע בחספלה (טך"א) רכי'וסיבן

וי

י

י

י

יש

יב

י עסימ"חיח אשכשזעצ*האשד דדינה .אבל בברף סמר כריתות לר' שכ!עון
רב
נשקד'חג" תף ולעע ק ,גרה ,וש" נראהסאעעוחוזר קטועי כרכקש סוובא ז%א לרבי
.
ץ
צ
ח
ת
ק
לאי
חז" 1א"ר מ ייהן סאיר,ר'שטעוןבןמנסיאוחפץו אמרודלכהכר'
ה"
'
ד
מ
ו
ה
נ
י
ו
ה
ה
י
ה
קי
ח
ו
וחפר
ם
י
ק
ו
ו
א
כ
י
ק
א
א
נ
,
ם
י
מ
י
%
ג
א
ל
ז
ועש
ולירושלמי
קי%עשי
שמהם .עט-ח
ק חיחז הא יפ נהזאכ'היחשלכ!יבפרק ב' דמעשד שנ' אוסד כי
חצ* ו
עמקמחחא דטיש ןמטומעיןבן מבסאור'יוכף נןמשים הםערה
מחש*דאאז רמה"
קרושה .אבל ההאיח כיצ%ק חוקות פושץ רני

יד
קי
יישי

סי

יל

סי

וה",

סאמר ראשון

שמעוןבן מנטע בוטן רני
עטו ננכורי
וכןב44בות אמרו ו' מדות שממ החככרםלצריקים
נוקימו
 .וקר'יוס'בן מעללם חולק
עםחשב"נורביתעל-
נר
בי
מ
יר' מאיר כמוטאאמרו אבלכמי

הירושלמי שנק:ם עדה קדהיה

מהוז ר' מאו
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ךי ש שאאתאלקכרהרד'ינ 44רבה מר'
מ""
ימוי רבהרבו שלר'יוחנןי
א)מתלכדדי מת
ראישהנירח (ללל
ידעז
שמאי ואמר שאלתי את רבן2יגמלשולועקן וימר
בשער הכערתבפרקב' דשלה.
הרור שעמו 51מ
רבייעקב בר
ין
ב
ר
שהוארוי
אחא ונ
(ם"ק דנב,ק .וניאח
נקרא נך כרור פאח'ץ כפ"ש

וקן מהם.
י סתם האבןר'
א
ת
פ
ל
ח
א
ת
י
ו
4
ד
כ
'
פ
ב
ס
ו
רבי
יחבירו שלר'ניכיעוןור' קהודה וגם סר' בפב"ם(לא'ע) כם"ש'..בס',ו.בפא"םובטמו'.יעכץ.
כלכתבי ו
 ,ובפ' ב'ד'בכית 4לץ
רבי יעקב כנר אמרנולצד  23א) כ'השו בן
ור' %4עד
הק:מוחי
יסי%6ק:ו והובאןנמ
סיר טאר הדולו חסשה בחו של אלהטע אחד וזה החויק בכל סקום
כ'
ר
וו
שי
בניםחנכים ומת לובןנחץו שמורבי ז%פתא ,העה"ב בסוףזזליןובקדופין ,ולכן מזשז כי ההו
בוזי העה'צ,
שן דממ למ* :שד "46" 43ס"5סה האמור נאכותסיפר גם בוה
רשאוכעים ניהואאבי פל ר'א*שרבן "הן
טתמיךלכונתהסש.-
%אנהיא טלא מצאנוזהוגם ל %אמרר'א*עוד
1ק2ייחםיבן קסמאל*רל  0'32אווצ
וחזב ,ודדה מכובר עמ זאשההכח%וכחח"ז בריעקב .וער"ן נפ)שר סשק אט הוא ר'4יקב
ו*ו
"וקןנחמ -וכבדוהוו מאר בכדתחו והקן דכפרחפושו .גם בבו"תא חכם וזןויהלכיד
קז
גש
חצאכנ
,שמןהבית ואחריודואנחן4יתעלבמאח הםסרח ר'עיבאורבו שלרביהוא
יני
ם גאטת ז*ש "6 -דצעא זע שזיק בעב"ר
יעקב בןקדושאר .נ"אבןקע"א4החחש
הכטיח סהמפה בבאמת פמ-םטהדהשוולוכי עדה חווכרבהורית במעטוה דרשב"ג עם ר' בשלד ור'
ד%קולויד
:מיא-לונבר ירעת שה*ז האוומק פל עזןור'יעקנ חתם הוא רבוגטל ר' קקודה הכפץא
רזמינע חפגדםהםלעןחוס%א עצצק1רירהבסור בסוף ש-קא קמארגימין.
שש
בעע ר'מ,וזצע והה4
פ
ריבוית.יקים אק 1דדי
דבחס 11ל1,עם ואתה אחמר
בעד
ם
י
כ
ט
"
ז
ן
ט
ש 'רחכי
א
ש
רביירביהח~י.יה"ע"ג .יעב"ץ
ממ מש תש ש קחמש ק %רהק .ו
ן ,בטשמת
רבי "שבאב הסהדבסוקב'דהיי
סטה מטת
עסף קטמתא
ובכתובותכי הואחברו שלרב'עקיבאוכןבמקומו'
4יחא פהשתשין חסיס.שי ח"לט אחים שענע החוכעפ לצדקו; .ובחוספתא טהק
לץ ששתן פל תיסוצים ששם לן גאוש ב'דח%ן אמר לק :ר'עובב לר'עקיבא 4ו-אעש
וכור שהק:ר'ק:ושע שונהכלשנתנבלה ג-0הימ,ז
חריוהדיו שק ,מע
קק4ח4-לש4בי גבלח ומשמא בכג4א ,קודם שזז'פה מויפה
המהן ור' יוצדהנן בבא ור' קקורה בר
חננר הסשטה מ ופ1דיתה טמהרתה והורר'עקיבא ו"ישבכ.
1דוחסיריםאבל
זח
אץלנו סששה סמ4דנןו %עמנלי
םק 14השגח
ן הואלרם-
דחשה ע%נה א%פוג ורש" בשק ב'דחולע ישבביכ
השולוומז חכות הואלנוי ובירוש*ד ס' המנקז גבינהממרותו4ל'כדיאישבאב שםהבושסדהזי-ר.
יה"איוקובןידןד' -החא יודגי כלוכה חנםגדול ורוגוהו טמן
מיוסף קשמהא וואיוקןז"יבל
ק "תה קקו כשהחשאוכויוטגמו לחסציצאהוהשז בתעמת
חמ וצי שע תא נ"סשמ
חזן4נוהו %לבים %א ההספר ה*ש הה4ד חהשז
"4צ נו דניועא"?אש שיתחו
הא אטי ק ע%של השישק ככשאתחוץ מהטצאה אשרו( .צר  22ג).
ר'צ "כפ הזשד
ו מ ש א ק  -ש ש רבי "פמ
עואליצבפןה%4עצי
בשק שזי פסהם חע נחשו הי"ח פה חחרהשהו בהלוס
לחכמה .והתו ביעזגי
סלכות והפפץפו שר ק-ק%ו בחיו ססני עפיו
ששט.
ומדאןכטהזתוקשןר'ק:תיעבדוטקוחההיהריחשף
י
רביי%
חאי"עעותשטיוה"י
ושופש מואס בבצע מעפקות בחששית
צש4ח4אאים-שי ,תל
ודמו מ
מטא טשהיים בע
(ער 9צ
זחיע*וטו%
העשר23סאיאתיהאבכתונוה .וכבו זם417יהי
ף
ה
ם
י
ז
32יאש"יממןהמקאלט פ"בש
.
י
א
נ
ע
צ
חזשיט חהז
האאי
ונוצ44צ 44ה1
"עןשב"םבפ'הר'בהצצרחןכי-ןנא*
ברברשזדר' סמז באלפמר' הש5רבחווחר' ו
י
ימ 4הטההמ ט %ימץ.ובפ' ד'רנדייםבר בכי4מה,

יל

*

יבי

=א

*

י"ויי

*שיטי
"

יטסי
י

קגייי

*

יישן

י
יפיי'

.

יד

יימ

יישף

"א

מי

שי

 .גרי

זיי
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רביישמעאלנני 0ל ר יחנן נן מזשז
החשחויוסלרבימהקרתןבומןרשב"נאביו עםר'
חנעאבנו שלר'יוסיהג*י( .צר  42א 47ב).
רב
י "שמעאלבר'יוטיחבירוד4והובשלרב'
ובבטזיינו ,הזוא שמןוכבר מאו חמרושל רש
 ,וכבר חארכנובולכשלה
בלש,
מו26זמבעוכברככידי
 .ופקיב גאטא צו 4ט
א"46
קאאע חה תשהש*
%יילשמי
 '4שי צ ק
ט פ פ שם

י

ב 49

 ,והוא מורענירון חשרהגרול של קיסר
ששל,זו קיסר להחמב_ יחשלם קודם טושלת
לאספסיכוס תפאללחינוק ואמרוטזתי את נקסתי
באדום בקיעמי יגפוזולוריא אבור בעא הקב"ה
לכסורי הרקז בההוא גברא ונחגפר ויצא טסנו חז
ההגדד אורהעי
ם .הלביד אור העולם ההור'
עלבא ,ותלמיו אור השלסרבינו הקרונפ .וכבר
4"1רכנובולכועלה ורבי ראה אותו כשוחוריו וכן
רבימו הקרהש .נאמרשעפ ,ככר לתבתי לכיקלה
נמ*י=א*ק*שעשםאש"
וא" סה שמצאתי בסמר חף הסל:ים שין
קנעי*
.
]
ד
ע
ק
ונלא
אקךםוחסיטן אחר, 1,4ו"ר נהונ
מ"הא"%מעשמקגהםקששה
קמשלינש" שי את מ ש (אקגס"א)בענץ לוטזן ,ונשא %4וה אחדת חון
מסה פא ש ישיששפ יזחהק טטיהה נדאיהא גהקלת חלץ .נאמר ש"שו
פא *ש שש,
מש אס ש נשץהעי ר' וזת1ע בן זרע בו' שע בית
מ"
שק] .והקז ר'
ניץ
גסח הש ל
אע'ט שהוא כוחשווה
וי,חח
מאי
מח
הג' בוכע סת ההאשונה שאמר ף קותפע יסה
אמדה%רקז.
קפפלק נאי כע " 1טצת
3אמרש'1,מונגז תנאהתו פ"ג דשבתמת].
ף ח המ וש
חא
שס ת פח
רבי מיאשה כמ אצנו 0ן  43ני הש
*%ש""השי%ש
חפחמאי.
טק האחתנש ננחשניועל ממנו נדצם
2910ק."2
אא .קט .וק נתלכרר קואו לר'מאיר רבי טשוט~ה כטו לוה
יי%אל ק ,ען
שם  9ח ח=מ .הד~כנן באשרכתבתי לכועלה.
פח 9
* ש פ ת ש חפי
נ
ו
כ
מ
ד
מבוג (וכהש רט'ע)
.
.
ץ
צ
"
מהכאי
מש"
(עצהת ק" . 1מונבג חולק עם ר"ע ר"טב'ע.

* ניין
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תי
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"

יהפי

*י

=4

=

%זע"נ"ני"=.יהעמעגק

אות המף

מרי""מ ס%ו היץ עהשו יחשש מנסשומא"מר'וש חק כ,ניכין גר ס2די חכר לר"ע.
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ושום בצנה שר החנכום ולש חוצהה"
לא
'דעתיעד עתהבא.וה ונק הוא ,והתו
רבי
בפ'

א=

אלהער

נ"א.

וכו'
ח מתנר מומא
ועאה מ הואבנו על ר'יוסי שנקראוורדיכיס,
בדאכוךנןבפ' כהניהינו וודד"מוסרינו מנחם
ודוא טוסף שם רגמ ר'יונו ,אכל המ דוחח
לוה ס1הקז ראוי שאמר ר' טנחם בנוי ובטגלה
אומר שדיושכהדבריר' מנחם בריומי סת'כחןאה
שטזיז ס1הוא תנא ,או זה ר' טנחם חטוזכר
ביומא ההשר' מנחםאידאור' מנחם בן נףגטוי
*נןלאזכרנוהו והרטב"ם לאהוכיו .אבל טז"ץ
שאיכור' מנחםבןסיגמד שהיהמ~נירו בוה השם
לקכיאה שהואבןר'יוסי .ונן בתת)שתא אסד
ףיוסי מנחםבני אוטר חשם תרצה הננסהובמנין
י-מנחם (46 ,4ג)
רב

טפרי

לוגה סט"גר.ימא לח"א ר' ישטעאלבן לינה .לף
הסדר
ינ,א פח"א נולעיל '40ל .לוניא אבי ו)'אפי
חפועלש לכלוכטז שס אשח טם"טדגררים .יקן"ץ.

אות הכר'ם
רבי מאירת"1ג"נ ר' ניאשה (לעל
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המ' או נלו חנמים ש האהד שנסהמק לנו.

מנחם חבוו של הלל ויצא יענודת המלך

ו:כנס שנואי במקומו לאנ ווה מנחם התננא
ל הורחס טרמלוך וכן התנבא שיותר מ 4שנה
יכלוך שכלךלץ שנה ונתן לו עונשר גרול( .צר
 17ב)
י-מתיאנן חרש מינהו ומת ד'מ דףו
רב
ר,
בהכר צדק צדק תרדוף
אחר גותש! לרומי
ושם כתשו ר'שמעין בן יוחאי נהמי .ונחא
שהקזזקן ממנו ,ונמרר2ז בילקונו פסוקבן פורת
יוסף שלא הסתנל נאשה %ימיו תהאה לווי4טן
ברמותאגשה ו:ךכאשר' מומא אהשניו ב4מ1214לזו
הקב"זלרסאלורימא את2ן:יו .וכבר אמר:ולכ!עלת
 46 %א)כי הקץ בארץ עמראל וכשמנא חוצה
ל4וץ קרע בם"וכיאיתא בססריור' אל'%2ר הגרול
הקה רבו כדאיתא בכ4עלהובסוף יומא טלח ר'
סתש!נן חח4לר' אלעורבןשיה.
טתיא נן שמשל נ~חא אחר:א
מתתי
נתדלתפ'ג' ר'וכאעובפו'ג דתכרד שחלק ש תנא
קמאפואמרכידי באור הבקרפ)י71יזכובריק*4חופו
התמיד שנקרא יום והש! אמר עד טראיר כל פנ'
דזכ!זרחיותר עד ש'!4ירבהברון והלכה כמוחו,ת7יו
סזניחן נחנרון אע"פ שגם לצד זה הק) המווה
כףלזכור זכות הקבודם שנחנרון בןמן התכרר,
'!61דעתיבאי זהזמן הוא מנית ש:י וטשה כי
הקץנסוף הבית ,והוא הו :ממונה על הסייסות
ר'ע הנמלות ננית המקדש כדאמרינןביומא ובם'
ה'דשק'5ם ,חזא הקק אחד טהטש חסיריםשהיו
ממומן נמקרש ולאידע:ו אם הוא נהן ,ני גם
מרדכי שנקראפתזיה הקץ אחר מהםס1הוא ממונה
ל הקנים .וכן החסיד ר'נחוניא חופר שיחין
י רגלים מהס,יבתו נעשה לה נם
וכ"רותלעי
שנסלהבבורוניצלהכי ראתהוכר נול רחלים עם
זקן אחר שהוא אבר"םול'הואוהיהר'חנינאבן
רוסא כשקרהלה וה ואעס"כ מתבגו בצמא ש:אמר
חסביביו נששץז מאר כראיתא בקטא וביבמות.

ב'י

י

אות הנוק
י נהוראי כנרפירשנו (צר  36א) כ' :קרא
רב
בוה ועמם ר' אלעזרבן ערך כדאהעא בשבת בט'
חבית בסוסו ,או ר' כואיר לרעת הרמב"ם ,אנל
הטירתמ האכרתיכי והור' נחמקה .וכן פו'47קבס'
ב"גרקיימאלןר'נזזכוקהו-י
אר'נהורזלוהז האמת
ונן נראהבסיף:זירכיזזולק עםר'יוסי,וכןבכיף
קרוטץןחולק ר' נהוראי עם ר' מאיר ור'ק-ידה,
ונן בהדלת פדק ב' דרחה 4השנה שילך לאהשש
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י אמו סלרמנו הקדוש.
נשבתשהאההיו"ווהימנ
נחום הלבלר רץ הסוסר תלכודר' מקשה
נרור האדוון מנית שני ונס'כ' רמאה שהקק
בימיר"גהוקן בלשכת הגזוע מ לפחות הוא מ'
שנה קורם חרבן הביתכי *4כת הגזית נחבטלה
קודםהחרבן מ'שנה ועשו ח:ותבדוהנ,זנראועא
בפרקהיובודקיןבס:הדין ובבריהא:חוםהוקן %א
'רעט אם הוא זה או :חומ המדיט' :הום סחם
הה!נחום המדי( .צר  19א).
 13ב) ' בפרק המוכר
נחום וומדי
הספינה ובפ' ב' דשבת ובפ' ה'מ:ווי ושם אומר
נכה4נהכי ההזבזמן הנית ואחר חרבנה כי התוף
ה:ויחםששלו מן הגלה ומשאו נוז המקדש חרב
ואמראלו היתםיודעים וה היתם נודרם ונו',
וש בגמרא כף שאומרכי הוא כושלשהרשני גוהה

.

שיל

שהיוניוושים.

י נחוניאב1אל:תן אעמ :פר הבבלי ,ב'6
רב
ו'דערויות חולק עס ר'אליעזר ועמ ר'יהו:מע,
לץ! ר' נחכמה .ובסוף פ' העור חהרופיב אומר
על והר' נחונ'א בן הקנה ונראה שהוא משת
ברמוסובברי'האר':חוני !4טשוםר':חוניא .
רבי נחוניא נן גדגדה נס'ז'רעיויותח,גרי
הת!
עצמור'יוח:ן נן גרנדה שהעדות עצמו אמר
בגטין פ' ה' לכן לא הניאו
הרמל'ם ונזה אין
חטהמכי אוה'ות רד'ן באוור  ,כ ,בכלל נחו!4':
יוח:ן כמו שמצא:ו בפסוק ,כ:הה כנקהו קהויכין.
וכברפ.ר47נו לב!עלוה (צד )"41כיהיאלוי המוער
במקדש.
רבי נחוניא נן הקנה ננרנתנ:ו למשהלמר
19א) שהקקבומןהבית ,והוא תלמיד רב"ו ועשה
ספר הבהיר הנלם על סודות הקבלה ,ונראה
4:הוא והר' נחוני !4הגדולתלכוירריב'ץ ששאל לו
ר'ע:דבאבאי וה זכוס הארק -ימ.ם ואמר שלא
קבל מהנות לא עמר ש מרהעיו ווהרן ב:זטו:ו
הקה שמניה פרוטהלחנוני אבל שם חור הת:מוד
ואסרבפ'ב:י העיר שאלו תלמיד'ו אה ר' נחונה!
בן הקנה במה האךכת ימים ואמר שלא :חנכר
בקלון חבייו ולא עלתה קללת חביף עמי חהרן
בממונ'היקקי .ואלוהב' מדות הוא כראה4וו,שיל'
כוד; שלא קבל כותנות גמנאמר ושונא מת:ות הקקה
גמלא לבוא להתכבר בקלון הבירו שהיו נחענץ לו
ולאלחביריו ,והוא כס' ר' רברכותוכפ'ג' ראבות
ורוא רבו שלר' ישמשלבן אלע4עלצ.
3י ב) .ור'
רבי נחמיה אעמ בהעול'
עלבא מזמ!ו נשירד לנהרדעא לעבר חשנה 4*41ר
לוסושכוע מר"נהזקןבזמן הבשזכי עד אחר מ4ר

.
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מאמר ראשון
שם מטקים%נ; דשנרתיו.ינייחו
י הארב*
בארבלביןצטורילפובריה.
3ן ננסהיאבסוף בתרא טעשה שבאלפנירבי
ישמעאל ואמר 4הבן נגס וכו' ,.אמרר''נימעאל
הרוצה לעסוק בדני ממונות ישמש את שמהץןנן
ננםווה נ7ךא קודם שנסמך .ובמרק ג' דבכווים
ר'שמעוןבן ננס ח%ק עם ר' עעבא וא"כ הוא
חברלר' קממעאל ולר'עקיבא ואוזר שנסמד נש-א
בשמורבישמעון( .צד 40נ).
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כתענה חאמר לאסאז אתת
עטו והוא
י
ב
ר
ו
הבן הג'
יהד ותיזוק-וע לומע הבב4
סקב
סלא
ל שמו.

"

טיי

קמי

י)

י'נ

סשוס שלפעם,ם מצעו
וס"א חלוקים בר"א,
כגק בס"פ הטביו קטא וב47אר דוכיד לח:י אשכחן
נטי ר"ם ואחוים נכי הררי ,ופשו"ה כהבו החום'
%ק רברגיח (רט"ב) רצ"ל ראחרס רחהם לאו
יףם מבתו ול"זי רר"ם וף' :בטא :דאטר'
א אס'קו למלתתהו
סקס'דאם" 1לוצ אתרים ,וי
בשמ"הו וכל פאי דאמרי כמר הכי לא
י
ק
'
ס
א
ן האיכא מ'לי רהררו בהו לטמאי דו,יח
בשמאהי
"9ל פקטו בשעןאאיחמשברהו ול'ל י

י

.

ד"

.יעל,

אות הסמ"ך

סומבוס שק אותו ואת בנו סומכוס אומר
משוםר"מוהואתלכידו חמובהק .ובפדקא קמא
דקץדובין שהקה14סי לכלרבר ט %פוכהפקש,ו
סושמהנזוכן ל  %ער של מם" ט"ח טעפרם.
טותר' מלר %א
והצהלקרות עםר'יערה אחד
שח.ביוכראיתאבקדונצ'ןובמקומות אחרםשהיה
כפולמל גואדכרכו ובבריתא תנטו סוטנוסבןיוסי
 ,וכבררברנובולכ,עלהנצד  24א).

אוכי

י ו0ה-ד 4ה
שכה המחנדרביס'טאי שהמ האיא
חלסורא בחיכיז ובכ"םב:כסה ,וק-7ושץ נם שם
של סגחם
וכנראח חקז ח%שרו של ר"ע .טמ*לא2י

עההית.יע.,'2

יעיא)

י
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אותהעי

3ןעזאי הואר'נ)טעוןנןעואי והואתלכהד
חברלר' ע7ןגא ,וכבר רברנו בו (צד
נרבר באותהש'י'ן בשמו.
ט%
י עקיבאבןיוסף גר צדק מבנ'
רב
י את
נש
בס
סי0וא אשר שמו יצא בכל הע%ם ,ושי
נחום אהמ גם דכ"ב שנה ,וכבר שרשנו כי "גם
וו" שם מקוס או שהקז אומר גם  17לטובה .וכן
ר'אליעוררבו המובהזוכןר' הקושע ,וקצהלומד
מרב :כורסון אבל חבירו נקראודיכה כר' עשבא
נגרר'אליעזררבו כראיהא בם'כיצר מברכע ,וחיה
ק"כ שנה ככושה והלל וריב"ו ,ווזיוןזזנןבןפבוום
תלכ,היוור' קהושעהגרסי חרץ מהחמשה היחמם
מוכו' ,הקקקבזמן הביתואידדדבכה
ר'יסיוי'
ססר להג'ר רבריו .וכבר
נסונ' שטק %א
וכרנו לכועלה מבר  36ב) קצת ממנו ,והחח
שנן *ג!ה
מעשרההרוגי שנות"וא
שבא וחניחו .ושטר כקבלת ע %מלנות
ובאחר כטויעקב עם בניו ,ובסוף כץער קטן
שמת לו בן והטמירו לר כל ישראלי ובכוסכת
ועם
שמחות 4רמר סאזקה שטו שמעון חכם
שמהרבי עקינא רבי כדאיהא במררששפ,ת%
ונקרושץ.
עקביה בן מהללאל בוכע הלל כאשראמרנו
לצר  17א) .וך' קקורהבן אלעאינאמן רוח מנטח
רברהעירעליו2ילא היתה עורה ננשת טחהואביום
ש-ב פסח על ארם גישראל ב:נוה וירזוח חמא
כסוהו .וכן מווה זה בעדו'וה מסאמרולוגיממזור
לעצראל ואמר
שאמר ויעשוהו
בטחהסהילדכווהתו שלא קהקה רגשעלמנאיב'
זז
יכוקונ)נשעהאואש
ששטרו בשבל שרהה חורבו וכן במסכת אבות
הורה לנו ה?נוה הקטהלות .ובעת מוחו צוא
לבנו שיקח סברת חנמים %א סבהת אביו ,ונוע
התנצלות למה הוא לא טגשהכןבג'הלכותכי ושא
שמע מס'מרוביםככ,ו חככרם אבל בנו לא שכווו
כ' אססממלבד ,זאו אמר לו בע סרצח,י4ו
ךומששיך
לתככרם %א השהואמרלקהמשזק-י-בו
ירחדוך ,וכ'ון שכיסה הרבר ממה טקרהלובענץ
הגיוהז שהטקח :דוגמא ר' 'הודה בר %4ק4ר
החסןדילנובוה.

 40נ)ועיר

.

יני

השי

י

פיים

גרי

ניר

.

ה א:מו של ראצ"ק
עמול שםאביהדאם'ה דדוד.עיי
נםדיא הנם טרק היה כס'שעלידב"ח ק 4לונןלעירה

ח:רמ קרא לא ראירר צדיק נעוב ומ.

נם דהה חכפאו*י

מק לשרבי שרא עצףיי"ב"ע שי שה" יאכ"עי'

לע~רא ,הש קצה חםה:א בהז שן"כ מץמעטו חריוות ס'

ספריוחסין
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סטרא שהוז לסט במן ג,ז שט ער ראכ"ע שהקז אתר
עשרח רורוחוליפ חק?בוסן ר"א לא רהיק ל'כ
חיררבוי
זרבן אולי הק ,ר"ע במיףים' ר"פ שה'ה דסש:ה.
מ:

הי

עכב,אי סס"א ד,כמוח .עטמ1'0או  .4עיובא אבי
ל'פ אניה בהרהץ .ער0לא שמ ש1רי .קצב'ץ.

אות הפ,יא

י

של"א %סה מ

הק

וק .ק ב ד ק

ט ף מ סשקיו ק ל יק ש ש ה
עם לעקר ל ו ש ע
מ מ מ ש" .ש ד"
זשק .ק
בשג מו  %רע ג קא
עמ "מהמתמא ד4ס=רל
תהה"
השי חה ש עי
ק כט
ד"רעיק
ש ח בששהין
ש"ק התע.
פיט ה הט עם ח ש
טשתח אס" ת ט  4אקליד ה ה"%ט,
""*ת=1ניש מ=ח ש ת. .

יא

=חוי" ייק

יי

פשס ק קודה לעל  39בומן ר'עקיבא
הכם גרל בברהאורוה טוב להטראלבעכורו.ובפ'
דלק תנא משום פשם ש:י דחשות והוא ב0וף
רן
נרכית כשמתר'עינא,ו4יןזה פפוסעיעניר
אוה הקריף
ר' א4שר המכונה לאביונ1ל הנוצריהנוכר בסוף
של
באותהקו"ף ודצי' 1,לא סששצו שום חכםני
גימץוישבת .ובם-ותא עמ ר' פרת הזקאבי
וקנו שלר' פרת בנו של ר'.אלשר .ובם' וק הת! למעמ ,ונגמואהו
הספימץניהתשלנרר"ג ור' הזתשער4י את פפוםבן
קמיעה של1ם 1רציק שנתן סמונו "4ע
קהודה אמרר"ג לר'יהתשעכר הוא זה אמר להה והביחו לקחהחצי ר'עךבא והזאמתלמייו שסן'
פפוסבןמזודה שכל מעשיו לשום סעדם.
וודתה 4שהק לגמו ונו' ,חקמז שר אל קה)ר
רבי פפייאס לשל  19בערחי ובתמורה והובמחבחיהע,הוסל עצמו.
הלד עם ל הזושע וחאה חרגן "בץז ואמריני
בזו חבית ורקרק רמ
קממל אמו של ון"-
סעיר שהיתהלנו פרה של ובזי שלכרם ואכלמח לקרות במ,4ה .ק91א' ספ"ק ויכמות.רק,וקרס '!41אבי
טלמים גחג .ונמרק ר' דשקלים ר,4גש,לאדכי .חחיהץ קיגומא שמד של  .א.
חגופלסקחעםר' עךבא ור'א*שר והיא  :דרש קנהא 4ר"י ש,ל %סהבח .קמו0אי .קמוית
דרטע
שם אשח .קרחה אמ  .יעכ"ו.
ר' שדיאס וכו' ו4ו"ל ר'עקיבא דיך סמתאם אין
באחדוכו'.
דוושיןכןוהוא
אות הרייש
ר,
פאמ אמו של ה1סעאל כ"נ .סו1מרא קרתץ
 .סעמון הנמלמכ"ש,
סח'ע .מרנא בהרואחכהיב
רבי ראובן האצטח%י שהאבץיחףרומי
מ4כלרב'הוא 11א דבריהא  4רפסחים ומדוע ל.א ועל"ח.%ילב
! כ"נבהניקץ .פ0'0א אב' נבקזח
הביאוכאןן פ,':
נמא חט ע"ל =9א מם רצי הקת
שהוא חנא בפשנה
לאישזי סדוע השנןטר'מ ק
ת
תטחיט,
קטש1חשבמי תאגץ
סוף סיטה ,שזה שסאסמץ= .רבי פרמא הגדל תעו
נאהא ב ת 4ק
פרסוא 6י אלמסן ר"ק ע"א הוא הלר לפמרב'.הי
ל שהשעמ שהק סל שש
ה%%
שז= , 1חלע  4ז %מ ש ק  ,ת מ מ ש מ ש ר ח ( ם
ש=
"48שה"
ץ שש קס=א 0תא .ק טמסת
יח
ח*ן ש משחקושמם .קבןשן עםע%
ממ
יי"ק% ,כ
=סזקבמ,
ח"
טימצח תקאאת ק ע .9
א"1טוי
יפתחיק=*וחק,

שיר

",%

יר

",

ו,יה

.י

יי

."45

ים יע

"י
יא

מי"

רן"סקהתקמ"ויש*הי%ץ.

אוה ת ף

י

ט ח ס ה %מ"א'= ,4יחחאש=ד

שא.יח,

אות השי"ן
אקא שאלבןבינית(לעל )"33בוכעהבט?

מיקט
תי צחק
%
אמז של ל!יק חכם במשמ
שגת .בזמן אניו שלד'צדוק בסוף שבה ופרפובס'%ן
הקז
מת
ו"יצחק התטה נינגח סלאידנ דצ" .צד'ןחכם השזוספני
זמזיזי
סתכתמת
בית
גירויוננם פלשכי
 15לשם סכלאמדות
תמייטמ
זן
מיגרביי
=שמ4אהתיט(י
וגירוף המרותטוהההכווכרונתןאוחם להקרשובנו
חתק,
סא1םםמויממ
הפוס-
יכק וםי
ימ שק.א 4מ
סלק ההז חכם ושבו בטנטץ בוכערבי והת! התיר נדר
ל !חק
מנ" שדה *מ  '-6שמעוןבןרבי .ובסוף מרק טקום שנהגוז)נא
החמ
יחת פקמה ניריצתיו בע4
טה חאתה ש  %סמאה ג ע מ ה ש
אכ4ו
י
ה
מ*
ינין 4רתםבורוע עמדובעליםוהקרישום
קב ת ח=מ =מת ה
הש ,שטט ורועות
אומ
פנ

=ש=

*

*=

יששי

י
=ו

מאמר ראשון

ק בטנית טשום
4שסימוע*הם אמר אנא
אנאיוסיבןחנןונו' ,ונהאה מזה המאכד שני
בן בשנית או אנא טואול
פירושים או אגא

שאי

שאי

אומר סה שאמר אבא סחאולבן בכינען שהוא
קדמון ממנווכן כתבם הרמל'םועלשנים.
אבא עאוע!) גם זהבזנקהניתוגם למרעם
רב"ו ,והוא קוברכ,תים וואהלעיג ולאבשלום,
והוא ארוך בדורוור' מירפקמגיע לכחפיו .וכבר
הארכנו וה למשה לצד ב)
ב- 3
 .ושבנא אהי חלל.
שגנא א,ש 'רושלם פ" 1רשכח
שוטת שם אדםי'ח יעב'ץ.
הוקן בפרק שנ' רערלה ,ווהו בכתעת
הרפוס ,ונראהטזהוא פושתבספריםכיהווושכחעי
הוקן ,ווהכי רוסהשו' אושכפר יתמאמהלנררי
בית שסאי אנ~רכשממו לאוכהתיו בכל הק"ו
חככהם .וכןכיצזשעי אחר כךבסמרטרהיקס41רגו

[7ז

אלעמע לחרנ ביום מטירתו וכולי כראטקא

בן
בסנהררןובסטז סומה ,והוא תק ברכת המינץ
בענה ועליו יצא בת קול מןדתממים שהט :ראוי
שוזשרה שכינה עליו אלא שאיןדורו ראוילכך,
וכשמת אמרו עליואיעניו 4ר חסה -כווזלכיידיוו4ל
הלל ופרש"י באבות שנקרא קפון בערך שכווול
הנביא[ .אמר ש'ש תמצא זה הפירת 4בירושלנר
רסוףסוסוה]י ונראהכיכוטני שהטה בוקשץ עצמו

מצר הענוה.
י עמעקבןאלעזר כברפירשנולצר  33א)
רב
טזהקי זהתמ,י עםר' מאיר והוא רבו המובהק.
ובטוק ר' אליעור בשבת אומר כ1שום ר'כחאיר
וכן בפ' ארוסה בסומהונן בפ' קמא
ישב"א וספרלר'כואירוכן אומרכישוםר'יהורה.
וכברפירשנולכושהמה שאומרבם"גרתעניו'טהץיז
לו עם האעמ המנועי שאמר רששכי הואאלין
סל רשס שמאי הקן
ז"ל עד שררשלעולכוירא4מ-ם רןהכקנה מקמ:
וו
שכואי הואחביו שלהלללצד  17ב) ,ןנראה קשה כארו ,לפיכךזכה קטה לעשות ממנו
יולמוס
וק
שהאייך יכהם ככוו הלל חבירו כי לערלכו נקרא לנתוב בו ס"ה ,ונן היה תולק עםר' יוסי בן
נשכואיזעקןולא הקהלו כוזזלושע עם הללכי אכ) הכעילםבסרקאלו מרפות בנקכהגלגלת.
בג' הלכות כראיחא בם"ק דשנת .וכבר יר1מ :כי
אע"פ שהמז כעמן כנגר הרשומכ) הה :עניו עם
עטעקבןנתייאנבריעת מההומןהמיודס"
ועקן
הצר,קיםוכל כושושיו לשםשמים וכן כוחלקותו .תסרים ונטיאים לצד  17ב)שהיובומן
ו אצליונוקבןעוויאלאערפ שהוא בומן הבית ומהצף על רברו ר' עךבא בעדויווו
כיהוא במקי
ולמו-וכינלהתלכרריםטזהיולהללכןהיומשמאי ,והםנזברים שם שלשה ר'מ:ורה בןבתירא ור'
כי כבר ראית א0דםז"לשמוניםתלכרריס דןו4הלל מ:היעבןבתירא ור' שמעון וה ,ווש'י במ-קא
אחדבוהם,ועםכלזה אומרם באבות קמא רתעמוה מהיו שנמקם ר'מ:ויה ור'מקושוג
בו:סז'קןשונרייב'י
רבץ קכל טהלל ומשסאי שלשלם היו בני בתירא ושהם  19שנתנו הנששות סלהםלהל5
שנמזםבנית המדרש בעזד האחד נסרא ושמאי ושכדו לזו :והס,לעיי ,וק~ד קשו :לי אכו ו:כווהיו
ל שמם קודס
ונןהיונ5הווגות וזה שהלך שמאיליונתן קודכו הלל בנשיאות וה%
ב
א
הידבן א'ך אומרבירושלכהדסמקררןכיר' יהושע
'ש
יזיאלבם' עמנוחלין בבושקא.
בן
והשיו מעל  20א) ,תלכוה-תלכ,ירו של ה%וכה
אביולר'ההודזז
ל
א
ו
מ
ש
הקש;
שיול'י
הוי,וס
יכהטבעה ואסרטזהווו כר בן בתיראוא"כ זרנם נני בתירא שהיו בזמן הלל
שנננסו לעבר השמק
וד
ששה שלא ברשותללמוד הלכהכרי סלא לביש אלש א~ש-ם בשמם
אהחביו וקם 4מה ואמרלורבן גמל*ל שבבני
רבי עמעק בן גכליל בנו סל '41ג הוק
שברזייותכליישניכ) להתעבר שידך שהההיודע (לעל  49א) גם הוא נשש עמראלוגהרג מזרבן
בחכמת התכונהנמו שמואליחינאההכיעחנירי הבית והואכר' התגי כלכותנכרו סלרבןשמעון
של רב .ובמסכת שסתות שמת בלא נן ונתמ בנו של ה %לע לא נונר במשנה ולא הוכק-ו
מפתחו ופנקמו מורומ והססה-ור'אלעורבןעורה :הדמב"ם ,וע4אומיםכיהווו הנוכר
ראבות
ורשב"ג והתנבא או בפהן 4רמי ,ונחמ שהמק שמעעבנו אומרכלימיושהמ ,בחור כשאמרזה.
סמק,*-רבןהבי :טזהתנבא ש ושב"ג רשמעא 5וכן משוה שמזמר מיראזוייו רשב"ג 4ומר שג'
י) כאן הווכ סעלל חרפח השטהח פחשם הפפימט רברים וכו' והוא נכןוואביו שלרביגו דקרוש.
חמץ עכדטהחר בבלען ריש חאלפא ביו,זו ן ואם ועור עמבנד,ו ממסכת כריתות טעשה שע0דו
וץנאזכל עוד למעלה בדור
החרבן
הראשע שר)
 ,הקמן ר"ל בני יונה או חורם ברינר זהנ ואמר
ירע שם
חסצא שאששד שאץ קהצא כללסאויי שהש
אנל שנח אנא ש4ול ק א=ו פרם כררטוה .רשב"ג
הוה לאאלין הללה ערשע:יוורינרץ
פ"ודע,,נ אוור הוא .י!1ב"ז.
ו4ול כסח שו:ם כ"ה ד'נרי זהב ובאלב"ר ולסד
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שאם הבט1ה ד14שח קרבן אחד אפ4ע 5ה'5יות
וכו'ועמרוביום ההואברביעדינרכסףוכן הפירת1
4ימררשב"ג וא"כ בחכרזז שוהבומן הבית והוא
ש שת ק מ
=חו41
א שסק.
ש נשא
ה1ק
ו 2מא ד פא אמ* 4 -ה
אעו חאע שה ש ן ש%
ט/

שי*
=ל
*כיה
יג
=א
%1לנ"ק*ית ישק א"
ומ==

אי

י

י 40
עמעת התי0נימ*3י
ש"
שק ג' דתעניות [=ס,,ב דשכח נכי מ,זי פמןוח],

ופרש"י סתמנת הקז כדכתיב שכוטיןזזתן התיטני
ל שם תסנת .וכןבפ ראגיוןדיריםוכן הואבפ'
ד' ד'בכות עם ר'עיבא .ובפ' החוב 5וכן בפ'

יע41מכיעין דוצונ'לא בא5ל' '"ט 5מת "סדיש
5ויחרת סצאור' קזודהבן בבא אסר 5קז למה5א
באח אכה 1וכו' הנהכ' הקה זזבר להם אבל הש
אשץ ת=רתש.
מ'יטשכ" קרא לר'עקיבארב' שהקז גדול כוכןנוואכ,ר ו1ג'
' כמוסןז לדברידב' ,ווהו בפשץ
שמעק ק ג%ע תשש מ*ו2
ח%ק*יודיינ
שיטירממ
גמ
ךבו מ ע5כי5א יראנ' האדם תך ,חהחש מר' חככריבנח
*"ק ישעלע
 .תה ראע ר'א5יעור ור' קזת1ע ור'עקיבוות1טעון התממדן
הש תומ מל המשן
"נקזםבקיקע.
נמחו חק
יושח .הקטיו מאדיותרכרונחןבןכקלי
סא%
י שמעוןנוימא הוא ל שם
וההו
ב
ר
"הקןרבו אליעור אע 1ברתוחא ,וההה מד'שנכנסו1;5דסוההומד'חככריבנהאונכי
וו
חהחטש'
ובמבהיא
:
נ
פ
ל
'
ד
'
ר
עמור' קזהעעבן קרדאהבן והךבוו וכן נתן הדנין זזכגויםוהחש דרגוןגדו5ור4אז4יכ5וכי4
אבביתד'גוור' מאוי חכם ור' אלשר בר' שכועון בהר המת.
~דבימ חקדושבנו5פניווכ5אלו היונשיווים סמת
רבי שמעק בן דיפתא (5על  46ל עטקן
הש טצר האם טקזורה אב55אוי
וראפיגליותכ' בדברים בהרננ%ת שממ5ה הנוצה להוצש כלבו
אםבבב 5סצד האב סקזודהוכל אלונקואו רבן .ש 5ר' קזורה ,ושד שיסה,דפץ שלטח בנם4ה
רבישמעוןהנשש ש%ה' חסכש קסאוקאי בויקואי טהדן5הקצע .ועוד נ"מה ששונא
גץ נפלה
ייח נעהא .יעבי'ץ.
חמה אהה טגמלה אחתונאו כ 5האחדות והרחו
י שמעת בנו של דל 5הוקןנטהאהמראל בחטה %א*ץזו אותה ש -שבא בעלה בעבורזז,
רב
(לומ ,19 5א) כד4רתא בפרק קמא דג1בת5א השמתי .עקימשת ש מ פ  %ם
כואבבריבמשנה.
ו
נ
פו* ;1ם ש* בשר ק השים
שמעת אש המצ0הבינק המת 5פמי"ג"זקו מ' מק" תישח.
תה פ א
בפ"ב דמוה ובהוספתא בפ"קדיומא.
יחהמישטאקחשא א*תחא ק
רבי שמעק נו הסגן ק ף חגינא טגן מד א" ס* * 1ט  1 %אשר".
4ה
הנהנים(5יצל  23ב) תם האה הנית הדבנה ,ק
ש ה ח "1
מ"חימחחמומהכמקתא
ובפוק ל דכתונגף רשנ"נ משום שטעון בן ק
ףיששק
הסגן וקבסוף שק61ובסרקי"א טכעחות
א5מ
עלשק
ק
.ותלפנ'  4ה"
קשו 4ה ק  1 % -ר מ כ=שמו שוץ
שמעק הפקולי בנדת' ה0ררי"הברכ
הוקפוש* טונר צמר גק תהךוך שדשפשתן 4מרמחי= .ו א ח א א ח
לישיםה ק*
נןוסיו 4ומר מ5שוןמקופלו4הטעששהאכוימז
ק ד*א הש
חך*
שלגזדנם אתאבי ומ'.
ו'
ר'
 .ובפ' קכחו דטהצר
ן
ו
ע
ט
ש
מ
א'יומ1קו,וורא"לה שמות רבהעיתמ
שמעק הצדיק הכ"ג ( 49 515א) יש1הב' קטו שההש עםרב
מרחץ וההוכעמהריכנסת הגדולהונקיא
שדו  %מרג4ותמן השמום והחרההוהוזהנםהאזשרון
כיית שמ גד%מןהחאשוןדמן שפואקזב' %א .
שב
כשרעיהתיעבן קזוצרקהכ"ג,ביבתח*ל
סו
יב'(,5של
ל
רבי שמעק ק וקרה חביו ש
עד
דןה
כן יההצרק אבז בסוף בית ר4ג1ון
ואדו שמה קזת1ע בניוובניבמוכהניםנדו*ם  23דיא מדא 4וש כטר עכו .ובמרק
י
ו
ע
ה
ככוושנרזששבם'עווא עד10הגיע' הכהונהלשכ~עון ההרופוב אהם כסר עיבום והש אוטר משם ו"
דתבויק ה1מש מ' שנה ,חהרבהדבריםהיו בוכחזו שסעקבשיקג' דמטה ובפרק דנגקךס וממוףפ'
בבית הטש-ש כבוו שכתבט ושכיבדו אלסכנררוג 4ב'רשבועותובפיקחאלונאכיין בשלנמוןוטן סשם
כ1קרון חא1תזזהלו ,ובסשרי דפץ זדכרם של ר'יום'ש,קג' דמעשר שנ' מפרקא קכאש דשבהךת
אבמם טנוגשת .ונראה שהוא
הנהויםבעכורשדיהרדצועם העם 6אכחי1ונים והוא האה
י
ג
של ר' קהורה בר
נשאטומשן הצדק.
5ר
גב
ו
י
ק
ו
אח 'ו1
ה
ד
1
י
בני

ת.

די

 ,פייצ
הים""
ת=

"

י*"

הגי

מי"

*

יץ

י

יג

פיש"

*ייי

י
"

ל=י

מה=

ני

י'

יישע

הי

י

יל

"

ימ

טי

מאמר ראשון
אלעאי ובקמא4יסר משוםר'טומעוןבןטנסשו .רבי עטעק בן שא' תלסיר חנרלר'עיבא
י עמעק ב' 1חז 5חואר' שכהןן סתם ,והש;ה נפשו מדרהומרינחו טסיהבסוףערכץ,
ר"בפשר'*מעון סתםמצ"עובפ"בראבות סהעמר וההז שקדן ער שאמרומיימ
וושע
ח בן שא' בפלו
הףחירבק,ש ותסלה ,שם חוא ר'שסעון בן הטקדניםוהשז חתנו שלר'עיגא ובתחלת סוטה
נתטאל דברהלכורכוענחנו .ובפרקא קכיאדעירובין יש ספק אסנסאא אוחה והוא
חבללבן ע541
י
פ
א
ללניור תורה אש ר'יוחנןצן נוריאבל רבו שלאשב,ש אחר' עממעאל.
ר
נ
כ
ו
ת
ע
י
ר
צ
(
48
ו79

"

ה0ובהק ר'עקיגא ,חמתם ססוי ר' שמעון %א
ר' יגשמע %4נאשר נחוב בסיף שער דרזגמון
מהליכהן שלםבי ההו מעות שםני ר''גממע"%
שמ תלכרדי
'עקיגא וכןמפויש בתמורהוכן נתב
דומב"ם '1ל בתשובוחי .ובפ'נ"ג ונזי בעבהי
סאומר לר'עיב
א מלאדשדבו אלא אם כהממת
דערבו4ונייודעותנאחושדדופיניוממניתעניהיו
לפ?פשיןודך אוזלרבר"
ל רבוכךממב והתענה
הששרבממ ,ויש אומוים גיהמז ר' שמעון דמן
קצסור זה סאשמר..וכבר ק-עת קרתמתו וקרהשת
בנו בטערה תזזחתר הנקיא מוי 4לר טה"ע חנל
כתובלכ,עיהג)ורוכהבחבורההג'לצר 36בצ4
ןרכי כמש '1מדות
רבישמעתבזמניאבימ
שממ חנכרם בצהקים %ם נהיימוברגי עניו
תפ'אץצרין אמרלרבירויותנולפנינועלר'שמעון
בן יהשל רבו של רבי ,ואינו נראה כסי פרשש
סרה.ווה מקהל קרוששבירוטלם שהיווקניםיהר
כיר'ידם' נן הכהש%ם ויונתן אחיו בונק ר'
אלעור הסמא ונל זה שם בארוכה ובמשנה בפיק
רחגיגה ח%ק עםר' שמעון בןיוחאי ,אבל בפרק
הנחנקץבירחשלמי ר' שמעתכן מנכדא אומר הנר
והכח והעהמרוכו' ותני חמב"ג אומר  '1מרות
גשבוגו חבכרם"1לכלנ4נחייכוו'ברביובניה אשבפ"ב
דמעשרשניב-רוסילם אומר מר'שמעוןבןטנסיא
וריוסיבן טש%ם חם קהלהקרוטחה.
רבי עמעק בן ננסדיא-בן נש סזם שנער
אוחי ר' מי0עאל ואמר הרוצה טרעסוק בדיני
ממונותישכתןבןגנס .וחחש חבר גם ק של
%ק ימא %ר' עקיגא בפ' ג' דבכווים .וההו
טהחמשהוזנים"נ
י חנכרם ונזא בןננס נמו
ששתהולמקי
ל
ה קודם שנסמכו (צר 40
בן נתנל תלמק -ויב'ץ אחר
רבי
מהחמשה וחוא ירא חמאי ובתושתא בפ'ג'
ן טוהטרא בתו
דלץ ומעשה ברבן גמליאלדיק
15מעעבן גתנ%ופסק עמו ש מנת מלא חששה
מהוות שגבי ,רשג"ג אוכוי אץ ציך 0זוו
נופץהחברשיעשה מההח ל גני עם וש5ז,
ונ%פ ח 4הניז תזצנה וניששח נחי העח"ב.
(צר 35י)-

"'

.

הי

אי

עניעון

.

א) כי מת רך גשנים שנכנס לשזס המארבע
שנכנסו לפדרס וסרלחטע"ה חרנץ לממ זזככוז),
ועליו גאכוריקרבשני 4ץ המותהלחסיהו
שמעת אחי שףה ההעכהןרודו שלר'
בןענויהונשיא ל שם
לפוצנ'4
ככוו בניובהיון"5איכראודכרדאליתאשםבפש'עמ
הו
יש נומל
בסוטה ושקשלוק עםאודו בח"חעה"ב ,ונפושת
קרתיםב*סרנווהלאסיכושע גודלכויוהה אלא
שנותןבפי שמטקנעיאתדיולכה ל  .וגם
איו חנס ונננר נמת הכחנים וחרש 5מוא.
(צר  23ב  24א).
רבי שמעתבן עקשקקבסוףקנץ סהההו סקו
סרר קרסרם ,ואו 4הוא אדוו של ר' חננקז בן
עקשטהובשנרעוסו וח נרעונון תאחרוכיוןס~החע
מרברבענין שדברר'ק4-שעובןענאיודעיה דבמו
לבעזסחעמרז נראהשהיובומנו .וכןבסוף מכות
ר' חננקק בן עקשקז עם ר' חנינא בן גסלש%
י 4שמעק.
י שטעק בנו של רבי וההוהקטו נשנים
רב
בחכנהז ,והוא נונר בסוף סנותי
) והחש
ראוילנשיו יוהר חכם מר' ודש עלת מ דוה
אחיו ר"ג
ממנו ניא'תא בם' הנתמא .הזא
נכרוטלרשגגד
"
יג האסורהל'כ הם ארבעהכלםשמס
כשםוקנם ,ומון עעכרנו שםרבןשסעוןבנו פל
דללסיחקזגומןהב,זונרנו ש הפלמלת
 .וכפיקא
קמא דבהו.אכילחה נולרהלו בתו,קמיה דעהו
ונקעמורביגו הקרהן אביואע"מ שהיה עסףרגרול
במונואבורנולבוקלוז (צר ג 5ב.4יבסוף פהש4
קכשויגסוץ נשארבתקו אם וה חהץכפראאו לא
קפי'רבינו חנמ.%
י עסעקעןורי ל שם
ק כתב
ר
ב"םוץאנליוחרניאהניחואכללא0
הימב
טו
ים כהומק
ובג4ל
יזב לצפת כפר אחר שסדא
עעודערויום וההוקבהי שם כ4גמרראינו בכתמט
ששלחו כאורץעמראל מקברותושד"ום ,וקןבפ'
מרובח עמ נוכהץ
אטר ר'שכועוןגמיוי כוגולי

.

"לשי

ש=

תרי

הייע

י)

שי

וצפ"ד דובסוח בנטרא דם"ח ומפרק

סדהק "-

יס"שו,מועמישיהח גרול פראה שוי
פש"ק
,ק"
רלנ'ע יפשםיאח
נפ ספר ופרא השיי

קשמעאל .יעה.שה"צדי

ספר יוחסין

]%
כתים של

ילי

הע4ון הע בקז אב4זוכו' ,ובספוא
אמר הימעאל פווף וא'%הוזו אחיו 4ו אחר
כהמס,ו:עבם' ר' ממיהות ר' שמעון סחור ור'
שמשן 4וטרםוכן ר'ההודה וא"כ כוצאנו חבר
 '%מאווו'-ההורה ור' שמעוןבן'וחאי %ר'
בם'
טכ5ס ,אב 5בם'קכיא רראש השנה ר'
'וסיבן כשר שהההבנמן חטיהבןאחי ר' ההושע
אומד משוסר'שנזשןשוורי שנראה'וחרקרמון.
וכן בתוספתא בם' ל דדמאי סהעאל טרפון,
וכןבמנדית שאללרבי שרפוןעלפ:ש שנתערב לו

יעד

יח

יר'

בחולע.

,טטעקבן שמח הנמץא אהותו היזה

נשואה

לינאי המלךמהחשמוני' והוא עשהוקנותכרא"'

רשסה וה5ה 1כמים מכססות ביוס אחד.
'ר
במ
בום
"ק אחררימ ממומתעלשהרג אישלהבויובלא
עריםהתס%ל הוא ע4ו ובא מזן ונשגו חזזו.
גם ס~הרג עבד המלךי4לש אחך עשה שיבא
הכ%צ לפנז תעקום לפני הסנהדרץ והם כבשו

%לעון המשמה והפץתאלשון קרש %א לשון
ארנר וקבמשון שטרות ותמז' בטעדין כמו בנץ
רכריןבנענוקביומקיקשת ההומא עדרום רקיע.
הטעלה כשדנרמ בשמעיה 1אבפ41ון בענין

הנטרארם ואגותניתרין לאפיושנו שכחה שצרעי
ועושז נב4ריך] מענו כרי למחש יוהר זה :נבר
אטתונינלהווגות הה' ההאשוניםנששים מכל
ווג ודש1נים אבות
חוץ מההורה בן טבאי
ושמעוןבן שסח שנסהפקו בחמנה בגמהא באלה.
כי לרעתר'מאויכפי המסונהההודהבןמצאינטרא
וחככץם4ימרם שמעון בן שטח וכנר הארכנו
בוה .וק ביחעלמידס:הדריןי) אמרר'ההודז:בן
טבא' נשעו מעוברא ראלסכנרריא ,ושמעון בן
שמח נטהא משבדא ראשקלון מהמנשפות ,ההודח
בןפוב4דבני 'רושלם כומנין להה נסוזו ולא קגיל
ע4ה ועיק ל4מ~)כמ'ריא ,וכתבו 5הה כררחלם

צ"ם ואמר שמעק ק שטה גל טחשמתעיע

טהם ובא גסהאלוהנשן בלוקע גורו מלך לא
41י
ק ולא רנין אותו ,והוא הבר הקורזז בן סובא'
ותלמידישכיעיהה.יפליץ( .צד  49א).
עסעיה חבר אבט5ק מבנ' בניו של סנחריב,
והיו חככרם גרולים ומעשההס כבני אדון והם
להטסיו( .צד  16א),
רבותיוטליל
תדאי יסשמ בבחראדיסא .תודום טמאיבה הוה.

יעמץ.

)וחסי -ועניו סעה
והנהסיימנו בוה הצדיקי
קבינומסיני שנאמרבעבור תהההיאעעו ל טמנם
פלתי חחמאו ,ע 5סנצס  11הענוה שבה נכחר
ארון ה:בי4ום שנאמד והאיש משה עניו מאר.
חקב"ה הטלח ב1שקץולנוונוכה 6ה שנאמר לבשר
שויםשלחגי וכו'וענוה גר%ה
עקב ענוה
יהאת אמןוכןההירצון .טכו*
י
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יי

הגרולהלסכנרריא הקשנה ער 4לסתי ארעד 'הטב
אשלכםתעייו:פבתעגונהבכקזי ,פושנוימ להק
ג' אסהרא 4עזררכירהמרהההרבטעאעוותקבלתן
וחסורא הוות4,יץזאי מןתימיזיר' חדהייעאו
הית שבראאכויאטהל'גבךהרהי ראמתכלת בה
הדזז רחשותני רזו10וכל'ת נה מאר אמרת נאה

"

ברייהלא אמרית אלאיאה בשברא ואקפר לוי

ומת.וקיוב טכל וה אמרו בבבל' בסוף סוטה
בן פרחעו עם הי
שקרה
ו הנוצרי כס1בא
כטולסכברריזו ,ההו'רבר גרול בץ שני רוזלכרדים
ואה 4קיה לשנהקס בך ,ושב1עוןבן שפוזז הלך
ביום סגריר ולקח פ' גבורם ונתן להם לבוסים
נקיםבקררות חדשים וכשום כיון שהגיעו לפתח
המערה ס1הנשים 0ום וקרא
שמעו אויים
יכ'אני נמותנןיודע ,פחחו %בשלבהע
פתחול
נק' אסד להם מה אהס עושץ אמה
נאש
י
י) לא :טצא כ'חזשלנר שלפמ:ו גטגחררץ ,אבל טה שאמרו והבאו להם וק והבשלץואנלואאט
רו
מר
בוונעה פרק אע רורזץ
ב') .ר,ס,עריך.
 )1ירהלסי עלפממ כחוב ג' אי%א המעהך.

ב'י

יגה

יהחפי

יהם
*

מאמר ראשון

לו מה אתה עושהן אמרלהון אקני צ0רומי%
לנון פ' גנורם לנושים נקים אע"ם שהוא יום
ושם ,מון שנכנסו אמרין אתוןנרקוד4 ,הו
ובי
שכועוןבן שבוח ואמר להמ ש חד מנהק נטלין
חרא מנהון ומלפ!לונה מארעא כי המכשפה 4ע
תצלח אם אינה על הרוקע ,מעא אמר להידא
ן או בשר או טת איץזי חמר והיא לא
ראה"יי
מיתא והקה אומראול שןלבא ר'ץ תלוה ע5עץוכן
 ,הדא הוא פ' נסרם תלה מום אהד לסי
הוראת שעהנל זה  ,אנל עתה אפוש מהכח
ישיותר לראש נולה שבבבלביאשר לנטרא שבא"'.
נא -מבגללבבלומאיץ עמראל
בפרק קמא רח%ע
לאשוכו'אינמי מארץ ע~ראללבבו נותנןהומדי
סשם שטנא וחומר' מעם שהלך אם לא היה
רעתו*עור ,אנל מננללאיץ עטואל ניון ראנן
כיפינן 6ע עברינן כוותיקהו פירש"י כייפינן להו
לבניא"י לחרש ז,רטרם ולעבווץ טהים כראמףנן
בשמעתתא נחרא דבכורות %ענין קנסות שאץ
סכרכהבבבל.
תוספותפ"ק רסנהרחן משמע אטנא לענין
לט %רשות לרין להיות םטור מלשלס רקאמר
מהכא להתם מהני מהתם 6ונא מאי ,ואומר
זרלענן איסורוהיתרבניא',עדימי רחכיבףסופ',
ר"
אבללענין זייפקעת ממון ראש גולה עריף כרקאמר
רמנהידין דהכא שבט תותם מהוקק,
התם
ואכורינן נכר לא יסור שבט מקקויה אלו ראסר
גליות שבבבל שרוד'ן העם במקל ,וכוו,וקק כובין
רגיואלובניב:יו שלהללשכ,לכ!ריןתור,הכרבים.
רהוריות נשיא שבא"יאז מבש! שעיר
ואכ,רינן
א בבבל ראשגולוז ועשיכ!כונו ע"כ.
כישום רבא0י'כ"
ואני אומרכי בסוןז פ'דיני ממונות ריני קנסות
כפר0י'י וא12ש שהוא מסון1 ,ח 41עןכיון שבתוב
בתורה הוהלההכאיסור והיתר ובא ;1קנסעל רבר
איסור .והרמב"םבס '.המשנה רבכורוחיאש
יוהר כח טראש שיבת אק
ג%הנסמרך
יי
שנ
רב
שנמלשנ
כינר
ת ממנו לרןביןבא"י נין
חוצהיארץ סוהוא
שנאמר לאיסור שבבו
כרהורה אלו ראפרגליהז שבבבל שרוףן בשבט,
ומחהק הוא חאשישיבה ומבאק וכף שנוטל רשות
ממנו לא לריןכי אם עלירו .ובפרקגיר
הנשה כוצאתי כי שרית עם אלהים ועם אנטרםו
בא-נקרא אלהים ,ועם
נמרא שבא'ק שהם סמומם ו
"גסרם זה ראש גולה שבבבל חה סומן לרברי
רףח שהרגר של אנשיםיכולת לראגשגולה ולענע
שבע ארם למקום נטראזלהים .וכןבירושלמיאץ
תעניחצינורבבלטהין שם נששונןהתיר הרגס

יכ%ן

פ".

יי

נמי

יני

יכי
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ש 4דהוא רב ההודהבבבלנ)ז:ש ללק ,ובוהוריזת
כשאמר לו רבי כוהאני בשעיר ואמר לו צהתך
בכבל דז;תם שבגווזהכאכ,,קוקק א"לר' חעא לרב
דהוה כיץזליה לראש גולה וכו' .וכן אניעמ 4
צורך להבץ!רזיית בכאןננרילטרסו יזמסוקים
האמת לא כמוטהד' בל רורות ע%ם חה4יונו:
נבנה הבית שנת תתקכ'ש לז%ף הג'ועד החדבן
שנה אנל ת"י*נים מנולוני טתדלח
היו
%ותההויקים לא נחשב המלכותעכ'ץ .ולהק נוטה
קצתר' רוד קמח' בעווקהו,ויר אמרכי שנתי"ח
לנבוכרנצר היא דתן:ה הטתשית לצדעהו סוהגלה
התל'נ קהודים ,ועור בשנתכ'צלנבוכרנצר הג4ה
צרקקהו והחריב הביח ומפני שנים כקוטעות
צדקקושהי
בינקעם נכתמש גלות רניז1ל לגלות
שנה שלמות,בועאומר מ אהךגלות רנש%נ'"
יהוקיםו' שנים ענ'ל.
1 .אמ אברהםזכות אומר מ ר5קו תימה
ורחמנאלק%ן מהאי דעתא ומה נואמר כי %צ
שנס עמר בעז רחא)ון זה מנה הוא כפי שמת
המלבים הוא לא ראה סמר סדרעולםוהטש-שים,
ני אלו השנים אשלולפי רעתו אינם מ אם תנ'ש
הנית כמו
שנים למלנות שלמה
נישאומר הנתונ 47יטשנים התח
הנשאחם
יהיו שמלך
עודהוובימי אמצקק אניו שביח
שנמנונ'
מעמים וו ולאניו ט"ו שנים נמו עורשו מן
הפ3וקס ,והר' טונים ה:שארים דדו מקוטוףן
והקה
כמו הקבלה האמתית ול" שמם מנע
בזאהיבא .ונן אמרו במערא "גר%יהעו כבור"
בשנים ,שהיה בית ראטוון ווי ו4א
ובית
שגיה'ינ .ועוד במסנתגטין השקוד יקוכו'שהי
ש:ים קורם "ונושנתם" שהם הה'ע שנה שמ!מר
ויה' נ*מונים שנה וארבע סאות שנה לצאת במ
הטרול ממצרים ,גרע מ' שנה טתזז במרבר
נשארו ולש ושר ח'ק מהבהז הרירי;"נ .ומה
נואמר בי כ"א שנה ס~המים סגלות דנש!ל ער
חרבןרגית הזאינוכן אפלו לפי רעהו ,כי הוא
אמרכיו' שנט סלך מהויקים אחר זהוג' הדשים
לקהויכין ,ובנמנת י"וז לצרקיה נריב הניח הרי
הםי'ח שנים ומקומעות מצר הם נ'ע שמם
נשלימות? וש)ה פירוסרם הטכיםלפסיקש והטעה
אוחמונתן נ'גליות לצרקיה סה ע%א הקק %א
נביא וחשב בו מה שנהנ נשנח י'ט לננוכרנצר
רמלכים בסופו .ובסקז ידבויוו כ' אמר הש~ק
בפי' בחרש ההברמר ב72מור לץקרשף97רעז אהביח
"'י אמרכיוה קרה בשנתי"
גלנבוכרנטי ובי הוא
או שנחי'
א לצדקטהו באמת ,כי ח; הזרש עוות
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י

ספריוזקסין

ל:ו הפמוקים .אבל נקוצר אג'ר הרשום בכתב
אמת כמי המוב הפסוקים ורבדי ז)י
ץ ורברי
הממרשים וםרר עולם ובגמרא מגל .)1רעכי בשנת
הד' למלכות קהווףמ
נבוכרנצר:17א' בו-מקהו
בשנההד'לקהויקים הא השנה הראשונהלנבוכדנצר
ומה שנאסר נהחלתדניאל בשנתג'ליהויקום בא
נגוכרנצרויצר שק)ויתן בירו את יהויקים ,קשו
קראי אהדדי ,והוא םוף מרד קהו"קים אלו הג'
שנים כקנר שנה ראשונה שמלך נבוכדנצר כבש
ננוהכי היא ראש מלכותסנחריב ווהו שנה הד'
ל"חים ונש= ישחרת נא שקקיהום וכנשו
שהי! שנה נ'לננוכרנצר וה' ל'ועיקים ,ואה"כ
שנאסר ויזד
הקק לו עבר בו-ושלם ג' שנים
בו.
קקויקים עברג'שנים וישב וימרוד וליכ!רךסון
כץהכורד המ) ג' :מנים אחוזת שהם ~יח נץ:ים
לק;רק"םואו לה נבוכרנצר סעםב' והרג יהמקים
שנת שבעלמלכותו שלנבוכרנצר והג5ה אולרני4ל
בשנתג' למרדו פתזואבםוןז סלכות קהויקים וכרר
המליך להויכ) ננו תחהיו וכשבא לננל אסוולו
שריו למה הגחת זרע ק:וקים הושע ,ויהי
לתשונת השנה עלה נטכרנצר ש קהויכין פוויא
ן שלקהויקי'
שנת ח'לנבוכדנצרושבעלכיבושר4גמי
ולאכולךמ)חכעכי אםג'חחשי'וז!זהגלה אחכידכי
עמו ,נמצאכי נשנה אחת הגלהלרניאלולכזררגי
ואוהמליך אתרורו צדקיהו בןיאשיהו וכלךיא
שנים כמו סראומרבטי' הכהונ ואו הוא י"חשנים
%יניש הואשק פליהויקיםי"ט שנים לנגוכדנצר
כמו שאומר הכתוב בטי' בש:ת י"ט ל:בוכרנצר
שלקתלצרקיהותירף הסקרשבי' לחרש ז;חמעשי
ט!יל'כ בשנת כ"נ לכולכוהו ר'שנים אחר החרבן
כשכבש צור ועמון ומצרם הק;חים שנשארו ב4לו
המקוסותדוליכם או ננוכרנצר לבבל כסו סואומר
גסיףיטק)ו וקפירשו רומפושיםוכןבסרר ללם.
וכןפירש בעעך בערך כל ונערכין כ,י מברח ג'
גליות ועוהא' סקהרקים וק)ויכץ בג' זזדטרםוהב'
ביכר צדעה כילק:ויקים 4בוו לחוליכו לבבל ולא
כי סת בירופולם וא"כ רנ'4ל ו"ח שמםוכן
כורדכי קדם ההרבןהח,כולבבללא כ4המראכירווה
ועא האמת ,ועוד אע"מ שלא נמנו אלא תכ"ג
שניםלפי רשע לבנץבית ראשון לא מ:ה אוהם
גשנת זדצדה כי אסרכי מ' ש:ה לנניןנית שני
 .הם אלףליצי4מ וכש רברוהיו אלף וכ"ג שנה!
וכדי להשלים הדנר באי וה וסן היו קצת מן
החככוםומן המשנה ובאיוה שנה נכתבה הסשנה
יחשלנו וננ* כ 9הנהאה מהתלמור
והתלמי
חהקבלה ,ומה נואמר הרמל'ם כי נקרוב מן ג'

י

ו
.

רייכו

מאות שנהאידהדדבן עשה התלטודירחשלסיר'
יוחנןכי זה לא נר4מז כי אם עיוב ממאתים כמו
זמננאר ,וז!בי!לך מלשק בש רורותעילם ורעה
אן)רים כמו רף אחר ובוה ק)קה נשלכו ער רבי,
אמרכי בא אלסכ:רר לירושלכזבוכון שכועון הצד";
ששאל
החורני וראשיהנותייםפיבנו
סמנוסננלי
הכהנים חתניו בית המקדש בהרגריויםויכנו אותו
או נזלק ישראללחצי ונסשכו מהם הקבלה ומהם
5אלווכהן שם מנשה נן מקה4עבן קהוצדק ,ווע
צרוק ובייתום תלכהדי אנסיגנום היו לראש ,חו
תזלת הנרנות ,ועמר זה הנית בהר גרךם כסו
מאהים שנה שנשט) ר"נ לניתשני מרד מהתר)
בן יוחנן ל'ג נאנטיוכס
'ון הוא חשמונאי
ו'
שנה אחת ו"ורהננו הגנור הגרול
שנים ומת ואהריו יוח:ןבן טסעון נן חשמו:אי,
והוא הנקוא הורקנס הראשון ועוה והרג הכרנין
והחייב בית סקרשם ובשובו בשלום קהץה משתה
להכמים.ונקרושין ס" 1אכי אלעורבןפועיראנטזויה
רשע רבררכילות-לכ!לך עלקהבן ואו הניח הציץ
וזקן אחד טהחכסים אמרלו רב כהר כלנות
הנח כהר כהונהלזרעו של אהרןלפי שנישבית אכוו
של כ!לך בכ!וריעים משצרו הגוים על שמוץן אביו
בהר ונלכדו נשיו ואול'כ שבו לירווריו חושבים
שהק)הללואו כעס
ודוג החכסים
וקן
מאדיאחר ששכת 4בכהונה גרולה נעשה צדוקי
אלסענררבנו
וכלך כ"ו שנה ומתיוחנןהכלך
תחתיו ההואינאי כלכאוהיה שונא לחכמיםלפי
שיום אחר של ערנההע;על המובחלהקטיר ורגמו
אחדסן התלמירים ב)14רוגא ש מצחוויוםינרנו
מש הסונח ואמרדדנחהרג בחככף'דדץכ,שמעון
ן שטח שהיה אחי אשתו וקזהמע בן פרחק) בר!)
ב
לאלםכנרר4: !,לביצרים ער4:בקש שמעוןבן שטז)
רחכרםעליו
והחףרו ,והמנהגבביתשני
נין החשמונים אובין הורדםובניוכי הם
מוצץאים וסנקים לסלחמה ,אנל התורה והדינין
ע"פ הנש'!4מני) רור או ממא אחר כמו שמעקז
הבטליון ול"פ הל'ג והםנהדרין .ווה טזוה פ'ץ
רמנהדרין בתלמודוברברי דץכרם לסלכיםק'.שניג)
קרםהדדבן ס1הט! שנת ג'אלף ותשכ"ח התחל
ה%הנטיאות נם"ק רשבת ,והקה נש' !4ב!' שנו)
ככוי שאמרנולכ,עלה כראיתאבספרי ,וא"כ לרעוז
הנוצרים ח' שנים קודם שמת ה %היתה לית
האעז שחושנים שדרא א%ה ,ורבן שמעון בנו
היה נסראאחריום' פצה קורם החרבן שנתג'
ותועם"ח והק)זקן טארכיאביו ה!%יהקז שנה
והיה נומש!י'ב שנה ,ובנור"ג הוקן מלך ל' שנה

י

ומי

מי

י

הי

שהסי

וי

והמי

מהמי

אי

מאמר ראשרן
ודחחל שנת ל אלף וחש"נ ומת שנת ג' אלף
והח"י י"ח שנים קים החרבן ואו שרף עליו
אנקיוס ברק*נימוס בר אחהמה דכויכווס ע' מנה
צורי ,ואו היה נשיא רשב"ג הוקן "'ח שנה
ונכבש הבית בשנת ג' אל ותתנ"ח .ובסטר בן
גוריון שבשנה ההא נשחשה מרה נמקדש ומצאו
בה דמות כבש ,והץו היתה שנת השמטה לרעת
הרמב"םולדשז הרא"ש שנה ראשונה ונהרק ומלך
ריב"ו ונפסקה הנשקות עד שמת וכלךר"ג כר
פלוגתיה דר' יהושע ,ובתוספות סרק במה בהמה
כ'חנ,מלךב' שנים אזד החרבןונןהמ" בסוף
ור"ג אוש-יו כמו ג'ש:ים קודם שיכלוך '4

י:,

אב"עבשותפותימ
ו .ובאל 1הומנים עמד אדם
אחד שמוכוויבאוטען שהוא טמרחבן דורושליז
רומי עורנו נער ולא
'ר בכולך דומיכויאן
ההחוק לפניו
וז :כוויבא בביתר שנת נ"ב
לו,רכן ומת בנו ושמו פיירו ש') ,וירוש
נר ושמו
פיירוש אדמוני ומת גם הש
רומולוש ונתקבצו להם עם רב כועמראל ,ובימי
וההג' נתחוקארריינוס קימר ועלה ש אש 1לכר
ביתרבט'באב שנהס"גלחרבןהביתוהרגלרומולתע
ולכלכודונהר ,ואו נז;רגורובזזי'זזרוגיכולכות :ר"ון
בןתרדיוןור'ישבבור'סימאיור'חוצפיהור'ע:ודה
שא':ו מהם ורק
בן בכאוכן ר"א המודעי
''
אער
"עק'בא  411עקיבא
הנחתום ,וקורם לנן נהרג
ו:יה לראש אחר שמתר"ג  ,ונראה ליני אמרינן
במדרש איכהכינ"ב שנים אחר החרבן היתה בץ:ר
שממה ותנאו' שניס וינלו נרמק:ס האמוח מרם
הרוגי כיהר ,אנל לדעתי אלי ל'ב שנים
אדש-
החרבן ההחלהסלכות ונש:ת ע"גלהרבן נחרבה.
והאמתק' בשנתנ'צ כיאדריינוס מת פונח ס'ץ:
לחרבן נמו שנתוב נספף המלנים של אחם,
וחשנ'עאניו שלרביהק :לראש אהר מותר'עקיבא
וחניריו מר/עקיבאבן ווטא בן עואי אלע4ע אדד
ר' טרסוןר' ישמעאל ד ,עז1רהכן בבאור'יהודזז
בןתיכיאור' הנעא בןושידען ור' ישבב ור' סימאי
ור'ו?צפיתור'יוחנןנןנורי1 .באלה הומנים הקץ

ומיויי

וי

נטלכיוס חכם גרל נהכו:ה ס"ה שנים לודנן
הנית ,וחניחו של רשנ"ג ר' 'הודה ראשהמדברי'
ור'יוסי ון 4אלעורבן שמוע ור' מאיר ור' שמעון
בןיוהאיור'נתן אנקי .ואחר גווחו רבי כי
ראה'"י אתעני'שראל וכלך אנטונינוסננ אסוירוס
והעז איהבו כשורוגיירו בסהר הז'1יטים טובים
ל,שוזלוה*ייךיטים ,ונינרו מה אנטונינוםומלך
*שששהמ ואחריו כלך עמ -יכלם ננדו לרבינו
הקדה 4כליבמו ,והוא קבל כור' אלעור בן שמוע
,
י) בססר הקכלה נקרארופתמ .ז:מערז

מי
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ומר'יוס'חהיוחבייור' ע2מעאלברביור'
2מעגאטי
בנו של ר'יוח:ן בן ברוקזז ור' אלעוריבו
ל
נו
רשב"י  411שמזון בןאלעור ור' שמעון בן'רידה
ור' ע:ה4ע נן קרחה וסומכוס ומלימו ואיסי נן
יהודהור'ראובן איצטרובליוז,נןבןסנזזסור' פדת
בן הויר .וחבר
ור'יעקב אעט כפר חטיא
ור
'"קכיא שנים אחו
ו
המשנה שנת אלף וההקמ"פ
החרבן ול'ק לגמכורות .ובש הכוורי סבוך ש רב
טימואלנןחסני כי נשנת הק'ץ לשטרות שנתק"נ
לחרבןבית שני הו :מנור הטש:ה ולא מזיראלי,
ובשנה תק'ץ כחב רב שנזואל בן יפני פוסףם
חתנאים ושלח החנמיםונן נהב ר"ח ,אנל יוחר
נראה שהוא ק"כ ש:הכי ר' עקיבא אהר חרבן
הבית נ"בנטמה וקרוב להםכ,ת ר' עקיבא ובוביונ)
נולר ר' ע;ורה קרובלע' שנה כושנחתם הכה4נה.
וכון הנראה למעלה כשבע-ך ר' 'הושע בן קריזה
לרכ' 10לאהאריךרבי ימים רנים ,וככר ירעת מ
ר' יוחנן היה חלמיד לפני רבי כדאוקא בחו4ן
מיאה לרבלפני רביוקוק'ן כימומע :למומקץ ,וכן
אטרהרב עצמוכיו'יוהנן היה תלנרר קטולסנ'
רבי ףוךע:יה מחבר תלמוד ירושלמי לש' שנים?
ובשה הקבלה הסכימו כולםכי כ,הר''וחנן אוזר
שהע :ראש ישיבה פ' שנה ש:ת ד' אלפים ובז'ץ
ק)זהחאר' ,שמם לחרבן הבית .הנום יתברך וית'
יבנה אותה נמהרה נימ':ו אמןאמן.
3עב1ר שצרץי מאד לוה הספר מה שכתב בש
הערוך שאלת מר רב יעקב החברבןכיר רב נסים
אשר ממדינת אלקירואן לב"ר ז:גדול 10ל ארונינר
רבגטרויא ר4ה 4יש'בת גאון )צקב ,ולב"ו ז:גדול
עמיבת גאוןיעקב בזו
גטלאדונינו רב האיי
א
':
בח
ישיבוהוכך.
השאלה נכהבחץ;כאן]
,1פשאלתמ אית נפירושי דגבן כל רב כובבל
וכל רבי כ,ארז ע2ראל מאי טעמא קצת ה:אי
לאמורא' בשמא גרדאכגוןשמעון הצדיק אנטיננוס
אע 4סוכו עסינן יושריוסיבןיוחנן אמוראי ,רב
תממואלאניי ורבא .ומקצההק נשסרביכגערבי
עלובא רב'יוסירבי שטעון ,ומקצתהון נשס רנ
כגוןרב הונאורב קהורזז ,וכ,מצתהוןבשםרבןכגון
רבן?מליאלורבן'ות:ןבןוכאי וןאיכמו ששטעהכי
רבי נוחככמ א"י הסמונץ שם בסנהדרן שלהם
ראמרינןלענץ סכרכות וקניםרסמיכין 4היקרולע;
רבי רהנין לע :רשוהא למידן דיני קנסות ,ורב
כוחכמי בבל הסטוכים נען'בות שלנו ,והדורית
הראשונים שהיוגרולים כשורלאזי
ו צריכין לרב
דנ; לא ברבן ולא ברבי ולא ברב לא לו,ככ 4בבל
י ,עישץהלל עלהכובבלולא נאכטקז
ולאלו,ככהא"

ספריוחסין
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רבנות בשמוזכנבאיםהיו חשובס אותםעיימר"
חג*ה:נעו לא עלה עורא מבבלואיןטרברבין 4רתם
עם אוכרת שטוהקקם ולא שטענו כ' התחלה
א4ו פעראיסמרנן ג0לשל ההעורבן שכזעון בנו
שנהרג בחרבן בית שני ורב"ז גלן נש'אים ,ואף
יבי די;חל הסכומס כייהה טעהר' צדוק ור'
אליעזרבן'עקב וסשם הרבר מתלכףדיריל'זולהלן,
וסרור בפ' הכל גרול כו.,ב רב' גדול כורב' רבן,
גרזלכ,רבןשג,ו ,ולאכ,צינו אדם שנקרארבןזזוץ

י

ק הנשעוימ ,ואע'ששמפירשבסוף מסכהעדויו'
הוספהאבלשון החה כף שממ לותלסידיםוולכרד'
תלכ,יר'וקוריןאותו
!עלכ!'די'קורין אוהורב;נשו:בזשי
רבן ,נשתבזצאלו ואלוקורין אותו בשמו ,אעפ"כ
לא םצאגורבן אלאלנשיאי' :רבןגבל'אלרבןטומעון
רבן יוחנןבן זגאי רבןשכ,עון בנו רב'נו הקרוש.
רבן בלשון ה;ה
ואע'ש ש:קרא ר"'הנשיא ולא
אלא רב'נו ואעפ"ככי:ה שמו .וכן אמרובי אומר
ףש בתנא'םמי שקרמו'ן רב בכוקוכווה ירוע'םכגון
רב אבאאכ,רבשבועפ'ר'אליעזר ,רב אבאאוכ,ר
בהודאזז !עחלד; וג:וף בברכות ,רב אבא אמר
נצאלתי את סומכוס בכתוביק .אבל כזך אחד
משנידרכ'ם או מ' שזה עיקר שמו כגון מר בר
אכיכור ,וכור בר רב אטוי ,או שזה הלק משמו
כגון ביר קערעוא ומר ינוקא בני רב הסדא אלו
דרךאחר .ודרךשני ראטיגליות שבבבל וה:ש'אים
והכ,עחהד'ם לנסיאות מבקע רור בגון ביר עוקבא
כ,ייוח:א ומר זוטרא ,ויש כ,הס שמאדצין את
שמוחםכגוןהונא מריהודה מר בר מר'מר אטימר
רבינו:מכוואל (מו;לכרריוקוריןלו כורעיכ,ואל,
וכ,ב'ת רורנ)קור'ן 4גתו רבנא נהמא ורבנא עוקבא
ברבר!היוה ררב האבורינן אדבריה רב זזסרא לרבנא
ומקבא ודרש ,אבל רב שכו;בתי כי הוא בררוא'ן
בשמחעס לא רב שכוו אלא אבא שמו ומפויש
בכמה מקומות מן ההלמוד דהא נזה נשאמר]
שטואל לא 'דע אכא וסנר אבא ומושי 1באלו.
ואמרנןנמינ'ס:יק אס' ברח:י אמר לקזר'יוחנן
מאן רשסירראבכבל אמר 4ה אגאאד'טו ,אמר
לק :אבא ארעאקרית לקהנוהירנא כר הוה ההיבנא
אחור'געבע עשרהשורץאחור'דרב ורבקכויהדרב'
ן ז.קוק'ן רנורא כ,פומקה דרב לפוכרהדרבי,
ונפרי
וכ,מומקהדרבילסוכוהה דרב,
אנאידע:א מאן
אינון אסר'ן ואה אבא 4ריכא קר'ת להה ,אנל
ל';ריה.
שביואלוראיכיון רהוא רישא דאכ,ור4י
ומשוםרכולהי עעמעוה לא (ץיוה רב %א אסתמ'ך
י הלכך רב הוה מכנ' ל'ה
ההס דל'קרי רב
לשמיה הכי .הממואל מבני אריוך ושבור אבל

נייא

איא

וית

י

כינוי של רבכות לא ,ואביי ורבא;טכתבתיהריח:ו
מפרש'ן דאביי נחכ,ני שמו וסמרשא בכמה
דומזק; בגמראונ;ךשי רבנן דבר אהוהי ררבה בר
בר נחמני הוה ותלמ'ד'ה ,וכיון שהיה שנו
נדעמני כשם אבוהי ררבה לאהוי קרי ל'ה בשנ)
נחממ גשםאביו אלא הוה קץ למן אמי נלשון
ארכ,ית כאדס שקוראאבי ,וסליקליה אב" בשמון
ארמי המ  ,ואיצ"והיו ההכמים קוראיןלו
ש*
ורבא אבה ואבאשמותיע כאשר הוא
הבי .ורבה
ברור דאמר רבנחכ,ןרציית גיה לאבא אכל נהמא
 4שבואש הכלהסימן הוא
בהושי(ף ,וזה הרי,
לרב ולעמנא קל'לא ,וכן ראכף בר זזמא אמי שמו
ופסורש בתלמור בככ,ה מקוכוות היינו רשמעגן
לקק לאכה .וכןאבין אח' והרבהכן בתלגווד רבינא
אבינא שמו רב אשי ורבינא סווו הוואה אב'נה
לאחרקהם ,מאהפפי ולא הראב:.א .וכן כל כיוצא
באלו כגוןרד,בוה רב אהבה הוא ,וכ:ק רפרם.1,ש
בתלכוור רבים דמסרש בססה'ס אמר רחבה אמר
ר' ה;ורה הר הב'תחטיו כפול הוה ושגזז רא'סהפק
ליה רב ההודה אמרה אורביק:ודוה אכורז?,ואכ!רינן
הכייאיתלן נמי חרמיניק:ו ע"כ .בסמ"ג מצות
צ"1אמרי:ן'2רושלגוי שראש :ול!; שבבבל נרול
ן הזכרים והנש'א
כיה:ש'א שבא"י לפי שהוא כ,
מהנקבות .ומסקי:ן שהרשות שיהן הנשיא א'נו
מושל אלא בא'ק אבלבבבל לא.
בספר קבעה החסיר שבנרבו:ה שה'14
בצרפיז ביכוים קרכווניס שלזז
קרלוש לכולך
בבל(מישלזקלו כוורע המלוכה הכם משבפו ק;ודה
ו;;ניר כ'נרבונה
ושלה לו רבי כ,כיר וננלו
בעת כבשוה מהמממע4ליס ושהלויאטיוזרעו ראשיג*ות
ושוסטים והיה שםלגאון רב נ:ודרוס הנששו מורע
רבי כ,כיר וכן כערעו ר'קלוניכ,וס הגדולו,הקז ':1

י

טינוה ווקניזקבן וקכג)וע)כוו ר'בוודרו;ם וד;וא חככז
זפ'יפון ועשה אזהרות ועשה פובותישראל והניח
בן חכס נרול מרנא ורב:א קלומביומ הנשיא והוא
טדדגוחי ובהורו.צא שטו בכלי;טראל בכל הארץ
וכיצר אהדר'ב~וררוסבןאחי ר'קלי'.יב,ונ) והגדול
אשר נזכר שנפשר באיפו'א ואדע-יו ר' גושה בנו
הכם גדולועניו .ובומנים אלוהיו נשמעין ראש'
יטרבותל:או:ים שב:רבו:ה ככוו ראשי יש'בות בבבל
לראעו גולה הראשון ר' יעקב גאון בר' משה בר
א'2ן והרנר' יהודה בר משה שקנלכורנינו גהשום
ורבץ !עורה בנרבונה .ובעל הערוךערךר:4ד אמר
זרבינו משה הדרשן מן קריית נרבונה שנה ל:ו
בצ'צ'וה קצרא שו'ה והוא שק'ל ליוה ס" הכובס
עס אלוהו;וט.ן משסה הבגר ודוא לוקהם ,ומנד%י

מאמר ראשוו

הלמיריו ר' כ,שה העניו ור' משה בר יוסףבןכורן
ב דב '!:ז)ק ,וכן כוהלכו'ד'ו
לויבן ו;הב אחיו שלי;ר
ר' אברהם בר יצחק הנקרא אב ב"ר .וכל .אלו
הרבו חורה בישראל וכל זקככוי נרבונה והכמןלונ%
שחו ב,ימ.הם ,ומנדולי חלכו'ו.הם היו
י
דהרבר' זרחיה הלוי בעל המאור והרב ר'ה
ללם
או
רש
כו
בר יעקב ורו-ב ר'שכ,ואל בר משה והרב ר' שמואל
בר דוד ווזר' כישה בר קקורה והר'יהינתן הכהן
והר' שלמה ,אנל ר' אנרהם אב"ד הוא הגדול על
כולוםכיו;סייג בעמיבה ובנוניכ :והוא עשה ספרים
הרבה לב)ור כל ספק בפו-ופו ובפסק הלכוז ורב
כוכל אלה החכמיס ,וווד היו ננרנוסה חכמים
גדולים ר' שלכוהבנב:טיח והרב ר' מאיר בריוסף.
:21צרפתיצא אור גד %אשר לא יצא ככווהו
לאור העינינז וזזנפשוח ,הוא הרב הגדול הזקכוד
רב.נו שלכוה מכוחוויש בר' 'צחק לץ הואקבלכ,ר'
גרטעם והוא פיהט כל החורה ונביאים וכחובים
ואיבעה סדרי גמרא אשר יררץ כל קורא בו ,לא
ו;ניזז דברקמע או גדול שלא ביארי ואהרי צאח
פירושיו לעולנז לא ה.ה רב וגדול בעולם אשרילכוד
וזלכה וולוזם לאנוזוו כהם בכל וזעולוםלכל גאון
ורבישלוםי"י שכרו .ואזזריונעניבניבחי של הרב
זזזר' שלכוה  ,והכז רבינו שכוחול ורבי:ו הם
מרומרוג בני רושיש ר' מא.ר בר שטואל שה,ו
גורסין שהא סררי ב)ד צ-ציח לשון ,והם היו
רבניסבורבישים חורה והעמידו הלמ'רים הרבה,
ומכל צרפח ואשכנו ופרובינצה באים לפנק;ס
לשחוח מימקזם .גם הם נהנו סי' מסכהוח
והלכות להום.ףולהביןי פירושי זקנם וש"י ,אך
אחרו של רש"י לא היה כח ביד רב וחכם לסויש
פק-ו7וינז אז]ריםלפ'כיהכל כוכ,קור זזככוח רש"',
וכויכרו שחו כל הבאים אחריו וחס ושלום אם
כרשראל מק-ושיו קיזק-וזז וו;וא
נשחכחה
ר"
כח .בכובא התלמ 1דל:ג'רדבינו
ות
תש
עבד דלא א
שמואלהלוי המעלוח ש:שאו בהםהשיבת סוריא
עלישיבח פום בריחא; בואשונה לא היו ממנין
ראש ישיבה מפום נדיחא אלא מב"ין מישינת
שחא ראש קעוהעיהם ,ובזמן שמחקבצ'ן ראטר
גלוח וראטי,שץבחבבל ,ראשגלוח יושב על הכסא
וראש ינויבח פום בריחא וסישקו סהרגמין עלידו
וראש ישיבת סורא יושב כושמאל וכש:כנסין
ראשי קם'בות לסעודת מצוה לאהד מבגי ראשי
גליוח או מבנ' ראג)י קשרבוח ראש סורא 'ו)חיל
למ-ך המוצש וכן ברכה המוון ,ואפלו ראש
יערבח פוס ברו]א ~קבן ע' שנה ,וואש קעיבת
סוואבןכ' פעההגדיהתמידלסיואין .דבבואם
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יבצאחם ראש עמיבח סורא קודם ,וכשעצגרו כחנ
עואלה או שלום אחד לחביו ראש עצ.בח פום
בד'הא יקרא לראש עמ.בה סירא גאון ,ואימר
בבהבו יחקריהדין דיתקא קוטי גאוןורבנן דסורא.
וראשהד.ן דיהקאקיכהרב:ןדפום בד'הא .וכשיקר'
ראש גלוח בססר ההלכוור ראש יסרבח סיוא
מהרגם על 'רו ,וראש 'שיבח פום בריהא יושב
ורומם ,וכשיפ:ור דאש גלוח לבית עולכוו חעיונ
הרשאוח לראש יש.בה סורא!אין לו לראש ען.בח
סום בריחא חלק .ובראשו:ה היו לוקחין ראש
ימרבת סורא וסיעתוש:י של'שיוח בכל החשורוח,
והשלשיהלרעוט יערבת פום נדיהא ולא רוה להם
ד' מעתה העהישיח עד ו~הסכימו ראטר הרור
לו;יוחחולקין בשוזזוה,י לו;:ם לוקק עדהייכ) הוה.
ובמועד קטן בעברר מוקרא בשוק עםבני אחיו רב
ורבא בר ח:ה נה3ר' חייא נוטוהא שעמיים זם.
בראמויה רבה פ'ויוכיר ~ו,יהים ~צ] נח ובירושלמי
פ'ויתי יעקב ,רבינו הקדונן
בכתובות ובילכודני
הוה ענוהן סני.והוא אמר כל דיישילי בר נסז אנא
עבקר דזוץ כיכזד; סן:נטוו בני בתיוז 4לוקני שירדו
מנדולתם והעלו אוהו ,ואי סליק רב הונא ויש
גיותאלהכא אנא קאיםכוקימוי דהוא כההודה ואנא
מנניכין ,הוא מן דכרשויא:אמן נוקנחא~ ,לץ
ר' חיא רבה והר' הוא בא נתכרכטופניו,
ברא ,נסק
ארונו בא~ל'ל פוק זזכוי כואן נטר
ולא אשכח בר נש :1הג בנמשקה נז.פוחא ל'יום.
אמרר'.וסי כל אוהול'יום דהוהנזוףאלימ לרב
בר אחחקןכלכלילאי דאורייחאאליןו;לבו)אדבבלאי,
לסוףל'יוכוין אהאאליו;ו ז'ץ בדכווחיה דר' היא
רבה אצל רבינו יהב 'דקז שיה ואיחסי ,וכיון
דאחאר' חיא לרבי איל מה שינך עבד שהמז
חושש בשימו"יג שנה אמר ל.ה כושעהא דיהבת
ירךעלי ~'חסיח אינשכרח ,פירש הערקי חורא
נשמהו כלוכור נחרפא ,א"לליון אנאידעמהי?
כיון ששמע רביכן שה:ה'ג בק] יקר ומעיל ליה
לגאו אכ'ךלור' ישכועאל בר' 'ו()' ולפניב) כוכונר,
א"ל זק"ו לאיעשוזכן בעמראל ,רבינו וזוי כוחני
שבחקז דר'ח.יא לר' י:טמעאל בר'יוסי~לץיוכ.א.
חד חמתיב.ב% ':א איחכ:עא מקמאי ל? ואית'ו
לא איחנ:ער~ו מקמאיא'?
במרחץ אמרליה
ן ששמעכן מסר
מסחכלהייחי באגדה דהלים,כיי
ליזז ו;רין חלמידוי והוו עלין עמיה לאישונא פירש
השיך כמו באעעון ללה חשך כלומר בחרר של
כ,רהץ שלאיהיה עומד עזיד ומעשה וה בפ"ק
דקדושיןל' 1א בגמרא כלכ:2,וח האבעלהבן הוה
חיאיחיב ב' מסוחאפ" השןך מסוחא מסחוהא
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חקזמובלעת והש המרחץ .ווש"יפיוש מסהוחא
מרחץ כרמר1זם רדדזץ ואסחי והוו עאלין עמקה
1114נא ישהי ותוו 1נפשיה ,ועור סוםבפר'
חקשח אתאאלק:ו לץ עםייב'ל לקסיה רר' שמעון
בנן ו1ןהוע אלק:ו ז'ץ שהוא גרול הדור אמר
ליה ר' שמעון אם נרארו :הקשה ביכיולית הוא
כרא' לכודכר 4ב1י ,ר'דעקיה בג1םר'ירנוק :כן
אמר ר'שכועוןבן יודוא'אי בעי אברהם מקרנא
ב מגבי ער כ%נא
וכות מגבקה ערגבי וזצאסרי
משהקא ,וא' לא בע'יצמורף אהיההטרלוני עמי
האנן סתדמן טן אנרהם ער מלנא משיחא ,רבי
ד1קהה בשם ר' ורכרהכן אמר רשנו ,אץ העולם
חסר כושמ1הצדיקי כאברהם תלתיןאנון איא
ובהחד'ןמנהון ,אי עט1ים אנת אנא ובר'תרין
מנהון ,איד' אגאובוי וץץמנהון ,איהריןאנון
אנא ונהאנע 14 ,חד הוא אנא הוא .בפר'ויהי
ביכף אטרטל פר'בו"ב מששה בר' אליעור שהיו
אויו חורשים במע1ור והוא בהר שלה פיתו
ונשברהלנויבתו וברדז חהלך לו אצל ר'יוחנן בן
וכזווהיהאוכל קוווית ארמה עד שעלה פיו ריח
רעפי'העדיךקיוזית עפר אדום וכן ההא בפ' ה'
דמעשך שני הלכו ואמרו לריב"ו אמר לו כשם
שהבז1ש ריחפעי ש התורה לךק:יה תלמורך
הולךכ,סוף העולם ועד ססו ,לאחר ימים עלה
אביו לנדותו מנכסיו ומצאו יושב ורורש וגרולי
מדינהיושביןלפניו :בן צ'צית הכסת ,ונקרימון
בןגוריון ,ובן כלבא ג1בוע ,א"לאביו לא עליתי
אלאלנרווזךמנכסי עכסרודויכלנכסי מתנה,
א שווה הנ) לאח',
דיי ש' הס הרםאימ
מאחד שעשז:
ובויקרא רבה קודם צו את
צרקה ונשברהרגלפרחווכוצאטטמון אמרלטובהו
נשברהרגלפוזזו .בסוף הקרא רבה אמר ר' כ1מון
מפני מה משביעין בס"ת ומביזז'ן לפניו נודות
פוחים לומי אתמל הקק מלא גידץ ועצמ.ת
וענטרו רקן 3ך הגשבע4י(ך סוף טרוצק ריקן
מממונו .פרקו' דרסאי ירושלמי ר'יוחנן אול
לחד אתוא אשכח חד ססרא אשדמוס פ' חולה,
אכד להט מהו נןא'ץ צחם אמרליה
,
וכוה אס 0לאנת בשר ודם כך מ4חאכת הקב"ק לא
כ'1/דתנן במלאכת בשר ודם לא יהשוב לאכול
אפילו גרוגרת אחת פ 4לא ימנע ,ובסוף שביעית
יךשלכראכ,רר'יוס' וזה רבר הרוצח הרה אמרה
בר נשדתני סכלא א' סי' מסכת אחה והוא א%
לאהר וזהון מוקרע ליה בנקהרתיןצריך למימר
להוןיזרא מכלא אנא חנים .נתנ הרמב"ם בסוף
ערויות ותתבונן האיך בורחים הכסים כלשין הרע

ח"ו

זי

%י

י

איין

א0ורי

אע"םשהיו יודעיןשתי הכעיפזזתזכר השסיקה
בשמה ואותה 0והקז פמולה לא סירוזג!וה .וכן
כתנבסיף אבותר .חננקזבןעוה1וץאינו מהבהת'

אלא סיום נאה ,ונהנו העםלושמרו בסיוםרמיק"

לסישאין אומריםקדיש ש המשזה אלא ש האגד'
דאמר מר ואמן יהא שכףה רבה דאגדחא .קיוב
לסוף פ"ק דקדושע אמר ר' אלעורברבייו0ו משום
ר''וסיבן דורמסקית שאמרכהאום ר'יוסיהגליי
ר'א,שר הגד %בפן
ומשוםר'יוחק שאמר משום
הבונה תנשו אמר להם ר'אליעור לחככרם חזלש
סטדא הוצשו נשפים ממצריםבשויטה שש משרו
אמרולו שוטה הואואיןמנשויןראיהטןזע1וט.4
בן סטדאנן פנדירא הוא אמר רב חסרא בעל
סטדא בש פנרירא בעל פפוסבן קהורה היא אמו
ס)רא אמו מרם מגרלא נטרא הואי כדאטר בפום
בריתא סטראה מבעלה.
הי2וספוהאומרר"ןדאין זה ע1ו הנוצףדזשז
בן ספדאאכורינן הכא רהויבימי פסוס בן יזורה
רהוהבימי ר' עקיבא כדמוכח בם' בתרא דברכות ז
יהושע בן פרחקה כרמוכה בפיק
וה1ו הקהבי
כי ,ור' יהישע בן פרחקה דיה קרים
בתרא דסוכיה
כוובאלר' עקיבא ע"כ .ועוד אמרו התוספו'סווא1ז
מרים מגדלא נשיא אינה מרים שבוטן רב ביב'
בם"ק דסוטהע"כ .ואני אברהם אומר כי כתה
שאמר ר"ת לא נהירא כי ססוסבן יהורה שאמרלו
ר' עקיבא טודוה חבם נדולוכן החא בפ' ד%קתנטו
כה1מו ב' דרשות ,ועודויהקה הכם חשובבעיגי
המלכים והיה נווב לע1ראל בעבורו כג!ו ר' אבהו
אומרבברכותשו:יה שםבזמןהרינתו שלר'עיבא
שר' עו5בא מת בן ק"כ שנה ונמה ומנים תאים
קודם מבשור' אלישר הנדול רבו מר'יקיבא ראקז
לחכמס מבנו של ספוס המנונה לו שהיה מספר
ר'אליעורלוקככו'ם כ,כוה שקרהבומן הקדוםלו,
וכפי דעת הנוצהם היה האע 1הוועבומן רבי
אייעור וכן נראה
דע"ו כ' ר' א*עור דגר
בו
עםיעקב הלמידו 'ש
"נוצרי וכןאני אומר טהם
פ
'ה
נ' ,א'בביתב',
שלר' עקיבא
והל בזמןדויגהי
כמו שאמרו התוספות במרם4גית פפוס מנדלא
נטרא (ןהןב' ,ובסוף גטע פפום בןיהויה הוא
עצמו שאמרר'אליעורובסוףפ' ר'כיתות מצאהי
לוש"י מסנים לדברי שאמר בן סטרא ההא הז1ש
הירוע הנוצהוכו' ,ותלאוהו בלוד בערב פסח.
ועודמפוחי בירושלכף בפסקים בפרק אעמעמו-ין
רבן רמא בן אחותו שלר' ע1מעז %שנשכו נדה1
שבא 'עקבאיגמ כפר סכנא לרמאותו בשמו של ע1ו
.גן טנדירא .ועוד מ1שה אחר בירושלכף שס בר

מאמר ראשוו

כריה דריב"ל הוה 4ה בלעפי' שבלעניכ,א של כרם
או נחש אתא 4ה גו' ולחש לקה נשמו דעעובן
פנדירא מרנטק אמרליה מאי אמרתע5ן א"ל כלתא
פון א'ץ הוהליה נאלוניית ולא שמעיךאמלתא,
ונראה מנאןבסי' מה שאמרתי .תור נראה שאם

עשה לחשהנוי עלקהוריואינו יודע סה טאיוסר

שהוא מוהרחוץ אם הוא'רוע שהוא כהן ארוק
בעבורה זרה ,ת:כולחש ואינו יודע מה שאומר
ןשרי %קחו .ואדשי חז
אבל שמשוופיו כרדכי
מצאתי במגן אנות נחלק הב'בם' ר'שהארץ -מאד
בחה 441מר כד0ץ ,וש סמוס אמר שהם ב' או
טתעאריךימיםדיבה ואני אומר אין סימכין על
הש .בםמ'צ  1"2ו4שמר ר"ת שב"ד שגדול הוא
נשיו שבוו"" מדאסר בס' זה בורר שש5ח הנששו
י לראש גלהשננבלעוקבןהבנלי קכלקרכונא
שבי'
ואכ,רירמקהאזו
שי את הררךדינת:ואתון
י
ב
ע
ה
ואי לא שץית השיאתקו ויראה קימסו בנובריא
ופיחןואי לא-ציתאי אמרלב"ד הגדו 5קאאזלינא
בוהדי הב כח לראש גולה שבבבל לרדות בשבכו
סוס'סן הנטרא שבאק ,ודוקא מפני שהגשיא ההה
מוטלג בחככ,ה אבל עתה נרוא ב"ד ההלכרר החכם
הגרוליוהר בחכמה ובמנע כדאמר בפרק אחרדיני
אחרב"ר טה אחרר' אליעור ללוד,
ממונות
אחרר'כ,תשובן דצשלרוכר כעעכוע שברוכר הוא
סיאינו
ב"ר הגרול שאין למשה הימנו,
ואע'"
שהם חדוש
מענ'ן הספרכתבתי בכאן אלו הרברים
ומונלכתבןבכאן.
י טמעקרוראן נח5קהסליטףממגן
נתברב
אנות אסנם0דיתהנשמה הק לש דעתהסקונלים
ע2ם דק בתשט] הדקות וץ .בתכגט] הינות אין
בכל הנמצ"רםיוהר רקויוו:רץ
 .ממ:ו ואסלו ע2ם
הגרמים השכרמיים הסשומאינו כאותו רקותוזכו'
בכווהו והוא נאצלעל האדם והוא צורתו והוא
נברל כ!הב"ח ת:וא מוכן לקבל המושכלות ולזה
תשמת הנפש ותחרחב באורהיום וחתעצב ותדאג
באפלהכי התו ממע האר ותשמח נדומה לה,
וכבר גתכתי רעת הסקינלע) כ' היא נא'בלת
מהספיות נחשגוח ח5וקים ,ולזאת קראים רוח
ונפש ונשמה כמו טהקדמגו וגם כתבניע :סברת
זזככרישויולנלם והאחרונים וגם רוב הסלוסומים
וגםגוהיא ברשוה סששתימי נראטרתואי"םטוהי'
שסן נתפסת נמקום בהברח ען לה מקוםרבווז לה
כי נפש ראובןאינו ש שמון ומוה עץ  %הקב"ה
סושמנהונשץון,
אמרעוד נחוש השמע ני האנסרם אשר לא
יעררו אלה הההדם הם יוהד סשנילים ויותר
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מנינים ,ואמנם וה הוא נשנערר מהם קודם
רגוגתם אנ 5אטשר סרעדרו אחר ההשגה ועמאר
השלם שלם .וכן החא רברי חכמימו"ל שהרי הם
אמרו חרשונותןוורכרכולובאעלו רכרם ,ואמרו
ג"כ דדקש נודר ונערן -נלוכור סרש לו רכוים.
תאקפוש כזה הוא אם נתהוש קים לימוד או
נהחרש אחרלמוד ,אבל אני אומר שדבמו מצר
השכל שלו אבל,זדין גתלכוודאינו זהכי הוא שוה
בץביודעובבלתייודע ,אבל בתוספיתטי
א~
ארםיח
יכעס
י
ל ],דהכא בערכעבירי שכרם והתם ביד
נכר התם מייף אחר שק5קל סושראבריו כדבישכוע
ההם ,אבל ר"י בפרק החובל ד~קשה ש ני
אינו מרנרני אםחירשו לנר והואתירץנינעינע
לו אומנות והטואין אומנות.
ו ן 9ר בנבואהו"ל דע תצ5מקךושולכי':ע
בענץ חה עניניםיוצ4רם כיכל הקש ספורסע)רם,
והוא כוה שסיפר הושל'א כשיש ס)שסור'
נסים בר אברזזם ספרדי שהחל רוח לפעמור'שנים
סעםבהקיץ פעם בולום ומלאך דוברבו ואת שמו
וקיא אותו
הגע-לו וכתב
חנמהלו ם'בג''רות שלניי
לנתונ לוסי'אניר ש כל
ס5אות
הישל נ'יר מהס הרוא סי'נ'
תה
הל
וע
תעה והיבה וש
ידות שלנייר ,ווה האעמקידם זה לא ההה יודע
ספר כ .%ודבר תימה הוא זה שאץ לרונונביא
שלא היה חכם ואץ הנבואה שורה ולא על חכם
ובחוצה לאדץאין הננואה שורה אחר שנהקרשה
א"י ,וגבואת ק]וקאלבא"י התחלה וגםאין הדור
ראוי לנבואה ולוח לא שרתה הנבואה ש תלכהדי
הלל דגנ) 4רןוז :קום ):לשיו]נר :ופר נולא דזככוות
תןסמהרבהמכרמ בשר לארדה פה
אטר מ" טמים
ש ן שאט יח שר
מצמו אמר להם לט"ת 4
תמה רמט
וה~" 1מ נקץ נעדא 4חת חטר
תשה גחלח ועא

=

י"

יו

ז"י

="

תתיא.

קיר

יק

אשמו 1דה אש
נהנ 1יבזץ מ
נשר ורוחמברביםבסניגדולי התורה רבריםנמלאי'
ודחעות לאקמיוכן כ5ו:גדוליכן אשרבארץ ועושה
ק בשם קורם אותו שם הדורש .עוד כתב רו-ב
ולשהיא ראה איש אחר שמור' אברהםרקולניזו
בבית הכנסת של קולניא
אשכנוי שההה עוכוי
במערב וקול יוצא כננדו נזהמורה משגבי הארון
 :ושיאליןלוכל דבר והוא כ!שיב
שמניתין בוש,
ואת:וקול רורשגוה שלא יררושכל חכםכרשרזול.
וחה אכרהם הק :אומר סהער,ו המרבר דיא
איהוו" 5תעידולרב ז'לכי דרשיום שבת בפני
רבניםגדולינז 3פרשון וקה' ניום כלות כושהודעירו
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כלו)-יבנינזשאיןבכל האוץ כףשידהן כמוהובכל זץ מה ואסך שאסור לבא כעד המ%ות ש חנם.
בילמדנו פ' ואיא אמר ר' אלעור בן פדת
וה הוא תימה גר %ואלההענינים ר~נתם עליי
י כאשר שמע למצרים ה)לולקיטע צור הוא רומיכל
שם וקצתם ש 'ריאלה:וז"ל ,י:פ כ,הם שי
עוריםכי לא ירחוק שדהערקם יעשו בכיוצא בוה .צר שנמקראחטי במ~ות הרשעה הכתוב מרבר,
א יוסף סורא וכלצור מלא נחמי הנתונ מרבר .ובפחשת בא
וכבר אמרו דהנהו גזבשמעהאריימ
אמר'(הו ,וכבר העידו כי ערבי אהד אחזו פע-
והק :מרבר בלשון העלגים ,וכן העיד וה אעש
ראוי בוראה אעמאי אחוו שד וקירא פרשיות סהס'
שלהםשהיויורעים בו שלא היהיודע אותםעכ"ל.
ואני ראיתי בשלכינקה הרבה מאלה הרברים
אבל הקול שאימר ששומע'ןכנגרו וה הוא תחנולה
שאניואיתיטי אהר שהע :בבית %א הע :מרבר
והימשימעץ קל אחר מהגג בבית %א הע :טם
אעפ א' ובזלומות רבר וה החכם כ' להווק נח
הדכמוןיע,י
רעל המתעס;יםבשאית חלום בהקיץ
י אותם רברים המרובהם בשאלה ה:הזק
כי שיר
ו:כחותשליכונו הכוו:שבו :ויראה הרכרים הנשאלי'
כמו שספרלואביו אוכיוקנו היה גמואל וכ!פרבע
לו רברים אמיתים בהקיץ .וכן רי,רנו 14פילו
כ!נשח:ינווכןכ!י שהוא קרובלכ!ותשיחחזקהדכרון
והרבה כעהמצינו בהלמור ויאמרובפיעת סטיותם
רצרקו בהם כמו שמואל הקשן ורבינו הקרוש
במרוש קהלתכווב לשכ!וע גערת חבם אלו הררשו'
כ41רש שומע שיר כס'לים אלוהתורגמניןוהחזנין
שמוכיפין ש קנע התפלה ההיית וק למקןי,:
מעשה ברבי ור'יוחנן שהיו בסתח טברא והיו
שם שני אצשרוג*ן וראו ש:י ע:ודים יוצאים
למלאנתם ואמרו שנתשנו:מכן וזערו בשלום אמרו
ו כבר באו לשלוכ) ן
ר' ימר ור'יחנן לאצכורונלי
אכירולו)::כ,ה :נטומ:ם א"לקרינו ק"ש וההפללנו,
אכאיול:,נ) ה:ודיכ ,אתס איןאצנירוגט מתקינון
בע:והםהכי אומר ואתה לאכןנתן י"י פושת
ק הנ' ממגן אנות נר שם כהבר'
שופטים .ובחי
שמעון רוואןו'ץכי הרמב"םז'ץ הפרו על מרותיו
במה שנהב נסרע נסשפטיהנוננים שהםהנלונו'
%אידהנן רעתוז'ץ שאכורו מ %מחניםויש כעל
לישראלורי1מראין ס7 %עמרא 7לא הכהעמ שלא
יהקע אמה שהשם יחבוך ויתעלה מש:ה המל
מפני הזכותוכן אששר גמהבחירה חבשל הנגור.
וכוה שאינו טרק ממשיגורו חכמי המשפש
ה"
מפנ' חסרון הדגמגה או מפנירצון האלו:י .וכבר
אמרו כ!אשר ולאכל אשרוכן כשהחמה לוקה
וכו' ,ומה שאמרו בתלכ!ורכי הממ)שים בכוכבים
הוא בכ %נחש לא נאמרעל ואח החכסה אלא
באותן המנחשים שאומרים פתו נם5ה מפיו צני
הפסיקובררךוכיוצאבוהוכן הוא רעתו של הרמב"ן

*

.

י

י'ל

אל פועה צור כלא בצור המדינה מרבר וחסר
במלכות הושעה.
בחדש אדר כתנ ר' יצחקרמן ענוכי ענו
נחרבה בשנתחכושיםלפרכוהמנדוגוחסידי עמראל
שם בר' מקהית ב"ד ,ובטינת ס"ה הע :וה ר'
יצחקרסןעכובנבאוהבוובואלע:ונשלמעכוונשנ'
ש,ז עצמה נא לס%עץלה .ומצאתי נספר דברי
הימים ס%ו לץ סר' יצהק רמן עמ הוא שעשה
ספר קבלי :בשנת ה מל אך ונהרבהבומנו עכו
ונשבו כולם בומןנןננו סל דומל'ן ונזמןבןר'
רודבן אבוהםנן הומב"ס"1ל ,ההוא דלך לסמרר
לו;7ור כיצד נסצא טמנו ססר הזוהר אשר עשה
ר' שמעון ור' אלעור בנו במערה אשרי הזוכינ)
ליאמתתו ,באורויראו אור ואמר' לאמתחוססני
שוייף מקצת אשר זייף ,ואמר פקבל כי נתז
שנמצא בלשון.חשלכ!י האמץ כי הם רברי ר'
שמשן ואם הראהבלטיון קדגש האמן כי אינם
רבריו רקרברי המךעזמפני סור"מפר האמתי הוא
נלשוןידושלטיכלו וו"ל :וכ,מנישראיתיכי דברוו
כוופלאים עמאבו ממקיר הע5יון המיע הכהמסיע
נלתי מקבלת בשככוי"ו ,רדפתי אחךו ואסואלה
אח התלמידים הנמצאיםנירם ר0יםגרו*ם ממנו
כףאין בא להם סורות מומלאים מקובלים מפה אל
סה ~גמר לא נתנוליכחב ונכ1צאו שסמבואיםלנל
קורא טטר ולא מצאהי השובותיהםעל שאלתי זאת
מכוונות ,וה אומר ננה ווה אומר בכה 1נשמעתי
אומריםלי ש שאלתי כי הרב המומן דומנ') זץ
שלת אחעו מא"'לקטלוניאלבנו והבי4עדיוח לארץ
ארגוןוי"א ל4לק:טיונם 5ךר החכם ר'כשש,ץ די
ליזעןהוא שאומרםשיור' משהריוור 4ל חגארה
וי"א שמע%ם לא חבר ושב"'י
) ססר וה ,אבלר'
משה וה היהיורע שם הכותב ובכתו יכחוב ר'
משה ח :רברם נפלאים אלה,ולמען יקה גהם
מהי גר %כסף ווהב רב תולה רבררישוב',ב4מילי
רברבי ואמרכיתיך הססר אשר חבר
ורבי
אלעור בנוויקנריו אני מעתיק להם רברים אלו
ואנ ,בבואי ססרדה ואבאאל
וא-,וליר אשר
לף
הכלך נשס] ואסצא שם
סשה וה ואמצא
חןנעיניוויבר עטי וירר לי וישבע לאמר כה
ישמהלי אלקים וכה יוכיף אם לא הספר הקרסון
אשר חבר המב'ץ אשר הוא היוםבנק:י במרינת
ו) בכ"' במקיט רשב"' כחיכ ב11ן חכם .המערן.

.

עי

מאמר ראשון
היאאו,ה נכואך א 4שם אראך ,וקקי אחר
ישב'*
הדברים האלה מרד ממניולך .ר' משה וה אל

איבלא לשוב אלביתו לארלא ויחלה באיבלא
ויכות שם ,וכשמש הבשורהז:יטב דדהלי ער מוה
ואצא ואמרםלררךפעמי ואבא אלאוילא ומצאתי
שם חנםגרול ווקן ושמו ר' רוד רפאן קורסו,
ואכוצאה דעבעיניו ואשביעהו 4אמר הנתבררולו
סורות סמר ז:וודו שבני ארם נחלקים וה אומר
בכה ווה אומר בכה ור' כהמה עצמו נרר ל'אלי
ולא הסם'ק ער שמתוא'ני יורע על מי אסמוך
ולרברימי 4אכרן ,ויאמר רע באמתכי נהנדדלי
בלאספקנממע%ם לא באליו של ר' כושה ואין
בשלם ספר זחהר וה רק היה ר' כישה
ה~ בעל
שמ הכוחב ובכחו כתבנל 0ה ש0תב נספר הוה,
ועתה שמע נאבזויהז ררך נתברר ל'ן רע כי ר'
כושח זה הק :משר גרול וכווזמא בעץ שה ממונו
עד שהיום הוה נקקו מלא נסף ההנ שנתנו לו
העשיךם הממנס נסרות גרולים אלא אשריתן
להם כתובים בשם הנוחב ומחר נהרוקן כלו ע4
שעוב אשתו ובתו הנהערומו'שיזיותנרעבובצמא
ובחוסר ש ,וכס"שמענו שמת נעיר ארבולו ואקוס
ר וזאת הנקרא ר'
אל העפרר הגרול אשרביי
ה ואומר  15עתה הגיעד~צת אשרתוכה
יוסףריאוי
לטפר הווהר אשר לא 'ערבנו והב ווכוכית אם
תעשה את אשראיעצך ,ועצוךה,ו אתשיקראר'
'וסף זה לאפוזוויאמר להקחי נא מנחה נאה נ'ר
שפחתךהשלח'אותה לאשתר' משה ותעשכהויהי
ממחדה ושומר עורלהלכי נא ביהה אשח ר' משה
ואמרי להרע'כי רצוני הוא להפרא את בתךלבני
ואליךלא יחסרלחםלאכל ובגר ללבהרכליבוקיואין
אני כובקשה ממך רברבעילם רק ספרהויהר א)ר
היהאישךמעימק ממנו ונווק לננ' אדם ,רנים
אלההאמרילהלבר ולבתהלברותשכויעי אתרבר.ה'
אשריענוכה ונראה ה'היו מכןנים אם 4א,
חעשנןותען אשחר' כת)ה והשנע לאשחר' עסף
לאכ,ו כה יעשה אלק'ם וכה עס'ף אס משלם ס'
סרעהו ושכלו
וה הקק עם אה 1אנל מראטו
כחב כלנוה נשכתב ואוכורה לו בראותי אותו כותב
מנלערי רברלמניוכ,רוע תאכור שאת~זמעחיק מס'
ואתהאץ סנורקמח%יך אתה נוחב דלא נאה
לאמרנ' מש4ך
י
ראמראתה נותנרויי יהקל ננ
אייע להם סודי וה
לך ,ויק א4
שכהמל'אנ' מחב 5אעשגןונר4יולאיתנובעבור'
סרוטהכיש0יו ממלגו הואבידה 4רתם ,אבל
עקה טושר עצמש שמויך ספרהוחהר אשר הבר
רשב"יברוחהקודשאני מעת'קםיקנו אותם נרמ'ם
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'קרים כאשר קמנק' רחאות ,אוליכ רברה %4יח ר'
יוסף וה עם בהו שלר' כה)ה את הרברים אשר
רברה עם אמה להשיוה לבנה ולתק לאמה לחם

יה

וטמלהותען פששר ענתה אמה לא פחות ולא
'ותר התרצה ערות ברורה יותר כוו? כשמ)ץ
רבויו אלה נשחוממחי ו:בה4זי מאר ואאנך( או
כי לא ההה שם ספר רק בשם הכותב המק כותב
ונותן לבני ארם ,ואסע מאולה ואנא אל שר
כלאבירה חומצאה בה חכם
מופלא נריבלב
ובווב עין שמו ר'
ולוי בנו של ר'בווררוס
המקובליאחקורה 0מנו על אודוה הספר הההויען
ויאמר אלי רע והאמן ני ס' הווהר 4גמר חבר
רשב',
היה בק-ו4:ל ר' נושה וה וממ:ו 'ערוק ההן
ל4המר טובבעיניו ,ועהה ראה בחינה גדולה אשר
בחנהיולר' משה אם מתוך ספר קרמוןיעתיק 14
בכח שס הנוחנ יכתונ ,והבה'נה היהה טימים
רביםאדויכתבו  4קונררס,ם גרליםורבי'כוהזוהר
גנות'לי א' מהקונרר0ום ואומרה לו מ אבד ממני
ואחלה אתפניו להעחקולי שנקע ויאמרלידוא:י
נא אחחת קונררס אשר לפמו ור4ופרח הקונררס
אשר 'בא אחרו ואנ' אעהקנו פלם כראשון
אשר אבר חאעשכן ,איע' ימים מועטס טקן
לי הקו:דרם מועתק וזונהההו עם הראשון וארא כ'
א'ןביניהם הפישכלל לא תוספות ו4א מגרעת לא
שינויענץולאנש.נוי רברים אבל עופה אחת ודברים
אחריםכאלו הועתקקונררס מקונדרסהיתכןבחינה
'והר גרולה מווונסיון חוק מוה ,ואטע ממא5בייה
ואבא אל השר טוליב~ולה ואוסיף עור לחקור על
הספר הנוכר אל החכמש ותלמל'הם ועד.ין
סצאה'ם ח:וק'ם וה אומר בכה ווה אומר בכה ,
וכאשר ספרח' להם בענץ בה':ה ההכס ר'יוסף
וה:וכר אמרולישאין זה ראיה כ'נוכלניסר שמרם
נות:ו לאדם קונררוםכיאשר :תוב בכח טסהכיתב
יעתיקהו החוה ועצמו ולעולם לא וו:רוקן ממ:ו,
אב,5נקיקו"ןיעהיק וקקן המעתק מספר לספר
קרמון .אמ:ס נרמזדשליענע כ' אמרו5יתלברדים
שראוא,מ וקןישמו ר' 'עקב תלמיר מובהק:של
ר'כישה זה אטר הקה אוהבי כ:פשו
שהיה מעק-
קליו שמים וזוץשסירהווהראהמר חבר חיב
שן
%א סצאה' נספר השלום וה הרכר.
בפרקג'רימא יהושעבן נמ4א עשה ד,נורלות'
של והבומוכיחןאוןזו ה)בח .ונן נן קטץ סזה
4ע ררםלכיור גם עשה מוננ' לכיור שלא ק':ו
כרמיו נפסל'םבלינזל ,וכוינבו המלך עשהכל 'רות
הכל,ם שליום הכפורם של זהב ,ודרלנית אמו
9צא?וו נגרשח שלזהבעל
 .פתחי של ה'53וגם ה'א

יסף גרי

י י

ספריוחסיו
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עשתה טנלא של ח)בטיפחיתסויה נתמהשיג
ונק:ור מהחם'רים שנקגמו נמיםלרלוזות'ו וז?ס של
בו)המת פווב כווח)ב ורףו בפוערי מורח בעורה
ל זזלו נוזכו-ין לשג,ן וע*וום ג4ומר וכר צריק
יכ
לגרבה .סרק ה' סשק*ם ט"ו חמיד'ם טוהיו
בוכע אוד ו4לו
היו
ממומם נמקיש
הן :יוחנן נן ס:חס על החוחמות אחק) על
הסלהות מתתק)בן שמואלעל הפיסות סתחק)על
הקניס ולמה::דא שמו פתחעןשהיז פחח דנחם
ודורנמן יודע כללמיון ונגבירא שהוא מרדכיבן
אדךה עלו)ולי כועהם ,נחונ'4ו חופר שי)'ן גביני
כרוובן נבר עלינעילת שעריסבן בבי על י-ושקיע
בן ארזא על הצלצל הוגרסבןלר עלוז:מיר ב').
גרכוו על כועשי) לז)ם הפ:ים בית אבכוינס על
מעשה הקטורת ,אע"פ שבפ"ג דיומא מוכיר אלו
דהן:ים לגנאי ר"ל בית גרמו ונע) אבטינס הן
משרש ממרא שדם שהיו יודשם מטסרהם אבל
אדע-שירעומעשיו 24ם שטיםוהיו חסירום המכרו
בכאן עםהי'גחסירים ,אלעורעל המרוכת וסנהס
חסירים וכשרם .ובכדף חלה
דומלבעמ הרי
ננע'
יהנש חלות מגיק)ור %א קבלו
ניחאי איש הקו
מט:ו טוהקה חוצה לארץ ,בן אנמיגנום הלה
ננרות מבבל %א קנלו מטנו ,ארסטע הנש
נמיו מסורא וקנלו ממנו .ונפיו דשק*ם מי
טהאמרשהיוי'ג שעףם במקרש הוא אבא יוסיבן
יוחנן אנל חננרם אמרו שבעה.
הכלליםנפייוסף נןגורון כימן ההשממים
שהואריגלבנין ביתשני ) מחתקק שנה א'
ואחרו יהודה ננו ו' שנים חןא הגבור
י
מכבי ונדדג .נסלחמה ,ויונתן אדךו ט'השגנך
ים
איוות תמסעת אחיו  '1שנש טוגו חתנו ש
אנמיונס עם נהו וסלך ננו של שמעון ושמו
ושמו
יוחק ,וזהיוחנן ממן אביו הת טק-
דוה~סהממעוןאביו קואלו לנמ הורזס לכחו,
הה'ףזנן הדס כגרש הד נףעש שהקהבנו'ככ,ו
במלחמה ונא
ר' שנו) ,רך הכותים ועמובני
דוא בענור יום הכפורים לסדת כ' כלך ונהן
הע; ונשמע
נגח הטקדש אל תירא מנ:ק-
נמור ענודחך היום שיבואו לשלום ,וכן אמרו
בלשון ארכרת נצחו
וז'ץג=טה טרצא בת
,טליו השג יסוז %לבטח ונל החנכרם ה2בו
אואי שמףאהצךרעובליעלואכור
בכישתה ובא
ילא כהונה כי אמו ודהה שבומ)
אעו
די הבילגות
והוא הק) חללרקציף המלך ,והזז שם בסעודה
אהן צרווך עשוי שמויו:תן ו"מר לו לא האמין
למרתמיםכ' הם רברו לאלעורש'4וכיר וה ,ורגמלך

יא כים

י

גדי

עי

י

קי

שאל לפרה2ים סהדינו של אלעהר וה ואמת חיג
טלקות כי הפהדשים לא יפובע סות ,שמר לו
ו:צרוק' תראה סוהוא אצוה כוה שאמדתי לךוכש)יו'
ההוא נעשה צרוקי י-הק שהוא הורקנס הזר בר
פיקרא תורת הפרוגמם מות יומת ,וז 4התחלה
הכתות
נ"ו שנה וש טסדש ל-א שנה,והיו
לוג'ב:ים ארסתובלוס ואנסיגנוס וזלסננרר והוא
ינאי ואמרוליוחנן בהלום שאלסכנדר שהקק שונא
אותו אביו הוא יבלוך ,ונשמת 'וחנן

ומי

מי

ארכדעניס שנה א' ומת וגם אנטענוס נהרג
בש:ה ההשו קדרם שמת אריסתונלוס שאיש אואי
מהסרושים שמו ק)ורה ניבא שק)רג ב'ום ההוא
א:טיגנוםונן הק) ,וימלוך אלסכנדרבנוהשנוילו
ר'ץבןיוז)נןדושניכאביו והרג ו'
מהסרושיס
בעבור האתרוג שנתנו בראשו ביום ערבה א'מן
הפ-ושי' ואמר דשיב בחככמםוכן הרגכוןהי)ורי'ן'
מכת השיושים ותלה ח' מאותוקניפרועים,
וחלהמרביעיתג' שנים ומת ומלך נ"ושניםוהיו

אי

איף

בניו קטנים קכלוך אהמתו כי עורוה הפרוטרם
וכיברם מארכי היתה אוהנת להם ועשאתם שךם
ל העם ותתקיים נל מרת הפרושים הכלכה
אלסכנררית ,ובנבוד גרול טלכה פו' שנים והות
כפי התלטוד אחותגוטעון נן שפחוכל ימק)היו
ע"ג שנים ומתה ואו סלך איסהתלוס בסה עם
שרת הצדוקים ,והווקנס אחיו הכהן הע) עם
הפרושים וילחכוו על ירדן יריחו והיתה סלחמה
גדולה ער שברז) הורקנסירתמלם ובא ארסהובלוס
זקני ע2ראל והוקנים
וויעצשרועשללויםרושכלינםק)ונא)וכ'עמי
הק) הורקנס כוץ גדול
ואר):הובלוס מלךוי
ד כן ,וביכרם קהם הקה
אנט
של הוודוס אעןגבור ה2ר
גד%יסטר שהיהאני
אסוה מויעדומלוגה של אדום וג"רה
ען
שהק)בגיר עלק)ם כן אומרים כי הק) אדוכוי
שהיו עברים*שרזול ,אבל כוק~,וונ) )הסופר כחב
כ' הקהאנסייסטרכוורעשו:מט,-ודה שעלו עם שרא,
והוא הסית להורקנס פרצא כררושלםחאזל"כ גא
אנסוששר בעם רב עם
ערב וקצ)ו)ורקנסהכו;ן
וטצורו על ארסתובלוס אחיו ואו בואת המלחמח
חוש) הלכו עם רב בדהודה לכהמים לגור שם
ולעשות ז)ג המצות ,שו הטה ז)וצה לעיר נחבא
זזני המעגלגתוך עםק-ידה ואמרו לו
שע)פ~
בערם לשם יתברך שיתן בים את איסהונלוס
כייענהו הכךם נאשר ששה במטר ולא ר!נה ואכורו
שמ)רנוהו ,ואז הק)כוהפלל שהש~ית יעשה כוה
סלהיה טונ לקטרא ,5וזצשעים שהיו סום הרגוהו
לתוני המע %ולא אחד השם נקמתוויך את מח:ה

יקח

*

מאמר ראשח

יחידימוהורבים ש ים תוני ,וק,י אהמ נן
ידבה הכהנים מש התומה לטח %שיתנו כבשים
למעת לחג המצות ויענו להם סרתנו בעבורכל
כנ)שי ואל %4ף דרכונות והב ונתמ הוהב %א נחנו
הנבטיםלשזן ת!והתסללול.
ק אלהקזכ) שקזטכי
י את העם ברעבגרול
גזלו אתובזדלי ומו-וק-י'
ערהיהו אטת הזזטים נ"ה ררכמוני והב ,ויצא

%4קהם אריסתובלוסוברה הורקנסוא:טיפמרומ:רגו
רבים מהם והארך המלתמהניניהם ונאוליריע
חוק
הוא
שרההה"ני במקום ההוא צומחנלשכי
יוב הנקרא אפרסמון וסנג ,הה העץ לא
השמן
טזוה בע%םכ' אם ביחתו ואםהיו נופשם ממנו
יבשעד0כהיב מת המקוש מ מלף העץ במצר'
ובשאר מקומות ,ואח"נ הויה הב%נות להורקנס
ואח"נ סעםאחיח לארזץעבלוס ,ואלו הב' אודמ
גרמוכל רעה לע4ר %4עם יועצי רוכף שלת בניו
לאטור"ל במ4יזסהיבלוס ,אבל;קכ;לוכ;ה ועקה עט
דררקנס בעבור גבורת אנסוומטרובנו הוה :שלתו
לנגקו ש;הגליל והקזלו כולתכ,וז עם אה 4ששמו
הורקנסבעבורוובעבור
זזוקיזווידגהוועילה
צעקת העם והנשים ובא למשספו הגור בהשזכ,ה
ה4יר ר4ג4ו כו0ורק עם אנששגבורי;ן עמולפגי
הסנהדרן והם והמלך לא רברו ,ואו עבה שמאי
הלמל הלל הזקן סוהקק חמוה לזה ואכו הנה
ימט מום ווה הורדס שנשאתם פנים בבעץפן
וכן הורקנס אשר תכל עליו הוו! עקרנהו ויקבל
כלכותו ,וכן כשהיה הוידס קכון ההנבוו מנתס
ושיעשה רעות ואת"כ
תבח סל שמאי שקזוז
פובותטרב:הבית הכוקדש ,ואדד שכלך התנבא
מלך יווד מל' שנה ואנתן לו עושר
שיו
ש""בעבור והיצא מנתם ונכנס שמ4ר.
גרול וחרלי
ובימ'ם האלה מתה אשה הרה ברומה אשה אתר
כיועצי רומה ויהי במותה וקקנועע הלר וטתתו
רו2דאו הלרויד ,והוא המלך י%יו עמי המלך
ההאשון מרומה ,הה יוליו קיסר שלת להורקנם
זהבייה שלום וגורכ'כלהגוים ע)לתו מנותלביח
ואתר זה הרגוליויו ברומה ומלך בן אויו
אגושטו אוקטבינו ונתנו סם המות לארסתובלום
ן מלנקק
ומח' נשמו מרימה הץחה מחבה ני
ואנסמפטר ועשו שלום במרמה ונתן כלכקז שוחד
לטא-הכישקים של הורקנס ובשו~זן מלך הורקנס
נרע סם המות לאנמיפטרוימת ,ואומלךאגושמו
0ימה ונקרא אקטבינו אגוששו מוסף כנוד
ל %הנלנים ,והוחעט בא למצמם וממצרם
ש לרומה ושם המ~כוהו עידוה
ל
"שרי ,%חוו נתחוק אנ:דגנוס ק ארסנעבלוס

הסי

י

"י

יץ

יים

י

[91

בישאם וכשבא הוררוס

הי

על הורקנס רודו

ראסיהו יקצץ 4ענו
4צטיגנוס בירושלם ,וכשבא הוודום

לבלתי היעז כדע

וי

הל ש

םויוליכהו אנפיגנוס למצרם
ירוו4לם שנפיגנוםסי
רשלת הורדוס והרגו ,ואו הורקנס בבבל ונענךה
טלך מוקודים וכערו מלך פרס תטלת בעבורוונתן
לו עצה כלך פרס שלא
לירושלג) כי 'דךגהו
הורדום ולא אבהובוולירושל'
הוודום ,וגם
י
ז
ד
ב
כ
י
ו
הוודוס הוז מכבר כואד לה %הה 5שר הפרושים
ואת שמאי תלברדוכי הםהיו אה4ריעצו א) העם
0יכאיכו את הורדוסכיאכורו שהוא כמיזלי על
עון העם 0רכלוך וה ולכן כער הפהסרם ,ואהר
נןדדג הורדוסלהלרקנס אע 4צרקונוך כלימע
בצער; כ'כולך ג'זזרשיים ולתםבו ארסתת%וס
אחיו וקח מלנוהןולסקז ג'שנים דושב לכלכוחו
ומלך מ' שנה ולתםבו אנפיגנוסבןאויו ולכדהו
ויקצץ את אונו רנלהן לבבל ולבג)וף ג' שנהנ~לך
הורדוס וידגהו שהקז ארון שלו ושלם לו רעה
תחתכווב
ה. ,
הכלל הע%ה מחתון שנה אחת ,וזודה בנו
ו' שנים ונהרג ,ויונחן אחיו ט' שנה ,שמעון
אחיוו'שניםויהיוג אותו חתנו 0לא:פיונס_נשף
עם גתו ,רמלוך יחנן בן שמעון אשר נקוא
הויקנסל,ו שנה ויכהןבנו אריסהובלוס חחתיו
7מנה אחת והה! ההחל להת נרומלנות בואשו
וקזסוךהכהינה למלוכה ,וימלוך אחיו אלסכנדר
כ'ץ שנה וימת ,ותכלוד ~לסכנררזז אשתו פו'
שנים ובעוה הקזינאיר"ל אלסכנרר ,ואחרקז ב%ד
אר"מהוגיוס בנהג'שנים ,ויכלוך הורקנס אודו
מ' שנה רש נוסתא שאומרה נ' שנים וכוד
אנטיגנוס בןאתיו ומהרג במצרם אחר ג'שנים
למלנותו ,וכלך הורדוס שנה ,ה!רקלוס בנו
פ'שנים וקחהומלך ממהוהמלן אנטטרסאזיו
יסב שמו הורדוס כשם אמו וימלוך'"ב שנהולך
ולכוד ספרדעל אשרלקזז מלך סמרד ל4האתאחיו
רכעז שם ,ויכלוך תתתיו אגרפס י)שני בנו ד'
שנה ובשנת כ' שנה שה אגימם בחרש התמשי
הוא חדש אנ בט' לתרש נזץ'ב המקדש ,השם
יתבוץ''בנה 4והן במהיה ביכרנו ,וביכר הורדוס
קורם שבנה המקדש הקק רעש גרול כי אפילו
בירושלנן נהרגוי' מוקניםונשיםוטף ממימי
עמוקו לא הקז נמוהו.

י

ל,

ישגיה
אא
הכהפפהה מי
ב'
אלשםותתפידי)

שבנ !%דך 5לך
הברורו הקז
מ':ינ

שנת
אביר~-כ"גונתן וגר נביאים ,שלניה בלך שנת
לבנות
ב' אלמים ורעזקכ"ד ובשנת תתקכ"ח
תתי
ה.
י) בס"ע רטא ותתע"ה ט"לותחל,ז
המערך.

וי

ספריוחסין
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מ /שנה בדורו
הכע; ובשנת חתקל"ר הש*מו
רוה צרוק כהן גרול ויונתן וערו ואהיה ה0ילוני
נבי4רם ,רחבעם %ץ שנה אחימעץ כ"ג ושמעק;ו
ועעיו נבהאים ,אביה בנו כלךג'שנים עוךה נ"ג
ועזוא נניא ,אסא ננו כרא שגה וקורםכהןגרול
ועוריהבןעודרח;נני הרואהויהואכ!חננינביאים,
יהה~פט בנו כ"ה שנים יואחז כ"ג וו;וא בן חגני
ועובריה וברנה וקק'-%4בן וכריה ואלעזרבןרודיהו
נביאים' ,ורםבנו ה'שניםקקוה-עי) כ"גאליהיגביא
שבאלו כוכהב אהר שנסהלק ,אחזיהו ב:ו שנה
א וקהושעג) כ"גואלהמענביא ,עהליהאכווו'שנים
מלנותה ורוגה  %זרע המלכות חוץ מיואש ק
ננה שהרקנן ש:ה והיה נחנאנין_ הכוים רהרגו
יואש מ' שנה ונומנו היויהויע
אותה,
ופרקה כהגים גדוליםוזכריה בן קהו'רע כהן ונביא
והרגויואש ובמותו אמר 'ראי"י ויררוש ,אמציה
כ"ט שנים צדקיה כ"ג הושע קטעק; עמוס נבשים.
עוזיהונ"ב שנהיואלכ"גהושעוישש' ועמוס ננקף.
יותםי"ו שנה'ותם כ"ג הושעוישי'ועמוס ומיכה
ועוררנביוים ,אחזי'
ו אוריהוכ' ,הושעוישעיה
וכהכה ועסוס ושררנביאים ,חזקקק כ"טשנוט נרקק
כ"ג ההטע ועסעקהו ומ7ה נביאים ,מנשה כנו
נ"ה שנטההיערז כ"ג 'ואל חבקוקונ7,וםנביאימ,
אמוץ נ' שנים שלום כ"ג חוזי נמא ,יאסרהו ל"א
שנים חווה כ"ג צמניה ירמקה וחולרה נביאים. )3
יהומדם בנו שנים עורי;,וכ'צ ירג!ק) ואוריה
נביאיםהריי'ח מלכים .ק;יכין ראשויהסבן
שנים במלכו והק שנה ח' למלכות נבוכרנצרומלך
ג'ד"-שים יכדם והול17ה1לבבל והיה אסורל',
שנה ער שמת ננונרנצראסרריו לא פתח ביתה,
ובעבור התשובה שלא נגע בנדה זכה שיצא מבית
האסוריטבןנ"ה ש:ה וזכהלננים צדקים ,ואויל
מרורך רו-ש את כסאו משל נל הכלכים וכלכלו
ולא נשאוכיביתרור מורעד"מלוכה כ' אםיהויכין
אחרובגולהנמאוו;יאל בנו 4-6גמגולוז.וכנט!ה:יליג)
גולכוי; בבל
כורש נ"ב שניכ)לוזרבן!זבית ע'
בנוזרובבל והרז
לכ,לכוו; ככל וכות שאלתיאל
פהה יהורה ושה לירושלם בשנה ההיא עם קקושע
בן יהוצרקכ'
,והגי וזכריה ושראוכלאכינביורם,
ועמר ממ -אחשורושוביכ~לכלנילאכתבית המקרש
ער שנת "-ה לפרם ומרי שנשלכוו ע' שנים
לחרבן הבוע בש:ת ב' לרריתן בן אסחרואז בנה
זרובבלהביןוהשליכוו ,ואז)"כ עלהעורא הסופר

וי

וגלותועמווחזרזרובבללבבלומת שמה ועטראד'-4ו

סטילםננו ,ונימיו מלכהיגו'ןניגיום שמלכהין

פט]ה נסאה מישראל שגת אל ותמ"ח וסהו
5ע
חגי זמיה ומלאכי,יאלסכגדרוס מוקדון
שנים וקמואזע-יו ר' מלכים ממורים ומת כעמולם
ועמראישיו ברכק; בנו ,ובוה הזמן היה תלסי
המלך שכחב התורה יונית וכן אנסיוכם שננה
אנטוכש ומת ברכיה ועמר אזיייו חסרקהבנו,
ובימיו הק; ניקנור מלךיון .ענץ החשמונ1ים
מרעומ) שנה א'
שנתריצלנניןניתוטני
וק;ורה בנוו' שנים וק;ונתן אחיוז'שנים ושמעון
אחיו י"ב שנים ויוחנןנן שמעון הנקרא הורקנס
הא'י"ו שנה רך' מ"ז [?] שנה לחשמונאים .ומת
חסרע) ראש גולה ועמראחריו עטעיהבנוואז מלך
ינאיבןיו)קנן הנקראהורקנםווהינאי נקרא אל0כנרר
ומלך שנה ונסטר עמווה ועמדאחריו עובריהו
ובזמנו מת ינאי ומלך איי0הונלוס ננו ומלך
י' שנים וגהרג ,ובזה הומן אומר ההלמור כשצרו
כלכי חשמונאיוה ש זהוכו'ומלך אהריו אנטיגנר
בנוומלךוושרשניםוהרגרעברו הוררוסבןאגריפס
והרג כל בית ארוניו ומלךי'
ה שנים ,ונפפר
עובריה ראש גולה ועמר אחךו שמיה נמ .ויש
נוסחא אחרח נמלכותהזשמוני מ הםק"ג שנים:
יוהנן ושטעוןבן מתתרקל'זשנים ,וינאינן'וחנן
כש שנים ,ואריסתונלוס בנו ו' שנים וגהרג,
י"ו
ואנן'גנום בנו ל'ז שנים ,ואהר הוררוס
י,
) אגרשסבנו ,ואחו-ו
מוגבז בנו ,אבל מוננו
המלך החסיר וממזכיר החלמור כהב רש"י שהוא
מטלנות זששמונים ואמו הלמ הכלנה הצרקת
ואינו איפשרזה .ובוה הזמן גמטר שמעהה ועמד
אחריו שכנק; בנו שהוא רוריוייר
ילקקרכין
בזכוןחרבןביתשני שהוא שנתג' אלפים והתפיז
והיו שנת ק"ם למלכות ארום ,ובשנתנ"ב לחרבן
הבוענדש-בה ביחרוי'א ל'ב שנ'ם[ ,ובשנת]
לחרבןהבית באו פרסאיעל רומה.
31ע 31לראש גולה נפפור שכניה ועמר חזקק;
בנוונמטר חזקק; ונקמ -כא'י נגנעתארבל ככשרח
הוךר ועמר עקוב בנו ונפפיר עקוב ועמר נהום בנו
והיו חכמ'ם עמו שמסרב פמא ורבהונאורב "11א
ורב מהנא ורב ח:נאל ,ונסטר נחום ועמר אחריו
יוחקאו;יובן עקוב וחכם שלו רב חננאל ,ונפכור
יוחנן ועמר אחריו שפטנגו ,ונפטר שפסו ועמד
ענובנו ,יכאשר נפטרענן נפושרנהן במעי אמר
 )1בס"ע תטא יהוירב )2 .בם"ע וומא ווהושסט .והואנהן רצוצט)א ראשגולה ,ונפבור נרןיעמר
 )3בס"ע הכא 3יסף עאן :יהואח! כננ סלך אחר'ו אחרל רב הונא בגו ורב ושמואל חכומים שלו,
שלשה חרמרם ה',הו כ" 1ירמ.ה נכקו.ו,כועריך .ונפטררב הונא בזמןרבי ונקגרבא"י אצלר' זדא
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מאמר ראשון
הבה ועמד אחרו נתן בט ורב יהודה ורב ששת
חכמים שלו ,ו:פטר נתן ועמד רב נחמיה וחכם
שלורבשיזבי ,ונפטרנחמהה ועמדאהריו עקבההבנו
ובזכע נוזכוהה גזרו סרסאי שמד על ישראל י)
שניםלוקרבןהבית ורבא ורב אדא הכמים שלעקבהה
ראשנולהובעמיו עלה שבורלנשמביןוכבנצז; ,ונפטר
כורעוקבןרצוציהאונקברב4ל" ועטד אחחו הונא מר
אויו ואביי ורבא חככרם שלו ,בימיו עלה שביר
סלכאלנו:יבין וכבשוה,ונמבורוהונאכוד ועכוראהריו
עוקבא אחיו ודב חיננא חכס שלו ,נש:ת תף'ו
שנה לחרבן הבעז קם שמא בלא מלכא ,ונמבור
אבא ועמדנתןבנורנ אהא ורבחביבא חננרםמלו,
ונפטרנתן ועמר אידיו מר כהנא ורב ססרא חכם
שלו ונפטר מר כהנאועמדאז,ויורב הונא בנוורג
אחא' חנם שלו ,ונמטר מר הונא ועמר אחחו
כר זופזש!אחיו ורב מדיפתי חכם שלו ,ונפסגי
מר זושרא ועמד אזזריו כהנא ננו ורבינא חכם
שלו ,ונפטררב כד,נא ועמדאדדי רב הונא אחי
אביובןדב כהנא ורב מארי ורבזקנינא רבה חכמים
שלו ,ואשתו של רג
י
ראשהוינשאיברהיושרבגלחויתנאנאההיהתההבת
ארם
טל מד רב דרננא
ךדיינא של ראש גולה למקום רב חנינא
גרולוד'י
ולא הניחו שם לשמוט ושלח נעבורו ראש גולה
ועסהה לו רעותגרולות וכורכוו שער זקנו והלך רב
חנינאיאשישינה נוה המגר לבית הננסת וננה
עד שמלא קערה מדכועות ושתה אותםונסלמגיסה
ננית ראש גלה ומחו נלםבלילה אחד ,ונשאר
מר זוכורא במלן אמו וראה בללה ההוא בחלומו
רנחנינא שנכנס לק פל אתים לקח גרזן אחר
וחתךלנל ארזש שבווראהכי נשארארזקפון החת
ד4,ורץוהרים דגרנן לחתכו ובא איש וקן אדמוני
ואמדלואנידוד מלך הטראל ווה הקפלי החא,
עמהם סוהרגתם הכהו באפקתא
אן"ה כוה
וההויו פניו לאחה-יווהק'ז וסניו לאחריו ואמר
להם לחככרם נפושר חרכובית דודץואמרולוכי לא
כשארכי אם בתו שהא מעונרתוהלך והמתין לה
עד שלרהוכאשר לרה זקרולופניוו:תיישרו ולקהו
ולמדו תורה ( ובוה הזמן ההה 4רש אחד ששטו
רב פחראכיון שראה כי תם מת דורנתן שחתר
ועסואו האשגולה ,וכאשר ההה כור זופורא
ולקהו
בן0י"ונטנים הלך הוא וראש ישיבה
פחרא נכנס זבוג
הנש'!4וה מרב פוז,!,
בחוסמו ער שטת מפנו ולכןחותכרן בבית דוד
ובוגעל דעתנדו ,וההז מר זוטרא האש גלות כ'
 ),נסרר דלט עטא מאתש וארנעים וחמנעה.
י) בסק"זורב חמאי המעריך.
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שנה ומר רב חנינא ורב חמא )1ורביצחק חכמים
שלו ,ובימיו נהרג דביצחק ראש עסיבה וניום
ההוא מנא מר זוטרא ונראה לו עמור אשו"שאו
אחריו ת' איש וילחמו עם דבוסייםוירש המלכות
וגנה המםז'שנין ,ונסוףז' שנים הטאו העם
ן :סך ועניחת
אשר ודו עמו ומצאם שותים יי
לפניו ולקחתהו
אחירות ונשה הענן יהיה
הסרסיים ותלו לראגמגולוהכור זוטראולראש 'שיבה
על ראש גשר מחתא ,וביום ההוא שנהרג נלר
לונן ונקרא מר זוטדא ש שםאניווברדו בעקדוד,
ל'שנוה לא'כולכור אהלאילגלותפניו ומר רבגיזא
וישב בנהר צובא ומד
אחיאב.ו דמר נהילאי
גלות שה ליחשלם
זוטרא בר מר זוטרא
והכנשוהולרעמסרקין,ראס
ויבשנתהנ"ב לחרבןדנית
שנתד'אלמים עלהלא"י והיה ראשלסנדורין,
ואחרע ר3גור'4ו
"אחרו מר זוטואנ:ו ואחמו מד
לו
!
יעקנ ננו ואחרו רג שמשה ננו ואחריו רב נינא
בנו ואחחו רב מיגש בנו ואהריו רבמיסא בנו
ואדק-יו רב נהמיה בנו ואחחו רב אם'ימי בנו,
ורב אברימי הליד את ר'יעקב ואת סנחס וד'
את ד'חצינהרימההייכיןכולךההודה
יעקב
ער זה מ"ג ראטרגולה .וזה סדר שלם זופא.
ובתהלת סוכה נתוספהא ני הילני הסלכה
היו לה'1ננים תלמיר' "נכים ,ומה שש'יש'"
ני מונם מחשמונים זה אינו איפשר כי אמו
היתה הלנית הסלנה שאונ:ר במסנת סונה שלא
היתה עושה רברכי אם עלסי חו'ץ ,וכןבמינת
יומא הלני המלנה שששתה ננרשה והנ ,וננה
לנוק דגזקרש
מוננז
החס עשה גםנן
יתא בבחדא נעמן הצדקה ,ואומר
ווהטהצרקותכראי
במשנתנזיר ס"ג שהיתה נז'וה ז' ש:ים הוצה
ליץ ושואה לארץ הורוהנית הש שרגטנ שד
ז' שנש אחתתני לא עלתה לה מה שהיתהחיצה
ה"'ר שנים נטמאת וישנה עוד '1
לאדץ ונסוף
שנים אדוות שהם כ"א שנה ,ונית ה %לאהיו
נימי ההשמוניםני אפלו הש עצמו לא התחל
להיות טמאילמור הורה עדנטמלך הורדוס ל"ג
שמם קורם החרבןוהלל ק'שנים [שדם] לוודבן
וביוהללקרובלוזרבןבזכוןבניוובניבניו שלהורדוס
החוס' פוק קמא
אגרשס ומו:נז החסידז"ל .אב
י היו מורן ה%
דכתובות נמו חן"י 'אמר שאז
והלמזיו אל לא נהגהנשש!ות ער שניםלסלכו'
הורדוס מאהשנים קודם הדונן ,ורג צמה אמר
מונבזנןהורדוסחמירועניו .ובטוף אלומשן4ית
סרששבימירגינשנית משנהזו האדקתניהלמור
איןלךכירה גדולה מזו:לפי משרבותלבויישכועי
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שלא שמטו שהיולפניו ג'רירות רבו מזלוקת הואה מראות ,היולו לאות ,נישירו צלחה
בוייה ונעשית תורה נשתי תוחה סתוך של רוח נבואות .וש,ף הגאון ר'יוסף בן שטמזש
 ,והוא החש4ון אשר חבר בטפרר
גווהן ע%הןומתוך נעימים
מלנות'וןורוכר ושמדותטיהי
,נךלאהיו'נו*ןלתתלנ לברר רברי החולקים עד סעטרליוסהנפוחם .ת4ירהרבר'-צד,קבן
ע
"
ב
יכמו שלרבי שחקב"הנתןלו חסדבשני אנטומנום כ!קודםבהעי ,וג4ל)קנם לכל בא ערוך .ת4עץר'
רובףכר14מרינן בעבודז:ורז:ףז,י כ!2דה ה4לח יהודה נן ג'את עעדוהו אךיו ,ר"ררו שבזדועל
קנץ ש תלטהץ חכסים נארץ ע4ואל( ,עדיכהולא שבחיו .ור' כושה בן שרא סהיה הפניניס,
ת ברורחק אלא כל תלכרר גמפומע רבר ממליצות היעיונש ,וו4יו אשר חבר ל%הז
היוכ.סניזו
מסיגרולהיסנו כהסא ונתן סיסנין הלכה פלומת התחנומם ,רובר שפתי 'שנים ,גם הוא עשה
ש קחם .ח4
וס*נהק שכועתיכ,פ'פלוני,ומשנתריצו אמד כל יר
הפרס,
ס%י
ומענו ש לבהרפועברהמידיקות עסף ק סטת שת  %ח פטמ ,חף ש א
אחר מה
פונ"וןילעיס וסיצן הנוכציות רסץ יח,ללף
טש
ר5יי כר ה
ך'ץ4מייק,יםוח%ש"
זה פ האק.
םודבייקרפרם לברם
נויקולידם ודבה ינטותינד
מרט נ"ק,
א %ע
נש"ח"א ק ק ח  ,ש
לדףק
וסהם בכושגה רבר' ה,יים ,שראה רבי את
רביהם השמץ סתם נדי לקבוע הלכד :ככ!ותם *"אאטי .ט  -ל ט ק ק תק,
חש רק ,מ חאא לששת כ*צח
לפיכך אמרו בתלסוד אעכורה גר%המוו שיתמ
לנ לפעכו המשמז.
שית ,וטש נ%שי חח 1החן%
בספר ר' "תק אלההה נשנח דטיטרםו חדמם מגום
 1 3 ,הם מ ח
בחלאנה סנהסנן סתק ודונש ק לנרט ה4סמל ק ק ש.
ש%
ל אמ"סק
ר' שמחשל הלוי אחוו" ,ונזיו לחיו בזוים צוזויו בהרוזום.
השבון טשזים ,עד שבא
גיי
הננ
ו זזדפרםחייהם ,ור'יו0ףבןטסד-ל למתנה הסדר מאסף ,והמ*שת
ינ
והיושירומייםוראשים,וע
אך לתנ סדועעמוים וקפרם ,צריכיםלפרוש"ם .י%רו ל מכי לסף .וש-וםר' שלסה נןצקנל,
וברורו הקזר'יצחקבןזזלפון ,קצת פררוחוים ,גם הוא לטר מלאכת השע'וקבל ,והוא עטהץ
וקצתםצנומעדעם ,ני נקקוםבוקקים וו'-יוסף הסחבהה החסורה ,אגיר תחלתה נאופ 4ג4רבן
ה היהוסה ,אשדתולחה יהודה .ושיף החנם ר' אברהם בן עורא שרזה
בן חסדזל הואאביישיי
דלצביחןגמית און ועצמה ,אשר אחת הא בצרות ,ונשמי נרבות בזמן בצרות ,וכל פיופויו
לאמה ,ואץ בעבני עמה ושיי ר' כעעה גוראים ,וענינץ:םנפלאים ,כהםלא האוהרמים,
"שנל מתוקנים ,נטווןם נסהר גם הואינר סררנכברליום ה
בכור
ינמה
בן תקמקבי
דזכקפיוקריקםם,עוניי
נח
צ
יק בנו
ם
י
ק
ו
צ
י
ל
כ
4
ג
'
נעסנש .ושירר
,
,
ז
ה
ב
ב
ל
ה
ה
ו
כ
ל
ש
ול
%
ן
ו
נ
ק
ד
י
קפן% ,א קם ככוהו סשות ענרלמ
ניקטן ,וש גם ההש סמקור דמררסואב ,ז"'4רהבן מויו
אמ
םגמורהרותהיולסמו ףקושף ,הקקטן יאלף ,ראנ ,אך ננתע לארצות כשרה ,כבוד ה'ליו
ההש לברו בכולתדע'4ר ה%יונה ,והמליצה לא ורח ,וחסיר סליוכהמלי דקיתודשים,ופשסו
ל4ההו ל ברמ החבונה ,ותעיור ל שני אתבגריו ולבשבגרים4ידים.ור'עעדהבןע5ים
ל4טרזה"מאיאשונה ,נ' נל הכע4וררם אמו גם הוא נא מאוצות סערבלכשרה ,ובררך השקי
היו
טירםפגרו אפם ותהו ,וו4זיו לא קם ארח% ,ו שירם חמודשועוב,ם ,וקצתםכוזפס
לך
כמוד
פנ,י הב4ושאחריו לטרו מטעסו",שו דע4ובים ,לאערביםולאסוובים ,גם הוא הו*ר
 ,והאל כ!נשו:
על בןסוץץ ,ושעערץ ,הםלאבננלותוהמרץיהדרי
פקרנרליו ברמחהעכדרמ,דרס
י7פררים אשר לשלכ!ה ,ורי ר' שלסהבן אלסלם ,ניבו ירנן 44ון לאלם,
?-כו
שה
לכישורדום הזוקים76 ,בץ פרריו העסהךמ ,כי ואורוסן השרם לא נעלם ,והואעמיה דסדוזז
ף
כ
ו
ז למ דג4כהמה אשר לץז חן היופי נסחז וןנים ,ותילהה
מ*צהו נשבםתמדעתשנה יומי
ויקוזה למ ,גם פטעטר דשןסות ,הראהנויאות נינ תשיך או 1ל 1בים .תרף ר' 'וסף בן
עצוסות ,ודשר סרר ליום הכפורם ,נלעניניו בוץ 4כ0קל יזוקים ,וכשתדיקי
ם .ו5שושלי
נרדים עם כפרם ,משלפים בספירים ,פוהור' סמוד הקק השרהגרול ר'.צחק בן קרק4פון בונל
שלסהבןגבירי
),וגררי ר'1סיונים ,לקרסף השש טמר הסחמרוההש סמר אשר שטרריו חטת"ם,
זי-נים ,ה'4ףהרבר'י,2זקגבןגיאת) ,ל סצח ביר דת4שצכוורים ,והע לאחד'ם .ור' יוקף בן
ה"ך החקק,ובטפרו אשר חברליום הנשרםאנמר צרוק נרוחשירו עךע ים המדע קרקךם ,משיק
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מאמר ראשון
החם ומשנר ס5שם .ובתוקף מליו הרד ער
'עתק ,ונר מרה ימתק ,ונעת ישחו כל ננות
דירר תרוממנה קרנות צד'ק .ושירי הלוי רבי
ק;ורה,לוית חן לראסו התעודה ,ועל צואוז)כ~ור
אדם פמד)) ,הוא לבען השיר העמוד היכיני,
יושב בשבתתחככווני:[ ,ל'כ העתק מן התחכמונ'],
זה האריך כ,אד בשבזיו ,ועשה משלים
עליו ,ואמרכ' בתחלתיצואה השכמנית (לאלף
החמעמס ורח ר' יצחק בן חסדא' בספרד.
ובפ'זד"0וכיר' שלכ,ה נןגבירזל ז]יה כ"פ! שנה
ונכנס הל' ולא גמח מ מת נחצי ימיו ,ועור
אגזר בפ' ל'תכינופעשה:וצרים נירופלם לאשנן
ו לאלהק)ם  ,ובשנת
שם קזורי מפני .0רוג
ד' אלפ'ם וחתק')באו העמטק%4ים כומצךםיקהו
יחשלם ואו נאו ק)ודיס לשכון ביושלנ) ,ופההא
ר' קזורה אלחהו' הק;בירהשלם שנת אלף וכשוה
וס"ח5חרכן שהא שנת ד' %4ף ותתקעע .ובמ'
כי עלקנר ש~רא עולה בכל יוב) ענן בהיר
וזשהא קבה-בין ארץ כשרים המחשץ בנהר סכ,רא
הוא הנקרא ["],1ק] אהוא רזקוק כחמםככ,ו ג'
פרסאמז קברו באכונה וכן קיוב לשם קבר הקוקאל
ע"ה.ובפ' מ"ו עבר במ*מלה וואה שםבנ' שו:מא
ור'נאשיר הלף ור' פדדוס ור' קצחקבן כ,אירבן

ועי

ל,,
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ממש .ומ%ררה שנ"ריוסף בקי בתכונה ונש'3-
וכן שם ר'יוסףבןסיר החק ,ובברצלונה ר'כוכיר
והגאון רב ששת' וחמשהבניו ,ובנרבונהר'לוי
בשרע יהורז) ,ובבלקירי הננ)יא ר' קלוניכו!ג)
ובכורמ!לקוה הנדיב ר' כושה ,ומשם לאלסכנדרא
ושםר' שמחה הנד'ב והז)כם ר' אברהםבן הר"ם
במז'ץקטן בשניםוגדולבעניניו ,וגם שםר''וסף
בן עובדיה ונא *רושלם חזק) :מם קהוה וחככךם
כומימת ואלקזזומערב' ובאלעכו ואח"כל?פה והקה
שס חכם גדול ,ובאלרכ,שק וכוהם0וובים ושם
הדופאר'כימהבן צרקק] ור' יאשק) בן שר נששז
הש;לות ומרמשק להר צמרים חים ז]כברם ומשם
חמת םם חכמם ומשם לצובהוההש דלב
ושםהוש-ך הרבה טהכמעק והס'דה] ,וכ!גמם נסע
לכ,עכהוגישם לעיר שרוג וכ,שס לוי,ם נריינו
ומשםלדון וכהמם לכלנה ומשם לאשור ושם דור
ר4המחגולה,וכישם נמע4פ-ינה ומשםלושדודך.
ובפ' ביה"ק בט*סלה ושמעו כי מת הרמנ"ם
לענסצרים שנתנה"יואחריובשני חרפיםר'עסף
ן' שושן נפח~טולה תמהוא העהק חמורה בספרד
והעתיק סדר מ-עים מהכהמנהלרב'
תמבא

א

ך

לל
י.
נן
וה
כ
ק)ונחןה

אמרהמעריך .סצר פ' ער כאן כל דבוי הטוור,ר חם טאטר,ס ב!דר'ם ונפרריט סטה לקיט'ר סמקוסותטפו!רוח ,ושומ

טקימם בכהכ 'רו בסוף סרר החמוים אף ספויחם לטהכר,ם המ:יםשיני ם הם ,ונעזיך הליקוט'ם חאלח
ה:עמיווקגטי
כי
גן רזב סדר עולב) וופוא טוטן ד!ד הטלךליח ער טוף הטפר ,וטן הכוסחא המוח יחבררו כטה טעוח אשר נכ בם'ע
מפא ברפוסים אחרים.
וברבר הע:ץ אשר חב"א על ספר חזחר לחיות ערכו נדול סאד ,ולחיוי טשי:ה טעט בלשו:ו מהנוסח ח:דפם בם"י
קוסט:מעא הוספיו כאן גם הממח חשמ אשר חק) לפמ הטערע' ר' שטדאל שולט ועל פי שמערים יקום דגר .חח
לשי:י בהפים קומטנט' ,0דף קל :לצ

י

הטען תספרו לרור אחתן אייעכם מה משהדילשין ףשבעליגיסמר ר' שמשןבןיוחאי
שנחמיזי נתונ :שר'יצחק דמן עכודלך לחקור הנו בבית שינחו באולא סרהאהוליבלכחי שמה
על ספר הוהר ,שכנראה שהיו דבריו מופלאים
עצאבו ממקור הע4ון הששר ההא לשון 'רהשלכר
גרזוה שר0יו ד0ץ קבלה ואכ,ת ואשר הס 114ן
וו;רש הם ד0י ףוף ,אמו וש%4תי אח התל0ודים
אפר נמצאו ניק)ם ססר הוהרמאין בא להם ולא
רולתי דברההםכוכוונים ,הןכ!י שאכור שהרכוב'ץ
טצא אותובאיץישיאל ושלש לקטינשו
והב'4י
הד' כעמה די *א,11
ההוחלא ונפל
שמעולםרגלואן הק) חבור שלר'שכועון בר ויר~
ק
ייים
א0
'ווד
טחי' כ!שזה ירע :מם הכותב ובבחו ימצב
קח נהם סחןיר רבו:יה חולה
סיפ4עים,
עצמו באלן גדול שהוא השבש ח '-אלשר בנו
ואכ!צא שםר'
וחביריו ,ואכא : %4מר

בי

ימ:ע

ה%שמ-יי

ומאב לביתו מת נארינאל ואנא א: 5ףר אולא
ואמצא שם חנם וק ושמו ר' דודרפאןיעבו,
ואמצא חןנעיניו ואשבעהו לאמר אם זזק]יודע
אמתח] ספר הזהר אם הה] אמת א 4ע ,האמר
החכםבי נתבררלובודאי שר' כשמה בשם הכוהב

זיה בודאם ,וסבת האמתות השוכיר' משההגו'
הק) מתנ סודות ונמלאות לעמרחם אשרבנשלכווז
ההוא ולוקח בהם מתנות רבות זהבוכקף וושי)ו
היםנ 5מה שהקן מררח הק; מפו ,עדשביום
נשארלו אפלו פרוטהוחתיהוונניו ברעב
ובצנה1ובערום ובתהמרכל ,וכשמקץכיחוצ קכאן'
אל הר'יוסףדי4ילאשהיה קומקי ובחיו לקה
ממניממון גךל ,ו4ימר לו עחה הא צהך עת

מויייא

גדי

ספריוחסין
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רורים תוכה למפר הנרול ותקח הסמרמיר אשתו
במ:ה יפה שתשלוץביר %4יהך שחי4ו כעת מרומה
וכן עשה ,וישלחכ,תנות ביר %4אקו אל אשח ר'
כגמההנז'
לה 4גשחר' מנמההנו' שמשלם
שר
תש
לא זויהלווס
בי רקמלבו ודעתו הקה כותב,
וזגמרלויפףלכיול,אעי
אתה וצלה עיונך בחכם אחר
לאמר
הלא טוב הו7
אהה מתב
בי
י אומר
רודק-כי תשע  ,ואשיענניטהשםויית
שכ?רעתי הם לא קזמרבו ארתם ולאיתנוליב,תנות
בהםולכןאניתולה 4רתםבישב"יוחמריואח"כרברה
י ואמצא רבחהם מנווניס :אלה הרברט
עםבד
אנמררבראל'וזו,כנ)הוקן ר'רוד .אמריצדוק
כשילא ואבא עד מאלאבירה ומצאתי שםואסי
חנם
טוסלא שמו ר'יוסף ה~יבן ר' מוררוס המקובל

י
ל

משי

ואחקרה ממנו לרעתכח :סידו מגעתביריעת ספר
ההזר וו4ומר אל' רע באמת כי ההז בק' ר'כ,שה
הנו' ספר הוהר אמהי ,וסבות אמתוהרברי הוא
כי הקזניתןלי קונטרכדם ,ואני לבחק הספק הוה
לו
לקדעזי(ינטרס אחר מבין הקונטרסים
ואמרוי
שכאבר מכוני טרתןל' מכלא מקומו ,ושוטר ל'
הראה לי אחית הקו:טרס המודם לו וראפית
הקתמרס המהאהר,יכחובל' קונב~רש ואואואע
בינהיוםשינוי כ %אפילו תעה אחת רק שפה אחת
ודברם אחדים ודש נסיוןגרול מוה 1איל'כבאתי
למולי0וולה ואנזרולינזב,,ינת החכםר'יוסףהלוי
אינה בודנה ,שאל' קודםמהון הקונטרסים לארם
היז מעתיק אחד לעצמו ואח"נ מתוך שתם
השנטרכוםאגשר בבקעו הקהכותב לאדציםע"כי).

ה1ם הראח כ' הבחי מב.או בשס
) ולץ לעע בח=רח הנ' )45 %טו 1,הטחבר בשבח טפר הוהר בארדבלי
כמופוכי
סרחר סל רשבוי'כיברייעכ'מיו 1יג א ש.כשל הכהת בכך שהואריה פק
יור אחר עם ר' פשה ל'און הליל
ע"כורא .לשת חהמוכוח חכרה  1יהכ' בעצמו הטימס למדרשו של רשב" .והלס'ר.ו הברוהו כם"ש הטחבר הלז
שמבוזבירח רשב"י .ט"ם חאי ל'שנא נףשא למהזש ל'ה טבע'כי אמים לדעת .נם וה אטח שנחערבו בם' הקרוש
חהוא אהה חרח'2ם טר' סשה ליאון או טוולחו חכם כפרד ,נאק ספק בעולסל'2כך ככו שא,כל להיכ'ח בס.עח4

דשסע,א בב'רור נמור.יעב'.,

נשלם המאמר ראשת

