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הדורות סדר ספר
^רר׳׳׳ב־

 יסודות על ומיוס־ חהונר • ות73נכ ז3 ר3ו7מ ♦ וגחסידות נתווה ול7כ ס7א תולוות סכר זה
 מ ולז חזהג צוכיס ונולת נש7ח חתוקיס • ות7החו ות7ומ ישרות נהגה״י: ♦ החרות ר7וס

 כל על הגה״ה וגס * ולליזות ונרקיס נקולות חסיני צתנו הייס אלקיס נרי7 דנריו ■ • גתחרות
 • נקוניס נשמותס ונל׳החלרשיס ♦ ^ורהנניאיסוכתוניססכרי שמות תמצא ונו ♦ מיוסרות הש״ס
 אמוריס רנריס נמה עניינהס ותוכן תהנריס ונעלי ♦ מסורריס א״נ נערך הסלריס כל ושמות

 * הכיכויס ס׳ ♦ הינוריס שתינר.עשרה מה סכיר כוכך עוד ♦ ישיכיס נסלריס נמצא שלא מה
̂וס׳ סלריס מאות מכמה ליקועיס וס׳ * וס״הטעמיס ״ וס'דרוש * וס׳המסלריס  מכל כלליס *

 * וש׳׳ת : ש״ע ארנע על והינור ♦ אנות לרקי על לי׳ * קנלה סלרי על כלליס וס׳ ♦ הש״ס
 נתכמה לו היה אשר • נשעריס נודע * השלס החכם קנרו • הטועיס אנן נקרא השגות וס׳

 : מינסק דק״ק ור׳׳ח אנ״ד יהיאל חוהרר החכורסס הגדול הגאון 3הר ה״ה * ידות עשר וננסתר
 הגדול הגאון נכד : סקלאג דק״ק ור״ח אנ״ד שלמה מוהרר המלירסס הגדול הגאון הרג הי איש נן

 ג לר רניעי דור הסנדליר יוחנן ר׳ מהתנא היוצא רש״י מ׳׳ה ונכד נין לוריא שלמה מוהרר החלורסס
 לינ אריהודא חוהרר ה״ה שנחנורה ארי׳ המוללג הרגני נכדו ע״י הדלוס לנית והונא ♦ הזקן
 הרניס וזכות \ הרניס לזכות כדי * קאיידנונ דק״ק ור״מ אנ״ד אייזק חוהררי׳ המאה״ג נהרג
 היש חושו גושו עושו • לאחתהותיכס מעמון והגיאו • כסכיכס על ^תוסו אל ואתס ♦ נו יתלו
 וזכות וזכותו • ונורא חייס אלקיס דנרי דנריו כל כי • והנורא הנכנד הסכר את קנו • מהרה קל

א^ אשר הקדושים אנותיו ץ לראות .♦ מהרה אותן לקוניס יעמוד ♦ המה ג  נניס וגני גנ
• סלה עולס עד רצון יהי וכן אמן . ״ .וצרה צוקה מכל ניתס ולהנצל • נתורה העוסקים

 וסגרם כהות • ושלטונים קצינים • ויראים שליחים הקודש אלי • ולישרים לעונים
אלקיס עם נדיגי ־ה״ה ♦ וידועים־ חכמים אנשי • נגדוליס שם להם אשר

[ הנגיד ה״ה ♦ כעיס ומה מוג מה יתד גס אתים שגת צי לן מ ה י  המדינה פ

ק הרר ה ק נהרר א ג י ל ע  כלכנודה • היקרה הצנועה הגנירה ״ המהוללה ואשתו ז

ר תרת ♦ פנימה מלך גת ו פ י ן הנגיד ואחיו ♦ תי׳ צ י צ ק ת ה ׳ ת ד י הרר ג ל א

 מרת ♦. פנימה מלך גת כגודה פל ״ והיקרה הצנועה הגנירה • המהוללה ואשתו
א קדושה נקהילה מושגס אשר ״ תי׳ מ י י  רגה מצוה לדנר לי מסייע : ל

 יצו זס גשכר • הרנה ועשו אסרו,חעע • הזה הקודש ספר הדלוס לצורך מעות תכיסם והזילו
 מרומי גפא על ♦ עלה גס מעלה ויעלו * משלי זהו • ככה פעמים אלף • הנרכה את ה׳

צאצאחו על המלא * משאלותס כל וימלא • עתהס אלקיס ויהי . מעלה מעלה הצלחתם
 והשס • עולמים לעולמי לעד עומדת וצדקתם ♦ מגיתס יסיר לא וכנוד ועושר והון • רהחיס
 נניס וגני נניס לראות יזכו וחתרהם וגנותיהס וגניהס הס ״ ננעיתיס ושנותיהם ימיהם יאריך

5 סלה אמן • הקחשים הס נארק אשר אנותי נזנות ״ הימיס כל ובמצות נתירה העיסקיס
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אשכנז גאוני ר!רב זזסכמת ■ - , ■ חרבנים ־זיזפכפת
I pבא ומדינת והמדינה קארלסרוא דקיק ודע ד אב המפורעס הגדול הגאץ

 קאיידנוב ״ד3א יצהק חיהר״ר הגדול המאור 3הר נן 3לי מוהר״רא ק^דות3ו תורה3 ומופלג המופלא כי3הר פה היות5
 השגת ידו אי; אך * ה3 למיימינס תורס ללומדי הועלת ו3 שיש וראיתי ו3 וקריתי : הדורות סדר שתו3 ידו3 הכפר וקריה עלה

 : לאמי אליהו והר״ר • אהרן הר״ר שמס3 ארץ די3ונכ יס3הגדי ההפורסהיס הקצינים הנגידים האהיס שני ועמדו הדפוכ לנית להניא
 ירים שלא שהסכי/זו הדור גאוני שאר עס ותיTית תמכתי כן3 • ים3הר את לזכות גמירא עד הזה ספר להדפיס מכיסם 3זה והזילו

 והשומע ׳ שהתא נו דרור נז נקש ישכנו הזה נמעל למעול יד שמרים ומי • שנה עשרים מלואות עד ;ה ספר להדפיס ידו את איש
 i לפ״ק תקכ׳׳ע שני אדר י ל ת3נש שני יום היום ולומדים התורה לכנוד המדנר ל/־ עולם עד ועלינו הנהיר אור יזרית לדנריכו

: נאדין ומדינת והממנה קארלסרוא קנק״ק מפראג ווייל אשפנ^ נתנאל

 המפורסם הגדול הגאון הרב הסכמת
♦ אמשטרדם דק׳ק ורמ אבד

 להתורני זכו נהותחין הדור גאוני' הרגניס דנרי את ראו צגיני
 נגד אייזק המאה״גהוהררי׳ נהרג לינ ארי' הוהרר המופלג ני3הר

 מינסק נק״ק ור״מ אלד שהיה ז״ל יקיאל מוהרר כנוד הגדול הגאון
 נשתייה דפקיעי קמאי ותקיפי קשישי מרננין <זד ליטא נממנת

 על חורה הלל נכדו ניד אשר שנכתנ והנורו הארצות אותן (כל
 היות פו' הניח ולא ופוסקים הש^ס נפל וגנורתו תקופו גדולתו
 ונסתר נניגלה ואגדות הלכות ופוסקי׳ t"0 על הרנה הנוריס שקינר

 אקד קינר המועט ותפס כולם את לגמור כדי נידו סיפק אין אגל
 עוזרים ימצא אס נכן הדורות סדר נשמו הנקרא הנ״ל הגאון חזקנו
 הורת להעל רנה חצוה שכר אתו שפרו הנה נו לו עוז אדס אשרי

 שם לו ויהי' וכנוד צדקה יזייס ימצא אלה עושה דעה הארץ ותמלא
 מי על ונאריר נשמתא להטיל קדמני אשר עס מסכים ואני עולם
 שיוגחר א<זר לדפוס הלל לינ מוהרר״א המופלג הרנני גנול שינדג
 עשר חמשה חשך עד הלל הגאון זקנו מאנה הלל החינור הדפוס
 ז׳ ג׳ יום כ״ד טונ נרנות עליהם וינא יונעם ולהשומעיס שרם
רת לי טוג אלול  קו״ שאול הק׳ לפ״ק זהג מאלפי תי

; יע״א אמשטרדם ק״ק

 החסיד הגדול הגאון הרב הסכמת
: דמיין פ״פ ק דק ד אב המפורסם

 גנרא י׳3 דכולה ״ גנר נגונרין * ענר עלי קדוש איש
 שנחנורה ארי׳ המופלג הרנני ה״ה לי' הייקרא דאורייתא יקירא

 3לי ארי׳ מוהרר כנוד * ישישים מגזע * קדושים של ננן
 דק״ק אנ״ד ה״ה לל איקק יצהק חוהרר המפורסם המנוח הרנ3

 נק״ק אלד שהי' יחיאל חוהרר המפורסם הגאון נכד קאיידנונ
 לקח הנה מהן אתת אשר טהרה חינורי׳ עשר אחד שקינר חינסק

 וטעמתי עיני שלטה נקצתן מעלה של דוגמא מעין להראות נידו
 הגאה נשמו הנקרא נספרו רנות ותועליות הטהורים אמרותיו חצוף

 הגאון של נכדו ונדעת סוכרינו לפליטת הדורות סדר ספר לו
 תפארתו יקר חינור אותו הדפוס מלאכת המלאכה אל 3לקר החחנר
 ואני עולם לשם לו ויהי׳ נו לו עוז אדס אשרי עוזרים ימצא אס לאורה

 גנול שישיג חי על יגארור נשחתא להטיל קדמני אשר עס חסכים
 החינור הדפוס שיזגתר אחר לדפוס הלל ליג חוהרר״א המופלג הרנני
 ולהשוחעי״ שכיס עשר חמשה חשך עד הלל הגאון זקנו מאני הנ״ל

 תורה של אכסניא לפנוד המדנר כ״ד נועם ויהי ננרכח וינרך יונעם
 ח״ו נא״א אנרהם הוא אנרס הק' לפק תקכ״ח טנת ך״ט ג׳ ליום אור
: יע״א דמיין פ״ה ק״ק כה זצ״לה״החו׳ הירש מוהרר״צ ה״ה הרג

(

 המפורסם הגחל הגאון הרב הסכמת
ר : ו מאה אבדו

 גאון האי 3ר דני הלולא קריאתי׳ הדורות סדר מראש אני קורא
שהי' זצ״ל יחיאל חור\ר המפורסם הגדול הגאון החנוה המופלא

 והוחל חניריס עשר אהד אחריו שהניח יצו מינסק נק״ק ור"מ אנ״ד ■
 וספר הדורות סדר ספר ר37ל ראשון הכאה נשמו א' כל לקרות
 וספר הטעמים וספר דרוש על וספר המספרים ושפר הכנויס
 כללים וספר הש״ס מכל כללים וספר ספרים מאות מכמה לקוטים

 ש״ע ע3אר על וחינור אנות פרקי על פיר׳ גס קנלה ספרי על
 עשר האחד כל הן הטועים אנן שער נקרא השגות יספר זש״ת

 קדשו רוח את ה׳ היגיר וכהיום נאחתהתו חונחיס היו אשר ספריא'
 אוספקלרי' שנחנורה ארי׳ המופלג ני3הד התורני ה״ה נכדו של

 אייזק יצחק חוהרר החאה״ג החנוה 3נהר ליב רי׳fמוהרר^ החאידה
 ורהיט ומשפני' סיכי' ועקר קאיידנוג דק״ק ור״ח אנ״ד זצ״ל

 ואחת הנ״ל הגאון זקנו נספרו ה' עס לזנות ורוצה דחצוה נרהיטא ’
 הדורות סדר ספר לו הנאה שחו וזה נידו לקח הכסף צרור מהנה
 התלמוד נכל ונקיאתו חכמתו 3ר הנ״ל ז״ל הגאון תרנ היאה נו אשר

 קטן ודנר גדול דנר הניח לא ממש שנע״ס ונתורה 3כת3ש בתורה
 חרג התורה וקנלת החרות סדר ק־חוניס מקינוריס ליקט אשר

 לנגד מכריע והוא נימיו שהיו דורות עד נראשית מימי לתלמיד
 כשמלא דנריס ומנרר פעמים כמה נעניניסהאלו הקדמונים ספרים
 פרשות ועירנ זה הוא כי יאמר כאשר רק שם שנאחר כן לא ואומר

 להוצא ומזכה הקודם כל נכן הקדמוני׳ נספרים פעמים פחה 3נתו
 נכד 3לי מוהרר״א המופלג הרל לה״ה ליה מסייע לימא לאורו
 דנר הוא כי לשכר 3קרו ויהי׳ רניח מזכה יהי׳ נודאי הנ״ל הגאון
 חפצים הכל יהי׳ 3טו נכי :דפוס כשיוגמר ואי״ה נפש לכל השוה

 החזיון כל משרים החזנה לעיניכם כאשר טונ ללקח וצמאי׳
 מימות הדורות כל סיפר מחזה אל מחזה חזה אשר הזה

 חי על ונאמר גשמתא להטל קדמני אשר עס מסכים ואני עולם
 הנ״ל הספרים את להדפיס הנ״ל 3לי חוהרר״א הרג גנול שישיג
 ויכא יונעם ולהשוחעי' הדפוס ^ות תיוס שנים עשר חמשה משך

 יום היום ולומדי׳ התורה לכנוד החדנר ל׳ד 3טו נרכת עליהם
 יצחק הקטן הטרוד יצ״ו אה״ו ק״ק פה לפ״ה תקכ״ו תמוז ה׳ א׳

■ הורוויז איש המי

 ק ק הדייני׳ המאדדג הרבני׳ הסכמת
t נרר ר־ב הגאון הרב וראשם ברלץ

 ה״ה נאמתחתו קודש כתני שטרות ותכריך חסוגכו ארי' עלה
 חוהרר החאה״ג נהרי 3לי ארי' חוהרר והמופלג המופלא הרנני
 שהי״ יחיאל חותרר המפורסם הגדול הגאון הרג נכד אייזק יצחק
 טהרה חנורי חינוריס עשר אחד שחיגר מינסק דק״ק ור״ח אנ״ד
 מעלה של דוגמא מעין להראות נידו לקח הנה מהן אחת אשר

 סימנים ועשה ק״ק חנית חייס ממעין ויצא לתרופה עלה וראינו
 שמז ־נקראו אירה כלה ונתמלא ומרגניתאאחוי טנא סימא לתורה
 יזראש קורא הדורות כל חנורר שנו הרוריה סדר דנא לספרא

 וזמן עת באותו המאורע וכל ודורשיו דור דוד ותולדותיו מאדה׳׳ר
 וס״כ יוחסין ס׳ כמו הקדחוניס הסכרי״ וכל ושמותיהן הן וחפרש
 ואמוראים התנאים נחרו׳ כ״כ קדמונים סכרים ושארי דוד וצמח
 פעם הרג נחקוס ותלמי־ המאוחר וחי הקודם מי וסופר חונה
 נונה ופעם חופתיות נראיות הקדחוניס המחנריס דנרי סותר
 וספרי ספרא וירושלמי ננלי תלחודא נכולא נקיאותיו והראה 3וחשי

 שם וגדול קטן דגר הניח לא מחש הקדוש הזוהר וחדנרי מדרשים
 ‘ד וחריר הראה כל אשר שנעוני׳ מזוקק כשמלא רר3 שלא הוא
 .הגאון תיקן גחל ודנר מחנו נהנה שהנשמה ר3ד לשנת טעם נותן
 מנקש וכל יזהץ כל למצא הרגים את וזכה זכה השמים מן הנ״ל

̂ונו ירוי ת^וד חפץ נחצותיו ה׳  א׳ כל (קח החתומים ואנחנו ?י״
 הנ״ל הדורות סדר ס׳ הנקרא ניי-וס הי״ל הקויש ספר מאתנו
 ו3 רנה גודא והטלנו הקנוע וחקח השער *צא כאשר טנוע נכסף
 חמשה תוך הנ״ל הספר להדפיס שירצה חי יהת ונשחתא ארור
 נפרע ונרוך הנ״ל 3צי ארי׳ מוהרר הרי ידיע;ז נלתי שנים עשר

 על יושני הדייני' ׳ג החאה הרנניס הכ״ד נאים דנריס להשוחע
 דקהלתינו 3רא" המופלג המאה״ג 3הר וראשם נרלין ק״ק נה מדין

 נרו חשה חוהרר נהרנני אהרן הק׳ לפ״ק אתכם יעמדו אשר האנשים ואלה ולפרט לסדר אייר ך״ח ה׳ יום היום ה״ה הנעה״ח
יואל הק^ • הנ׳״ל נק״ק רא"נ צני מגזע

: הנ״ל דק׳׳ק ומ"צ חין חגלוגא ל זצ׳ יקותיאל נחוהרר
 דק״ק דיין אונגר גרשון דמתקרא זצ״ל אלי׳ כהרר נן גרשון ההטן
 וגישג דיין דמיין תפ״פ נייאגס זנוויל הק׳ • הדל

: הנ״ל .דק״ק (נ״ה



אשכנז גאוני הרבנים הסכמת
 המפורסם הגדול הגאון ד%ב הסכמת

ר אב ז ’־nT£pp1 מ דו
 הדורות קורא • נארץ שתות שס אשר ה׳ מעעולת חזו לכו

 הארץ על האדס את ה' רוא3 ח*וס ׳* ערץ שחי3 מראש
 אנשי • כרז3 ולעמוד גדר גו־רי להיות נקראו שס3 כולס
זה • חעולס אדמות עלי שמותס3 נקראו ״ כולס השס
״ וראשיו מנהיגיו שריו • וקדישיו ה׳ יראן • דורשיו דור

 אצים ר\ ולמצותנו ה׳ לפני תתהלכו אשר * הקדושיס אנותינו ׳
 עס * לדורותם לעד עומדת • וצדקתס זכיתס • חשים

 מחזיקי * ותצדק האמת ונכיאי ־ שריינו מלכנו זקיננו שופעינו
 ♦ וכיס3ונ החכמים י ותאתוראיס התנאים וכל • דק3

* אחריהם קחו אשר ניס3והר * והגאונים סכוראי נן3ור
לכל ידוע והנה • 0ה3 כיוצא ותולדותיהם • תלמידיהם וכל

 גדולות • ות3הר התועליות • נ3ל ר3 י 33ונל משכיל איש
 שמורות * ת19ההל וד3כ עניני3 ♦ נמשכות אשר ־ וחיונית

 • נאמן וסדר • הזמן אמיתית ידיעת מפאת • ערוכות ככל
הקדיחה ידיעת3 פרע3ו * מתכונתם על • דויותס3 היייתס

 והתנאים • הגדולה כנסת אנשי של י ונתעלה נזמן והאיחור
 * הנכונים יהגאונים * הגוראים נן3ר וחכמים והאמוראים

 ננויות • אמיתיות חכמות גידיעת * תועליות שארי ד3חל
 והצרות ־ התמידיות הגליות כעו״ה ורק • לתלפיות רחות3

 עכרו 'אשר ♦ מרורות כאשכולות מררונו צרורונו צרורות רנות
 עצמות סינות הנה הן • חאוינו ית3 חרג חיום י עלינו

 והאיחור הקדיחה ואופני ־ זמניהם זמן אמיתית לדעת מנעונו
 האלה החכמים של * יחוסין ספר מתנו ונגנז וסדריהם נהם

 וי>עו טרחו ככר זאת לכעכור ואולם • כניחוסין מוכתרים
 • הגדולה יחכחתס כינתם נעוצם ♦ המעלה מאנשי רכים
 שמותם את ־ ועופרת כרזל ועט • למשמרת כספר לחוק
 על לסדרם שחשכו ועם ♦ ולתפארת לשס ־ היותם וזמן

 מהם נידם עלתה לא ♦ דורם כזמן * וסידורם מכונם
 חזראל כ״ה ות״ל ישרם וקוטכ אמיתתס מרכז על ־ המורם

 ♦ נאמן רועת שלפנינו כדור ה״ לנו הקים כי י- אלמן לא
 סכע הג׳׳י ♦ כדורו מופלג ומגדול מעוז הגדול הגאון ה״ה
 ל מהרש המפורסם הגאון נכד זצ״ל יחיאל מוהר״ר כקרא ׳ אירו
 גודל הראה אשר • יע״א חינהק כק׳׳ק ור׳יח אלד שהי׳ זלל

חיכוריס ככמה • תכונתו 3ור * כקיאתו ועיצם חריפתו
 סדר נינה ספר חינור וחנללס • וישרים ננודס • גרורים
וישרות ׳ נכונות * כרורות כראיות טהורות אחרות כו ■הדורות

לכל

 כמדינת הגדול חגאק ד<ב הסכמת
טנהיים ק דק ור״מ פפאלץ

 מעשה כוננו אשר ■פדגוג אומן אמונת מראש כשורי עיני ותנט
̂^ זלל יחיאל חוהרר המפורסם הגאון כענקי׳ גדול אדם 'די  iר

 זצ׳ע חר^ש״ל רשג״ג הגאון נכד מינסק דק״ק ור״מ אג״ד שהי׳
 דסליק חנהנן חד נחינורין ופליג הוא הנא רג דכי ספרי ונתנהו
 המחנות לכל מאסף הדורות לסדר עולם של ברייתו תתחלת לעילא

 וסדר;וזמני שלשלת אופניו על דכור מדנר ישוב לכלל שבא עד
 קן אחרי וגם * וגאוני׳ סבוראי ורבנן והאמוראים התנאים

 וכוצהו ובדורותיהס להם הוקרה אשר בקורו״ח אגרת יבואו ואשר
 וחכילת׳ וספרי ספרא מכל וצלול כלול וככלי דמערנא דגמרא משחי׳
 וכקיאותו נינתו כעוצס והרהיג והעתיק ומדרשים ר״א והרק'

 עמל עול מתלעות ומשכר מפרק• נאה ופרקו הסדר על להעמיד
 כשמות הוקרה אשר נספרים הכחצאים כטעיות הטועים כאנן ואון

 והעמידם חופתיות כראיות יקרא כשם ולכולם ואמוראים התנאים
 כהקדמתו תשורנז צורים מראש והתועליות לזמן מזמן נכון על

 מקורי כדיני גיול כלל וזה והתלמיד הרג חי נזה לדעת וכיותר
 חמודו׳ ודורשי משמעתתי׳ ולמרחי אגנרא גכרא למשוך ודלא ההלכה
 ומופלג הרכני ה״ה זכאי ע״י זכות חגלגלין ותנה ככנודו׳ יעלזו
 זצ״ל אייזק מוהרר״י המאה״ג הרג כן 3לי חוהרר״א שבחכורה ארי׳
 ר^עה אשר החחנר הגאון של נכדו אנ״דור״חכק׳׳קקאיידנונ שתי׳
 עכרר ומדי קידוסין מסכת על יש״ש הדפוס חזכח אל הניא ואשר

 הגאון חזקינו קודש כתכי כאיש טחון נכאת נית הראה אתנו פה
 ומפורסמים הקצינים האחים הנדינים רות ונדנה זצ״ל התחכר

 הכמה מקור מוצא לכסף לתת מפת אלי׳ וכהרר אהרן כהרר פו״מ
 מכדרן להיות המחכר הגאון ולכנוד הדור לתועליות מכיסס והזילו

 אמת פועלי ופעולתם אתם שכרם יהי׳ דקשוט געלתא שמעתתי׳
 וזכות החחכר הגאון וזכות אלומות תעלומות לאור להוציא אקרו

 הגאונים לדכר מסכים והנני נס תלוי הזה כספר הקוריס הרכים
 מיום הנ״ל הספר להדפיס שלא דרננן וחו״י כנח״ש קדמנני אשר
 והורמכא רשות גלעדי שכיס עשרה המשה עטר עד הדפוס כלות

 ישכנו לדכרי והשומעים פנים נשום ״כ3ו הנ״ל 3לי מוהרר״א הרכני
 הק׳ כליימן לפ״ק תקכ״ח תמוז י״ג נ׳ כיוס הכ״ד ושאננים נטחיס
 לנית ה״ה זצ״ל משה מוהרר המפורסם הגאון נלא״א הירש נפתלי

 דק״ק הגדול נכה׳׳מ ור״מ יע״א פהאלז כמדינת תו׳ קצנאילנכונן
: 'ע״א מנהייס

וספרא וספרי * ואגדתא שמעתתא וירושלמי נגלי הש״ס מסוגי׳
 * והכמיהס מ־ורות וגדולי ראשי כל וסדר זמן • דרושים חפציהם לכל * וחדרשיס ♦ הנהיר וספר * הזוהר ומן • ותוספתא
 -גדול שנחכורה ארי' ה״ה קס ועתה * נימיהס נעשה ואשר * חקריהס כל עס ותלמידיהם כלחלמדיהס עס * ומכיטהס ליוספרס

 להגאון נכד קאיידנוכ דק״ק ור״מ אנ״ד זצ״ל אייזק מוהרר״י המאת״ג הרג כן נרו׳ 3לי ארי־ מוהרר • נפילה גכר המופלא * נתירה
 • האחים נסיועת נמהרה נינן לעשותו נדפוס יקניענו • ולהאדירה תורה להגדיל הנ״ל זקיני מר חיכור ♦ לאורה והוציא הנ״ל החחנר
 יעלה הטוג שחס * ליימן מק״ק שי׳ אלי׳ וכהרר אהרן כהרר כש׳׳ת * ההגונים קצניס ♦ ושליחים החכמים : והנטחיס הישרים

 הכזכד הדורות סדר ספר כהדפסת מסכימים תמימיס שלימים חכמים זמנינו גאונים מאיזה אמת ודנרי יושר כתני רחיתי וככר * כשמן
 מי ע״י או עצמו ע״י שנית זה ספר להדפיס • ורגלו ידו את איש ירום לכל וגזרו ואמרו ענו וגמרו ונחנו * ולתהילה לשס ־ למעלה

 ״ מהודענא וכען * ופינה עכר ככל ־ שנה עשרה המש זמן כמשך גכולו את השיג למען הנ״ל ליג חוהרר״א הרג ורשות רצין גלעדי גילו
 יהיא לא * התחתונה על ידו * המשנה ♦.וכל להשנא דלא * פתגמאדנא עירין נגזרת • וגיזרנא * אסכימנא לדא • דאוףאנא

̂־ לו  ליהוי אילין למילין דציית ומאן * אסותא לי׳ דלית דרככן הוי׳ ליטרקי׳ ♦ ולטותא נשחתא • נאלתא לי׳ ומחינן • ועינה ע
חקזשא וני • קדישתא לקרתא דגליותא • כאתכנשתא יהזון ועיינן עינוהי • כרכתא מכל לעילא • עילזא מעילת מכירך
ד׳  ״’ התורה לכנוד * גרורה נשפה המדנר כ״ד והדרתא נעיחתא כזיווא נהרותא ונהיר * רחתא טורי׳ כריש ותשהנלל תתכני ^י

: ואגפ״י הנ״ל כק״ק התו׳ הרט משטיין יוסף הק׳ נאו׳ לפ״ק תקכ׳׳ט כסליו י״א טוכ כי כו שנככל יום פיורד׳ כה

« מטאט אימן ד^ק ור״ם ד ואב רבתי־ גלוגא דק׳ק רב הגאץ הסכמת
 ואשר כנה אשר זקיט אוצרו׳ מגנזי קודש רתכי תכריך חכמה תעלומות ונידו : יסודתו קויש מהררי • ומעונתי מסככי ארי׳ עלה
 והנה • מינסק נק״ק ור״מ אכ״ד שהיה רש״ל המפורסם הגדול הגאון נכד יחיאל מוהרר והמפירסס המפואר הגאון ה״ה • כטע

 מצאנוהו גם • התורה וחדרי גדולה החמדה שכיות החכמות ככל נקי * דנהורא נוצנא נדרא חד הי׳ הגאון שזה נאפרתה שמענוהו
 כולהו ׳ ויורה ידין חותך נמופת סוף ועד מראש הדורות קורא הוא הדורות ספרי מחנרי על נהשגתו הלכנון ארזי ישכר יער כשדי
מו ויקירא רנה גכרא האי ויען יוחקו כס׳ יתן מי רזיא גלי׳ דן לאחור ויצדקו עודיין יתנו • נסריקה סיקר ואמויאי תנאי  של נ

̂גאון  הנאמנים ממימיו ליהנות הרניס את גס ולזכות נענקיס הגדול האדם אנין נית לכנות מאד ככסף נרו׳ ליג חוהרר״א הרג ה״ה י
 יגאו פן אימה יהגה ולט הדורות סדר נשמו הנקרא זצ״ל הגאון זקינו של מספריו אחד מפניני׳ יקר להוציא הדפוס מזנח על להעלותם

 עד הדפוס כלות מיום הנ״ל הספר להדפוס שלא דרככן והוי׳ ננה״ש קדמוני אשר הגאוני׳ לדכרי מסכים הנני גבולו אא להשיג יגועו ;ריס
 לכנוד המדכר כ״ד יונעם אלה לדברינו והשומע הכיס נשום ונ״פ הנ״ל ליג חוהרר״א הרב והורמנא רשות בלעדי שנים עשרה חחש עכיר

ח3א ליוpכ ל' א׳ יום היום ולומדי׳ תירה של אכסני׳ ר : רנתי' ̂לוזיא ק״ק פה ר״נ הלוי לעמל הקטן : לפ״ק ש



p ^0 מדינת גאוגי הרבנים הסכמת Bי!̂
 המפורסם הגדול הגאון הרב הסכמת

: כ^קלבובאבדור׳מוהגליל
^ ני' דכולה * ננר ננונרין * ענר עלי קדוש ■איש  די

 פשק לא * נאורייתא לעי הוא מעודו הרנה שנה כאן ישכל
 ונתראי קדמאי ונפושקיס p״p3 כרישו ומילא * מנרסא הומי׳
 לקנר שזכה הילולים קלש פרי ועשה והצליח לו עמדו חכמתו ואף

 ושו״ת ש״ע ארנע על הוא הא׳ עשר אחד המה ;דולים הנוריס
 על הכינוים וס' המספרים וה׳ הכינוים וס' הדורות הדר והפר

 הפרים מאות מכמה ליקוטים וס׳ הטעמים וס׳ דרוש וס׳על הקנלה
 אנן נקרא השנות וס׳ הקדושה בחכמת כללים וס׳ הש״ס כללי וס'

 ה;און ה״ה ידו עשתה אלה כל הן אבות פרקי על ופי׳ הטועים
 מוהרר הגאון 3נהר יחיאל מוהרר כבוד בישיבה ויושב זקן הגדול
 מרבן לגדול מפורסם אשר יצ״ו מינסק דק״ק ור״מ אב׳׳ד שלמה

 הקדושים ספריו בכל אחריו פלשתי לא ולכן אסופות בעלי בין שמו
 עיר שלטה בקצתן גם ומה אחזק׳ רבא גברא אוקי כי הנזכרים
 ותועליות שאמרן למי וראויןהם הטהורים אמחתיו מצוף וטעמתי

 נכותו בית את רואי ואחרי סופרינו לפליטת הנ״ל בספריו ■רבות
 תעלומות לאור להוציא קדמני אשר הגדולים עם מהכיס הנני

 קדש הפרי השפעת טוב רב להשפיע אלה מעניות ויפוצו חכמה
 במקום לעמוד אנכי מאישיס הדל ט גס ומה ה' מבקשי לכל הנ״ל

 לא כמותי ערכו מאנוש קטן3 נמלך הזה גדול להיות צמנם נדוליס
 א״ יום היום תורה של אכהניא לכבוד עה״ת ובאתי 3הטו מנעתי

 בא״א חיים נא' סלוצק בק״ק ור״מ אב״ד בהיותי לפ״ק ת׳׳צ תמוז ג'
 ק״ק פה הו׳ רפעפרט ה״ה זצ״ל p שמחה חוהרר וןfMה מ״ו

: יע״א הלוצק

̂יגין הדורות כל הוף עד ומגיט וצופה מראש הדורות קורא איר ■

 בהם המפורסם הגאז הרב הסכמת
: ̂פטים עצי ועמדזן המשנה מרכבת

ען  ה״הש״נ • כסופים חממי • השרפים מן אתד אלי וי
 • •ותורה יראה חלא • שבחבורה ארי׳ המופלג הרבני התורני

 חוהרר״י הגדול המאור בהרג 3לי ארי״ מוהרר כבוד ונעןס נחמד
 כתובים עפות מגילות ונידו קאיידנוב דק״ק האנ״ד זצ״ל אייזק
 ה״ס זקנו מר ידי מכתב ניירות אלפים וכמה כמה עבריהם משני
 קדוש אלקיס איש בישיבה ויושב זקו המפורסם הגאון הרב ב״ד

 שלמה תוהרר המפורסם גהגאון זדל יחיאל מוהרר כבוד לו יאמר
 הגאין והנה זקני דודי שהי׳ בקרני דק״ק^סאקלובאשרשמו האב״ד

 חסידותו חרוב רחוקי״ באיים הטוב שחו נתפרסם הנ״ל יחיאל מ״
 ודבר גדול דבר הניח לא אשר בקיאותו עוצם וגדול * ופרישרתיו

 ולא • הטהורה הקבלה מרכבה ומעשה בראשית במעשה קטן
 * וספרא ספרי דרושלחי בגלי בתלמוד ה^קיאותו עוצם הטח
 משלש אחת עיני למראה הי״ והנה ערוך כשלחן לפניו נעשה הכל

 עוצם הראה שם הדורות סדר ספר שמו בקראו חיבוריו עשרה
 בה נשתטח שלא זוית קרין שבע״פ בתורה הניח לא אשר בקיאותו
 על זה בענין השגות וכמה כמה ותכס ולרחבה לארכה להתהלך
 ה״ שחננו מי שכל חונים עשרת והחליף הראשונים גדולי האריות

 מחברתו שנין העצום ההבדל ויבין שכלו בעין יראה והשכל בינת דעה
 ודוחיהס והיוחסין הכריתות כמו הראשונים גדולי שארי מחברת ובין

 על הדנריס להעמיד בקיאות ברוב והרחיב העמיק הנא סאיך
 מאן לכל נעים אף נחמד דבר שהוא מה הצדק וקו האמת מכונות

 חקור ולכוון הרי® ועוקר כסיני ״ אדירים נחיס לצלול עי5ד
 3ר במקום כתלמיד הלכה שאין בידינו המסור הכלל ע״פ ההלכה

 דרכו נחמד ומה • כגתראי הלכה ואילך ורנא חאביי זולת
וליקט שאיסף טוב מה בעתו ודבר • דכעוטי כעוטי אין

 אשר זוית קרן הניח לא הקודחים טהורות מחברת ושארי ופר״א סדח״י כמו התנאים מחיבורי • הדורות בכל * הקורות <ל
 מחברתו תצא אשר הזה היום נחבד ח« • הדה חכמי ״ האגדה בעלי חמודות לדורשי מאד מאד 7הצי דגר והוא בה מתטח
 המובהק הרג ידי ־ ידים בה חלו אשר ולפנים הצופים מן ״ הביניס אנשי הלז הנחמד בחיבור וישמחו וישישו ובודאי לאורה

 הדפסת אחרי.כלות שנים עשר חמשה חשך שנית להדפיס בגבולו ינא אשר כל על דרבנן חיויא גזירת.נח״ש' גזרתי ותוקף נ״ע המחבר
 ידיתיהס תקעו כאשר הנ״ל 3לי מוהרר״א הרבני הרבים את המזכה המדפיס רשות בלי לו בדומה כתבניתו'או הן הזה הנכבד הספר

כשרה שתא דהאי אלול למלחמה תצא ני בפרשת תמימה תורה של אכסניא לכבוד המדבר הלד יבורך והנזהר קדמוני אשר הגאונים
: שטיס עצי ושלחן התשנה חרמת בה״ם שלמה לפ״ק

 ה דק הגרולאכד הגאת הרב הסכמת דק׳ק ורימ Tהגדולאב הגאון הסכמת
י י אפטא ן ליסא X

 פיפז נלילאדוורדא יזיייי' ריליתא מאורהא אורח עלי שענו הואיל
 אפר דיק1 לראש עטרה שהיא מים למי זקגים עטרת • יפרח

 המיכלא הרבני כבוד ה״ה גברא טהור בכול'׳ פרת * יפרח כתמר
 זא יאי*׳ אייזק מוהרר״י המאה״ג גהרב ליב אדי׳ חוהרר ומופלג

 ששמנו מזית עלים טרף לו ויש מהעז יצא מתוק דבשו ניער שואג
 יחיאל קול ובנעיח׳ יהיבה כתיבה בנעימה נועם יצפצף אגור בתוכו
 כבוד הריס עוקר זה חסיני כנתנה דעת אש להבי״ חתוך מצבר
 אנ״ד שהי׳ זצ״ל יחיאל מוהרר המפורסם הגדול הגאון זקנו אביו
 של בפגיעה ני פגע זה וארי׳ ליטא במדינת מינסק בק״ק ור״מ
 ס־ר בשמו הנקרא החיבור לזה המסכמת יד את לתמוך תפלה

 לדכו׳׳ס במלאכתו להתגדר שראה הלל הגאון זקנו אביו של הדורות
 התעלומה לאור להוציא רברבין למלל בפיו הי׳ שכחו אבותיו אומנת
 לדברי שניות בידים ידיהם החושכין ייהצנועיס להדד תמיד ודרכי

 הראה הנ׳״ל ליג מוהרר שכבוד אך באו מקריי חדשים אשר הופריס
הפירשי״ הקרובים רנרני אפי מכמה שונים מכתבי׳ כתבי' לפני

 שטעמו פיהם והלל רננות בכנפי הנ״ל הגאון המחבר על כנפיים
וחריפי' בהלכה הימנו נוהה זהני׳ שדעת עתיק המר חחרא טעמא

 בשבחא וחשבחין לב חקרי גדולי העידו רחוקים וגס ובקיאות
בתריית׳ זינולא עד ושלם גדול הי״ הנ״ל הגאון שהמחבר דאורייתא

 וחק״ו שדרשו לאדיו׳ כסניף באתי בקשייתא איסתגר שכבר והואיל
 מדאגה גברא האי דפס והאחת האמת לקבל וקבלת״ בחקירה כבר

 t נה של עטיו בעטו דבר מדבר אני לזאת הדפוס מכלות שכה עשר חמשה חשך על ראשונים שגבלו בגבולו אחר איש יבא ק מדבר
 יהשוחע אסותא לי׳ דלית ולטיתא בשמתא ויהי״ חרמה עד ולמפו להדפו השם חילול שיש במקום מקיפין ואין הקיפו על כרוך שיהי׳

 הרר כבוד ה״ה הליתאי באורייתא המשולש כחוט החזורת תורה של אכסני״ לכבוד המדבר כ״ד כוגגס ויהי ברפת ויברך יונעם לדברינו
ה:«ן אפטא ק״ק כה לפ״ק הקכ״ה אלול בחודש יחים עשר ששה א״ יום היום יצ״ו קהילתנו דכה ור״ת אנ״ד החכורסס הגאון

: יצ״ו והגליל הנ״ל ק״ק פה קו׳ סג״ל ואול

 תהילתו יספרו חרי׳ ארז ״ האת מן עולים אלקיס ראיתי
 מעלת את לפאר אחד בסגנון מתנאביס הזמן וגאוני רבני המה
 בק״ק ור״ח אנ״ד שהי׳ ז״ל יחיאל מוהרר הגדול הגאון הרב כבוד

 והיה טשיבה ויושב זקן הי׳ חקרתי כאשר ותהלה כבודו אשר מינסק
 עיינתי שלא גס אף והנה עולם גאון תמ־ה מהוכסי בדרא קד נזמנו
 מראש הדורות סדר שחו בקוראי אשר בספרו אפם קבוריו נשאר

 * ובסברה בפלפל תורה חדרי בכל בקי שהי׳ דיבור בסהר לא סוף ועד
 לא הנ״ל הגאון הרב קי בעודנו והן • נהורא שרי׳ הי׳ אפו
 ר<נני ה״ה תחתיו בגו בן קם והנה .• לאירה להוציא זכה

 מוהרר״י החאה״ג בהרב ליב ארי״ חוחרר שבחבורה ארי׳ .המופלג
 מכתבי כתבים תכריך ובידו קאיידנוביצ״ו דק״ק ור״ת אב״ד איחק
 הגאון זקנו מסכרי באחת ה׳ עם לזנות ורוצה הנ״ל הגאון זקנו
 זרים יבסו פן איחה יהגה ולבו הדפוס למלאכות להביאם הנ״ל
 דלת דרבנן והוי׳ נח״ש בגזרת גזרתי לכן גבולו את להשיג יגיעו

 הספר להדפיס הזאת העבודה אל יקרב אשר כל על אסותא׳ ני״
 מוהרר״א המופלג הרבני רשיון בלתי שטס עשר המשה בחשך הלז
 והשומע ארץ גאוני ניס3ר^ יהידוהיהס תקעו כאשר הג״ל ליב

 היום ולומד׳ תורה של אכסני׳ לכייד המדבי כ״ד יונעם לדברינו
ה חשון גא׳ו ד׳ יום ר ש כ  ח״ו בלא״א פייבל הקטן לפ״ק א

: יע״א ליסא ק״ק פה הה׳ הכ״ס הענמן שמואל חוהרר הגאון



פולין מדינת גאוני הרבנים הסבסת
 המפורסם הגדול הגאץ הרב הסכמת

: חמעלניק דק-ק ד אב
 עשר אהד שנ״ה לדורות 3לעכ הכות/ ופרסמה היא אהת3 ימי״אל

ח3 אהד 3ונצ חידושים  זה ר3עו של ו3טי ו״ר3העי הידוש זה א
 מוהרר המפורסם הגדול הגאון ה״ה ות3דא מילי לקיים הילוכו דרך

 הלכות הידושי ומצא יגע מינסק ור״מדק׳׳ק ׳'ד3א ה״ה זצ״ל יחיאל
 ומשפט הן ישראל כני את ללמד נציכי׳ עשר אהד שלית״ה ומשנתו
 לראות ונקיאותו הריפתו הראה ושם הדורות סדר הככיד (אהרון

ת3 שמו״ת שס אשר מפעלותיו  ומה נפש לכל השוה ר3ד והוא א
 ולתהלה לשם לו להיו׳ הדפוס ״ח3מש3 ראשון יצא אהרון שנכנס
 עתה עד 3ר דנרי לאורו זכינו לא עתה ועד דוגיי׳ שפתותיו שיהי׳
 3לי ארי״ מוהרר ומופלג הרכני,המופלא נכדו רוה את ה' געיר
 נכנס ארי כענין שואל נעשה ארי״ אייזק מוהרר״י המאה״ג 3גהר

 את לזכות הוצה מעיינותיו שיפוצו 3ר דכי ספרי הספרים ין1
 דחגילתא ארישא להתוס שלא כעדי גדר אמנם ואס • הרכים
 הדשיס הרנה ספרים עשות כי עלה וכהסכמה המסכי״ס שר להיות

 3ור היכורי״ן מעמק השס את ליטול שרוצה מי כל כאו חקרוכ
 פגע ארי״ רק להסכמה צריך ולא כדורו מפורסם הי״ גאון האי

 קונוהו עם והשג ידכרו שהימים ואף • ו3טי להודע כי והפציר
 גכרא אוקי אך ככתוכים ולהפש לעיין פנאי לי הי' ולא כתיב

 המאורו׳ לדנרי סניף להיות כאתי והנני ראיתי קצהו ואפס אהזקהי״
 כואו נ״מ3 עכורו ולהחלץ כיהוסף עדות קדמוני אשר הגדולים

 • הפועל אל מהשכתו להוציא חמש ו3 שיש כהויע אותו לסייע
 פרי״ יאכל תאינה נוצר גכרא דהאי מיני׳ מפקינן לא דפס ואי

 כגנולו אהריס יכנסו שלא שהגכילו זמן חשך הקודמים צחרמו״
 ולומדי׳ התורה לככוד המדכר הכ׳^ יקרכ לא להרמא סקור סקור
 ק״ק פה לפק ירא לא י מ ג א ש H י "1 א אלול י״ט ה' יום היום

: ואגפי׳ הנ״ל ק״ק פה קו׳ סג״ל יוסף הצעיר יצ״ו קמעלניק

 הסכמתהרבהמאררהגדזאהמפורסם
: שעברשץ רקק ד אב

 הכמיס דכרי • יקרות אור אלינו כהגלות הזה היום נככד מה
אחרות * מאירות פניו עכר מול ואל • וכמסמרות כדרכונות
המפורסם הגדול הגאון מ״ו נ״ד מוד של תורתו • טהורות

 ״ כסכרות כזו זו וטוקון ר\ים ועוקר סיני זה שכקכורת ארי
 וכינה דעה״ דנהר שכילי לי׳ נהירין דהוו תורה חדרי ככל הכקי

 המפורסם כהגאון יהיאל חוהרר 3הר ככוד • וכנסתרות כנגלות
 מינסק כק״ק זורקת היתה הורתו אור אשר זצלה״ה שלמה מוהרר
 התלמוד ים אדירים כמים צלל יחיו וכל ♦ ולהורות להכין

 חריפותו ועוצם • חכארות חיים חים והשקה דלה דלה והפוסקים
 ״ חמורות כל עיניו כעומק וכאר • שלקפארות למרקוק וכקיאותו

 מנופה * עפה מגילה וקכר * גכורות פעל אמת כתורת
עשר אהד * וכרוריס צלולים וכשמש • נפה עשרה כשלש

• קרים כמיס עייפה נפש על טוכיס נא׳ כולם * ספרים
 קנקן ומופלא המופלג הרנני ה״ה ש״כ רוק את ה׳ העיר כי ועתה
 אוריין וכר אכהן כר * עילאה דכי ארי׳ • מלא וישן קדש
 אייזק חוהרר״י המאה״ג 3כהר 3לי ארי׳ מוהרר ה״ה ויאה יאה
 מספריו אקד העלומה לאור להוציא וקפץ הנ״ל הגאון נכד זצ״ל
 מה • וצרורות חתומים היו הנה עד אשר הנ״ל הגאון זקנו של

 זרים יכוזו פן אימה יהגה ולכו • הדורות סדר על גס שקנר
 • להמאורות סניף להיות כאתי ע״כ כקררות המהפך כעני ויהי׳ יגיעו

 שנה עשרה קחש עד אשר גזירות וגזרו קדחו אשר הגאוני׳ הרכני׳
 ההוא הספר לקוק ידו שנית אדם שוס יוסף לא הדפוס כלות מיום
 המאורות יוצר מהאל יתנרך והשומע • ועופרת כרזל בעט
 ט״ ׳3 יום היום עה״ק הכא תורה של אכסניא לככוד החדכר הכ״ד
 ק״ק פה הקו׳ הכהן העשיל יהושע הק׳ לפ״ק תקכ״ה שנת אלול

אכרהס כית כה״סשו״ת המפורסם כהגאון יע״א ואגפי׳ יצו שענרשין

ליטא גאוני הרבנים הסכמת
המפורסם החסיד הגאון הרב הסכמת ׳מ ור אבד הגדול הגאון הרב הסכמת

והמרעה דליטא בדיסק ק דק
 הרכני ה״ה ככזד הראני דשיקא כיומא וויסאקי ק״ק פה עכרי מידי

 חוהרר״י החנוק החאה״ג נקרכ 3לי ארי׳ מיהרר והמופלג המופלא
 גאון האי 3ר קיכר אשר הקודש חקכרת הספרי דכרי את אייזק
 שהי״ זצ״ל יקיאל חוהרר החפירסס החנוק 3הר א": הדור <י'נת
 טרדי״ קנילו׳ שאכפוכי שחהחת והגס מינסק כק״ק ור׳׳מ אכ׳ד
 הנ״ל הספרי׳ חדכרי כעלמא טעימ׳ אפי׳ לטעיס פנאי לי היה ןלא

 המזכק מן כידקין ואין ראי׳ א"צ המפירסתיס זה כל עס ל3א
 המסניחיס עס חלהסניס מנעתי לא אנכי גס כן על ולמעלה

 הרכני כיד שרשות הנ״ל הגאון של ק״ש הספרי״ דכרי אה ומעריכין
 מהספרים איזה א״ז של הספרי׳ דכרי ליפוס הנ״ל 3לי ארי׳ דוהרר
 אדם לשים שאין לקרמי׳ ואסנימה שירצה מה הנ״ל הגאון שקינר

 שנה עשר קמשה כלות עד הכ״ל קודש מהסנרי״ א׳ את להיפיס
 דרכנן קוי׳ לטרקי׳ דכרי על והעיכר הנ״ל 'י״ ס לפיס כלות מייס
 ה׳ יוס היום תורה של אכסני׳ לככוד קם הק כ״ד אסותא לי׳ דלת
 ק״ק קו' קצנאילנכוגין מכית אכרהס נא׳ לפק תקנ״ה מכהס ̂״י

: דליטא כריסק

: קעיגשבערג ק דק ד אב
 • כסה יומין עתיק אשר דכריס ♦ קדשה כתורה עיני ותכט
 • פנפיס נעל הגרול הנשר הוא ♦ כסה הדכר רוק נאמן וגס

 הזהירו ופניו תורה כאור האירו עיניו אשר • שנים פי כרוקו
 רח״אה אתחקי ריה גכרא לטוהר השמים וכעצם הרקיע כזוהר

 הקדושים כספריו חלל כיור שפתיו נאר״ש טוכה מרגליות והעלה צלל
 הגאון הוא וכקיאיתו קריפותו קץ אין הרכה ספריס קיכר אשר

 מינסק דק״ק ור״ח אכ״ד יקיאל חוהרר המפיוסס החנוק הגדול
 סדר ספר לדכר ראשין לו הכאה כשמו א׳ כל כשה לקרוא והוקל יצו

 וס״ הטעמים וס״ דרוש על וס״ המספרים וס׳ הכינייס וס׳ הדורות
 על כללים וס׳ הש״ס מכל כללים וס׳ ספרים מאות חכמה לקועיס

 אכן נקרא השגיה וס״ ושו״ת ש״ע ארכע על וקיכור קכלה סכרי
 היו אשר ספריא עשר הא׳ כל הן אכות פרקי על פי׳ גס הטועיס
 ונתכקש ה׳ ארון את המצוקים שנאחזו וכעו״ה כאחתרות מונהיס
 ה״ה נכדו של קדשו רוק את ה׳ העיר וכהיום מעלה של לישינה
 מוהרר המאירה איספקלרי״ שגקכירה ארי׳ המופלג הרכני ההירני

 סיכי׳ ועקר אייזק חוהרר״י המאה״ג החנוק 3כהר 3לי ארי״
ורוצה ולדורות מיד זירוז לשון צו דחצו״ה כרהיטה ורהיט וחשכני״

 מי ואשרי כו׳ 3טו משחן שס 3טו עליו אשר כלכי ואחרת הנ״ל הגאין של ספרים כמקצת דאו עיני והן הנ״ל זקנו ככלי' ה עס רכית
 התקכר של נכדו וכדעת ״ ננז כר דן לית וכוודאי 3טו כשם ונפטר 3טו כשם וגדל ליוצרו רוח גהת ועישה כתורה ועמלו נתירה ״;דל

 מנעי קא כאי״ש טמו״ן שמעודי אף פן גלל כניזקין גרחא ויגרום אקר איש יכא פן כיכר ומדאגה הדפוס מלאפת המלאכה אל לק^כס
 שיפוצו הגדולי״ המאורות עס חסכים והנני א״ע נדרתי לא כזה רכה דגכרא אדעתא אך מקדש הנאים להספריס הקולות אל נהנא נהיות

 כלות מיום שנים עשר קמשה משך הנ״ל הספרים את להדפיס יכונה ישראל כשם אשר סי לכל גזיתי נקש וכגזרת קוצה הנ׳׳ל מעיכות
 גאסור ולא כמותר וקדש ראה סה הקודש כעכודת פסול וזר הנ״ל 3לי חוהרר״א הרכני הנ״לה״ה המקכר המנוח מנכד כרשיון א״ל היפוס
 שנת תחימה תורה שנתנה השלישי לקודש ז״ך א׳ יום היום תורה של אפסני׳ לככוד עה״ה וגאתי לקטנים נשמעים שגדו־יס הדור <אשרי

ו ר ש ב □ ו ; קיניגשכערג ק״ק פה קו״ עפשטיין הלוי 3לי ארי׳ יצו קיניגשכערג ק״ק פה לפ״ק ט

: ואגפי׳ אורלי׳ ק דק ודם אבד ג המאה הרב הסכמת
מינסס דת״ת ור*מ אג״ד זצ״ל יהיאל מוהרר לשגק גחרו התסור?ם המיל מאת ד\ג הייייה יאי־ז שמ-ח שס אשר ה׳ ״י׳נייית .'■*

׳ יג' ב )ס



ליטא מדעת אוגיJ הרבנים הסכמת ^0̂
 וגמוסו גקיו והנעימים הכאהגיס יןן אין הרכה דנריס וליגן וכירר ונקיאותו חריפותו מגודל רבים מ3 כשערי וסוער הולך שמו אשר1 יצו
 לנו' נרדו התעורר וכהיום כאצרותיו טמון הי׳ הנה שעד רק כקכר שפתותיו ינוע למען לוח על וחקוק אחריו כרכה הניח כי מרדו לא

 יכוצו למען הרכים את לזכות אייזק מוהרר״י החאה״ג כהרכ 3לי מוהרר״א ומופלג‘ המופלא הלעכי התורני ה״ה גכרא טהוך הטהור
 כתוך ו.״כ כאתי ככן ויפסידו זרים כו שיקנאו כדכר ומדאגה הנ״ל המכות הגאון זקנו אכי של הפריס הדכוס לכית ולהכיא חוצה מעינותיו

 חמשה תוך הנ״ל הספרים את להדכיס הנ״ל 3לי מוהרר״א הרככי של גכולו ישיגו שלא אדם כל על רכא גודא ולהטיל מצוה לדכר המכויס
 אורלי׳ ק״ק כה לפק תקל׳ה תמוז ט״ז ה' יום היום תורה של האכסניא ככוד מדכרי הכ״ד כרשותו לא אס הדפוס כלות מיום שנים עשר

: יוסף ראש כה״ס הגאון נכ־ ואגפי׳ הנ״ל ק״ק פה החו׳ יואל הק׳ יצו

המחבר בעל נכד הקדמת
 אנעים כהיו • אחכר מילין ואת * משתכר כקרכי • המדכר אני אני • ומפואר משוכח מקים ח וישתכח גחר ח יתכרך

נוף יפה • גשתי וכנין • יחוסי שלשלת ראש * הקרוכות וראש ♦ אכות עכות ממעשה ♦ אומר אכיע כניכ * זמר
b הי• ממנו * ועטרה לנזר לנו הי׳ אשר * כטהרה ומופלא ונקי זך • קשורה כפתילה כשלהכת הי׳ יאשר • משפחתי
b משתכחין ולא דאכדין יעל חכל • תהלה נאוה לו • ותפארה שכח מיני ככל והמפואר המשוכח • אורה נתמלא משפחתינו 

 הגאון הרכ זקני אכי אדוני ה״ה * ככה על לטוכ איש אותו זכור כרס • , הדרא דלא לרסיונא ליה ווי • מחסרא וחסירי
 ור״ת אכ״ד שלחה מוהרר המפורסם הגאון הרכ חי איש כן * לכרכה זכר מינסק דק״ק ור״מ אכ״ד יחיאל מוהרר המפורסם הגדול
 הגאון. כן לוריא שלמת מוהרר המכור׳ הגדיל הגאון נכד היילפרין מגזע כתריאל מוהרר המפורסם החסיד הגאון הרג גן סקלאג דק״ק
 יגרע ולמה * הזקן לר״ג רכיעי דור והוא הסנדליר יוחנן רכי מהתנא היוצא ז״ל רש״י מ״ה ונכד נין יחיאל מוהרר המפורסח׳ הגדול

 לא ני : קדשו כתכי כמגלת * עשרו כגוד להראות ראית * אנחנו כניהס ומכני * היו כלא השם אנשי • אגינו שם
 • יגיעו אמת כדעת אשר אשריו * כקכרו דוככות שפתותיו שיתי׳ כדי * לפרשו כו עמד שלא קטן ודגר גדול דכר הניח
 כולם משרים שפתיו ודכרי * עניינו כל אמת כתורת הגולה עיני האיר אשר הגאון אחר יכא וחי • חיכיחו ראשו על קופו

 נפקחו אוכלים כל • הדעת עצי נטע־ משרים * דעת ולמצנא מדעיו תנוכה ♦ פריו ועשו מטעיו וצלחו ♦ למנינו נכוחים
 ׳־ כנעימיס לי שנפלו לכל להודיע גדולתי מכל־ לי זאת גס אף • לראות עין תשכע ולא משחע אזן תמלא לא ־ להיות עיניו

שצי מדילי' שתיספתי מה ספיר נוהך עוד • נקוכיס כשמותס נשער אשר כפי * חיגוייס עשר אחד ואגודות חכילות חכליס
הסכימו ^וזיס''• כהס להמנות יוכל לא חסרון מחמת אך • שונים מזה זה * טוכיס כאחד וכולם * נחמדים * חיכיריס

 מקפרין אחי תעלומה לאור להוציא • החוזים כמראות נגלו לתם אשר • הרזים חכמי * הגי־וליס מאורות ארק גאוני כל יחד
 הליס ועוקרי סיני ,* טהורות אמרותיו נקתרות גולה • הדורות סדר ספר שמו כקרא הנ״ל הגאון אא״ז של • הקדושים

 כצדק * סקרה טוכ כי טעמה • לחשקה עינו יקר וכל cc נג! • כקיאות וירדו הריס יעלה * כסלרות כזו זו וטוחן
* אשר • ״ מעלים כעלוי כינה כעלי וכל * ושרים מלכים ותמהו ראו ־ כעורים ולפידים כגרקיס * משרים מג̂י

 • ואמוראים התנאים וכל ♦ ראשונים דורות כל יתד וקינץ אסף אשר ״ ונוראים נפלאים ־ הדכריס כאלה ראו לא מעולם
 וה׳ ׳ ישרים נקהל גדולתו וירוממו • משרים תחזנה עיניכם כאשר • נפלאים עניניס ושארי ־ הגאונים כל הוף עד

 יונתן י תפארתו צכי • מתכרתו ולעמת• ־ וכקיאתו וחירפתו. תפארתו העמיס לכל להראות גדולתו לאור-יקר להוציא קנני
 שלא עליה ויגידין יעידון מכירה כל אשר ♦ והחסידה הרננית הגכירה ־ מירתי זקנתי אמי לטונה להזכיר ראוי * תחתו
̂צזיה וכל הזה עולם כחיי חאה^ אשר ־ הקדושת. אמהות ממעשה כלום הניחה  והספיקה * פתוחה ידה והיתה * הגא לעולם מי
ה * כייתה תורה לומדי ד ס ח  מעונה * מהורהר ודאגתי מחשנתי וגכהו גמו אשר * והנמהר והעלוכ המר אנכי והנה • לנכדה ר.ונ

 עזכו * למנוחות סעו אכות * הפוגות מאין לנא וממהרת • אצה השני ־ פקודה שהראשונה עד • ודאגות יסוריס מיני גחל ומדונה
 ״ ככפני שאני ניכר כתכי ומכותלי ־ לחמי אכיא נפשי כסכנות ♦ חמר ורוב דעה מקוצר ־ להאייר ואין ציכי מרוגיס ־ לאנחות אותני
אשר התלאות וחן הצרות ׳״חן • כקרני לכי ונשכר ־ רוקי תאנה וכחדריס * נפשי תנכה כמסתריס ־ אחיזרי ושדיא טגותי שקילא כי אחדי

 י עכי־ולי
לחמי היא

בזיני
• כלה

בושה

ואנחותי שקוי דמעי אשר * גופי כל כשכרון מתאנח אני ותמיד * ימי כל ורעים מעט ־ ככשרי חתום נותר לא אשר עד
 יחיל לכי • לטרהי הוא דעתי נפי אשר * לדרכי לצאת לכי אל כהעלותי * דרכי תסלף אולתי כי : לכשרי עצמי דנקה

אריהודה גלתה * הרוה למען שוה כלא דנתי • וענה כהנע דחיתי * קטנתי החסדים מכל פן ואירא זחלתי כי ־
מלא כלו כי * קשה עלי ותהיתי • ויכשה כחשה עלי ודרכי * לה אין וחכקש דורש ־ וכלה הימים כל דוה

 קודשא עכיד לא שמלאי ואף * סילה כקרני איכרי כל * ’ ותפלה הורה כטול כהן שיש כיסורין ־ יה יס^ני יסר
 ימי כל אך’ * דמעה שערי ננעלו לא כי • קמעא לי נשאר עוד • כנינא קא ודאי דא על * דינא כלא לינא הוא בריך

״ וחנינא כנחת עלמא כל א3א ידעכן ולא * אנותי הס כארץ אשר הקדושים * מדעתי נוחים זקנים דעת להיות * מגחותי הי׳
 קייתא עלי ילי3ןק קמרי ןעיען׳ הטךקת כל * חסתנרא ואפכא * ואזלא שפיל ומריה 3רני אסוסיא עכדא ־ כצערא וכניך

ופעלם ־ כטההי הקדושים נאכותי אך • מעילנא לי ולית • מפקנא לי דאית • קלילא וזודא רחיקא ואורקא * דקיטרא
תענה צרה כעת • ונעזרתי לכי כטח נו • ומגיני עזי ה׳ כי אהודנו ומשירי ־ מצאתי שיגעתי הטורח כל אחרי * אכלתי

לפני תכנתי לסן־ר סלקא וכהא נחתי נהא * ולשועתי לרוחתי אזניך תעלים ואל • הלכתי אשר כדרך עמדי ויהי ־ תחינתי
הצמת * וחשאלי האותי לטוכה מלא * שיחי נא יערכ ־ לפעלתי שכר כזה לי תנתן * נשאלתי נפשי ׳ נשמתי ^צר
רוג שועה לנו ק ‘ מזל' ויגגיה קיני ירום מעתה • יצילני גיהנס של וממדינה • ינהלני מנוחות מי על * כימי ב
פרנסתי צחצוחי ירויה כנקיות ־ מחסורי די ויפרנסני * רוחתי וימצא ויספיק * לשלותי ארפא ותהוי * לצרתי יאתר ודי
 ובמצות גתורה עיהקיס * פנים נשואי • ונכונים חכמים * כניס וכני ככנים ושורש ענף לי ויאשיר ־ מחיתי טרדת בלי
יחלע השם • חורם חניחוהס יחי כל ופכוד כעושר • ושנים ימים חאריכו * נכונים לעיתים ויודעים ־ הזמנים כל

 ארוניס חיים לגו ויתן ״ ניחה כהס יהא קכחיס ורוח * כרכה אתרי ולהשאיר ♦ כשמחה הורה וילמדו * יגוניס חיני מכל
אנו ועליהם * כטוחיס אנו הקדושים כאכית * והרחוקים הקרוכיס יאחרו עתה • כחוסר ולא כמלוי • וכעישר גככוד

מכל נזנותס להנצל • שעה כנל כהס אנו נשענים ״ בניס לכני וצדקתו יראיו על עולם ועד מעולם ה׳ ׳וחסד ־ נסחכיס
 ויחיה אחגתס חכור • וחחלא רחמים עלי ימלא * עלילה נורא פני לשחר ־ כשיכה ינויין פרחים וגמול' ♦ רעה גזרה

̂יש * יוחן וגס יהן מאוים • לזכרון יעלו והס * מחכרי״ן ישני להזכרה • חנם לחננס החנוצר טוכ וחאצר * זרעם
תפלתי לכן • לשון ככל תהלתו אשר * הראשון אישי אל ואשוכה אלכה ♦ לישין לי מניח איננו כו כזכרי ״ זקן את לנו

 עפר שינני ־ אין וזנית כידי מעש אין אס * הלכן וכצמר כשלג חטאי * השנון מחץ יצילני * תכון קטורת לפניו
לזשאליחי מלח • וחנין רחיס מלך לפני • לרצון חלולי יהי ♦ יזמין יצחק אכי ואפר ׳ יליצין הריס ומראש * יקיצין

י סלה ־ אמן כיחינו כחהרה גואל לציון ונא • ינץ כיאות עד * ושאנן כטח ל'שכ ויזכה • בתחנון ואנחה הניח? ל
ור״ת אלד יח'^נ מוהי־ר המפורסמים הגדול הגאון בהרב ה״ה. ז״ל היילפרין אייזק חוהרר״י המאה׳׳ו, גהרב ליב אריהודא • ויגון

מפתחות



וזדורומ לסדר מפתחת
 מאדה״ר הדורות לסדר מפתח

 שמסר יהושע מיתות אחר עד
 ע"פ תקי״ו ג״א עד ^קניס

 נ״א שנרשס מקוס כל • 3א״
 עיי׳ ר״ל ע״א ■ אלפים ל ר״ל
 '3 עיי׳ ר״ל fעג״ * צלף

: כולם וכ; אלפים

 ״א3 אנרהס נן מדי־ ו3 אבידע
: פ״י

 : נדב עיי׳ יהו3א
ב״א אנרהם נן זמרן כן צכיהן

5 :״ח
 פ״ת כ״א יפיש כן אכיוסף
 ע״ה כ״א עוץ כן אכיחרף
 תקל״ת אלף עי׳ אכימאל
מ״ת כ״א שרה לחח אכימלך

: ד תפ .
 כלידת תמצא סגולתן אפד אכני

: השכטים
 אלף נולד תרח כן אכרהה

 אלף מהמערה יצא תתקמ׳ח
 תתקע״ג שרה את לקח תתקו׳׳ח

 כ׳׳א מחרן יצא .♦ לתקצ״ת אן
 נימול ל״ג הגר את לקת ן״ג

 של (וכמפתח * ק׳׳׳מתקכ״ג
 אכינו אכרהם ישינים שפתי צ*

 ע״ס תפ״ג אלפים כ׳ כשנת דה
 וענייניו קס״ג) כ״א מת .צ״ל

 כ״א המלכים הרג ע״ש וגלגולו
: ך״ג,

 : פ״ת ג״א ישמעאל כן אדכיאל
 I פ״ת כ״א משא כן אדון

 ■כ״י' שהוכה פרעה הוא אדיקום
/ ,5. תמ״ך ״א3 מכות

 וגלגוצו עניינו הראשון אדם
: ’ מת'תתק״ל ע״ש

 תתקצ״ו אלף חס משפתו׳ אדמה
 אשת עון3צ כת ענה נח אהליכה

 קצ״א ב״א .עשו ־
 שס״ה כ̂*א נולד עמרס גן אהרן

: תפ״ק מת
 : תקנ״ת אלף אוזל
 • פ^ז כ״א מדין כן עיפה כן אוי

 : ער עיי׳ אונן
 : תקנ״ח אלף אופיר
 : ל״ז על׳א השמים אוה;ת
 : הקנ״ו אלף מדי ן3 אחין
 • נולדכ״אשצ״ג השילוני אחיה

 ותתקכ״ד תתפ״ג ועיי׳
: והתקל״ה

 יאלף עוז של נו3 ן3 איוג
 : תמ״ח ״א3 ועיי׳ תתקצ״ז

̂יתמר  תח״ת ״א3 אהרן ן3 א
 : תתנ״ב נ״א עיי׳ קכירתו

 כ׳א תרח■ כן צכעין ן3 אכליו
: פ״ג

 ת״י עכ״א ומידוד אלדוד
 אכרהסנ״א כן מדין אלדעהכן

: פ״ת
 : ר״ת ענ״א יעלם כן אלה
 : תקנ״ו אלף מגוג כן אלי

 : קפ״ע כ״א לגן כן אליג
 ״א3 מדין כן עפר כן אלידין

: פ״ק
 ״א3 הנוזי כרכאל כן אליהו

רל׳׳ת

: רל״ח
 כ״א מדין כן חנוך כן אליושנ

ח • פ
 אלף עיי' אכרהס ד3ע אליעזר

 :ותתצ״כ פ״ת פ״ג וכ״א התקצ׳׳ח
 : משה כן אליעזר

 קע״א כ״א נולד עשו כן אליפז
 : קפ״ה יעקנ אחר רדף
 כנותיו ג׳ מתושלח כן אליקום

 : תרנ״ו אלף נח כני ג׳ לקחו
 שס״ה ל׳א אהרן אשת אלישנע

: ה״י עכ״א
 : תקנ״ו ע״א יון מכני אלישה

 : נ״ת ע״א חנוך כן אלישוע
 כ״א אכרהס ן3 דדן ן3 אלישע

: פ״ה
 : הקמ״ח ע״א אלמודד
 מת הכהן אהרן כן אלעזר

: כ״אתקי״ו
 פרעה של מלכה אלפרענות

: שע״א כ״א
 : שצ״כ עכ״א פרנך כן אלצפון
 : עכ״אתמ״ט קרת כן אלקנה
 : תקנ״ז ע״א אמורי
ען כן אמורי  : תרנ״ז אלף גנ

 : ע״ה כ״א פלדש כן אמורם
 כ״א אכרהם ן3 דן ן3 אמידע

: .פ״ת
 נמרוד הוא כ״א עכ״א אמרפל

 : תתקצ״ו אלף
 ע״א אכרהם. של אמו אמתלאה

: ותתקי״ו תתע״ת
אלףק״מ• מת רל״ה ■נולד אנוש

 :רכ״ע עכ״א יוסף אשת אסנת ,
j כ״א דן אשת חמודן ת3 אפללת

; ד״ז
 כ״א יוסף כני ומנשה אפרים

: רל״ה ■'
 כ״א ממצרים יצאו אפרים כני

' ונהרגו תי׳יח :
כת פועית לקת כלהן כן אצר
: , קצ״ה ״א3 עשו ■

 : תרנ״ז ע״א כנען כן ארודי
 נשאה יקען כן יוככ כת ארידי

: רי״ז כ״א יששכר
 : תקנ״ו אלף תוכל כן אריסי
 ככיו תרנ׳׳ז אלף שם כן ארס
 :אלףתתקצ״ו עירעוץ כנו
 : ע״ה ״א3 קמואז! כן ארס
 כ״א תרה ן3 צוכא כן ארס

̂־ • ג פ
 אלף נולד שם כן ארפכשד

̂מ ■• •f- צ״ו כ״א מת תרנ׳
 • תק״ג כ״א נתחלק ישראל ארץ

 תקנ״ז ע״א שם כן אשוי*
: ותתקצ״ו

 י״ח עכ״א וממרא אשכול
 תשפ״׳ו-:- ע״א גומר כן אשכנז

 חנוך כן אלישוע כת אשמוע
•־ נ״ה אלף

 קצ׳׳ו כ״א כולד יעקכ כן אשר
: ש״ך מת

 :• ע״ה כ״א נתור כן כוז
 : תקנ״ו אלף תירס כן כזיון

 אנרהס כן ישכק כן כידוע
כ״א ׳

: ל׳ת־ כ״א
כ״א אנרהס כן שות כן כלדד

• P ?

 עכ״א יעקכ כשי וזילפה כלהה
: קצ״כ.

 ; תתקצ״ו אלף מנינוה כלע
 עשו כני מל^ כעור כן כלע

: דנ״ת כ״א
 ש״מ שי״ג עכ״א וכלק כלעס

: תתצ״כ ועיי׳ תפ״ח
: תרנ״ז אלף פוע כן כנה
 ע״ה כ״א כשד כן כנון
 תפ״ת כ״א צלפחד כנות
 : תקנ״ו אלף תירס p בניכ

 * נולדכ״אר׳׳ח יעקכ כן כנימן
 קפ״ט כ״א לכן כן כעור
 תל״ו כ״א נולד אורי כן כצלאל

 : תמ״ח תמ״ט ועכ״א
 : תשנ״ז ע״א משונות כריות
 * י״ת כ׳׳א הכתרים כין כרית

 : ע״ה כ״א כוז כן כרכאל
 עשו אשת ישמעאל כת נשמת

 נ וקפ״ח פ״ת כ״א
 עכ״א יהודה אשת שוע כת

: רי״ז

 כ״א מדין כן אלדעה כן גכל
: פ״ה

כן  : תרנ״ז יאלף1פו< גכ'
 חת קצ״ת עכ״א לידתו גד

; שכ״א כ״א וקגורתו
 פ״ו כ״א גן־עחי גדרם
 : ע״ה לא עוץ כן גדין
 כ״א אנרהס כן דדן כן גוחי

• ת ל
 ע״א יפת כני ומגוג גומר

: ^תקנ״ו ,
 : ע״ה כ״א נקור כן גהס

 : תקלו אלף תירוס כן גיליק
 הוציא אפרים חשכט גנון

 כ״א ונהרגו אלף ר׳ ממצרים ;
̂ת : תי׳׳

: תרנ״ז ע״א כנען כן גרגשי

 רכקה מינק? עוץ כת דכורה •
: ר״ז מתה ?לה.ופ״ז כ״א

 : תקנ״ז ע״א משך כן דדן
 : תרנ״ז אלף רעמה כן דדן
 כ״א אנרהס כן יקשן כן דדן

• פ״יז
 : תקנ״ז ע״א יון כן דודנים
 : פ״ה כ״א ישמעאל כן דומא

 : ע״ש המגול דור
 קצ״ת עכ״א יעקכ כת דינה

: ר״ה
 מתשי״ת• * דןנולדכ״אקצ״ו

 : תקנ״ת ע׳׳א דקלה
: המ״ט עכ״א ואכירס דתן

 וענייניו וגלגוליו הכל
 ♦ צ״ג כ״א לאכרהס נתנה הגר
 כ״א לאדום נמלך כדד כן הדד

: שי״ת
 עכד כן אכימאל כת הדורה

 שם כן עילם כן מלכיאל אשת
 נשאם ואח״ה סרח את לו ילדה

אשר

 : רי׳׳ז כ״יא * אשר
 תרנ״ז אלף יקטן כן הדורס

 תרלז אלף פוט כן הדן
 תמ״ט כ״א לאדום מלך הדר

 תרנ״ז אלף כנען כן החחתי
 ותהקצ״ו תתקע״ג אלף הפלגה
 תרנ״ז אלף כנען כן הצמרי
 תמ״ט כ״א משכן הקמת

 מ״ח עכ׳׳א סיני הר
 התקי״ז אלף נולד תרח כן הרן

 ותתקנ״ה תתקמ״ח ועיי׳
: ותתהצ״ח

 : תקנ״ו אלף מדי P וילץ
 כ״א מדין כן אלדעה כן וכיר

: פ״ח

 ״ נולדנ״אקצ״ו יעקנ כן זכולן
: ש״ך מת

 : תקנ״ו חשך־אלף כן זדון
 : פ״ת כ״א משמע כן זכריון
 רי״ז כ״א פוטיפר אשת זליכי
 : תפ״ת עכ״א זמרי
 כ״א מקטורה אכרהס כן זמרן

: פ״ה
f' רכ״ח עכ״א זפרץ זרח

 : ■ תתקצ׳׳ו אלף נכנה הכרון
 ‘i- פ׳׳ת כ״א ישמעאל כן חדד
 5 ׳ תרנ׳׳ז ע״א כנען כן הוי

 תרכ׳׳ז ע״א כוש כן הוילה
 r תקנ״ו אלף חדי כן קנני
 פ״̂< מדין כן אכידע כן קור

: פ״ח
 : תפ״ק כ״א נולד קור
 ר״ח עכ״א לוטן כן קורי

 r רכ״ק עכ״א דן כן קושיס
 כ״א לאדום מלך מתימן קושס

: רצ״ה
 ע״ה כ״א נקור כן קזו
 כןמדיןכ"אפ״ח חנוך כן קלד
 תקנ״ו אלף מגוג כן קלף
 תקנ׳׳ז אלף נולד נח כן קם

 פ״ת כ״א קדר כן קמד
 כ״א אכרהס כן שוק כן קמדד

• ה פ
 • פ״ת כ״א אדכיאל כן קמוד
 פ״ח כ״א יפרע כן קחיד
 ע״ש קין כן חנוך
 תרכ״נלקהו נולד ירד כן קנוך

 תרפ״ו ע״ש ועניינו תתקפ״ז ה׳
: ותתק״ל

 פ״א אכרהס כן מדין כן חנוך
: פ״ח

 כ״א לאדום מלך עככוד כן קנן
: תי״א

•ז רל״ת רל״ו עכ׳׳א קצרון
 רי״ז עכ״א וחמול קצרון

 תקנ״ה ע״א חות קצר
תרנ״ז אלף עילם כן קרמון

: ע״ה כ״א נתור כן טכת
 נ׳*א הנלקה כרעה הוא טלמא

: רל׳ד
תדצ״ג ע״א טרטרי

יכוסי



.%y״? הדורות לסדר מפתחת
ען ן3 ינוסי  ^מ"ז ע״א מ
דן  ל׳ין ״א3 אדדאל ן3 י
 שצ״ה משותאל נן ןלמך3 יגל

 ע״ה ב״א נן(תור ידלף
 ע״ה ב״א גוז גן ידמנו
 קצה נ״א מלד יעקג גן יהודה

: שך״ד מת
 אשת עפר גן גארי גת יהודית

 : ק״.צ מתה קמ״ת עשו
 ה״ו ג״א נולד נון גן יהושע

 לח״י הכניס תפ״ח ממשה קגל
 ג״א ועיי׳ הקי״ן מת תפ״ט

: ותק״ג שצ״ג
 :אנרהסג״אפ״ח גן דדן יוגגן
 • תקלת ע״א יקטן כן יוגג
 ל׳א לאדוס מלך זרת נן יוגג

: רפ״ק
 : משוהאלשלה כן למך גן יוגל

 רל״ח ב״א נולדה לוי גת יוכבד
: ת״י עג״א

 : תקנ״ו ע״א יפת גן יון
 נמכר קצ״ט ל׳א נולד יוסף
 רי׳׳ז פוטיפר אשת ענין רי״ו
 מת רכ״ט פרעה לפני עמד

: ש״ע
 פ״ת ג״א ישמעאל נן יטור

 רי״א ג״א רגיס הציף יס
 ע״ה ג״א חזו גן ימיכי
 פ״ח ג״א מגשס ן3 יעוש
 פ״ח ג״א יטור גן ייעוש
 קצ״א ג״א עשו גן יקש
 ק״ת ג״א נולד יצחק גן יעקג
 הרנה גא קע״א גרכות קגל

 נלהס קצ״ג אחיות נשא קפ״ה
ש)רי״ו שו(ע״  חת : עסע

: רנ״ה
 פ״ח לא תיחא גן ייפול
 ע״ה ג״א כשד גן יפוע
 תקנ״ו אלף נולד נח גן יפת

 מ״ה נולדג״א אגרהס גן יצהה
 וע״שלקח נעקדע״ד ממלנ״א
 : רכ״ה מת פ״ח רגקה

 : תמ״ה ג״א חצריס יציאת
 : ח הקנ׳ ע״א עגר גן ׳יקטן
 ג״א מקטורה אגרהס גן יקשן

. ; פ״ח
 מת ה״ס נולד מהללאל גן ירד

: הכ״ג אלף
 : הקלח ע״א ירה

א מקטורה אגיהס גן ישגק  ל
: פ״ת

 ג״א נולד אגרהס גן ישמעאל
י  נשיו קע״א מת כ״ד ועי̂י ל

 : פ״ד עיי׳ וכטיחא עוני
קלו יעקג גן יששכר א  דלדל
: שי״ט מת קצ׳׳ז או

 : תח״ט ג״א יהרו
• ר״ח עלא יעוש ן3 יהת

וג״א חי־צקצו אלף לעומר גדר
; י״ג

 תקנ׳יז ע״א חס גן כוש
 ; תלת ״א3 גזני
 : ע״ה לא ירלף נן כישן
 •* ת׳׳י גי׳א נזלו יפור גן כלג

א ע׳׳ל קנודמו  I ועיי״ תקין ל
ג׳י׳א ■

 היה בצלאל לראלע תמ״ה לא
 מכלב ולא חצרון גן כלב מגט

: יפוני גן
 תרלח ע״א כלדייס

 ג״א קדחה גן כליף
 תרנ״ז ע״א הס כן כנען

 ע״אתרנ״ז חצרי״ גן כסלוהיס
 שס מצרים גן כפתורים

 תקלו אלף הוגל גן כשד
 ע״ה לא כחור גן כשד

 וג׳׳א תקלו ע״א יון גן כתיס
: ל״ט

 : רט״ו לא חתה נולדה לאה
 ולא ק״ע עלא גתואל גן לגן

 : ר״ז חת • ולח וע״ה
 תרלז ע״א מצריס גן להגיס

 תקלו אלף מסג גן לוגג
 תרנ̂' אלף שס גן לוד

 : תרלז ע״א מצריס גן לודיס
 תתקע״ג ע״א הרן גן לזט

א יתrע ואשתו  לן מת מ״ז ל
: תתקלה עיי׳

 ״ ר״ח עלא עשו גן לוטן
א נולד יעקג גן לוי  קצ״ה ל

: של״ג מת
 :תקלו אלף תירוס ן3 לופריון

 : שצ״ה עיי׳ משותאל גן למך
 תתע״ד נולד מתושלח גן למך
 אשחוע לקק תרלא אלף מת

: נ״ה אלף

 דור ואותו תרלו אלף היה מגול
: תלגותקל״ו ע״א

 : ר״ח עג״א קרח בן מגצר
ח לא ישמעאל גן מגשם  • ל

 : ר״ח לא קרה גן מגדיאל
 : תקנ״ו ע״א יפת ן3 מגוג

 גתצריס מלך פרעה גן מגרון
; ר״ע ג״א

 : תקנ״ו ע״א יפת גן חדי
 ג׳׳א מקטורה אגרהס גן מדין

: ה פ
 לא מקטורה אנרהס גן מדן .

: פ״ח
 מת שלה כולד קינן גן חהללאל

: רץ אלף
 : פ״ו ג״א לוט גן מואג
ק ,לא משא גן חולה  ל

א אגרהס גן זמרן גן מוליך  ל
ה : ל

 נ״א אנרהם גן שוה גן חונן
: ל׳ה

 ע״ה ג״א ידלף כן מוציא
 קין עיי׳ עירד גן מחוייאל

 תרנ׳׳ז אלף עילס ן3 מהול
 עשו אשת ישמעאל גת מחלת

: קלה נ״א
ת ג״א דומה גן מהחד  •• ל
 לא אגרהס גן שוח גן מיגן

: פ׳׳ד
א מדין גן עפר גן מידון  ל

: פ״ת
 רע״ה נ״א עוץ נ! ידלוס
 תרל׳ז אלף אשור גן מירוס
 ע״ה לא פלדש גך חילך

מינצר

 פ״ח ג״א גן מינצר
 פ״ה נ״א נגיות גן מיעוד

 פ״ח ג״א יכיש גן חיר
 ע״ה ג״א פלדש גן מירד

 קפ״ט לא לגן גן מירוש
 ע״א נ״א כשד גן מישר
 לא מדין גן עיפה גן מישר

♦ ת כ
ג״א מדן גן עיפה נן מימה

• ת פ
 : תמ״ט עלא הצריס חכות
ג״א אגרהס גן ישנק גן מכירי

: פ״ח
 : פ״ת ג״א משא גן חלו

 ג׳׳א מלץ גן אגידע גן מלוד
ח : ל

 חצריסלא מלך מגרון גן מלול
מ : ל

 לא מדין גן־אנידעגן מלחו
ק : ל

לא מדין גן אלדעה גן מלחיה
: פ״ת

 • תי״ג לא יעקג • מלחמות
 * ע״ש יעקג גקגורת עשו עס

 סיחון * תמ״ח לא עמלקי
 כנעני * תפ׳׳ד ג״א מואג עס
 סיחון * תלת נ״א ערד מלך
 ״א3 וכיתיס אדוס ומדן ועוג

: תצ״ג
 •• תתקנ״ה אלף הרן נת מלכה

 אלף התחלתן נשים מלכות
: תשפ׳׳ז

א ישמעאל אשת מלכות ח ל  * ל
 אלף התחיל חצריס מלכות

: תשפ״ז
 : ך״ג ״א3ע צדק מלכי

 נשא שס גן עילס ן3 מלכיאל
: ע״ש הדורה

: ל״ת עג״א ממרא
 : תח״ח נ״א גמדגר שירד מן

 עג׳׳א וגניהס ואפרים מנשה
: רלח רל״ה

 ג״א הנלקה פרעה הוא מעדאן
: תמ׳׳ד

 לו ג״א חואב ן3 מעיון
ח ״א3 נדות גן מעיין  ל
 ע״ה לא נהור ן3 מעכה
 שלה ״א3ע משה שהרגו חצרי

 הרנ׳׳ז אלף הס גן מצחם
 יעקג ג׳ לא נגנה מצרים

 יצאו רל״ח ג״א שם ירדו וגניו
: תמ״ה משס

 מתו נשלהו חשה של תרגליס
: תח״ט "א3ע
 : יהושע של חרגליס

 : עשצ״ה קינן ן3 חרד
 גן אגייע גן חולד נת חרושה
 : רי״ז ״א3 גולן ז אשת מדן
 ג״א תרה גן צוגא גן מרוק

ג : ל
 : פ״ח נ׳׳א יטור גן מרוק
 מחה שלא ג״א נולדה מריס

י ועלא תלה ‘־ ל
 גן עוז גן אמורס גת מרימת

 : רי״ז לא נפתלי אשת נתור
ץ לא עשו נת חרצית  : ק

משא

 : ר״ח נ״א ישמעאל גן משא
 מלו שס״ח ג״א נולד משה
 הל״ה משם יצא שצ״ה גכוש

: תכ״ת מת
 :קין עיין חהוייאל גן משותאל
 כולד ירד גן הנוך גן מתושלח
 : תרלו ף1א חת תרלז

 תקלו ע״א יפת גן משך
 שס״ט לז הקמתו משכן
 תמנ״א לא נוג משכן
 תתלד ג״א גדעון משכן

ח ג״א ישחעאג גן משמע ל

 לק ג״א הדד גן כאצוד
ה ג״א ישמעאל גן נגיות  ל

 תלט ל׳א ואגיהו כדג
א אכרהס גן דדן גן נות  ל

: פ״ת
 כולד מתושליז גן למך גן כה

 : ו׳ ג״א חת ו נ אלף
 נולד תרח אד שרוג גן נחיר

 : תתקצ׳י תתמ״טחת אלף
 תתיזז״ת אלף נולד תרה גן כחור

: פ״ז ג״א חת
ע״ה לא עוז י!

 עחינדגעלאשס״ה נן נחשון
 . תקג״ו אלף תירוה גן נירא
 מלר תרס ע״א כוש גן כמרד
5אמרמ הוא תשפ״ה אלף גגגל

הרגלאקכ״ג שנ : ע
 משותאל גן למך גת נעמה

 : שצ״ה קינן גת צילה ואחה
 ת״ת נולדה חנוך גת נעמה

 ; הקלד אלף נח אשת ד קע
 : ע״ה ג״א דז גן נעמת
ח לא ישמעאל גן נפיש  : ל

 ע״ת מצרים גן נפתוחיס
: תרנ׳׳ז

 : קצ׳ץ לא נולד יעקג גן נפתלי

כוס גני סגתנא סלתא סגא
ז תרל

 י ת״ת אלף הם חחשפהת קדום
: תלו

 לא לעומר גלדר מרדו סדום
 : מ׳׳ז חורבנה ה׳

 כ״ה לא כגיות גן סוער
 תכ״ה ולא תרלו ע״א סיהון
 תרל; ע״א כנען גן סיני
 תמ״ח לא עיי״ סיני

 פ׳יח לא תימא גן סעדון
 פ״ח לא תיחא גן סעיר
 הדורה עיי״ אשר גת סרח

תרצ״ג ע״א סרמריאה

 כ״ח ג״א משא גן עגד
 שס יפיש גן עגד
 שס מגשם גן מלך עגד

 פ״ח א’ג׳ חגשס גן ענדה
 מת תשלג נילד שלח גן עגר

: קלז לא
 P למך אשת קינן גת עדה

: עשצ״ה חשיתאל
 : קע״א לח עשו אשת עדה
 אשר גןה־דאשת ןא:לל3עדון

; רי״ז נ״א
יידכה



־הדורות לסדר מפתחת
 כתואל ת3 לכן אשת <דינה

: קפ״ד ״א3
 כן יקטן כן 33יו כת עדינה

: רי׳׳ז כ״א לוי אשת עכר
 תרנ״ז אלף לוט כן עדן

 פ״ת כ״א משמע כן עוכד
 תקנ״ה ע״א עוכל
 תפ״ח וכ״א תרנ״ו ע״א עוג

 כ״אל׳ת מדן כן עויבןהנוך
 לו שניהן אכרהס עגד עול

: תתקצ״ת אלף נמרד
 : ע״ה כ״א קרן כן עזץ

 אשת עוז כן כתאחורס עוצית
: רי״ז כ״א גד

 פ״ז כ״א עמון כן עושין
 מ״ז כ״א לוט אשת ע<ידות

 שצ״ה נולד קינן כן עיון
 תקנ״ז אלף שס כן עילס
 יהודה אשת שוע כת עילת

: רי״ז עכ״א
 ל נ׳׳ז כ״א עמון כן עינון
 כ״א אגרהס נן כן,מדין עיהה

ז כ״ח
 : ע״ש קין ן3 חנוך ן3 עירד
לא עשו כן קרת ן3 עירם

: ר״ה
 תצ״ו עכ״א כרמי כן עכן

 ר״ת עכ״א יעוש נן עלוה
 ה״ת לא יטור כן עלוי
 פ״ת לא קדר כן עלי
ת כ״א דומה כן עלי  ל

 פ״ת כ״א דוחה כן עמאד
 לו לא לוע כן עמון

 אלף קם ממשהתת עחורה
: תתקצ״ו

 : פ״ק לא קדמה כן עמיר
 עכ״א מתחנע אליפז כן עמלק

: ר״ת
 רלא או רנ״ה כ״א כולד '^מרה •

 : שצ"כ מת שלד יוכיד לקת
 מרציתכת לקת צכעון כת ענה

: לאקצ״ה ע:ו
 • חצריסע״אתרלז כן ענחיס
 ע״ה כ״א כשד כן ענמלך

 י״ה עכ״א ענר
ה ל׳א הזו כן עיר  ל׳
lor לא אכראס כן מדין כן 

: פ״ה
 לא מדין כן עפר כן '־עפרון

: פ״ת
 המערה מכר צוהר כן עפרון

: לאכרהס
א קדר כן עציון ת ל  ל
 ע״ש יצהק עקדת

 לו ב״א מואכ גן עי
 רלת רי^ לא ואונן ער

 תלה עלא 3ר ערג
 אכרהסאשת כן זמרן כת ערכת

• רי״ה לא כנימן
ה לא פלדש כן ערוד  ז ל
 : תרנ״ז ע״א כנען כן ערקי

 יהודית לקה ק״ה כ״א נולד עשו
 או רלה או רי״ו מת קמ״ד

: רנ״ה
 • תרלא אלף התיכה עשיית

פוט

 : תקנ״ז ע״א' הס כן פוט
 לקתה■ ק״צ כ״א עשו כת עית1פ

 : קלא לא כלההן כן אצל
: ■ פ״ק לא יעור גן פהות
 : ר״ח עכ״א יעלס כן פינון

א לא ישמעאל אשת פטימה  • ל
 תשל׳ז אלף נולד עכר כן פלג

: תהקצ״ו מת
 ע״ה לא נתור כן פלדש
 ע״ה כ״א חזו כן פלדש

 מ״ז לא ל\ט כת ?ליטת
 ע״ה לא הרה אשת פלילה
 ותתלג תלה כ״א פנחס
א יוסף כימי שהיה פרעה  על
ע כ״א מת רכ״ט  חשה ושל ל

: שלק כ׳״א
 ורל״ח רל׳ק ל״א פרץ

ע״א מצריס כן’ פתרוסים
תשלז

 : ע״ה לא תרה כן צוכא
 כ״א מדין כן עפר כן צור

: פ״ק
 : תרל׳ז ע״׳א פנען כן צידון
 כן למך אשת קינן כת צילה

: שלה משותאל
 עכ״א חשה אשת ציפורה

: הח״ח
 : תרנ״ז אלף עמון כן צלון

 כ״א מדין כן עיפה כן צלוע
ה : ל

א צלפקד : תפ״ה ל
 : תרלז אלף כנען כן צמרי

א עשו כן אליפז כן צפו  על׳
: ש״מ שי״ג ש״י

 רלה עכ״א האגות קכורת
ת ג״א ישמעאל כן קדר  ל

 ל׳ת ג״א ישמעאל כן קדחה
 ̂ שלט וחת לארלה קהת

 ל״׳ג לא אכרהס לקה קעורה
ה : ל

לו אלף וחת וענייניו קינן  ז תי
 :כ״אתלח קדמוני קניזי קיני
 רל״ה: אלף חת שלה נולד קינן

 : ע״ה כ״א נחזר כן קחואל
 : ־ ל׳ו כ׳׳א מואכ כן קנויל

 ל׳ת עכ״א יעלס כן קנז
ה לא קדר כן קצס  * ל
 ל׳ח לא דומה כן קצס

 ב״א מדן ן3 אבידע כן קרויל
ה : ־ ל

: קצ״א כ״א עשו כן קרה

 קלג נ״א נולד 3יעק ראוכןכן
: שי״ז מת

 ; ע״ה לא נהור פילגש ראומה
 : לו לא עמון כן רנות
 ל״א מדן כן אלדעה כן רכע

ה : ל
 יצתק אשת כתואל כת רכקה
 :ר״; מתה פ״ה ע״׳ה נ״א

 : הפ״ח כ״א הזונה 3רה
 : ע״ה כ״א קתואל כן 3רהו

 ישמעאל אשת חריכה היא רינה
ת ל א : ל

דפת

 : תקנ״ו ע״א גומר כן ריפת
א כמצריס התחיל רענ  ל

: רל״ו
 תשפ״ן אלף נולד פלג כן רעו

: ך״ו כ״א מת
 כ״׳א מדין כן חנוך גן רעואל

ה : ל
 כת מכשמת עשו כן רעואל

 : קלה לא ישמעאל
 : תרלז ע״א כיש כן רעמה
 וקראו חצריס מלך נעשה רקמן

: ך״ג כ״א פרעה
 לא מדין כן חנוך כן רקס

: ■לה

 לא אדוס על מלך שאול
: שע״א

 תרנ׳׳ז ע״א רעמא כן שנא
: ותרלה

א אכרהס כן יקשן כן שנא  ל
• ה פ

 : ע״ה לא כח כן שוה
א מקעורה אכרהס כן שוה  ל

• יז ל
 : תרנ׳׳ז אלף עמ!ס כן שושן

 :תקלו אלף חשך כן שיכשינה
 .־: ־ לז עלא שכס
 : ע״ה לא כתואל כן שכר

 שצ״ה עכ״א דכרי כת שלוחית
: שלו

 לא מת תרצ״ג אלף' נולד שלה
: קלו

: תקנ״ת אלף שלף
 תקלה אלף נולד נח כן שס

א חת : קכ׳׳ח ל
 : פ״ה כ״א משמע כן שמה

 : תרלו ע״א■ שמתזאל
 לאדוס מלך מחשריקה שלמה

: שלג לא
א כילד יעקג כן שמעון  ל

: שי״ג חת קצ״ד
 : תתקלו אלף הוי כן שעיר

 ח״ג עג״א האופיס שר
 אלף כולדה הרן כת שרה

 לאכרהס נשאה התקלח
 כ״א פרעה לקהה תתקע״ג

.* פ״ה מתה ך״ג
 תתי״ט אלף כולד רעו כן שחג

: מ׳׳ע ב״א חת ׳
: מ״ג אלף מת נולי־ק״ל שת

 : תקנ״ו אלף תוכל כן תארי
 חשותאל כן למך כן קין תוכל

 שצ״ה עיי״ קינן כת צילה מן
 תקלו ע״א יפת כן תוכל

 תקלו ע״א גומר כן תוגרמה
 תמ״ק כ״א נתנה תורה
 ע״ה ל׳א נתור כן תחש

 פ״ת ״א3 קדמה כן תחתי
 אלף התחלתה נח תיכת

: תרכ״א
 לאפ״ק ישמעאל כן תימא
 ר״ה עכ״א קרת כן תימן
 ר׳׳ת לא לוטן כן תימן
 תקלו ע״א יפת כן תירס
טלמא עיי׳ תלתא

( תמנע

^ עשו פילגש ליטן כת תמנע ל ע
: ר״ח

; ר״ת עכ״א יעוש כן תמנע ' 
 ער אשת ןשס3 עילס כת תמר

לו ר א ל : ע
 תתע״ת אלף כולד כחור כן תרה
/ מת כ״א כשדיס מאור יצא  פ

 : תרנ״ד אלף ועיי״
 * פ״ו כ״א מואכ כן תרסין
 : תקנ״ו אלף יון כן תרשיש
א אכרהס כן ישכק כן תתור  ל

: פ״ה

 לא״י כניסתן חיוס הדורות סדר
 ומלכים והככיאי״ השופטיס וכל

 שפסקה הצדיק שמעון עד וכ״ג
 מן התנאיס והתחלת הנכואה

: תמ״ח ג״א עד תקי״ו לא

 : קלג לא כרוחי מלך אאולי
 : תת״ג לא הלל כן אכדון

 : ת״א ג״א אכוקרט
 יהודה מלך רהכעס כן אכיה

; תתקפ״א כ״א
• ירוכעל כן אנימלך

 אנישגהשונחיתלאתתקכ״ג:
 • אכישיכןצרויהלא׳תתקט״ו

א דוד כימי כ״ג אכיתר  על
: תתלכ

• ׳ ס״א עלא אחימלך כן אניתר .
 • ותתצ״ג 3תתפ״ ענ״א אכנר ^

 תתקט״ו עלא קכורתו
 : תשפ״ז נ״א אכצן

 כ״א גשורה כרה דוד כן אכשלוס
 תתקכ״א ומלך תתקט״ו

 אהודכןגראלאהקלוותקי״ו
 כנללאשס׳^ אוילמרודךחלך

 : תתלנ עכ״א החיתי אוריה
 : וקפ״ג ק״י לא כ״י• אוריה
 ״ ושי״ו דלה לא הנכיא אוריה
 יעריה מקרי׳ שמעיה כן אוריה

: רלח עלא
 ג״אשצ״כותכ״ג השמים אותות

 : כ״א לא מלך עמרי כן 3אתא
 : ש״ל ג״א קוליה כן 3אתא
 קס״ג ג״א כולד יותס כן אחז

 מלר ׳ד קע׳ הזקיה את הוליד
 ־ ורצ״ו ק״ס ועיי׳ קפ״ג ליהודה
 ‘ מ״א ג״א מלך 3אהא כן אהזיה
 יהודה מלך יהורס כן אהזיה

: נ״ה לא
 ראשון עיי׳מפתח השילוכי אחיה

 : ותתקלד 3תתפ" וכ״א
 תתקכ״א*: נ״א כ״ג אהיחעץ
 : , התפ״כ כ״א אהיתופל

א מלך אסתר של אהשוורוש  ל
 : שצ״ה משתה עשה שצ״כ
 ק״א ג״א אהאג אשת איזכל

: 3ושל
 : תשצ״ג ״א3 לוני3הז אילון

 לפרסג״א ל מלך .איקסיר־קוס
 אתר ישראל על מלך ושת3 איש

א ״ש3 שאול  : תתפ״ו ל
 כ״א מזקנים קכלו וחידד אלדד

: תקי׳׳ו
 ; ט׳ ג״א מלך כעשא ן3 אלה

אליהו ג ) 3
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 • 3״pprn יא3הנ אליהו
*• ׳ד7 ג״א ענני ענני אמר

̂א נסתלס  : מ״^ וי״א ט״ו י׳
 ג״א שלמון של אהיו אלימלך

: תקל׳ו
 * ע״ש יהוקיס ונארא אליקוס
: ך״ד ̂״א דודו נן אלעזר

 : ננההלישכהו:״אמל״ח3̂ישו
 מאליהו ל3א שפט ן3 אלישע

 אוא״טגירה ח/ממצ״ח ג״א
: עיר((״ג נתינוקות לוגים

 מך׳׳ז: ג״א נולד מיקדן אלכסנדר .
 מנץ תע״ג גמוקדן יון מלך

 : תנ״ד נהרג תמ״ח שטרות
: תתע״א ׳אלקנה'ג״א

 ג״א יהודה מלך מנשה אמוןנן
: רפ״ג

 ^״א אלכסנדרי* היא מכוא אמון
: תמ״ט

 ״א3 תמר ומעשה אמנון
 : תתאט״ו נהרג תתקי״ג

 הנניא ישעיה של אניו אמון
נניא ר\ אמציה מלך זאתיושל

מ ת״ ח׳ו א : ר
 ליהודה מלך יהואש גן אמציה

 תי״נמת אדום ג״אא׳הכהאת
: קכ״ט

 תתאס״ד ג״א b •אמציהכהןנית
 : רפ״ה עג״א אמרכל
 ג״א עיי׳ אסיאה מלך אנטיגין

: •תנ״ד
 והזכרת המן של אמו אמתלאה

 עג״א שונאו לכגוש טוג שתה
: ת״ר

 ג״א יהודה מלך אגיה גן אסא
 ג׳׳א דגליו את הלה תמקפ׳׳ג

: ך״נ
 חרודך או סנהרג •אסיהדןכן

 t לג״ארט״ו3ןצלאדוןמלךנ3י
 ג׳*א לאחשוורוש נלקחת אסתר

t שלט
 J 3שצ״ ו.״א אפקריש

 : תמ״ד ג״א הי׳ אפרקורס
 * שפ״ה ש׳ לא היה ■אפלטין

: ות״א
 ‘-אלןלירוסגןאלקרטג״את״א

 t תתצ״ג עלא היגיסי ־.ארוכה
̂׳א ארוסטוטלס  מת תמ״ב ג

t חע״ד
 א׳ עוד שצ״ג עלא ־ארחשסתא

J ע״ש
̂־ד משמים אש שלמה ימ'3 שי
א ־ : ות״ח ר:״ה עי

עג״א':ל3  וחודמי ־ עניינה
: תמ״ג

 t התר׳א ג״א גוקי גן גוזי
 : תשפ״ז לא גןעז. .

 מצדים מלך השני גטולמיאוס
: תמ׳׳ט עג״א . . .

 : צדוק .גייסותגנ״ל
 תתקכ״ה ״א3 נגנה התקדש יגית

 ומקום ההדרים תתקל״ה נשלם
קיין והנהגת ■שגגכה  פשה ג

 :הורננוע״ש * י״כ 'ענידת
̂א מנה דת וע״ש ר״ח ג׳

o '- r

 ״<{ןלסתי״נ• מריסשניזסרו |!
 • להנית האומות שעשו והכגוד

: ע״ש הורגנו
 • שפ״ץ ״א4 לגגל מלך גלטשצר

 הן״דולהעג״א מכנסת היה גלשן
: ת״ה

 רצ״ת וע^״א ע״ש סירא גן
: תמ״ח.

: רצ״ח ג״א תגלת גן
: רצ״א ג״א לענה גן

 ;ת״ת עג״א הגדולה מכנסת גני
 תשי״ט ג״א יהוידע גן גניהו

: ותתקל״ה ותתנ״ג
 : ר״ת ג״א גענה
 ג״א מלך אתית גן געשא

: תתקפ״ו
 ג״א מירחי׳ קגל נריה גן גחך
 : תי״ג מת קגרו ע״ש ש״ן

 ; תתצ״ג ענ״א הגלעד נרזילי
: תרנ״ד ג״א גרק
תתצ״ג נ״א אוריה אשת שבע גת

 : גגעון משכון על גצעון
 • תתצ״ג ג''א דוד גדהנניתגיחי

 ג״א נהרג אתיקס גן גדליהו
: של״ט

 מת תרע״ו ג״א יואש p .גגעון
; תשי״ו

 זנונים אשת דנליס גת גומר
: צ׳ ג״א דהושע

 מ״ג עג״א גניו וג׳ גקזי
 תרנ״ל נ״א מדין גגות
 תשלד ג״א עמון גלות
 מנשה וקצי וגד ראוגן גני .גלות

: קפ״ז ג״א
 • ר״ה ג״א השגטיס עשרת גלות
 תשפ״ז ג״א הפלישתי גלות

; ותתפ״ג
 וצנצנת ולוחות הארון גניזת
 ה״מ3 ג״תש״ג־ויסוד מעה המן

 ואורים וכרוגיס וירושלים
 ג״א השמים מן ואש ותותים

: ת״ה
 אי^קריטי דריווש גן גריסי

 : שצ״ג ג״א לפרס ה׳ מלך
ג תקל״ג ג״א משה גן גרשון

 מתספרע״ו תדל״ו ג״א דטרה
t תרצ׳׳ד או

: תתפ^ד ג״א האדומי דואג
̂א נילד מלך חד  Y(׳ ת״ת ^

 מת תתצ',׳ג ישראל על מלך
: תהקכ״ד

:נ״אתתי״א שמשון אשת דלילה
 קודם שנים קל״ה הלכו דן גני

: תרצ״ג ג״א תורנן
 שפ״ט ג״א חמודות איש דניאל
גל ע״ז ניטל שצ״ג ש״ת עג"*א

גגגל וגיתו * שלו ארון וע׳׳ש •
: תמ״ג עג״א

 אהשוורש גן ־הראשון דריווש
 מלו שכ״ז ג״א־ נולד הראשון

t שס״ט
: שפ״ט השני דריווש ־
.השני אהשוודוש ן3■ דריווש •
. נ ת״ו ג״א לפרס מלך :

דריווש

 : שצ״ג ג״א וג׳ ג׳ זזריווש
 לפרס ד׳ איסריקוסמלך דריווש

: שצ״ג ג״א
 לפרס ו׳ מלך ארעא דרשיש

: שצ״ג ג״א

̂ה ג״א המלך הומוס  : משכ׳
 צ׳ ג״א התנגא כארי גן הושע
 ; ע״ש וקנורתו זקט״ו צ״א
 אהרון מלך אלה נן הושע

 מרד קפ״ז ג״א הלך לישראל
 קצ״ה אשור מלך גשלחנסר
 רכ״ת ג״א כ״ג הושעיה

 ת״ת ג״א פור הפיל החן
 ג״א נחמיה הוא התרשתא

: תי״ג

 אתשוורוש של המלכת ושתי
: ת״א עע״א

 געשא גן אלה את הרג זמרי
 : ימים ז׳ ומלך י׳ ג׳׳א אדונו
 ונגיא כ״ג יהוידע גן זכריה

 ס״ז או מ״ז ג״א יו3חא קגל
: ק׳ נהרג

 לישראל חלו ירגעס גן זכריה
: ג״אקנ״ג

 הנגיא עדו גן גרכיה גן זכריה
 מת ת״ת ג״א הגדולה מכנסת

 : תח״ח או 3תח"
 :תי״ג ג״א שלתיאל גן זרוגגל

 ג״א אסא לפני נגף הכושי זרח
: תתקצ׳׳ק

 ל3וק נ״נ על התנגא קוק3ח
 רג״דועיי׳ ג״א אלקושי מנתוס

: ק״צ
 תפ״ת עג״א הקיני הגר

: ותרנ״״ד
 מתתמ״ג ת״ת ג״א הנגיא חגי

: אותח״ת
 ק׳״ט עיי׳ ר״פ ג״א חולדה

: וש״׳ג
 ״ ג״א נגנו ירושלים קומות

: מב״ו
 :של״ח ג״א ראשון גית הורגן :
 * תתכ׳״ק ג״א שני גית הורגן •

: תתל״ד ועיי׳
 געיר קגורתו האדכי חושי

: גא׳׳י ירכא
 קע״ד ג״א נולד אתז ן3 ׳סקיה

 רכ״ת חת קצ״ע ליהודה מלך
 רפ״ג יא ג׳ יא3נ חזקיה ־

 ל״ד ג״א האלי בית -חיאל
 תתקח״ה ב״א צור מלך סירס
 ש״ח ג״א נ״נ הלום

 רפ״הזשי״ו עג״א סלקיהכ״ג
 שצ׳׳ג גי׳א גדול המיתות :

 תתע״א ג״א תנת,
 תתקס״ג ״א3 הרואה חנניה
 תי״ג ג׳׳א חמ״ו
חג ן3 משולם ן3 הגניה  ל3ז

: תמ״ה ג׳״א
 שמעין לפעמי׳ נקרא כן חנניה

 : ■ תח״ת עג״א הצדיק
 ק״ע עג״א שלום נן הנמאל

ושל״ו

: ושל״ז
: תתל״א ג;׳א עלי P הפני

: ר״ט ג׳״א הצדוק טוגיה

 ' תשח״ג ״א3 הגלעד יאיר
 ליהודה מלך אחון ן3 יאשיה

ש״ג חיזק ג״ארפ״ה  :ניתה׳
 מלך כמשי גן יהושפט ן3 יהו

 : נ״ה ג״א לישראל
 : כ״ד ג׳׳א כ״ג יהואתז
 לישראל מלך יהוא ן3 יהואהז

: פ״ג ג״א
 ליהודה מלך יאשיה נן יהואתז

: ג״אשי״ו
 מזרע נשאר אתזיה ן3 יהואש

 מלך ס״א ג״א שנה גן המלונה
 גית חחק ס״א ז׳ ן3 ליהודה
 : ק״א מת פ״ד ה׳
 : תרל״ג ג״א יהודת
 :3תתצ״ ״א3 גניהו נן יהוידע
 ט״ו ג״א מאלישע ל3ק יהוידע

 וענ״א צ״ה מת כ״ה וי״א
: קס״ה ת״ת

 ג׳׳א מאחיה קגל יהיילע
: תתקס״ג

ג יהוידג : מ׳׳ז, ג״א ל׳
 ג״כ ונקרא יהוקים יהויכןגן

 • ג״אשכ׳/ ליהודה מלך יכניה
 ג״א ליהודה מלך יהויקיס

 שניתשכ״ג: גנ״נ שי״ו-מרד
 משהל׳א ן3 גרשון p יהונתן
 : תתקס״ד ליא ג תקל

ל׳א כ״ג עזרא אח' יהוצדק

 לישראל מלך 3אהא גן יהורם
: ח״ג ג״א

 : תתקס״ג ב״א כ״ג יהורם
 ליהודה מלך יהושפט גן יהור»
 : נ׳ לאחיו הרג ח״ז ג״א

 אשת ימרס מלך ת3 יהושגע
 P יהואש את גנבה יהוידע

 . ;̂׳י* ג״א אהזיה
 : ש״ל יהושיע
 ת״יי עג׳׳א יהוצדק ן3 יהושע

: תי״ג
תמ״ה ג״א סימך גן יהושע

: ועתקל״ט
 ליהודה מלך אסא גן יהושפט

; כ״ד ג׳׳א
 : נ״ה ג״א כ״ג יהושפט

 ;תהקט״ו ג״א צרויה גן מאג
 וקט״ו ק״י ג״א כ״ג יואל

 V ורצ״ח ירכ׳ח
 ממיכה קנל פדואל גן יואל

: ג״אק״צ
 ישראל מלך יהואחז ן3 יואש

: צ״ה ג״א
 : ג״אמ״גנ״הס^ הנגיא יונה

 : התפ״ג נ״א שאול גן יונתן
 מנשה;׳יא גן גרשין גן יונתן

 : תקל״; ענ״א ״ תקי׳׳ו
 ;הק״ך ע;״א טוגיה גן יוסף
 ליהודה מלך עוזיה גן יותס

: קס״ז ג״א
 : קס״ז ג״א כ״ג יוחס

יהזיאל



א זכריה p יהזיאל  ל׳ד ל׳
 : תתקס׳״ב וג״א

 שנ״נ של״ו של״ב ג״א י^קאל
 שנהר; שי״ו וע׳ קנרו 1«"

 . : יהויכין ע״ל יכניה
 ; הקל/ על׳א יענז
 f הרל לא ה^יני קנר אשת יעל

 ; תשלא b '3 ה;לעדי יכתה
 לישראל חלו v3< כן ירנעס
: תתקס״ד ״א3
 לישראל חלו יואש ן3 ירגעס

: קט״ו לא
 שכ״א רצ'ת ר״פ לא ירמיה
 קרונ שהשליכו גור • שלת

: מימן לגגעת
 עג״א קנורתו דוד אני ישי

: תתקע״ו
 קגל קע״ו ג״א אמון גן ישעיה

• קפ״ג וק׳יש ק׳׳ח מעמוס

 של׳ז 'א על א* ננית שהיו כהניס
 ג״אש״צנהרג לפרס כ<רשמלו

: שצ״ג
̂ שכ עלא ןע3ש כלנא

 משכ״ז ״^3 יןן5.כ
 נ תתצ ג״א1? כמהם
 תי"נ ג״א הגדולה .כנסת
התקמ״ח ג״א שלחה 'כסא

: ר״ה עג״א ותנור לתלת1

 : משפ״ז לא .מתלון
 ג נגע ע״ל .מיכה

 תתקס״ג לא ימלא גן .חיכיהי
 מישעיר קיגל התורשתי מיכה
 וקס״ז ועקע״ו ק״ס לא

 תקי״ו לא והפסל מיכה
 רלח על׳א מירוס סכרי

̂ישאל  ת״ח לא ^
 תתקל״ה עג״א מללא־שגא

 תח"נ ת'ק ל׳א מלאכי
א שמשון אני מנוה  תתי״א ל

שראללא מנהס גןגדיחלולי

 ו ה תח לא לשטרית מנין
 רי״ו לא נולד הזקיה נן מנשה
 תפילה רכ״ה ליהודה מלך

 : מת.רפ״ו. • ר״ן ותש*יתו
 יהוצדקכ״ג ן3 נןיהישע מנשה

 : תת״ת עלא סנגלט ההן
: ת״ה ען,"א מסכך
 תתקנ״א עלא תלמי גת מעכה
 ג״א אגישלוס גת מעכה

: תתקפ״ג
 שאילעלאתתלנ מפיגושתנן

 ש׳׳צ שפ״ו ג״א ואסזר מרלט
‘ ת״ד

לא לגנל מלו ן,נלאדן3 מרודו
: רט״ו.

 *. רכ״ו לא השני נלאדין מרדו
 : קחרודךמלומללארס״ו

 תח״ח ל׳א מת זרוגנל נן משולם
 אחון של אתו תרוו גת משולמת

: רלה עג״א
 • לא^^תתע״א נוג משכון
• תתל׳ד לא .נעץ’ משכון

 ״א4ע צדקיהו ויסונשחן מתניהו
: שו״ז

 לנגל מלו הראשון נצר. נגוכד
: לארפ״ת

 שי״ע לא גגכל הגדול השני נ״נ
 : שמ״ו שמ״ג עיי׳ ש״מ. תלוחו
 : שמ״ג לא אדן נגוזר
 נכרי גן ושגע חיכי; הוא ננט

: תתקס״ד נ״א
 * תתקס״ד ״א3ע השקר נניא

 : תח״ג עלא היו כמה נגיאיס
 לא ישראל מלו ירנעס גן נדג

•* תתקפ״ה
: משכן ע״ל נוג

 : תמ״ג תל״ח ג״א נועדיה
 נינוה על נינה אלקושי נתוס
 : ורלד ורכ״ת ר״מ ג״א

 תי״ג ג״א תכליה גן נהמיה
: ות״ת ותלת

 : נןעחוןעלאתתקכ״א נהש
 ״ לאשי״טע״ש תורגנה נינוה

: תדשה וניצו,ה
 ולא תקלו עג״א ניקנור

: תרכ״ג
 גן רהנעס אס עמונית נעמה

; תתקס׳^ לא שלחה
: סשפ״ז לא נעמי

 תתל׳,נ לא שאול אני נר
: ומרנ״ד

 נ״א מד אס עדאל נצנת.נת
: תתלד .

 תהלג עג״א דוד נימי נניא נתן
: תתקלה שלחה של ורגו

: ושס ־ ע״ל סירא גן
״ ’ תרלד ג׳׳א ס־סרא

עג״א אשור מלך גוקי סלו
: תנ״ד
 : תמ״ח עלא סנגלע.התורני

 ר״טסגיא ג״א לנגל סנחרגמלך
 ערי תפש ר״י לשומרן כותייס

: רי״ג יהודה
: ותמ״ג של׳ה לא סקארט

 : ש״ן עלא הגישי מלך ענד
 נ״א הפרעתוני הלל נן ן ענדו

: תת״ג
: תקלו לא עגלון

 והקלג תתקל׳״ה ל׳א נכיא עדו
: ותתקל׳א ומתקש״ד

 אתיה של מנ״ד החוזה עדו
 נ״א הנניא ושמעיה השילוני

: ותתקס״ד תתקכ/
 נןיהוצדקעג״א יהושע p עדו

 שמעון לפעתיס ונק׳ תמ״ת
i הצדיק

׳: תשלז לא .עונד
 וג״א תתקס״ג נ״א עונדיה

■ • :■ וו״ד ו״א
 תתקל-׳ג נ״א יא3הנ עודד
: קפ״ג ועג״׳א *
 :קט׳/ וג״א תתצ״נ עי״א עוזא

 אתציה ן3 עזריה ונק׳ .עוזיה
 .קע׳.׳ו ג״א מלך יהודה מלך

: קת״נ ועיי׳
עייניס

 ג״א לאליהו שקלכלו עורגיס
: •ל״ד.

 קט״ו ג״א 1נני^ עזיהו
 ש׳׳ע ג׳׳א חנרוו קנל עזרא

: שלו וט;״כ
 או תמ״נ מת תי״ג מנגל עלה

 : ש״ע ג״א עיי׳ יןנרו תת״ח
 תתקכ״א נ״א נ״ג עזריה

: !תתקפ״א
 תתקס״ג לא נן.עוח־ עזריה

: ותתקפ״ג
: מ״ת ל׳א עזמה
א לדוד כהן היאירי עילי  ל

: תתצ״ג
 תקי״ו נ״א עכסה

 מת תת״ל נ״א נולד הכהן עלי
: תתי״נ

 : תשס״ד נ״א גלותי עסזון
 ק״י ג״א מהושע קנל ערווס

: קס״ז * קט״ו
 : ג״אי׳י״ד חלוישרתל עיזרי

: תתפ״נ ענ״א עחשא
: תשפ״ז נ״א ̂;רפה
: תתקט״ו נ״א מגשאל

 יהורם אשת אתאנ נת עתליה
 : נ״ו ג״א מלכה יהושפט נן

 אתזיהו של אחו עמרי גת עתליה
 י דהא וצ״ע נ׳׳ו ג״א יהורס •גן

! גת עתליה היא יהורס אשת
: ח״ז עג״א אתאג

 תקי״ו ג״א קנז גן עתניאל
: תקלג

 ק״מ ג״א אשור מלך פול
 ק״ס ג״א אשור מלך אסר פול

 תמ״ג עג״א פילוסופיא
 תקל״ג לא נגגעה פילגש
 תמ״ג עג״א פלטוני
 תנ׳׳ד עג״א מלך פליפי
 : תקל״; ג״א מיכה פסל
 לישראל מלו מנתס גן פקת

̂/־ ;״א : קס
 : קס״ז ג״א רמלית גן פקת

 :תתקס״ג ענ״א אליהו של פריס
שי״ו: ככה פרעה  עג״ארלהו
: רצ״ת לא אחר נן פשק־ך

 3תתצ״ נ״א דוד בימי כ׳׳ג צדוק
 : וע״ש התקלה שלחה ונימי
 אנטינניס תלמידי ונייסות צחק

: תח״ת עג״א
 : ק״ט כנעני;״א נן צדקיהו ‘

 של אתיו יאשיה נן צדקיהו
 ושלום מתניה ג״כ ■יהוקיסונק׳

 שכ״ז ג״א נ״כ המליך אותו
 : שלח עיניו ועוור

 :ש״ל עג״א מעשיה נן -צדקיהו
 : מתי״א עג״א :צללפוטת

 חתנקוק קגל כושי נן •צפניה
: ורצ״ת ורצ״ז ר״פ נ״א
 תתפ״ג ענ״א דאננר אמה צפנת

: ותתימ״א
: ס״ז טה ;״א צרפית

 : שצ״נ ;״א השמש :קדרות
 ;״א כורש מלך נן .קחניסי

3שצ״

: שצ״נ
: שס״ה עג״א קחתית

 : ר״ן ג״א תזקלה גן שקא רג
 :ג״אקפ״ה לרומי רוחלוסחלך

 מוקדן אלכסנדר אשת משאן
 : תל׳; ;״א דריוש מלך גת
 ; ותת״ל תשפ״ז ענ״א רות

 ל״א נולד שלמה גן רתגעס
 חת תתקס״ד מלך תתקל׳;

: תתקפ״א
; ת״ת ג״א רתוס
 ומ״׳ג ל״ד ג״א שומרון רעג

 : תתצ״ג נ״א דוד גימי
ת״ת עג״א רעליה

 : תתל׳ג לא המלך שאול
I ע׳׳ש שגא חלכא
: ר״ן עג״א שננא
 ״ ע״ש נגע הוא גכרי גן שגע

 ורנ״ד ח״; לא שונחית
 יוקיס אשת תלקיה גת שושנה

: ש״ל לא
 : תח״ת ;״א לחנינס שטרות

 : רפ״ג עג״א כ״ג שלוס
 אלישע החיה אותו ינש גן שלוס
 וקראו תולדה של געל גקגר

 ק״ט עג״א תקוה ן3שלוס.
: ור״פ

 P לזכריה הר; יכש גן שלוס
 ;׳״א ימיס ירת וימלך ירנעס

: קלד
 עג׳״א נשער שנרמס שליש

: מ״;
 מלך תתקי״ג נ״א נולד שלחה

 עיי׳ תתקס״ד מת תתקכ״ד
: רצ״א ;״א

 ב״א גועז את הוליד שלחן
: תפ״ט

א לגגל מלך שלמנסר  קפ״ט ל׳
 ♦ ר״ג שמרון על עלה
 :שס״ד ג״א יהויכין גן שלתיאל

 : תקנ״ו נ״א ענת גן שחגר
 תתע״א נ״א הגניא שמואל

: תתפ״ד מת
 תמ״ח ג״א הצדיק שמעון

: תתקכ״א וענ״א
 ת״ת ג״א שלחה של רנו שמעי

: קל״ה
 התקכ״ת לא הנגיא שמעיה
 תל״ה ג״א דליא גן שמעיה
 ו׳ ג״א נגנה שארון
 ב״א מנת גן הגיגור שמשון

: תתל״א חת התי״א
: ק״צ עג״א כ״ג שריה
 הגדולה כנסת אנשי חן שריה

: ת״ת עג״א
 על עלה מצרים מלך ששק

 ה׳ גית אוצרות ולקה ירושלים ■
• תתקס״ט ג״א

 נ״א שפע פואה ן5 תולע
: השי״ט

: ע״ל ת־גלת גן
 מצרי׳ מלך עזלמיאו הנק״ תלמי

תנ״ד א : על׳
סדר



י הדוחת לסדד פפתחין
 הצדית שמעון אקר דורות קדר
 ל׳א מן ואמוראים התנאים מן

 רגנן עד רל״ו ד״א עד ממ״ק
: םמראי

 תתק״^ אגאאבוהדשמואל;״א
 תתקע׳״ט ג׳״א רב הוא אנא

 i ו.״ ד״א ומת לבבל עלה
 יזאעיש קותן המלך מיריבי אבו

: תת״ד ל׳א
 נ תשכ״׳ב ג״א אגטליון

 :ב׳״אתת״ד וי׳3לןלךעך יןק3א
א נולד אביי  ר׳״י ל״׳ט ד

ה בהומ״  : צ״ט מת ל׳
 : ג״אתקל״ד בדול תוכן אברכם

 יוליום של אהיו בן אבוסטום
 וכק״ תשי׳׳ת ג״א מלך קיסר

 *• דבריו נועם ראה אוקטובנום
 הנתלה אריםטובלום בן אבריפום

 בן ארקילום אח אלכםנדר ,בן
 ב״א מלו הראשון הורדום

: תשפ״א
 מלך אגריפום בן אגריפום

 תתי״ט שבמרומי תת׳״ד ב״א
 ואת אותו הרב ואספיסיינות

: תתכ״ה מונס בנו
 עב״א אהבה בר אדא רב

תתקע״ט
 : תשכ״ב ב״׳א אדמון

 ב״א ביתר הקריב אדריאנוס
 : תתק״׳א או תת"פ

 : תת״׳מ ב״א הבר אונקלוס
 ע״ל הקיםר אוקטובנוס

• אגוםטו׳
 אנטוכינו׳ קתן קיסר אורעלוס

: תתקכ״ה ב״א
תתקע״ט ב׳יא אושעיה רבי

ף > : ת
 התקדשו ושאר השמים אותות

 תרי״ו חר״י תקצ״ד ב״א
 תתת״ב תש״פ תרצ״ו הרח״ט
 תת״ק תתקכ״ה תת״ק תתע״ד

א תתקל׳ה מ״ה  קכ״ק ז' א ל׳
מ ק״ל : ק׳

 ד״אק״ע ר״י רנא בר אחא רב
 : קע״ה או קע״ב תת
 רבים ברחו בוטי מלך אטליה

:קכ״ז לא תאטלי׳ מיהודים
 ר״׳י השני אבין בר אידי רבי

 : רי״ב מת קל׳ב ל׳א
 :עלאשפ״א הבדול אילקיאסו
 :עג״אתשלז קיסר אימפרוס

 •• תתפ״א לא יהודה בן איסי
 ב״א כ״ב הקף בן אליועיני

• תרכ״א
 וכק׳ יוהנן מלך בן אלכסנדר
 : תר״ע ב״א וינאי הורדוס
 קיס^ב״אתתקפ״ה: אלכסנדר

 ̂ינאי מלך אשת אלכסידריאה
 : תרפ״ח לא מלנה אלכסנדר
 חרד אריסטובלוס בן אלכסנדר

 : ה״ש ג״א ברומיי׳
 רב הרב מצרים של גאלכסנדיי

 אלכסנדרי׳ ע״י פעמים ׳5
pוטריינו קיסר נירין :ביד

תת״פ ;״א היכר
י5ר

 ב״א קרסוס גן אלעזר רבי
: ת״ס

 קניסf ע״ב ששלח כ״ב אלעזר
 :ב״אית״ק התורה להעתיק

 נהרב לב מתתיהו בן אלעזר
: תרנ״ב לא

 שימול ליזאטיש שיעץ אלעזר
 : תת״ד ב״א עצמו

 עלא הפריז ענני בן אלעזר
: ותתלה תתי״ט ..
 עב״א צדוק ברבי אלעזר רני

: תתלט
 ב׳״א הורקכוס בן אלעזר רני

: תתל״ב
א ערך בן אלעזר רבי  ל

: תתל״ב
 *• תתל״ב לא עזריה בן ר״א
 : תתל״ב לא יעקב בן ר״א
 מי' תתל״ג ג״א הקליר ר״א

 יומאס״זא׳ז א׳רש״י ר״סלז
 תת״מ לא המודעאי ר״א

־• ותת״פ
 : תת"מ ב״א חסמא ר״א
 : תת׳״פ ל׳א שמוע בן ר״א
 ב״א הבלילי יוסי ברבי ר״א

 תו' הפייט שיסד תתפ״א
: א׳ י״ב חביבה

 תתפ״א ב״א תדאי בן ר״א
 תתפ״א ב״א הקפר ר״א
 ל״ע ד״א חת ר״א

 עלא כן נקראו למה אמוראים
: תתקע״ט

 :ס׳ התק״ףוד״א לא אמי ר'
 ד״א נהרב ינוקא בר אמימר

: רל״ד
שמעון הרבס בניו אמיתי

: ההריז
 קיסר אנדריינוס חתן אנטוניא
 : תת״ק ב״א רבי של אוהבו

 קבל סוכו איש אנטיגנוס
 : ת״ס לא הצדיק משמעון

 מלך בןאריסטובלוס אנטיבטס
 והולך פרס מלך פיברוס ע״י
 אסור המלך הורקנוס את

 דוןוהורקגו' אוזן וכרת בזיקים
: תשכ״א לא

 ת״ס עב״א אנטיוכס
 ב״א מלך הגדול אנטיוכס

: תקלע
קז לא הרשע אנטיוכס  ת

: ותר״י
 מתתי' נן יהודה נצמו •אנעוכיא

תרלב : לא
 אשתו חרשים חכם אנטיפטור

 לא הורדוס את ותלד קפרון
: תרצ״ו

 מלך ארקילוס אחי אנטיפטור
 לאתשס״אויסובשחוהורמס:

 השי״ח עג״א אנטגוניס
 וד״א תתקע״ט עב״א אסי 3ר

: ס׳
: תתכ״ה לא אסניסיינוס
עלא מלך־מןרים אפטולחוס

: ־ תשנ׳׳ז
: תשל׳א עג״א אפיון

: תתק״ף ב״א אפס ר'
ארטבן

 : תת״ד ג״א מלך ארטבן
 הרבו נאמן הסופר אריסטיות

 : תתלה לא שמעון.הפרץ
 נורא היהודי פילוסף אריסטובלי

 פילדילפי לטולמיאו כתב מאד,
 : תקפ״ה לא המלך

 מלך יוחנן מלך בן אדסטובלוס
 את הרב ב׳ ונשנה תרס״ח ב״א

 : אחיו הריבת מצער עצמו
 המלך בן השני אריסטובליס

 בחיי בחזקה מלך אלכסנדר ינאי
 ואחיו הוא הרצ״ז ל׳א אמו

 כל סבבו חסיד שהי׳ הורקנוס
: הרעות

 אלכסנדר של רבו אריסטוטלוס
 : תע״ד ב״א חת חוקדן

 אגריפוס אחיו אריסטובלוס
 : תשפ״א עג״א

 ג״א מלך הורדוס בן ארקילוס
: תשס״א

 קל׳ז ד״א בסירא ר״י אשי רב
 ולי״א קק״ו נפער קפ״ז וי״א

 או ■קצ״א או קפ״ד או קפ״ב
: קצ״ו

 : תשכ״ח ב״א בוטא ק נבא
מ פרס מלך בולביזיו  ארעבין נ

: תת״ד ב״א
 במצרים ראשון מלך בטולמיאוס

 : תנ״ד ב״א אלכסנדר אחר
 ב״א מצרים מלך בסולמיאוס

: בן תפ״ד
 מצרים מלך ג״ ראשון בעולמיא

 ב״א על מלך דולפיס פולי נק'
 החכמות חופלבבכל והיה תפ״ז

 תפ״ד עג״א התורה והעתק
 : ותקע״ו. ות״ק
 בעילמיאו' בן הב׳ בטולמיאוס

 חסד איש מצרים מלך פילודפיס
: ג״אתק״ך

 ב״א פולחיטר בטולחיאוס
: תקל״ט

ג״א אכזר רשע ד' בעולמיאוס
: תקח״ו

 ו״ הולמיטר נקרא בטולמיאוס
 : ותקפ״ה תקל״ע עג״א

 רע רשע לועריאוס כטולמיאוס
 : תרמ״ט ב״א
 ג״א הבדול החוזה בעולחיאוס

: תתצ״ב
: ע׳׳ש כוזיבא בן

 : תשמ״ב ב״׳א הודוס בנין
 ד״א ר״י כתיל מבי בביה רב

: קפ״ז

 ק"פ חאלכסנדרי׳ד״א בירוש
 ע״ש סנהדרין בלות

 תתק״י ג״א רני בימי בלינוס
 בחליאלהזקןב״אתשכ׳יח ר׳

 דינכהג״אתתל׳״ב ר׳בחליאל
 רבי י23 שמעון ור׳ גמליאל ר'

 : תתקע״ח ג״א
 לקת רומיים שליש ■גריסים
ל ת״ש ב״א ה׳ ית3 אוצרות

 סדרם עיי׳ התנאים דורות
עב״א

•' תתל״ט עב״א
 קח׳׳ב חת ק״מ ד״א דימי ר׳

: וקח״ז פ׳׳ה ועיי'
 : ד״אר״י חת אנא בר דמי רב

 : קכ״ז עד״א הפלסוף דיומנו
 סליקיס ן3 סוסר דימיטריאיס

 מלך אנטוכי' של דודו פליפוס
 צבאו שר ושלח תרכ״ח ב״א

: וצ״ע אותו הכה ויהודה נקטר

 ג״א רבי בימי חת ר״ב הונא ר׳
: תתקע״ט

 ל מת י׳ ד״א בבלאי הונא 3ר
: ס׳ נ״ו או

 ; רל״ד מרהונאבראשיעד״א
 :קכ״זקפ״ז הונאברנתןעד״א

 : הונאראשגולהד״אר״א רב
 אנעיפטר בן הראשון הורדוס

 מלך תשל״ז על׳א אשקליני
 תשכ׳׳א עיי׳ תשל׳ד ל׳א

 ול מחיחי אשתו והרג ותרכ׳״א
: בניו

 ג״א וטטרקי אנטיפטר הורדוס
: תש״ע

מלך ינאי אלכסנדר הורקכוס
: תר״ע ב״א

 בן יוחנן והוא ינאי הורקרס
 צדוהי כעשא מתתיה בן שמעון

* : תרמ׳׳ב ב״א
 אריסטובלס אח הב׳ הורקנוס

 מלך תרכ״ה ג״א כ׳׳ג המלך
: תשכ״ד הרגו והורדוס ת״ש

: תת״ד ג״׳א המלכה הילנה
:* תשכ״ח ב״א הלל
 ד״א נשיאה יהודה ר׳ בן הלל

: צ״ע עט׳ קי״ח
: י׳ ד״א המנונא ר'

; תלמי ע״ל התירה העתק
 מספרס טיטוס ע״י הרובים

: תרל׳ח עג״א

 הומות לבנות צוה קיסר ולאנטוס
 : ק״מ ד״א ירושליס

: קפ׳׳ו עד״א נבנה וינציאה
____ I — --------- ------
 ר״זבידר״יד״אקל״במתק׳׳מ

: קמ״ד או
 קס״ב ד״א ר׳׳י זוערא מר

 : קע״ו או ק״ע חת עקכ״ז
 י' ד״א זירא ר׳
 תתי״ו ב״א הקצב בן זכריה ר׳

: •תתפ״א
: תתי״ו ג״א בןקכוטל זכריה

 : תתקל״ח ב׳׳א המשנה חבור
 : תרל׳א ב״א המעגל חוני

 ענ״א הצדיק שמעון בן חוניו
 ותקל׳׳ט תפ״ד וב״א תח״ח

: ותר׳׳י ותקפ״ה
 תתכ״ח ג״א שני בית חורבן

: תתל״ד ועיי׳
 ג״א־ אושעיא ורבי חייא רני

: תתק״ף תתקע״ט
 י״ ד״א אבא בר חייא ר׳
 קי׳׳ז ד״א ר״י חמא ר׳

 תרכ״ב ב״א חנוכה
רני



הן־ורות, לסדר מחת£5מ .
 ר״חטנאבןדוסאג׳״אתשמ״ת:

ג׳״א אכטיגכוס כן קנינא ר'
תת׳״מ

 ל׳א גמליאל כן הנינא רני
: תתפ״א

 ג״א חכיכאי כן תנינא רכי
: התפ״א

 כראש ישכ יזמא ר3 הנינא ר׳
 : ל״ח תתק״ףמתד״א ל׳א

 : תשס״ת ל׳א החצוי קפמאל
 : תשכ׳״ד כןאנישלוסג״א קנן
 : תתה״א ג״א פכיזס כן קנן

 : תשכ״ח ג״א תזקיה כן קנטה
 המלך יאזיעיש ^ל תו. קנניה
 . : תת״ד ג״א מונכז כן
 הפריז שמעון הרט כ״ג הנני

: תתכ״ה ״א4
 כזמן נהרג הנהנים סגן חנניה

: תתנ״ת ג״א החורכן
 נעשה י' ד׳יא נולד ■ קסדא ר'

 : ס״ת מת ס׳ ד״א ר״י
 ועיי׳ תקץ ג״א חשמונאיס

*• ׳הרכ״א

̂י עכיומי רכ  מת רעי״ו ד״א ר
: רכ״ק

 תשע״ה ג״א נתקסר טכריאות
̂א ועיי׳  : תשפ׳

 כאו אסטסינות ואכיו גויטוס״
 : תתכ״ה ג״א יהשליס על

 : ת״ס ג״א אשני טלחיאו
 יהושע לר׳ נתן קיסר טרייניס

 ג״א כה״מ־ •לכנות הנניה ן3
: הת״ף

: תת׳׳ע ג״א טרפון רני

 תק״ס ג״א טכאי כן יהודה ר'
 ג״א מככאימלך יהודה ותרכ״א

: תרכ״ג
 תשכ״כ ג״א כתירא כן יהודה ר׳

̂״ת : תרל״ג תשכ
 יהודה ורכי אכא כן יהודה רני

: תתל״ג ג״א הכהן
 :תת״ח ג״א תיחא כן יהודה ר׳
 נולד רני הוא הנשיא יהודה ר׳

 תתק״י נשיא נעשה תתק״ף ג״א
 וי״א התקח״ט או תתקמ״ה מת

 מתקע״חותתק״זוע״דאר״ס:
 ע״ד כרכי גחליאל כן יהודה ר׳

: ס׳ א׳
 תתל״א ג״א עלאי כר יהולה ר'
 נשחת נולד יהזקאל נר יהודה ר׳

 וחת י׳ ד״א ר״י כעשה רד
: ס׳ או כ״ה

 ג״א אלפורט יהודת'שהרגה
: תרכ״ג

 תע״ת ג״א סירך כן יהושע
ותשנ̂׳ תקל׳׳ד וע׳

 ג״א כסהיה כן יהושע רכי
 מצר,יס אלכסכדרישל תק״סיכא
 עתרכ״א תס״ד ג״א לירושלים

: ותשכ״ח
 תתל״ג ג״א ־קנדה כן יהושע ר׳

: •ע״לטריינוס
ג״אתת״ע קרתה בן יהושע ר׳

אי1יוני ן

̂׳א תתפ׳
רני

 תתקע״ט ג״א לוי כן יהושע ר'
 מתתיהו של אכיו כ״ג יוחנן,

 : ״ק15ג״א ־ '
 מתתיהו כן שמעון יכן יוחנן
 והורקנוסמלךג״א ינאי נקרא

: 'תרמ״כ
 ג״א נולד זכאי כן יוחנן תי

 התחלת תשמ״ח וע׳ תשי״ג
 ; תתל״ג חת תשצ״ג ישיכתו

 ־ תשכ״ח ג״א נג כג כן יוחנן ר'
■: ותתכ״ט

 ג״אתשכ״ק: התורני יוחנן רני
 תתכ״ה ג״א הגלילי הפריז יוחנן

 כןגודגדאג"אתת״מ יוחנן רכי
 ר׳׳י תתקע״ט ג״א יוחנן רני
 אן י״ ד״־א מת תתקץ ג״א

: ל״טס״ע
 אמו מיתות אתר נולד יוליוס

 ג״א כרומי נתקסר תרס״נ ג״א
 : תשי״ח נהרג תשי״נ

 של אחיו כן קיסר יוליאוס
 נה״ה כנין לקדש צוה קוסטנטינו

: קכ׳׳ז ד״א
 ג״א מלך יהודה של תיו1

: תרל׳ח ׳
 :תשכ׳׳ה ג״א עוזיאל כן יונאן
‘י תת״ק ג״א יוחנן כן ,יוסי

 נ ת״ק ג״א יועזר כן יוסי ’
 : תתל״ג ג״א הכהן ןוסי .ר׳

 חלפתא ר׳ כן דציפורי יוסי רני•
. : תתפ״א ג״א :

 ג״א נולד גוריון כן יוס|)
 מלחמה משוח נעשה תשל׳ו

 אסור הוליכו ואספיסייניס
 חכר • תתכ״ה לרומי כזוקיס

 תתכ״ט׳כרש״י היוספין ספרו
ל ג׳ ״נ  יומא מ״ג כרכות • כ

 : קי״טנרשנ״ס ע״פ • כ״ג
 של אחותו כן טוכיה כן יוסף
 ג״א הצדיק שמעון כן חונ׳יו

* תפ״ד
 י׳ר״י ד״א חייא כר יוסף רט

: ̂ פ״ה מת פ״נ .כסורא
 : י״ח ד״א חמא כר יוסף רגי

 : תת״ד לא חונכז כן יזאטיש
 מת ■קע״ג ד״א ר״י ייחר רני

: ק״פ
 מלך אלכסנדר הורקנוס ינאי

: תר״ע ג״א
 ג״א כפר.חטיא איש יעקג רני

: תתפ״א
: קכ׳׳ח עד״א נתהנר ירושלמי

 : תתפ״א ג״א הסופר ישכב ר׳
 כ״ג אלישע כן ישמעאל רכי

 : תתכ״ק ג״א נהרג
:תשכ״ה ג״א פאכי כן ישמעאל

 ר״עג״א של הכירו ישמעאל ר׳
י : תת״מ

 כן יוחנן כרכי ישמעאל רני .
: תרפ״א ג״א נרוקא

 הכר יוסי כרכי ישמעאל רכי
: תתק״י ג״א דכי

 תתקע״ט: ג״א קמא כהנא רנ
 קמ״ג ד״א השניר״י כהנא ר?
: קע״ג קע״א ?זת ■

כהניס ־

 עג״א ל כנית ששמו כהניס
: ההכ״ה

 : תת״פ ג״א מלך כוזיכא כן
 הקן שכ׳׳ז עג״א שכוע כלכא

 :תמ״כ עג״א זחערתו צדקיהו
 אגוסטי קיסר הרגו ססיאה

 :תשנ״ז תשכ״א עיי' השי״ה ג״א
 כא הקיסר צכא שר כסתיאו

עלירושליסג״אתתי״טותתכ״ד

 תתק״ף ג״א לוי
 עד״א מרלין היה כימיו ליאון

• קכ״ז

 תתפ״א ג״א מאיר רני
 תלה חלכא ושכור הסין מאני
 :פ״ה עד״א תלמידיו ות׳ אותו

 תלמי כני המלכה והילנה מוננז
: תת״ד ג״א המלך

 הרגו אגריפס כן מונכז
 : התכ״ה ג״א אספסיינוס

 (שס המלך מוננז כן מוננז
 ג״א סופר סרוק כן מנתם

: תתכ״ה
 תע״ו ג״א כ״ג אלעזר כן מנשה
 ג״א מתחיל הנוצרים מספר

: .תשס״א.
 ג״א מתחיל לשטרות מספר

 : קי״ת מד״א ופסקו תמ״ח
 כן אלכסנדר כת מרימי

 של כתו כת אריסטוכלוס
 הורדוס אשת המלך הורקנוס

 עג״א הורדוס הרגה המלך■
: השכ״ד

 : קכ׳׳ז ד״א ר״י מדמר
 מש״ד נולד גדול הכס מרלין

: קל׳ז ד״א עיי׳
 נימי קיסר אנטונינוס חרקו׳ס

: תתק״י ג״א רכי
 ג״א לראכ״ד נתגרה משנה

: תתקמ״ח
 ד״ארל״ד משרשיאכרפקוד ר'
 תתפ״א ג״א חרש כן מהיא ־ר'

 וה׳ תרכ״כ ג״א כ״ג מתתיהו
: f תק ועיי׳ כניו

 ועיי׳ תק״ס ג״א היה נוצרי
: הרע׳׳א

 והכהגתןעג״א שלהס כת נזירי'
: ת״ס

 : תשס״ח ג״א הלגלר נחוס
 : תשכ״ה ג״א הקנה ן3 נחוניא

 מת י׳ ד״א יעקג כר נחמן רנ
: ע״ט

 ראש נעשה יצחק כר נחמן רני
 : קי׳׳ן חת קי״ג ד״א נפוח'

 ד״א ר״י הונא נר -נהמן3ר
 : רי׳^ מת •רי״כ ’

 מתתיהו כן יהודה הרגו ניקנור
 תרכ״ת ועיי׳ תרכ״ג ג״א
 תתי״ע עג״א קיסר כירן

:. ותרכ״ט
 תרכ״ג ג״א חנוכה נס

 מלך כתן יפה ממנת נציגין
 : תת״ד ג״א לזאזטש פרס

 עיי״ תק״ס ג״א ארנאלי נתאי
מרכ״א

: הרכ״א
 t. תתפ״א ג״א הכנלי נתן ר'
גא״י כפומכמתא נקכר כתן ר׳

 סורא ור״י ד״ג מינו סדר
 , i רל״ד עד״א ופומנדיתא -

 ־: תתפ״א ג״א סומכוס
 ד״א ר״י דרכא נרי׳ סימא רני

 : רל״ז מת רי״ו
 ג״אתת״ר: סינאמ^מלךפרס

: ת״ס סליקוס.ג״א
 ד״א יהודא כר סמא רכי

:. רס״ג מת ר״ס
 קי״ח נפסק.ד״א סמיכה

השכ״ח ג״א גלו סנהדרין

 היה נפש שהרג המלך ינאי ענד
 . ; תרכ״א עג״א הורדוס

; . - י' ד״א •עולא .
/ ד״א סנא עינא  S קי

 : תת״מ ג״א עמיהוד רני
 :יהנןמהללאלג״אתשכ״נ3עק
 נ״א, טלד יוסף כן עקעא ר׳

 נהרג תת״ח לראש הי׳ תש״ס
, : תת״פ

 :י^פ״א ג״א דוסא כן ר׳־עקינא
תת״יז ג״א הגר עקילוס

: עמתפ'^
 עג״א מלכות הרוגי עשרה

, : תת״פ

 : תתפ״א ג״א קדמאה פדת ר׳
 עג״א רומי צנא שר פומכיוס

: ותשפ״א תרצ״ו
 נקמר אותו תלה גואן פטרו

 : תתי״ט עג״א קיסר
קיסר קאיו שלחי פטרוניו
 כהיכל צלחו היהומס שיעמדו

 תשפ״א לועג״א שעשה ונס
 שני הוליך פרס מלך כיגודיס

 הורדוס את והמליך הורקכו׳ את
 עג״א לראש עשאו ואת״כ

: תשכ״ד השכ׳׳כ
 ת״ס עג״א החכם היהודי 'פילון.

 :, ותשפ״א ותר״ל ותר״י .
 והרגו קיסר כירן שלחו פילוס
 ג״א ענני כן הפרץ אלעזר

. : התי׳״ט S תשכ׳׳ח עג״א פנחס :
 ג״אתתפ״׳א יאיר כן פנחס ר׳

: תרכ״א .
: תתפ״א ג״א פלימא

 ד״א פוח׳ ההריכ נצר דחן פפא
: י״ת

 מון קי׳״ג ד״א ר״י הפא ר׳
 נהרגו כרו ד״ קל״ה או 3קל״

־ : צ״ט
 תשכ״ג ג״א פייפיס רר

: ותתל׳ט
 כיס הקריב פולמוס כן פפוס

 : לי״ז ד״א שמואל מדרש
 ת״ס ג״א שלהם כת פרושים

 תת״ש עג״א לרידא ר׳
 קל׳ן ד״א נכדת פרידה עיר

קלץ עד״א המלך פרושה

צדוק ל )4(



חדורות לסדר מפתחת
 : ת״ס ל׳א וגייפת צדוק

 ז״״א להתענות התחיל צדוק ד׳
: ועתתכ״ע תשל׳ח

ותר״ע: תרכ״א ג״א החלכה ̂יון

 מרעם נהרג הקיסר קאדוס
: מ״ע ל״א

 עיי׳ תשצ״ע ל׳א נמלך קאיו
: תשפ״א

 ל״א רגי נימי קיסר קאמרוס
: תתק״י

 : ת״ס ל׳א פילוסוף קעון
 תספ״א עג״א רומי קיסר קלודי

 : ותתי״ו ותת״ג
 מלכה אנעיוכס בת קלופטרא

 : תפנ״ז עג״א
כסיאן ע׳״ל קסיאוס

 ג״א אצערבולי ראובן רבי
: תתפ״א

 : לעיל ע״ש א3א ר׳ הוא ר<
 מת ד״א ר״י יוסף בר רנה

: קי״ג קי״א
 : י״ח ד״א אבוה בר רנה
 : תתקע״׳ע ג׳״א בב״ח רנה
 חת י׳ ד׳׳א הונא ברב רנה

: פ״א
 נפומ״ד״׳א ר״י נחמני בר רנה
pפ״ב או ע״ע מת ׳ :
 : ״P עד״א חייא נר רנה
ה  רכ״ח ד״א ר״י תוספאה ת

: רל״ד מת
 : הנשיא יהודה ר׳ ע׳״ל רד

: פ״׳ה עד״א רנין
 רל״דמתי׳״א ל״א רנינאר״י
 : קפ״א ועיי׳ ר״ס

 על חמשלתס תחלת רומייס
 : תרמ׳״ח ג״א ישראל
 כוזינא נן רופס בן רומלוס

:כוזיבאענ״חתת״פ ג״כ ונק׳
 מת ר״׳ג ד״א ר״י רחוסי ר״

: רי״ו
 קמ״; ד״א ר״י פפא בר רפרס .

 : קס״ד י״א מת
 קצ״גמת ר״יד״א רפרסהשני

: ר״ג

 : פ״ה עד״א מלכא שנור
 : תתקע״׳ע ג״א שילא ל מספר ע״ל מונין שהיו לשטרות

 : ציון ע״ל המלכה שלציון
 : תשכ״ת ל׳א שמאי
 : ע״ג ד״א מפרסאי שמד

 : תשק׳׳ת ג״א הקטן שמואל
 תתקע״טמתד״א ^״א שמואל

: י׳ ג׳
נרנחמני;״אתתק׳*ז12ר׳שמו

: וד״׳אי״
 : תמ״ה עג״א הצדיק שמעון
 תרכ״א ג״א שטח נן שמעון
 מתתיהו ן3 יוחנן ן3 שמעון

 נהרגג״אתרי״ח
ג״׳א מלך מתתיהו נן שמעון

: תרל׳׳ד
שמעון  נןהללג״אתשמ״חל ל
ג ן3 ל^פתעין  ל׳א הזקן ל׳

חת״י

 : תתכ״ה נחורק נהר; תת״י
 : תתכ״ה ג׳׳א הפרץ שמעון

 ג״אתתל״ג: נתנאל בן שמעון ל
 ;״א דיבנה בל׳ג שמעון ל

: תתפ״א
 : תתפ״א ל׳א ב״י שמעון ר׳
 :תתקע״ט ג״א ברבי שמעון ר׳
 ג״א קפרא בר שמעון ר׳

: תתק״פ
 לשמעוןבןלקישל׳אתתק״ז;

 :תשכ״ב ב״א ואבטליון שמעיה
י׳ ד״א ששת ל

 ג״אתק׳/ועד״א מכשף תודה
: תתקכ׳׳ד

 עג״א התורה העתק תלמי
 : ותקט״ו ות״ק תפ״ד

 בת נשא חצריס מלך תלמי
 והרג כ״ג מתתיהו בן שמעון
 ג״א ולהורקנוס ולחמותו לחמיו

: תרל״ד

 מן סבוראי רבנן אסדר עתה
 שמ״ט ד״א עד רל״ו ד״א

 בעל כי ודע הגאונים התחלות
 רבנן כמה הביא כריתות ספר
 ולא תראה כאשר זכרו שלא

 והעמדתי היה זמן איזה ידעתי
: סבוראי רבנן תחלת אותם

 רס״ג ד״א הונא ברב אחאי רב
: רס״ה מת

 (ס״כ התיס מבי אחא רב
 (ס״כ נהילאי בר אחא רב
 אנוה בר דרבה בריה אחאי רג

 ר״ע מת רס״ז ל׳א ר״י
 רקטינא(ס״כ3ויה3רבאקד

 (ס״כ מארגיזא גביהה רב
 רע״ט עד״א גדא רב
 גולהד׳״ארס״ה ראש הונא רב

: •מתרס״ז
 עד היה כמה ה...מוד התחלת

: רל״ד עד״א שנחתס
 :ר״ע ד״א חיננא בר זוטרא מר
 ד״א זוטרא מר בן זוטרא מר

״ ל רפ
 עד״א בעולס שנתהוו חדושיס

 ש״ךשכ״ד ר״ערפ״זר״צש״ד
: שמ״ד של׳׳ז

• רל׳׳ו ד״א יוקי ל
 רע״ד עד״א חתיה מבי יוסף ל

: ורפ״ז
 וע״ש רע״א ד״א נולד מחמד

: ע״ד
 ד״א נפלא עכין קטופא נחמן

: רמ״ה
 : ד״אר״ס יהודה גר׳ סמא ר׳

 (וגס״כרבנאסתא מתרסי׳ג
א מנ ̂ ; יהודה נ

 :רע״טערל׳ז לסיחונאד״א
 : רע״ט ד״א עינא ר׳
 נחמן של הקסץאביו פנחס ר׳

: רמ״ה עד״א קטופה
 ד״א מת רחוחאי או רהומי ר'

: רס״ג
ד״א חת אומצא נר רלנא

רס״ה

: רס״ה
 (ס״כ ארחינא נר רנינא

 רפ״ז עד״א חרוג רגאי רג
 רפ״ז עד״א רנה

 נר (או יהודה נר שמואל ל
 עד״א מפותבדי׳ רבא גר או אנא

)ס״כ רס״יג
: חינכא נר תחנא ל

 שנתהוו והמעשי׳ הגאוניס סדר
 ד״א עד שמ״ט מד״א נדורס
: גאון האי רנ אחר • תשנ״ז

נן אמי מר נר אנא מר רב
 נמחסי׳ ר״י שמואל תר של ננו
 : תקס״ט עיי׳ תרכ״ט לא

 של אחיו שרירא נר רנאנרהס
 ד׳׳א נפות׳ ר״י אבותאי רג

: ועתקס״ט תקע״ה
 : תק׳׳ז עד״א כהן אברהם רג

חראהרןעד׳׳אתקס״טותרפ״ז
: ותרכ״ד

 כהן יוסף רב במר אהרן רב מר
: תש״ג ד״א

 גפוא׳ סגרמרה בן אהרן ר׳
: תרנ״ת עד״א

 תו׳ תק׳׳ז ד״א משבחא אחא רב
 יבמות רש״י גס ב׳ כ״ה מ׳׳ק
 קחא ותו׳ ב׳ ק״י שגת ס״ח

 ברכות נ״ד ע״ז השאלתו׳ מביאין
 ב׳ פ״ב יומא ב׳ צ״ב ג״ה ל״ה

̂ז י״א ב״ק ׳3 י״ט נרש״י  • י׳
א ל מ  ♦ א׳ נידהס״ח ״ ב׳ ל

 לגאון: נסמך לא * עירגיןפ׳
 תק״ת ד״א אחא רב
 ד״א נפוח׳ רב גמר אחאי רב

ירי : תרי״ו
 : תקס״ע עד״א אחונא רג

 אביו אחי שרירא נר אינומאי
 לא בפות' גאון אגרהס דמר

: תקס״ט
 מרדני דרג אחוהי אינומאג

: תקת״ו לא נסורא
: ת׳׳ר עלא איסוראי <

: תתל״ב עלא הדני אלדוד

 נכוחא׳ ר״י גאון בוסתנאי ר׳
 ד״א נורא ממעשה ת״מ ד״א

: ת׳׳ך
^ רנא נתר הלוי ביני רב מנ

: קכ״ז ד״א בסורא פקוד

א ושמדיס גזירות  שע״ד ל
• תרי״ג

 עד״א נשיא הונא בר י דוד
: תקס״ט

 דודר״גד״א קנית זכאי בן דוד
 והמחלוקו׳ תרס״הועיי׳תרפ״ב

: עתרפ״ב
 : תרפ״ז עלא הנשיא דור
 נחמן רב גמר דוראי 3ר מר

 גאון(עלא יהודה רב דמר אחיו
 • תק״ך ד״א בפות׳ תק״י)
: תקס״ט עלא דניאל

 גאון נחשון נמר גאון האי מר
נסירא

 ע״; תו׳ * תתלט א בסוראד״
 וגפבקי ניזשונותיו כתג נ׳ לח

: ריג״א
 דוד ^ול-במר האי 3ר מר

תר״ו  נפ^׳־לאיתר^זעיי׳
 עלאתרפ״ה קיומי גר האי "מר

: גסורא
 גאון שרירא נרג גאון האי 3ר

 : תשצ״ואות^ת לאתשלזחת
 מקק בספר ׳3 ל״ג יומא בתו׳

 דרבינו בשערים ׳3 צ״ט כתובות
 גיטין * ל מ״ו שבועות האי
מנ״כ ת״ח יבמות ל י׳^  נ״נ״

; י״ב ח״ק נרש״י נ׳
בפות* ייסף ברג מרי הונא רב dĴm ¥ * י : ח תיו א י
 הלוי יצחק בר הונא רב מר

: תקמ״ג לא בכית׳
 ד״א נסורא מרי נר הילאי ר׳

: תקל׳׳ז
 ׳ ת״ר עלא הילאי 3ר

 בסורא הילאיבמררנקנינא רב
: ד״אתקלו

 ד״א תישאל ברב הילאי מ
: תתל״ב

 נטורא^ 3נר היל̂א רג מר
 ■ תרמ״ע לא נסויא

״ייPTPי^ו^ל ש ר ״  PJ.vי
; שע^ד א ל

* ׳עד״י# נשיאי איזונאי במר זכאי : ל תק

אל^הדני חידושים  מ
. תרל״ב עלא היזנטיון

 שמ׳ע עלא ואותות תידושיס
 תקל׳ד ת״ק תלו ש״ס ן ש׳

 ת״ר תקלב תק״ע תקס״ז
תרלו

 ד״א דוד ן3 זנאי נן חזקיה
: תשל׳ז

מרזישןבפומ׳לאת״ס: לחייא
 »הרא ני' מן חיננא 3ר מר

א נכהרדעא' : שע׳^ ל
 ד״ו> פומ׳3 הנא ור׳ חיננאי רב

^ : ש״צ * שע״ד
 4ד״ בפות׳ חאישקא הנן רב

^ : שמ״ט
 ש״צ ד״א בפות׳ הנא ל
 in בחר כהן גאון חנינא ר׳

 ד״א בפות׳ גאון אברהם
: תקת׳׳א

 בסורא פקיד מנהר חנינא ר׳
: תת׳׳ת לא

 (אביושלר׳שרירא ר׳חניגא
 יהודה רב דמר בריה גאון)
: תרצ״ת ד״א בפות׳ גאון

 בפות' משרשיא ברב חנניה רב
: לאתקכ״ג

 חנניה ר׳ של אביו חשיאל ל
לן עד״א נשגה : ת

 עד״א הנשיא דוד אחי יאשיה
: תרפ״ז.

̂והודה  ל׳פ לא נפומי גאון ̂!
ק בתי׳ ־ יומאעי׳י - ב׳ י״ב ל

ל



חדותת לסדר מפתחת
 ל״ה סיכה ל פ״ח ר^4המ ל
 ר״י וגרש״• • גה״ג נ*׳, ל

 :גיצהי״ד פסיקות ג׳איןנהלכו׳
: גדולות הלכות ע״ל

̂ודה רג <זר  נחמן 3ר גמר יר
 עד״א וגנות׳ גסירא תקט״ו ד״א

:׳ ת״ק
 אוהנא' גרג יהודה רג תר

 גסורא הונא ר: מר נר הנהן
 : ת״ק ועד״א תקי״ט ד״א

 שמואל רג נמר יהודה רג מר
: תרס״ה ד״א פזמ׳3

 כהכא רג או עוג יוס 31 חר
 תרפ״ז ד״א גסורא יעקג נמר

: עתרס״ד
 : גנות'ד״אתצ״ת ר!׳י יוסף רג

 משלתי שילא גמר יוסף רג מר.
: תקנ״ז ד״א פומ׳3

 : תקס״ט גאוןעד״א יוסף רג
 ד״א נפות׳ תייא נמר יוסף רנ

̂ ; תק״ע ועד״א תקע״ז
 גפומ״ מרדכי גר יוסף רג לזר
 : מקס״ט ועד״א תקצ״ן י״א

 תרפ״ז ברגיעקנד״א רג^וסס
 : ־כמהסיא ■ •

 נעירא ותתנו כנתש גן מסף
 על׳א ממל לעוקגא הוציא

: תרפ״ה
 P שעאנש יצתק נר׳ יוסף ר'

 השנוי משה ר׳ תלמיד אגיתר
תש״ן עד״א

 גפומ׳ד״א פקוד מנהר יעקג ד
: תע״א

 נסורא נטוראי נרג יעקג תר
: תרס״ד ־ד״א

 : ל׳ך ד״א נפומ׳ יצקק רג
 נפות׳ תמיא רג גמר יצתק 31

 : תקס״ט עד״א תקפ״ו ל״א
 ד״א נמתסי״ ישי נר יצתק נ1

: תר״ת
̂*א הישראלי יצחק רג  תש׳׳ז עד

: ע׳ וה״א
הלוינפות׳ אנא גמר ישעיה רג

: הקנ׳׳ה ד״א
 מן מניינס התלת ישמעאלים

 אמונתם התתלת שנ״ג "א1
: שע״ד ד״א

 גרנאגיחאינסורא צדק כהן 3ר
 פסתיס גתו׳ * הקע״ד ד״א
 גשם פסת גסדר ה״ג א׳ מ״ו
 • מתיגתא ריש צדק כהן די

 צדק כהן רב ל כ״א ובסוכה
: גאון

 ד״א יוסף גמר צדק כהן 3ר
 חת * נפות' עתרס״ה הרנ״ה

: תרצ׳׳ה
 תנינא רג גמר כהנא רג מר

: תקס״ג ד״א פומ׳3 גהין
 תשוג אדם שראגדו גן כלב

לר״ו. עוזר היה ותכם ועשיר
: תרנ״ז ע־״א

 הנ׳׳ל כלג תיתן אהרן נן כשל
־• תרפ״ז עד״א גדול ת־ס

 היתה נערה בימיו קיסר לוי-יריא
אכיכיור

 הפילה בזמנה ושלא אפיפיור
: תרי׳׳ג עי״א בשוק ומתת

 ד״א פומ׳3 הכהן מבשר רב
 : תרס״ה על״א תרע״ו

 ; ושנ״ג שע״ד עד״א מהמד
 רג במר מלכיא או מלכא 3ר

 ועיי׳ פומ׳3 תק״ל ד״א אתא
: ד״אתרל״ג

 גר יוסף רג גמר מנתם רג
 : תרי״ז ד״א פומ׳3 קייא

 יוסף רנ גמר מנשה 3ר מר
: תקמ״ת ד״א גפומ׳

 : תקל״ג ד״א שנונא גר מר
 תק״ס ד״א הכהן מרדכי רג

: ותקס״ט
 גפות׳ סורגו דימי גרג מרי רג

: שע״ג ד״א
 נטוראי גר והוארגה ינוקא מר

: ות״ע ות״ס תמ״ת עד״א
 ד״א בסורא הונא גרג מרי רג

: שע׳׳ג
 גסורא פקוד מנהר הכהן מרי רג

: תק״ת ד״א
 הלוי משרשיא גרג מרי רג מר

: תקכ׳^ ד״א גסורא
 : תרנ״ה עד״א משה רג
 ״א7 נשט תנור וגנו משה ר״

: תש״ן
 :ת״ל עד״א תמיפא נר משרשיא

 הכהן יעקג נמר משרשיא רב
: ד״אתקס״ג

 פומ׳3 רני גמר מתתיהו רג תר
: ד״אתרי״ט

 כלה ראש נהור סגי נהורנאי
: תרפ״ה ד״א

 ד״א גסורא הלוי כהילאי רג
: תנ״ג

 כהן 3ר גמר נהתיה רג מר
; תשי״ט ל״א צדק

 גאון צדוק רב במר נחשון רב
 ועיי׳ תרכ״ד ד״א בסורא

: תרנ״ה
 תו׳ גתשוגות גאון נטוראי 3ר

: ב׳ ד׳יק כסתיס
 נתתי׳ רג גמר גאון ■נטוראי 3ר

 : ת״ע ד״א נפות׳
 מן אתונא גרג כהנא נטורנאי

 משגתא אתא דרג שמעי גגדד
: עד״אתק״ז

עד״א דנינאי גן נשיא נטוראי
: תק^

 פנתס גן יוסף חתן (כטיירא
: תרפ״ה עד״א

 רנ3 הילאי גרג נטורנאי 3ר
 : תקצ״ו ד״א גסורא מרי
 ע״ל אפיפיור נעשה נערה

; קיסר לוטריא
 ר׳ של אגיו אתי נתן רג (מר

 יהודה דרג גריה גאון שרירא
 רדע׳׳ז) תרפ׳׳ז ד״א גאון ־

 לרגי ומתל דיין היה נתן רג
: תש״ן י״א שגוי משה

 תרפ׳׳ה עד״א פיומי סעדיה ר׳
יחרפ״ז

 • והמקלוקו'שהיה ותרפ׳׳ז
 אמונות ס׳ עשה גאון סעדיה ר׳

 ’• א׳ ג' גיטין גתו׳ תר״כז עד״א
 • ל מ׳ זגתיס • ט״ו סוטה

 : ג״ ך' ר״ה רש״י ל״ז הrנ
אתרל/ יוסף גרג סעדיה ר״ ל׳

 הרע״ועניןגדול עד״א עוקגא
: ומתלוקות

 צוה מתמד נכד קטף גן עומר
 : שצ״ז עד״א הגית לגנות

 אגיטאל גן ישמעאל מלך עלי
 לאשה שנויה גוסתנאי לר׳ נתן

: ת״ך עד״א
 שתנרסדר ששנא נר עמרם 3ר

 ד״א קגורתו ואופן התפילות
: תר״ו

 ל ד׳ גרנות גתו״ עמרם רג
 ר״ה ״3 כ״ה שנת נסדר,שלו

 גרכות מנתות־ח׳ • ל ל״ג
 לגרשג״ס• א׳נע״פק״ו מ״ה

:א״' ג׳ סוכת
 עד״א סורא ר״י שלמה גן עמרם

: תרפ״ה
 רג של אתו אתי עמרם ̂זר

 : תש״ג עד״א גאון שרירא
 ממרא זקן כעשה שאול וגנו ענן

תקט״ו עד״א

 אגיי רג גמר פלטוייה רג
: גפומ׳ד״את״ר

 ד״א אשי רג גמר צדק רג
: תקנ״ד

 פלטוייה 3ר גמר צמה רג מר
: הרל״א ד״א נפוח׳

 נ״ט ״מ3 תו׳ בתשובה צמת רב
ל: סע״ארבצמחגאוןמ״ק  ך׳

 אתיו תייס מר בר צמת רב יתר
 ד״א גסורא נתשון מר של

: ועתרנ״ה תרל״ג
 בפומ׳ד״א כפנאי במר צמת מר

: תרצ״ה
: הרפ״ה עד״א שהין גר צמה

 בסורא אשי רב גמר קמוי רב
: הק״ס ד״א

 גאון ארואי במר קתוי רב הר
 עתר׳׳ת תרכ״ה ״א7 פומ״3

: תרס״ה

 • ת״ל ד״א גפיה׳ גאון רגא מר
 דוראי גרג גאון רגא 3ר הר

: תקל״ג ד״א פומ״3
 ינוקא ע״ל נטוראי גר רגה

: ת״ס עד״א רגיא

 גרתלפמא השרשיא רגישיננא
: ת״ל עד״א

 מרמינסורא 3ר נחר שלום רג
: תקפ״ה ד״א

 נסורא חישאל נר? שלוס רג מר
: תרנ״ז א 7־

 : תקט״ו עד״א נשיאה שלחה
 עד״א ר״ג ״ הסדא נר .שלתה

׳ : ^מכ״ע
רג

 החימר של נמ3 רגשחואלחגני
 :ד״את׳׳צוי״אבפוח״ גסירא

 גפוח* מיי נרב גאון שמואל 3ר
 ל ותצ׳׳ק יעהמ״ת תק״ז ל׳ת

 נסמך לא קיירא שמעון רגי.
 : ת״ק ד״א * לגאון ,

 נשגה אלהנן גר ־שמריה רגי
ן ה״א > :

 • תקס״ט עד׳יא שנויי 3ר מר
 ד״א.תשכ״ן גאון שרירא 3ר

̂י  סדרו גכסק ל ז״ כתוגות רש׳י
 יהודה רגינו מצא שסמ״ג ובתו׳
̂׳ו סוכה ובתו' רש״ג גכתג  : ח

 ״ ת״ל ד״א י־סורא ששנא רג
 מזרע העתקתי תשנ״ז ד״א עיי׳

דורות: דודהיזלור״יור״גפ״ט

 האי רג אתר מן א״ג סדר
 געלי וכל תשכ״ז מד״א גאון

 המאורעות וכל • התיספו׳
 נעול׳ שנתהט ותדושיס וגזירות

: זמן גאיזה

 שמתה ר' תלמיד אביגדור רל
 : תתס״ג ד״א עיי׳ דויטרא

 הוא לרמג״ג השיג אביגדור רל
 ״ ח״ו ה״א מרוטנגורק מור״ס

 ממנו שאל משק שמשון רל
: תתקל״ה עד״א

 וגעירטן ׳3 ס״ג כתובות גתו׳
 : כץ אלגדור א׳ ד׳ א׳ י׳׳ד
 ה״אקה״ט: קרא אביגדור רני

 :הפליאה ס׳ שהגר י״א מפראג
 ה״א מת ממגנצה העזרי אגי
 קולין • ל ק׳ פסחים תו׳ כ״ד

: ל מ״ז
 3תתקל*« ד״א. הגדול אגין רגי

: ל מ״ז חולין גתו׳
 הימר רחג״ן תלמיד אגנר רל

: תתקנ״ד עד״א דת
 חנפלייד יצחק גר אגרהס רל

 זרי^ה ר׳ תלמיד אג״ד הנקרא
 מדרשו.חותכו גגית ואליהו הלוי

 תת״ל ■עד״א השני ראג״ד ־של
..: ותתקנ״ח

 ד״א חת Yאל אגרהס רגי
: תתקס״ה״

 הערוד געל של אתיו אברהם ר׳’
 התס״ז ד״א •
 הערוד געל בן אברהם חר

ס) ש ) ••
 :הכהןעד״אתתס״ג אגרהס ר׳

 ד״א מת תייא גר אגרהס רגי
: התס״ה

 ספר קנר הנשיא אגרהס רגי
 : תתס״ה ד״א העיגור

 דיאור P אגרהס רגי ראג״ד
 ד״א עיי׳ ק״ה על־ נהרג

 שכת כן גס והיה תהקכ״א,*
 .ג קפרו. כתג .תתק״ח

 דוד גר אגרהס רגי ראג^ד
 ד״א מת השגוי; געל. ,מפייסקרי

 ג״ י״ת יומי/ גתו׳ תתקנ׳׳ה
 תמורא ;■ הננש געלי. געפר

 פעלת י״גנ^\=^צ׳זיתאד•
 ׳ ׳:•-t א׳ ג״ס ■

ראג׳^ ̂ ‘



n n m nî-לסדר  TOD
ל שתער ראג״ז־ ע כ ט/  מ̂׳

: תמקנ״ת עד״א
 רמכ״ם נן החסיד אגרהם רד

 רמב״ן גיחי תתקל׳ז עד״א
. : תתק׳/נ עד״א

 ,לוד רני הגגיד נן אגרה^ רד
̂א מדרמב״^דמי  עד״א רשנ׳
: מתקנ׳׳ה

 גר.שמואל.ד״א אגרז:ס רני
: -התק״ל

 נמו׳ חאורליינש אנרהס• רני
. נ׳ ו׳ מכות :

 ינחות תו׳ חריגוול אנרהס רני
 :. נ׳ ט׳ ניצה נ׳ ך״ו
 עזרא ן׳ אנרהס רני דאנ׳/נ

 בתו׳ תמקל״ד ד״א מאיר גר
 * ר״ת לו השיב א׳ י״ג ר״ה

 : ׳3 ך׳ תענית נ׳ ל״ז וקדושץ
 שמואל נר׳ שפירא רניאנרהס

 ד״א רי״ת אהיר זנניא הסיד
: התקל״ה

 תו׳ מרדכי ר3 אגרהס רני
: צ׳ ה׳ סוסה

 הירחי נתן גר׳. אורהס רני
: תתקצ״ו ד״א

 רנינו של חמיו אנרהס רנינו
 נ' מ״ה נרכות תו׳ יהודה

 מרעגישנורג אנרהס רני
: א׳ ה״א

 חולין משה נה׳׳ר אנרהס
: ׳3 ק״י

 :ל״א ה״א הייס גר אנרהס ל
 * א׳ ע״ו קדושין תו׳ אגרהס רני

 : חגיגהכ״גנ׳ • ה׳א׳ נ״נ
 ג׳ שנת תו׳ אנרהס. גש׳׳ר ר״י
פ׳ • נ׳ ע׳׳ז * עירלץ ♦ א׳ : ל׳א.צ < .
 גןחסדאי שמואל נר אצרהס ר׳

: ל׳׳־א ה׳׳א נרצלוני
 תלמיד 1אסמעג P אגרהס רני

 מ״ג ה״א ירוחם ורד דשנ״א
: • וצ״ד

 : נ׳ ה׳׳א מההר אנרהס רני
 נסריאז טריווש אנרהס רני

: <׳ ס״א
 מכות תו׳ יצחק נר מיאנרהס

: ׳3 י״ח
 נרגוני יצחק נר אגרהס רני

 ה״א יונה ורד רלזנ״ן מלחיד
: קי״ח

 מצות ספר ההוזה אנרהס רני (
 הנמה נפש נס׳ מונא שלו

 ננודון ונן ננגנשת חןאנרהס
: קצ׳׳ב ה״א אנרהס

 ר׳ של רנו קלמנר אנרהס רד
:' Yר׳ ה״א טירנא אייזק

 : ד״מ ה״א היוו אנרהס רני
 יצחק נר שלום אנרהס רני

 ה״א מת שלום נוה ס׳ עשה
• וש״ה ש׳ ועיי׳ מ״נ

רpרה5א רד תנ  דרך ס׳ דנז.
* רמ״ט ר\א אמונה

 :עה״ארכ״נ דפיסו אנרהס ר׳
 ה״ארכ״ה: ירושלמי אנרהס ר׳
 ; ךנ״ה עה״א צחון אנרהס ר׳

 WiJf שמוא! נר׳ אנרהס רני
מל

 :רס״נ ה״א ס׳.יוהסץ נעל
 נעל של כיסו הלוי אנרהס רני

 קטרון משרי ס׳ חנר יוחסין
ס/ ה״א : ר

 מקנה נעל !נלטיש אנרהס רני
: רס״ט ה״א אנרהס

 צרור נעל סנא אנרהס רני
 : רס״ט ה״א המור

 הזקןעד״א הלוי רנייאנרהס
: רמ״ה

 תלתיד הזקן הלוי אנרהס מי
: מ״ה עה״א רמ״ק

 נירושליס הלוי אנרהס . רד
: רע״ו עה״א

 :מפראגה״אש/ אנרהס ה״ר
 נפאדווי מיתר״' אנרהס ה״ר

: ר׳׳ז ה״א
 ספרדי עובדיה אנרהס רניי

: רצ״ד ה״א
 : קורקוס. אברהם רד
 אברהם רד נוטין אברהם רבי
 אברהם ה״ר * מושיכי׳ אל

 דטן מ משה רבי בההכס
: ש׳ ה״א בסלכיק

 המכונה סגיש אברהם רד
: ש׳ ה״א פניידו .
 : ש׳ על׳א צראלוו אברהם רבי
 ישראל ור׳ מויריגא אברהם רבי

 • (שס) בפירדה ר״י אחיו
 ר״י סכרדי כהן אברהם רבי

 : וערצ״ד, ש״י ה״א חת נגלוני׳
 יצחק ר׳ החכם ן3 אברהם רבי

: שי״ד חת רנ״ב עה״א
 חיות יצחק הכ״מ3 אברהם רד

: שח״ד ה״א
 אורחות חגר כריצול אברהם רד

 ועד״א ש״ח עה״א עולם
: ת׳ל״במ״שחמנו

 ה״א בלעסלא ר״י אברהם ה״ר
: שנ״א

 אשר משבט חשה בר׳ אהרן רני
: מסורות (עשה ת״ת ד״א

 :ב׳ כ״ו כסחים בתו׳ אהרן ר׳
 תתק״ל ד״א יצחק גר אהרן ר׳

 ד״א חת חכליג אהרן רני
• תתקס״ה

 נק׳הרא״המזרע הלוי אהרן ר׳
• נ״ג ה״א נשיאים

 נפולדי טרשבורק אהרן רד
כ׳ עה״א

 עד״א מריגשבורג אהרן רד
 :א׳ כ'׳; חולין בתו׳ תתקל״ד

 • תתקכ״ז עד״א הכהן אהרן רבי
 :צ״ב גגות כל ח״ג יגחות גתו׳

 סכר חבר חלוניל הכהן אהרן ר׳
: צ״ד ה״א חיים אורחות

̂ן רני ת תלמיד דטרני אר  ה
 •• ש׳ ה״א ניסו

 :מנוריוה״אש׳ ר׳אהרןפינצו
 כולין במדינת ר״י אהרן ה״ר

 מ״קדי״נב׳ ה״אשי״ז(נתו׳
: הק׳בתו׳הר״א

 תתק״ה אורי.ד״א רד
 :נ׳ ל׳ חולין תו׳ אושעיא ,ה״ר

̂׳א אותית  תשס״ו השמיס״ד
 : תמצ״ה ת^[״ז תת״ן חש״פ

̂נ״א ח

 ס״הע״נ ה״א תתק׳׳צ תהקנ״א
 ר:״דרצ״ו ר״ו ע״הקח״ור״א

 3שנ״ שי״ח שי״ז ש״ד רצ״ח
 : שח״ד של״ח של׳/־

 ן׳ יוסך דן דון נן אחיקס
: ש׳ ה״א יחיי׳

 : ריא״ז נימי איברא גדולי
 המנהגים נעל טירכא אייזק רד

 קלוזנר אברהם רד תלמיד
: ה״אר״ך

 בכראג ר״י מרגלית אייזק רבי
: ר״ז ה״א

 : ר״ך איסרלנעלת״הה״א ר׳
 ור׳ הזקן חשה בר רד'איתיאל

 ורבי קלונימוס גר׳ איתיאל
 עד״א חשולס ברבי איתיאל

: תשקל״ה
 ציון ממשפחת הלוי רדיאכשיל

: ש׳ עה״א
 ד״א הזקן בר״י אלחנן רד

 תתקח״ד נהרג ̂ התקכ׳/
 ׳53 חגיגה תו׳3 ועתתקל״ה

 ר<ואה פ׳ שלו תפילות כסדר
״ ׳3 ח״ה זכחיס ♦ ׳3 ס׳
 ׳3 קי״א ״ח3 ׳3ק״ד מות3י

 :ע״ז^ה כרה פ׳ פייט על פי׳
 כןר׳מאיר הר״י ן3 אלחנן י3ר

: נ״ה יומא תו׳
 : ש׳ עה״א מפאנו אלחנן רד
 קבלמר״גמ״ה הזקן אליהו רני

 תו׳3 ותתקל״ה תת״ל עד״א
 אחת באזהרת א׳ ח״ז סוכה
 נכייט נ׳ קח״ה ״נ3 חכי יהגה
 חצי3 ילונו כי כסף עשר זחן
 יעקג ר׳ ומגיהה יעזננו ימיו

 טנילה ח׳ יומא ד״ל בנידה
 דלא גדיציס ד׳ על בזמנה

 כל7 כר״א יסד גס כהלכתא
: נתלין נסקלין

 • ׳3 קי״ח חולין תו׳ אלי׳ רד
 ר״י ל״ג יומא * ך״ג מגילה
 פי״נ נ״ה שס אעפ״י ר״כ שאלו

: קכ״ב כ״כ פ׳ ־ קכ״ז
 תלמיד מכריש החסיד אליהו רד
 עד״א מ״ז יבמות תו׳ ר״ת

: ותתקל״ה תתק״ל
 הקדוש וויקא מאבר אלי׳ רבי

: ב׳ י״ד זבחים
 מקרקשנה יצחק בר אליהו רבי

 :ל״א ה״א האסופות ס׳ עשה
 מספירא יהודה ור׳ אליהו רבי

־ (שם
 ר׳אלי׳בר׳יהודהתו׳ע״זל״גנ׳

 מגורגש שלמה ר׳3 אלי׳ רבי
א ה ״ ר. * תו׳

 בשמו יבא רני צרפתי אלי׳ רד
 רני נראה התו׳ שחדאו ע״ש
 אנרהס) ן3 יצחק ר׳ הוא ינא
̂ר  יומא תו' יוסף גר אלי׳ ה׳

: ׳3 פ״א
 אליהואלונשנסלירכוה״אנ׳ ר׳
 ממשפחת משה ר׳ ואחיו אלי׳ ר׳

•* קנ״ד ה״א נערים
 ר״ו ה״א מזרחי אליהו רני
 רנ״ח ה״א אצפלג אליהו ר׳
 רע״ז ה״א נקור אלי׳ ר׳;

רד

מקייאוקיט חיים אליהו ר׳
 : א , ־
^ נחעלס שם נעל אליהו ר׳ ״  ה

: של״ג
 ; ר״אלי׳נהרצר״צמתעה״אש׳

ל דוירש חשס נר׳ אליהו ר׳ ע  נ
 באמצע (קבורתו חכמה ראשית

 תלמיד גא״י) בחברון החיים בית
: רמ״ה

 ב ש״ עה״א מכולה אליהו ר׳
 : אליקיסהלויד״אתתס״ה ר׳
 של חמיו יוסף בר אליקוס ר׳

 : תתק״ה ד״א ^ראב״ן
 נר אנרהס ר׳ חתן אליקוס ר׳

 ד״א מרדכי של זקנו הירחי נתן
: תתקצ״ו

 יקוסבןהאשר״יה״אפ״ת»12ר׳
 : ה״אש׳ גאליקו אלישע הר׳
 ר׳זוסליו כהןנק׳ אלכסנדר ר׳

i ה״א אגודה ס׳ חבר 'i :
 ל״א ה״א אלמושריני ר׳

ר״אלעזרגןיצחקרש״יפסתי^
נ״ה תו׳ ר^ר״אגהרר״י נ׳ ע״ו

* : ע׳׳זב׳
ד*א. משולם נר אליסר י' : J'p״״ ,
ת י ת צ ד׳י נ איי ״ י׳ יי ^׳  א

 (מ»׳ ממליג י״א ״אייליייש
: תתק״ה

 6ד״ מטנל נתן ן3 אלעזר ר*
: מתק״ה

ר׳־י״יגי׳יהודהגיקלורמוס
 : ל תתק א ד
 .מפיהסד״אתתה׳׳^ ר׳אלעזר

 מ״ר י׳5 הר״א נ׳ '1 ע׳׳ז תו׳
י : נ׳ ו׳

 ר׳אלעזרמהייראתו׳נ״נע״״
; נ׳

 כ״» כתובות משכזא אלעזר הר׳
^3 נ׳ ק״ד יבמות גיטיןנ״ח נ׳  ■ ״

: *
 :שבתט׳׳זא׳ הר״אלעזרהזקן

 והק״ • ג׳ קדושי׳ אלעזר הר׳
: נ׳ ס״ט כ״ג שמואל לר׳

 שמואל ר׳3 ממיז אלעזר ר׳
 ותתרל׳׳ת תתקל״ה ד״א במגנצה

 • ר״ת תלמיד ותתק״ל ועתתק״א
 שמואל גר׳ ר״א ר״ת (רא״ס

: מ״כ) ממיז
 ל״ו שבת בתו׳ ממיז אלעזר ר׳

מכתות ♦ ס״ו ס״ד נ׳ ל״ט
נש״ר ׳3 ך״ו חולין * ׳3 ק״ז
 3̂ ע״ט ׳3 כ״א נדרים 3יעק

 גוי שצלאו מלוח ואכל מתייאש
: מעצמו

 לו והשיג ממגנצה אלעזר ר'
: ל ך״ו שגועו׳ רשנ״ס

 מטולטילא מזאה ן3 אלעזר ר׳
: תתקס״ה ד״א חת

 הרק״ח נעל מגרמקא אלעזר ר׳
 תתק״ל עי״א רמנ״ן של רנו

 • ותתקצ״ת והתקל״הותתקנ״ד
: שחנר ספריו ע״ש

 חוירונא שיזזאל נר אלעזר ר׳
 מונאנרק״הסשע׳/כתגמני״ט

 ־ תוירדון צ״ל קה׳/ סי״
ראני״ה



הדורות לסדר מפתחת
 יואל ר׳5 אלעזר ר׳ ראני״ה

 של רבו ראב״ן של בתו בן הלוי
 תו׳ תתקל״ה עד״א ה״א ריא״ז

 ורש״ינזירר״א׳: !!עדתי״גא׳
 ה״א <זמ שמעון נר׳ אלעזר ר׳

: ד׳
 מטרסקו עמנואל בן אלעזר ר'

 ל״א ה״א יהושע ר׳ ואחיו
 ה״אל״א זכריה ר׳אלעזרבר׳

 ל״א ה״א מטודונה אלעזר ר׳
 ה״א בפויאה פיכין אלעזר ר׳

: נ׳
 תוספות עשה מעוך אלעזר ר׳

: ה״אע״ב
 : ר׳אלעזרבןהרא״שה״אפ״ח

 עה״א ספרדי צור ן׳ אלעזר ר'
: ש׳

 עה״א מפרנקוורע אלעזר ר'
: ש״

 : יוסאיה״אש״ ן׳ אלעזר הר׳
 מקרימונו הרופא אלעזר הר׳

: ש״ ה״א
 ד אב טריווש אלעזר לט

 :שכ״ג מת ר״ס ה״א נפרנקוורט
 ר׳אלעזראזקדקברס׳קריד׳

: של״ב עה״א
 : של/ ה״א בבוסק אלעזר ר״
 ס׳ עשה אשכנזי אלעזר ר׳

 : שמ״ז מת ה׳ מעשה
 ניצה * עירביןק״ד תו׳ אלפסי

 נ״ק ♦ ב׳ י׳ מ״ק * י״ד
 מכות ב׳ קי״ז ע״פ ״ כ״פ

: ב׳ ל״ג מנחות • פ״ק
 נפלא ומעשה ממגנצה אמנון ר׳

: ה״אא׳
 ד״א רש״י התן אפריס ר׳

: תתס״ה
 גדול כלל פ׳ תו׳ אפריס לנינו

 • לר״ת ייןהק׳ המוציא '3 ̂ג״ו
ם חי  • מ׳׳ז זבחיס ♦ ק׳׳ד מ

 ר״ת עליו הקפיד ׳3 ע״א יזיליו
 סורה כבן יורה והמורה וכתב

 הבורא רוח יערה ועלי וחורה
 אפריס ר׳ הק׳ • א׳ ל״ד ע׳׳ז

 : בקו^ הומר ר״פ ר״י נתירז
 ד׳׳א אלפסי תלמיד אפריס ר׳

: תתק״י
 ל״ע ע״ז תו׳ דוד בר אפרים ל׳
: א׳ . ...
 יעקב בד׳ מכונה אפרים ר'

 תתק״ל ד״א יואל לר׳ השיב
: א׳ ה״א תתקל״ה

 מריגנשפורג הנביא אפרים ל'
 ד״א * העזרי יואל ר״ של לנו

: תתקל״ה מת תתק״ל
 יצחק ברבי אפרים לבי

 תתק״א עד״א מדעגנשפורג
• ותתקצ״ח ותתק״ל

 ריא״ז של רבו נתן בר׳ אפרים ל'
: א׳ ה״א

 איש אהרן במ׳ אפרים הג^מ
* ה״א לונעשין

 :שנ״ע ש״א רל׳׳ד צ״ת ה״א ארבה
 ד ל׳פ יומא ת״י האריה ל׳
 ר״י את שאל מלוניל אשר ל׳

: א״ Y׳o מרובה %
מי ■ ׳

עיי׳ המתנות ס׳ שקבר אשר ר׳
: ה״אל״א

 האשר״י חבר יחיאל בר׳ אשר ר׳
 : פ״ח ה״א מהרמ״מ תלמיד

 ספר חבר שאול בר אשר ר׳
: ק״י עה״א המנהיג

: ש׳ עה״א ציון אשר ר׳

 משטרוקשאלחראב״ד בונה ר׳
 : תתקע׳׳א ד״א זרקיה ומ׳
 : תתקכ״א ד״א הזקן בחיי ר׳

 : ע׳׳ש הלבבות חובת ס׳ חבר
 הבחיי חבר אשר בר׳ בחיי ר׳

 : נ״א ה״א המקח כד וס׳
 ה״א אכסילדר בינדיעו הל

: רפ״גרצ׳׳ד
 נ׳ ה״א ציון בן ר׳
 הפייעין שמואל בר בנימן ר׳

: תתס״ג ד״א
 מימן ר׳ א׳ י׳׳ב חגיגה בתו׳

: שלו ביוצר יסד
 תלמיד מקנוגרויא בנימן ר׳

: תתק״ל עד״א ר״ת
א המסעות בעל בנימן ר'  ל

: תתקל״ג
 וחבר יריאים ר׳בניחןשסידרס׳

: ע״ד ה״א ידידות ס׳
 מתתיהו מ׳3 זאב בנימן ר׳

: רצ״ד ה״א ספרו השלים
 :חחיכעיציעה״אש׳ בניהן ר׳
 אשכנזי מחזור שהבר ננימן ר׳

: ש׳ ה״א
 ר׳בנימןר״יבגניזיןה״אשל״ג:

 ה״א משלעזיא בנימן הג״מ
: שנ״א

 השאיו בעל אהרן בניהן הר׳
 : אברהם בר חסלניק בניהן
 ה״א היו קצתן הוספות בעלי
 מיוחד במפתח ועיי׳ • י״ב

 : ורש״י תוספות בעלי על
 פרנס למר ישראל בן הג״מבער

: שע׳׳ב ה״א
: תתקנ״ב ד״א בצלאל ר׳
: ש׳ ה״א אשכנזי בצלאל ר׳
 המז ביעור ע״עבסדר ברוך ר׳

 ע״ז תו׳ הגדול שבת גקרוק
: ׳3 ע״ד

 ממגנצה שמואל בר ברוך ר׳
 : ותתק״ל תתס״ח עד״א

 ס׳׳ד מ״ת שבת הו׳ ברוך רבינו
 זבחים : ב׳יומאי״וב׳ע״זי׳׳ג

 עליו חולק ור״שושוןמשת כ״פ
: תמורה ריש

 ברוך בר יצחק נר ברוך ר׳
 עד״א ) החכמה ס׳ שיסד מ״כ (

: ותתקס״ב ותתנ״ד התע״ו
 עד״א מרעגנשפורג ברוך ר׳

: תתק״ל
 התרומות בעל יצחק בר׳ ברוך ר׳

 י״ד ע׳׳ז תתקס״בבתו׳ תתקל״ה
 ברוך ר׳ א׳ ע״ו ב׳ וע׳ • ב׳

 .• ׳J ה״ו ביומא התרומות בס׳
 שר׳ כתב שלו תמיד בתוספו׳

 שלו סתרים במגילת נימין
: כתב׳

 התרומה נעל מגרמקא ברוך ר׳
קבר

̂׳ו ד״א ספרו קבר  ועיי״ תתקצ
: תתקס״ב

 אביושלההרמ״מה״א ברוך ר׳
: ה״ו■

 ה״א נפירדה קזקיטו ברוך ר׳
: ש׳

 : ש׳ עה״א יוסף בר׳ ברוך ר׳
 ה״א בקמפינא ברכיאלהכהן ר׳

; נ׳

 בקרימוני דשבורק גבריאל ר׳
: ה״אנ׳

 דון בן שלמת דון בר׳ גדלי׳ ר׳
 ה״א תתק״ן ד״א יהייא ן׳ יוסך

: א׳
 יתיי׳ ן׳ דוד דון בן גדלי׳ ר׳

: ה״ארנ״ת
 ייזייא ן׳ יעקב בר׳ גדלי׳ הר׳

: רס״ע ה״א
 ש״ק בעל יוסף דון בן גדלי׳ ר׳

 ספרים ך״א ע״ש ש׳ ה״א
: שחבר

 והריגות ושמדות וגירוש גזירות
 * תתנ״ו תת״ן תתכ״ה ד״א

 תתק״כ ״ תתק״ו • תת״ק
 תתקל״ע תמקל״א תתקכ״ד
 תתקמ״ו תתקמ״ב תתק״מ
 תתקנ״ז תתקנ״ו תתק״ן

 • תתקצ״א תתקס״ב תתקנ״ח
 פ״ת פ׳׳א ס״ו מ״ו ך״ד ך׳ ה״א
 קכ״עק״ל ק״יקכ״ח ק״ת ק״ו

 קנ״ב קנ״א ק״נ קמ״ט קמ״ו
 קע״ו קע״ב קס״ט ק״ס קנ״ה

 רע״ו רי״א ק״צ קפ״א קע״ט
 רכ״ג • ר״נ עד רכ״א מן

 רכ״דרלברנ״ורנ״חרס״ור״ע
 שכ״ה שי״ט שט׳׳ו שי״ד ש׳ רצ״ה

: שנ״ב של״ד
 • ללמוד שלא בברצלוני גזרו

: ס״ה ה״א מונית
תו׳ מ״ה גרשון מינו  א״צ (

 מת יהודה בר׳ צרפתי ך״דב״)
 • תת״לאותשפ״קאות״ת ר״א
 גרשון רבינו ק״ח כתוטת בתו׳

י׳ מ״ק ל׳׳ט סוטה בתשובותיו
 ר״ג בספר ל״ו סוכה • ׳3

 ♦ פ׳ כתובות ־ מ״ב זבחים
 ר״ג מפי ורבו מרבו רבינו שמע

 וברש״י • קי״א פסחים רשב״ס
 ר״ג מ׳ וסוכה א׳ ל׳׳ט קדושין

: יהודה גר׳
: תתס״ג ד״א ממיז גרשון ר׳
 הקעלוניא ש^וה ברבי גרשון ר׳

 שערי ס׳ חבר • רלב״ג בנו
: צ״ק ה״א שהים

 ♦ נ׳ ה״א טריווש גרשון רבי
 בן משה בר׳ שינצי איש גרשון
 נתן ישראל רבי המופלג החכם

 דור והוא משה בר׳ שמואל בן
 ה״א מספייה משה לה״ר ה׳

: רנ״ח

תתק״י1דגררה״נד״אתתל^
ה״אע׳׳הה״אק״קק״סקע׳׳ב

: שמ״ב ג רס י ר
 משיק שהוא אמר אלדוד חד

י״א

: תתצ׳״יז ל׳א
 משיח שהוא אמר אלמוסר דוד

■ • : תתקלד ה״א
 התק״ל עד״א מוירצבורג דוד ר׳

 ׳3 ד׳ כתובות בתו׳ ♦ תתקל״ה
: מנצינבורג דוד ר׳

 יוסף בר׳ קמחי דוד רבי מ״ק
• : ד״אתתק׳׳ן

 נכד עובדי׳ בר׳ הנגיד דוד רבי
 ותתקנ״ד: התקכ״ז רמב״סד״א

 : כ״ד ה״א מת כהן חד ר׳
 rתלמ שמואל בר׳ דוד רבי

; ל״א ה״א רשב״א
 • ל״א ה״א ממיז דוד רבי

: ב׳ ל״ז ברכות בתו׳
 : י׳ קדושין בתו׳ דוד ה״ר

 בתו׳ע״זנ״ע: חמיילין דוד ר׳
 ספר הבר דאיסטליא דוד רבי

 ; נ׳ וקריתספרה״א המגדל
 בתו׳ מפרשא דוד הר״ר

; א׳ ך״ז בכורות
 יוסף בר׳ אבודרהם דוד רני

 הטורים נעל יעקב רבי תלמיד
: ק׳ ה״א

 ברבי הרופא ויטול דוד רני
 וכתר לדוד מכתם חבר שלמה
 ה״א וידאל מסיר מכונה תורה

: רכ״ז
 ן״ גדלי׳ דון השר בן דוד ה״ר

: רנ״ח פ״ה ה״א יתייא
 יחיי׳ ן׳ שלמה דון בן דוד דון

 רס״ט רנ״ח רכ״ה פ״ה עה״א
: ספריו

 יחיי׳ ן׳ יוסף דון בן דוד חן
 :ש׳ ועיי׳ ש״ג מת רנ״ח ה״א
 ה״א למודים לשון בעל דוד כן:י

: רס״ט
 : רצ״ד ה״א הראובני דוד

 חיים ב״ה דוד רבי מהרד״ך
: ש׳ עה״א הכהן מקורכה

 : ש׳ ה״א שושן בן דוד רבי
 רבו ואחיו ערמה דוד ה״ר

: ש׳ ה״א יצחק
ה״א פיסקרלי שמואל דוד מי

 : רצ׳׳ד של״ב ש׳ עה״א רדל׳ז
 ש׳ ה״א בארטו דוד ה״ר
 ש׳ ה״א קרישפין הכהן דוד דון

 דודזולצבורגה״אשל״א: הג״ת
 ב״מ ב' ל״ט כתובות בתו׳
 שבועו׳ ״ ב׳ ב״בנ״ב י קי״ו

 : דודי ה״ר תורי ב׳ ח״ו
 * ב׳ ל״א סוכה בתו׳ פי׳ דונש
 ד״א הערוך בעל בן דניאל רבי

: תתס״ו
וע^״ ר׳ ה״א התחלתו דפוס

: ורע״א רנ״ד ־ *

 עיי״ כלה ראש הונא רב מר
: ותתק״א תתקצ״ת ד״א

 של״ג ה״א גלונמלא הירש ה״ר
 ה״א בלבוב ר״י הירצקה רט

•* של״ג
רפ״ג זבחים בתו׳ א״י הלכות

: ורה״ק׳^הנזזא
 :מ״ג ברכות תו׳ גדולות הלכות
( ז ר״ה ה (



̂יי הדורות- לסדר פפתחת ̂ס
 • י״ט י״ת מ״ק ♦ ״3 ע׳׳ז ר״ה

 ל״ר. טונה • ב׳ י״א תענית
 זנחיסצ״אק״ד* • ל״ק * ׳3

 : 3י״ ״ק3 • ך"ז מנחות
 יהודאירש׳׳י 3ר האי ודג נה״ג

: ח״ג נרכות
/  נר תו׳ לשק אקהחיא של ה
 אשפמיא כהגהות • ל' כ״ש

: ר״ה
: א׳ ל״ק • א׳ ט״ו שוטה תו׳ הלל תי
 Yל׳ מנחות הזהיר סהר הו׳

 שכתב הזהיר חס׳ ראיה ק״ע
י היד כל לחולין שחזאל אחר
: ב׳ ק׳׳ו חולין .

 חכיד חבר ריטלוזה וידאל זן-7
 : קל״ה ה״א משנה ^

 אברהם ר׳ של בנו בן וידאל חן
 נ קצ״ג ה״א בנבנשתה

: ש׳ ה״א קרקאש וידאל ה״ר

 : תת׳׳י ד״א זוגחאד נני
 אלכסנדר רבי ע״ל זוסלין רבי

: כהן
 של״ג: ר׳זלחןר״יבחעלסה״א

 בפראג'ה״א■ ר״י זעלקא רבי
: שי״ז

 : ר״ס ה״א זעליקחן'גאנז רבי
 המאור בעל הלוי זרחיה רבי-
ותתקע״א זעתתק׳^י תת״ל ל׳א

 ס״ה ב׳ מ״א ל? ה״א הדושיס
 ׳ : שמ״עש״נ שי״ו יי

 בנו חננאל ודבי הושיאל רבי
: ד״אתש״ן

 ד״א זכאי בן דוד בן תזקיה
: תשצ״ו

 גימיר״ת באלצודה יחזקיה דגי
: תתק״ל עד׳״א

 :ל ח״ד ב״ב תו׳ חזקי׳ מהרר
 תלמיד מבוירצבורג חזקיה רבי

; ל״א ה״א רשב״א
 נ תשצ׳׳ז ד״א ראודי חייא. רבי
 : ש׳ עה״א בפוקש חייא רבי
 רבי של אחיו ערבי קייא רבי

 : ש׳ עה״א פורשה גיסן
 :רצ״ד ה״א מאיד תייא אג"מ

 הכהןעיי׳ רגיחייסבר׳אננאל
̂׳א ה״א  עיי׳ ר״ה תלמיד מ״ו ל
 וד״א ותתקל״ה תתק״ל ד״א
 סמ״ג של אחו אבי רןצ״ו ת״ת

: ו״ אלף ריש -ועיי׳
אביגדור שלרבי חמיו רגיהויס

̂׳׳ג ד״א : תתס
 :״ ח״ט יומא חיים•תו׳ רבינו

בפ׳ זבחים י״ ל נרכות-כ׳״א

 ל״ת^ ברכות דנוממייסגהן
 קדושין ״ ממאליגמ״טע׳״א

 : מ״ול בכורות י כ״״הל
 ב״בע״דהק׳ צדק כהן חייס ר׳
; א׳ ט׳׳ז מעילה גדול מן הייס ר׳

:;זגיזגקיםנ״ז5ר״חייכזגהי ד
/ רבימ

 מנחות יוסי בר' חיים מינו
: ט״ס אילי א' פ״ח

 קרוגביז יצחק בר׳ חיים הר׳ י
 בשס״ח גרסאות בחלופי מובא '

ל ח׳ עירבין
 דוח בן שאול בר' חיים ר׳ ‘

 חבר רשב״א תלמיד מסורליי׳
 הכסף וצרור החיים צרור ס׳

: נ״א ה״א
 מהרי״ק תלמיד חבר חיים ר׳

: כ׳ ה״א בסלונו
 :בדמשקה״אש' חבר חיים ר׳
 הרא״ש של ורבו אחיו חיים ר׳

 ן : ע׳׳ד ה״א חת
 ס׳ חבר דבוצל עובדיה חיים ר׳

 : ש׳ עה״א חיים מיס באר
 : ש׳ ה״א בסאן חיים הר׳

 מוירמז יעקב הר׳ חיים הג״מ
: שכ״ג ה״א דודו הי׳
 מעלינג יצחק בר׳ חיים הג״מ

: שמ״ג ה״א
 רס״ג רל״ג ה״א גדול חמימות

: ש״נ ש׳
תשכ״ז ד״א משה בר׳, חנוך ר׳

: והשנ״ו
: ■־ אלחנן ע״ל חנן רגינו

 חושיאלד״אתת״י■ בר חננאל ר׳
: הת״ו

 : תתק״מיי על׳א חננאל ר׳
 ד״אתת״י: רוחי איש חננאל ר׳
 קלונימוס ר׳ אחיו חננאל ר׳

 : תתקל״ה הזקןד״א חשה בר׳
 ד״א הנשיא יצחק בר׳ חסדא ר'

: השכ׳׳ז
 עד״א ספרדי הליי קסדאי ר׳

: תתקכ״ז
 ראובן בר׳ ניסן בר׳ חסדאי ר׳

: ה׳׳אק״ך .
 ריב׳׳ש בימי קרישקש חסדאי ר׳

 ה״אק׳׳מ חת אורה׳ חברס׳
 א׳ ד׳׳ד ל׳מ בתו׳ חפץ ס׳

תתק״ב ד״א תמורת' בן חרב

 ל גדט ל׳ק תו׳ טוביה ר׳
 הל<יממ יהודה נר״ טודרוס ר׳

: הפקהז׳מי ד״א
 של אחיו בן הלוי טודרוס ר׳

 יבמות עליות ס׳ חבר הרמ״ה
: מ״ג ה׳׳א חת •

 גדלי' דון בש״ס - טודרוס דון
: ה״אא׳

 בניצוח היה יהייא ן׳ טודרוס ך׳
 קי״ג ה״א א}ושע.דלודיך

 י״א תענית תו׳ חיים נווראורח
: נ׳

: רנ״ת עה״א הזקן טעבלן ר׳

 יאשיההבנלירבושלרתב״ן ר'
: f תתקנ ד״א

: גדול.ד״אהתקנ׳יד יבושת
 עה״א הריק לו נהג ידידי׳ ר׳

— .
 ה״א בדימונה רפאל ילידיה ר'

: נ׳
הר״ידידי׳וונורגגרלןתו׳כתוט׳
שנ״ז בת״י מיומ^אנ׳ ע״זעי

מורי

 • מהרש״ל ידידיה גש״ר מורי ’
 ר״ג תלמיד הגדול יהודה רבינו

: מ״הד״אתת״ל
 הרואה פ׳ בתו' יהודה מינו

 עירבין * ׳3 מ״ו חולין ׳3 נ׳ד
 ר״ בכתב מצא ק״ו יבמות כ״ט

 ׳3 ס״ג כתובות גאון שרירא
:■ כ״פ יברכות

 הת״ל ד״א הכהן’יהודה־ מי
׳3 ו׳ יבמות הו' ׳ ־ ותתס״ג
קרובי מורי ל״ח סוטה ב״חך׳׳ז

: מ״ג יומא * הכהן ר״י
 הנשיא יוסף בר׳ הנשיא יהודה ר׳

: עד״אתתע״ו
 אברצלוני ברשילי יהודה רבי

 ברכות תו׳ תת״ל כרווינציד׳׳א
: Y׳p עיירביו • ב' י׳־ז

רש״יתולין ברוך בר׳ יהודה ר׳
• מ׳׳ז ; ,
 נק' פאסי דוד בן יהודה ר'

: חיוגעד״אתת״ח
 חבר שהוא היוגיי״א יהודה ר׳

: תת״ק עד״א כוזרי ס׳
 •הספרמ שמואל בר׳ יהודה ר'

 הת״ת עד״א הכוזרי בעל
: ותתקל״ד

 ד״א נפטר הלוי יהודה ר׳
: לויה. ע״ל תתקל״ח

 שהוא י״א אלמנגרי יהודה ר׳
: ד״אתת״ק עשהתכוזרי

̂זTק בן יהודה י׳  :תת״ק ד״א ינ
 התן נתן בר יהודה ר׳ ^יב״ן
 תענית תו׳ תתס״ה ד״א רש״י
 י״ג בכורות צ״ו זבחי׳ ״ ב״ כ״ז
: ב׳ נ״ח ב״מ • ב׳ נ׳ ׳3
 ר׳ של רבו ממגנצה יהודה ר׳

 : תתס״ה עד״א ממגנצה ברוך
 נ׳׳ז כתובות חקורביל יהודה הר׳

 ♦ ס״ה נזיר ב׳ ט״ז קדושין ״3.
 רבינו גוסי דוד ב׳ ל׳ז זבחים

: י״ד יומא ת״י שמשון ■
 תבין אבן שמואל בן יהודה ר'

: תת״פ ל״א
 ד״א קריזי שלמה בן יהודה ר׳

 מוסרי עיי׳ 'י מתקל׳ז
: פילוסופים

 מן ליבר מכונה יהודה רבי
 : תתק״ה ד״א חרישבורק

 נק׳ קלונמוס בר׳ יהודה רבי
 הוריות בתו׳ תהק״ל ד״א ריב״ק
 מפי מאיר בר׳ ריב״ק הר״י

 : עכ״ל שמחה רבינו ־
 ר׳יהודהבןקרישד״אתתקל״ד:

 ד״א במייטון יהודה רבינו
: תתקל״ה

 ך״ ע״ז תו' חפרישי יסודה ר'
: ׳3

 שמואל נר מפרישי יהודה ר׳
 תלמיד הצוואות שעשה הסיד

 וריא׳׳ז תו׳ בעל הזקן יצחק ר׳
 ועשה סמ״ג של ורבו תלמידו

 תתקל״ה עד״א הכבוד נזכר
 אלף זתתקמ״בותתקצ״וותתלת

: תמקע״ז נפטר ו׳
 תו׳ הלוי יצחק בר׳ יהודה ר׳

: ׳3 ב׳ <ימין
רבי

 יצחלן גר׳ חפרישי יהודה ר׳
 ותתקצ״ן תתקל״ה ד״א

 מ״שהסמ״ג (ומ״כ ותתקח״ב
ה) הוא מורי : ז

 יצחק בר' החסיד יהודה רבי
 תתקח״כ עד״א הכבוד ס׳ חבר

: ו׳ אלף תחלת ועיי׳
 : תו׳ב״מה׳ל חסיד יהודה ר׳

 חוירדבורג הכהן יהודה מי
: תתקל״ה ד״א

 תל י״ט ברבינו יהודה רבינו
 נידן פ׳׳ח מנחות כ״ד יבמות

 רשב״ס לו והשיג ע״א י׳׳א
: יד השג ס״פ

 רגיחטול בן החסיד יהודה רני
: תתקל״ה עד״א

 סכר חבר ננימן בר׳ יהודה רבי
 כ> וע״ש' ע״ד ה״א תניא

: מרו תלמידו
 הכהל משה גר׳ יהודה רני

 ׳ : י״ו ה״א מטרלטילא
 ברבי הרופא יהודה רבי הנשיא

 יוסףאלפנדריגקסטילה״אל״()
 :ל״א ר״יהודהחספיראעה״א

 של אתיו שלמה בר יהודה רבי
 רונירטו תלמיד עמנואל רבי

: ^׳א עה״א :
 בןהרשב״אס׳זאח׳. יהודה ר׳

 בלומבדדיאס שיאון יהודה רני
; נ׳ ה״א

אל דלטיש יהודה רבי־ . ה״
מייהודהגוהרא״שקברתקל;

על נהרג שמיס והקת התורה
קההאקלאועה״אפ״דפ״ח

 ליאון מסיר הנק׳ יהודה רבי
 ר״(} ה״א צופים נופת ס חבר

• דמהרי״ק פלוגתא נר
 בן יחייא ן׳ יהודה דון

: תשג״ז ד״א
״1 דוד רגי בהרג יהודה רני
*׳ : רנ׳״ה ה״א יהייא ־
 ריתיו^ יוסף דון גן יהודה רני

׳ :־ ורצ״ד ש׳ ה״א
 עה״י^רנ״ין אידגבורק יהודה ר'

 : רם״ט ה״א חייט יהודה רבי
 רל׳לז ה״א דבלניש יהודה רבי
 : ש״ ה״א הלואה יהודה רבי
 : ש״ ה״א כיסאה יהודה רבי
 חפדאווי מאיר בהג״ח יהודה ר׳

׳ : שי״ח ה״א
 יהודה ור׳ שושן בן יהודה רבי
מי * חפירדה ליוו יהודה ו

 • מחוריאל ליאון ל המכונה
 ר״י׳גפדאווי' חינצי יהודה ור׳
 יהודה זר׳ • זכאי בן יהודה ור

 מוסקטו יהודה הרר • עוזיאל
מי ״ בחנטווה ל׳י  יהודה ו

 יהודס ר׳ נאקונו ר״י אדרוטל
 I דליפייאמלו יצחק רבי ובנו
 יהודה ור׳ רפאל נר׳ יהודה ור׳
 ה״ך ״ עונקוריס^ משה ב״ה

 :אבאןכולסעייןה״אש״ יהודה
ר״ינלבוב קראשווץ יהודה מי

: שי״ז ה״א
 בתו״ עד״אתתקל׳ז יהונתן ר׳

 מנחם ר׳ הרב מורי נ׳ ע״זק׳
גש״י



̂וחת לסדר מפתחת ^׳0̂ ז?
 יהונתן נש״ר י

 אלעזר ר׳ של אחיו יהושע מי
 :ל״א, עה״א עמנואל ר3
 : נ׳ ה׳יא לווילצא יהושע רני
 ר׳ של רנו שואג נן יהושע רני

 :קל״ד ה״א זרת נן חנהס
 נעל הלוי יוסף נר׳ יהושע רני

 : רנ״ז ה״א עולם הליכות
 • ש׳ עה״א שונצן יהושע רני
 : ש״ ה״א מיני יהושע רני
 ורני ״ שלתיאל יהושע אי

 : ש׳ ה״א קרקוס יהושע
 : קי״ח ינמות תו׳ יואל רנינו

 מנונא יצחק נר׳ הלוי יואל רני
 ד״א ראני״ה נק' ראג״ן התן

ק׳ לו הי׳ מתק״ה  ראני״ה: נןנ
 הנק׳ מראנ״ן ננו יואל י8ר

: תתק״ה ד״א רינ״א
 עד״א הלוי יצחק נר׳ יואל רני

: תתקל״ה
 :ש׳ עה״א נצפת הלוי יואל ר׳

 תלמיד'רני העזרי יואל רני
 נן חתן מרעגלשנורג אפדם

: ד' ה״א הירחי
 • רלח טריווש יוחנן רני
 העדה עיני קנר אלמאן יוחנן ר׳

 : ש״ה ה״א שלמה זחשק
 ־ ל״ח קדושין תו׳ י״ע ר״ «רנ

 • ס״ד כ״ע נ׳ ע״ו זנחיס
 : וכ״ס ל י״ט מ״ק

 מפלנציה״קלר״ת הרריוסטונ
 נ״ ך״נ מנחות • ע״ג ;נתיס

 ד״דנ״ימפלנצו שס מפלנו
 מ״ו עה״א מווין טוג יוס רני
 ינמות * נ׳ צ״ו עירונין מו״

־ : מיווני נ׳ נ״ז
 ספר חני אשנילי טונ יוס רנו

 : צ׳ הי׳׳א הדינים חקת■
הרג טוג ^לגי־יוס  יהודה ר׳ נן

 : נזירל״ז 'מ̂ו ■
 כריתות טונ יוס ה״׳ר הקדוש

שאללרשנ״אממאמ״ת: נ׳ י״ד
 נעל אנרהס נר טונ יוס רני ,

 : קל״ה ה״א עוז מגדול •
 תו׳ יצחק נר״ טוג יום רנינו

 :פ״ת מנחות ־ מ״ד ־ינמות
 משנה מגיד נעל טונ יוס רני

: קל״ה ה״א
 שלר״ רנו מרינוס נר יונה ל

 : תת״מ ד״א יקר יעקננר
 שמואל נרני גחנדא יונה רני

 רשנ״א של וינו רמנ״ן מלמיד
: ועס׳׳ד כ׳׳ד ה״א חת

 נתו' ' ל״ל ה״א יונה רני
נ׳ ל״ט נידה נ׳ פ״ב נדרים

: מ׳׳קי׳^טוך״ג '
 :נרז־קלמןה״אשי״ז יונה דני

f̂ן דוד- נר״ יונתן י3ר א כי  על
’ י ז תתקכ׳׳ז

 : מת״ל ד״א כהן יונתן רני
ני  סנינ פי״ עשה כהן יונתן י

: מתקס״ה ד״א מת הי־י״ף
 : תתקל״ה עד״א יהונתן מי

 : ר׳יוסינר/צדו^ד״אתתצ״ה
 נן־צדוקגסמך ייסף אי יוסי רני
 אולי תתק״ט ומת מתצ״ק ר״א

א״

 ותתקכ״ץ תתט״ו ועד״א הוא א׳
 נשנתו סיפר הרמנ״ם

 ■ שטאנש יצחק נרני יוסף רני
: תשנ״ז ד״א

 יהודהן׳יחייא דון יוסףנן דון
: תשנ״ז ד״א יעוש ן״

 ונתשונת ירושלים איש יוסף ר׳
 ל׳׳ז י׳ נזיר ♦ ה׳ מגילה רש״י

: ט״ז פסחים * נ'
 תו׳ ישראל מארז יוסף ה״ר

̂ד קדושין  ״ ״3 ג׳ נדרים • ל
 נארז שהלך יוסף ה״ר הק׳

•* הצני
 נרכות ממרשילייא יוסף ה״ר

: נ״א
 דון נן שלמה דון נן יוסף דון

: ע׳ ה״א יחייא ן״ יוסף
 יתייא ן״ דוד דון נן יוסף דון

: ה״ארנ״חש׳
 ע׳ עה״א יחייא ן׳ יוסף דן

: ודנ״נ
 יתייא ן׳ שלמה דון נן יוסף לין

: רנ״ת ה״א
 :ויעקננניגוד״אתשנ״ו יוסף
 גיקטליאד״א נן הלוי יוסף רני

: תשפ׳? .
 נעלהניסיס גוקטלי״ יוסף רני

: ק״י ה״א נפטר
 נעל גיקאטיליא נן יוסף רני

 : ר״ן ה״א • אורה שארי
 שערי חנר קופעולי יוסף רני

 :א׳ הכל נראה ה״ארס״ט צדק
 עיי׳ הנגיד שמואל נר״ יוסף מי
 ותשצ״ו ותרכ״ד התכ״ט ד״א

: ותתקכ״ז
 נר יעקנ נר׳ הדיין ctp<( רני

 : ותתע״ג תתט״ו א ד סהל
 פסחים (תו״ ט״ע יוסף רני

 שטרות תיקון נסדר נ״ קי״ז
 הגאוני׳ ונת׳ נ׳ פ״ה גיטין שלו
 וע״פ צ״ז פג״ה ט״ע ר״י 3כת

 ורש״י ׳3 וקי׳׳ז נסדרו קט׳׳ו
 כ״י תשונת דאיתי ׳3 קי״ד חולין

 תת״ל ר״יט״ע)נר״יצחקד״א
 ועתתס״הותתפ״אוה״אקל״ה•

 שמואל נרני ר״י ישנים ושפתי
: ט״ע .

 אכן הלוי מאיר ן3 יוסי רני
 על מיגשנולדד״אתתל״זוישנ

 ונפטר תתס״ג אלפסי מ כסא
: תתק״א

 מאיר נרני טנשיא יוסף רני
: תתט״ו ד״א שתרמקש

 אלפרגעל ן3 הנשיא יוסף רני
י: התט״ו ד״א ד|נרי

 שימש'לפט דננרי יוסף רני
: תהס״ה ״ם'ד״א3רש .

 0 כתונות תו״ דשליטן יו׳קף רצי ־ ־
 הק׳ הרי״ף אס^;'אחי

^  : ר׳ח סנהדרין להר״ף'
 ר 3ך״ נרכות תו׳3 יוסף הרר
 שמואל רנינו לפט שפלש וכ״פ

 : ע׳ נתונות מ״כ
 ב״הנרוךתו׳שגועו׳ ה״ריוסף

: מ׳׳ו
י״טתו״כמונומ מסףנ״ה ה׳ל

ק״י

 : נ' ס״ה ע״ז ׳3 ק״י
 עירכין .י;ו׳ קרא יוסר. ה״ר

 : נ״ורש״ימשלירס״ד ט״ו
 ןעכנוןד״אהתקכ״ז3 יוסף רני

: רמכ״ם תלמיד
 ר״ת תלמיד שור נטר יוסף רני

 :ח׳ ו׳ חכות ונתו״ תתק״ל עד׳׳א
 ד״א רשנ״ם ן3 כורת יוסף רני

 שנת ותתקכ״ז^גתו׳ תתקל״ד
 ׳3 קל״ד שמואל נש״ר נ׳ ך״ז

: מ׳׳ז יומא ב״ כ״א י״ז
 תתק״ל. ד״א חאורליינש יוסף ר׳

 י״נינחותכ׳׳ד שנת תו׳
 ופג״ה זנחיסע״טור״תהשינלו

 : נ״ז צ״ט,ופח׳׳ה
 ר׳יוסףנריצחקעד״אתתק״ל:

 לרני 3והשי פלט ן3 יוסף רני
 :תתק״ת ד״א אנ״ד אנרהס

 ד״א. שמעון נר״ הזקן יוסף רני
: תתקל״ה

 תתק״ל עד״א מקרעיש יוסף ר׳
 שלרד״ק• אניו קמחי יוסף. רני

: ד״אתתק״ן
 ד״אתתקכ׳׳ז גרשון נר׳ יוסף ר׳

 ך׳ יומא תו׳ משה נר׳ יוסף ה״ר
 דון המכונה משה נר״ יוסף רני

: תתק״ל ד״א נינדטו
 יחיאל נרני ארחלי יוסף רני

: י״ת ה״א מפריש
 של דודו מאיר נר יוסף רני

 :חהר״מרוטכנורגה״אמ״ו
 של רנו קלצוף יוסף ,רני

 : מ״ו עה״א חהררמ״ח
 :חנפיריעה״אנ׳3ר׳יוסףכהן

 ננלוטא טרננורק יוסף רני
: כ״ ה״א

 : נ׳ עה״א כספי ן3 יוסף רני
 :ק״י ה״א מת דאסיגי יוסף דון
 יצחק רני 3נהר יוסף רני

: ע״ עה״א הישראלי
 רינ״ט נק׳ טוני׳ ־נר יוסף רני
 : ט״ע ר׳׳י שמו והיה קל״ד ל׳א
 נימוקי עשה חניג ק יוסף רני
 ה״א ריענ״א תלמיד רי׳׳ף על

: קל״ה ,
 :עה״אקנ״א שושן נן. יוסף רני
 עקרים נעל י3אל יוסף רני

: ^׳א;קפ״ה מת
 פי׳ ש״ט,עשה כן יוסף רכי

 :ופיןהמורהה״אק״׳ן המד׳
 ננננשת אכרהס נר׳ יוסף רני

; 3קצ״ ה״א
 ן׳ריתחנר קאנרהם יוסף רני
 : רפ״ו ה״א צדק שערי ס׳

 נרני ,קלון יוסף מ׳ מהרי״ק
: .ה״א.ר״מ1מי שלמה.

 ר׳יוסףפרנצי .*מסףחיין רט
:עלי.ה״אר״מ61מ ר״יוםף,

 :3.שה־א-^ס״ארנ״ i יוסף ר׳
 : ר׳יוסףסטדנוק^ה׳ארנ״ת

 מסףטאוטייציק,ס״א.רפ״ג רני
רצ״דש״...:

 רני תלמיד עוזיאל qp^ רני
; ש/ אמהג יצחק

̂ש קרקוש יוםף רני  ; ע׳
נירושליס סרקום יזנע> י3ר

ע״ן

: <ש
 : ע״ש פיהו יוסף רני
 (שם בצפת סגיש יוהף רבי

: וש״ת.של״ב
 דיןנדחשק ורני חייט יוסף רני

: ש׳ ה״א
 של״׳ה) (חת קארו יוסף רני
 יוסף הר׳ ״ פורמן יוסף הר׳

 ״ טריווש יוסף הר״ * אחיגו
 יוסף ר׳ הרנ מזרחי יוסף רני

 בר יוסף רני * דלאטיש
 עת״א כולם לאטש לבית אניגדור

: ש״
 פעלים רג חבר זרקא יוסף רני

רפ״׳ג עה׳״א
 : ש״״ה ה״א לג ן3 יוסף רני
 : של״׳ו ה״״א הנשיא יוסף דון

 ר׳יוסףאיטלינגמתת״אש״׳ל:
 נקרימוניסרגוסי ר״׳י יוסף רני
 : של״ג ה״א רדב״׳ז של רנו
 ק גרשון מרדכי בר״ יוסף רני
 של גיסו יוסף שארית ת׳ נעל

: שנ״״א ה״א חת רמ׳״א
 ה״א יעקנ נר רופא יוסף רני

: רס׳״ט
 חיתו ן׳ אברהם נן יוסף רני

 עה״ארפ״״ד: צדק שערי מחנר
 ראני׳׳ם של אחיו יחזקאל רני

: ה׳״א
 נרמת הו״ רנינו,יחיאל מורי
 וכס׳ ק״ פסחים מ״ג נ״ ל״׳ז

 נתונות ר״ו נשם לחורי השיב
 ע״׳ו ב״ נזיר ג׳ טרים • פ״ו
 ר ניצה ח׳״ז ע״״א נרש״י ב״

: ב״ י״׳ו
 גפן רט של אטו יחיאל רבי

: הערוך נעל
 : גאוןד״׳אתתס״ו יטאל מר״
 יומא (תו״ יחיאלחפרישי הר׳
 של רט יוסף גרט נ״) י״ח

 ורינ״׳א רי״ת ותלמיד הר״׳ף
; עי״׳ח א׳ ה׳״א

 אניושלהרא״״שמת יחיאל רני
: ה׳״אכ״״ד

 נסלוצוה״א דסוסאה יחיאל רבי
■ •* נ׳ -

 לסנדריאם נא פגץ יחיאל רט
: ה״א־נ׳

 : נ׳ ה״א פואה יחיאל רני
 3יעק רני אחיגשל יתיאל רני
 : ה״אע״דעכ״ת הטורי׳ נעל
 ה״א מקשטלן מכש יחיאל רט

: ש׳
 ; ע״ש אשכנזי יחיאל ר׳ החסיד

 : הלוישס יעקב נר יחיאל הר׳
 שמואל נרט נסים יחיאל רט

: שס דפיסא
 : רנ׳׳ג ה״א דכיסו יחיאל ר״

 טריווש יוסף נר׳ יחיאל תי
•• רנ״ח ה״א

 : ספרד מיוצאי יטאל רני
 : ש״ עה״א סרטתו יטאל ר׳
 דוו ט יוסף יזו נן יתייא חן

: תשנ״ז א ד יתייא '
 אצל גחל יעוש ר יתייא חו

: (שס פורטגאל מלך
חן



fffrnDp הדוחת לסדר
 ד״א יהודה דון. דן יתייצ מן

: תהק״א
 תממעיי' רגייעגזראג״ןקנל

: תתק״ה ד״א
 המיני אנרהס ר׳3 יעדיה רכי

 ׳P ה״א הנינים מנקר ׳p עשה
: ועלח

 : (ע״ל גו נני ויוסף יעקב
 מורי מפי הזקן יעקג תי

• כ״תא׳ ר״ה רש״י הזקן
 הזקן מורי • א׳ מ״ו יזולין
 שמעון מרני ששמע אניו מפי

 ״ ב' ל יין המוציא רש״י
 תת״ל עד״א רש״י של רנו יקר גר

 ״ ותתקצ״ת וממק״א ותמל׳ג
 רש״י יעקג רני הזקן (חורי
 שמעתי * )ל ל״ה מוכה
 יעקג רנינו של מדרשו מניה

 קולין ״ ׳3 מ״ה רש״יזנקיס
 נ׳ י׳ חולין יקר נר * מ״ו

ש״יתלקרגל פםתי׳ מ״ונ׳נר
. f-w • נ ח מ

 שאל ניסן מר נר יעקנ תי
 עד״א האי ורנ שרירא לל־נ

: תשנ״ז
 מאיר נר יעקג ל הוא ר״ת
 מת תתס״ה ד״א רשלס של אתיו

 הישר נספר (נתו״ * התק״ל
 :פא״די״דל * שנתקי״אל

 * קל׳ט פי"נ * קי׳׳ד נ״מ
ט י' שנועות  ל׳ד נתונות * ל

 ל׳ סוטה * ע״ו קדושין * ג'
ל הגיה ע׳״ד הא״נ א׳  ״ הישר נ

 אשישת הפייט יסד א׳ f י כא״ד
 אשישות תלה 3נקט שלוהתו
 ה ל סוכו' קירזולה נתחיה להטץ

 זנתיס ל ̂*ט ל 3ל נידה * ל
 ׳3 לה נכורות נתשונה נ' *0

 יזוליןמ״ונ׳נחהדורי גהלשלן
 פ׳ נתרא נמהדורי אנל קמא

 החקנל ל נתשונה ל הדרע״ד
 3״3 לוטיד חזקני שמע נ׳ ק״ח
 יסדנמערינשלש״עקודש ע״ד

 ינחם אנליס כאשר ירחס ללינה
 ג׳) יומא מ״ת סוכה ׳3 ד׳ ר״ה

 3יעק רני ר״ת ג״כ דנקרא
 \ד״א ק״ה על ומת מאורליינש

 נתונות תו״ עתתק״ן מתקס״ה
 • ל כידה כ״ה זנקיס מ׳יז

: ל חגיגה כ״ת עירנין
 תתק׳״ג ד״א מדמורג יעקנ רני

: מרמרין ר״י ותתק״ל
 האלומי יצחק נר יעקג רני

: תתק״ל ד״א ר״ת תלמיד
 הלוי סגן יצחק נר 3יעק ל

 :הנליענץד״אתתס״ה(ע׳׳ש
 יקותיאל נש״ר נש״ה 3יעק הר״

 : ע׳ יומא מווירמשא הלוי
 ד״א מפרינאוסי 3יעק י3ך

: תתק״ל
 תלממ הלנן יצחק נר 3יעק ל

: תתק״ל ד״א ר״ת
 * תתק״ל עלא מקייון יעקנ ל

 • 3י״ נרנית נ״ג נזיר תו*
 רני תלמיד מקורסין יעקנ ל

 :מ^אנזד״אתתקל׳׳ה שמשון
רני

 נפטר הקדוש יעקומקורגיל ל
 ך׳ץ שנת תו׳ * תתקצ״ג ״א7

 ס״א ושנת הקדוש נ׳ ן״ ניצה
 • ב׳ קלב חולין נ׳ י״נ כתובות

 ר״י צ״ט ע״פ * קע״ה 3ל
: חקורניל

 חולין תו״ שמעון בר׳ יעקב הל
: נ׳ נ״ד

 נקנרו מדליג יעקב (והרר
: גא״י נעכו

 עירכין תו׳ שמשון בר׳ יעקנ הר׳
 :ורש״יפ״קדתמידא׳ * לחב״

 :נ״ ס״ד מכתות נר״ש יעקב הר׳
 תתק״ל ד״א ישראל יעקב הר״
ו יומא בתו״  ־ ר״ת לו השיב ׳3 ל

 : קי״ב חולין ״ צ״תב״ נתונות
 גיקטליאה״אי״ו ן3 יעקב רני

: מתק״ל עד״א
 עכסאי חשה נדני יעקנ רבי

• נ״ח מ׳ ה״א נדרש
 ;נ׳ ה״א נצננרי הלוי יעקב ר׳

ה״א העןריס כעל יעקב רני
• ד•״ • ק ח פ

 : ג* תמורה יעקג הל
 תו׳ יהוצדק ברבי יעקב הר׳

 ג י״ט סנהדרין
 שלחה ר״ של אחיו יעקב רני

 : תתקצ״ו עלא מדריווש
 חולין תו׳ אנין נר׳ יעקב ימ3ר

: יצחק ר״ ע״ל מ״ו
 קדושין תו״ מקוצי יעקב הר'

: נ׳ מ״ג
 : ר״ך ה״א ווייל יעקג רני

 משה נר יעקג מ' מהרי״ל
 שלוס הר״ תלמיד הלוי חווילין

 הסמיכות נתחדש נימיו מווין
 • קפ׳׳ז ה״א מת • חהורר

ך ועיי״ : ל
 חנר שמואל נח״ לנדא יעקג רני

: ר״מ ה״א האגור ס׳
 חניג ן׳ שלחה נן יעקב רני
 : 3רכ״ ה״א יעקב עץ חנר

 • ר׳יעקננר״מרדכיה״ארנ״ח
נ ״ מ״ו נ״ק נתו׳  ב׳ ה׳ ל

רזלי מי ס לק״ח ו  יומאנ״נ ל
 : מרדכי נר יצחק הרר ושם
 : רנ״ד ה״׳א הלוי יעקב רני
 הג״מ תלממ פאלק יעקג רני

. : ר׳׳צ ה״,א מת שכנא
 שלמה דון נן דוד נר״ יעקב רני

 אביו תנור השלים יחייא ן״
ת ומכונה : רס״ט ה״א ל

 נירבל׳גה״ארצ׳״ח• יעקב ר״
: ש״ו חת

 אנוהב ל׳י תלמיד יעקב רני
: עה״אש׳

 . ש׳ ה״א יקר נר יעקנ רל
א אחיגו יעקב רני  ש׳ על
 ש׳ ה״א תטן יעקב רני

 רנייעקנמפינצימרקנעישס
 שס ערל גלי יע^נ רל
 שס זוירמנץ 5יעק רני
 שס מנטינו יעקג רני
 שם פאפו יעקב רבי
^ו יעקג רל  שס רא1ק
שס ^וליאור יעקג רל

וד

 שלד׳ דודו מווירמש 3יעק רל
 לוי ור׳ חיים רני אחיס גאוני׳

 :ה״אשך״ג שמעון ור׳ סיני ווי׳
 אנ״ד היילפרין 3יעק הלח

 : שנ״א ה״א אפט נק״ק
 : ה״אשנ״א רודניץ יעקב ה״ר
 הוא או רוך3 י3נר יצחק רני
 נרוך נר יעקב נר יצחק רני
 יומא נתו״ • התט״ן ד״א
 ס״נ נתונות ד״ד חגיגה ך״ג
 • צ״א נ״ק • גרוך י3ר3 ק״ט
 ר״י ג׳ פח״ה * ׳3 ג׳ ניצה

יומא • א״ ס״ט ע״ז ברוך בר
: ׳3 י״ו

 אלנלי נן נרוך נר יצחק י3ר
: תתט״ו ד״א

 גיאות נן יהודה נרני יצחק רני
: תתלו ד״א

 הרת״ז נק׳ גאות יצחק רני
 של אחותו בן תתקלה עד״א

 ואולי ורינ״ס ור״ת רשלא
 :שמעון רני נק״ היה אנין

 חנתסד״אתתס״ג נן יצחק רני
 :א׳ מ״ סוכה א׳ רש״ישנתס״ז

 נןסכלד״א חשה נר יצחק רני
: תתע״ה מת תתט״ו

 י״אהואחנר סנגרי׳ יצחק רני
: תת״ק עד״א כוזרי

 אלנרגלוני ראונן נרני יצחק רני
 בעל ממס״ג מת תתט״ו עד״א

 נכד תתקלג ד״א השערים
ג אלפסי

 אלפסי יעקב ברבי יצתק רני
א  •אלפסי על תתט״ו ל

ע״ש •
 מגרמישא לויה סגן יצחק רני

 חתן רש״י של רנו אשר נרבי
 עד״א משפירא אליקוס רני

 תתלה תתס״ג תת״ל
: תתק״ה

 • תתקלה ד״א משפירא רינ״א
 אשר נר יצחק (ח״כרני

̂ : ו״ת)
 יצתקנראלעזר רינ״ארני ויש

 שבת רש״י הלוי יצחק דבינו.
'3 לס סוכה נ״ י׳

: א״ -לו
 * הלוי יהודה בר יצחק רביגו
ט ר״ה ׳3 נ״ט א׳ ל״ו גיטין  ל

 יצחק מוהר״ר (ניסוד א׳
 נ״ז ברכות רש״י ראיתי

: -סע״ב -
ה יומא תו׳ אברהם גר ר״י  ל

 י״ט ק״ מ״ק ב' א׳ מ״ת
 • נ׳ ס״ה ינמות • א׳

ט כתומס  לד קדושין ״ ל
 שאל • מ׳ זנתיס ♦ נ״ו

 מ״ג נידה תו׳ מרש״י רינ״א
 ות״י רינ״א הק׳ לס ונשבת

ם רי״ב  פ״ט פר״ע ס״ג מחי
 אלי׳ רני נשס ינ״א רנינו

 קינין ׳3 י״ז סטה ״ צרכתי
 שאלתי נ׳ ק״ד זנקיס * ספ״א

 מ״ק רינ״א ממורי
: ב׳ י״ט

מ״נרל׳אתייצתקנראנרסס

י הוא  נתו׳ עלא הנחור ל
 מר. ט״ז שנת * נ"נ־ יומא
 וניומאך׳ * סנחור יצחק

: הנתור יי׳יז
 אנרהס נן יצחק רני ריצנ״א

 רני רשנ״א של אחיו
 שהו̂( אנרהס(ח״כ נן שמשון

 מקוצי) שר ונק׳ הנחור ר״י
 ועתתקל״ת גתקל״ד ד״א

 כ״ג נדרים נתו׳ • ותתקלז
 ל מעילה כ״ט כתונות • נ׳

 • נ״ט שנת ס״פ שבועות
 : ׳3 לא ניצת ט׳ ין3Tע
 תתס״ג ד״א מפורייש יצחק רני
 . רש״י של אניו יצחק רני

 לש̂ו א״ ע״ה ע״ז מניאו רש״י
 ־־ ; כנוד מנוחתו חורי אנא

 מ״צ נקי יהודה נר יצחק רני
 רש״? של רנו תתס״ג ד״א
 ועלא לא וה״א ועתת״ל

 כתג ״3 ע״זלא נתז״ תתקל׳ל
 ״ ס״טל לרש״ישם שלח לר׳׳ש

״ • מ״קכ״הנ״ ס ״ קנ  ל
 ♦ מ׳ מנחות * ב״ נ״ט גיטין

רני מורי ונרש״י ״ ל״ס ב׳׳ג
ח ר״ה יהודה P יצחק ע ל ל  פ
 • ׳3 י״ד נרכזת ״ נ״ פ״ה

 רנייצחקגרפרזלאתתס״ג:
 הרגרנייצחקמו״נרכו<^י״,¥

 יצחק רנינו • נ׳ ל״ נ׳
 יעקנכו* נתשונמפי״כירנינו

ק : נ׳ י׳ ל
 נתשתה כתג זקני יצתק מינו
א^ ^ קכ״ מ״ קנ ע מיי  כי

 כשהיית! יצחק רני זקני וראיתי
 נתוספו׳ האריך קטןשסך״ג*

 שס נתשובס כתג ובלקוטין
: ׳3 כ״א

! הין״ יצחק הר״ר מורי  ה̂ר
 • א׳ לא תמורה תו׳ מורי אחי

 TO מאיר נר יצחק רני רינ״ס
 עתתק׳׳ל תתס״ה ליא רש״י
 מאיור רבינו בן יצחק רנינו

 מי קל״ת תולין פ׳
 כתונוע * ׳3 קג״ו שהיזשיך

ה ה ל  • ׳3 ס״ה גיטין * ל
 רילסש® נק״ והוא ל״נ חולין
 ר3 • ב' קכ״ב ב״ב ס״נ

 נרטט ׳3 מ״ג קדושין מאיר
ק מאיר  שנועות • ״3 ק׳ ל

נהרו לי הרב • ״3 ך״ז
. ; ׳3 3נ״ ב״מ מ ר
ה סנהדרין תו׳ רילן  : ל

א רשנ״ס נן יצחק רני  ל
: תתקפ׳׳ז

 עד׳׳א תו׳ נעל יצחק רני
 והוא ועתתקל״ה מתקלז

 שמחה לר שמואל רני ן3
 שהואר״י ועה״אוי׳א דוויטרא
ח/ שנת נתו׳ מדינפרא  ק
 ״3 כ״א וכתונות חדנפירא

: מדנפדרא
 של אחותו נן הזקן יצחק רני

; מתקל׳׳ד ד״א ר״ת
 מ״נ קדושין ל^״ת הודה ר״י
 מ״ 3נ״ מר״ת שמע ר״י

ר״י



̂יי הדורות לסדר־ מפתחת ̂ס
ת נשס ר״י  ל׳א פסקים ל׳
 ר׳״פ מר״ת ל3ק ר״י • ל

 מלאני לא אר״י * צולין כיצד
 (הוא דודי רי3ד על ור3לע לגי

 : ל י״ז יצה3 )ר״ת
 שס3 ערועי מהר״י שמעתי

 תו׳ ממלאין יצהק ג״ה הר״י
: א׳ ג' תענית

 תלמיד מרדכי נר יצקק דגי
 ותתקבל תתק״ה עד״א ר״ת

 גיעין ♦ ל קמ״ה 3״3 תו״3
• ׳3 מ״ סוטה • ׳3 וז״א

׳3 כ״ג ״ק3 • ל ע״ זנהיס
 ״מ3 ר״ת על הק״ נ״כ ב״מ
 סנהדרין ר״ת את שאל ל״ה
 • ל׳ה כהונות ׳3 פ״ ל ע״ט
 ד״א מורמייר מגשר יצקק רגי

: התק״ל
 הגה״ה זצ״ל יצקק ר׳3 יצקק רגי

: ג׳ ט״ז נזיר תו׳
 עד״א אדס גרני יצקה רגי

י תתק״ל
 ל תתק' ד״א ן3הל יצקה רגי

א• ע״ ק הנ׳נ״ ל״ תונו״ כ ״ו׳
 ר״ת לו ותייז ׳3 ע״ג זגקיס

• ל ע״א מות3י
 של רנו שמואל ר3 יצקק רגי
 תתקל״ה ד״א יצתק ר3 יהודה ר״

נ ותתקצ״ו
 שמשון רגי של אתיו יצתק רגי

: תתקל״ה ד״א משאכץ
 ע׳׳ז תו׳ פוסי מהר יצקק רני

: א׳ כ״א
 אנין כרכי הסיד יצהק רגי

 רני ע״ל ההקנ״ה ד״א הגדול
: יהושע■ י3ור 3יעק

 ממרסליאה אנא נר יצחק רגי
:תתקמ״ג ד״א העיטור נעל

 תתקנ״ק ד״א ראל׳ד ן3 יצחק ל
 מכונה מאורלי'נש יצקק רני

 .* תתק״נ עד״א שור ככור
 יצהק רני ה״א מנקות גתו׳

: מאורליינש
 עד״א זו־קי נר הלוי יצקק רני

• והתקס״ה ההק״א
תתקנ״ק ד״א הלוי יצקק רגי

כתונותמגילה גתו׳
: ל כ׳׳ה

 ן״א מלכיאל ר3 יצקק רני
 צדק מלכי נר תתקלה

: ותתקל׳׳ה ועתתק״א
 נעל מקירניל יוהך נר יצהק ר׳

 מכרישי יקיאל רב* קתן סמ״ק
 ש״ל הייא מה סריטס נעל ונק״

: ו׳ אלף תהלת אן
 זרוע אור נעל יני:ק רגי ריא״ז

 יהו־־המכרישי ר׳ מווינאתלמי־
 ורני מקוצי ולש זראני״ה
 של ורנו כהן ניני אפריס

 : וס״ו א' ה״א מהרמ״מ
 טודרוס נר יצחק רני ריצנ״ע

. ח ה
 : י״נ ה״א סיד ן3 יצקק רני
 ל׳מל׳ תו׳ מסימכון יצקק ה״ר

 • מ״ג יומא ס״ז נ״ק מסימפוכ׳
 נעל סקולה שלמה P יצחק רני

משל

 : כ״ל! ה״א מת הקדמוני משל
 תו׳ שניאור ר3 יצקק רני

: י״ק תמורה
 * ל״א ה״א לוי נר יצקק רני
 ראנ״ד תלמיד הכהן יצקק רגי

:# ל״א ה״א
 : ל״א ה״א מכרישי יצקק רני
 : מ׳ ה״א רשל׳א נן יצקק רני
 ר3ק ספרדי לטף גן יצקק רני

 שמיס שערי ום׳ ספרים הרנה
 מערכת לס' ובהקדמה • נ' ה״א

 מגיא קייט יהידה מר׳ אלהות
 וגנזי המור צרור ס׳ ג״כ שקנר
 מפנינים יקריס דנרין המלך

 קכמת3 הנוגעים דנרין רק
 לא וכולם תראה קצהו הקנלה

: על׳ל תראה
 צרפתה״אל: יצהקנרמנוה ר׳

 ישראל C (ייסף נן יצחק רני
 תלמיד עולם יסוד סכר קנר

 : ע"נ מת ע׳ ה״א הרא״ש
 ל3שה רמנ״ס כתג ישראלי יצקק

:■ התקפ״ז עד״א הוא
 נלומנדריאה ארגיז יצקק רני

: כ' ה״א
 ה״א גקזאל איגירה יצקק רני

: נ׳
 כמו חגר הנשיא יצקק רני

: נ' ה״א לתורה הדרש
 נפוחסניצי אומילו יצקק רגי

: נ׳ ה״א
 ר' נכד אושעי׳ נר' יצקק רני

 רני * ע׳ ה״א לימני מנקס
 :צ״ד ש״דה״א נעל מדורא יצהק
 קנר יעקנדלטיש יצקקבר רני

 : קל״ב ה״א ציון שערי
 תלמיד ששת נר יצקק רני רינ״ש
: קל״ד ה״א ור׳׳ן כהן ר״ף
 נותן אנן מהנר פודט יצקק רני
 קלונמוס ר׳ או מרדכי רני י״א
 שס ועיי׳ תנרו קלונמוס נר׳

: קל״ה עד״א טוב
 ה״א נהרג שושן נן יצתק רני

: קנ׳׳א
: קנ״א ה״א נרכת יצקק רני
 קונקרדנציאות העתק יצקק ר׳

 נר מרדכי רני וי״א לענרי
: קנ״ת ה״א העתיקו נתן

 ה״א מת קנכטן יצהק רני
: רך״ג

 יצהק ר' תלמיד דליאון יצהק רני
: רך״ג ה״א קנפטון

 מנורת קנר אנוהב יצקק רני
 ערו״ג רנ״ג ה׳׳א מת המאור

: ש׳
:ר״מ ה״א זייטי גן יצקק רני
 ההלך רופא המון יצקק רני

: רה״ה ה״א
: ר״נ ה״א ענו למן יצהק רני
 י׳יג קבר אנרננאל יצקק רני

: רס״ט רנ״נמת ה״א ספרים
 גן מאיר נר משה נר יצקק רני

 ה״ארנ״ג עקדת נעל ערמאת
: ש׳

: רנ״ה צקון,ת״א יצחק רני
;של׳׳ג עת״א לוריא יצהק רני

רני

 תולדות געל קארו יצחק רגי
: רנ״ה ה״א יצקק

 חיים שמואל נר יצקק רגי
: ה״אש׳

 רני * קורקסה יצחק רגי
 יצחק רבי * הכהן יצחק

 • רגייצקקרונדין * דמוצינה
 יצחק רני * ן נהו יצקק רני
 • אדרויה יצהק ר׳ : צילין נר

 רבי • גגינשנורג יצקק רני
 ננלוניא ההוליציצי יצקק
 יצקק רני * צלל יצקק רני
 • גהצריס ועשיר נגיד כהן
 יצעק ר׳ * פונצו יצהק ה״ר

 דוד גה״ר יצקק • נון ן׳
 ה׳׳ר • מסעוד המכונה

 • ארקא ן אנרהס נר יצקק
 * מונטאל רפאל נר יצהק
 • מסלניק אדרבי יצקק ה״ר
 רני ♦ אלאטיש יצקק רני

 ה״ר של אקיו רב ני יצקק
 יצקק ה״ר ״ רג ני השה

 די יצהק ה״ר * צרפתי
 משען יצקק רני ♦ חולינא
 : ש' ה״א עיי׳ אלו כל

 שי׳ק: הסעודעה״א רנייצקק
 ה״אשל״ג נצלאל יצקקנר׳ רני

: ונ״א
 נקרעמניז ר״י כהן יצקק רני

: שג״ג הי׳א
 הג״מ ננו מעלינג יצחק רגי

: שנ״ג ה״א חת קייס
 אנ״ד כתן הג״מ3 יצקק רני

: שצ״ו ה״א קאווצי גק״ק
 : שמ״ד ה״א קיות יצחק רני

: שנ״א ה״א שטעכגלי הר״י
: א״נ י״ט מ׳׳ק תו׳ הרי״ן
 ע״ז תו׳ קייס הר׳ נן ר״י הרנ

: א׳ ל״ה
 רני של אקיו יקותיאל רני

 הרי״ף של רנו הזקן אליהו
: ותתמ״ג תת״ל עד״א

 מווירמשא הלוי יקותיאל רני
: סע״א ט' ייחא תו'

 עד״א משה גרני יקותיאל רגי
: תהק״ל

 עד׳׳א משפירא יקותיאל רני
: הזקן משה נרבי תתקל״ה

 אסטרון המכונה יקותיאל רני
: נ׳ ה״א

 הלוי שמואל נרני יקר רני
: תתק״ל עז״א

:ט״ח ע״ז תו׳ מקינו יקר ה״ר
ס' הנר משולם נר ירוהם רני

 אנרהם רני תלמיד והוה אדם
 : צ״ד עה״א אסמעאל נן

 קסריות לקקו ישמעאלים
:רי״ג ה״א היון סן קוסטנטיט

 כק' הראשוןואהרון ישעיה רני
ח4ריא״ כ : ל״א ה״א נ

:מ״ז עה״א דטדאט ישעיה רני
:ה״אנ׳ דלומנרקי ישראל רני
 יצקק רני של איזיו ישראל רבי

נעליסודעולסמתה״אצ״ב:
 רני rתלת קיון P ישראל רני

; צ׳׳ד ה׳׳א ירותס
רני

 : רי״ג ה״א נרי״ן ישראל רני
 נרפלוגתא הכרנוני ישראל רני

: ר״מ ה״א דמהרי״ק
 דפיסועה״ארנ״נ: ישראל רני
 : ש׳ ה״א קוראל ישראל רני
 : ש׳ ה״א בקרקה ישראל רני
 נרומיה״אש׳: ר״י ישראל רני

 :נרמאירה״אש״ ישרהל ה״ר
 ר״י שכנא נהג״מ ישראל רבי

: של״ג ה״א נלוגלין
 הלוי יקותיאל נר יששכר רבי

 : צ״נ ה״א מת הרא״ש תלמיד
 אנ״ד נתן הג״מ3 יששכר רני

:של׳׳ז ה״א ווירמש וק' גפינצק

̂׳ד ה״א יוהנן נ״ת כלב הג״מ  :רצ
V רנ״ק עה״א כתריאל רני

יצתק רני של אהיו נן לוי רני
: הת״ל ד״א

 רגו נהרב משת נרני לוי רני
: ל״א טודרוסה״א

 : נ׳ ה״א טרנוט לוי רני
 קייס נר' אברהם ברני לוי רני

 : נ׳ ה״א הן לוית שהנר
 כןנתיו גרשון רלנ״גרנילוינר׳

 שמעון רני ונכדו רמנ״ן של
: ק״ל מת צ״ה ה״א דוראן

 הניבה״ארצ״הרנ״ג ן3 לוי רני
 יעקג הג׳׳ח היה דודו לוי הג״ה

: שך״ג ה״א מווירהשא
 : ש׳ ה״א מוקרני לוי רני

 ס״הא״ ב׳ רש״ישנתכ״ט לוי״ה
 ונשס״תנחלופי ור״פה׳שרצים

 ד״ת שנח רש״י כתב גרסאות
 הלוי יהודה לרנינו רמז לוי״ה

: עכ״ל ב״מ
 ר״גה״הד״א של ליאוןרנו רני

: תת״ל
 יזתק״ל ר׳ליאוןדהוריאלעד״א

 ש׳ ה״א אשכנזי ליב רני
 ועניינו מפראג 3לי הג״ת

:רדולפוסה״אשכי׳ב קיסר עם
 ד״א מרישבורק מן לינר רני

: תתק״ה
:ס״ה ה״א אסרו יוונית לימוד

 רי״ע ה׳׳א הנצהון בעל ליפמן ר׳
ה״אר״ס: משיה מנשר לעמל ר׳

/ נזיר תו׳ מהר״ל  : א׳ נ
 ק׳*ג נתונות נתו׳ מאיר ר׳ הרג

 • א' נ״ו נ׳ ט״ז קדושין • ׳3
 • נ' כ״ט נרפות הר״מ הרב
 • מ׳׳ז נתונות הרנהר״מ חורי

 ובתמורה * כפ׳ נזיר י׳ קדושין
: מ״א נ״ב

 ג תתס״ג ד״א מאיכנלס מאיר ר׳
 * ש״׳ןעד״אתתס״ג מאיר רני
 במעריב שיסד ׳3 י״א ר״ה תו׳

: פסק ־של
 ד״א ראנ״ד תלמיד מאיר רני

• תתקכ״א
 מדומרג שמואל נר* מאיר רני

 תתס״ה זייא רש״י חתן
: ועתתקל״ד

 ר״ת של אדו מאיר רנינו |
קדושין ו )6(



החדות לסדר ספתחת
ת/ קדושין  אר״יו א׳ וגד

: ט״ס ר״ת שצ
 סועה מאיר ה״ר אקי מורי

: א׳ ך״נ
נ״ו שנת 3ך״ ע״ז מאיר רדנו

: א״ צ׳ א׳
ר' רנ ריי  קלונמוס מאירנר מו

: נ׳ מ׳ סוטה תו׳
 כנו שמואל זהר׳ מאיר ה*ר

 מ׳ סל׳ק כרש״י א׳ י״ג מנהות
א'סנהדרין קי״ו כ״כ כ׳ ויכולו

נ׳׳ט
 עד״א חשה כרכי מאיר רני

• תתק״ל
 הרמ״ה נק׳ הלוי מאיי רני

 ה״א מת טודרוס נר אניאלכא
נ ה׳

 הנר טידרוס ריי3 מאיי רני
 ה״א חת ינחות עניות סכר

̂ • (ע״ש ח׳ין.
 תתקכ״ז עד״א הלוי מאיר י3ר

 ממיז ר״א של ההיו מהיר רני
״• תתקל״ה ד״א

 מנוה תו׳ מנורגור מאיר רד
: א׳ ד״ד

הן מאיר רד  מת מנרנינא מ
: נ׳/• ה״א

רד הן מאיר .  : עה״אקנ״א מ
 ספר הנר מטרנקטאל מאיר רני

: ל״א ה״א העזר
 הוא נרוך נרד מאיר רד

 הרא״ש של רבו מהרר״ממ
; ע׳ מת מ״ו עה׳יא

 נמלכותניפולי חחירלאנש רני
: ל ה״א

 שנילי נעל אלנלודי מאיר רני
: ק״נ ה״א אמונה

 תלמיד הרוכא אלגורש מאיר דון
 ה״א הרא״ש נן יהודה רני

: רט״ו נהרג קח׳׳ה
 :רפ״ג ה״א וירגא מאיר רני
 יהיי׳ ן׳ יוסף דון נן מאיר דון

• רנ״ה ה״א
ה״א מת מפדאווי מאיר רני

 V שלא בערןה״א מאיר רני
 ז ע קלון פ׳ סתריסתו' מגילת
; ניסיס רב עיי״ ל
 קמ״ו ע״נ ס״ה ה׳יא מזגה

• ה ש P ק
 ג מ״ו עה״א jiw רני

 ״ נ׳ כ׳׳ה סוטה תו׳ מודיה
 עוזיאל ן3 יונתן עיי׳ מוקרט
 רש״י המורה מפי שמעתי
 ל י׳ נזיר • ל י״א תגוגה

: א׳ ל״ה א' י״ט
 • א׳ 3י" ע״ז הו״ ההשיד מירי

עקנ עלר׳י ש'י קןנר הז רי  «ו
: יקר גר׳

 ג נרפות תו׳ וויטרא מהזור
 ד מ״ק רש״י שס ל יא מ י״ד

* א״
 * רמנ״ס של אניו מיימין רני
 ה״א סעדה נרני מיימין רני

: קל׳א
 : ש׳ ה״א קוטורו מיכאל ה״ר

רני

 ״ ל פסקים רש״י מכיר רד
 ל ל קולין ♦ ל י״ג ^כה
שלו א״נ3 ״ מכיר דר׳ נא״נ

 שמותי דר״א ל ז׳ נידה תו׳
: נ״ש מתלמיד שהיה

 רוכל אנקת הנר מכיר רני
 הרא״ש נן יהודה רד תלמיד

• קל״ה ה״א
 : קל׳נ כ״כ פ׳ תו׳ מנלתין

 לאשה יהודת נערה לקה מצו
: ק״ל ה״א

 ״ א׳ ל קדושין מנוה ה״ר
• ל׳ד קולין

המנוחה ספר הנר מנהס רני
: ל ה״א

 סוכה תו׳ המהנרת ׳03 מכחס
: ל ל״א

ח ברני מנהס רני דואני פ
: תתק״ל עד״א ר׳ית תלמיד

 • תתק״ל ד״א מיוני מנהס רני
 • ז׳ יומא מיאוני מנהס רד

 חיוני י״ז יד השג ר״פ עירכין
 וייגא ס״ה ונפ׳הדר ס״כהזהב

 ע"פ חייוני ל ג״־ע ברעות
: א׳ קי״ו

̂ר  * מ׳ נרפות נתו' תנקס ה׳
 • קי״ו ינחות * ל ל׳א גיעין

: ל ך״ו נ״נ פ״ז זנהיס
 יונתן נש״ר חנקס רד חורי

: ל ק׳ ע״ז
 תו' עזריאל נר מנהס רד

 יצירה ונס״ס • י״נ הגיגה
 קנלה ותומיס אוריס ס׳ הנר
 רני כתוב שס א^ נש״י כ״ה

•עזריא׳ רגי של אדו מנהס , 
 ת ר לו ושלה חיקני מנהס רני

 על חולק ♦ נ׳ מ״ה קדושין
 : א״ ל׳נ שם לן והודה ר״ת
א י' הולין הקדוש מנהם רנינו

 ״א7 הורדיסי מנהס רני
: תתק״ל

 עד״א רינ״ק נן מנהס רני
ג תתק״ל

 עה״א נסלוצו מונין חנהס רד
: נ׳

 : נ׳ דרקנ״טה״א רניחנהס
 לבית שלחה נרד חנהס רבי

 עה״א הנהירה ׳0 הנר מאיר
: ס׳׳ו

 המכונה אושין מנחם רני
: ̂נ׳ ה״א במכשירו

 *• ע׳ ה״א דוני חנהס רני
 ה״א נפטר וורדנוס חנהס רני

• תתקל״ה עד״א פ״ד
 רני נה״ק זרח נן מכהס רני

 לדרך צדה ספר הנר אהרן
 הרא״ש נן יהודה רני תלמיד

 ה״א שואג ן3 יהושע ורני
• קל׳׳ד

 ז ש' ה״א יעקג נר׳ מנהס רני
̂א מת הארוך מנקס רנו  ה׳

•• קפ״ה
 ז ר׳מנהסממחנורקה״ארנ״ת

 נמליצין נקיטה מנשה רני
״‘ תתקל״ה עד״א

ה״ד

ש' שהה״א  ה״דמנ
 עלהש״ס הולקת מצינו מסורת

*• א׳ ל״ג נידה תו׳
 ג כהל ע׳ נערוך מצליח רד
 כ״פ ס״ו כ״ה מנקות הו׳ מ״ר
 ר״פ3ו ושבת ותמורה נמיר וק
 ונתונות א׳ וקכ״ו הכלים כל

״. ל צ״ח
 * א׳ י״ט 3ל תו׳ מרדני הר״ר

 ד׳׳א מקלוכיא מרדכי רד
: תתק״ה

מרדכי(שס
נידה תו׳ יצקק נר מרדכי הרר

: ל״ו
 עד״א טורמושא מרדני רני

: תהק״ל
 הנר יהוסכה נר מרדני רני

: ל״א ה״א אמונה מהזיק
 ה״א נניצה ריצצין מרדני רני

: נ׳
 י רטיצייטה(שס מרדכי רני
 נכרוויצצי מרדכי רד
 הנר הלל בר מרדכי רני

 שהנרו (ומ״כ ע׳ ה״א החרדגי
 ז יוסף נר ר״מ

 יצהק ור׳ הלאי נר מרדכי רני
 רני של נכדו אושעי׳ נרני

: ע׳ ה״א דוני מנחם
 העתק נתן מרדכי רני

 יצקק רני וי״א קונקורדנצי׳
• ע״ש נתן

 רלק ה״א קומטינו מרדכי רני
 על קנר פינצו מרדכי רני

: רפ״ג עה״א תכונה
ה״: מודנא ר״י מרדכי רני

: ש׳
 :ה״אש׳ מאיושלין מרדכי רד
 שלא ה״א יפה מרדכי רבי

: שלב
 שס מיקלש מרדכי רבי
 ננריסק ר״י הייס מרדכי רני

: של״ג ה״א
 נקיאקא ר״י זינגר מרדכי רני

ז (שס
 יונה ור׳ גיאות ן׳ מרינוס רבי

: תת״מ ד״א ננו
השנוי׳ הנוך ר׳ ובנו משה רני

: תש״ן ד״א
 נפתלי משנט דוד נן משה רני

׳־• מסירות (עשה ת״ת לא
• י תת ד״ה מפליאה משה רני
 תו׳ תת״ל ד״א דרשן משה רני

 נהומש ונרש׳׳י נ׳ ל״ו סוטה
: י״ט ובנידה כ״פ

 ז הרלל ד״א העניו משה רני
 מדן נן יוסף נרד משה רני

ס) הלוי ש ) *
 מנשיש יהודה נדני חשה רני

• (שס
גיקטלוי׳ ן3 הכהן דשה רני

: תת״יו לא
 יצהק נר׳ עזרא אנן משה רני
: תת״מ ד׳׳א חת .

 א3מו נחרי נן כלפי חשה רני
 •• קרש ע׳ נערוך

 ר׳משהאלנרטהי׳שדתקצ׳׳יל
רני

 ממא ן3 ישעה ראש חשה רני
 רד * רד ע׳ ערוך יעקב
 נר משה נר יעקנ נר משה

• ע' ערוך אנין
cמ רני i רמל'^ הוא חייחין נן 

 מנחוא נתו׳ ״ תתקכ׳׳ז עלא
 נדכלת החיימט ׳03 סע״ב מ״נ

: א׳ ח״ד
 עד״א ממכי נר חשה רני

: תתק״ל
 • יואל(שם נרני משה רני
 (שס חרעגינשנורג חשה רני

: נ׳ ס״ח ינמות ונתו׳
 (שס חלוטל משה רני
 מאיר נרני מפרידה משה רני

• (שם
 תו* מפיהם יעקב נר חשה רני

־• נ״ד ינמות
 קלונמוס נר הזקן משה רני
 עד״א נוראתך אימת יסד

תתקל״ה
 שטעו* תו׳ חשה חתוסכימינו
: א׳ לה

 * ל ל״א ניצה משה הד״ר
 כריתות ״ ב׳ ע״ט מנחות

* מ״ה נרכות * כ״ה
 נקרא אשכנזי הכהן חשה רני

 נעל יצחק רני תלמיד הרח״ך
 ומתקל״ס תתק״ל עד״א תוסכו׳

• ותתקכ״ח
^ ינחות תו׳ כהן משה הרר

: קי״ו חולין • נ׳
א מפונטרקה משה רני  ל

: תתקלו
ז״ יומא מפונטזיי׳ משה ה״ר

 קדושין * ס״ד • ב׳
 • נ׳ ס״א גיטין י' ל״ח

נ״ד נ״ק * ׳3 נ״ג זנקיס
ע לד כידה ל  מכונטיי״ ל ו
 עס עייך3 ונזכר יומא

 • מ״ז חונין תו' הגאונים
 ס׳׳ז פסהיס חפונטיישא

: ל
 qpi' נרני קמחי משה רני

 : תתק״ן רלק של אהיו
 עלא נהחן בר משה ר׳ רמב״ן

: תתקנ״ד
 מקיל יעקב ן3 משה רבי

 רני תלמיד הסמ׳׳ג בעל
 ד״א • ורי״ח שמשון

 מעילה נהו׳ • התקצ׳׳ז
 מקוצי ר׳'מ י״ז ע״ז • ט״ז

 ברכות • נ״ ול״א נספרו
: א׳ מ׳׳ג ל י״ן

תנן אנן שמואל נר' משה רט
: ה״אל׳

 ר״ן שטאור נר משה רני הרב
: א׳ נ״ו נדרים

 מנרנונא יוסף נר׳ חשה רני
: ה״אקי״ת

 קדושין תו' משהמנרנונה ה״ר
א' א ״ : י

 רד של נתו נן משה רט
 ונמ השלקן ספר הנר ;רשין
 עס״א השלימו שמואל ה״ר

: ל״א
רני



המתת לסדר מפתחת ^!י
 כתוספות מאדרא משה דכי

 עירכין תו׳ אחיו מט׳ שלו
 ה׳ שכועות מאיינרא ׳3 ז״
 ומיר״ו כ׳ מ״ו וכרכו׳ . ׳3
 מאייכרי מאלאמררכישמואל ׳3

• אקיו
 •3ר הגדול 3כהר משה רד

 ר״ת הוא מ״כ ( טודרוס
 : ל״א ה״א מאוירא)

 ה״א עריווש יוחנן כר׳ רכימשה
: נ׳ -

 : נ״ג ה״א דליאן משה רד
 פאו״כ מכונדיש משה ה״ר

 ע״ז מפושטרש • כ״ג
: כ׳ ל״ו

 • ל׳״ו כסחים נכרייש משה ה״ר
 : ע׳ עה״א מצורך משה ר״

 ה״א הרא״ש כן חשה רד
: ח כ

ד  מטורסילא הכהן משת ל
 ה״׳א אמונה עזר ספר הכר

 רבי עיי׳ קל״ה
• מאיר

 אחיו אלי׳ מיד משה רד
ה״א הנערי© ממשפחת

: קנ״ד
 סהר תבר דראוטת משה רבי

: רכ״ד ה״א קכלה שלשלת
 ה״א יוני קפאסלי משה רכי

: רצ״ר רנ״ה
 ז ה״אר״ס רופא המון משה ר׳
 : רצ״ח ה״א קאסטה משה ר׳
 : רצ״ח ה״א אלשקר משה ר׳
 : ש׳ ה״א ארוקש משה ר״

: אלנלידה משה רד
 : כיוינציא׳ ר״י כשאן משה ר'
 ה״א ככלוניא ר״י יפה משה ר׳

: ושל׳א ש׳
 משה רני * כהן חשה רגי

 דיין חשה ר׳ • אלמושכיכא
: צוכה כארס ערכי

 יהודה ורד דוד ורני חשה רד
 פרווינצאל אכרהס ר׳ כני אחים

 משה ה״ר * כחנטיוה ר״י
 ה״ר : כמנטווה ר״י מנורצה

 חשה ה״ר : אלפרנגי חשה
 הלוי חשה רני •* נגארה
 חכר נקכלת גדול חכס אלקכן

 וכ״כ • א׳ ס״ה ש״ק ה׳ בית
ס אנל ישנים שפתי  ר׳ וצ״ל ט'
 חשה ה״ר : משה בר׳ שלמה

 הלוי תשה חן :־ הכן
 משה ה׳׳ד : אנולעפיא

 ה״ר : אלשוך חיים ברכי
 אכרהס ה״ר כהחכס 3ר בי משת
 ה״ר : רב ני יעקנ מ׳ בהרג
 משה ה״ר : דנוהו משה
 : כרוך חשה : מארילו פונצי
 כל : הלוי חזקיה משה ה״ר

: ש׳ עה״א הלל אלו
 נקראקא ר״י שטחרך משה רד

: שי׳׳ז ה״א
 כלמרקה ר״י נזולי משה רגי

i ה״א ' t :
 עה״א קורחורא משה ר׳ רמ״ק

: 3של״
רמ״א

מת איסרלש משה תי רח״א
: ה״אשל״נ

 ה״א לנדא סג״ל משה רני
: שנ״א

 מת נווירחש ר״י לוריא חשה ר׳
: ה״אשנ״א

 : 3של״ ה״א חינץ משה ר׳
 רפ״א ה״א דטראני תשה רני

: של״ה ש׳
 נ׳ ̂י״ז פא״ד משולם רבינו

• כ״ג מגילה הנהיג
 כעס ר״ת • כ׳ ק"נ פסחים

 נידה * א׳ ק״ה שס עליו
 הישנ נ״ו יומא • ג׳ ס״ז

 הררחשולס ניצהי״ו * לר״ת
 פא״נ ונרש׳׳י • נ׳ ה׳ ר״ה
 רטנו יסד וכן ״ נ״ ס׳׳ט

 חדות 'חכמי גכיוט משולם
: חפריזיס

 עד״א יעקכ נר׳ משולם רני
: תת״ל

 ר״ת דמי במילואן משולם רני
: התק״ל עד״א

 עד״א מווירצכורג משולם רד
: תתקל״ה

 קלונמוס נר׳ הגדול משולם רני
 כרד הזקן משה כרד
 כרד יקותיאל כרד קלונמוס

 כרננא משולם ברננא משה
 עד״א משולם נרננא אתיאל

 ברכינו משולם רדנו תתקל׳׳ה
 כ׳ נ"/־ גיטין תו׳ קלוניחוס
: ב׳ ח״ה זנחיס רש״י

 כרבי חשה כרד משולם רד
 השלמה ספר חנר יהודה

: ה׳׳אל״א
 כרכי משה נרד משולם רד

 תשנ׳׳ז ד״א ממגנצה איתיאל
: דלי ע׳ בערוך מוכא

 מעילה ט״ן נדרים תו׳ משית
 נ׳ ו״ מכות כ"פ ׳3 י״ת
 נדפס א׳ ונמקוס : כ׳׳ה

 : שיחי׳ מורי
 חשיהשעשועצמןד״אתתצ״ה*

 ה״א ותתקל״א ותתקכ״ד
: ר״ס

 עד״א חקדטש מתתיהו רני
: ותתקצ׳׳ז תתק״ל

 של רנו מקינון מתתיהו רכי
: ראנ״יה׳׳א

 ד נ׳ ה׳׳א קונצו מתתי׳ ר*
 נפויאת דאוישין מתתיהו רני

: (שם
 כסנגאלי׳ טריווש מתתי׳ רני

: (שס
: ק׳׳ך היצהריה׳׳א מתתיהו ר׳
 נוחןעה׳׳א חכראנן מתתיהו ר׳

: קל״ה
 כ״ד עירכין תו׳ הרמ׳׳ח מורי

 ח׳׳ז ל׳׳ז ונזיר כ״פ ותמורה ׳3
: ׳3 ק׳ פסחים ׳3

 ד״א פנחס נרד קטופה נחמן
: רח״ה

 חיים רני של כנו כן נחמן רד
הכהן

 עד״א נהמד ספר תבר הכהן
: תתק׳׳ל

 ר׳נהמןכןרמנ׳׳ןד׳׳אתתקנ״ד:
 אנוהב ר״י תלמיד נחמן רבי

: ה״אש׳
 : ש׳ ה״א סומבאלי נחמן ר״

: ש׳ ה״א נחמן רד
 ר״ה כתו״ גאון ניסים רד

 ל״ד פסחים ״ ט״ו
 סתרים כמגילת * כ״ נ״א

 כ׳ ׳3 קדושין • ׳3 מ״ו יומא
 חגיגה * 3נ״ שנהגו מקום

 סוכה ניסיס רדנו * ב׳ ך׳'ג
: נ״אנ״

 שאהן כן יעקכ כר״ ניסין ר׳
: תת״י ד״א

 תלמיד הדרשות כעל ניסין רד
: כ״ה ה״א רמנ׳׳ן

 פי״.על ראונן נר׳ ניסין רני
 חן בניו רננ״ר נק׳ אלפסי

ה״א ראונן ודון חסדאי
: ק״ר

 של רבותיו פרץ ור׳ ניסין ר׳
: ק״ס ה״א רינ׳׳ש

 : ניסיןפורישיערניה״אש״ ר׳
 כמצרים ספרדי פוריקי ניסין ר״

: ש׳ ה״א
 רפ׳׳ל ה״א ירושלים נס
 ש׳ ה״א טריווש נפתלי ־ר׳
 תש״ן ד״א וחסיד דיין נתן ר׳

 עד״א העיוך נעל נתן רד
 מת • צ ותת תת״י

 שכת ״ ׳3 ך״ז כתו׳ תתס׳׳ז
 • ב׳ ט״ז ר״י: * ב״ נ״

 כ״ה הגיגה * עי׳ט ל״ה יומא
 פ״ק ברש׳׳י • ׳3 ל״ז סוכה
 מ׳׳ק • סע׳׳ב י״ג דשבת

: א׳ כ״ח
:חא־נליליתעניתט׳ נתן ה״ר

:נתןנר״מכירד״אתתקל״ד ר׳
מנחו׳ ס״ג זנטס חדודיא נתן ר״

: כ׳ צ״ז .
 הרא״ש של זקנו אד נתן ר״

: פ״ח ה״א
סנהדרי׳ תו׳ הנקדן מולא נתן ר׳

: ׳3 ך״
 שמשון נר מפראדני נתן רבי

 ה״א שפר אמרי הנר שפירא
: של״ז

 : רנ״ח ה״א מאיגר כתן רני
 ׳3 ד' קדושין תו' נתנאל רדנו

 ך״ד חולין ♦ ׳3 ס"כ א״ ט׳׳ו
 • נ׳ כ״ט תמורה * וס״פא״ט

: עירנין ריש • י״ח כרכות
 :ד״אתתק״ל מקינון נתנאל ר״

 : א׳ ג׳ ניצה נתי׳ א׳ וה״א
 ד׳׳א בקיצוך נתנאל רני

: תתקל״ה
 מהרי״ק תלמט טרניטו נתען ר׳

: נ׳ ה״א

 : ד״אתתפ׳׳א זוטא עולם סדר
 כתו׳ מתוחים דר Tא פסח סדר

 : סע״כ צ״ה זנקיס
 3יעק הג׳׳מ היה דודו סיד הג׳ח

חווירמש

 : שת״ג ה״א מווירמש
א״ נ״ז פסחים כתו״ ספרי

 רמכ״ס כן אנרהס בר׳ עובדיה ר׳
: תתקכ״ז ד״א

 עוכחה כר׳ דוד כר׳ עוכדיה ר׳
 לרמנ״ם חודש קידוש מפרש

: פ׳׳ה ה״א
 רס״ט ה״א ברטנורי עובדה רכי

: מת
 ספורנו עובדה רד

 רנ״ד ה׳א נמצא הדש עולם
 כ״ח כ״ב כתו׳ עזרא הר״ר

 תתקל״ה ד׳׳א הנשיא עזרא ר״
 לרמכ״ן קילה שלמד עזרא ר״

 מת תתקנ״ד ל״א
; תתקצ״א

 ד״א הנגיד יוסף כן עזריה ר'
: תתט״ו

 :ו׳ קדושין כתו״ עזריאל הר״ר
: י״ז פא״ד • כ״ד כ״ק

 כלומנדריאה דייני עזריאל ר׳
: ה״ארצ״ו

 ה״א מת טרדטו עזריאל רבי
: שכ״ט

 : קס״ח ה״א רכים עפכריס
 הצפרוגי ממשפחת עמנואל רד

: ל״א ה״א שלמה כר״

: יוסף ע״ל פורת
 או׳5 לר״ת שאל פטר רד

 פ״ז זבחים * ח׳ גיטין
פי׳׳נ * ז׳ מנחות * ״3

 ״ כ׳ ע׳׳ד ע״ז * קל״ת
 כמפתה עיי״ * תתק״ל ד״א

̂״ל דור : ה
 לנערה דשן מחצות הוקמו פייט
 מוסף אופן * ל׳א יומא כתו׳
 תכנית פייט פי״ ׳3 ה׳ ר״ה ר״ה
 כסף עשה עמודו יוסף אות
 אי זולת * סע״א י״ד 3כ"

: ׳3 קי״ו ע׳־פ פתרוס
 אדם עלינו כקוס כסליחות פייט

 זכור פ״ פזמון ״ י״א חגיגה
 ר״ת הגיהה ״ א״ ג׳ ר״ה תו׳

 אזהרו״זחןעשרכסףכיילוכה3
 יעזננו ימיו בחצי במשפט ולא

: ׳3 ג״ מכות
 אכול מיצוי גמר אחר פייט
 במוצאי חוקעין לכן וריצוי דיצוי

: קשרים חלו ס״פ י"כ
 תשנ״ז עד״א פליאג בני
 עד׳׳א משולם נר פנחס רד

: תתקכ״ז
 מקראקא הורוויץ פנחס רד

: עה״אמ״ו
 רנ״ת ה״א מפראג פנחס ר'
 ש״ ה״א ממילי אלי׳ פנחס ר'

 ש׳ ה״א פנחס ה״ר
̂ט כ״ר נתו׳ פסיקתא  ׳3 קיי

 מעשה ר׳פרעיטימרנטיחכר
: קנ״ד ה״א אפוד

 ; תתט״ו ד״א פריגורס ר׳
ת ר׳ ל פ י הר״ף נ מ ^ נ

צייו י



לסדר.הדורות םפתהת
 וס׳ גמרא על תו' הגר יצחק

 סמ״ג תלמיד אלהות מערכת
 היה ותלמידו מפרישי יחיאל ור׳

 : א׳ ה״א גו כל מהגר
 מורי ג׳ מעילה גתו״ מהררפרז

 גיצה וכ״פ ע״ג שס פר׳ן רגיכי
 גתוספות ז׳ מ״ק • ל״ד ה;

 : שהפך מי ונס״פ שלו
 ט״ז י׳ ג״ ג׳ נזיר תו״ מהר״ף

 שמואל ר׳ שרגו אמר וכ״פ ג׳
 * גמראה הסתפר תאוירא

: ל׳ע שס
 נרגי פרץ רגי רפג׳יא (מ״כ
 על הגהות עשה הוא אליהן

: הח״ק
ח רגי  עד״א העיעור געל פ

: תתקמ״ב
 יחיאל גרגי חסיד הרץ רגי

־ ס׳ ה״א חת מפריש
 רגותיושל כיסין פרץורגי רגי

: רינ״שה״אק״ת
 ♦ י״א ר״ה גתו׳ ר״א פרקי

: י״ג ופא״ד
 נ׳ כ״ג נזיר גתו׳ מהרפ״ש

 : א׳ נ״ו ג״ נ״ה א״ ל׳ג
 ה״א כיה הארץ פתיחת

: רצ״ו

 רופא אנרהס גרגי צדקיהו רני
 ה״א הלקט שגולי חצר

: ד״
 גן שלחה גה״ר צמת רל

 ג״תמגי״ט (מוגא רשג״א
: סקל״ג

 ריג״ש גהסכמות צחת גן הרג
 קנ״ד ה״א שנת נאלגיר שס (

 ה״ר נמצי״ט שס תקנה כעשה
 ה״ר אגיו ואני אניו נשס צמת

 ס״ס נחני״ט שס מראן
: ה״א

 נכו אלי׳ יה״ר למילי צמה רני
: ש״ ה״א גמנעווה

 למד רומי איש קלוכמוס רני
 הרי״ף של רגו גאון האי <>רג

 ״ ותתס״ג תשכ״ז עד״א
 נקי רומי איש קליכתוס רנינו

 מעיר כתג לי שלה הש״ס נכל
 ך״ד א״צ פ״ תו״ גרמזייא

: ב׳
 אקי יהודה גרני קלונחוס רני

 ד״א רש״י של אחו
: תתס״ג

 ד״א מלוקא קלונמוס רני
: תתס״ג

 • הזקן משה גרני קלונמוס ךני
: תתקל״ה עד״א

 יצחק נרגי הזקן קלופמוס רני
 אניו הגדול אנין גרני החסיי•

 תתקל״ה עד״א רי״ח של
'• ותתקס״ה ותתקמ״נ

קולין תו״ הזקן קלונמוס תי
ג״ מ״ז

 • נ׳ ז״ מ״ק תי׳ קלינמוס ה״ר
רגי

 קלונמוס נרני קלוכמוס רני
: קל״ה

 ה״א משולם קלונמוסנרני רני
: א׳ ׳

 ראגי״ה ממנו שאל קלונמוס רני
: ה״א

 ה״א מאיר נרני קלונמוס רני
: נ״

 ראנ״ש עיי׳ הקליר
 ש״ ה״א כהן קלמן רגי
 ש״ ה״א שור קלמן רני
 נלמנ אנ״ד ווירמש קלמן רני

: שי״ז ה״א
 ר״י קשטין האנר קלחן רגי

 ה״א ואוסטרי גלנוג
: שי״ז

: רע״ג ה״א ושלגים קרירות

 קייס רגי נהישיש ראונן רגי
: ל״א ה״א

 נרני ניסן נרני ראונן רגי
: ק״ך: ה״א דאוגן

 ראוקנולדאה״אשמ״ח: הג״מ
 זנתיס תו׳ ש״י רני מפרש רני

; כ״פ
 זנחיס תו׳ זצ״ל הקדוש רנינו

: ג״ י״ג נ״ ג״
 ג׳ ח׳ מעילה תו׳ רהניה רנינו
 ל״ג ה״א תתק״ף ד״א רע״ג

 שי׳״ז קס״ת ע״ה ל״ח
ן ש״נ

 תתק״ל ד״א הארץ רעשות
 ק״ק א׳ ה״א תתק״צ תתקס״ג

 רצ״א רנ״נ ר״ו קע״ג קס״ה
 שמ״ד ש״מ של״ג של״א ש״ג

: ש"נ
 :נ׳ ה״א נניצה נלין רפאל רני
 : שס ננוטיש רפאל רני
 שס נסוילני דאנרך רפאל רני
 מטרשנורק ימהr רפאל רני

 ; רמ״ה ה״א צרפתי
 קינא אלקנן שנתו ג״ה רפאל

: ש׳ ה״א
 ׳: טריהק.ה״אש״ רנירפאל

: ׳ f'p שבועות גתו׳ רק״ק

 ד״א הכגיא שאול מוהרר
: תתק״ל

 ד״א מת הכהן שאול רני
: תתקס״ה

 השיב אשכנזי הכהן שאול רני
 שאלות י״נ אנרננאל ר״י לו

 עה״א פולסיופי׳ מעניי׳
: רס״ט

 : ש׳ ה״א וירגא ן׳ שאול ה׳ר
 :נ׳ ג׳ נזיר תו״ שנתאי הר״ד

 ^נס׳ הרופא דטלו שנתי רני
 ליו עירנין רש״י חכמיני

: א״
 ה״א תתקכ״נ מיסר־ד״א שטך

 ש״ל ר״צ ק״צ ג ק׳
: שמ״א

 נ׳ כ״ט מנחות רנה שיחושא
 : נ׳ ״.0 הרואה פ״ נ׳ ד ל

הג״ח

 תלמיד יוסף נר״ שכנא הג״מ
 ה״א מת פאלק יעקב רני

: ש-׳ז
 של רנו חווין שלום מ״ חהר״ש

: קפ״ז ה״א מת מהרי״ל
 : ש׳ ה״א מסך נר״ שלוס ר״

 יחיי׳ ן׳ יוסף דון ן3 שלמה דון
: ד״אתשנ״ו

 פורמש נן הדיין שלחה רני
: תת״י ד״א

 של תו גנירל נן שלחה רני
: תת״ל ד״א חת רש״י

 משה ר״ של אתיו נן שלמה רני
; תת״ל ד״א דרשן

 ■ תת״ל ד״א הספרדי שלמה רני
 מנחות תו״ פייט יסד

: נ׳ ח״נ
 : תתס״ג ד״א הננלי שלחה ר׳

 נולד יצחקי שלמה רני רש״י
 : ה תתס חת ת ת ח ל

 פירש לא יצמקי שלמה רנינו
 כפרש״י .נ׳ י״ט כריתות כן

 עליו העניר נכ״י הראשינים
 חולין כו״ כפרש שלא הקולמוס

ב׳ ; קלו
 רש״יתו׳ נתשונת מצא רשנ״ס

 נתשונתו רש״י א' ס״יז כ״ג פ׳
 ס׳׳ז א״ מ״ה א׳ ל״ז נידה

: א׳
 הערוך נעל נתן נר׳ שלמה רט

: תתס״ו ד"*א
 : תתק״ה ד״א מנרולא שלחה ר׳

 אנרהסקפרתון נן שלחה רני
 ספר עשה תתקכ״א ד״א

: פרקון
 רינ״ק של גיסו כהן שלמה רני

 ותתקצ״ו תתק״ל ד״א
 תתקל״ה ד״א חדריווש שלמה ר״

 נתינות נתו׳ ו׳ אלף תהלת ועיי׳
׳חכות נ״ ל״ב־ 'Y נ׳ ט״ו א״נ 

 ס״ד קדושין י״ג שנועות
 ך"ג פסחים נ״ ע״ו מטריווש

 נ׳ 3י" נידה מדרווש נ׳
 מצאתי א״ י״ח לנסנהדרין

 צ״ל אולי טריוופ הרר נפרישת
: הרר״ש

 : נ׳ ה״א טריווש שלחה רבי
 ע״פ מאיר רנינו ן3 שלמה רני

: נ׳ ק״ה
 מצאתי כך ר״מ3 שלחה ר״

 :ל' קי״ו חולין רש״י נכיחוקי
 ד״א הזקן ר״י נן שלחה רני

: תתקל״ה
 פסקים תו׳ נשמו ר״י שלמה ה״ר

: ׳3 י״ז
 דוד רני הנגיד נן שלמה רני
 ד״א רשנ״א ניחי רחנ״ס נכד

: תתקד׳ד
יחוו׳ ן׳ יוסף דון ן3 שלחה ר'

J t  j i f : ן תתק א ה
 שמשון ר' של ט3 נן שלחה רני

 : כ״ה עה״א תו״ נעל
 של רנו חיינפלייר שלחה רני

 תתקנ״ו ד״א יונה רני
 ד״א הלד אשר נר׳ שלחה רני

 : ו׳ אלף ותקלת תתקצ״ן
רני

 נר יוסף נר׳ ש״צ שלחה רני
 ה״א חת רשנ״א תלמיד עוזיאל
: ועה״את״ • כ״ד

 חוורדץ יוסף נר׳ שלחה רני
: נ׳ כ״נ גיטין תו׳

תו״ יוסף נר׳ נחור שלמה רני
. : א׳ ל״ט נ״ק _

 תלמיד משוריא עלי ר׳שלחהנן
: כ״ק ה״א חת יונה רני

 רמן ן״ יודא נר׳ שלחה רני
 : ל״א ה״א המיס חקוה ס׳ חנר
 גדול קנס הישיש שלחה רני

: ה״אל״א
 : ל״א ה״א הלוי שלחה רני

 אנרהס נן שלמה רני רשנ״א
 יוני:ורחנ״ן ר׳ תלמיד אדרת ן3

: ע׳ חת ח׳ א ה׳
 ת״א נטורין אחנלוט שלחה רני

: נ׳
 ;נ׳ יו״א טרשנורק שלמה רני
 ת׳:י ■ אשטרונמג שלמה ה״ר

: ך״ז שנת י
 תלמיד טודראס נן שלחה רני

 ה״א הדייט׳ הקת הנר רשב״א
: וע״ש צ׳

 צמה נר שמעון נר׳ שלמה רני
 תיקון הנר תשנ״ץ והוא דוראן

 ה״א חצוה ומלחמות סופרים
: ש׳ עה״א * קנ״א

 ננד דוראן צמח נר״ שלמה רני
שם) תשנץ ) *

 הרא״ש נן החסיד שלמה רני
: פ״ה ה״א

 אוהל הנר מארנינא שלחה רני
: ר׳״ח ה״א מועד

ה של אניו שלמה רני ״ י ^ 
י : ר״מ ה״א

 ו׳ דוד רני 3הר3 שלמה רני
 : רנ״ה ה״א יהייא
(־ו מןשלמי־י ׳  יחייא ן׳ יופף י

: רנ׳ה ה״א
 :שלחהמלכוהגרה״ארצ׳^ד ר׳

 חמיו שמואל בת׳ שלמה הג"מ
 : רצ״ד ה״א זאב ננימן של
 : ש׳ א ה" אלשקר שלמה רבי
 שלמה ר״ * אלקח שלמה ר׳

 ר״י שלמה רני * קנפטון
 ר׳שלחהנדוחיאה * פירפיאון

: ש׳ עה״א כולם
 ה״א מת לוריא שלחה הג״ח

: שצ״ג
 ה״א לינרחנש שלמה ה״ר

: שנ״א ,
 מת נלונלין ר״י שלחה הג״ת

: ה״אשנ״א
 אניגדור שלמהאנרהסנ׳ח רני

: אשפירה ס׳ חכר
 : תת״ל ד״א שלחיה ה״ר
 : תתק״ל עד״א שצתיאל רני
 ספר הנר מליאון טונ שם רני

 חת העדות ומשכון המשקל
 הקדמה ונסוף * נ״ג ה״א
 ספר על יזייע יהודה רני נפי׳

 נספר^ הפליג אלהות מערכת
 ■ : גרגרותיו על לענדס

שס  יצהקשפירמ טוננרני מי
מטוטילהו



הדורות לסדר מפתחת
 עה״א גוהן צנן הבר מעוטילהו

: קל״ב
 טוב שס ברבי טוב שס רבי
 ק״צ ה״א אמונות סהר הבר

: ועקע״ט
 ספר הבר ספרדי טוב שס רבי

: רמ״ט ה״א דרשות
 תלמיד עוזיאל טוב שס רבי

: ש׳ ה׳יא אבוהג ר״י
̂כהן שמואל רבי  יאשיה ברבי י

: תשנ״ו ד״א
 יוסף ברבי הלוי שמואל רבי

 תש"פ על׳א גיקטליי׳ בן הנגיד
: ותתט״ו תשפ״ז

 תשלו עלא הלוי שמואל רבי
: ותתקלז ותתקל׳ז

 הכהןד״א הפני בן שמואל רבי
 : וצ״ע א׳ וה׳׳א תשצ״ד

 טומני׳ במה בתו' שמואל רבינו
 רבינו בשס א' מ״ת ב׳ מ״ו

 אלעזר מרבי ששמע שלמה
 נ״ד בהמה נמה רבו

: סע״נ
 ל גיטין ב״מ שמואל רבינו

 פירש ׳3 י״ב זבחיס • ל
 יוסף הרר בתו״ להכין

: א׳ ע״ כתובות
 מנהס בר שמואל רבי הרב מורי

: ׳3 מ׳ יומא תו׳
 ד״א משה ברבי שמואל רבי

: תת׳׳ל
 ד״אתת״ל דוד ברבי שמואל רבי
 )מ״כ ברוך ברבי (שמואל רבי

 הפרדס ספר הבר מבונברק
 עד״א רש״י תלמיד

: תתס׳׳ה
 ממגנצי ברוך ברבי שמואל רבי

 ברוך רבי של אביו שמואל ורבי
: ההס״ה עד״א

 שמואל רבי )רשב״ט מ״כ (
 תתקפ׳״ה ד״א נעוראי בר

בר שמשון רבי (ע״ל
: י׳3'1י

 קלינמסהתר״,ן (רבישמיאלבר
: ̂ התק״ל ד״א עיי״

 קלינמוס בר הסיי־ שמואל רבי
: תתקל״ה עד״א הזקן

 מן הסיד המנוכה שמואל רבי
 סע״ב ל״ג ביצה גדבשטא

: ברש״י
 אבן יהודה ברבי שמואל רבי

 ותתקה״ז הת"פ עד״׳א תגון
: א ל׳ וה״א

 מאיר ר3 שמואל רבי רשב״ס
 ההן מדימרג שמואל ברבי
 מה תתקנ״ז על׳א רש׳״י

תתקל״ה
 רש״י של בתו בן שמואל רבינו
 ניריס תו״ הננאל שרבי קבלת

: ל ל״ת
 עד״״א מוור־יס שמואל רני

 א״ ך״ז. מ״ק תו׳ תתק״׳ל
♦ ׳3 ל״ט כירה מוורידין
 זבהי׳ • ׳3 כ״ד ב׳ ך״ כהיגות

 ׳3 ע״׳ג הולין * נ" ע״ד
מ״׳ה ל ע׳״ע פא״ט מוורדון

ק״א

הבר שליצט שמואל רני י״ט כריתות * ׳3 ק״א
 עה״א הקטן מרדני

: ע׳
־ יין המוניא * ח׳

: ״3 פ״א
 בקרימוכה חהשין שמואל רבי

: ש״ ה״א
חאיברא אליהו ברבי שמואל רבי

: תתק״ל ד״א
הבר צדוק ברבי שמואל רבי ל׳א מחינרא שמואל רבי

ה״א אגודה ספר ך״׳ז׳ב׳ קדושין • תתקל״ד
: צ״ד ס״׳ה ע״ז ׳ ל״ט שס מאיוודא

ה׳״א נהרג הלוי שמואל דון ע״ש תלמידו מהר״ף * ב׳
: ק״ל ב׳ כ״ד ב׳ י״׳ד ניצת מאייברא

ה״א אברבכאל שמואל דון אקיו בשס ב׳ כ״א ב׳ כ״׳ט
: ש׳ עיי׳ קל״ד : משה הרר

בהרר״׳א ולאנסי שמואל רבי קדושין תו׳ מקוצי שמואל רבי
: רך״ג ה״א : ׳3 כ״א

מקור הבר סרסא שמואל רבי תמורה תו׳ סלוניל שמואל ה׳
: רנ״ג ה״׳א חייס : א׳ י״ב

ה״א ספרא שמואל רבי מינביל אהרן בר שמואל רבי
: רנ״ק : ״3 ה׳ ברכות

ה״א צרפתי דגלה שמואל רני תו״ הייס נר שמואל רגיכו
: רס״א וינמות א' כ״ט א' ע״ז ב׳״ק

עה׳״א צדוק בר שמואל רבי  י • »: נ״ ס״ז
: ׳ו מ * מוורדיש הייס נר שמואצ רני

הנק״ יוסף בר שמואל רבי : ב׳ ס״׳ו ינתות
ה״א מסיסטרא הכס ינמות תו״ 3חאנז שמואל רני

: רנ״ה : א׳ פ"נ
: ש״ ה״א הטס שמואל רבי את הק׳ חאניוס שמואל רני
התן ציראלויו שמואל רני : ׳3 3פ״ ינמות תו׳ ר״י

ה״א אבוהב אבן נ״ו מד״י בחור שמואל ה׳
: רפ״ד : ׳3 פ״ג יבמות חגאש

ה״׳א אלמוסנינו שמואל רבי ס״פהשג אלהנן ב״ה שמואל ה׳
: ש׳ : יד

בשבת ממירבורג שמואל מ״ה
סירה ן׳ שמואל רבי בחלופי בשס״ח מ״א
פרנקן. שמואל רבי : גרסאות
עתיאה שמואל רבי ד״א בצרפת שמואל רבי
קוריאל שמואל רני : תתקל״׳ה
הקאן שמואל רני עד״א שלמה ב״ה שמואל ה״ר

דמדינה שמואל רבי רשד״ס וה״א ותתקל״ה תתקל״ד
•, ש״ת הנר נסלניק ר״י : ל״א
נן ס״ מדנה די שמואל רני ברבי שמואל רבי הרב מורי

: שמואל זצ״ל קלצין יוסף בש״ר שלמת
• כמצרים שבע שמואל רבי א׳ יל׳ב יומא תו״
• ר״י נורלינגי׳ שמואל ה״ר ד״א מעיירי בפרך שמואל ה״ר

: במנטוו׳ : תתקל״ה
 קלעי שמואל ה״ר
וידוא שמואל ה״ר

ד״א רי״ה של אטו שמואל רבי
: תתקמ״׳ב

: וידגא בן שמואל עד״״א ברי״ה שמואל נ3ר
מכיסא שמואל ה״ר : תתקמ״ב

: ש׳ ה״א עיי׳ פולס משפירא חסיד שמואל ה׳״ר
• *3 ס״א יבמות

ה״׳א שכנא בהג״מ שמואל רבי ספרד יצהק ברבי שמואל רבי ‘
: שי״ז ד״א הגדול התרומה ספר

תלמיד דוויטרא שמחה רני : תתקפ״ה
עד״א נכדו סת״ג רש״י מסירליאון המכונה שמואל רני

אלף וריש תתקצ״ו : ש״ ה״א ריא״ז בימי
: ו׳ ברבי שמואל רני הנשיא הרב

עד״א חאספירא שמחה רני :̂ ל״א עה״א שלתה
: תתס״ה בן משה רט בהרג שמואל רבי

עד״א שמואל ברני שממה רבי ה״א גרשון רני׳ של בתו
: תתקל״ה : ל״א *

תתק״מ עד״א שמחה רב' רבו מכהס־ נרני שמואל רבי
 טרף ס״פ שמחה רבינו

: כקלפי
 ה״א מהררח״מ של

. מ״ו
עד״א העיטור כעל שמקה רכי בש״״ר מבונברק שמואל רבי

: תתקת״ב עה״א מטינרא שמעי׳
תלמיד יצהק כרבי שמעון רכי : מ״ו

ר״ג רני

: תת״ל ד׳׳א מ״ה ר״ג
 לה״ה הק׳ הזקן שמעון רבי

 אמא אהי א״ ל״ו מדליקין במה
 רש״י הגולה אבי ר״ג מפי

: ׳3 פ״ה פר״ע
 בקדושת יונה ברבי שמעון רבי

 ל״ג ר״ה תו׳ הסהר אגן
: ב׳

 עירבץ מיינביא שמעון ה״׳ר
 י״ז בכורות מייכבלא א׳ כ״ד

 ל פ״א יומא * ל״ב ב׳
 יומא ״ ר״י לו והשיב

: א׳ ס״ט
 ♦ א׳ ך״ו הגיגה שמעון ה״ר
 יצהק ברני הגחל שמעון רבי

 הגדול אבין ברבי התסיד
 תתנ׳״ו ד׳״א מת

: ועתתקל״ה
 רש״י תלמיד משנ״ז שמעון רבי

: תתס״ה ד״א
 pמשא שמעון רבי רשב״א

 • ך״א ברכות אברהס בן
 ט״ו הגיגה * שבתקי״בב״

 יבמות • י״ק מ״ק ♦ א״
• ל ך״א ״נ3 ♦ ׳3 ק״׳ד
 מנחות * א׳ ט״ו ע״׳ז
 משנז ר״ש נק׳ • ל ס״ב

 ד״״א מת ריצב״א של אהיו
: תתקל״׳ה

 ה׳ תמורה משל׳ז שמעון רבי
: י״׳ז

 הלקט ספר שעשה שמעין רבי
 ה״א רש״י תלמיד

: תתס״ה
 של רבו מקוצי שמעון רבי

 התקל׳״ה עד״א ריא׳׳ז
: א׳ וה״א

 מ״׳) נדרים מקוצי שמעון רני
: ב'

 עה״א הילקט בעל שמעון רני
: ע׳

 ד״א באשכנז קרא שמעון רבי
: התק״ל

 ה׳״א הרא״ש בן שמעון רבי
: ק כ

 צדוק) צמה(או בר שמעון רבי
 מגון הבר רלג״ג נכד דוראן
 תלמיד סנריס והרנה אבות

 ר׳״ש אותו קורין והיו ריב״׳ש
: קנ״׳א ה״א הגדול

 שמעון רבי נכד שמעון רבי
; קנ״א ה״א דוראן

 ה״א בבריסק ר״י שמעון רבי
: של״״ג

 : שמ״׳ו ה״א גינצבורג שמעון
 תו״ רש״י תלמיד שמעיה רני

 במחזור * ב׳ כ״ה ברכות
 א״ י׳״ג א׳ י״ד שס וויטרא

 • י׳ שבת • א׳ כ״א
 ק״ת הולץ * ס״א כתובות

 עד״א • ב׳ ה׳ ע״ז ־ ל
: תתק״׳י התק״ה

 Tתלמ מהליפי שמעיה רבי
; תתק״ו עד״׳א רש׳״י

 ה״א מעירנא שמעיה רבי
: מ׳״ו

מי ז )7(



הדורות לסדר מפתחת
 ד״א אלקכן רגי3 שמריה רני

: תש״ן
 משפירא אלהנן ר׳3 שחריה רני

: תהקל״ה ד״א
 ע־״א רש״י תלמיד שמריה רני

 נמתזור ( ותתק״ה מתק״ה
 ב׳ ס״ו נידה רש״י בשס פי׳

: תו'3
 חהר״רמ״מ לו השיג שמריה רני

: מ׳׳ו ה״א
 נרכות תו׳ הזקן שמשון רני
 * כ׳ שגת מ״ז ׳3 ל״ט נ״ח

 ״נ3 ב׳ ׳P כתוגות
: קנ״ת

 נקר׳ טוניה ר׳3 שמשון רני
 ר׳ ע״ל ( תתק״ה ד״א רשג״ט

: נטוראי נר שמואל
 עיון איש משאנץ שמש'ן רני

 תגר תו׳ נעל יצהק רגי תלמיד
 תתקל'; עד״א שאק תוס׳

קו על הולק ותהקל״ה  רוך3 ר
 ניצה ל״ד וע״ז • תמורה ריש

: ל״ת
 רשנ״א של זקנו שמשון רנינו

תו׳

: ג מ ינמות תו׳
 תניות פ׳ שמשון ר׳ 3הר זקיני

: נ׳ קמ״ו
 נקרא אנרהס ר׳3 שמשון רני
 ד״א סח״ג של גיסו מקוצי שר

 : ועתתקל״ה תתקצ״ו
 תמורה אנרהס נר שמשון רנינו
3 ד נ ה פה ז
 נרכות מקוצי שמשון רנינו

 ניצה • ח״א יומא ♦ נ״י
נ׳ י׳ קדושין • ׳3 ך׳ ג י

 י״ד הולין * ׳3 נ״ה ח״ה
הולין * מקוצי שר״ ־ ׳3

♦ ׳3 ט״ מעילה • כ״ד
 • מ״ז ך׳ י״ד י״א ט״ נרפות
 ל״א ניצה • כ״פ עירידן
 שמשון רני שהוא יזשס נראה

; מקוצי
 גיסו שמשין נרני שמשון רני

 ד״א סח״ג של
: תתקצ״ו

 נפל מפולזפרא שמשון ה״ר
: ל״ד מערנין

 ס׳ הנר אנטליון נן שמשון רני
המלמד

• ל״א ה״א המלמד
 תלמיד צדוק י3ר3 שמשון רני

מ״ו עה״א חהררח״מ
n3 ע :

 ; נ״ ה״א כרמי שמשין רני
 נידה תו׳ מטויל שמשין רני

: נ׳
 קלונמוס נר ר׳׳ש נשס ר״ פי״

: י"נ סיטה
 ה״א נפרמה נלין שמשון רני

: נ׳
 ס״ הנר מקינון שמשון רני
̂*כ ה׳׳א פריתות '  : ע
 ה״א יצהק ־נרני שמשין רני

: ע״נ
 הג״מ היה דודו שמשןן הג״ת
 : שך״ג ה״א מווירמש יעקג

 שלוס שר נש״ר מ״כ שמשין ר׳
: נ׳ ס״ד שנת

 פי׳ונתשונותיו גאון שלוס רנשר
 : מ״ה הולין תו׳
: ש״א ה״א דנית שריפות
: ש״נ שי״ד ש״ס שריפיח

תודא

 :תתקר״ד עד״א המפשף תודא
 תענית מאןדהוארש״י תוספות

ט״ו
 פ״ס נתוס׳ מניאים תוספות
 התוהכו׳ והאריפו ק ומ נזנהיס

 על הוקשה ילי דנריס נאלו
 יומא תו' התו׳ מה^שפירש

 לא הרג ונתוספות * נ׳ ו״
 ג׳ ו״ ״3 י״ט ת׳׳ק כן פירש

: רנו נשס
 : תתק״ג ד״א תמורת ן3 3הר

 : ״3 י׳׳ג נרפות תו׳3 תנהוחא
 עש״ת אופני״ ג׳3 סדרן תנ*ו

; ׳3 דס״ט
 ה״א חנוננרוק השנייז רני

: רנ״ה
 פסין כ' רש׳׳י הגאוניס תשונת

 ל׳י ך״ג ״3 י״ט שנת פ״ו
חנהית • ״3 פ״א ׳3 ס״ט
 הגאיניס השונת ונתו' א״נ ל״ד
 ופסהיס ט״ע יוסף רני 3שפת

 • א׳ י׳ סופה גתו׳ ל׳ ז׳
ת׳ נפירות ונרש״י

: נ׳

א צ ו ה  אמר לא למה * צדקה ועשו משפט שמרו ״ אמיתי הוא לדעתי קטן ר3ד אמרתי ♦ א״א הלק ל
 לא לפו • העושה מן יותר המעשה גדול הגמ׳ ע״ד * ועשו אחר למה ״ צדקה ותנו תי״ הנניא
 ליתי מה לו איו ה״-׳י כי * ותני יאמר איך י ישראל לכלל אמר הנניא פי ״ ותנו תי׳ אמר

• פו׳ אניון נר יהי* כי * הכת̂ו שאחר מה וזהו • העני גס לקייס יוכל אפשל• זה • ועשו אמר לפן ♦ צדקא
ליתר לו יא״א א^ייו 'הי' א? ל * מיותר לאחור תי׳ פו׳ תפתה פתוה לאחור מצוך אנכי ע״כ
 האמירה שפר נוטל אתה ניתן אחרת אפילו הלנר גלל3 ני פי רש״י אחת • שיתנו לאהריס לאמור תי׳ אמר ע״פ * צדקה

 לזמר שיוכל חי על קא זה אוחריס העולס מגרונו אלא מהונך א״׳ת מהונך ה׳ את כנד ג״כ פי׳ וזהו * המעשה שפר עס
 מגרונך אלא * צדקה שיתן מהונך א״ת ג״פ שזה נ״ל אלא ♦ שיזמר הונך3 מרומז הוא איך קשה אך ♦ נגרונו שיכנד
 ״ נעילה טתן שוס יהי׳ לא העישה מן יותר המעשה גדול הגח׳ לפי * קשה ע׳״ז אך האמת לפי * כנ״ל מעשה ג״פ שיהי״

רי״י להיות מההכרה כי ונ״ל * מהנותן גדול שהיא מעשה להיויז 3טו יותר ♦ כיתו להיות לה

✓ I ׳* , V׳ /W״! I ^1̂ ׳• *1׳| ״ ✓ ^ ׳ !y ן ^1׳ u . r  !; I ) U i j  t תן עשיר
 » הנותן חן יותר הוא ומעשה נותן כשהוא לפ״ז * מעשה להיות יוכל tb * נותן ג״׳פ שהמעשה להיות חופרת • ' אתה

• לעשיי- מעשה הוא וחהתמה • עכי איש הוא המעשה ואס ♦ יותר הוא לפך רסיד איזריס ויתנו יתן אגות נפרקי אחרו  לעשי מעשה
נהיית מהכרת ע״פ

 וחהתמ ״ עכי תיש הות הלזעשה וקס י יותר הות נפך רסיד חתריס ויתנו יתן אבות נפרקי אחרו גס
פו׳ נוטל ואינו ליטיול שצריך מי נמשנה אחרו וע׳״ז . ♦ נוטל אינו והוא * אהריס לעניס שיתן

 גדול הוא המעשה וגס ♦ נותן
גדול הוא לפן מעשה וג״פ צדקה נעל הוא נפן • צדקה נעל הוא עני כל ♦ העולם נפל אוחריס המשל הלצה וע׳״ד
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^י אהמחכר הגאון הרב מקדטת «
ולפר© למי לכנוס ורוצה לנקש השער בכמת עומד לכל מביר! הנני • התוזר מגלגול יצילנו ♦ העסר מאל יfע ^ירש

 : קלוס נלא וכפתרון חולה בלי תעלה כרפואה זולתו כי ערכתי אשר זו בהקדמה ויביט יציז וי^יל יבין 1 זר יזנורי י
די ח *  יתור בה שאין הקדושה תורתינו ואס יתבאר בסמוך כאשר הוא רב המרות ידיעות התועלת כי לך דע חשקי וצבי ידידי ררורא ^

5כ חמש הדורות ידיעות כ״ש אתס לסתיס יאמרו שלא אומות רינון בשביל אלא צריך היה שלא מבראשית רתתיל ורוצי אות ̂ ̂ ^
״ עי״זש״ו נ״ניי התירה,הלנה גיט ף

 שאמרו נמו מירא כאצנעתא ולשכתה כקירא ולסנרא יומא נמשכת נירה חן יוכיח נאשר אתרוניס של מנריסן של'ראשיניס טינהצפרניו
 אנל ; ההם לדורות די היה כי מאז שקיצור אלא עולם שדר יקראו זה על חנר עשה עמו שנימוקו יוסי ר׳ עכ׳ו דנ׳ג ד״ידויי

״י  י־ המזוצות וטרדות • וארנונית ומשיס • תעצומות מלתחות • צרורות לזו זו הצרות מרנוי צרעת נגע מתחת • nim י״יי י
 • ונינה התכמה מעיינות ונשתמו אינה עניות עס תלכו הזמן וטונות • לתולה ראש כל • גולה אל ־מגולה והירקנו נכש ייטמלנעגמת

M ממש נו אץ שנעים נן הוא אס תמש נן למקרא אשר ונתונים ונניאינז נתירה גס ני הש׳ס ים שנילי ונשתס שנתתם מרה ט ♦ 
 קד© וזרח • אמן אחריך ויענה • יאמין דנר לכל מתי • והימן לכלכל קדם • שהמן לתנרך תאחר ואס י ימשש .ר^יר/אכלה

 ♦ לתנר אותיות יודע אס נדעת ה נעו העני ונדיר • נותן המדע נרוך יאמר ♦ ליהונתן וידותן ♦ פרח אגוזי מצאתי מר6י • ״,״1.
I ’ ״a., ערכתי נ ע : לחשים וחננוני • חרשים ולחכם ♦ נישישיס לחכם נחשנ • נששיס נשל שהאיסור והמורה • דו•״- ,!״״ל-י

^״״ יייא איי U, ירמודווי״ היזדרות הדי■ ׳A ,,■,!ה ... __י’™ הו־

I . ׳ ׳!.״׳י׳ הלחכברקדמנן ♦ כמוך ומי ♦ מבשל L L  V י ׳ I '̂־ 7׳
אחר . להכריע ומדעי בשכלי דעי מחוות לי חלילה ז עכ ♦ כגיד קשיס דבריס עליו כתג מקומות בהרבה • המגיד הרב כי ראיתי מי
 : יערב לחיכך אשר ♦ ותקרב תבחר המעיין ואתה ♦ הש״ס מיס מפורשות בראיות כניס אראה ♦ ♦'ררלפעמיס ורכריער ידר•1ר

^111 f aר׳רn1הג״ל שכתב מה ושמע ראה • טעות מלא ככולו ממש רובו כי ♦ הפסולת מן סולת להסיר * מוללת י

 לחכס תן ♦ החרכים מן ותציץ שכלך בעין וחכס
ובסדקין בחורין לחפש טוב יותר כמוני קטן נר

n'’,?״ i*̂ ̂'ל Vי t oוח ראה ♦ מהתלמיד ואמוראים המשנה חכמי כאסיפת עשות 
• ?I״ Z כי • ולהודות להלל • ידית עשר לי לאל ותהלה • דרכי ^טהס לא . 

 ״ שמן בן קרן קרנס כלה זכרס העלה ולא • התנאיס מן רביס השמיט היוחסין הרב כי ♦ הניחו ומקום והאבוקה הגדול מרמאור
 ופשיטא ♦ בבלי מתלמוד * שס בליקוטו אשר ♦ הששים מן אחד רע בעין תרומה לקה ככהן ♦ דעים תמימה האמוראים מן ויי^טא

ופרקי הנעלם ומ' וזוהר ורבהושח״ט ותנחומא ותיספתא וספרי וספרא במכלתא והנזכרים ♦ בטל גתת״הסכברי״ א״ ירושלמי ״למוד
דברי כל כי וחכיס ראה ע"כ * תעלה הדין מכרבי כדחסיק אפילו ♦ העלה לא שפתו על  חונן דעות ברוך ♦ כונן ^מ הגדול ר^א

 ותנחומא רבה ומברקת ♦ משחתים המכלתא ומנופך ״ יסדתיס וספרי ספרא ומספיר ♦ משיתיהו וירושלמי בבלי תלמוד רגדול מיה
לתקנם לב^שחתי הכל על ^השגיאה מצד הן יספר לא הסופר מצד טעות הרבה וכן : רבצתיס התו׳ ונעלי הגאוניס ומדברי ♦ סמכתים

אוי  להיות א״ב ע״פ סדרת אנכי כן לא לחפוש נרות צריך כי עד שמותם בערבוב ואמוראים התנאים שם כתב היוחסין כי זאת גם ^
 והקדים • הדורות כסדר לסדרם השגיח לא גס : הצורך לעת ♦ הטורח להקל ״ ברוך מכירו * ערוך יר\ שולחני השורש♦ כפי ^אש

 כחד והראה הוסיף היוחסין על יוסף שארית בעל והרב ♦ חתכונתס על ודרותס כתולדותס האפשרי סדרתיסיבכל המאורריס^ני
 זכר אשר ובאותן ♦ חש ידו חומש וחלק ידות ד״ הניח כי הודה ותן פיך פתח נ״א א״ך ♦ יוחנן ור״ רנ תלמידי היו הי במות\לחבר

 תלמיד הוא שפלוני מנ״ל הגיד לא וראיה וחתום סתום בספר דבריו גס בידו הוא טעות כי ♦ ספורות ידעתי לא ♦ ברורות כראיות הראתי
 היוחסין גס • פלוני של וחבירו רבו או תלמיד שהוא מוכה ודף פרק באיזה בתלמוד מוצאו מקום הראיתי אנכי כן לא ♦ יוחנן S או רב

 סמכו הלא תאמר ואס ♦ הוא כן לא כי הפרחות בראיות הראיתי ואני ♦ וראיה טעס בלי הלוני גדור או ל תלמיד ל פעמים הרבה כתב
 ומידו אערכנו אנכי הנה ♦ ותלמידו הרב הי למדו שמהן מהברים ושארי ורשנ״א ורמב״ס תוספו׳ בעלי שהביאו הכללים על עצמם

 מי גלגול ואמוראים מהתנאים א׳ כל המקובלים ספרים חכי גרגרים כמלקט ועשיתי פעלתי זאת גס : כללים לקצת סתירה תבקשנה
 הראשונים נשמות שתקנו גלגולם לפי ענייניהם כל ה׳ נפלאות שתגי^ותשניל בכדי ומלכים ובנביאים ואילך האדה״ר ראשונים דורות וכן היו
 מעיקרם ועיקר אמיתות אמונה היא הגלגול אמונת סח״זל רלב״ח ̂וע״ת : ואביי דשמואל אבוה ועי״י בידיהם ראשון מעשה שהחזיקו או

וכליותך לדעתי תשית לבך ♦ הזה הגדול הסוד להבין תחפוץ ואס ז״ל איוב גפ״י רתב״ן וכתב כו׳ לו ורע צדיק קושיות לתרץ התורה

 שבועה ושTח ללמדיכו ללידה המיתה יום הקדים הלידה יום זה לשון כל תשבע ♦ המיתה יום זה ברך כל תכרע לך שנאמר כו״ צדיר ררי
 • תניינא מותא תמותון עד עון יכופר אס וב״פ תניינא מותא ימות ואל ראובן יחי וכ׳״נמת״י ♦ המיתה אחר ב' פעם כשכולד ש^יה

ב דרי״א בא״ע הקמח לקט גס׳ גויתיהון ית תניינא למותא ואמסור חיקם על ושלחתי שלמתי כא׳ אחשה ונ״פילא  מצודת בס׳ ועיי׳ ע
 הישר נתיב זה כי הס רבים תלמידו וחי הרג חי הדורות ידיעות תועלת : בנידה שם חדא״ג וכ״כ : סי׳הכ״חקכ״ט דודיירדב״ז

סי לנ א ה ^ סי ני מו ק ^ ^ ^  חיסשאיןלהססון> ס סהש מי החרות♦ קורא • ולהורות אהריהסלהגין והנאום רמנ״ס מגדול והמורה ^
 ואהרון רנו נגד כתלמיד שאי^לנה נפרושו קתמא עליו התולק כלוני נגד נכלוני הלנה מפורש כתוג נאחר שלא נחקוס נשמע הנל דיר

כפלוני הלכה פסק וא א בכ ש והרא תוספו ובעלי חאלפסי שהבאתי חסד עמך ועשיתי ♦ כבתראי ואילר וריא דיי6ו» תי׳חייו



המחבר הגאח הרב הקדמת
 גמיזייז ליוי׳ש סותרין נא1יז רג מרי צראין שיהיו משל דרך ל )סי* הלכה הפשל? ע״ל ( להזו*אה העייןר אמיר שר\א רגארא גארא
זה הונא רג אין כי לומר תדי^ ע״כ * רג תלמיד שהי׳ הוכא רג• בדור הי״ לא עמו החולק ואותו שכככדו עס הוכא רב אכןכשצל<כ אחר

n נזה כיוצא הרבה שתראה כאו אקר הוכא רב אלא רב מלמיד  t ש3 טעות הרבי: לתקן להלן תוכל בזה p הצויטן ליזאוא ותמצא 
א׳ במעילה 'מיקון ט שחקרןו עכ^להטעס הונא ורב ל״ג וה^א ורבון מוחק אדשיס ובש״ה • אונא לרב אבין ור* דשחואל אבוה חתיב “^

 ׳־ שר;יס שמ;ה כ P3 דחי ח3 ח ר קמר רבח קמר נ ג7 רקה3ו ומטעק דוק ח3 ח נר ה3הר קדס ורב קנון ר3 קייא ר ק רב קמר 1
 בא* דר׳יה א* תועלת לעיל דכתבתי אף ב״ ד״ק דסכהדרין ופ״ק ב״ ח״ח בקדושין וכן בא״ ר״ק ומל תתימכא שבקבורא וארי אני רבא ואמר

 שהיה לומר לב״ק הכרק שאין או תלמידו משוס אומר שהרג שמציל בכללים ל ע בא* אריק אמר איך וא^כ מרנא מדגעא רבא יזללויד
 רב את הגיא ש״י שבעל גרס זה ולדעתי דרב משמיה זלד רב א״ דכ״ד הקובל בה* מתלמידו בעא שהרב דמצינו מיל* מובעא רבא «זלמיד

̂ל הוא טעות ובאמת רב בתלמוד ןלד־  ו* ובר״ה * א' צ״ג ה־יצניע וב״ה • ב* צ״ט וב״ב י א״ דכ״ה הקובל בה״ וכ*׳ה דרגא משמיה וצ׳
 אמר ל״גב״ ובסוטה דאביי משמיה ג״ מ״ו שאכלו ג״ וב״פ י דרנא משמיה ״3 קי״ק ״3 כ״ד י סע״א ה״ ^ק ♦ א* ח״ד סוכה ̂ ע״א3

 משמיה גמדא רב הע״א ד*׳ז ובביצה ב״ דנ״ט המגרש ב״פ t זלד לרב איהיג רבא תלמיד שהי* הפא ורצ : רבא של קלרו שהיה לאלי
tא״ דע״ב מרובה בפ׳ מצינו דכן דרגא משמיה שצ״ל נראה אבל י רב בתלמידי גמדא רב את שמכה שי״ בעל של טעותו גרס וזה י 3ר 

 אעפ׳׳י ובס״פ אשי רב קחי דרבא לשמעתי* גחדא רב אמר סע״א ק״ו עציס הגוזל ״פ3ו י דרבא משחיה גחדא רב אמר הכי אשי רב ̂אמר
pi/ בתלמידי אסי בר א״קדבוי ר׳ וכן : נו* כשוט ולא רבא לה בעי כהכא רב אחר הא זוטרא ולמר זלד ולרב לאןןזר גחדא רב אמל ב׳י 
כי דרגא משמיה צ״ל ובאחת רב בתלמידי שחכאו לשי* גרס זה גס דרג משחי״ תקליפא בר הוכא סע״א /m ובקדושין 5 ע״ש לעה זרב

 היו כהכא ורב נ' ג* בכסקיס כדאי״ )אשי דרב רבו (השני כהנא רב במיתות הי* אידי ברב יהושע ר* ל חציל באשר אכן ♦ נכונה
 ט'׳כ אסי רב א״כ ♦ לרב קבר תלמיד שהי* אסי רב לבי' איקלע איך א״כ ♦ רב תלמיד יהודה ורב יהודה רב תלמיד ולבה רבה מלמיר

ת קחי׳ דאלי) היא (פרש״י לשמעתא אמר רל סליק כי ב* ד״ס וגזבקיס : אשי לב «צ'׳ל  כ הוא ט״ס כי ימשש העיור * ירמיה ד
 רב■ תלמיד ורב רב תלמיד יהודה ורב יהודה רב תלמיד ורבה רבה תלמיד אלי וגס רב תלמיד הונא ורב הונא רב תלמיד הי* ירחי* רבי

 אלי לחי שהי* רגין מציצו וכן ב* ה דכ עכורות בהדיא וכ״ה רלן סליק כי צ״ל ע״כ * ירמי* רבי קמי* אביי לשחעתא יאחררל ואיך
 הב׳בפלוטזאדר׳זיראורי בזגקיסס : אזלאבאורקא הוויקא ואביי רבין וברכותמ״זא* ובחוליןקי*׳א לב* בפסקיס אבייאלןתכלאדלל

 יצקק ברב שמואל רב ב ג גפסקיסע יצקקוכןמצינו ברב שמואל רב ולל יצחק גרב שמעון ר* הש**ס בכל השכח ולא דוק יצקא גרבי שמעון
ס דרבא משחי* הוכא רב אמר א* י׳׳״ק בשבועות • זירא ור*  קודס מת הונא דרג הונא רב את ראה לא רבא א ד י עורות גתו* עי"*י ל
 ביצס דמצינו דרבי משמי* ל צ או י רגו שהי* דרג משמי* צ״ל א*׳כ י א* ל״ו מנקות תו* וכ״כ יהודה רב כשמת כולד ורבא יהודה רב
ר ב* ק קי גזבקיס t דרל משמי* ב* ס״ק כתובות *3ס' קדושין ב׳ ג* פסקים ב* י׳׳׳ו לךכו׳פרלי אסבר אליעזר לך בןאליקוס שמעון ל

״1,׳ !7 גס !;ן ’ ק 3 ש ר שצ רבו ק ר כ : גדי;ביישני u j/ja׳ j jj ̂ ׳ ̂ ״ ^
'נניצה s וק״ל דוגמא הראיגי לי אאנרא א לר אמר נ״א דר״ש גיירשי׳ננוגה א״כ נ״א דר״ש רנו ר״א לוי! שזכינו ארר וא״נ  א״ר א׳ )
 י רני אמר שצ*ל י(׳ל • 3ר נשם שאמר הש׳ס ננל מציני ולא . רנ נתלחיד שמצאו לש״י גרס זה ולדעחי • מ אמר שאול נן יונהו

 ♦ ט ח יומא א ך׳ז נ ד י ניצה א ל א ד כ ה ר נ נ ך מגלהין אלו נ׳ קכ״ה הנליס כל ונכי טומצין נמה ונכי א' כ״א הליו דכי
 ניגא נ׳ ו ו ננידה אנידהי לי שההזרת לשמים אתה נרוך רר וא״ל מרני נעא נ' נ״נ ונע״ז • רני אמר נ׳ש יונאן א״ר נ' רז המיד
 שמניאו ע*כ שס חקוס לו אין ההיא דדנר רני אחר ש נ יונתו וא״ר יג״ג שם ני ה״ל נניצה הוא שט״ס ממקומו מונריג וכן * מרני

ז רנ נתלחידי למצאו רציז קנה משמעות על סמך שיי ונעל רני נשם ע״נ הנזכר זה גס אמר רני נשס ע״א שס ח״ש אגנ נתורת
_________  . I f__________  .  ____________ . . .  , ,  I t , ....................................

ר יוחנן ״ . - / ־־ ך ׳ ד--------- - ׳ ........ ־־ ־־' — וכן * רב קמר ינקי ל ־
 P ועל תלמידו הי^רב דלא עליו השיב וראב״ד ינאי דרל תלמיד רב הי* רמב׳״ס ולדעת ♦ רל אמר ינאי רבי אמר גש״ס פעחיס דהרבה

 גרסי׳ רל אמר י פרש פרס לד שתפיל )אדוס היינו ( בית מקריבי עתידי רב אמר אריב״ל א* ד* ולומא : דרג למידו היה א‘ינאי' דר*
 רע אחר גרס לכן להיפוך והכא^אמר אדוס ביד שתפיל פךס עתידי רב אמר שלקחן לפי רב ולא רבי אחר דגרס אפשר בע״י הרי״ף כתג

 תלמידו פ אחר פ אמר שאמר ח ז־כ רב אחר ל אריב לגרוס א א הרי״ף של ההכרח מלבד לעיניס תאוה בס* וכתב עכ^ל רב גרסי׳ צלקמן
̂יל רבו היה דרב משמע (א׳*כ היק  רב של דרבו יוחנן כר ה,כה יוחנן ור רב אשכחן דהא ל ריב רצלחיד היה רב דאדרבא אינו וזה )דריב
ר ומציל י היה  דמכת • לעניס רצאוה דברי כראין היה ובאחת ♦ רבעכ״ל אחר לקלאגרסאריב״ל ל״׳אא״) אריב״ל(סוכת יוחנן ל

לז רבסותרין דברי יהיו דאל״כ הרי״ף הוכחת ז אחר גרסי* לקחן דלמא ללת ♦ ז ו )  ששסאמרולרכ לפי אר לקחן לגרוס א דא א רל
כ שיאמרו חצינן לא לרבי אבל לרב אסי ודג צהנא א) ל ל  לעיניס תאוה הוכחה חכק אבל רבי אחר ארילל דגרסי* ומלל פרס עתידי ו
א לל דרילל רבו הי* לא דרב רב אחר דילל אחר לגרוס ל ש : ו  יוחסין בס* ראיתי כן באחת יוחנן וןר*3ר היה דרילל לעיניס תאוה ל
כ3 אבל דגיטין לצן רמלס בסס ג ע״פ ועי**י יוחנן ר* תלמיד רילל כתב ש״ב י*׳ע ל כ עלל חביריס ושמואל ולוי רב ברשלס א׳ ל  ל
ש המי* אין  פ״א ובירושלמי : רב בשס רילל שיאחר הלס בכל מצאתי לא אכן ♦ לוי אביו של חבירו שהיה רב בשס לוי בן יה־שע ר* ל

ע דמגילה ד ל ט וביומא : ולרילל קכרא לבר רב אה הקדיס הרי לל יהושע ור* קפרא וגר יונתן ור* חנינא ור* רב ל  איתאדר״ א* ל
ש קשי* הי* ריינא ל לל( רי כ תנינא H רב הקדיסאת ואלה )ח  ור* )ש ע (יוחנן דר* רנו הי* קפרא ובר מרילל קשיש שרג לש ל

כ א* ״3 חכות אלל ארילל וחצינו דלל רבו היא 1אחנ לל חוכרחין אין לעיכיס תאוה דברי ל ט ולפ ו  J קכרא נר משוס ל אריג ל
י לתקן למאות המצא וכאלה ^ ת חסרון מקמה טעו גדוליס שר לדוגמא אראך ועוד 1 בחבורי יראו ועיניך ♦ הדורות ידיעת ל ^  סדר י

 תיחא לא זמנו קיי־ס הצדיק לוקח ׳ה שהקב דבריו וכלל ̂ ודות בבור הורדוס מין מת גת פ* בספרו שלוס ברית המחבר צעל כי t הדורות
ט במנות מסגל היה מת ולא קייס היה אלו הצדיק צזכך מקפח שהקלה מל  במפוייר שנייין באחת אנא ♦ ה־ין מדת לקתה כן דאלו ♦ ו

ט כמה לשער כדי כמותו גמרו א* הצדיק משייר הקלה6 ל  זמט קודם שצסת.ק זה לצדיק שנר כאותו ליתן הנשאר צדיק שיעשה ומצות מ
̂קודס את סליק והקלה כן׳ הקסידוק שו^.נחעלות היו ונק חמר וחצינו נו* נידון תנוך שיהי נדי נת נשתייר לכן כנודע זמנו קנוך

גמשוייר



יב המחבר הגאון הרב הקדמת
̂ו מתייר שלא מאיזר תי ר\ אלו נתצות לבגל רציו ואוי שהיה מה שכרו להנוך לשלם אפשר היה לא שכיהס נסתלאו דאלו ;משוייר  צדורההוי

 כיון חזה זה נשתנה מה דקשה אלא • נת שיעשה חצות אותן כסך לתנוך שכד ליתן כדי נת ונשתייר תנוך נסתלק לכן כמותו צדיק עוס
 שנשתייר חת ונה לז״א * תנוך של נחשוייר נידון צת ויהי״ תנוך וישתייר נת יחות • נח ונשאר תנוך חת לחה א״כ נחדרגי: שוין דשניתס

 לאכות וניית לעצמו נייתין נת של מע״ט כי תנוך הוא לאנות נת נת נת שדרשו וזה ♦ ה״ נעיני תן שמצא משוס היינו איפכא עביד ולא
 ושילש שכיפל • עש״ג נמשוייר נידון תנוך שיהי נשתייר לכן נת רק הזה גדור צדיק ע\ר ר\ שלא ולפי גמשוייר צידון שיהי* תנוך היינו

־ דווקא זמן וגאותו שדה גאותה גחשוייר שנידק הדין כן כי • ונת תנוך נענין ומדרשים פסוקים הרגה וחיישג ♦ א נדור היו ונח דתנוו

 חגואר כאשר לאדה״ר שלישי אגרהס הרי נת עם ואגרהס אדם עם ישג כת ז״ל א״ ר״ג הקדמה נמהלת לאורתא וזוודין לדרך צדה ״ס5
 : השני לאלף נ׳״ו נולד ונת הראשון לאלף תתק״ל מת אדה״ר כי זה יאחר קדוש פה חלילה עכ׳״ל שם את שימש ויעקג שנותיהם בתשנון
 שנים ך׳ דעד שידוע לפי כסף ככר אדם נפש כופר כי תשא כי ר״פ גילקוע ח״ש על טעם כתג ע׳״ד דנ״ת פכ״ח ת״ג תרשים ארנע וכספר

 ל שקלים נותן אדם כל א״כ שנים ע״ אדם תיי וימי עשרים גן חן פחות תישהוא שקלים נוהנין אין לכן כפרה וא״צ עונשין גר אין אדם
ראוין שהיו עשצ״ז פנתס גזוהר ואי״ מככר ס״ תלק שהוא תול של מנה שהוא שקלים ך׳יה שוקל שכיס ג״נ א״כ שהל חצי שכה וגכל שכה i/u\ .׳>« ׳«׳ I׳״ I וי.״*.]- .. _______________________________ . ׳״._________________________________

 היו ואז * נח ימי כסוף התורה חקנלין היו אם א״כ י דור לשנות חגיעין שאין שנים א י ונשאר ר* אלפים ד״ הוא ע״ פעמים ס' כחצא
 כל שהיו שקל חצי שנה גכל שוקלין שהיו דורות ס״ ממנו יצאו שלא גורם הרוצח היה א״ אדם נהרג אז הי״ אלו ♦ השקלים על גצטוין

 דורות ס״ העולם סוף עד יעלה שלא שיגאו מה שיצאו עכשיו הורג אס אף נפש לכופר זה שיעור התורה נתנה לכן כסף ככר עולין השקלים
 תרנ״ו גן הי״ דאדה״ר דכתג יודעין שהתינוקת גדגר טעה איך ראה הנה : עש״ג כרכו״ מתחלה ונקגע הואיל מ^ח כסף ככר שקלו ולא

התחלת קודם פ״ג עד הל לאלף ו״ חן א"כ השלשי לאלף שנים ו״ חת א״כ תתק״ן וחי הל לאלף שכיס נ״ו נולד נח דהא נת כשנולד שכיס

 : סתום דניאל כנגואת הש״ס ים אשר ♦ יתום נדור ק;ר אזוני יעשו מה גחקרא דחפורש נחה טעו הלגנון ארזי ואס רשעים שהיו רצו
ס דאי׳ 1 הדורות ידיעות חסרון מחמת נפירושס טעו חחכריס כמה אראן־ והנה  על ל ד״ג דסנהדרין גפ״ק מחדש הנדפס חיים תורת ל
 גא רשות א״ל חוגה או רשות ערנית תפילת ר״ א״ל יהושע ר״ לפני שנא )רשלי א״(הוא כתלמיד מעשה א״ מ״״ח השחר תפלת גפ' מ״ש
 לומר ♦ עלי חולק אדם יש ר״ג אחר מדרשו לגית וכשגא כו״ רשות לי אחר יהושע ר״ והלא חוג א״ל חוב אן רשות ערנית א״ל ר״ג לפני

 עמד יהושע ור״ ודורש יושג ר״ג היה כו״ גך ויעידו רגליך על עמוד יהושע וא׳ל רשות אחרו משמך והלא א״ל לאו ר«י א״ל רשות שערנית
 אר״ג נקהל לגא אני מה ואמר עמוני גר יהודה ונא המדרש חנית עצמו מנע לא ור״ג לראלע ואוקמו כו״ לר״ג ועגרוהו כו״ רגליו על

 איזיל )צערתי ונחנס כר״י שהלכה הוא והכי הואיל ( השתא איכו אר״ג נקהל לגא כו״ התירו ומיד כו* חותר אחר יהושע ור״ אסור
 פרנסו שאתה לדור אוי א״ל את שפתחי כיכר ניתיך מכותלי א״ל דמשחרן דניתי״ לאשיתא חזינהו לניתיה חטא כי אזל יהושע לר״ ואפייסו

 כגור נשכיל עשה י״3 אשגח לא )מהראוי יותר למולך דנרתי (לי מחול לך נעכתי א״ל חפרנסין הן נמה ת״ת של נצערן יודע אתה שאין
 ״יעקב ״של ״נשמת ״הוא ר״ת הנ״שיא יהודה ר׳ הוא דרני וא״י אניו הי״ דרגי היינו אנא כנוד נשכיל עשה ח״ש נת״ח וכתב כו״ איפייס א3א

 דיעקג צ״ל אע״כ רשות תפילתו ולמה שנאנות מונחר יעקנ הא קשה תקנו יעקג ערנית ותפילת רשות דערנית אחרת אס א״כ 'אניכו
 ערנית תפילת לומר נך וחזור הנשיא יהודה ר״ הוא אנא נשניל^כנוד עשה ע׳׳כ יעקג נשמת שהיה אנא של כנודו זה ולא מונחר היה לא

 דלוק כר שיהי״ רני צוה לכן חת לא ויעקג יעקג ניצוץ הנשיא ר״י פ״ה להספד דרוש שכ״כ מצאתי שמ״ל ונספר י עכ״ל נתפייס מיד חוג
 כנודוחחול כנודו על שמחל דנשיא לגנו נשיאתו למחול נידו היה לכן שלאחת להראות לניתו גא ע״ש וכל אלמנתו הזוז ואל נמקומו ושלחן
 ואס מת רני גס מת יעקב אס א״כ לרושה הנשיאות אין מת רני אס משא״כ מגנו הוץ מתקנא דנכל ננו לגני כפרט ל״כ בקדושין כדאי״
 רשות ערכית וחה״ט ♦ נקנר דוננות שפתותיהם שיהיו אנות של התפילית טעם כי וארא פ״ ננ״ש כדאי״ רשות ערבית חת לא יעקב

 חן להעבירו ורשאין הנשיאות להנחיל נידו ואין מת רני גס חת יעקב א׳״כ חוג ערנית אומר היה הנשיא ר״ג לכן (ע׳״ש) חת לא ליעקב
 הגינו הס <י דורו^עולב הישר נתיב ידעו לא בעדם חשך אור ישכון דרך איזה ידעו ולא חרס והעלו בחיס צללו הנה י עכ׳*ל הנשיאות

 ר״ג שזה הבינו הס כו״ שנתות נ״ ודרש ר״ג הנר יהושע ר״ כשנתפייס ואח״כ לראנ״ע וחינהו יהושע דר״ במעשה שהעבירוהו גמליאל זר״
 הנ״לעס ר״גדמעשה כי כן לומר הלילה • נשיא נכי גמליאל הכס גני ששמעון אע״ג רבי שאמר הנשיא יהודה ר״ הוא רבי של בנו היה
 היה הנשיא יר\דה ר״ ן3 ור״ג הנשיא יהודה ר״ אניושל שמעון ר״ היה בנו הנ״ל דחעשה דיננה ור״ג דילגה ר״ג הוא וראנ״ע יהושע ר״
 כי • מ3 בן ן3 שהיה הנשיא יהודה ר״ אבא כבוד בשביל עשה בח״ש נתפייס איך וא״כ ♦ יהושע ר״ עס הנ״ל דחעשה ר״ג של בנו בן נן

 מכותלי ואמר שביישו על היינו אבא כבוד בשביל עשה ר״ג דח״ש לדנריו מקום אין דין מן ובר ♦ רני של רנו היה רשנ״י תלמיד אותו
 שיהיה איך יהיה חוג שערנית לומר שיחזור ביקש ולא אבות חסדי שהוזכר עד נתפייס ולא פייסו זה נייש ועל אתה שפהמי ניכר גיתיך

̂ל נח״ש וע״ק ♦ הס והבל רוה דנרי כי  שמתו לומר אניו ובכבוד יעקב בכנוד פגע חוג שערנית לומר לדעתו רני נן שהוא לר״ג למה שח
 במעשה בח״ש בת״ח עוד וכתב : טרח ובחנם וק״ל מנשיאות אותו שיעבירו זו לצרה לו מה מנשיאות להענירו יכילין עי״ז וגס אדם כל כמו

 אחר מתינתא ריש למיהו לחר ניחא לו אחרו לעזרא עשירי והוא עשיר והוא חכם דהוא לראנ״ע נוקחי ואמרו ר״ג את שהענירו הנ״ל
 עלי לבית נסמכין אין די״ד פ״ק בסנהדרין דאי״ ע״ד הנ׳״ל בת״ח וכתב כו״ חיוורתא לך לית דניתהו לו אמרה כו״ ביתאי באנשי ואמלוך איזל

 (כשבאין אנשיס ניתיךימותו מרבית כל והכתיב ממש זקן אלימא כו״ נניתך זקן יהי״ לא שנאמר נסחכין) להיות זוכין שאין (כרש״י
 לךהוורתא לית עז״א רש׳״י') לסנהדרין ראויין להיות עליהם זקנה תהא סמיכה(לא אלא וחכתביה) למיהדר ל״ל שנה י״ח בן אנשים לכלל

 ראוי היה א״כ אתה עלי חבית דלאו חוכח היה חתרתא לך היה אס בשלמא סחיכה להס שאין עלי מבית אתה אפשר כהן ואתה
 א״כ חוורתא לו והיה נס לו נעשה מיד לכן ♦ לסמיכה ראוי ואין אתה עלי מנית דילמא א״כ חיוורתא לך שאין מאחר אבל ♦ לסמיכה

 ♦ לעזרא עשירי דהוא לראנ״ע נוקמ' שם אמרו דהא מפיו שהוציא מה שמעו לא אזניו הנה ♦ עכ״ל לסמיכה ראוי א״כ הוא עלי מבית לאו
 בן אלעזר ן3 פנחס בן אנישוע ן3 קו׳ עזריה [3 שריה ן3 עזרא עזרא יחוס ר״סד נעזרא ומפורש ♦ מעזרא שהיה מצד כהן הוא א״כ

 ל׳) פ״ נ׳ סי׳ א״ רשי׳(שמואל אה׳דויכמש ן3 איתמר חן הוא ועלי ♦ אהרן נן אלעזר מן נא מעזרא שהוא ראב״ע הרי ♦ הכהן אהרן
 יןשחאל3 • יוחסין ידע״נספר לא כי דואות עיניך הרי :וק׳ל סמיכה למשפחתו שאין הוא עלי מן שמא ראנ״ע אשת נסתפקה לחה לא/
 ע המדורה ואגדול ובתו׳ נרש״י גירסאות כמה ותשכיל תנין הדורות ידיעת ע״י אראך ועוד ♦ ולהבין להורות ♦ נין ולא נכד לא לימין
ואלה * ברואה ששגו יוחסין ספר י רצו! מלא ספר נעל הרג גס ♦ למעה אזכיר אשר נערן פמוספו״ נעלי מראשס גאורס כמה

אחת



י הסחכר הגאון 5הר הקדמת
■ ן5< לי,דומ אסור דגליס אי פל ועניא רעי של גר̂ן ל דכ״ה נ״ג בברכות ואי* t תלץ אתי שגית^ אם אאא נדרו יצרני ̂>את

 המעיז שאין ( המעה לפגי נין רביעית אמר כאיf ר* * שהוא כל מים לתוכן יעיל רשי״) להס מיוחד שאין עצמן{בכלי דגליס ומי כו*
̂  יקרא לא אמה ק בית אפילו אומר רשב״א כו* קורא אינו המעה לפני קורא המעה לאתר אומר רשב״ע ) (רpfי לבינס ביט בזפסית

 יקרא לא אמה ק בית אפילו רשבג״א י אמות ד״ מרחיק המעה לפני מיד קורא המעה אחר אומר רשל׳א דתכיא ת׳יש להו *1אינע
ח) שיעתן אהדדי(שהחליפו קשיא חתני* כו* ת מ ח) קמייתא איפך בתרייתא דאפנית חזית ומאי בתרייתא איפד ו ת מ  שמעתלי^ מאן (ו

 ז5ת״ נ* ובברייתא רשב/לישב׳׳א את הקדיס ראשונה בברייתא וקשה שס רצון מלא בס״ וכתב t היא רשב״א אחות כ״ד בית כולי ואמר
 ק׳* בית אפילו אזמר גמליא״ל רב״ן כו* אומר רשב״א דתגיא ת״ש שניי* בברייתא הגי* גמרות באיזה וכתב רשבג״א כו* אומר רשב״א דתניא
 שלר*אליעןד פלוגתא בעל החורבן אחר ר\ה דיבגה) (ר״לר׳׳ג ר״ג וזה שנהרג הזקן רשב״ג ב? )דיבגה (ר׳יג הוא גמליאל רבן זה אמה

רשב״א> (צ׳׳ל ר״א על רק אהדדי קשיא בגמרא מ׳׳ש וצ״ל בגו) (דיבנה ור״ג (הנהרג) רשב״ג של אהדדי הושיא■ שייר לא ולי״;

7'k ג פי״א ג״^בב״ל  הכ״ל יין המוציא פ״ ובברייתא ר״ש בשס במשנה אמר יהודה בג ר״ש דהא וע\ד t פעתיס הרבה וכן קדושי״ וספרא ^
 היס ורשב״י :דע״ו במכות כ״א במשנה ברבי ר״ש כזכר לא מעולם הא ברבי שמעון ר* זה י׳׳ש היה אלו tר" בשם יהודה בן ור״ש זכאי א״ר
 אצלר׳שמעמי תורה יןTלמ כשהיינו רבי אמר א* צ״א גגות כל ובפ* ב* קמ״ז ובשבת ב״ דל״ב ״מ3 פ״ ורש״י ב* מכותד״ע תו״ כמ״ש דרבי רבו
יהודה בן ר״ש מכר לא כתב והרחב״ס • סע״א רייו א*צ פ״ וברש״י המצניע פ״ ובירושלמי ר״ש תלמיד רבי א״ דע״ב ר״י "כp ומנקות כו״

J׳. j'l/;׳• ך שס3 ! tw 1 tf / • V j %י , ״׳י׳.׳■ ׳ ̂ 1 ̂/ ׳« ׳» I « k . נר 1׳ *׳׳ ׳ י )Y
 החדורה יגדל ובזה ״ רני נולד ע ר שמת יום יוחסין בפ ואי ור׳מ רשב״י רבי של מרבותיו ולמד דרבי חבירו רשב״א כי נמצא : ורי״

 רשנ׳׳א דינריו סלעים ל ד״ד רב״ת בפ״ק : תוספות בעלי של רגליהם כפות תקת אני ועפר קדושות מעצמות מחילות באלף קיימת ־*
תלמיד היה דרשב״א ואע״ג )ההיא י״ל דוחק (ע״ש ״1כ וי״ל פו* ס״ל ר״ע הא קשה ר״ע דגרסי׳ לספרי״ התו״ כתבו כו* רע״א ״ כ י

 נ ע מנקות
 מעל היה פ״3ו

 בשם אמר
מאחורי*

!׳ נ? מר” ^ א ̂'7ד̂’5התו'לס נתט < ^1 נז־ V'p רי״ע הא קשה רייע רק  ההיא)' י״ל לוקק (ע״ש ׳1נ י
 Vעכ׳ יעקב ל דגרסי* ספרים ויש ״ אביו ג רשב עם י רב דפליגי לקמן תצינו זה דכעין קודס והוזכר עמו שחולק מה לחוש איו ר״ע
תלמ^ יא מ״״שרשל גס עקי״בא ל לגי׳ מקום נתנו איך ותמוה היגד לא וראי״ ועעס ר״ע ונ״*ג יעקב ר״ דגורס ב״ דקכ״״ח פי״נ בהו״ וכ״מ
-גירויי ובפ״״ב עקיבא בשר* אמר סכ"נ מעשרות בהוספת״ רק 1 שיאמר הש*״ס בכל נראה ולא נשמע לא היה ר״׳ע
ע מ ושל רשב*׳י תלמיד היה רשב׳״א כי לך הראתי גס * ל״ ב/גיטין ובפ y---------------------------n 1 ל׳
א**כ • ר״ע תלמידי סהיו

.של חבירו היה , —-------- _
עם יפלוג ואיך היה ן1קי עכ׳״ס אותן שראה א״ת ואף מעולם אתר״׳ע רשי״׳א ראה שלא ואפשר

... . ^

S ועעמא נוסחא בעיקר יעקב ל אשכחן ולא כו* אלא אינו אמר עקיבא .. _ .
לר׳עהא הכי אמרי״ איך וא״״ת כו* נשבעין שאין קרקעות שעבוד שער דהוי משוס

" * i ־ ״ . - ״ ״ ״ ־ ■ ״ ״ ™T O״ ״ * ־ • ״”־ (
ע עם יפלוג ואיך היה ן1קי ״פ‘ ע ובאשרי ל׳  רשכ״״א נגד פסקכל׳

הגאוני״ גי״ וכ״ה טסחא בכולי ז״ל הנ״ל דף *״מ3ב זקנים אסיפת ש״
בת׳״ש הקשה והר׳״ן פו* שערא לי* דמסייע משוס דר״ע עמא

. דעקב . . . , ,
 תלמיד ר\ה ורשל״י 5 מאיר ר* מלתיד
בימי דהא דיבנה ל*ג בימי קען מהיה
״ kL ̂ ̂ לסנהדרין ופ**ק t הוריות ^סוף
̂ג ראשוצה ובברייתא לקיימה א״*א רשג״א עם חולק שהיה דיבנה ר**ג ר*״ל  הזקן רשל׳ג הוא לדע׳״תו לדעתו ׳א רשנ עס ג רשב שפל

̂ה רשנ״א עד הנהרג רשב״ג מן דהא בידו הוא גמל טעות פשיעא דיבנה ל״ג של אביו שהיה קנהרג  ̂ הנהרג רשל״ג י דורות ה* יה
 דבריו וא״נכל ♦ רל של אביו שהיה דיבנה *״ג3רש עס פליג דרשב׳׳א האמת אלא ̂ *׳א3רש ♦ ל״מ ♦ דיבצה רשב*׳ג בנו דיבנה ר**ג

 *״א3רש דנרי הקדים שניי״ ננרייתא למה שהקשה למה ♦ עליהם להשיב הצורך מן אין עכביש כקורי הס שכתב הדברים ויתר ♦ גסתרלן
 אפילו רשנל׳א ומ״ש המיטה אתר אלשב״ג פו׳צ״ל המיטה אאר אומר רשג״א דתניא מ״ש ר״ל איפל בגמרא תירץ כבי י רשב״ו לדברי

s  m גיון אפילו בנח ואה״כ כו׳ המעה לאקר בנא מקדים לעולם ושנייה ראשונה בברייתא דהא ק׳ בית אפילו אומר רשב״א צ״ל אחה 
$״ג תיבת להפך שצריך אלא אמה ר.׳ ע פ׳׳ז ביומא רצון מלא ס׳ כתב : ומל! לי הניאו ומקום * רשב״א נחקוס ר  יהודה י עיז״ב ל׳
ע כשמת שנולד דרבי וחבירו ♦ אביו ר״ש תלמיד היה ראב״ש כי אינו זה ״ מין ר״ע תלמידי שמעון בר׳ אלעזר ר׳1  vועי׳ * ל וק ל׳

 ונרדישג הנינא בר יוסי ר׳ ועי״י : ה*ורות סדר ירעו שלא מכה הלכה בפסק שבע באר ונעל כ'׳מ בעל מש״»שטעו יעקב בן אלעזר ר׳
מקום באיזה הזכרתי וכן תלמידו הוא וחי הרב הוא מי הדורות ידעת כי אקר ע״כ 1 הרבה זה בחבורי תראה גזה וכיוצא ♦ רבה יומי׳
̂ר% 4לימ תועלת זה ני גי( v?» wוw כמ״ש הר  q מקו® ננהד^גא שונן שהיה כיון ששת נרג אלכה יהיה אס קלא דמנעליני׳

שחואג ו



המחבר הגאיז הרב הקדמת ־%0^
 האמורה או התנא לידע הוא התלמוד דרכי לדעת ההכרקיו' הגלולות מהפינות כי כריתות וכל בהקדמה יוחסין ל כמ״ש ששת שייואלע״לרב

 הוא חי לידע הדורות ידיעות כי יען : היו לוחרדב״רבהמנונא מוכרח המקוס ידיעת דע״י המנונא רב ועמ״ש היה חקוס ובאיזה הוא חי
 ♦ בזמנו שהיה דברו מי עס ואמוראים מתנאים בכ״א העמדתי : הלכה לפסק בו לתלות גדול תקוע יתד הוא ♦ תלמידו הוא ומי הרב
 לסתור נרגא שדיתי כאשר לסמוך אין הקדמונים שכתבו תלמיד שהוא המורים הלשונות דעל ♦ תלמידו היה אס הלשון מן תבין ואז

: מחנו שקבל תלמיח הוא ומי הרב הוא מי שיורו הלשונות ז׳ נתיב יוסף שארית כתב : ההם כללים
כ פלוני רבי משוס פלוני אמר א ל  מפלוני פלוני בעא J ע״ל) הו' (וכ״כ פלוני אמר פלוני אחר ב רמב״ס) (ו
: הכרח ג״סשאין תראה דרביה הא דידי׳ הא מפורש בגמרא שאמר ח * פלוני קמיה פלוני יתיב ד
 רבי של תלמידו אלעזר בן שמעון דרבי דמשמע תימא ב׳ ל״א מנחות התוספות וכ״כ (תלמידו שהוא דע ר״פ בשם פ׳ אחר כשאמר א

(דנ״ו ונזיר כ״ג בפ״ כדאי׳ בנייהו גברא ושדי רבו היה לא לפעמים ב׳ דח״ע היוחסין כתג : )משמו דברים הרבה שאמר היה ■מאיר

. ,_____ . מ יוחנן ר א ח בב ר א ד קי פ ע פ וב ״ ותשכח דוק
 רבי משוס שמואל אחר א' ה' ובנידה ב׳ נ״ג ובפא״ע ♦ ביניהם רב וזמן * צדוק בר׳ אלעזר רבי משוס שמואל אחר יהודה א״ר א׳

 סע״ב ס״ד הדר ובפ׳ א׳ ך״ב ובמכות ♦ ישמעאל רבי משוס שמואל אמר ׳3 ך״ב ונידה א׳ וע״ד ב׳ נ״ז ובכתובות ♦ אנטיגנוס בן קנינא
 ב״ צ״ב הגזול לולב פ׳3ו ♦ ר״ע משוס ששת רב אחר ע״ב ל׳ ביצת ♦ א' ט' ובסוכה י ראג״ע משוס ששת רב אחר א' קי״ח ו<״פ
̂ו ובסנהדרין ״ ריב״ז משוס רבא) בזמן (שהיה מרי בר רבה אמר  ספרא רב ע״א ד״ל ובקדושין ♦ ר״ע משוס כהנא רב א׳ ע׳

א״ר יוסף רב * ע^ש חייא א״ר רבת בש״ס חזה מלא הרבה תמצא וכן ♦ ביניהם רב וזמן ♦ חנניה בן יהושע רבי משוס
'3 ס״ט ב״ק ישמעאל בצזר׳ ר״א : משוס אחר מפיו שמעו ולא ביניהם הרבה שזמן אעפ״י ♦ זא״ז ראו ולא ע״ש הושיעי'
 לומר יוחנן רבי הורגל שלא משום אומר מובהק רבו היה שלא לפי רשב״ם כתב שמעון בר׳ יהודה •רבי משום יוחנן א״ר ׳3 קי״ד זבפי״נ
 אחר אומר כשהוא נמרים מהררי בס׳ גמרא בכללי רדב״ז וכ״כ : עכ״ל ינאי א״ר יוחנן ר׳ אמר אומר חרבו אבל יהודה דר׳ יושמיה

 הוא דאמורא רביה תנא כל הסתם דעל כיון לומר ואפשר הנ״ל נתיב ובש״י ; בשמו אמר אחר אלא מפיו קבלה לא ד"פ משמיה פ׳
 מכלל.זה יצא מציאות ההכרח מצד הנ״ל ׳3 קי״ג הבשר דכל וההיא הוא רבו משוס כל א״ב : ממנו לחד שלא אעפ״י משוס אומר

 ב׳ 7די׳ דחולין קמא פ׳3ו : משוס אומר רבו אינו שבבירור דאף אלו דברים ביטול הראיתיך כגר אבל ♦ עכ״ל שבגמרא כללים -בהרבה
 אשי רב נולד רבא שמת דיום רבא את ראה לא אשי רב דהא הבשר כל פ׳3 כו׳ ג״כ פרש״י דרבא משחיה אחרת אשי לרב רבינא א״ל
 מפיו שמעו לא פלוני משום שאחר היכא כל פרש״י דרבו הא דידיה תא שם ואמר אליעזר ר׳ משוס שמואל אמר ב׳ קי״ג הבשר כל פ׳3ו : גו׳
 : רבי של שנותיו סוף אחרונים חדורות ושמואל * ריב״ז תלמיד החורבן בזמן שהיה אליעזר ר׳ את ראה לא ושמואל ♦ מפיו אמרו אחרים אלא

 יוחנן ור׳ ♦ דרביה הא דידיה הא שם ואחר ארשב״י יוחנן א״ר ב׳ פ״ו ופסחים ב׳ ס״ד הדר ״פ3ו ♦ רע״א ודל״ד א׳ קט״ז ובפי״נ
׳3 ג׳ וביומא : ב׳ דמ״ט יוחסין : קטן יוחנן רט היה רשב״י תלמיד שהיה רבי בזמן אפילו כי אותו ראה לא כי רשב״י תלמיד היה לא
דידיה הא ואחר * אותו ראה ולא ממנו למד שלא פשיטא ישמעאל ר׳ משוס דאחר דרביה הא דידה הא ומשני כו׳ הכי יוחנן א״ר ומי
 לזה גס : משו׳ס אומר מובהק רבו היה שלא לפי הנ״ל ׳f 3 קי׳ פי״נ רשב״ס מ״ש הנה מש״ש יוחנן רבי ע״ל : משו׳ס ואחר דרביה הא

 מובהק תלמיד דרב וידוע ♦ חייא רבי משו׳ס רב אמר א' ק״ב תפילין המוציא ״פ3ו א׳ צ״ח ובהזזרק א׳ צ״ב המצניע ב״פ סתירה יזצאתי
 פרה שחיטת יהוצדק בן שמעון רבי משו׳ס דאר״י ציית לא לרבו אפילו יוחנן רבי ׳3 מ״ג פ״ג וביומא ♦ משוס ואחר היה חייא דרבי
 טמא שהיה מי ♦ א׳ ח״ה נדרים ♦ ׳3 ע״ב המדיר * ך״ז סוכה * א׳ י׳ עירבין * '3 ל״ו ובע״ז ♦ כשרה אומר ואני לסולה בזך
 אומר מובהק שרבו אף הרי ♦ יהוצדק בן שמעון ר׳ חשו׳ס יוחנן א״ר ♦ ב׳ ך״ב יומא ♦ ב׳ כ״ח תענית ב׳ ל״ד ר״ה ״ ב׳ צ״ה

 ברכות : ישמעאל רבי משוס או׳מר ישמעאל ר׳ של תלמידיו. חש״ש וע״ש נחמני בר חייא רבי סע״ב דמ״ח שאכלו ג׳ ובפ׳ • ילשו׳ס
 קנ׳^ שהחשיך וחי א׳ קל״ד דחילה ר״א פ׳3ו ; היה שרבו שם ואמר ראל׳ע משו׳ס אומר יהודה רבי רע״א ך׳ ובמגילה ב׳ א׳ ו ט

נראה ע״כ ♦ הנ״ל רשב״ס דברי סתירה נראה הרי ♦ רבו ר״מ שהיה הנ״ל התו׳ וכתבו ♦ ר״ח משוס אלעזר בן ^
מפיו שמע שלא אלא מובהק רבו שהוא אף י״ל א״כ ♦ בשמו אחר אחר אלא מפיו קגל« לא דס׳ משחיה אחר אס הכ״ל ז רדב כדעת
משוס בין שמחלק ישיבה ראש וראיתי ש״י כתב : ע״ש רב משוס אר״י חרב ר״י בעא ♦ בנא״ה א״ר יוחנן ר א ומצינו אמר משוס

 משחיה רב רע״א קט״ו בב״ק ♦ סתירה מצאתי לזה גס ״ עכ׳׳ל הבדל כתבתי לא מפורסם בספר מצאתי שלא ולפי פ צמשחיה כ׳
 מנחות * משחיה ואמר היה ותלמידו ♦ דרבא משחיה פהא רב ב׳ צ״ג המצניע וב״פ * ינאי דרבי משמיה יוחנן רבי ♦ חייא דרבי
 עירובין ♦ א׳ ס״ה ובנידה ♦ א׳ קכ״ג הכלים כל וב״פ ♦ '3 מ׳׳ג כירה ״פ3ו ♦ דרב משחיה שילת בר שמואל ברב יהודה רב ב׳ ל״ה

♦ משחיה אומר תלמידו היה שלא גס ואראך : משמיה ואומר היו רב תלמידי וכולם ♦ דרב משחיה שלחיא בר קיננא רבי ̂סע״ב ׳4
* רבא קודם (שחת דאביי משמיה אחר רבא) כשמת נולד אשי ורב אשי גרב מר הוא ( טביוחי רב ב׳ י״ד קדושין ׳3 נ״ד הזהב פ׳3

 אומר רבו היה שלא אף תמצא גס : משמיה ואמר רבו היו לא ורבא אביי הרי ♦ דרגא משמיה טגיומי רב אמר סע״ב מ״א ובב״ק
 שחד רב א' י״ט ובע׳׳ז * ראב״ע אמ״ר )רבא בימי שהיה ( שיזבי רב אמר א׳ קי״ח בע״פ ♦ פ׳ משוס ד״פ משחיה פ׳ אלו״ר

 ואינו ה״ע כתב * הוא תלמידו פ׳ אמר פ׳ אמר כשאמר ב * ראליע משוס שיזבי רב ׳3 נ״ד ובערובין ♦ דראב״ע משחיה
 אמר מקומות בכמה שהרי רבאסי לגבי כתלמיד דל״הרבהונא א״ע פ׳ התו׳ ז״ל רבו להיות וראוי מחנו גדול אלא ממש רגו שיהיה מוכרח

חולין ריש התו׳ תמהו לכן שמועה חביאין אין ממנו מקטן אבל * מחש תלמיד ולא כתלמיד כתבו הרי ♦ עכ״ל אסי א״ר הונא רב

 יהושע רבי אמר אבא בר חייא א״ר ג׳ דל״ה בב״ק : תלמידו היה לא פ׳ אמר דאמר דאף מפורשת סתירה אראך הנה היה !למידו
 לא ימיו לחצי שיגיע רבי את כשבירך ב״ק יהושע ורבי לעיל כח״ש רבי בימי קטן היה יוחנן ור׳ יוחנן ר׳ תלמיד היה ב״א חייא ור׳ ״ק
ריב״ק' אמר אבון בר חייא רבי אחר מקומות ובהרבה סע״ב ך״ג נזיר ב׳ נ״ז גיטין א׳ י״ד ובמגילה )(ע״ש ק״ח מבן פחות ריב״ק :יה



המחבר הגאון הרב הקדמת
 תליז^3 תי״ מנאו י״ל רוה״ט יותכן א״ר אגא ר3 ירמיה ר5 הונא 3ר5 מרי 3ר אמר א' ך״ו השחר הכלת ר״פ3ו : יוחגן י3ר אמר
 ד 3ל״ סוכה * א׳ מ״ד '3 3מ״ רכוה3 ; יוקנן י3ר של ירו3ק 3ר תלמיד היה ״א3 ירמיה י3ר יו3א י3א כי טעה זה3 גס יוחנן רני

 שאין ראייה ועוד : א3טו קדמו לוי ן3 יהושע י3ור נמקומו כנזכר א3ר עס ר3ד מרי ר3 ורנה לוי ן3 יהושע רני אמר מרי נר רנה אמר
 ננואה לו הגיד מי ״ 3ר תלמיד דא3ז ר3 אנא רני 3כת ש״י דהרננעל ממנו שמע ולא תלמידו היה לא כלוני אמר שאמר אף תשונה עליה

ל ל ט״ז א' י׳׳א נרכות ומצינו ♦ תלמידו הוא פלוני אמ״ר אמר אס עצמו הוא 3שכת הכלל על עצמו שסמך וודאי אלא ;ו  כ״3ו כ״כ ונ
ל • דנריס לכמה ל סוכהל׳ד * סע״א לשרציסקי״א  והנה • 3ר אמר נרזנדא אנא רני אמר א' י' נתונות * ל לז המפקיד ונ

 אהנה נר אדא 3ר א״ל משמיה אמר דאת 3לר רני מכיר זנדא כר נא לל זעירא א״ל שרציס ל ס״פ3ו דשנת כ״ק כירושלמי מפורש כתונ
 יכירו לא ואיך לרג חנר היה'תלמיד אסי 3דר תמוה זה כו׳ אתה מכיר אסי 3לר אמר דשקליס דנס״פנ אף * עכ״ל משמיה לי״ אמר
 שאמד אף זה ̂לכלל סתירה ועוד : ע״ש וצ״ע 3לר שאל זנדא נר אדא ר׳ ע״ג ד״ה מציאות אלו פ״ דנירושלמי צ״ע גס * וצ״ע

 3ר אמר 3ר אמר א״ ט״ו ונכריתות ♦ רב אמר אהנה נר אדא 3ר אמר ל ך״ג נמכות ♦ תלמידו שהיה ראיה אין פלוני אמ״ר
 אדא. א״ר נחמן 3ר אמר א״ ל׳ד הרגל כיצד * נ״ד וכקדושין ״ נחמן 3ר אמר אהנה נר אדא 3ר אמר א״ ל׳ד נ״ק ♦ אהנה נר אדא
 * ל 3ל״ נרפות • כתמן 3ר נשס שאמר תלמידו ואחד נשמו אמר ור"נ רנו א״ י״ל א״כ היו אדא 3ר ל כי לדחות יש וזה * ל׳א
ג ח״ק א׳ י״ז פא״ד ♦ סע״א קט״ו וע״פ ל מ״א יומא * ע״נ ק״ג ע״כ ♦ ל כ״ח שנת ד  ♦ אושיעא א״ר אלעזר ר א' כ

ר אושיעא א״ר א״ ק״ח ונע׳פ א משוס אנטיגנוס בן אליעזר רני סע״א לא נגיטן ״ אלעזר ל  רני א״ ל״ד כ״ד וניצה * ינאי כר ל
א משוס ינאי כרכי אליעזר ע״׳ש הונא 3ר אמר זעירא ר א ̂נ א י זעירא ר א הונא 3ר אמר א' צ״א נרכות ♦ אנטיגנוס ן3 ל

 יוחנן ד ש< מונהק
 3ר של חנירו נחמן 3ור נחמן 3ר

מפרקי אתעקר זנדא נר אנא רני ל״ס
 הכע״ז ול'פ * זגלא נר אנא א׳׳ר הונא 3ר אמר א״ ד״ז נתונות • לזה סתירה וראה צא ♦ ששת

ל נע״פ : דתלמידו משחיה אמר הרי * דל״ה ופרקי״  3ור . ששת 3ר אמר הונא 3ר אמר ק״נ
ודדרורוח ♦ יוחכל א״ר זעירא אמר אעפ׳״י ול שנתפתת׳ נערה פ׳ כירושלמי : הבע״י s שם -י׳

• mr ט(!י■ הונא מת שמואל תירה געא שמציט כיון הוי הוגא מ ג׳ ה״ע כתג מתסין ונתב : א׳ ך״ג רדה • א׳ ^׳א
י דניון נהייא ילא ) מיג״ נעא שמואל היה לא ג(מ,אל תלמיד שהיה זה ה,נא מ היה אל, ר״ל ( י ♦ תלמי;, דהוא אע״ג לי׳ ליי־י ״

ה ,״ציי, .  ישמעאל ר׳ גני 1וכ • משמואל דשמואל אנוה נעא ) א , ך ( חנתיס ׳נ מ לתלמיד שואל שהר; נעמיס ^נ
t o ״ ^ ת ״אי מ ^ )(י״א ,,ה,יי,ת • pמי; ׳ ת :’ ענ׳׳ל * שגי ואי! א׳ שהוא אנשי א׳׳ג • ת;יא מי׳ רני נעא ; ו ^  שס ו
t o ני מיניה נעא א וקי״ע נ׳ קי״ג ונשנת ♦ מר, רני מיניה י ישמעאל מי י ע״נ : יני תלתיי שהיה • יוסי נ  נעא א׳ ק״ז ונ
״ א׳נ ק נ : היה חנר תלמיד י״א ני וע״ש היה ותלמיד, . ק^דא ^ "א ״  וא״ל נתמן מר; נעא רנ) (תלמיד סנא יינא ר; מ
דמלינו מז, וגדזלח : נקמ! מר; מיני ונעא * היה נתח! ר; של רנו יינא ר׳ הרי רני נלומי אחר •ענני כרש״י • מרי <,יי ״•

 נ׳ יומא ♦ אילעאי ר׳ אצל זה וסתירת מ״ש עי״י ״ דרדקי כפא 3ר את קרא א״ פ׳״ה וינחות ♦ א״ ל״ה ונפסקיס ♦ לרנפפא אנין
 פלוני 3יתי״ כשאמר ש״י כתנ ד • נפיזא יצחק• לרני רני איתיניה ׳3 ח׳״ט ויומא * אחי לר״ נפחא יצחק רני איתיניה ע״א

וכחולשהיה רינ״״ז מהס וא׳ הלל קחיה דיתבי תלמידי תרי הני פסחיס מריש וראיה ♦ תלמידו שהוא י״״א פלוני החיה
 ור ר׳״ה יהני נחו קמיה יתביה דאמר היכא י״ו. חולין תו׳ וכ״כ ) רבו ( רבי־ קמיה •חייא ורני חייא דרכי אחורי רנ א״״יתינ ^״ו

ה;ה_קטן מסף ף ל * ר״ לפני כתלמיד משמע שמואל קמיה
 החנונא יזרג

תו3<
. שבא רנותינו אמי . . . . . . • , ,

 כתבי גיטין נריש ונתר : רנו היה הונא 3ר כי הונא 3ר קמיה אני״ ר״ יתיב א׳ ק״״נ ב׳״ק הונא א*׳ר ד״ה א״ י״״ד חולין תו״ ועי׳״י
 יתיב הוי ולא ירמיה חר' גחל היה דאותו (ע״״ש) כגמרא שמוזכר הוכא 3ר זה שאין פר״׳ת * ירמיה דרכי קמיה יתיג הונא רג

 אמר רנו ירמיה ר״ דהיה אף הרי כן אומר אתה רני זירא ר״ וא״ל זירא רני קחיה ירמיה רני יתיב סע״נ פ״א נמנחות אכן : י־חיה
שאוחד כ״מ ס״ג ע׳׳ז תו״ מ״ש אכתוב ואגב : ירמיה א״ר זירא א״ר ח״ ופסחיס * ז׳ דף ונשנת • תלמידו זירא ר״ החיה 3י!זי

 המי רב קחיה יוסף רב יתיב ב נ ד שנתפתת נערה פ׳ ובתו׳ * רבו לפני כתלמיד משמע שמואל 1
 א̂צ • יוסף רב של חנירו שהיה חסדא רב תלמיד המנונא חשמעדרב כ״ח ונקדושין * המנונא

 וק ♦ אחי רבי תלמיד היה אנא ר״ משמע ♦ אמי דרני קחיה אנא ר״ יתיב הוי א׳ ל״״ד ח״״ה פ׳
ר אחי ול׳״ר כהנא לרג 3ר דקרי קט״״ו חניות נה״ דאשכחן ואור״י אנא ר״ היינו : שבא״י ־•בותינו

 עכ״ל הוו המנונא 3ר ״3 אצ״ל
 ח׳״ז הנשגעיס כל פ״3 הא

: תלמידיו שהיו אע׳״ג רנוהינו

 ס״פt 3 א״ וקמ״א ע״א' י״ ושנת * זירא רני קתיה ירמיה רני יתיג סע״נ פ״א ונתנחות■ ♦ זירא רני ירמיה רני נעא א״ ע״א
 דנית חד משוס זירא א״ר טומנין נמה פ׳3ו ♦ ינאי מר׳ נעא זירא רני נ״ קנ״א ונשנת ♦ זירא א״ר ינאי א״ר ד״נ וערגה 3לול
י נ  ונהו״ ♦ דרא רני של חנירו ירמיה רני א״ י״ג חולין וכתו״ זירא דר״ רנו יוהכן ורני ♦ רט׳יויזנן של ו3ר היה ינאי י3ור ״ יראי י

ל גדול זירא י3ר ״3 י״א גיטיו  אותה3 הס שויס פלוני אמר פלוני אחר כשאומר ♦ אחר דל3ה חורי פ״י ש״י 3פה : ^מיה מ
ך׳ למפרע דהקורא מההיא ראיה יא3ומ ♦ ס״ל ®ני'לא משוס כמאומר אנל • ♦ סנרא  דרכיה הא דידיה הא אחר רע׳׳א) (
 שניהס סתס מ נ3 הא הכי דקאמר הוא קושיא משוס דהתס ♦ אמינא חסתפינא לא יאי "ע3רא משוס יהודה א״ר דתכיא

̂ין3 דהתו ♦ פן אמי לרנו אי7וו3 מר שקראו המצא אס לומר לעיזני דעתי3 עלה הנה : עכ״ל ־«ןין  רבה נתנו 3 ע ל ק חול
עירב? תו3ו 5 ל עפ אחר ומר אותר היה אלא * אמרת נאת אומר היה לא חסדא 3לר חתר היה א3ר דאלו * גרסי״

? ק ב זנח'ס3 ה3ר לגנרא חד אניי לתלמ?ו יוסף רג דאמר דאשכחן א?ג/ מירו א3לר מר אניי ^ומר היה שלא גרסי״ רנה א׳ ל
p7 נ



ד המחבר הגאון הרב הקדמת
 אפה ולא עשיתו אתה אף לרבי חייא רגי מדאמר ״3 י״ד נידה ובתו׳ : אחר הכין שלא מה אניי שהכין התם *שאני-ש״נ
 מר שכ אמר ולא אתה שכ אל7 לר״ע היה חכר תלמיד עזאי כן דאמר שמת מי כה׳ כמו לרכי ♦ היה חכר שתלמיד ש״מ רכ״י

 ♦ זירא דרכי אחורי יוסף ורכ ורכה ♦ א׳ נ״ד יומא ♦ כ׳ ז.׳ מעילה עולא אחר רכה אמר מצינו דהא סתירה יש לזה גס : עכ״ל
 ♦ קשיא לדידך לעולא רכה א״ל כ׳ צ״ג כהסחיס ומצינו ♦ דרכה רכו היה דעולא מוכח הרי ♦ כ׳ ל״ז כ״ש ה׳ דעולא המיה זירא ורכי
/ המצניע כתו׳ כדאי׳ לרכא תלמיד היה ההא דמסייעלךורכ תניא לרכא ההא רכ לי׳ אמר כ׳ ג׳ וכעירכין : השיא למר אמר ולא  צ
 לא ואת לרכה אכיי א״ל סע״כ ד׳ וכ״מ ♦ ׳ קשיא לדידך לרכה אכיי א״ל כ׳ מ״ע שהוציאן מי וכה׳ ; א׳ ך״ו7 פסין ה׳ ורש״י ♦ א׳

 ד״ג כממא מר לתלמידו אמר דרכו להיהך אפילו ומצינו * תסכרא לא ומר ״ קשיא למר אמר ולא רכה תלמיד היה ואכיי ♦ תסכרא
 מטוגך רכ״י א״ל כו' לעולא רכה איתיכיה סע״כ דקל״א הזרוע וכה׳ ♦ יוחנן רכי תלמיד היה ור״ל יליף מהיכא מ״ר לר״ל יוחנן א״ר סע״כ

 דרכא רכו שהיה כ״ש חסדא דרכ רכו עולא אס והרי * כ׳ ל״ח כרכות עילא וחנו רכותינו אמר ור״ח דרכא רכו חסדא רכ והרי כו׳
 גמורים צדיקי א״לתרוייהו כו׳ וח״א כו׳ כחלמאי אקרינן אמר חד רכא קחי דקיימו תלמידי תרי הני דל״א כשס ה׳ וכסוטה : רכי וא״ל
 שלא אף גס ♦ רכו שהוא ♦ מ״ר שקראו מכח ־ראיה שאין הרי ♦ מ״ר לתלמידיו קרי הרי י מיראה ומ״ר מאהכה מ״ר * אתס
 כדאי• חזקיה תלמיד היה יוחנן דרכי מצינו אכל ♦ תלמידו היה לא יחד דהליגי היכי נראה היה הסברא מצד הכה : הוא רכו מ״ר קראו

ט• וחגיגה כ׳ נ״ו זכחיס ״ דהליגי וחצינו ♦ סע״כ כ״ג מנחות ובתו׳ א׳ מ״ד סוכה ובתו׳ א׳ כ״ד פסק וכה׳ ב׳ קי״ב קשריס אלו
על מקומות ^-------^........................״-----------"י --------------------^

אע״ג סע״ב

V
כה
 א

אביו
 ככמה חלק הקדוש רבינו מצינו שכן רכו על והוראה כפסק לחלוק לתלמיד שמותר שכתב סרל״ח כפסקיו מהראי׳ וע״ת ♦ ׳

 (ד״ד ב״מ ובתו׳ ♦ מובהק רכו שהי׳ רכה על חולק ורכא הנשיא) יהודה רכי כמקומות מ״ש (עי״י רשכ״ג רכו ועל ׳!׳כיו
 רשכ״ג עס רכי הליג כשער אדוקיס כ״כ ♦ שמצינו כמו קודס והוזכר עמו שחולק מה לחוש אין ר״ע תלמיד אליעזר כן שמעון דרבי
 J והליגי אלעזר ר׳ של רכו יוחנן ר׳ הרי כו׳ אמר חד אלעזר ור׳ יוחנן ר׳ הליגי כ׳ דל״ז ובשבועות ע״ש זה על לעיל כתבתי וככר אביו
̂גדול בוודאי תכירו א״ל מקדיס אס נראה עוד  הגמרא דרך אין ׳3 י״ח קדושין כתו׳ : רכו שהוא לפי שהקדמוו או כשניס מחט שהי̂ה

 שמזכירו שהוא אלעזר ר׳ גרסי׳ והתס ♦ ר"מ אחר מזכירו שהוא אלעזר ר׳ ה״ג רע״ב די״ו ב״ק ובתו׳ ♦ ו3ר ר״א לדברי ר״ע להקדיס
 ך׳׳ג ״מ3 ה׳ ובתו׳ ♦ בתריה אכיי מדאיירי רכא ולא גרסי׳רכה א׳ גיטיןך״ו ובתו׳ י כיוד אליעזר ר׳ שלר״ענקרא דרכו ♦ ״ע

וכתו״ ♦ אכיי להני שמזכירו גרסי׳ רכה 3סע״ ד״ע כ״ג ה׳ שבת וכתו׳ ♦ בתריה אכיי דעני גרסי׳ רכה א׳ 3״p סנהדרין נתו׳
ר קודס

״ I . ״ . 1 ̂ - סנהדרין ובתו׳ : ׳3
ש וב : אשי רג כולד רכא שמת דכיוס אשי רב אחר רכא דכרי קובע היה לא ס דהש דלעיל בתירוצו אשי 3ר מוחקין יש ב׳ ד״ה שבועות

 סתירה יש לזה גס אך : אכא ר׳ וע׳ עש״כ היו סתמא אנא ר׳ ב׳ אלחא אכא ר׳ קודס אכיי דברי אשי 3ר מדקכע דהוריות רה״ק כ״ש
 שהזכיר כמה לחוש ואץ סע״כ ס״ה ישמעאל ר׳ ה׳ מנחות ובתו׳ )תלמידו ( תסדא 3ר אחר שאומר אעה״י גרסי׳ רכה א׳ ק״ו מנחות כתו׳
 של תכירו היה יסודה שרבי אף * יהודה כר׳ יוסי ר׳ כתר יוסי דר' חלתיה תני נחי דהכי כתראי תנאי כתר כתירא ן3 יהודה רכי את
 פרנש יעמד יוס ל׳ עד דכתובות רה״ז כתוספתא : לאכיו קודס וכנו ♦ לרבו תלמיד שמקדיס דמצינו וע״ל : דל״כ כהא״ד יוסי• דכי

 למה טעמים וכמת טוכא לו שקדס לר״י ר״מ את הקדיס ♦ יוצא כ׳ יקייס א׳ חודש כישראל אומר יהושע רכי ♦ דר״ח ג״ה וככהנת
̂ 3א כה (שמדבר לאכרזתא קודס רכא) ממנו (שמדכר דאדרכתא משוס ורבה לאביי רבא הקדיס ל״הע״כ כתו׳כ״ח המאוחר מקמס
 כדי אומר יהושע רכי • הכוס מזיגת כדי אומר אליעזר רכי ̂;שמעאל רכי דברי דקל הקפת כדי סתירה שיעור ד״א וכסועה ורכה)

 P בגמרא ושס ♦ סמוךעכ״ל ושהיי' אכילה דסדר י״ל מיהו ״ ור״י דר״א למלתיה ישמעאל לרבי מקדיס לחה תימא וכתו׳ ♦ לשתותו
 כסדר שסדרם רנו לר״ע עזאי כן את הקדיס התו׳ כתבו ♦ לגוחעה כדי אומר ר״ע ♦ ביצה לצלות כדי קתירא שיעור אומר עזאי

 *• כו׳ ישינות וא׳ הדשות א׳ גרסאות כחלופי ישיניס כתו׳ וע״ש ע״ב ך׳ בכתוכות התו׳ כתכו לזה ודומה : לגומעה קודס צליי׳ המציאות
 לכעולות קודס וכתולות ♦ לנשואין קודס ואירוסין ״ ואח״כישן חדש הוא שהחילה לפי המציאות) (כסדר החילה פשוט שא'נו נקוט

 דכתיבחרב תכואה לו כהמון ללמוד האוהב כל אחר אשי 3ר ע״א ד״י דמכות כפ״כ רשי׳ לב רוחב תכין וכזה ; מש״ש כסוגיות ע״ל : כו׳
 גרסי׳ אשי רכ3 רשי׳ כתב ♦ חכולס יותר מתלמידי כי כו׳ תכואה לו ביומון לצמד האוהב כל אמר רכינא ♦ כד כד העוסקיס הכדיס על

 רב דכרי הסדרן הקדיס לחה שקשה לפי כוונתו : ללמד רכינא ללמוד אשי 3ר סימן כגמרא וכן ♦ ללמד גרסינן וכדרכינא • ללמוד
 כי כתוב לזה * אשי 3ר לדברי רכיכא דברי לההדיס להסדרן ה״ל וא״כ כסמוך שאכתוב כמו מיניה קשיש רכינא דהא רכינא לדכרי אשי
 כחדא״ג וראיתי : המציאות כסדר וסידר לאחריס מלמד ואח״ר לומד כתחילה המציאות וסדר * ללמד ורכינא ללמוד הוא אשי רב דכרי
 כ״הי״ כדאיתא רכא כשמת נולד אשי ורב רכא כזמן שהיה רבינא חצינו הא וקשה ♦ עכ'^ רכינא מן קשיש הוי אשי רב ז״ל דפ״ו בכ״מ

 '♦ ושני אהדדי חעילותא מילי רמי דרכא כהחומא גבן הוית לא )רכא תלמיד ( ההא לרב רכינא אמר כ׳ ד״כ בזכחיס דאי׳ * יויזסיו
̂היה  לבעל דס״ל וצ״ל * חרכינא קשיש אשי 3דר חדא״ג כתב איך קשה א״כ * לרנא רכינא א״ל דמ״ו וכהא״ט ♦ דע״ו קורא וככ̂׳

 אין ♦ רכינא דברי על חשיב יוסף 3ר מ״ח חולין תו׳ מ״ש עה״י * רבא כזמן שהיה ינא3ר זה אין אשי רב בזמן שהיה דרכינא חדא״ג
 ♦ מכריז גילמא אחר רכינא א׳ כ״ח מציאות אלו כה׳ וכן הרא״ש שס וכתב * דבריו על משיב יוסף חדרב אשי רב של הכירו רבינא זה

 רעי״ג דס״ג קצ״ג ל״ת סח״ג וכ״י • עכ״ל שלו חכר תלמיד רכינא שהיה אשי רב נילד רבא שמת דוס לרבא רבינא את והקדיס כו׳ אתר רכא
 כי תראה היטיב כשתעיין אכל 5 הקדמון רכינו הוא רכא כימי רבינא ואותו ״ חרבינא קשיש שהיה אשי רב דברי הסדרן הקדיס דלכן י״ל א״כ

 רכינא יתיב א׳ דל״ח ושס ״ מאי הלכתא א3לר רכינא חרfי ב׳ דצ״ג א״ע בה׳ דתי׳ ♦ רגא כזמן גס היה אשי רב של חבירו רבינא
 וככ״ש ברורות ראיות רכינא ע״ל סע״א י״ד ״ק33ו ♦ דרכא משחיה אמר י״ד ושס לרכא איתיכיה כ׳ י״ב פ״ק וכפסחיס ♦ רבא קחיה

 תכירו רכינא זה שאין נראה כ״ח מציאות וכאלו • לדכא רבינא א״ל הדין וכס״הכגחר ט״ו קורא היה ובה׳ ♦ כפא״טח״ו אשכחן דצ״בב׳
 של חכירו יצחק בר רבא אלא ♦ מ3א של חכירו חחא כר יוסף כרב רכא לאו הנ״ל דרבא עי״ל • רכא שחת כיוס שנולד אשי רב של

 כי תראה וכל״ז : ל עכ שס כדמוכח אכיי של תכירו היינו א3לר רביכא א״ל הדין כגמר בס״ה מיהו י ע״ע בה׳ כהדיא כדמוכח רבינא
 דרכא קחיה 3ויתי רבא אחר שאחר רכינא כי ברור ולדעתי ש 3 כעל וטעה ע״ש הקדמון רניכא של חכירו היה ע״ע כה׳ יצחק כר׳ א3ר

 היה ואלו דרדקי רכא להן וקרא ע״ש דרכא קמיה יתיכי כוזי בר תמא ור׳ רכינא דט״ז דכ״ב וכה״ק ככלליס כנ״ל רכא תלמד שהיה נראה
 דנראהשקדס ♦ דבריו על יוסף רב שהשיב רכינא שזהו לומר וא״א וק״ל דרדקי רבא ליה קרי היה לא־ הקדמון רכיכא רבא שבדור רכינא

 דלא אשי מרב קשיש ורכינא ♦ רכא כשמת כולד אשי ורב אשי 3ר של חכירו היה רבא תלמיד דרכיכא אע״כ * רכא של רכו יוסף לרב
 שאחר דדכיכא וכה״ע כש״י מפורש כתוב מצאתי ואח״כ : היטיב דוק ♦ דמכות־הנ״ל בהרשי' דבריי וצדקו ♦ קשיש אשי דרב כחדא״ג

 לה מתקיף כו׳ אכיי לה מתקיף א׳ ך״כ בחכות וצ״ע : כנ״ל מוכרח ולדעתי י אמרו לא וראיה וטעם ♦ אשי רב של תכירו הוא ■לדכא
 היוציאמז כסדר שסדר הנ״ל ועה״י 5 כצ|גןוך שאכתוב העעמיס חן הוא ואולי ♦ לרכיכא אשי 3ר הקדיס כו׳ רכינא לה מתקיף הו׳ אשי 3ר

 • ר״ ♦ מיתה זו אחר יצחק בר רב,נחמן ♦ תורה זו אומר נתן רכי ♦ אשה זו מצוא לעת חנינא א״ר א׳ ח׳ ה״ק־דברכות כמ״ש תכין
ן י3ר מיתות אחר כראש וישב רבי תלמיד שהיה חנינא ר׳ את הקדיס ♦ קבורה זו אמר יוחנן ת נ  של אכיו רשכ״ג כימי אכ״ד שהיה ^

ר כמן בתו' הכ״ל ועצ״י ♦ הרכה שקדמי יוחנן לר׳ רכא תלמיד שהיה יצחק כר נתחן 3זר * רלי ד  כוש̂י תחילה ♦ המציאות כסדר ^
 ולפי * הכסא כית זו אמר וטרא4דמ טעס צריך אך ♦ קבורה ואח״־כ * מיתה ואח״כ * כדאי׳ טר^ה3 תורה ללמוד כך ואחר אשה
שי׳ מכולהו עדיפא זוטרא דחר הא כמערכא אמרי התס דאמר וי״ל ♦ להקדימו ה״ל המציאות סדר  לחפור יכולין שאין כבכל דווקא *•
ה״י המקומות בכל שייכי׳ הנך ־כל כי ♦ הקדימו לא כבכל כ״א שייך שאין לפי ע״כ ♦ הכסא בית ^דע  כשסולן״ בסמוך שאכתוב מה ד
 ♦ עיקר הוא בסוף שהוא דעה אותו כי להודות המאוחר להקדים הסדרן שדרך אחר טעס : ןק״ל • קדךן עיקר שהוא דמה

״.1 ד״ל וסכת ״ הע״נ ד״ז וכרכות ב״^J כת״ש זעפי״זאבץ : באריכות כתבתי ג׳ תועלת ע״ל • חגיח דברי על מוסיף אחד שכל או
אלהיס



המחבר הגאון חרב הקדמת

 לזה לצוות אלא גנרא לא כולו עולס כל אומר עזאי ן3 שמעון רט * כולו עולם כל כנגד שקול;ה זר
: קטרו רי7ר על מוסיף א״ שכל לסי אלא * הרנה להס שקדם עזאי בן לר״ש כהנא בר אבא ור״ ר״א

 ינאי• ר״ דברי הביא לא והרי״ף) ( עליה דפליג לאשמועינן ינאי דר״ מימרא בקד אלעזר ר״ דברי אשי רב *
יוקנו ור״ יוקנן רט תלמיד ר״א כי בזה) מ״ש (ע״ל ינאי ר״ של בדורו היה שלא לסי אומר אלעזר ורבי ר

 בשטל נברא*אלא' לא כולו עולם כל הקב״ה אמר אלעזר ר״ אמר אדם כל זה כי מאי ♦ אדם כל זה כי שמור מצותיו ואת ירא אלהיס
 לזה לצוות אייא נברא לא כולו עולס b אומר עזאי ן3 שמעון רבי * כולו עולם כל כנגד זה שקול אחר כהנא בר אבא רט • :ה

' ׳" (את הקדים הרי ♦ עכ״ל ״ ׳ ׳ ׳ ’ ־'■ י ׳ '
קמך דקדושין םס׳״ק *אשר״י
יוקנו ור' יוקנן רבי תצמיד ק ר כי כזה^ 1׳ מ כ ’«v׳ ; -w׳ !ע׳!; ;עי ;׳n אחר דלא והא א) כר והוהק
̂י רבי הלמיד  בקולץ אי״ ג״ד ס״ג דף י״ב סי״ רלב״ק כתב : באשר״י ע״ש ר״ע בשיטת שאזל לסי רבו נגד כתלמיד דהסק והא ♦ יט
 ר״י אסיקו ועלה קייא דרבי עליה נאמר ראשונים בימים גם דן שאותו י״ל כו״ לרבא ט<בא קדמאי ל ור יותנן דרבי אע״ג דמ׳״ה לא״ט
 כדאשכיזן המאחר בזה שקדמו מי שם נודע שלא ואסשר מסורש מסיו יצא הדבר להיות דרבא מימרא הקדים התלמוד ומסדר שמעתא ור״ל
̂א  דקוליו בפ״ק אשי רב דחקשה מה דחתרצי ורבא ואביי * דקי״ג קרש בס״ כדאיתא לרבא טוגא קדם דר״א אע״ג לרבא דמקשה .ר

 נראה היה לכאורה כו״ עלחא דקלשא האידנא רבא ח״ש על א״ דס״ד דהוריות בסס״ג ב״ש ובספר : עכ״ל טובא בתראה דהוי צע״ג
 * בעליהם ובמכיר אר״ס ע״ב) (ד״ך דע״ז סס״ק כה״ג מצאתי אמנם ♦ ספא רב תלמידו אדברי דבריו יקבעו דאיך רבא ז^ג
 דרג אע״ג אשי רב על הגמרא שהקשה מה על תית אטי שעושה דל״א אקין ד״ בס״ חצינו מזו וגדולה כו״ דקתני נמי דיקא רבא צמר
 והוצרד אשי רב דברי ידע אביי דגם וודאי אלא הרואה) בס״ כדאיתא רבא קודם חת (ואטי רבא שחת יום דנולד אטי את ראה לא אשי

*י בעי קשה אך ״ עלחא דקלשא האידנא ואמר * חר״ס שמעם שהוא בלי ר׳׳ס תלמידו דברי ידע דרבא י׳יל ה״נ ♦ לתרן לו

תשובה י״ת כלל המתיז נתיב ש״י נתב : עכ״ל כן סידר והתלמוד ♦ לתרץ לו והוצרך אשי רב דברי ידע אטי דגם וודאי אלא  
. אמורא אותו סברת הביאו הישיבה שבני ותירן ♦ בימיו היה ולא ראוהו שלא אקר לאמורא שהקשו מה מתרק האמורא דלסעמים לגאון  

̂׳ס (עי״״י • הס שהקשו למה השיב והרב עליה והקשו רק לפני ע״ג ר״י נזיר ובתו״ 5 א״ דצ״ד זרעים בהקדמת קדשים בש  
̂ס הוזכר יק ב רמי על רבא דהקשה משום אלא מעולם רבא וכה״ג * בשמו ה̂ש  p * רבא בשם ס הש שתירן התירוצים כל תי לא 

̂בהתולץ כקן ̂ס אלא שמואל מדברי זה אין א ה דס שבועות ובתו :  ̂ל מקומות בכמה יש וכן אליביה כן מפרש הש ג”ובב * ע̂נ Jאנ
לא רב אבל * רב דברי שקיצר הוא גמרא סרשב׳״ם יוסף כרב אחרי חסתברא א״ל משחעתיה מר הדך לרב כהנא רב אמר א א דנ  

̂יוסף את הזכיר הנשיא יהודה רט בן ר״ג דהוא משמע ס״ל כר״ח וב״ד ר״ג ב״ ה״ קולין ובתו׳ : עכ״ל דורות ה3ל;הר קדם שהרי ר̂ב  
♦ ר אקר שהיה ̂ל וקשה מ / בהדיא לפרושי דה ס״ל(הא כר״מ וב״ד ר״ג דאחר והא דיבנה ר״ג דהוא י״ל ע״כ הנשיא ר״י בן ר  
והקשה ♦ כר״מ הלכה אומר מנסיא בן ר״ש דכ״ז א"צ בס״ לזה דוגמא : עכ״ל בהדיא הכי ל ס מ דר משוס מ) לר קדם דיבנה ר^ג  
ח״א ובסוכה * לו קדס ור״י דרבי אליבא ר״י הא דט״ו ובתמורה : עכ״ל ר״ת בשיטת אמר אלא * לויניה קשיש הא  

. רע״ב ל״ק מערגין בכל בתו״ : בימיו הוא גס דרש אקריו דורש תלמידיו מתלמיד שהיה ר̂*י י פרש אמרה י ר בשיטת ז ריב א הע  

. תקלה הברייתא הביא דרגה משוס לטעמיה דנקט קושיא זו ואין • כו' לטעמיה רבה אמר האיך היא ברייתא דאי דתניא תיבת יווקק  
דאמרעלחילתא תדע י וע T . היתה שלא לפי יהודה דרב מילתא דקאמר והא היא ברייתא ברגלו דאמר בתו״ ושם ג המדרש לבית
.7 ׳5ג ג עכ״ל קתני ברייתא דר״י וודאי אלא ♦ תלמידו יהודה דרג מילתא שמואל מפרש והיכי פת ובאותו שמואל ̂דאמר יהודה רב  

רב תלמיד רבה ועוד ♦ למשנה סיוע אמוראים דברי להביא הגמרא לשון זה שאין גרסינן רב רשי' כתב רבה אמר וכן א ע ד מ המפקיד  
< דגרסינן כתבו והתו׳ • קסדא דרב רבו שהיה • רב אמר גרסי״ וודאי אלא ♦ דתלחידו משמיה הסדא רב אחר ואיך זסדא  
. דצ״א ג״ה פ׳ בקולין ג על׳ל יזסדא כרב ופסק רבה לפני בא בזה כיוצא שמעשה מביא שהגמרא אלא הוא הסדא רב מדברי ו<̂א רבה  
- והקשה * כו״ בעבורו זרקה בעבורו הבאה שחש יצקק א״ר • לבדו זרקה לו השמש לו ויזרק כתיב יהושיע ורבי ר״ג את ע ר שאל  

תירוצו ע״ש לי״ אמרו שם ואמר • ור״י לר״ג ר״ע ששאל בכריתות שמצינו כמו ור״י ר״ג השיבו לא למה ג' דל״א ויצא קייס שנות  
. מה יריכך קחוקי דכתיב שוק5 התלידדיס ישנו שלא גזר רבי דט״ז מגלקין פ׳ דמ״ק בפ״ג תבין ובזה : ניקא הנ״ל לפי אבל ״ בדנתק  

דכתיג א״ל הט עבדת מ״׳ט וא״ל רבי ואקפד בשוק בב״ק ולרבה לרב אקיו גני ל״ב ושנה קייא רבי יצא ♦ בסתר ד״ת אף בסתר ירך  
עליו מכרזת התורה בפנים בתורה העוסק כל רבא דאחר כדרבא תרונה בקוץ קכמות כו״ שנית״ לא קרית״ אס א׳״ל תרונה בקוץ הכמות  

. קק את רבי שאל ב' דכ״ק העיר בני פ׳3 וכן : ניקא הנ״׳ל ועפ״״י • דורות כמה אקריו שהיה נדרבא רט יאתר איך וקשה * נ  
קדם ריב״׳ק הא וק״ ״ כ̂י להסתכל אסור ארשב״׳י יוקנן רבי דאחר רשע אדם במדות נסתכלהי לא א״״ל יחים הארכהא במה ריב״׳ק  

ר״א והא כו״ רבא ואחר כו״ ר׳״א ואמר כו״ ממאי לשמואל כהנא רב א״״ל ב״ דק״״ב קליצה חצות ובס״ : ניקא הנ״״ל יוקנןועפ״׳י לרבי  
. לא יוסף א״״ר דנין ולא דן לא מלך א״ די׳״ט בסנהדרין : כנ״ל צ״״ל ע״״כ רבא את ראה ולא מתלמידו ראי״ חטא ואיך היה שמואל תלמיד  

אי קאי היכא יוסף רב בכ״״מ וה׳״ק ♦ המלך דנאי מעשה משוס דנין לא ישראל ומלכי ודנין דן ב״ד תלכי אבל ישראל מלכי אלא שנו  
דינאי כמעשה ידונו שלא זו תקנה עשו והב״ד א״ אבית דקא ותי״ ב״ל מלכי היה לא ב״ בית אי המלך ינאי היה לא עדיין ראשון בבית  

ב״ ד״ז דב״ב ופ״ק : עכ״ל רבי אקר רב זמן היה שר״ס אעפ״י חעשסדר״ס משוס ארחית חטה על תשב אל לבניו צוה דרבי כמ״ש  
לא רבא הרי כז׳ חומה אבי רבא בדדריש סבר ור״ל כו׳ קומה אני כתיב ליה אחרת לא ח״ט א״ל כו״ אספרם כתיב ר״ל א״ל כו״ נשיאה ר״י  

בכי כשהספידו ב' כ״ק ובמ״ק : כן ה״ה פי׳ שרבא מפורסם שהיה גלרבא כתב שהסדרן אלא כן דרש נמי שר״ל אלא ר״ל את ראה  
ור״ע קראכו״ דהאי תרגום אלמלא יוסף ב ר ואמר כו״ הדריחן כמספד בירושלים המספד יגדל ההוא ׳ביום ואמר ר״ע נענה ישמעאל רבי  

, סתכוני קזיתס״ ברבה תמצא וכן : נהור סגי שהיה בתרגום שבקי מפורסם היה שד״י דבריי הביא שהסדרן אלא ♦ טובא לר״י קדם  
וישב ודרש יוסי רבי * כו״ ע״א כו״ אשא בבי אקיכו ר״מ של דרשתו ומסיים כו״ רשב״ב קומי בעין כו׳ א״ ונביא דרש ר״מ ב״ גדט״ו  
א״ נר שהדליק כו״ ק״ו דבריס והלא יוסי רבי דרשות ומסיים א׳ נר מדליק שהיה כו״ דין מת יוקנן רבי קומי בעין קבריא כו״ ה״ ארון  

, רב ואחר רע״א ד״ז פ״ק בהוריות ♦ כנ״ל עכ״ל אלא האקרוניס שדרשו מה הקדמונים דרשו איך בזה כיוצא שם דרשות שאר כל וכן  
בס״פ אמרה תנא שהוא יהושע רט הא ב״א אדא ברב זה תלה למה ב״ש והקשה ♦ נוראים אתם במארה קרא מאי אהבה בר אדא  

ח/י רב טה אמרי א״ פ״ז ובזבקיס : כב״ל המדרש לבית תקילה הברייתא הביא דהוא דאפשר הנ״ל ועפ״י ♦ עכ״ל הבתים קזקת  
ח״ט זה בלשון קבעה והש׳״ס טעמו ולי״ אמרה כמי ר״ה גס שמא תלמידו ור״ת ר״ה הוא רב ט״ דאחרי אעפ״י תו״ כתבו קסדא  

אמר כז״ אומר רשב״ג רב דברי א״ דל״ב דעירובין בפ״ב : כסדרן שלא והדורות לרבו  T ותלמ לאב  J מ־־הב5ד מקדים ולפעמים ♦ דר״ת  
נתקכס אק״כ י היה רבו שאביו אעפ״י שס כתבתי רבי עי״י ♦ הוי ב׳יג ר״ש של בנו רבי פרש״י אבא מדברי דבריי נראין רבי  
̂ג רבי לגרי ״3 דתענית בפ״ק וכן • יותר רט קמא ר״ לאביו אושעיא רבי את הקדים א״ נ״ט בק״ה ובתו״ : אומר רשבי  

אי גדול שהיה ♦ גמתלוקת ^ ר ת בזה חש״׳ש ע״ל : קודם והוזכר עמו והולק ר״ע תלמיד רשב״א ב״ ״ד7 ג״מ ובתו״ : יו  
בה״ק ״ רבס לפני בתקלה נזכרים והתלמידים רבס על קולקין תלמידים במשנה חצינו לימודם לשון ובכריתות  

®) כו׳ עצמות רובע בש״א דעדות זזה לא ראשונה משנה ואפי״ה בזקנותו בו הזי ושוב בילדותו תחילה חרבם כך קבלו דתלחידיס וה  
- מרחוק משיראה אומרים אקרים • לערוד קמיר בין רע״א י לכלב זאב בין חשיכיר *רמ"א11ס| פ״ק ברכות ; עכ״ל יומקומה  
. בשבת • אמר יצקק בר נחמן רב אמר ר״ל * אמר רבב״ת אמר רבא א״ ס״ב הרואה 'בפ״ ♦ רט לר״ע ר״מ את הקדים ד׳׳א  

ל רע״א מ״ אומר ר״ע נו' דמ״א ב״ כ״ק / תלמיד ור״ח ר״ע של רבו שהיה לר״ט ר״מ הקדס י יומי מ ד״י ב״מ פ׳ שס * ר  
אמר



ה המחבר הגאון הרב הקדמת
 ונע״ 5 מרי נן רצי'וחנן עמד כו׳ אומר טרפון רגל ’כו אומד כרוקה גן יוחנן רגי סל נצו יפאעאל דכי פו׳ אמר ישמעאל רני “איל!

I ע״ש לר״ע ראג״ע שמקדים ומה ״ מראג״ע קשיש ישמעאל ור׳ י אומר ר״ע כו׳ אומר ישמעאל ר׳ ראג׳ע דגרי א׳ דה״ו ר׳׳ע
ר* * מסה זו אמר נלחא יצחק ר׳ ' כחמין ורגלים ידים רחיצת אמר יוחנן ר׳ מרחז זו ירמיה א״ר סוכה נשיתי כ׳ ל׳ה כ״ח וכה׳
 ר״ל כו׳ אמר יהודה דרג כריה יצחק רג א׳ דכ״א כ״מ כה׳ : נשתנה הגי׳ וכאשר״י ’ יוחנן לר׳ ירמיה ר׳ הקדים כו׳ אחר אכא
 : מתנו קדמון שהיה ר״א לפני ר״מ נזכר כמחס אשה תצא לא כמשנה אשה כמה כה׳ : לר״ל נר״י ר״י הקדים ♦ כ״ח ארג כו׳ אמר

 ראה * אמר פפא 3ר * אמר עוקכא מר ♦ אמר חקדא רג * אמר אכיי כו׳ רנא אמר לידתן כשעת מ״ש א׳ נ"כ כ״מ כ׳3
ויעואחר א׳ פו׳ נהמה כמה פ׳3 : הל״ל פפא רג ♦ ורכא אכיי * חסדא רג ♦ עוקכא מר תחילה כסדרן שלא דורות ערכוג
יוחנן ר׳ * אמר עולא מ״ט סע״ג נ״ה פ״ה כעירוכין : ור״י ר״ח של ו3ר ור״ע ♦ אומר יוסי רכי אומר ר״ע רי״א רמ״א היצע
רכי * אומר עקכיה כן חנניא רכי * אומר נתן רכי * אומר רבי ע״א דצ״ג שהיה מי פ׳ פסחים : יוחנן ר׳ תלמיד *ועולא * אייר

 כע״פק״יא׳רא״א-רכי ♦ תלמידו יהודה רג ♦ אמר יוחנן רני יהודה רג אמר ד׳׳ח ושם : לרגי קודם נתן ורני לכולם קלס חנניא
 אומר פרטא ן3 ר״א ♦ אומר י3ר 3רע״ קי״ט שם : אומר הגלילי יוסי ר׳ אומר ר״ע אומר ראכ״ע אומר המודעי ר״א אומר יהודה

 ע״א צ״ג יכמות והתו׳ * כו׳ אומר ר״ש3 ״י3רא אומר ר״א • אומר ר״מ י אומר ר״ש 3רע״ ד״ז כר״ה : קדמו פרטא ן3 ור״א פי׳
 אומר יוסי י3ר ׳3 כ״ה ביומא * אומר יוחנן רכי ״ אומר יוסף י3ר ♦ אומר רני 3נ״ ונד׳ ראכ״י עי״י ראכ״י תלמיד ר״מ כתכו ב׳

 עולא ב׳ נ״ט שם ; דוסא י3לר יהודה רכי הקדים סע״ג וך״ג ׳3 3י״ שם : יוסי רני של ו3ר ור״ע אימר הגלילי יוסי ר׳ אומר ר״ע
 חסדא 3לר אשי 3ר הקדים א׳ י״נ סוכה : רשנ״י שהוא לר״ש אפילו עולא את הקדם * אמר יוחנן י3ר * אחר ר״ש * אמי
פ׳ נסוטה : יוחנן י3לר כהנא 3ר הקדים א׳ נ״ח ״ק3 : אומר ר״ש אמרי ינאי רכי דני כ״ח שם : הקדמון אשי 3ר הוא אולי
יעקב ד3 אחא רג • אומר ינאי רני * אומר נחמני ׳3 שמואל רני )אלעזר רני ונע״י ( אומר אליעזר רני א׳ דכ״נ נועל היה

 אומרים אחרים אומר יוסף נן יונתן רכי אומר עזאי ן3 וחכ״א )יהושע ̂ורני אליעזר רני וכעי ( רמ״א ושם מוסיף שכ״א דוק אומר
והרי • כו׳ מצוה אומר נתן רני כו׳ שנ׳ שלום כדרכי לשנות מותר נר״ש אלעזר רני נשם אילעאי א״ך דס״ק הכעי׳ פ׳ גיכמות

אכן * נתן לרד נ״ש ר״א את הקדים ואיך ״ נמקומו עי״י רשנ״ג אניו ושל רד של רנו נתן ורני היה דרכי חדרו כר״ש ר״א
 נ״ב זכחים : עזאי לנן רד הקדם נ׳ פ״ד שם 1 מצוה אתר והוא מותר שאחר ראנ״ש דנרי על לומר שמוסיף לפי הנ״ל עכ״י

 לר״י רד שהקדים וצ״ע ♦ פו׳ מי ותה עקינא א״ר '0 ק״ו ישמעאל א״ר רד דנרי ליסוד דמיס מתן שטעון י״כ פר על לימוד א׳
ליישב תראה או רד כקרא דר״ג היוחסין 3דכת טרפון רד ועי״י * רד דנרי עי משיב ישמעאל רד כאלו דנראה לעוד ♦ ור׳יע
לרב פפא רב דברי הקדים נ׳ דכ״ט פ״נ תמיד : אומר שמוע ן3 ר״א ♦ אומר נר״ש ר״א א׳ נ״ג מנחות : הנ״ל כללים עפ״י
 לשינוי טעם ליתן תראה הנ״ל כללים ועפ״י 5 לדוגמא קצתן רק וכתבתי נש״ש מאד פעמים הרנה תמצא וכן ג יעקב כר אלזא
 פרק סוף • סתירה יש לזה גס אך * כמותו הלכה א״כ ♦ פלוני את פלוני שקליס מצינו אס לומר נראה היה : הדורות סידר

 אע״ג ♦ ׳ מערכין בכל פ׳3ו * מנרכין כיצד וכפ׳ : ישמעאל כרכי הלכה * כנס כן את ישמעאל רד שקילס אעפ״י פשוט גט
 : יוסי כרד הלכה ♦ שמעון רני את יוסי רד שיןילס אע״ג דגיטין ונפ״ק ; כשמואל ר^כה ♦ יהודה לרג שמואל דקילסי
 • יהודה כרד הלכה אפ״ה יהודה מדר׳ לאפוקי א׳ פ׳ ר״ה נתו׳ * כמותו הלכה אה״ה ♦ מפלוני לאפוקי שאמר להיפך ומצינו

בפ׳ : אינו שזה מצאתי אך • היה בדורו מסתמא פלוני ואתימא פלוני אמר כשאמר כדעתי עלה : מקומות נהרנה מצינו <כן
 ופ׳ ♦ 3רע״ דל״ג ״מ3 פ׳3ו : דניהס דורות וכתה * ̂;וחנן רד ואיתימא רנא אתר דפ״ט הדס כיסוי וכ״פ * א׳ קל״ח י״נ
 דרך דאיך פרש״י חנינא ר׳ היתר לי מדאתר חנינא מר׳ קשיש היה רינ״ל : לוי כן יהושע רד ואיתימא רכא אמר רע״כ קי״ט כ״כ

 כפירש לכתוב הכללים על לסמוך הדנריס החלטתי לא אנכי גס רינ״ל עי״י חנינא היתר לי הל״ל אלא רני הנחוריס על לומר הזקנים
רב וכן ♦ תלמידיו שהם כתנתי לא • לשמואל אגוהו אכא משוס אמרו עוקכא ותר מתנא 3ר משל דרך : פלוני תלמיד פלוני
לא • הוא תלמידו נשמו אמר אס דרוד רכו כי אף ותשכיל תנין אתה רק ״ רב תלמיד יהודה רב כתנתי לא ״- רב אמר יהודה

 ♦ מדורותיהס היו מסתמא הקדמונים שחכרו נספרים כזכרו; אס ותקיש תדין לא גס : ככללים כנ״ל הכלל מן יצא קצתן ני יען החלטתי
 ♦ החכמה כונלות ונס׳ ♦ הקפר אלעזר רד עי״י האחרוכיס מן נזכרו הקדוש הזוהר נספר וכן ♦ הגדול ר״א בפרקי כי אינו יזה
 ריב״ק פמ״ו פר״א מביא ר״ה סוף ובאשר״' 5 ירושלמי תלמוד המחנר יוחנן רבי אחר שהיו האחרונים מן חכיא בירושלמי יכן

 כי דע גס : ורד חייא ורד זריקא ר׳ מדא נחמיה רד שחברו ונתוספתא : דוק בדורו היה לא רינ״ק אשר י נו׳ אמר
 נעבור תימא בן יהודה רד הוא בתירא בן יהודה רד אס שנסתפק רמנ״ן כדעת דלא כבכלי שנזכר מתה אחר תנא לוקח לפעמים הירושלמי

 כרב נקרא פעמים הרבה מצוי כי דע גס : הגלילי יוסי ורד ״ הכהן יוסי ורכי * טרפון רבי ועי״י ע״ש אחד דבר שאמרו
 רב בני והס ̂ חסדא בר חנן רב ♦ חסדא בר נחמן רב ♦ מתנה כר טוני׳ רב ופעמים מתכה 3ר3 טובי׳ רב כגון פ׳ ̂בן ופעמים פ׳

עי השדא ר והוא ♦ הונא נר רכה * א׳) ת״קכ״ה י ( אצלו וכתבתי • אבא משל דרך כתכתי גס : סע״א שס ( הונא 3נן
כילם הס אחים כי להיות ויוכל ♦ אבא כר חסדא ורב * אנא נר ירמיה ור׳ “ אבא כר חנן ורב * אבא בר חייא רבי שיש
א' נדור היו לא ופלוני שפלוני וההכרח י פלוני עם וזה ״ פלוני עם דינר מהם ואחד אחד שכל תראה ואס ♦ אנא גני

על מגלה ואחד י היו סתם אבא רבי ג׳ כי ב״ש דעת !תראה א3א רבי ועי״י * אחר אכא יש אלא * הס אחים לא שע״כ הבין
פעמים הרכה מכיא היוחסין ני דע •־ אחר במקום ועשירים בתקותס עני״י תורה דברי א׳ די״ד כריתות הו׳ כמ״ש ♦ הבירו
* יוחנן שהוא לפעמים וסנר שאול בן ר״י ^״ת ראה כי ♦ הוא שאחד אמת * שאול בן יונתן ור׳ י שאול ן3 יוחנן רד משל דרך

שחבר הנהיר ובס עתי ג דק קנחס פ מ נר זוהר סודות הס התנאים שחות כל כי דע - הרכה וכיוצא • יונתן או ־
רבי טברוס כן לויטס רני יוחנן רני אמוראי רבי רהומאי רני נאדרו חוכא ריב״ז ביתי שהיה הקנה ן3 נחוניא רבי

 (נחלה ע״ת * בדורו היו לא מהם וקצת זירא רני רנא אהלהא דכי ר״מ ברכיה רני ר״ע ישמעאל רני ינאי
 דהא מקשין ויש במוקצה כר״י ס״ל ורב היו ׳רב תלמידי ששת ורב ר״נ דל״ג המקובצת שיטה בביצה )ליהושע
 ברב לרבה נחמן דא״ר חזינן דהא תירץ וחותר גר״ש במוקצה ס״ל ושמואל היו שמואל תלמוד ר״נ

 א״כ היה רב תלמוד ור״ה דר״נ חברא היה הונא רג הרי נרנרנתא חברי׳ נר נפל הונא
: תלמידו והיו שמואל לפני הלכו 3ר וכשנפטר היו רב תלמידי ור״ה ר״נ : זצ״ל היילפרין שלמה מוהרר המפורסם הגאון בהרג יחיאל

־

י נרש



הש״ס הגהתהש״ם הגהת
 הגהורת עם חדשים בש-ס ר״ל בשס׳ח שכתבתי מ^ם כל דע

בש״ס תקון לא ר״ל ל׳ית * פראנקפורט דק״ק אב*ד שמואל הג״מ
ותכין במקומו ותראה ההם

/ ד ד י ברש עפיזיס ע  ואיבו חייא רבי כתבו סע״א ך* ות״ק ר
 ובאמת ♦ מכסרי אהא רני בני הס ומרתא ושילא והנא

 ברפלא אתא בר אנא בני שהס איתא א׳ ד״ה דסטזדרין בכ״ק
 אמר הכינא בר אחא א״ר ס״ה ך״א יבמות : תקנו ולא <וככרי

 הונא רב תלמיד היה ב״ח אהא רב כי הוא שט״ס נראה אפי א״ר אביי
 ן לאביי קדס אפי ורב הונא רב תלמיד שהיה רבה תלמיד היה <אביי

 כי צ״ע הונא לרב אבין ורבי* דשמואל אבוה מיתביה א׳ ד״ע מעילת
 כאלו נראה כ א דשמואל לאבוה רב איתבית ב״ דנ״ת כ״ד בכתובות

 אבות איתיב ואיך רב תלמיד היה הונא ורב • תלמידו היה <ב
 שהיה ג ר הונא לרב שמיתיג וא״ל תלמידו תלמיד לר׳׳ה זשמואל

 דהא רבי בימי היה לא ורבין לר״ת שאלו ורבין הוא דהא רבי בימי
 נחתק ח ובשה ירמיה דר׳ קמיה הונא ורב רביו יתיב ׳3 ס״ג בשבת

ץ,.״א ר,  ר’א תא אחר א׳ ל״ד ג״מ ׳5נ s ,הגאני לי״ה / ’ ,
ת וכ׳ה אנא רני צ״ל אשי נר תייא  ivג נלל ה׳ ״ל5וכ • ש?'

r73;״ j» כתב ויוהפין חפדא ב״רב אבא ב׳ מ״ט ע״ז : ״מ1ןי 
 בר אבא רבי ב׳ ך״ו גיטין ; עמו הדין כי הפדא׳ונראה בר׳

 זעירא אלעזר ר בש זמינא בר אבא רבי : ול״ת צ״לרנה שילא
 הוא ע״פ אבל • פע״ב די״ב פ״ק שבת בתו׳ וכ״ה יוחסין כ״כ
 והראה במקומו ועי״י : ול״ת ט״פ ואלעזר זעירא בש״ר וצ״ל
 ב׳ פ״ד יבמות : יוחפין וגה׳ בש״ס זה בענין טעיות כמה
 בריה דרב אבוה אבא רבי : ל״ת אבא צ״ל זבדא בר אחא רני

 וט״ס דהופיס בכמה ל׳ה פ״עא כ׳׳ד דף כפין דרבמשרשיאעושין
יעקב בן אלעזר ברבי ביראה אבא ב׳ ל/ מנחות : כאן יש

 כ׳׳ה בעירכין : ל׳׳ת ראב״ע בדבי או ראב״י גשס צ״ל אולי
 א״ ה׳׳ח ובשבת : ל״ת דופא בר חמא בר אבדימי רבי דע״א

 צ״ל דרבא קמיה מטייל הוי אביי א׳ מ״ב סוכה : חפא בר
 רב כי צ״ע רב אמר אביי אמר פ״עב נ״ז שבת ב׳ קפ״ז ב״ב : רבה

 t אבין רבי ושס״ח ט״ס אביי רבי בעי ב׳ צ״ב זבחים : קדמו
 : ל״ת אביחי צ״ל אבהו דרג בריה אביי א׳ י״ט קדושין
 : ל״ת אבין צ״ל הונא בר אביי ׳3 ס״ב זבחים

 t ל״ת הונא בר אבין צ״ל ♦ הונא ברב אבון רב ׳3 קל״ט שבת
 : חייא ברבי שצ״ל נ״ל הייא א׳׳ר אבין רבי א׳ פ״ג סנהדרין

 עמרס לרב אחר אבון רבי ב׳ מ״ע שאכלו ג׳ ה׳ בשפ״ח וכ״ה
 עמרס בש״׳ר שאחר שס שמוזכר אבין בר דיחי רב שצ״ל כמדומה

 צ״ל האומר כל אגינא א״ר אלעזר א״ר ל ד״ד ברכות t ל״ת
 : ל״ת אחא צ״ל סבא אלא רני ל פ״ה קדושין : ל״ת ב״ר
 ואמר • קמיה ככא בר שמואל ורב • אגהו ר׳ גבי אדא רב

 : זה אדא רב הוא יד צ״ע דרבא וקח״י ♦ מסתבר אשי דרג בנות
 פ׳ : ל׳׳ת אתא צ״ל נ״ל אויא ברב אדא רב א׳ ס״ב הכונס כ׳
 : ל״ת אחא שצ״ל כ״ל עזא ברב אדא ר׳ ב׳ פא׳ יוחסין י׳
 ז ל״ת אתא שצ״ל נ״ל איקא ברב אדא רב ׳3 ל׳ד המגרש כ׳

 : ל״ת וכ״הבע״י אחא שצ״ל נ״ל חכינא בר׳ אדא רב ׳3 3ך״ כדרים
 * אתא רב ושפ״ח צ״ע אויא ברב אויא רב ב׳ ל״ז מנחות

 צ״ל יהודה דרבי קילעא אושעי׳ ור׳ נשיאה יהודה ר׳ ׳3 י״ט ב״ק
 זוטרא ומר נתל בר אחא רב א׳ מ׳׳ע בפ״אט 1 ל״ת יהודה דרב
̂יף וכצ״ל רב בר אהא רב צ״ל מרי בר  : ל״ת ובשל״ת ואש׳׳רי ברי

 פ״א יוחסץ י׳ פ׳ ; ותבין רב בר אחא רב עמ׳׳ש הניח ומקום
 בר קנן נא* ובשס״ה חפדא רב של חמיו אבא בר אחא רב ה׳׳עב

 כלל מזכיר לא ובאש״רי אדא בר בע״י ס׳׳עב ק״יג בשבת : רבא
S רבי א׳ י״ד ברכות : אשי גר חייא רבי רק אבא בר אחא 

ר1חייי א״ר אבא גר ורנ^חייא נריה אהא ב יוחנן א״ר )אבא (
 אחא רב א׳ ס׳׳א ךושין

 אחא רב ׳3 קי״ד ״*ק1,
̂א  S3 אחא רב ׳3 פ׳

S כרכות ן
ך״ד שבת :

 זבחים : ״ת
אתי רב ׳3 צ׳ עירבין

 בריה אבא ר׳ צ׳״ל או נ״ל כצ״ל
 ל״ת ט'*ס רב נ״ל מנייתי ברב

̂ג וברכות קרעיגכאי  t קרפינאי ל׳
 ברב א׳ ׳דS יומא א׳ פ״ה ע״ז אמי

 שצ״ל במנאנ״ל בר אחא רבי 3נן״ע
 13 צ״ל מתנא א״ר אחדבוים יב ם״עא

 nS אחדבדה צ״ל אחוויה רב א׳ ^׳ז
̂׳ל נ״ל 3דר בריה  אמשעדדס בדפוס וכ״ה דרגא ברי׳ אהא שצ
ל״מ אקא של׳ל נ״ל ה;י;א גר אקי רג ג׳ ע״ע שבת

 וצ״ע צדוק בר׳ אלעזר S קמיה קאימנא הוי אייבי *3 ח״ד סוכה
 S חש״ש צדוק בר ר״א עי״י ול״ת יצחק ברבי ר״א קמי וביוחסין

 וכחדימה ברש״י וכ״ה ל' אסבר אידי רב רבא אמר ס״עב ד״עד א"נ
לרבה רב אזדקיק ס״עא ע׳׳ז נדרים 5 ל״ת ט״ס רב חיבת

ובס״ אבין בר איקא רב עי״י : ל״ת צ״ע רב דבי בקוטינא
 ה׳ וסמך S די״ד בסנהדרין : חננאל לרב רב אזדקק יוחסין
א• ך״ג פסין פ׳3 : שחוע צ״ל שמעון ברבי ור׳׳א כו׳ זקנים

ב* ה׳ חגיגה : ל״ת אליעזר צ״ל אלעזר מר׳ שמעת במשנה
 אידי רב הגי׳ ובע״י כו׳ רגיל הוי אידי בר יעקב דר׳ אבוה אידי ר׳

 וכ״ה רגיל הוי יעקב S וברש״י רגיל הוי אידי בר יעקב דר׳ בריה
 רבי ׳3 י״ג בהוריות : רגיל הוי 'Tא רב שצ״ל ונ״ל בשס״ח
 ד״נו בנזיר t צדוק בר׳ תכך ההוא וערן יצחק בר' אלעזר

 אלעזד S צ״ל יהושע רבי משום אומר אליעזר רבי ז׳ ס׳׳ה ע״ב
 ותו׳ וב^שי בגמרא בג״כ ני שהוכחתי מה דוק שחוע בן ר״א והוא

 אליעזר רבי בעא ׳3 ס״ה הדר פ׳ : ול״ת אלעזר צ״ל אליעזר
ב״ נ״ג נידה : וסע״ב א׳ דפ׳׳ז החובל פ׳3 וכן אלע:ר צ״ל חרב

 ך״ד יומא
במראה וטעות ע״א ׳נ

• 3 וסע זח דפ נ3תחו ̂ ^׳
 : בשס״ח וכ״ה אפי מל צ״ל יופי מר׳ זירא ר׳ בעי

 וג ע״א ד״נ סנהדרין וכן צ״לרבי יוחנן א״ר אפי רב ב׳
 : ל״ת רמיב״ח צ׳׳ל ברקמא אפי רני ׳3 ך״ז לסחיס : מקום

 ב״ת רמי נזכר תיכף ושם • ל״ת ׳3 ח ח וכתובות
 אחי רבי צ״ל תשיבי להכי אפי ורב אמי רב ס״עא ך״ב מגילה

 צ״ל שאול בר אפי ל ר״עא טומניונ׳ במה ז וצ״ת אפי ורבי
 ע״ד ובנדרים • נתן בר יוסי א׳ קך״א פ״ינ3 : ל״ת יופי

 פפק ונל' איסי ל ס״נ הרואה פ׳3ו אפי א׳ נ״ג ובשבת ב״כ אפי א׳
 אקלע אשי רב א׳ ל כתובות : ל״ת יכשר איזה וצ״ע א׳ הכל
 פ״כ ג הקדמון אשי רב והוא אשי רב לביה צ״ל אפי רב לביה

 כ״ : ב״ח יוסף רב שלל כ״ל חמא בר אפי רב א׳ צ״ג החובל
 • ול״ת ובאשר״י ששת ובשפ״ח אידי בר אשי רב ב׳ קל״ת תולין
רניו 1ונ ולע׳ : שישי ורי״ף ( נ׳ 3ק״ מי  :‘ול׳׳ת שילא ההוא עי

 •n ר״י שהיה וצ״ל P״״ שנים ם׳ תי אשי מ ס נרשנ נ r מ נ נ
S( : ל׳ת יוחנן א״ר אשי א״ר ב׳ ל״ו ניצה : ת ל שניס 'j 

 א׳ר בשפ״ח ב׳ לב בכור יש ובה׳ פ״ט מרובה כ׳3 ההוא ענין כי
 גסבזנחיס : יוחנן ר׳ תלמיד שהיה אפי רב לל אולי אר״י אפי
 א״ך א׳ ז׳ פפחיס : ל״ת יוחנן א״ר אשי חי׳ר ׳3 י״א
 יופף בר אלת ׳3 בד״כא ההוא וענין רב אמר יופי בר קייא א״ר
 אמר גידל א״ר א׳, מ״ט הנשבעים כל פ״פ : ול״ת יוהכן א״ר
 בר גידול ב״ קכ״ה שמת מי פ' : בשפ״ח וכ״ה רב צ״ל רבא

 (ר״ל הוא אחר אולי היוחסין כתב רבינו ילמדנו לרבא שלח מנשיא
 שס ח״ג שמואל ובשם רב בשם אחר ׳3 כ״ד במ״ק )דמציכו אחר
 ולדעתי רב תלמיד יהודה רב שחת יום שנולד לרבא שלח ואיך ע״א
 כמה וביי״ף ברא״ש אכן ברשב״ס שם ראיתי וכן לרב שלח שצ״ל

 דרג משחיה גחדא רב סע״א ז' ביצה 2 ול״ת לרבא פעמים
 רגא בשם שאמר פעמים הרבה דמצינו :• ול״ת דרבא שצ״ל נ״ל

 בתלמידי לי דקחישב יוסף שארית אטעיה זו וגמרא במקומו עי״י
 מ״א נדרים : ירושלמי זבדא בר אבא לרבי שאל זוגא גמליאל :רב
 ונראה כתנא בר אבא לרבי שאל ד׳ ך״ב פ״ב בדמאי ההוא וענין א׳

 ורב הונא רב פ״עא פ״ב הנזקין פ׳ גגיטין : ט״ס זבדא בר׳
 : בשס״ה וכ״ה ״ חסדא ורב שצ״ל נ״ל יתבי יהודה
 ת צ׳״ל יהודה דרבי לקחיה אתא יצחק בר רבדיחי ׳3 מ״ה חולין
נר ( קנינא ורני אילא רבי א׳ כ״ה במ״ק : ל״ת יהודה

 בתו׳ ב׳ כ״א בע״ז 2 ל״ת נפק לא יוחסין) גי׳ כ״ה פפי
 אביו אבי הוא ר״גדבגה שהדי כו' ת״ט ר״ג שהרי גי׳ תאי ד״ה
 אביו היה לגשהרי תיבת תיקן ולא אביו תיבת מוחק רש״ל ר״ג של
א״ר אחי בר הוכא רב ב׳ נ״ה הרואה פ״3 : שמעון רבי של

 : ע״ש וכ״נ אמי בר חנן רב הגי׳ ובע״י יוחנן א״ר פדת
 בשס״ח וכ״ה למלך גבאי נעשה חייא נר הונא רב ל לא בכורות

 פא״ט : למלך גבאי נעשה הונא בר חייא רבי כתב וביוחפין
 נר ובאשר״י 5 ל״ת אשי לרב אמר אייא גר מר הונא רב ל מ״ז
 נרג ובאשלי : ל״ת חייא ברב ההיא ענין ובדנ״ח 5 לת אחא

רי נחלמא חזאי אשי רב אחר א׳ קח״ג ובלב 1 לת נחמיה
הו;א



הש׳ס הגהת
 גתליו חא״י נפק ספרא 5ר נ׳ נ״נ פספיס ♦ אייא ד3 פי;א

 איקא כרג הונא רג שצ״ל נ׳ל איקא גר׳ כהנא ורג הונא רג גהדיא
, , , ' נשס״יז ופ׳ה כהנא ורג ״, ,

״ג ״ה3 ̂עא ן  ל שצ ל נ אייןא 3דר משמיה מנוח ר3 הונא 3ר ש׳
א וגינמות : ל״ת איקא גר אחא דרג משמיה ג  משמיה מ

̂׳ת אחא צ׳״׳ל איקא 3גי אידי דרג  אחר שמלך נתן גר הונא רג ל
̂יה חי אשי ורג גמ״ק כדאי״ אשי רג ־§■  י ר היה ני שנה ה גערך עכ
- pדרגא רגו נחמן(שהיה רג שאמר ומצינו רגא כשמת ונולד שנה ״( 

 ימיס כ כ האריך אס וצ׳ע סע״א ז* כתוגות נתן גר הונא לי אמר
כ • ר ולפ:גחיס נתן גר אר״ה לפעמיס פי היו ״3 אן

 אומרת היא : חיננא גר הונא רג לן גדק הונא א״ר א״ דס״א אעה״י
 יורדת ואינו עולה ליה ופשיטנא כו״ להניק שלא אמר והוא 'להניק

 היא כי מהכא א רא כו׳ געל געולת והיא קרא מאי הונא א״ר
יהודה רב קודס מת ה S כי ןצ׳*ע : נתנה לחייס חי כל אס היתה
י גפ כדאי יהודה רג שחת יוס כולד ורגא א׳ ל״ו מנחות גתו׳ כדאי״

̂ מצאהי לא ( א' ח״ו וגנידה יוחסין
 ח ג ה לר תרגמא פוק פ לר רגא אמר א״ פ״ז וגסנהדרין חרגא
 הלשק ועול : ה דר רגו היה כאלו ג״ח ר״ה לן ר״האמרשגדק ואיך

 המאיקרא אי הלס;ן נופל א^ עמו לעול׳ לן 3היש : דר״ה אחר תמוה
: ת ול ♦ כו והיא קרא מאי עמו יורדת ואין גקצרה דה״לל

 כי נהשאי קדאי כו לן גדק יהושע גרג או נחמן גרג אר״ה ואולי ‘
 לן גדק כפא רג אמר א ע י ד גראשית ל ילקע3 ומצאתי יגעתי

 והיא קרא מאי עמו יורדת ולא עמו עולה ליה ופשיטנא כו״ רגא
 קדס חהכא^ור״א אומר אלעזר א״ר איך שצ״ע אלא מהכא רא״א
 לן גדק פ אר הגי״ גאשר״י אגל גאלפסי נ״ה שלפנינו וכגי״ לרגא

* צודקת אין ג'״כ ג״ח הונא רג
 לדעת גרס וזה דרג משמיה תחליפא גר הוכא סע׳א דע״א הדושין

: דרגא משמיה שצ״ל ונ״ל רג גתלמידי העמידו שגעלש״י
 :ת נ דרגא ך״וא״ופ״המהקי;ל״הא׳משמיה נידה ג״ ח׳ גיגמות גי

• ת ל 3ר ל צ רגא אמר הונא א״ר א״ י״ח שגועות

S ״ דרוגל דר״̂ד  א ד דפ החוגל פ . ת ל י גר נחמיה רגי הגי״ גאשר״י
♦ 3ר גתלמידי שהעמידו י לש גרס וזה דרג משמיה זגיד רג

: ת ל דרגא משמיה וצ״ל
̂ז א׳ צ״ן יגמות  יוחסין גס ה וכ אושע; גר זגיד רג ר״עג ל״ג ע

̂ז הוא ט״ס כי ; ול״ת  חושעי ר גדגי ז ר תני ג״ ו״ דג̂ע
 צ״ה וג״ג : אושעי״ דרגי פרש״יגמתני״ ג״ צ״ג א׳וגג״מ נ״ו וגע״ז

 גרגי שס י גאשר וכן : ל״ת גדגי צ״ל אושעי״ י3ר דגי זגיד רג א׳
 תט אושעיאא^ד גר זגיד רג תני וכן א״ מ״ז וגשגועות : אושעיא

̂ז ר א ח וגשס וצ״״ע * אושעיא רג אמר זגיד רג  אושעי רגי אמר אר
5 ת ג ל כצ גזרה אמר זירא רכי כוותי זירא רג משוס ג״ מ״ מנחית

I״ I ̂ זי״רא רג ע״ו יומא
ל נ דגגל תלמודא דלשכח התענה כהנא רג גתו״ רע״א ל״י דגינה

א׳ דע״א גדול פלל פ׳ : ג״ת התענה זירא רני ני ע׳ס
 כ״ה זגחיס : גשס״ח וכ״ה נצ״ל )אסי מרבי ( זירא רגי געי

 ט נ בנורות ההוא ענין וכ״מ : ל״ת רג צ״ל רגי אחר זירא א״ר ג׳
 כריתותך׳׳זא׳ר״זיראגראדאמהדרתלחודיה : רע״גאר״זאמררג

̂ : ת ל כו׳ אגאמהדר גר חייא רגי וצ״ל ע׳׳ס ג״ש כתג
 ס הש גכל זכרו עוד נמצא לא חמל גר זירא רגי א׳ ט׳ קיושיו

 זירא רגי חציט כי או ג״מ אגא רגי וצ״ל הוא ט״ס ואולי
* ת צ ג"מ אגא לר׳ אר״ז וצ״ל ג״מ אגא לרבי אמר

: ל״ת זעירי מזכיר וגכ״ח זעירי רב ב׳ ח״ג זגחיס
 רגי או זעירא רק נק״ לא זעירא רג א׳ ול׳׳ג סע״ב 7י״ עירכיו

• ל״ת זעירא
 יוסף דרג ברייה ר״ח צ״ל אולי דרגא גריה חביגא רג ס״עא ל״ד ע״ז

תי״ תזקיה רגי געי ב״ קי״ג שגת : ל״ת רגא גר
ל : ל׳׳ת ט״ס נ״ל רנ״י  ח״ר אגא א״ר א״ קי״ג קשריס אלו ג
 וגשס״ת אר״י אגא גר אר״ת אר״א וצ״ל ט״ס נ״ל יוחנן א״ר חייא

כ אמר אשי בר ת אר א אר נ״א גצח ונכתוב הגי׳ «שסנה  ה רג(ו
 א״ר אגא ר א ובאלפסי ״ יוחנן א״ר חייא א״ר נ״א )גאש״רי

 יוחנן א״ר אגא) חייא(גר א״ר ג׳ כ״ה זגחיס :רג אמר אגא בר חייא
: ג״ת שס כנראה כצ״ל

 געיט קרוג הוי ל דר גריה מקרי אגא גר חייא רג ג׳ ק׳ לתיגות
 מקרי שהיה קי״אג׳ בכתובות דאי׳ אדא גר רגחייא שצ״ל

 חייא רג וגכ״מ • אשי גר חייא רגי א׳ מ״ג ברכות דר״ל דרדקי
גיטין :רב נ״לצ״ל רגא אמר אשי גר חייא א״ר א׳ קת״ג נועל ל

ו השם הגהת
 : ל״ת אמי צ״ל אולי דעולא משמיה אסי גר חייא רכי א׳ ך"ב

 ל כ״ה יגמות :והנאני אמי גר ע״ש גשגת ההוא ענין ראיתי ואח״כ
 : ל״ת מיותר רג תי׳ נ״ל עמרס א״ר אגין גר חייא א״ר רג והאמר

 ג״א שר״ח ג״ח ג״ת כתג דהא ג״א אר״ת רג״א והאחר שצ״ל וא״ל
 ונכורות א״ ז׳ פסהיס : חזה חש״ש גכלליס ועי״י רגא תלמיד היה
 גר צ״ל א׳ קי״ז ועלייה הבית גל וכן יוסי גר חייא רגי א׳ ל״ע

: ול״ת יוסף
 : ל״ת חינכא שצ״ל נ״ל איקא גרג חייא רני א׳ ח״ה נידה

 גע״י וכ״ה חניכא גר אר״ח צ״ל חנינא א״ר חחא א״ר א׳ ד״ז תענית
 לא : גוריא נר חחא א״ר רגה אמר ׳3 ח״ט שהוציאו חי ל

 שחצינו הוכא גרג רגין צ״ל ואולי גשמו יאמר שרבה הש״ס גכל חצינו
. : ל״ת הונא גר רגין ר״ת רגה גשמו שאומר

 : ל״ת עוקגא צ״ל נ״ל עקיגא גר חמא 3ר סע׳׳א נ״ה קדושין
 חסדא רג צ״ל רש״ל כתג ליה קשיא וקא חנא ר״ סע״א צ״ז בשגת

הגי׳ הוא כן כי כן להגיה ונ״ל מר יוסף רג וא״ל קשיא קא
 יוסף 3ר יתיג גרס ר״ח אכן כו׳ זרק ד״ה ג׳ ד״ד דשגת גל׳ק גתו׳
 יהודה גר חיננא רג : גשס״ח וכ״ה חסדא א״לרג ליה קשיא וקא

 גרב חיננא רג : ל״ת שצ״לרגא נ״ל ׳3 ע״ז סנהדרין דרג משחיה
 ט״ס כי חיננא עי״י ההוא עניין כי ל״ת נחמן א״ כ״א מכות איקא
 אמי גר שצ״ל נ״ל כדת א״ר אגיי גר חנין 3ר סע״א ק״א ע״פ : הוא
 גופא שצ״ל נ״ל יוחנן א״ר גג״ח רגה אמר גופא א׳ ל״ח גע״ז : ל״ת
 ח״ר א׳ ס״ה הדר פ׳ : ע״ש יוחנן א״ר פדת א״ר אמי נר חנן א״ר

 חנן רג א׳ וד״ו סע״ג עירגיןה׳ • רכיחנינא שצ״ל פפאנ״ל חניןגר
 גשגתיד״ע ההוא ענין אגל גשס״ח וכ״ה רג צ״ל רגי אמר רגא גר
:3ר אמר רגא גר חנן 3ר וגשס״ח 3ר אחר גוריא חמאגר א״ר א'
 אמר א׳ ל״ג שגת חנינא עי״י פפא גר חנן רג א״ ס״ה דף חרש פ׳

: ל״ת רגיחנןג״יצ״לר״ג
 ג וכצ״ל רגא א״ ל״ג כ״ג פ׳ ההוא וענין רג גר חנן ג׳ ח׳ כתוגות
 : צ״ת ׳3 ׳3 סוכה וכן רגה גר חנן א׳ ך״א כתוגות

 חנן 3ר ע״ג ס׳ חולין : רגא צ״ל אגא גר חנן ר׳ רע״ג קכ״א ג״ג
 שהיה רגה גר גרש״י סע״א וגדס״ג : גשס״ח וכ״ה רגא צ״ל רג גר

 :ל״ת רג גר חנן 3ר דגי לתילי א׳ קי״ז ע״פ3 רגא גר צ״ל דר״ח חמוה
 :ל״ת חנא צ״ל חנינא א׳ צ״ג וגיטין קעיכא גרג הנן רג א׳ י״ט חולין
 : גשס״ח וכ״ה רג גשס צ״ל רגא גשס שלמיא גר חיננא רג ל״א גיצה

 כהנא גר ר״ח צ״ל כהנא 3ר אחר חיננא 3ר אחר א׳ כ״ה נדרים
 והנאני כהנא גר ר״ח קי״ג ג״ק ההוא ענין וראיתי : ל״ת

 קי״א חלק : ל״ת כהנא גר וגכ״ח נהנא רג גר ג׳ נ״ה וגעירבין
: ל״ת גמליאל וגע״י גמלא״ ן3 הנינא רגי ס״עא

 צ״ל להו אית גנואה גני יונתן למדני קנינא ח״ר א׳ ק״ו גגיעין
: ל״ת א׳ קכ״ג גיגמות וכ״ה שדא יונתן

 : ל״ת רגי צ״ל יוחנן דרגי משמיה שלח חנינא ב״־רג נ״ח יבמות
 אלעזר גר׳ מניוחי גר חכינא רגי תני ׳3 ך״ו ומנחות ב״ פ״ג זגחיס

 ההם ענין ג׳ מ״ה ביומא וכ״ה ראג״י גדגי שצ״ל נ״ל ג״י
 יוסף(וכתב גר חנינא רגי סע״ג ס״ה הדר פ׳ : וצ״ת והנאני גדגי

 ג״י חייא רגי צ״ל אולי יוחנן לר׳ ששאל ומציכו )דרגה גריה יוקסין
 S ל״ת יהושע ר״ צ״ל אולי יאשיה אחי גן חנניה ״3 ע״ט כתובות

 אמרונ״ל )הגדול(רגי רבינו זה דגר חסא א׳׳ר ב׳ ח״ט נידה
: גשס״ת וכ״ה ♦ לומר רגיל כן כי חסלא שצ״׳ל

 כתב שמיה זוטרא גר שמואל רב לה ואמרי ס״עא מ״ט הזהג פ׳3
 וכ״ה א״ דצ״ז בחלק וכ״ה שחיה עביומי רב לה ואחרי צ״ל ג״ט

 מרב צ״ל חרבין געא טגלא ר׳ א׳ ק״א הזורק פ׳ : גשס״ח
 I ל״ת טובי צ׳״ל ג׳״ק טטומי 3ר א״ ד״ע מנחות : ל״ת
 ר״עא י״א גכורות • ל״ת רג צ׳״ל טובי רגי ע״ג י״ע וג״ג
 לתקנר צ״ע טרמן לרגי הגיאו חמור פטר ה״׳ל נשיאה יהודה רגי

כל פ׳ וגד״יג חייא גרגי יהודה רגי א׳ י״א זגחיס : ול״ת
 חייא גרג יהודה 3ר ב' ק״ה ובחולין ; ל״ת מיותר רגי הזגח

א חייא גרד צ״ל הו ^ן ^ ל  גר חייא א״ר ב׳ דעירגין־י״ז ספ״ק אג
ה 3ר ב״ ק״ג געירבין :אשי : ל״ת נסמך לא כי מיותר רג גר׳״ח מזן
 גע״י וכ״ה יהלטע צ״ל קרחא גן עודה ר״ ג׳ ד״ו דסנהדרין פ״ק

מ ״'P זכייה וגילקע #״  קמ״״ד ג״ג העמוד סוף בגמרא ת
 ואיתיחא עולא ב׳ ג׳ תענית : :1יה רג צ״ל ור״׳פ יהודה ר׳ א׳
 א״ ע״״ח יומא : ל׳״ת גרש׳״י יהודס רג צ״׳ל יהודה ר׳

l נ״ל גרוגרות גר יהודה f e׳p רב ״3 א״ קכ׳״ו שגת : ל״ת 
ת שילת גר יהודה מו ^מקו  שילת א׳ נעמוד וגשס״ח טילא וגל׳
 אשי א״״ר שילא גר יהודה ר׳ ס״ג נידה : שילא ג״פ וג״׳עג

אמר יהודה רבי ש״עא צ״ד רגה האשה יגמות : ־ ל״ת אשי צ״ל
רג
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 נרג יהתה מי *3 יי׳ד עירונין קנ׳יג ת5ש3 : 3ר צ״ל 3ר

נ״ נ״ז אשס מה3 : ג״ת שילת כ״מ3ו שילא ר3 שמיאל
 יהודה 3ר של נו3 ן3 ת3 נשא יי3א כי וצ״ע יי3דא יזשמיה יהידה 3ר

■יהודה 3ר אמר אי ך״ז כפקיס : ל׳ימ קדחון יי3א ואולי
 -3ור יהודה 3ר תלמיד יוסף רג כי וצ׳״ע שמואל אמר יוסף 3ר אמר

 שמואל אי יהודה א״ר מסף 3ר שצ״לאמר ונ׳יל שמואל תלמוד ,יהולה
 לא צ׳יעכי ♦ אגיי ר3 יהודה 3ר ל צ"כ פסהיס * ל״ת

 אשי ר3 ל י״׳ט רכות3 י אמי ס״א ונשס״ק עוד כמצא
 ן3 יהושע ר׳ ל וס׳״ט ה’ל נידה • ל״ת אמי ר3 ל״ל אולי

̂״א ועירוכין קנניא ושליה הרנא  ת3ש • ל״ת קנניה צ׳*ל ל י
 * קפוצאי ל ל״ט כורות3ו * כפוסאי ן3 יהישע ל ל קמ״ז

 אמר גד רני אחר א' קי״ג ע'יפ t p%׳ הפוסאי מקומות 3רו3ו
 תלמידו הלמוד שם רני יאמר איך צ״ע ירושלים אנשי משוס רינ״ל
אידי 3ר3 יהושע א׳ י״א ת3ש * ו3ן* ̂ןו
 אסי ההוא עכין נתענית וליה אתי של׳ל ל״ל אשי 3ר לניס אקלע

 ר 3השי תשונה חה כוי ולייחא דייה רש׳יי ל נ׳יט סירים שני ’פ
ס לוי ן3 ;וחא לנן לוי נן יהושע  ן3 הוא יהושע רני סתס כי לי
 : חרות כמה אהר היה וריליל ל ל׳ן שס רשיי כמייש הכניה
ד יומא  יוחי מי 3 ה י כלה ♦ יהישע צייל עוזאה הושיע ל׳

 ת3ש ; יאשיהו י3 מהי ל של׳ה3ו אתי ליל אולי יאשיה בר
 ;ובשס׳יח פרה בחסכמת כדאחרי כהן היה ריב״י) ברש׳יי ל ל״ד
א  ליא שס אינו ♦ שכחת ידי שעשו מה אס ) דטהרת ל׳

 3ס״ע מ״א מכהות ♦ מש״ש במקומו עי״י קקת פ”ר בספרי
 : ל׳״ת ב״ב יהודה ר׳ ההוא וענין 3ל׳ יוהכן ר״ א״ ס״ג זבהיס
 ובאשר״י אמר יוהנן ור׳ אחר ל׳ה החא ל ל קח״ז הביות בס״פ

מ ♦ ל׳ית ליה יוסי ר'  ישמעאל ר משוס יוהנן א״ר ל ך״ב ל׳
 בן שמעון ד משום יוהכן אייל א׳ דףיז ההוא יעכין יהוצדק זרי

 י) ואתי יהוצדק בן שמעון רבי וצ״ל מקומות ב י בי טייס ל נ״ יותאי
 רבי מקומות בייב א׳ ורצייב סעייד דרצ״א תצא כי נילקט עיינתי
 רעייב די; הספינה המוכר גפי י והכאני יהוצדק בן שמעון

 סוף התוי כתבו כן כי כצייל )יוחנן אבוהו(אייר אייר אתמרעליה
 יוהנן רי ע״א דייע סנהדרין * עייא דייקי הבשר כל ובפי עייא

 סייעא חייט טוחנין במה פי • ליית הכן אי ובד׳יעא מולדא ן3
 רבי ל לייו יעז'3 ♦ ליית עכחייאי ובכיימ עכנאי בן יונתן רי

 ארייי דעייז ספייק באשרייי * ל״ת יונתן רי צייל עחרס נן כתן
 t וריייף בגמרא וכייה יוסי כרי צייל פדייח הלכה שמואל אמי

 מאי יוסי א״ר כוי ק״ש שקרא אעפי״י אדיייבל סייעב דייד ברכות
 דייסב בשבת * קרא מאי הנינא ‘גר יוסי אייר צייל אולי קרא

 אתא כי '3 פייה נריתות • חניכא ברי וגעייי יוסי אייר ׳3
 * אריזל חנינא בר יוסי ארי שצ״ל כייל יל איי יוסי אייר דגין
 אריייבח מקומות ובהרבה ריבייק שס לבין שלה גי קייא ג״ה זגפי
 כי רביי צייל אולי רב אמר שאול בן יוסי א' ד ביצה ̂ ר״ל שס
 כתבתי כאשר טעה רב בתלמידי הביאו יי ושי מקומות בהרבה הוא כן
 יש עי אבא יל צי אולי אגוה בר מסי לי ב' קיייב יק גי ' כלליס3

 ס״עב לייז ובתוכה זבדא בן יוסי ר׳ דייעבי מנאות • ל״ת
 * ליית זנילא מקומות ובלוג זנדא אי צייו המצניע וסייה זנלא י

 אייל אי ובדצייז אבא בר יוסי רי משוס יוחנן אייר ב' כייה ?בהיס
 החא בד יוסא רי בי הי ביצה י אבאי גן יוסי אבא משוס יוהנן
 ציל דוסאי בן יוסי אנא בי יייג הגיגה ♦ ליית יוסף שצייל ליל

סי צ" ליד אגא^וסף אי כייח ברכות י ליית דוסתאי  ל'ו
 יוסי אבא צייל לותאי בר יוסף רב א' מייע אייט ובפי * ליית

 אירע אילים בן ביוסף מעשה ל יייג הוריות * ל״ת דוסתאי כן
 פייז מנחות ♦ ליית טייס בו תיבת ל ש׳ במגילה וכן פסול ו3

 הניכא בר יוסף רג שחתו חי בסייס י לייית רב יל צי יוסף רבי לי
 נייבל׳ ובריס אלו פי ברכות ♦ וראייש ברייי̂ן וכייה יוסי צייל
 גריייף וכייה ליה יצחק אייר צייל הונא אייר ליה מסי יוייר
 יש ארי חמא ל3 יוסף ר♦3 אחר עייא דייע בייח י יש וראי

^ ליח מס̂ן רג אמי ודייין:! ובראייש  אי צייב החובל פי3 ♦ לי
® יי לדבאצייל החא בר אשי 3ד ^ ת  ♦ ליית באשרייי וכייה אא1יו

* עייז3. ל ז ל הוא טייס הגלילי יוסי ׳
 רי איי ע'יו דייח נרריס כירושלמי

 ולא| הלפתא ן3 הוא יוסי רי מתם
 דיי' חגלהין פי בירושלמי א'יי ו:הוא
, -’ציי דרב צריה מסף 3ר ל לייג מכהות . , ..
 דרגא צייל דרגה ברית יוסף לל יוסף דג אייל סייעב קיייה
כ גי כייה אייצ ובפי ' וליית • וליית לרבה גריה ל'

,o mגס אבל tטיי  כי Pס
 עגיו אכן ממנו יוכה יי ^

* אבהו שלרי בס מסי יי
שבת ♦ ליית :א

 * דרבא צייל דרב משמיה שלמיא בר יימר רב אשה גמה סייס
 בריח צייל אולי ינאי דרי משמיה דרגא גריה אהא רב ל יייא זבחים

 צייל דג אמר ינאי רי אחר ס״עב לייט כירה פי * ליית דרב
 בריה ינאי(בר) א״ר סייעא לייב מגילה ♦ עייש רבי אמר
 אהא בד יעקב אייר ל נייה זגהיס • ליית כצייל סבא ינאי דרי

 גרי יעקב ר' ל לייב מנחות • ליית אסי ל י צי אשי רב אמר
 I ל׳ר נפחא בייר יצחק רי אי דייעז בחולין * וליית כצייל קנינא
 f סמך ותי̂ל (אחי אייר יצחק רי המפלת בסייפ * ליית טייס

 אריי' עייב ד"פ יין המוציא ובפי גשייסה) אחי רי דגי איירי לו
 * אמי רבי דבי יצחק אייר מקומות ובדוב אתי די דבי אחר

 דאינשי גאופלסא כוי יוסף גר יצחק רי א* דייעג הייו פסהיס
 יוקני אייר מסי גרי יצחק רי סייעב סייה בנידה * דאישא צייל
 יצחק ר' ל עייז ויומא אייג נייג גגייק * ליית יוסף שצייל נייל
 כתובות • בבייח דרבה בריה יצחק רי שצייל נייל הנא בר גר
 • הנכיא* בר א• יא סי ההוא ועכין אר״ה הנינא בר יצחק רי בי '7

 יהודה רב בעא ובאשרייי אבא מרי ירמיה רי בעא אי יה סי שבת
 מי מקומות וברוב אלעזר בן יצחק רב אי קייסג בייב * יא מרי
 נ'יל צור דחו יעקב בן ישמעאל רי אי זי כתובות * ליית

 יצחק'׳ גרי ישמעאל רי אי נייד קדושין * ליי שמשן רי שצ״ל
 בשסייק סייעג ךי נידה * ליית ליי שמואל שציילרי כמדומה

 רבי א' חייו נידה * יוסי ל י שצי יל ני יוסף ברי ישמעאל רי
 כרוספדאי אייר אי סייט ובסנהדרין שבתאי דרי בריה כרוספדאי

 ציול איהי בר ובנימין א' סייא כתובות * ליי<ז שבתי אייר
 מרייי בר מרי אי צייא הספינה בפי * בשסייח וכייה חניחין

 (ברי הונא גרב מרי דאמר אי סייד הדר בסי * מר בר צ'יל
 אי לייא ברכות ההוא עכין הוא כן כי כצייל אבא) ברי ירמיה

 וגריייף אידי גר מר סייעב דייקו חליצה חצית סייס ♦ ליית
 נר חיישא רי אי ךייג ברכות • אשי ברב מר הגיי ואשרייי
 קשיש מר א׳ ח׳ סוכה * ליית דריבייל בריה בר צייל ריגייל

 מ ס״עב דל״ו השולח פ׳ גגיטין * גשס״ח ול׳ה קשישא צ״ל
 בשבת ההוא ענין כי שמואל דגת ברא מרי רב צ״ל שמואל דבת ברא

יוסי צ״ל אולי יוסף נר מנחס ר׳ א׳ ק׳׳ה בחלק ♦ ל ד״פת
 סיואי נ״ר הגי׳ ונע״י יוסי נ״ר מנתם ר׳ ני נ״ה ק ית • ת ל

 מ תלמ^ מרדכי ת א׳ ג׳ט גיטיו א׳ ו ביצה • ת ל ל ונצ
 מרדכי ורב כרסא עד לרבו לויה נ׳) ו מ׳ ( נשטה דאמר אשי
 ובשוטה א׳ ל׳׳א נברכוי־ דהא וצ״ע ־ יסי' ל אשי ^ ■לויה
 וכ״ה בע״י ול׳ה ״ אשי בר שיחי לרב לויה מרדכי רב אי׳ ל הנ

 יהיה אשי לרב לויה הגי׳ בשס״ה בסוטה אכן * ברכות בשס״ה
 ר״עד ל״ג בסוכה * טעות א׳ במקום שס״ח גי שיהיה איך
 בעירוביו וכ״ה רי״בז ברבי חריון בר צ״ל רי״גז משוס מרי בר רבה
מר / ברל׳יצ״ת ע״ש י״ט מי א ר ב ר ח ר ח א א׳ ד/ ס ״  לג
 • ט״ס רגא אחר רי ובאש ף ברי ה וכ אבא אחר הכי אשי לרב

 כו׳ והנא ואייבו חרתא ביבמות כדאמרינן ברשב״ס א׳ ל׳ב בפ״חה
• בשס״ת הוא וכן : ה׳ פ״ק בסנהדרין ל׳א ביבמות אינו

 בגיטין ההוא ענין כי ט״ס אשי לרב כהמן ר׳ א״ל ל ד/ קדושין
: אשי לרב אחר הנין רב ל ס״ה

♦ ל״ת אבא גר צ״ל נ״ל אביי גר נתן רב ב׳ צ״ה פג״ה
• ל׳׳ת הנן רב ל׳ל חנהרדעא נחמן רב ב' צ״ב בפג״ה
״ ל״ת הימא רב צ״ל איקא ברב נחמן רב א׳ ך״א במכות

 ובמקומות סימא א׳ כ״ה לבמנהות אשי ברב סחיא רב א׳ י״ה ב״ק
• ל׳ת סמא אהריס

 ♦ לי׳ת לרבא צ״ל לרב ספרא רב רמי ׳3 צ״ט נשחט תמיד
 )אמי דרבי צ״ל (דרב משמי זימנין עוירא רב דרש ל קי״ט ע״פ פ׳

♦ ל״ה )אהי דר ל׳ל ( אשי דרג משמיה וזמכין
 ר׳ פרש״י רבה רבי לפני כנסיות מפטיר שירא ר׳ א׳ נ״א ל״אט
 ולפני רבי לפני יהיה איך רש״י על חולק ויוחסין ♦ הנשיא יהודה
 עקיכא ר׳ דברי ליסוד דמיס א׳ לב זבהיס * לת ורבא אביי
 איתגיה ס״עב ק״לא חולין • וילקט שס״ה כצ״ל ישמעאל א״ר
 • ל״ת ע״ש וצ׳׳ע מטונך רבי לרגא עולא וא״ל לעולא רגא

 ר3 יהושע רב ה;א אולי לשלא יהושע רב איתביה ל לב ה'ס3ז
 משמיה פנחס ל א׳ ך״ו הגיגה ♦ הושעיא רב ובשס׳׳ה אגא
 כי דרגא משחיה ולל ט״ס אולי רב בתלמיד הביאו עש״י דרב

 כ׳ ברש׳*י ומצאתי ויגעתי דרגא משמיה אחר מהומות בהרבה
ה הנחכקין  רגא שס3 ^ודש הומר בקוף פנחס ר׳ כדאמר ש״עא ל

 ביבמות ♦ הל׳ל הגיגה וענין ♦ ש״י טעה א׳׳כ • והכאני
* לת א3ר7 משחיה וצ״ל ט״ס פפא דרב משמיה פנחס ר׳ ל

ע״ז



« B r3 הש׳יס הגהתa!r השע הגהת r« ז
ת משמיה ספא 3ר נ״ ל ע׳׳ז  שנא כפא רנ או דרנא צ״ל אולי ד

 משמיה אמשטרדם נדפום אכן 3ר נשם פעמים כמה שאמר
5 ומאני נשת״ת וכ״ה דדנא

 • ל״ת פפא דכי שצ״ל נ״ל רישכא אנא נר פפא 3ר א״ צ״ד מולין
ד ל פ  ר״ ג״ ״P ישעיה וילקט ונע״י 3יעק נר פפא רנ א׳ י״ד ל

̂ * ל״ת לי אחא
. מ רניןל י וכרש יוחנן דר• משמיה ראונן ר• ני מנחות  ז

, * ל״ת 3ר לל שנא נר רנא אי ק״מ שנת
עי וכ גנן חנינותא עדיין רג אמר ני פ״רעד״פח נשכת  ל צ הנ

א ליי״ ייו גז-י״ין וכ״ה מ ״ • יי
 : ת כשת ה וכ רנא ל צ יותף רג לן נדק רנ אמר א״ קל״ג חולין

i רנ צ״ל אמר שמואל ממש למטה רנא א״ נ״ די״נ סוריות
11 ̂ לר^ לקחיה שדרה נ״ ך״ <ידה

r5 נול^ דרנא רנה ל צ אולי יהודה לרב רנא א״ל ם״עא
, ל״ת יהודה ת שמת תם , , . ̂ . ג

 צ אכין נר איקא 3ר עי״י צ״ע לרנה 3ר אזזקק ת״עא מריה
ה וג ל כצ אמרו ( תלמילך לרכא ב״רא רנין אמר א׳ ני יומא

ל אמר נשת״ח) ״״ עייי® י .I ^ ^  I״
* A I ̂ '*"**”י̂* ^ייר ליל אמר לי• כחיסfונ

אמד תלמידך י אמר ל צ עמרם ת תלמידך אמר א׳ כ״ד ונמ״ק

נולי רנא שמת כיוס ט ט׳״ת אשי לרנ רנא א״ל נתונות
: אשי לרנ רנינא וכע״י אשי 3(•
♦ ל״ת : רנה צ״ל אולי יוחנן א״ר רנא ■אמר ל

 רנך יוחנן וצ״ר לך צאית מאן לרנא חתדא רג א״ל א״ נ״ע גדייס
 ת״א נ״כ ונשס״ח ע״נ די שנושת ונ״מ לרנה צ״ל אולי

: יוחנן רני תלמיד היה לא רנא דהא לרנא
 • רנא צ״ל נריה רנה א״ל חמאכוי נר יוסף רנ א׳ צ״ז ״ק5

 היה דרכה גרתי״ רנא שמעיה רנא א״ל נתו״ קל״גא׳ הזרוע צל
̂י נמי ואמרי׳ מנעל היה רנה כמה עד ל3 כדאי׳ כהן  אנ

• ת צ גתו׳ יש וע״ס כצ״ל עלי מדנית ורנה
ל  ; רג ל צ רנא אמר אשי נר חייא א״ר א׳ קמ״ג נוטל נ

 שמצילו נתו׳ וכ״ה רנא צ״ל יהודה דרג משמיה רג א׳ קכ״ט נשכת
: יהודה דרג משמיה רנא א׳ ע״ט ביומא

 : נע״י וכ״ה רנינא צ״ל אשי לרנ רנא א״ל קי״א כתונות
 טרנה הגלילה ר״י הימא אפיצו א׳ דמ״ד מלחמה משוח פ׳ נקועה

 דע״ת יוחסין עשרה נפ׳ כדאי׳ כדרנא וצ״ל ט״ק רנה דאמר
: אגיי על ופליג רנא אמר שזה א'

̂ז לסתיס  אחוה צ״ל אולי כתן נר ד״רה אנוה כתן נר רנא נ׳ קי
: נ"נ דר״ה אנוה נתן רנ ונשק״ח

 : ל׳׳ת נ״ז אנא ר׳ שצ״ל נ״ל זמינא׳ נר רכא ב׳ קי״נ שגת
 תכף שס הוא כן כי נ״ע אחא צ׳׳ל עזא 3נר רנא א׳ ל׳א תמורה

: ל״ת עזאי 3נר אחא 3ר
 נשס״ת וכ״ה רנה צ״ל יחמיניה ולא ייתי רגא אמר ׳3 צ״ח חלק

 אמרת מ״ע לרנא אניי אייל לזה סמוך ותכף ״ נ״ש נשס
: ול״ת לרנה צ״ל יחמיכיה לא
̂׳כא ל וק׳^ ס״ענ ופ״ט ׳3 וס״ו אי י׳ שנת א׳ צ״א שנועות  ל וק
^ 3נר רגא נ׳ מ״ה ונרכות  ול״ת הונא 3נר רנה צ״ל הו
 נשס״ת דשמואל משחיה ואמר רכה יתינ א׳ ל׳׳ט מנחות
 : אנא ר׳ ונשס״ח רנה צ״ל זועי רנא נ׳ ע״ו מנחות
: ל״ת רנה לל לואי נר רנא א״ ק״י פסחים

 • א״ ל״ ניצה א׳ ס״ח ס״עג ל״ה סע״ב י׳׳ד עירובין ה״מת שנת
 רצה מקומות ונהרנה הנן נר רנא נ׳ י״ח כריתות נ׳ י׳״ד מנחות

: לת
• חגן צ״ל חנה נרב רכה ח״ה שהוציאו מי ל

5 ל׳׳ת חנן נר רנה צ״ל חנא נר רגא א׳ מ׳ מנחות
̂א ונמנחות * נחמן 3ר3 רנה א׳ ק״ח המקכל פ׳3 ״fr מ׳

 ל״ת נכון איזה וצ״ע נר״ל רבא א׳ כ״ה ינמות א׳ קי״ט שנת
: ל׳׳ת אנין נר א׳ ך״ג וכתוכות אינו נר רנה א׳ 3ל״ •נגיעין

 ״ רגא לל מפרמקי רנינא ס״ענ ל״ת גזיר
/ ל״ת חפרוקי צ״ל מפרקין רנא נ׳ כ״ט ינמזת

 ל ל״ח זנתים נ לה סוטה א׳ פ״ז מנחות א׳ קנ״ו ל ק״ך שנת
 מקומות ונהרגה י מקומות נהרכה וכן שילא נר רנא
ת יכשר איזה וצ״ע נ״ש רנה ,״ ̂ 5 ל

ט מחא .1 ... ת ל ס ט א׳ נ״ר שילא נ״ר נר רנה 3ר״ע ל
5 לת כלל דמי רג אתא ני שילא בר רנה אמר א׳ ד״ז שנת

 0ת לל תוספאה רנא ל פ״א זנחים ל״ג סוכה א* צ״ה שנת
: ולת

 דרנה משחיה קטוספאה חייא נר רנה ס״ענ צ״ג פירות המוכר
 רב נשם 3ר"פ כלאים וירושלמי ורי״ף גאשר״י אכל

 ל״ת רגא מקומות 3נרו אדא נרג רנה א׳ ג׳ אונה
 נשס״ח ולה רנין או רנא לל אדא רנ3 רבי א׳ י״ג שסחים
 לת אהילאי שס ותכף אהליי נר רנה ל צ״ה זונחים
 דד״א נריה רנא לל לא אידי דר׳ כריה ס״עא קלו דמילה נפ״רא

: וס׳.יוחסין נאשר״י וכ״ה לא
̂ה רכה צ״ל המ־מיה3 רנא א׳ לו ״ש3 בל  כיצד ונפ׳ נשס״ת וכ׳

: ל׳׳ת רבא א׳ מ״ג מנרכין
ג הוריות צ״ב ;נחים i ל ס״נ ינמות א׳ ק׳ חלק א׳ י׳

 : ל׳׳ת רנה מקומות ונהרנה מרי בר רנא א׳ פ״ו עירובין
 : ל״ח רנה לל תחליפא נר רנא א׳ מ׳ עירונין
 8 יהודה 3ר צ״ל לך אסגר יהודה רני א״׳ל נשס״ח נ׳ ך״ו מנחות

 נרני רנה ל ולט יצחק רנ3 רנא ל צ״ח ס״עא ע״ד סנהדרין
: לת וצ״ע נר״י רנא ל מ״ו ונסוטה יצחק

ט סוכה : ל״ת נ״ח רחי צ״ל חמא נר רנה ר״עא ל
 ס״ג ״כ3קיסא, נר רנין ל ך׳ חולין קוסי נר רניא א׳ מ״נ יומא
 : יכשר איזה צ״ע ♦ ל״ת קיסי נר רבינא א׳ .

 8 ל״ת אדא רנ3 לל נ״ל יצחק א״ר אחא נר רנין ר״עא ל״ד פסחים
 : ל״ת חיננא מקומות וכרוב קנינא נר רנין ל ע״ה חולין

ת שילא צ״ל סילא נר רנינא ל ל״ו זנחים  8 ל
א׳ ניצה  : ל״ת ואשר״יאשי וכרלשג אסי 3ר קמיה יתיג רניכא ל

 0% רחומי רנה ונשס״ח יוסי ואנא רחומי רג ל ל״ג מנחות
 8 וצ״ע יוסף 3ור רחומי 3ר א׳ י״א עירוני[ ההוא וענין

 ההוא וענין ד כלי עד מאי רג אמר חמא נר רמי א׳ ט׳ תענית
̂ן כו׳ עד מאי רנ אחר 3ר נר רמי 3ס״ע 3ל״ שנת  ועצ

 8 ל״ת כו' עד מאי 3ר ר3 רמי ל ך״ג מכות ההוא
 : ל״ת יחזקאל צ״ל חזקיה נר רמי ל ס״נ זנחים
 ונמנחות ♦ דקולו נר רמי דהוא תמרי נר רמ״י א׳ ק״י קולין

ט  דקולו נר דרחי חמוה דהוא תמרי נר ראמ״י ר״ענ נ״
ע דקולי נר רמי א׳ ד״פ הערל ולס  8 לת יכשר איזה ל
ע דרג משמיה שאול אנא א׳ לח נידה  : ל״ת ל
ת שכלל ונ״ל אנינא ל ונד״כב אנימי נר שילא א׳ ט״ו ללז  : ל

ת מרי שילא ל 3וג״ ל ח״ג ונשנת • מרי נר שילא א׳ לח גיטין  :ל
 8 ולת אנא נר לל אולי אניי נר שימי 3ר א׳ ס׳ כתומת

: אשי נר ואשר״י ונרי״ף
 :ל׳׳ת אנא נר לל אולי פהא 3לר אמר אדא נר שימי 3ר ס״ענ נ׳ נזיר

ע דנריו על הק׳ 3ור חהוזנאה שימי א״ר א׳ ע״; מכות  8 ל
 ששת א׳ ו׳ זנחים • אידי 3נר שיננא רג ל פ״ע המגרש פ׳

• ל י״ד חולין • א׳ 3ק״ עירונין • שישא שס ותכף לרא
ת ״ ס״עא ך״ג כריתות • ל פ״ד פסחים  ס״ה פא״נ • א׳ ו׳ ל

 ונשנת * שישי 3ר מקומות וכמה בלא ששת 3ר א* ק׳ לב א׳
: ל״ת נכונה גי׳ איזה וצ״ע לרא אשי 3ר ל קלח

ג פ״ח שמתות ע הקטן שמואל את הספידו וראלע הזקן ל ל לג ו  ד
א שנולד קודם מת הזקן  אולילל ♦ וצ״ת מעזריא ל

ך ר ע אנן ל ל ל ע ל א ר
 : ל״ת כסמך לא כי ט״ס רנ״י אלח שמואל רני אמר י״אל בכורות
 לללרנא 3לר זוזי אלפים ליתןי״ג צוה שמואל מר נר א׳ לי! מרים

: בשס׳׳ת ולה
 כו' אחא נר שמואל אחר אסי רנ7 כליגא א״ לע עצים נהגוזל

ה דק״יג המקנל פ׳ נ״מ והמן״  נר אשי רג אמר אומן ל
ס בוודאי היוא : ל

 ליס לל הונא רב קמיה יצחק בר שמואל רב תני ל ל מגילה
8 לה את ראה לא דרנא

 שלא נראה לע״ד דרבא קמי תני ודה2ן5מותנ̂.6 3ר ל ^א יומא
ל״ת דמיו היה

תמקוס חנא נר נר שמואל ת ולט ל כ״ט שנת
W דתה נריה אחר 33 ;

עג לט ̂יטין ר אתיתאי שמומ!ר ר' ל  א״ר סבא המכונא ל
 תיצת לל הממנא רב אמר אשיאך*א*הונא נר יצחק ־
״נ4מ ליש סמנינא . מ  8 רב אמר אר״ה ל »ו

עג י״ז שמעות ג ff'i תא צ״ל ^^מהרנה ל
 וכן מיותר לני כו״ מחת י3ך אמך לנצ1

: איט וכשלת
f שנת ה



»r השים הגהתהש״ס הגהת
 אר״יצ״לנקמניוג״ה נחמיה ר3 ר״עמואל א׳ ול״נ ל פ׳יה שנת

/ ערגה 3לול ל : ונשש״ח בע״י ר3 שמואל S ב״ מ
 א״ד ב׳ ה״ הכהדרין ן גשלת וכ״ה כצ״ל חנינא א^ר נתן

̂מ3 : הכהן אנא ר3 שמן 3ר דהוא נראה שמן לרג יוחנן ׳
ה  י ע3 ה וכ אתוה צ״ל דאימיה אחות לקוניא גן אישי צן א׳ ל
 צ״ל אולי הנשיא יהודה ר׳ משוס אר״ל ל ד״קל שגת ; ל״ת

 ♦ א׳ צ״ו יגמות ♦ ל לד נהמה נמה ל ג ל״ת הנשיאה
נ שנת : ירושלמי 3ל שקליס  נמה וגל מירא שמשן ל ל
 ל ל׳ז נגורות : ל״ת מירא נן שמעון רגי ל ל/ מדללןין

 ל ע״ו קדושין : יאשיני ן3 אחרים וגמקומות יאשיניא אל׳ש
 נש׳*ש העמיס כמה שמכר ל*ז שמעיה צ״ל אולי זירא גן שמעון ל

 רב שצ״ל לל יצחק 3גר שמעון רני ל ש״ה גחיסr : ל״ת
 נו3 שמשן ל ל צ״א לשחיס : גשש״ח וכ״ה נר״י שמואל

 כתנ ̂ ל״ת ישמעאל ר׳ של״ל נ״ל גרוקה גן מקנן ל של
ל אידי נר שרשיא ^ב יוחשין  רב טשתכי לל זועא הקומז ג

לל חכינאי נר תצחוס ש״עא לו שנועות : שמו משרשיא
לע י״ז ושועה * ש"*נ ועניןההואגקדושין שצ״לחנילאי  שס ו

 א״ד תנקוס ר׳ אמר ל ש״נ הנע״י ל וניגמות ; לת
: לת תנילאה נ״ר שצ״ל לל קנילאה

 צריכץ שהיו טעות במה אכתוב ובאן
בשס׳ח תקע ולא תקוץ

 כו״ יצחק • תולדות ש״ס וגלר מכליא לה נחו״ א״ דמ״ד מ״ז
: נח תולדות ש״׳כ וצ׳״ל ט״׳ש

 י נו״ לישראל גרים קשיס ד״׳ה גתו״ דמ״ז התולץ פ״ ניגמות
 זה ערגים ישראל דכל משוס אחר לשון עוד גקונערש פי״ זגנידה

 וצ״ל כו״ משמע ♦ נאמרים אלו דל'פ וק״׳ק מה זה
זה גכי״ רצה לא ‘שרשי להיפר הדגריס דהא והקשה ♦ וק״ק נמקיס

 ישוע נגי ־עק p ע י-ו׳ י־
̂ בשס שהניא מה כו' ל׳י וד״׳ת

קודם היה הערוך געל כי פירש ור״ה גתו׳ וכלל ר׳״ת נשס שגע
* לר״״ת 1 3 '

 אי כיצל הא נמשנה ש״״עא לל״ט שדהו המקדיש ש׳״פ נעירונין
קדושיג מקדשו אתה אגל מזנה קדושת מקדשו אתה

̂י ל׳י חגיגות  שמ̂ו
מא^דס הוא

 i מג נש הג ה כ המצוה חגיגות מפני גכור בקדושת להקדישו
• א גע גמר וגי' ל״עג דר״׳כג דרור

נ גי״ה ״ ד , ; נ־סיזא א׳ ,נ״ ל״י י ■;״;!יז” א
«3 נלאה י אי״י ״י!י^'י איו » לז , י ״ , י ^ י ך פ א ׳ ,

, ,V ״ ׳ ^ אי^ייי” איי אר יניי V 1יי אומר ? ׳ ,V-! וחי ה ד ג ח ד רה ד פ׳״ק רשי' עי׳׳י אכן t%t דזייזו-יי י
וגץ כך גין ג״פג לקיזן דאמר שמעון ג״ר אלעזר ^זר

ל נ׳׳ ה ^ כ ד'' ג כי ^ ן שי ? ק מ ^ ך נ״ר ר״א וצ״ל ט׳׳ש הוא ג
״ , י ס כך ובין כך גין אומר שמשן

ה פסחים ה ל׳ ל׳ פו׳  P ט מ^צות הדנורשרי גשוף כו״ ואומר נ
 כלאי ח ל חדכתיב שרי דשדי מאן ר״ל מל׳ה שרי וצ״׳ל

 טת ואותיות דנ״ה כל ל״ה נאמר כגר והלא ג׳ ד׳׳כב פ׳״ב נגיצה
 ע׳״ש ד׳׳ג ניצה אי״ וגשש״ח ♦ ול״ת ע״ש חלהנות תינת מן

: ד״ך וצ״ל
 לנן מנין ינאי מ׳״ר נשיאה יהודה ר׳ נעא ש״עא דק׳׳יא י'״נ פ״3

משת דכחינ ינאי) (ר״ ״ האס ננכשי לגת שקודם
® האג למעה האס מטה מקיש ה  כו׳ אף לגת קודם ן7 האנ מ

ר׳ ® אי נשיאה) יהודה א״ל( ה ע  מעה אף ״3 סי נועל נטר מ
 ר״״י א״ל נרשנ״ם ♦ שמל«^״ ינאי) ר׳(א״ל ♦ ט׳ אם

 א׳״ל דגור מהחיל ואק״״כ - M ט' לנת קודס גן ינאי לר׳ נשיאה
ס־״ מטה מה אי ינאי לר׳ נשיאה ר׳״י דברי הנגתי לא ♦ ®

 i לנת קודם ן3 ינאי ל״׳ר נשיאה ר׳״י א״ל נד״״ה רשנ״׳ס
 צ׳״ל דנכוחת פ״ג אשכחן וכה״ג כו׳ מהחג ל״ה א' ה״ ר״׳ה נתו'

: ל״ת ג״) (הלכה דנכוריס
 : נשס״ח וכ״ה שגיעי״ צ״ל שנושת מ״ש נריש נתו״ 3ש״ע ד״ע שס

 » כר״ג הלכה אלעזר והא׳״ר הכי יוחנן א״ר ומי נ״ ד’ד׳ בתענית
 א״ ואולי ♦ ג כר״׳ הלכה חשדא ר׳ והאיור ההוא עכין ש״עא ונ״ח
לל ט״׳ס אליעזר ר׳ והאמר ומ״ש : ל״ת ע״׳ס  ♦. אלעזר ו
 רני על מר׳׳א שה׳״ק ומה ♦ ע״א נד׳׳י וכ״ה נשש״ח וכ״ה
 אמרה רנו יוחנן ר׳ דמסתמא יוחנן ר׳ תלמיד היה שר״א להי יוחנן

ד יומא תו״ וכמ״ש * נכללים כמ״׳ש  גגרא ותשני ♦ אי ל
מן ‘לר היה חגר תלמיד דריא קרמית אגגרא  יו

 ♦ מתוך הלוי שגע את ה' הגליל ההיא געת שני א' ג י" נהוריות
 נרית ארון את לשאת הלוי שגט את יק והי טייס מתוך תיגת

 ושימש זה ‘פ מגיא עג“לר המשנה בלייי וכן )ק. יי (דנריס הי
 f ליית נייש ולא:גנרא סיה לא זה פסוק ני הוא

 ♦ ימשס תיש של טילי מגיא היה ל ז“לט נמשנח פ״ג נסועה
א• 3ל“1 רליז שס * בירושלמי ונייה בייש כצ״ל

 מכייל והחסמטא • ‘כו אומר הוא ולהלן דייה וגרש״י נמשכה
 : נג״ש ללמדה וא"צ ואמרה וענתה רי״א מ״ה ואת״כ ♦ קקך
 כליהקהל שיהיה להם אמור ת״ל נלחש אלא אינו או שעא לל״ח שס

 ס*ית שינעל עד '3 דל״ט שס : גשפרי וכייה כצ״ל שומע
 מלחמה משוח ר״פ : אינו וטור גרי״ף וכן ל״ג במקומו ויניח

; ישראל שמע לי למה צ״ל ישראל שמע שנא מאי א' למ״ב
5j» ענודה נהן שנעגדה קדשים מקריב אתה אגל ‘דמיייויא עייע 

 את מקריב אתה אנל מקריב אתת אי אלה אמרו גשפרא אנל
 למניינא ושופטיך אלא שייעג דמ״ד שס : עבירה גה שנעגדה

 לתניינא דושפטיך וי אלא רשי' גי* ש״עא ד״יד דסנהדרין ופייק
 1פמ ימצא כי דכתיג מ״ה שס i וכליל דרש לא וי זרייש
 » וד״עג גמשכת רמג״ס ‘מט ר״כ עצמו לממציא ליל למצוי

 הרצהכיס תשרגו אמרו מכאן שמצדה גשעה ולא ימצא כי (ונשפרי
 נרשיייוכיי^ א' מזוזה אפילו אי ד״עא ג״ש גפי : נטלהע״עכוי

:כצ״ל אזכרות שהרגה הנגיאיס מכל שכר או חומשים מן א*
 חפשי קדרשנמתיס קרא פרש׳יי יוחנן דא״ר והיינו דייל נ״מ נפי

 יי דרשי הרי״ף וה״ק כוי בחייהם שעסקו המתים את ושגה
 ♦ כו* בגמרא אמרו שלא מה החתים את אני דשנח דקרא .פ״י

 זה לדוחק שהניאו מה ♦ כוי רש״י לשון לפרש יש הדחק ומתוך
 קךא 1רי' פרש״י תחלה כי נ״ל והאמת ♦ א׳ דגור דהכל חשגו כי

 משוס ♦ ‘כו אני ושבח ח״ה ואח״כ והס״ד חכשי נחתיס קדרש
 הספינה נפי והא חפשי נעשה שתת כיון אר״י איך לרש׳יי דהוקשה
 עתידה נ״ד ר״ק "קאשת3 שיצא ר״י ששמע טלותא דקר במעשה

 דרייי ואכ״ק ללע״ל גטלות אין דחצוה דחשתע ציצית נתוכו ליתן
 קדרש לע״לקרא מצות דיש ששמעהג״ק אף דר״י עכ״א אדר״י
ט וה״ק חת לא יעקב בתענית שאחז״ל כענין  קנש בכדי ו

 המוקש היפך שהוא אף כלומר דורש אני מקרא א״ל כוי תנטייהו
 אשגק ולא קדרש ר״יקרא ה"נ ח״מ ‘דרשי לדרוש קרא שיש פיון
 כ ׳‘ואה • מ* ק ב" שמש יונתן רי הספינה בפי ונ״א ♦ ב״ק על

 אמר יפה ולא בגמרא למ״ש קאי ‘כו החתים את אני ושבת מ״ה
 פי שייה ( ״ כוי בחייהם שנגסקו החתים את אני ושבח שלמה ׳

: ‘א וכ״א די ליך שרה חיי
 כחרבכז״ אין גלילה ד״ת נו שנשמעין כלגית ג״א אר״י נעירוגין

♦ כו* דלים עזג רצץ כתינגי מיניה לעיל ריעגייא כתג
 רצין דפי וקי עכ״ל זמירות הנותן ששי אלוה איה יא שלי .משוס

 ונ״ל ל״ה סי' הוא אלוה איה ול״א וכי כ' איוג הוא דלים עזג
 ד״ת שאין נית כל אר״א הלק ‘פ נאמרו הרשג״א ודגרי דט״ס

סי> נאיוג זה ופי כוי טמון חשך כל שני אוכלתו אש גלילה נשמעין
 מה דלים עזג רצון כתג מירה לעיל הריטנ״א כתג וע״ז כי

 ממצפוני ונחגה צפון לילה שכל לצפורו טמון דהושך משוס טעם
* שסד״הג רה( 5 הו

 יומא והתי למשיהא הלכהא רגא הקשה דמ״ה גייש פי נזנקיס
• מהף רג ה״ק שזה כתגו ‘א ג י"

 נחמן מ והאמר הכי נחמן רג אחר מי ש״ג ׳ט ד׳ פאייט נאשד
: ב"מ יוסף רג וצ״ל ט״ש מניותי נר

אדם



m חהדורות סדר עולם ימות סדר בסד

^ י ד (מ^ אגטר שנה ראנן (*טוס «רא ד ש
 ועשאו ס7א אלא שחיל לא גריית! תתלת העולס לכראות ההג״ה

 גמעשה עמי כעשה שותף יאמרו שלא נשמה נו זרה ולא טלס
 וכיללבו • והעגזידו נשמה נו זרק ♦ הכל משגמר נראשית

 • ל עכ צרתני וקדם איזור דכתינ סייס נו התחיל נו העולם
ה ע ה״ נתנחומא אנל ) אד״מ נ״ס עכרו כנס ראשונה ש

 נמלאציס נמלך נ' וכליאה) (כאד׳׳מ גולס נעשה ל שעה
 גנלו ל )פ״א אדר״ן ( צורתו ננרא ל )תנחוחא (

♦ להרמנ״ס) חודש קידוש (מכרש  (תכתומא עכרו כנס ל כאד״ת) ( אינריו נמתחו ל שעה
ת ליום שיר נמזמור תיליס ומ׳׳י  ונכהיקתא * שנ

) ע דר״נ פנחס מ״י (עי׳״י דר״ה כ״ק הר״ו הניאו  יוצמ ג ג
 נמצא לא זה ת דקכ ל׳מ מ״ע וכתנ )הג״ל החודש קידוש (מפרש

X, < , , סהי נשום  עלו(תכקומא) ד׳ וכליאה) (פאד״מ נשמה נו נזרק ד׳ שעה
♦ פ״א אדר״ן ( אינריו נתקשרו ל

ה ע מא)רקמו יל ש חו תנ  ופר״א (כאד״מ רגליו על עחד ה׳ (
♦ (אדר״ן נקגיו נפתחו ה׳ וכליאה) פ״י  גולם העמידו ו׳ וכליאה) וכר״א שמות(פאד״מ קרא ו' שעה

 ספי״ח ול׳נר (אדר״ן) נשמה נו נתנה ל (תנחומא)
 לא יתנוששו ולא אדה״ר שעות ו* המתינו לא ל פיילו) ולתצוה

 יס״ת ול'כ היוס נחצי אדס חעא א*כ סיסרא ישראל •
̂*נ נס' והייק ̂ח ט ̂׳ג סי' נאי ̂י חטא אדה^ר הא וק' תמ  שייך ואיך נ
 אז כי ו' שעה היה אדה״ר הכנת תחלת כי וי״ל נאו.שש לא לומר

 להן )עפרו הוצנר שנ״ו זה מצאתי לא ( כחשחז״ל עכרו הוצנר
 משעה שעות ו' עד■ לפחות מע״ה לאכול שלא להזהר צריך היה

 אדה״ר לתיקון ולמעלה שעות מ״ו קמץ איסור לכן עכרו שהוצנר
: עכ״ל

 נו זרק ל פליאה) כר״א כאל׳מ ( חוה לו נזדווג V שעה
 P רגליו(אדר על עמד ז ט) פכ וירי תנחומא ( נשמה

V ע פי (פר״א גורש שמשות נג״עונין נכנס נע״ש (
ה ע  ותאומתו קין ונתו׳ פאד^מ ( ל וירדו ל למטה עלה ח' ש

 הזאת נפעם נולדו לא תאומותיו ול הנל אנל והוה ואדם
 פ ר ונ (פליאה ו' וירדו • חדא״ג זעי״י ללדת ותוסף נאמר לכן

 ח (כר״א) נצטווה ח' (תנחומא) ללע הכניסו ח' ך״נ)
̂׳ן חוה לו נזדווגה  נצטווה ט' ח תכ סי' א״ח לכוש כתב • (אדר

 מיד ןקדשה החודש וקידוש מצות שאר על ה״ה מע״ה לאכול שלא
 שעות ד י ו' יוס והיינו קודס שעות ו' הלננה מולך היה וע״כ

: ש ע הלילה מתחלת
ה ע  לג״ע הכניסו ט׳ )פליאה תנתומא (פאד׳׳מ צוהו ט' ש

עליו נהכס ט' )פר״א כו׳ למטה עלה ט' )אדר״ן ( ^
 ביפ״ת ש ע שעות ל ננסיונו עמד ולא )ל״ג ש״ר ( מיתה

̂׳כ t ומ
 תנחומא פר״א מ כאד א שעה כציווי עמד ולא כידון י״א ש^ה צווהו(אדר״ן י״ ) כליאה כר״א תנחומא (פאד״מ ענר י' שעה

̂׳ן סרח י״א פליאה) . * (אדר . . . ̂ א פליאה) כ^א תנחומא (פאד״מ נתגרש י״נ שעה צ  י/י
נ״וימיס כנרא העולם ♦ המוסר וס׳ (פסקתא נדימוק

 וגו' עשות יוס5 דכתינ נריאה היה לא כלילה כי שעות י״ג יוס כל
חיי חסד וזי״שעולס שעות ע״נ ו״׳כי״נהוא ה(נ  אפו ויחר צוס אשר ה' מצות על ואשתו אדס ויענרו הישר ובס הצוה כ׳ יננ

 האדמה את לענוד עדן מגן ההוא ניוס ויגרשם ויקללם נהם
 ל ותלד אשתו חוה את אדם וידע עדן לגן מקדם וישכנו וילכו
 מעס איש קניתי לאמור קין הככור שם ותקרא גנות ושלשה נניס

 ♦ ונהנלנוקחממנה נארז נאכו נהנל אמרה כי הנל קראה והשני ה״
 שימש ולא : למזרח כניו ננראו ך׳ ככני וחוה אן־ס [Q״3

 ך"ב פ“ר ליר והוא ♦ אדם קודם אשתו עם נריה
א3ב ר  עד העליון גיחון נמי נכנס נשנת נא׳ ר״עג ד״ינ ומ״י ״

 גופו שנעשה עד ימים שנתות שנע מתענה והיה צוארו
 הלוחות ומה אמר ואדום)(וניוחסיןהגי׳ככנרה) (כ״יכחוש כלנו
 ♦ חכניהס לנרוח הירדן מימי עתידין הקלה של נאצנעו שינתנו ע״י

מי  נאט נכה כיו נשמת ורוח ידיו ל שגנלו גופי יהושע) (ני
 מיתתי לאחר לרנצי מלון נית לי אכנה נהיים שאני עד ואמר עאכ״ו
 לאק למטה ארוני את מעמיק הריני אלא ע״ז להם לעצמותי יעשו

 (כ״ההגי' מכפלה מערת כקראת לפיכך ממערה לפנים מערה
♦ נז״ר)  • דינים ה״ נרכא גזל ש״ד ג״ע ע״ז ו'מצות על נצטווה אדהר

̂ז פ ס ר וב למלכים מה ט פ ס ורמב סנהדרץ * י
ר ה ״ ד  • )נ״ו אלף נח (ע״ל לחנוך ומסר השנה את עינר א

ש1 ע  הנחש שהפשיט העור מן עור כתנות ולאשתו לאדם י
♦ רע״כ) ד״י ומ״י פ״ך (כר״א

י י ח ב ה  • משה טחי שהיה תחש מן שהיה כתג כראשית כ״ !
 הנקנה לו^זן מעור שנעשו ד״פד הפועלים ל ונת״ח

 ד״רצא״ תולדות כ״ שלה מ״ש לזה (מכוון לצדקיס הקלה שמלהה
 כתנות כי שאכתוב מה ע״פ לויתן מעור היו חמודות דנגדי ובציוני

 כותנות אהלל כתג יעקב ובתולעת ♦ )מנמרוד עשו לקח עור
 השערות הס כתג יט כ מ״ה ולס ♦ עשלה מציכורין היה עור

• הערוה על גדולות
 נצאתס ולאשתו לאלהר ה׳ שעשה עור כתנות כתב הישר בי*{}

 ירד כן לחנוך הנתונות ץתנו ואשתו אדם ונמות מג״ע
 אל נח לקת ובמותו מתושלח אל ויתנם אלהיס את חנוך ונהלקח
 חס ונלדת מאחיו ויסתירם הנתונות חס ויגכונ נצאתו והיה התיבה

 ויתן נמרוד את הוליד וכאשר סתר3 הנתונות לו צתן נכורו כוש את
• ממנו ולקה הרגו ועשו ההס נגדים

ת ש׳ כ ת ̂ו נולד שקין אומרים אומות ב' לצב כ  לנריאת שנים טי
 נרס ל' אשתו חוה עס אדם והוליד תאומתו וקלמנה אדם

 אחר דק״לד־ל יוחסין כתב • ל שהיי וי״א ♦ שת הנל קץ זולת
^ ל^מ הוליד;אדם שת ונאנרבנאלל״וא' * וננות בניס ס״ ה

א איו^אשתו תאומת נ ^ ה נאברהס נתגלגל אדם ־ • נלנורא אשתו הנל ותאומות ק  ניצחת חוה נתגלגל ואח״כ נשרה #
ק מרווייהו כ ואת  לסו הנעלם מ' זוט וגת 3&

לךר״כ בראשית
ל8^ ן א (ע״ל בראש 0של.א| באיפה היה א תת״פב ל

tמיא והיה אלהר של דדין בסוד ואסמים® מרילי t 
v שלאלר< y ״ ת״ר לא

 כמגלגל מתקי׳כא לא (ע״חא אלהר טל שערות בסוד אנשלום
• (ע/ארנ״ד נתנקוק

חלק . .



הדורות סדר חחרזת סדד
t' (ע״^תת״עא ^ל״הר «מממ תלח

ה ו  ♦ תת״עא א3(ע״ צרטת שוכמית קנה נשרה נתגלגלה ח
• 1שש*י (ע״נא הרעה בת מתיה נתגלגלה

ל  יול'ד אס ״ה3 א״ ללט קהלת רנה ( בניס מאה הוליד קי
♦ מאה pא י ’

ל  אלס ע״ל המבול בימי וי״א * ע״ש למך בימי נהרג קי
• עש״ב הר״נו י י

ל ׳■ ב״א <ויל ( קין ״יקס ז״ס ״מצוי ״קרח ״ביתרו נתגלגל מי
t קל׳ה כ״א ע״ל ( בלבן נתגלגל • ממ״ט) *

 נשמות יתח * קין מן וע״ר הרע ובלק קין של הטוב הוא יתרו
 מתלבשים ושלהם • ונהש רוח ונ״ו ♦ קין רוח שמואל י קין

 י״ר ( האופים בשר כמגלגל כ״ה) נהר ה׳ מעין (חס״ל בשמואל
 ממנו ראזבן'פריזה ובחטא בראובן נתגלגל • )ג״ר שס3 ושב ס״פ

 שם זואא״ל הא״רי כווכת (ליתרו וניתן קין של נשמתו
י■ ̂• י • •* מ״) ג״א (ע״ל קין בקינת שכט בן אלקע
• • י (עג״אשצ״ב קין משורש יקזקאל
* י י ,♦ שס״ק ע״בא ( קין מש המצרי
״ ̂ י ע״ביא ( קין של רע מקלק בלעם

. ן . . ^ I
״ * תרי׳נה (ע״בא משרשו ̂על
3כ מקז ויהי בראשית ל הישר ר0

זsוr̂ו״ ומחלביהן צאט מבכורות והבל אדמה
מימים ויהי בהבל קין ויקנאו הבל קרבן ותאכל

ל קיי קיז קרש לשו ^חדשה כ א ״ ט ^ - , ״ Z ד
6פר^ את 6של1 נאני י^^יי אהז אי*3 כי

אי אם ־שמים >iuא< או ״”י״ י״י®. יל י
י“י א' . ° ה ״ ״ א'ל״ י ש ר אאא את וי־ה לו אשר ^

ס ^י  קין שהרג מקום מחברון ל
? ♦. יימי״״י ?f״? ״ ׳ 1ר״ הוא p־V ני י־״ת 3״

ל״ ל״י הנ » ^ א " נ ו ־ ״  יוםונ״לשצי׳יל j״p יותר ^
מ ?״נ ד  '3 אגרמאל ונ״ם וק׳׳ל המסים ונ

ל ל נ מ ^ '^ ״ ; . לו יי־י ! ״ ״., שסיה;־ן< ־שסייםי־י, ־׳ ^;,,

יי ואשת מ״ג ע״גא הבצ של יתירה תאומה ^
־' ״  קס״ה (־־״ל-־״א דעק־ נתגלגל • ^׳v?׳ E; יי

%ר^לגל  הטוב ומשה הדע הוא ובלק בלעם י ע״ש ביפת ו-רי
w ” Hתש״פז ע״בא הבל גלגל רות ת״פה ע״גא 3̂ *׳ . 
ד מ א פ י ע דלך בארץ תהיה ונד נע לקין ו  קדחת בארז ונויד נ

חנוך את ותלד אשמו את ההס בימים קין וידע עךן י
שס ויקרא עיר ויב?ה בארץ ולהשקיטו להניחו ה׳ החל ההס דימים
את לחמך וילד ״ כבתקילה ונד נע היה ולא גט כשם חרד יטיר
 ומשותאל משותאל את ילד ומחויאל מתויאל את ילד ועמיד ^ירד

♦ ס׳״הי למך את ילד
ל  תלזל״יג(וביוחמין וקי שנה ק״ל בן אל׳הר כשהיה כולד שת לי

 וביוקקין (השני לאלף ב ח ומת )p ט לב תהל כתב
ב כתב ♦ טעותו) בחר אזל ל׳

 הים שת את אדם כשהוליד אומרים אומות ל ד״צא p״t בתב
• כהור קגי אז

3 n  וכן קין זרע עם יחחברו שלא לבנו צוה שת ל ד״צג ש״ק 3
 והפליגו הענקים מהם ונולדו נתחברו ואז ז׳ דור עד עשו

. במבול שמתו עד בחטאת
 ריק העולם הש״י בראות הכשדי גירושי אחר ל ־"ח בתב

̂*נא השגיח ׳מיושב ובלתי נא י ב* ♦ תאומים והולידו ^
H D שאלו ל״א ̂ודור מד בכל אלא התורה הזרח שלא

 השצים jp עד טבעם צג
 היה לא יאים שאורך .'כתג

♦ טבעיים ימים קיים 1[^!
̂:זכר י״א ♦ בתודה |.

5צ1 י ♦ היןבלה שלשלת 1
צ1שצ ״ > אלף ם;

 • ימיהם נתקצרו ויין בשר לאכול שהותרו המבול •אתר אבל ימים
מ שנים היו שלא י״א * מופת בדרך ימיהם אורך שהיה י״א  ארוני

 כרצונו ונימוסים דינים לדורו מצווה היה ההוא הדור שראש אלא ממש
 והיי€ בתורה הנזכר זמן כל ההוא והנימוס התורה מנהג נמשך והיה
 וללמוד להתחכם הרוצה כי י״א • ההם שנים כל תי היה כאלו נחשב

 ית״,^ אלקותו יתפרסם ולמען רב זמן לו צריך ?טבעיות החכמות יגל
 והביכר שהשכילו ומה • גמל זמן לו יהיה למען ימיהם האריך

• ס״׳עב ד״ז ש״ק עי״י • דורותיו לתועלת ספר על כתבו
ש רל״ה ו נ  1תת״תמ וחי שת לחיי ק״ה לב״ע רל״ה שכת נולד א

^ ב״ה למרוד אדם בני עוד ויוסיפו ״ שנים ד עי וי
 אליהע ה׳ ויצף ה״ אף ויקר אמש ימי כל ה״ את ויעזבו אחרים אלהים

 ויאדסי וישתימם אוקיינוס עלה יתרי ותלחומא גיחוןזבמבל^ נהר את
הית לחי הקורא כתיב פ״3 ךג ספ וב״בך הי •ה ♦ הארז «ליש

 מלהוליד התעכבו הדורות
 p'S ורמג׳׳ס '♦ התורה שהעיד?

 שאר אך כתורה הנזכר לאיש אלא
 r תולדותס צק שנתעצג כמג 'ן

הראוי הבן רק להפציר חש לא
^ לראשונ היה להווה משנותעו א א י -5, »̂wv / ע 

 ♦ למה ששנותיהםהיו^יסשלי׳*א )יזודאה5צמירה iJr מד
זאם?כןהאדיכו שט̂ן ולא 6ושותיסצד אדמה צמחי אוכלים להיותם

ב ת פ כ ר  רס״ו (שהיה שכה ל״א בן כשהיה אנוש בראשית פ
 עד ע״ו לקרוא והתחיל ית^מ באל כפר ע) לב שנים

גזר» היה ואז לב״ע) תק״לו אלף אז (שהיה שפה פ ת בן נת צוהיה 1 v גזרע היה ותז צב״ע) תק׳־צו אלף אז [שהיה
 א״ק בתשובה שיחזרו' התיבה עשיית שנה ך ן זמן והארכת הממל

» הפסוק כמספר ר״עשנים אלף הוח לו תק אלף עד סו ר מן  ״ןי
f״לה ̂*יליו נומ3״ו ״האדמה ״כני ״על ״לרב האדם התל כי ^פכי ״על

ר״ע אלף עולה אין ההם ובימים הרעה מדרכם שבו לא זאת ובכל סה״י כתב
» מאד גמל רעב ויהי לבנ״א אוכל ואין וקציר זרע וי

ר«מ האחס מימי כי ולברקניס ודרדרים לקוצים זורעים אשר י^דע
ויהי האדם מחטאת האדמה את אלהיס מקללת הזה הדבר ׳-קשר ,___________,״..י ̂*? האדמה גס ותוסף ב״ה למרוד בנ״א הוסיפו להשחיתו"*'*

מVלא״ ^f.י ־rז ת נ ̂> צVא׳ ה, צ' שכ״ה כולד *לןינן שכיה
״-..n BM וניוהסיו שק (ו־ קי מת ותי מ״ס)

V(& וישכיל ־יקכס שנים מ׳ נן ויהי סיז׳י למג
א לל על  W נעמת, וימשו ו־דעת ־תנחה א ־נ אח ידרך1 מ׳

U די״^ אח אלהיס ישחית כי בחכמתו וידע ובשדיס ברוחות
־י איז,  הימים נא^דת המ״ל מי את עליהם ה־ יניא ־

 וריזי^»^ ♦ באוצרותיו ויתנם האבן לוחות על להיות העתיד
 1ג’ר מאת נאי ושנקנר הנ״ל נל ־׳ ד״ו 1יייאםי כ״יא שני קנר

 נ אנוש(ל״ל נימי נחו העולם שליש אוקניינום ים הציף תמזיו
י ה וי׳ נצים ג' ויולו ה שצ הוא שציס ע ן3 נהמתו ד

 . וצילה ע״דה ואהיותס חר״ד ג׳ עיגן נ׳ מטר,'״הללאל
p O n l ע׳דס ותלי ומהר קיגן נגות נ׳ ויק? משותאל נן נחך 

• יובל שמו ותקרא עוד ותלד יבל שתו ויקרא בן ללמך ;
ס״ בחצות פשעו ההס בימים כי עקרה היתה אחותה

מהצי! את וישקו בארז ולרבות לפרות האדם את צוה אשר
 יקוו• ♦ יכחשל ולא בתוארם יעמדו למען עקרות משקה נשיהם

 בעליהן בעיני היולדות הנשים ויהי • שתתהמשקנועקרות צלה ס4
 צילה זקנת ולעת י־ בהן •ידבקו והעקרות חיות כאלמנות לתועבה

 עוד וההר קין תובל שחו ותקרא בן ותלד ותהר רקמה ה׳ ויפתח
 עי-י״ לי היתה בלורצי אחרי חמרה כי נעמה שחה ותקרא גת ותלד

 כ״ ל בראש״י רשי' מו קין והובל קין את הרג ולחך ♦ ונועם
: וכ״ג י״ט

 * ותת״עא תת״יא ע״בא ( שמשון של אמו צלפוני היא צילה
 תת״עי> ג״א ע״ל פנינה ועדה חנה היא וצילה באלקנה נתגלגל למך

:• הת״פב ע״בח ובשאול
* • שנים תת״צה וחי לקינן ע׳ שצ״ה נולד מהללאל צ״ה6

 ♦ תתק״סב והי לחהללאל ס״ה ת״ס נולד ירד ת״ס
כל סק״לב

נולד חנוך הר״כב
שנים ה שס

 וחי לחנוך ס ט ה ע נדפס וג״בר ס״ה תר״פז נולד מתושלח מר״פז
 צדק והיה ט״ס) תת״סט כתג ב״ (ובש״קד״סד תהק״סט

״ א׳ ד״יב בראשית מ״י משנה סדד תת״ק ושונה גמור
>T B חרב לו שהיה לפי שלק שמו נקרא לחה ח״כ ברחשית ס״פ 

מזיקים ת״ק יום כל בה והורג המפורש 0ש עליו חקוק והיה ״
ודשים



ט הדורות סדר m הדורות סדר
 שלת פיי עמו ושלח מ״ת ר״ל מתושלת pf(עמו עמה וממת ושמם

 מביא הג כ7בראשית ובי׳ר ״ בשלחיעבורו(איובעכ״ל יזרבכמו
 ויצקת לאברהס היה זה והרג מזיקין אלף מ מפיל והיה ש״ך בשס

 באיזה ידעתי לא ( ל עב הבכורה החרב תמורת נתן ועשו ויעקב
 בחרבי לקחתי אשר יעקב שאמר הכוונה שזה אפשר זה מצא מקום

, ̂ , • ר״לחרבהנ״ל
ם ״ ״  מתושלת את הולידו אחרי האלהיס את חנוך ויתהלך הישר ב
במוסר ותדבק הרעים א נ3 בדרכי וימאס האלהיס את ויעבד *

 ויהי * רביס ימים מהס ויסתר מבנ^א נפשו ויפרד ובינה ובדעת '51
 מלאך אליו ויקרא וחדר בבית לה' והתפלל ושניס רביס ימים מידן

 והלכת נחבאת אשר מביתך צא אליו ויאמר הנני ויאמר השתיס מן ה'
 וילמדס ויצא ♦ יעשו אשר והמעשה הדרך תלמדס למען בנ״א כל אל

 המקומות בכל קול ויעבירו ויצו ה׳ מוסר ויודיעם בנ״א את ויאסף
 וימלך א בנ כל ויתאספו חנוך אל ינא ה״ דרכי לדעת pח אשר מי
 אלהיס חכמת וילמדם דבריו וישמעו ארצה לו וישתחוו בנ״א כל על

 הראשונים א בנ מלכי כל וגס חנוך ימי כל ה' את ויעבדו ודרטו
 ויבקשו לו וישתחוו תנוך אל או3 ושופטיהם ושריהס והאחרונים

 וימניט ושרים מלכים ומאת כשלשים מלס ויתקבצו עליהם ימלך אשר
 א בג כל על וימלוך ♦ כולם בין שלום וישם וילמדם חנוך את
 חטך תולדות ואלה • עמו לכל ומשפט צדקה ועושה שנים ג1ר^

: ונעמה מלכא ואחיותיהם ואלימלך ןאלישוע׳ מתושלק
 ; עז תש וחי למתושלח ז קע ♦ תת״עד נולד למך מה״עד

3 H !J א' נשים ב׳ להחזיק הראשון היה הוא ס״עא ל״ז ב״שק
 ומשקה ליופי וא' כאלמנה ואבלה נזופה יושבת והיתה לפ״ו

 ראה ( ♦ עכ׳׳ל מעדנים ומאכילה ככלה ומקשטה עקרין כוס אותה
 שנשא למך כי י״ט פסוק ד׳ בראשית בתורה שמפורש במה טעה איך

♦ שצ״ה ע״ל הנ׳״ל מחויאל בן משותאל בן היא כנ״ל נשים '3
ר הת׳״חל ה ׳ ד ♦ למתושלח רמ״׳ג ♦ לכמך נ״ו תת״קל מה א

 ויקברו * חנוך למלכות רמ״ג סה״י כתב (
 המלכים את בקבור גדול בכבוד גנו ומתושלח וחנוך ובניו שת 'אותו

 ה הקב א וי' (ובכי מפסד בנ׳׳א כל ויעשו להס הי דבר אשר נמערה
 שנה כ״ת אחריו וחי קברו חנוך וב״סע שרה חיי פ' ציוני קברו

נ וברשייבם ושי׳ק וביוחסין שנה נייח א' ד׳׳יב בראשית נב״מי י  ל'
 אדם את קבר דחנוך ושם שנה נייז ל“וצ טייס שנה נייו בי ק״כא
 ימים בי רתוק גאי׳ (כתב ♦ קנייח בייא עייל טייס שם נאית

 נעמה נולדה תתייקעד אד״הר של מערה הוא מזרח לצד מחברון
 הטך היה כשנולדה אייב )תקיינד אלף עייל כת אשת והיא (לחנוך

: שנים שנייב בן
 ולהסתר מבנייא ולהבדל להפריד לבו על חנוך וישם ההיא
 ויג^ה גיי יא מבני ויסתר הי את לעבוד כבראשונה מהם

 הי דרך להס לומד שמתגלה וביום הי אל מתפלל ובג״י אי דם להם
 ויסתר ואחייכ ושכיס רבים ימים כן ויעש ממט ישאלו אשר וכל

 אי ומס בחודש אי מס יה ואתי זי במס להס ויגלה ימים ו' עצמו
 לראות ויתאוו ובנייא ושרים המלכים כל פניו בקשו אשר עד נשנה
 מאימת אליו לגשת יא בני כל יראו כי יכלו ולא דבריו ולשמוע פניו

 את לאסוף ושרים מלכים כל ויתייעצו ימות פן פניו על אשר .אלהים
 אליהם יצא אשר עמדבעת כלס לדבר חנוך אל ולבא יחד א י בני <ל

 מאד ויתנהלו ‘ה יראת ויורם ודעת חנתה להם וילמד כן ויעשו
 וילמד מימים ויהי המלך יתי ויאמרו וישתחוו חכמתו על ויתמהו

 השמים• להעלותו ויאמר השמים מן לחמך הי מלאן ויקרא אוזס
 זה דגר כשמוע • יא בכי על מלך כאשר אלהיס בכי להמליכו.על

 יום ידעתי לא השמים לעלות נשאלתי ויאמר האת יושבי כל ויקת
 אותם ויורה ומשפטים הוקיס להם וישם כוי אתכם אלמד ועתה לכתי

 דמות והפה דראו עיטהס וישאו אחדס ימים אתם 3b(העילם ,חיי
מ בעבורי ויאמר לחנוך ויגידו' שמיס מן יורד גדול סוס  הגיע יו

 קול להעביר ויצו להטו ויעמוד הסוס וירד מאתכם אלך אשר העת
 בנייא כל ויבאו זה ביום יבא הי דרכי לדעת יהפק אשר האיש מי
 חכמה וילמדם ההוא ביום מאתו סרו לא ושרים האת מלכי וכל

 הסוס על 3PT( כולם בין עוד שלום וישם בדרכיו ללכת ה' למוסר
 השט וביום אי מהלךיוס איש אלף מאות כשמנה אחריו וילכו ויצא
 וילכו מהם וישוט תמותו פן תלכו למה לאהליכס שובו להם אחר

 ולא תמותו פן שובו מם בכל להם ואמר ימים וי מהלך אתו.הנשארים
 כל והיה שמימה אעלה מהר ט שובו עוד וידבר הוי ביום ויהי אגו

 למקום נלך ויאמרו אנשים עוד ויותרו וישוט ♦ ימות אמי הנשאר
 וילט ̂לדבר ויחדל מתאמצים כי ויהי ביטנו יפריד המות כי שתלך
vpp ויפקדו שט אשר והתלכיס ♦ אהרץ  s>ĵ i שהלמ0הנשא[רי^

 ♦ אש בסיסי השמימה בסערה חטו ויעל זי ביום ויהי אתריו
 וימצא חנוך עם נשארו אשר האנשים מספר לקחת ת' ביום וישלחו

 השלג ויבקעו שלג מאבני גדולות אבנים ועליהם שלג מלאה הארץ כל
 חנוך את ויבקשו השלג תחת חטך עם שהיו האנשים מספר דמצאו

 כמו השלג תחת רייל ואיניט וזייש ( השמימה עלה כי מצאו ולא
: סייה' אלקיס) אותו שלקח לפי האחרים ׳
ך התייקפז ו נ  (ובשייק נלחך תתייקפזקיייג אלהים אותו לקח ח

בס* שטעה גרס וזה טייס לנח ייג ק• כתב דייסו
• למתו^ח ושי בהקדמה) עייי בריישל

 רשע פעמים צדיק פעמים היה חנף חנוך איירא פייכח ^D‘׳3
: צדיקאסלקנו עדשהוא הקבייה אמר

 נתקבלו לא אבל אלקייי דברים כתב חנוך בי יצב די ק י שי 3ת3
 i והיה התכונה על ספרים לחבר ראשון והיה באמונתם

: קין בני עם גדולות מלחמות
 חנוך הנביאים דתות בספר נכתוב כי בראשית ‘פ מייקח 3ת3

 האל עבודת תחת העמיס והכניס וחסיד גדול חכס היה
 איקלימיסלכ״א זי יושבי לכל דת ושס הככביס תחלהיזכמת ושהוציא

 מועדים שיעשו וצוה איקלים אותו טבע לפי לו יאות אשר הדת
 באותו השולט הככביס מעלות כפי מיוחדים בזמנים וקרבכות
 ושישמרו לקצתס והתיר ידועים מאכלים יאכלו שלא לקצת וצוה איקליס

 היישוב להתמדת כוונתם ושתהיה המתים ומטומאת נידות עם לשכב
♦ אקרים רבים וענייניס והמון מלכים כהניס משמורות ניגי העם והלק

♦ נייו אלף עייל לכה ומסר שנים ועיבר ,
ל א י ר ו  שפרחה כשחה וקבל אדייהר בשל ודיוקנו בחנוך בא א

 חטך דייט ירע באדי תתקיימח אלף עייל מאדייהר
 שחה נטל חנוך כייה נהר הי מעין חסייל וכתב ״ חטייט הוא

 ונפש דאדיהר דאצילות רוח סוד נטל ואליהו מלאך היה דאדייהרלכן
 ובמהללאל בקינן נתגלגל קין וחלק אותם לתקן והגל קין נטלו אדם
 ♦ ממש אדם לנפש טמאים יש וזי פנחס נטל ומשם ואביהו נדב עד

• עייש ויהושע ויוסף באליעזר ג*יפ נתגלגל חמד
י ה י  את וימשחו ארץ מלט כל ויקומו השמיחה חנוך בעצות ל

 בעיט הישר מתושלח ויעש אביו תחת וימליכהו מתושלח
 ה* ויראת ודעת חכמה ננייא וילמד אביו חמך הוריהו אשר ככל הי
 וימרדו ויחמסו ויגזלו הי מאחרי בנייא סרו ימיו באחרית אך ימיו כל
 זרע ואין הזרע להשתית ה* ויוסף מאד הי ויקצף דחכם וישחיתו בהי

 זאת ובכל זרעו לא אשר ודתריס קוצים ויצמת הרעו וכאשר וקציר
 ט וינחם הי ויקצוף ה* את ויכעיסו >הרעה מדרכם יא בני שבו לא

: האדם את עשה

• »השני אלף* * * »  •  # •  « •  •  *

P מייב אלף g t טעה ס״ב כתב וביוחסין (השט לאלף חייב מת 
 גן ללמך קייסח ) הראשון באלף קייל עייל

♦ ארבלי כתאי יי עיי בארבל (קבור • מתושלח
י ליה אלף ה  אשחוע ויקח )נייה אלף הוא (שטס קייפא בן למך ר

 ולתקופת לו ותהר לאשה דודו חנוך גן אלישוע בת
 ושקטה האדמה נחה לאמור נח שחו מתושלח ויקרא בן לו ותלד השנה

 ט ‘וגו ינתמנו זה לאמור מנהס קראו אביו ולמך טמיו מסשחית
 שבו אך*לא מעט אוכל וימצאו האדמה את ביינא זרעו ההיא נעת
ט מכלל ובס׳ • הרעה מדרכם ב״נא  ר4שהראשוןשט תראה אתה יו

: נח היה אדם מות אחר
ח ליו אלף  וחי • ללמך קייפב השני לאלף נייו נולד )יי (דור נ

 הגחייכתגאלףוחישנהמאדס * תת״קןשטס
♦ שנה נייו אלף וצייל ט״ס נח עד

)D  שלימות אדוקות ידיהם היו נח קודם הכולדיס כל אבטר ',3
 אדמה לעבוד צריכין היו לא כי אצבעות וחילוק טרוד גלי

 לכף צריך זה שיהיה למך הבין ומזה ןגוז9אצ קתנך עם נולד ונת
ר* ל“עכ אדמה לעמדת י י  האדמה מן ידנו וחעצבון לזייא פ

״ומעצמן ׳ממעשנו • אדמה ידיממכח עצב לנו היה עתה שעד
• עכייל יהיו יאצבעות 'חילוק
• האדמה לעבודת הכלים

א• ד**יג הקדמה בתתלת לאורחא ין
שלישי אברהם הרי נח עס ואברהם _ .

 • שסעכ״ל את שימש ויעקב שנותיהם ואר<^&?ון3כאדייהרכאשרמ
באלס תתייקל מת דאדס אדם את ראה לא דנח ה4?מ איך ראה

• השני לא̂ל טלדליו ונח הראשוג ־
יכפירא י ״

*מ־ינוגיייידיסי*
,נח בראשית בזוהר , 

ב ת לדר^ו בייסודה כ
ענ ישג נח ז״ל



הדודות סדר הדודות •־סדר

(

א ר י י פ ב  מזכה את עתר הקפ״ה אדס תולדות ספר זה פייס ו
 וחנוך לתנוך מסר ואדייהר לאדייהר מסר ואקייה

 בראנזית כמ״י וכייה ל“עכ כוי לאגרהס ושס לשס ונח לגת מסר
 חאגת משה ר' שתנר וכספר • אי דף יואסין ‘כס וכייה די זיייא

 לא נח ט צאץראה תתייקפז הנייל ח“מק וכסי כהקדמה החצות על
 הראשון לאלף תתקייפז אלהיס אותו לקח חנוך ט חנוך את ראה
 וצ׳יל כפ״רא סופר השמעות יש ואולי ♦ השני לאלף ליו נולד ונח

 לא איך תמוה אך ♦ לנח ומתושלח )כנו למתושלח(שהיה מסר תנוך
 המתקן ז״ר וכעל הליל ספריס ושארי יוחסין וסי הילקט כעל הרו\שו

 ״ זו השמעה חסרון לתקן אמת אות וכעל שנילקע טעיות
3 H  וישר תס אכיו (אכי) מתושלח כדרכי וילך ויגדל סהייי 3

 רעהו את איש וילמדו ה׳ מדרכי סרו יא כני וכל הי עס
 את איש ויעשקו ויחמסו ויגזלו אלוה את איש ויעש הרעיס דרכיהם

 ויקתו האדם כנות כל אל ושוטריהם שופטיהם וילכו וקרוכו רעהו
 וחיות מכהמות וגם כחרו אשר מפל כעליהם מתחת כחזקה נשים

 ויאמר ה׳ הכעיס למען חינו אינינו לאשר מין ללכת ילמדום ועופות
 כימים חת הי כדרכי הלך אשר איש כל ויהי כוי האדם את אמחה ה'

 ט ויכחר הי כעיני תן מצא ונח הרעה את ‘ה הביא ערס ההם
י זרע לחיות ובניו

 • י נח לחיי יד פי מ‘ק' אלף מת אנוש קייח אלף
• ♦ נח לחיי קייעע רלייה אלף מת קינן רלייה אלף
♦ ♦ ♦ נח לחיי רל״ד צ“ר אלף מת מהללאל רייצ אלף
• ♦ נח לחיי יו שסי • תכייכ אלף מת ירד תכ׳יב אלס  מלאו אשר יא כני כל תמו כאשר ושנים רכים ימים מקץ ליחי

 נת אל ה' ויאמר ♦ מתושלח אך וישאר למות אחריה'
 מדרכיכם שוט הי אמר כה לאמור יא כני כל אל קראו ומתושלח

 הי אמר כה כי לכם לעשות דבר אשר הרעה על הי ונחם כוי הרעים
 אט גס ושבתי כוי תשוט אס שנים קייך מועד לכס נותן הנני

 יום יום הי דברי את ומתושלח נח וידברו דברתי אשר מהרעה
 לקחת חדל ונח * ערפם ויקשו אליהם שמעו ולא ודפר השכם
 למה האת מעל ביינא משתית הי הנה אמר כי בניס להוליד אשה'

: י“סה • כטס לי
ב ת  שישוט להמון לדרוש כתו ככל משתדל שטה כי דייצב יק שי כ

 מהגלילות כרת ביתו וכני אותו יהרגו שמא ופחד לו שוה ולא
* התיכה עשיית הי אותו צוה ואז ההם

מ י י  המבול דור שעמח טון 3דיי?כס'יע בראשית ומ״י אבכיר ב
 ל עמדו מ? לט על מתעצב הקבייה היה ז ע" ועבדו

 כשבראתאת לך הלאאמרנו רכיישע ואמרו ועזאזל שמחזאי מלאכים
 ישע רבי אייל עליו יהא מה ועולם אייל תזכרנו כי אנוש מה העולם
 היה כארז שרוין אתם אס לפט ומוע גלוי ל א" מסתכקיןכו היינו
 ונדור רשות לט תן אייל מכיינא קשים והויהס יצה״ר בכס שולט

 עמהן ־ומדורו לדו ל“א שמך מקדשין אנו איך ותראה הכריות עם
 Tt< יצרן לכבוש יכלו ולא יפות שהיו האדם כנות עם קלקלו מיד
 השמיעי אמר כה נתןעיטו ושמהאיסטהר אחת ריבה שמחזאי ראה

 מ גמלה שאאה המפור^ שם שתלמדני עד לך שומעת איכה אייל לי
 ועלתה אותו הזכירה שם אותו למדה זוכרהו שאתה כשעה לרקיע
 העטרה מן עצמה ופירשה הואיל יה‘הקב אמר קלקלה ולא לרקיע

 ונקכעה לעולם כהן שתזכו כדי הללו ככבים שכעה בין וקבעוה לכו
 כניס והולידו נשים ונשאו עמדו כך ועזאל שראושמחזי כיון נטמה
 נשים של ומכשוטים צכעונין מיט על היה זעזאל ייא“וה היייווא

 לשמתזי שליח מטטרוו שיגר מיד ̂עבירה להרהור ינא כי את שמפתים
 שמתזי ר1לעו© מטל להביא עולמו להחריב הקליה עתיד יל׳ ואי
 כוי למעלה ורגליו למטה ראשו שמיס כין עצמו ותלה כתשונה תזר

 ♦ עשייב כנייא להטיה בקלקולו עומד עדיין עזאל
ת ו“אלףתקל נ ש  דוחי ידון לא הקכייה אמר תקלייו אלף ב

 ונצטוה שנה תייפ כן כת היה ואז באדם
♦ קייך התיבה ועשה התיכה לכנות ^י ט  מרנייז אלף (ע^יל ש

^ שטס הי  שש אומרים שס יק שי כתב
 שכלא רייל ימיטדיקס

בייד (עיייי
ר אלףמק״לי מ א י  קח נת6 הי ו

צדקי ראיתי
 , _ כעי את ויכחר אשה דקת כח וילך הארץ

 וכתנ ̂ - תק*ינד#י<ע אלף הוא שכה מליח כן היס ונח שנה
ה קין חוגל אחות שנעמם שאקח רזייל סהיייסואםיק־מרי מ״ג

 אמא הס שגתמה ימי
 אמות וי שיעור היא

(^ ח לי סוי ^ : ♦ 
^ י1מ נ מו0ן או  ט

 קרנ3 תהיה
אקייפ W והיא

ל ב ה

 tלה היה הס ואולי תנוך כת שהיא נראה וכאן נת נשאה למך נת
 שסנעיד כתוכ3 מצאו לא והס שמה נעמה נח של אשתו ט נקבלה

 הספד זה ראו ולא היתה שזו וחשבו הנ״ל קין תובל אחות כייא
 ♦ הגייהה עכ״ל חנוך כת והיא היתה ) אחרת (צ״ל אחת שנעמה

 בד אבא נעמה׳א״ר קין תוכל אחות ס״עא ד״ךז פ״ךג כ״ד ועי״י
מעשיה שהיו נעמה שמה למה היתה נח של אשתו נעמה נהנא
 נעמה אותה קורין ולמה היתה אחרת נעמה אמרי ורבנן נעים

 הספר סה ס״ל רבנן א״כ • עכ״ל לע״ז כתוף מנעמת שהיתה
 A כתג למה ותמיה * קין תוכל אחות נעמה היתה לא נח שאשת
 אבא כר״ קין תוכל אחות נעמה היתה נח שאשת כראשית כ״פ רשי׳
 אם כהם לעיין כידי רשי״ מפרשי אין וכעת • כרכנן ולא

* כזה הרגישו
ר1 חק׳״ני אלך ^  יפה שמו ויקרא כן ותלד נח אשת נעמה ^

 נא היה ואז ( כאת לי אלהיס יפת לאמור
j3 שלהיותו יא״נו 'פת ין1ל ויזיאו * ע לג תק׳ט אלף שנה ק ת 
 ממט דצאו צ״ב} ש״ק1 שט^פט? לו היו כאלו נראה היה שמן כ כ

 וכש״ק ♦ משף״תירום תוכל יון הדי מגוג טמר יז־אומות
 הנדהם מגטלסfאורא כס״ס עי׳״י ״תוגרמה ״אשכנז"ריפת גומר בני

 אתרן כן יוסף אלכור מלך שכתב ׳3 ל״נא מבשר קול נק״ מחדש
 אוגוו אוזר תירש אגיור כניס י׳ לו שהיה תוגרמא חבט מיפת שהוא

י מ י ' ל ז י  השביעי הוא כז״ר מגני אנו ♦ סאויר כלקד כ
ר • י״ינל״ע״יתו איייייי•״״  י ׳ולומ ־1׳אלי'תל חטג נ

י  •תרשי* ״אלישה יוו מי • ״ט,'ילי״ ייילא איזיי ״ל; י
^י * כתיס״דודרס ד ש ^ ס־׳ איי ״יגל׳ מי ומימשו • י

מי • ושינשר ודדון מון ׳ולונדיו! •ונחו! ״ונירא תירוס״נרנ ו

 S ?»׳־״" ר׳צנ אש(ונש״ק כת״ס שקודה־ ,יהיו ״,נילק
• הוא ס ט ממנו יצאו

t גלטלי״ ע״ י^• א׳ נשמה שהיה ויפת כשם נתגלגל o 
 6ג״ ועי״י * תת״יא עב״א וכורש בשמשון ונתגלגל ג״ר
 ן סל״ח גלגולים ע״ י״ר וכעשו • ש״צ

D T H ולעשות כאצבע טבעת נשיאת למנהג הראשון היה יפת כן 
 ד״מי שנהט מקום וכפ״ ( מאככיס אש ולהוציא טלמסי

 ויצא קו זו וטחן אכניס כ״ ולקח באד״הר כינה הקכ״ה נתן כמ״ש
♦ אור חהס

ם הק״מ אלף ר״מ נח לחיי ת״קא * תק״ק אלף נולד ח
* גלגולו דר״ג עבד ט<ו * דע*ז

ם מק״נח אלף ח אלף נולד ש כ  שטס ת״ר וחי נח לחיי ת״הב <
 הזנות על גזרו וכ״ד אד״רן מהול ונולד
♦ מעמידן אין

ם  חומות כנין להתחיל הראשון היה והוא צדק מלכי הוא י״א ש
 ר׳"פ ומ״י פ״כח וכחד״כא • דורות י״כ וראה ירושלים

מן שנתנבא אפשר ז״ר וכתב ממנו קבלו ולא שנה ת׳ נתנבא בלק ) 
 ל״ת קרוב והוא שטס 3ש״צ והיה אברהם שנימול עד המטל) אחר

״ קנ״ח ב״א ע״ל עכ״ל שנה
 גלגולים ע״ י״ר ביעקב נתגלגל יפת) (ע״ל כשם נתגלגל , _

 ב״א ע״ל כשמשון נתגלגל ג״ מ״ט תולמת פ׳3ו סל״ח
 ט3 וילכו * שס״ת כא״ ע״ל א״ שומז משה נח שם ♦ ̂יא

* אכיהס ונח מתושלח למדם אשר ככל ה״ כדרכי נח
ך תר״נא אלף מ נח(ובש״ה לחיי תק^צה תר״גא אלף מת נח אכי ל

״׳ י צ ק מ׳ » נ א׳ ״) רנ'15ד ד ג לו ה א ל או (
 כולם מתו ה״ את ידעו אשר ב״נא וכל כו״ לכט ככל מתושלח אביו

 כעת ה״ דבר אשר כרעה וקרונו חמיו את ראות לבלתי ההיא ̂כשנה
 לכס אמרתי אשר כל בנ״א אל דכרו ומתושלח נח אל אמרה״ ההיא
ר כל קץ לנח ה״ ויאמר כו״ שמגט ולא עשו וכן כו״ ישוט אולי  מ
 ועשית אלמוט פלוני מקוס אל והלכת גוכר עצי לך קח ואתה גו״
לחיי ת״ר וכשנת התיבה לעשות החל לנח ת^צה ובשנת ♦ תיבת לך

ל ב ה

מת

 לקת אז ^^יס) והכניןה' שטס ק״ך היה וכיוצא העצים הכנות
 ההיא וכעת ♦ לנשים לבניו מתושלח כן אליקוס כנות ג״ נח

ח ל ש ו ת ̂ז (וכש״ק לשם צ״ק תר״נו אלף מת מ  לשם מ״ק ד
 ימים ז״ • לנח ת״ר ט״ס) נ״ה א' ד״יב וכמ״י

 אחר שטס י״׳ר שמת י״א כתב כ״ 3״צ7 ונש״ק ״ למטל קודם
 א(ל • כעולה חזר ואח״ר המבול בימי אביו עס בג״ע ועמד המבול

̂י מאי״ המבול בימי כלן שממת לט ♦ שם במ
וכמות



י ׳ *5feo^ ‘ הדורות סדר הדורות סדר
H ID Ill ו»״ ה3התי אל יתיך5ו אתה א3 לנח ה׳ ויאמר מתושלא 

 אשר ועוהות המות3ו חיות וכל ה3התי התח3 לך וישנת
 התיכה אל והניאו נניך ניד ונתת תקח אותו להניך ורנצו חהס *צואו

 ושני אחת לכיאה ותנא עשה וכן כו׳ 3וfתע נגדך יעמדו אשר וכל
 ויכו הלכיאה נני ל ויקומו נח נגד וירנצו ונקנה זכר עמה וריה4

 נח להני לארץ וירנצו מקומס על הס וישונו ממקומה וינרחה אותה
 וחיות נהמות כל ויסננו כו' התיכה אל ויניאס מאד נח ויתמה

 כל את הרעיש וה׳ ימיס ז' עד היה לא עדין והגשם התינה ועופות י
 וירעמו ס־קיס וינרקו ארץ מוסד וירגיזו השמש ותחשך האח

 ויהי נו׳ שנו לח זאת ונכל ה׳ אל לשוב ננ״א הנהיל למען דעמיס
 ויתקכצו התיכה סכינית ועופות חיות נהמות וכל מ׳ והמנול הימים לז׳

 לנו פתת גדול כקול ויאמרו נח אל וינואו ואשה איש אלף נת״צו
 כו׳ ה׳ בקול שמעתם לא שנה ה״ך הלא גדול נקול ויען נמות למה

 לשכור ויגשו כו׳ נח ויען ונחיה לנו פתח אך ה׳ על ושננו הננו ויאמרו
 ועופות ובהמות חיות כל וישלחה׳ מפני'הגשה לתוכה לכא התינה

 ותלך כו' רבים מהם והמיתו וינריחוס ויכום התיכה סניכות שעומדס
 נהיפף כה אשר החי כל ויתהפך והנה הנה ותהפך המיס ע^פ ה3«תי
 להשכר חשכה והתיבה היקום נכל גדול צער ויהי נסיר הנזיד את

 וישמע היקום וכל הזאניס ויצעקו השוורים ויגעו האריות וינהמו
ה׳ אל ויתפלל מאד ויראו ובוטס צועקים ונטו נח גס למרחוק קולס

 על רוח ויענור ה׳ ויזכריהו נח קול ה״ וישמע )התפילה ע״ש (
 כו״ רנה תהום מעיינות ויסכרו התיבה ותנת המיס וישוכו האח
 ה/בקול וישמע כו' ויאמר ת' אל עוד נח ויקרא התיבה הלון דפתת

״ ס״הי ( * תצא אז תמימה שנת במלאתך אליו ויאמר נח
 ונרקיס רעמים ע״י היה המכול רי״ח של אניו נשם פ״ר

 ונראו רעה במערכה דגים מזל היה שכה אותה בח״ב צ״ד כתב ג כאחד המיס ונפלו הענני נבקעו ואח״כ וקולות
 המזלות גלגול כל וסיבב מתחדש היה א׳ וככב השמים אותות

• עולם ואינוד כליון מורה וזה ימים חידש תוך
ב3  ובשנת דגים במזל היו ככרס ז׳ כל ס״עב דק״מת יוזסין ת

 זרס והיה משנתאי לבד ששה היו טשמעליס למספר ת:״ו
רניס ונמיע* משר

 ספרי כל זאת דעה זכרו שלא ותמיה ♦ נניו באיבוד שיראה כדי
 נא ופ׳ פכ״ב וב״ר א״ ד״צע קהלת רכה ועי״י ♦ הדורות זנרון

: פל״א וש״ר ד״לה  למנגלה כמ׳׳ש הזה ביום אמר ולא נח נא הזה היום בעצם
 הוציאו נראה מכאן ד״ ביום היה הכניסה יום לנו להורות

 בעצם לל״א שכת לפט ימים ח׳״ג פחות בספינה מפליגין אין קז״ל
 שצו ל' יוס הוא חזק יותר שהשמש יוס אחה יום של נעצומו היום

 מחופתו(צ״ה יוצא כחתן בחזקתה התמה ואז המאורות נתלו
 לכניסתן סמוך שימש אלהיס מנני חקתשמתזאל הבהייל

 אשמו על לחפות וכד סיתון וטלד חס אשת עס לתיכה
 דאלו נתינה שמחזאל ששימש ונראה • עכ״ל נתינה הס שימש
 לחפות בתיבה לשמש חס צריך היה לא לתיבה שנכנסו קודם שימש

 • לתינה כניסתן קודס עמה שימש שנעלה דאמרו אשתו על
 ל ד״לד נח פ׳ נ״נר דאי׳ וי״ל לתינה שמחזאל את הניא מי יא״ל
 אך • לתיבה נה הכניס סשדיס) (ר״ל הרוחות אף החי מכל
ע  • המבול קודס בתשונה מר שמחזאי ת״כב אלף לעיל לכתנמי ל
 היה ועוג בתינה סיתון נולד ולפ׳ז • החלוקים להשוות בידיכו ואין
א ע״ל ( המנול חן שסלט עוג הפליט ויבא דרשו לכן לתיבה חיץ  ל

 לא החנול ועוג סיחון אי׳ הברכה זאת ס״פ מ״ר אנל פ״ג.זפ״ח)
• לקרסולו הגיע

ת  רט ת3 היתה והיא נתינה ששימשה חס אשת היא יפתח ב
: תש״פא ע״נא • כ״ת חנינא

ת תר״ט אלף נ ש  השני בחודש תר״נו אלף הוא נח לחיי ת״ר ב
 והמים וט׳ מעייטת כל נבקעו לחודש י״ז

ק מחזור על שטס ג' הוא י׳ חודש עד וחשור המב  תרי׳נו אלף על ל
כ ̂  ולן עיבור למ״קהוא ג׳ שנה כי עיבור בשנת דמכול היח ל

ת ל ש על פ״לג לנר י  היה המבול שהרי ילח המבול דור משפט ל
לי הק׳ כן העייור בשנת  fr לוית ובס' יפ״ת מ*ש ע^ש מקינון ה

 (פרש^ יוס מ' ומקץ ההרים ראשי נראו לי־ודש בא׳ בזה מ״ש נח ה׳
 לילו עורב רצה שלא ימים ז' הלא ותימא ההרים ראשי משנראו

או יום שבמז׳ אפשר ואין המנה מצאה ו;א ו/אשר היונה שלת ^־

א המיה שתרבו עד היה לא ני ממת מצאה ההרים ראשי  י״ד ל
 בתחלת המיס שחרבו עד באב בל ההרים ראשי משנראו ט יוס

א כ״א היה לא תשרי ע כלש לנ״נ ככרלי ל  יו^ מ׳ מקז בל
 שבו באב א׳ ועד ככרלי בסיון בא׳ שהוא לחסור המיס משהתחילו

ז וכלו יוס ס׳ ההריס ראשי נראו  יונה של ראשון שלוח עד יוס ל
 5רצע שנראו קודס יוס י״ד או י״ג היה זה כי מנוח מצאה לא לכן

 יחיס ז׳ או ו׳ היה וזה שנית היוגה לשלח יחיס ז׳ והמתין ההרים
 היו כי טרף והביא ימים ז׳ עוד והמתין ההרים ראשי שנראו קודם

ר ( א'לנות כמה גלויים . ^ * ל
 וכחודש המיס חרבו לחודש כא׳ בראשון תלנז אלף תלנז אלף

• התיבה מן ויצא הארץ ינשה לחודש ך״ז ׳3
ן’י א  ל דבד אשר בארץ ישכו וכניו ינח ולמקומו לדרכו איש צ

♦ ורבו פרו אותו כרך וה׳ ה׳ את ויעכדו אלהיס
ב ת  בדרות והחדשים שהשדס מוכח המקראות מפשוטי צ״ד ב

 נוהגין שאנחנו וחדשים לשנים בחדתס שוין היו ראשונים
̂*ס ר שהרי ה  ראשי נראו י׳ ובחודש המעיינות ננהעו נח לחיי ל

 יחיס ז' ועוד ימים ז׳ ייחל התיכה חנון פתח יום ח' ואחר ההרים
 החדשים אלה כל הרי מאות ושש כאחת ויהי כאחר זה כל ואחר

 ראשונים חדשי חשנון גס א' שנה רק נח חיי לחשכון עלו לא והימים
ך הס בפרשה הנזכרים לז לחודש י״ז שמן מכני כחדשיכו  יום ל

ן מקצה כמ״ש ם(חה ל׳ חודש לכל הגיע הרי יום ל  לדעת סתירה יו
ל שנת הנזכרת * הראשון כאלף ל

ב ם כ דק״לד יוחסין ב ע  הנקרא אררט הרי על התיכה ותנא ל
חתרפאי׳ היו קדמונים 6ונימי רושם יש היום ועד ארמיניא

 הרים ד׳ ושס קוע כארץ גא״י 3כת ( • כזתנינו התריאק כמו מהס
• *ט ר הד והוי התיבה עמד וביניהם ׳3 נגד ג׳

?71 n c היה ולא שבור והיה ארי הכישו התיבה מן כת בצאתו 
• תחתיו בנו שם והקריב להקריב יכול

ב3  ונטל נח של לבכיו והזיקו מזיקים כתיכה שהיו p תש ם
̂׳ע מבניו א' מלאך  גם הספר וזה רפואות ספר ולמדו לג
• דפסחיס ס׳יפד אכרהס (באר חזקים

 הנקראיס מהשדה קיהות ענכיס שאכל העיזיס זכר ראה "3
 אותו ורחץ שרשה לקח שמת והיה שנשתכר באופן למברוסקי

 עבטס ונולדו ההם השרשיס ונטע וקוף וכבש וחזיר ארי דם עם
 מ׳ בשם בלי אכן שם) ונשתכר(ש״ק מהם ושתה ותתוקיס טוביס

• וחזיר רהלה או״י אלא מזכיר אינו אבכיר
ף1ת  שנשתכר כק את תיקן אחיו את שראה עד ייו שמס לא ס

• ט קצ ̂א 3 ל ע
ם י ר מ ו  וי״א טוציאה ואשתו יגן לשון ייאנו נקרא היה כח כי א

ת מלשון ארציאה  מותה ואחרי חי כל אס להיותה א
 שקראום וי״א ״ לשמים שעלתה לפי אש מגזרת קשתה קראוה

* (ש״קשס פרוסקה איסי
ובל' התי מן אבר לבק הוסיף )ע״ל (מצות ו׳ נצטווה !71

 • ב״נ נצטוו מצות צ׳ ג״הד״צב
p מטרו ונקרא ד* בן המבול אקר לנח שנולד אומרים '3 צ״ב 
 וקוא מאצלם אחיו ויגרשהו באיצטגנינות גדול חכם והיה ׳

 יזגלילמן טז יצא המבול שאחר ואומרים מלחמה לפמרודקכמת למד
 • שם ש״ק ( חכמות הרבה למד ושס לאיטליא ארמטאה !
ל ב גלגולוס ע״ י״ר ויפת בשם נתגלגל ואח״כ ס׳ כתגלגל^נכת ח

ר שסג  נתגלגליסת ובו א׳ ניצת משה שס כת • ב
״ ח שס א 3 ל ע

ע״ל אומות י״ד יצאו מיפת ♦ אומות ע׳ טלח נח ט3 מג׳
♦ • ש׳׳ל תק״נו אלוי

Q H טו3 ט״ס) ל׳׳ב ב׳ ד״צב (וגש״ק משפחות ל׳ ממט יצאו 
 רגגמה סבתא ותוילה סבא בניכוש • כנען פוט מצרים כוש

 ענמיס לודס ילד מצרים : דדן שבא רעמה ט3 • סבתכא
̂כסלוחיס8רום8יעי נפמולזיס להביס  גבל פוט בני • ככתוריס ^

 תוי גרגשי אמוד יבוסי חת צידון ̂ד
̂ל י  לעת כוש ס׳״הי כתג היו איש תש

 התקינו ההיא בעת ט כמרד שמו א
 הוא זקונים ק כי מאד אהבו ואביו

(ע״ש) ואזתו לאדם הקג״ה .שה
^ ויתך לבשס כאשר נמרוד ויתחזק

עס-נל וילחם ה׳ לפני דקדבס המת ־
 ^ וטן אהמ בין מלחמה היה שכה מ׳ בן ויהי מאד ויצליח אויביו

מתי ייקגז יהמ ♦ ־ לעגדים זיהיו-״לר זמרד ויעטעם נטינוש נ
וימליכו

 ועדן ומה והדן
 הצמרי ארוד סיט ערקי

 אשהותלד לקח זקנותו
 ן באלהיס למרוד טנא

 כתנות את לו ויתן לו
 צג< וילבש ך' בן ויה:

וגבורה כק אלהיס



הדורות סדר הדורות .׳סדר
 וישם גראשו מלכות כהר את ויתנו למלך כמרד את דמלימ
 על וינשאהו צכאו לשר כחור ן3 תרח ואת ♦ pושרי שועריס

: השריס כל
3 H D אשר כמרד שהוא וי״א דוחאסערו אותו קורין היו חס ש^ק 

• ליבראלי חכחות ולשבעה הכישופיס לחכמות ראשון היה
• חכמתו רוב הימן היה שזה ואמרו שחק שנולד והכף

ם  ארפכשד אשור עילס ט״ה) ך״ז אומוה(ובש״ק ך״ו הוליד ס
 אשור בני • הרמון מחול שושן עילס בני ♦ ארס לוד

 לוד בני ♦ ואשכול וענר שלח הוליד ארפכשד * מוקיל מיחס
 • עבר הוליד שלק • מש גתר וחול עו׳ן ארס בני * ובזיון לתור
 ירח מות קצר שלף אלמודד הוליד יקען : יקטן פלג הוליד עבר

 שבא אבימאל עובל דקלה )אזיל אוזל(שס הדורס )זרק ובס״הי (
״ יובב חוילה אופיר

ד אלף ש כ פ ר א ח נ ״ ר  וחי לשס ק' תר״נח אלף נולד שס בן ת
♦ כלדיס יצאו ממנו המבול) אחר ב׳ דור; שטס תל״ק

 ש״ק * האומה לזאת מטרפולין בבל עיר לבנות התחילו נימיו
• א׳ צ״ג .

ח תר״צג אלף ל  תל״ג קי * לארפכשד ל״ה תר״צג אלף נולד ש
 סרמריאה בני יצאו ממנו ג״) (דור שניס

 להיותם אשר גגנוניס הריס יש מקומות ובאלו טרטרי כקראיס יעהיוס
 אשר גחליס עס'.עציס אצליהס המיושבים נקגריס תכף וכחתכיס

 י כספי תונטי ונקראים לעבור א״א
 הס״ד(דור וחי שלח לחיי ל״ אלףמש״כג נולד אלףתשי׳כג

 בט כל אבי והוא וישיבה המדרש בית ותפש )ד׳
 עברים שמס את היהודים לקחו ממנו א' צ״ג ש׳׳ק כתב • .עבר

 לשון הלשון זה נקרא היה ובראשונה הקודש לשון נשאר וזרעו ועליו
 לו לך פ׳ יופי מכלל כתב העבד לאברהם ויגד הפליט ויבא ( ♦ אומנה

)הנהר מעבר שבא פי' ורש״י עבר בני מבני
ג אלףתש״נז ל  ט״ס) תש״כז א' V תש״נז(וביוקסין אלף כולד פ

♦ שכיס ר״לט וקי • עבר לחיי ל״ד
3 1 1  ולא האכשיס חיי נפלגו ואילך ממנו כי פלג כקרא יוחסין 3

 מתביזצי הוא גס ♦ הראשונים של ימיהם הצי רק חיו
* הפלגה דור היו ימיו ובסוף אביו של ימיו

ל ט ס • בנ״א חיי והקטינו המעיטו לאמור עבר של השני בן י
הדורס זרת מות חצר אלמודדשלף ע״ל) ( יקטן בני ואלה י *

שבא דקלה אזיל : י(סה" יובב חוילה אופיר עובלואג^
 נתפרדו המגדל מעשה שהיה פלג שבלידת אומריס שס ש״ק כתב

• השס זה לו השיס אביו עבר הסימן ולזה הלשונות
 מראשי להודע,לכ״א השמים מן מלאכים שירדו כתב א' ונוצרי

 אלא מלאך שוס חלק אינו הקודש לשון אבל א׳ לשון ההם האומות
^ פ״ ירושלמי בתרגום תמצא וכזה החלוק חלק  שהם משונות בריות הש״י ברא הלשונות חלוק שאתר אומרים שם ♦ ה׳אותס וי

 יש סעיאה בגלילות : בזה זה ומשתמשים אנדרוגיטס
 פה להם שאין באונדיאה^ש • במצח א' עין אלא להם שאין אכשיס־
 להם זנב«אץ לו שיש אדם מין יש אינדיאה בהרי • ולשתות לאכול
 קלן נמצתו ויש איל וראש סוס גוף לו שיש ויש י אדם מנהג

 אדס וראש שיניים שורות ג' לו שיש אדם מין ויש * מאד שמאיר
 רחבה רגלו וכף א' רגל אלא לו שאין אדם חין ויש • אריה וכוף‘

 ויש * השדרה על ועיניהם גרון לו שאין ויש • מאד ,ורצים
 שיש מי יש בסיטיאה ♦ כלב של כמו ושיניהם צמח מלא :שגופם

 קיז שסמן ויש * סטירי וכק׳ כסוס ורגליהם אדם סיצורוא’?!6•
 מזל ועובדים אדם כצורת שביס הקור ובזמן זאב בצורת נהפכים
 ראיית שונאים אנשים בליביאהיש * אנשים לפניו ומזבחיס ־מאדים

 ברגליהם הולכין שאין אנשים ויש ♦ קי בעל אוכלין ואין .האור
שאין יש ברימיניאה ♦ והולכין ירכיהם נין הראש משימין אלא

 שאין יש באיטופיאה ♦ דג עור ולובשין בל״עז גלני אלא .אוכלין
 יש מערב מצד בגלילות :1 קנה עס ושותין קטן נקב אלא פה להם

 טפס כל שמכסים גדולות שאזטהס
 בנות מולידות ונשיהם מאד קטנים

 .גדולות מלחמות להם ויש מזקינין
 5שעו אדם מין באיטיפא.יש * מאד

הברו קול אלא דבור להם 'נקשיס^מ
צומתא^^ לו

נשם ע״ר ד״ג צראשית י״ד

(
* בריות מיני שס״ה יש ר ס

ז מ ש ̂'פו׳צ״דח״ב נולד יפת בן גומר גן א אלף̂.

 אנשים יש ארביאס !ילות
ל הסבני היו  שנים וג

 מהם שמכלים הגרועה
 אלא אוכלים ^גפואין .

שיש שכל חכמיהם

̂א ר^ג^לג נשם ע׳

T תש״פז אלף JH שכיס רל״ט ותי ♦ לפלג ל״ מש״פז אלף נולד 
״) רו דו ״ (

ו3 י מ  • 3ל צ״ד פראג מלכותם וראש ביהס מלכות תחלת היה י
ק3ר ״ אמזונ% הנקראים הנשים מלכות התחיל יממ3 א׳ צ״ד ש

 ולחמו הרמחים י^שיס ולקקו במלחמה בעליהן נהרט כי י
 למעי נקטטתן לנערות ימין שד שורפות והמ והצליחו אויביהם עם

 I נתמיד אמנם מוהדן אלכסנדר עד מלכותן ונמשך זיין כלי ללבוש תוכלו
 I ״ לחרכה לו שהיה עמהס נלחם שלא אמור פ' וברבה

ר3 ו  I אוטויאןרךסר ימי עד שנמשך מצרים מלכות התחיל הזה ד
ד אלףתש״פח ו ר מ  י 5בבב מלכותו תקלת נח בן חס בן כוש בן נ

אלףתק״נזוב״(/ (עייל תש״פח אלף היה
 והמגמל נבל עיר יסד פ״נד ח״ע ולדעת • שנים מ״ז קכ׳*ג)ומלך

 שנמ ויהיה המבול אחר שניס ט״ס) וני׳צד (נצ״ל קל״ה הנפלא
 נלטשצר שנהרג עד שנים תר״א אלף חלכותס ועמדה תש״צא

 עד חנמח־ מלכים לא * שלב) לא עולה כי שלט(וצ״ע לא
ב צ״ד בלטשצר א ע״ל גלגולו היה לנ ״ ל • שי״ט ל

 גחלה בקעס וימצא אויביו נל נמרוד נצח כאשר ויהי הישר ס3
 אויביו את ה' גער כי שנער עיר ויבנה שמש למזרח מנגד

 מכל וירשיע כו' א' שפה האח ותהיא נו' נח בני כל על ומלך לו״
 גס הרעים דדטו לעס וילמד המבול מיתי לפטו היו אשר אדם

 המגדול אחר נמרד בנה אשר והערים מאביו מאד להרשיע בנו מלרון
 בבטן ואנשיו שריו נל נפלו ט אמרכל שמו וקראו ע״ש שנפוצו

: המגחל
ק3 ״ ג מלמתו שהתחיל א י ב' דצ״ד ש  פסל ועשה כו״ לשרוג ל

 זס פסל והתמיד בל וקראו לו שישתחוו והכריח כדמותו
ה אלף במשך לז'מלכים זה במלכות ומלכו דטאל שביטלו עד  שנים ל
 כו' ממלכותו דגרשוהו סרסו גטו ח' נמרוד ימי בסון י״א כו׳

 היו חכמים אשה או איש נמצא היה כאשר העולם התחילו ומשם
 והחצרייס כו׳ אלוי: וקוראים לפניו ומשתחויס לשמו מצבת מציגים

̂  צורת מצוייר היה המלחמה שנצח האיש ט לאלוה העגל גקרו
 וכן האדמה בעבודת ממנו שמקנלין התועלת בעטר גס קשריון ,<גל

 פעור ועבודת • לצוד והולך בנאמנות בעליו ששומר לפי הכלב
 המותרות שזורקין גמדים איברים להיות המשגל כלי לצורה לקראות
 לאלור עוגליו שהיי לט למרקגליס אבן זריקת וכן בדומה ומולידין

 בזה כיוצא והרבה האדמה שהוא בטקר לפניהם הבא ראשון דבר עם
̂״ו בחרו השופט תולע ימי עד השיבוש זה ונתפשט • עש״ב  אלור מ

 יותר שס המ כי אלות ואלקי ראשים היו אלה נקבות וי' אנשים
 1ימ כל כמעט ע כ הלכה הזאת העבודה ואחרי אלקוס אלף מ״ל

 ע״׳ד ד״א כתו הקיסר קוסטנטינו שבא עד אברהס זרע זולת האח
 השיבוט זה ועדיין ואמונות הצלמים אלה כל החריב לחורבן רמ״ה
 עיי׳ שוניס באלקות שמאמינים א׳ בבית שנמצא כוש לנר^י מעבר

״ פ״ט ח״ג המורה ס'
׳ י י ע  דבר אוכלין אין הודו שגד נשלח וארא ויגש פ׳ ראב״ע ו

 יותר והם חס מי וכולן בבריאה ואיךמודין החי מן היוצא
 ט מושל להיות ד׳ יום שלהם השבוע ימי ותקלת העולם מחצי

״ חמה ככב
ג אלףתת״יט ^ ו ר  רל׳׳ע וחי • לרעו ל״ב תת״יט אלף טלד ש

״ ז״) (דור שנה
ר אלףתת״חט ו ח  וחיקמ״ת • ל״לשרוג תת׳מט נולדאלף נ

 ע״ו רש״י עיי״ ) P ״ רמ״ח עז (וגס שנים
* ח') (דור א' מ'

| אלףפת״עת ־ ח  )א' ט׳ ע״ז ברש״י וכ״ה (תת׳׳עח אלף נולד ת
 וטר״ה • לנחור כ״ט תת״עט כתב וביוהסץ

ם(דורט״)  ז״ל רמ״א בהגהות גס״עז יוחסין ׳0 (עי״י • שני
 חייו ושט התק״מח אלף היא שכה ע' אנרהס שנולד עד חי תרח

 כשנולי דקחשיב כאן טעותדמוכח ליצירה) קנ״ז ב״א ר״ההיא
 ב׳א שעולה תרח של חייו ר״ה לזם וצירף תתק׳״מק אלף היה אנרהס

 א״כ אברהם את נשהוליד שנה ע״ [3 היה תרח דהא אינו זה קכ״ג
 תרה מת א״כ אברהם את הולידו אחר לתרח שטס קל״ה נשאר

* ש״ק מטבעות להדפיס הראשון היה הוא • פ״ג ב״א
י תתק״יו אלף ה ס  ״ את ויולד שנים ל״ח בן תרח ויהי נח פ' כ

)תתק״יו אלף שנת הוא ( נהור ואת הרן
 וכ״כ תהק״צה אלף ע״ל שנס ל״ב גחל.מאברהם הרן היה א״כ

 נגר (והוא שטס י' בן אברהם כשהיה מ״ג בן היה הרן מפורש
 מא• היה ר\ן דכ״ח בסנהדרין ורש״י ע״ל דס״ם ב״פכ״ע תז״ל זעת

• לאברהם אחרת
י ה ר



V.הדורות סדר הדורות סדר
י1 ח  כרמ< ת3 אממלאה וממה אשה ע*,!כיס'דקת נן מרת י

X את ותוליד
ם אלףתתק״מיז ה ר ב  נח ה׳ (בחיי טתא שמה נעיר נולד א

 תתק״מח לא גל״א ישראל טת (ונס״ תמק״מח אלף
* אנוס שמו הרא ע״כ השרים כל על המלך הרימו כי לומר ) 0ס!'

 ועי״י קכ״ג t"<נ ע״ל שנים קע״ה ותי )י״ דור ( שם לחיי שנים ש״צ !
* מת וכן נולד נתשרי או גניסן אי דכ״ה ה״ק

ה ^ א ל ת מ ג אמו שס כר«ו ת3 א ל  (כתג )׳א דצ׳יא פ״ה (
 המלך י עה שנהרגו כניה וז״ נאשה נתקנה ג״נ

א״ עקדת אהה אטכם לאנרהס לכו נניי דאמרה הנזקין בה״ ואמרו
 וכמו ומתה הגג על עלתה היא וגס מעשה ואט נסיון אתה ״r ואני

 נתקנה היא גס ) תמ״ע נ״א וע״ל יסוריס ע״י נאיוג נתקן שתרח
 עשה ולא האש לכגשן ננה לאנרהס נמרוד השליך ושם יסורים ע״י

• עלל רושם כאן עשה ק״ה על לתיקונה רושם
י1 ה  חכמי וכל תרח ענדי כל וינאו אנרהם הולדת עת גלילה י

 ונצאתס תרח ננית וישמחו וישתו ויאכלו וחמממיו נמרוד
 מאד גדול א״ ככנ וראו הככטם אל השמימה עיניהם דאאו מגיתו

f>i ח שתש ממזרת  השמים רוחות מד״ ככטס ד״ וינלע נשמיס וי
^ זה אין ויאמרו ויתמהו  וירכה ויפרה יגדל לתרח היולד הולד כ

 המלך על אס ויאמרו למלך דגמ;ן מוקר ויהי ♦ האח כל ויירש
^ מחיר לאטו לתת מוג  נעיניו מריהס וייענו ונהרגהו ססוא ט

 תצמית ערס ונהרגהו הילד אס לי מנה ועמס כו״ לתרח דתרא
 כל תרת ויען וזהג נסף ניתך מלא מקירמ לך ןאתן רעען עלינו
תח אשר  לי קרה אשר אליך אגיד אך ענדיך יעשה המלך אדוט י
 העוג הגדול הסוס לי תנה לאמור אלי גא מורד גן אעיון כי אמש
 ומספוא תנן טתך ומלא וזהג כסף מחירו לך ואתן המלך לך שגתן

ען אשר והעצר אזיך וגליתי  ויתר ♦ אעשה אותו המלך אדוני י
 תמנה חסר או אתה ונער הכסיל ויאמר לכסיל ויתשנהו המלך אף
 את תרח ויען ♦ כו׳ אתה 3וזה כסף החסר הזה הדנר תעשה לי

 מיזירו ואתן ונמיתהו גנך תכה המלך אדוני דנר הזה כדנר למלך
 והי' יירשני מי נט מות אחרי וזהנ נכסף אעשה מה ♦ וזהג לסף

 המלך כשמוע ויהי • המלך אמט אל והזהג הכסף ושג גתותי
 ויקצוף מאד למלך ויתר המלך אל הטא אשר המשל ואת תרח מרי

 T3 לו אשר כל ויאמר למלך הרה ט תרח וירא ט נעריה וחמתו
 • הגחליס אחיו ושט הוא מתיר בלא המלך ניד בט ואף המלך
 מרת ויאמר כו״ נמתיר הקטן ננך אקנה קנה כי לא המלך ויאמר

 דנרי דתי ואל נפשי אל דנרי עד ימיס ג״ ומן המלך אדוני לי יתן
 וינא ימיס ג״ זמן לו ויתן כו׳ הזה הדנר על נהם ואפצר המלך אדוט
 השלישי טוס ויהי ♦ מאד ויראו המלך דנרי וידנר ביתו אל הרח

 ולא נניתך אשר כל והמותי לא ואס נמהיר ננך שלח היזלך וישלח
 ויקה • נחס המלך היהדנר גי תרת וימהר • בקיר משתין ישאר

 ויביאו אנרהס יולד אשר ניום שפחתה לו ילדה אשר מעגטו א' 'לד
 מותו את דנהז תרח מיד הילד לקח והמלך מחירו ויקח המלך אל

 מהיום הדנר ויסתר הוא אנרהס כי חשב ני אותו וימת ניח ארצה
 את המית לנלתי זאת היתה מה׳ כי המלך מלג וישכח ההוא,והלאה

 ואתמניקתו אמו ואת נסתר נני אנרס את לקה ותרה • אניהס
 עמו ה׳ והיה נתדשו חודש מיד מחייהם להס ויתן נמערה דחניאו

 המלך המית ט חשנו ושריו והמלך שכיס’עשרה נמערה ויהי ויגדל
־ * (סה^י אנרס את

ה) תתק אלף (הוא שכיס ל״ט כן אשה לקק אלףתתק״נה נ
̂ד מלכה את ואח׳״כ לוט את לו ותלד י  את ואת׳

וכ״ה • לאנרהס י״ שנת שרי נלדתו מ״נ בן הרן • שרי
. V כראב״ע דלא שרה אח היה לוט לר לד רצה • 

רי״ו נ״א (ע״ל להזריע שראוי ט' p אברהס אלףתתל׳נז

 ללמוד ננו ושס נח אל וילך המלך שלקו כאשר מהמערה ומניי^תו
 רטסויסי אנרהסימיס וישרתס אנרהס את ידע לא ואיש ה׳ יחסר

i בטתם / i ג* מנן אתה״ אנרהס וידע )תתק׳״צז אלף (עד שטם 
 השעו האת נני וכל • ושס נת הורהו כאשר ה״ בדרכי וילך שטס

 היו טחם וכל ותרח והמלך כו״ אתרים אלהים מאל.ויעבדו בהי
 ואנן אלהיםעץ י״ג לתרח דהיה ואנן עץ העובדים לכל הראשוטס

 ידע אשר איש נמצא ולא כו״ ונסכים מנחה חודש בכל וייהייל לינ״ת
את וירא מ׳ ותמנה שומע לג לאנרם ה״ ויתן ס״ גת.וטחו זולתי ה׳

 בערב ויהי אליו ויתפלל השמש ויעבר ♦ אלהיס הוא ויאמר השמש
 ויר^ כו' אלהיס זה אין עתה אך נלנו אנרס ויאמר השמש ותנא

: כו׳ הירח את  • נוראו הכיר שכיס ג״ ן3 חזית ומ' ויגש ונ״ר ונדרים ביומא
 ורחנ׳׳ס הטר מ׳*ח נן אי״ חזית וח״ תולדות פ״3 אבל

 בן אגדה דיש הראנ״ד עליו והשיג מ״ ן3 3כת עכו׳׳ס) נה״ (פ״א
 שם) משנה נכסף ד״טא׳(וכ״כ והיוחסין ספ״ג מריס נראו הכיר ג*
 • מ״ת ן3 כשהיה הפלגה כשראה ידיעתו ונשלם ג״ ן3 התחיל ט

 התחלת קודם כולד ני התורה נרמס לדרוש התחיל נ״ג נן וכשהיה
 • הפלגה היה שאז לפי הכיר ח״ח נו ולדעת ♦ שנה נ״נ תורה נא״

 נלשון מדנר והיה מראו להכיר השלים שנה נ״א ן3 ב״ ד״ח ונש^ק
 ונהיותו • נח מיתות קודם שטס י״ היה וזה א;יליס3 ומואס קודש

 י״ האסורים בנית ונתנש אלוה אחדות נרניס לדרוש התחיל ס״ בן
 ושמר ♦ להיפך וי״א הספינה פ״3 כ״ה נקרדו וז״ נכותי ג״ שטס
 עירוני הגי׳ תולדות פ׳ ונ׳יר הממונה א״ל פ״ תנשילין 3ערו אפילו

 דע׳׳ז ונפ״ק • זו חצוה זכרו למה נ׳ ד״ת יוחסין עיי״ חצירות
 הקנ״ה שהחניאו דר״ה ״3 ונפייט״נגס פרקים ת' היה דא״א ע״ז

 היה אגרהס ״3 צ̂׳ נש״ק * המאורות ראה שלא שנה י״ג באס
 ♦ המספר חכמת גס למצרים ולמדה איצטגכיכות לחכמות הראשון

 וגדול שנה מנחור גדול אנרהס נח ס״פ וב״ר 3ע״ דס״ט כס״ פ״3
 מאנרהס גדול דהרן ותתק״צת תתק״יו אלף ע״ל * פכים נ״ מהרן

 ותדב״א שטסדמ״ננ״ לששה הוליד הרן נח ס״פ ונרבה ״ שטס ל״נ
 מעשי״ ן3 וצדקיהו קולית ן 3 3אחא3 נתענר • ג* כ״א ומ״י ט״ח

 נע״ח נהם נתגלגל אדה״ר • ומסודזההרנר׳טסן • ע״לג״אש״ל
: שס־׳ה עי״א הרן גלגול אהרן ע״ל  לכפר עע״ז תרת נטיפת נתגלגל שעע׳׳ז אדה״ר סוד אברהם

 להתקן הדנר לכן אנרהס נשמות משורש ותרח עליו
 ♦ יעקג נת דנה היא ואשתו נאיוב נתגלגלו ואשתו ותרח ע״י

 ושל ממיכאל הוא אנרהס של ניצוץ * כ״ה נהר ה״ מעין חס״ל
 • נחכוך נא ניעקנ שנא וקודם מאוריאל יעקב ושל מגבריאל יצחק
 שקבל דה״רf< נשל היה וחנוך בחנוך היה יעקב של דוקן כי ודע

 השילוט אחיה ע״ב ד׳׳ך המלך עמק ♦ חאדס שפרחה הצשמה
 • שטס הכ״ז וקיתה יסכה הית שרה • שצ״ג ענ׳׳א אברהם גלגול
/ ״א3 ע״ל  • תת״עא *א3 ע״ל היתה מי וגלגול • ס״ז וג״א * ל

פרש״' החיתית ואמך האמורי אטך פ׳3 • שרה סוד הצרפית
 שרה חיי רש״לפ״3 עיי״ חת מבני ושרה היו מכנען ותרח דאברהם

 הפורח מגדול והעמיד ע״״ש חת גני ממשפחת היתה דשרה בזה מ״ש
 חלילה אך ע;״ל באו מכנען ואמתיו דתרק ב׳ דמ״ד סנהדרין באויר

 ואבותיו ותרח נח בן חס מבני וחתי ואמורי זה יאמר קדוש פה
 אברהם ואמך אמך פי״ זה ע״פ ט״ז רס׳ ביחזקאל ורש״׳י נח בן משם
 פי♦ והרד״ק ע;״ל קבר לה נחנו חת ובני גדולתם נטלו משם ושרה

 כאלו כנען ארץ לתרטת במעשיך לומה את הכנעני מאת מולדתך
 כמעשיהם שעשית חתית ואמך האמורי אביך וכאלו שם ושכנת נולדת
 אברהם על אתגלית תמן ככענעי מארעא ילדותכון ובת״י עכ׳״ל

 ומשיצי אמוראי ית מקדמיכון מתריך אנא אנתכון ובזכות אנוכנוןכו״
ת היה לא דאנרהס נח ס״פ בחיי ועיי׳ עכ״ל קיתאי ית  מולדתו א

 אבותיכם ישבו הנהר נעבר כאמרו הנהר עבר אס ט כשדם אור
 לאנרהס ויגד לכ״א ע״ז מורה מעולם ומלת )נ״ כ״ד יהושע ( מעולם

 ט למר וראיה הכשד לאברס אקר ולא י״ג) י״נ העגרי(בראשית
ת כשדם אור תרת מקום היה ואס היה בחרון כתור א  והכתוב שנער ג
 לום ואת גנו אברס רק אתו לקח לא כשדים מאור בצאתו כי סיפר

ת נשאר נתור היה א״כ נלתו ושד בנו קרן בן א  באמת אבל כשדם ג
ת ת מולדתו א  אברהם כי נגמר״ וכןמצינו הנהר מעבר היא ארס א

ת אינה ומתא במתא נחבש א  ט ודע הנהר בעבר הוא אבל כשדם נ
ת הנהר בעבר ונתור אנרס הגדולי״ תרתהולילבטו  אל והלך אבותיו א

 בנרבעבר נתור ונשאר קרן הקען בנו נולד ושם לאת־כשדס אנרס
מולמזו מלת כשדים באור מולדתו בארץ ההיא בעיר הנהר
תו הוא ט לסרן קוזרת ד ^ רז  במורם כתב ורמב״ם לבד חרן של א

 ונתנו לשמש עובדין שהיו על־המון בגוסאעלק נולד אברס כי הנמנים
Qk? י®'® המלר  ot הבריות יסיר פן המלך ופחד רבים

ת קצה אל ען א • מ״ש מ
 אלס • שטס נ״ה בן שרה את א

א • דאי״ניז״יללךלךכ׳׳

 גר; מאמונתו
אלףתתק״עגאב!

 לא^^, פי׳ת ותדנ״א ״4
 כ^השטם בן נשא א״כ

שטס ומיס
 ז״״ר וכתב שנים ה ע עקורים היו

 בזה מ״ש סר״ד שס מורא זקוקץ ועיי׳
א ל P ט נראה תמק״צק אלף <ע/ מ
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חדורות סדר חחר*ות סדר
r ̂נ שדה איו ̂ורו היו א i נ׳מצ'ם 6<נ

 אניס שמויןה ונפו תשה״ז ב״א ע״ל ונועז טהודה נאגלגל
 לנטת מלך כתרול והמלך ♦ ע״ש ורות נתמר מסלגלת יין

 ויתייעצו אתדיס ודנריס א׳ שפה הארץ כל ויהי תקמ-ידו הארץ וכל
 איש ויאמרו למשהחותס וכנען ומצרים סוע נדוליו וכל גמרד שרי כל
 נשמי^ וראשו וחזק מנצר מגדול ונתוכה עיר לנו כנכה רעהו אל

 רענן ותחדל עולם כל על מושלים היותינו למען שס לכו ונעשה
 ויתקנצו זה על המלך ויודה נחזקה עליהם וכמלך מעלינו אוינינו

 שנער נארן מקדם נקעה/א' וימצאו וינקשו איש אלף מאות כשש
 ויהי הלבנה ללנון ויתלו שס וישנו כולם ויסעו ימים שנתיס מהלך

 ויתהלקו השמימה ולעלות נו להלקס ויקשנו בה׳ וימרדו בונים הם
 כעלה אומרו נ״ י נו ונלחם השמימה נעלה א׳ ותאמר חלקיס לג'
 שמים נעלה אמרה ג* ♦ שם וכעבדס אלהינו שם ונעמוד שם

 נתונה ומגדול גדולה עיר להם ויבנו ♦ ורמהיס בקשתות אותו ונכה
 אצל והלבנים התומר יגיע לא גנהו ומרוב ♦ מאד וחזק גנוה

 ויהי יורדים ואלה עולים אלה תחימה שנה לו מלאות עד הבונים
 אדם יבול וכאשר עליה כלס ויבכו ותשבר מידם לבנה תפול כאשר
 החצים ויהולו השמים ויזרקתציסאל מהסכו' אליו מניע אין וימות

 מאת ט בשמים אשר כל את הרגנו הכה ויאמרו דס מלאים עליהם
 ויאמר ושנים רבים ימים ככה ויבכו התעם למען זאת היפה ה*

 ונבלה נרדה הבה לפניו ראשונה העומדים מלאכים ע' אל אלהיס
 איש יקת ובא^ רעהו שפת איש שכהו והלאה ההוא ומיום שפתם
 מימ הבונה וישליכם אמר לא אשר אבן או חומר רעהו מיד הבוכה
 אשר החלקים ‘ג ה״ והכה רבים מהם וימותו וימת רעהו על ויפילס
 ואשר ושנהביס לקופים היו אלהינו ונעבוד השמים כעלה אמרו
 שאמרו והג ♦ רעהו ביד איש ה* המיתם בחצים השמים נכה אמרו
 הארץ ותפתה כו״ לבכות ויחדלו כו׳ ה* הפיצם בו ונלחם שמיס כעלה

 אתרם שלישית ותשחף משמים אש ותרד שלישתו ותבלע פיה את
 ויהי השמים ברוק תלוי אשר ממנו ויהי הזה היום עד כשאא ושליש
 ורהט שגת תחוס כמעט גבוה גאי' בם׳ כתב ( ימים ג' שלו מהלך

 ומראש שפתן א׳ ועוט ורחט שפאכין ב׳ ארכו לבנה ופל ד״מ..קלפער
 מקבל באין ההוא במגדול וימותו.רבים פרסאות ך׳ רואין המגמל

I ההיא ובעת סה״י ,
ג אלסתתק״צו ל  שנס ש״ם תתק״צו אלה הוא לאברהם מ״ת מת פ

רע׳^ קכ״ע ד״ה י ומ פך״ו בר׳ החבול אחר
 פצ״תובש״ק כה ל וגמ״כ רע*ג וד״ו םע׳*ד דט׳׳ז נח במ״יס״פ אכן
 נפצגה ואז ̂ ק״ת ב״א ע״ל ט״ס שנים ש״ס כתבו סע״א ד״ט

 * רע״א פל׳׳תרמ״ג בר״ משפחות ל' מהם סקב״ה והציף הארץ
 * המגדול נבנין עזרו ושס ואברהם נח ♦ כת פ״ ראב״ע כתב

 בתנקומא ב״א ע״ל מ״ח בן כשהיה היה הבתרים בין ברית כריתות
̂׳כ  שס זה בטן הלבנון הר ראש על ג״אי נתב תתק״צו אלף היה א
 חברון נמית הפלגס בימי הבתרים בין אברהם עם ברית הקב״ה כרת
 ויתפרדו ̂ ד״ק יצירה בס׳ גאון ר״ס בשם רע'^ ד״צ בא פ׳ י״ר
 ערים וימו ולארצה ללשונה משפחה כל ויהי העולם רוחות לד״

 הערים (ומקומות בניהם שמות או שמותם על הערים ויקראו
 ובכי פמרוס ויתחתט.נכי כת) פ״ באריכות הישר ס* עיי״ ושמותיהם

 וגתים וגירים ועזתיס פלישתיס מהם ויצאו זה את זה כסלו?
 בסו כנען ובר * שמותם על ערים ויבנו משפחות ה״ וערקורם

 חס ממשפחת אנשים ד ויצאו מספר אין והצריהס ■עריס י״א להם
 ערים ד׳ וימו וצביים אדמה ועמורה סדום שמס הכנר ארץ ויטאו

 וימצאו <כען בן חוי בן חור בן שעיר וילך • בשמם דקדאום
 העיר ויקרא ברו ז* עם שס וישב עיר ויבן פא^ הר נגד נקעה
 שם ן3 אשור ויצא ♦ היום עד שעיר ארץ היא שמו של מעיר

 » כר כמה את ובנו בקעס וימצאו ויתרחקו מאד רב עס ברו עם
ץ עיר בנו ארס מני  אהר בשצם^שגימ • הבכור אחיהם בשם ע

 בלע שמה וימ*א סדום מול עיר ויבנה נינוה מאוץ בלע ויצא המגדול
ח היא ̂ ג נת׳ממים בר עליהס״בל דמליכו צוער א
מי באח עודר ונמרד & ש מ ט5לא< ^1<י ^ ^ בלל שם ו

והב] ♦ האח נל שפת
 והד׳ ״ שס הימה גדולה מלחמה

 וימרמ מעליו מסס וגטרירויסוצו
 שמו עבדו ויקראו שטרמלכותו

 b(אודותיו ועל סמגדול במין ושריו
̂  ק בקרא שכיסם יעל אש באמן
היה ׳ההיא בעת ״ מ! להרשמג ויוסף

 כי לומר אכל והגי* ׳•ארך
 !אמורכישםתמוגלשריו

 ויחדש בבבל ישב וכמרל
 עבדיו כל ס-צ׳׳נסלו ,

 אברטש שהפיל על <זו״|ל
 שבכמרול '^אן'לא

בר עשפהות ׳צץ
ר ויצא הם מ מ ד ך עילם מלו מ ^ ם51משהתו^ < מ 6ו^ת ר

 ערי ה׳ אל וילך ידו תמת ויכניעם 0<ז מי משפתות את
 ) ה״ ב״״א ל״ל ( שנה מס לו ויתנו שנה י״ב ויעבדוהו ויכרעס

i ההיא בעת
 אל̂ן הוא לאברהם מ״״ט מת תרת אבי TtlTO אלףמתק״״צז

ובש״קד״זב׳כתבק׳יליצחקט״ס ♦ תתק״*צז ^
ב י י  חמ״ת ב״ארמ״ט ע״ל * כחור בכור עוץ ן.נטשל3 היה א

חי צת תתק אלף ^ ) תתקצ^ח אלף (הוא אברהם לחיי נ״ בשנה ר
 i וירא י בית וילך נת ימית אברהם יצא ^

 אביר את הוכיח ואיך • אברהם אף ויתר אלהות 3 י אביו אלהי את
 1עש«ת אשר הרח וירא ונמ״י (עשב״בפגת) האלילים את שבר ואיך
 חאחר שנת נ״ זה לנו יולד ילד ויאמר לנמרוד ויגיד וילך אבר® בנו

 אנשי© ג* 14ויש חרעחו נוצל למען שפטהו ע״כ לאלהי עשה אשר
כי נמרוד את והוכיח נו' נמרוד ויאמר תברהס חת ויביאו  ״ נחרפס ס'
 ויאמר השמימה עיטו את אברהס וישא כו' בדרטך וההולכי׳ תמות

 א§ אברם את ועמו זוצי־עעלד מ״ וישמע האלה הרשעים ה׳ ירא
ח ימים י׳ שם ויהי הסוהר בית ק ם וי מי תכ םצס מי ^ מ-  הייל^

 ביזה מאמד-אשר מ* תרח מ אברהם עשה אשר השמעתם ויאחר
ס סלנט® כבשן את יבערו ע״כ ואלתיו המלך את טי ש מ ,# ^־

̂ייאשפ ל״י״ א״ יל^ליי ̂'ל̂י יי•' מ1*:  תשע מ
 וכאשר ״ לחאהי הגגות אל נאספו ועף הנשים וכל אצ^איש מאות

 האמן זס הלא המלך אל ויאמרו המלך חרטומי חברם את ראו
 בד דבריוזיהתל מרה אביו גס והנה שטס ל זה המלך חל דברנו
 ט מרח וירא כו* המלך אף ויחר * ותהרגהו אתר יצד לך והביא
 איו המלך ויאחר התרטוחיס אמרו אמת ויאמר הח.ך אף קרה

 • השפחה ילד ואקח בני על רחמי נכמרו ני תרת ויען זה דבר עשית
 הגדוג בני ר^ן ויאחר מאד וירא זה מר לך יען מי המלך ויאמר

 יעץ לא והרן אברס כשנולד שנה ל״ב בן הי״ והרן הזה הוא.יעצני
 * מאד 6T ט המלך מן נפשו להציל דבר תרה רק מאומה אביו קת

 י אק־ס עם באש ימות זה יעצךדגר אשר בנך הרן החנך ויאמר
 • בלבו הדבר Tהסת אך • אברס תתרי ההיא געת נטה והרן

 אבר© ■יגגור אס והיה אברס את תפש המלך לבו אל הרן מתמר
 • המלך אתרי והלכתי יגמרהמלך ואס • אתריו והלכתי המלך מן

 סד מכנטס רק בגדיהם ומכל מכתונהיהס ויפשיטנס המלך זיצו
ץ בחבלי ורגליהם ידיהם ויאסרו עליהם  וירד לכמןאש וישליכום ג

 אסריהן אשר החבלים כל אך נשרף ולא האש מן אברס את ויציל ס
^ ויראו לילות וג* ימים ג׳ בתש מתהלך ותברהס נשרפו בהם  או

 סי לא ט לאפר ויהי נשרף אותו בהשליכו והרן * המלך עבדי גל
 עלה האש על אוהס השליכו אשר והתנשיס * ה' קת שלום לגט

טי ויטאו ״ איש י״ב ונשרפו חש להג עליהם  למלד ויגידו המלך ע
 חבל או נשרפו לא שעליו החכנסיס וגס באש מתהלך אברהם ני

 נאמניס אחרים שרים וישלה המלך להס האמין וצא נשרף מאסרו
 הולד אברס וירא לראות המלך וילך לחלך הס גס ויעידו לראות

 ויצו • המלך ויתמה שרופה הרן גויות וירא * האש בתוך ובא
 לקראתם עולה ולהב שגיב כי יוכלו ולא אברס את כהוציא ׳המלך
 אתאבר© והוטאו מהרו לאמור עבדיו בכל המלך בהם ויגער וינוסו

 ראותו פניהם את וישרוף הלהב ויעל להוציאו ויגשו חמותו ולא
ט אטם צא אטם אל המלך ויקרא ט' נפשות ק' מהם  ^זר ה' ע

 המלך לו ויאמר המלך לפני ויעמוד אברס ויצא הנה ובא בשמים
 בו בטחתי אשר והאח השמים אלט אברס ויאחר ־נשרפת לא איך

 על סנקרב נא דדה בחלק אי׳ ״ אותו הציל הוא בידו הכל ואשר
ל מלכים בכי מ״האלף עס קי'0  על באו וכן כו״ אלף וס' אלף ו

 וביזלץדלרח תדא׳*ק עמ״ש מלכים ד׳ עס כשנלחם פרש״י אברהם
 כוונת שתכלית לך לך ובזוהר אברהם על באו דהמלכיס ־ • קע״ג

 אבל זה העולם עיני לסחות אטהס בשביל היו המלכים
 כשהושלך אטהס על גאו וכן אי׳ תל׳י בישעיה יונתן בהרטס

 אבריאז אצל האומות כל נכנסו סקי״ה גמ׳תיליס גס אש לכבשן
 עוכ״ב לך לך ובזוהר למשן השליכוהו מיד כו״ את מי משל ל זא

 אש מכשן אברהם את הציל שהקב״ה אומות כל ע'T יומא כההוא
: כו' ברנו עס למוד בהקג׳*ה רחץ דאת תרנו וא̂*ל

TTI] תתקצ״ח אלף היה ( כשדים באור במותו שנה פי׳ב בן(
 מן אביס נוצל ט האח משבי וכל והשרים המלך רראו י

 אן אלי תשתחוו אל אברס להם ויאמר לו וישתחוו רבואו סאש
מיו ולכו ועבחהו אתכם עשה אשר עולם לאלהי השתחוו  כל ט

ם וב״ רנות מתכות לאטם המלך ויתן ט הבוטח כל יציל והוא  עטי
 שהיה פ״ח ב״א ע״ל אליעזר והשני עוני א׳ שס המלך בבית הגדולים

p חהג כסף מהנות לאטם כתנו ועבדו המלך שרי כל גס נמרוד
ונשולת



יב הדורות סדר » הדורות סדר
ף המלך n«n< 0ר3א אתרי וילכו לשלוס מאמם וישלחו דולת3ו מ ל  י
 לעטד א מ לג את 0ר3א <יטה אדן גית וילכו איש מאות כשלש ו3

•ת׳ את הרן גנות נשיס אחיו ואנרס נחור רקחו ההיא נעת .
̂זי* אחיהס ̂ ניייי א

 ס כ גן דלקת *תתקע״; אלך ול׳ל שרי את אנרס לקת ל כי.גן גראה י
, - : ם ד ש
 הוא אש מכגשן אגרס לצאת ימיס שכתיס מיןן אלפים נ' ■!

ומלך;מרד לג״ע אלפיס ל הוא אגרס לחיי נ״ג '
 חייליו עס עומד והנה ויחלום וישן ״ גגגל המלוכה כסא על יושג
 שלופה וחרג חהכגשן יצא אגרס דמות והנה למלך אשר אש כגשן עד
 ותהי ניצה המלך ראש על וישליך המלך וינס המלך אל וירץ דדו

 ל עס גרת והמלך כלס וימותו חילו כל ויטנעו גדול לנהר הגיצה
ד לנניס והנה ההס גאנשיס המלך וינט אנשים ^  והס מלכות נג

 לניצה ההוא הנהר וישג נגרתס ויהי • המלך נתו^ר ונרומה נתואר
 עין וינקר המלך ראש על ויעף קטן אכרות חהגיצה ויצא גנתתלה

 ויהינטקר י מאוד ויירא • רותו ותתפעם משנתו גייון. המלך
 להם ויגפר וחרטומים החנמיס כל לפניו ויניאו ויצו גממה ויקס

 אשר וזרעו אנרס ל׳ארעת זה אין אנוקי ושען א״ חכם ויען התלום
 את חכמיך ראו אשר שדם נ״ג זס ידעת הלא כו׳ המנך על הצמת .

 לתפוש ללכת נסתר המלךמענדו וישלת כו״ אנרס נמולד הזה הדנר
 לן שנתן אנרס ענד ואליעזר ״ ל&מימו למין להניאו אנרס את

 הגיעו טרם אנרס אל וירז וימהר המלך לפט ההיא נעת היה המלך
ד  נפשך על המלט מהר לאנרס ויאמר ״ אנרס אל המלך ענ

ד שס ויתתנא ננו ושם נח נית אל ננפשו וירן אנרס וימהר ענ  ו
 מצאו ולא התח נכל וינקשו מצאו ולא ועקשו אנרס באעדת המלך
 תרת וינא • ימים תודש נת נדת אעם ויסתר • המלך אל ןישונו-
 סמלו נעיני גמל ותרת ־ נסתר נח ננית נו3 אנרס אה לראות
 ונלט קומי להרגגי מתנחם המלך כי ידעת הלא אנין k אנרס ויאמר

 מאהנה לא ני הימים נאתרית אתה גס תססה הן כנען ארצה יחד
 אס גם ̂לו ל^נ כ״א נו אתה אשר הכנוד כל את נמרוד לך נתן

 לא כי עולם הנלי כ״א זס איו כהנה הרנה גה ט עוד לך יעשה
̂*כ ענרה כיוס ועושר הון יועיל *0 את ועגול כנען ארן מכס ע
 הרן נן לוט ואת אנרס את ויקרא כן תרת ויעש כן״ נראך אשר
 וינו׳,ו מנגל כשדם אור מן ויצאו דתו נפשות וכל אכרם אשת ושרי

ת עד  תדן ארן מאמי וינאו ידים ורחנת טונס הארץ כי חרן א
ת ויר\ • שנים ג׳ נתרן וישנ ה׳ מוסר וילמדם נאנרם ויזנקו  מ

 כשדם מאור הוצאתיך אשר ה״ אני ויאמר אנרס אל ה״ וירא שנים ג׳
ת לך ולך לך אשר וכל אשתך קת קום • מ׳ ׳  וילד כן ויעש כנען א

הנמרים דן חנרהסנכצננרית את נתנחומאוה״נרך • אתככען
: שנים נ״נ אחר ן3 לו שנותן נשרו ח״ח נן שמיה

ם ג״ נ״א ה ר ב א  בצאתו ג״> נ״ת (מא שנים וחמש חמשיס נן ו
• מזבת וינן וט״ הי אליו וירא כנען וינא מתרן

: נתרן ישט וטט וכתור מרח רק
 תתקצ״ו אלף נננה והנרון שנים ז׳ חנרון אחר מצה
: V ר' דצ״ד נא ל עי״ר * ג׳ נ״ת מצרים נה3נ ה״כ

 אנרס לשנת שנים ג' מהצה אנרס לחיי לח מת נח ״או״1
 נס ן3 אנרס סימן נתן ע ורתע ־ ו א נ הוא כארץ
: ט״ס לאנרס נ׳יז נתג ד״ז (ונש״ק נח נשמת
ת נ ש ת אנרם לשנת חמש ב א ח״) (הואב״״א כנען נ

 מתחת הככר ערי וכל ועמורה סמס אנשי פשעו
 מס לו ונתט אותו עבדו שנה י״'נ כי עילם מלך לעומר כדר יל

: שנה עשרה שלש נו רחרדו )תתקצ׳״ו יעף ע׳>ל (
ר ג׳״אי׳״ג ש י״׳ג) נ״״א (הוא כנען בארץ אנרס לשנת שרם ע

 מלך נמרוד נין מלחמה הימה אנרס לחיי ס״׳ה
דן שנער  וכאשר נמרוד צנאות משרי כדדלעומרהיה גי מרלעומר ו
t o ת וילךכדרלעומר ונפוצו אכשיהמגדול כל  עליה ויחלך עילם א

 הככר ערי כל דכדרלעומר un«כי נמרוד ונשמוע נאדוניו ממרד
תהת נבוז נגאוה נדרלעומר עס להלחם וינא  ויקנץ ידו להכ^

 איש אלף דזמש יצא ונדורלעומר איש אלף np3p נמרוד
 לפד גמרת־ וינגף שנער וטן עיצס דן ננל מקעת מלחמם מערס

 נמרוד וימית מלית בט גס איש ת״ר מנמרוד ויכול כדרלעוחר
 ״ רניס ימים מרלעומר למי דכמג וגלימה נמשה ^רצו דשג

 ארמך אל סניטתיו אשר מנכים אל וישלח לארצו שג ןכדילעומר
ת עמס דכרת גויס מלך אלסרותדעל מלך  fo כלם ויסירם עו

: משמעתו
ת - נ ש מ ס ״ י ^ ת אנרס לענת ט״״ן נ׳ א רס0או לחיי שנה ע' נ

 הוצאתיך אשר ה' אד אנרס אל ה״ וירא )לנ״״ע ן״איי״״ח :וא1 (
 ישוט רניעי ודור נשלוס אנותיך אל תנא ואהה כו׳ כשדם מאור
 המלטם מלחמות 3״n נרכות בתו״ אי״ ״ כו״ מזנח ויגן <ו' הנה

: ך״׳א) ב׳״א (הוא אנרס לחיי ע״ג
 וישנ ואחו אניו לראות חרנה אנרס שג ההיא בעת ר/ י״א

 והיה שנים חמשה נתרן לו אשר וכל ואשתו אנרם
 אנשים אנרס אתרי עוד וילכו לנ״ע) ך״ג (נ״א ע״ה נן אכרם
 וירא ל ני״ר • ה״ מוסר קנרס מלמדם מהרן אנש־ס ילב לניס
 וכתס שכה ע״ ן3 אנרס היה הנתריס נץ ננחת רבתי פסקתא נשם
 ע״השנה מ״שנן נ״ ושנתד״י ע״<7 ופ^ה ל ד״ו לברכות פ״ק התו״
 ירד עמו שדבר שאחר יצא פעמים S כי הייט מהרן אנרס יצא

 הישג לך לך פ״ ורלנ״׳ג נס״ע ונ״ה ״ שנים ה״ שס ועשה לחרן
 פ״׳ה נן אגרס שהיה קהלת ומ״״י פת״״ו לך לך פ״ וננ״ר ס״״ע על

 P שהיה 3כת ״3 ד״ח וגש״ק • הת״ גי״ מקייס בילת אנל שנה
 ויאמר אנרס צל ה׳ נראה ההס נימים ״ תמ״ח ע״ל • שדם ע״ו
 לגוי אעשך ושס כן״ מארצך לך לך שנה עשרים זה אליך דגרתי הלא
 בחרן עשו אשר והנפש ניתו ילידי וכל אשתו שרי אנרהס ויקת גדול
 נצחתז שנים ע״ה ן3 ואנרהס אחיו בן לוע אותו וינך כנען ארץ ללכת
 לסמוך מלאכים ג׳ שהיו חלקים 3ל״״ ונחלק ( מורה נאמד וישג מהרן
 של והטרות עליו המלאכים ואכלו רחג שיש אק ובאמצע עצמן

 וחהל נו טוניס והמיס שרה של מיןוה ואצלם מאד מתוקים האילנות
 אמה ן״ לשני וחא׳ טובים מיס אנרהס נאר גס יפה ושדה שם שרה
̂ת רחב אנן ושם  לוקחין ההוא הר מן • אנרהס מל ושם אמה ך״
 ״ כתחיס ד״ עס אנרהס ואהל תינוקות של המילה על ניתן קול
 שם * אנרהס אהל שס אל נדת מזרח לצר ההר אחורי גא״״י שם

 וינן כו״ הזאת ארץ אתן לזרעך ויאחר ה׳ אליו וירא * עמו ולוט
 בכל משכיל חכס אס שנער בארץ היה ההם בימים * מזנת שם

 על לו וייצר רקיו״ן ושמו ורש עני אך מאד תואר ויפה חכמה
 מצרים מלך ענס נן אשווירש אל מצרימה ללכת וייעץ מחייתו
 י מחייתו לו ולתת לגדלו בעיניו חן ימצא אולי חכמתו למלך להראות

 מלך משפט כי לו ויגידו המלך נעטר ושאל מצרים עואו ויהי
 נשנה א״ יום ל״א נארץ יראה ולא המלך מארמון יצא לא כי מצרים
 ואת״כ ההוא מס יבא למלך ר3ז לו p אשר וכל האח את ושפע
 המלך לפני לנא מכל לא ט רקמן וכשמוע * להיכלו המלך קוזר

 אשר האוטם מבתי 3הר ית3 וימצא בערג ויהי ♦ מאד זיתעצג
 אל וידנר מעידו שנתו ותדד וברעג נפשו נמר שס דלן למצרים

 ״ נעיר נפשו יוכצ׳לכלכל איך מלך פט ראות עד בעיר יעשה מס לט
 הס אשר לו ויגיח אליהם וישאל ירק במוכרי ופגע מוקר ויקס

 ♦ האח ליושבי וימכרו יקנו אשר חרעוטס נירק נפשם מכצכליס
 הארץ אנשי משפט את ידע לא אך נפשו להחיות כן לעשות ויהלץ

 דלעגו נליעל נכי עליו ויתקבצו ירקות ויקח נתוכס כסומא ויהי
 3וישכ שס אופים לנית נפש נמר וילך הירק כל את מונו ויקטפו ט

 וילך נטקר וישנס לעשות מה נחכחתו ויתייעץ • נ״ נלילה שס׳
 ויוליכם מלחמתם כלי עם נליעל ונכי חיל גטרי איש שלשים וישכור

 המלך אמר כה לאחור ויצום שם דושינס מצחם של הקנר מעלת אל
 נתט עד פה להקנד מת איש כל תעזנו ואל היל pל והיו התחזקו
 וכסף 3ר עושר ויאספו חדשים ל״ת ויהי ״ כן ויעשו כסף מאתים

 ונהמות סוסים רקיץ ויקה • מספר לאין ונדולח ואנדסוהס וזהב
 לתקופת ויהי ״ עמו ויהיו סוסים להם ויתן אכשיס עוד וישמר לרוב

̂צריס משני כל ויתקבצו העיר אל המלך צאת לעת השנה  ויאמרו מ
 מס לקהת המלך משפט כי כו״ לעבדך תעשה אשר הזה הדבר מה
מן  נדנר העיר כל ונשחתה נו׳ מקה המתים מאת גס ואתה החיים .

הי • הזה  דנר מזה ידע לא כי מאד ויקצוף המלך כשמוע ד
 ואא רקינן את להניא דשלת לו ויגידו כו״ זה הוא מי ויאמר
 ששמשי וילטשס ונמת נדם ילדים כאלף לקח ^זרקינן ♦ אמף!

 מנחה הוא גס ויקח אנשיו ניד וישלחם סוסים על ורהמהזירכינם
מ נאף למלך ף ח ן ן ן ^ ^  וטוב מאד עצום וסוס 3לח וגדולת ו
שממח^ך לפכי וינא משד וכל ועבדיו המלך דתמה סמלך.ד

1S דלנררקיון מעשיו כל על סמלך 
 ויושד וענליי המלך נעיני וחסד

 רקיון יטד יקרא לא המלך מאמר
 ויתייעצו כו' מפיזש מן מס פרעת י

 רקמץ דמלוך כן דעמו המלך יד וחת
ט , שהיזלך * מגיל את ..פו  ^וויר

ס לשמ א מם ישפוט  אס פרעה רקמן זיקק לסראוה יכא אשר מ
קס מצדים מלכות ט 0ו«רמ מז מ לכל לקרות קוק ד

מלך

 כו״ דקיון ממעשם מצרים
 לצאדק̂יn^oמכמ מחז כל

ofp אסנה דאהנסו מצריס
 כ״אפרעהיהיסשמךאקח׳

עסכלמשדמצריס
פרעהעלמצרימגל



I IVהדוחות דר J ̂יי־ !nn» !r ״׳׳מס־
̂ס ימלון* מלו  שס״י ( ♦ פר̂< גחצרימ זרעם ועל עליי

ז לך לו ל
י ה י  וכלאסד אנרהס וילך כנען בארץ כנד רעב ויהי ההיא &נה3 ו

 מפל לנות ימיס הצרים כתל על וישנו מצרים לארז לו
 א̂( וירא המיס אל ויבט הנתל שפת על ושרי אנרס ויתהלכו הדרך
 ולקתאת כו׳ אהותי כא כו׳אמרי מאד מאד היא יפה כי אשתו שרה
 כו׳והלאהי נתזקה התינה ויפתהו ב׳׳ר) (עיי׳ בתינה ויתנה שרה

 כסף׳ המלך וישלת כו׳ בה אותו המנשרים לכל מתנות ויתן לפרעה
 המלך בית בתצר וישב אברהם את ויביאו לאברהם שוהם ואבני וזהב
 לה׳ ושרי אברס ויתפלל כו׳ האד ההוא בלילה אתאברס המלך ויגדל

 כו' שרי את להציל מלאך ה׳ וישלח הצורר הצר rn נא הצליני כו׳
 ליתןלאברם וזהב ו;םף ושפחות ועבדים ונקר צאן עוד פועה ויקח
 פלגשד לו ילדה אשר א׳ נערה המלך ויקח אשתו שרי את לו וישב
 שתהיה נהי לך טוב בתו אל המלך לה ויאמר לשפחה לשרה ויתן

 בארץ אנרס וישב ♦ בביתי גדרה מהיותך הזאה אשה כבית שפתה
 אחרים בשדות לרעות ויעזבס רב הקנה היה ללוט גס כו׳ כנען

 חורה באלוני ישב ואברם כו׳ בסדום ויגר לוט וילך * כו׳ וירינו
 בימיאנרס פרעה (ביוחסיןקל״הא׳ ושנים רבים בחברוןיתיס אשר
 נתנה תוריא כק' אמו ומלכה קטן נן והניח ומת טוטיס שתו היה

̂׳י ובפר״א לשרה הגר שפחתה  ומ״י בסר׳׳א י פרעה בת הגר ומ
 ההיא בעת י פרעה לבית שרה נלקחה פסח של בי״ט לך לך

 לנחח* סביבותיו אשר המלכים כל אל עילם מלך כדרלעומר שלח
 ועזרוני אלי עלו ואריוך תדעל ואל ידו תחת היה אשר שנער מלך
̂׳ג בי פשעו כי וישביה סדום ערי ונכה  אלו מלכים ד׳ ויעלו שנה י
 וכל בדרכם מצאו אשר אדם כל ויכו אלף מאות מחכיהסי״ח כל עס

 מלך ושמאבר אדמה מלך שכאב מלכים ה׳ ועחורה סדום מלכי
 1יצא צוער מלך ובלע עמורה מלך וברשע סדום מלך וברע צנוייס

 המלכים ט׳ וילחמו השידיס בעמק עמהס יחד כלס ויתחברו לקראתם
 מלא השידיס ועמק עילם מלכי לפני ועמורה סדום כל'מלכי ומגפו
 את.לוט וגס • ועטורה סדום ערי כל ויבוזו פו׳ חתר בארות

 ההיא במלחמה שהיה אברהם עבד עונו ויבא ורכושו אברס אתי כן
 מאות כשלש אחו אשד והאנשים אגרס ויקס ♦ לאברהם ויגד
 כלס ויפלו ההוא בלילה האלה מלכים אחר וירדוף עשר ושמנה איש
 ♦ ברחו לבדם המלכים ד׳ כ״א איש בהם נותר ולא אברם לפר
 כחסר לא ־וטפס ונשיהם לוט את גס סדום רכוש כל אברם וישב

ויצא השידיס מעמק ויעבר המלטם חהכות בשובו ויהי ♦ ר31
 אדוני גס כפלו אשר החמר מבארות אתו אשר ואמיו סדום מלך ברע
 ויין בלחם אגרס לקראת אכשיו עם יצא שם הוא ירושלים מלך צדק

 אברס לו וותן אברס את צדק חדוני ויברך המלך בעמק יחד וישבו
 ויתחננו - ♦ אלהים לפני כהן צדק אדוני היה כי מהשלל מעשר
 ה׳ חי אודם ויאמר׳ הרכוש לו ולקחת השבי להס לתת סדום מלכי

 לוט עס וישובו לוע אל ויצום סדום מלכי את וישלח כו׳ אקח אם
 רס3נראה.ה׳אלא ההיא בעת ♦ מורה אלוני אל ואברסשב ^וומת

 ♦ (סה״י וגך מאל הרגה שכרך תירא אל ויאמר בחברון עוד
 סדר כפי ושנותיו אברס עסקי לפניך ערוך ע״ב׳והכה ר״ה ובש׳׳ק
 חושל באצטגדבות׳שיהיה שראו להרגו בקשו כשנולד והמפרשים עולם

 ואח״כ מאורות ראה ולא שנים י״ג בארץ החביאו והקב״ה בעולם
 לא ובן שנה מ״ח בן שהיה עד הפלגה דור מגדל בבנין ונמצא יצא

 היה זה באציניס ומואס קודש בלשון מדבר והיה בוראו להכיר השלים
 אחדות ברבים לדרוש התחיל ס׳ בן ובהיותו נח מיתות קודם שכיס י׳

 ז׳ וי״א בקרדו ח' גכותי שנים.ג׳ י׳ האסורים בבית ונחבש אלוה
 מעשה היה ההיא בשנה ♦ שכה ע׳ בן ויצא נקרדו וג׳ נכותי

 כי לבית-אביו לחרן והלך וניצל אש לכבשן השליכו ונמרד הצלמים
 ולדעתי ביתו בכי כל עם זה קודם שכיס הרבה כשדים מאור יצא הרח
 עבור עליו עיניהם לתת דורו בכי התחילו אברס שבלידת עבור ברח

 אברס ועמד קרן ללכת בהר אשה נשאו שבניו ואחר אברם גדולת
̂לך נאמר ואז אביו גבית שנים ה׳ ההיא בעת  ואברהם לך,וק,כאמר ̂ל

^ ושנה מחרן בצאתו שנים ע״ה נן  וג' למצרים וירד הרעב הים ה
מלחמות לו א3 ותצף ממרא באלוני ישב זה בין חדשים
" מתזה לו בא שנה ע״ו בן ובהיותו ן  ב

 בחברון ועמד ונשים ומגייריןאצשים
 ך״ ספ״נד וב״בר ט״ס) נ׳׳ז ̂שראל
 וגקיול לאשה הגר לו לקח ככען גארץ
 כאן יש דברים יבירבוב כמה ראה

̂זיב ויוסף  ע' עי״ר אשכל־תצורא עצר והס נער שלשתן זנקראי׳ ויהו
I גלגולים וע׳ לה .כער

 כנען בארץ ן;יסו©מעוגר
 בית שניםובגלדכ״ז(ונס׳

 לשבת שנים י׳ ומקץ * ^ ־
1^ ו  ♦ »שמעאלע"ש1מ

באליעזר !גללפ6*1«

 אשכול הוא כלב ״ אליעזר איהו אשכול • תצוך איהו
וע• לו לך ויר׳ ג״ר ( יוסף איהו ממרא • תמ״ט ב״א ע״ל

 • (ע״לב״אקצ׳?* בלהה ברחל נתגלגל ממרא י סכ׳׳ד גלגולים
ל פ י מ • • י ל אות (ג״נ ^ הוא א

̂ב ״א3ע בארונה בא ניצוצו * שס הוא צדק מלכי י תרצ׳
 ל ל״ו ובש״ת ( לאבוס ע״ח ך״ו ב״א מת פלג בן ך״ו נ״א

• )ט״ס לאברס ע״ה כתב ב׳ יס״ז
א ה ל״ג ל ל ק לאברס הגר את נתנה ש  אברס לשבת שנים י׳ מ

 ל״ג לא ( אנרס לחיי שנה כ״ה הוא כנען בארץ
 בי״ר ״ שרי למדם כאשר שרה דרכי כל את לחדה הגר כי ע) לב
 {' תתהנ״ח אלף ע״ל ( שס בת שרה אברס נשא נשים ג׳ נשים ע׳

ח לא (ע״ל יכת בת קעורה )ק״ג לא %ל ( חס בת הגר ) ל

ל ( ג  עליה לבא דרצה ישי גשפחת נתקנה בעיניה גבירתה ותקל ה
: לג דמי ממנו ויצא לגבירתה והגידה

ל לי לא א ע מ ש  שכה לו אבדהס לחיי • ל״ד לא נולד י
הרואה • הרואה בל ״ שנים קכ״ז וקי , ,

 של בחמורו נתגלגל ישמעאל • נשמעת תפילתו גהלוס ישמעאל
ק רפלי  וכשלוקה ללבנה מונה ישמעאל • תצא ני. בזוהר המלך עז

ה ^  : רע סי* ח״ו במלואה וכשלוקה לו רע סימן בח^נ
J א3 ז אל ̂  רעג הגידו טלה במזל השמים אותות נראו ^

»מכוון אין נראה ( כדרלעומר ומלחמות אברהם
צ״ד סדום והפיכת )ע״ל ק״ג לא היו כדרלעומר ומלחמות מרעב

ל<
א ט ל א הוא ( שנים לא בן אגרס ייהי ל ט ל  וילחמו ) ל

 וישבעו תובל בקי וינגפו שובל בני את כתיס בני
 W אל בתו ימן יאישלא מי ימחה״ לא כתיס בני חל תובל ני5

 למומם האת בכל יפות נמצא ולא יפות ה'ו תובל מות כל כי כתיס
^ : כו׳ מבנותיו לוקחים ושרים המלכים וכל

י לאמ״ב ה י אלא תובל בני שנשבעו שנים מקןג״ ו  ח״נ) (הו
. שדותיהם אל תובל בני הלכו קציר בימי ויהי

 נערה איש ויחטפו סכינה עיר וילכו כתיס בכי בתורי כל ויקבצו
 פיס12 כעשרת וישכרו תובל בני וילכו עריהם אל ויבאו חובל ממות

: תובל בני ויגברו כו׳ איש ־ ־ ̂ ׳
ם מ׳׳ז לא ה ר ב א  (הואב״א שנים צ״ט בן ההם• בימים היה ו

x טוזול בתמוז (ב״א אברהם נימול מ״ז) . ״
ת  ר״ס תו׳ בי״כ וי״א היום כחום מדכתי׳ השירים שיר ש״מ3 3 (

 טסי ט״ו היה סדום דמעשה ע״ל נ׳ ס״פ ובלר כר״א) בשם זי״א
 למו) א״כ אברהם למילת ג׳ יום שהיה ט״ו יום דערב לסדום ובאו
 בוי״ג אז היה וישמעאל דר״הובחדא״ג ל״ק הו׳ ועיי׳ ניסן י״ג

 1וצ׳/ • שנה) עשרה שש בן נ״א ג׳ דס״א נ״ה פ׳ וירא פ׳ (ובלר
 נהפר ולמהר לסדום לערב באו למילתו ג׳ יוס שבאו המלאכים שהרי
 ס״קדשבתוגרש׳יי כדאי׳ הפלגה אחר נ״בשנה הי׳ סדום ומעשה סדום

 לאמ״ח הרי שנים וכ״ב מתקצ״ו אלף שהי׳ הפלגה א״כחן וירא פ׳
̂נה גימול  ולשרה חיה כעת הגאה לשנה לאברהם בשרו המלאכים ור

 הפלגת מן שכתב צ״עבסע״ז גס • ח״ט ב״א היה יצחק צידת א״כ בן
 • שנה כ״ב סדום חורבן עד הפלגה חן שהרי שנים יצחקנ״ב לידת עד

 • צ״ט גן ונימול תתקת״ה אלף כולד אברס לעיל שמפורש ובאמת
 3וקרי הפלגה מן שנים כ״א רק דהוי סדום נחרב ואז ח״ז ב״א הוי

 בתמוז היה והחילה אגרס נברא בניסן אס דר״ה פ״ק ועיי׳ ♦ לנ״ב
 משא׳^ * מתשרי מונין עולם ולבריאת משנולד לאגרס צ״ט דהוי
 המלאכים בביאת : וק״ל ול׳ע גי״כ היה והמילה בתשרי נולד אס

^  • לעשותו אליעזר עבדו אל ויהן וישחטהו עגל ויקה אברס וי
 לפטהס ויבא * הבשר סיר לכסות עוגות ועשה לושי אמר ולשרה
 סדום ואנשי * הבשר את בשל ערס לאכול להם ויתן והלב חמאה

 להם ותהיא כו׳ מאד לה׳ וחטאים רעים הערים ה׳ וכל ועמורה
 והלס ודשאים מיס עיינות ובה יום הצי כמהלך רחבה בארצם בקעה

 ומחולות בתופים ובניהם ונשיהם בשנה ימים ד׳ ועמורה סדום שם
 בהן והתעללו הבתולה רעהו בבת ואיש רעהו באשת איש והחזיקו

 מן* אומד ואין רעהו גיד ובמו אשתו את איש וראה אתהן ושכבו
 יביא וכאשר * כו׳ בשנה ימים ד׳ כל ערב עד מהבוקר עשו כזה
 ונשים אנשים הערים אנשי כל ויתקבצו בעריהם סחורה נכרי איש
 רק הרי ל׳א ויאמר מעט כ״א הסחורה ולקחו וזקנים כערים וטף

 • רבה ומהותה בצעקה העיר מן אותו גרשו אח״כ לקחתי מעט
 את אברהם כשהציל ) וירא ל ודייניהס מעשיהם עשב״ג סה״י (

ט ט פלעית שמה ותקרא בת אשתו ותלד לוע מד אלהים פלטו א
וכל



m הדורות סדרm הדורות סדר m יג
 כל לו ותהר לאשה סדום מאנשי א׳ ויקחה עילס ממלכי כיתו וכל
 אשת ג״כ 3כת * לכ״ת הר״א ועיי׳ שרפוה לעני לקס שנתנה ועל
״P5 ל3א פך״ה ופר״א דכה״נ וירא מ״י3 וכ״ה ״ עידית שמה לוט

 רקוק אין • י׳ ס״פ ריש3 עירית נראה הטורי׳ על3ו דעת יוסף
 לילה קצות אחר וראיתי חלה3נצי הנעשית לוט אשת שס מנחלקדרין

 ׳3 כתו רק נשאר לא היוס שיאיר קודס שעות ׳3ו כשלימות שהיא
 ולוקקין ומציער החויפה מנפר אין3 מאות לכמה העיזיס כי טפחים

 כמקדם תתגדל לילה חצות וקודם תמיד נשאר טפחים ׳3 אך אותה ■ ״
 מאד ושחור כיס ע3ונט שנחרכ ועמורה סדום למקום הלכתי ומשם
 עד 3דכתי גלגול לה אין • גא״י משס יוצא גדול ועשן מקום גאותו
 מלת 3תקרי קרכנך כל על ותיקונה דוממת נשמתה כי הזה היום

 תעשה היה גדסן ׳ז ט * לח״ס מח״ל מל״ח צריך השלהן על וכן
 כתב הדכוקיס פ׳3 וירא פ׳ מק״ח 3כת ״ סע״א דל׳ז ב״ר סדום

 על וגפרית אש יתחייבו תאומים במזל עליונים הככביס נשנתחברו
ס גויס ומתו הארץ  מערכת הוא ב׳׳ד וב״ד הוא וה׳ ואתז״ל • וני

 ובנותיו לוט ויסע ואת״כ * אנרהס את לוט גנות וישכגו * הככגיס
 כנען מארץ נשים ויקהו לוע בני ויגדלו הירדן בעבר וישב וברהן

ג בנים וילדו
T מ״יז נ״א l'T א וילך ממרא מאלוני אברס ויסע ההיא בעתp 

בא^ אברס לשכת שנים ך״ה בגרר ויגר פלישתיס
 pא אכרם בא מ״ק) כ״א (הוא • אגרם לחיי שנה ק׳ הוא מען

 לעת ויהי כו׳ שרה את ויכיאו אבימלך וישלח כל גררה פלשתים
 ויבקש שלופה בחרבו בא ה׳ מלאך והנה ויחלום על׳הכסא ערבוירדס

 ויך בחרב איש צורת הארץ יושבי נל ויראו כו׳ האשה על להורגו
* בסה״י עש״ב הארץ יושני כל .

ך ל מ י ב  וי־הי תש״יו) ב״א ירובעל(ע״ל בן אבימלך תיקונו א
 אברס לשבת חדשים וארבע ימים מקץ ההיא בעת

 נולד יצחק שמו ויקרא בן ותלד שרה ותהר בגרר פלשתים
♦ וצ׳לשרה לאברס ק׳ ע״ס) מ-׳ח ג״א ישראל בית (ובס׳ מ״ח ב״א
♦ יצחק נולד היום בחצות פנ״ג ב״ר (נולד בניסן בט״ו שנ*ס ק"פ והי

 היום כחום בשרו והס הזה למועד המלאך שאמר וירא ברש״צ וכתב
 פ״ק ועיי׳ • בר״ה ונולד ניסן סוף דנתעברה וע״ש * ו׳ שעה
 היינו ורא^ת ובחדא״ג בתו׳ וע״ש היתה מעוברת שנה דאותה דר״ה

 כולד ויצחק מ׳׳ז ב״א שנת בי״כ אז בתשרי נידיל דאגדזס נימא אס
 י׳׳ד שנת שהיה ההיא שנה שעברו שפיר ׳: וא בדכי ההיא בשנה
 עיליןב״א מחזורים ק״ז פי מעברי(וצ״ע p׳ לת י׳׳ד ט ק׳׳ת למ׳ק

 טלדיצחק ק״ח למחזור שנים וע״ו ק״ת מחזיר התחיל אז שנים ל״ג
 חדשים ל״ט ) עיבור הוא י׳׳ז י׳ד י״א גו״ה ני עיבור היה לא א"כ
 ה' ובתנתומא שס) ב״ר מקוטעים ט׳ שהס חדשים ז ל׳ וח״א נולד

 ואתה הסוכות בחג דקאי בגמרא טז״א יצחק נולד בכיסן בא׳ פקודי
 לדעתהתרטסדאברהס אבל ההיא שכה עברוהו פי פסח הוא למועד ״

 • מעובר השנה היה בכיסיןלא הבאה לשנה נולד ויצחק בניסין טחול
 ביצחק נתגלגלה חוה • סה׳׳י יצחק בלידת שנים י״ד בן היה וישתעחצ

• תתק׳׳מח אלף ע״ל מגבריאל יצחק של ניצוז ) אדה״ר ע״ל (
f (עג״א יצחק ניצוץ יונה p( עב״א בפנחס נתגלגל) תפ״ח •

 ויבאו • יצחק את הגמל ביום גחל משתה ייעש ויגחל הילד דגדל
 שד ופיכל ועבדו פלשתים מלך ואבימלך הארץ גדולי יכל ר31י שס
 להם אשר כל עם מחרן באו אחיו ונחור אברהם אבי ת^ח גס צבא

 יצחק את הגמל ביוס אברס שעשה במשתה ושתו ואכלו וישמחו
 הנחנקין בפ׳ ♦ רביס ימים פלשתים בארץ עמו ונחור הרח ויש-ו

 כתג שלמה שמע וגס׳ * שנגמל אחר תכף היה דהעקדה משמע
• ס״א ע״ל דוחק שהוא

ק״א מ״ט) ב״א ( יצחק ללדת ראשינה בשנה מת ת״ט ״א5
* לאברס ק׳ ׳3 וס״ד ג׳ ז׳ ובש״ק ( לאברס

ה נ׳ ב״א י ח ש )Ŷ ב״א נעקד שנים ׳3 בן יצחק ב
. ל ב״א הוא

ב * ת כ א ״ אנ / בן אברס ובהיותו ש״ת שם נ׳  הוא ( שכה ק
 ואז ובנה הגר וגירש יצחק הגמיל א) נ ב״א

̂ז וירא במ״י הגי׳ וכ״ה ( שנים גןי׳׳ז ישמעאל היה  פעמיס ׳3 בי דך
״ שנים) י״ז גן

עס וישב כ״ג) ב״א (הוא שנים ה׳ בן יצחק ^
ט) אז (שהיה ישמעאל  ישמעאל ויקה בןי׳׳

גרש גאברס ̂ותאמר שרה ותרא יצחק את להכות ויאמר הקשת את ידי  וחמת לחם ככרות ב י ויקה אברס וישנס כו' בכה ואת :זאתהחת
א • ובנה הגר את יישדז .מיס  ׳*ע3רא עיי' העקדה היה שאז ̂י

א ל׳ז ע״ל וירא פ׳ גן היה ישמעאל כתג שס וגש^ק י וצ׳/ג ^

 דווקא לאו יפ״ת וכתב ש״ר בריש * ועבדו ומצחק צלם הביא שנה ט״ו
 בן שהרי היה שנים י״ז בן ע״פ דהא שכה ט״ו עבר שכבר ר״ל אלא
 אחר זה ומעשה ליכיקתו שכיס '3ו יצחק ללידת שנה ועוד נימול י״ג

 כ״ יפ״ת ועיי״ היה שנים י״ז בן אי׳ ובפר״א ♦ הוא יצחק את הגמל
 כשהיה כתבו שמות ר״פ משה וידי ובפר״א • י״ז סי״ סי״ג וירא

* ע״ש ( ס' כ״א הוא רעה לתרבות יצא שנה כ״ו בן
̂א ח* בן בעקדה היה יצחק י״א ופל״ו פ׳״ל פר״א נ״ז ב

אנ״ז) (ע״ל הג״ ״ ע״דא״כהי
T ל׳א 3  שנה בןי״ג כשהיה מ״ר פי״ ויגמלמיצה״ר פנ״ג 3

 והיה הגר את גירש ואז ) ס״א ב״א הוא (
• )מ״ח (ע״ל • עקדה היה אז א״נ מ״כ3 ע״ש ך״ז בן ישמעאל

ארצה אח״כ וילכו רבים ימים במדבר הגר ואמו ישמעאל ותשב
 ועשייה מואכ מבנות ב״ ך״ז ילקט (גי״ אשה לו ותקת ״ מצרימה

 וישוט וילכו א״ ובת גרס ד״ לו ותלד ותהר מריבה ושמה שמה)
 מאד ויפת ובקר צאן אביו אברס בעבור אלהיס לו ויתן המדבר

 ויאחר )ג״ש אחר פ׳^ מימים(בפר^׳א ויהי ״ ראה לא אביו ופני
 ♦ לראותו התאויהי כי בני ישמעאל את ואראה אלך שרה אל אברס
 ♦ ובניה אשתו וימצא היום בחצות ישמעאל לאהל ויבא המדברה וילך

 הלך ותאמר ישמעאל אנה אברס וישאל עמהס אין ואמו וישמעאל
 לשרה נשבע כן כי הגמל על יושב עודנו ואברס • ציד לצוד השדה
 יגע כי חים מעט לי תנה בתי לה ויאחר ארצה הגמל מעל ירד שלא

 לאהלה ותשב ♦ לחם ולא מיס לנו אין ותאמר מהדרך אני ועיף
 בניה את מכה אך הוא מי אותו שאלה ולא אבר® אל הביטה ולא

 ןירע מאד לאברס ויחר * ותחרפה • בעלה ישמעאל ואת ותקללס
 בבא אברס לה ויאמר ותצא אליו לצאת אותה אברס ויקרא בעיניו
 לבקש פלשתים מארץ זקן איש הכה בא לו תאחר ישמעאל אישך
 את תסיר בבואך האיש אמר כה ויאמר ותארו מראהו וכזה אותך

 ♦ אחרת יתד תחתיה ושמת גיתיך) מפתן חלף (וח״י האהל יתד
 כדגריס אשתו ותדבר ואחו מצידו ישמעאל ובבוא ♦ לדרכו וישב

 בקול וישמע אותו כבדו לא ואשר אביו היה כי ישמעאל והבין האלה
שמ^ אה״כ וילך • לה ותנך ויגרשה אביו  אשה ויקח כנען ארצה י

 במקום ויביאהאהלה שס) מ״י שמה ופטימה אביה (מבית אחרת
 ויאמר ) בפר״א וב״ר ( שנים ג״ מקץ ויהי * שס היה אשר

 לאהל במדבר ויגיע גמלו על וירכב ישמעאל ואראה שד אלך אברס
 ותאמר ישמעאל על וישאל האהל מן אשתו ותצא היום בחצי ישמעאל

 סורה ותאמר הגמלים ולראות השדה לצוד הלך כי אדוני פה אינט
 לא ויאמר מהדרך נפשך עיפה כי לחס פת ואכלת האהל אל אדוני
 צמאתי כי מיס מעט לי תנה אך לדרכי ללכת אנכי מהר ט אשב

תק ותמהר  7f>v בו ותפצר לפרו ותתן ולחם מיס ותוציא האהלה ו
 לאכול ויכל גנו ישמעאל את ויברך לבו וייטב וישת ויאכל לאכול
 כו' זקן איש הנה בא לו תגיד ישמעאל בבוא לה ויאמר ה״ את ויברך

 ויבא כו״ תסירנה אל מאד טובה פה באהל ששמת היתד אמר כה
 היה אביו כי ישמעאל וידע ״ כו' בשמחה אשתי לו ותגיד ישמעאל

ת יילך ומקנהו ובניו אשתו ישמעאל ויקח ה' את ישמעאל ויברך  א
 באת ישב ואברס • רבים ימים אביו עס וישב אביו אל פלשתים

)Yע׳ ב״א עד להוא ך״ושניס רבים יחי,ס פלשתים .
ך ע״ד ב״א ל י אי ט אשר וכל עגחו עס אברס ו ת ו̂י א  פלשתים יי

 עבדי ויחפרו לחברון קרוב עד מאד וירחיקו ״
: מיס בארות אברס

א Yע׳ נ״א ׳  הטעם )Yע׳ ״א3 (הוא ליצחק שנה ך״ו היה העקדה י
 לתרבות ויצא ך״ גן ישמעאל כי יהו״ה כמכין לך״ו לחה

w לכן רעה p ע״ל היה שנה ןל״ז3 וי״א * ך״ו בן י״ת שתו יצחק 
̂א ״ פ׳/• ב״א  ס״ס חיים שנות וגס' ״ ס״א ב״א (ע״ל י״ג בן וי׳

 נ״א (ע״ל ח׳ בן וי״א שטס ׳3 גן בעקדה יצחק שהיה י״א וירא
 סט״ו קי״ב ומצוה סי״ג חל״ה וגכ״ב פ״ק עג״א ל״ז מ וי״א נ״ו)
 ׳/ג3לרא3א * נעקד שכיס ק׳ דגן ראב״ע בשם שלמה שמע בשם
נ״א עי׳ל ה׳ בן שהיה ולדעת • ל״ח ואולי ־ה' גן כתב

 נ״א הוא ( בעקדה ך״ז בן יצחק יה
: )״ה

• כעקדיצתין ערב לעת הערבים ין
 חעחחת ובפירש • גיוס שעות ׳3
 בש׳^פט״ודק״לקע״ג * טוס נות

עיי״ העקדה היה י״כ3 פ״א 'וגע״מ ״
הוא ר^אשון החודש פ׳3 חז״ילה וגרבה וירא ס״פ ברש״ל

 מתה העקדה שמיעת דגנ״י וידוע בחשוון מתה שרה־ ג׳ דקלו טסן
 וגו אדה״ר נברא חשס העקדה מיןוס • נחשוון העקדה היה א״נ

הקרע ח 8

דקכ״/פתל ויוחסין • ?״ג

ויצאו מוהר
ובחייה

 פנחקו גידי נלעקדהגשס
וט יצחק נולד נרסן



»if הדורות סדר ^ הדודות סדר ז»
 וד7 מ ובנה ״ והגל קין שס *והקריגו ממת שם בנה ונח הקריב
 איוב נולד י״א * הבהירה ביה ה׳ ל׳ב רמב׳׳ס ארונה בגורן שלמה

: צ״ע תמ״ה ב״א (ע״ל עקדה בשעת  ויאהל שגע בבאר ישבו ובניו ואגרם בחרן ישבו ונחור ותרח
 את שרי אחות הרן בת הלכה לנחור וילדה * חברון עד

 עבת ילדה ראותה והילגשו * ידלף הלדש הזו כשד קהואל בוז עון
 • בחרן בניס להס גס ויולדו בנותיו מלבד י״ב בניס מעכה תחש וגהס

 ברכאל(אכשר בוז בני • ודבורה וגדןומילוס נחוראביחרף עוץ מי
 ימדנו ונעמתושוה הגה״ה) הבושי ברכאל גן אלי׳ של אביו הוא ני

 • ויכעי ובנון ומישר ענמלך כשד גני רחוב ארס קמואל בני
 מילר מריד אמורס ערוד כלדש בני • ועפר ימיני פילדש חזו בני
 • אחותס רבקה לבן שכר בתואל בני ־ מוציא כישן חושן ידלף בני

 באס בקעה וימצאו הרנה מהלאה אחיו ורחוב קמואל בן ארס וילך
 ״ נהריס ארס היא ארס בן פתור בשס עיר ויבנו פרת נהר על

ס היא כשד עיר ויבנו שנער לארז הנגד בקעה מצאו כשד ובני  א
: כשדיס

ח1 ר  שמל בן ותלד פלילה ושמה זקנתו לעת אחרת אשה לקח ת
: שניס כ״ה את״כ וחי צובא

ת פ״ג ב״א מ  פ׳3 ראג״ע וכ״כ ( יצחק לחיי שניס ל״ה תרח ר
 בחרן ויקבר )פ״ג ב״א הוא ( )רוחי ידון לא

 תרת בן וצובא שניס ב׳ שרה לקבורת תרה קבורת בין ד׳ דס״ד ובב״ר
 : מריק ואת אכליו ואת ארס את ויולד שלשיס בן בהיותו

ם ר  ויתןה׳ בנות וג׳ בניס י״ג ויוליד נשיס ג׳ לו היה צובא בן א
 ארס וילך * מאד ויפרז רב ומקנה ונכסיס עושר לארס

 שמה ויקרא עיר שס ויבנו קדס לארז מהלאה בקעה וימצאו ואחיו
 הולך אחיו וישמעאל שניס ל״ז בן יצחק ויהי • צובא ארס היא ארס
 אביו b דגר כאשר הייתי שנה י״ג בן לאמור ויתפאר באהל עמו ובא

 בשר מעם על התפאר למה יצחק ויען דברו עברתי ולא אותי למול
 והעלהו• יצחק את קת לאבי ה׳ יאמר אס אבי אלהי ה׳ חי מבשרך
 ה׳ בעיני הדבר וייטב בשמחה הדבר ואעשה נפשי מנעתי לא לעולה
 בן ב׳ כ״ת ומ״י פל״א וגפר״א ״ הזה בדבר אברס את לנקות ויאמר

 וס״ע תולדות ר"פ ל״ז(מ״י בן יצחק והיה המדבר מן ישמעאל גא נ׳
 דאס ז״ר (וכתב כו׳ את קח הציווי בא הלילה ובאותו פ״ד) ב״א

 שכיס י״ג מיצחק גדול דהיה כ״א בן היה ישמעאל א״כ ל׳׳ז היה יצחק
 משל דך7 וישמעאל * ל׳׳ז בן ונעשה יצחק נולד בפסח כי ואפשר

 עכ״ל בי״כ היה והעקדה כסליו עד נ״א בן נעשה לא בכסליו נולד
 אתה אמר ואליעזר ויורש בכור ואני יצחק ימות עתה ישמעאל אמר

 נאה ולי הנאמן ועבדו ביתו בן ואני * בה חלק לך ואין גרו׳זה בן
 בתחלה אגרס את הראית הקב׳׳ה לפני השטן וקטרג * נו׳ הירושה

 וכאשר קרבנות לפניך והקריב מזבחות ויכנה ויעגדך בניס לו היו לא
 ה' ואת הארץ יושבי לכל משתה ויעש אותך ויעזוב יצחק לו נולד
 בנה לא שנולד מיום שנים ל׳׳ז זה גס קרבן לפניך הקריב ולא שקה

 בנך את הקריב לו אמרתי אס אני חי השטן אל ה׳ ויאמר • מזבח
 אברס־כדגרהזה אל נא דבר ה׳ את השטן ויען • ממני ימנעהו לא
 את קח ויאמר ההיא בעת * היום דבריך את ויסיר׳ יעבור לא אס
 משרה בט את r'להפראעשה איך בלבו אברס ויאמר * וגו׳ בכך
 אליה וידבר שרה לפני וישב האהל ויבא * ה׳ לפני להעלותו אמו

 בכו ועבר שס אל ואביאם לי אלך ה׳ עבודת למד ולא גדל יצחק בגינו
 דברת טוב שרה ותאמר ה׳ לפני יתפלל’ וכאשר ה׳ דרכי ילמוד ושס

 נפשי כי רביס ימים שס ישב ולא מעלי בכי את תרחק אל ואולס
 ה' פני את נא חלה בתי שרי אל אברס ויאמר מאד בנפשו קשורה .

 הלילה אתה וילן בנה יצחק את שרה ותקת טובה עמנו יעשה אשר
 נפשי תוכל איך בני לו ותאמר הבוקר עד ותצוהו ותחבקהו ותנשקיהו

 לאגרס ותאמר * עמו ותגך עוד ותחבקהו ותנשקהו ממך להפרד
 אחר ובה בן לי אין כי עליו עיניך ושיס במך נא השמר אדוני ני

 מיס השקהו צמא־ ואס לתס האכילהו הרעיב אס תעזבם אל הוא כ״א
ולא לבדו בדרך ללכת ולצ בשמש לישג ולא ברגליו לילך תניחהו ואל

בלילה גדול בכי שרה מוד ‘  לו תעשה ידבר אשר מכל תאכסהו
 בבוק! ויהי הבוקר עד ותצוהז ההיא

 ותל! אגימלך לה נתן הגגדסאשר
 המצנפת על יקרה אבן ותשס ראשו
 גדר! לשלתם מעבדיהם וילכו ויצחק

 י' דברי שרה ותשמע אהלה שוב לה
 בפי לשלחם ההולכים גס ויצחק אברס

 מי שרה ותאמר ולבכות עוד ותוסף ותחבקהו זרעותיה בין ותאתזהו
יציזת העל ומזג מ״ עוד מלס ויבכו מהיום עוד אראך אס מלע

ppi מן ונאה טוב בגד שרה 
 על מצנפת לו ותשס בנה
 אברם וילכו לדרך צךה !הס

 ויאמרו לשלחם בזרה גם
 גס ויבך גדול נכי זמבף
ביצחק ותיחקשרה ומאד

 הלף ואברהם האהלה עמה ועבדיה שפחותיה וישובו * רבה נבטה
 דלמיש השטן ויבא בלכתס ויהי כו' ואליעזר וישמעאל יצחק עס

 ובעד הכסיל ויאחר מאד רוח ושפל עניו מאד זקן כתואר לאברס
 אין בכפו חמס לא על לשוחטו תלך ימיך באחרית בן לך נתן כי אתה
 - וידע אברס וישמע הזאת כרעה ה' יעשה לא כי ה״ מאת הזה הדבר

 וישכ * לי וילך אברס בו ויגער ה׳ חדרך להתעו השטן דבר כי
 אביך ויאמר מאד ויכ״ח יפ״ת בחור איש כתואר יצחק אל בא השטן
 י נפשיך לאבד תאבה לא חנס היום לשוחטך מביאך הזה והכסיל הזקן

 אשד את אבי השמעת לאביו יצחק ויאחר ♦ הנאה ותוארך היקרה
 תשמע ואל ממנו לך השמר אברס ויאחר * הזה האיש אלי דגר

 אנרס עוד ויגער אלהינו ה״ ממצות להעבירנו לכו הוא שטן ט לדבריו
 ויסתר ״ להס יוכל לא ט וירא י מעליהס השטן לו וילך בשטן

 ויגיעו גדול כנחל להס ויהיה הדרך אל לפכיהס ויעבור מפניהם
 צואריהס עד המיס כו/ויגיעו הנחל בתוך ויבואו ההוא להמקוס

 ההוא במקום מיס איךשמה כי וידע המקום את אברס ויכיר ויבהלו
 יגער ויאמר בשטן ויגער אלה כל לס עשה השטן ליצחק ויאמר נו׳
 מקול השטן ויפחד הלכנו אלהינו בחצות כי מעלינו לך השען בך ה׳

 יצחק ויאחר * כו׳ ליבשה ההוא היוקוס וישב מעליהם וילך אברס
 להיות ה׳ בחר בך בני אברס ויאחר כו׳ השה איה וגו״ האש הכה

 י לנ ובטוב בשמחה אעשה ה׳ אליך דבר אשר כל יצחק ויאמר לעולה
 איננה אשר עצה או בזה דבר מחשבת בלבך היש בני אגרס ויאמר
 והי אבי ה״ ה׳ יצחק ויאמר ממני תכחד ואל בכי לי נא הגד נכונה
 ה״ אליך דבר אשר הדבר על שמאילsלר או להייחין בלבי יש אס נפשך

 מחשבת גס הזה מהדבר כד ולא זע לא מבשרי וגשר מעצמי עצם גס
 וברוך נפש וטוב שמה לב כ״א זה בדבר בלגי אין רעה עצה או דבר כל
 חזבת אברס ויבן כו׳ מאד אברס וישמח לעולה היום גי pח אשר ה'

 וקשור עקדני אבי יצחק ויאמר כו׳ וחמר אבנים בידו כמן ויצחק
 המאכלת מחזקת ואנתק אניע פן המזבח על תשימני ואה״כ מאד אותי
 ותשרפני שתשהעני בעת אבי ויאמר ♦ הקרבן ואחלל בבשרי אשר

 זה אליה ואמרת אחי לשרי והבאת מעפרי הנשאר עמך קת לעולה
 פן גבוה במקום או באר לפני בשבתה זה תדבר אל אך רוח ליצחק
 אלה מריס יצחק גמר אבדהס ויגך • ותמות עלי נפשה תשליך
 מהרה לאביו ויאמר מאד בכה ויצחק יצחק על אגרס דמעות ̂וירדו
 • בדבר שמה ויצחק אגרס לב ויהי הוא ה׳ רצון ט ועשה אבי חושה

 ויאמרו רחמים מלאכי ויגשו * כו׳ שמח ולב תבכה במר עין אך
 יצחק של נפשו תחת ופדון כופר תנה כו״ וחנון רחום מלך ה׳ אנא
 isir לה ויאחר זקן איש כתואר וידחה שרה אל השען וילך • כו״

 ויצקמ אותו הקריב אשר היוס בכך ליצחק אברס עשה אשר ידעת
 דבר כך עליו חרחס ואין אליו מגיע ואין אביו לפני ובוכה צועק
 אשר הוא אדס מבני זקן איש כי שרה ותחשב כו׳ פעמים כמה אליה
 צעקה ותצעק ותבך קולה שרה ותשא לה ויגיד ועא בנה אצל היח

 ׳ ותאמר * ראשה על ■עפר ותזרוק לארז נפשה ותפיל ומרה גדולה
 גדלתיך כי עליך לי צר החתיך אני מותי יתן מי בני יצחק גני

 מצות כי אליך מתנתחתי אך כו׳ לאבל עליך ששוני ויהפך זעפקתיך
 ט ה׳ אתה צדיק אלהיט מר את לעבור יוכל חי כי עשיתי אלהיך

 אך צוית אשר בדבריך אני גס שחקתי כי וישרים טובים מעשיך כל
 חשפחתויה א׳ בחיק ראשה שרה ותתן שמק ולב הבכה בחר עיני

 ותשאל חברון עד ותלך ושאלה והלך אח״כ ותקח ותקס כאגן ותדוס
 עס והבא בבנה נעשה מה בדרך תפגע אשר דרך הולכי כל את

 אנה לבקש חשס ותשלח חברון היא ארבע קרית ושפחותזה עבדיה
 ארבע בקרית שרה ותמת ח״ש מוגן בזה ( ♦ ויצחק אגרס 1הלכ
 שם לבקשם שהלכה אלא שגע בבאר יושגיס היו והרי חברון היא

 * ואין האת בכל ויבקשו מצאו ולא ועבר שס בית וילכו הגה״ה)
 אליו דמלתי שקו לה ויאמר איש בדמות שרה אל בא השטן והנה

 גפה אל מאד ותשמח הדבר זה נשמעה ויהי מת ולא שקע לא גי
 עם וישג עבדותו בכלותו ואברס נו׳ ותמת משמחתה נפשה ותצא
 דאמרו שרה אנה וישאל לביתם שבע בארה וילכו נעריו אל יצחק
 אנרס וילכו לה הגידו וכזה כזה כי אתכס לבקש חברון הלכה
 יצתקל׳ע ויכול גמל בכי־ עליה ויבכו חתה כי וימצאו לחברון אליה
עזבתני ואיכה ואנה אנה ומלן עזבתני איך אחי אחי ויאחר ויגך אמו

 כל״ב סר״א נשחתה פרחה יבבות ל נגד יללות ’
ה פ׳׳ל ג״א ר  (הוא ליצחק ל׳׳ז ♦ לאברס קל^ בתהל׳ז מתה ש

 לפי במורה מיתתה שנכתב זכתה• )פ״ד ב״א
שהביאה
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 אליחוסן * החתי אנישוע נן אמיגול עדם ה' ויעד כשער דכתוכ
 אנידש ן3 עקדל ״ הגתרי אהירע ן3 ענדון ״ החד אשונש נן

 נכנודנקנר שרה דקנראת נאוצרותיו התקנה ספר וישם • רצחני
 נן שס מעתה על שס ויהיו מאד עד ויפיס עוגיס ננגדיס רמלכיס

 • שס ן3 ארפנשד ן3 שלת ן3 היה ר3ע כי צ״ע * נו3 וענד גק
 :התעה אתרי הולניס הארן גדולי וכל וחמרא אשלול וענד ואנימלך

 ע3אר קרית היא חברון * (עלנ״אתתצ״ג) בארונה נתוקן עפרון
 והישמעאלים אמה כ״ה ארכו גדולים אבנים ננין אברהם היכל שם

 וירדתו אי״ישרה שנקברים המכפלה מטרת ותחתיו בתוכו חלקין
 שער המ'^ה ובתוך רהבה למערת ובאתי מבחוץ מדרגות ע״ו ̂תוכו
 גדולים ברזל חתיכות מונתיס השער ועל חלול אבן כמו והמערה באבן

̂א רגע לסובלו וח״א גדול רוח יוצא ומשם מאד ועבים  עס לכנוס וח
 ויעברו ״ י גא שם קבורים שהאבות בדעתי והשגתי אש או גרות
ה״ דרכי ללמוד ועבר ביתשס בנו יצחק את ^ברס וישלח בניתו ימי

 ביתם אל שבע בארה וישובו ועבדיו אברס ויקם שנים ל שם זישב
̂ש לאחר אמו על יצחק התאבל נפר״א  פלג ע*ש רבקה אה לקת ג

 קצ״ג בן ההיא בשנה פלשתים עלך אבימלך וימת השנה לתקופת ויהי
 אבימלך בית את וינחמו פלשתים רך1< אנשיו עם אברס וילך * שנים
 וימציכהו שנה י̂*ב בן והוא ננתלך גרר אנשי ויקחו • לביתו וישב
 לעשות משפטם כן כי אביו כשם אבימלך שמו ויקרא אביו תחת

׳ : בגרר
ט ג״אפ״ו ן  פ״ו (הוא״ב״א יצחק לחיי ל״ט ההס בימים מת ל

 וארבעים ושתים שנה מאת לוע ימי כל ויהיו לב״ע)
 וקמ״ב לוע נולד תתקכ״ה אלף לעיל כתב וצ״עדהא :סה״י • שנה
 עמי בן והל • מואב הבכור בניו • ס׳׳ז ל׳א יהיה א״כ חייו ימי

 הם קנויל תרסין מעיון ער מואב בני • כנען מארץ נשים לקחו
עיכו̂ן צלון רבות עושון גרים עמי בן בני • למואב אבות

ר פ׳׳ז ל׳א ו ח )פ׳ז לא הוא ( ליצחק מ׳ שנת חת תרת בן נ
 ויתאבל בחרן ויקבר שכיס קע״ב נחור ימי כל ויהיו

 אשהויהי ליקת אליעזר את אברס וישלח * רביס ימיס עליו אברס
 בא ואליעזר יצחק את להביא ועבר שס בית אברס וישלח גלכתס
 ימים י׳׳ז מהלך קרן עד ארבע מקרית יעץ אל הייס ואנא ♦ חרכה

 יתייחד שלא ובשביל כו׳ אותי תאחרו אל ״1כ לרין נא שעות ובל
 העבד יצא ביום שעות בשש הארץ נקפצה נלילה רנערה עם הענד
 יצתק ויצא הערב לעת לחברון בא שעות ובל : פע״ז רר״ח מקרן

 שעות בשתי סע׳׳ד ד״ל ונמ״י :פע״ז פר״א ערב מנחת תפילת להתחלל
בג׳ בא (ולפיפר״א מדרש רשם ע״ש הארץ וקפצה מהרן יצא י:ה3

 ר^ה את ויתנו ) ביום שעות בל יצא איך א'׳כ מנחה לעת שעות
̂ והיא

וז
כ״ר)

: היתה
ם כ״ח ״א5 ב  ימים ול שנים ל בת היתה רבקה ך״א ס״פ D ו

ובתו׳ • עקךהל׳רר״פנ״ז בשעת כולדה (כי
 שנולדה ל׳ר ולדעת ♦ שנים Y<׳ בת שהיתה כתבו ל דס״א הבעי׳ פ׳

 חלוקי יהיה ^ א כשנשאה V בן היה ויצחק עקדה בנדעת רבקה
̂א ע*ל ( היתה שכיס כיוה בת דעות  ו ך בן היה יצחק למ״ד )עד נ׳

 שנה ח בן שהיה ליצחק בנשאה י״ד בת היתה דרבקה ס״ל בעקדה
 בן ליצחק בנשאה ל גת היתה דרבקה ס״ל נ״ז נן היה דיצחק ולמ״ד
 אתר שנים ל פל״ב בפר״א • עקדה נשעת יצחק היה שנים רמה

 את להביא הלך כו׳ חבא בא דצתק * רבקה את לקת שרה מיתות
 עבד אליעזר • סע״א ללא מ״י רואי לקי הבאר על שישבה ־הגר

 הקלה לו ונתן כו״ לחירות הוציאו ליצחק הסד שגמל בשביל אנרהם
מס' ועיי״ ״ פע״ז פר״א הנשן מלך עוג והוא מלך שיהיה שכרו
 ממנו נפל ומיראתו אברס בו גער א׳ ופעס אליעזר הוא עוג רלא
 עליו וישב עשה כסא וי״א שם ישן והיה חעותשן אגרהס ועשה שיניו

 אלף ושתייתו חיה מין כל וכן שוורים אלף אכילתו הוה ומה יחיו כל
̂ש נמרוד לאברם נתנו ומי ליערין ל״ו זרעותיו וטיפת מדות ♦ ע
 בתולים לה מצא ולא רבקה על בא יצחק רע״א דל״א שרה חיי ביז״י

 נמרוד בן מאליעזר וחשדה עץ מוכת ונעשית הגמל מעל כפלה ט
 זכה שנחשד.בכשרים ומפני נמרד עבר שהיה תתק״צת אלף ע״ל

̂ר • לג״ע חי לנגיה ♦ חס בן קנען היה אליעזר שרה חיי ל' ובב
 הארור כנען קליפות תוך שנתנה קדושה נשמה תחלה היה אליעזר
ן קליפה מאותו הנשמה יצאה אליעזר וכנז:ןנד  ונקראת הארור חכ̂?

פפ״גי) נ״א (ע״ל ישסה גן בכלב ונתגלגל יותר הובע־ זאק״כ גרוך

 ב״א ע״ל ביוסף נתגלגל • )ך״ג ב״א ע״ל (אליעזר איהו אשכול
 • ענ״ל שניס קכ״א חיה רבקה קי״א סי״ ק״ג בכנ״י אי׳ • קצ״ט
 • יצחק כשנשאה שנים ג״ בת היתה רבץה כי זה באופן ונ״ל

 דל״ב תולמת וח״י ג״ דג״א לך לך בח״י כדאי' ( עקרה היתה שניס
̂כ )פצ״ב ופר׳״א כי״ה ותרב״א רע״ב  ך״ג בת יעקב את הולידה א
 ז״ עבד הנשואין ואחר ק׳׳ז הרי כשנשא שכיס פ״ד היה ויעקב שכיס
 ובאתו רש״י כח״ש בדרך עיכב ומחצה ק״ךושנה הרי בצאן ושש ברחל
 לקכ״א קיוב הרי בכות אלון כח״ש אמו רבקה ממיתות נתבשר פעס
 יצחק • כשנשאה שניס י״ד בת רבקה היתה התו׳ ולדעת * ויותר

 ושנה לבן את עבד וי״ג כשנשא יעקב היה ופ״ד עקרה שהימה וך״
 מפורש ונ״ה שנים קנ״ג היתה א״נ רבקה מתה שאז בדרך ומחצה

 שוות שנותיהן וקהת רבקה הברכה וזאת ס'פ ובספרי ויחי בב״רס״ל
 מתה א״כ * בסה״י וכ״ה שכיס קג״ג חי שקהת וארא פ׳3 ומפורש

 כתב סע״א ד״י ובש״ק * ע״ד ב״א ונולדה ליעקב צ״ט ״ ר״ז ב״א
• )רט״ו ב״א ע״ל ( טעה קכ״ז רבקה שחיה

ה פ״ח ג״א י ה ^  בעת ) פ״ה ב״א הוא ( ק״מ בן אברהס כ
 לעת אחרת אשה ויקח אברהם ויוסף ההיא

 מדין יקשןחדן זמרן לו ותלד ♦ כנען מארץ קטורה ושמה זקנותו
 שבא יקשן בני * מריה מוליך אביהן זמרן בני ♦ ופות ישגק

 עיפה מדין בני • נותח אלישע גוחי יוב אמידע דדן בני ♦ דדן
 בני ״ תתיר בידוע מכירי ישנק ובני ♦ אלדעה אבידע חנוך עפר
 מתכות להס ויתן אברהס וישלחס • מינן מונן חמדד בלדר שות

 שבא בני אך ♦ היוס עד שם וישבו הקדס להר יצחק מעל וילכו
 במדברות וישבו בעירהס אחיהס עס ישבו לא בניהס עס יהשן ובני ודדן
 אברהם בן מדין ובני )הגה״ה השוחי בלדד הוא ני ואפשר ( היום עד

 א^ היא הקדם בארץ גדולה בקעה וימצאו כוש לארץ מזרחה הלכו
 מיכת עיפה בכי כו״ נו׳ עיפה בניו שחות ואלה • היוס עד מדין

 חנוך בני * חידון אלידון צור עפרון עפר בני • ♦ צלוע אוי מישר
 • מלתי הרויל מלוד חור ובניאגורע ״ אליושבתלד ונוי רקס רעואל

 ישמעאל תולדות ואלה • וגבל ומלחיה ורבע ויניר רועה אלדעה בני
 היא ריבה ושמה מצרים מא^ אשה ישמעאל ויקח מהגר אברהם בן

 ויגרש * אחותם ונשמת מבשם אדניאל וקיר נביות ותלד מריסה
 ואח״כ * מצרימה ותשב 6אברה ובעיני בעיניו רעה היתה ני אותה
 חמה משמע ותלד מלכות ושמה כנען מארץ אשה ישמעאל לקח
 וישכנו בכיו עס ישמעאל וילך • קדחה נכיש ישור תימא הדד משא
 ♦ אשורה בואכה מצרים פכי על אשר שור עד מחוילה פארן מדבר אצל

 חמד קצס עציון קדר ובני ״ מעיון סועד מיעוד כביות גט ואלה
־ עונד וזכריון שם משמע בכי • יכין חמוד דניאל בכי ♦ עלי
 עבד ומולה חלו משא בכי * עמאד מחמד עלי קצס דומה מי

 סעחן סעיר תימא בני • מלך ועבד נאצודחיגצאד הדד בני • אדון
 חמיר עבד יפיש מי * פחות עלוי יעוש מחק ישור בני • יפול

 של באביו נתגלגל לבן * עמיר תחתי גליף קדחה בני מירי אביוסף
 את תעבור אס כח״ש גל ♦ אבי רמז שניי״ י״ חסר אביגל וז״ס אביגיל

 לכלל ארור מכלל יצא ה׳ ברוך בא לאילעזר לבן שאמר וע״י הזה הגל
 הנה * הספר סוף ג״כ • לבן מות על מזמור שנאמר לבן זכה לכן ברוך
נתגל̂ן הבל של הרע כחור בן לגן הבל ר״ת ללחור בניס היא גס ילדה

דק'? ע׳״ח * נבל בלעם לבן ר״ת ל3וכ בבלעם נתגלגל ) נע״ת ( ו3
 : ותתצ״ב תפ״ח בי״א בלק־ע״ל פ׳ ובי״ר

ד ש כ פ ר א ״ו צ א ״  צ״ו ב״א הוא יצחק לחיי מ״ח חת שם p ב
ה למלוך התחילו יצחק בימי ^ ק אי ל  ע

 בתו^ת נשים של בתים לנהוג התחילה בימיו ויסטא שמה א״ אשה
 שמה א' ואשה * האלוק משרתים רק תתנשאו לא חייהם שכל

 ללגוה מי לצמר הצריכות מלאכות למצוא ראשונה היהה מינדיבה
 והנהגת למלחמה ברזל וחלבושי עמו חשתחשין ואיך שמן עשיית ואופן

 ברזל ולקיחת ועופות דגים צידת ואופן המספר וחכמות מלחמה
 לנגבוד התחילו ובימיו • מלת עשיית ^יופו בתיס ובנין. ממקורו

א ־, ר ק סנ ^ ^ : ז״ק אפיטור נ
ש ק״׳ז ׳*א1  עודגה ומי^ז )ק׳׳ן ״א3 הוא ( ל<«צחק שטס ב

® עקרה א אברה© שעשה כמו עליה שיתפלל י
ח יילט ש̂י על ) ע״ש התיטלה נוסה ( שס מוד*ההפלל א

 ארד ותלך הבטס ויתרוצצו חדשים נ.ת
 (ע״צ בנו ועבר שם אל ותלך הדבר

 אתאברהס גס ומשאל עליה ה״ את !בקש
ל 'מאת . _ : בבטנך ילדים ה'

־ו ״D ק״יז ^̂א3 ׳צ̂ו ̂ו  במן ובס' ״ ק״ת הוא ועשו יעקב ל̂י
ד (א' ל׳ע ע׳׳ז רשי׳ עיי׳ ט״ס ק״ק ג״א ישראל ^ טו ו

לק״נו

 ויהי ותהר ה' לו ויעתר
 ה' את לדרוש המוריה

 פ״א^פ׳״דשהיהק־
וישיט
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 שיזןי וי׳׳א עשו וכן ״ שכיס קמ״ז וק ט״ס)י ר״ת כתג ׳3 לקל״ו

 שמיטות מ״ג הוא שכיס ק' ב׳׳א הנה • רנ״ה ג״א ע״ל שנה ק״ך •עשו -
 ח״נ הוא שניס ק' גג״א נמצא ולכאן לכאן עולה הל שכת •ילמ״ד

 למ״גשניס שכיס ק' צגרף שכיס וק״ק גלא א״כ שניס ומ״ג שמיטות
 • שמיטות מל הוא ק״ה גל׳א הרי שמיטה הוא לכאן עולה ה״נ ששנת

 ואי׳ • ויובל השחיטה שנת היה אמן במעי העולמות כשתלקו א״כ
 שמואל לדעת ׳3 דכ״ט בעירכין ועיי׳ * הן לחוקות שחלקו דאחין
 לקוטי בס׳ החלוקה לבטל עשו רצה לכן בטל המכר ביובל שדה המוכר
 יעקב ־ קה״ה ב״א ע״ל הראג דק״ק fאב׳ דוד הו:מ׳ בשס שושניס

 נ״ת ב״ב עיי׳ דאדה״ר מעין דיעקב שופרא וז״ס אדה׳׳ר גלגול היה
 ע״ל ( בחשה ונתגלגל ביעקב היה שס ממות ובג״ר * בחדא״ג

̂א  ע״ל ( בחנוך היה ודווקנו חאוריאל יעקב של ניצוץ שס״ק) נ
 (ע״לג״את״מ* החן ועשו יעקב גלגול מרדכי * אלף^תתקח״ת)

 עד יעקב מלידת ־ וחי שנתעטש הראשון היה הוא פנ׳׳׳א נכר״א
 ב׳ כ״ט פך״ו בב״ר מפורש פ״ה שניס ש״מ הי׳ היס על שירה שאמרו

 ע״ל ( ט׳׳ס ובש״ק רע״ב ורי״ז ןזע׳׳ד דט״ז נח פ׳ ובח״י פל״ו בביר אין
 חרושת אופן המזרח גארצות לחדה א׳ אשה בימיו * תתקצ״ו אלך

 בסדר לחס אפיית עד החטא על המלאכות וכל הקרקעות וזריעת
 שלהיותו ארגו היה ובימיו ♦ וחכמות מלאכות עוד וע״ש ונאות קל

 עיניס ק׳ לו שהיה עליו אמרו חדה בדרך עתידות ויודע גדול חכס
 פילסוף התחיל בימיו ♦ היס על אניות לעשות הראשון היה והוא

 את צוה אברהס : ש״ק הלב וריד ששס ד׳ באצבע לשוס ברומה
; ויברכהו ע״ש ה׳ מצות שישמור יצחק

l קלי• לא i l D ’T ג״א (הוא ועשו יעקב לחי שניס ט״ו אברהס 
. ( ג ל לך לך י״ר ♦ ח״ו ידין דן בס׳ • ק

 ע״ל טבת ת ר טובה בשיבה תקלה בטבת מת אברהס ג רע ח דל׳
 ושריהם מלכיהם עם כנען ארץ יושבי כל ויבואו התקמ״ח אלף

 את לקבור הפלגשיס גני וכל אברהם משפחות וכל חרן ארץ משבי .
 כי כולם בכו הארץ ויושבי קטנים ילדים גס ויספדו ויבכו אברהם

 ירא עוד היה ולא ואנשים אלהיס עם וישר לכולם טוב אברהם היה
 מיתות אחר ההיא בעת • חייו ימי כל מקטנותו כמותו אלקיס
 הוא בגל מלך ונמרוד * בפעם כפעם ציד לצוד עשו וילך אברהם
 ♦ בשדה הוא גס ציד לצוד גבוריו גס בפעם כפעם הלך אמרפל

 אל נמרוד בלב קנאה נפלה כי הימים כל עשו את עויין נמרוד ויהי
 את וימצא בשדה לצוד עשו וילך גיוס.ההוא ויהי הימים כל .עשו

 הנה מע^ו וילכו ממנו רחקו גבוריו וכל אנשיו ׳3 עם הולך נמרוד
 נמרוד ויבא במדבר לו ויארוב נמרוד אל עשו ויתחבא לצוד והנה

 ארב אשר ממקום פתאום עשו עליו ויקס שם עשו אשר מקום .עד
 עשו וילחם מעליו ראשו ויכרות נמרוד אל וירץ חרבו וישלוף שם לו .

 עשו ויפן עליו ויצעקו רנה מלחמה נמרוד עם שהיו אצשיס ב׳ עם
 הצעקה קול נמרוד גבורי כל וישמעו * בחרבו וימיתם ויכם אליהם
 ♦ זה מה לדעת וירוצו ההם אנשים ב' קול את ויכירו מרחוק
 כמרד בגדי את ויתת מרחוק גאים נמרוד גבורי כי עשו רעה וכאשר

 בגדיס שהם תולדות פ׳ ובזוהר ״ תר״נז אלף ע״ל ( החמודות
 פל״נ ובהר״א יבמ׳׳י • יעקב לקחם הברכות ובשעת לאדה״ר שהיה
ט״ס) בנו חנוך יונתן ובתרגום • בנו חיור ואת נמרוד את הרג

 ותקצר הפחד מפני ויגע עיף ויבא בביתו ויחגיאס עשו בהם וירץ̂ 
 הנה (וז״ש לפניו וישב אחיו יעקב אל ויגש לו צר וכי למות ינפשו
 פן שירא אלא ♦ מיומיים יוס מה כי נתירא מה למות הולך אנכי

 וימיתיהו כמרד אהבי לו יארבו פן או נמרוד מיתות בסיבת יהרוג
 הנה ויאמר הגה׳׳ה) ובורח ונס אנשיו וב׳ נמרד את עיףשהרג והיה
 הבכורה וקנה יעקב ויתחכם • בנורה לי זה לחה למות הולך אנכי

 ויעיד בספר !‘ויכה אברהם במערה.שקנה אשר עשו חלק גס
 תת״קת אלף נולד לפ״ז א״כ ( שנה רט״ו היו נמרוד חי ויחי * עדים
 וישאו ♦ ■שנים קפ״ה הארץ אנשי כל על ומלך )תש״פח אלף ע״ל
 לחלקים מלכותו ויתחלק • בעירו שם ויקברהו לבבל אנשיו אותו
 הארץ מלכי W עבדים 1נמרן בית אנשיו כל ויהיו ♦ רבים

רבים ימים
« הבכורה קניית 2א קך״ג ל׳א י  קכ״ג) ג״א לחייו(הוא ה

« לו נתן ויעקב ר /הבכורה ת1ק ע  תר״פז (
ה מות אתר * הראשון לאלף שנ ^ נ  כבד רעב היה ההיא א
א הרעב מפני יצחק וילך מאד וגדול ד סו רי « א  גלילה אליו ה׳ ל

ך אל גררה לך מצרימה תרד אל מלו  אבי
 ביו נגד יצחק בית ותהי החיצונה המלך
 ויל<ישו ייצדהמלו כו׳ אשתו רבקה את מצחק יצחק והנה החלון
הנוגע כל לפניהם ויקרא העיר נרתוב וימיבס מלכות לבוש שניהם

 ייגד^ האת מיטב וכרמים שדות המלך לו ויתן יומת ואשתו באיש
כאשד חברונח יצחק וישב הרעב ימי כלו וכאשר ומקנה צאן לו ויהי

׳ : ה׳ צוהו h, ״ ״
ח קל׳ו יייא ל ליעתב י״ת ההיא שנה מת ארפכשד p ש

י״ד לתג די׳) ונש׳ת ( ) (הואנ״אקנ״ו
״ ♦ מרות ט׳ וראה )הוא נ ט לד כתג נ t ולדה ליעקג ע  נ
 . ה׳ מוסר ללמוד וענר שם לנית יעקל את יציזק שלת ההיא
 אני. ננית וישג לללת רצה לא ועשו שצים ל״נ שס ולמד יעקב וילך

: בכנען
א  ס7א כל לב וצודה ומרמות מחשבות איש היה ועשו קח״ת נ

ויש, ♦ לו' נשדה ליל וגנור דעתם וגונג
 שתה לנעני איש גת וירא תדשיס וד׳ ימים צת לצוד שעיר לאת

 והיה לאשת ייתל מע! P w ממששיזיג עלר p לארי לת ימדית
 . קמ׳׳ק) נ״א י\ה וה ( מרוצה ויניאה שצה מ׳ p עשו

תיקונם והס הינוסי דארולה לעולת הנקר הם עשו צשי ונשמת

יעתל לתיי וני יצתק לחיי ק'נ קצ׳ת נ׳א מת 0ש קלת נ״א
;ונמ׳ילראשית (עיי׳ת^״צסל״ןדמגילה)

 דרר״א פי״כ בס וברש שנה ח נ שם את ראה •יעקב ג 3 ודל א 3 די
̂פ וגעי׳ שנה ך׳ כתג  וצ״ל ט״ס שגה עשרים נדפס רי״ף ע

 ני./ • שס מתושלח אדם דורות 3ך״ ראו מ״א ג׳ חרות י״ב וראה
 • צ״ח וצ״ל ט״ס שנה נ״ה מתושלח את שימש שם ע P בשס שם

ונע,׳ ל׳ת ונשס״ת ט׳ם ליעקג ששים שצת א ע א די סוטה וגדשי
״ ® י ״ צ י י '  ויעקנמד ־ ליעקג ל ולל ־ י• '
 ? קל׳א נ*נ ונרש׳נם • ק,ק'י ייצתק ל יצ ס ט ך ק גן היה

 תמו מיתות אלר נולד שס ט ט׳ס שס ת וא אדם את קנר תנוך
קנראמ? ראיתי W את’ * ושמלתי שה ת וא תי׳ איט ונעי

 ומי שם מת ולאשר • גא״י לל P שס של שהוא ואומר אחה נ
יתצ ; לנרונה אליו אל יעקג

ת קס״א נ״א ע ד  . וצ׳ס קצ׳ג נ״א ע״ל קס׳א נ״א רתל נולדה א׳ ל
ס/ ג׳א ס/ נ״א נולדה לאיז ק • ״ : רי׳ד ל״א על ק

fU נ״אקס״ד t ק7 ע י  ויוגדלר,״ (היאג׳אקס׳ד) ’ל
n אשתו לי אליה גתואל p Pל אודות על W 

 ״ ה״ תאומות לנות ל' ותלד ותי< אותו ה׳ יזלור לי עקרה סימה
״ אחיג י׳ ונל׳ר • אורה לגוש ול״ל ♦ רלל והקטנת אה  יג
 r׳1< אריות איסור ואיו אמס אקר מתייתסים ונגוי נשים מד׳ לל!

 מנויי חטעחיס לי ועשה ציד לי צודה לעשן יצחק אתר ההיא געת
 ל״,״ שס״עלקיללוה אדס ויעקג לוה גלגל רנקה • וס׳ אס־לך

 (גע״לנהשמשיר? לטינה הוא דעלשיו המיעוט נקולי שמע אך א לו
 V)V וא'משמאל חיחיו א׳ הוריד דמעות ג׳ איינשל״ט עשו וינך

 r יארא ו״נ ( דלוה חסטרא עשו • 1 סל ש ע עיניו נץ קשורה
 נ׳^ (ע״ל נשחשיו מעשו ייציז ״יליייז עי״ר געשי נתגלגל ילת

 : תר״ת ל״א עיי' המרי ונתגלי.ל • תתי״א)
ל ח ר ע ^ א ״  (ע״לקצ״ל): נ׳׳אק׳ע נולדו ת״י לדעת ולאה ב
 שנים ג קה בן היה ויצחק שנה ס״ג בן קע״א א 3 נתברך
 בנו גן בן שהיה פ׳׳ד ב״א ע״ל ♦ שם בן עבר לבית וברח

 ה׳ דרכי את ולחד שנה י׳׳ד שם ויתחבא אחיו עשו מפני • שם של
 נתברר בניסן סע״ג דק״ל פט״ו בש״ר ״ קפ״ה ג״א עד וחצותיו

 עשו רשעת ליצחק לגלות רצה לא הקב״ה תולדות פ׳ בזוהר * יעקב
 כליל כולו יצחק להיות כי וזה מדעתו שלא יעקב מחנו יתברר למען

 • א' ט' ש׳יק מחינו כ״א הארץ מטוב לברך יכול היה לא
 ואמו אביו על גס לו ויחר מאד ויתעצב יעקב ברה כי עשו •ראה
 t ושמ חת מבנות אשה שם וירא שעיר וילך אשתו ויקת הוא גס ויקס

 לאמור עדה שחה ויקרא אשתו על ויקחה החתי אילון בת בשמת
 לא ואמו אביו ופני חדשים ששה שעיר בארץ וישב הברכה ממני עדה
 ותקציפיס מכעיסים נשיו ותהיינה חברונה נשיו עם הלך ואח״כ ראה
 וירשיעו ואבן עץ אביהן אלהי ויעבדו במעשיהם ורבקה יצחק אה

: לבעלים ויקטירו מאביהן
□ קע^א גי׳א מי ^  אליפז שמו ויקרא גן לעשו עדה ותלד ההם ב

 ט״ם נראה (אותו בלדת וחמש שנים בן ועשו
 בימים מת אברהם בן ישמגגאל כתג בסמוך דהרי שנה ס״ג גן וצ״ל
 יחי כלו א"כ קצ״ז היו חייו ויחי ל״ד ב״א שנולד ישמעאל וימי ההם
 ב״א אליפז נולד א״כ שנה ס״ג גן יעקב היה ואז קע״א לא 'יזייו

 ס״ה בשנת ההם גיחיס חת ישמעאל בסה״י מ״ש א״כ * קע״׳א
: ט״ס ג״כ ליעקב ,

̂א לפני עי^ ליעקב ס״ה ההם בימים מת ג



טו הדורות סדר m הדורות סדר
 דספדהו ♦ קע״א ג״א שהוא ליעקב ש״ג וצ״ל הוא ט״ס ד ןה

 יעקב שהיה שכיס י״ד מקן ויהי ♦ רביס ימיס עליו ויתאבל יצתק
 ר״פ ח״ט עיי״ • הברוכה ואמו אביו בית יעקב ויבא עבר בבית
 הלך ומשה שבע לבאר הזר ועבר שס בבית י״דשניס שהיה אתר ויצא

 ♦ ר״ה ב״א לפני ע״ל מת כבר שס ט ט״ס שס ת״י (א׳ ביוס לחרן
 רבקה ותאמר וגו״ להרגו ויבקש יעקב לו עשת אשר עשו ויזכור
 מצות את ישכה שלא נצוהו אהי לבן אל חרכה לך ברח. קוס ליעקב

 ומתנות וזהב כסף לו ויתן כו״ כנען מבנות אשה יקח ולא וגו״ ה״ ,
: וישלחהו רבות ;

ל ק״פ נ״א ח  : קצ״ב ״א3 ע״ל הבחיי לדעת ק״פ ב״א נולדה ר
ב קפ״ת בי׳א ק ע י ת בצאתו שנה ע״ז בן !  שבע מבאר כנען מא

 יעקב יצא כאשר ויהי ♦ קפ״ה ב״א (הוא *
 ועברת יעקב אתר ורדהת הרבך קת בסתר בנו אלילז אל עשו וידבר
 כל ולקהת הר^יס בא׳ בהרבך והרגהו לז וארבת הדרך אל לפניו
 ויודע אביו הורהו כאשר קשה ויודע מהיר איש ואליפז ־ ובאת לו אשר
 שנולד נראה דהא (צ״ע שניס י״״ג בן אליפז והיה חיל וגביר ^יד
 ויקת אביו צוהו כאשר אליה ויעש ) שכיס י׳׳ד בן היה א״ס קע״א בא״

 לו ויארוב יעקב את בקTו יעקב אחר וירדף אמו אהי אגשיס עשרה
ת בגבול  מה יעקב ויאמר הרבו וישלוף כו׳ שכס עיר מול מען א
 W אליהז ויקרב בהרבכס תרדפו ומה הלוס עד באתם ;י לכס

 ויתקנן אבי מצות על אעביר לא ועתה אני לי ציוה כה ויאמר יעקב
̂אשר הנה ויאמר ואנשיו לאליפז יעקב  ואל מעלי ולך לך קה לי כל

 ויקהו בעיניהם יעקב קן את ה״ ויתן לצדקה הדבר לך והיה תמיתני
 ויגידו עשו אל שבע באר וישיבו דבר לו השאירו ולא ליעקב אשר דל
 ויקצוף מיעקב לקחו אשר כל לו ויתנו יעקב עס להס קרה אשר לו

 נכמרו כי ויענו אותו המיתו לא אשר על ואנשיו אליפז על עשו
 כאשר ההיא בעת ויהי ♦ יעקב לנו התהכן ני על עליו רחמינו

 אל וילך הכנעני מבנות אשה הקת לא יעקב את יצהק שצוה שמע
 לו נשיו על כביות אחות ישמעאל בת מחלת ויקח דודו ישמעאל טת

 מקוס על שעברתי אפשר יעקב אמר ״3 דצ״ה הלק פ״3 ( • לאשה
 יצחק וגו׳ חשס ויעתק דכתיב אברהס פרש״י וגו׳ אמתי שהתפללו

 י לעי הסמוכה היא זו אל שגית מדבריו משמע בידי מקרא אין
 מרש״י מחקי ומהרש״ל • המוריה על לא ויצא פ״ החזקוט וכ״כ

 אלא לעי הסמוך דלא להיפך דצ״א ג״״ה בפ״ כתב עצמו רש״״י ט
 ויצא בסה״י ונ״ה בחדא״ג וע״ש כו׳ המוריה הר והוא כו״ ירושליס

 (הבאר • שס וילן החוריה הר עד ויבא הרנה לדרכו וילך יעקב
 אמות מאות שלשה ועמוק איש ארבעיס משא שעליו ואבן הרן אצל

: גא״י מיס בו אין עכשיו
ב קפ״ה נ״א ה ע א״ פ״ק מגילה עיי״ שנה ע״ז בן לחרן בא י

ק ״ ט״  Cp ט שנה פ״ד בן שהיה נתב (ו
 ח״ג הוא ק׳״נ ״א3 כי שמיטה שנת היה (ואז קפ״ה) ב״א (היה
 שלקח קין גלגל לבן : שמיטות ה״ הס שכיס ל״ה ונ:אר יובלות

 ליעקב תאומתו הגזלה שישיב ללבן לגלות יעקב הוצרך הבל האולזות
 ויאחר וישת ויאכל ימיס חודש לבן גבית יעקב וישב * (ש׳׳ן נ3ה שהוא

: משכורתך תה הגד לבן
ר נ״אקפ״ז ב !  קפ״ז) ב״א יעקב(הוא לחיי ע״ט מת שלח בן ^

ח' וראה C ט״ס ליעקב פ״ו כתב די״א (ובש״ק
 ויתאבל ויספדהו מאד ויתעצב עבר מת כי יעקב וישמע ♦ דורות

• רביס ימיס עליו
עשו וקרא גן ילדה עשו אשת ישמעאל בת ^^*אקל׳ק

קג לשבת ג״ שנה והוא רעואל שמו  בחרן ^
• , קכ״יז נ״א הוא פ״ בן יעקב והיה (

פ״א קפ״ט) ב״א (הוא בחרן יעקב לשבת ד' קפ״ט יא נ
 מגמר ויזכריהו לגן את פקד וה״ יעקב לחיי

מירוש ג״ ״ אליג ״3 ♦ בעור בכורו ויהי גרס וילדו מנקב
• וכטד בעושר ויפרח

בשנה לנען בארז מתה עשו אשת בארי גת ק״צ נ״א
 לה היה ולא )ק״צ ג״א הוא ( בחח ליעקב ה״

 iri? וילך • פועית הקטנה וש© * מרצית הגדולה נטסכ״אבנות
־• רביס ימיס שס וישב :דגירה

 בשנה ההר צבעון בה ענה בת אהליבמה את לקח קצ״א ב״א
 לו ותלד ) קצ״א נ׳״א הוא (בחרן יעקב לשבת ו״

 ריב ויהי רב ורכושו רב מקנה והיה י וקרח ויעלם יעיש את
 ויהי עשו מקנה רועי ובין הכרגר האח יושבי מקנה רועי טן

 וילך לו אשר וכל ובנותיו וגרו שיו את עשו ויקח גיניהס מלחמה
ת ענזי לחודזז ומחדש ליוס מיוס אך שעיר ארץ אל כנען א

 לגנויג בנותיו ויתן היזוי'יס את עשו ויתחתן ♦ ואחו אביו לראות
 אשתו אח*ת צבעון בן לענה הגדולה גתו מיצית רתן החורי שעיר
 בשנה ״ מאד וירבו ויפרו החורי בלהן גן לאצר נתן פועית ואת

 לגן אל יעקב ויאמר * מנקב עבודת ותתוס בחרן יעקב לשבת ז״
: אשתי תנה

W קצ״ב ב״א l קצ״ב) ל״א (הוא ורחל לאה את ליעקב לגן 
̂א ע״ל ( תאומות י  פ״ד בן היה ויעקב קס״ד) ב

 ו״ג בכות והיו * אשתי) את הגה פ״3 ויצא ורש״י (ב״ר שנה
 ב״א נולדו לפ״ז א״כ • סע״ד דמ״א וישלה פ״ ליעקב(מ״י בנשואן

 ימי א״כ למטה כנזכר נשואיה אחר שרס י׳׳ד מתה ורחל • ק״ע
 קס״ד ב׳׳א ורחל לאה נולדו כה״י ולדעת ♦ שניס ל״ו היו רחל חי

 י״דשרר אח״כ חי ורחל שנה כ״ה בנות יעקב בנשואי היו א״כ ע״ש
 שרם ה׳ בת רהלהיתה הבחיי ולדעת * שניס מ״ב היו רחל חי א״כ

 י״ב בת שתהא כדי שרס ז' ברחל אעבדך ואמר להרן מגקב כשבא
 י׳׳ד אח״כ חי ורחל ה״פ ב״א נולדו א״כ להריון ראוי א׳ ויוס שרס

• י״ד בת גי״ גאה בתו ורחל ובכ״ר ♦ שכיס ך״ו רחל חי א'׳כ שכיס
ובסה״י  שכיס כ״ת רחל חי א״כ הנשואין אחר שרס י״ד וחתה

 אחר שרס י״ד ר״ו ומתה • שרס מ״ה בת חתה רחל וישלח בל
 ג״א לפ׳׳ז ונולדה שניס ל״א בת היהה הנשואין בשעת א״כ הנשואין

 ♦ קס״ד ב״א ולאה רחל שנולדו סה״י כתב דהא וצ׳/ג * קס״א
 אחר לאה חתה א״כ ז״ר וכתב ח״ד ולאה ל״ו חי רחל הכ״ל וישלח ובח״י
 אחר שגיס ז׳ נולדו ויוסף יעקב בנשואי היו כ״ג ובת שרס ק״ רחל

 לאה כשמתה שכיס ט״ו בן יוסף היה ח״כ בקרא כמפורש רחל גשואי
 במ״י לח״ש סותר וזה כמכר י״ז בן כי יוסף מכירת קודס מתה א״כ

 וישב ר״פ ובסה״י ♦ ע״ל לאה בחיי נמכר דייסף רי״ד) (על
 ובש״ק קס״ג ג״א מלדה א״נ שניס כ״א לאה חי רי״ד) ב״א (ע״ל
 שכיס ח״ד לאה חי יעקב בנשואי ך״ גת רחל ל״א בשס ויחי פ״ ובח״ר

 הרפסגל״א יעקב קהלת וגס״ ♦ וחתהבתל״זשניס רי״ד) (עב״א
 ותדב״׳א ג״ במ״יפ״לךלךדכ״א ״ שגה מ״ רחל שהי כתב וישלח פ״3

 מתחלה ז״׳ר וכתב ילדה משכי שרס י״ד עקרה היתה רחל פי״ח
 גנימן שנולד עד ז״שניס ואח״ג יוסף שנולד עד שניס ז׳ עקרה היתה
 ורש״י פל״ו פר״א לבן(חפלגשו בנות אחיות זלפה בלהה • עכ״ל
 אתז״ל ח״ג) ג״א (ע׳יל והשונחית אגישגהשוגמית הס ויצא) ס״פ
 • ארבעתן מאד ויפ״ת רחל חסוד וא״ לאה חסוד א״ אחיות שהיו

 היתה והשוכחית לגנבא חסרה שאמרה דוד לתשמיש התאוה ואבישג
 ♦ ג״נ * זבוב ולא בסדנו קרי ראתה שלא שאמרה אלישע חסידות מכרת

 ליעקב הגזלה להשיב הוצרך ע׳׳נ הבל תאומות שלקח קין גלגול לבן
 גי״(ע״״ה) בלהה רחל בתוך נתגלגל מחרא • ויצא ש״ך הבל הוא

 סוד אביגיל * ג״ר בשס וירא ר״פ וי״ר גלגולים ע׳ י״״ר ממרא
 רחל מהוד ורות לאה מסיד נעמי * תתצ״ב ב״א (ע״ל לאה וגלגול
 גר • תשפ׳״ז ב״א (ע״ל * לאה בן טה רות שילדה ועובד

 בר • ודינה זבולן יששכר יהודה לוי שמעון הבכור ראובן לאה
 שפה̂ו בלהה • אשר גד לאה שפחת זלפה ״ ברמן יוסף רחל

S נפתלי דן רחל

 סופרי זכרו לא השבטים לידת הנה
ק באיזה הדורות זכחץ ב חיי וכמה ז  ע

 מסרןמר וראיות מסברא עליהם נעמיוי
t דבריהם לקצת וסתירה אוזרים

W 3 /קצ ג״א D? י שנולד שמות ר״פ ובח״י ( קצ״ג ב״א כולד 
 הוא דט״ס ז״ר זכתג שנים קלה זחי כסליו י

̂ן  ימבטיס כל אחר מת שלוי אמרו וחז״ל מלוי יותר חי היה דלל
 פ״ והביאלי • קנ״ד שתי כתבו וש״ק בסע״ז ט ראה ולא • עכ״ל
 f תדנמ מ״ בשס שמות
מן מת ראונן ^ טלי  ע״
 וכ״פ קצ״ב ב״א לפ״ז זמלד

א נולד דעקב  I א׳ ק״ח ל
 ל פ״ה שנולד כתג סמות
 :יוסף אחר ראובן שמת
 שי׳׳ז מת א״כ קלה וחי
פמב * שכיס ט׳ או ח״

 שמיון פ״ בסה״י ולה שכיס קכ״ה,שהי
 f שי לא ראובן מת א״כ הכ״ה בן ;יס
t ליעקב ל׳/י נולד שראובן סע^ז •

ל ג׳׳א ,ראובן  ל אכןראב״ע • 3יז
אקלג  רתבסע^זוש״לן ״ מלדל

לג או קלב רלי רהיגן דלא ז״א ,  ק
̂כ ש״ט מת וייסף : ^ אחר מת א׳ ו י

 ויצא פ״ והבהיי * הכי ן3ראו • שמות .״—
 • הדין מדת שהיא הה״א חכח והראייה מלתון ראובן כתב

על נופל לשון דהי^ י״ל הלצה ע^ד לראובן טמן רובין נק״ אודס
לשון ם



m • הדורות סדרהדורות סדר m

לראונו ללמניתן י״א שרצןיס ׳03 נהגה״ה מצאתי ואל׳כ * לשון  
1̂ כל וסגולתו ל על לשון3 קרוביס וראוגן רוכין כי רונין שהוא ודס  

ל'לד למקשה וטוב • לעולם מהולה אינה אותו הנושאת  *
כדודאיס להריון אוישתיי'יועיל באכילה ומערבים אותו שותקים זאס  
שהוא אודם ונק׳ ׳ תצוה ל בתיי אדם לשון ו׳ תסר אדם כתיב לכן  

גליף ראוק זהב גלילי ידיו פ׳ ש״ה ובתרגום * יופי מכלל • אדום  
ר\ר7א של בכור הראשון בן ראו ■וזה קין גלגול ראובן אתמד על  

, נהר ה׳ מעין תס״ל ביתרו ונתגלגלו קין נשמות פרתה בבלהה יכשתעא  
ל ג״א ע״ל ממנו ניצוץ היה בארי בן הושע ♦ ל׳ה  :

כתב ובתיי מ״י ( טבת כ״ת נולד קצי״ד נ״א  
יוסף אתר ומת • שנה ק״ך ותי ) כ׳יא ״  

בן חת שמעון בסה״י דאי׳ אינו זה גם ׳ ובש׳״ק סע׳׳ז שנה.א׳  
חת ויוסף שי״ג ב״א שהוא למצרים לירידתן שנים עיה שנה קי׳ך  
לידתו יהי׳ שי״גא״כ שמת לפ״ז אכן • מת אתריו שנים ד׳ הרי ש״ט  

,3 שור מזלו שמעון • מגיד • גבורה שמעון • ליעקב קצ״גפ״ה ״א  
עת״מד ויגש ובזוהר העיגול בציור בראב״ד סי׳ ובפ״י סופרים מס׳ סוף  

. כיוסף שור למזל זכה אנתנו אשמים אבל ואחר שמעון שהתוודה בזכות  
לא * שור גי׳ אנתנו אשמים ויגש זב״ר וכתב שור בכור בי׳ דכמיב  

. הראוי מזל שבע לכל אלא בטבת נולד והא שנולד מזל שבט לכל נקבע  
מטעם י״ל בשמעון התתתנו רב ערב של דרובן בע״מ ואי׳ ♦ לן  

על שהתגבר ממצרים הוציאם שור שמזל שסברו שור עגל עשו שע״ר  
הוי״ו מכת השמיעה כי שמיעה מלשון שמעון ♦ ובתיי ־ ע׳׳ש עלה מזל  

קצוותיה ושש מדה״ד נגד ושמעון ראובן הרי קצוות ו' שהוא שבשם  
. היא הגוף שמקררת וסגולתו לשמעון ניתנה פטדה * בה הכלולין  

ובתרגו׳ • בתיי ♦ זימה ושטופי תמים להיות בארצו׳כוש ומצוי הפרסימה  
; ״ מכ״י זמרד ערבי בלשון ונק׳ ירוקה והיא • עקיק קראו ש״ה  

תשכ״א עג״א שמעון בסוד כ״ג מתתיהו בן שמעון  :
, (כמבואר קל״ז ותי ניסן ע״ז קצ״ה ב״א נולד לוי ב״אקצ״ה  
3 ק״ל תי כתב א׳ ד״ט וביותסין )ט״ז ו׳ וארא פ׳  
. ע״מ וכ״כ * למצרים לירידתן צ״ג ומת קל״ז הי ובסה״י * ע״ס  
, א״כמתב״אשל״אא״כ תל״ח) ב״א (שהיה ' ת״גסכ״ת מאכ״ת  
. שנה מ׳׳ד בן לפ׳׳ז והיה היוהסין כ״כ ליעקב פ״ו קצ״ד ב״א כולד  

וקי מ״ה בן למצרים כשירד היה לוי כתב ובש״ק * למצרים בירידתו  
. עד לוי משחת שמות ר״פ במ״י דאי׳ בידו גמור טעות צ״ב במצרים  

כשתתסר שכיס רד״ו היו והשעבוד שנים קט״ז היו ממצרים שיצאו  
א״כ קל״ז ותי שנים צ״ד במצרים תי א״כ צ״ד ישאר חרד״ו קט״ז  
היה לוי שמות פ׳ בראב״ע וכ״ח * למצרים בירידתו מ׳;ג בן היה  

, ; בירידתו ב׳שהיהמ״ג וביותסיןדקנ״ו וכ״כ.יסודעולם ח״גבירידתו בן  
היה דלוי ולפ״ז * וארא ה׳ בפי׳ וכ״ה עכ״ל צ״ד-שנה במצרים זתי  
קצ״ה א״ננולדב״א ) רל״ת ג״א (דהיינו למצרים כשץרד מ״ג בן  

לוי שמלד הסברא מדרך כתב ובמתסין ־ ליעקב פ״ז נולד ולפ״ז  
. צ״א בלידתו יעקב שהי׳ יוסף שנולד קודם שנים ה׳ ליעקב פ״ו  

הרי בצאן עבד ושש ליעקב צ״א נולד יוסף מחז״ל־כי וכ״נ שכיס  
‘ רשי׳ כמ״ש ומאצה שנה בסוכות לשכם שבא עד בדרך ונתעלל צ״ז  

נולד א״כ י״ג בן לוי היה ואז לשכם צ״טיכשבא בן יעקב היה א״כ  
► היה דלוי סנ״ל לדעת וז״א ♦ ׳ עכ״ל קצ״ד ב״א שהוא ליעקב פ״ו  

רל״ח ירדו והס רל״ז הוא וח״ג דקצ׳׳ד למצרים בירידתו מ״ג בן  ♦ 
:̂ ופ״ו ק״ח ב״א נולד ויעקב ליעקב פ״ו לוי מלד א״ל יותסין עוד תב  

כדעת הוא ♦ של״א חת א״נ קל״ז) (צ״ל ק״ל תי ולוי קצ.״ד הוי  
א״כ תדשיס לז׳ ילדה דלאה אחר וישלת פ׳ ז״ר כתב ♦ הנ״ל סה״י  
טומאה תודש^ליחי דבעי לאה נשואי אתר קדשים לך׳ד לוי נולד  

י״א בן היה לבן חבית יעקב כשנסע א״כ • פ״ת בסנהדרין כדאי׳  
. ומקצה ־ושנה לאה נסואי אקר לבן בבית שלים י׳יג היה שהרי שכת  

איך ק׳ א״כ ומחצה י״ב בן היה א״כ מגילה סוף כדאי׳ בשכם היה  
רע״ד דמ״א וגמ״י א״ב כ״ט נזיר וברש״י ע״ב ד״צ פ״פ בב״ר אמרו  

כדאי׳ לאיש הסמוך מופלא דהוי ואפשר שנים י״ג בני היו ולוי שמעון  
לידת אחר (ע״ל • שניס^כ״ל י״ג בן היה שמעון ועכ״פ בנידה  

. כתב • זה) על סתירה מש״ש מסף . 
במצריה דקי סה״י לדעת הייט שנים  

שנה צ״ד במצרים שהיה האומרים ]
כת ♦ שכיס ך״ג הוי ש״ט ג״א , ^  

והי פ״ה ( p  ' ראובן את הוליד יעקב  
נוציאז במצרים ר״י נשארו ת״ץ מרי  

הי היץ וימי למצרים חירידתן. ר״ל  \  .

 כ״ד יוסף מת^אקר ן
 לדעת אבל וק״ל שנים

 מת ויוסף של״ב ב״א .
 ז״ל ותהר בל שמות ל

 ליצחק ס׳ ונולד ק׳זל ק ^
את״כ יוסף שתי ׳ע׳שנה

 שנה ק״ח נשארו )
כי  ותי מ״ג היו ברדתו־למצדס לוי ושנות ר״י) וק״מ'הוא ע׳ (

שלאכדיןלוקכמג ראהכי ♦ עכ״ל קי״ק נשארו מסף אתר שנה 3״ן

 למצרים בירידתו מ״ג בן לוי שי־\ה תקשב אס כי כאן יש ט״ס או
 ך״ג ע׳ ח׳׳ג הרי יוסף אקר לוי שתי 3וך״ במצרים יוסף שחי וע׳

 מיתות דאתר לחשבונו ועוד ״ שנים קנ״ז חי לוי והרי קל״ה עולה
 וקי״ק וך״ב ע׳ כי במצרים שהיו ר״י לתשלום שכיס קי״ת נשארו לוי

 ממצרים שיצאו עד לוי שמשחת מ״י בשם לעיל כתבתי שהרי ר״י הוא
 יעקב רדת חיום שנה ע׳ הי יוסף ח׳׳ש ועוד • שכיס קי״ו רק היו

 בעמדו ל׳ P היה יוסף כי בקרא מפורש שהרי אינו זה למצרים
 למצרים יעקב ירד אז רעב שכיס וב׳ :שובע היה שנים וז׳ פרעה לפני
 יעקב ירידת אתר יוסף תי א״כ שנים ל״ט בן יוסף אז היה א״כ
̂׳א  ותיקל״ן למצרים ברדתו מ״ג בן היה דלוי דכתב ועוד • שנים ע

 מת א״כ רל״ח ב״א למצרים דוT והס שנים צ״ד במצרים הי כ א
 נ״א א״כ למצרים משירדו שנים ע׳ יוסף <זי ולפ״ד של״ב ב״א לוי

 מן פי שכה 3ך״ יוסף אתר לוי שתי כתב לכן ש״ת הוא וע׳ רל״ת
 וכ״ה ״ כי׳ שנה שתיע״א כן אינו והאמת ך״ב הוא של״ב עד ש״ת

 ש״ט ב״א מת א״כ ע״^אשניס למצרים משירדו שתי בסה״י מטרש
 ראובן את rהול יעקב מ״ש ועוד ♦ יוסף אקר שנים ך״ג מת הרי
 תפארת לוי י וק״ל שם להמעיי׳ הס מותר דברי שכיס פ״ה בן

 וסגולתו נח בתיבת שהיה קרפוכקלא נק׳ ללוי ניתן ברקת מגיד:
̂תתכס הרבה יועיל ומשתה במאכל אותו שותקין ואס פתי מתפיחת  לר
 לוי משבט ומשה בתורה חאירין שהיו ללוי ניתן לכן סלב ולפ^ק
 ווינציאס ולשרי אקדת קראן והנביא (בתיי אור הבית נתמלא כשנולד

 שהיא כן ונק׳ ♦ ועכרן ברקן קראו ש״ה ובת״י (מ״ב באוצרות א׳
. ״ מכ״י זהב(שם כמו צהובה ״

m ה קצ א נ i שנים קי״ט והי סיון ט״ו קצ״ה ל׳א נילל 
ומ״י סע״ז ( שנים י״ח לוי לפט ומת _

 ק״ת יעקבנולדב״א כי ליעקב כ״ז דנולדיהודה זמוכח לפ׳ ובחיי)
 מס ולוי שי״ד נ״א הרי יהודה שחי ׳ט וקי ׳ה קצ ׳א ב הרי ז ופ

 שנולד כתב ובסע״ז • ללוי קודם שנים י״ח מת הרי של״ב ב״א
 כתג מיראהל״א בזקוקין כי הוא ט״ס קצ״ה ב״א הוא ליעקב פ״ו
 גס״עיהודס חמ״ש וכ״מ למ״ש מכוון ב״א.קצ״ה הוא ליעקב ב״ז
 ליערד פ״ז ראה א״כ רכ״ת ב״א שהיה כרץ כשנולד ל״ג [3 היה
 נקה״יכתב אכן * רכ״ח ב״א הרי יהודה של ול״ג קצ״ה ל׳א הוא
 מת א״כ * למצרים לירידתן שנה פ״ו שנים קכ״ט גן יהודה .מת
 צ״ג מת ולוי * קצ״ה ב״א ליעקב פ״ז שנולד ומוכח שכ״ד ב״א

 ליהודה ־ שנים ז׳ ללוי קודם מת הרי של״א ב״א הוא למצרים לירידתן
 והוא ארחרגזין ובתרגום זחורא ערבי ובלשון מראקרי והוא נפך

 גס • תחר במעשה פניו שהוריקו ליהודה וניתן כפרתי ירוק
 לן הופכין אויביו שנשאו לחי וסגולתו • יוסף על אביו כשתשדו

 ש״ה ובתרגום • שס שתורה והיא • בתיי נופך נקרא לכן עורף
 • יששכר ע״ל אזחרגר אבן שהוא נ״ל מתורגמן כתב כתלי

 כט״ו ת׳׳ב א׳׳ח ביהודה היה שם נשמות * מגיד י מלכות
 כ״ג יותנן בן מתתיהו תשנ״ז ב״א ע״ל ובועז ביהודה נתגלגל לוע

 האר׳׳י :והבל קין שורש ובניחן יהודה הרכ״א עג״א יהודה בסוד
: ל״ש

קכ״ב וחי אב י׳ )מצ׳ץ או קצ״ו ( כולד קצ״ז ב״א
 א״כ ( למצרים לרדתן ל׳׳א מת ובסה״י שכיס

 ללוי קודם שנים י״ג ומת ליעקב ס״ט קצ״ז ב״א ונולד מתב״אשי״ט
 ב״א מת לפ״ז לוי לפני ט״ושניס שמת ובסע״ז * של״ב ב״א שחת
 וזה ליעקב ל׳ו קצ״ה ב״א נולד א״כ שניס קכ״ב וכשתקת שי״ז
 ז׳ תודש כ״ד בעינין דעכ״פ א׳ בשנה שבטים ג׳ נולדו א״כ א״א

 ויהודה) לוי (ע״ל טומאתן לימי תדשי׳ וג׳ לכ״א לעיבורן קדשים
 דהא תמוה ויותר ♦ שנים ׳33 שבטים ג׳ שנולח לומר א״א7 וע״ל

 משמע חלות ותעמוד נאמר יהודה את שהולידה אתר פ׳3 מפורש
 כתב ובצ״ד ♦ חלדת שעמדה נראה שהיה עד כ״כ הפסק שהיה
 בן כתב סע״ב ד״ס ובש״ק שנים ד' או ג' בן הדודאים מצא ראובן

 יעקב היה א״כ יששכר כולד שנה ובאותו קצ״ו ב״א היה א״כ שנים ד׳
או ב״א מת א״כ קכ״ב וחי * פ״ט או פ״ק גן  לפ״ז * שי״ע שי׳/

 ♦ שנים ע״ו כתג ו^יך יותר לא שנים י״ד או י׳׳ג לוי קודם מת
 דודאים במעשה מיששכר נתעברה לאה סקצ״ת בי״ד הפנים ׳לחס03<

 תמוז דהוא תטיס קציר בימי היה וזה הוא בלילה עמה וישכב דכתיב
 ליב״ק ^שכר דכולד ש״מ הבאה לשכה כ״א לומר א״א 3א י׳ .<נולד
 • סל״ג חייו נב״ח עיי׳ חדשי׳ ל״ז נולדו דשבעיס אחז״ל ואיך ויותר

 בקמור ופגעה שטבלה אשה כי גרס קמור יששכר כתב יעקב ובנחלת
 שמתעברת אשה א׳ דקנ״ב בראג״ן ועיי׳ הדשיס י״ג עיבורה ימשוך
 ועיי' ♦ ע״ש קדשים י״ב עד יולדת אין תקלה זכר בסוס ופגע

ותשכג אלשיך בשם ובצ״ס ♦ שבועות גליל שנתעברה ויצא אלשיך
עתן



m טז ^ הדורות סדר הדורות סדר
ל/ וגצ״ל שגועות נלילהעדג עמו  * שנועות ליל שנולד אלשיד כשס ד

 דנתענרה האלשיך להי א״כ * מ״ישנולדי״אנ שס3 כתנתי ז״אהא
 דא״א וע״ל * חדשים תי״ד יותר הוי י׳יאב עד א״כ גשגועות ממנו
 סמלתו ליששכר ספיר • קדשים ל״ז נולדים שיהיו לאה ני3 כל3.ל<מר

 3כא ולכל • העינים על אותו ירין3מע ולכך ♦ עינים לאור 3עו
 וכתרגו״ ליששכר אחלמה 3כת חיים חקור ם׳3ו • כחיי • גוף3 וגפיחה

 ירושלמי ות׳ ז״לזמרגד מתורגמן 3וכת אזמודד על גליף יששכר ש״ה
 ענין כל * מגיד ינה3 יששכר * יהודה ע״ל אחלמה על ץחרגדין

: תתי״א ״א3 ע״ל יששכר3 מרומז שמשון
ז ל בו !  קל׳ד 3כת סע״ז3ו ילקט שנים ק״י וחי תשרי ז׳ מלד .
 3כת חיי3וה ♦ שנים יי׳א יוסף וחת-אחר ♦ שכיס י

 (שהוא למצרים לרדתן ע׳ שנת ומת שמות פ׳ סה״י וכ"כ ♦ .קי״ד
 אחר • יצדק לא שנים ׳3 יוסף אקר שמת ש״ק מ״ש ש״ח) ״א5

 ״א3 מת יוסף כי קפ׳׳ז ״א3 נולד א״כ שנים קכ״ד ן3 שמת 3שכת
 מזהקכ״ד תקח שי״א ״א3 א״כמת שנים ׳3יוםף אקר חי ש״טוהוא

 3קצ״ ג״א היה 3לאהליעח נשואי והא קפ״ז ״א3 שנולד לדנרו הכרת
 לקיים שניסא״א שחיק״י הילקע גי' ופשיעא * שת3משו הגי׳ א״כ
 שחי והגי' • עיס3הש לכל קודם ומת שנים ק״י קי יוסף דהא

 יוסף אחר י״א מת דאס יצדק לא ג״נ יוסף אחר י״א ומת קכ״ד
 היה ואז קצ״ו ל׳א הוא למפרע קכ״ד א״כ ש״ך "א3 חת א"כ
 הנקיי וגי׳ * פ״ט או פ״ח נולד דיששכר נו3כת וככר פ״ח ן3 3יעק

 מת ויוסף ש״ח ״א3 הוא למצרים לרדתן ומת קי״ד שחיי יסה״י
 לכל קודם מת סיוסף אמרו והז״ל ליוסף קודם מת א״כ ש״ע נ״א
 קוראץ והנוצרים פירל״ה נק׳ ולן3לז יהלום ♦ צ״ע ע״כ אחיו
 דולת3ה3ונוק כים3רכלא3שו נפרקמטיא מצלחת והיא דימאנעי איתן
 קייס מקור וס׳ • חיי3 • לאדם שינה יא3שמ וסגולתו מכ״י (שם

 זנולן ♦ גוהר על גליף ולן3ז ש״ה ת׳3ו ♦ ולן3לז תרשיש 3כת
: Tמג • חכמה

ח קצ״ה נ״א י נ  נתהפכה לאה תטלת וע׳׳י זכר יצירתה היתה ^
 פע״ג ונ״ר ירושלמי3ו ד״ס הרואה פ׳ ה3לכק

 יפ״ת 3כת ה3נק נעשית אחר ן3 לי ה׳ יוסף רחל שהתפללה אחר
 היתה דינה לידת אתר יוסף דלידת משמע דקראי דמהרישא אע״ג
 הדייהו3 דדינה כמי 3חשי לאה כתולדות קראי דחיירי דאי׳ידי איפשר

 מלאה נולדה דכ״ד) כ״א אסנת (ע״ל * עכ״ל דרחל נקע והדר
 שתות פ'3 3כת וראכ׳-־};נ קצ״ת) או קצ״ז (כ״א שכטיס ו׳ אתר

 הועלה עצמותיה וי^ח פ׳ 3מ״ 3כת * זנולץ עם א׳ כהריון נולדה
 נתאי אצל כארכאל ידוע־ וקכרה השכטים שאר עצמות עם .לא״י

 עניינה ועיי׳ ל3'?אר4נקכר ודינה שכטים ד׳ גא״י (וכס׳ ♦ הארכלי
* קצ׳׳ח כ״א (הוא ליעקכ צ׳ ושכולדה השכטים לידת אחר

ל מ״י אלול ט׳ כילד ד  קכ״ה והי כ״ע) 3כת וש״ק * וכקיי (
 וכסה״י • וש״קכתכוקכ׳ץ ♦ וכסע״ז • (ח״יוכחיי שנים י

̂'כ * למצרים לרידתן פ׳ שנת ומת קכ״ד קי ♦ שמות  כ״א מת א
 ניתן לשם * ליעקכ פ״ו נולד א״כ קצ״ד כ״א נולד ולפ״ז שי״ח

 ואני ״ (כחיי מהופך אדם פרצוף כו ונראה אשטפסיכו והוא לק
 נראה ו3 והרואה צלול כיצה חלכון כמו וצכעו עו,ול והוא ראיתי
 דן ש״ה וכת׳ לדן ספיר כתג וחק״ה למעלה ורגליו למטה ראשו
 כערכי נק׳ לשם ♦ כורלא שהוא מתורגמן וכתג כרלא על גליף

 שכדגל אכניס ג׳ תצוה פ׳ כי״ר מוכא מג״יכתנס״ר (שם אלגזע
 אותם 3קחשי לא כיחזקאל שהרי כג״ע איכס ואחלמה שכו לשם דן
 דן • עיני לנגד יכון לא שקרים דוכר וכתי' כחש כקרא דן כי

, • ד ו : מגיד ה
מ״י קל״ג. קי השרי ה׳ כולד  הישר ונס׳' • וכקיי (

 כ״א מת א״כ למצרים לרדתן פ״ע מת קל"כ הי 3כת
 טורקיזא כק' לנפתלי שנו ♦ ליעקכ פ״ז קצ״ה כ״א ונולד שכ״ז

 ומק״ח י לנפתלי אחלמה וש״קכתכ ״ וי״ר * כחיי ־ לרכיכה 3טי
 מתורגמן וכ״ת אספיר על גליף נפתלי ש״ה וכת' לנפתלי יהלום 3פה
ל ספיר פי' ק' שפו ♦ מגיד • לנצח רמז • שכזיז ספיר ו  נ

: מכ״י אלסמג י3ער3
ד מ״י שנים קג״ה חי חשוון י׳ כולד ג  מת וגסה״י י ונקיי (

 קצ״ו כ״א ונולד שכ״א כ״א מת א"כ ♦ למצרים לא־תן פ״ג
 הלכ שמחזקת וסגולתו. לגד קריסטאל כק׳ אחלמה • ליעקכ כ׳״ת
 ומק״ת י לגד שכו כתכ וש״ק • כחיי ( למלחמה כלכתו ירך שלא
 אל כערכי נק׳ אחלמה • טכאג על גליף ש״ה כת' לגד: לשם כתג

 גד י מל׳י b(ש חלומות יראה לעולם כאצכעו שנושאו ומי הלאמה
ג מגיר ♦ יסוד ,

ר ש חי • שכט ר״ב 3כת וגש״ק ״ וכחיי מ״י שנע ך' נולד א

וש״ה מ״י קפ׳׳ג מת א״כ • למצרים לרדתן 3פ״ ומת וסיג׳י י p ^ ׳ ^
שניס ״ פ״טליעקכ קצ״ז ונולד שי׳ך כ״א  • ונסע״זכתנחיקכ״ו

 כמאכלו ונותן אותו שוחקין ואס המאכל לעכל וסגולתו לאשר תרשיש
 וח"כ השמן(כחיי כצכע וצכעה גריסוליקה היא • ושמן נעשהעכ

 • פטדה נ״לשהוא תורגמן 3וכת פרוזג על גליף אשר ש״ה וכת׳
* מגיד מלכות אשר * חכ״י (שם לתכלת דוחה תרשיש

 תמוז א׳ כתכ והנחיי * ש״ק המיז כ׳׳ז נולד ^DV קצ״ט "א3
 ק״י כן מת סה״י וכ״ה ) לכ״ע קצ״ט כ״א (

̂ניס  כל קודם ומת * ש״ט כ״א מת א״כ * למצרים לרדתן ע״א ש
 וישכ ר״פ ראכ״ע וכ״כ ליעקכ צ״א ♦ קצ״ט לפ״ז ונולד * השכטיס

 כן פרעה לפני 3יעק כשעמד דהא יצחק ויגוע פ׳ וישלח פ׳ ורשי׳
 שענד שכיס י״ד נשלחו ואז לוי) (ע״ל ל״טשנה ן3 יוסף היה ק״ל

 יצליח והכושאו חן ליתן וסגולתו ליוסף ניתן שהם • ולאה רחל3
 יוסף ש״ה וכת' )ח״כ ( אונקיל וני( נחיי • נשמעיס ודכריו

 • ככתר * רמז יוסף ־ מו״רמל׳י אל כערכי מריכגנק' גליףעל
 זולת ודינה השכעיס כל נשא פ׳ כמ״ר * רל״ג כ״א ע״ל גלגוליו
̂ז נפר״א וכ״ה שנים כשכע נולדו ננימן  ילדה שנים ולשכע • פל
 להורות ותלד ותהר כולן3 הזכיר למה כתכ וכחיי • כניה את לאה
 קדשים לז' כ״א יולדות שהיו להריון הTהל וסמך הענין תכיפות על
 קשין כי אמת * עכ״ל כניתן חוץ השנטיס כצ נולדו שנים לז׳ כי

 חדשים ז׳ ראוכן לידת אחר ר"ל חדשים לז׳ שנולדו לומר הדכריס
 הגדול נשכת היה ללאה 3יעק נשואי שהרי • כולם וכן שמעון נולד

 לשכת דרש כע׳׳צ עיי׳ והטעם * ד׳ נ״ו דף ויצא פ׳ כי״ר כדאי׳
 ונרא׳׳מ עתצ״ט זוהר עיי' ראשונה מטיפה כולד וראוכן • נ׳׳ג הגדול

 ממט כתעכרה הרי * ע״ש נאצנע שמיעכה אוני וראשית כתו ויקי
 • חדשים ל״ע נולד הרי כסליו י״ר שנולד שכתננו וע״ל כיסן3

 שמעון נולד א'׳כ הכאה שנה טכת ע״כ טנת כ״ח נולד שמעון ועוד
 לשנה ע׳'כ ניסן ט״ז נולד לוי • חדשים חי״ג יותר ראוכן אחר

 ע׳׳וסיון נולד יהודה • חדשים ט״ו ללוי שמעון לידת כין הרי הכאה
 י״ד כיניהס 3א י׳ נולד יששכר * חדשים ׳ד י׳ וכיניהס הכאה לשנה

 והייתי * חדשים י׳׳ד ניניהם ג׳׳כ תשרי ז' נולד זכולן ״ חדשים
 כהריון• ככטן ששהו קדשים לז׳ כולד כ״א כי דכריהס לפרש רוצה

 הי׳ רק לקכירו חדשים ז׳ אקר כ״א נולדו צא אכל קדשים ז׳ רק
 דהא קשה לפ׳׳ז אך ' * כנ״ל חדשים וכמה כמה ניניהם הפסק
 כפ״ יעקכ נחלת כמ״ש די״ל אף * כנ׳׳ל חדשים לע׳ נולד ראוכן

 • חכמים שפתי עיי׳ ראשונה מניאה לאה נתענר׳ דלא אונו ראשית
 ל״ו מן יותר לוי לידת עד כניסן לאה נשואי כץ שהרי קשה מ״מ

 שלו הנשואין חיום לכן ככית היה ויעקכ שנים ג' שהוא ככ״ל חדשים
 חגרו ולוי ששמעון המעשה עד ומקצה שנה כדרך ושהה שרם י״ג
 הריגת עד לוי מלידת שהרי שנים י׳׳ג כני שהיו שנלמד חרכו איש
 נעל שתית מה שייך ולא ומחצה שנים י׳׳א ן3 רק לוי היה שכס
 3כת ״ וצ״ע לוי) כלידת (ע״ל • שלו רענן זית נס׳ אכרו:ס מגן

 יעקב אס רנקה שלחה יוסף) שנולד אתר (ר״ל ההיא כעת סה׳׳י
ק כת דכורה את כנען מארץ  t יצחק מענד אנשים ״3ו מנקתה ע

 האקחת שנים שכע תמו ההיא וכעת * כיתאכיו 3שישו יעקנתרנה
 אלי אמי שלתה כאשר לארצי ואלך נשי את תנה ללכן 3יעת ויאמר

 ני רכקה עכדי ראו וכאשר גו' שנים ו׳ עוד שיענוד לכן וכקש נו׳
 3יעק עם ישכה ודכורה כנען ארצה מאתו וילכו אתם יעקב 3ש לא

 ויפות גדולות צאן עדרי אלף מאתיים ליעקכ ותהיינה נו׳ בקרן
 יעקב מצאן לקחת אדם מכל וינאו מאד הרנה פריין ונותנות תואר
נ • וגמל כחמור או אמה או ענד כעכור אהד צאן יעקכ ויתן ^  ו

 שנים י׳׳ד שאחר ו3כת מפריש ר״י כשם דמגילה ספ״ק וחדא׳״ג
 דכורהמנקתה ושלחהאת שלעשו דעתו ככיתשםוענרנתקרר שהיה
 ״א3 ע״ל ט״ס שם תיכת ע״ש שנים ך״כ שהה והוא לבן לבית

: קע״א
י 5״אר׳/3 ה ׳ ד ו ^ 3יעק לחיי )צ״ז ר״ה ״א3 ( שדם מ

הוא) טעות ליעקב ק׳׳ב 3כת א' י״א
ח אל שוג  גננה ורחל כו׳ מולדתך א

 יעקכ הלך דרך אנה מהם ן3ל ^ידע
 צו יעשה אלו לו שעשה מי כי ע"ז1

ושוחטי״ בכור אדם לוקחיה (התרפיס
 ולוקקין שמו ומושחין כמלת ן(־אש

 ומדליקין לשוט תחת הלוח ונותנין שם
ר ._ ^  בכת ממנו שישאלו מה כל אליהם ר3,.

 ידיעות כשעות וכסף מזהב אדם גצורת אותם מגשו אשר ויש השם
 • נו׳ עתידות ומדכר הנכניס כת את ההוא התואר וקכל אליהם

ויבא ״ *

 ויא( יעקב אל ה׳ וירא
 אשר כעטר התרפים את

 אביב להפריש כפרש״י (דלא
 "fp וזה ״ הגה׳׳ס) אחרים

 ומולי ראשו ומורטים אותו
 וכותכין זהב או נחושת לוח

י וחשתהויו< לפניו נרות
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 וישאל אחדס תרכיס אל וילך יעקב את מצא ולא גיתו אל לגן א3«י
 שב וכאשר נו׳ אקריו וירז נו׳ לאביו יעקב ברת כי לו וrויע גהס
 אביחרף ועתו שנה י״ז בן בנו בעור את וישלח וימהר לארצו לבן
 הדרר ויעברו וילכו וימהרו אנשים עשרה ועמהס נתור בן עו־ן בן

 לו ויאמרו לעשו ויבאו שעיר ארצה אתר בדרך ויבאו יעקב לפני
 אשר השמעת לאמור בתואל בן לבן אמך ואתי וקרובך אחיך אמר כה

 והבאתי לקראתו ויצאתי וריק ערום אלי בא איזיךאשר יעקנ לי עשה
 אלקיס ויברך שפחותי וב״ בנותי ל לו ואתן ואכדלהו בכבוד לביתי
 כו״ הבrו כסף גס כו׳ ובקר צאן גס כו״ מאד ויפת לרגלי אותו

 יגק נחל נהר עזבתיהו הנה ועתה כו״ אלהי את ויגנוב כו׳ ויברח
 תאוה כאשר לו ועשית תמצאהו ושם לך אליו ללכת נפשך יש אס

 שנאתו ומכור יעקב על מאד לו ויחר וישמע לעשו ויגידו וילכו נפשך
 כל ויקכץ איש ס' ועבדיו בניו ויקח עשיו וימהר בו בערה וחמתו

 אותוויתלקס להכות וילך חרב כולסשלופי איש ש״מ ההורי שעיר בני
 הבכור בנו אליפז7ב ויתנס איש ס׳ ועבדיו בכיו את ויקת חלקים לז״

 מאת יצאו לבן ושלוחי צו״ שעיר בני ו״ ביד נתן חלקיס ששה ואת
 עשו כי לה ויגידו יעקב אס רבקה בית ויבאו כנען ארצה וילכו עשו
 מעבדי ותשלח רבקה ותמהר ♦ עמו איש ות׳ יעקב לקראת הולך
 היבק נתל מעבר הנחל בדרך ויגשהו יעקב לקראת איש ע״ב יצחק

 ויקרא זה אלהיס מאת לי לעמוד מחנה ראס כאשר יעקב ויאמר
 וישק אביו אנשי כל את יעקב ויכר מחניס ההוא המקום שם יעקב
̂ואל להס  אותנו שלחה אמך רבקה וכי שלום ויאמרו ואמו אביו על וי

 ובבואו תעשה מה ראה לקראתך יצא אחיך עשו כי שמעתי לאמור.
 ידך תמצא מאשר ברכה לו ותן קשות אליו תדבר אל לו עלירהתחנן ''י•

 אולי דבר ממנו תסתיר אל ואותותיך דבריך כל על ישאלך והיה כו׳ •
כו׳ הגודל אחיך הוא כי לגדלו הדבר עליך כי כו׳ אפו מחרון סוב
 צוה כאשר ויעש גחל בכי ויבך קולו וישא אמו דברי כשמוע ויהי
 ואל תחנונים אליו ולדבר וגו״ עשו אל מלאכים וישלח * אמו אותו

 וירימני שנה ך׳ זה גרתי לבן עס כי אבי ברכת לי עמדה כי תחשב
 עניי את ה׳ וירא קשה עבודה אותו ואעבוד כו״ משכורתי ויחליף
 שמעתי הלא ובוז בגאוה עשו ויען כו׳ לעשו ויגידו וילכו כו״ ועמלי

 העמיס ויעקבני כזאת עשה לי וגס כו' לבן אל יעקב עשה אשר
 דברי את ליעקב• ויגידו וישובו • לבבי עס כאשר לו ואעשה ואדום

 יעקב ויתפלל כו׳ ממנו להצילך ה״ אל והתפגל ראה ועתה כו״ עשו
 אליעזר בן דמשק ביד החצי ויתן מהנות לב׳ ויחץ * ע״ש ה׳ אל

 אליעזר בן אלינוס T3 נתן החצי ואת בניו עם למחנה אברהם עבד
 מלאכים ג' וישלח תפילתו ה״ וישמע כו״ בכיו עם למחנה אחיו

 חכביס אנשים כאלפים לעשו וידמו עשו לפני ויבאו מרום ממלאכי
 מחטת'לד'ראשים לד ויתחלקו מלחמה כלי וחגוריס סוסים על

 המהנה ותיץ ואנשיו עשו וימצאו א״ מחנה ותלך ואנשיו עשו בעיני
 מעליו ויפוצו בבהלה מהסוס עשו ויפול אותם ויבהילו עשו להראת

 יעקג עבד אנחנו הלא לאמור המלחמה אנשי ותצעקו אנשיו כל
 אדוני הלא עשו.אליהם ויאמר נגדנו לעמוד יוכל ומי אלהיס עבד

 היום לראותו 1ואל ראיתיו לא שנה ך״ וזה הוא אחי אדוניכם יעקב
 5יעק אמרתם לולא המלאכים ויענו • זה כמעשה כולכם לי ותעשו

 כעשה יעקבלא כעבו̂ו אולם ♦ איש ואנשיך ממך השארנו לא אחי
 שנייה מתנת באה • פרסה ואנשיו עשו כמהלך והנה • דבר לכס

 לו עשו אשר עשו וירא נו׳ וד* ג׳ מחנה וכן כו״ כנ״ל סס גס ויעשו
 שד>מחנות השג ני אחיו יעקב מפני מאד וירא הנ״לנכ״ל מחמת ד'

 מצאן ויבתר בבוקר יעקב ויקס נו׳ הס יעקב עבד פגע אשר הנ״ל
 לעשרה הכל וישם נ׳ הבקר ומן וחמורים'ל״ל ומגחליס צאן ת׳׳ח

 בחצי ויקס ♦ מזה זה הרחיקו ויצום עבדיו י״ במ ויתנם עדרים
 ♦ עמו ויאבק איש ויפגשהו לבדו ויותר לו אשר נל ויעבור הלילה
 היום (אותו ♦ בחיי ( גל״א סלק שקורין עוף הוא בידו הבא מן ויקח

 בנף ויגע ^ןאל בו שלט לכן ט״ב היה יעקב עם המלאך שנתגשש
 כחצויג ויהי * מקובלים בשם ג' כ״ה וישלח פ' ברש״ל ס״ עיי׳ ידינו
 מריזוק בא עשו את >ךא11לפנ^ עברה והמנחה הולכין והמה היום
« ויחץ יעקג וימהר מאד יעקב ויירא  ואת ושפחותיו כשיו על1א
ת עבדיו ביד ויתנה בתיבה נתן דינה א ״ ה ע  עשו בעיני יע^נ חן ט׳

 ירד ני ופחדו יעקב יראת ותכול ואנשיו
 וישק יעקב על לרחמים עשו אמת
יעק! בנועם עשו בני ולאחיו עשו
 ויי לעשו נתן ובדולח וזהב נסף גס

ז' באו נשכר ני אתו שגאו לאנשי׳ וחצי׳

 ותהפך יעקב מפני ואנשיו
̂ז3 ואל'פז אנשיו כל גם  ן

 המנהס לעשו וימן ״
v>נ^Iלבכיו חציה ה 

כתן ובדולח חהצ !סף
 ביום הלך לו ויעקב^^אשר כו׳ שעירה עשו וילך כו' בכו לאליפז

מפורקן ימי^ שס וי« בגבולה כנען לרך קצה ההוא.עד

̂י סוכות ולמקנהו בית לו ויגן סכומה נסע דקעג  שהה (ררש
 א" 1ד״כ המחסין נתב * שכס עיר יעקב ויבא קדשים) י״ת

̂  בצאן עבד שכיס וששה שנה צ״א בן יעקב היה יוסף מנולד
 שהרש^ כמו וחצי שנה בסוכות נתעכב לשכם שבא עד ובדרך צ̂׳
 מיתיג׳ דהי ״ שניס י״ג בן לוי ואז לשכם גאו ליעקב צ״ע כ א

 ושנה ימים שס וישב שכס הוא שלם נאת ויבא משם ויסע
 * בשכס^ לא חדשים י״ה בסוכות ששהה דלאכפרש״י (נראה חדשים

* ולאה רחל ותצאון במחולות להול שכס עיר נשי יצאו ההיא נעת  עג
 נת דנה גס ויצאה העיר בנות בשמחת לראות שפתותיהן)

^ ויעגה אותה וישכב בחזקה ויקהה כו״ דנה את שכס וירא כז' ^ א  ד
מי שכס מבית דנה את להוציא מעבדו ב׳ יעקב וישלח כי מאד ע ר  דג

 את לשמור עבדיו מבנות נערות ב׳ יעקב וישלח וכו״ מדתה
 מ חדקס בן חמור אל מריעו אנשים ג״ שלח ושכם אתה ולשבת

 האץ החור ויאחר לאשה זאת הנערה את לי קח לאמור אביו
 ויאחר מעמך לא אשד עברית אשה תקת אשר אשה עמך
 וטדס מס יעקב את לדני וילך ט3 כדבר ויעש י בעיני ישרה

̂  3יעת מי שמעו וכאשר מהשדה באו יעקב בני י יעקב אל
̂  לאיש מות משמו הלא אף קרי אביהם אל וידברו ויתעצבו זה

 שכס והכה ולנאף יגזול לבלתי ובניו נח את צוה ה כי ולביתו
 «זי? מות ומשפט • העיר אנשי מכל אליו דובר ואין אחומיט ונאף
אלא • יזיזאו מה העיר אנשי יי״ת ומה ( ולשכס העיר
° י י־״יי ״א • ל״״י" ״ ״ UncP 4 מי ליעיזי י . חהר מאד עלי הר» וימי שנס w וינא מ׳ מתנם ננשו % 
-6 נסתי יו אלינו מימס אשי כל נמימה ולוי שמעון דען
נונל M ני ״״־ ״ ״ל איי״ ׳י׳■ ״,״״
»״ ל״עז«יאמ?לילה »לייי יליי 1’'״״״ »יניי גלמי %  ולנ
,^-1X מנס י!מוי געיט וייעג • ועייו שנס אל לעשות מה ̂ריזח ויהי ס גב נכו nnnf 1< יטיזד דיי וידדרו ד ת

כואבים® בהיותם והיה כו' זכר כל להמול להם לאמור נכונה
רו׳ זרר כל להם והרעו ובוטח שוקט על עליהם בתרביט JyרPVV ר ^

 ויינתו יצחק אדט לפט מרינס כל הגדנו
 1א^ 4מ לא אשי איש איש נל אלהיט מאס אניו אניהם צוס כס

ת ת S וישטמוכט®■ ממתית ייהי ־ נו׳ מוול מגנותיו לקתת י b! 
״ מי אל ייקיאו ״יי״ אי״י וחמויאנעויתנצולל ס ת מי ממ ״ ^ י א

קמור אני כיו 1י :לב״״״או״יזיזס
 דיס ו™ מלו ולא יממיי שכס שמעו,אל לא אחיו וששת

 אמ^תם הרניאיס כי מלו f אשי קטניס ילויס ת׳ וימצאו ערנ3
 את? וששת הוקס עליהם וידלט למולם להניאם ושכם המוי וישלתו

 1א< גם ותמוי שנם את גס להמית וינקשו להרגם וינקשו בתימתם
ה  אתיכסהככעכימ נבטת האין עשיתם אשר המעשה מס ויאמרו דנ
 תמול ידעמס לא אשר העברים ממות לכס תקחז כי אשה

 ואנה ס׳ הכנעטס לאחיכם הזה בדבר ותענו תשעו ומה כר
ס אחינו כל ואספנו והלכנו למחר אנחנו הנה נו׳ חרפתכם מ  ̂ הנ

 ® אר וכל וחמוד שגס כשמוע ויהי • שרע נשאיר ולא אתכם ונכה
̂ל וינחייי מאד ויפתדו ויראו דבריהם את העיר  עשו אשר לל י
 אלי^ דברתם אשר ואחיו אביהם הדקס את אביו וחמור שכס דענו
 אד זאת עשינו העברים מאהבת כי תאחרו אל עתה • היא נכונה

 ועשינו גתס אודות דברינו לעשות וחפצם לגס היה לא ני ראינו כי
 זעשער חפציט נמצא כאשר והיה מהם מבוקשינו נמצא עד זאת
 אש,- עד והתמהמהו חנו ועתה אעינו תאמרו אשר הדבר את להם

 P5 ודנה ״ ו־לבצכס לבטנו עם אשר להם ועשינו בשרינו ירפא
 אביה שלח אשר א' נערה ותשלח ותמהר אלה דברים שמעה יעקב

 . בניו ואל ליעקב רבריהם כל ותגע והלך שכס בבית לשמרה
 בעיף ישאר לא מחר כעת ני ה׳ חי ולוי שמעון וישבעו המה וימלאו

 עי,# ( שכיס י״ג בני ולוי ש?געון (והיו • עשו וכן ופלוט ריר6
: לוי)‘ע׳יל בחיי

ת ג״אר״ו ג י ר וש^ • יייי ש^̂י נראה שכס ה
ונהי איש ימט לא אשר נשים פ״ה יעקב בכי

 לעבדי לקחו איש ומ״ו לאשה שמעון דקהה ויפ״מ' יפ״ת קטנה נערה
 ״ מצרים מארץ יעקב גני צאת עד ולבניהם להם לשפחות והנשים

 וישלת פ״ י״ר כתג * שרם או'״ ט׳ בת היתה שכס במעשה דנה
וד״י ש״ק ״p בשם רע*א לס״ג )f4 ה ) שם מצאתי צ* מ^ה דנ

ליעקב



m הדורות* סדרm הדורות סדר m ין

א (הוא ל־־גחנ  ר״ה) נ״א (הוא לשנס גתענרה ז׳ נת קצ׳ק) נ׳
 דנה היתה שניס שש כת סוהרים מס' וכסוף ״ אסנת ילדה ל וכת

 שאול וילדה לשמעון נשאת ל כת • משנס אסנת את כשהולידה
 יעקב וכשמת ל״ע ן3 היה ויוסף למצרים ירדה ל כת הכנענית גן
 ל כדעת דלא וזה ( כ׳׳ז כת ודינה נ״ו כן יוסף היה רנ״ה) כ״א (

 שכה ס'^ כת היתה לאיוכ נשאה שנים V יעקכ מיתות ואהר )רכה
 שמעון שכס לז׳ כשאת דכה • כ״ה נהר ל מעין כחלל • ע׳׳ש
 סע״ג דה״ע וישלה וכל * ננלדודטורכוסרוהסר״ע (כנ״ל) איוכ

 לקחה שכס הריכת ואחר איוכ אשת היתה כשכס דכה כשנלקחה
 * כ׳ ד״צ שם וכל • כנען כארץ למצרים ירידתן קודס שמעון
ל ו לכנען שנלקחה דנה כן כנענית כן ושאול  ♦ ) קצ״ח ״א3 ל
ה שני כנימן וכעיר  • תאומתו שהיתה זכולן נשאה כקלט טרף ל

ל  שכס * ע״ש יוקרת יוסי דר׳ כחמור תיקונה * קלח כ״א ל
 עכ״א דנה גלגול וכזכי וכזמרי תרע׳׳ו (עכ״א דגדעון כשור נתגלגל
 ויתמה יעקכ כני עשו אשר את תנוח מלך 3לטו ויוגד • תלת^

 עס להלחם נלכה עמו אל ויאמר כזה לעשות יוכלו אסיס ל איך
 לא יועציו כל אליו ויאמרו כן׳ עשו כאשר להס ונעשה הענטס

 ונכה ועזרוני עלו ה^צוורי מלכי כל אל וישלח כו' אלה לעגריס הוכל
 ומחנותס האמורי מלכי ז׳ ויתקגצו כו׳ ונשמידם ונניו יעקכ את

 שמעון על ויצעק יעקכ וישמע * 3חר שולף איש אלהיס כעשרת
 י/נשי את הרגו התנס יהודה ויען כו״ עשיתם אשר המעשה תה ולוי

 עיר את כידינו נתן אשר אלהינו הלא תירא למה ועתה כו׳ שכס
 יהודה ויאמר כו׳ הכנעני מלכי כל גס כידינו יתן הלא ♦ שכס

 גדולים ויחגרו מלחמתו כלי איש חכרו אתנו ה׳ כי התחזקו לאחיו
 אשרעס יצחק עכד כל וגס יעקכ עכדי וכל 3יעק כני זקטניסי״א

 ועכדיהס 3יעק כני ויהיו מלחמה כלי מלוכשיס נולס כאו כחכרון יצחק
 אכיהס יצחק אל שלחו יעקכ וכני עמהס הלך יעקכ וגס איש קו״כ

 כו״ אלהינו ה׳ אל כעדנו נא התכלל לאמוד הארכע קרית תכרונה
 זרעך ארנה אכי את הכטחת אתה אלהיס ה' ויאמר יצתק דתכלל

 כאו האמורי מלכי וכל כו׳ יעקכ גס ויתפלל כלכתס ויהי • כו'
 מהס כ׳ כאמרס יריאיס עודס כי לעשות מה להתייען כשדה זיתיצכו
 המלכיס יועצי כלג ויראה גדול פחד ה' ויתן שכסכ^ עיר כל המיתו
 תכונה ככס אין אס אתס הכסילים דאמח * כקרנס לככס רמס

p הלאה׳ היוס כמותכלכס חפצתס למה העכריס עם תלחמו כי p 
 נמרוד שהשליכו מהאש גס נמרוד rn אכרהס את הציל הוא גהס
p ה׳ כי אתיו ככן כנגעס עילס מלט ה׳ המית זהוא p והס כהס 
 עולה להעלותו ידדו כנו לקח אלהיהס את כאהכתס כי כל חפצו

 ולאכימלך לפרעה ה׳ עשה ואשר כו׳ צרה מכל זרעו להציל ה׳ והנטיחו
 להרגו עמו איש ות׳ עשו ככוא עשה ואשר כו׳ אכרהס אשת נלקחס

 • לעירו איש וישוכו המלכיס כעיני היועצים של דגריס וייטנו ־ נו׳
 המלכים נאו לא ט ויראו העו־כ עד שיאוו הר נגד עמדו יעקכ ונכי

 ה נראה ההיא בעת • מקוחס אל יעקכ כני וישוכו לקרחהס
 אותך המציל לאל מזכת ועשה אל ביתי עלה קוס לאמור יעקב אל

: צרה מכל
ב נ״אר׳׳ז ק ע י  בית בעלותו ר״ז) כ״א (הוא שניס לש גן ו

 חדשיס ששה ימיס שס וישב מזנח ויכן כלוז אל י
 ק׳׳ד כן כתב א׳ די׳*א ובש״ק צ״ט בן אכיו אל כא כתב ונצ״ד ( סה״י
 היתה אשר רבקה מינקת עון נת דבירה והמת ההיא כעת • שעות

 • שס אשר האלון תחת אל לבית מתחת אותה יעקב ויקבר יעקב עס
 קרית היא בחנרון ההיא כעת מתה יעהב אס בתואל כת רנקה גס

 מאד ויבך אמו מתה כי יעקכ וישמע מכפלה במערת ותקבר כארכע
 שס ויקרא האלון תחת מניקתה ודבורה היא גדול מספד לה ויעש

 הארמי לכן • שניס קנ״ט גן יצחק והיה • ככות אלון המקוס
 היה אשר הכרית עכר אשר על אלהיס נגפו ט ההס כימים מת

̂ , ״ ליעקג בינו
י ר״ה ג״א ח י  ה׳ אליו וירא ר״ח) ב״א הוא ( שכה ק׳ בן יעקצ ו

 אשת ורחל ״ ישראל שמו ויקרא אותו ויברך
 מבית ההיא כעת לו אשר וכל יעקב ויסע ההס כימים הרה יעקב

 אפרתה לבא ארק כברת עוד ויהי הברוכה אכיו יצחק אל אל
 מיל כי מיל כמו כברת ישמעאל כלשון פל׳׳ד אנות מעשה מ״ה כתב (

 ♦ שניס מ״ה בת ותמת בלדתה ותקש כן רחל ותלד כברת) הוא
 כנימן כנו שס ויקרא חצבה ויצב לחס כבית אפרת בדרך יעקג ויקברה

איז ני  חן קברה על יפה ובנין דרכים פרשת (על • כולד הימין נ
̂ן רחב ואכן אכניס י״א  זה ואבן א׳ אגן ונעשו אכניס י״ב שהיו עליר

 עעודים וד׳ כנימן מסעות כתב * גא׳׳י אח^כ בעצמו אבינו יעקב הניח
כל מכסה קרוט שילכו שקורין צג מונח העמודים ועל הקכר סנע

: האבנים על שמותם כותכין דרכים ועוכרי הקבר
? ט י נ שחיקט״ו״ כתג כחייוכמ״י שכיס וחיק״ט חשון נולדי״א ב
 3וכת * שניס קי׳״א חי כתבו זש״ק וכסע״ז י שנים ״

 טעות וזה שניס ך״ו כתג וש״ק ־ שכיס ט״ו לוי לכני שמת גסע״ז
 ש״ו ג״א הוא קויס ך״ו לדעתו חת כנימן א״כ של״ג כ״א חת דליי
 יעקג שהיה קצ״ה כ״א נולד א״כ שניס קי״א לדעתו היו חייו ויחי

 כולד ויוסף ליעקב צ״א נולד יוסף דהא מוחלט שקר וזה שניס פ״ז בן
 שחת סע״ז לגי' אכן ע״ל כנימן קודס שנים משמכה כחות לא ע!כ״פ
 ימי קי״א וכשתקח שי״ז ב״א כניתן מיתות יהי׳ שניס ט״ו לוי ^פני
 היו חייה רחל כי לזה ראיה סחו ויש ♦ ר״ו כ״א נולד א״כ חייו

 כולד ואז ר״ו כ״א מהה ח״כ יעקב כשנשאה היתה שנים ך׳'כ וכת
 אך בצחצוס ידענו לא כניתן לידת זמן כתב כצ״ד אגל * גנימן
 שכת והוי דינה מעשה אחר תכף שנולד מקראית פשוטי לפי נראה

 רכקה חתה דאז בכות אלון ויקרא רשי׳ מ״׳ש <ולפי • ר״ת או ר״ז ^
 פ״ת כ״א רכקה את נשא ויצחק מה זמן כניתן לידת קודס והיה

 היו חייה ימי ולספרי ע״ד כ״א נולדה א״כ שנים י׳׳ד כת כשהיתה
 לדעת ארן * ר׳׳ז לידתו הרי ר״ז הרי וקל״ג ע״ד צירף שניס קל״ג

 נולדה א״כ כ״ח כ״א שהיה יצחק כשנשאה ג׳ בת רכקה היחה 1ס^
 חתה א״כ ר״ו הוא קכ״א כ״ה צירף קכ״א חייה כנ״י ולדעת כ״ה
 נולד דגרו וישר הנ״ל הישר מס׳ אכן • כנילון נולד זמן ובאותו ר״ו

 ק׳ נולד כרמן רע"כ ד״ט כש״ק וראיתי ר״ח הוא ליעקב ק׳ בנימן
 הכניס לחס כס׳ ״ פי׳^דרנ״טסע״ד פ״כשא כרכה ונ״ה • ליעקג

 אמרת והא א״ל עמו איש ויאכק מקץ כפי נש״ר 3כת סקצ״ח כי׳׳ד
 שעדיין אעפ״י אפריש מיד כני תריסר לך אית והא דלך כל לעשרא

 י״ג היתה ממנו מעוכרת שהיתה בניחן עס כניס י״א רק לו היו לא
 שנה ממנו מעוכרת היתה לפ״ז יונתן תרגוס וכ״כ הכטן מן דמונין
 תמן ואתעכב סוכתה נסע ויעקב כתג התרגום כי עכ״פ ומחצה

 לכית נסע ומשס דינה את עינו ושס לשכס נסע וחשס חודש י״ב
 וכ׳״כ ״ ע״ש וצ״ע כניחן נולד הארץ ככרת כעוד משס וכנסעו אל

 עוכר אתה מדוע וט׳ המלך עבדי ויאמרו פ׳3 כאסתר שני כתרגום
 עשו קדס סגידיעקג דכנימןדכד מזרעי אנא אחר וגו׳ המלך מצות
 עד אימיה במעי עלמא קייס יתיה נטר טין ילוד היה לא כנימן
 • בתחומיה שכינתיה ותשרי כארעי׳ כה״מ ויתכגיה לא״י דסקנון עידן

 ס״ל לא א״כ י בא׳ ונולד לכן בכית מחנו נתעברה כניחן ויחי כזוהר
 כניתן • אמו כמעי דאשתהי הנ״ל כתרטס ס״ל או כדרך דאשתהי

 וכתרגום כחיי דס לעצור וסגולתו לכנימן ישפה * שמות מגיד כתר•
 פנטס ממדינת שכא נ״ל מתורגמן אפנטורכתב גליףעל בניחו ש״ה

 כתבהכקיי • חכ״י שס אליסף כערגי ונק׳ * תרגוסעלשנער
 כטומאה והנושאס טהור הוא כשהנושאס תפעל האכניס שסגולת
 מעשה מי׳ה 3כת • לסגולתס יחזרו יטהר ואס יחלישס או יכטלס
 כצ״ל וה״ק שנה רק תכנימן גדול היה יוסף גס׳ ̂וכ״צ פכ״ה אכות
̂ןךא הנא וישב ר״פ  עבדתיך ככיתך שכה ך׳ לי ויצא'זה כפ׳ מלא מ

 יוסף משנולד היה הצאן ושכר בצאנך שנים דעש בנותיך כ״ב י״דשכה
 כדרך 3יעק שהיה שנים ׳3ו וגו׳ יוסף את רחל ילדה כאשר ויהי ש"נ

 יוסף הי' ׳ ככ״ל אל מכית צאתו אחר נולן׳ וכנימן לכן מבית כשוכו
 שחות זילקט • ע״ש הרא״מ וכ״כ שניס ח׳ עכ״פ מכנימן גדול

 ונשתיירו שבט שוס נולד לא ) ובאייר כאדר כתב ובחיי ( ושבט כאייר
 וע״ק נולדו לא ואדר בתמוז גס דהא ז״ר ועיי׳ • ומנשה לאפרים

 להגיהה ואפשר יוסף למת קחשיב לא ועוד כשבע כילד אשר דהא
 ת״נ • כאדר אשר * יוסף ע׳״ל הכחיי וכ״ה • בתמוז כולד יוסף

 או אפריס נולד וכו מכרשיס מקצת כדעת שכע ראשון לאדר דקרא
 כא̂ר אהלו את יעקב ויתן רחל מות אחרי ויהי * ענ״ל מנשה
 נחמתו ויקס חמה וימלא אחו לאה אל ראובן ויקנא שפחתה כלהה
 ככורה חלק ראוכן מכני הוסרה ההיא בעת משס אביו משכב וינתק

 • ללוי וכהונה ליהודה ומלכות ליוסף הבכורה ותנתן והכהונה ומלכות
 עס וישב בחברון אשר ארבע קרית מחרא ויכואן ובניו יעקב ויסע
 שנים ק״נ כן לבן מבית יצא יעקכ כתג די״א וכש״ק * אביו יצחק

 שנה שס ועמד לסוכות וגא ) ר״ה נ״א הוא ״ צ׳׳ז צ״ל (
 מתה ושם חדשים ד׳ אל וכגית * קלשיס ו' שס ועמד לשכם מ:לך

 חלל וראוגן כנימן ונולד משס ויסנג ישראל כשס נתגרך ושם דכורה
 גן אגיו אל ויכא חדשים כ׳ כמו הדרך. נזה ואיחר אביו יצועי
 שנה ך״ב אגיו ושיחס • שנים 1ן«צ״צ3 וצ״ל לטעותו (אזל שנים

 מ״ת ״א3 נולד מצחק חשבון ולכי * ״•7מ״א, וישלח י כמ (וכ״ה
 והיהיעקכ ליצחק ס׳ נולד ויעקב רכ״ח כ״א מת א״כ שנה ק״פ והי

 את שימש לא א״כ קנ״ט כן היה ויצחק שנים צ״ט בן לאביו כבואו
שכיס ק׳ בן יעקב היה סה״י ולדעת • ז״ר עיי׳ שנים ך״א רק אכיו

TP* ככואו
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/ לאלו ננואו  ן3 יוסף ונהיות * שכה ך* די! אלו את שיתן! א

̂ז  *י קצ״ב נ״א ע״ל כן דאין ז״ד עיי״ נח״י (וכ״ה לאה מתה י
 יעושתחנע נכי ה״יp3ונד״הו וישלח מכורשיסנל עשו תולדות אלה

 מנצר תימן קרח נכי • קכז פיכן אלה יעלס נכי * יתת עלוה
 היא אחותס ותמנע ותימן חורי לוטן נכי ויהיו * עירס מגדיאל
 ותהי ותלך אליה שמעו ולא נניו ואל יעקג אל נאה אשר התכע
 נאתון נתקנה תמנע ♦ עמלק את לו ותלד עשו נן לאליפז פילגש
 לדנקנזרעאנרהס שהיתה״מתאוית על המלאך לראות וזכתה דנלעס

 נדלילה היה שנה קדושה ניצוץ ♦ ג״נ ♦ וישלה פ* ונרש״י מ' עיי׳
 היום ויהי נמדגר היימיס מצא אשר ענה הוא * תתי״א עב^א
 העמיס מדנר נגד סוף יס שפת על א׳ מדנר אל אניו חמורי דוליך
 החמורים על ותנח היס מענר נאה מאד חזקה סערה רוח והנה

 חיות ק׳*ך כמו המדנר מן היס מענר יצאו כן ואחרי כולס ויעמדו
 ההמה והחיות החמורים מקוס אל וינואו מאד ׳ונוראות גדולות
 ומהם מניס כדמות למעלה ומחציס אדס נני כתואר ולמעה חחציס
 כזנב לארץ ומעה כתפיהם מבין אחוריהן זנבות ולהן קיפד ממות

 כולם ויוליכם ההם החמורים על וירכבו ויעלו החיות ויבאו הדוכיפת
 חן ותנרחה בזנבה והכהו ענה לפני נגשת מהחיות וא׳ להס וילכו

 ערים והציף יון היס עלה ליעהב ק״ג הוא רי״א ב״א ♦ ההוא המקום
• ח״ב צ׳ד יון בארץ 3ר ועס גדולות

ארי/ ה ל׳׳ נ ש  שנת הוא לב״ע) רי״ג ב״א (הוא ליעקב ק״ה ב
 נ^ואסJכנע בארץ ובניו יעקב לשנת התשיעית

 הלא ד ר נ״א לאביו דנא חזה דנראה מכוון (אין ♦ אלס מפדן
 שנים וב' ע״ל) ר״ה נ״א לנן חנית שיצא ה״ לו דכראה כתב סה״י

̂יס ואולי ר״ז לאביו נא א״כ לאביו בואו קודם נדרך התעכב  הוא ע
 למקניהם חרעהעוב שס כי לשכם מחברון ובניו יעקב ויסע וצ׳יע)

 נחלקת יעקב וישב ואשה איש מאות כשלש ה3 והיו שכס נבנתה ני
 הכות ערס ארס מפדן בבואו שכס בן מחמור יעקב קנה אשר השדה

 אשר והאמורי כנען מלכי כל וישמעו • העיר את ולוי שמעון
 מלך אילון אל הפות מלך ישוב וישלח ויתקבצו שכס עיר סביבות

 סרטון מלך וסוסי פרעתוןחלך־הסד ואל שילה מלך איהורי ואל געש
 יעקב את ובכה ועזרוכי עלו מחכימה מלך ושכיר חורין בית מלך ולבן

 תפוח נגד הים שפת על אשר כחול רב עם ויתקבצו ובניו העברי
 צאו ליעקב^לאמור ויסלחו 3יעק על מחנות לז׳ חלקים לז' ליתהלקו

 גני י* וימהרו מאד אפס ויחר שכס נקמת וצנקמה אלינו
 לקראת וילכו מלחמה כלי מלובשים מעבדיהם איש ק״ב ועמהס!
 יעקב כפלות ויהי • עש״ב ה׳ אל בניו בעד יעקב ויתפלל המלכיס
 המלכים ויתנהלו השמש ותחשך ממקומה הארץ ותרעש ה׳ אל להתפלל

 עצום וסוס רכב קול אותם ה׳ השמיע כי גדולה מהומה בתס ותנא
 להם ותוסף יעקב בני המלכים כראות ויהג יעקב בכי את כבד ומחנה
 בגי ויגשו לכו חרפה אמרו אך הלחם לבלתי לשוב ויאמרו בלגס יראה
 אנשים וי״ יהודה וירץ כו״ ה״ אל ויקראו רב עם כי ויראו יעקב

 רבים חיציס ויורה לקראתו יצא וחילו תפוח מלך וישוב עמו מעבדיו
 • אנשיו על ירה אשר החיציס :לf וישוב ישוב יד ה' ויקשר יהודה על

 כשלשים שניהם בין מרחק היה אך יהודה לפני קרב ישוב זאת ובכל
 אמות ׳ז קע סהן ריס חלקי שני ע״ד ד׳׳מ וישלח פ׳ ובמ״י • אמה

 שליש) של ושליש שלישים וב׳ אחות קע״ד הוא כי דק (לא ושליש
 ט״ י (ובח שקלים כששים משקלה אדמה מן גדולה אבן יהודה וישא

 ונפלאות נוראות דנ״גמהמלחמות עד מדףמ״ז עיי׳סה״י סלעים)
 וכל וחזקות נוראות מקומות והחריבו והחיילות המלכים כל והרגי
 נפלו ולא הסיפר יאריך • הים שפת על אשר כחול והשלל השביה
 ך״א האמורי מלכי כל ויתקבצו נו׳ אנשים ג׳ כ״א יעקב מעבדי
 וישבע עשה וכן ברית להם שיכרות יעקב לפני וישתחוו ויבאו מלכיה

 והלאה ההוא חיום למס יעקב בני וישימם ליעקב נשבעו 0וה להם
 כל להשיב מיעקב ובקשו מתכות ונתנו ארצה אפים ליעקב וישתחוו
 עוד וישתחוו יעקב בכי עשו וכן והשלל האמורי ערי מ״ז השביה

 ויהי ההם בימים רבות מנחות עליהם ויביאו יע^ב בני אל המלכים
 םה׳׳י לנהלה ארץ;כען בנ״י נא עד ביניהם והלאה ההוא מיום מלום

 בשכם שהרגו שנים ז׳ לאחר ד׳ בת״ידמ״ד וע״ש מאד קיצר (ובמ״י
 ויוסף ר״ו) היוב״א שכס והריגת נראה א״כ הנ״ל המלכים באו

 השנה לתקופת ויהי ״ מ״ל במלחמות היו לא קערם ובנימןעודס
 צאנם אך שס וישבו יצחקלןביהס אל הברוכה משנס יעקב בכי ויסעו

 ושמן שוב מרעה מ יום יונ! בשכם רועים להס אשר וכל וצקרם
• חברון בעמק ביתם זכל ובכיו יעקב וישב ̂ היה .

ה רי״ד א  בשכם לב״ע) רי׳׳ד ב״א יעקב(הוא לחי מתהק׳״ו ל
(א״כשנה כ״א אדם־נא מפדן יעקב לבא עשירית

 המרסלא במערת וגניו יעקב וי־קבדה בתגרון קש׳״ג) ב״א נולדה לפ״ז
" בן יוסף שהיה בפרק כתב א״ די״א (ובש״ק וישב) ר״פ (סה״י  rי

חעו- חדשים ו״ ותוך מעשו יעקב־ ונפרד שנה מ׳׳ד בת לאה מתה  נ
̂׳ז בן סע״ד דמ״א וישלח פ׳ ובמ״״י • ענ״ל יוסף  בר יוקף נמכר י

מי בלידת מתה דרחל וצ״לחתהלאה ע״ס רחל(ודאי מתה בפרק  מי
 שכיס *3 עכ״פ מתה סה״י ולפי ) שכיס ח״ בן ל׳א יוסף היה לא דאז

א דמ״א וישלח ובמ״י הנ״ל נח״י ובז״ר קצ״ב ב״א עיי׳ • מכ״י קודם ע״  ס
ב והלחם גמל בחיל עשו בא לאה על אבל יעקב כשהיה וע״ב ק ע  י
 יעקב ע״י הפעם באותו עשו ונהרג כמכר כבר יוסף ני בכיו מ״א

ס באותו נהרג דעשו למ״ד וכתבז״ר המלחמה) תוקף (עש״ב ע  פ
 אותר ויקברו כתיב שהרי החכירה אתר שנים י״ב חן יותר היה א״כ
 המכירה אחר שנים י״ב שהוא רכ״ת ב״א מת ויצחק בכיו ־ויעקב עשו

 סע׳״ד דמ״א שס חח״ש נסתר הוא הנ״ל מ״י דברי ובל״ז - עצ״ל
 לפי ועוד • שנים י״ז גן כשהיה יוסף שנמכר בפרק חתה דלאה

 לאה נאואי אחר שהיה יצחק מיתות אחר מתה דלאה ז״ר
 יותר חייה ימי ליעקגא״כיהיו ך״בנשאה ובת שנים יותרמצ״ו קצ״ב

; לן שסובר מי נמצא דלא שנים מנ״ה
D יט״י ״א3 T p אינו דזה ב׳׳אשס״ח (וע״ל רט״ו ״א3 נולד 

■ : גמור וטעות ״
 ויהללס אותם וישבח וגדולתם אדו גבורה את יוסף דרא נ״אלי״ו

 עליהס בנכסי ויתנשא עליהם נפשו את גדול אך
 ויתנשא עוד ויוסף אותו באהבתו פסים כתונת אביו לו ויעש
א ( דינתס ויגא אהיו ״׳׳ נ ;t גן מסף היה t’N ליעקנ <ח סנה i 

עד תוע ידוע לאנרהס סנאחר חמי• ג ג דצ ד 55 וישג מ נ (
יד3% וי־תב ״ על׳ל ״גיי״י

נקרא שאז שכיס ט״ תחשב לא אס במלואה שמעת^שחשבון ז״ל חשה

 אברהס זרע א״כ ♦ זרעך יהיה כי'גר הקב״ה ואמר ביבמות
 ע״»5 ואי׳ גרים יהיו להזריע ראוי שהיה ט׳ בן משהיה להתחיל ראוי

ה גר כי ופך׳׳ז פ״ו ח״ג מאכ״ח  שמזר״ הקלה רחזלו זרעך יד
 חיצר,- הנולדים זרעך וגס במצרים מתוקן והיה הגרים נולדו אברהם

 מא)^ (ר״ל יוסף שנמכר עד לאברהם ט״ א״ג ע״ש בגלות יהי״
 למפרע לקיים ימל היה ואן רנ״ט עולה ) רט׳׳ז ב״א עד תתקנ״ז

 ״ עכ״ל גרים יתיה להזריע ראוי שהיה הזרע שמן זרעך יהיה גר כי
̂יו וישב ר״״פ לראב׳״ח א״׳ש ועיי״  שכיס י׳״ז P ויה' ׳ החנז
 ויגד • עליהם להתנשא ויאמר אחיו על נפשו את גדל עודנו והוא
 ויראר אותו ויברך יעקב וינשקו לאניו ויגיד ויבא חלומו את ליזם
 וילכו היום ויהי * כו' חלום עוד ויספר כו׳ וישנאו בו ויקנאו אתיו
 ההס בימים בשכם רועים עודס כי אביהם צאן לרעות יעקב בכי

 יעקב ויאחר • באו ולא המקנה כל האסף עת ויעבור ויתמהמו
 בואם התאחר ע״״פ בס להלחם שכס אנשי עליהם־ יקומו פן בלבו

 וידיקו אחיו b כאשר.בא ויהי רו׳ הס איפה לראות יוסף את וישלה
 ועקרביס נהשיס לבור וישליכו ההסיס ויהשיעו-סתונת לארץ ויכוהו בו

 בקירור! ועקרבים הנחשים ה׳ ויסתר גדול בקול וצעק יוסף ויירא
 עשית«• מה אחיו אל הבור מתוך יוסף ויקרא ליוסף הריעו ולא הבור
 ובשרכס עצמכם אנכי הלא ה״ מפני תראו לא לחה חטאתי ומה לכס

 ראובן יהודה ויאחר אבינו לפני פניכם השאו ואיך אבי אגינס ויעקב
 אברהם בני הלא לכס חטאתי ואס ממחשכיס שאוני אחיי לוי שמעון
 וצמא יאכילהו רעב אס ירחמו יתום ראו אשר אהס יעקב יצחק

 ובונה צועק ויהי אזנס הטו ולא שמעו ולא • יכסהו וערום ישקוהו
 אחיו ויתרחקו * אחיי לי עשו אשר היום אבי וייע יתן מי בבור

 וישבו קשת מטהוי בכדי ובכייתו צעקתו ישמעו לא למען הבור מן
 עיניהם וישאו אביג אל להשיבו אס להמיתו אס ויתייעצו לאכול
 כהרוג כי בציגג מה יהודה ויאמר מרחוק באה ישמעאלים ארחת ויראו

 וייטב לישחעליס נמכרנו עתה מעמנו אלהיס ידרשהו פן אהיט את
 ויעברס הישמעאלים נגדם באה במרס חדבייס הס ויהי בעיכיהס

 אשר הגור ויראו למיס ויצמאו סוהריס מדינים אנשיס ז' מאצלם
 חים לשתות הבור אל המדיניס וירוצו עוף כל עליו והנה שס מסף .

 יפ"פ נער והכה ובוכה צועק יוסף קול את וישמעו הבור אל ויבאו
 הבור מן ויח^הי ידס את ויתנו בבור שמך מי ויאמרו מאד ויפ״״ח
־י לדרכס וילכו  tהמדיני ביד יוסף את אתיו ויראו אחיו מאצל ויע̂י

 הלא מאתנו עבדינו לקהת /ה דבר תעשו למה ם י א אחיו ויאמרו
 ויענו ♦ לנו תנו ועתה בנו מרד כי בבור הזה הנער שמנו אנחנו

ד'• כולכם אתם אולי לכס ישרת הזה או עבדיכס הזה החדייניס ענ
לו
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 לנר תנו יעקב ראחרו מכוס תדכרו למה ויה*׳מ יה״ת כי לז
 וישליכו המדיינים עליהם ויצעקו חלב לפי כולכם תמותו ולחה דינו3ע

 וישלוף בארז וידלב שמעון יעקבויקס בבני להלתס ויבשו קרבוהיהם
 ותרעש לתרתוק ותשמע גדולה צעקה ויצעק החדייניס אל ויגש קרבו

 הלא שמעון להם ויאחר ויבהילו פניהם על המדיינים ויפלו הארץ
 ה' יעשה כה אחי עם האמורי ערי ואת שכם עיר כל החרבתי אני
 להלחם יוכלו לא כנען ומלכי אחיכם מדין אנשי כל אתכם באו אס
 וייראו ־ כו׳ השמים לעוף בשרכם אתן פן הנער את תכו ♦ גי

 הלא לאמור רכה בדברי ואימה בפחד ויגשו שמעון מפני המדיניס
 עתה ‘ באדונו ימרוד אשר בעבד תעשו תה בנס מרד הוא אמרתם

 כסף בך״ יוסף את וימכרו האחי# וישמעו כו״ לנו אותו מכרו
 • גלעדה לדרכם וילכו יוסף את המדייני״ ויקחו * אתם אין וראובן
 ויפ״׳ח יפ״׳ת הנער את קנו אשר על המדיינים וינחמנו הולכים והמה
 י בו ומתנו בידינו ונמצא ויבוקש עבריים מארן הוא גנוב׳ אולי

 אולי מהם א״ גבורת ר\וס ראינו כאשר וחזקים קשים אנשים ואולי
 ♦ מענו במחיר אומו מכרו ע׳״כ מארצו גכבוהו הקשה ובזרוע נכחם
 בני ראו אשר בתחלה הגאה הישמעאלים ארחת ויראו בדברם והכה
 לכי רעהו אל איש המדייניס ויאמרו המדייני״ לקראת באה יעקב

 וימכרו נתנצו אשר המעט נו וגקח הישמעאלים לארחת ונמכרו
 וישמע מצרימה ויוליכהו הגמלים על וירכגהו כסף ב״ך להישמעאליס

 כנען מארץ התרחק כי ויבכה יוסף ויצעק מצרימה הולכי״ כי יוסף
 ובכל ברגליו ויצך הגמל מעל ויורידהו א׳ איש אותו וירא מאד דבך
 הלחי על יוסף את ויכה אבי אבי ויאמר ובוכה צועק יוסף היה זאת

 נדרך ויענהו כולם ויכהו נפשו ממר ללכת יכול ולא לבכות ויוסף
 ויורד ועמלו יוסף עיני את ה״ וירא מהבכי יחרש למען אותו וTויפח

 מה ויאמרו מנהו כל יד ותיגש ובהלה חושך ההם האנשים על ס׳
 בעבור כי ידעו לא והס הזאת בדרך לכו אלהיס עשה אשר הזה מדבר
 ̂ רחל קבורת עם אשר ־אפרת מדרך ויעברו • להס קרא יוסף
 אמי ויאמר ובכה אחו קבר על ויפול יוסף וירן אמו קבר עד ויבא
 ואין לעבד נמכר איך בנך את וראה וקומי נא עורי יולדתנו אמי

 אתי לב את וראה צרתי על עמי ונכה בכך את וראה קומי מרחם
 מלחמותיו וערכי עמדי משכתיך והקיצה עורי אמי עורי האכזרי׳

 פעמים זה לעבד אותי וימכרו חכתונתי אותי שלחו איכה אתי נגד
 אחיי נגד מלחמותיך וערכי עורי מרקם ואין מאגי אותי ויכריתו

 אמי קומי ירשיע וחי במשפט אלהיס יצדיק מי את וראי אלהיס לפני
 הזה ביום עלי ולבו נפשו אינה אבי את וראה משכתיך והקיצה קומי
 ויצעק אלה כדגרים לדבר עוד ויוםף ״ לבו על ודבר וכחמהו עמדי
 אליו מדבר קול יוסף וישמע י לבו תמר כאגן וידום גדול בכי ומך

 בכי יוסף בגי בני ותחנה בכי ובקול מר בלב ויענהו לארץ מתחת
 ויצר בני צרתך ידעתי ♦ דמעתך ראיתי וצעקתך בנייתך קול שמעתי

 ה״ את חכה גני ועתה • יגוני על רב יגין לי ותוסף עליך לי
 לך בכי קום צרה מכל יצילך הוא עמך ה׳ כי תראי ואל לו והתחולל
 ויוסף מזה יוסף ותמה וידום כאלה לדבר ותוסף * תירא ואל מצרימה

 ויקללהו ויכהו משם וגרשהו עליו מהישמעאלים א׳ אף ויתר לבכות עוד
 יעשיר והוא אבי אל תשובני בעינינס חן אמצא אנשים אל יוסף ויאמר
 אביר יש ואים אביך אינה אתה עבד הלא ויעטהו • רג עושר את־ס

 לייסרו ויוסיפו אפס ויתר פעמים זה מהיר במעט לעבד תמכור לא
 ה' ויחשך וייסרם האנשים את ויך יוסף עוני את ה״ וירא גדול בכי ויבך

 האנשי״ ויבהילו חזק ורוח הארץ ותרעש ורעמי״ ברקים ויבריקו עליהם
 רעהו אל איש ויאמרו לארץ וירבצו ללכת יכלו לא והגמלים והבהמות

 * זה דבר לנו קרה כי וחגואתיט כשעכו מה אלהיסלט עשה זאת מה
 וימחול ונוצרו פניו את נא חלו הזה העבד עני מעלן אזי א״ ויען
 ויתפלל כן ויעש כו׳ להם למחול גו ויכצרו יוסף אל ויתחננו כו״ לני
 לדרכם וילכו הבהמות ויקומו הרוק ויעמוד כו״ ה׳ וישמע ה״ אל

 מס ועתה : הזאת הרעה לט היתה העני מאת כי ידענו ויאמר
 ויאתר הזה לעבד לעשות חה עוצה המות נפשותינו על להביא לנו

 וא• בו נתכנו אשר מחירו ולקחנו אשר.יאחר המקום אל להשיבו א״ ‘
 אנחנו אמר וא״ הדרה מעמנו הוא רח<ק אך העצה עובה אומר
 שימש יוסף * סה״י ״ רב במחיר שם ונמכרנו מצרימה היום גאים

 נראה וע״ל ( ר׳׳ז יצחק אל בא כי שטס ע״ שנמכר קודם יצחק את
 יוסף את יעקב בט חכרו וכאשר ״ שכיס ח״ רק הוי א״כ ר״ח שבא

 הבור אל שב וראובן ♦ מצאו ולא להביאן ויבקשו ויכחמו למדייכיס
 מת ויאחר עונה ואין יוסף יוסף ויקרא אביו אל להביאו להוציאו

 בגדו ויקרע מצאו ולא הבור תוך וירד המיתו נחש או מיראה יוסף
 הנס ראובן ויאמר יוסף דבר על עצבים אותם וימצא אחיו אל וילך י

^ן ויך עשינו וכזה כזה אחיו ויענו לאנינו נאמר מה בבור יוסף ׳

 להוריד עשיתם אשד המעשה מה ראובן ויאמר ♦ סמעשה לבטעל
 1הגי לבלתי אתיו את איש וישביעו כו״ שאולה ביגון אבינו שיבת

 עליו נילט ועמדנו אדס לאיזה או ולביתו לאניט יגיד ואש.״ ליעקב
 לאיז וישבו * הדבר ויסתירו מאחיו איש יעקב בכי ויראו ונהרגהו
 וקרעו הנתונות קחו יששכר ויאמר אביהם אל יאמרו מה להתייעץ

 כן ויעשו כו׳ אכלתהו רעה חיה ונאמר עיזיס שעיר ושחטו אותה
 פניו על ויפול הנתונות יעקב ויכיר כו״ נפתלי ביד הנתונות וישלחו
 בר יוסף נתונות ובבכי גדול בקול ויצעק ויקס כאבן וידום ארצה
 ואדמה בגדים קרועים אביהם אל ויבאו כו״ בניו אל עבדו ושלח הוא
 שמלותיו ויקרע גדול בקול ובוכה צועק אביהם וימצאו ראשם על

 צר בני יוסף עליך לי צר ויאחר קולו וישא ויספוד במתניו שק ושם
 מותי יתן מי מאד חותך לי מרה מה ועתה בחיים לי חתקת מה לי

 ממקומך עורה עורה נפשך ואיפה אתה אנה ייוסף בני בני תחתיך
 על הטזלות עיט דמעית וספור נא בא בני עליך צרתי וראה יובא
 אשר ביד בני יוסף נפלת איך ממני אפו וישוב ה׳ לפני והעליתם פכי
 מוסד הימת אויב מפות כי היום עד עולם היות מיום אדם נפל לא

 וראה נא עורה הזה דבר לך היה עונותי רוב על כי ידעתי אך אברי
 רוח׳וכפ^ וגס טפחתיך ולא גדלתיך לא ואף בכי צרתך עלי מרה מה

 עצמותיך בנה והוא אותך יצר אשר מאלהיס אס כי בך נתתי לא‘
 אלי אותך ויתן חיים נשמת באפך ויפת מלמעלה בשר עליהם ויתן
 לדבר עוד ויוסף * טוב אלהיס מעשה וכל ממני אותך לקח הוא

ט ויבך כאלה  אשר על יעקב בני וינחמו וידום לארץ ויכול גדול ג
 אותו וישם הארץ מעל ^ביו ראש יהודה ויקה • מאד ויבכו עשו
 אביו וראש מאד יהודה ויבך מלתייו אביו דמעית ויסד ברכיו בין
 ויסוביו לבכות ויוסיפו קולס יעקב גני רשאו כאבן ודומם ברכו על

 ♦ אביהם צרת ועל יוסף על גדול מספד ויספדו להתנחם וימאן לנחמו
 ממקום וילך ביתו וכל הוא גדול ויבךבני ליצחק-אבייעקב הדבר .ע1וי

 ויקס להתנחם וימאן יעקב את לנחם עמו ואנשיו בחברון שם שגר
 אולי השדה וצאו וקשתותיכס חרבותיכס קחו לבגיו ויאמר יעקב

 תמצאו ואשר החיות בעד נא ובקשו וקברתיהו גני גוויית תמצאו
 לכס והכין בעניי ה' יראה אולי אלי והבאתם ראשונה לקראתכם

 ומכס ובוכה צועק עודט ויעקב בכי נקמת ואפקוס גר טרף אשר
 א״ זאב לקראתם והנה המדברה וילכו כן בכיו ויעשו כף אל כף

 אל לב במר ויאמר עוד ויצעק יעקב ויקת לאביהם ויניאו ויתפשהו
 וחצרתי הארץ חאלהי יראת לא ואיך בכי יוסף את ממעאכצית החיה

 פי את ה׳ ויפתח פו׳ בכפו חמס לא על חנם ואכלתו בר יוסף על
 בראוני אשר אלטס הי ותען בדבריה יעקב את נחס בעבור התיה

 את לבקש באתי רחוקה מארץ אך בכך ראיתי לא אדוני נפשך חי
 ימים י׳ זה כי בני עס לי קרה בנך עם לך קרה כאשר אני גס בני

 חי או מת אס ידעתי לא סאתי הלך אשר לבקשו הזאת באת באתי
 ליי ויוסיפו ויתפשוכי בניך אותי וימצאו גני לבקש בשדה היום ואבא
 בעיניך כטוב לי ועשית בידך הנני אדם בן ועתה כו״ יגוני על יגון

 פי אל בא ולא טרפתיהו ולא בנך ראיתי לא אלהיס ה״ חי אך היום
 מאד ויתמה החיה דברי יעקב כשמוע ויהי חיי ימי כל אדם בשר

 יוסף את קנו אשר ישמעאל ובני י לדרכה ותלך מידו התיה וישלח
 אנשים ד׳ ויפגעו מצרימה לבא הקריבו כאשר ויהי המדיינים מאת
 ים12הישמע ויאמרו לדרכם מצרים מארץ יצאו אברהם כן מדן מבני

 המדנים ושגו שקלים בחמשה מהם ויקנהו הזה עבד לקנות הההפצו
 פוטיפר כי שמענו לרעהו איש המדנים ואמרו ההוא ביום מצרימה

 אליו ונמכרנו לכו עתה טוב עבד מבקש הטבחים שר הרעה סרים
 לשרתך טוב עבד מבקש אתה אשר שמעט ויאמרו אלפוטיפר ויבואו

 את ויביאו כו׳ לפני הביאוהו ■פוטיפר ויאמר כרצונך עבד אתנו הכה
 ארבע ויאמר הזה בנער תחפצו אשר את הגידו ויאמר לפניו יוסף
 גנוה אולי אליכם המולרו אלי תביאו אס לכס אתן אכי ויאמר כסף
 רואה אני ויפה טוב דם כי עבד בן ולא עבד לא הזה הנער כי הוא

 ויאמרו אליהם אותו מכרוהו אשר הישמעאלים לו ויביאו וילכו בו
 טטיפל ויקח הכסף את המדנים ויקחו אותו מכרוהו ואנחט הוא עבד
 פוטיפד בית את ה׳ ויברך בעירו חן וימצא רתו אל ויביאהו יוסף את

 לישמעלים למוכרו חשבו האחים (הרי וישב סה״י * יוסף בגלל
 שהאחים כפרש״י (דלא הבור מן יוסף את העלו המדיירס כי אך

 bיiוהישחעא לישמעאלים מכרוהו והמדיירס כמכר ולהם העלוהו)
 ״ פעמים י* נמכר הרי לפוטיסר מכרוהו והמדנים למדרס מכרוהו
 קשם לפוטיפר ד׳ ומכירה ׳/ג3ורא ורמב״ן הרא״ס בזת נדחקו והרבה
 מקומו אל להשיבו קשה שם הנמכר עבד המצרים מערכת לפי מכולם

 ועל^ קשיסכ״כ איכס פעמים ג״ שנמכר ישראל פשעי ג' על וז״ש
ומסייפ י ת״ו בתמיה אשיבט לא ואר ״ מכולם שקשה ד' פעס שגאכר

וביאר
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 ז 0Z( הגה״ה) צדיק qoכ3 מהדם על אותס וניאר
ארי׳׳ז ף1 ג̂׳ ס  עמים יהה בהור רי״ז) ב״א (הוא שנה י״ח ן3 ע

 ויהי מצריס ארץ כל3 היה לא וכמוהו רואי 3וטו
 יוהיו ותקמוד עליו עיניה אדוניו אשת זליכה ותשא אדוניו ית3<
 נשא ולא ותכתהו יוס יוס ורציסיתיהו מאד כיוסף משה ק3ותד ^ה3

 ראיתי לא ותארך מאד טוכמר^י מה ותאמר ה3 לראות עיניו ין&ף
 את רא3 הוא אמי <־בען כראכי אשר הלא אליה ויאמר כמותך יכ׳׳ת

 הל את הס3 הרהכת כ' עיניך כאוו מה אליו ותאמר • אדס כל
 ראיתס ואס חי נו7עו3 ס3סו מה לה ויאמר ואשה איש מצרים יושכי

 את נא קח ריך3ד לנעמו יכו מה ותאמר ♦ מהס תנזר הלא ר3ק3
 ונעיס יפת מה לה ויאמר דכריך וכשמע כידך ונכן ית33ש הככור

 ראשך שער מאד יפו מה ותאמר ♦ ותהלתו אלהי שגח כדנרי רי3ד
 אלי ר3תד מתי עד לה ויאמר ראשך וההרק קח 3הזה מסרק הכת

 יתך3 רי3ד כל לך ועשת מעלי האלה ריס37ה כל 3עזו האלה גדכריס
 וככל ״ ומאמריך רך3ד אס כי מאמר ואין יתי33 ר3ד אין ותאמר

 אשר כעת והיה ♦ למעה כארץ עיכיו ויהן אליה יוסף הניע לא זאת
 יוס יוס כדכריס ותשיתיהו לפניו 3תש מלאכתו לעשות ית3כ 3יש

 אס ותאמר ♦ לה לשמוע יוסף ת3א ולא אליה לבכיע או עמה 3לשכ
 ♦ רזל3 עול עליך ואתכה מות כמשפט אייסרך רי3ד תעשה לא

 אותי יציל הוא אסוריס מתיר הוא אדס את רא3 האלהיס^אשר ויאמר
 ט קה3ד וכפשה לפתותו יוכלה לא כאשר ויהי ומשפטך ממאסריך

 קרה3ל מצריס נשי כל או3וי ♦ מתאוהו מאד כבד כחולי ותפול
 מאד וכדול נככד שר אשת הלא ורזה דלה ככה את מדוע לה ויאמרו
 זליכה ותאמר • נפשך תאוה אשר מכל ר3ד חסרת ולא המלך כעיני
 לחס וישימו נערותיה ויצו זה ר3ד לי היה מה על לכס יוודע היוס

 האתרוכיס לקלוף סכיניס להס והתן ויאכלו משתה להס ותעשה
 ויכיטו לפכיהס ולהביאו יקרות כגדיס יוסף את ילבישו והצוה לאכלס

 כסכינים ידיהס ויחתכו מחכו עיניהם ו3הס ולא כיוסף הנשיס ,כל
 יוסף כיופי הכיעו אך עשו אשר ידעו ולא דס האתרוגים וימלאו
 כי הנשים ויראו דס ידיכס מלא כי עשיתס מה אליהן זליכה ותאמר
 הרהיכני זה ד3הע כי לה ויאמרו בגדיהם על וירד דם מלאים ידיהם

 אשר ברגע הלא להם ותאמר מיופיו עפעפינו להסיר יכולנו ולא
 ואף עליו להתאפק יכונתס ולא זה דבר לכס קרה אותו ראיתם

 מזה אמות ולא אדל לא איך יום יום תמיד כביתי הוא אשר אנכי
 את אליו תדבר לא למה עבדך הוא הלא • הדברים אמת אליה ויאמרו

 להמיתו יום ככל אנכי מתחזקת ותאמר למות נפשך ותעזוב כלבבך אשר
 אנשי וכל כו׳ דבר בו מצאתי ולא עוב בכל ואבעחיהו דברי אל אכה ולא
 זליכה ותוסף כו׳ יוסף מאהבת חלתה כי ידעו לא ואישה זליכה בית

 ויוסף היום ויהי • לעמוד כח לה היה לא כי עד יוסף מאהכת לחלות
 ויתחזק פתאום עליו ותפול בסתר זליכה ותכא אדודו מלאכות עושה
 כלבבה אשר מהתאוה עליו זליכה ותבכה לארץ וישבה מחנה יוסף
 תחנה כקול ותאמר פניה על יורדת ודמעותיה לפניו ותתחנן אליו
 אשר מתני טובה או כמוני יפה אשה שמעת או הראית נפש ובמר
 המות להסיר בקולי שמעת ילא מאהבתך יאדל ייס יוס אליך אדבר
 הרעה אעשה ואיך כו' הזה הדבר יעזוב מעלי לך חדל ייען ♦ הזה

 מסיתה אך יוסף אל שמעה וצא כו׳ לאלהיס וחטאתי הזאת הגדולה
 גדותיו כל על מצרים נחל ותמלא כן אחר ויהי י כו׳ יוס יום אותו
 כי לראות ומחולות בתופים והשרים והמלך מצרים אנשי כל ויצאו

 לשם והלכו שיחור יתמלאים אשר בעת וי״ט למצרים גדולה שמחה
 יצאה לא זליכה אך פוטיפר כית אנשי כל גס ויצאו היום כל לשמוח

 כיוס יוסף לה המצא בעבור לכדה כבית ותשב אני חולה אמרה כי
 מאבני יקרות ואבנים מלכות כגדי ותלבש הזליכה ותעל • ההוא
 בתמרוקי וכשרה פניה ותיפה ראשה על ותשס זהב משובצים שוהם
 ותשב ואהלות מור ההיכל ותפזר ולבונה בקידה ההיכל ותקטור נשים
 הביתה וינא הזה כהיום (ויהי י למלאכתו יוסף יעביד אשר בפתח

 מלאכה ומה היה שבת ומ׳׳ירא״א אבכיר ב״ס אי׳ • מלאכתו לעשות
 יושבת זליפה את וירא יוסף ויבא ̂ )וקורא שונה שהיה לו היה
 כו״ מלאכהיך אל בא יוסף לך מה לאחור לו ותקרא אחורנית וישב
 ותחזק לפניו ותבא כמשפט אמניו מלאכת לעשות מקומו אל יוסף וילך

 ותשלח ותמהר מומת מרי עושה אינך אס המלך חי ותאמר ביוסף
 ותאמר יוסף צואר על ותתן בגדיה מתחת החרב ותשלף האחרת יזה
 ויקסלמ״ות מלפניה יוסף ויירא מת אתה ♦ אין ואס דברי ועשה קום

 האזיקה אשר הבגד ותקרע בבהלה בגרחו ויהי פניו מאל בבגדו ותפשו
 עליה ישמעו פן לנפשה ותפחד החוצה וינס־ בידה הבגד ויעזב כו

 בגדיה ותלבש לבשה אשר הבגדס ותסר בערמה ותעש ותקס תדבר
היאור b הבית אנשי צאת טרס ישבה אשר חיליה מושג במקום ואשב

 י^b הבית אנשי אל לקרוא ותצוהו בבית היה אשר קטן נער ותקרא
 בא עברי איש העבד ראו ובצעקה גדול בקול אליהס ותאמר זיכואו
 לטתן ויבא אשתו דברי לפוטיפר ויגידו וילכו כו׳ עמי לשכב היוס
 להכות ויצו העבד לי עשה וכזה כזה עליו אשתו ותצעק אף בחרי

 השחיס עיניו וישא גדול כקול יוסף ויצעק נמרצות מכות יוסף את
 ויהי שקר על אמות ולחה אני נקי כי מעת אתה אלהיס ה' ויאמר
 מעבדי חודש י״א בן עבד שס ויהי ויבכה ויצעק אותו הכות מידי

 לכס מה המכיס פוטיפר אנשי לפני וידכר הילד פה ה׳ ויפתח פוטיפר
 וכזג דוכרית אחי שקר * הזאת הרעה לו תעשו מה הזה כאיש
 להס הגיד יוס יוס יוסף אל זליכה דברי כל ואת הדבר היה וכזה

^ ויתמהו הילד דברי וישמעו  נ^ס ופוטיפר ״ וידום לדבר ויכל ח
 להניאו פוטיפר ויאמר יוסף את הכות לבלתי ויצו בנו מדברי מאד

 דבר תעשה למה ליוסף ויאמרו המלך שופעי הכהניס לפני כמשפט
 הכהניס ויאמרו כו׳ הדבר היה וכזה סה אדוני לא ויאחר לאדוניך הזה

 היה הבגד מלפני אס והיה לפניהס הקרוע יוסף כגד להביא
 אין ויאמרו * היה וכן אליה לכא החזיקתו היא פניו חמול הקרע
 אשי השמועה כעבור הסוהר בכית יותן אך חות משפט זה לעבד

 (סה״י י״בשכיס שס ויהי הסוהר בבית ויתנהו מאתו אשתך על יצא
 פ׳ ברבה • חודש י״כ פוטיפר ככית עשה ס״ע לעי * ויחג)

 ל' וכן נמכר י׳׳ז כן כי הכרה ודאי יפ״ת כתב וארא וה׳ בהעלותך
 פוטיפר כבית שהיה מנ״ל צ״ע אך • י״גשניס הרי פרעה לפני עמד
* עכ״ל עחדכ״כ לא וכסוהר פוטיפר ככיפ יותר היה שמא שנה רק

 בכיה שהיה ליוסף יחיס שנתיים ייקז
 וכן נמכר י״ז כן כי רכ׳׳ז שנת פוטיפר אשת מעשה היה האסורים

 יצא פוטיפר מעשה אחר שניס כ׳ א״כ י״ג הרי פרעת לפני עמד ל׳
 פוטיפרע,״^ בבית שהיה לומר מוכרח האסורים מבית
 י״ח רט״ז לא הי׳ דתחכירה אחר א״כ ככור אותו שמו המעשה אחר
 אדוניו אשת שבה לא זאת וככל ♦ רכ״ז כ״א הוי זה אחר שניס

 מרךן ויהי ״ אליה לשמוע יוס יוס יוסף אל מדבר חדלה לא •מעליו
 לשמוע ותסיתיהו יוס יוס הסוהר לבית יוסף אל זליכה ותלך חדשים ל
 pji! ואוציאך בקולי שמע הזה כבית תעמוד חתי עד ותאמר לה

 ותאמר כאלהיס לפשוע דכריך מלשמוע הזה בכית שבתי שוב יוסף
 5יוכ האח b אלהי הנה ויען עיניך אוקר דברי תעשה לא אם

 אסיריס ומתיר עוריס פוקח הוא כי לי תעשה אשר מכל להצילני
 על חהאכליס ובכיו ויעקב ♦ שס סה״י * אליו ללגת ותחדל נו׳

 וישכ מוהר * יוסף על ובוכה ויתאבל להתנחם יעקב מאן כי יוסף
 ) חוצעי״ת(ע״ש בר׳ נתגלגל יוסף * מטחו שימש לא יוסף משנמכר

 אחר ואלישע • אחיו על לה״ר שדבר על צשונו גרר שחזיר
 מחרה * (פליאה)■ ואחר ואחיו יוסף ג׳ והרג רעת לתרבות ויצא
 נשחתו שורש עיקר שפט בן אלישע • י״ח) ב׳׳א (ע״ל יוסף איהו

 שנת * הח״ט עב״א יוקף בחינת נדב * ח״ז ג״א ע״ל מיוסף
 ויקה תמנתה ראובן וילך אחיו אוהו מכרו כאשר למצרים יוסף רדת

 וחצרון ופלוא חנוך את ותלד לולאשהותהר הכנעני עוי בת יורם אל
 וימין bw; את ותלד לאשה אחותו דינה את לקת ושמעון * וכרמי
 שמעין שבה אשר הכנענית בונה אל בא ואח״ע ־ וצוחר ויכין ואהד
 • שאול את לו ותלד אותה ותשרת דינה לפני בוכה וההיא שכס מעיר

 קירה ושחו עחלחי איש ויבא עדולס אל ההיא בעת הלך ויהודה
 ער לו ותלד ויקחה שוע בת עולית ושחה כנעני איש בת שס וירא
ה כנעני איש בת וירא ד׳ דח״ג וישב ומ״י (גס״ע • ושילה ואונן נ  ש

 שנה * שכיס ח׳ הרי אשה ונשא שניס ז׳ הגדיל ער של לעטרו א׳
 הייזיס וירבו א׳ ושנה אלמנה שבי ח׳ שנה לשילה ה' שנה לאונן א׳

 שנים ל הרי אשה ונשא שנים ז׳ הגדיל פרץ של לעיבורה ל שנה
 ל ובת״נ * למצייס עמו וירדו לחמול א׳ שנה לחצרון א׳ שכה

 עיבורים לג' שנים ב׳ חהס צא בניס ג׳ יהודה הוליד פ׳׳ל משפטים
 היו ראשורם דורות כי לתמר נשאו שנים ל בני ואונן ער וכשהיו

 אי ו׳ בן שילה היה אונן ובמיהות ב״ס בל כדאי׳ שנים לח׳ מולידים
 וליובב ח׳ בן שנעשה עד ב׳ או שנה ועכבה שילה יגדל עד לל׳א ז׳
 ויששכר ♦ הגדולה עדינה את לוי ויקה ♦ בנות ׳3,עבר בן יקטן גן

 ותפל * אביהם בית כנען לארץ ויביאם • הקכינה^ארידה את לקה
 ״ חררי )שם וטעות רט״ו ג׳׳א (ע״ל קהת גרשון ללוי עדינה

• ושמרון ויוב ופוה תילע ליששכר ילדה וארידה
H ’ח הלי ח ויביאה המואבי חמודן ת3 אפללת ויקה מואב א  א
בן ותלד ותהר אח״כ אלהיס וחכירה ♦ עקרה ותהיא כנען ״

ג חושם שתו ותקרא
לנשיס נהור בן עוץ גן אמורס בנות ויקחו הרנה הלכו ונפתלי
<נעך0ויגיאו • לגד הקטנה ועוצית לנפתלי הגדולה מריחת

בית
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 ועוצית * ושלם ויצר וגוני יחצאל לנפתלי מרימת ותלד אציהס נית

 : ואראלי וארוד מרי אצגון סוני חגי צפיון לגד ילדה
 ויכיאה לאשה ישמעאל נן הדד נן אפלל ת3 עדון את ליןה ר17א

 ואחד ״ ולד לה אין ההס ניחיס עדון ותמת • כנען
 ן3 ר3ע ן3 ימאל3א ת3 הדורה ויקח הנהר ר3ע אשר וילך מותה

 ןעילס3 שכלותהיאלמלכיאל ונעלת עונתמראה והנערה שסלאשה
 ♦ סרח שמה ויקרא ת3 למלכיאל הדורה ותלד • לאשה שם ן5

 אחר ויהי * אניה כית 3ותש הדורה ותלך אח״כ מלכיאל וימת
 גס ויגיא כנען ארץ יאה3וי לאשה הדורה את ויקח אשר אשת יוות
 והנערה 3יעק ית33 הנערה ותגדל שנים ג׳ והיאנת נתהעמה הרח

 חכמה לה ה׳ ויתן הקדושים 3יעק ני3 נדרכי ותלך מראה ת3טו
 ■ כ״א תו3 היתה לא כי אשר אתת ת3 וסרח פנחס פ׳ ת״י3 ושכל(וכ״כ

 לא ניו3 אחות היתה כי אחותם וסרת (ומ״ש * אשתו ת3 הורגתו
 תאשר3 שחה היה כי לומר אשר ת3ו ול״א אשר ת3 ושם לנ״א כתו

 ע3ש נענין חכמה האשה היתה וסרח פנחס) מכ״י סרת ונקראת
 • ה3 מות תשלוט שלא רכה3 3יעק כי ימים האריכה א״כ נכרי ן5

 חכולן • ונריעת וישוי וישוה ימנה לו ותלד אשר אשת המרה ומהר
 ויניאה לאשה מדין אנידענן נתמולדנן מרושה ותקח מדיינה הלך

: ויחלאל ואילון סרד לו ותלד ,כנען
מחלת את ויקח תרה ן3 צונא ן3 ארס אל יעקב רי״ת

 ית3כנען ארצה ותנוא ננו ננימן אל נתארס
 (הואנ״ארי״ח) מחליא את נקקתו שניס עשר ן3 ונכימן ♦ 3יעק

̂ד • נעחן גרה אשנל נכר לע3 ותלד ומהר  ויקח ננימו וילך ואח׳
 ותלד )רנ״ז נ״א הוא ( שטס י׳ית נן והוא אנרהס ן3 זמרן נת ערנת

 i וארד חופים חופים וראש אתי לו
 ת3 תמר את ויקח שס ית3 יהודה וילך ההיא בעת יא !״א

 רא״מ 3(כת ♦ לאשה נלורו לער שם ן3 עילם
 היתה שלשס תו3 תמר ר״מ נשם מקשאה אפרים פפ׳״ה ננ״ר לח״ש
 אני יתומה דאמרה שם רש״י וכ״כ ד״י דסועה רפ״ק אההיא פליג

 דאפילו ואונן ער ננשואי ומיאנתי ואחיי אמי כשהשיאט קטנה והייתי
 • ל מנת יותר היתה קנ״ה) נ״א (דהיינו שם ימי נסוף נולדה

 ראה לא • על׳ל ננו ת3 אלא נתו דווקא לאו שם של דנתו י״ל או
 ננ״ר מ״ש אך •י שם ן3 עילם ת3 שהיתה נסה״י מפורש שכ״ה
 אי״ דהא ותשרף הוציאוהו לפיכך כהן איש ונת 3וכתי שם ת3 הנ״ל
 יפ״ת ועיי׳ ולמהתשרף כהניס היו לא שם ט3ד דנדריסדל״נ ד' ופ״

 דסוטה דפ׳׳א ההיא על פליג לא מקשאה דאפריס 3כת הקודש נזר ונס״
 דנדריס אההיא ופליג היתה שם של ננו ונת היתה שקטנה וס״ל
 ס' ועיי״ ע״ש) תשרף לכן כהן ת3 היתה א״כ מנניו הנהונה שנטל
 דין שגא-לפכיו לדיין משל פ״ל משפטים פ׳ נש״ר 3ויש פ״ חן לוית

 נזה הצעיר אמר נהגה״ה 3וכת לפניו תמר דין נא יהודה כך יתומה
 3וכתי עליון לאל כהן והוא שם ת3 היא כי נשרילה אותה שדן ניחא
 שמע כי א׳ ת״ח לי ואחר תשרף נאש לזנות תהל כי כהן איש זנת
 אתר ננ״רהנ״ל הוא שכן ראו לא שכיהס אך • עכ״ל ק שדרש לא׳

 גתו תחר דשג רמנ״ן ז״ל סע״א ד״י ונש״ק . כו׳ מקשאה אפרים
 תמר • הג״ל ננ״ר שכ״ה ראה לא הוא גס • עכ״ל היתה שם של

 תמר א׳ דנר להס אירע ושלשתן תחר ר״ה א׳ גלגול 3רה שנא מלכת
 ״3 הצילה 3רת • שנים משלמה ילדה שנא מלכת תאומים ילדה

 היה תחר נשמת • כ״ה נהר ה׳ מעין (הס״ל מרגלים שלוחים
 יהודה ונשמות שם נשמת יהודה ונשמות שס ה3 והיתה זכר כשמות
vi'o מג * ילדה לכן נקנה מנשמתT ס״ט וישנ עי״ר דך״נ חדש 

 זנוטס אשת • תו־נ'^ נ״א (ע׳׳ל דנורה היא גלגולים ע׳ וי״ד א'
 שוע נת היא יהודה אשת שוע נת ♦ צ״ ג״א ע״ל (ורהג המד ייציז
 כן מד עם נ׳^ז וכמעשה נ״ל) ננומף נ׳״ג מתחלף ו׳ שוע (רמז
 להוציא המצאות עשתה תמר וכמו טצון דוד ט מהודה תמר מעשה

 נת היתה ראויה גס י״נ מו׳ לו היתה ראוי ט נ״ש כן מיהודה זרע
 והרגישה מתמר ויצא אסתייע דל^ אלא ממנה מלטס להגציא שוע
 היה כי אותו מיחה ולא ^וותאה ונטהרה לקחתה דוד כששלח ^

 אלא למלכות אטלו כנוד חילקין אץ השם היליל דנמקוס סמוק
עשתה כן ונניאיס מלכים שהרה תמרדאמרה כמו שלמיצולהעשתמ

שמג שי נתשועותמר • )(ג״נ ימלוך ממנה היוצאה שהנן לה ^ז
 שלא״ ננה היום לאכול דהתט ד״) ׳3 (מלכיס הנזקים

ה מ ^ ^ ך  ונסוד דשלמה זונות נשים ׳3 סוד3 והס תנאה לקיים ^
♦ קונרת פטנה יולדת שהנה תה ופטכה חנה יסול

• ר\ וימיתיהו חוצה זרעו וישחית אשתו על ער
״ ה ש ע מ P 3 ע fויעש תמר את אונן ויקת אחיך אשת אל א 
אגיד נית שני לתמר יסודם ויאלמי * גסאותי ס מ

ק 3(כת  ורמא • ואות ער היו שטס ג׳ נני אי׳ נס״ע א׳ ד״י ^׳
 נתגלגלו ואונן ער נרחנ״ן) שאינו (כמדומה שנים 3י״ נני 3כת

 השנה והיירלתקוכת • למסה עיי׳ וזרח נפרץ וכן והחול נחצרון
 עיטס נפתה תמר 3ותש ״ צאנו לגח וילך יהודה אשת עילת ותחת
 היה יהודה עס תמר מעשה ״ ותהר אליה וינא ויראה יהודה וירא
 וראל׳עפ׳ • הפסוקים סדר ול׳נ א׳ י״א ש״ק יוסף מכירת אחר

 עד יוסף שנחכר מיום שאין לפי המעשה היה מכ״י דקודס וישנכתג
 שט שהוא אונן נולד והנה שנה 3ך״ רה למצרים אנותינו רדת יום

 שנת מי״נ פחות ימצא לא יזה זרע לו שהיה עד וגדל יהודה לנט
 מצחם אל נא וילוא פוץ והולידה תמר הרתה גס הימים וירנו ועוד

: נניס ב׳ לו ויש
̂יז !״א i רכ n n i" פ הראשון שם ותקרא תאומים ותלד תמרp 

״ יהודה לחי שנים ל׳׳ג רכ״ח נ״א זרח השט ושם
 ע״לנ״א * סע״ז ט׳ שנת וחתול ״ חצרון נולד לפח שנים וח׳

̂ת  3ויש פ״ נהשמטות נע׳׳ח אונן וזרת ער היה הרן * רל׳״הי רצ
 • השפ׳׳ז נ״א ע״ל וחליון נמחלון ונתגלגלו א׳ ס״ט וישג ועי״ר
 רמס זנונים ובמצאו פרעה לפני יין המשקים שר ויתן ההיא נעת
 ולתתס לייסרם ויצו נתר נמצא האופים שר נתן אשר ונלחם מין

 ליוסף ויספרו וכו״ ויהלמו נמשמר שהיו שנה מקן ויר\ הסוהר ננית
 משתה ויעש נכור ן3 המלכה ותלד ההם ממיס ♦ כו״ להם ויפתר כו׳

ח היל ועגליי לשריו אח מצרים א  נתופיס וישמחו ימים ה׳ צוען ו
 האופים שר • המלך אל יוסף את החשקים שר זכר ולא ונמתולות

 ע״ל נשער שנרמס השליש הוא וישנ ס״פ מ״ר ג״ר קין גלטל ץה
 מלאות עד יחים שנתיס הסוהר נמת כן אתר יוסף וישג * מ״ג ג״א

 הוא וינא למות יצחק ימי קרנו ט עשו וישמע ״ שנים י״נ לו
 נאו ונניו ויעקג * אניו יצחק אל כנען לאח אלו® תאר! ונכיי

 * יוסףננו על מתאנל עודנו 3ויעק א:יהס ליצחק גרו אשר ממקום .
 ידיו את יצחק וישם ואנרכס נניך הגישה יעקג אל יצחק ויאמר

 לאחור עשו נני את נרך גס וינשקם ויתנקס וינרכס נניס א י׳ על
 ויאמר ׳ ואוינכס רואיכס כל על ולפחד למורא האלהיס ישימכס
 נמך למד נני ועתה הזאתכו״ הארן לזיוני אלי ל״־ ה״ ליעק^

 : וימת ויגוע לצות ויכל כו״ ה״ את ליראה נניך מ3ו
ק ח צ תי ״ רנ א ״ לכהנ )3ק״ךליעק רכ״ת (נ״א כתנרוך מת נ

ד ל ו נ י ו ל ' ג א ״ ז י י י ל ל ( ״ ל ה ״ ג או ' ׳ נ ק " ש ״א5'
3ק" ננ״י נתנ )נ׳ יס״ז ע״ש יצחק מייתות ל״צ היה א"נ קצ״ה

נעמדו ל׳ מ יוסך כשהיה ונש״ק מסף מלך יצהא ת1ח נשכת סקי״א
משתתיצמתעד • עולם ניסוד וכ״מ • יצהא מת פרעה לפני

ר,״ח י\ה יירידתס TP״ ס"נ ל׳ר ר’ונ • שרם י למצמס שידח
ת רכ ייר v! ,____ , , , , י ר,״ הרי ק״פ והי ״״< שנולד הפשוט השנון וכן ה רה מת כ א

jff ״ ̂ ̂ ̂ i f ̂ ׳pp3'  rp CP c
b ך׳ או • שנה ך״נ שימש כתג ק ונש ־ י ונת קנה קא  DX

 וישאו וינכו אניהס פט.יצחק על ועשו יעקנ ויפול • ת ר א 3
ח חלני וכל המכפלה מעדת אל אותו  ועשו יעקנ עם הלכו כנען א

 יחוט הלכו ועשו 3יעק ונט גדול כנוד לו ויעשו יצחק את לקנור
ח האיגע קרית אל געתס עד וקונן הלך המטה סמנ רגל הנ  ד

 ונטו יעהג ויספדו * הארנענחנרון נקרית אשר המכפלה נמערת
 דהי ״ רמס ימים ויתאנלו גדול מספד כנען מלט וכל ונניו ועשו
 אטנו הרת אשר לשנים כחלק 3יעק אל עשו ויאמר יצחק מות אחרי
 יצחת המת אשר כל יעקג ויקח נעשה כן 3יעק ויאמר אנחר ואני

 3נזה כסף ושה שור חמורים גמלים נהמה עד מאדם כנען נארן
ח העושר וכל נדולת  ויאמר ונמו עשו לפט לשטס יעקג אותו וי
 א^ו אדנר אשר נא שמע לעשז יעקל דאחר החצי לך נחר לעשו

 אמן לזרעך ויצחק אנרהס אנותינו אל דנר ^®אח השמים אלט ה
ז והנה לפניך אמט 3עז אשר כל הנה לרשמה הזאת האח ^ ל  כ
 נטו עם ישמעאל נן נמות היה ושס החת אשר לך נתר לפמך
ח א  נמות ויאמר 3יעק מנר וכך לך ויאמר * עמו ויתייעןעשז נ
יושמס מען נט כל הנה אליך יל^י יי® אליי

 למת עתה טמיס כל זרעו עם יידשנם אמר ויעקג לנטת נארצס
 ולא כן דעש מר כאשר לאיז את? זתעזונ אמך עושר כל

 המהיה r ה11ה הרנריס כל 3יעק דכחוג מ׳ מאומה 3ליעק כתן
 ארן 3כת אשר הדנריס ואלה • אלה כל על נאמטס עדים דעד
ריזי והאמורי והימסי והתדי החתי ערי וכל כנען  גויי ז״ וכל ^

 ארנע הנויוך^ית עיר ^ מ־מ הנהר ועד מצרים מנהר הכנעט
 1ז)סולנט8לא ממיר מעשואקיו 3יעק קקה מסכל אשר והתערס

ןוי*רקלה ^ ״ י



m הדורות סדרהדורות סדר m

 ייעמלל לללעו לזיש בכלי ויתנ& ♦ עולס עד אהריו לזיעו ^מלה1
 אביו יצחק שהכית מה כל לקת ועשו * בניו גיד ויתנס רבים ימים
ען ארצה שגעשו ולא ההורי איזשעיר והלר  והלאה ההוא מיום מ

 רעב ויקרא ה׳ ויצו יצתק מות אתרי ההם גימיס * וישג) (קה״י
 כסאו על יושב מצרים מלך ופרעה ההיא בעת * הארץ כל על

 כו׳ היאור על עומד והכה ויתלוס הלילה במשכב וישכב מצרים בארן
 בעיל יוכשר לא החרטוחיס ופתרון כו׳ שיתור הוא מצרים יאור

 המבין תכס איש מצרים ארץ בכל קול ויעבירו המלך ויצו המלך
 יגיד אשר ומי יומת המלך לפני היום יבא לא אשר תלומות לפתור

 אשר ומכשפי* התכמים כל ויבואו ישאל אשר כל לו ינהן ככוכו על
 ושרים הפרתומיס וכל וגצוען ובתתפנום וברעתסס ובגושן במצרים

 בחכמתו המלך ידע כי בעיניו כולם ישרו ולא כו׳ ויפתרו ומשרתים
 מבית יוסך צאת למען זאת היתה ה׳ מאת כי ♦ נכונה דברו לא ט

 קול-במצריס ויעבירו המלך ויצו וכלימה בבושת כלס ויצאו האסוריס
 העגתיס שרי ויקומו איש מהם יהיה לא וחרטומי' החכמים כל להמית
 שר מירוד ויבא אחרון ויהי * בהם להכות ויחלו חרבם וישלפו

 חנם מצרים אנשי תהרוג אל כו׳ לעולם המלך יחי ויאמר המשקים
 וישלח היה כן לנו פתר וכאשר * כו׳ השוהר בבית עני הכה כו״

 לדבר ידע ולא יבהל פן ואל׳יבהלוהו אליו לכו ויאמר להביאו המלך
 באפוד אפוד מלכות בלבוש מלכותו כסא על יושב והמלך כו׳ גכונה

 אבני וכל מתלפדיס והנופך ואודם והבריק כצץ עליו אשר והפז זהב
 מאד המלך מן יוסף ויפלא מתלהטים המלך בראש אשר התפארת

 ולו שוהם אבני עם וכסף זהב מצופה המלך עליו ישב אשר והכסא
 ■לדבר יבא אשר איש כל מצרים ארז בכל משפטם ויהי מעלות ע׳
 הכסא על המלך אל יעלה המלך בעיני וחשוב שר הוא אס המלך אל
 העם מיתר אס עמו ודבר ל״ו התעלה על המלך וירד צ״א מעלה עד
 עוי * עמו ודבר ברביעית המלך וירד מעלות ג׳ עד ועלה הוא
 ועלה מעלות ע' ועלה לשון ע׳ לדבר יבין אשר איש כל משפטם היה

 לשונות ע׳ ישלים לא אשר ואיש המלך לפני געתו עד ודבר עולה
 היה מצרים ומשפט ♦ לדבר ויבין ידע אשר כמספר מעלות יעלה

 ♦ לשון ע׳ לדבר ידע אשר כ״א מלך עליה ימליך לא ההס ?ימים
 ג״ עד ויעל ארצה המלך לפני וישמחו המלך לפני יוסף כבוא ויהי

 עם ומדבר בחעלה\׳ וישב אליו המלך וירד ג׳ במעלה וישב מעלות
 V יוסף ויאמר כו׳ פותר ואין הלמתי חלום המלך אליו ויאמר יוסף
 ויאתר ♦ נכונה דבריך כי יודע וחי יאמר מי המלך ויאחר כו׳ הרות

 וילדה הזה ביום המשבר על יושבת אשתך אות.הנה לך זה המלך אל
 אשר בכורך בכך ומת אמו ממעי הילד בצאת והיה בו ושמחת בן לך

 לפני וישתאות היום לך היולד בילד ונחמת ימים שנתים זה לך יולד
 הדברים אחר ״ כו' יוסף דגר כאשר האותות כו׳ותבואן ויצא המלך
 שמעתם הנה ויאמר והפרתומיס והפחות שריו המלך ויקנץ האלה
 פתרון גס ט ידעתי־ באו אמר אשר האותות וכל העברי האיש דברי

 בלבו ודעת חכתה אשד כזה הנמצא וראו נא בקשו הוא נכונה החלום
 עשה מגיניך ייטיב אשר את בידך ארצך כל ויאמרו בארץ זאפקדהו

 אין דבר אשר כל את העברי האיש אלהיס הודיע אחרי המלך ויאמר
 pהא על אשיההו בעירכם עוב אס סאיז בכל כמותו וחכם נבון
 מצרים בדתי כקוג הלא השרים ויענו,כל בחכמתו הא^ ימלט והוא
 ע׳ היודע למלךכ״א משכה ולא במצרים ימלוך לא אשר יעבור ולא

 אותו ונס אחריו שלח אך * עברית בלשון כ״א ידבר לא וזה לשון
 ממלאכיו א׳ ה׳ וישלה בלילה ויהי • למחר כן לעשות המלך ויאמר

 ויערהו בבור אדונת בבית הלילה במשכב שוכב והוא יוסף אל ויבא
 על מסף ויתמה יהוסף שמו ויקרא האדם לשון כל וילמדהו משנתו

 ועבדיו שריו אל המלך וישלח ;וקר3 ויהי * ראה אשר המראה
 מעלת על יוסף ויעל המלך ויצו מסך את להביא ויצו כולם ויבאו
 אל ודבר עלה יוסף ויעל הלשונות בכל המלך אל יוסף וידבר הכסא
 בדברי והשרים המלך וישמחו ע׳ בתעלה המלך לפני עדגעתו המלך
 המלך לו מאמר למלך למשנה מסף את להפקיד בעיניהם וייטב מסף
 אשר חקס ועבדי שרים־ יקחו ידיך ומתחת כו׳ למשנה לי תהיה אתה

 ההולכת למלך אשר השני במרכבת וירמיהו רו׳ חודש מידי ינתןלהם
 ויצאו המלך ־מסוסי גדול עצום סוס על וירכבהו המלך מרכבת מול
 ואלף זמר כלי וכל וגככוחת. בחצלצליס המשחקים כל יוסף את

 איש אלטס ■זה׳ אחריו, נבלים.הלכו ואלף מחולות ואלף חופים
 אזורים :המלך40מגל איש אלף־ וך׳. כו׳ ש־לפותבידהס צחרגותיהם

 וכל זך'אלףדמשמאל יוסףי לימין הולכין זהב מצופה עור נאזור
 ושמחות משתקות ברחובות ותצגכה הגגות על עלו ונעמת הנשים
 ^ניו מקמדק יסמלר אנשי וכל ודופיו מסף בתואר ותראן ניוסף

וך׳.אי» ומסדיסנכלהמיך.מרדאהלמג ונלנונם בקידה ואחריו

 למשכם המלך בו בחר אשר הזה איש הראיתם רם בקול לפניו קודאין
 הקוראים ובכלות ימות ארצה לו ישתחוה לא ואשר פיו ימרה ואשר
 יחי גם המלך יחי ויאמרו ארצה ליוסף מצרים כל והשתחוו לדבר

 ויאמר לשמים עיניו יוסף כז׳וישא השתחוו מצרים משבי וכל המשנה
 בוטח אדם אשרי ה׳'צבאות אביון ירים ומאשכות דל מעפר מקים

 אחוזת המלך לו ויתן המלך ואוצרות מצריס ארץ כל ויראהו כו׳ בך
 וגדולה שוהם ואבני זהב ככרי ואלף כסף ככרי אלף וג* וכרס .שדה

 ליוסף להביא מצרים לכל המלך ויצו ממחרת ויהי ♦ רבות ומתנות
 הבימה על וישליכו העיר ברחוב גדולה בימה ויעשו ומתנות מפחות

 זיוכ מעשה כלי וכל ועיגולים טבעות א׳ קשיטה ואיש נזם.;?ב איש
 וישם מסף ויקח נתן בידו נמצא אשר ונחלק שוהם ואבני וכסף• ^
 המלך וישלה • מהנות לו נתנו והפרתומיס השרים כל גס באוצרותיו *

 ויתן הקטנה גתו אסנת את ויקח און כהן אחירס בן פוטיפרע אל
• הראה טובת והיא לאשה ליוסף  זכד יצירתה ודינה ״ פר״א חנה בת היתה יוסף אשת אסנת

 תהא שלא בעצמה דינה דנה ולאה ) קצ״ק ב״א ע״ל < היה
 קלקהבא״י תפסמ שלא ומהראוי לבת ונהפכה השפחות כא׳ אחותה

ט חלקים ב׳ יוסף בני נטלו לכן א״י כתחלקה לשבטים למ״ד  בכימן ע
 כשרוצים בחצריס נוהגין עחין * א׳ גדול בשם בקלפי טרף ״פ0 שני

 ואח״ככופר הטבחים שר אותו ויקנה עבד שיהיה צריך שליט לעשות
יצא גר״ה • ב׳ ט׳ וש״ק יצחק תולדות שליט נעשה ואק״כ בדתו

: ר״הפ״ק האסורים מבית מסף^
 פרעת לפני בעמדו ״ רל׳ט שנההואנ׳׳א בן,צ ן?0ן 1 ט ארה 3

J יוחסין וליד בו דיאל נקרא היה זה ופרעה 
א יעקב היה א״כ רע״ב) דקל״ה  קל׳ט כתב (וגש״קח״אא״ קקל׳

 למצרים יעקב גא זה אחר שנים ט׳ כי מפסוקים וכ״מ הוא) ט׳׳ס
 ויתן ־ ׳ל ק P למצרים בביאתו יעקב והיה רעב וג׳ שובע ז^שניס

 רטס עבדים קנה יוסף וגס בביתו לשרתו עבדים ק׳ ליוסף המצך
 הי^ בבית ויעש המלך בית חצר לפני מלכים כבתי גדול בית ובנה
 מאדמזהן נחמד לולסא ויעש אותו בנה שכיס ג׳ למראה נחמד גדול

 נימ3ות מצרים ארץ כל תבנית בו ויעש ובדולח שוהם •ובאבני וכסף
 חכמתו על הכמה ליוסף ה׳ ויוסף כן׳ מצרים ארץ כל ומשקה היאור

 ת׳אלו> מלחמה עושה היל ליוסף ויהי הארץ בכל שמעו ויהי ♦ כו׳
 לעזור מספר אין מצרים ויושבי ו<גבדיו המלף משרי לבד איש ות״ר
 ושריוטת וכובעים מגנים יוסף ויתןלהס • האויב על וליוסף למלך
 03 וילחמו' ישמעאל בכי על תרשיש באו ההיא בעת • קלע ואגני
 מתי היו ישמעאל וגני רבים ימים ישמעאל את תרשיש גני וישסו
 וישלחו מאד להס ויצר תרשיש בני על יוכלו ולא ההס בימיס מספר

 לעזור וצבא שריס לעבחך נא שלח מצרים מלך אל ישמעאל גני
 כל וילט התרשישיס יוסף ויך והצגא יוסף את פרעה וישלח איתנו ׳

 ול3ג3 ויבואו התרשישי׳ ויברחו היום עד הישחעליס בה וישנו .ארצם
: איש מהם נפקד לא יוסף צנא ומכל ונו׳ אחיהם יון בני .

י רל״׳א ג״א ה י  ב״א (הוא יוסף למלוך ב׳ בשנה השנה לתקופת ו
 שטס V מצרים בארץ גדול שובע ת׳ ויתן ) רל״א - ^

 עפר עמז והטא נסבלים הגר את והניאו יוסף וצוה כו׳ בר ויצברו <ו׳
: נו׳ הפסיד לבלתי שדיהו .

ף רצ״ג ג״א ס ו י  בת אסנת )רל״ג ב״א הוא ( שכיס ל״ד p ו
 ויגדלו ואפרים מנשה את לו ילדה פוטיפרע •

 מלוכה מרי ובכל חכמה בכל וישכילו ויבינו זבמוסוץ בדרכיו וילכו•
 ״א3 גנים ב׳ לו יול־ כתב ובצ״ד ( הנערים מנשאים המלך שרי <פל

 אכריםחמנשה ך״ס ויחי ב״ש בשם וישלח פ׳ קישר נתיב כתג • רל״ה
 ♦ פרצ״ד ב״א ע״ל ( במחשבה ואפרים ללידה טנ^בכור תאומים היו

 נא עעון * תרע״ו וב״א תל׳ח עב״א יוסף ן3 אפרים הוא יהושע
, • : השבע שט ז' ותכלנה • ממנשה

.שס״ט שס״ת ב״א ע״ל דל״ו או רל״ה ב״א לד1נ רל״ה ״א3
אפגזר׳שהיס קהת כי לך לך פ׳ ממ״^ילב״ג וכ"נ ״ :ל■

ו ״ארל"ו3 א ו ב ב / רל״ז ב״א הרעב שט ז׳ אחריהן ו  ־(אבל '״ צ
 6ב״ התחילו השבע שני ד״ז סה״י מ״ש לפי

 אוצרות מצרים־ כל ויפתחו רנ״ח•) ב״א הרעב שני ז׳ א״כ יל״א
 ולא ועש הס מלא כל-האוכל וימצאו •3הרע עליהם חזק כי הנר

 מען כמוה למה אוכל לעבדך פנה פרעה להט ויצעקו לאכול יצ^ח
 עשיט כן דענו הרעב לשט בר לצבור ליוסף שמעתם כרעהלמה,לא

 אשר יוסף• אל לכו ויאמר לאכילה יצליח ןלא ועש שמלא־סס אלא
 כל את יוסף ויפתח נו' ויספרו יוסף אל וימאו תעשו לכס יאמר

גגעז ארז יושר כל ויבאו רעב היה הארצות ובכל ס׳ האוצרות
ופלישתיס
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 והרחוקים הקרוט״ כל עדי וכל קדס ונכי ועכרסירדן 0ופל'שת'
■יור3 לשכור למצרים  ״ הקידיס עליהם וישם האוכל אוצרות qp(יכ̂ת

 המלף מטעם מצרים ככל קול ויעכירו יכואו אקיו גם כי יוסף ̂ידע
 כ״א עכדים ישלת אל כמצרים כר לשכור יחפז אשר איש והמשנה

 לשטר הארצות מכל יכא אשר מעני או מצרי איש כל גס * כניו
 כ״א איש כל ישכור לא* כי * יומת ככל וימכרו כמצרים נר

 כי יומת כהמות ג' אן כ׳ ינהג אשר איש כל גס ׳ * כיתו ,למהיית
 מצרים כשערי שומרים יוסף וישם • נהמתו כ״א אדם ינהג <א

 ותכיאם אניו אני ושם אביו ושם שמו כתכו עד נר תתנו לא ויצום .
 • מצרימה אקיו כנואו ידע למען אלה דכריס עשה ויוסף כערב אלי

 • כו׳ יוסף שם אשר היזוקיס ומערע מזרת את יושבי כל וישמעו
 ויצו כו׳ שכרו רדו כמצרים שבר יש כי שמעתי לבניו יעקב ויקרא
 יושני מפני א׳ כשער יחד תבואו אל העירה בבואכם יעקב אותם
 על וינחמו כדרך ויהי כו׳ שלח לא כנימן את כי בניו י׳ וילכו האת
 ירד אחינו יוסף כי ידענו אחיו אל איש ויאמרו לו עשו אשר יוסף

 כחזקה אין ואס כפדיון מאדונו ולקחנוהו מצאנוהו ואס מצרימה
 כני ויבואו. מאחת איש ויתפרדו מצרימה כקרכס ויהי עליו ומתנו
 כערב ליוסף ויכיאוס שמותם כתבו והשוערים מצרימה שערי ייגקב

 פתות כ״אא׳יהיה הכר אוצרות יסגרו האוצרות שומרי כל יוסף ויצו
 על לאשר כתוכיס אחיו שתות יוסף ויתן הבאים כל ממנו לשכור »

̂וצר  שמו את תשאל לשכור אליך יגא אשר כל אליו ויאמר הפתוח ר
 יעקג וכני ״ אלי ושלחתם ותפשתס האלה השתות ככוא והיה

 ישכרו טרם יוסף את לבקש יחד ויתקכצו העיר תוך גאו גאשר
 ושם מראה ויפי יל׳ת יוסף אמרו כי הזונות חומת אל דלכו אוכל
 האוצר על אשר והאיש • מצאו ולא ימים ג״ ויבקשו יהיה

 לי כתת אשר האנשים באו לא ימים ג' זה כי ליוסף שלה ספתות
 מצאו ̂לא במצרים ויבקשו וילכו לבקשם עבדים יוסף וישלח שמותם

 עבדים י״ו וישלח עוד ויוסף מצאם ולא רעמסס ועיר גושנה נילכו
 הזונות נגית וימצאם עבדו ד׳ וילכו העיר פינות כד׳ ויתפזרו
 על וארגמן טץ כלטש יושב ויוסף • לו וישתחוו יוסף לפני דניאוס

 ויכלא יעקב בני ויראו סכיניו גבוריו וכל זהב עטרת ובראשו לסאו
 אפיס עוד לו דשתחוו פניו והדר אפיו וטוב תארו מאד בעיניהם

 באתם מחין אליהם וידבר * הכירהו לא גהס יוסף ויכירס אדצה
 יוסף ויען נו׳ הרעב כבל ט אוכל לשטר כנען מארץ כולם ויענו

 לחפור כ״א זה אין שערים ט׳ למה-תטאו אוכל לשבור באתם אס
 ויאמר כו׳ אבינו צוה כן כי מרגלים עבדך היו לא ויאמרו האת
 ♦ נאת ימים ג׳ היום ואתם לדרכו הולך לשבור הבא כל יוסף
 ובקשנו נאבד מאחינו א׳ כי ויאמרו כו׳ מונות בחומות תעשו ומה
 מס אתם אברהם בן יצחק מבני כי אמרתם הלא ויאמר כו׳ אותו

 גנטהו ישמעאלים כי שמענו ויאמרו זונות בבתי יעקב בכי יעשה
 אינינו ונאמר ומראה יפ״ת אחינו ועבדיך למצרים אותו ומכרוהו

 ט׳ אתם מרגלים כי פרעה חי יוסף ויאמר מ׳ הזונות בבתי ל״א
 3ר מחיר אדוניו מכס ויבקש אותו מצאתם אס ומה יוסף ויאמר
 ויעניהו תעשו מה במחיר לתתו יחנון לא ואס ויאמר ניתן ויאמרו

 הוא יוסף ויאמר והלכנו אחינו ולקחנו אותו והרגנו יתנהו לא אס
 שמענו כי באתם הארן יושבי להרוג כי אתם מרגלים דברתי אשר
 בזאת אך כו׳ אחותיכס בעבור שכס יושבי כל הכו מאיויכס ׳3 אשר
 ולהביאו הקטן אתיכם לקחת מכס א׳ תשלחו אתם כניס כי אלע
 P ויעשו למשמר האנשים קחו ויאמר גבוריו לע׳ ויקרא ׳ אלי
 אס מאתם ויהח ) בתורה כמפורש וגו׳ ( ימים ג/ במשמר ויהי

 לאסרו יכלו ולא גבור היה ט שמעון אבה ולא ^סרו ויאמר שמעון
 יעקב בני כל וינהלו שלופות וחרבותס גבוריו לע׳ יוסף ויקרא

 ומרה גדולה צעקה עליהם שמעון ויצעק לאשרו בשמעון ויחזיקו
 האנשים וכל וינוסו פניהם על ויפלו הגגוריס ויבהילו למרחוק זתשמע

 ויקר מנשה ויקס בנו ומנשה יוסף אך וישאר כסו יוסף את היו אשר
 ויאסר\ מחמתו שמעון וינח בערפו באגרופו שמעון את וינה אפו

שמעו< ויאמר הנער ממעשה יעקב בכי ויתמהו fiהכ טת דדחהו
 יוסף ויצו ט׳ אביט בית כ״אמכת מצרי מכת זאת אץ אחיו אל

 ויפתק במלוך ויבואו כו׳ בשקו כספו איש ולתת בר כליהם לתלאות
 ויטאו וילט כו' כספו והכה וירא לחמות מספוא לתת שקו את ליי

 שמעון אין והכה וירא בטו לקראת וביתו יעקב ויצא אביהם טת
 השבר כ^ת עד חדשים ושני יחים יעקב בט וישבו כו' לי ייי׳ילי

 יעקג אל ויגשו יתד יעקב בכי ילידי ומואו ללכיתיעקב והיעל
 גמל בכי יעקב זיבך נמות למס להם לט תנו לאמור אלתו דסללי
 ויאמר כוי שברו שובו ויאמר לבטו ויקרא * אליהם רהמיו ויכתרו
אדר מלו שצרים מלך כי כרד אחיט את משלה אתת אם מודה

 ותכם הוא גבור המלך כי כולם ומתנו אחינו בלתי הלכנו ואס הוא
 מכל גדול פלשתים מלך אבימלך הלא הארץ בכל כתוהו אין מאד
 היכלו אבי ראית לו שלו שריו כא׳ אבימלך לו יהי׳ לא האת מלט

 ועטרת מלכות ובגדי ותארו ויפיו לפניו העומדים ועבדיו וכסאו
 וקולו והדעת והתבונה והחכמה אלהיס לו נתן אשר והדר וההוד זהב

 כל ואת שמותינו את הודיעהו מי ידענו לא ״ אלינו בדברו הנאים
 וכל * לו השלים חי אביכם העוד עליך גס וישאל לנו קרה אשר
 לו ״ אדוניו בהרעה שואל ואץ ויבואו יצאו פיו על מצרים מלכי
 מלפניו בצאתנו אנחנו וגס • מצרים כל על ואימתו פחדו את ראית
 ונאמר למרגלים אותנו נתן אשר דבריו כל על מאד אפינו ויתר

 ונפלה לפניו עוד בבואנו והי׳ האחורי ערי כיתר למצרים לעשות
 כ^ גדול או קטן דבר אלמ לדבד יכול איש ין1ול יתד עלינו אימתו
 ואל בדרך ט השמרו בכיו את יעקב ויצו בנימן את ויקקו ויקומו
 וילדהס יעקב בני נשי כל גס כו׳ ויתפלל כפיו ויכרוש מתנו הפרד

ך מאת מצרים מלך אל סהר יעקב נגכתוב כו'  יצחק בן יעקב עדי
 פענח צפנת והחכם האדיר המלך אל אלהיס נשיא העברי אברהם נן

 חזק כי מצרים המלך לאדכיכו יהיה ידוע ♦ שלום מצרים מלך
 וגס מזוקן עיני וכבדו מאד זקן ואט בני ע' וקבבוני הרעב עלינו
 שלא בני את ואצוה נאבד אשר יוסף בט על תמיד יום בכל בוכה
 יוסף בכי את לבקש במצרים להתהלך גס העיר בשערי יחד יבואו
 אשר עליך שמענו הלא למרגלים ותתנם ־ כן ויעשו ימצאהו אולי

 מרגלים אס בני את בחכמתך תדע לא ואיך כו׳ פרעה חלום פתרת
 עיניך שתשים פניך אחלה בכי בניתן את שלקתי ועתה לא אס הס

 את שמעת לא אס ידעת והלא אתיו עם בשלום אלי השיבות עד עליו
 עשה ואשר אחי שרה בקחת ולאביחלך לפרעה אלהינו עשה אשר

 שהיו אנשים מעט במתי כלס שהמית עילם מלכי לט׳ אבינו אברהם
 דנה בעבור האמורי ערי לח׳ ט3 ולוי שמעון עשו ואשר * אתו

 ♦ אחיו יוסף על ט התנחמו אחיהם בנימן בעטר ואף • אחותם
 ידעת הלא נעטרו עליהם העם א' יד הגטר כי בראותם עליו יעשו גוה

 תמיד תפילתינו אלהינו שומע וגס אתנו אלהיכו גטרת כי מצרים מלך
 קראתי לו מעשיר אלי בני בהגיד ט ה׳ חי הימים כל יעזנט ילא
 אמרתי אך לפטך בני בנימו בא טרם אנשיך עם אטס אז Tעל ה' אל
 הדבר לך עשיתי לא ע^כ לו תעשה טובה אולי בביתך בכי שמעון ט

 ושיס ט לך השמר בניי עם נא בני בכימן הנה ועמה • הזה
 הכס ועתה מלכותך בכל עליך עיניו את אלהיס וישם עליו עיניך
 ויתן ״ לשלום אחיהם עם ושלחתם נו׳ לבבי עם אשר את לך הגדתי
 מזמרה ונתן כו׳ מצרים למלך לתתה יהודה ביד בניו אל הספר יעקב
 שלוס להם ויתן יוסף לפני ויעמדו מצרימה ויבואו וילכו כו׳ האת

 מהעיר בצאתכם כי שמעון ויאחר • שמעון את אליהם ויוצא מ׳
̂יא  ויבא בידו בטמן יהודה ויקח * בביתו עובה אתי ויעש אותי הו
 השלוס ויאמר לפניו וישבו ליוסף המנתה ויתנו וישתחוו יוסף לפט
 אשרשלת הספר יהודה ויתן שלום ויאמרו הזקן ולבניכסואביכס לכס

 יוכל ולא לבכות ויבקש אביו מכתוב ויכיר ויקרא * ליוסף יעקב
 נטמן את וירא עיניו ויצאוישא ועךבטגדול החדרה וילך להתאפק

 יוסף ויתן יוסף לפט גנימן ויגש אמרתם אשר אחיכם הזה ויאמר
 ויגא שנית לבכות ויבקש • בכי יחנך אלהיס לו ויאמר ראשו על ידו

חז ויבך סחדרה  ויוף ♦ ׳ לתם שיחו ויאמר ויצא ויתאפק פטו די
 ובדולת שוהם נאבט רצוף מכסף והוא ט ישתה אשר גביעי יוסף גיד
̂ביע גיך  הבכור ראובן כי זה בגביעי ידגגתי ויאמר אחיו לעיני. בו

 וישג ילדתם כאשר שט א׳ אס בט זטלן יששכר יהודה ולוי זשמעון
ox אץ הזה הקטן אחיכם כי ידעתי ויאמר כתולדוהס האחרים את 
 על נטמן וישב לאכול אתי נא ישב אח לי אין כמוהו ואט אח לו

עיי׳ ♦ ככה על ויתמהו הכסא תז הבחיי^ג׳ מ״ש (  וימן ) מזה ״
 ואפרים מנשה. ויראו א׳ מנה לבנימן ויתן ויוסף * מתנות יוסף להם

 מנהי לו נתנה אסנת וגס מנותיהם הס גס ויתנו אביהם מעשה
 לשמע אט ולא לשתות יין יוסף להם ויוצא ״ מנות זיהילבטמןה׳

 אוכל1 אכלט ולא יין שמינו לא אחינו ייהף שנאבד מיזם ויאמרו
 ביום עמו וישטרו וישתו מאד בס דפצר יוסף להם משבע • 3ו17

ivaxn ♦. טוסף נתקן באהלו ונתגלה נשכר כה ג׳׳ג ס׳ סוף (כתב 
 ויפוזר געבין שקלקל ומה עמו וישכרו אטו שראה עד יץ שוזה זלא7

 t זמר% במעשה הברית על שקינא בפנקס אל'כ נהיןלגל ידיו שרועי
ת הס״ל ועיי׳ ע  אה״< נמשך אדל׳ר מנשתות הלק כהר ה׳ מ

 זפם זייסף עילאה זיהרא מאותו ליוסף בא אדה״ר של לכןיוט גיוסף
 ולזה למלוכה לעלות כדי שעטדו שנגמר הלילה באותו נשתה לאותו

^( של כשמה לאותו שזכה לפי לשץ ע׳ למד ט׳  והממוטו ) תטך ע״ל מ
/ גן.אלעע צל1נר׳ממע ♦ אומוג. ע׳ מל מסף נשמות היה “כ

ממרא
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) נ״א (ע״ל יוסף .^!ראאייזו /  זן>3יון3 כבגלגל ואליעזר קמך ך
̂ר ול׳ר ל״ש (־ותשית  יהושע • לך לך וס*פ '3 דכ״ה כראשית עיי
̂יא יוסף ̂לטל  בניס לך היש לבטמן יוסף ויאמר ־ תה״ק) (עב

 ואקרא בכ^כו׳ בלע שמותם ואלה בניס עשרה לעבדיך יש ויאמר
 את לפניו להביא יוסף ויצו י ראיתיו לא אשר כל על שחוהס
 לבכימן ויאמר * העתיד כל יוסף יודע בו אשר הככגים מספר

 ויאמר • בזה מאומה לדעת קבמה בכל יודעים העברים כי שמעתי
 יוסף ויאמר אבי הורני כאשר תכחה בכל יודע עבדיך גס בנימן
 אמרתם אשר במצרים יוסף אחיך הוא איפה והבן הכלי בזה המו

 ויתתכס שמיס ככבי משער את ההוא כלי בנימץ רארא ירד •למצרים
 חלקיס לד׳ מצרים ארץ כל את בדמן ויחלק אחיו איפה לדעת בו ט3,וי

 בכימן ויתמה הכסא על לפניו היושב הוא ט אחיו יוסף את זימצא
 בזה אני רואה ויאמר תתמה מה ועל ראית מה יוסף ויאחר י מאד

 יוסף הוא אני יוסף אלץ ויאמר ♦ הכסא על פה יושב אחי יוסף כי
 וילט עמס אותך שולח הנט אחיך אל הדבר חגלה לא אך ♦ אחיך
 נפשם כתבואת אס והיה מאתם לקחתיך1 העירה אתכם להשיב וצויתי
 ואס אליהס וכודעתי לי עשו אשר על נחמו ני אדע אז עליך וילחמו
 אודע ולא להס וילכו אותם וכלחחתי אתי וישבת אותך ולקחתי עזבוך
 ולשוס כו׳ כליהם למלאות פקידיו את יוסף צוה ההיא בעת י אליהם
 את ויכו העירה וישובו שמלותס vויקרע . כו׳ בניתן בשק הגביע
 ויחר * יוסף לפני דעמדו העירה והכותעדבואו והולך בדרך ־בניחן

 מצרים את להחריב כ״א הזה האיש השגכי לא כי ה׳ חי ויאמר יהודה אף
 ♦ לפניו גבוריו וכל כסאו על יושב והוא יוסף ביתו ויבואו • היום

 ♦ הכסף גביעי לקחת עשיתם אשר המעשה מה אליהם ויאחר
 לקחתם הארץ בכל יוסף אחיכס איפה בו לדעת בעבור כי ידעתי אך

 ויחזק יוסף ויקס * כו' נאמר מה יהודה ויאחר * לי אשר •הגביע
 בפניהם הדלת וינעל ביתה ויבא בחזקה אחיו מאת ויקחו בבכיחן

 לקחתי הנה אביכם אל לשלוס לכו תאחר כה ביתו על לאשר יוסף ♦ויצו
 יוסף מעשי יהודה כראות ויהי • בידו גביעי נמצא ר1אצ האיש את

 יוסף לפני אחיו עס ויבא הדלת את וישבור יהודה אליו ויגש ♦ •אתם
 מצריס נפש וכל נפשך תאבד פן אחינו ושלח המלךדברי נא שמע •כו'

 אחותם דינה עבור לשכם ולוי שמעון אחיי ל עשו אשר ידעת *הלא
 הנא חשניהס וגדול חזק בכתי ואני גרמן געבור יעשו מה ־ואף

למה יוסף ויען כו׳ לפרעה עשה מ3 בחר אשר ׳אלהינו אשר ישתעת
 תטבע מצריס גבורי כל צותי לו פרעה חי ותתפאר פיך •הרחבת ׳

 ה׳;״א מפני לירא ולאנשיך לך יהודה,הלא ויאמר ♦ •נרוקס
 • בפרעה ואכלה ממך ואחל מצרים כל אא היום הרגתי חרבי שלפתי

 וצוואר צוואריך אופו,על אשיב חרביך הוצאת אס הלא מסף ויען
 האת מן ותכחד בלעתיך פי אפתתיאת אכן יהודה ויאמר * אחיך *כל

 לא כי עד גדולה באבן פיך לסתוס וגבורה כק אתי יש יוסף ;ויען
 מלחמנתיך בקשנו לא כי בינינו אלהיס עד יהודה ויאמר ‘ דבר הופל
 פרעה חי יוסף ויאחר והלכנו אחינו תנה אך • עתה ועד מאז
 לכס לכו עתה מידי אותו לקהתס לא יחד כנען מלכי כל יבואו כ״א
 יהודה ויאמר המלך בית את גנב כי עבד לי יהי׳ ואחיכם אדכס אל
 הרבה וזהב כסף האר! כל אל חביתו יצא מלך הלא מלך ולשס לך מה

 כתת אשר גרעך על מדבר עודך ואתה באבידה אס גנותן אס מאד
 אחינו לבנימן חלילה מאתך אותו גנב כי ותאמר אחינו באמתחת אותו

 דום ועתה אדם לכל או ושר למלך זה דבר מעשות אברהס ־ולזרע
 נלחם מעט כסף על לאחור הארן כל דבריך ישמעו כן זה ■מדבר
 ̂ לעבד אחיהס את ויקת עליהם ויתגולל אנשים עם מצרים ־מלך
 הגנב משפט ט אחיכם ועזט מעלי ולכו הגביע לכס קחו מסף רען

 ולקחת אחינו לעזוג בדבריך תבוש לא למה יהודה ויאחר עבד להיות
 על אחינו נעזוב לא פעמים אלף בגביעך לכו תתן אס הלא גביעך

 למה יוסף ויען ♦ עליו כמות ולו האדם כל ביד הנמצא כסף
 תעשו לא ולחה הזה היום עד כסף בך׳ אותו ותמכרו אתיכם עזבתם

 יוסף ויען כנ״ל כו׳ אלהיס עד יהודה ויאמר • זה לאחיכם גן
 נאחר מה יהודה ויאחר * ככ״ל פו' כנען מלכי כל תאספו האסף
 אתר החבל הלך לו תאמרו יוסף ויען אהיגו איו כי בראותו לאביט

 לשפוט האלה כדגדיס תדבר למה אתה מלך הלא יהודה ויאמר הדלי
 משפט אין יוסף ויען ♦ כחותך יהיה אשר למלך אזי שקר משפט

 ואתם אכלתן רעה חיה כי יוסף אתיכם בעבור דברתס אשר שקר
 שכס אש הנה יהודה ויאחר ♦ למדיניס כסף ך'3 אותו מכרתם
 ויען ״ באש ארציכס כל ואת אתכם אשרוף עתה בלט נבערה

 ויאמר ״ שכס אש מכבה מיך הרגה אשר כלתך תמר אש הלא יוסף
 כל בדמה מלאתו עד א׳ שער מבשרי הסירותי ל׳א א״ הי יהודה
אסיכס ותטבלו-כתוטת לעשות משפטיכס כן מםן> ויען ♦ מצרים

 יהומ אף ויחי • אכלתו יעה חיה לאטכס יאמרו בעבוי צדם
 ויקח שקל גת׳ 5מש̂ק א״ אבן לפניו ותהיא בערה וחמתו מאד
 ויתז השמאלית השני׳ בידו ויקתצה השמימה ותרקה א׳ נידו האבן

 * לעפי האבו ותהיא כאו בחמת עליה וישב רגליו תחת כ אה אותו .
 באבו הוא גס ויעש בכו מנשה את צוה אך מאי ויירא יוסף וירא

 מצט הזה האיש אין לאחיו יהוט? ויאמר * יהודה כמעשה אחרת
א  תתפארו למה יוסף ויאמר זה דבר בעשותו הוא אבינו ממשפחת נ
 אחריב ואל אחינו את־ שלח יהודה ויאמר גגוריס אנחנו גס הלא

 רעה חיה אביכם אל ואמרתם לכו "כך ייע, * הזה היום ארצך
 לד מהר לנפתלי יהודה ויאמר .• יוסף על אמרתם כאשר אכלתהו

 ונשאתי הי\ה אני אנך שמשן ויאמר לי והגד מצרים כל שיתי זספור
pfr ויוסף * בה אשר כל את והמתי מצרים כל על ׳אשוס גדולה א׳ 

 מאר יוסף ויירא • עברית לדבר יודע יוסף כי ידעו לא והס שמע
 מצרים כל את ו^עיק לך מנשה את ויצו מצריס את יתרינו הן

 שוהי כל ויספר וילך ברכליי קל ונפתלי • זמר כלי ובכל והגבוריס
 ושימו מהרו אחיו אל יהודה ויאמר ליהודה ויגיד י״ב וימצא מצרים

 נפחי שווקים אחרינג״ הנני יהודה ויאמר כולם עמרךוככה רנ1י
 ת״ת מצרים אנשי ויבואו מדברים הס ויהי א׳ שוק איש יחריב ואתם
y חכני איש p בלא להלחם יוכלו אשר איש ות״ רגלי אלפים ועשרת 
̂ו את ויסובבו ובצעקת גדול ברעש ויבאו במיהס כ״א וחנית קרב  בכי

 להפחידם זה עשה ויוסף צעקתם מקול האדמה ותבקע וינה׳יס עקב
 מאדלמשס יעקג נר יייראו ־ ״״ליי

 אלהיגו וחסד התראו למה להס
• i?'*' ויד מאד עד ומרה לעקה־גדולה

״ תתיז על !ידלג נחת! י >1״  ח?5 ויפול האנשים כל על ל׳״ק ״
 ויממומהס רעמ על איש ויהל! ויניסו נלהננוריס על ואחיי יהודה
™ חיעס נית עד ואחיו יהודה יירדפס וינרחו ננפנס הרנה י  י
 iftn י(״?ן גדילה צעקה עליו נאריהמיצעק עליו יינהום יוסף לפר

 וי? מצריס כל והרעש סוכות יושר עד למרהוק הצעקה ותשמע
 מעל נפל פרעה גם האת מרעש נפלו גוש! ואח מצרים חומות
 ילדירו נגלי ההרות וגושן מצרים נשי וכל ארצה פניו על נסאו

 עד מראש הדנריס לו ויגיד! הדנר מה פרעה וישלח ממעיה!
 2יום אל וישלח יראה על יראה לו ותוש'ן» מאד ויחרד כרעה וינהל

 5שלחי הגנג נענד לך מה הענריס הנאת מציץ! « את הלהארינ
 ע״, יה אעשות תחח לא ואס נרעתס צאנד למה אתיו עס וילך

 ואס נצעקתס עשי מה ראה ארצם אל ילךעמהס חמודיתי נל מעליך
תתי? אשר לך נחר עתה האת יתר אח יחריני נתת ינחמי אם

® ואיי, רחודה • הענריס ארן אי 0יי'” יא״ ?ני'
 יומס על יעקנ גגי וינהמי אך יגחיי! נחמה ייסך לפר רצניס עידס

 תהס פמגה וחפצי אחיו מפני מאד אסך ייירא יגליי ים ננהתת
 יישםמו מסה את ויצו יחריניחצריס פן לאחיי להידע עלילה ייסך

 חיש יאמר אל אחיו אל ויאמר שככה יהודה וחמת יהודה של כתפו על
̂א זה מצרי נער מעשה <י  חמת כי יוסף וירא * אבי בית מעשה ל

 אתה תלחם למה לי תגיד רכה לשון ליהודה לדנר ויגש שככה יהודה
 לאמור אבי מעס הנער ערגתי אנכי כי ומגן אחיך מכל על
 כעיניר יין עמם הימים כל לו וחטאתי אליך אביאנו לא אס

 נא שלח כו׳ לשרתך ‘תחתיו יושב והגגגאנכי אחינו עם ללכת ושלחתו
 עצוס״והרגתי ועם רב רכב לו אס אף בך חרד אשר קשה מלך אל אותי
 כי אחכם אתת יוסף ויאמר כוי לפניך מלכס ראש ואביא כולם

 לככי תטאו אס אחיכם אשלח בזאת אך בנס חפץ וה׳ גבורה לעברים
 כי יען תחתיו ולקחתיו מצרים ירד גי אמרתם אשר מאמו אחיו את
 • ערבתם אשר אחיו את ושלחתי אביכם אל מכס א' אותו ערב לא

 מה אחיו אל ויאמר מכעס דס עיניו דמעות וזלגו יהודה אף ויקר
 אמרנו הלא יוסף את שמעון ויען * היום ומצרים נפשו להמית מבקש

 אדוני ידבר למה ט או מת ואס לכתו מקוס ידענו לא ט בהקלה לך
 ויאחי* • לקרות אפו הקל כי יהודה פני יוסף וירא • אלה כדברים

 לפניכם א3ו היום קראתיו אס והכה חת אקיכס כי אמרתם הלא
 היום נא יוסף יוסף ולקרוא לדבר יוסף ויהל * אקיו תקת לו תתנהו

 מאין לראות וכה כה איש ויביטו לפניהם ושב אהיך אל והראה לפני
 אקיכס יוסף אני וכה כה תראו לחה יוסף ויאחר אקיהס יוסף זנא

 שלקט למקיה כי בעיטכס יקר אל ועתה מצרימה אותי מכרהס אשר
 ■ ומימן ♦ מאד מאד ממנו יהודה ויבהל אטו ויבהלו לפניכם ה׳

 יוסף ■אל וירץ פטל̂ז בבית לפניהם טה והוא יוסף דברי נשמעו
 ט1 ויבכו זיקבקהו אקיו גס ויפלן ויבכו צואטו על ויפול זיקבקהו

 בעירי וייטב הס יוסף אקי כי פרעה דת ונשמע * יוסף עס גדול
ט'ניי שרי כל פרעה וישלה מצרים את יקריבו p אותם ירא ט

וגדודיס



̂יכא המריות סדר ̂ פדרהמחת «י
 ■ ש6ל אסר כל את להדא ולאמור כאתיו יוסף עס לשמוח גגדודים

 גדי3ו מתנות להדא יתו3 על לאשר יוסף ויצו האס 3במע' תס3זהוש
 כסף וק׳ 3זה גד3 גדיס3 הליכות לכ״א ויתן לאהיו ויחלקם מלכית

 כרעה וירא פרעה לפני יאוס3וי ישס3ויל כסף וש׳ הליכות ה״ ולכנימן
 להם ויתן כו״ מעמו ויצאו מאד הס3 וישחת ויכ״ת וריס3ג טלם כי

 מלכו יוס3 עליו 3רכ אשר תו3וחרכ כרעת מאת מרככות י״א יוסף
 וק׳ כמסכרס ככדיס אהיו ילד לכל וישלה אתאניו להכיא מצרים על

 ויתן ותחרוקיהן וקטרת המלך נשי נגד אהיו לנשי וכן ל״א כסף
 א3ל ניהס3 את ולשאת לשרתו עמו ללכת אנשים י׳ מאחיו א״ לכל

 מרככות וי״ כסף ול כניו לי׳ כגדם י״ שלה ננימן וע״י • מצרימה
 גסכנימן וילכו אחיו את וישלה ויזש כ״ כחיי (ועיי׳ פרעה סכי מאת
 כחדכר מגולגלין יהודה עצמות היו למה א״כ כנען לאת עמס קזר
 • מצרים מעוכ אתונות וי׳ המורים י׳ ולאכיו ) ע׳׳ש התנאי קייס הא

 נשים ותמרוקי ואהלים מור וקגורת וכסף 3w נגדי אחותו ולדינה
 כרקתכעדה וכדולה אכנישוהס ולנשיהם לכולם כנימןויתן לנשי גס

 ננואכס ויצום כו׳ מצרים גכול עד אתם יוסף וילך מצרים וסגולת
ת  נקרכס ויהי * כו׳ הזה נדכר אני לפני פתאום תכואו אל כנען א

 ויודעת הכמה והנערה להראתם יוצאות אשד כת סרה והנה כתיהס אל
 לפרו וישכת אכינו לפני נא א3 לאמור כנור לה ויתנו כגמר לנגן
 ותוקף • מצרים ארן ככל מושל הוא וכי חי דודי יוסף נכנור והך

 כלכו השמחה ותנא לו ויעיכ דכריה 3יעק וישמע אלה כדכריס ומנגן
 נכונה דנריה כל כי וידע ̂ אלהיס רוח עליו ותהיא דכריה מנועם
 כי עולם עד כך תות ימשול אל נתי כדנרה הרח את 3יעק דכרך
 שחהתני כי נרת1 כאשר לפני עוד נא דכר אך * רוהי את ההיית

 והנה עמה מדכר עודנה כו״ אלה כדכריס ותנגן ותוסף ♦ ריך3נד
 וילך לפניהם רצים ועכדס מלכות וכגדי ותרכנת כסוסי״ נאים ר<3

 נארץ מושל והוא הי אחינו יוסף המנשר ויאמר לקראתם 3מנק
 שלח כאשר כלס וילכשו יוסף להם שלה כאשר א״ לכל ויתנו מצרים

 יושכיכנען כל וישמגט לו שלח אשר גראשו המצנפת 3יעק וישם להם
 מלכי כל וישמחו ימים ג״ משתה להם ויעש יעקנ את וישחתו וינאי
 כני את ואראה אלך 3יעק ויאחר אה״כ ויהי * הארץ וגדולי כנען

 והנה * מולדתי ארן לעזוג אוכל לא כי כנען איץ ואשוכה כמצרים
 כי מיוסף תירא ואל שם ושכ ניתך כל עס מצריס רד אליו ה׳ דכר

̂ק עידנו  יוסף ויאסר כו״ נכג על מאד 3יעק וישמח כתומתו מחז
 אינינו אשר כל קול ויענר מצרים ושרי גכוריו כל ויזעק מרככתו

 חלוכשיס עצום חיל יוסף ויצא ממהרת ויהי יומת אניו לקראת יוצא
 ותופיסי זמר ונכלי מלתמתס וככלי וכ^ף 3זה ונלי וארו.מן כוך כנגד

 וכל מקולס הארן ותרעש הדרך ככל מפוזריס ותהליס ומור ומחולות
 ושותקים 3יעק לקראת והחומות חצריס הגגות על ינלי מצרים נשי

 שלהו כי לפרעה אשר המלכות כתי יוסף וכראש זילות ומ נת־פיס
 יוסף 3קר כאשר ויהי ♦ אכיו לקראת לכתו נעת ללכשו פרעה לו

 וכן אכיו לקראת כרגליו וילך מעל^המרכנה וירד אמה כנ׳ אלאכיו
 יהודה אל יעקי ויאחר כו״ כיגליהס הלכו וגדיליה חצריס שיי כל
 אשר מלכות וכתר המלוכה כנגדי הדיר המצריס כמחנה האיש זה מי

 כנך הוא ויאמר יהידה ויען ״ לקראתיני וילך ממרנכתו נחרן ירד
 אכיר לפני יוסף 3ויקר כנו כניד כראות 3יעק וישמה המלך יוסף

 ויעקב • יעקנארצה אל יוסף מחנה נל גס וישתחוו רישתזו־לאכיו
P ויחנק עתו וינך וישקהו צווארו על דכול כנו יוסף אל וימהר 
 ופל חצריס אנשי כל עמו וינכו ״ וינכו וישקהו אניו את יוסף גס

̂הס 3יעק ט3  מצרים שכו ואה״כ מאד יוסף עס ככו ועכדיהס ונש
 וזסלן ראונן'יששכר את מאחיו ז ויק כו״ גושן כארץ יוסף ומשיגס
 אכיו את הגיא ואח״כ מאתו רצאו כו׳ פרעה לפני ויעמידם ןכניחן

: כו׳ הרעה לפני
שנה ק״ל כן יעקכ והיה למצרים ירדו וכניו רג״ה ב״א

‘רל״ת ג׳׳א ישראל כית וכס״ ( ) רצ״ח ב״א הוא ( י
 והיה • רל״ה כ״א סע״ג ד׳׳ד כתכ עצתו הוא ט ) ט״ס א״ א׳ דף
א שנה יי״ג כן לוי  יוככד * לשמיעה ה' (שנה ♦ קצ״ה) (ע״לכ̂׳
 חשה־ את והילמה ל 3כ״ למצייס כשירדו ההומות כין נולדה ליי ת3

 נולדע״ל למצרים כירידתן י״א איוכ י שס״ח) כ״א יעק״ל(ע״ל
 ג' גן והיה ) רכ״ה כ״א ע״ל ( לפרק ק״ נולד חצרון • תח״ט ב״א

 : שמות ר״פ כמ״י שכצ״ל וכמדומה י׳ כן ופי־ק שנה
ל ו מ ״ רכ״ק ב״א ע״ל רל״ט כ״א הוא לפת ט׳ כולד ח

וגות' הרק יהודה כני ויהיו ואונן ער וימת
 לכ״א ואונן ער נשמות גלמל הין וחמול חצרון ט אפשר (ככסס)

̂ה להס שהיה פרק כני דהיו  והחול גהצרון נשמותיהן שנתלכשו הוי
מחיי כמ״ש הי< הם שהם ויהיו א׳) דנ״ו ישנים שפתי (דו«

 י7ע למצרים יעקב ירד שלא מלמד כאו וכיתו איש שמות בח״י פ״ג
 איש נשים נהם חיווג שנים ״3 כן וזה שנה כן זה וחצרון לפרק ח׳

 אכיו כשם שחות פ׳ שט חיים מיס כס׳ וראיתי • על< נאו וכיתו
 כלומר לפרק ל רמז וזה י״א ונשאר חצרון פרק גי׳ וכיתו איש ז״ל

 שכל כן זה לז״א שנים ג״ ונשאר אשה כשלקת שכיס ה״ כן שהיה
 א'' חצרון ר״ל ויגש פ״3 כמנואר היו חצרון שני כי שכיס כ״ כן וזה
ל שנה כן היה  שרימז די לכן מנייהו'מפקת והי שנים ״3 כן היה ו

 חלל וא״ת ״ שטהס נרמזו וממילא א״ ותצרון פרק וביתו באיש
 דאח^ י״ל שרם ב״ ולנח ל ן3 א״ הצרון דילמא ח״ כן ר\ה שפרק
 חמילא■ פרק בן היה א״ והצהן שנים לל מולידן היו ראשונים דורות
 שפת כתב וט״ר * עכ״ל שנים ת״ פעם באותו היה שלהצרון מוכה
 וישב ל במ׳׳י אי׳ הא והק׳ שכה בן והמול ג׳ וחצרון ה״ גן היה

 עד וב״ הצרון שנולד עד ושנה אשה כשנשא ז׳ בן היה שפרז דמ״ג
 להצרון שנה דמ״ש י״ל * שכיס ט׳ בן פרק היה א״כ החול שנולד

 א״כ מקוטעות שנים והיו חדשים ט״ רק בעינן דלאו דווקא לאו
 ובגליוק בכלל ועד עד לפרק ל עד לכ״א שלימות ח״ בן פרן היה
 דמ״ג ח״י לפי אבל • ח* וכתב מונה ר״ל שחנה כתוב שהיה שס

 יוסף בן מנשה בני ונגח ומכיר יאיר ♦ אינו שזה מוכת הנ״ל
 לאביו יוסף ויתן * י״א ש״ק חשה אחר ומתו יעקב בחיי נולדו

 יוסף עס תמיד יאכל ויעקב ושמלה בגד גם מצרים ארץ חטוב ולאחיו
 אשר מלבד ולילה יום יוסף משלחן ובניו יעקב סרו לא בשלחנו
 שט ׳D וזהב כסף כל יוסף וילקט • בנתיהס יעקב בכי יאכלו
 הרבה וגדולה שוהם אכני גס ונסך זהב ככרי וששים כשתים הרעב
ל סיף יס אצל בתדנר א״ חלקים לר״ איתס ויטמון מאד  על ו
 ויקח * ומד פרס חדנר נגד טתןגמדגר וה״ד וה״ג פרת נהר
 • אביו ביה ולנשי אכיו ולבית לאחיו ויתן וכסף זהב הנשאר מן

 פרעה וישימהו וכסף זהב ככר כעשרים פרעה בית הביא היותר ואת
: באוצר

ל כ ה לנ כי ת ״גו מ ר א ״  ואת״כ רח״ג) ב״א (הוא הרעב יחי ב
 ויוסף • גשנה שנה כמשפט וקצרו זרעו

 יש^ ואבידיואתיו * עצתו תחת האת כל ותהיא לבטח במצרים ישב
 עם יעקב מית תמיד ישנו יוסף ט3 ומנשה ואפרים * גושן בארץ

: ותורתו ה* דתי ללמוד יעקב בכי ילדי
̂ה נ״א □ רנ ר מ  עכ״פ נולד א״כ יעקב את ראה חז״ל לדעת ^!

 ותיקלה (ע״לב״ארס״א) רנ״ה כ״א קודם
שנה י״ז מצרים גאת נ1יעי ̂"*א קודם מת א״כ

̂) כ״א (הוא  חחצריס יוסף ויגא ליוסף וישלח חלה וכאשר רנ״ה
 לאחיך גכיר כי ידעתי יהודה אל ויאחר ־ נו׳ לכולם יעקכ וינרך
 לחד אך עולם עד כניהס על ימלכו וכטך עליהם ומלך אתה
 ״ אויניו ככל אחיהם מלחמות ילחמו למען מלחמה כלי וכל קשת
 יששכר יהודה * אתם כא* מכניכס א׳ גווייתו ישא שלא וצוה
 • חתימנה גד שמעון ראוכן * מזרחה מקדחה חטהי ישאו זבולן

 ישא לא לוי • צכונה נפתלי אשר דן • ימה כנימן מנשה אפרים
 יוסף גס ״ במחנה ישראל עם ה׳ ברית ארון ישאו ובניו הוא כי

 ♦ תחתיו יהיו ומשה אפרים אך כבודו כן המלך כי ישא לא גני
 ׳את לעבוד כניכס את וצוו קרובו ואת אחיו את איש ככדו מי ואתם

 אחיך תעזוב ואל כו׳ אחיך לפשע נא שא כני יוסף ואתה נו׳ ה*
 ובידך נתתיס אלהיהס ניד הנס כי פניהם תעצב ואל מצרים מפני

 ורעות רכות צרות כי ידעתי כי ט״ המצרים מפגי ימיך נל לשמרם
 אך ככיכס ולכט לכניכס הזאת כארץ הימים כאחרית אתכם ימצאו
 מבטכם מושיע להם ויקים וצוקה צרה מכל אתכם ויושיע ה׳ את עבדו

 בו״, לצוות ויכל לרישתה אבותיכם ארץ אל אתכס והישב דוציאס
 יוס^ לחיי נ״ו למצרים לירדתו י״ז רכ״ה ב״א חת יעקב * וימות

 היה לוי כי וז״א ללוי נ״ה כתב ג׳) ודס״ד ד״א (וכש״ה ללוי וס׳
 הרי כמצרים היה וי״ז קצ״ה) בי׳א (ע״ל למצרים כירידתן מ״ג בן
pשהשבטים חייו ימי כל ליעקב נתוודע לא ויגש כ׳ כחיי (כתב * ״ 

 כמתטה׳ שקים וישימו שמללתס ויקרעי גטו ויקומו ״ יוסף את מכרו
 כשי וכל שק תלבש יוסף אשת אסנת גס ראשיהם על עפר זחרקו
 רעבירו' פרעה ויצו • כו״ רטס יחים בכו מצרים וכל עמה מצרים

 לקבור' מען ארצה ואחיו יוסף את עולה אינינו אשר כל גמצריס קול
 וגדולת שהם ̂אבט טהור מזהב היהה והמטה ♦ יומת יעקב את

 בתכילים וקשור זהב אורג מעשה המטה ומכהה * מסביב כמסגרת
 עטרת יעקב ראש על יוסף וישם ובדולח שיהס מאבני קרסים ועליהם

 ויתר' ויוסף מצרים גגזרי כל דלט נו׳ דדו הזהב ושרכיט גדולה זהב
 הולכיך והמקוככיס * שריוטועדייהמלחמה מלובשיס מצרים יושכי
 אקרי' העם־הול^ ליתר * • ובכהלקימ סלוך המטה נגד רתוק

המטה 3’ **
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 ד5ע ויתר ונוכיס יחיפיס למטה קרוג וגיתו ויוסף * קמטה
 ול ♦ מלקמתס כלי קמרים עליו עדיו איש סגעו, ועוריו יוסף

 גושס וכל ואהלות מור הדרך בכל ויפזרו המטה לפני הולכי מעבדיו
 ארץ בעתס עד יום בכל כן ויעשו הבושם על הולכין המעה ונושאי
 אנשיהם כל עם ויבואו מלכים ל״א כנען מלכי כל וישמעו גנען

 מספד ועשו המעה על כתריהם וישימו יעקב את ולבכות לספוד
 אשר שעיר בהר עשו וישמע • ובניו יעקב גבורת ידעו כי גדול
 אקיו יעקב את ויספדו מאד רב עם ואנשיו בניו עם ויבא שס ישב

 יעקב אל עשו ע© גדול מספד ויספדו וכנען מצדים כל עוד ויקומו
 ויביאו * ההוא ממקום יעקב את ואקיו יוסף ויקת ההוא במקום
 לא לאמור לשען ואנשיו ובניו עשו ויעמוד המערה אל ארבע קרית
 קנה הלא ויאמר ואקיו יוסף אף ויקר הוא ולאבינו לנו כי בה יקבר
 ך׳'ה זה יצקק מות אקר רב בעושר ממך אבי יעקב אותה
 מכרתי לא כי תדבר וכזב שקר עשו ויען ♦ כנען ארן כל גס שנים

 את הכקיש למען מאומה הזאת מארץ ממני אתי יעקב קנה ולא
 בארץ לו אשר כל את עשו במכירת יוסף היה שלא עשו ידע כי יוסף י

 • אתנו במצרים המקנה ספר הלא יוסף ויאמר ״ ליעקב לנען
 מהרי ויאמר אקיו לנפתלי יוסף ויקרא לי והביאו לכו עשו ויען

 כתב אשר ראשונים וספרים המקנה ספר והביא מצרים ורץ קושה
ח נפתלי וימהר כו׳ הבכורה דברי גהס ^ מאל ברגליו קל והוא ו  מ

 ויקום התערה על להשעין ויוסף נפתלי רך כי עשו וירא הצבאים
 עם מלתמה עשה אליפז בן צפו ויהי פ' (ובקיי * וילקמו למלקמה

 ומצרים יעקב בני כל עמו )יעקב לקבור בעלותם ואקיו יוסף
 ממקו׳ רתוק הי׳ דן בן וחושם * איש מ׳ מהם ונהרג עשו בני לינגפו

 יעקב מעת לשמור יעקב מי ילידי עם ישב כי אתה ^מלקמהכמאה
 הומה דס5ה קול את הבין אך משמוע וקרש מדבר אלם היה- ויהושם
 ויאמרו ויענוהו המהומה היא ותה המת קברתס לא מדוע נישאל

 המלקמה תוך וירץ יעהב את מלקבור מנעו אשר עשו דברי את לו
 נפל ועשו לחרתוק ותלך ממנו ראשו ויכרת בקרב עשו את ויך

 בקזקה יעקב את ויקברו יעקב בכי ויגברו ♦ המלהמה אנשי נתוך
 וכ״ה * ראו עשו ובני • ימים ז׳ אבל ויעשו גדול בכבוד ̂:מערה

 קי א״כ • יעקב בקבורת עשו את הרג דקושס די״ג דסועה גפ״ק
 דגיעין ופ״ה דכתוגות פ״א בירושלמי כתבו והתו' *. שרם קמ״ז פשו
 באותה מת לא שמא ב' כ״ה בגיעין התו׳ וכתבן הרגו יהודה אי׳

 הרגו דיהודה משמע * עכ״ל והרגו יהודה עליו שעמד עד הכאה
 ♦ יעקב■ בקבורת שהרגו אמר לא בירושלמי אכן * ̂ יעקב בקבורת

̂׳ש לירושלמי ס״ל לאולי ̂ע מ׳ בשם ויקי ס״ל במ״י כמ  סי׳ תיליס שח׳
 כולד כי שנה ק״ך רק עשו קי א"כ יצתק בקבורת הרגו שיהודה ק׳
 כיצוז בו שהיה שמשון הוא קושם * שנים ק״פ קי ויצתק ליצתק ס׳

 הארץ יושב וירא ״ תתי״א) ב״א (ע״ל לעשו הרג ע״כ עשו
 דין ונעלם דסוכות א׳ יום כקבר יעקב •גי ק׳ נעלם זה בפ׳ ♦ הכנעני

: ויקי ציוני ׳ הקג אקר עד אבלות
I עורות ב*ב עשייא ש?*ח בזוהר האבות קבורת

 אברהם שרה י חוה אדם .
יעקב לאה • רבקה יצחק ,

אחרת כדרך נמצא המלך *מה7ש בספר ואומר

אברהם שרה * * חוה אדם ;
לאה יעקב • יצחק רבקה
המלקמה ותהיא ועקב בכי את מלהמה עשו בני ויערכו אק״כ
• ׳6 מת לא יעקב ומבני איש פ׳ עשו מבני ויהרגו קזקה

 מאנשיו. נ׳ ואת עשו בן אליפז בן צפו את וילכוד יוסף יד ותגבור
 וייראו, מצרימה להביאם עבדיו ביד ויתנם ברזל בכבלי כלס ויאסור

 אותו. ויקברו שעיר הר ויביאו עשו גוויה ויקקו עשו בית אנשי כל
 וירדפו ♦ בקברון המלקמה במקום נקברה כי הביאו לא ראשו אך
 חמלו כי איש מהם המיתו לא אך שעיר גבול עד אתריהם יעקב כני
 חברון עד ויבואו יעקב בני וישובו עמהס נשאו אשר עשו גווית על

 . שעיד בני כל ויאספו ג' ביום ויהי * מהמלחמה ומחרתו שס ויכוחו
 יוסף. עס להלחם למצרים וירדו היס כחול עס קדס בני וכל החורי
 וילחמו מצרים וגבורי ואחיו יוסף לקראתם ויצא • אחיהם להציל

 שעירהחורי■ כלגבורי איש מאות כשש מהם ויהרג גארזרעחקס כס
 הרבה הרגו קדם ומבני עשו מבני גם מספר מתי כ״א מהם נותר לא

,ויהרע אתדהס ואחיו יוסף וירדפו יוסף לפני קדס וכני אליפז ויכוסו

 בשמחה מצרים וגבורי ואחיו יוסף וישובו * איש ל׳ בסוכות נהם
 יעקב לבני עבדים במצרים עודם ואנשיו אליח בן צפו1 • לב וטוב

 שעיר ובני עשו בני בשוב ויהי ♦ מכאוביהם על מכאוב להם ויוסף
 בט המכה היהה בגללכם עשו בכי אל שעיר בני ויאמרו ארצם אל
 ארץ כנען ארז מארצינו צאו ועתה מלחמה ויודע גבור איש נותר לא

 ולא • הימים באחרית בנינו את בנינם יורשו למה אבותיכם מגורי
 בכי וישלחו • בס להלחם שעיר בר ויאמרו * לשמוע עשו בני אבו
 לנו. שלח לאמור דנהבה היא אפריקה מלך אנגיאס אל בסתר עשו

 S חן. אותנו להוריש בנו להלקם שעיר בני נעצו כי מאנשיך אנשים
 עבורי רגלי איש ת״ק וישלח עשו לבני אוהב היה ואנגיאס ״ האיז
 לאמור מדין ואל קדם בני אל שלקו שעיר ובני סיסי׳ י3רוכ ות״ת החיל
 נקמת וננקחה הארץ חן עשו בכי את והרשנו ועזרוכו אלינו נואו

 ויבואז. אחיהם יעקב בני בחלקמות בעבורם מתו אשר ואחינו אחיכם
 במדבר שעיר את עשו בני וילחמו ♦ קרב שולף איש ת״ת קדם בני

 וביום ♦ אנגיאס מאנשי איש ר׳ עשו מבני שעיר בני ויהרג פארן
 המלחמה עוד ותכבד שעיר בני את למלחמה לבא עשו בני ויוסיפו השני

 חבר וישובו ויסובו שעיר בני מהם חזקו כי עשו בני וייראו עשו על
 עוד ויפלו אויביהם ישעיר35א̂ת ויעזרו רעהו אל איש אנשים עשו

̂ק עשו מבני  בר וישמעו הג׳ ביום ויהי * אנגיאס מאנשי איש נ
 עשו בני ויוסיפו ויתאבלו בס להלחם אחיהם מאליהם שבו כי עשו

 כת״ראיש עוד וישלח אחרים אנשים עוד לנו שלק אנגיאס אל וישלחו
 שעיר בני את מלחמה עשו בני ויערכו ימים לי׳ ויהי * החיל גבורי

 גבורי כל וימותו איש כאלפים שעיר מבני דהרגו עשז בני ויתחזקו
 מדין וכל בעירם נשארו אשר הקענים בניהם א נ נשאר ולא שעיר

 אחר עשו בני וירדפו שעיר בני את ויעזבו מהמלחמה נסו קדם וגני
 עשו ומבני איש ר״ן מהם עשו בני ויהרגו ארצם עד קדם גני כל

 לעזור אליהם לשוב אליהם הרעה היתה אחיהם מאת אך איש ל׳ נפל
* ויתאבלו אחיהם רעות את עוד עשו גני וישמעו * שעיר בני את

 ויהרגו. מקומותס אל שעיר עשו בכי ויבואו וישובו המלחמה אחר ויהי ׳
 בהס החיו לא הרס ועפס נשיהם גס שעיר מבני בארץ סנשאריס

 ויקחו לנשים לקקו קענות ונערות לעבדים נערים נ׳ החיו אך נשמה
 ארצס וירשו בשעיר עשו בכי וישגו וצאנם'ורכושם בקרם כל עשו בני
 ויתייעצו ־ עשו בני לה׳ הארץ את עשו בני ויחלקו * הזה היום עד
 עלינו ימלו לא אשר עשו בכי כל וישבעו מלך עליהם להמליך עשו בני

 אחיהם להס עשו אשר הרעה מפני נכרי איש כייא עולם על מאחיהם
: שעיר בני את גהלחם

 P בלע דנהגה מלך מאנשהיאנגיאס א׳ איש שם רנ״ח "א3
 רואי וטוב ויל׳ת מאד קיל גבור והאיש שמו בעור

 אותו וימשחו כמוהו איש זאין ועצה שכל ובעל חכמה בכל והכם
 ♦ כמלך רנ״ח ב״א כי (נראה המלך יקי ויאמרו עשו בני וימליכהו

 זהב. נזם א'ש לו ויתנו השמלה ויפרשו יובב) נמלך רפ״ח ב״א דהא
 וקהב בכסף מאד ויעשרהו קשיעה ואיש צמיד ואיש וטבעת וכסף

 ואנשי • בראשו כתר וישימו מלכות כסא לו ויעשו ובדולח ושוהם
 בלע וימלוך לביתם וישובו עשו מאת חלקמתס שכר לקקו אנגיאס

: שנה ^
̂א ם7 ב״ארש ר מ  שמת׳ ב׳ ודס״ז ב׳ די״א ש״ק מ״ש (לפי נולד !

 א״כ שס״ח ב״א נולד וחשה למשה ל׳ עמרם
 וביוחשין ( ואיא פ׳3 כמפורש קל״ז חי ועמרם שצי׳ק הוי למשה ל׳

 קל׳׳ז כשתתסר א"כ )הוא ט׳יס זקנו לוי כמו ק״ל שחי נתב א׳ ד״ע
 קפלו ז׳ אי׳ ׳3 קכ״א נ בפי׳ אכן * רס״א ב״א נולד א״כ שצ״ק חן
 את וראה רשב״ס כתב אחיה ואת יעקב את ראה עמרם העולם את

 ב״א עכ״פ עמרם נולד א״כ יעקב מות קודם א׳ שעה עכ״פ יעקב
 היה א״כ רס״א ש״קדעמרסנולדב״א ולדעת יעקב שמת שנה רנ״ה

: (וע׳׳לב״אשצ״בוצ״ע משה בלידת ק״ז בן עמרם . .
י1 ל״אר״ע . ח  ב״א (הוא למצרים ישראל לרדת שנים ל״ב בשנת י

 מלף פרעה וימת ♦ יוסף ע״אלחיי לב״ע) ר״ע
 ופרעה מלך שכה וח׳ שנה מ״א בן תחתיו בנו מגרון וימלוך מצרים

תחת מגרון ו^־ית לאב בנו למגרון להיות מותו לפני יוסף את צוה
 כי עליהם יוסף להיות זה לדבר המצרים וישמעו ועצתו יוסף יך

 שמג: המצרים ויקראו * שלשום כתמול יוסף את מצרים כל אהבו
 ויתן * פרעה שס למלכם לקרוא משפטם כן כי אביו שם על פרעה

 ■ *• אביו ציהו כאשר יוסף, ביד המלוכה דברי וכל הא^ משפטי את
 נטה כי עצתו ותחת ידו תחת מצרים וכל מצרים יעל למלך יוסף ויהי

 חכצו לא אך עליהם למלוך פרעה חות אחר טסף אחרי חצריס כל
 היה יוסף על ואילם נכרי איש עליהם ימלוך לא לאמור אנשים מהם

מסביבעכניעם. אויביו כל עס יוסף כו׳רלחס בימיס.ההס נלחצךים
י וגס



כב ־«» זזדורווז סדר י» חדורות סדר ז»
>cm מס לו ויתגו יוסף הכניע כנען מול עד כלשתיס וכל האס כל 

 גס יוסף ועצת יד תחת אך יו3א כסא על ישנ ופרעה • שנה מד
 ההיא נעת הארץ כל על מלך מוסף נארזחצריס מושלכ״א היה לא

 והדר והוד חכמה ליוסף ה׳ ויוסף פרת הגדול נהר ועד ממצרים
 וכל שנה ארנעיס הארץ כל על וימלוך הארץ וכל מצרים בלב גאהנה

 כל מנחות ליוסף מניאים הירדן וענר וצידון וכנען פלשתים ארץ
 ישנו אחיו גס • לנעח כסאו על וישנ נשנה שנה מידי ומס ימיו
 שנה מ׳ היה יוסף ״ וירנו ויפרו יוסף ימי כל גושן כארץ גשח

 חדש מלך ויקס הה״ד לעצמו מלך היה שנה וח׳ לנועה משנה
S פי״א פר״א

 נארצס עשו נני נשנת ושנים רניס ימים מקץ ליהי רפ״ה
 ללכת ויתיעצו ורגו ופרו מלכם נלע עם לנטה

 אחיהם אליפז ן3 צפו את ולהציל מצרים וכל יעקג נני עם להלחם
 קדם נני עם שלום ויעשו ♦ ליוסף ענדי׳ נמצריס שהם ואנשיו
 12ישחע חנני גס דנהנה מלך אנגיאס מאנשי וגס קדם נני כל וינואו

 מצרים גנורי וכל ואחיו יוסף ויצא * רעחסס על ויחנו איש ̂לף
 נני לרדת החמישים) (צ״ל החמישית נשנה אתם ולחמו איש פתר

 (הוא נשעיר עשו נני על למלוךנלע הל׳ שנה היא מצרימה יעקג
 אלף כמאתיס מהם ויפלו יעקנ נר לפני וינגפו לנ״ע) רפ״ח ב״א
 יוסף וירדוף וינוסו נמלחמה מלכם נעור ן3 נלע גס ויפול איש

 ומיוסף איש מאות כשלש מהם ויכו יום מהלך אחריהם ומצרים ואחיו
 יוסף נשונ ויהי • איש י"נ נפלו מהמצרים אך איש נסל לא ואהיו

 על יגון להם ויוסיפו ננחשתיס ואנשיו צפו את לאסור ויצו מצרים
 בני מאנשי איש ויקחו וימהרו מלכם חת. כי עשו נני ויראו יגונם

: קדם
3 ג״ארנ״ת 3 V וימלוך בלע תחת מלך בצרה מארץ זרת בן

^ ולא • שנים עשר עשו נני כל על באדום פו ס י

ביניהם

 נא קיסמי אנגיאס לו ויאמר הקסם בחכמת ומבין מאד חכם שמו
 תמונת ממנו ויעש דונג לו ויביאו נלעס ויצו נמלחמהי יגנור מי

 המחוכחי׳ נמים וישימם מצרים והיל אנגיאס חיל תבנית ופרשים דכג
 ויקסוס ויתחכם תמרים נפות בידו ויאחוז ככה על אתו הי׳ אשר
 לפני נו-פליס אנגיאס צלמי תמונת במים אליו ויראו המיס על בהם

 ״ לעירו וישב לאנגיאס ויגיד * יעהב ונני מצרים צלמי תמונת
 וילך וינרת מצרים על אנגיאס יצא לח כי אליפז בן צפו כראות ויהי

 להלחם אותו וישכרו גדול בכבוד כתיס אנשי ויקבלוהו * כתימה
 עודם אפריקה מלך וגדודי * מאד צפו ויתעשר מלחמותיהם

 וילכו כתיס בני ויאספו • בז ולבוז שלל לשלול כתיס באח פושטים
 פר לצפו ויאבד היום ויהי ♦ אנגיאס גדוד מפני קפטיצאה הר אל
 והנה וירא ההוא הר סביבות געייתו וישמע לבקשו וילך בקר בן

 צפו ויכוצץ המערה בפתח גדולה ואבן גדולה מערה ההר בתחתיות
 מחציה ״ השור אוכלת גדולה חיה וירא המערה אל ויבא האבן את

 • בחרבו אותה ויהרג היה דמות ולמטה וחחציה איש דמות ולמעלה
 נהחתס כלה אשר החיה שהרג מאד וישמחו כתיס יושבי וישמעו
 צפו היום שם ויקראו מועד יום בשנה א״ יום לו לעשות כלס ויועדו

ה לתקופת ויהי ♦ כו׳ שנה מידי נסכים לו וינסכו שמו על  מנ
 צפו וילחם * שלל לשלול כתיס אח ויגאי אפריקה גחד ויצאו
 תובל בני את לכבוש וילך צפו את כתיס בני וימליכו * וינוסו עמס
 כסא לו ויעשו היכל לו ויבנו מלכותו ויחדשו ויכבשום הים ואיי

 ״ שנה חמשיס איטלייא ארץ כל ועל כתיס ארץ כל על וימלוך
 על ומלך לקנפנייא ברח יוסף מיתות אחר א׳ ד״ז רש״מ ובראשית

ח על יילר ילכסיר ברומי כותייס  ראשון מלך היה והוא איטלייא יוון א
: ברומי ראשון היכל ובנה ברומי

הוא ( מצרימה ישראל לרדת שנה ע״ט מת ;״אשי״זראובן 3
שנים קכ״ה בן )שי״ז ב״א

ל הזק^)|ב״א,שי״ת ואיבה השנאה היה אך יעקב בני עם להלחם ללכת עשו ר5  בן שי״ח) ב״א (הוא למצרים לרדתן פ׳ שנת חת ד
עב״א באשתאל עצמותיו נקברו • שנים קכ׳׳ד * ־ -י י ייייי•■״

שנה תחתיו וימלוך אדום מלך חושם מת ההיא הקי^|^ ץ רצ״ה «״א ק  ו«קו יובב וימות רצ״ת) ב״א הוא ( שנים י׳ מ
 ?בב החת נמלך תימן מארץ חושם * את * י

 מצרים כל על וימלך שנה צ״ג במצרים יוסף ויחי ־ שנה ן׳
שנים פ׳

ת ש״ט ג״א * ו מ י  (הוא • מצרימה ישראל לרדת ע״א שנת יוסף ו
 משנברא כתב א״ דס״ט ונש״ק ( ) ש״ט ב״א

עולס  תרומה פ״ בזוהר • ט״ס) שנים וב׳ אלפים יוסף שחת עד ־̂'
 וכל בשמים מלא בארון ווסף את וישימו • בשנת במנחה מת יוסף

 מצרים כל ויתלו שיחור היא היאור שפת על ויקברהו רוקח מעשה
: ישראל בבני למשול

י ש״י ן״א ת י  הוא ( מצרים ישראל לרדת ע״ג השנה לתקופת ו
 ממצרים עשו בן אליפז נן צפו וינרת )ש״י ב״א

 אפריקה מלך אנגיאס אל דנהנה היא אפריקה ויבואו אנשיו עס
 את ויסת • עמו ועיני נעיניו הן וימצא א3צ לשר צפו את וישס

 ידע כי לו שמע ולא ^עקב ובני מצרים עם להלחם ללנת אנגיאס
 היה ההם בימים * אבו ולא תמיד הסיתו וכן יעקב בני גבורת
 לאלוה כתיס לבני ויהי עוצו ושמו איש פצימנא בעיר כהים בארץ

 ביפיה נראה לא יאציה ושחה א' בת ל׳א לו היה ולא וימות תעהועיס
 אותה לקחת אנגיאוס אפריקה מלך ורצה • האח בכל והכתה
 מלחמה והיה אותה לקחת רצה ביבניטו מלך תורגוס וכן לאשה

 בעת * עש״נ לאשה ולקחה אנגיאס יד ויגבור ביניהם עצומה
 גס ויצו בחצריס חזק היכל לו לעשות מצרים מלך פרעה ויצו ההיא

 ויחדש ונאה יפה בנין לו ויעשו נבנץ מצרים את לעזור יעקב בכי על
: מלכותו

ל ל בו  מצרימה ישראל לתת ע׳ שנת ההיא בשנה מת יעקב בן ז
ש ״ ^ ^ ר  מת א״כ ש״ח נ״א הוא לרדתן ע׳ דלפ״ז יש (נ

 ע״א וחת אחיו לכל קודם חת יוסף כי וחדל.אמרו יוסף קו־ס
 או ע״ב וצ̂*ל יוסף למיתות להקמס דה״ל ט״ק כי והכרה לרדתן

 ויותן. בארון ויושם שנה קי״ד בן זבולן וימות • לרד.^) ע׳״ד אן ע״ג
 בצידון עצמותיו וצ״ענקנרו קצ״ז ב״א זבילן צידת (עיי׳ בניו ביד

: ע״לב״אתקי״ד
̂י נ ל ̂א ן ע מ ש  vP שי״ג) ב״א (הוא לרדתן שנה ע״ה חת ג

. ב״א ע״ל מנדא בעיר נקבר • שנת ק״ך י
 עוד אליפז בן וצפו שי״ד נ׳׳א יהודה מת לי״א קצ״ה ב׳׳א ע״ל הקי

 ■ ויהי״ • אבו ולא יוס מיד יעקב בט את להלחם אנגיאוס את מסית
 מצרים לל?ת. הים כחול רב עם ויאסף אנגיאוס וישיזע מימיס
בעור בן בלעם ט"ו,שנה p אכגיאס מענדי נער שם והיה • <הנחם

שנים ל״ה בדד בן
הדד

ר ב״אשי״ט כ ש ש  בןקכ״ג שי״ט) ב״א לרדתן(הוא פ״א מת י
 ב״א ע״ל נצידון עצמותיו נקברו ♦ שנים

: תקי״ד
ר נ״אק״ך ש  ש״ך) ב״א (הוא לרדתןלמצרים מתפ״בשניס א

:תקי״ד ע״ב בקדש עצמותיו נקברו ״ קנ״ג ן3
ד נ״אשכ״א ̂פ״ג ג  בן ) שך״א נ׳״א הוא ( למצרים לרדתן מת

 ב״א ע״ל ברומית לירדן בעבר נקבר • שנים קכ״ה ־
: הקי״ר

י ב״אשכ״ב ה י  )שכ״ב ב״א הוא ( למצרים לרדתן כ״ד בשנת ו
 למלכות )החמישית (צ״ל הותשנההחמשיס

 א̂( להלחם וילך איש אלף כת' עשו מי כל הדד ויקבץ בדד בן הדד
 בשדה מלחמה ויערכו אותם לעזור מדין אל מואב וישלחו מואב
 מואב ויראו איש כאלפים רבים חללים ומדן מואב מבני ויפלו מואב

 בד את ויעזבו עורף ויתנו ידיהם וירפו המלחמה עליהם חזקה ני
 ויפלו הדד את וילחמו מואב מחשבת ידעו לא מדין ובני להלחם מדין

 • מואב את לעזור הבאים כל שריד בהם השאיר לא ויהרגום מדן כל
 אל הדד וישב ידו תחת ויהיו עובד למס מואב כל את הדד וישם
 נפלו כי בארץ אשר מדן יתר כשתוע השנה לתקופת ויהי * ארצו

 את ועזבו במלחמה עורף מואב נתנו ני מואב בעבור אחיהם כל
 קדם בבי כל אחיהם כל אל וישלחו מדין נשיאי ה׳ ויתיעצו • מדן
 מואב וייראו מואב את להלחם מדן את לעזור קטורה בני כל דבאו
 רצא ♦ ועזרנו אלינו בא בדד בן הדד אל אדום ארץ וישלחו מאד
 וירדוף הנשארים ויטסי קדס ובני מדין כל את ויך חילו כל עם הדד
 ההוא ומיום * לארצו הדד וישב חללים ויפלו ארצם עד אחריהם הדד

 המוצא והיה עצומה גדולה שנאה מואב בני את מדן בני שנאו והלאה
: והרגו חבירו _

ה ב״אשו״ד ד ו ה  ן■3 שך״ד) ב״א (הוא למצרים לרדהן פ״ו מת י
 ויותן בארון וישימו אותו ויחנטו שנים קכ״ט ^

ב ♦ גניו ביד ל  ע״ג לתם בית נגד בביא בעיר ונקבר קצ״ה א ע
I Yתקי׳ ב״א !

י3נ ב״אשך״ז ל  בן שך״ז) (הואב״א למצרים לרדתן מתפ׳׳ט ת
: עב״אתקי״ד בקדש קבורים עצמותיו • קל״בשניס

י1 ב״אשך"ט ה  ־ שנת )שך"ט ב״א (הוא למצרים לתתן בשנתצ״א י
 ט3 על אפריקה בני באו כתיס גני על צפו למלוך י״ג

: רבה מכה בהם, צפו ויך שנה י״ג זס גאו לא אך שלל לשלול גתים לוי
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י ב״אשל׳אשל״ג ו  של״א) "א3 (היא למצרים למתן שכתצ״ג מת ל
״א  מת לוי 3כת וגצ״ד ♦ בלידתו קצ״ה ע״̂ל

 צ״ד גחצריס היה א״כ ממצרים שיצאו קודס שנים קי״ו של/ ב״א
 ראה לוי ו׳י״ו וארא כ' (בת״י ל״דט״ס) כתג א׳ (ונש״קדי׳׳א שנה
 מת א׳יכ וצ״ע שס״ה ג״א נולד אהרן כי אינו זה ומשה אהרן את

 זה הניח ת״י גה״י שגם מצאתי את׳׳כ • שנים ל״ע אהרן לידת .קודם
 כל אתר מת לוי ♦ תקי״ד ב״א ע״ל מנדא נעיר נקנר * בצ״ע

 א״כ * שעבוד היה לא קי היה השבעים מן שא׳ זמן השבעיס׳ו^
 עד שס׳יב מן כ״ז מן פחות ולא שנים מקי״ו יותר שעבוד היה לא

 אקר יעקג גני כל מתו כי מצרים כל ראו כאשר ♦ פ״ג ס״ע יומ״ת
 הבתים וכל יוסף להם כתן אשר והשדות הכרמים כל מידם ויסירו יוסף

 נקיים בנ״י קצו אשר עד לבנים ויריעו הארז קלב כל ואת העונות
: מצרים מכני

י נ״אש״ת ה י  (הוא מצרים ישראל לרדת ק״ב שנת רבים לימים ו
 מלול וימלוך מצרים מלך פרעה וימות ) ש"מ ב״א

 מתו יוסף את ידעו אשר מצרים ועורי ההוא דור וכל תהתיו גנו
 ויקראו מלך שנים וצ״ד ־במלכו חלול שנים ך"ו בן * ההם נימים

 ידע לא אשר קדש מלך ויקס הבקיי כתב ̂ כמשפעס פרעה שחו
 האסורים בבית יוסף שהיה בזמן נולד זה מלך כי נראה יוסף את

 בו שנולד יום כלומר )ח׳ בראשית ( פרעה את הולדת יום זז״ש
 קדש מלך ויקם כמ״ד והיינו * כשמו בנו שס המלך קרא כי פרעה
 הכירו ולא ידעו לא ני יוסף את ידע לא אשר וז״ש * ע״ש ממש

 את ידע לא כי מ״ש ל״ק עכ״ל הזקן הראשון המלך בן הוא כי כלל
 בבית יוסף כשהיה הקדש מלך שנולד אף שהרי הכירו שלא יוסף

 * הכירו לא ואיך השנה פ׳ במצרים שליע יוסף היה ח׳'מ האסורים
 יוסף מיתו׳ אתר שעמד זה דמלך הישר ס׳ מח״ש נסתרו דבריו אך.
 מיתות אקר שמלך זה קדש מלך שנולד בתיי ולפ״ד שנה ך׳'ו בן היה

 ׳ ביציאתו ?רעה לפני בעמדו היה יוסף ט שניס פ' בן במלכו יהי׳ יוסף
̂הרי בן מת ויוסף בכסוק כמפורו׳ ל׳ בן האסורים מבית  ק״י-־שקיש
 ד.:אקר5&מ עד קדש מלך לידת ביום האסורי׳ מבית יציאתו מיום

 את למרר ההוא מיום וההקילו * וקל' שני' פ' בן היה יוסף מיתות
 אנגיאס גדודי יצאו ההיא בעת * קשת עבודה בכל ולעמת בנ״י היי

 צפו )יך שלל לשלול בפעם פפעס כתיס בארן לפשוע אפריקה מלך
 .״ אפריקה אדוניו b מתם א' שב ולא שריד תשאיר לא קרב לפי אותס
 וישלת מאד גדול קילו כל עם ויבא אקיו לוקש אל אנגיאס וישלק

 שיבאו עשו בני ואל אדום מלך בדד בן להד־ אדום ארץ אל צפו גס
 שלום ברית כי אנגיאס את להלקס נוכל לא כי והשיבו ♦ לו ויעזרו
 כשמנה אקיו ולוקש ואנגיאס ̂ הראשון בעור בן בלע מימי בינינו
 בשלשת ורעדה בפקד לקראתם יצא אליפז בן וצפו איש אלף מאות

 אלהי אל בעדינו נא התקנן צפו אל כתיס בני ויאמרו איש אלפים
 גדו׳ל אלהים כי שתענו כי וקילו אנגיאס חנף יצילנו אולי אבותיך

 אלהי ויאמר ה' את צפו ויבקש • עליו הבועקים כל יציל והוא הוא
 ותוהו הבל הגויס אלהי וכל אמת אלהיס אתה כי יודע היום ?|י"י
 ועשם אבותינו לנו ספרו אשר אבינו אברהם קת בריתך היום נא זכור
 בני ואת אותי והושע אבינו ויצקק אברהם בעבור היום עמי קסד

 בעבור אליו וידרוש צפו בקול ה' וישמע * אפריקה מלך מיד כתיס
 אנגיאס אנשי כל ה׳ ויתן כתיס ובני צפו את ה׳ ויציל ויצקק אברהם
 אלף מאות כארבע ערב עד מהם ויכול כתיס בני ביד אתיו זלוקש

 באפריקה הנמצא כל ויכתוב אנשיו כל מתו כי אנגיאס וירא • איש
 אשר כל ואת יומת יבא לא ואשר ומעלה שניס עשר מבן אלי יבוא

 מנער איש■ אלף מאות כשלש ויבאו * המלך יקק ביתו כל ואת לו
 עוד אנגיאס ויערוך יחים י׳ מקץ ויהי • ומעלה שנים י׳ בן

 אקיו־ ולוקש אנגיאס חקיל צפו ויפיל כתיס ובני צפו עס מלהתה
 אנגיאס׳ צבא שר סוסיפטר גס ויפול איש כאלפים בארץ רבים קלליס
 כתיס ובני צפו וירדוף ♦ גדודיו וכל אתיו ולוקש אנגיאס וינוסו

 בעת היה בעור בן ובלעם איש• ר״ך בדרך עוד חהס ויכה אהריהס
 ובני צפו ויקבלוהו כתיתה ויבא ויברק במלחמה אנגיאס עס ההיא
 איש ל</כפקד צפו ומהיל ♦ רבות מתנות לו ויתן גדול בכבוד כתיס

 נתלקחה אותו עזר כיה׳ ידע ולא אתה׳ צפו זכר לא אך צפו וישמת
 י׳“ כו' אקרים אלהיס לעבוד עשו ובני כתיס נדרכי הולך עודנו אן

 יעקג מי את להלקס ׳ מצרים ללכת כתיס נכי עס צפו ויתי*עז
 בקנר^י ואקיו יוסף הכס אשר עשו בני אקיו נקמת נקום6 ושרעה
 וכן עתו לבא אדוס מלך בדד בו הדד אל צפו וישלת ♦ בקברוך י^קב
 כל• ותהיא ’ כלס־ ויתקבצו ישמעאל בני כל קדס־ואל בני אל שלת

 בבקעת ויקנו הים כחול רב עס ימים ג׳ כמהלך מאד כבד המתנה
אי^ז אלף מאות כשלש •וסעויס מצרים אנשי כל ויתקבצו ♦ סןרו^

 האמיס* לא ומצרים איש ק״ן בגושן אשר ישראל מבני גס דקקו
 יסגרוכר [5 אחרו ני לחלקמה יקד בחקניהס עמהס ללכת בישראל

 התיצבוי בנ״י אל ואמרו • הס אקיהס כי וישמעאל עשו בני ביד בנ״י
 יקזיקו אס והיה וישמעאל עשו בבני ונלחמו והלננו במעחדנס יחד

 בלעס אל צפו ויאמר * כר אותנו ועזרתם ובאתם המלכים מחנו
 ותשקיג הקסם נתכן ולא ויתקכסלדעת המלחמה יגבור מי נא קסמי

 הפיל למען זאת היהה מה׳ כי נתכנה ולא לעשות ויוסף המלאכה
 וילחמו כו׳ במלחמתה אבותס באלהי בטחו אשר ישראל ביד ועמו צפו

 נפלל המלכים ומאנשי איש ק״ה מהמצרים ויפלו המלכים עס המצרים
 והכינן הולך המצרים וישמעאל עשו בל וירדפו המצרים וינוסו איש ל'

 ועזיוכו אלינו מהרו המצרים ויצעקו בנ׳׳י מקנה שם אשר מקום עד
 החלכיס מחנות אל הנ״ל איש ק״ן מעמדם ממקום ישראל בני וירוצו

 מלכיפן מאנשי ננ״י ויכו ה׳ וישמע אותם להציל ה׳ אל ננ״י ויצעקו
 וט המלכים עם בנ״י נלחמו כי מצרים וכראות איש אלפים כארבע

 המצרים' ויברחו מאד המצרים וייראו ביניהם מאד חזקה החלקמה
 ̂ להלחם ישראל את ויעזבו‘ המלחמה ממערכת איש איש גהקבא

 וימסו עליהם בנ״י ויפולפקד המלכים במהמת גדולה ויתןה׳מהומה
 בהם עוד ויהרגו נוש ארז גבול עד והנות אחריהם בנ״י וירדפו

 עשו אשר ישראל וידעו ״ א׳ נכל לא ישראל ומבני איש כא?פיס
 6ה גס ויעשו * להלקס ויעזבס מהמלחמה בגרקס מצרים להם

 באמור ויהרגום בדרך חהחצריס ומצאו מהמלחמה שבו כאשר גערמה
 נפשיכס ותמלעו בחלכיס להלהס חעע במתי תעזבוני למה לפס
 הכו הכו רעהו אל איש בנ״י וידברו בדרך ישראל אוהו ימצא אשר

 והס והרגוהו עליו ועמדו כתיס מבני או אדומי או הוא ישמעאל כי
 • איש מאות שני בדרך מהמצרים בנ״י ויהרגו הוא חצרי כי ידעו
 מצרים וייראו בנ״י להס עשו אשר הרעה את מצרים אנשי ויראו
 וישיבו איש חהס נפל לא וכי הגדולה גבורתם ראו כי בנ״י מפני מאד
אק״ר ויהי * ליקוייו וחצרי® * גושנה בשמחה גג״י

 Qii הנה ויאמרו למלך וישתחוו מצריס וזקני פרעה יועצי ויתקבצו
 מהמלחמה בשובנו בדרך לנו עשו אשר הרעה וידעת ועצום רב בנ״י

 נגד עמדו מעט מתי כי מאבותס להם גבורה החזקה גבורתם וראה
 עצה לנו הנה • א׳ נפל לא ומהם קרב לפי ויכום הים כקול רב עם
 לשעו לנו והינ עלינו ירבו פן מעט מעט להשמידם להס לעשות מה

 שונאינו בגבורתסעס עלינו הוא גס ונוסף מלחמה תקראנה כי והיה
 הכהכיתיס העצה זאת המלך ויען ♦ ממנה ועלה מהאח והשמידם
 ולקזרס אותס לבנות ולהס לנו מהמלחמה חוזק בלתי ערי זרעתסס

 ובגושן בחצריס קול והעבירו בערמה ועשו אתם גס לכו ועתה
 חצריס מכל ננס חי ורעמסס כיתיס לבנות צוה המלך ♦ וכתרוס

 ראשונים אקס והלכתס יוס יום שכרו ולתת לבנות ישראל ומבני
 ונתתם עמכם לבנית גנ״י גס ויבאו הבנו כאשר והיה בערמה וע£יתס

 יוס חעג"̂־ עצחיכס והברחהס אחייס ימיס יוס יוס שכרם להס
 אותם ועזבתם ילשוטייס לנוגשיס עליהס והייתס וקחתס בהקבא יום

 ב^קס לבכות עניהס והתקזקס ימאנו ואן שכר בלתי לבנות אק״כ
 • חנש'הס אותם תשביתו כי בנ״י ימעטי והמלאכה הבנין וחהיגיעיז

 לנו עשו אשר ראיתס אתס הכ״ל במקומות קול ויעבירו כן ויעשו
 ועתה להשמידנו ויאמרו למלחמה עלינו באו אשר וישמעאל עשו טן
SSt חהמלחמס ולחזקם ורעמסס כיתיס ערי לבנות הארז לחזק המלך 

 חהמצריס ויבואו נו׳ המלך מאת יום יום שכרו לו ויותן עלינו בבואם
 ישר<\ עס גאו לא לוי בני כל אך * כרעה עבדי עס לבנות בכ״י וכל

 ישידן אל המצריים ינרו במרמיז כי ליי בני ידעו ני לבנות אחיהס
 ויתנו יתיס חידש ישיאל עס כרעה עבדי ויבנו * אלה דברים
 בנ׳׳י קעס לברוח פרעה עטי כל ויחלו ימים חודש חקז ויהי ש:רן

 לוקחים עידס אך מלאכתן עישין עול־ס וישראל יוס יום א׳ א׳
 בנ׳יי מעל מצרים כל ברחו חי־שיס וארבע ימים חקז ויהי • שכרן

 ולשיטריס לנוגשים עליהם וישובו במלאכה עושים לבדם בנ״י וישארו
 להס' נהנו אשר כל את מהם לקחת חסים לשרי בנ״י על היו ומהם
 ■’אוהס הכו מנאכה לעשות ישראל איש ימאן כאשר ויהי ♦ בשכרן
 אך • רבים ושדם ימים ההוא מלאכה ויעשו * נמרצות במכות

 ע̂ס היו לא אשר אחרי עליהס פניהם מצרים שמו לא לוי גני גל
 קשה. נעטדה ע׳״י חיי את מצרים וימררו ♦ מגראשונה אטהס

 ‘בימיו כי מצרים מלך חרוי מצרים מלך מלול את ננ״י ויקראו מ׳
 פרעה, כוונת נח כ׳ נע״ח גס' (כתג • חייהם המצרים מרה

 עייי] נבנה הבה אחר נחרד * ומגדול עיר נגד ורעחסס מפיתום
 שנבנע וכמו השמות בכח מושיען נגד נתחכחה הבה אחר ופרעה
ערעמסש. שלת שנפל וכמו בילעי תהום ט כיתיס כן שליש המגדל

1שי״נ (ע״ל־ג״א תתייסס ראשון
ת ה ק



ג ,־הדורווג1זזד5 כ ת ל ר ו ד ז ז ר ד ס
̂יאשמ״ח ת ו ה  m ״אשת״<זשטע<תסא3 מתנ״אשמ״ת(ע״ל מ

. • אמס נדד־מלך ן3 הדד מת ההיא י
ד נ״אשצ״ג ו ל מ י / קדס מי מארז ממשרקה שמלה תחתיו ו  י

 הוא ( מצרים י מ לרדת: וקע״ו מלול למלכות ״
 וכאש(ר?ח)ךשחלהעלאחס • אדום על שנים י״ח מלך שצ״ג)

 אותו ומנעו • כתיס ואתבני אליס ?ן צהו עס להלחם חילו ויתגז
 לאמול שמע ומץ^ה י הלך ולא הוא אחיהם כי ל^וור עשו גי5

 • מצרים את ינא.להלחם ואחר 0כתי מ;3 את להלחם שמלה: יעץ
רן וחזקתס מל^שיגם ויא^מהךו-ועכח כנ״י על העמדה ויכנידו ^ 

̂זר •י, מ^ולח^ס-1מל אחיכם ?!ןינאויכנייעשו  P יענו קא
 הנן כל הגזרה היה‘ ^שס שנולד עד שנה ושליש שנים ג׳ ירנו

/ * ה^א׳.׳ -ר\ולד-פר״א
ש^״אמרים  שיצאוממצרי' פ״זשטקרןודם נולדהנ״אשס״א ע״א

■״־•: ■ « '0קכ^)ישגי וחי ׳ . י .
 וילמ (הואביאשס״ג) למצרים נשנתקכ״ה^רדתן ״אשל/ן^ר!^1

עשען הנה ויאמרו פרעה לפני וחכמיה מצרים זקני - . -
^ כן ■את-^נודה עליהם הכניד מידי ויהי • לכו כאשרייעצת  י

 על יוכלו אשר כחכמתך עצה לתת עליך ההלך אדוני ועתה * וינרצו
 * לעשות מה ונדעה עצה הבו- המלך ויען . ♦ ולהמלניעם לאנדס ישראל

 כו' עוץ מארץ נהריס מארם 3איו ושמו המלך חוועצי א' הרים ■ויען
 המלכות דבר יצא עוב המלך על אס הנה תמ״ח־ ב״א שם״ת) נ״א (ע״ל
 רעות מעלינו' •וחדלה דמו ישפך היולד זכר כל מצרים בדתי ויכתג

 פ״קי״א כו״(ובסוטה למילדות ויקרא פרעה וישלח כו׳ מלחמותיהם
̂וריס־ יוכבד י היז ופועה שפרה דהמילדות f< ובת^ f נראה 
 • והמיתס אס׳ב׳ן׳הוא הגזרה בעת מילדת להיות מריס .דגדולההיתה

 ועמרס-לקת למצרים לרדתן קכ״ה * בן אס הגזרה היתה ולסה״י
כ׳ סי׳ יהושע מ״י ועיי׳ מריס את ותלד לרדתן קל׳ו יוכבד את י

- ג. גיורית היו זפועה שפרה ט׳
ש שס״ד כ׳׳א י  בן עמרם ושמו לוי מזרע מצרים בארץ היה א

̂ח ׳דלך ד ישראל בן בן.לד קהת  את אשה- וץ
 צוי אשת ׳ב בת אי׳ ך״ו) פמק פ״ ללוי אותה ילדת (אשר יוכבד
 שנים.(הוא ו קכ. בת והיא אביו לויאתןת בת ) אותה נקראת היתת

 ̂תלד האשה ותהר • )לחצריס כשיתו רל״ת נולדה כי שס״ד נ״א
.״י נ3 חיי את מצדם מררו ההם בימים• כי מרים שמה ותקרא כת

 פרעה התל הורתה טמי כי אהרן שמו ותקרא בן ותלד עוד ותהר •
: בנ״י זנורי דתי לשפוך

ל שס״ה כ״א ר ה  ומשה וארא פ׳3 כמפורש שנים ג׳ ממשה גדול א
 פ״ג בן ואהרן פרעה לפני בעמדו פנה פ' בן י

 שנס פ' במצרים התנבא שאר\ן וב״מ • שס״ה ב״א נולד א״כ סנה
 ממצרים שעאו 7ע מלידתו כי שנים ג׳ בן כשהי׳ להתנבאות התחיל .א״נ
 פ ע מתו נ״ו גס אביו ע״פ שמת הרן גלגול אהרן • שנים <כ״ג

 שהיה הרן גלגול אהרן * כ״ה) נהר ה׳ מעין (חס״ל אביים אהרן
 עתה| וכן בנחור בא ואדה״ר אד:״ר גלגול ג״כ וחור י.ל־\ר גלטל

 נתגלגל (ע״לג״אש״ע) בעזרא ונתגלגל (נע״ה) וחור כאהרן
 ״ תתע״א) (ע״צב״א בשמואל נתגלגל נפשו (ע״לב״אתת״צ) עלי3

 ויקבר למלכותו נ׳ פתים תלך עשו בן אציכז בן צפו מת ההם נימים
 ל כתיס בני מגבורי יאפוש ס״א יאניט מלך ותחתיו • נגנא געיר
 דבא פתים מאס בעור בן בלעם ויברח צפו מות אחר • שנה
 מתנות לו ויתן חכמתו שמע כי גדול בכביד ויקבלהי למצרים פרעה אל

5 ליועץ דשימהו ויגדלהו
י1 שס״ה נ״א ח  ב״א הוא ( מצרימה ישראל לרדת ק״ל בשנת י

״ מאזנים בידו זקן איש והנה חולם ופרעה ) שס״ח
 עיי׳ שם ט׳׳ס וקצת ע״א מ״א קס׳׳ד סי' שמות פ׳ במ״י (מובא
 בעור בן בלעם ויען לי נא פתרו חכמיו אל פרעה ויאמר סה״י)

 המדיט רעואל את המלך ויקרא עצתם מה ונראה יועצך ל קרא מ״
 פו׳ 3לאיו ויאמר כו׳ טוב המלך על אס רעואל ויען כו׳ איוב ואת

̂י באריכות עיי׳ לו׳ בלעם ויאמר ̂ד דנ״ב קס״ת סי׳ שס במ׳  ויש עג
 (הוא א׳ סריס שיעץ הנ״לחה סקס״ד ונת״י לתקן סה״י עיי' ל׳ע
 הנ״ל חלוס אחר היה לירמתן קכ׳׳ה שהיה שס״ג ב״א ע׳׳ל איוב

 בלעס ועצת • ק״ל הנ״ל וחלום קכ׳׳ה שנת איוב עצת היה ובסה״י
 מנשיהם העם מקצת ויפרדו פז׳ ליאור להשליכו היולד הבן כל היה

 שם הילדיס ותעזבנה שתה ללדת השדה ותצאין בהנה דבקו וקצתם
ק חא׳ אבנים ב׳ נידו ולשום ולסוכו לרחצו מלאך שלח והקב״ה  יו

̂מען ארכובות עד מגדל ראשם מערות cr7 ומא׳ קלב  בהן יתכסה ל
 הארז פתחה ואח״יל גדולס עת עד בתוכו יקבלם ארצי לתבל ויצו
וידאו • אביו לטת איש וישוט מארץ ויציצו אותס ותקיא פיה

 טהי‘ ״ ׳1פ ׳־להזיקס יוכלו ולא הארץ לתרוה וילכו זה המצרים,מר
 בעת ויהי ♦ היאורה דשליכהו אמו מחיק לקחו הילד. את נמוצאס

 הנה ותנבא אהרו אחות עמרם בת מריס על אלהיס רוח ותהי ההיא
 יוחסין (כתב ״ מצרים מיד יושיע־ישראל דהוא ואמי מאבי יולד נן

 ויהי • ישראל) שיושיע בן לו סיהיה לו חלום עמרם ני א׳ דקל׳׳ו
 בת (והיתה לגרשה ג׳ בשנה יוכבד אשתו ויקת וילך עמרם נשמוע

 ואולי חוה גלגול היתה יוכבד יונתן) בתרגום נמשחז״ל־וכ״ה ק״ל
 ואח״כ שכה ק״ל מהוה פירש אדה״ר כמו אדה׳׳ר גלגול עמרם גס

 הואסת(תס״ל משה בתק׳׳לני אתמשה מכנדהולידה שת^ן נולד
 בהשמטות כוונות לס• שלנחש בעטיו חת לכן כ״ה) ה׳ מעין
 ולמקצה ותהר ♦ 0רח ־לאה סוד ומרים יוכנל •׳ שלווה ל נע׳׳ח

 P ותלד לעיבמןודתה ילדה) בסוף,שיתא׳ירחי .(!באי' קדשים )״
 וחשימו חדשיס ג׳ תצפנו ואתר השמש כאור גלול אור הבית־ <ימלא
 ויבער מצרים באס וחוס שרב אלהיס וישלח • הואור שפת על <סוף
 כו״ פרעה בת בתיה <ס וירדה לרחת מצרים כל וירדו אדם נבשר

 בחמין לרחוץ יכולה היתה ולא בנגעיסקשיס מטגעת (ובפר״אשהיתס
 בו והחזיקה ידה ושלחה בוכה הנער וראתה טאור לרהיז (ירדה

 קייס כאלו א' נפש המקייס וכל הוא צדיק הזה הנער אמרה ונתרפאת
 מצרים נשי לכל ונתנה עה״נעכ״ל) לקי־י זכתה לפיכך מלא. ,עולם

 ליום כסף < שכרה ציוכבד ונתנה • כו׳ לינק אבה ולא להטקן
• : להכיקו

! נ״אשס״ת ל ש מהיום לשעות אדד ז׳ ד׳ יום שס״ח לא נולד מ
ג׳) ניסן(ש״ק-די׳׳א ט׳סע״אוי׳׳או׳׳ז (יוחסין ,

 (ע״לל׳א באדר אהד ומת. באדר נ׳׳א ע׳׳גשכולד דיןכ״ו מגילה ול׳מ
 דרושים עיי׳ השמשות בין שבת שנולד סרצ״ו באי׳ק ח נ עיי׳ תכ׳'ה)

 וילך ר׳׳פ רשי׳ נולד א׳ ויום חדשים ל׳׳ו י״א פלא) דבר וילך פ׳ סלי
 נולד באדר ז׳ ני יריטס ל ותצפנו ניסן •ךיא ליאור שהושלן ׳S3 :אר׳׳ח
 עד שני ואדר ראשוץ אדר ך׳׳ג נטמן והיה מעוברת היה שנה •ואותה

 ז ׳3 די״ב סטה ליאור נשלך בסיון ו׳ אמר וראב״ת *. ניסן !"א,
 וצ״ע ♦ היהה מעוברת שנה אותה ך"ע סי׳ פ״א שמות ה' וברבה

 ^מ״יו־קכ״ה וי״בשטם, שנ״ו ל׳א עולין קטניס מקזוריס קך״ד כי
 ועיי'קונטרס מעוברת השנה אין למ״ק י״ב ולעולם שס״ת ל׳א עולה

 ולמדי' • היתהו דמעוברה מודה נמי י״לר״א א״כ זה ליישב מ׳׳ש מיוחד
 עכ׳׳ל שלמים ג׳׳ח סזון ו* עד באדר איכאמז׳ דהשתא שט. באדר כולד

 וכ״כ ( שנים לז׳ לוי מיתות אחר טלד משה ׳3 \׳׳א ש״ק כתב יל״ת
 ״ והיהב״אשס״העכ׳׳ל מתשל׳׳א) שליי לשיטתו אזל א׳ ל״ט יוחסין

 • שס״ח מהשג״בול״והוא לוי כי שס״ח ב״א והיה ל״ושנה ט״סצ״ל
 לבן לה ויהי פרעה לבת ותביאהו הילד ויגדל יחים שנתיס מקץ ויהי

 אביו עמרם אבי וקהת כו׳ חבר שמו קרא ועמרם שמומשה דתקרא
ס את אלהיס גדר בעבורי כי אביגדור שחו קרא  יוספו ולא בנ״י ל

 השתטה) אקה ומ׳^שס שמותדנ׳׳ברע׳׳א ח״י (עיי׳ זכוריהס להשליך
 שהיה מוכת מזה (והנה ״ ג׳ דקס״ה וי״ר לו היה שחות י' וע׳ש
 אתר חיי שהיה ואפשר אביגדור שתו קרא שהרי משה כשנולד קי קהת
p ויהי שכתב סה״י מלשון כנראה ׳3 או שנה משה לידת n שנתיס 
 כו' קראו ועמרם משה שמו ותקרא פרעה לבת ועביאהו הילד ויגדל
 ש״ע או שס״ט או שס״ה ב״א חי היה אס א״כ ״ כו׳ קראו וקהת
 לידתו היה קל״ג שס׳׳ח מן תחסר אס א״כ קל״ג היו חייו וימי

 וחת קצ״ג הי קהת רע׳׳ב די״א שכתב ש״ק בעל טעה א״כ ״ רל׳׳ה
 ב״א כי שח״ח ב״א מת לדעתו א׳׳כ ממצרים יציאתן קודם שנים ק׳

 ע״כ א״כ קל׳׳ג וחי שמ׳׳ח הוא יציאתן קודם שנה ק׳ א״כ יצאו תמ״ח
 ״ ב״אשס״ת שהיה חשה בלידת קי שהיה הראיתך הרי • נולדרט׳׳ו

 מתס את ראה קהת י״ח ו׳ וארא יונתן בתרגום מ״ש תמוה ויותר
 יותר אהרן לידת אחר קי היה לא ע״כ דהא • אהרן בן אלעזר בן

 רדתן קודם נולד היה לא דאל״כ ותשכח דוק שנים ת׳ או ד׳ או מג׳
 פ׳>3 ומ״ש ״ אהרן של בנו בן פנחס את רואה היה ואיך למצרים

 אהרן לידת אחר שטס י׳ דקהתמת זו תמיה ליישב יונתן תרגום על
 זם גס • מועטים לשנים חולידין היו הראשונים דורות להיות ויכול
 ב׳׳א הוא לידתו אחר שנים י׳ א״כ שס׳׳ה ב״א נולד אהרן שהרי שקר

 שקר וזה רמ״ב ב׳׳א שנולד לומר תצטרך קל׳׳ג שחיי ואחר שע״ה
 וגו' מצרימה הבאים בנ״י שמות ואלה * ויגש פ׳3 מפורש שהרי
̂ת ב״א למצרים מרדו וידוע ומררי קהת גרשון לוי ובט  א״כ רל
 במיה ל דצ׳׳ה בש״ק ♦ שטס ה׳ רק אהרן לידת אחר חיי לא ע׳׳כ

 מוע וי״א מיניות קראו ואתריס תמור מצרי בלשץ משה את קראו
: מיס מצרי בלשון ר״ל

J ג״אשס״ט ir ip קל״גנולד דקי אחר א׳׳כ ש״ע או שס״ט מת 
 לעיל הבאתי אשר ש״ק כדעת דלא ר<״ו אז רנ״ה ״

n ג שטלד י



r•-סדד־־רדודוחמחדודווד סדר ■ * ־«־-■ ־
^״יהע*̂'6יי ♦ ̂̂*cוחמ■ ןמולדרנו׳ן  ^יגלןהקהלו נספדי ״לf :נו̂׳

ל יותז עמר& לד  מחו קהח תקה ולל חופר השממוח ע״כ קל״ז נ
 ‘ צאשראפודש?לוארא עמרסגכיקל״־ו לד זזל״ג נר
מ לאשע״א ז נתזים מלראמם ת1ר  לא הוא ׳למקומו ההסי̂׳

ר וישלחו ♦ שע׳׳א  נהר על פתורה שז0< נ
 וימליכהו ושמו.שאול רואי תווצ“עינ?ן יפה א׳ ואוד משם ויקחו
 ופרעה * * יו׳ל׳שנה אדום בארן עשו ני3 על וימלוך שלולה איזה
 דצי וררם פדים הס אך ולעם יען אשד עצמו לןיאה לא פי ראה

 ינתץ ‘ לנציס או אשדיריע״ניזולזר והאיש מערדתו יש׳אליגיע15ו
 ושמו הקטן בנה אשמו מעם ולקחו עשו וכן כד 6תתתיה הקטן ונו

ת אומו ׳ ^ “ t לאניר תהרה אשר מ
י ה י א הוא משה הג׳ללדת •בשנה ו ל  שע״אנ)ופרעה (

 המלכה׳^ושנח־מימיר ואלפרענית לאכול 3יוש ״
 וכל מיו ול בן־בעור־ ונלעס נאיקה 3יוש משה והנער נשמא־לו ונידה

 המלך מראש העטרה ויקת ידו את הנער דזשע לפניו מלוכה שרי
 יש אך העגין ע״א׳כל דל״ב מ״י־שמות• צו*(עיי׳ בראשו אופה וישם

 אח כי־זיניאסו אלהים רוא אשד הענדים מילדי ולל קצת השוועה
 המלאך יקה1׳ השוהם אל ידו לשלוח הילד ויבקש הו.אלת ואת השהם

 לשו][ וכבד ונעשה־מד׳כה ל׳ הגחלת ותנצל הגחלת אל וישס ידו
 וגדול הולך •פרעה נבימ ויהי־משה־ כו׳ להמיתו והשדים המלך ויחדלו

 ויצא מקרו דיראו פרעה כלבית ויכנדוהו ארגמן ובגדיו עמל וה׳
^י כל •אחיו־ אשר;שם גושן ארצה יום יוס ויצא  על אותם• ועא^ נ
 עליהם שם אשר והחוקים אואס הקורות לו־ הז^ן׳ויגידו העבודה מה

ען בעור׳ואשר צן צלעס יעזעליהס■ ואשר ו1למ קודם פרעה  עלץ י
 את להמית וינקש למשה ויחר ״ כו׳'- אמלך מראש עטרה בנטלו
 בלו עס ויברח מאד• ויירא לצלעם זה ויוגד יום יום לו ויאדוצ בלעם

ת אל  פרעה מאת *־ויבקשמשה נו* כוש מלך אלקוקוניוס כוש א
ת(  פרעה כן מעצודתס'ויעש ft למח א' מס גזשן בארז לעבדיך י
 • צדבד;ת מאד משה וישמא ינוחו ־ובשביעי יעבולו ימים ו׳ לצוה

: (מ״ב רבינו משה בה״כשל שס ישן במצרים
̂ו ̂א-צז י ב׳ ה  לראות ויתאוה גןי״חשנה;(הואב״אשפ״ו) משה ר

עברי איש מכה מצרי איש וירא ואמו אביו את « ׳
 שנה בן־י״ג היה לא משה שמות פ* (וצחיי )א״י (עיי׳ לו* מאחיו

 קץ הוא המצרי כי מאאיו ביה קרי תרה) ב״א המצריע״ל בנזהכה
 של נפש המצרי • (נע׳*ת) משה של אחיו המצרי הרי הבל ומשה

 ושתית ובתה דברי בת שלוחית * ל דמ״ו האר״י כוונת עיי* קין
 ותשרנה דסלשתיס ובפרות א* על ואגידם * א' על בא דתן כי ̂וכות

 מלאך ויחזק משה את להרוג פרעה ויבקש * (ג״ג) נתקנו הפרוה
 מהלך מצרים לגבול מהס ויניחהו ממצרים ויוציאהו יזשה בימין *0

: יום ח*
ה נ״אשפ״ז י ח  וברש״בס דקכ״א פי״נ עיי* לוי היא השילור א

 בגמרא ׳3 כתית ניחא אס עמרם את וראה
 ״P מבן יותר על האת את האנשים יראו אס הגזרה היה דלא שם
 לא על׳פ ( נולד לל׳ז שכיס ה׳ עמרם מיתות קודם נולד א״ר

 שכולל ונרש״בסבע״י ♦ שכה ןם״א3 ממצרים ביציאתן והיה שפ״ז)
 בן היה וציציאתן שפ״ח ל׳א נולד א׳'כ עמר© מיתוי! קודם שנים ו׳
 עכ״פ עמרם מיתות קודם כולד * ׳p ן3 על אף הי* הגזרה ואס *0

 * רשצ״ס ל׳ג צןנ״ו ממצרים ביציאתן והיה שצ״ב שכת קודם א׳ שעה
 ל׳א אחיה נולד (א׳'כ שנים ז׳ עמרם את יאה אהיה ד״ז ובש״ק
̂ז טעה ( ביציאתן ס״א בן והיה ) שפ״ה  ♦ ) y׳p בן יהי׳ דלפ
 משמואל וקיבל תתקלל) ב״א (ע״ל שכה ה״ק יותרט! הי אחיה
 ויהי ♦ מלכים ל׳י אברהם גלגול השילור אהיה התקל׳צ) עצ״א
 וארס קדם בני ובין כוש בכי בין גדולה מלחמה ותהיא ההם בימים

 ת בעם קוקיסס וילך י ידו תחת פוש.שהיו במלך פשעו ני
 וקבלו כוש במלך וימרוד כו׳ העיר לשחור בעור ן5 בלעם את ויעזוב
ד דנ״ב ח׳׳י (עיי׳ למלך בלעם את כוש אנשי  יש רק הענין כל ר̂ע

 בני קוקינוס הכרע כאשר ויהי ♦ לתקן סה׳׳י עיי׳ קצת השמטה
 שערי ויסגרו בלעם ויצו w אל בקרבו ויהי לביתו וישב וארס קדם

 פרעה ממי בגרקו ויהי ומשה ‘ לעיר המלך את מניחו ולא העיד
r קוקינוס מחנה אל וימלט

̂א קורס מת תז״ל לדעת נ״א משה היס א׳׳כ שצ״ב ב
 רנ״ה ב״א שנהע״ל לד״ד קרוג ארו במיתות

 צרים היותס ימי כל שרם ט* קוקינוס משה־במחנה ייהי י
 היה ויקר רב כי מלחמה אנשי וכל והשרים המלך ויאה»ז;ו העיר על

 יוען ויהי חזק כאריה גבורתו זכח שמש ופלו אדר כאריה וקומת)
את עציהם ויחליפו קוקינוס מלך וימת שרה ע׳ מקן ויהי למלך

m אשיא לרלימומיולכה וישבעו w W ^ מלך?  ויללו! ה
ל תרו גם5תל כר ע״ד דל״ב מ״י עיי* העיד את בחכמתו <זשה  ו
̂לד ̂ למצרים למלך־פרעה ברחו אחיו  ^.וראנ״עב׳׳ה3^ש ^

: )ת״ו ונ״א ותקי׳׳ו תמ״ח ב״א ̂יע״ל
 למצרים לרדתן קג״ז שנת היא לפרעה ג״ה 113^3 ג*אשצ׳*ה

 עלכושבור׳׳ו מלךמשה שצ׳׳צז) ב׳׳א (הוא - ״ *
̂ישיאו ות׳ עצה  קוקינוש אפת לו ויתצו ^אשו מלכויז סמר שנה-מלר

 ־ : ת׳׳ישם נר יה12 עיניו לנה ולא יה1ג בא לא אך כו*, לאשה *
 J ק״ג צ׳׳ד רבים ומתו צנבל הארץ וגעשה שצ״ה ^א3.

^! ת״י ׳'א3 ש הו  ע״ל • צ״ל שטס ק״י ת״י ב״א ׳נולד י
. ̂ שצ״ב ב״א ; , ;

̂י  Np ביהושע מוכה כאשר ב״א נולד ק^יפונה 3ל3 ב׳׳אל
י’״ י  חור נולד וממס היתה*אשתו זלזוץס ♦ )צ״ד יע ,
 וילחם ( ״ יהודית וקראה פרעה בת בתיה גס שלקח כמ״ה א ובפר
ה עמרם מיתות אאר יוכבד וימיעס)-• שונאיו בכל  אליצטו ל̂ק
 ל ת״י לדעת אכן ״ ד׳׳ה ורש׳יי פר״א וחידוד אלדד ונולד פרנך נן

 ורלד׳אח״ל ולקאה שחזר ואודס עמרם שגירשה אחר נשאת־ בהעלותך
 -זמידד׳אתים אלדוד שלא־היו משמע ובח״י ובתנאומא * משה

̂וד זה ואלדד והמה י שפטן בן קמואל 'זה ומידד לסלון ׳בן אל
\ ונ^?ו <זהנשיאיס האמהוי עיר גא״י כתב • בהעלותך בחיי ^

̂׳ שס נקצרו תחוס כחצי לעבריה סמוך הוא אמות־ ש ע כן <ק  .יור
 ומרים עמינדב בת ואלישבע אשתו' וציכורי רבינו משה של אמו

ן המיאה
0^3 א אתי 3  ג׳א הוא ( מוש יושה ליידות '״,?יי®“ 3
מלו שאול למלך שגה יא^געים , * ל ! ” !̂ ,

אדום גני כל עמויייגל P1״ י״ל י'״ליר ̂'י?'־י'״י״
אחל) יד תחא היו6 אחם v תיזת מואב פשעו ^מא ' • פניס ■ליה

m הדד ימי1_י  p וימלוד אפריקה יילו אמיאס ״״ ההם גימיס י 
I : תחתיו נכו אזדרוצל י • ־ ’ ־

י3 תי״ז א ב ם  וימלוך כתיס בני מלך יאציום חת ההם 0י
 בכוש משה למלוך שנים תתהיוך״ב לטיאנוס

) בא (הוא ז י  המלקמוא ע״ש לכתיס שלים bמ׳ ומלך מ
:־ שעשה'

H אתי״ח 3 תי״ח) ב״א (הוא מצרים ישראל לרדת קפ״ז 3173
 אלס שלשים יוסף בן אפרים בני גגורי יצאו י ׳ ׳ . ׳

 ד^ אשר מ״י על ה* חק אשר ■Tי^ תס אמרו כי ממצרים רגלי
 ולא בגכורתס ויבטחו מלחמתו וכלי חרבו איש וישימו אברהם ־אל

 מפלשתים מחייתם לקחת אמרו כי וזהב כסף רק לדרך צדה הוציאו
 ״ ירדפו רבבא וג׳ אלף ירדוף א׳ כי בחזקה ולקחו לא ואס במחיר
 חהצאז לנו תנו הרועים אל ויאמרו גת מקנה רועים וימצאו גת ויבואו

 ויאארוהרועי׳ לחסהיוס כילאאכלנו •אנחנו ■במחירצאכולן?רעבים
 לוקא אפרים בני ויגשו במחיר לכס נתן כי מקנינו סצאננו
 בכלי גת אנשי' כל ויבואו מרחוק וכשמע גת רועי ויזעקו ובחזקה

 וישלחו השני ביום ויהי ההוא ביום רבים מאלה אלה זיכו מלחמתם
 מקניין לקחת שבאו אפרים בר ונכה ועזרינו עלו פלשתץ עח אל

 נרעד נפשם עיפה אפרים ובני איש אלף כמ׳ פלשתים ערי כל ויצאו
 השאירן לא אפרים בני כל את ויכו ימים ג* לחס אכלו לא כי וצמא
׳ ופליט שריד  טרס לצאת ה* פי מרו כי ♦ שברחו אנשים כאי
 וישאח ’ בעריהם ויקברו איש אלף ל׳ד נפלו ומפלשתים ♦ הזמן

 הבקעת ותהיא לקבורה נתנו ולא גת בבקעת נטושים אפרים הללי,נר
 נ̂׳3 אל ויגידו מצרימה באו נמלטו אשר אנשים וי׳ ״ עצמות מלאים

 ועא רבים ימים עליהם אכיהס אפרים ויתאבלו אותם הקורות כל
 * בביתו היתה ברעה כי בריעה שמו ויקרא בן ותלד אשתו אל

 יצאוב״̂י ישראל כי הזמן קודם שנה ל׳ אפרים בר יצאו לכ״ז (הנה
 *3 משקל בשציל ע״ג ד״י פ״ק בשבת דאי* כ״ל והטעם ♦ חת״ח

 וירדו הדבר נתגלגל מאחיו יותר ליוסף יעקב שנתן מילת סלעים
 דכתיב(בראשית נגזר דנלא״ה אע״ג התו׳ והקשו למצריס אבותינו

 אלא<׳י כ״כ עינוי עליהם נגזר היה לא שמא ועינו ועבדום )י״ז
 ט ר״ל ענ״ל שנים ל* יצחק שנולד קודם התחילו שנה ת' שהרי זה

 ויצחק שנה ע׳ בן אברהם כשהיה י״ת ב״א היה הבתרים דן ברית
 משקל בשביל הוא יותר שהיו שכיס ל* א״כ לאברהם ק׳ מ״ת ב׳׳א כולד

 א״צ שהם מיוסף שהס אפרים בני וסברו אחיו בו שקנאו סלעים ב׳
 כשם כי האחת והאל י קודם שכיס ל* יצאו ע״כ שכיס ל' לשעבוד

 בחכמת וראיתי נהרגו לכן המסובב מן נפרעין כן הסעה מן שנפרעין
 שטעונחנין- אכריס וס״אלבני שרם ל׳ יצחק שנולד התו* במ״ש מנת

במו שיצאו שכיס דל* בזב״ר מצצתי את״כ ♦ הזמןעכ״ל קודם ויצאו
אפרים
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 גטי! יושנין היו גמצריס יושגץ ישראל שמיו השנים אזתן כל פמ״יז
̂ושלוה  •- גאנן ע״ג בשל^דס״ו V (וגמ״י יגמן׳ שגא עד ושאנן
 ואמר אמייס של גט מגט גותין} רע׳׳א דקל׳א ז׳י א׳׳

̂־את הקג^ה (גליז׳עלי  גגאוות אפרים גט ̂ ממצרים גנ^י להוצ
 ונשומיחן גניהם לקחו גמלתמה כק וגגורי המלוכה לגסשהס־מזרע

̂גמדו ׳4■ממצריב ויצאו  שיצאנ נראה ימה * ע׳׳ש וסרגוס המצרים ו
 שטפ קי״ו השענוד התחיל לד דמשתת וידוע השעמד המחלות־ קודם
 קודם שטס ל׳ו מריס משנולדה היה השעגוד וקושי ש»צאו קודם
 ״ הזמן קודם שנים ל' רק שיצאו םה״י דעת w הוא איד־ שיצאו

 שיצאן אפרים גני גנו זנד שותלסננו אפרים וכני ז׳ א׳ ד״ה וגמכלתא
ל אנשי יואתים'אלף־ןסרגוס ע  על ועגרו אלהים כרית שמרו לא סו

 רק שיצא שאלד םה״י נגל זה גס ♦ עג״ל ־השגןעה10ק הקז^מגרו
 שכיס ל״ שיצאו אלף ר' שנהרגו כתג גשלת 5ר^ ונת״י ׳ • אלף
 ומםיים המכלתא) ודעת דעססה״ו אחז J זמצס קודם

עון ״ יחזקאל שהחיה  א ג ל ע מאפרים שהוא נעגדזן נתגלגל (
 גמצצית נצדק מלכותו וינהג גוש כאח מלך עודנו וחשה ♦ «ת״ג

ג מלפניו גוש משט כל וייראו
א ״ א־מלד ב ל שטס צח׳ בצלאל חורוהולילקם מכ̂׳ ̂ד נם׳ ג  נמ׳

• מדרךהענע זה וראב״עכתנשאין ויקהל(ע״לנ״אתל״ו)
: תת׳/ז עב״א בכלב נתגלגל : ׳
י מל״ה <״א ה י  ותאמר } תנ״ה ג״א הוא ( גנוש למלכותו מ׳ נשנה ן
 זה מלך אשר שנה מ׳ זה הלא השרים לכל המלכה :: •־ • -
 כוש גט נא שמעו ועתה עגד לא כוש אצהי ואת אלי קרג לא כוס על
 ימלוך הוא גדל גני ממרים הצה ♦ זה עוד עליכס ימלוך ןלא

 ענל נכרי איש מעבוד אחטכס גן לענוד לכס טוג כי עליכם
 וימרכו גנוקר וישכימו • והשרים העם כל וישמעו •* נוצריס־
ם מככריס אא עליהם ^נו קו  דיראונטכופ • נן

 אךנתט לו הריעו לא כ ע לו שנשבעו השגועס זכרו וכי עתו ה׳ ני
שטם ז ם בן ומשה • גחל בנגול מאתם וישלחהו למשה מתנות כלס

נ״ מאת יצאתי

 שהס ( המים מן וז״פ הגל של חםד מצד א׳ שורש פולס חשה נח שם
 מ גלטל ן ת מצאתי וגם ם נש ידעתיך וז״ם • משיתיהל לסר)

 גטז אתגנגל ט p תי׳ ובתיקונים כ״ה) נהר ה׳ מעין (חם״ל שם
ח) פ׳ עי״ר ( ויפת שם  א נשמה שהיו ויפת בשם נתגלגל חשה נ

 ירש ומאנרהס ש״מ אותיות ב׳ חשה ירש שם וחן עמהם (;לגלמשה
ויתח הגל הוא משה ״ שתות פ׳ וי״ר ג״ר חשה ונעשה ה׳ אית
ו^ובשלהגל חשה (ע״לב״אהמ״ט) א״כהיהאר.ין • לח

מ׳ במשה נתגלגל יעקג די״ה׳) ר״י״א  ויצא ר וי ו דל הנעלם (
 שנמה תתל׳א) נ״ת (ע״ל גשחואל נהי^גל כנשי • )ffרע <״י

• גירחיה חשה ניצו! (עג^׳אהתקי/) משה ניצח ת) ״ רנ צ ד ע ) 
 נקראת ית״ש היתהיציר^כפו שחוה ולט חוה ;לגול פלעה גת גתיה

 ♦ הספר סוף נ ג ״ הגל שהוא משה גנה על החלה לכן י״ה ת3
 יצא נאשר • ופטם ידים גשרטוטי הכס היה משה יתרו פ׳ נזוהר
 ננותמ ז׳ ותצאנן הגאר על וישג מדנה משה וילך כוש מאח משה

עיי* קצת תיקון וצריך א׳ דנ״ג מ״י עיי׳ ( נו״ הצאן להשקות
 ההם גימיס • שטם י׳ הסוהר נגית משה את ויתן ״ )סה״י ׳

 מכף גצרעת פרעה את וינגעה׳ * גנ״י על וקשה הולך מצרים ליד
 אסיותן ויאמרו לרפאותו וחרטומיו חכמיו וישאל קדקדו ועד רגלו
 ילד ליום ילד ורהטהו • לן ונרהא הנגע אל קטנים ילדים מדם
 הולך הנגע ויהי • שע״ה •ששחטו הילדים מסני ויהי • ליום
 פרעה ולג • שטם י׳ ההוא גנגע לרעה דהי * מאד ורג וחזק
 שנד לפרעה ה* ויוסף שנים י׳ תקז ויהי ״ נכ״י על וחזק הולך

 סריסי ג׳ גאו ההיא בעת • הגטן וחולי רע גשחץ דכהו ענר על
 גתלאכתס ומתעצלי׳ גנ״ירפו ראינו לפרעה ויאמרו גושן מאח גרעה
 מהרו ועתה עלי וילעגו אנכי חולה גי גנ׳׳י ידעו גאשר הכה ויאמר
 וירכגהו המרכנה לו דאסרו • גושנה ואלכה המרכבה לי ואסרי

 ויהי רגלי מ׳ פרשים ך׳ עמו ויקח לרכוג יכול לא לי ייסיס ץ
 במשעול וגמה צר נמקוס פרעה סוס ויעטר מצרים קצה עד נלכהס

 הסוסים וירוצו חזה והשפלה האח ועומק ומזה מזה גדר הכרתים
 וישו פרעה פכי על המרכגה ותהפך פרעת טיס

מגל עצמותיו ותשגרנה פרעה נשר ויקרע פרעה על הסוס

דו דשאסו *3לרפו  1והשכינ ̂צר»י״ מעט חה מעט זה שנמס ^ ענ
 ושר̂י המלכה אלפרעכות ותגא ‘ למות קיצו גא כי וידע פמטאו
 ג״> לו ויהי תחתיו מגניו א׳ להמליך אמלך את דעצו ♦ עמו דננו
 ג׳ בתיה א׳ גנות ול י מוריון ג׳ אדכקה ב' עתח הנמר גגים

 ואדיקסי * דגריו ונמהר ממהל שוטה עתרו דהי * עפוזי
 גתואד מאד רע ואולם מצרים חכמות גכל מאד לתפס ערום איש

 להמליכו גלבו המלך וישם * א׳ אמה ארט קומה וקצר זע^גשר
 Y לו ותלד שנים י' גן והוא אטטל גת גדודה אשה לו ויקח תחתיו
 החולם ויחזק גנות וג׳ גטס ח׳ לו מולד נשים ג׳ לקת ואק״ל גטס

 ״ נקיז השדה ע״פ המושלך כגשר החלל משר גשרו וינאש המלך על
T }m חנטוהו ולא וכלימה גגושת וימות שכיס ג׳ ומקץ אדיקה את 
 : גרעתו ה׳ לו וישלם בבהלה ויקברהו אליו לגשת יוכלו לא ט
א * / ט גצלאל נולד מ$׳ו ב׳ י׳  (עג״א המשכן כשעשה היה שנה ק

ט) ממ׳׳
א ״  : תפ״ק ג״א (ע״ל רתג נולדה תל׳׳ח ב

 לרדת שטס ר״ו מלך שטס ל׳vלגו1גי אדקס שנה ך' מ תמ״ד נ״א
 שמו ויתראו תמ׳¥) צ״א (הוא למצרים ישראל

 מצרי גלשון אגוז שמו קראו מצרים חכמי וכל • כמנהגם פרעה
ט • קצר  ♦ רגליו קרסוליו עד ומגע גדולה והזקן וזרת אמה וי

 אשר משה של מכות גי׳ הכלקה פרעה דע׳׳ג דקל״ה כתג דוחסין
̂ב צ׳/3ו טלמא ונקרא מעדאן היה נקרא אגן פמו גחצולת צלל  ח

 חחצריס יציאתן קודם שטס י״ג אשקאסדי׳ס גכגל מלך תל״ה ״א3
ה נימיו  ט׳ הכלקה משה של פרעה הוא1 מצרים מלך תלמ״א ט
 הנ״לנה׳אדקס הישר ס׳ ולדעת ״ זה לזמן סניג נראה והיה מכות
 תמ״ת א ׳3 יצאו כי ממצרים יציאתן קודם שנים ד׳ תמ״ד ג״א ומלך
 שלזה ואפשר לרעה שמורה אש כצגע אדום כוכג שטס ד׳ מלך הרי

 דצ״ה וגש״ק * גרש״י ע״ש פטנס נגד רעה כי ראו חז״ל למוט
 וירשיע • אמטאי וי״א הינקורי נקרא היה הנלקה פרעה נ׳

 ואל העבודה עליהם ויחזק גושנה וילך שלפטו המלכים ומכל מאגיו
 השוטרים ועל מנכ״י שוטרים וישם גימיאגיו עשיתם כאשר הרפנה
 גפל ההוא מספר לעשות ליום הלגכיס מתכונת וישם מעבדו נוגשים

 ולקחו עשו וכן תחתיהם הקטנים ילדהס ושחתם תגרע ואשר -יום
 ואמותס ואגותס גגטן הלגטס תחת וישימו אמותס ברכי מגין בחזקה
ס כן ויעשו הגטן גקיר ילדהן קל גשמעס נופים ט  ויהי רכים י
 עודט וחשה • כו׳ ילדם ר^ע גגטן המומתים הילדס מספר
 דנ״ג שמות מ״י עיי׳ כו׳ גסתר מפלכלט וצפורה רעואל מית פלוא

: ע״א
^ תמ״ט נ״א  הוא למלט ^(לח׳ עפגור גן הנן נעל מת ההיא ת1ב

 ויקהו אדום ארז עשו גני וישלחו תמ״ט ג״א
 (צ^ע שנה ח״ח וימלוך עליהם וימליכו הדד • ושמו איש משם
 שהניא והמעשים ממצרים שיצאו אחד תמ׳ט לא מלך נעשה דא״יכ
 גת ציפורה את גמדן חשה לקת ההם ניחיס ״ קודם היו את״פ

 גן ותלד* ותהר * לאה רחל רנקה שרה מצדקת חסרה לא רעואל
 גן ותלד עוד ותהר ״ חותנו נגזרת חלו ולא גרשון שמו ויקרא

: אליעזר שחו ויקרא
א ״ D'3 תמי׳ז ל ’Q וינרת כו׳ רעואל צאן רועה היה משה ההם 

ד  הורנה היס12 הר עד אחריו וירדוף עזים ג
 ג״א ( טסן ט״ו ׳3 דס׳׳ט וש״ק ק״ע מ׳ בוער הסנה והנה וירא

א) ל׳ (גחיי נסכה השכינה נתראה המ׳׳ו) ס • נ  השנת (גיו
תן) גינות נשם ג׳ לא שמות לש נסכה גתחלה הקלה נגלה  ♦ ני
 שער אל ואהרן משה וינואו • רצ׳ופיס יחים ז׳ משה עס ודגר

 מלנד גפטהס וגא ייצא איש ואין סגורים אריות כפירי וג׳ המלך
 הכפירים ויסירו המלחשיס ויגואו ״ לגא יצוה המלך אשר

 ויתירם הכטריס על המעה את וינף חשה וימהר ״ נלחשיהס
 כ^!ר גשמהה אתם גאו הכפירים וגס המלך גית ואהרן משה ןיגואו
 מאד ויגהל פרעה ויתמה * השדה מן גגוא אדונו אל הכלב ישמח

 וינוס גלעס, את פרעה ויקרא כו׳ אלטס פגני תוארם היה ט
 המטם וישלך אהרן ויעש מ׳ וחרטומי' מכשפים וכל גניו ויהטדוס

ט  יאשו אהרן מטה תטן וישא כן החרטוט׳ גס ויעשו לתטן וי
תי גלעס ויען • המכשפים מטות תטט לגלוע פיו ויפתח  קדס ט

 ועתה רעהו את איש וג״ח רעהו את מטן ינלע אשר זה דגר טה
 את מטך יגלע אה וטה למטה נשיגס אנחנו וגס למטה השיגהו

 מטותס אהרן מטה ויבלע כו״ בך אלהיס רוח ט וידעט מטותינו
 מצרים את ה' ויכה * ישראל ט3 על עולו להכטד כרעה ויצו לו׳

 מכות ב׳ גאת״ג עלש דצ״ך הסימן בא פ׳ הגחיי כתג • כו׳ נדס
ר״ת התחילו מצרים מכוס • נולס ולן סחראס נלא וא׳ נמזראס

אייר



V ' סדודזהדוחת®«י 7חדורוו סדול
ס v*0 נפר״א( גנישן דס כתב ורמב׳״ן אי'י גל ^ לו

 והייכי חזית מ״3 מאי״ קדשים ג* חהס ונתכסה לדם) נהפכו המיס
 תשרי ‘ כינים אלול צפרדעי' התקילו בר״קאב ♦ תמוז איירסיון

 כתבהבקייס״ם * בדל טבת * שקין כסליו ♦ קשוןדבר ♦ ערב
 • ארבה שבט־ * שכה מ״א לאח שמיס בין תלו הברד אבני ןארא
 הים ארבה מכת בא פ״ בקיי עיי״ • בא) פ״ (זב״ש ♦ קושך אדר

̂׳ן כ״כ באדר וברד פרת להוציא האילנות שחתקילין בניסין  רמב
 בי״א היו הקודמת וז׳ בניסין היו מכות ג״ כי לדבריו לומר ונצטרך
 כל בין הרוקה ימי ויהיו ימים חז״ יותר המכה יעמד וא״כ קדשיס

 הרוקם כי למדנו ב׳ ז״ שמות יום שבעת וימלא מס׳ ואינו יוס ל׳ מכה
 ט״ו עתו לדבר התחיל הקב׳׳ה כתב זהבקיי • ימיס ז״ מכה כל בין

 ימי ז״ היו ימים ז׳ ואותן יחיס /״ מפתהו והיה • • בסנה בניסן
 וסו^ למדיו הלך ואח״כ בשליחותו שילך * בציסין כ״א ואחר פסק
 התחיל אב ובר״ק הנ״ל חדשים ׳4 חהס ונתכסה למצריס בא ̂ניסן
 :כסליו • ערב קשון ♦ כילם תשרי צפרדעים אלול ♦ דס מכת
 י״ב ל׳ז^מספר במספר ט\י״ י׳ ברד שבט ♦ שחיו טבת • דבר

ש המכות מענין  ימיס ו׳ עד חושך לסן ♦ אדלארבה ♦ ב״ג ע
 ובש״ך בא ס׳ וב״ש ע״ש בכורות בקצות נאמר לילי״ד ימיס ז׳ והנחה
 ♦ ) ס״ב ערב התחיל דבר וגצ״ש ( תשרי עד ראשונות מכות ה׳ (ארא

 ותקרקרנה צפרדעים בטכס ותמלא מיס המצרים בשתות וצפרדע
 זיעותס כל ויזיעו במטתס ס4 ביאורם בהיותם כאשר במעיהם
 נקש ה׳ וישלק כו״ אמות ב׳ ברום במצרים הנינים ותהי כו׳ צפרדעי׳

 פשפוש פרעוש צרעה זבוב עפר זוקלו עם צב קולדה עכבר עקרב שרף
̂ו ערוב כל יתוש  וזבובים הפרעושים ויבואו כנף ובעל שרץ וכל למינר

 ויהי חדריהם בקדרי אחריהם וירדט ובאזניהס מצרים כל בעיני
 הסילונות את אלהיס ויצו הערוב מפני דלתותיהם וינעלו בהתחבאו

 התקרה ותעל ות44ה והעל איש אמות י״ ארוכות אמות ולה ביס אשר
 ויבואו ואק״כ מצרים ותפתידבתי והבריק המנעל והסר ותשלתאחתה

 דבר כו״ להס וייצר מצריס את הערוב וישחית מצרים בית הערוב
 ונקרא בנ״א מזיק בנילוס א״ צפרדע כשאר בא ל הבחיי וכתב ♦ כו׳
 ארבה הפסיד לא הארבה דבר על במצריס משה תפיליז וחיוס תמסח12

 ויבקע מצריס בבשר אשר דלקת היס12 וישלח מדינה אותה בכל דבר שוס
 ארבה ה״ וישלח נו' ויבאשו בשרם ויזב ואבעבועות לשחין ויהי בשרם •

 את גס וישא ים רוח ה׳ ויהכך כו׳ וימלקוס חגב חרגול סלעס חסיל
^ ב״ה אשדמרדו בל׳י מעם רבים מתו אפלה ימי בג' כו׳ המלוחים .  ו

 ממצרים נצא לא ויאמרו שלחם ה' כי האמינו ולא ואהרן משה b שמעו
 יושבי בבס דעת לבלתי בנ״י ויקברוס שממה במדבר ברעב נמות פן

 ניסן י״ד ה׳ ימס ההוא השנה ובסוף ־ כו' עליהם וישמחו מצריס
 יום קע״ב ס״ס שמות במ״י • הפסח ישראל שחטו תמ״ק) (ב״א

 בכורות מכות היה הבאה ובלילה • וק״ל פסחים שחטו ניסן י׳׳ד ד'
 היה ממצריס שיצאו ופסח ניסן ר״ת ב' דפ״ז בכר״ע ״ ס״ע כו׳
 ומשני * בשבת א׳ והיון בשבת אייר להיותי ראוי היה א״כ בשבת ה׳

 • ממצרים יצאו ה׳ ביום פ״ט ובפר״א ♦ עברוהו שתא דהאי אייר
 יצאו ה׳ יוס לפני סברא דרך לפי פ״ב ת׳ סי' פקודי־ פ׳ ראל׳ע וכתב
 נמחו בתיהס בקירות החקוקים מצרים בכורי דמות גס * עש״ב
 בביתיהס ויקברו זה טרם מתו אשר בכוריהם עצמות גס לאת וכפלו

 פרעה בת בתיה ותצא כו׳ מצרים כל לפני ויסתבוס הכלבים ויגררוס
 ושמחים ושותין אוכלים אותם וימצאו משה את לבקש בלילה המלך עס

 עלי ותבואו וטפתתיך גדלתיך אשר הכוג הגמול זה בתי̂ר ותאמר
 על ה׳ הביא אשר מכות י' הלא ויאאר הזאת ר\עה אבי בית ועל

 כי גס משה ויאמר לא ותאמר מהם מא׳ רע אליך הגיע המצרים
 ראיתי אשר אחרי לי יתרון ומה ותאמר תמותי לא לאמך בכורה אתה
 בכוריהם כל מתו אשר הזאת ברעה ועבדיו ביתי וכל אחי המלך את

: כו' תמות לא לאמך בכור אהה גס לפרעה ויאמר כו׳
V תמ״יז ג״א  ומאת ומגושן ממצרים בנ״י יצאו בו ט״ו ו' □3

וג״ שעות ה׳ היום בעצם (יצאו ♦ רעמסס
 מו' בא פ״ גמכלתא ח׳ כ״ז עי' יש שמ̂ו אגודת היום על שעה רניעית

 את משם ויעל מצרים נתל אל וילך משה וימהר יצא ולמעלה שעות
 ארון ואת אבותיו ארון איש העלו בנ״י כל גס עמו ויקח יוםף ארון
 ארון שמונת מקום גילתה אשר בת סרת א׳ יי״ג (ובסוטה עמו שבטו
 והיו יעקב בימי נולדו מנשה בן ויאיר מכיר הלא התו׳ וכתבו יוסף
 דאי׳בפר״א לפי יוסף של בניו מגני והס משה שאלם ולא הארז מבאי
 משה שאל לכן לה נמסר יפקוד פקוד שיאמור מי הגאולה שסוד

 ר״ל ג״י ארוך היה לסוכות מרעתסס שנסעו יום ♦ מהנהעל׳ל
 הגברים רגלי אלף כת״ר סוכותה הלכו ישראל ובני (בתיי שעות ל״ו
̂׳מ אי׳ די/ .ש״קכתב i אתם עלה ע״ך גס ונשיהם הטף לבד קזיגן, ג

 ומשסחלממה׳מיו ולמעלה מבן ס״ר היו ממצרי׳ כשיצאו ד׳ <יל״ב
 יותר ושהיו הוא ס ע כי ואמר המועט זה ממספר ותמה אלף ל

 באיתס ויחנו מסוכות ויסעו • רבוא ותתע״ו אלפים תקצ״-ו מסך
 רדפו ה״ו העס ברת גי מצרים להלך ויוגד Y׳3 החירות פי ולפני

 ה' מס שנטבעו המצרים ואחריהם בים ישראל נכנסו לילה מצרים
 מהיסזראו־המצריס׳ יצאו לפסח ואחרון מצרים ליציאת ז׳ שהיה בבוקר
 יום בשס־מ״ע '3 י״ב סוטה רשי׳ ניסן ך״א שירה ואמרו כטבעו
 ■בנ״י ומושב (בחיי שעות ל״ו שהוא ג״י ארוך היה הים על שעברו
 בכוריהם כל מצרים ויקברו כו׳ שנים ר״י קשה בעגולה מצדים בארץ

 ועמס מצרימה להשיבם ישראל אתרי זילכו ויקומו ואח״ז ימים ג׳
 משבים זמ״י בנ״י שם אשר המקום עד ויבואו איש אלף מאות כשבע
 ימיס מ/ זק הלא ויאמרו ותנגגיס ושותין אוכלין החירות פי לפני
 ואהרן משה ויעץ ♦ אמגיכס אל שביס אתם אין מדוע הלכתם אשר

/3 את וילחמו כו״ חצדיס עוד לשוב תוסיפו לא ה׳ מ3׳ העד כי  נ
 / כו׳ לפרעה ויגידו וינוסו גדולים מכה אותס ויכו ישראל יד יתגבר
 יום. הוא לברוח שרוצים האיקטורין שהרגישו שהיום הרא״ס (כתב
 א׳(יפ״גג ביום היה הכל אלא וליתא • לאחוריהן ששבו היום שאחר
 מתקנים היו שחזרו אחר הג׳י במס רשי׳ במ״ש זע׳ש ')3 דל״ב שחות

 מס דתיינר בדרך הליכה ימי של ג׳ אלא לנסיעתן ג׳ יוס לא כליהם
 מתקטס התחילו ך"ד יוס שהוא נמצא יבא לא במסכר שבת כי א!.בשבת
 חמונס ניטול אומרת א׳ מצרים נעשו כתות ג' * ע׳׳ג (שס כליהם

 נהרגס ואיאומדת ממונם ניטול ולא נהרגס אומרת וא' נהרגס ולא
 כל ויקבצו מרכבתו פרעה ויא^ר )בשלח חכלתא ממונם וניטול
 אלף כעשר המחנה ופהיא■ והגשים הטף כ״א איש נותר לא מצרים

 ראשיסראש לד׳ בנ״י ויתקלקוכל היס על קוטם בג״י את וישיגו איש
 מאד יראו כי ליס נפשם להפיל ויאמרו ויששכר ושמעון ראובן בני א׳

 ׳3 ראש •״ ס״ התיצגו תיראו אל משה להם ויאמר המצריים מפני
 כו׳ משה להם־ ויאמר מצרים לשוב ויאמרו ונפתלי וגנימן זבולן בני
 עס להלחם ויאמרו• מסף גני יהודה בני ג׳ ראש * כו' הוסיפו לא

 אשר גד לוי בני ד׳ ראש' ♦ לכס ילחם ה׳ אליהם ויאמר • המצרים
 תראו ואל עחח משה אליהם ויאמר להוחס מצרים בתוך לבא (יאמרו

 כו׳ ה׳ אל ויתפלל משה ויקס • אתכם להושיע ה״ אל קראו אך
 קרעים לי״ב המיס ויבקעו כו׳ אלי תצעק מה חשה אל ה׳ ־ויאמר
 טנוה ארצה וישליכהו ה׳ מלאך הוציאו פרעה זולת כלס זיטבעו
 שהלכו פרעה היל א׳ דצ״ו ש״ק (כתב ♦ רבים ימים עליה ז׳ימלך
 אלף ונ׳ שכירים אלף ור׳ קרוטת ת״ר הי׳ ונטבעו ישראל אחרי

 מיציאתן ז׳ ד׳ מוס ממצרים יצאו ה׳ ביום פת״ב בפר״א ססים)
•̂ 'iליל ליציאתן ז״ ליל היה וקי״ס ליס מנגב הים שכת על ישראל נו 
 של החים(ישובה ע״פ צפים והיו המצרים נטבעו ד׳ יום ובאותו '1

: ג״(ע״ש ב״א נבנית כי שטס תח״ה היה מצרים
שנייה ושנה למחזור י̂*ו תח״ח ב״א מצרים ( תמ״ח ב״א

̂יו  ורבי אדרין ׳3 עשו י״ז שנת במדבר שי
 שהיאי״ח ממצרים כשיצאו י״ד ו׳ למטן י״ז שנת כתב דוראן שמעון
̂*א ועיי׳ ב' ד״ט יוחסין מעוברת היה ושלא בהר׳׳ד למנין  ספ״ח פר

̂ג ט״ז היה כיסן בר״ק הקב״ה כשנגלה  למחזור ט׳ שנת לבנה של לח
 בעל כתב ״ מיוחד בקונטרס בזה ח׳׳ש עיי' ״ עליל העיבור

 לך לך פ׳ וברבנאל יצחק ותולדות ובחיי גא פ׳ ברמב״ן פל״ה מ״ע
 • מ״ק ב״א דהוא יצחק משנולד שנה ת״ל התחלות כי פסח זבח ובס'

 יציאת היה וא״כ ישראל חטאת מפני מצרים גלות שנים ל׳ ונוספו
 י׳׳א נולד יצחק כי שנה ר״מ במצרים היו (א״כ תע״ח ב״א מצרים

 ךל״ח ב״א היה למצרים ירדו מותו אחר שנה וי׳ שנה ק״כ וחי מ״ת
 אבל בא ופ״ לך לך פ׳ רלב״ג ול'כ תע״ח ב״א הרי במצרים ור״ח
 ) ק״ח (ב״א יעקב משנולד היינו שנה ת׳ דהיו ואפשר רלב״ג ח״ש
 הרי במצרים הין שטס ור״ע למצרים כשירד יעקב היה שכה וק״ל
 יעקב דהר' הדורות מסדרי לכל להולמו א״א שנים ת׳ הוא ור״ע ק״ל
 ור״ע רל״ח ב״א הרי למצרים בירידתו היה וק״ל ק״ד ב״א נולד

 דין לשוס וסתירה שינוי אין על׳ז • תק״ח ל׳א יצאו א"כ גחצריס
 סח״ת ובצ״ד עשב״ג ומולד מועד שוס ידחה ולא בהר״ד ולמולד

 חוקים שס להם ה׳ ויתן במרה ויחכו • תח״ח וג״א ק׳ וג״א
 משפטי׳ ס"פ ובזוהר ודינין אדומה ופרה שבת בשלה ברש״י ןמשפטיס

 ביאתן תחלת בשלח פ׳ בחיי כתב ♦ הפייעה משה להס שעשה
 * ולהחטיאם עליהם לקטרג השטן והוא המדבר שר התחיל מרה למדבר
 דרכ״ת לך שלח מ״י המקושש היה השט לחודש ב״א ראשונה בשנה
 לעלות מויעכילו חן וי׳״א צלפחד זה מקושש דצ״ה הזורק פ׳3ו סע״א

 ושם אלימה ויבואו משם ויסעו ״ צלפהד) ענין תפ״ח ב׳״א ע״ל
א׳ .(יוס םץ מדבר ויבןאו משם ויסעו *, תחרים וע' עיסת 3<

ס״ע



כה »' הדורות סדר m הדודות סדר
 חמצדס שהוציאו הבצק עוגות אכלו ההוא יוס ועד אייר ט״ו ה״ע)
 מן להס התחיל באייר ומע׳׳ז מן טעס וטעמו סעודות ס״א שהיו
 ב׳ דה״ג כר״ע לירד המן התחיל ת3נש בא׳ • דל״ח קדושין לירד
̂ן ה׳ בחיי ♦. ושלו מן קבלו זאז  באייר וי״ו המן ירד באייר בשלתט׳
 לימי ו׳ יוס משנה לחס לקטו הששי ביוס ויהי דכתיב בשבת בא' יזל

 ירד לכן א׳ ביום הנברא האור כמו • המן לירידת ו׳ ויוס השבוע
 מן בשלח בל ה״פ לכן האור הולדות המן כי * א׳ גיוס תחלה
 כשירד תיקן משה • בתיי אור ה״ה בבראשית שהזכיר לנגד
 משמרות ותיקון בפסח פסח הלכות דורשי׳ ושיהיו הזן גרכת המן
 בירושלמי דכתובות ופ״ק דתענית נתרא פ׳ כדאי׳ ואיתמר אליעזר של

 וכתב ״)3 לט (יוחסין משתה ימי וז׳ אדלות ימי ז׳ גס שתיקן
ק (כדאי׳ איוב וס' גלעס וס׳ סכרו  וירא פ' גלר • )דג״ג ל
 הי׳ איש וכתיב בכורו עוץ את שנ׳ היה אברהם בימי איוב פנ״ז

 בימי ולא * אשתו היתה ודינה יעקב בימי ולא • עוץ בארץ
 ביציאתן ומת שניס ר״י וחי למצריס גירדיתן נולד ולא השבטים
 כשמס בימי וח״א הי' השוהטיס שפוט בימי וק״א * ממצרים

 יוחנן ר׳ ״ אחשורוש בימי ולא * שנא מלנה בימי ולא הי׳
ה היה וישראל * היה גולה מעולי אמר ל ) בלב (ו ק  רח״א ל
 בלק לל סימאי יוחנן אר׳ הא הקודש במר והל • הי׳ ביי

 בלעם * פרעה אצל עצה באותה היו ל ק״ו וחלק די׳ דסיטה
 נהרג ♦ שיעץ בלעם ביסורין נידון ששתק איוב • ויתרו איוב

 גן שנהרג אי׳ דק״ו ובחלק • ל סוף מדין במלחמת במדבר
 וכתב ( מ׳ סוף עד השעבוד מתחלת ימים האריך הרי שנה לג״

 בלעם זה דאין אלא ♦ ) דחלק גמרא על דחולק בחלק רש״י יכ״ת
 בחרב ונהרג המדבר דור בזמן שנית ונתגלגל מת כגר זה שיעץ
 יועץ בהיותו הקודם בגלגל שחטא מה ממנו ונפרע ימיו בחצי

 בלעם של גנו בן בן היה שנהרג בלעם תפ׳״ד ג״א ע״ל ♦ לרעה
 א׳ פרעה בימי הי׳ איוב ב״ק ג״כ באיוב א׳׳כ • לפרעה היועץ

 חטאו על ביסורין וןTונ גולה עולה בימי שנית ונתגלגל מיועציו
 ושוב יציאתן עד למצרים ירידתן משעת הי היה זמתהלה הקודם
 בזמן שהי האיש זה הוא כי למוכת שנים לי ג״כ וחי שנית נתגלגל

 עונו ממנו להפרע שנית ונהגלגכ הללו שרם גמנין מצרים גלות
ש הקדום  כשבאו הי׳ שנה ע׳ בן כס״ח שרה חיי פ׳ וגב״ר • ל

 א״כ רל״ח ב״א למצרים בירידתן שנולד למ״ד אכן ♦ הישוריס עליו
 עדיון יוסף והי׳ • ש״ת ב״א והי' ע״״ בן הי׳ יסורין עליו כשבאו

 היה לא קייס היה מהשבטים שא׳ זמן וכל שבטים שאר מכ״ש הי
 ר״פ ובזוהר • ששתק בשביל יסורין עליו שבאו אמר ואיך שעבוד

 שהיה איוב את לו וניתן יצחק נעקד שלא על קטרג שהשטן "*בא
 ענשו היה כן בהם וישתעבד ממונם כל מישראל פרעהשיקח מיועצי
 בערביא ושכן אברהם מזרע שהיה א' די״ג ש״ק גתב ♦ ע״ש <וכ״מ

 ארמניא עוץ שתרגום אעכ״י לא״י דרומי׳ שהיא אדום ובאיץ (ושייא
 יוחסין בקושטנטינא שנקבר היה אחר איוב עוד • יון ארץ .שהןא
ט )3 ל ̂יה שארצו נראה דלכ׳׳ז אע״ג ג׳ סי׳ פנ׳״ו וילת • ׳  תר
 קיסטנטינ׳ היא וא^עיץ אליה קרוב או אביו נחור עיר נהריס ארס

 קוסטנטי׳ ובריחי הדי עוץ אח ושבת אדום בת ושמחי ששי פ׳ הרגום
 עוץ ארץ היא זה כי לדבר ורגלים ארעניא בארע אמס7 .קרתא
 ומצבת יס12לישמע תפלה בית קוסטנעינא בעיר היום עוד כי דאיוב

 גדול וכבוד דולקת וכרות איוב קבורת מצבת היא ני ואומרים אבן
ח נהריס מארס שהלך ואפשר כו׳ ולזבוח להשתחוות לו עושץ  א

 בימי מ״ש יפ״ת וכתב • בקוסטנעי׳ ומלך בגויס ונלהס מולדתו
 שבא גס נחור בבכי הנזכר כשד מבכי לאו דכשדיס צ״ל היה אברה׳

 3איו בימי ושבא כשדיים דהא קטורה בבכי הנזכר שבא מזרע אינו
 יבמה ובן • ראשים ג׳ שמו כעדיין וכתיב שבא ותפול דכתיב היו
 מבצרה זרה בן יוגב הוא וי״א עשו בן שהיה אומרים ואומות סיה

 קודם שנים ג׳ וזמנו א׳ דקל״ו יוחסין ספר כתג וכן ( אדום ממלכי
 אליפז והביריו איוב רמלן מדברי קצת וכ״נ ממצרים) יטאתן
הטשי בן ואליהו וצופר ובלדד  אברהם מזרע רס ממשפחת ברכא̂ל

ש יב״ק בר״ה התחילו ■וצרותיו פ נרלל כתב * זוהר ל  אמור ל
 אחיהם בבית המשותין והס היום ויהי דכתיג ה׳ יום התזילו היסורין

 בניס ד׳ שהרי היה בשבת א׳ ביום ומסתמא כפרש״י בר״ה היה זזה
 הבכור גבית התחילו בוודאי יומו איש סעדו השבוע ימי לז׳ לו היי
̂ן בר״ה שנצטרע לאיוב א' יום  כץ אין אמרו ׳3 ד״ו, וגלה • שאק

ה א״נ ימים ד׳ אלא לקעתא השנה ה״ ניוס הי' שנצטרע ל

 למען ישראל לזקני איוב ספר דורש היה משה ש״ק וכתב ״ וק״ל
 וישלח פ' ועי״ר ״ עכ״ל ב״ה בוטה לכל תקנה יש כי וילמדו ישמעו
א דלג  נתרצה לגץ מהול ונולד כחור של בכור עוץ בן היה איוב רל
 אלפים ז׳ עשיר והיה ̂ בנות וג׳ בניס ד׳ הולידה ודינה ללקחו דינה
 לפתסתו בקר וגיף בנותיו ג׳ לפרנסת גמלים וג״א בכיו לפרנסת צאן

ק ל  ועמד קייס כשאר והקרן מהפירות כ״א שיפרנסו לאשתו אתונות ו
 הוא אולי ל״מ • ש״ק בשם עלל יוסף שנפטר עד וכבודו בעשרו

ק ק פעמי׳ כמה שהביאו אחר ל  אמתלאי ואשתו תרח * שלפנינו ל
 משפע עין חלל תתקלח אלף באיוב(לל נתגלגלו אברהם של אחו
 אליהו הוא הגוזי ברכאל גן אליהו ג׳ דע״ה ובעמק.המלך כ״ה נהר

 ובהיותם • לרפידיס ומשם באלוש ויחנו משם ויסעו * הנביא
 ושמנים אלף ועמו • צפו אחי עשו בן אליפז בן עמלק ויבא נרפימס

פ בחיי כתב ( * אוב ובעלי קוסמים איש רטא  בחר עמלק בשלח ל
 ) משה עשה וכן שנה באותה לחות יוכלו שלא אנשים עמו מתוך

 ה' ויתן * בחיי יום לו דהיינו לי היה'ארוך בעמלק מלחמה יום
 • משה חשרת האפרתי נון בן ויהושע ובלי משה ביד ועמו אותו

 אח בבואנס בנ״י את וצויתי בספר זאת כתוב משה אל ה' ויאמר
 אדרוש אנט עמלק על יחמול אשר המלך והיה כו׳ תמחה מחה כנען

̂והכרתי ב גן אז היה יהושע ♦ עמו מקרב אותו מעמו  ט שנה ל
ו לח נולד  נעד נון גן יהושע ומשרתו א׳ ל״ג תשא כי פ׳ וראלע ל
 חילק שכיס וז׳ כבש ז״ אמרו חז״ל כי נער וקראו כ״ו גן היה כתי
ל ל ט ל ל שכה י״ר רק ישראל את ששפט ״צ3רש כדעת ל  ב״א ל

כ תפ״ח ב״א שחת משה מיתות אחר תקלז  לא יהושע מת ל
ת אחר א״כ שצ׳׳ג לא כולד א״כ תק״ג  יהושע היה עגל ועשיית ל

 וב׳ צפורה עם משה חותן רעואל בא ההיא בעת • שנה נ״ו ן3
 גפשו ״ בקרח רוחו • ביתרו נתגלגל קין נשמת ^עיקר * בניה

̂ס מצרי3  ♦ רשלי עיי׳ ג׳) ׳3ד המלך עמק ( • קין יקס שבעתים וז
ת יהרו חותנך אני  גדינין ככר וקין • אחיו הגל הוא משה כי אחי ל

ת דינין פ׳ עתה חירש טין ולית טן לית ואחר ל  בלק פ׳3ו יתרו פ׳ נ
 כתג שופטים ונס׳ * קין של רוח ושמואל קין נשמות יתרו כתב

 נעיר יהרו קבורת • הקליפות אל. והרע ליתרו בא שבקין הטוב
 שאמרו בשעה היתה לא ציפורה • פרחיה גן יהושע ר׳ עיי׳ חיטין

 בדבורה שנתגלגלה ע״^זנהה הרבה ונצטערת היס̂  שירה הנשים
תרלו) (ע״ל שירה שאמרה א  עכסא־(עב״אתקט׳׳ז)3 נתגלגלה ל

 • מצרים יי^ח לצאתם ג׳ חודש סין למדבר באו סיון דר״ח א׳
 לעס בא רום ובו משה עלה בהשכמה ב׳ יוס • כבוד ענני ומצאו

 לך ציווהו ואז העם דברי להגיד להר עלה לחודש ג' יום ־זנהשנמה
 שבת שהיה לחודש ו׳ שהי׳ הג׳ ליום נכונים והיו וקדשתס העם אל

 והעם דבהת י׳ וקיבל הערפל אל חשה וניגש השופר קול בו והיה
 ואמרו העם זקני נקבצו הדברות ואחרי לך יהי׳ ולא אנכי שמעו
 העם דעמדו הערפל אל ניגש ומשה כו׳ עמנו אתה דבר למשה

 עמכם דברתי השמים מן כי ראיתם אתם אז להם ונאמר מרחוק
 העם •ללמד משה שירד ואחר מלאן* שולח אנכי הנה ופ׳ משפטים ופ'
 ♦ אחרת פעם שיעלה ר״ל אלה׳ עלה אמר משה ואל הדבור לו בא
 לעס.כל ויספר משה וירד * כו׳ עמו איש וע׳ והנהנים עשה וכן
 משה כתב ואז • נעשה ה״ דבר אשר כל השיבו וישראל דברות י׳

 עד מ״ת יום שהיה ו׳ טוס הי׳ זה וכל הדברים אלו כל הספד על
 סין במדבר בחיי שעות ל״ו דהיינו ג״י ארוך היה מ״ת מס • הערב

 הולך טוב ומעיין זה נגד זה חורב והר סיט הר אצלו טוכטיט עיר
 כקבר ה״ס ואצל א״ יום מהלך מעלות מאות י״ח ההר גהר מה״ס
 • אליהו מערת חורב הר וברגלי גאון, האי ורבינו גאון סעדיה דגינו
 נקרא הר לה״ס מזרח ולצד הלוחות חשה שיבר שם עוד קטן והר
 בפר״א אנו • התורה נתנה בשבת כ״ע בפר״ע ♦ גא״י אמורי הר
 לא^הס חזרו שעות ובט׳ תורה נתנה היום בחצי 1ע"צ3 אי׳ מ״ן ל׳

 תחת מזבת ובנה השכים ז' וביום * ימים לב׳ להם מוכן המן והיה
 הנערים ושלח הדס בברית ישראל להכטס כדי מצבות לי״ב ההר

 ו״ גיוס שכתב הס״ת חשה לקה הברית קיבל וקודם הזבחים לעשות
 כל והשיבו שעברה בלילה חשט מה לראות העם באזט דקרא שעבר
 ותכף העם על ויזרוק הדס משה לקה ואז וכשמע נעשה דבר אשר

טוס בתמוז ט׳׳ז * יום מ׳ עלהדהיגהר  הלוחות ושיבר ירד ה׳) (
̂י עלה וט״ח  פר׳׳ע תו׳ עיי׳ עלה המוז י׳׳ס כתב השא ד פ׳ ורש

f מרובה ס״פ ובתו׳ * ובחדא״ג o i 'ג א
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 חהה עלה סניות לוהות לות3ק3 ז׳*ל שור שקבכור עקג ל פ״ר נס׳
 אלול גר״ק שעלה כתב קדוק73 (לא בתשרי בעשרה וירד אלול בר״ה
 מ׳ היה ומשה יוס ל״ט רק הוי בתשרי וי׳ יוס ל׳ט רק אלול להא
 כדבריך סלחתי שאמר היוס שהוא )באב ל' שעלה ולל בהר יוס
 שלפניו פסק שהרי ב׳ ביוס היה וזה ♦ וסליחה למחילה הוקבע לכן

 ב׳) דפ״ז בפר״ע (כדאי׳ ה׳ יוס3 היה ממצרים) (שיצאו
 הגדול שבת כקרא שע״כ בשבת שהיה בעשור אבות לבית שה צקתו
 בניסן י׳׳ד א״כ לעיניהם אלהיהם וגררו שלקחו הגדול הכס ע״ש
 ביוס היה יצאו שבו ט״ו יוס ופסח גד׳ היה הפסח שחיטת זמן שהוא

 וי״ז ט״ג הוא פסק של א׳ יום באותו ״גר ״את״בש הסימן וע״ס ה׳
 בי״ז שירח הלוחות א״כ ה׳ ביוס ג״כ בתמוז י״ז היה א״כ בתמוז
 הנ״ל בסימן פסת של ג׳ יוס היה ר״ה והכה ״ ה׳ ביום היה בתמוז

i 'x י״כ היה א״כ * פסת של ג׳ שהיה שבת ביום היה ר״ה וח״כ 
 ביום ראשונות לוחות שירדו וכיון שניות לוחות ירדו ובי״ה ב׳ ̂יוס

 • בתורה ב״ה קורין שיהיו עזרא תיקן ב׳ ביום שניות ולוחות ה׳
 שבני שמתוך בהן יושבים דינין בתי גם זה ולטעם תפ״ח ב״א ע״ל

 ♦ לדין ג״כ באים ♦ תודה לשמוע לכרכים נכנסיס הכפרים
 ליל ובראשו ה׳ יוס בראש משמש צדק ככב כי תשפוט בצדק וסימנך

 לילות חל״סראשי כצ״נש • ימים ראשי כצ״נש חל׳׳ם בשבת כדאי׳ ׳3
t בנוייס אלה דברי והנה * עכ״ל

 סיון ה דר יוסי רבי דעת על
 י״ז היה ולה״ז א׳ ביום היה

 בשבת היה ור״ה ״ ג״ה בתמוז
 לרבי בגמרא ואי׳ ׳3 ביוס וי״כ
 ועלה תורה נתנה בסיון בז' יוסי
 ־ ר״ד ביומא כדאי׳ בחודש בז׳ להר
 בלזמוז י״ז עד בסיון ז' מן א״כ
 יוס ירד משה כי יום מ״א היה
 ’ בעינין לילות ומ׳ יום דמ׳ מ״א
 לקרות עזרא תקן לדבריו אשר

ג׳

 ז״ל כתב וה׳ ג׳ של (ובמנהגים
 שעלה יום ח׳ של רצון ימי הס

 ׳3 ביום וירד ה׳ ביוס משה
 ב״ד וגס אחרונות לוחות וקבל

 כ"כ עכ״ל בדן משביה שלמעלה
 ע׳׳ל) מ׳ בשס מרובה תתויס״פ

 שצדה לפי הגה״ה בעל וכתב
 ליל ובראש ה׳ יום בראש משמש

 ♦ עכ״ל שור בכור בשס ׳3
 שהמנהגי׳ שסוגר הדברי׳ ונראין

כתב
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̂  ח״א שוד בכור דברי כתב
 הלוחוק ירידות היה שור לבכור

ן היה התו׳ ולדעת ׳3 ה׳  על̂י
■ ) וק״ל ב״ה וירידה

 קיי״ל דהא א״ק מה״ט ה׳ ׳3
 עמג״א כחכמי׳ דפסק כהרמב״ס

 אקבע ׳33 לרבנן תצ״דא״כ ר״ס
 בו׳ נתנה והתורה דסיון ירחא
 מס שהוא בז׳ עלה ומשה לחודש

̂א ביום וירד א׳(ע״ל)  -• ו׳ דוס חל שהיה בתמוז י״ז שהוא ״ ̂מ
 לאהורדהליחולו שסךי ♦ ה׳ ב׳ לקרות תקנו למה טעמו בטל וא״כ

 הלכהלרי דאין הוכהה ועוד • וק״ל ו׳ ביום כא׳ ה׳ ביום 'דאשוכות
̂ן ר״ל והאמר תורה נתנה דבז׳ לר״י דע״ז פ״ק התו׳ דהקשו מהא יוסי  יי

 רש// בסיון התורה(ששה יקבלו אס מ״ב הקב״העס שהתל מלמי הששי
 וימירן מג"*ע בעל חפי שמעתי ז״ל ויקהל פ' בזג״ש * ע״ש כו׳ מוטב
 שי(- עשו * במסיט שהמלך עד ר״ת עש״ב אוכל שור בתבנית כבודו

 . י במנחה שבת ערב • בכיו שני עם ״ עין שתום בלעם ♦ במדבר
 בערז; במנחה הרי * עכ״ל בתמוז עשר שבעה * שור עקרו ברצונם

 כ־ בחזקוני שמצאתי עד החשבון לכווין יודע הייתי ולא העגל עשו שבה
̂׳ל בשבת באחד אז שהיה בסיון בז׳ עלה דמשה עקב  היה ולא כמשחז
 שהיא י/בתמח בהשכמה ירד נמצא כו׳ עלה בהשכמה כי עמו לילו
 עול נשארו בשביעיות כלו ימים ל״ה כי עמו והדין בשבת ו׳ ביום

 עשו הרי-ישראל חע״ל ח׳ הרי ו' יום עד א׳ חיום דהיינו יחים ה׳
 אדה״ר m ברית עברו כאדם והמה וזהו שבת ערג ו׳ ביום סעגל

 כימן אפשר לכן בו חטאו ישראל כך יום באותו וחטא ו׳ ביום סכברא
 אדה״ר על השנת שהגין כמו עליהם שיגין שבת מצות משה ׳להם

 בז׳ עלה דמשה בהזקוני זו במציאה שתה מה ידעתי לא • עליל
 ר״ה אקבע בג׳ לרננן בגמרא מבואר הה * בשבת א׳ אז סהיה
 נתנה לחודש בו׳ לת״ד ביומא ואי׳ • התורה ו5קב לחודש ובו׳ סיון
 והיא לחודש ו׳ שהוא ההורה נתנה בשבת א״נ • עלה לחודש נז׳

 ירד שמשה מוכח שכן אחת קשה אך • א׳ דוס עלה א״כ בז׳ עלה
 ביום שהיה תמוז י״ז דהיינו לילות וה׳ יוס ח׳ נלי שאז בתמוז בי״ז

 עשיית היה הנתיניס סדי לפי אגל * בסיון ז׳ מן חא׳ יום היה ו׳
עשייה אחי אחד יוס היה הלוחות לשבירת • בתחת בט״ז העגל

העגל



m הדותת סדרm כו ^ הדורות סדר
 ויאמרו■ כו׳ משה טשש ט העס וירא הפסוקים סדר חה *

 ויתפרקו וס׳ 3מיהזה0 פרקו אהרן ויאמר וגו׳ לנואלהיס קוסעשה
 ישראל אלהיך אלה ויאמרו מסכה עגל ויעשהו מידס רחהגויקת ממי
 וישטמו וגו׳ מהר לה׳ חג ויאמר וגו״ ה3מז ן3וי אהרן וירא לו׳

 רד לך חשה אל ה׳ ויאמר לצחק ויקומו וגו׳ עולות ויעלו ממחרת
 נו׳ לי הניחה ועתה וגו' מסנה עגל להס עשו וגו׳ עמך שחת גי

 ושני ההר מן משה וירד ויפן וגו״ משה ויחל וגו״ כרגע ןא:לם
 כאשר ויהי וגו״ כרעה העס קול את יהושע וישמע וגו' כיח לוחות
 וישלך משה אף ויתר והמחולות העגל את וירא המחנה אל קרכ
 שימו ויאמר וגו׳ וישרוף העג( את ויקת אותס וישכר הלוחות מיח
 ויאמר ממחרת ויהי איש אלפי כשלשת העם ויכול.מן נו״ חרכו חיש

 כעד אכפרה אולי ה׳ אל אעלה ועתה גדולה חטאה תעאתס אתס
 נא אני יוס ח׳ לסוף להס אמר חשה כושש כי פרש״י * קעאתכס

 ע׳׳ז ה' יוס היינו ( המכין מן יוס שאותו כסנוריס שעות ו׳ תוך1
 יוס מ׳ שלימיס להס אמר והוא ) שעלה יוס מן יוס מ׳ כלו גתמוז
 יוס מ' נמצא עלה גסיון ז׳3ו עמו לילה אין עלייתו ויוס עמו ולילה

 )כשירד מ״א יוס הוא * נתמח י׳׳ז הרי ( ״ כתתוז ני״ז לילה ות׳
 שעשו לומר מקוס איה א׳׳ג • העגל עשו מ״ כיוס נא שלא וכשראו
 ג״ דכ״ה תרומה פ״ חייס מיס ס׳3 ומצאתי ויגעתי ״ כי׳׳ז העגל
 מג״ע לדעת וצ״ל ירד העגל עשיית שאחר מפורש דהא ז׳׳לק׳ וכתג
 נשכת היה הכל ממחרת וישכימו מהר לה׳ יזג כשנתומ״ש משה ירד

 עשר נשכעה אמרו ח.״ל דהא השכר ריפא כמה ידעתי לא ♦ עלל
 מג׳׳ע דכרי להחזיק רוצת פירושו ולפי * הלוחית כשכרו גתמוז

 יוס3 למחרתו נא ומשה ♦ כו׳ שהית כתמיז ני״ז נעשה שהעגל
 ולסתור מג״ע נעל דנרי לקייס רוצה לחודש י״ה היה שאז השנת
 וטחיכת הלוחות ושכירת משה שירידת ללד וע״ק ♦ הז״ל זעת

 הס כלי לשכר יתכן איך • כשנת היה סנל חרכו איש וקחו העגל
 ת3ש3 אסורות מלאכות לעשות העגל וטחיכת נפשות ולהרוג הלוחות

 האותיות שפרחו רק כידס, הלוחות שיכר שלא לומר שיש ידעתי כי אף
 רק כי אף נזה חפרשיס כמ״ש מידו מעצמס ונפלו כנדיס ונעשו

 • לעפר העגל טחינת ל3א • נמעוטו הרע מחזיק הייתי הוא דרש
 ל ז תשא פ ן כרמכ ראיתי והנה • יצדק לא איש אלף ג׳ נהריגת

 * החוטאים ודן העגל שרף כי״ח הלוחות נשכרו נתמוז ני״ז רש״י נתנ
 לקנל כנוקר ועלית לו נאמר אלול נר״ח • יוס מ׳ ועשה עלה ני״ט

 המקום לו נתרצה כתשרי ני״ אחריס מ״ שס ועשה שכיות לוחות
 צ' עד תמוז י״ט מן דהא כו׳ לו נאחר כאלול נכוקר ר^״י כתכ גאן

 בעצילן דרש״י ויותר ני״כ צאכוירד ל׳ ניוס ועלה יוס מ׳? כאנהיה
תנ ̂״ח פ׳ ט״ דכריס 3עק פ׳ נ ̂  יום מ וכלו ת ני עלה שהרי י
 לעולם דאנ 3לא ל״ כיוס יוס ת״ כלו תמוז י״ט3 לדעתדעלה א׳׳י נאכ
 העגל שרף כתמוז כי״ז רדתו כיום כי נראה אכל וכתב וק״ל יזלא
 משה^כהר עשה יוס מ״ אתר רינ׳׳ק כפר״״א אי׳ נכן כו״ עיכדיו ודן

 * ש ע ישראל חוטאי והרג הלוחות שכר כתמוז כי״ז המחנה אל וירד
 שמ אלול ̂כר״ח לתקוע מתחילין. כתב תקכ״א ר״ס בא״ח והלבוש

 לאב ל שהוא ח דר א׳ יוס ור״ל אחרונות לוחות לקנל משה עלה
 יוס אב שנ ל׳ חן אלא יוס ת׳ לך ואין משה ירד כי״כ קיי״ל דהא

 לומר אנו שצרינין אלא עוד ולא הסר אלול דהא אלול דר״ח ראשון
 כמ״ש כאב בכ״ת שירד לדעתו ותנה ( כאב כ״ט של כבוקר שעלה

 תמצא ולא תמוז כר״ח משה שעלת ג״כ כתב דהא אינו זה נסמוך
 מחכה פ׳ התו׳ צ״לכמ״ש וא״כ אב כ״ט כשירד כ״א לילה יוכוומ׳ ̂ז׳

 היס לא אחרוניס דת׳ כתנו הנ״ל תו׳ אכל )כיוס כו ועלה ירד של׳ט
 דאלוג ראשון יוס ר״ח שהוא לאג ל׳ עולה היה אס אף א״כ עמו לילה
 עכרומ שתא דהאי אלול שנאמר לא אס )לילות ו^ט יוס ת׳ הוי

 קיי׳״ל דלא מכ;׳ל ידעתי לא ( הני קיי״ל לו אכן אכל )הנ״ל ״ הה■ כ״כ (
 אלא ) הוא ונכון כתג דקכ״א פי״נ והריטכ״א כן כקכו התו״ דהא הכי

 דהא טעה ; עברוהו שתא דהאי דתתח וכימא עלה נכ״ט נמ״ד
 תמוז היינו לתמוז דעברוהו תמ״ט כ״א ע״ל תענית כשלאי זאחרו
ה  שבי״ת עקב פ׳ רשי״ מ״ש לפי )תשא ט צ״ נה״י כמ״ש שכייה מנ
 יום מ״ הוי דלא שז״א כתבתי (כבר אב כ׳״ח שירד נמצא עלה נתמוז

 ״פ0 בתו׳ • וק״ל ע״ש עלה ובבוקר )כ״ט של בוקר עד לילה ולז׳
 ל׳ג וירד אחרונות לוחות לקבל עלה ב״ה מ׳ נשס ע״א דפ״ב ממכה

מי׳׳ז בסיון בז׳ עצה בס׳׳ע ונ^ה להקפיד אין א׳ לילה חסר ט לף  וי
 המקום כתרצה באב ובכ׳׳ט עלה בתמוז וי״ח הלוחות ושיבר בתמוז

 אחרונים יוס מ׳ נמצא בתשרי י׳ עד באג ל״ מן יוס מ' ועשה וירד
 קלמאלר״ וא״ת לאלול דענרוהו דנאמר לא אס ׳ א' לילה חסיי®

 לט ב״ה דעלה ניחא בשנת נא׳ היה דסיון דפ׳׳ו נפר״ע דאמר מסי
ה׳(כאשרתראם ניוס הוא באב ל׳ יוס דא; חסר וא׳ מלא ־מזגוז

 הוא באב ל׳ נמצא סיון ר״ת הוי ב׳ דביוס לרבנן אבל אצלך) רשום
 ודן העגל שרף בתמוז כי״ז דלרבנן דכאמר לא אס * ו׳ ביוס

 דבקרא תמוהיס ודבריהם (וה״קבה״ח • עלה ביוס ובו החוטאים
 בפ׳ להא ממחרת אלא התוטאיס שדן כיוס עלה דלא בהדי״ משמע

 העס אל משה ויאמר ממחרת ויהי כתוב החוטאים שדן אחר תשא
 ירד באב כ״ח ויוס וגו״) אעלה ועתה גדולה חטאה, חטאתס אתס

 נאמר או * עלה ה׳ יוס שהיה באב ובכ״ט לוחות ופסל בהשכמה
 יום שיבא כד חסר אב שהיה ונאמר עלה ביוס ובו ירד באב שכ״ט

 שהוא כ״טיוס רק אב תעשה וראה׳אס לך ״3 (כיוס בי״כ הירידה
 א״כ • ז״ כיוס תשרי ור״ח ו׳ ביוס אלול ר"? יהיה א״כ ה׳ ביוס
)3 ביום י״כ יהיה  לפי אבל ׳ הלוחות נתנו שבו נפי״״נ כדאמר ׳

 והנוסח החוטאים ודן העגל שת^ ובי״ת ירד ד׳׳ז שאומר התנחומא
 ועשה ועלה י״ד ניתן ז׳סיון ודל שס״פפקודי תשא ני פ״3 שלפנינו

 החוטאי״ ורדה הלוחות ושבר י״ז וירד מתמוז י״ו חסיון כ״ד מס מ״ שס
 פסל כח׳״ש אלול עלה ח׳ הרי אב מתמוז י׳ עשה עלה וך״ י״ע י״ח
 יום נמצא עלה וביט* ־ חכ״י לסליחה הקב״׳ה וקבעו מתשרי וי׳ לך

 ולא לרבנן לא בה״ יבא לא באלול באה אחרוניס מס מ׳ של עלייה
 וח״ יוס מ׳ שיהיה ח״א יוס כלה ביט״ כשעלה לרבנן יוסי(ר״ל לר״

 ר״ל יוסי לר׳ ולא ח״ש אבל • ו״ ביום שהוא אב של צ״ כיוס לילה
 • ותשכח דוק אינו זה • ה״ במס מ״א יוס ג״כ יבא לא מסי דלר׳

 הוא יוס ח״א שהוא לאב ל״ עד ז' ביוס שהוא תמוז יט״ מיום ני
 או כתבו כיהסעצחס הקדושים מעצמותיהס ובמחילה • ה׳ טוס

 ס״עשהוא לדעת הן כאן גס א'׳כ עלה ביוס ובו ירד שכ״ט־באב נאמר
 ד״ ביוס שהוא אב בכ״ט יוס ת׳׳א כלו א״כ בתמוז בי״ח יוסידעלה ר״

 א״כ תמוז י״ט שעלה התנחומא ולדעת • בה״ שהוא אב בל׳ ועלה
 התכחוחא אף א״כ * ה״ כיוס שהוא אב של ל״ ביוס מ״א.יוס כלו

 בי״ט דעלה התנחומא ולדעת * בא״ היה סיון דר״ח יוסי כר׳ יסבור
 המדרש עלה דכה״ המדרש כדעת סוכר להיות התכחוחא יצדק

 ט״ת דס״ל יוסי ר׳ שהוא לס״ע הן עולה עלה דכ״ה התו״ סהדאו
 ס״ל דח״ או • כה״ שהוא אב ל׳ למחר ועלה בכ״ט וירד עלה

ס ועלה אב ל׳ טוס וירד עלה לביט״ כתנחומא  בה״דו״ק שהיה מטו
 דעברוהו דנאמר לא אס י״כ3 ירידה תמצא לא וגם עוד וכת? ותשכח)

ס ♦ עכ״ל לאלול  תמוז לתנחומאשעלהיט׳ דהא הבנתי לא כאן (ג
 מ׳ יום יכלה ביוס בו ועלה ה׳ טוס שהוא צ״ טוס יוס מ״א וכצה
 לילהא׳האכתס דחסר אף לאלול מעברין דלא אף בב׳ שהוא ט״כ

 אס לרבנן אבל * יוסי לר' היינו להקפיד אץ א׳ לילה חסר ט אף •
 כיוס יעלה לא א״׳כ ו״ טוס שהוא אב ל׳ כיוס מ״א ויכלה ביט״ עלה

 בה' חשה עלה לא סוף סוף לאלול שעניו תועלת מה ועוד • ה״
היהר׳״הטוסב׳ ♦ בב״ ירד ולא  כיאסאנומעבריןאלולא״כי
 שעלה המצא לא מלא ואלול טה־חסר אב אס ואף * ל״ ביוס וי״כ
 י• דבריהם לכוון אוכל אולי הפנאי עת עד ע וצ בב׳ כ ני ירד ולא בה

 לומד קשה מיהו דבריו ומסקנות פי״״נדקך״אעש״ב בריעב״א ועיי״
 ״6 משה ויאמר ממחרת ויהי כתיב דהא בתמוז בי״ז עלה שחשה

ט  וירד בתמוז ביט׳ עלה ואח״כ כו׳ ני״״ח והיינו התזטאיס דין ג
 חסר מעובר אלול אס ואף • באלול בא׳ ועלה אב של ל' בשחרית

 ט״״ס עלה בי״ח בס״ע ומ׳״ש • א׳ לילה חסר אהרוניס דת״ לילה
 א״כי״כשל תודה נתנה בשבת ויההל ל״ הטורים ובבעל ־ ס׳ואעכ״ל

 בבוקר הביאו והס המשכן מלאכת א״״ל ד״ וטוס ג׳ יוס היה שכה אותה
 היה ב״״ב לרבנן היינו כו״ יעטרוvו<צו ובשבת ה״ו יוס הייט בבוקר

 א נעשה העגל נע״ח בהשמטות פתב * ביוסג^ י״״כ ר״חפוןא״״נ
 ונמצא לי״״ט להפכו הקב׳״ה ועתיד הלוחות נשתברו תמח וי׳״ז תמוז

 זמן לאחר מהר כחשחז״ל-יש זמן לאחר זס ומחר מתרבעצס לה׳ חג ט
ב׳ נש״ק /  איח״ל סע״ב שס ״ העגל בחטא נגזר תשרי ך״ז מ

 מצרים ליציאת השני בחודש כיפור צוס שהיה בשבת נתנה שהתורה
 ובלבול ט״ס עכ״ל נחשון מת שנה י ובאותו דברות י׳ נתנו ה״ג ובתודה
 השנית ונשנה דברות י׳ ניתן ג״ כחודש שנה באותו ס׳׳ע ז״ל דברים

 * עכ״ל נחשון מת שנה ובאותו * ניטר בצום להסםהורה טתן
א רבה בקרים צ״ב ולמשכן נדבתן הטאו א ממהחז  פ״א מ

 תיליס ו<ז״״' תרמזה פ׳ ותכחומא ד״ קצ״ה תשא ופ׳ פקוד^קס״ג
ע כתג ־* ק״״א ̂ל לי  ממ״״ת בהר התה1 שהשכינה בתענית אחז

 שהורןם עד שהתה וגס כיפור בצוס השניות על ראשונות לוחות
 כתצה באהל ושם הכשרת על וישבה זזה ואז ניסן בר״ח המשכן
המשה ייקץ המטגו עבודת כל והכל ♦ שבע׳״פ מורה

̂*י ( קדשיס  ותמות דכתיב ק׳ ט3 ילח הראשוטס דורות • )סה
 וב^אל וכתיב חור את לו ותלד אפרת את כלב ויקת כלב אשת עזובה

ט יהודה לממס קור בן אורי נן y♦׳ בן הוי משכן בצלאל ■עטד ו
ותטא



הדורות סדר« הדורות סדר
 ונתינ מרגלים ושלח הוקס ל המשכן משה עשה ראשונה שנה והניא

 הארז לרגל ר״ל משה אותי גשלוח אנכי שנה מ״ גן )7י״ {יהושע
 חד דכל אשתכח עבורי לתלתא ל ל7 ך"ו פשו גצלאל דהוה י״ד דל

ל וקד  נקנר קור נן אורי בן בצלאל ♦ דס״ט ג״ס בל עלל הוליד ג
לי צלאל ערב נעיר  גן כלב מבני היה לא בצלאל ראב״ע כתב ״ ג
 וישב ל ח מק עיי׳ הצרון בו מכלב רק מרגלים עס שהלך יפונה

 קז״ל דעת נגד והוא שס ע ובראב תשא כי ובל יהודה וירד פ׳3
 קנז עתכיאל•בן וילכדה ך״ו (ביהושע פ״ב ובתמורה ♦ הנ״ל
 מעצת שפינה יפונה מאי הוא יפונה בן הוא קכז בן וכי כלב אחי

 חצרון בן אין ♦ תצרון גן כלב כתיב והא הוא קס ובן • מרגלים
 דה״ל מאימיה דכלג אחוהי כלב אחי קנז גן ליה קרו ואמאי הוא
 אדר ך״ג ל יום ל ד״ע וש׳׳ק ס״ע כתב • דקכז חורגיה כלב

 ומקריב בוקר בכל המשכן מעתיד שהיה המלואים ימי ן׳ התחילו
 העמידו ניסן ר״ח שהיה ל וגיוס • מפרקו ובערב קרלגות עליו
 אהרן בני חתו בניסן בא׳ ך׳ ס״פ אתרי גוי״רל וכ״ה ♦ ערקו ולא

 כי לניסן ח׳ השמיני יוס נראה כתב פקודי ופ' שמיני ה׳ וראלע (
 ק' אהרן בני חתו וללז ספרי גשם עלש ולה בניסן בא׳ הוקס
 גא׳ רה״א המשכן הוקס בניסן בל פקודי ובתנחוחא ♦ ע״ש ניסן

 וימותו כו׳ זרה אש אהרן בני שני לקחו ההוא ביום ♦ נגמרת באדר
 כאיש חתו שניהס כי וימותו ולא ואביהו נדב וימת * ההוא גיוס

 כ״א קרבנות להקריב הנשיאים י״ב התחילו אז • מ״ב א׳ ברגע ל
 חות אחרי ר״פ בזוהר כדאי׳ ך׳ בני היו לא ואביהן נדב • ביומו
 בחינת נדב ♦ )א״צ מג״ע ( דאבא מרשותא לא^גפקי עדיין ע׳׳ק
 (עג״א ואליהו בפנחס נתגלגלו יתרו נפש בחינת ואניהו ♦ יוסף

 נתעברו ♦ (עב״אתתי״א) בשמשון נתגלגלו ואביהו כדג • ה"*פ)
 ויתרו קין של רוקו שמואל ♦ תתלא) (עב״א ופנחס בחפני
א בשמואל נתלבשו ושניהם ורוק נפש הס לו אחנס ♦ 4גשמת ל ע ) 

 נדב רוק לקת אליהו ♦ ע״ש לו משורשuל^: אחאב ♦ התע״א)
) (עב״א ב ^ ת  ואביהן נדב נשמות מעורב שפע באלישעבן ת

: )מ״ז עלא (
א  משה ויצו מצריס ליציאת שניי׳' שנה ניסן לחודש J׳ י תמ״ע ל

) תח״ט ב״א הוא ( לחודש י״ד במועדו הפסח לעשות
 * ונשא במדבר בפ׳ ראש את שאו נאחר אייר ר׳׳ק הוא השני בחודש

 ך׳ קדשיס י״א סיר במדבר עמדו הרי : שר פסח נעשה אייר לד
 התאוה נקברת ועלו ס*ני ממדבר ונסעו הענן נעלה אייר ב׳ יוס

 להסגר יחים ז׳ שם ועמדו לחצירות הצכו ואל׳כ יום ל' שס ועמדו
 היה ותמוז־ מלא סיון חסר אייר חנא ניסן * סיון בקודש מריס
 בתענית כדאי׳ עברוהו דמרגליס שתא האי אך חסר להיות ראוי
 סיון ג׳ יוס אייר א׳ ביוס היה ניסן א״כ רע״א פסחיס,ע״ז דכ״ע

ע • פארן למדבר באו סיון כ״ה ד'  יוס ויצאו חרגליס שלחו בו ל
 עיי׳ במדבר מיתה עליהס ונגזר * באב ט׳ יוס ח׳ מקץ וישובו ד׳

ב א״ק  כתט וה״ג (ובכלגו הארץ דבת מוצאי מתו באלול י׳׳ז פ״ג ל
 רינה רשעים דנאיבוד אע״ג ב״י כתב סתלפ א״ח ש״ע )באלול ת׳

 לכן תשובתן שתקבל זכו ולא דמסתמאשבו ואפשר בהם יתענו ולמה
 בז׳ י״ג כלל סוף הרא״ש וב״ת צדיקים שהיו כתב ובשל״ה מהעני׳

דבה מוצאי רק מרגלים על קאי דלא משמע אך • כו׳ ,באלול
 ונו קבור היה ושם אברהם ברית בעל הוא'אשכול כלב ♦ אחרים

 כששלחו מ' בן היה כלב * לנ האשכול ליטול והתאמץ כלב נתקן
 אליעזר ♦ חור בו נתגלגל • ז׳ כ׳ י'^ סי׳ יהושע הארץ לרגל משה

 קבר על להשתטח הלך לכן * יפונה בן בכלב נתגלגל אברהם
 שהושחרו אשחור ^זרא לכן שבאבות הראשון אדונו אברהם כי אטת
 רוקו הוברר ואח״כ לגמרי ארור מכלל שיצא התעטת מפני. שיניו

 ואק״פ בניהו של בהוידעאביו נתגלגל יהוידעגס גן בבטהו ונתגלגל
 אחרונה ו״ה יה״ו שס בפולס בזכריה ויהוידע בניהו ובן אב נתגלו^ו

כ  בפר״א ( קרת תלונת היה ותכף • פ״ג) (עב״א כע׳׳ק ע״ש ג'
 תחו^בן • במצרים יוסף אוצרות שמצא הי׳ קרח עושר פמ״ב)

) בא״תג״שאסף החו * קרה בן אקף הוא אליהו ת' ת או ^נ (ג
בני * אסירבןשלתיאל-הואאסירבכושלקרתכדאי׳טי״רשס

 נתקן קרת בן אלקכה תתקט״ו (עב״א צרוייה בבכי נתגלגלו קרת
עג קרח בהונת שפט ן3 באלישע תהע״א) עב״א ( באלקנה א (

ופצתה לכן (ע״לב״אתח״ט) בקרת נתגלגל קין של רוחו * ס^ז)
 חגחתס אל ואמראלתפן בקין הנזכר האדמה ארורה בסוד פיה האת

 הפלגה דור גלגול ־^קרח הכוונות ס׳ שעה לא קין מנחת אל כמו
 אשת * ) קרח כ׳ ל ברש בס׳ ל ואתכלג קרת רקה תרגום לכן

בת׳ פלת בן אוו אשת • ך׳"א) (עג״א נתגלגלה קרה
רצוז היא ילדה ולא שדם כמה נשואה שהיהה ̂א באשה בנידן מעשה

 (עב״א * ג״נ שאול בת מיכל ג״כ והיתה און אשת תיקון והיא לאה
 דואג הס ואבירם דתן • (עב״אתתי״א) צללפונית היא תתצ״ב)

 ואבירם דתן הס אליהו של הפריס ) תתפ״ב עב״א ( ואקיתופל
: תתקס״ס עג״א ( וחביריו הפריץ ושמעון '

) ב״א (הוא מצרים יציאת אחר שנים ח׳ ב״אתנ״ג ג  התחיל ^
.: סע״ב דצ״ה ש״ק עשו בן אליכז בן צפו בצרפת למלוך

א3  כתיס בגי תלך לטיאנוס וימות ממצרים ליציאתן י״ד תס״ג ״
: שנה לק׳ אגימנוס מלך ותחתיו למלכו מ״ה

ט תס״ז ב״א ״  מ״ט תס׳׳ז ב״א עד המדבר במסעו׳ ונדיס נעים שנה י
 וכתב מסעות להסמ״ג שהיה ברנעעד בקדש ישבו שנים
: מסעות ך׳ נסעו שגה ל״ח כל מסעי ר"פ רשי׳

כ״ם ירושלים חומת בנה אבימלך מזרע תע״ג ל׳א
v ומבצר (הואב״אתע״ג) ממצרים ליציאתן 

 ישראל אפילו עליהם יהודיס החד נפל כי ציון אח״כ שנקרא חזק
 ש״ק דוד יחי עד המבצר לכבוש יוכלו לא ירושלים ♦ עיר שירשו

: סע״ב דצ״ה
ת ‘תע״י "א3 ע ד ב״א ע״ל תע״ח ב״א ממצרים יצאו קצת ל

 סיקון' ויצא תפ׳ד) ב״א (הוא ממצרים ליציאתן ב״אתפ״דלו
 יניס בן בעור אל סיחון וישלח חיאב בני את להלחם

 גהריסלקלל ארס מפתור בנו בלעם ואל מצרים מלך יועץ בלעם בן
 מואב את ויקללו גנו ובלעם בעור ויבואו בידו תנתן למען מואב את

 נפלו מואב וגני מואב מלך את חיחון והרג ומואב סיקון וילחמו
 מערי חשבון ואת מואב ערי ויקתאתכל גדול שבי מהם וישב הרבה
 מתנות סיחון ויתן ♦ בחשבון וגדוליו שריו את סיחון וישם מואב
 • מקומם אל וישובו בנו ובלעם בעור אל וזהב כסף רבות ומנות
מדבר את ויסב מואג המדבר מדרך ישראל עברו ההיא בעת סה״י

: אדום
ו תכ״ח ב״א ב ש י  ח׳ שנת ניקל בר״ח סין מדבר בקדש בנ״י ו

 ותמתשס )תפ״ח ב״א (הוא ליציאתןממצרים
 אומרים א׳ דצ״ו ש״ק (כתג • שם ותקבר ההוא בחודש י' מריס

 האמהות בעיר קבורה מריס גא״י ובס׳ סיני) בהר נקברת שמרים
 (שם טבריה של יס בתוך מריס של בארה ת״ג עב״א לטבריה סמוך

 לא בארצך נא אעגרה אדום מלך אל מקדש מלאכים משה שלח ואז
 ויט כו׳ כבד בעם' ישראל לקראת אדום ויצא וגו׳ בשדה כעבור

• ■ : מעליו ישראל
ל ר ת  בן אהרן שס וימות קדשים ג׳ אחר ההר הר ויבואו מת א
 מקרוב זה גא״י כתב • ח׳ בשנה באג בא׳ שנה קכ״ג י

 גבוה ההר הר על הכהן אהרן לקבורת למדבר דרך ערביים הראו
 נחצב כאלו שוה הוא כי עליו לבא ובתחבולות הר ע״ג הר מאד

 מערה ונחסר הרגה כתנים עס מערה ההר ראש ועל גקרדומות
 ננוי קנר ההר ועל קדמונים מיחס נכותל נכתגיס הכל מערה בתוך
 תחתונה ובמער̂ר עמרם בן אהרן ערביים ולשון בכתב עליו וכתב יפה

 ג״כ גדולות באותיות ערביים בלשון נכתוב הכתודס מכל .למעלה
 הכתב וזה אהרן של העליון קבר תחת ממש זה וכתב עמרם גן אהרן
 נמחק כמו וקצת הוא כתב איזה לקרותו יודעין אין המערה בכותל

 שס ההר מזרק ולצד אהרן לזכות חמאה הערביים חדליקין ובמערה
 וגקצתן ריקנים קברים קצת מדבר מתי קבורים מאד נורא מדבר
 שלשה רחב מחדס א׳ צלע ראיתי ריק א׳ וגקגר מאד גדוני׳ מתים

 אר\ן אחר חשת הי לא כי ג׳ תועלת חקת פ׳ רלג״ג כתב ♦ טפחים
 בא׳ ומשה ח׳ גשנת שגט לחודש גאחד מה אהרן כי א׳ חודש כ״א

 חילו העריך ערד מלך הכגעט ״ חשה גמיתות ע״ל ( אדר לחודש
 לב ויתנו מאד וכבד גדול חיל כי מאד ישראל ויירא בישראל להלחם

 מסעות) (ז׳ ימים ג׳ כמהלך אחוריהם וישובו * מצרימה לשוב
 לארצו כי לוי בני וכראות ־ יום ל׳ שס וישגו יעקן מוסרת'בכי עד

 ויושיבם רב חהסעס ויהרגו גנ״י את ולחמו ה׳ אל ויקנאו לשוב בנ״י
 העס את תתן נתן אס ישראל וידור ״ ההר הר מקומם אל בחזקה

ם גידם הכנעבי ה׳ ויתן כו׳ גידי הזה  ארנון מלהמות^נחל' כו׳(יו
 מואב א. י בנ׳ וישלחו * קיי3 שעות ל״י דהיינו ג״י ארוך היה

 סיקון בגבול ויחנו ♦ בארצו עטר מואב נתן ולא כו׳ בארצך נעברה
 לקראת ויצא • וט׳ בארצך כעברה האחורי מלך סיחון אל זישלהו

 ויאמר • עמון גני עד יגק עד מארס ארצו את ויירשו וילחם ננ״י
 יג1י ארץ הבשן דרך ויעלו בנ״י ויפנו * עמון בכי את תצר אל ה׳

 האמורי מעם מאד חזקה ויד גבוריס הרבה ועמי הבשן מלך עוג ויצא
 מתר מאד גיבור גנו ונערח ♦ מאד חיל גבור הבשן מלך ועוג
שלשה מהלך ישראל מחנה הנה גלגו ען; ויאמר * ממנו גבור

פרסאות



מ « סדרהדוחתהדורות סדר
ת נלא אמיתסכ״א צרסאות  ויקזאכן יהצה הרה ויעל • וחנית ח

 מחכה על להשליך ויאמר ראשו על וישס נרהאו' ג* ארכה גדולה א'
 ותרד ראשו מעל האנן וינקוג ה' מלאך ויגא * להמיתס ישראל
 ויאמר ״ גצוארו האגן מנוגד לארץ עוג ויפןל עוג גצואר האגן

 את ויך מגנ״י מספר מתי עס משה וירד נו׳ תראו אל גל׳י אל ה׳
 עד וינוס גנ״י רדפו ואח׳כ וימיתיהו רגליו קרסולי אל ׳גמטה עוג

 מלחמות סע״א דרע״ו חקת ל גמד״ר * שריד להס השאיר נלתי
 ונתגראש • עוג מלחמות הרגל ואחר הרגל ועשו נאלול יגשו <ךחון
 פ׳ (נידה שמחזאי גני אחים ועוג סיחון • תשרי ך״ג דהיינו יוסף

 עוג שהיה גת׳ ♦ מאג לא מאס אחיס שהיו חקת ל וגגחיי האשה
 א"נ אז שנולד תרלו אלף ע״ל ♦ שנה מת״ק יותר פעס <אותו

 א״כ לתיגה חוץ היה ועוג נתינה נולד סיחון שניס תתל״ג גן היה
 גן שמעון רני של קדוש ניצוץ היה נעוג חתתל״ג יותר עוג היה

 יעזר את לרגל וילכו ואח״כ )תרנ״ו אלף ע׳׳ל נש״ן ר״ת נתנאל
ס ננ״י ויקחו כו׳ וילכדה עלתה קריה היתה <י  האמורי מלכי נ׳ א
 את מאנשיהס איש ויקחו ננ״י מפני מאד מואג וייראו ♦ עיר ה״
 וישלח • מאד הכס איש ונלק עליהס וימליכהו המואגי צפור גן לק3

 מיתי ומדין מואג נין היה גדולה שנאה כי שלוס אתס לעשות מדין אל
 שמענו מואג אל מדין זקני ויאמרו • )3שך״ ג״א ע״ל ( נדד גן הדד

 שלח כי ארציכס ויקח ידו ויגנר סיחון אתכס נלחס אשר געת לי
 סיחון(ע״ל יד גגרה ע״כ אתכס לקלל גנו ולנלעס יניס כן נעור אל
 שכרווינא לו וכתתס נכו גלעס אל אתס גס שלחו ועתה תפ״ד) ״א5

̂ת ויגואו נעיניהס וייטג • העס חת ויקלל  רתוק אין * גלעס א
 פעור נעל עכו״ס גית היה א׳ על זה כנגד זה הריס ג׳ יש ננוא <זהר

 כלעס שנכה מזגה השני הר ועל חרוג והוא ע״ז שס ישראל וענדו
 דוניס הסל נלעס (כלק גא״י ישראל את לקלל והקרינקרננות

 קרנכות מ״כ נזכות וז״ש ונלעס דנלק כסת ל הס היער חן שיצאו
 לשון שתיס כי שניס ולא דוניס שתיס ואתר ילדיס מ״נ נתנקעו לנלק
 יש כלעס נלק • ג״נ מחלת נת ואגרת לילית נהס נתלנש כי נקנה
 נלעס * נע״ח קין של רע עס מעורג נלעס גס מהגל רע חלק להס

 וישג ל וציוני ויצא ס״פ סע״נונתכחומא לנן(של׳׳הדקס״א לגול4
 נעור ננו עס ?לע דק״הנלעס נחלק וכ״ה לגן הוא דנלעס ונזור<

ע על שנא  לנךהארמי הוא רשעתייס נושן הוא נעור הוא הנא vTנ
 על נעור נקרא נעצמו הוא כי עצמו נלעס על שקאי מזה דמשמע

 הנל של הרע הוא נלעס * נלק רייפ נרש״ל עיי׳ עוךן3 על א3ש
 נכל נלעם לכן ר״ת לנן כ״ה) נהר ה׳ מעין הטוג(חס״ל נמשה ׳

) דק״ו (ע״מ דוחס נאנן נתגלגל ג״פואח״כ שנתגלגל  ונתגלגל ל
 נעוראניווז״ש נו ונתגלגל נן Tהול נלעס ננרזילי(עג״אתהצ״ג)

 מגדול שס פרת על שעומדת פתורה נעיר • נע״ח ( נעור נכו בלעס
 ראש לו היה א׳ וזאג עורג נלעסהס גני וימנרוס יוטס * גא״י .נלעס

ל זאנ עס מכסף והיה ואי  לרומוס נכשפיס המירו עורג עס ו
 ככישוף הפרוה שעשהנית מכשף נפרוה נתקנו וזאנ ועורג ורומילוס

 לקצל נלעס אנה לא ני נלק וירא • תמ״ח נ״א ע״׳ל דומא ל״׳ג
 וננ״י ״ למדין לארצו שג כלעס וגס מקומו אל וילך ישראל את

 וננימואג ♦ שיטיס ננחל ננ״י נשנת ויהי ונו״ מערנותמואג .נסעו
 ונגדם וזהג כסף ננותיהס וילנשו ישראל מחנה נגד אהליהס קע1י

 ויתמך פתחיהם אל הענרי ככוא ויהי אהליהס •פתח וישנו יקרות
 לוע נני אנחנו אתים כי ידעתם הלא הענרי אל נרוTו נלנו אותה
 וישתו מזנתס ואכלו כו׳ וזכחינו לחמיט תאכלו לא למה אנרהס ונני
 (ויצחד • כרצונו כה ועשה יפה נערה לפניו ויושיט וישכרו יין

 ♦ אגף ך״ד נחגפה מהם וימותו ה׳ אף ויחר פעור) לנעל ישראל
 סני התדנית את ויקרג סלוא נן זמרי שמעון מנכי א׳ איש והנה

 ♦ ויהרגם שניהם וידקר רומח פנחס ויקת כי״ מליו מלך צור נר.
 פנחס) זוהר • פעור לנעל סינה והיה שמעין מכנית נשאי (ע״ר
 דן שהוא ליצחק שהיה ולפי נזמרי ועשו • יצחק נתגלגל נו (פנחס
 שמגלגל ואחר • אותו 3שאה אלא הרגו שלא די ולא עשו את להרוג
 נגוף יצחק שנא הקכ׳׳ה סנג לסורו וחזר עצמו לתקן רצה לא כזמרי
 נתגלגל לתקן יכול שהיה מה שנעשו והרע • מעשו להינקס נ״ פעס

 כפנחס נתגלגלו ואניהו כדג • ג'״נ (ס״ס נ״י ר"פ של כחמורו
 (ע״ל פנחס שהוא כאליהו שנתגלגלו נאידרא ונ״״כ פי״״נ ח״׳ל (נ״ח
 זמרי ̂ תהצ״כ (ענ״״א דוד כימי גס היה פנחס * תמ״ע נ״׳א

 ול״א עתיד לשון יעשה הכזונה לכ״א דינה גלגול וכזני שכס גלגיל
 כזני גלגול איזנל י דצ׳׳ג ע״׳מ נפ״י ועיי׳ (רי״ל אסתיני עשה

 נפנחס שפגעו שמעין שנט אנשי הס העירניס * ,^1
חמדן ננ״״י נקמת לכקוס למשה ה״ ויאמר אל׳ג ̂ (^י׳

נעור נן נלעס ואת מדין מלט וה״ זכר כל ויהל׳גו אלף י״נ וינהרו

 ל״ג רק חי שלא אי״ נחלק ל ד״ו שמות יפ״ת כתצ ♦ 3חר3 הרגו
 ״״א3 (ע״׳ל ה3הר חי דח״כ נר\ג שיעץ נלעס מ׳׳ד על פליג שכיס

 אלעזר ולפני משה לפר נגותצלפחד נה3ותקר • 3איו נענין תמ״״ח
 א״ ג״כ 3(פת * היה אהרץ מיתות אחר פרש״י ״)3 ך״ז (פנחס

 ותיקונו צלפחד גלגול היה • ה3ר האשה פ״ וסקלוהו שכת3 סוס 3שרכ
 מאתד ממצרים ליציאתן מ״ שנת3 ויהי ♦ חד צלף לו דעלה הסיד3
 נאמר ו3 ו׳ ־ לישראל התורה משה פירש יוס לו' אדר עדו׳ שנט3

 ןק״ך3 משה אמר ו3 ז' • יהושע את צו למות ימיך קרנו הן לחשה
 (נחציהיוס יהושע) ריש ומ״׳י (ס״ע מת ניוס ונו היוס אנני שנה

 מנחות ונתו' * א' ד״י יוחסין נע״ש שמת נחדרש ויש * נשכת
 ♦ נע״ש היה משה מת שנו נאדר ח׳ ס״ע נשס ע״ה נפ׳ וכאשר״י ד״ל

 שחת עקנ״ח ויתרו ערע״ת תרומה וכזוהר ♦ סרצ״ג א״ת ועט׳׳ז
 וכ״מ ע״ש נע״ש וי״א ע״א ד״ל מנחות נתו' וכ״ה • נשכת נמנחה
 ועיי׳ מת דנשנשת חדא״ג כחש״ש הד זוגי דיו של שנת ד״׳ג נסיעה

 היה משה שחת נאדר ז' פ״ו ח״נ ונא״ח * פי״ג ק״נ מח״ז ע״ח
 הוי יוחנן ר' של שנת ישתכח נפי׳ (לנסידר ס״ע לדעת כשנת ד'

 ♦ נשנט ז׳ מת חשה 3סע" דע״ה נשלח ונמ״״י * )זוגי דיו צ׳׳ל
 משה חת נשנע נא' כי י״א ז״ל ראנ״ע נשס כתכ דנריס ומק״ת.פ'

 ליציאת שטעמו שנה נארנעיס ויהי שאומר ה״פ חכה וטעחס כו״
 ומ״ש שנט חודש שהוא מוכח חודש עשר נעשתי אמר ומאשר חצריס

 ר״ל שנתות ו' וישנו יוס ל' שס והתאנלו לשנט א' הוא לחודש בא״
 ונ״מ ובחכלהא * חץהירדן שעלו מניסן וי׳ אדר של ול״ שבט של ל׳

 מגילת ה3ור השלישי בתועלת חקת פ' ורלנ״ג ריס3ד ר״פ וראב״ע
 ♦ באדר א׳ שמת אי״ הראשון בחודש בפ״ ג סע׳ קכ״ו דף אסתר

 ופסק א׳) ד׳׳ד בנזיר (וכ״ה חשה מת באדר ז״ ״3 דל״ח ובקדושין
po בשלח בח״י ♦ בניסן י״ו עד שנכליהס ממן מסתפקין והיו 

 שמת שכה אומר המודעי חלעזר רבי ׳3 ד״ד יהושע וח״י נ״ דע״ה
 וחשיעים גא״י כתג • עיטר היה לא אחר יעזר1ג ר״ היה עינור משה
 לעלות א״א מאד וחלק וגנוה גדול הר העיר ונגד ננוא לק״ק נאתי
 קנורתו מקום יודעין ואין רכינו משה מת ועליו ננוא הר הוא עליו
 ומת כשנת כולד דחשה למ״ד שלי נדרושיס וכתבתי • ראונן בחלק והוא

 נולד דחשה האומר כדעת ס״ל הכרת ע״כ לחודש בא' ונולד בשנת
 דסוטה הגמרא ולדעת י שחות פ׳ רש״י כמ״ש א״ ויוס הדשיס לו׳

 בהוכחה עש״ב באדר וז׳ בע״ש דע״כנולד ס״ל * הדשיס לע' דנולד
 שנה ק״ך שישלמו יזדמן דלא גמורה נראיה כתנתי עוד * ברורה

 ונחסר * הלבנה שנות של שניס ק״ך הי דחשה והכרח שנולד ביוס
חלקים תתקמ״ד שעות ה׳ קדשיס ח׳ שכיס ג׳ החמה משנות לו

̂׳ח אבל * עסמשה הדבור היה ולא כמנודס היו שנים '*א
■■ \W>1

סע ז די
 ישראל שהיו שנה מ״ • מ' שנת התו' כתבו קכ״א וב׳״ב דל^ בתענית
 מפל היו העננים כי הראייה ע״פ החודש חקדשין היו לא בחדנר

 (ע״ל ר״ת נשם בא פ׳ הגחיי ול'כ והלבנה השמש ראו ולא הצדדים
 נדרושי״ והוכחתי בהעלותך נש״רס״פ ועיי׳ פ׳״ג א״חה״ב ר״ס) ב״א
 הנגע לראות א״א הא מריס נגע ראה מי בזבחים למקשה מה שלי

 התו״ כמ״ש מרגלים מהעשה נזופים דהיו צ״ל ע״כ המןגונן ביום
 קולס מצורעת םיה ומרים עגל ממעשה כפרש״י דלא הערל פ׳

 צפונית רות ונשב סופיס היו לא עדיין עגל מעשה אחר מרגלים
 שמת עד העולם משנברא מבראשית * בגמרא ע״ש עכני ומבדר
 יוסף ממיתות שמות ס' * שנים) וט׳ (וצ״ל ונ״שניס אלפים מסף

 חודש עד המשכן מהקמת ויקרא ס׳ ״ שכה ק"מ המשכן הקמת על
 מ״ עד השני לסודש ח״א נמשך במדבר ס' • א׳ חודש נמשך השני
 מעשתיעשר נמשך תורה ומשנה י חדשים ע' שנים לח׳ שהיה שנה

 יום ל' מהם צא יום ע' שהיו לחודש בא' הראשון חודש עד חודש
 מתרס יום ל״ג הרי לירך צימז להם שהכינו ימים וג׳ משה אנל ימי
 תורה העניןכימשנה ותוכן כאן (ט^סיש * א׳ ס״ט ש״׳ק יום לז׳
'משה שמת עד בשבע יוסמא' ל׳׳ז ךtנמ  של אבלו זה ואתר באדר ;

 איררן עברו לניסן וי' צדה הכינו ימים וג׳ ברסין ז' עד יום ל׳ משה
: יהושע ריש מ״י עיי' יו® ע" הרי

י תפ״ח ג׳׳א ה  ב״א ( טן בן יהושע אל ה׳ ויאמר משה מות אחרי ר
 עבור קוס אפרים) חשנט פ״ב נן והיה תל׳ת

 את משהרש״י) אבל ימי שתמו (במס יהושע ויצו וגו' הירדן לת
̂׳ח בתליא צדה לכס הטנו לאמור העס את וצוו בלי שוטרי  וכי פי

 אותו מלקטים שסיו המן אלא אוכלי׳ איבס והלא צרינין היו צדה
 ממו מסתפקיו והיו באדר ז׳ פסק המן לה׳ פ״ק ובקלושין בטקר

ו י זןננליהס ט



m הדורות סדר m הדורות סדר ^

 ממחרת המן ת3דש )י״ג ה׳ יהושע ( כח״ש מיקן עד שמליהס
 מתנואת ותאכלו לארץ שתכנסו כדי תשובה הקב״י>עשו להס אחר אלא

 את עוברים אתס ג״י) כאן שתהיו אקר (ר״ל ימיס ג' בעוד הארץ
 אנשים ב׳ השיעים מן יהושע דשלק )ב׳ ר״ס יהושע ( הירדן

 שלת משה אבל בתוך ע״כ רש״י (כתב ) תנתומא היו וכלב (פנקס
 בי׳ הירדן את עברו משה אבל ימי שתמו ג״י סוף שהרי ■המרגליס

 החמישי יום עד הירדן את עברו לא המרגלים חששלח וע׳״כ לחודש
 שירדו אחר דבלילה שם מוכח גס די׳׳ד מגילה יוסף ראש וכתב ♦ כו׳

 היום באותו חוכק גס ליהושע באו ג״י אחר במחבה שישבו מההר
 מיריחו רחב אותו שלחה אחריו בלילה מיד ליריחו המרגלים שבאו

̂׳ת היה א״כ אדר ז' בשבת מת ומשה ג׳״י ■ונחבאו ת יוס אדר ר ^י  א׳
̂ג־ שלקם יום ואותו ו' יום בניסן וה׳ ב׳ יום ניסן  ה' נשלחו יהוש
 מותרין מצוה שלוחי לך שלח הח׳ ת״כ מירדן שעלו בטסן י׳ ימים

 ובלילה ליריחו בע״ש באו המרגלים כי בע״ש אפילו הגדול ליס לפרוש
 זונה אשה בית ויבואו * ע״ש נקבאין היו וג״י משם הלכו שבת היה

 בת היתה רחב ב׳ קט״ז ובזבתיס ב׳ סי' יהושע במ״י ♦ רחב דשמה
 כל עם זנתה במדבר שהיו שבה מ׳ וכל ממצרים כשיצאו שנים י׳

 אחרה בחלון בחבל ותורידם ״ נתגיירה נ׳ ולבסוף ונגידים שרים
 בקבל לי מחול בג׳ • בהדלקה בחלה בנידה לפניך חטאתי. בג׳ רבש״ע
 * שם יהושע ובד״ר )יתרו פ ובמכלתאר שס (מ״י ובחומה בקלון
 בנדה לי מחול בג׳ ובחומה בחלון בחבל לפניך חטאתי בג׳ צ״ל כתב

 שחטאה דאמרה המכלתא גי׳ על דק״ל משוס עכ״ל ובהדלקה ובחלה
 בהיפך גרס ע״כ ♦ ע״ז תצווה היה לא הא הדלקה חלה ■בנידה בג׳
 וחומה וחלון חבל אלו בג׳׳ד מכלתא בשם גי׳ הנ״ל בזבחים רשי׳ אבל

תי ^  במ״י שם וחסייה יתרו ר״פ בח״י ונ״ה לי מחול אלו יבג׳ ,
 נביאים ח׳ תמנה שיצאו זכתה רא״א נעלה שכר חה סע׳׳א ר״ג יהושע
 חנמאל נריה בן ברוך מעשיה שריה חלקיה ירמיה ואלוהן וכהניס
א ושלום  פ״ק ובמגילה * היתה רחב של בכיה מבני חולדה אף ר̂י
 מחסיה שריה ברוך נריה מרחב יצאו כהכיס והס נביאים ה׳ די׳׳ד

 מבני חולדה הא והק' חולדה אף רי׳׳א ושלום חכמאל חלקיה ירמיה
 מז׳ היתה (ולא יהושע ונסבה גיירה דרחב יהושע.ומשני של בכיו

 היתה רחב א׳ די׳א* ובש״ק בנות אלא בניס לו היה ולא תו׳)־ אומות
 פ״ק כנראה נביאים ח׳ מהם ויצאו בנות להם והיה יהושע •אשת

 כריה גן ברוך שלום חנמאל מחסיה חלקיה ירמיה והס דמגילה
 אגל ♦ שם נזכר לא דיחזקאל העיד שקר עכ״ל בוזי בן יחזקאל
 אמר שמואל אגדות בשם ע״ב ד״ג י' רמז ג׳ סי׳ יהושע במ״י ראיתי
 בארץ * ושמים בארץ אלהיכס ה׳ כי אחרת אתה לרחב הקב״ה

 מה ורואה עומד שבנך חייך בעיניך ראית שלא בשמים • ניחא
 מראות ואראה השמים נפתחו א׳ יחזקאל כדא׳ הנביאים ראו שלא

 לקת אדוניו אשת לקק שלא יוסף גלגול יהושע להיות ♦ אלהיס
 (ג״כ היה^יריתו לכן ירח מבחינת ובהיותה גלגולה רתב את עתה־
רחב ףV ^1 אפריס יהושע כתב נ' אות ובראש * מ׳) אות

 ונתתם לז״א • כ״ה כהר ה׳ מעין וחס״ל דמ״ח הכוונות ס׳ קין מסוד
 ) יהושע לקוטי כוונות ( אות לקין ה׳ וישם סוד אמת אות לי

 שאמרה וז״ס * בחנה אח״כ ) Yתרכ׳ עב״א (• הקני בחבר ונתגלגלה
ס אויבי על פי רחב חנה  תתלה שהיתה אנכי רות קשת אשה כי ו̂ז
 תברך באהל מנשי״ וזה יעל גלגל ועלי והטמא הקשה רות מצד ̂ונה

י באהל ששימשה  היא • יהושע נע״ח עלי בגלגל <הן במקום ^
 תברך באהל מנשים תה )('עב״אתת״ל הקני קבר ־אתת יעל גלגל

 * תתע״א ועב״״א עכ״ל איש למדרגת שעלתה נשים משאי שנתברכה
א תמר וגלגול על  ♦ ך״ג ב״א ע״ל * חנוך גלגול היה. )רי׳׳ז (
קז יהושע אל ויבואו וישיבו מ  כי לו ויאמר סה״י) יחים שבעה (

̂ארץ גל את בידינו ה׳ נתן  לקודש בעשר הירדן מן עלו והעם • י
 אל ה' אמר ההיא לעת • ) י״ט ד׳ יהושע ( בגלגל ויתנו הראשון
 יהושע ( שנית את'ישראל מל ושוב צורים חרבות לך עשה יהושע

ח׳ )ה׳ סי״  שלא חילה פריעת זו מלווי״א לא במדבר שהיו שנה ט
 הערל ה׳ בתו״ ע״ש פר^ ולא מלו במדבר וי״א לאירהס נתנה
^כ מג״א ̂̂י משה תח״ח ג״א וע״ל * ס  * במרה הפריעה להם עז
 ממחרת ממן וישבות ״ בי״דלחומז הפסת ייעשו בגלגל ^י3 ייהנו
) (יהושע הפסת  ט״ז עד יום ל״ט אכלו באדר שלקעו)״ המן מו ה׳
 משה מיתות אחר חן אכלו יום מ׳ רי״א דסיטה) (תוספתא ניסן

 ך״ד יום ע׳ רא״א ♦ גיסן של וי״ו אדר של ך״ד ואכלו מת באדר ז*
 י גיסן של וי״ו היה עבור ט שני אדר של ול׳ הראשון אדר של
 של ול׳ שבע ואכלו משה יות בשבט בז״ יום ע״ אמר אלעזר ר׳

 אחר יוסי ר״ * מעוברת היה לא שנה ואותו ניסן של וי״ו אדר
שמשל ז״ מותו איר שנים ■ד וי תשה מ׳גתיי המן את אכלו שנים א

 פ״ הבתיו כתב ♦ ני ע״ה נשלח ובס׳ מכלתא בשם מ״י : שחלקו זז׳
 חודש הסר■ כי שלחים שנה מ׳ החן אכלו לח הנראה לט נשלח
 ממצרים שהוציאו ובצק אייר ט״ו בשבת בא׳ לירד התחיל המן שהרי

 ומזס אייר בחצי המן שישבות ראוי היה א״כ חודש להם הספיק
 י״ל ע׳״כ יריקו מואב בערבות כשהיו רסן בחצי שפסק מוכח הפ׳

 משם פטירת אחר המן וירד ״ שנה לח׳ קרוב שנה מ׳ אכלו מ״ש
 יי הירדן ועברו יום ל׳ אותו ובכו משה מת באדר ז׳ שהרי ימים ל״ח

 עד באדר ז׳ מן הרי ניסן ט״ו עד פסק לא והמן הראשון לחודש
 משה שמת באדר ז׳ פסק המן כי כתב ורש״י * יום ל״ח ניסן ט״ו

 להס היה ממצרים שהוציאו העוגות ני שלמים שנים מ׳ הוי אפ״ה
 עד להס הסטק משה מיתות קודם א׳ יום שלקטו החן או חן טעם
 וחרבו לנגדו עומד איש והנה ביריחו יהושע ובהיות * בניסן ט׳׳ז

 קום ליהושע ויאמרה׳ השני לחודש בא׳ ויהי ב׳) ה׳ (שם שלופה
 )ז״ יהושע ( כרמי בן עכן וילט • יריחו את בידך נתתי הנה
 ׳׳ נחש והטשו הבעל לנביאי אש לתת שנטמן האלי חיאל הוא עכן

עיי׳  • (ג״ג) עכנא לשון עכן כי רי״ד) רמז י״ח א׳ ח״ימלכים (
 הגבעונים ♦ ך״ג) ה׳ (סי׳ חי עי מלך (מלוש) את ויתפשו
 י״ב) י׳ (יהושע דוס בגבעון שמש ״ )ט׳ סי׳ ( בג״י עם השלימו

 וראה ע״ש והגיע ישראל חלחחתסשל עשה יהושע פנ׳׳ב) (בפר״א
 רוגשים הגויס חכמי שראה 7ע השבת את יחללו שלא ישראל של נצרתן

 והירח השמש לאור ידיו פשט עשה חה ישרא׳ על לנא במזלות
 מוצאי עד שעות ל״ו במקומו כ״א ועמד השם את עליהם והזכיר

 שאמר השירה * הלל סי׳ וביהושע ע״א ך׳ ח״ד לך לך מ״י שבת
 • ישראל בני ולפני יהושע לפני האמורי את ה׳ תת ביום יהושע
 כחיך חי גדולות פעלת ה׳ אתה עשית רבות ישראל כל לעיני ויאמר
 לך אשירה חדש שיר משגבי ומצודתי חסדי * לשמך יזמרו שפתי

ת מלט כל • ישועתי עוז אתה אומרה  ״ תבל רוזני סלה יודוך א
 • גבורתיך ויזמרו ישירו בישועתיך ירננו ישראל בכי יזמרו לך

 עון למגדל למחסה לנו היית ני אלהינו אתה אמרנו ה׳ בטקט עליך
 בשועתינו ונמלטנו בטחנו בך בושנו ולא זעקנו אליך ♦ אויבינו מפני
 נתת יזטזיך לט הראית ♦ נפשיט מחרב הצלת קולנו שמעת אליך

 בזרוע גאלת לנו לישע יצאת * בגבורתיך לבנו שעתת ישועתיך לכו
 וירח שחש * הושעתנו עם מרבבות קדשיר משמי עניחנו עמך את

 כל * משפטיך אלימו ותצו צוררינו אל באפך ומעמוד עמדו מבול
 חלהמותיך אל יעו לא מפניך יחד נקבצו גויס מלכי עמדו ארץ רוזני
 * ותצמיתס בחרונך אברתס זעמך ותורד באפך אלימו קמת • יזפצו

 ביום מלכים מחצת חרוגזך ממלכות מטו מפקדיך גויס המו בהמתך
 אונס עלומו השבת השיגמו אפך חרון זעמך עלימו שכנת • אפך

 ♦ רגלם לכדה טחנו ברשת נפלו בה פרשו שחת ברעתם •ותצמיתס
 עיר שכנו בזרו ארץ עשו בחרבם אמרו אשר אויבך לכל ידך מצאת
̂• ותבהלימו ♦ קרנותס לאיז הגעת קלון פניהם מלאת  בחחת

 חשכת לא עליהם רעתך מקול ותרעש ארץ רגזה ♦ מפניך ותאבדמו
 כליתמו נסערתך' הרדפת י הגעת לשאול וחייתם נפשם ממות

 כסוהא יקומז^צב^זס בל במהמורות נפלו ברד גשחיהס נתת בסופתך
מן הושעת מבניך תמו ספו ״ הושלכה חוצות בקרב היתה  ע

 לשוננו * בישועתך נפשיט תגיל לגנו ישיש בך ע"כ י בגגורתך
 מצרינו הושעתנו כי * נפלאותך ונזמרה נשירה גגורתל תספר

 אויבך כל יאבדו כן • רגלינו תחת ותהדכס מככינו אבדתם מלטתנו
ע; ואהגיך רוח ידוף כחוז ורשעים ה׳  סה״י ( שתילים חים עלי כ

 את ללחום רצו ולא להס הלכו וקדמוני קניזי קיכי • )א׳ דק״ת
 קבלה ויש ואדום ומואב עמון הס כי לך לך פ׳ רשי׳ כתב ישראל
 לך לך פ׳ ובג״ר יהושע מפני שברחו הכנענים הס אשכנז שיושבי
 שישראל ששמע כיון שמו על נקראת שהאח כ:ע[ זכה לחה ק׳ דרס״ת

 באו דצ״א הלק3 וגחדא״ג אפריקי לו נתן והקב״ה מאיליו פנה באין
 כדלקמן שפכה גרגשי שהם כתג שלנו א״י ישראל עס לדון אפריקי בני
̂יכת מזרעו חגיג שהוא רפל״ז בנ״ר כמ״ש ולא  (נשיר ש̂ל

 3כת * א' דצ״ד ש״ק גרגשי שהי׳ מזכיר בילקט מצורע ובפ׳ וישלח
 הכל היה במדבר לאבותינו המאורעות המקראות כל חקה פ׳ בחיי

: מ׳ ובשנת ממצרים ליציאתן ראשונה בשנה
ע תפ״ח ג״א ש ו ה  )ס״ע ( תנ״ט ב׳׳א לארז בנ״י את הכניס י

̂ו ויוחסין  שסיכוד3וניוחסיןדקג*זרע'א ♦ סע״א דקס
 נכנסו ומידד ואלדד לוי שבט כל • לאיץ נכנסו תפ״ת ב״א בשנת עולם
 את הוליד ושלמן הארץ מבאי שלחן ת״י ב״א ע^ל במדבר מר׳ לארץ
ה ויהושע * ותנחומא) חפ״ט(סע׳׳ז ב״א שנת נועז  נל את «

 שקעה והאדן והצי המעית לע׳ לנחלה ויתנם לירדן מעבר אשר החלט״
• במלכים'האלה^ מלחמה יהישע עשה שנים חמש • ־ מהמלחמה

ח מ



m כח הדורות סדר ®יהדוחת סדר
ת ־׳אמצ״ג1 ע  שקטו אשר הירדן בכ״י לעטר ה׳ שכה3 ההיא ב

ב״אתצ״ג) (הוא אתהכנעכי ממלחחתס ל^3
 ין3ו אדוס ין3 ועצומות וחזקות גדולות מלחמות ההיא נעת ויקומו
 עמו חזקה ויד למלכו לא' כתימה מלך אכניאוס ויצא • כתיס

 הדד וישמע ♦ עשו נכי את להלחם שעירה דלך כתיס נגי מגגורי
 על כתיס יד ותגנר חזקה ויד ד3כ עס3 לקראתו ויצא אדוס מלך
 מלך הדד ואת עשו ני3 כל וינוסו אלף ך״ב עשו מנכי ויהרגו עשו

 אדום ויהיו למלכותו מ״ח ויהרגהו ניאוס3א ויצו חי תפשו אחס
 עובד למס עבדים אדום בני ויהיו א׳ לממלכה כתים ט3 יד החת

• לאביאנוס
ע תלז נ״א ב  שנה ה״ה ן3 כלב והיה • תצ״ו נ״א כלו שכבשו ש

: קי״ח זבחים י' י״ד יהושע כמבואר
 היה קדש בכפר • תי״א ב״א עיי׳ ןך5עכ גן חנן מת תצ״ע

 של כ בה שם בטבריה י גא נון בן יהושע של מדרשו בית
 יהושע ותשובת ליהושע שובך ששלח אגרת * יפה בנין ב״נ יהושע

; ה' ויר׳ ב׳ צו וש״ק * א׳ דקנ״ד יוחסין עיי'
ה נ״אתק״ג ל ח י  חלוק כלות • ישראל לשבטי הארץ יהושע ו

 ורשב״צ ראב״ע לדעת * תק״ג ב״א האת י
 'ל״ת אביאנוס וימות • )ותקע״ז תמ״ח ב״א (ע״ל יהושע אז מת

 שנים נ' לטינוס תחתיו וימלוך אדום על למלכו ז׳ שנה היא למלכותו
 וישימם יון בן אלישה בני וכמניא ברטניא יושבי עם וילחם וילך
 בהם לטינוס ויך כת'ס יד מתחת אדום כשע כי שמע אז * למס

 בני את ממלכתם כל ותהיא באדום מלך אין רבים ימים • ויכניעם
: מלכותס ואת כתיס

ת מקי׳׳ד ב״א נ ש ̂י לעבור שנה ל׳ו ב  שנת היא הירדן את בני
תקי״ד) ב״א (הוא ממצרים בנ״י ליציאה ס״ו

 לזקניהס ישיג) לכל ויקרא שנה ק״ח בן בימים גא זקן נון בן ויהושע
 לכם נלחם ה' כי ראיתם הנה ויאמר * ולשוטריהם ולשופטיהם

 ברית ויכרת כו׳ התירה לברי ל כ את ולעשות לשמיר מאד חזקו ועתה
 אבותיהם מטות ארונות את ויקברו נו׳ לנחלתו איש וילכו העם את

 ושמעון * ברומיא הירדן בעבר וגד ראובן את • בניהם בנחלת
 ״ לוי לבט העיר מז.רש זיה' שמעון לבני נתנה אשר מנדא בעיר ולוי
 וזבולן יששכר ועצמות • לתם בית נגד בביא בעיר יהודה ואת

 בכיפה זבולן קבר לעיר ותק ים,הגדול בשפת רבה צידון היא בצידון
 • באשתאל ודן * לבניהם נפלו־ אשר בחלק • גא״י שס ובה״כ

 כתב * צשכם קברו יוסף ועצמות נפתלי • בקדש יאשר ונפתלי
 וחומות הצדק יוסף נקבר רבא אלבלנו ובכפר שכס הוא נבליס גא״י
 הוא שכס ונגד רגלו לצד וא' ראשו לצד א״ ועמוד קברו סביב יפיס

 מיס בארי ושם יוסף קבר הוא עיבל הר ובין עיבל והר גריזיס הר
 ובנימן • יעקב קנה אשר השדה בחלקת * יעקב עין נקראי׳ חיים

• ברמן לבכי נתן אשר היבוסי נגד בירושלים קביו
חי תקט״ז ״א3  שנים ק״י בן יהושע וימות ימים שנתיס מקז לי

 שפט אשר הימים ויהי )תקט׳׳ז ב״א הוא (
 • סרת תחנת נחלתו בגבול אותו ויקברו ־ שדם כ׳/ח ישראל את

 געש הר תחת חרס בכפר זה אצל זה נקברים נון ואביו יהושע גא״י
 יפוט בן כלב גס תאנים וא׳ חרובין של א' יפיס אילנות ב׳ זעומדן
 • יפונה בן כלב של ה״כ3 רואין מטבריה מ״ב כסב טיט במערה

 דוראו צמת בר שמעון ור׳ ע״א ד׳׳י יוחסין וכתב סה״י נהדאסריס
 ע״ל ראב״ע דעת וכ״נ שנים י׳׳ד שפט ט אחר אבות ממגן .בחג׳
 ההס בימים מת הנהן אהרן בן ואלעזר ♦ כו׳ נראה אין תס״ח ב׳א

 ■״ אפרים רv'־3 לו נתן אשר אלעזר בן פנחס ■בגבעת אוהו ויקברו ,,
 ב״א ע״ל בעזורתא קבורתו • רע״כ ד״ת סך״ד יהושע ומ׳יי סה״י

 בל כדאי׳ העיקר והוא כלב ובכללם מיהושע הזהכיסקבלו ■ ♦ תיתלב ’
ל פנחס וכן סע״ב ו דנ והנזיר ליג  כתב ♦ ע״א) לי יוחסין (

 יהושע מות אחרי ישר^ את הזקנים וישפטו שזפטיס סכר סוף סה״י
 מסרו הזקטם (מ״כ • ס״ע וטכ גכנעכי ישראל וילחמו שנים (׳ז .

 ישראל את ושפט קנז בן לעהטחל מסרו והס ♦ ) ומידד לאלדד
י דעת צ׳׳ד (.כתב שנה <ז׳  אבות כחלת ספרו בהקדמת אברבנאל ל

 קבל ועתכיאל כו׳ השוכטיס הס לזקנים מסר ויהושע במשנה מ״ש
r< השלישי מקבל מיהושעזהוא t 1וחעתני« • תקל׳ז ב״א שנה קבל 

 סע״א ד״י יוחסין וכ^כ מהזקנים הוא עתניאל כי כו׳ אהיד קבל
̂ז  (אכן פכחת היה־ השלישי שהמקבל רחב״ס כדעת' דלא * ח' ריקל
̂ז יהושע אחר ששכטן מהזקנים קבל דעתטאל לדעת  א"כ שנים י

 כושן שעביד שנים ה' בתוכן ונכללים תקל׳״ג ב״א עתניאל מתה/
 תקע^׳ס גא יתחיל ואהוד • י״ב '3 ובס״ע והלק כפרש״י רשעתיס

i( לאשה כלב ת3 ולקח אס מצד יפונה בן כלב של אטו 'm פל״א

 קנז בן עתניאל של שמשו זרחה יהושע -שמשרשזל שקעה שלא עד
 דעתטאל ג״כ נראה קכז בן וילנדה׳עתניאל )ך״ו (יהושע שנאמר

 יעבץ הוא עתכיאל הוא דט״ו פ״ב יבתמורה • מיהושע מקבל היה
 סע׳יא דס״ט ובש״ק * בחדא״ג ע״ש שמעון אחי יהודה שמו ומה
 רק דהוי הוא טעות שנים שכ״ד שמשון שחת עד מעתניאל כתב

 א״כ שכיס י״ז יהושע אחר שפטו שהזקנים ס״ע ולדעת שנים שט״ו
 • שטס היהרצ״ח שמשון שמת א״כעד * קל״ג ב״א עתניאל התחיל
 עמיכדב 73 נחשון הוא עתניאל * אלעזר בן פנחס כ״ג היה בימיו
 ים של באפולו עתניאל ירד יס של בנחשול ש״ששירד שקידש ועל

 ש' הכנו נחשון * משה של באבלו ששכחו הלכות ש' והחזיר התורה
 הרי הלכות ע״ה גיי תנ״י נשאר אל אותיות עתניאל מחלת קת גס

 ועכסה ״ כו״ שכל בעין החזירם ר״ל ע' כשאר הלכות ש' אל קננו
 מעל ותצנח לכן החמור על וירכיבם׳ וכתיב חשה אשת צפורה גלגול

 ״ בנה לבלוע הנחש שרצה הכחש ארס עכס שהיא ועכסה החמור
 עכסה היתה לכן ורוהניתו קדושתו חרוב מציפורה פירש שמשה ולפי

 עמה יזדווג שלא כבראשונה יקראנה פן ת״ח שבעלה הואיל מתרעמת
 מטפל ואינו ד״ת על עצמו ממית כלומר נתתני הגנב ארץ וזה בעלה
 ) אדא רב (צ״ל אחא דר׳ הסין עושין ר״פ וכמעשה ביתו בעסק

 ♦ )ע׳ אות (ג״נ באגמא קורמי איכא אמר ) ע׳״ש ( מתנא בר
 במד היו מעשים ב׳ אלו פי״ב ס״ע לפי בגבעה ופלגש מיכה פסל
 ב' היו אז י״א ותתי״א תשס״ד וע״ל עתניאל בזמן רשעתייס כנין

 סי' דנוריז זקוקין ובפי׳ פי״א סא״ר תדב״א ועיי׳ * אלו מעשים
 היה דהמעשה אחר שופטים ספר סוף פילגש מעשה נכתוב למןו י״ב

 חזרו ישראל את וכשל^ השופטים קודם שמשל רשעהייס נושן בימי
̂ו ♦ ס״ע) כדעת (הרי ע״ש עתניאל להס ויקס בתשובה  ובמ
 איתמר הכהונה'לגט נתנה שעה באותו פי״א תדב׳׳א י״א סי׳ שופטים

 הי׳ עתטאל חות אחר תכף כתב א' די״ד וש״ק ״ תתי״א ב״א ע״ל
 ס״ע לדעת הדעות •לכל נידו הוא טעות ופילגש מיכה פסל מעשה
 או תפס״ד היה קצת ולדעת עתניאל בתיי המעשים היו ותדב״א
 כל נתקבצו שבט ך״ג ״ וק״ל תקע״ג או תקנ״ו ועתטאל תתי״א
 רצו לא בנימן מבני ואלף בגבעה טלגש מעשה על בכיחן על ישראל
 1אנרבע • שם היכן נודע לא היום ועד רומנייא לאיי והלכו ללחום

 שמצא כתב רד״ק אבל מ' נשם זה הגיא ך' שופטי' יופי ובמכלל
 • שם ש״ק ווירמז הוא גרמישא לעיר אשכנז לארץ שהלכו מ'3

 • ס״ע בשס '3 ד״ו גיטין תו' היה שבת בגבעה דפילגש יום אותו
 עס בגבעה פלגש גי׳ אחד תלמיד דשבת בפ״ק א' בתלמיד מעשה

 שהיה כמו עתה תפילין נוטלת והיא בעבורו אז חתה והיא תיבות '3
״נ) ישראל גבול בכל הולך והיה איבריה אז נוטל ג  מיכה פסל ״ (
 זה כתבו ורלג״ג והרד״ק פך״ד ס״ע כ״כ צדקיהו זמן עד בא״י עמד
 הפסל זה בטלו לא שהיו צדיקים שמלכים אפשר איך בעיטהס רחוק

 יכין בימי עד כתב ורלב״ג הארון שגלה עד קייס שהיה רד׳ק ופי׳
 מערה ולפט ממערה יוצא והיתן דן זה לשם מ״ב כתב ־ כנען מלך

 ירבעם מזבח נראה גס לע״ז דן ט3 שהחזיקו מיכה פסל מזבח זו
^ שקה ורב במנשה נא מיכה * זהב ועגלי נבע בן  ר״ן) ג״א (ע׳

 גלגולו • מנשה' בן גרשון בן יהונתן היה למיכה כהן שהיה הלוי
 ב״ר נתגלל מנשה בן גרשון • א33 בן יהודה ר׳ עיי' חסיד ההוא

 פימיאוש מן מערה. הוא בניאנס גא״י כתב • ע״ש ברשב״י אלעזר
 ושם ״ סכדיאן אילו ועליי רטנו משה בן גרשם בן שמואל קבור שם

 אביי קטרים מערה ועוד • מטוס אילן ועליו הנביא עדו קטר
: ורבא

• תרל״ו עד תקנ״ו ב״א מן שטס שפט^פ' אוזוד ב״אתקט
ג״ שופט • תרנ״ג עד תקע״ג (ולס״עמן

א ף* ל3מק  עגלוןס׳/נ שעבוד שטס י״א בתוכם וככללין אברבנאל ל
א פי״ב  מגב היה מותו אחר די״דא׳ ש״ק (כתב ד׳ סי' שופטים ו

 תקי״ושקבל ע״ל * מא״י נחשון בן שלמן של אחיו אלימלך ונסיעת
 (ע״ל נקטר שהרג חשמונאי בבן כתקן גרא בן אהוד * לזעתטאל^

) מךכ ג״א  התפלל נקנור וכשהרג מואב מלך עגלון היה ונקכור ג
̂ש נתקדש עגלון גס ט במקדש שהרגו יענש שלא  אדט גי' ה״ס במ

עמת בן שמגר שפט ימיו ובסוף * ובזכות
 • גרשוסס׳כוונות (גלגול • אהוד בשנות נכלל ד׳ שופע שנה הנהן

 5 גא״י בכיפה היטן בע־ר כקבר
f/i ^י הר ?V n n J עד תרל״ו מן שלים מ׳ שפקו וברק דבורה 

 עד תרנ׳״ד מן ויוהסיךד״י (ולס׳/ג הרע״ן
א • עין שעבוד שנים ׳3הוכן3ונכללין ה' צ״דשופט ה״ר  הי״^ (

̂י מסיט ה׳ קבלה מאהוד קבלו וצ״ד וברק  וברק ( • אברבנאל לר
וג/זמומ • שבשילה למקדש מוליך והוא פתילות לו ועשתה היה ע״ה

יש



» הדורות סדר הדורות סדר .-
p גר הוא נרק ( * שס ומ״י ב״ט מדב״א למידות מיכאל גרק לו 

 ותולך מתיל ואעשה גא א״ל היה ע״ה לגורה של נעלה גרק שאול אגי
 שהיה נר כוונת ג״כ היה וזה הכשרים ין3 קלק יהיה שנשבילס לג״ה

 עסקו שלא ולמי ומדרשות בנה״כ שיאירו אלילות גחגואת מדליק
 0J ♦ להס עמדה זאת זכות היו ע״ה ני גרק ולא נר לא בתורה

 מתקלה אז נתורה עהקו שלא אקר ע״כ ש״ע נרו שכבה בהורדות באו
 ת״ת שונאיס היו ע״ה ובן היה ע״ה עבד כי הקכמיס כל הורדוס הרג

 ש״ע באורו נתעסק בנרות ראשונה בכעס שניהם האירו כי על ונתקן
 ובעת * ברק אשת דבורה (כתבש׳״קדי״קא״ * ג׳׳כ (הורדום בנין

 שאמרו בזמן כי צלורה בה נתגלגל (דבורא מ׳ מחנו נירשה נבואתה
 בנה את שמלה ובזכות ע״ז מצטערת והימה שס הימה לא ביס שירה
 בפרוע ושייש ״ שירה ואמרה בדבורה לבא זכתה ומכרת צור למקק

 ע״מ ןעיו׳ האר״י ונתבי ג״כ ( מילה פריעת בזכות שזכתה ר״ל לרעות
 קסר דבורה תמר תקת דבורה היא תמר • שתות פ' וירא דנ״ט
 נ״א ע״ל ג״נ ( לזוכה ויקשגה עיניס פתח שישגה תה לתקן כתיב
 אשת ויעל אבינועם בן וברק דבורה קבורים קדש לכפר סמוך • רי׳ז
 הקיני נקבר נתגלגל׳ רקב הקיני קבר אשת יעל • גא״י ותגר הקני קבר

 יעל תפ״ק) ב״א (ע״ל ב״ מ״ק אר״י כוונה תהע״א) ב״א (ע״צ
 גס קין משורש (יעל * תתל״א נ״א ע״צ ״ הכהן בעלי נתגלגלה

 היא יהודית * שופטים בליקוטים כוונות ס׳ עי״ נהרג לכן סיסרא
מן ♦ תרכ״ג עג״א יעל  צעכניס לעמק באתי אשר לבני שהוא עכו (
 ע״ל וקבורתם גא״י ( סיסרא את יעל הרגה ושם הקני קבר אהל זשס
 ק״ עמו היה וכא״ גייסות ראשי אלף מ׳3 בא סיסרא • תרל׳ד ב״א
 הפיל היה שלא כרך היה ולא בכקו כ״ע וכבש היה שכה ל׳ וגן אלף

 זזה לא עליה קולו נותן שהיה כיון שבשדה קיה ואפילו גקילו הומה
 בזקנו עולה היה • קישון בנקל לרחוץ יורד כשהיה י ממקומה

 א׳ היה לא ובקזירה במרכבתו סוסים והת״ק * בנ״אידגיס מאכל נמה
• גורינן אנא בשם ד׳ שופטים (מייי בשלום מהסקוזר

ז1 תרע״ו ג״א ו ^ ד שופטי׳ עיי' שניס מ״ שפט מנשה למטה יותש בן ג
 תרע״ו מן ירובעל שקראוהו ו׳ סי״ וע״ש ק״ י

ע שי״ו(לל׳  בתוכן ונכללין ו״ מקבל * עדתשל״ד תרצ״ד מן עדת
 ריש ג״כ ספר (עיי' ורד״ק כפדש״י רלב״גלא כדברי מדין גלות ז'

 למה פר כאחר אס כו׳ השור פר קת הקב״ה אותו צוה גדעון כ׳ אות
 הוראו׳ וכולם כר באותו עשה עבירות וח׳ הידיעה בה׳ ולמה שור נאמר
 ממנשה אתא דגדעון והענין נדבר יש טעס ותה הקב״ה במצות ̂שעה
 זה בשור שכס ונתגלגל קמור בן שכס ת3 מאסנת יוסף.דמלד ̂בכור

 מתחיה היה ויזה ההוא עיות ותיקון יוסף מבכי גדעון ובא לתקונו
 בשור קמור כתקלף ואיך אלפיך שגר מלשון במשנה הדל אלכי -הנה

 משפקתי b לתקן עלי ומושל אבי לבית הצעיר ואנכי לזבה כשר השור ני
: רי״ן ג״א הואמנשהקקזקיהע׳^ל ♦ עכ״ל

ד י״וw ב״א ל מ י ב  שכיס ג׳ שפט ט' סי׳ שופטים פילגש בן בכו א
א (וגש^ק ״ , ב״ מן ס) ע״ ה שנ מ׳ א' ד ״ י
 הדג * ז' שופט תשל״ז תשצ״דעד ולס״עמן ♦ השי״ט עד ;משי׳ז

 על מיתה קייב ר\ה מי גרר מלך אבימלך נתקן בו ( ♦ אהיו ע׳‘
 ע״יאשהשהשליל ומת האשא מתעל הנך המלאך כמ״ש שרה .לקיקת

 ♦ עלהאשהר״לאשההזאת מת הכה המלאך רמז וזה הרכב פלק עליו
' : .ג״נרישאותאלףהואהורדוסע״לג״אתשכ״א

f\0 ג״אה^זי״ט V] יוחסין עולם (וביסוד שנה ך״ג שפע כואה בן 
ס) שנה כ״יז •דקנ״זא׳ ׳ , עד תשי״ט מן ט״

 * לחשה ז' מקבל ק׳ שופט * ) הש״ס עד תשל״ז מן לס״ע (השח״ב
 שהביא יהוידע בן בניהו הוא כי בשמיר ישב (הוא יששכר \הואחשגט

 תולעת הוא כי לשמיר רמז תולע גס * שאתזו מי פ׳ כמבואר •השחיר
 כי מעבדיו לא' שלתה מסר לא לכן בקייו השחיר היה לא כי <ב״מ
 כך שיעשה לשלמה אמר והוא לבניהו זולתו אותו מקריס היו ^גיס

״נ • ךג : ע״לב״אתשי׳׳ו ♦ נ
ר תשמ״ג נ״א י א עד תשח״ג ב״א חן שנה ך״ג שפט ה^עדי י

עדתשפ״גגנבלעו מעס"ד(ולס"עמןתש"ס ׳
ץ נןנים נ״ שופטט״מקגל ״ פי׳׳ב ס׳״ע ע"פ שנים ח״ה אלו נ

: מנשה משבט * ח׳ .
על תשפ״ב עד fתשס' ב״א מן שנה י׳׳ת עמון f משס ג״א

 תינה פסל היה צ״ד ולדעת ליפתק•(ס״ע) ’שניי שכה
: ב״אתקל״ג ע״ל * פעס באותו בגבעה ופילגש .

 : שנה צ״ק וחי תת״ל ב׳׳א ע״׳ל נולד תפע^ג ג״א
ח ג״אתשפ״א ת פ  תשפ^א חן שטס ו' שפט מנשה משבט הגלעדי י

 שופע ̂ שנים ש׳ יפתה עד יהושע מן הרי - .
ן׳ ?י השנ״א 1?י והתדל י אנרמאל לר״י מקנל <

ש״יומ״ה גדעון ז0ו3יודיןגרלליס »6 אדני לרלנ״גלאנמ שני  ׳
 הער״ על TOr« לא תשכ״ה עד ינלו לא י״א סי׳ גשועטיס פונו

ק ועיי׳ שניסההשידס ש  א״עיהיס ההשנוו שמצמצם לרש״י ט ח״
 ליליאת ת״ע נצצה והצית שנה קת׳ הצית שנננה עד חיעתה לדעתו
 ■ יותר שנים )'מציגי הערטי וצתשצון ו' א' מלטם נחנואר תצטם
 • שמשוני* • ענדיות׳ • י׳ איליו * אנציןי׳ * שנים ו׳ ינתח

ת׳ • נ׳ שאול • שמואלי״א • עלית׳  ושגהרציעית ♦ מד
א סי׳ שיהטים רלצ״ג עיי׳ (צ״ד קמ״נ יעלו הצית נמה לשלחה  י״

 יותסיו תשע"״(עיי׳ ינתח התחיל ולש״ע צ״ע) כי י״ו p"p ורדק
עו( לא״ישנצשי חשמגשי והיה שרם) נ׳ יננלעו נ ע י ד  טתוזו

 (£״»זעת ני יוהשין ונתצ * שניס ע' נחייי שרם ש ינתת עד
 היא ינתת צת מנלגשו גלעד נן הוא • וחכישי׳ נרש״י VP לא

» נת והיא אניה ע״י נשחטה לכן נתינה ששמשה חס חשת  ר
 ן5 חנרה רני עיי׳ נשרן* לכן ינתח את תקין והוא תרדיון נן חגינא

: תרדיון
י״נ) שרם(שונטי׳ ׳r שנט י״א שינע נועז זה נ״אתש־׳׳זאבצן

̂ז ששנת מפני תשנ״ג עד ז תשל מן . עו<!ה תשפ
 שגת התחיל וליוחסין ( י׳ תקנל לאנרננאל ) לס״ע (ולאנצן לינתת

) א' גל״ה י®'' ״  שרס ש' נן נועז היה הנראה לני כתג נ׳
 )לשהוליד0שני עדתשצ״גהויש״ד עשנילדתנ״טא״כ p(ולדעת

״ ״ל שהיה, ת׳ נשם ח־ די״ד (ונש״ק מייזית יי
״ ילייייי ®״ ”  ת׳ נת רות את לקח נ׳ נ! ע״נ ד״י (ירוחסין ״

^, מות ל׳’י®’א^״ישי ד עונ תוי מ ס ל  שלמה שראתה עד יחים האריכה ורות שנה ת מ ותר ן ש וני
ד עשו ג׳ד ארינ״ל דך"ג הליקין אלי מ חלנותו נסא על נ׳

 . היץ גנור עמך ה׳ לגדעון החלאך דאתי מעלה של ר נ
• מט) תעשה רנקודס זתן היה דגדעון מעשה גתימאשהרי חדא

״ י' ■•יעיו ®ל * לל’״ ׳''” רוצי׳ ועוד לכניי יייי
 ניחש)״, וכ״ה עכ׳ל נועז נסידיחיושל היה רות תועשה במדרשות

 איי, דאנצוו רמא ואנילו ננ״ל תימא ינ״ת ונתג סך״ז הרואה נע׳
ת' ממשמע נועז  Ah נועז ננקד שלא לה׳ אתה נרונה תזית נ

נ ני׳ נרנה מאותה ״ 0 7צ היה אקצון יתיגיי אע״ג וצ״ל ^ 4 
ק ( י-יעיו אתי׳מיניי ̂  דהאחו י״ל )שנים קי״א שהיא ״

 נטה או?• עד לשוכט נתמנה שלא אלא נ״ד נכלל מיה גדעון ומקמי
 ולשת דאלימלר משום לזה הזקיקים מחנו גדילים שהיו לני תרות

 זה דנתנזי! וניון הסכינה ננ׳ טא־׳ היו עמיטנ נן נחשון בגי
̂ן כשנשא שהרי מצרים ביציאת היה  p̂ר בשנים גדול אחוררו אר

את ויקח כדכתיב  אשה שהנושא ואהז״ל נקשון אקות אלישבע אהר̂ן
 שהי״ בועז וכן ממצרים ביציאתן אהרן היה פ׳׳ג ועוד באחוה קיבק
 יהושע יחי כל הי׳ גדעון עד מצרים דמציאת וחכיון אלימלך בימי

 מוכח ודטרה ושמגר ואהוד עתניאל וימי ימים שהאריכו והזקרס
 ביתי שהי׳ עגלון גת דרות מ״ש לפי וכצ״ל ̂לגדע־יו מקודם בועז שהי׳
 דמעשה ס״ס גדעון קודם הי׳ דבועז כהי צי׳ע ת״מ אך עכ״ל אהוד

 ומעשה דוד עד דורות ק׳ רק שהי׳ ימיו בסוף היה עמכם ה שאמר
 על מלמעלה הסכימו ואיך עמך ה׳ המלאך שא״ל קודם היה גדעון

 עס במעשה כה עד וכי להקשות דיש י״ל ואולי להיות שעתיד מה
 חנהגתו הי' שכך אלא בשלום שאל וצא לקוצרים השדה בא לא רות

 נשתלשל איך להודע נא כאן רק נכתב שלא אלא שס3 בשלום לשאול
 של לכבודו רק נכתבו לא הימים ודברי זו מגילה כי המלך דוד מזה
 אוזר ושדר גדעון מעשה קודס בה' בשלום לשאול נהג ובועז דוד

 ״ תתקט״ו נ׳׳א ע״ל בגלגול עובד זה מעלה(עשאל ב״דשל שהסכימו
 וערכה • בלק של בנו בן מואב מלך עגלון בכות היו וערפה רות

 'א' חכם לו אמר וירא פ׳ הטוב שחן ׳0 נתב ( • גליות אס היתה
 לוטנתגלגלה. שבת קנה כתובנס׳הקדוש שמצא רבו לו שאחר אשכנזי

 לא ששם ר׳׳ל הראשון מן האחרון קסייך העבת בועז לה וח׳׳ש ברות
 עשיר או דל אקרי הלכת ולא מלא העולם כל ועתה אביך אס כי היה

 ובוע) ביהודה נתגלגל לוט כי לומר ואפשר הטבת לכן אלי ובאת'
 לאותיות * כא׳ הרי אותיות וג׳ י״ח מ״ק לוט כ״א במי׳ק יהודה
 כ• מתורתו כפלאות וראה בועז יהודה לוט גלגולים ג' שהם אפשר

 והוא המעשה עשתה היא כי ידע ולא יין אביהן ותשקן בתחילה
 • גמר והוא התחילה היא עיניס בכתה ופעסנ׳והשב ״ כלום עשה
 מאל כי ואמרה אני ולא אהה אחתך על כנסיך ופרשת אמרה ובג׳
 גואל להיות אתה רגול ני וזרה בפרץ לשעבר אתה גואל ל׳ל אתה

 הוא יהודה כי דק״ה ישי שורש בס' מובא משפטים פ' הזוהר כמ״ש
אותיות ר״ת ובהם ונרות גתמר נתגלגלה לוט בת בי לומר וטפל (ועז

'נשוה



m הדורותז סדר m כטהדורות סדר
ה ̂ר ולא הראשון חן האיזרון הסדך העבת ״אfו מו  מן. השני אל

 כבוד גחל כח״ש האמצעי ר״לגלסלתחר אמצעי שהןה קראשוןאלא
 וסמך * באמצע שני תקדש שהיה ש״מ הראשון מן האחרון ית3ה

 י עכ״ל נו' ובקןמה בשכנה ידע ולא רש״א וירא ל בזוהר לזה
 מואבהיתה מלך עגלון של בנו גת רות ני׳ח אר״י ׳3ך״ג בכ׳׳דדכזיר

 I עגלון של בתו אמר דק״ה בחלק וכן בנו בת דווקא לאו התו' זכתבו
 דמ״ת סתילז ובל עגלון אחר היתה דורות הרנה אלא דווקא לאו

 אבצן ועד מעגלון יש והרי כשנתגיירה קעכה רות שהיהה משמע
 קטנה הימה לא א"כ היתה עגלון של בתו ואס שנה מחאתיס יותר
 אי׳ ובהוריות בלק של בנו עגלון של בתו רות ל ח׳׳ז ובשוטה ענ״ל
 בן עגלון של בתו ג״כ ונחלק בלק של בנו בן עגלון של בכו בת רות
 גס עגלון של בתו רות דוכתא בכל כתב רות מ׳3 גס בלק של בכו

 ברש׳׳י וכן למואב מלכא עגלון בת רות וגז' להס וישאו בל בתרגום
 ואיך בועז כשנשאה כ״כ זקנה שהיתה התו' ולל׳ד עגלון של בתו רות

 ולדעת ל עד היותר לכל יולדת דאין ב׳ קי^ט נב״ב דאי׳ לעובד ילדה
 דא״יבש״ע דלק״מ ונ״ל שנה מ״צ יותר בנוהיתה בת או בתו דהיתה

 כו׳ אלימלך וימת השופטיס שפוט בימי ויהי היה עגלון דבימי כי״ב
 זקנה נקרא לא מ׳ בת היפה ורות כו׳ פעס באותו בועז שהיה ש״מ
 נעתי י ב״ש ע״ש בתו דןוקא לאו שכתמ לתו׳ הוכחה אין א״כ פו׳

 שימכיס משרה שרחל בה דבקה ורות רחל משוד ורות לאה משוד
 במערת נקברת שלאה כראשונה לא כלומר אקבר ושס ולשרות ללאה

 לז״א לאה בן היה רות שילדה ועובד • אפרת בדרך ורחל המכפלה
 יצחק מנחת ש׳ הנל גלגול רות * ג"נ) ( ממש בן לנעמי p ילדה
 דע;ב דערפה במעיה שקשקש מרוח כליון גלגול גליות • ע״ב ז״ה
 אשה אין אמר ואס ננאי וחד פפי מאה בר וזי׳ש בבטנה כליון לה

 ״ שקלט(ג״נ לאחר הא הזרע שקולט האקודס * משניס מתעברת
 ואח^ה וכליון במחלון ואח״כ וזרה בהר! נתגלגלו ואונן ער ובחגיד

 געש^ נתגלגל עובד • שע״ב וישנדש״ט עי׳׳ד בעובד באחד נתגלגלו
: רנ״ה ב״א ׳ל ע׳ וחמול ן ובקצרו תתקט״ו ג״י> ע״ל

ת השצ״ג נ״א ל י  תשצ״ג ב״א מן שניס י׳ שפט י״ב שופט הזנלוני א
: תשצ״ב וביוחשין י״א מקבל י

ת נ״אתת״ג ד ב  שפט י״ב מקבל י״ג שופט הפרעתוני הלל בן ע
 בני ול׳ נניס ח׳ לו והיה * תת״ג חן שכיס ח״ י

 תחלה מהופך דקנ^ז יוחשין (בי׳׳ע תת״ב מן שפט וליוחסין נניס
 מאפריס הוא בפרעותן נקבר עבדון • הוא ט״ש אילון ואח״ע עבחן

 שהוציא אפריס של בניו מבני גנון מ^גול והוא אדו חוב לפרוע ובא
 נבןכוזיבא את״כ ונתגלגל תי״ח) נ״א (ע״ל קץ3 ^טען אלף ך׳

 ט נוזיבא נשס נקרא תוקונו השליס שלא ועל תת״פ) (ע״לג״א
 אפרים בן משות והיה ותיקוט הוא גס ונהרג משיה שהוא שברו הרבה

 דג שיבקש עד בא דוד בן אין בחלק וז״ש כתקן אז כי יהרג וגסשס
 שבוייס ישראל הס לחולה • וידגו דכתיב בןיושף משיח זה דג לחולה

 ג ג״נ ב״ד יגלה ואז ימצא ולא בצרה
ת0ש נ״אתתי״א  השטנה (פ׳ צללפוכית אמו דן חן מכוח p ש

 רנ׳׳ח פי׳ נשא מ״ר יהודה מזרע א׳) דצ׳׳א י
 (וביוחסיו עלי ששפט עד א תתנ׳ עד תתי״א ב׳׳א מן שנה ך' שפע י׳

 ישראל את שפעתי שטס ך״ב שמשון אמר ע״א ל׳״י הת׳׳י)\גשוטה
 ך׳ רק שפע לא דהא הדא״ג מ״ש ע״ש מקל לי העבר לא׳ אמרתי ולא

 שנה ך׳ טינו שנה ששפעת' במקרא שנמצא אי׳ ובירושלמי ־ נה1ל
 ישראל(ומצאתי על למלחמה באו ולא ממנו הפלשתים פחדו מותו «>תר

 שראוי שכה ך' וכשעברו גנור בן ממנו נולד שמא פחדו לקט טבורי
 0 בשופטים ורד״ק פחדו) לא שוב עליהם יצא ולא למלחמה לילך
 מעשה היה השניס ובאותן לעלי שמשון בין רביס ימיס שהיו פתב

 * תקצ׳״ג ב׳׳א ע״ל ♦ מ״ש צ״ד עיי׳ נראה ולא מיכה ופסל פילגש
 לקועי עשו חן וניצוץ שס גלגול (שמשון • משיני י״ג מקבל <טא

ש/ מגיד קהר״ש  אשה ליקח רצה שלא אהרן בן נדב וגלגול * ע
 ״ כ״ה נהר ה׳ מעין חש״ל פלשתיה נשי בבית טותן שהיה נענש לכן

 כתג ושם כווטת) (ש׳ נדב אותיות שמשון זה בדן את וישלח (לכ״א*
 נכר בת ליקה הוצרך נשיס ליקת רצו שלא ואביהו נדב גלגול שהיה

 א׳ וניצוץ מיפת א׳ טצוץ יפת גלגול היה * נזיר והוא יץ וסמשתדי
 י״ר ג״ר יפת ניצוץ מחנו פרת רעה לתרבות שמשון וכשיצא תעשו

ט י״ח ט׳ סמאל גלטליסוע׳ וע׳ <ח  ב׳ דל׳״ג נח פ׳ ועי״ר וי״ט ו̂צ
 חרש היה זה שמשון הוא חושים ♦ עשב/ עג׳׳ד דמ״ט תולמת (פ׳
 חגודג היה וזה
הרג חושים פי

קח יששכר

 ׳ותראה דווקא דן בן ביה קרי בדן ואשלח וזהו שפיפוןוך-
 • רכ״ת ב״א ע׳״ל ג״נ ♦ אורת עלי שמשון בן לעשו דג
בין רובץ היה חגר שמשון זה חג״ר ר״ת רובץ גר״ס ־״ר

ס) בר״ת רמז מה ידעתי לא אבל רב״מ (צ״ל רכ״ה ת ר משפתיס ז

 5מניצרןתחמ קדושה מז שיש דלילה ושמה ממתהטשבזואשה וירא
 רמחים שמשון מעשה וכל כתפיו בין עחודיס וילפתל לסבול שכמו דט
 ״ תמנע מכיציז קדושה בה יש ויחי(דלילה נע״ח השמטות • פאן

 והצילה פלת ן3 און אשת היא צללפונית ״ ויחי פ׳ נע״ח השמעות
 • • (ג״כ ואון מכוח והוא הצילה יען המלאך ראתה לטכך בעלה

 צילה היתה אחו צללפונית ♦ תתלג וב״א * וממ״ט ע״לב״אתע״ג
 ע״ל ע״שב תתע׳״ד ע״ש למך ג״נ עיי׳ אלקנה אשת ותנה למך אשת

 אליעזר מזרע בוקי ן3 בוזי מת שמשון בזמן ( • תתע״א ב״א אלקנה
 האחרון ואביתר הראשין היה ועלי איתמר לזרע הכהונה ונתחלפה

 ע״א דקל״ו יוחסץ אליעזר מזרע לצדוק הכהונה חזרה שלמה ודמי
 י״ז שופטים חיכיהו ״ תקל״׳ג וב״א תקי״ו ב״א ע׳יל .

א״ שמואל רש״י מאיתמר ל״ג ראשון זרע ט״ו שופט הכהן
 ומקבל ממשה י׳׳ז מקבל אהרן בן איתמר מבכי עלי ל׳ פשוק ב׳

 כחלת לס׳ פהקדמה ועיי׳ יהושע אתר ידאשון שופע מעתניאל י״ב
 ועלי לשילה חנה שעלתה שנה באותו א׳ ד״ה בנזיר רש״י • אבות
 • ך״ב א׳ א׳ שמואל פרש״י וכ׳׳ה לשופט שנתמנה הכסא על יושב
 נתב וצ״ד וש״ק יוחסין תת״ל ב״א שנת מפכהס קבל מת״ל נ״א

 • ומידתת׳׳ע שנה צ״ק וחי בשילה נ״ח בן שנה מ׳ ושפט התל״א
 שאול היה הארון ושבויית גניו מיתות לעלי שהודיע חבטמן והאיש

 דש״ע וש״ק תתל״א מת (שמשון • שמואל נולד שנה ובאותו מ׳
 דוק * שטס שכ״ד שמשון שחת עד מעתניאל שופטים ש׳ כתב א׳

 א"כ תקל׳״ג מתחיל דעתטאל ולס״ע * שטס שט״ו שהוא ותשכח
 צ״ג דוד חת• עד מעלי שמואל ש׳ רצ׳׳ח) שמשון מיתות עד יהיה
 היה המואביה רות שמעשה אומרים א׳ דצ״ה ש״ק פתב • שנים
 עונשו הכהווקבל בעלי נתגלגל הכהן אהרן תשפ׳׳ז ע״ל ־ עלי טמי

 הזהב^אשר נזמי פרקו אמר הוא כי לדבר וראיה * העגל ממעשה
 נח״ק אהרן כי אט והדשתי ־ מפרקתו נשברה כן ועל נשיכם באזני
 סרוין) בשסר״י ד' השפרדקמ״ח qp הטוב (שמן * במ׳׳ק פעלי
 מצינו ט לזה רמז ויש הכהן בעלי נתגלגל הכהו אהרן כי שס כתב עוד

 ח״מ • לש״ש כוונתו שהיתה אע׳׳ג העגנ במעשה אהרן שחטא
 מת הכהן עלי כי ומציגו הכתוב שענשו מצינו ולא במעשה חטא

 גמור צדוק היה כי חטא אשר עון לו מציגו ולא חטופה מיתה באותו
ט הכתוב אמר כי רמז ועוד * שעבר מה בגלגול היה אס אלא  וי

 אשר הלוחות לשבירת רמז הנשא מעל ויפול אלהיס ארון את גהזכירו
 היה (עלי * עונשו להבל הכסא מן עצמו הטל וע״כ בשעתו היו

 תברך באהל מנשים וזהו ) דמ׳׳ח הקיצי(כווטת חבר אשת יעל גלגול
שס) גלגול בסוד כהן במקום שילה באוהל ששמשה  ונע״ת עלי(

 מאת חי בשר לוקח שהיה עלי בן הפט יעל אותיות (עלי • ושע ייי
 בחז״ל הנזכר חרשאי בן הוא גתפכיו חופן מלשון תפני הוא הקלחת
( ״נ ג  סוץ ופנחס חפט והנה ואביהו מכדנ נהעברו ופנחס חפגי (
 ט סומך ביה שחךדנתיב אות מחנו וחסר גרוע אלאשחפט בשמם

 הפכיה ׳3 וטפזוןשהס בעצלות טועה היה לבדו הוא ט הנופלים ^כל
 בתחלת אף ופנחס שמיס בקדשי האכילה חיפזון ג׳ הקיטס שהיית א'

 ט בה שזכה למי כשרין המ^רה־תוספות יוד זולת חסר אינו הסיפור
 בעץ מסטס היה שלא ולפי באחיו מיתה שלא במה רק הגמג גא

 אטלת בדבר והנה י׳ אח״כ לו הוסיפו מיתה שלא אעפ״י אחיו
 המה כי כלל זו מצוה זכו לא שבראשונה ממה ונחסו ובהלו קדשים

̂ועתה להם ונטרפה טבוח טבהם בעיטהס ראו  פגה אכלו השעה
 עצמם בתופת בראשונה עצלותם מעון היה לזולתם הקיטס ושהיית

r t ג״ג (
ד תמנ״ד ׳*א3 ו  ת1נצבת 1אמ שס שנים. ע' וחי תתנ׳׳ד ב״א נולד ד

f,({ ״ א׳ דצ״א דב״ב פ״ה עדאל i / v f t•
 ם1ןאומבןחורלמ?3 בצלאל מזרע יצא המלך ןראהשדוד ויקהל <מ׳

. . ; הנשים מצד צ״ל ובאולי ♦, יהודה־
 ; הארון ״אתת״ענמס«וגלה3 חת ב״אתמ״ע^ןלי

̂א ב״א התחיל כו̂ב ?StSTD תתע׳יא <״א  עלו שמת מינס תתע׳
היי יערים בקרית־ ה׳ ארון שהיה פי אע ־
 (ובה׳־טע־אחבחיס ננובי/שנהעדשחתשאולס״עפי/ מקריטס
̂סטאי שטס ך/ המשנן לא׳׳יםעמידו משנכנסו  האחן ומשם

 « למטהנידיעוס־למעלה אבנים בנין שמס שס-שס׳ט ועמד לשילה
 לט® באו ומשם תתס/) ג״א ע״ל (לגבעון תאו נוב נחרב עלי כשמת

 4פ כאסרו ומהיום־ ״. שטם ל׳ז וגבעון ננוב ועמד עולמים
עטנכגסוב״אתפ״ע ♦ הבחירה בטת אלא להקריב המקומות  (וצ̂׳

י שמס ל׳ד בגלגל המשנן ועמד ס ^ rfpt טג עדמשכן שטס 
אמתע״א  אלקנם * הויב״אתתפ״ב־ואיךכתבשמשכןמבהמטלב̂׳

 רטן מלט וסי'מאן מלו הוא. לסד ואותמע כאלקנם כמגלגל (למך
U ׳ Xa ע״ל



rהדורות סדר *9ז הדורות סדר lifir
 wn למןאיא f)tf< וצילה לאלףהלאה^

 שלא עקרון של גוס ששתה לאך געלה של צילה3 שישנה צילה ^וות
 חנה לשון וגם נביאה שה'תה הקב״ה של בצילה ישבה וחנה .ז - מהעבר

 ני שוות ששמותיהן הנינה נמי היא עדה1 • גצילו ויושבת חונה
̂יי לשון ועדה פנינים מלשץ הנינה  גס י ומרגליות תהץ ר״ל עד
 ומה הסרה מלשון עדה וגס * נא הסר כלומר נא פנה פנינה לשון
 אנכי הלא )5אמרי (חנה גס נוסשלעקדן שאתה צילה (ר״ל התם
 שהיתה צילה היתה שמשון של אמו וצללפונית ‘ בלס מי״ לך טוב

 דהתס דצילה כמו ותראה אלקנה אשת וחכה למך אשת צילה צללים
 חנהשהיתה של מזלא תתרע לכן להוליד עקריןשלא כוש שתתה היא

 היה ובקושי עוצס גדולי ב׳ מ*ך והצמיחה הTוהול מתחילה עקרה
 במעהא שנשתייר מה וכל חולי כל דהוסר ער דהתס עקרין כוס לתקן
 , כוס ממנה שהוסרה חסרון לשון הנה את פקד וה׳ עקריןקהו מכוס

 קרח בן אצקנה תיקן אלקנה למך) אות ותהרותלד(ג׳״נ העקרין
 דומות פניה שהיה מלמד עוד לה היה צא ופניה ( * )ת׳ אות שס (

 גלגול הנה שמואל אגרת ב׳ י״ג ח* שמואל מ״י ונתרפאו לקוף
 תפ״ח) ל׳א ע״ל ב' דמ׳״ת (נווטת ♦ הזוכה רחב וגלטל הקיני קבר

 היה גפן לשכורה ויחשבה לגן ק״ל בת שמואל שילדה חוה וגלטל
״  וז״ס ♦ בחנה כ ואח הקיני בחבר נתגלגלה (רהב ♦ מ׳3(נ

 הטומאה רוח מצד זונה היתה כי רוח קשת אשה כי פי רחב חנה שירת
ס׳ הקשה  חוה גלטל כולס צרפית שונחית חנה שרה ♦ כוונות (
 ברכה הלה מצות בשביל כולס תקנה שרה ♦ הדלקה הלה צלה לתקן

 נידה תקנה הנה ♦ לשרה הדל וכדה ♦ מע״ש דולק וכר ♦ בעיסה
 שונחית * ג''נ ♦ חוה ע״ה במ״ק חכה ♦ עיד לה היה לא ופרה
 תקנה צרפית ♦ מכורה כסא מטה שלהן שס וכשיס ״. נר מקנה

̂) המלך (עמק הקמת כי חלה : רי׳׳ז ב״א ע״ל ופרנה תנה ד״י

ל ג״אממע׳׳א א ו מ ̂ז שופט ש  • לאברבכאל למשה ט״ו מקבל ט
א׳ שמוחל צ(יגקט ק' בה הנה אמו ילדתו

 (ובש״ק תתע׳״א ב״ח שנת מעלי קבל קרת מזרע והוא ג״) די״ג א״
 את הוא גס שפט עצי בחיי אף הזמן זה וקודס ט״ס) תתל״א כתב

 שמואל היה שכה צ׳׳ד בן עלי כשהיה י״ז) שופטים‘ישראל(רל״ק
 שנה מ״ ר״ל )שנה מ׳ בן עלי שכתב א׳ ד״ה סיר וברש״י שכה ל״ט <ן

 הוי ת״;עבורי שגה אתה דצריך שמואל נולד שנה ובאותו מנתמכה
 ט״ס עצי נשחת ד׳ בן והיה ׳3 די״ר ש״ק (כתג שנה ל׳׳ט בן שמואל

 בן עלי היה אז ע״ש תת״צ או תתצ״א שכת כולד שמואל דהא הוא
̂ה וכ״ל שכה מ׳ בן שמואל היה א'׳נ צ״ה הי היה ועלי שנה ג״ס  שה

 יי״א ושפט ד״) ונתב ארבע וסבר המדפיס וטעה ארבעים גתוב
 אייר כ״ה ומת ח״א תבן י״ז) שופטים ועיי'רלב״ג צ׳׳ד (עיי׳ טרם
 הע״א ד׳ נזיר גרש״י נ״ה שאוצ מיתות הודם חדשים ד״ תתפ״ב ליא

 מן והיינו צשפוט התחיל ל״ט בן כי נתב ק וש ״ א׳ לט״ז זתמורה
̂) צשמואצ י״ח לשאולישארו ב׳ (מהם שנים מתס״טושפטי״ג  • צ׳׳ד

 הרחשון הנביח והוא )י״ז שופטים רלב״ג עיי״ שנה נ׳׳ב חייו בימי
 וה״הבילקט די״גע״ג שמואל ילקט בשס כתבש״ק • קבלה ׳בשלשלת

 דנוראסי׳ זקוקין וע״ש פי״ה בי״רובתדב״א ע״גוע״ש יכ״א לר זלך
 ר׳ רבקה • שכיס ע״יז עקרים היו ושרה אברהם זה)5 ר׳׳דח״ש

 טעות יש אולי אומר ואני ♦ והצי י״ט הנה ♦ י״ר רחל ״ שכה
 שכיס ל׳ה ושרה אברהס א׳ ב׳ די״ר א׳ שמואל בילקט עכ״ל(ארן

̂י משבאו  שילדתו לעיל דאית״ והא ♦ שס נזכר לא ורחל ך♦ וינקה ̂לא
 חלוקות מדרשות אולי וחצי שרם י״ט עקדה שהיתה אמר ואיך ק״ל גת
 בכהניו ואהח משה ש?״ בשמואל נתגלגלו ואהרן משה נפשית ♦ הם

 ע״ל קין(ע׳*ש) של רוחו שמואל ״ ונחת׳־ ע״מ שמו ?קראי לשמואל
ורות נפש הם ואביהו נדב סוד אמכם יזין נשמות יתרו * ״א3

 א״ דצ״ח ש״ת (כתב ♦ קין עיי׳ גשמואל(נע׳׳ה ושרהם-נהלנשו
 במלכות והטאס חאיכדיאה שמואל ע^מבת לןיסד^יןה ארקדיאו

 והס עמו שהלךיגיתו ש;׳*מ בדרכיו הלכו לא שמואל ובני מרציאה׳*♦
 עורבי״ היו והס מתון וחמדת הכילות במידות שגו בפיהם סלק״-שאלו

 וותרן שהיה דאחאב טבחי לבי מקקין העורבים היו לטכך דאליהו
 אפקדיה דרחמנא אלא מדעתו שלא היה זה שד?ר אעפ״י גממוכיה

 והיהעפ״י הואיל לינא מןהעין הנעלס בשר משוס ואף ^ליסן
 במ״ק נדב יקום כיבמו על ונדב . ♦ נדב משורש fji 3ואהא ממור

כ אהאג ע*ס  ♦ מלך שאלו לשמואל י״ שנת י ד״ע ועיי״ ̂ג
א הוא ̂ ל fי תמורה א׳ ד׳יה נזיר ; תתל׳א ̂ב

ב״א משמואל קבל מצדם שהיהמיוצאי אפי' השילור
̂ן ש״ק תמפ״צ א ב״א ע״ל ״3 דק ק ת של אביו ״״ט• ת

̂לצ״יאמרא • גהורלוס ובאן טיק הוא אוצ6ר I ע׳

ל ^ו שז ב ל׳ ת מ א  בך * בגבעון וישב בגלגל מלך ראשון מלך ^'
 הכהטס עיר טב הרג נ׳׳ט ובן כשכמשת נ״ט

 שנהרג יום עד היה גוב ועון )צ״ד ( תתפ״ב ג״א שנת היא ש״ק
 או׳פ לעמוד גוצ3 היום עוד דצ״ה בחלק מאי״ רי׳׳ג ג״א ע״ל סנתרב

 נעלת■ והאשה ענתות היא נוב י״א • שנים של״א קייס 3כו עון הי׳
 ) תתקכ׳״א ב״א ע״ל פל׳יג פר״א ( אבנר של אמו צפניה שמה אוב
 שנים ל ומלך ועמשא אבנר היו באוב לשאול אתו שהלכו אנשים ול

 עיי׳ ס״עפי׳׳ד) י״ז וי״א י״ג) שמואל (רלב״ג ך׳ וי״א (סי״ע)
 שטס ח״י שמלך טריון בן דעת א׳ די״א יוחסין ועיי׳ וצ״ר ש׳״ק
 דא״א וכ״ש א״א־׳כו׳ וזה שמואל מיתות אחר שטס ול שמואל בימי
 אבל שמואל אחר שנים ל ומת שנה מ״ שמלך אומות חכמי מ״ש

 שמו^ ורש״י תמורה רש״י עיי״ חדשים ד׳ שמואל אחר מת חז״ל לדעת
 ושתי י״ג א׳ שמואל מ״ש י׳״ל הנ׳״ל דעות לפי צ״ד וכתב • כ״ב א' א'

 נחשב לא והלאה ומשם דוד שנמשח עד היינו ישראל על מלך שכיס
 שמו^ שנות גם שאול ששנות וצ״ל נו״ תגא בלא כמלך והי׳ למלכותו לו

 ע״ל מת שמואל י הכהן עלי בשנת מובלעים הס י״א על היתרים
 דברי על לה* שר אשר לדוד שגיון ״3 דט״ז במ״ק ♦ תתע״א ב״א
 אלמלא במעשיו משונה שאול כך בעורו משונה כושי מה ימיני ן3 כוש

 שמואל גליות * ממך צדק שהוא דוד כמה איבדתי כו׳ שחוג אתה
 בא איש והנה פ״ב א׳ ב׳ שמואל ״ תשפ״ז עב״א כציון עגול י״ז א׳
 »עכ׳״ל לבי על מיושב ואינו דואג שזה בפסקתא יש פרש״י המחנה מן

V מקומות בהרבה מפורש דהא לבו על מיושב לא למה כוונתו ונ'צ  
 כמפורט לשאול הרועים אביר היה כי דואג את מכירים היו ודוד שאול

 בן ראיתי לשאול האדומי דואג ויען ט׳ ך״ב וסי״ ח״ ך׳'א א׳ שמוחצ
 איו וא״כ וגו׳ בכהניס פגע לדואג שאול ויחחר שס וי״ת כו׳ ח3 ישי

 אל דוד ויאמר י״ג פ״ ושם ח׳ א׳ ג״ שס אתה מי אומו שאל ־שחול
 ♦ אנכי עמלקי גר איש בן ויאמר אתה הזה אי צו המגיד הנער
 אטד הי״ דהא גער קראו איך • הנער אל דוד ויאמר דהאיך ועוד

 >3א יהי׳ שנער הדעת על יעלה וכי אב״ד כרש״י נשתול הרועי״
 אר׳/ תצא ״פ0 בתנחומא ראיתי ואני ♦ לבו על מיושב חינו ע*נ
 זה שכח הטלה מאור רש״י איך ותמי׳ היה האדומי דואג של בכי

 ן5 שזה וצ״ל הדפוס והשמטות הוא ט״ס שבפסקתא הדבר וקרוב
 היה דואג של בנו אר״י ע״ד ד״ב שמואל בילקט וראיתי • דואג

 ״ הנמים עיר בנוב שפכת דמים הרבה ראשך על דמך לו ויאמר
 עכ״ל שפכת דמים הרבה כתיב דמיך היה בעכמו דוקג דאחרי וא־ת
 דאמרי אית מן אינו שלפנינו בתנחומא אבל * תנקומח בציד וכתב

 על תמי׳ סוף סוף * רש״י שמגיא בפסקת״ אותו ראה ואולי כו׳
 • הלב על מיושב שהוא דואג בן שהיה ר״י דעת הביא שלא רש״י
 ט״ס המקומות מן ואחד היה דואג אר״י בשלח ס״פ גי;קט ועיי׳
 היה שאול י היה דואג אר״י ושם דואג של בנו אר״י דנאן הוא

 הקל חטא לכן ישראל שבטי ראש דכתיב בראש אדה״ר של -באיפה
 שאול כי הגלגולים ׳p3 כתב * )מרדכי מ׳ אות ג״נ ( חמור הי׳

̂ז שאול עד למך ומן מלך אותיות למך ניצוץ היה ראשון ;מלך  מרות ע׳
 לתקן עצמו את הרג ע״ז מיתה שחייב ושחולידע ת*ן את הרג ולמך

 יקום שלתך ושבעה שבעים ולחך וז״ש ׳ דרנ׳׳ט ה עשל קין הריגת
 שהאנשים אומרים א׳ דצ״ק ש״ק כתב י נע״ת דורות ע״ז אחר

 הוא אחימלך בן אביתר ונשאר * ת״ה סך המ בנוב שאול שהרג
 שנצלבי שאול בני ז׳ ♦ ס״א ג״א ע״ל דוד תזרע נותר והוא יואש
 נחשון י׳״ז עד ותלו הומתו בטסן ט״ז * ג״נ מלכות הריגי ז׳ הס

 תתצ״ב) ב״א (ע״ל א׳׳ גלגול ודוד יונתן ♦ ב׳ דרג״ו פ״ח נשא לבה
 וא׳ נוצץ סלע נק״ א׳ יונתן של עמוד״ ׳3 עומדין לנוב ביאת קידם

 • התפ״ב עב״א יונתן מסוד כ״ג מתתיהו בן יונתן * מ״ב בנה
 בעיי ש׳ * ״3 קנ״ח פי״ מ״ד נ״ח ואבירם דתן הס ואהיתופל /־ואג

 * ב׳ פא״רטרו לעה״ב חלק להס ואין נו׳ באויר הכורה נעובמגדול
: תתצ״ב עב״א דוד של רבו אקיתיפל

ל לאתתפ״־ א ו מ  אחר חדשיס וד״ ההפ״ד ב״א נראה מת ש
 כקבר ♦ תתע״א ב״א ע׳״ל שאול מת זה

 שהיה לפי פרי אי״,ה אצלו שיש מי למערתו לבוא וא״א רמה נעיר
 נשם וקרוב שלו מערה תחת קבורים חנה ואמו אלקנה ואביו נזיר
 rp רמס הנוצרים כשלקחו בכימן משעות ונס׳ אמו טבילות בית

 שמואל את לקחו אזי בה״כ אצל שמואל קבר שם ומצאו הישמעאלים
 תיפלה בית עלץ ובנו שס אוהו וקברו לשילה אותו והביאו משם

 ובמקום מירושלים פרסאות ב״ בו ושילה שמו על התיפלה וקראו
 שאול מיתות אחר שנים ה׳ • הצדק שחיאל קבור בתמכת כתב אחר

 ה״ ישראל והיו שכיס ג׳ ומלך טשת איש את ישראל על המליכו
עג דוד את המליכו נושת איש מלת אחר שנה וחצי מלך בלא שטס

ישראל
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 j)1h אתר שנה דקצי נתנו תו״ ל3א א״ ד״ך סנהדרין רש״י ישראל
 עד מלך נלא שנים ה״ היו מותו ואתר נושת איש את המליכו שאול
 נשנתרג שאול מות אתרי התחיל געון4 משכן ״ ע״ש דוד שמלך

 שהקדנו אף לגגעון והניאו מנוב המשכן ולקחו תמל׳ד שנת <ונ
 ט״ ״3 ונד״ה א״ ב״ ד״ה כמ״ש ה' ארון שס היה לא קרננות שס
א וסי׳ ̂  ני״ל (ס״ע עולמיס נית עד שנה כ״ המשכן שס ועמד ו׳
 ך״א) נ׳ (שמואל שנים ג' דוד נימי 3רע ויהי ♦ תתע״א נ׳״א ע״ל

 אתר שנה לשלשים קרונ היה שזה רע״א דע^ט נינמות רש״י זכתג
̂ן ונפר״א שאול מיתות  ונילקכו הרענ היה שאול שנהרג שנה אתר פי

: שנה שלשים נדפס ונגליון שנים ג׳ ̂אתר
 ומלך שנה כ׳׳ט נן לשאול שנייה שנה נמשח ד1ד לאתתפ״ר

 סתפ׳׳ד ״א3 משנת שנה ל״ ן3 שנטו על נתנרון
א שנת p̂ ש״צ כתג ונש״ק ( בסע׳׳ז וכ׳״ה לא׳׳י לכרסתן ש 'v( 

 )תכ״ט נכנסו צ׳^ לדעת אנל ♦ תפ״ת שנכנסו י״ע לדעת והייט (
 ע״ל שנת ת״מ דוד מלכות עד ממצרים מיציאתן דקל״ו וניותסין

 ומלך ט״ס) ח״ל 3כת (ונסע׳׳ז מצרים מיציאת ממקכ^דתנ״ו ״א3
ל תדשיס ו״ שנים ז׳ ^ ) ל (  נירושליס ישראל כל על ומלך ל

 לא שנים ח׳ וימלוך נס׳ שאמר תת«^אף משנת : שנים ל״ג
 יערים מקרית הארון העלה ואז 0התס» קדשים ו' על הקפיד
 וגד ונתן כ״ג אניתר היה נימיו א^^ד שמואל שנה ך' שס שהיה

 יTע המונהק ורגו * ואהיתופל שאול מפינושהגן היה נניאיסורט
 מסיר וט״ז לנניאיס ל קנלה מעשרותיו כל לו ונתן הכהן היאירי

 שמואל עלי פנחס יהושע משה ו' מקנל משמואל ל3ק 3פת מחסין (
 אוריה נמן סיון ז' ♦ גא״י תלתולי נעיר קנורתו הנניא גד • )לוד
 ד׳׳ד ש״ק עונו נמתל וני״כ לדוד נ״ש הונאה אלול וכ׳״ד לאשתו ג̂<
 כל על דדוד כרוזא אעכר כניסן ני״ה עצ״א נראשית זוהר ♦ <״

 סיון עמון מני ארעא ותנלו דסיון ימים נל יואג עס והוה ישראל
 • מנ^ש דהוה מה הוה נאלול ונכ״ד שם אשתהו ואלול אג המוז
 נט׳׳ו ואתכנשו כרוזא אענר נאדר גז׳ א״/־ * הקנ״ה לי׳ מחל ןני״כ
 • חטתתך העייר גסה׳ אתנשר י״נ3ו • ננ״ש הוה אלול ונט׳׳ו נאייר

 נאריכות רי״ז ל׳א עיי׳ תמר וכן יהודה שנשאה שוע נת היא שנע ת3
 שנע ת3 * תתקכ״א ענ״א ל׳ש רצוץ אנשלום * יהודה רצון ודוד

ר היתה תנ  כשנולד שנים ת״ לו והיה שנה ל״ג כן ומת אהיתופל של נ
 ו״ ולה נתו שנע ת3 כשנולדה שרם שמונה לו וגס מ3 אליעס

 נרדוף דוד כשהיה ״ סורר כן פרק שלמה פשמלדה שנים
 זולת כולם והרג 3מוא למלך ואחיו ואמו אניו את שלח מאנשלוס

שא) עמון לארן נרח מאחיו א*  נכרות נשע״ר י (מ״רנ
 ותומיס נאורים ושואל הזתיס נמעלה עומד אניתר היה מאנשלוס דוד

 אוהל אכל • למקומו הארון והחזירו צדוק ונכנס אניתר ונסתלק
 ושלחן ומנורה דנצלאל הנחושת ומזנת נימיו שירד ואש למשה מועד

 דוד ״ עולמים לנית שכאו עד הימן ועתהס נגנעון ננמה היו
 אל עד נשמו קראו לה׳ הודו נשחר שהמרו ולוויים לנהנים מיקון
 כל ואמרו עד הארץ כל לה׳ שירו הערניס ונין • נחשיחי תגעו
 כהונת משמורות התקין אחרונה וכשנת * לה׳ והלל אמן העם

 ד׳״א ומהם תשירריס ליייס אלף נ״ל ומצא הנית כל וסדר וגווייה
 און אשת • ג׳ מעיכה נ״ל א׳ גלטל ויהונתן חד ♦ נכלים מכ.גכיס

 דוד את והצילה שאול ת3 מיכל3 נמלגלה עלה3 במצילה פלת נו
תסר מז״ש מתטו וגתו אניש אשת * * קתי״א ב׳״א עי״ל * נ ג

)P דוד כן לנן צאן שמר 3יעכן כמי ד׳'כ) האר׳׳י מומת 
 ״ עד־הגל שנאמר גל אד שניי״ כחסרי״ לכן עתס) מל החן שחר
• ^׳ת י״א «זיו V׳w r זזאי״י רתכי ל * לאה סיד וה'א אייה הוא

 ראשון גלגול3ש מה לתקן לאכול ולאנשיו למד כתן לכן הגליידי בנרזילי
 א3 כרזילי כפש ושירש ככרזילי נתגלגל לעס3 * כע״ח כתן גא

 ״0( כמהס ללעס שאחרית כמותו אחריתי ותהי ו^ש עצמו גכמהם
 אתו ר3לד 3כהי נר3א3ו השל על אלהיס דכהי עוזא • כוונות)

 כי נר3א על עוז׳א של רוחו כאן מתוסף ט החומש אל ויכהו כשל
/ ישאו נכתף הדן  גלגולו עחיה fג ונהרג ימים האריך לא ע

 שמואל סיף ה״ אף ויוסף ישיאל את מונה היה ״ קט״ו א ג ל ע
ת וארונה 0רה3א את ידך3ש צדק מלט דצ? ארוכה  מלך זה דוד ̂י

שמכר עפרון תיקון והוא המקדש מקום על גדר הי' וזה !ירושלים

 ♦ נ״ל גדינות3 מתקן היה וכאן טלי והיה ♦ המכפלה מערת
 אלף נספרים נמצא ה״ת3 נכין לצורך שלחה לננו דוד שהטן 3הזה

 אלף והכסף 3זה דוקט״ו אלפים אלף פעמים ושלשים ומאתים
 • ליל גזפיס אלף פעמים אלף י״ח היה והכרינזא ליט״ אלף ומאתים

 מלכים לרלנ״ג דוד דתי גס אלעזרהיה ן3 פנחס ־ א׳ דט׳״ו ש״ק
 כן אינו צ״ד ודעת • שנה לת״ח 3קה שהיה ס״ו ושופטים י׳׳ז א׳

 פע״א ומ״ר אליהו הוא פנחס אס המקנל פ׳ תו׳3 ועיי' • 3עש״
 קפלו ז' פי״כ3 נ׳ די״א יוחסין עיי׳ * אלי' הוא שפנחס לומר שא״א

 ור3ק שס קוורתא גא״י 3כת • ע״ש פנחס דאינו מוכח העולם
 ור3ק זתיס אילני נין הכפר צד3ו חלול בהר אלעזר ואדו פנחס

 נדהו * זקנים ע״כ י״א זקני׳ ע׳ נקנריס א׳ וכפיפה הכהן איתמר
 היה י״ת א' ונד״ה ך׳ סי׳ נ׳ שמואל הנזכר הכרתי על יהוידע ק

 (זר* אתר ע׳ והערוך סך״ז נד״ה הנזכר נניהו כן יהוידע של בנו
 יהוידע ן3 בניהו של בנו הוא סך״ז ד״ה3 הנזכר בניהו ן3 יהוידע ט

 דט׳׳ז דסנהדרין ועיי׳תו׳פ״ק הערוך על ה״ק פנחס פ' נרש׳׳ל ובס׳
 הנאמר חי איש בן יהוידע בן ובדהו היו יהוידע בן בניהו ד״ב ב׳

/ סי׳ נ׳ שמואל  של בנו היה דוד מלכות סיף שלמה דמי שהיה ך
 ותרי הכרתי על תחתיו זה בניהו וקס סנהדרין ראש שהיה יהוידע
 סס״י ג׳ שמואל הנזכר מלכותו בתחלת א׳ היי: יהוידע בן נניהו

 הכריתי על יהוידע בן בניהו מלכותו נסוף וא׳ והפליתי והפריתי ח׳
̂ו זה של אדו אני הראשון ונניהו ך׳ סי׳ שס  תתקל״ה לא ע״ל * ע״

 קטר אנכי'שם גל סמוך^לדדף גנלץ נין י גא כתג • תשי״ט וג״א
 תמ״ט ענ״א נהם נתגלגל אנרהס ענד אליעזר • יהויזע נן ננייהו
 חד נימי שנים ג׳ רעב * תשי״ט ג״א ע״ל פואה נן תולע והוא
 מלך חד שי\ה דמיו * שאול מות אחר שנים צ' תתפ״ד לא ע״ל

 וקנתה קלף ועשאה נהמה עור ותקת דירוני שמה חכמה אשס הימה
 הקא) ותחתוך ר^לף עס להקיף שתוכל כמו קרקעות כ כ מהיווד

 הרנה קרקע שלקחה עד דקה כתילה כמו וארוכות דקות בחתיכות
 ולכסוף ההוא הקלף שם על קרטיני וקראה yע ליסד והתחילה

 השופטים עצת ע״פ העיר ויכלכלו וחגמיס הרנה עש^ריס ה3 היו
 עליהם נאו • חשמונאי שמעון נימי שני נית לננין ה רל שנת עד

 מכירי׳ קרטייני ועד מצור נחנתות * לעיים העיר וישם פאולו
 קרטיגכאה אדא ר׳ שמואל ונילקט • כו׳ שנשתים ואניהס ישראל

• y'jp אחרי אחרתהיתס שקרטייני שנראה נאופן נו׳
* : א' א נולד שלמה  • נ״ת בן דוד היה אז שנה לב והי תתקי״ב ל

 נתגלגל • תרומה פ׳ נע״ה השמטות משה ניצוץ שלמה
ד תתקי״ג והמר אמנון מעשה • ת רצ ג״א ל ע נירחיה  ואז • ל

: היחוד על דוד גזר
U O K| עכו מעיר רחוק ונקבר ״ ל׳ד תתקעי״ו לא נהרג 

 כגלגולוחגר עשאלזהעונד ״ גא״י ״ נאה בנין ועליו
א מואד ישמע שלא מי חרבו  ואדשי מאב ״ לנ ״ כו׳ מואבית ̂ו

 צרויה * ואדאסף ואלקנה אסיר קרת בני הס צרויה בני ועשאל
ל ( המלה עס קרח י ג ̂א לי קרח האותיות עס ל  כמכין שי

 אחרת פעם נולדו כאלו האדמה מן עלו כי אביהם הוזכר ולא )צרויה
 נהרגו לכן יה קראתי המצד מן וצרויה היו אדמה ובני אשה לי3

) אביהם עס בעצה היו הס גס כי לתיקונם שלשתן ג ל  יואב • (
̂א לא ע^ש יהודה מלך דואש נתגלגל  צרויה נן יואנ קטרת • ס״
 חד אני ישי קטר ההר ופשפוע חנרון של נשוק נר בן ואננר

: גא״י
א גשור נרח אבשלום  עד שדם ג״ שס מר\ תתקט״ו ל

״ צ״ז תתק״ך עד שנים ל נירושליס וישג ח תתקי
 אשד כדדי ואשלם אלכה המלך אל אבשלום ויאמר שכה ח׳ מקץ דהי

̂ס ששאלו שכה מ׳ לקץ בתגחן נדרתי  ״1ובת א׳ ד״ה נזיר ״ מלך לי
 ה׳ עוד דוד מלך ואת״ו מד בית למלכות לז׳ גתחלת היה שזה שם

 מלך אבשלום • תתק׳׳ך או תתקי״ם קרוגלג׳א זה היה א״כ שנים
ק * צ׳׳ד מ3א מות קודם 0ג׳*שני א התקכ לא  אמר דנדריס ל

 הת־ום מן א׳ בא א׳ עעס אלא אשס אכלתי לא מימי הצדיק שמעון
 שנתגאה אמלוס של תיקונו הוה רואי וטוב עינים יפה היה ונזיר

 ♦ אדלר של שעתת בסוד הי' 0ג * לשמים זה נזיר והיה נשערו
 רוחו ונא עמה דוד 3פששכ הרה שנשארה שנע נת טצ^ אנשלוס
 בן ואנשלוס אנמ את ודלף דאנשלוס טומאתו על טומאה וניתוסף

 ♦ לילת סורה נן סמוטס ודרשי' עמון נן נחש גלגול יפ״ת מעכה
 ל לטא׳ ת3 צפנת תיקונה גשור מלך תלמי ת3 מעכה ,♦ ג״נ

 ז״ הלטשה למחר הלילה כל שנאו בה ונתעלל יפ״ת שהיחה הנזקין
אמה טצוז^פנת יה׳/ז־גסהיתה מ״ל־שהיתה מעכה תיקון ידלוקיס

זאגנר



« הדוחת סדרהדוחת סדר «י
)f^J(ע״ל לאגכרגעלהאוג פ/ ת מכוער ונארס לשמואל ואסלוי ת

 והתבשטו״ חלוקיס 'f והתלבושת תלמי היה והשבאי אבשלוסבנה היה
 נצעערה ע״כ להזטת מלתמה בשעת מתקשטות בכותנותייס אהז״ל ט

. : ג״נ * הנ״ל כל לתיקון
ם ע ב ח  אבישג * שטס ת נ וחי תתקכ״ג ב״א כולד שלחה בן ר

)v ג״א (ע״ל א׳ א' מלכים הש׳־נמות  מסוד א* /
 6 קצ״ב א ב ע״ל ♦ הבל תאומות קין לקח לכן לאה יי־ל

ח17 מ ̂א שנת שנה י״ב בן מלך ל  ליציאת שכיס תע״ו תתקכ״ד ב
 הוא ט״ס שכיס ת״פ כתג א* דקל״ו וביוחסין • יזצריס

 כדאי׳ מלך שנה מ׳ כי שניס לב והי התכ״ד ״א3 ע׳׳ל לשיטתו ואזל
 מ״ק ועיי* י״ב בן מלך א״כ שויו שנותיהם ושמואל שלחה נססרי
f ותמורה דלח v ושלמה אנשלוס כשמרד שנה לז דוד שמלך אי׳ 
 שנים י׳ בן היה א״כ דסכהדרין רה״ת כדאי* ז* בן פעם באותו היה

 היו ואח״כ השמיני׳ בשנת היה אבשלום דמעשה וצ״ל אביו כשמת
 * תולדות ל )"ר היו מקוטעות ושנים י״ב בשנת ונכנס שלומים ג״ש
 ד״ל שבת עיי׳ בשבת מת דוד ♦ רי״ז לא ע״ל • זונות נשים נ״
 ס״ל ולא בעצרת דמת ירושלמי בשם כתבו א׳ ד״ז הגיגה והתו* א׳

ב • ע׳׳ש צשבת דהיה  אוננין ישראל כל והיו א׳ דעיק דהגיגה ל
 דמת דלל דידן גמרא אנל אמור פ׳ ברש״ל וכתב ♦ למהר והקריבו

 בשבת במנהה מת דוד * ע״ש בעצרת לכ מת7 דס״ל י״ל בשבת
ז ביוסכין * תרומה) (זוהר  אביו דוד נקבר הניח שלמה פי״ב ל

ת ולאחר וזהב כסף רב סך  ככר אלפים ג* הורקנוס הוציא שנה ל
 לקבר נכנס לא א׳ ושום הורדוס חה״כ עשה וגן לאנטיונס כסף
 והמתין נערים ב׳ בההבה בלילה לכטסשלק. הורדוס רצה ימים אחר
 בכה ואלכ ברה והוא הנערים ושרף אש ויצא’ הקבר הפתה על

 ש״ק לרעה יצאו מעשיו כל והלאה מאז זה כל ועס יפה בנין הקבר
ו  תיפלה הומת נפל שניק ט״ו זה בטמן מסעות ׳p3 כהב • א׳ ל

 האבטס ליקה פטריירך^ הכומר וצוה צמן הך על שעמדה שלהם
שס שעמדו מהצטיטס  גדול אבן ומצאו והפרו התיכלה לתקן מק^

 שיש עמודי על בנין וראו ופתחו במערה דלת וראו אותו והגביהו
 וכשרצו סגורים תיבות וב׳ זהב כתר ועליו ושלהן וכסף זהב מצופי
 עד עמדו ולא לאת ימלי עליהם סערה רוה מהמערה יצא לכטס

 מכאן ותלכו עמדו בהו^הדס מדבר כאלו רות. יצא ואלכ ערב עת
 מגודל למשכב ימים כמה ונפלו משס אותו דחפו להסכאלו ונראה
 קבור היה ושם היה כאשר לתקן מיד וצוה להכומר וספרו הפחד

ש יהודה מלכי ושאר שלמה קבר ובשמאל .דוד ק כתב • ל  דס״ט ל
 קדשים ט׳ שכיס תל״ג ראשון בית החורבן עד שלמה משמלך סע״א

 י* הרשים ו׳ שנים תי״א הוא שהאחת מצא ישן ובס* * ימיס י*
 גס שנה תי״ד הרי שלה ג״א היה הקורבן כי אינו זה על׳ל ימים

דוד  ואיך בט״ב היה והקולבן כנ״ל שלחה מלך ואז בעצרת מת אי̂׳
 שמשחו שמיוס ואפשר * וק״ל קדשיס-ביניהס ו׳ או חדשים ט' יהי׳

 דוד שהיה אף מלכותו נחשב מלכים בריש כמפורש הכהן צדוק
: קי עדיין

 ב״א תתפ״ב(ע״ל ב״א משמואל קבל לוי היה השילוט
 כ״ג ואתיחעז הנניא ושמעי׳ ההוזה עדוא ולד )שלג

 וראלד חסיני וי״ז מנטאיס ג׳ קבלה מדוד קבלו כ״ג עזריה ואקרייו
 מיוצאי היה ולל׳זל לירבעס ומשה דוד של מלד היה שאהיה כתב

̂׳ג) ע״ל ( מצרים  ממשה ושמע מצרים ממצאי שהיה הרחלם כתב שצ
ט ובית מדוד קבל והוא משה בימי יןטן יהיה ד ♦ ד  כתבו ויוחסין ל

 השילוט (אהיה ♦ שנה מת״ק יותר והי וב״ד מדוד ל3ק1ז׳נ מקבל
•ע״ש ברשלי נתגלגל , / היו שלמה זנית בכין עד הכק מאהרן .  י

̂ק כ״ג  מבצר היה בראש׳ההר בטבריה גא׳׳י כתב ♦ רע׳׳א דלז ש׳׳
 והוא פרעה לבת שלמה שבנה בעלת הוא צץ על כמ״ב * - שנשלתה

 ואוחריסשבנאו דבר גשום האבטסבקידאו ולאנתקברו ארמן .ננהל
: שלמה בנאו במדבר ותרחוד אשמד

ראשח בית בנין
ה מ ל  לא שנת למלכותו ד׳ ?לא) ט* ע׳׳ז (רשי* ביה :03 ש

ו׳) א' (מלכים כמבואר ליציאה-חצריס ת״פ תתקלה
 שלס למלכותו )ט״ס ובש׳׳ק ( י״א ובשנה שנים ז* ויבנהו השיל מודש

א .  שנים ז׳ בכה השבץ לפי אעלי )ט׳׳ס תתק״ה ובש״ק ( תתקלה ל
) סי׳ ה׳(חלכיס בקודש השלימו ט הדשים .ו׳  הפתז על הקפיד לא ו׳

ק שי׳  העולם באמצע לא הישוב באמצע ה^מ3( ט׳׳ם.) א׳ ע״ו (ו
f כרסא לירדןעשךה כימירושליס א״י איט.באמצע ־וירושלים y ט״ו 

לשאת שהתנדטאנשיאים הפריס ♦ ועיי׳בתו׳גב״מדק״הא׳ ♦ ג׳

 בבכורו* כדאי׳ ופסילין אעפ״יישהזקיצו והקריבו שלמה עד יוןתמ#0
ט זגהיס תו׳ היה שעה הוראות למום זקן דאהשיב מ״א7  אש ׳ ל

 שבא עד הנחושת מזבת מעל נסתלק לא משה בימי השמים מן שירדה
 יסילקה מנשה ^בא עד נסתלק לא שלמה בימי שימה ואש שלמה
 שלחם מסר שדוד אומרים רע׳׳ב דלח ש״ק כתב • ב* ס״א זבחים

 ואומרים לדשנים חייו ימי ושהיו מובהק רט שיהיה הנביא נתן אל ננו
 ג״ה ספרים חבר • ך״ד3 הכתובים שלמה שעשה החיטריס שזולת

 השדים נגד והשבעות ועופות ובהמות והיות ועשבים האילנות טבע על
 שלמט הכמות לראות שבאה שבא מלכת שלמה מפתה ונקרא השטנים

 ♦ ומשלי׳ הידות הרגה משלמה שאלה מירואה נקרא א׳ אי מלכת הימה
 שנטע בלסתו העושים ונטעים דורנות לו ונתנה כהוגן השיב ולכולם
 בת ונולד משלמה נתעברה המלכה שזאת מ׳3 ואחר במלכותו שלמה

 ההואי. במלכותו כוהגין ועדיין הבית שחרב נצר נבוט כולד וממנה
 • ההוא מזרע שבאים שאומרים שלמה או דוד מלכיהם שם לקרוא

 עשה (שלמה ־ רי״ז ב״א ע״ל תמר גלגול והיא * שי״ט ג״א ע״ל
 י״ד ב״ב רשי׳ השירים שיר עשה ימיו ובשוף וקהלת משלי ספרים ל
 נשא לא קיים היה שרט זמן וכל שמעי היה שלמה של רבו * ל

 נבנה שעליה שרטון ועלה ביס קנה גבריאל נעץ וכשלקהה כרעה בת
 הכוונה אלא נבנה היה כבר הקרוטקי ולפי פ״ב) (סנהדרין רומי

/ היה צדוק * ש״קדט״ו) סביבה קומה ובנו • רומי שנתגדל  כ
 (ש״ק אלף ס' היי שלחנו א;לו כביחים השיצוכי ואהיה ועדו בימיו
 ״כ3 חד ס״ט תי* בתיקונים (תקל״ג ב״א ע״ל עדו קבורת • ) וע״ש
 היה קטן מארי ההוא נו׳ קבין במארי פגע גאורחא אזל קבין בעלי
 וחביריו לרשב״י ונראה לפעמים גנ״א בנגעי נוגע היה והוא שלמה

 קהלת לגנוז שרצו י״א כי הבלים הבל דבר בחכמה ני חכמתו להראות
 עירבון תיקון ושלחה ג״נ) כו׳ הוא רק דבר לא כי להם לרמוז ורצה
 ותיקון • ורשי׳טעושיןפסין • דיבמות פ״ק לעריות ושניות ונט״י

 ראשונה רביעי שתרד עד בשדות בשועלים לך ל מותרין החמה שבימות
 תשי״ט ב״א עי׳ל השמיר לו שהביא יהוידע בן בניהו * מרובה פ׳

 מ״ה כפי בקיצור המקדש בנין • תתצ״ב ב״א וע"נ תולע הוא
 מרובע והיה משופע אלא במישור היה לא המקדש בית • הרמב׳׳ס
 גמלות אצבעות ד׳ וטפת ו״ט בת באמה רות לכל אחה ת״ק ומהלכו
 • הטומאה אהל מפני תחתיו בנויות היו מערות ר״ל כינין ע״ג וכיפין

 שעף כל ורוקג לדרוס ב׳ לצפון א׳ למזרח א׳ למערב אהד השערים
 סבע חיל לי היי מהחומה לפנים דלתות להס והיו ך׳ וגבהו אמות י׳

 ארכה גמלה והעזרה מהחיל לפטם עזרה הומות לו היו אמות י׳ גבהו
 סמוט׳ לצהין ל לה היה שערים ז׳ אמות קסה ורחבה אמות קכ״ז

̂וז א׳ למערב  vכשען ורקבם וארכס ק״ק כנגד באמצע מכוון למז
 מצופה שהיה מזרח משער חוץ זהב חתוכות דלתות להם והיו ההומה
 ולפני )ע״ש ( נקנור שער או העליון שער נקרא והוא קצל 'נחושת
 וד׳ אמות קל׳׳ה ורוחב קנ״ה אירך נשים עזרת היה במזרח העזרה
 שעריהם מגלחים ששס הנזירים לש;ת א׳ בחקצועותיה היו לשכות

 אין אס רואים היו ח׳3 שהכהניס העצים ולשכת שלמיהם ומבשלים
 ויין שמן ולשכת המצורעים ולשכת למזגה שפסו? בעצים תולעת
 ולא רואות הנשים שיהיו כרי גזוזטרה מקופת הנשים עזרת היתה
 בצפונה העזרה זאת בצד גדול ובית בערבוביא האנשים עס יבואו

 אבן של רובדין ומוקף ניפה בנוי והיה והחיל העזרה בין החוץ חן
 ̂ לחיל וא* לעזרה א׳ פתחים ב׳ לו והיו המוקד בית והיא,נקרא

̂זת ולשכת הטלאים לשנת והס קול וב׳ קודש ב׳ ט היו לשכות וד׳  עו
 שבה ולשכה שקת או הסול מפט הנגטות התבני' ולשכת הפנים לחם
 החקדה תחת ההולכת במסיבה הולך היורד והי׳ לטבינה יורדים היו
 הטבילה לבית שמגיע עד וחנאן מכאן תמיד דולקות והנרות כלו

 כשאדם אדם בה שיש סימן נעול מצאו שס היה הגסא וביה ומדורה
 בשוה החיל סוף עד מהלך היה הבית הר של מזרח בשער נכנס .היה

 נשים העזרת כל והולך מעלות בי״ב נשים לעזרת החיל מן ועולה
 ישר^ עזרת כל והולך מעלות בע״ו ישראל לעזרת עונה וממנה בשוה

 מלאלקרבט* שם נוהנין שהיו לשנה והס ישראל בעזרת היו לשנות וח׳
 טמ היה גגה ועל הקדשים עורות מגלרין היו ששם הפרוה ולשנת

 קדשים קרט ממחים היו שם החדיחיס ול:כת בי״כ לנ״ג הטדלה
 וחציה קודש חציה הגזית ולשכת הפרוה בית לגג עולה חסינה ומשם

 היה שס הגולה ולשכה * החול בתלק יושבים והסנהדרין * מול
 • • העזרה לנל מיס מספיקים ומשם גגונה מחנו שממלאים דוד

 לשנת * המלביש פניס לשכת • כרהדרין לשנת העץ,הנק׳ ולשכת
 נט״ו הכהטס לעזרת עולין היו ישראל ומעזרת • חביתין עושה

 על שירס משוררים הנויס היו עליהם כן הי היי ושס ‘ מעלות
עזרתהנהטס ומהלך * א׳ המעלות שיר מעלה נל ועל * הקרנן

מטן



mהדורות סדרr« לאהדורות סדר
 וההיכל מעלות גי״ב לאולם משם ועולה שוה ומ^נחהיה האולם ין3מ

 ושלופה * אמה חצי היה תעלה וכל • האולם עס נשוה היו והדניר
 פתוחות ישראל עזרת תחת שס היו אחרות ולשכות • אמה חצי

 והחלצתייס והנגלים הכנורות נותנין הלוים היו שם הנשים .לעזרת
 צ״ ( שאר קרקע כל על ההיכל קרקע גונה נמצא • שיר כלי וכל

 סמוטם היו״נהיס זה ותלנד אמות כ׳׳ז הנית הר של המזרח סער)
ם) (צ״ל המקדש לנית  היו ששם זו על זו עליו אשר העליות ע

 הנית את המקיפות היציעות ועם קדושה לנרי וכל ה' נית אוצרות
 הפנויים נמקומות שנעשו חדרים היו והם תאים וגס צדדיו ג״3 3□ני

 ונתיס נמעריג וח׳ נצפון וע״ו נדרוס ט׳׳ו שהיו הכתלים שנין
 משמשים היו כשלא ושוכנים אוכלים שהיו ללוייס הנית נהר היו אחרים

 האוינים מפחד לא המקדש שומרים היו הלילות ונכל משמורות5
 מקומות נג׳ הכהניס משמרות כ׳׳ד והיו • הכנוד מפני רק זהלסעיס

 הנקרא עליהם היה וממונה מנחוז מקומות נכ״א והלויים גפנים
 לפניו דולקות ואנוקות המשמורות כל על חוזר שהיה הנית הר איש
 נמסכת * ירצה אס נגדו ושורף נמקלו חונטו ישן שימצא ומי

 שהדמים דקץ כחוטין נקנים נ׳ היו דרומית מערנית נקרן לי״ח <זדות
 ויורדן נאמה וממערנין נהם יורדן דרומי יסוד על נתונים היו

̂י קדרון ^נחל  חטאת דם שיפול קרנות נד״ היו שהנקניס פי' ורש
 חודה נגד אלא למעלה המתנות היו שלא ותימא * וינלע לתיכו

 למעלה זו נת״י היו קדושות י״ אחז״ל * זנתיסנ׳׳דסע״נ גזנחוזתו׳
 שחוצה מעיירות יותר מקודשות קומה המוקפות נעיירות א' <זזו

 אינו אס מת נתוכס נרין1̂ ואין המצורעים מתוכן ומשלחין לאת
 שאוכלים ^המוקפות עיירות שאר על נירושליס נ״ • מלך אן .מיא

 מענירי״ ואין מת נה מלינין ואין מחומתה לפנים ומ׳יש קדשים
 נתוכה נותנין ואין * נתיס נה משכירי״ ואין אדם עצמות גתונה

 דוד נית מקנרי pu קנורה ה3 מקיימין ואין 3תוש לגר מקום •
 נחרשת ולא כזרגע! ואיכה ופרדסים גנות ה3 נותנין ואין <נדאיס

 מקיימיו ואין וורדים מגינת חון אילנות ה3 מקיימין ולא תסרח שתא
 אוהל מפני לרה״ר וגזוטראות זחין ממנה מוציאין ואין אשפות נה

ע נה מגדלין ואין העשן מפני כנשן נה עושין ואין הטומאה מ  ת1ת
 מפני א״י נכל תרנגולים מגדלין הכהנים היו לא וכן הקדשים מפני

 נעשה ואין כנגעים ואינה.מטמאה נה נחלט הנית ואין הטהרות
 • לשנטים נחלקה שלא לפי ערופה. עגלה מניאה ואין הנדתת עיר

 נכנסים ויולדות נידות וזנות זנים שאין ירושלים על הנית להר היה ג׳
 כרגלו מנעלו ולא ימ3 ומקלו הנית נהר נכנס אדם היה ולא בה
 נכסותו מנליגט ^לא הנית כהר ירוק ולא נסדנו צרורות מעות או

 שאין הבית הר על נחיל היה ד׳ ♦ מצוה לדנר אלא לשם יכנס ולא
 נשים נעזרת היתה ה״ • שחה נכנס נידה ונועל מת מטמא ע״א
 ישראל נעזרת היתה ו׳ • מדנריהס אסור חה לשם נכנס ט״י שאין
 חייג מת וטמא שם נכנס כפורי״ מחויב שאין נשים מעזרת יותר
 לצורך אלא שם נכנס ישראל שאין כהניס עזרת היתה ז״ • כרת

 שם נכנס שאין וסמזנת האולם בין ק' • ותנופה סמיכה שחיטה
 אלא לשס נכנס שלא קדשים בקדשי י׳ * ורגלים קיס ךקון אלא

; עכידה שעת3 י״כ3 ד"פ כ״ג
 נרושים ארזים אכניס דכריס י״ ע״י נכנה היה הכית יהודה נשנט נתב

 נדל נחושת וזהנ כסף מהס גדילים ועמודם קורלי היינו אלמוגים
 גוני וע״ש • השתיי״ ואנו ההר על■ הכית ומקום • מרגליות גרזל
 קרבן אופן • הורחס ושל שני וכית והמדוה וההוצאות דשלמה הבית
 לכל והשופטים המלך כמצות רצים מצאיס ניסן ר״ק כשמגיע עסת

 כדי להכיאס ימהר ונקר צאן מקנה לו שיש מי לכל ירושלים סנינות
 הקצוב לזמן א3 שלא מי וכל ולמאכלם לזניקה רגלים לעולי שימצא

 לירושלים סמוך הכחל אל ונאים ממהרים היו ולכן ממונו מתרימין היו
 היו לחודש י״ד ונהגיע והגבעות ההרים כל ומכסיס הים כחול סך

ךות1ותוקעיס שכמקלש גבוה מגדול על עולים הממורס  ואומרי״ קצ̂ו
 ונפתח מועד בגד לובשים העם ותכף הפסח שחיטת זמן הגיע

 להתרו׳ נידם כסף וגזרי מבקק לוייס י״׳ב עומדס היו הגדולה העזרה
 מחלוקו״ ינואו.ליד שלא גס מהירות לרוב לזה זה חיקו שלא מכנסים

 הקרק עשייתן אחר היוצאים להזהיר נפנים אקרים לוייס יי״יג
 העזרה כתת נועלים היו ד שהיה מה נעזרה שנכנסים זכשרואין

 שורות־כהכיס היה השחיטה מקוס אל ונהגיע ♦ ^^ימסי־יומדאז
.P להדר זס וכל זהנ של כפות עם אחרת ושורה זהב ^י'׳?ל 

 ונותנו השקיטה מדס א׳ כף מקנל השורה «פהןשנראש’י^?^י״י״
 5הי המזבח שנראש והכהן המזנה מקום עד לזה מזה יכן נסנירי

 סוף עד לזה מזה וכן להבירו ונותנו ריקם הכף Tמזאז הדס זורק
כ״^ והיו ריקנית ומחזיר מלאה א' כף !נל5מ היה כהן שכל נתופן

 ול״ גיבור ביד כחיציס רצות נראות הכפות שהיו זו בעבודה זריזים
 נהם מכשול יפול שלא כדי זו בעבודה עצמם מרגילים היו קודם יוס
 נחצוצרות תוקעים כהכיס נ״ ועליהם וגנור\ס גדולים עמודים נ״ ושם
 שיאמרו הדוכן על העומדים לכהניס להשמיע כדי הקרבן נתקלת כסף
 מלאים סביב הכותליס היו השחיטה ואחר שיר ובכלי רס בקול הלל
 של אגודות שס והיו ולהפשיטו הקרבן לתלות ומזלגות ברזל שיני

 ועל כתפו על א״ מקל לוקק פנוי בקיר המזלגות שנהעדר מקלות
 נשעת והכהניס כו׳ למזנת שראוי מה ונותן ומפשיט חנירו כתף

 השוק עד קצר ולבוש הדס מפני אדום לונשיס היו ענודה אותה
 בשעת יתעכרו שלא כדי לנד הזרוע עם היד ונתי יהיפיס ועוחדס

 ראש ועל סכינו קשור מצנכת אמות וג׳ קטן כובע ראשו ועל עבודה
 נשמעו״ והרינות הלל קולות והיו לנן מצנפת כריכות מ״ סבינו כ׳״גהיו
 מפני כסת בליל פתוחות עומדות היו ירושלים ושערי מאוד למרחוק

 כיוצאי כפליים היו ולפעמים מאד רבו כי ושנים עוברים כבוד
כ ♦ מצריס ״ תי  לאנ״ד כסאות נ׳״ג בנית חכיניס לפניו ימים ז׳ ^ו
 • לסנהדרין כסף של כסאות וע׳ ולמלך הכהניס ולסגן ולכ״ג ולנשיא

 ואומר ותוכחות כבוש'ס דברי׳ לפניו ואומר רגליו על קס הנהניס ;וזקן
 ותמות תפול מיד הכוונה תאבד שאס ודע נככס אתה מי לפני ראה לו

 שמא דרכיו חפש לכן נך תלויות ישראל כל ועיני ישראל כפרת ותאבד
 שכנר משיג והוא בזה הכהניס באחיך חקור וכן קל אפילו עון בך יש

 מה וא׳ שכ״א הכהניס אחיו משכיע הוא וכן תשובה ועשה חיפש
 המלך וגס עון מכל להטהר מבקשים וכלס ובעצמו בקבירו שיודע
 מכריזים זה אחר ♦ הבטחות עם וטוניס רכים דברים לו אומר
 הסדר בזה והולכים קמיס העס וכל במקדש ללשכה.שלו ללוותו העם

 מלכי מזרע שהוא כל לכניו הולכיס בראשונה בעיני ראיתי נן כי
 תנו האומר לפניהם וכרוז ב״ד מלכי מזרע שהוא כל ואחריהם ישראל

 מזרע שהוא כל באין היו ואחריהם נכון בסדר וכולם׳ דוד לבית כבוד
 וכל לאלכיס לו והיו הלוי לבית כבוד תנו אומר לפניהם וכחז לוי ■

 לבושים נהנים אלף כ״ד ואחריהם תנלת משי בגדי לבושים ,סגניהם
 ואחריהם המכגרס ואחריהם המשוררים ואחריהם לבן משי בגדי כולם

 ואחריה״ הקטורת עושי ואחריהם השוערים ואחריהם חצוצרות תוקעי
 כת ואחריה® האמרכלים ואחריהם השומרים ואחריהם פרוכת :עושי

 הקודש מלאכת עושיס אנשי כל ואחדהס קאטופילוש נקרא א״
 לעשות בידס כסף וגזרי כהניס ק' ואתריהס סנהדרין, ע׳ זאקריהס

 זקני כל ואחריו חשוב יותר אליו קרוב היותר וכל כ״ג ואקריהס דרך
 עומדים ישיבות ראשי היו חוצות כל ובראש שרם שנים הכהונה

 לעסוק ונונל שיחייכו ליוצרינו התפלל לשלוס בואך נ״ג אישי ואומרים
 מלצי קיוס על מתפללים היו הבית הר לפתק ובהגיעם • נתוראו ־

 גענותס העס מרבוי חזק כ״כ הקול והיה המקדש ועל הנהנים ועל נ^ד
 הנ״גמשתחוה ואז לארן נופלים באויר הפורחות שהעופות עד ״אמן
 ללשכה אותו חוליפיס כהונה סגני ׳3ו ׳ ויראה בבכי ופורש העס לכל
 בצאתו אבל ״ בכניסתו זה וכל הנהנים אחיו מכל פורש ושם שלו

 אבוקה רובם וניד לפניו עוברין העס נל כי כפלים הכבוד היה מלוס
 החלונות ונל לבנים נגדם לובשים וכולם דולקות לבנה שעוה של

 להגיע יכול נ״ג היה לא השנים ורוב נרות ומלאות ברקמה מעוטרות
 ואהילו מאד מאד רבים שהיו העס דוחק מפני הלילה קצות קודם ־לביתו
 למוק יראו עד לבתיהם הולכים היו לא מתענים כולם שהיו

 ומזמן וי״ט גדולה סעודה עושה היה שאחריו וביוס • כ׳׳ג ,ידי
 ועושה ׳ לצורף חצוה היה אח״ז המקדש מן בשלום שיצא לפי לקרוביו

 כ״ג פ״ בן כ״ג פ״ אני חותם פתוחי הלשון זה בו ויכתוב זהב לוח לו
 בשנת שמושם ששונן חי לעבודת והקדוש הגדול בדת בכ״ג .שמשתי

 לעמודלשרת אתרי בני מכה • זו בעבודה שזכני מי ליצירה וכך גך
: ע״כ לפניו

ם ר י  וק״ר תתקמ״ח ב״א שנת ברושים עצי לשלמה נתן צור מלך ח
 נתך וקירס הגליל באת עיר ך״ לו כתן ושלמה כסף נכר

 חירהעדולמי והוא בארצו(מלכיסא״ט״וד״הב״ח׳) עיר לשלמהך״
 חירס מצורע ובמ׳ שנים ר׳ מאלף יותר ימים והאריך יהודה חותן
 נראהשסדב צ׳׳ד וכתב גבר לעצין שלתה הלך אז • ג״נ של אמו נעל
אורחת וכתב זהג להביא אוטרה וקירס שלמה אמות הלכו ׳זה לזמן

 פי״א מ׳/ג וכ״כ מינדא נובא שקורין קדש עולם הוא עולם.^וטר
̂א ל וע  מכובשת וכולן לו הין מעלות ו' שלמה (נהא * רנ^י ה׳

 מיפות תמרים ואילני ומכורכמות לבנות ומרגליות טובות באבנים
 מינו מכל מליאיס והיו הכסא צידי '3 על היו זהב של אבנים *3ו אומו

 וביד בשמאל וכן ימין מצד ומר ארי היה מעלה פל ועל בשמים
 הגלגלים ובכת המשפע אזהרות על שונים פסוקים 3כתו היה האריות

 הארת« היה לעלות רוצה היה מהמלך •הכסא מאחרי הקקודס
ז *7 י קושעיס י



»r הדותתז סדר הדורות־.: .־סדר «י■
̂ן* כנטהס זמ^דיס י^יהס  t3vעליר ר\א שהמ

 על המלך 3ומוש שלכסף תנין שס היה המעלות גל וכשעלה ועולה
 שיש של א׳ עמוד היה עליונה שבמעלה אריות משני כלא׳ ועל לסא

 המלך כרכי על ס״ת ונותנת ביניהם עומדת זהב של ויונה עלראשס
 ומיד המלך ראש על העטרה ונותן ידו כושט היה שמאל צד של והארי

 אוהל כמו ועושין מראשם למעלה כנפיהם את הנשרים פושטים היו
 טמאות קיות הכסא ליפוי ומעלה מעלה גל על היו ועוד ♦ עליו
 נגד נמר בג׳ ♦ טלה נגד זאב ״3ב • הארי נגד שור טהורות עם
73 ♦ mביניהם עולת והיה צפור נגד נשר ה*3 ♦ י3צ נגד דוב ׳ 

 I ע״כ ביניהם שלום חשים שהיה לרמוז .
v תתקס״ב ל״א H לסוף קרוב השילוני מאתיה קבל הנביא 

 שהיא למילת זכר ח׳ מקבל שלמה מלכות
H ♦ היה שמגד המקבל פ׳ ובתו׳ כהן והיה שס מצוי והוא ♦ 

 וי״א )3ע״ ד״י יותשין ארץ.גד שהיא גלעד, מיושבי שהית (וראיה
 ומיושבי תשאמבנימן וילמדנו מבנימן ואמו מגד (אביו ♦ <?בנימן

 הרואה(יהוא׳ וחמיה עידד בן עזריה וב״ד היה וירושלמי הגזית ^שכת
 ויחיאל, וצ״ד (ובש׳׳ק זכריה ויתזיאלבן ועובדיה תתקפ״ג) (ע״ל כנו

 ואהר< כ״ג ויהורם נביאים כולם ימלא בן ומיכיהו )כ״ד ג״א ע״ל ט״ם
 וי״ת מנביאים ד' קבלה תתקס״ב שנת מאחיה לו3ק והס יהוידע
 שאינו נראה ובפ״ינ ״ רצב״ג פנחם שהוא וי״א לאברבנאל מסיני
ש) פנחס  כתבו גלעד מתושבי התשבי אליהו י״ו א׳ מלניס ♦ (ע״
 מעשה על גלעד יבש אנשי ישראל שהרגו לפי א׳ ג׳ תעכית התו׳

 המיושבים אנשיסמן מעט כ״א גלעד ביבש נשאר ולא בגבעת פילגש
 מן אליהו ני גלעד מתושבי נק׳ לכך אספסוף עם היו והשאר •בעיר

 טרוטו מהר״י שמע כך ומצי• תושב(שרשים ששמה מעיר -התושביס
 יוסף בן משית הוה שהחיה ותינוק ״ ממלאין יצחק גהרר הר׳׳י משם

 (אליהולקתרות ד^ב) יוחסין רבה אלי׳ וסדר המקבל פ׳ (תיספהא
 טחשלים גא״י מדמו ובית בדמשק שלו (גת״כ נע״ח) ת השמט נדב
 בכותל ומקוק כותל.ם״ת3ו אליהו של ובה״כ צדקיהו מערת דרוס •לצד

שס) משית דאת עד שס לבא יכול אדם שאין  חיפוגשיפוע Tובע (
 (שם) שלו־גבמגאל אליהו(שם):יער של וגדולה יפה מערה ההר

 פה ע׳׳ג.ונהקכו ®״ש שנתחלל ואבירם דתן הס אליהו של •(הפריס
 בעמן לב יותר,אביר שהיה צפי הבעל נביאי לחלוק שבא ואדרס

 תכףל ק״ה על שמתו וחדריו הפרץ שמעון היה ואלו המחלוקות
 שהיו כתב נובלת.'חכמה פ״ אות ג״נ עיי׳ ♦ כ״ה ה׳ מעין

 מלקין היו אליהו גגי דהמיס דוספין (כתג ואביהו כדב גשמות
״ז ■ ׳־ * ׳. t שמן כמו

ה1^! מ  מלך מ^א ן5 שלמה גן רחבעס ״ תתקס״ד ב״א מת ל
 שב־ט על עד־תמקפ״א תהקם׳^ ב״א משנת שנה י׳׳ז

 ♦ 7י״ א' מלכים העמונית נעמה אמו (ושם שנה כ״ת וחי ׳♦הודה
 בשמת שגפלרספקות דע ♦ נדאיס ועדו ושמעי׳ כ״ג ־אחיחעז
 ירבעם^עד מתתלת״מלכרת ישראל מלכי שנות כשתחשוב •המלכים

 רח״א כתב (וגשי׳׳ץדי״טא׳ שכיס ר״ן או רמ״ט תמצא הושע לות4■
 ז׳ עד יהודה'^מדחבעס מלכי שנות ההיא משכה וכשהמנה ־ט״ס)

 ז• ן׳,7ר׳^שאדרל?א׳שניס תמצא וישראל הושע גלה שאז .לחזקיה
V׳♦ .׳ יהודה מלכי שנות עפ״י נמדס ישראל מלכי שנות רוב כי דע 

של השנה ובראש ג״ל. ממלכי א״ בסוףשנה ישראל מלך ימלוך לוכאשר

 שעגר למלך כהשגו.לשרס השלימו שלא אף רסת שנים גס .ללפעמיס
 ומלכים ׳י סי׳-יכ״בזקע״ו א׳ זהלב״כמלביס רש״י עיי' הבא ^מלך

ĵב (ופהדש״ץדי״ט 1 (צ׳׳^) גדן7ז ותמצא.דברי ס׳א ״ רע׳

.
בעלמא אסמכתות 00 עאאהרן בזאת אסמכמות־כתי^ת-ולך כי מר4

: עכ״ל ■ - ־ .......
שבטים י' על מלך אפחס משבט נבט ׳אתתיןס״ד5

 והוא מינה הוא נבש מ׳3 ( שמס כ״ב
 מיישג שם וביזדא״ג דק״א גמר^גחלק והוא ש״ק) ךצכדי5 ע36

 וב״ש רר׳יק :ועיי׳0מאפר« וגמו משבט:ברמן בכרי בן שכע שהרי
̂אי שקדם צ׳׳לי ועיי׳־ - )כ׳״כ רשע אומו ימים האריך האיוך קשה  ̂ולכ
 וסהפ׳לל ( מיא היה ועדו ־ ♦ • זע״ש דהבעס מלטת -לפני מה ?מן

ואאיא מ״ג} ג״א ע״ל א׳ ־מלכיפ אדיה והמיתן יד־המלך שתשיב
̂ל’זהו: •ועגלי המזבח ״ צ׳ •ג׳׳א ע״ל אשמו אשת;זנ־ומס משילוצי ^ 

 אממהכהן הנדאאממ,*׳היס שהושיב שקד יא5̂הנ ׳י תק^ג ״א3
m דיא מ׳ןפ %\ 1ו̂י אל tW סלה - -אמת ̂ן

ל ד׳ די״ג החאה־ פ׳ בירושלמי * מ״ג ליא ע^ל  הנחכקין ו
 . בירן כה? אחציה זה אל בבית יושב זקן אחד ונביא בערוך מובא ׳3

 גרשש בן יונתן זה אלא כו* מאיר יוסי ר׳ א״ל מאיר ר׳ דברי * אל
 תתקס״ת ב״א שנולד נראה יהוידעכ״ג ♦ בןמשהמ׳חזיתדט״וע״ב

: צ״ח ג״א ע״ל
̂  שנת ירושלים על עלה מצרים מלך pJSftC/ תתקס״ט ״א3

ה׳ דת אוצרות ולקת רהבעס למלכות י
: י׳א א׳ מלכים ( והמלך  יהוד^ מלך רחבעס בן אביה * תתקפ׳׳א ב״א מת רחבעם

 ברד״ר- ע״ו מלכים ועיי׳ תתקפ״א חש:ת שנים ג׳ מלך
סע״ז) מקוטעות ושנותיו • בזה מ״ש ובצ״ד  יין ועד^ כ״ג ע׳ריה (
 שאביה י״ג ׳3 בד״ה ירבעם עם הימים כל היה ומלחמה נביא

 אביש קראו י״א ב' וד״ה ׳3 ט׳׳ו א׳ ובמלכים * אלף ת״ק מישראל
 חיכיהו אמו ושס ׳3 י״ג ב׳ ובד״ה י אדשלוס גת מעכה אמו ושם
 שלין כינוי שס היה אבישלוס בת -מעכה כי י רש זכתב אוריאל בת
 בקבר רוחי בעיר (.קבורתו * אביו בחטאת וילך • הטעם ש ־וע
 גא״י^ קסמא בן יוסי ר׳ עיי׳ מערהיפייזין ואצל במערה חרס של

 ג״א עד תתקפ״ג ב״א חן שנה ח״א מלך יהודה מלך אביה בן אסא
̂מת ״ ז־ ל  וחנניה עודד בן ועזריה יהורס תתקפ׳יג ב׳׳א אביה ^

 ־״ תתקס״ב וע״ל ט״ו ב׳ ד״ה ועיי׳ ( נביא חנני בן ויהוא ג נ הרואה
 עודד גס ני פי״ והרד״ק * עודד בן עזריה ר״צ הכביח ערר .זהנבמזה.

א הנביא ^  0אדשלוס*(מלכי בת מעכה אמו ושס * ג^כעניןזה ה
אוריאן* גת מיכיהו אמו ושם י״ג ר״ס 0f1 )א ̂ ^ י ״

וישרן/ מגבירה אחו ויסר הישר י^ש י ״ ^
 קורא אדו ואס אביה אס אלא אסא אס היתה לא מפלצת

. מפ״י אחו ן
ת שכיס ב׳ ישראל מלך ירבעם גן נדב טעו  תתהפ״יו ב״א מן מקו

!L ‘רו, חשבו, שלפי אעה״י לירבעס 3 נ׳ זו שנה ונחשבה ־
א י י>' מלכים ' הרע ויעש צ׳יד) עיי' ( ג׳  ג יהוא ־ ״'

י : נביא
 ד ירבעם למלךמבזלו המיה יששכר לדת אחיה בן עשא2

• tc ולב^> <נדב נמנית זו ושנה המקפ״ו ב״׳א שנת למלכותו
 1̂ך ד״ לאלף ס' על שנים ג״ד ומלך ירגעס דת כל בעשא (הרג
n לרלאסא אמי ט׳׳ז סי׳ ׳3 בד״ה הא גזה מ״ש ד עיי^צ לאסא i 
f>t^y ׳03 תירצו כבי • לאסא ז״ץ מס הא הרמה את ויבן וגו׳iy 

 חטאת ככל הי־ע ויעש סט״ו מלכים ורלב״ג רד.ק ועיי׳ ז פי ־
; ט׳׳ז שס הנני בן רעה־יהוא עליו ירבעם.והתנבא

ע׳^ ל ודס״ז א״ די״ה ב״אתתקץ•(ש״ק שנסתלק א י ־*
 וצ״ע f אתק ממט קבל שאלישע י׳׳א )י' לאלף ג מ

 - 3והרע אחאב b לראות אליהו דלך י״ח י׳׳ז ח״ מלכי׳ המקרא לפשוט .•
שכיס י׳ * שנסתלק לומר אפשר ואיך בשחרון היה

 זמשס תתקצ׳״ג ב״א עד ממלחמה הארץ שקטה חסת לזלנות מתחלת
: בעשא עם מלחמה והלחה  תתקצ׳׳א ב״א שכת למלכותו ט״ו אסא לקראת יצא הכושי .רח1ד

 כזו אסיפה סי׳׳ד ב׳ ד״ה אסא לפני ויגוף אלפים אלף בחיל
: בכלכ״ד נמצא לא

•n / i l שמלך הכתוב לאסאואחר ך״ו ט' שכת ישראל מלך בעשא גן 
לא^ ך״ז המיתו זמרי •כי מקוטעות היינו שנים ב׳ נתרצה

• י : הנני ן3 יהוא נביא ט״ז (חלגיס
 שפת לאסא למלכותו ב׳ אדונו את הרג אלה של עבד ̂מרי

• י׳ ג״א בעשא דת כל והרג בהרצה ימים ז׳ ומלך י׳ ג״א
פיםרי1̂ ל היי שנה י״ב מלך ש״ק) אפרים משבט היה דעתי (

 (מלכיס זיחרי את עתרי וישרוף והמליצו צישרחל צבא שר
 ט׳ז א״ מלטם ל׳שילקט היה (והמחלוקות העם ויהלק סט״ו) ־א׳

 זמן עמרי אחר וחצי להמליכו גינת בן תבני אחר ההלי ס״ע) שס3‘
 מלך •ג״א^ד שהיא לאסא ל״א ובשנת ♦ י׳ ג״א מקוטעות שרם מ:׳

 וה׳ לאסא ״ה5̂ עד שלימה מלכות שנים ז״ עוד ישראל על עמרי
 היו חצי גי שלימה מלכות היה זימרי אחר שאלך ראשמיס׳ ׳שניט

 מלכים רס״י עיי׳ שמרון גנה ל לאלף ך׳ ובשנת ׳ ׳־׳י אהר^זגר
• סט׳יז א׳

^JT T T n שצ״ח נ״ה 5ע׳״ שכה ק״ל והי ט״ו ג״א מאלישע ל5ץ r 
̂חו תתק״ץ ב״א ע״ל ג׳ דס׳׳ז ש״ק עיי׳ ט״ו ג״א שנסתלק י״א אל

: (ע״׳ל־י״ד) עמרי ’י’שמרו(לג׳ נבכה ך״ •ג״׳א -__  ויקת ישראל מלך לאסא ל״ה כ״א ג״׳א מלך בןיעמרי אחאב
 לפניו אשר מכל הרע ויעש לאשה צידון מלך ת3 איזגל

א.) א< די״יד (מש״״ק שנה ך״׳ב זמלך )סט״ז א׳ (מלטס ונמע נ׳׳
ברמות

L ■אליהויי



m חדוחת סדרm הדודות כדר. m■ לב
 ב' נמסגפזמרון(מלניס ע* לו (והיו ♦ נמלהמה ;לעד נדמות

 הנדא• עונדה * א׳ לצ״ע קהלת רגה ניזרעאל ברם וע׳ )י״
 עונדה סנר נראש רל״ק כמ״ש ואהבל 3אקא ימי7 שהיה אחז״ל

 המוזכר לאליהו ̂זשימש עונדה הוא עוכדיה הכר על3 זה א״כעונדה
 קגרו עובדיה ימלא בן ומכיהו ואליהו ♦ (צ״ד) י״ה א׳ מלכים
 *P(הנביא עינדיה בנה א׳ גה"כ ג׳ באשור מ״נ כתג נתלאף בעיר
 אקורי דקמצלי הוה׳בגרא (אהאב יא3הנ נהוס וא׳ אמיתי גן יזנה

 רשיות ב׳ בחרדך 1עןח אתה עדיין קיימת בר כח אליהו וא״ל ה״׳כ3
 ;אונים בב' ונתקן ;׳׳ג ( אליהו הרט וכאן לאליהו רודף היה ואז־
 או הונא רנ3 אתאי ברג אהאי 3ר אי אני. גאון(ומכוכק אחא רב

 בהם משבתא אסאי נרב )רס׳׳ז רס״ג ד״א ע״ל אגוה בר דרבה בריה
 באותיומ אברסס בר׳ נתקן א״ב ואותיות אהאב מן א״ת נתקן
̂  Mh « MW «Lמשורש חאג1ז השכר) שוף (שס איזאב נכש שהיה דאגרהס א״ב f it \

כו׳  מלך ליואש י׳ שנת זבש״עכי ̂;
 חוה אהר שנים ׳f שהוא ^שראל
 אלישע חת יהודה מלך •יואש
 אחר שנה ש״א אלישע היה ־וא״כ
 תכריה יהוילע וא"כ אליהו סילק

עכ״ל אלישע קודם מתו בנו

 שנתצ׳׳הליצירהוא׳׳כחיאלישע אשתקראסתגל^לסגאיזנלגסן • תתע״א. ב״א ע״ל ואביהו נדב
 אליהו שילק אחר שנה ג״א '^ שהרגה(ג״כ" על כנחש שהוא אליהו אחר שרדכה כזבי גלגול איזגל
̂ז ל ד״ה ♦ ך״ב ג״א שנת למלכותו לט״ ברגליו תלת אשא ע״

« ,/ * ^ מיי ט פ ש ו ה  ויעש ד לאלף ד כ שנים ןל״ה3 יהידה מלך אשא בן י
 שנים כ״ה ומלך )כ״ב א* מלכים ( ה׳ בעיני הישר

 בחייו(רש״ימלכים שנים ל מלך בנו שיהורס לכי כ״ג רק נמנו ולא
 שמת ויכלו אחריו יהורם שמלך שנים ח״ עס ונכלליס ע׳א) ת׳ ב״

̂הושכע הכתוב ואמר מ״ז שנת יהושכע מלכות ־  והס לאחאב ד׳ מלך ש
̂גיס ל  את״ז מלך לא ואשא ל״חלאשא מלך אהאב שהרי מקוטעות •

 דקס״ו ביוחסין עשע״ז שניס ת״א היו מלכותו ימי כי ל׳ש רק
 יהואקז ך״בנ״א) א׳ מלכים וברש״י לח׳ (מלכים וביש״יורד״ק

 אסף מבני זכריה בן ויחזאל מיניה ועובדיה • חנני בן ויהוא נ׳״ג
 מיאיס דודו בן ואלעזר עובדיה) בן ושע״ז ל די״ז בש״ק (וט״ם

 ך״ז ל׳א שכת ן׳ז ל ד״ה יהודה בערי ללמד שלח למלכותו ל זשכה
 ין) ט א׳ מלכים י״גלאהאנ(ילקוט ל׳׳ו כ״א שנת נשמרו! גדול רענ

ע ל  *מתי היה שומרנו רעב הכתוניסו לסדר ומתצה שנים ג׳ ט (
 מלטס עיי׳ אחאב מות שרם?חר שכי נערך שהיה אקאנ נן יהורם

 אחאב׳או משליזן מיהו;שכלכלו (העזרגיסישל ♦ מ״כ) ע״ל ו׳ ל
 כשהרי• בפנחס שכגעו שמעון שנע אנשי הס יהושכע

.נת ועתה \ ג ־נשמת בו ונכנס נשמתג׳ דכרה מוהר ואי׳
מלטס מתיה להניא שמואל מי הס f>׳׳ א׳ אליו(ג״נ)

 ישראל על כ כ אכזרי יהיה שלא לו והראה חמש עורבים י״א תתע״א
 מעכיןגני־התעיובות וי״א יכלכלהו העורבי׳אסריסעל־בניהס שהרי

̂ו אפ שהעיר ערב קולך חלשקכי והחשובים האצילים  דוחסדזלכלכ
 מלשון סוהרים או

 ענני ענני שאמר
דת־האל היאל

 והתיז )כהניס מתלמידים היו לס״ע זה והיה השמים בסערת
הקונטרס כפי׳ לדחוק א״צ כתט אחאב בן לאחזיה ל שנה כי״ז

/ שכת והיא בכורים אונל אלישע וכי דה״פ : מ
בכורים ואין הת: בשומרון דהא

 'חיים שנות ונתב כו׳ זוטא אליהו בסדר וכ״ה לחומה נאכליןחוץ
 כהן לאו אל'שע והא לה״ק ה״ל צפרש״י לתו׳ דקשה ע״ד דר״ג הגא
 גד״ש שאחר ומה כהן דה'ה י״ל ♦ כך זוטא באלי׳ הקשה מדלא הוא

 דאלישע י״ל א״נ (ר^ל אלישע של אביו שפע זה חין גד מעי שלט
 חוץ והיה בשומרון שהיה רק בכורים לאכול לו ̂מותר וסיס כהן היה

 ומ״ז ג׳א שכת וסליק־אליהו סע״ג די״א יוחסין וק^׳ל^כתב לחומה
 מאליהו אלישע קבל ואז אחאב בן יהורם מלך שאז ליהושפע י״ח

ל״ז מת אלישע כי בס״ ונראה
 שבא נראה ובד״ס (הגה״ה)

 בן ליהורם מאליהו חנהוג
 לג״ע וס״א לג״א קרוב יהישסט

 אביו יהושפט ני נסתלק כבר אבל
♦ לאלישע גאו אחאב בן ויהורם
 בן מלכות בתחלת ני ובס״ע

׳r אליהו מכתוב נא יהושפט
: שנגנז) אחר שנים

שהיא יהודה מלך יואש למלכות1

ויוחס « ח p p j !;j׳ •*־׳׳«״ ׳• י» 1
 היא ליהושפט ז י׳ מלך אחאב בן ואחזיה א ך ג״א מת יהודה מלך
 מ״ ני יאימן לא מ״ג וצ״ל ח״ז הוא שט״ס מ״ש ^(והנה מ״א שנת

ס יזדמן איך מ״ז כתבו בש״ק יותסין,וג״פ3  אף * מקומות בה׳ ^׳
 ליהושלל! י״ח אלישע שקיבל לס״ע כי דברי.צ״ד שצדקו נראה כי

קיבל ד׳ לאלף מ״ב שנת א״כ מ״ב הוי למלכו וי׳׳ח כ״ד ;״א שנמלך
.*.*, .Li____________ _______ .//______1 /# / ^ , י י

̂ח שנת אתיו מלמת־זהורס להיות.תחלת ראוי היה ?ונמ״שלימות  י׳
 א״כ כ״ב מלן ואחאב מלךיהושקת לאחאב ד׳ שבשנת מפני ליהישפט

ם’י״ה עוד מלכות־יהושפס תחלת שהוא ד׳ שכת אחר אתאב מלך ^ 
̂ז שנת לא ליהושפט י״ת שכת אקאב עלו׳ימי1<חצא  שנים שד׳ ועוד י

 U אלא איכס ישראל מלכי ואצל • * כנ״ל מקוטעץ ׳<ה© אחאג ;ןל
 במקצת הכתוב דך7אךש ליהושפט שנמי״ט כלוימיאחאג אשרלצ׳׳ז

̂הסדות ̂ציס למנותס :םשניס ̂ימקצ״דועיי׳רש״וי תמימות * ל  ע״
(צ״ד) נ״א מלכיסא׳כ"ב?ו ׳ ׳

ן ענ ש לי * i שפט ? j p מ■
 ־״ ת־ג א ג בבשן * ׳ ■ ״ .*'•

 לדעמ א׳ לי״ב
̂כיקצל  f תאק שנת מאליהו 'אתר

א’ שנ ^יי ^  וכתב מ׳׳ז ג״א ^.
 י״ח בשנת פי״ע ס״ע
בל ̂י̂״ ̂זה מאליי.( אלישע לוהז

 והיה סע״ב ^יאסיולי״א ייו
ביוחסין הוא ̂ימ״ס

 גזרות דייני ב״ פ״ דשי׳ (הגה״ה)
 אזסל אלישע ־וכי סע״ב דק״ה
 כהן היה לא ־אלישע ^יה בכורי

 דגד״ד^א׳ה׳י׳״אוגניגדשמבו
 ס̂̂>7 דברים אלו תק׳ בבשן

 דרשו בשן ירעו ז׳) דנתיב(מיכה
 דכתיב מבשן הגא אלישע זה בשן

 אליש״ פה וכתינהיש בבשן ושפע
ולא היה מגד שפט הרי שפט בן

 דשמא וי״ל שס כהן(וחהרי׳׳ע ׳ י אליהו עלה ואז עכי״ל מ״ז מ״ש
היו ►מערת'

 לנביאים ה׳ קבלה מאליהו קבל אלישע ״ ׳ מתוגוה מלמידיסנ(:שס <׳
̂היה • נאל3מסעי'.לאבר ,די״ע.  יהודע הנריהבן אמיתי בן יונה וב׳

 ב׳ השמיס-(מלכיס בסער עלה הנביא אליהו * ל׳ג זיהגשע .כביאיס
( י  נפלאתזיה ואז אחאב בן לאקי׳ שכה׳ג׳ אלישע ׳לשקבל6ןזה5גשנ ג

jP 0 3 u n vy ̂ בימות תהקץ).(בס״ע ב״א (וע״ל ךי׳ב) א׳ (מלכים 
̂ןיח‘ . : : א׳ י״ח ש״ק יסתר ותכף אליהו יגלה המ

 כי • אהזיה אחיו מות אחר ישראל על מלך !ן׳אהאב
מלכיצדב׳ ־אחיו יהורם מלך ־לפיכך ק לאתןיה יהיה ״לא

נ ומלך י״תליהושפע מ״ג * ׳3 ט׳) ב* ^(מלטם שנים י'
 החשבונות כדילכוזן מ״ג לשנת יהורם מלכות תחלה והצגנו וכתב

 ־ששנה אני אומר 3^'לשנו; רק ליהושפט י״ה שנת וגיע שלא אף
 ומ״ש י״גוליהושפט ומקצתה ליהישפט מקצתהני״ס יסורס של וראשונה
 אחאכ בן מלך'יורם ייהושפט כן ליהורם ׳3 א׳.),בשנה ׳3;(מלכיש

 יהושפע בן ־ליסודם '3 שנת עד אחיו אתזיס שיהיה יתכן שלא׳ אעפ׳״י
 שנים ׳3 רק מלך ולא ליסושפט י״ז מלך מגואדשאחזיה שכגר ־מפט
̂ל ס * כנ׳  מ ליהורם ל שנת א״כ סלךלזהשכיס מסאר:דהושפט ג

מיי 0שמלויהמ* הרד״ק סירץ בנר לא<זז̂י ע׳. ־■יהושפעהיא.שגת
אבין



w הדורות סדר הדורות סדר י»
 ס״ע שס3 א״ חלכים סוף ילקע ועיי׳ ס״ע וג״פ שכלם *f אני!
 ש״ת 3וכת * ע״ל נימיו נניא הוה שיונה י״א • נע״א תירז /3<רל
 רשעי׳ ו׳ צדקים שוכעים מיוסף!׳ שיצאו 3ויש ׳9 נמ״ר וז׳׳ש א׳ י״ק

 עדו של אמו השונמית 4אניש אקותסשל ד׳) נ׳ (מלניס שונמית
/ הר״א הנביא נ  היה ♦ דתנקוק מ״ש סותר זה ואין • ונרש״י פ

 ונתן תתקס״ד) (ע״לנ״א דאכלואריה (ע׳ילג״ארנ׳^ד) ננה
rS קצ״נ נ״א ע״ל קדושים ה׳ ראשון נרך זרע תבקוק את איזר בן 

 יתירה תאומה שונמית תתע״א) ח ב׳ ע״ל היתה חוה של (וגלגול
 * רנ״ד ג״א ע״ז! חנקוק בנה עובדיה אשת * ג״נ • הבל של

 דיוקרת יוסי רבי תיקונו 7ך״ ב* ב׳ מלכים לוגים שגירה אלישע
 ״ מחלת בת ואגרת וניכית בלעם בלק נחות ג׳ הם דובים ו̂ב * ע״ש
 ) תנ״ח ב״א (ע״ל דבלק קרנלות מ״ב בזכות נתבקעז ילדים ומ״ב
 אחאב בן יהורם בימי שהיה נראה הכתובים סדר לפי שימרון רעב

 שנית ז' א״ מלניס סוף ובילקט ו׳ ב׳ מלכים עיי׳ ל״ד) ג״א (ע״ל
 השלישי הוא האופים שר • בשמרון אהאב בן יהורם בימי רעב היה

 גסי; היו הדור )ז׳ ׳3 מלכים ( חלישע בדבר וימת בשער שנרמס
 וארובות שס ונאמר בשמים ארובות עושה ה׳ הנה כאן נאמר מבול

 עוונות ומזכיר קעגוריא למדו כי היה חעא • כפתקן השמים
 חלומו כי נתלה האופים שר כן כמו בדלעורי׳ חפץ הקב״ה ואין ישראל
 סאה בישועתן ראה עתה תלייה לו פתר לכן ישראל על רעה מבשר
 ישראל של רעה מעינו סר לא אחרת בפעם גס נרמז בשקל סולת
 כדאית' מעוכן עסת וקראו ונתמעך הרבה אוכלסין שראה בענין

 * ע״ש השליש נתגלגל דיוקרתבו יוסי דר' חמריה ♦ ג״ג • בפסחים
 ותלמי ששי אהימן בניו וג׳ עגק והם מצורעים ד׳ הם בניו וג׳ גקזי

: ע״ש אחר באלישע ונתגלגל גי״נ  מת מ״ג ג״א ע״ל מ״ז ג״א ממנו קבל ואלישע נסתלק אליהו
* שנה ל״ב בן יהודה מלך יהושפע ן3 יהורם • יהושפע

) ב' (מלכים שכיס ק׳ מלך  ?והנתוסאומר * מ״ז ג״ת משנת ח'
 ג״א שהיא ליהושפט י״ח משנת ר״ל ישראל מלך ליורם ה׳ שנה שהיא
 ליורם וה׳ • יב׳יז'3 מלטס ומ״ש יפה bעולי ונות3החש כל והיו מ׳׳ב

 ורש׳׳י רד״ק תירצו ר•3כ יהודה מלך ויהושפע ישראל מלך 3אחא ן3
 אלי/ גלעד ברמות להרוג יהושפט על שנגזר ה׳ לשנה ס״ע עפ״י
 שלאחר ק׳ ובסיי א׳ םי׳3 פי' ורלב״ג • שנים ז׳ שזעק בשביל לו שתלה

 בהנהגות עמו משתתף יהושפט היה ישראל מלך יהושפט שהתחתן
 ויעש ״ ' אחאב גת עתליה ואשתו ♦ )צ״ד ( ישראל מלכות
 צדיק היה ומתהלה ♦ נביא אליהו כ״ג היה יהוידע • הרע.

 קבל ה׳'מ3ב יואש שהרגו ונביא כ״ג זכריה * סע״ב די״א הוריות
 (ע״ל אתרים לדעת א' די״ב יותסין עיי׳ מ״ז שנת יהוידע מאביו

: ס״ז
א ם ל׳ ר ו ה  זיהו2מ מגמיב אליו ויבא כלאחיו הרג יהודה מלך י

 ג׳׳א כשנת קרוב ) נ״א ב׳ וד״ה ה' ב׳ (מלכיס
 שנים ז׳ המכתוב בא פי׳׳ז לם׳״ע אבל * יוהסץ ליצירה ס״א
 לאלף נ' שכת והיא ת׳ י״ה ש״ק מ״ג) ג״א (ע״ל שנו.נז אחר

 ד״ה נ מעיו שיצאו רעים בהלאיס מת ח' ושנה למלכותו וג׳ ׳1
: כ״א ׳3

ה נ״ה ו:׳״'א י ז ח  (עיי׳ כ״נ^סנס בן יהודה מלך יהורם בן א
ע) בשס א׳ מלכים סוף ילקט  ליורם י׳׳ב ס״

p ב׳ (מלכים ישראל מלך עמרי בת עתליה אמו ̂ אחאב ( ט'  ק׳
 נאמר * לאשה לו היתה אחאב כת אכין יהורם כי אמר ולמעלה

 צי בו ומכל כבנים ברם בכי כי עמדי בת ואמר היתה אחאב בת כי
 להם חתן ג"כ הוא אהאב בית חתן בן היה והוא אקאג בית חתן הוא
 ויעש שנה וימלוך ♦ מכ׳׳י עמהס קורבתו היתה התון ע״י כי ר'^

 ליור' ה' מלך אכיו שיהורס אעפ״י הגה׳׳ה נחשי ן3 יהוא ויחיתיהו הרע
 רלב״ג תי' שרם ג י" בהבורס יעלה אשר שכיס ת' ומלך אהאב כן

 בן ליורס י׳״א ט׳ בסי' ומ״ש לו מנאה לא לכן שלתה לא י״ג ששנת
כ אתזיה מלך ׳אהאב ל'  יורם של ה׳ ליורם 3י״ היה שלפהות צ׳׳ל ו

ח ככר יהודה מלך יהורם מלך של והי  א^יה^^שנה שמלך רש״י תי
א '3 בד׳־׳ה כמ״ש רעים בתחלואים נוגף שהיה אביו צחיי א׳  • ל׳

 ■לא יהורם אביו ימי וכל במלכו א^יה מ״ב בן כ״ב ׳3 בד׳׳ה ומ״ש
 גמל בנו אקזיה יהי׳ ולפ״׳ז ק׳ סי״ במלכים למ׳׳ש שנא מ׳ רין איו

 ספי׳!ז ס׳׳ע כשם ט׳ '3 מלכים רש״י הירן ככר שני^ ב' מאביו
 ורד״ק י׳׳ט ב' מלכים רש״י ועיי' ̂ בע״א תירצו ורלב׳׳ג והרד״ק
ת ובש״ק ♦ סע׳׳ז כ'׳כ נביא ואלישע כ״ג יהושפט ' ורלב״׳ג  ד׳׳

 הנער הנער וילך * ע"ז0 דוחת עשרה הרי • כ״ג יהושגג כתב
 • : אלישע תלמגד אמיתי בן יונה ).היה ט׳ ב׳ מלכים (וזנביא ־

א ו ן י שנס כ״ק• נשזמרין ישראל• נח».מלך בן> (יהושפט כן ק

 ולאתזייד׳ כימו ולכל אתיו ע״ עס אחאב בן ליהורם והרג נ״ה ג״א אשנת
 אתזיהו אתי את מצא )י' ׳3 (מלכים איש מ״ב ואחיו יהודה מלך

 היה בימיו * )ו״ב ב׳ בד״ה וכ״ה אחזיהו אחי בכי ר״ל (
עיי׳ למלך ומשהו יהוא של רבו אמיתי בן הנביא יונה ל• חלכיס (

 היפה• שהצרפית זבפר׳׳א ־ אצישע בחצות ורד״׳ק) וצ״ד ק׳
 ובמ״ * מ״מ ע״ש ויקהל ס״פ ובזוהר ויחי ח״ר יונה של אאו

 מאשר יונה של אמו ויהי פ׳ ובב״ר חת לא הצרפית שבן נראה קהלה
 ק״ף מן יותר חי יונה יגס״ע גויה היתה אמו וי״א מזבולן ואביו
* פ״ט ר״ה במסכת ♦ לרגל עולה היתה יונה של ואשתו ♦ שנה
 כ״א ג״א ע״ל באשור בה״כ בנה‘ * וצ״ל-בעירבין ט״ס ב׳ י״ח ש״ק

 I ע״ל. ( נ״ה שנת מאלישע קבל )ב' די״א יוחסין ויונה .( יהוידע
^) ע״ו) צ׳  א״ די״ת ש״ק שנה ק״ל וחי ט״ו מקנל די״ב ויוחסץ (

: צ״ח ע״ל
ה ג״אנ״ו י ל ת  ו׳ מלכה יהושפט בן יהורס אשת אהאב בת ע

 חשכת בהג״הסע״ז) (עיי׳ מקוטעים שנים
 כל הרגה אחזיה מלך בנה מות ואחר * ונהרגה א ס עד ו נ
ט״ס) (ובצ״ד יהושבע שנה בן אח־דה בן יואש רק ב״ד מלונה זרע
 (מלכים שניס ו׳ ויסתירו אותו גנבה יהוידע אשת יהורס מלך בת
 ילר־ע בתאיס הגשמים ובימות בה״ח בעליית החמה בימות ) י״א נ׳

 ש׳׳ק כתב * נביא ואלישע התנה יהוידע היה כ״ג • שה״ט י״ב שם
 שבבניו קטן שהיותר צוה המלך שדוד היהודי פילון בס׳ ראיתי ב׳ די״ת

 6קיימ זרע בלי זרעו או הוא ימות ואס • שלמה שהי׳ ימלוך
 ככראם השר אחי נקראים ואלו נתן שהיה ממנו גדול זרע תחתיו ימלוך

 הית נתן זרע ואהזיה יהושפט עד ההיא העת ומן ) 7 א׳ (מלכים
 היו )׳כ ג״א ע״ל ( יהורם שהרג האנשים וכן השרים אחי נקרא
 מזרע נשאר לבדו ויהורם ; נ״א סי׳ ב׳ בד״ה כנראה נתן זרע

 L ה51המ,ן, זרע כל להמית עתליה השתדלה נהרג וכאשר שלמה
 ראשוי היה והוא אליואליקוס ג״כ הנקרא יואש ונשאר השרים ■אחי

י : עכ״ל בכו כתן זרע ולשארית חך לזרע
ש א ו ה  ס״א ג״א משנת ♦ שנה ח׳ יהודה על מלך אחזיה בן י

 יו זכריה * כ״ג ופדיה יהוידע שנים ז' בן• ק״א עד
 נותר הוא יואש הוא אחימלך בן אביתר • ק׳ ונגיאע״.ל כהן יהדדע

 M אביתר נשתייר לא אלמלא חז״ל וז״ש דוד מזרע נותר והוא מטב
^ בן לנייהו הרגו אשר צבא שר יואב )ג״נ ( חד מזרע נשתייר הוי  י

 יהוידע רצה כי הכהן יהוידע שהמליכו ביואש נתגלגל שלמה בימי
 חזר אח״כ כי נתקן לא ועכ״ז ליואב בנו בנייהו שהרג מה לתקן
 ואעל׳ך שלמה בימי שהרגו בנייהו גלגל שהוא לזכריהו והרג יואש

 תניא הקב״״ה ואין סנהדרין ראש כמעט היה יואב עכ׳׳ז הרגו שבדין
 בזכרי׳ נתגלגל לכן עון אותו לנקות בנייהו והוצרך לצדיקים תקלה
 מעץ חס״ל ב״ש בא״ת בש׳ '3• ונתחלף יואב גלגול שהוא יואש והרגו

 והנה נהנים שניהם וזכריה ובניהו נע״ח בס' ומסיים כ״ה נר^ ה׳
 אתם לחה באמרו ישראל את וגידף חירף שנהרג קודם זכריהו

 נענש עכ״ז כדין שהוא אעפ״י ה בד כנזכר ה׳ מצות את עוברים
 טוב שימליצו רק רוצה הקב״ה שאין רחבעס בן וvגאביר חז״ל כמ״ש

 שמעי׳ צדיקים בל.רוחו ונחלקה אח׳׳כ שנתגלגל נענש לכן ישראל ,על '
 של/ נפשו אב״ד ואגטליון זכריהו של רוחו כשיא שמעי׳ ואבטליון

 ׳ שקירן> מה דוגמת אתרים באלהיס תחלה ונדבקו צדק גרי שהם זכריהו
 יוא^ גלגול היה עממים גני ליזלן שאמר כהן אותו ואפשר ישראל

מדאי׳ אלי׳ ב״ר נפשו קורדווארי׳ ב״רמשה נתגלגל רוקו כו׳ואח״כ
: עכ״ל זא״ז אהבו לנן

ה י ר כ  ח״ה (ש״ק ס״ז ג״א שנת מאביו קבל יהוידע בן כ״ג ז
 די״ב ויוחסין וצ״ר ) הוא ט״ס פ״ז כתב ב' ובדס״ז '3

 של רבו שאלישע אעפ״י וצי׳ח מ״ז וע״ל ע' שנת שקבל לדעתו כמב
 בזוהר ־• עכ״ל י״א מקבל והוא קודס יהוידעחת אולי צ״ח מת אביו

 P תורת ולמדו נתגיירו יונה בספינת שהיו שהאנשים •פקודי
 ציטן נקרא היה יונה שהחזיק הדג • סא״ר ב״י משית הוא הצרפית

 כ<ןן גיןממ השכינה שרתה לכן שרה בסוד הצרכית * ש״קצ״בב׳
 יוכס ובנה .'♦בעיסה חצוויה ברכה הי׳ חייה היתה ששרה זמן כל

 ט בעקדה נסתכן ויצחק בת שהיתה דנוקבא מסטרא יצחק מניצוז
 :ג״נ ״ הדגה במעי יונה נסתכן לכן דכוקבא מקטרא הבאים כל כן

 אמיתי בן יוגה קבר גא״י כתב ♦ היהה מי גלגול תתע״א ב׳׳א ע״ל
 שבזכותו וחסדים ופירות גינות והרבה עכוס בית נבנה ועליו בנה בכפר
 יעקב רבינו קבר ההר ובתחיות כיפות ב' ועליו הפירות גחלן

 ■ קבורים בציפורי בנימן חקעוה ס״פ3ו ♦ אנעזר ר׳ ובנו הקדוש
 בראש אלו וקברים אמיתי בן ויונה סבתל חייא ור׳ הקדוש רבינו

: ר ה ה
יתאחז
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P9 שמלך שרס נ״ג תוד מלעיס המתרים ושל שנים י׳״ד רק לו
 דעירכין;ובל״ד 3ופ״ וה״קדע׳ש דומא שמ׳״ק מפני עוזיהוטעאו

 ע״כ שנים ת״י ראשון נית רז״ל מכו דזנחיס בתרא פ׳3ו ט״ס)
 שנות ע״פ תמצא שכיס ט״ו נחסר לא אס סי״ד ב׳ מלכים כרש״י

 כי ואמר עליו השיג והרד״ק • שכיס תכ״ח הכית שעמד המלכים
 משנת חנית נכין מתקלת תמנה אס הכית נימי תמצא השנונות ב׳
 תמצא נ״נ עליו ליהוקסשנא ג׳ עד )תתקכ״ח נ״א (שהיה לשלמה ר*

 תמצא לצדקיהו וכלי״א מכל המת שתרנ עד תמנה ו<)ס ת״י,שניצז
 קלוב קנלתו נס׳־ והראנ״״ד יצחק ודון רלנ׳״ג חשנן וכן • מכ״ט
 ל הס ורד״ק רש״׳י נין הנית נימי שההפרש מאחר א״״ק שנה לת״ל
 נשארו מ״׳מ שנים ע״ו רק אמציה משנות חיסר שלא רש״י אנל שכה

אלו ת״י קשנון שלפי עלת״יונראה יתר שנים עודה׳ לדעתו אפילו
^ י' , . _ ____________ ד ל ♦ שכיס נ' ניהושפע א׳ שכה נאניה דהיינו המקוטעות שנים ה' מנכים ו

/ וצלקיהו היהנמא ישעיה של אמו אמוז * מאלי?ן«^^ביהורסא״שנהוע״לנ״'אתמ״ת) ולאנרמאל כ
: ק"מ ג״א ע״ל אמציה המלך של אחיו היה

ש ק״״א ׳״א4̂ א ו ה :̂א י״נ יוחסין ק״א מת יהודה מלך אתזיה נן י

•THSIH ״א4 שנת ישראל על מלך נןיהוא /  (מלכים י״זשניס פ
 רק והס יהודה ליהואשמלך כ״ג י״גונש*קגך׳ס) נ״

 לא ליהואש שך״ג אע״פ צ׳׳ד עיי' • צ׳׳ח שנת ויכלו שלימות ט״ו
̂״ד יכלה  ומקצתה ך״גליהואש מקצתה יהואתז של ראשונה שנה יי״ל עדפ
̂נ ̂ז מפ״ג יהואקז ומלך לו ד׳  והס ו ט רק שלימות היו לא שציס י
 רנות מנוכות יסורו ונזה ♦ יהואש מלכות מתחלה מס׳׳א שלימות ל״ז

 I ליד למלכותו כ״ג ה״ נית חמק המלך יהואש ♦ צ*ת ע״ל
 5 {ע שנה על נאפי?י לנלתי פי״ת ס^ע שלמה משננאו קכ״השכיס

 ה וקנ ת תתקל א נ היה נניינו התחלת גי ♦ צ״ד עג״ל ש״ג
, , . ״ ל׳י* הוי

 מקנל די^א') (יוחסין ךאונן משנט נארי נן ytSHTI ^אצ׳
 6ירנע אק^^קיה יותס מ^עחיה י׳׳נהתננא

 שיןימ^אנרי' כתג עורמנ״ס ישעי׳ קודס זצניאתו יואש «ז
 . ולאנרמאל ל׳ג וצלקיהו • ישעיה אני אמת ינ״ד

f ל שכמ ״ מסיני וך׳ לנניאיס ו״ קנלה שפע «
ניוקאיל נ נדי גי הוא וטעות צ״ד עג״ל אלישע מות הודם מכים %

 שהושע אצלם שקנלה נסלוגקי סדור מזקני קנלתי ש״ק <תנ
 שהירלהיה ולפי י נא שיקנרוהו מותו לפפי וצוה מנל מת הנניא
 האסן ויקשרו מותו אחר תכף תוךהאחן שישימהו צוה מסוכן אמך

 תהיה שם הגמל שינוח וגמקוס מאיליו לו שילך וינחהו הגמל על
 העליון עליל עד ומוקש כזה שוס נלי הלך והגמל עשו וכן יןטרתן

 נחרון שהיה המכתונ וע^פ ישראל של חייס נתי במקוס צפת הוא
ת ובצפת • על׳ל ננכול שס ויקנרו היהודים הכירוהו  הת^ס נני

 י נאר נן ראונן מצוץ ,הי® • גא׳׳י נארי ואניו הושע נקנר עערה
 V 0 נו נתשונה פפחת את הקנ״ם א״ל הנור אל ראונן וישב <נתינ

ס נת גומר דהושע זנונים אשת ♦ ראונן נארי.אותיות נן היק מני
̂*ל עמיס התננא ועליה ירגעס אשת ̂א
השילוט מאחיה לדרוש שהלכה מקראי ומראה איזכל כמו נעלה את
 להורי״ להמיא, הני דקאמר והקנ׳־ה ולת'ננה1«י

 ורחב תמר ניצוץ והיא • תהנה זעתההיא ירנעס אשת מעיקרא
 עאדין שהכל דנלוס נת גומר ואחז׳׳ל לזנונים הרה והיא כתינ ־זנתמר
 מנפני ואונן ער דשץ ש־ר\ו נתמר היה רן מאד היא יפה כי נה זדשיו
 מג׳ זנומם אשת נקראת לכן היתה ונהr רתג גם מנחוץ וזורה

• : ג״נ ״ זטנים > ״
ש א ד  n שנים ט׳׳ז צ״ח ג״א שנת ישראל על מלך יהואחז ן3 י

 מלך שיהואתז הפסוקים השמן ולפי יהודה מלך ליהואש
 יהואאז מלכות שסוף יחויע שנים ומלךי״ז יהודה מלך ליהואש כ״ג

 יהודה מלך ליהואש מ״ נשכת יהיה ישראל על יואש מלכות נתהלת
ע דש״י(מלטס וכתג ליואש ל׳׳ז אומר והכתונ ל״ט לפתות או ר נ

( /  ה אמת וינועו ג״פפ׳ יקראו תי״ ורד״ק מתקן לו מצאתי ולא צדדים מב׳ מוכחש זה מקרא י
 עד ישעי׳ הושע נ״ג יואל , ישראל מלכי אצל כי ול״נ שנים נ״ יהואחז ־ אניו נקיי יואש שמ^ך

ע״לפ״ג) תמימות לשנים החסידות גסשניס )3 י״ח ש״ק ק;״ע רש״י וכ״כ ( ם • ׳
1 #  U !  -  I I  . # / i  I M V j y \ f

p 1־ p
אלישע

p״p צ״ד נשם שס מ״ש תאקס״ד נ״א ך״ג(ע״ל 
 יואשמלך למלכות ל׳׳ז שנת מת סע״נ די״א יותסץ 3כת ““

 אליהו סילק אתר חי וא״נ ליצירה צ״ח ג״א שהוא יהודה
̂שכה  הזא מראלמ גא״י כתנ שצ״ע) מה מ״ג ג״א עכ^ל(ע״ל יל״א

 מת ההיא נשנה .״הנניא אלשע קנו במערה ההר ראש על גדול מגמל
 ילמדכוf ד׳ דרי׳׳ד שא (ילקט שנה ק״ל נן עלמילו כ״ג יהוידע;

כ׳׳ה ט״ז ע״ל שם יוחסין
m ק א •ג 3 T נהרג המלך וחמן ודיין ונניא כ״ג יהוימג ק 

f[ איכה מ׳ ( וי״נ נשנת ס' נמקדש y ( ק״ שנת
 נהרג השנה ולתקואת למלכותו ל״ע יהודה מלך <זלך.יהואש נמצויז
 ג״ל(ואי׳ ג׳ ל״ה מלטס נקמרה כקנר ולא מעמו על להצנדיו המלך
 יואשעדצדקיהז מן מ״נשש תוסס דמו והיה נ׳ דצ״ג קהלת נרבה

 כחצג שתים הר נשפוע (קנלרתו ♦ רל״עשנה רק ^א^ראההוי
̂וקד f מלכי מ3שנק ציון מן רתוק ואיט גא״י נאק מי t• אנן הוא 

!®he״ על מלך יהואש ל3 אמציה • שם: וכריה נשניל הילדים
 מלד למאש נ׳ נשכת ט״ס) כ״ה (ונש״ק י״ד) ב׳ (מלטם יז

̂׳אל / צדקלמו קמ״ו ג״א (עד שנה 1ומלךכ/ ק׳ שנת <היא י ע / ג
 בהיומו חניג לן׳ מעם זרט כתג נ׳ ד״ח ש״ק לתג (זנהרג עוזים) ,

 עס יהודה מלך אמציה צנא מר קנורת מצגת ראה מורטדי במלמת
 גזם והלביא ה׳ מאחרי אמציה שסר שמעת במ׳ ואומר שעליה השיר ,
v )קשל.עמ״ל עליו וקשרו ענליו שמעו גז ־ h נחש לא צ״ד

ש היה אלישע  הו^ד שהחיה ואתר מיאה הולדה של בעל שלוס^נ
 תקדם נו משלום הצדקה גת לך תדע שם ^לקת ^ שלום בן תשאל
 חמת ממלא שהיה יום ננל צדקות ו^יה״עשה סחר מגחלי שהיה
 נפשו ומשיג הדרך להנאמן ואיה״משקה העיר פתח על ויושב מיס׳

 אל ואליקוס הכהן וילך^ןלקיהו שנ׳ שכינה עליו שרתה זה ומכות
 וכשמת סהרה שמו כק' ולמלדע תקוה ן3 שלום אשת הנביאה חולדה
 נקצר דשליגו חיל וראו שלום עס חסד לגמול ישראל כל ויצאו נעלה

: עכ״ל חנמאל את הוליד זאח״ג וחיה אלישע ל׳ג עוזיה נימי ק״י ג״א שנת התננא אשר משנע היה עמוס  ו
 ז׳לנטאיסוכ״א קנלה מהושע וקנלו אוריה ואחריו יואל

 ל דצ״ע ש״ת י״ג(כתב מקבל א׳ יותסין׳י״זנ3ו • לאנרגנאל מסיני
מ מלך * מצחו נין שרשי״ ברזל עם עמוס המית יהודה מלך ^  א
 למלממו 3י״ י״ד) ׳3 ן־מלטס י אלפים מלך'י׳ נגיא אדום הפה
 ישראל על מלך יואש מלך ן3 ״ פי״ח ס״ע קי״ב ג״א ־שנת
 י׳׳ד מקצתה ראשונה ושנה נשמרון שטס מ״א f וקט׳ קי׳׳ד ג״א שנת

̂ו ומקצתה מאמציה t ט
ה‘ י ז ̂י׳ע1ק מלטם '031 ^  ג*א מלך יהודה אמציהמלך ן3ריהfא
נליי למלוך והתחיל קס״ז עד שנה נ״צ שטם ט׳׳ז ןf 3 קט י
 ב״ מלטס סע״ז(ורד״ק קט״ו מן למנות ומתחילין שנה ט״ו -אטו‘

 שטס כ״ה זרחונמצחו צרעת להקטיר וכשנכנס רש״י) נשם סי׳י״ד
עיי׳ תוספתא)  והצרעת למלכותי נ״נ בשנת רע״נ דקל״ז יוחסין (

 הרי מלכותו ימי היה ול׳נ מצורע היה שטס כ״ה דהא ז״א כו״ זרחה
 בעולם רעש שינא ממן גחל סוד וע׳׳ש וק״ל נצטרע למלכותו ל׳ז

הרעש) וישקט ואמר זה אל זה וקרא הסיפיס אמת ייטעו
ל מיאיס המורשתי מיכה עזיהו עמוס ‘ ^  ו

 המלך עוזיה וקבר אבשלום יד שנקרא הבית
 טרושליסנאיס משעריהושפט נטמןכשיוצאין מסעו׳ ^לספר גא״י

 שרצה עוזיה ♦ עוזיה וקבר אנשלוס מצבת שם העמיס למדנר
 כי ידעה ונשמתו ה׳ בארון יד ששלח עיזיה גלטל וגצטרע להקטיר

 ה״ מעין (חס״ל מה ופגם הצהוצה אחר ונגררה כהן מתת^זהיה
 נמה ידו ששלח נמו הראשון לקלקל כ״ה)'ולאתקנואודגהחזר נהר

ק אד ר ט ^ ת שטת ש : (ס׳כוונו
ה י צ מ  שטס <ט״ו למלכותו כ״ט קכ׳׳ט ג״א תת יהודה מלך א

(ע״לק״ שטס ^ז עוזיה מלך ואק״כ עוזית ננו מלך
 תתלת'מלכותעמיזז וממנו זו שנה עהיהעד מלך ולרצ״קל׳׳א 'וקט״ו)

: קח״ב (ע״ל
̂מ  במגילה דאי׳ נניא ג״ג היה אמוץ(ואמוץ ק TTJTB^ ג״אק׳
ננטאת־נייוע אטו ושם ששמו ג"מ א' לט״ו ׳. ״ ■

 ע״ב) י״ מגילה אמציה מלך של אחיו אגוון ״ נניא צן שהואנטא
ק  ןן5טוםהח מעמוס קבל ) עמוס נן ̂״ל ?איז יו י' ליי*״ (<ו̂מ
̂ינ לנטאים ח׳ מקס! ימקיה יואס’ צגוזיה נימי והתמא  מסיט ו

̂ו וחי )1י" א״מאנל די^ לאנרנצאל(^חסין  מנשה לי שציס ׳5אח
̂י גאב ׳ הרגו והוא רנ״ח מלך  ו5ועל נרעס קנור,בכפר ישעי׳ צא׳
 ו^• ן״ סי׳ טשעיה • ג״את׳?• ע״ל חיים מים מעין ואצלו מטם אינן
̂י השרשי׳ גתב עשריה נה  הכבואם זאת כאמציה עדהו מאי ט זמכ

: מלטס עשרה עוד היו הגלות’עד ,וממנו
ל3ו?אק״מ( ל אלף כי^או ו נ  מ^־ פול חהו ^נה ל׳ מלך ^

אשור “ •ו!
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6! ס אשר אפור ה :^ מ שכול אעפ״י )ט״ו ב׳ סראל(מלכים מלך כ  
ם מיגוה ר\ה מושגס שמקום מפני־ נ״נ עד ל3ל אשור מ^:י מראי  

ב אשור במדינת .5 ח״ ^ד
ה חי ע ב ״ מ ק א ״ משגתכ״ז מלך אמציה בן עזרים) (ונצ״ילכמב ג  

מלכות מלו לירבעס ך״ז שמן ללי מלך לירנעם  
(כתב וקך״ט) קט״ו ע״ל ( ♦ ורש״י פי״ט ת״ע מומו יום ער מנוגעת  

? שבאאלנםנדר7עוזיההמלךע מן מדבר עשר תרי דם״ערע׳יב ן״ק  
החשבון לכוון תוכל אם דוה שנים שכ״ז מוקדן  *

ה י ר כ ו ט (מלהיס לעוזיה ל״ח ישראל על מלך 0?ב3יר בן ז )  
לרש״י שנים ל״ת חשבון למצוא קשה הנה נ״אקנ״ב הו־א  

. ע ע״פ שכתב יואש מלכות שסוף, יחויב ל׳א מלכו וירבעם שעוזיה ^׳  
̂י אך ת ל בשנת לא לעוזיה מ^א שנת היה ירבעם מלכות זתהלת רש  

. (וכ״כ יואש אביו בחיי נ״ש מלך כבר אביו שירבעם ואמר עצמו רתק  
בסדגרי לעוזום) ל״ח שכת מ^א שהם שנותיו יכלו ואז ל ז' מו׳מ״׳ק  

ללר כ א אמציה אביו שמת עוזיהעד מלך לא דחוקיסשלדעמו רד״ק  
. לעוזים ידבמצדכ״ז של מ״א שכלו נמצא לירבעס מלךעוזיר^עד\ט״ו  , 

! י אומן ט ואמר דחק זה ומפני שנה י״א שנה מל״ת ההירים הרי »  
חשבון לפי נראה כן אלא למה ידעכו ולא אביו בחיי זכריה ■מלך שנה .‘ 

ונירש אאוליו בחמי מלך (אז • קדשי׳ על׳ל(ובש״קי״חב׳מלךן׳  
' ורמלושוצוה ?יומום וילדה וזנתה פרושה עשה אחיו ובת הנדול אחיו  
, שפת על והניחם חמל והשליח לנהר הילדים ולהשליך לר^נה המלך  

המלך דודים את המיתו  iivp^p ואחר הניקס אחת תאבה• • הנהיר  
. יוחשץדקליוע״לקפ׳׳ה^יי׳מ׳״יתיליס ו במלכות והחזיקו • הנ׳׳ל  

קזקיההומו למלך י״א ׳3 דצ״ת (ובש״ק עוזר הייתי אתה יתום ל  
א וי מחלב,זאבית שנתגדלו ורימולש ע״י עי^.רומי חומות  

כרכים ז׳ חומותיה תוך וישימו זאבית נקראה בלשונם זונה מאשה ,  
̂ל ז'הריס קטניס.על ̂,התחי' שהרנ חמלושאקר עליהם למלוך וא  

יבש גן שלםאחיו את 5 . : : ; נ״א שכת ו/תלשיס שמלך אחך המלך לזפריה 
. ישראל על מלך גדי בן ־♦■'מנקס •מיס ירה׳. וימלוך קני׳ל י  

. שניס*(מלכנס'<^־ט׳^>ל״טלעזריהמלך.והודה(ובש״ק י׳ בשמרון  
ויעש;הרע׳י קש׳׳ד על ק^ד )׳משנת הוא ל׳ם כמב־י״א ל מקבל לאברגכאל %וישעי׳ קיבל המורשאי סיכה.*  p' p ^ j

( ו ט מקבל בא׳ די (וביותסין גי;םיט וך לנגיאיס -  .....................
והושע ♦ שלום ך״ג בימיו בשנת יקזקיה אי» דת(| בימי ביבא  

, ם מו (כתבגא׳׳י ״ א' בזמן כולם לוזהמזההיו3ישגע׳מיכהאן>שק ע  
, ר^ בעיר ל, ש' מלך פלאסר תגלת והוא אסיר קל • הנ״ל חיכה כ  

ח וד״ה 1ט" <׳ מלכים נזכר ^לבבל מלך' אשור י ע מלך ל ג״א שנה ל ־ .״4' ז ■ -^ .< ב ק ל; צ ש ־ק ׳ ־־•־;  • 
א טלד,ן^א,קש/ע*ל -׳ וקפ״^ג קע״׳ד ל׳  :- THM 

א מראל מלך;-על: ׳'מנחם גן , ושנה /שניס3קש׳^; ל  
דכהו לעוזים נ׳ ומקצתה ,לעוזיה מ״ט היה ר^ונה.  r ;.

I תחתיו וימלוך רמט״ בן בקת י ' , .י :  ‘ 
ty יהת מלך לעזייא ש״נ בשמרון רמליהמלךעל'ישראל כן  TO3 

פקח והרג אלת: בן הושע והמיתו י שנה^ ך׳ ק^׳ז ג״א . .י  
ל׳ח ל אלף־ד״ה. ל וייס3יל■וש r.3 ני-ר3 כולם ל ביום אלף יהןדה.ק״ך  

;( לז ע״ל ה בן יהודה‘ מלךעל שזיה בן יי.יותס ה י״ושנה שנים ל  
; מלכו שניהם ויותס רמליהאעפ״ישפקח בן בשנתב/לפקת ז קכז מן  

נראה ואין שנים השתי בתחלת לפקח שתים פי׳ ילגלעוזוה-והרד-׳ק  
1 ניהאע״ש ישראל מלכי געכיןשנות ":'ל׳^לגן\לב׳׳אתתקש׳׳ד4ע  

נביאים ועודד המורשתי מיכה עמוק ישעיה הושע נ״ג יותס  (V'(  ׳5
^ ( / ■ירןקז^מגו^ן׳ ♦ )אביו (ובש׳״ק/כמבהנביאיס-שההבימי ׳

באביי"*אשר ונתגלגל להקל׳ה חס קה שנים ג׳׳ו ך ^p■xןfiz ;יותס 
, ברשבל נתגלגל ך״ז) ד״הל שמואל יי(אטדה3ס!רןתא3.ית0כן(ירנמ  

בוטא בן ובבא ביותם נתקיים ירוגעל■ בן אבימלך קללות י• ‘׳?ל׳ס)
. . ע״לג״׳את^כ״א : ־  :

ובן שמלך קודם שני& ט׳ תע״ד ג״א חזקיה יותםגהוליד  p  ^ ן ח  
ט כתזקיה הולידה ביום היה שגה• י״א י קל׳ ל׳ ע׳׳ )  *

ךןן » מלד<מלטס שנה ןי׳׳ן שנה ג׳״אקלג־גן־ך׳ יהודה מלך.על ־  
• ״ו) ע א<ף ל אוריה מלרקל-ד) ד״ולפ׳ץ (בשע׳׳זעד:ל'̂־  
• 1 ביאשיהו ■נתגלגל ♦ נבלאים מיכה׳עו^ו עמוש יששה הושע ג’׳  

רצ״ז ג״א ע!׳ל . . :.
ך׳/ הלל רומי על י״ת^מהס לאקפ״ה מלך ק  C hS T T l 

, . , . . . : ״ג י ל׳יח-שנה ק׳ ד ד - ׳ • ל :
ימי בשוף שפים מנשה^אק שבע וחצי רקבן .ובניגל גגי

גן כימיקןק שע׳״ו) ל שנ' כןקח
i ר

}ש״שנתו ולךין וגא מעכה כיח אבל ואת עינן ויקח-את אשור מלך  
רבתא דאינה בפתיחה רשב״נ מברי פקק של ימיו הוף קפ״ז ג״א  

( רביאלעזר שס ח״ל רשב״נ דעת זה אין שם המע!ין אבל דנ״עא׳  
בישעי ורש״י ז׳׳ל ענף יפי וכתב תחלה גלו וגד ׳ראובן שבט אומר ' 

p ( .לא '7 פקח בימי שהיה ונפתלי‘זבולן דגלות ש־״ע הביא ק׳) שי׳  
רשל׳ג כדעת וזה הושע של מרדו תתלת לאחז היתי״ב וגד ראובן וגלות  
דעת שזה מ״ש הוא ט״ש א״ג עכ״ל תחלה גלו וגד זבולן׳ הכא דאמר  
̂נ א -זה אלא רשב וחצי גגזב״ר גלות שזהו רלב״ג וכתג )גק״ל ^עתי׳׳  
•(נכ״ה־בש״ע לאקז י״ב היה וחצי שבטיס שגלו<#<׳ פי ורש׳י מנשה  
י״ב שכתב שם שט״ה אלא א׳ י״תדצ״ז שי׳ ׳3 מלכים בילקט מובא  
ז וצ״ל לפקח ע1!4א שבבית ולקחהעגל וגד ויג־ללראובן ^ז ש הו מי  

אךנראץדברי • קצ״ה שנת שהוא אשור במלך בש^ןרלז אלה כן  
^ פול רוח את אלהיס ויער אמור.בד״ם^ש״ס &הפמ« מאני לב״ג  
1 באיזה הכתוב פי׳ ולא כו׳ אשור מלך משר6 תגל־ת •ואת אשור לך  

וכאן ־־ אשור מלכי פיל׳ופיגלת הס שהגולים לנו גלה רק היה  fPt- 
: אמר שהכתוב ועוד א׳ עניו משתמא פלאשר תגלת בא אמר־ג״כ  
• זה לפי והיה כתגלתפלאשר לא אשור מלך בשלמנשר מרד שהושע  

״ צ׳*ד עכ״ל השבטים עשרת שאר גלות קודם שנים י״ח עלות.זה  
( הנ״ל וחצי שבטים ׳3 גלות פקח ימי שוף כתב די״ח.שע״ב ובש״ק  

הד^ון וזה'גלות גוזן ונהר ותבור לחלח והוליכם דרבעס זהב ועגל  
,(• ת גהיינו מלו ישראל על־ מלך אלה בן הושע עוד וכתב ׳ג)6רל מ  

ויגל שנחרב שב אז )קצ״ט שנת שהוא מיום.שמרד (היינו שנים ש׳  
. ושלחם עמהס אל שבבית שני ועגל שמרון חלמת זכל הנותר ישראל כל  

^אקז היה וזה טזן ונהר לקלעוהגור הס גס במלכים כי ט״ס ( • י/  
שכת (הוא יהודה מלך לא.חז שתים.ע?ןו־ בשנה כתב י׳ו פ׳ סט״ז ב  

• שס וכתג לישראל זהוגלותשני ע׳שניש בשמרון הושע מלך ה) קצ  
• ) או שנת׳ר״ג (היא לתזקיה ד׳ בשנת א׳ דין־ט ג שכחרב עלה ^  

גלות כי שכיס שמכה צ״ל (נ״ל שנים שש ולכדה שמרון על שלישית  
ומנשה אפר\ס שבע והגלה שני גלות אקר )ר״ג היה וזה קצ״ה היה שני  

(ולדעתי •־ ענ*ל ר״ו ג״א שנת שלישי היהיגלות וזה שם שנשארו  
ט ̂לות 1בצ״ הנראה נ קצת גלות היה קצ״ה א״כ ר״ס היו שבטים י׳ ש  

.• שגטיס י׳ גלי גליות ל י״ז ר״ש ׳3 רש״י(מלכים מלשון שצעיסוכ״מ  
:• וט ) קצ״ה היינו (לאקז וי״ב )קפ״ז הוא (לאחז ד׳ לפקס ך׳ שנת ' 

הראשון בעת גלוכולן^ז״ש׳(גישעי׳.ט׳א׳)  W (הוא הושע למרר   
״3 אלא שלא־הגלה בשטי׳ הקילזאף נפתלי ואר<ה. ולן3ארצהא הקיל  

הרי ע״ש הגית שמכבד את׳הכלכזה טיאט האתרץ,הכבוד אבל שבעום  
שנת היה שזה הנ״ל לאגדעמש״ק ר״ה היה שבטי© י׳ שגלות נראה  

; הגי הרועה יציל הנ״לכאשר ץפ׳מבש״עמובאבילקט * וצ״ע קצ״ה  
-.? עמהס ופלטו חזקיה על שנסמכו ־שבטים י׳ כרע^ס;אלו זאר״ישתי
■ הושע לחח־ ראשונה שכה קלה שבשנת ריש״ק3ר\ה;כד ואלו • על-ל
̂ן,ך,־ן״ S7 קצ׳׳טןP : מלך עדיזתזקיה היה לא אז אשר ישראל כל גלו  
; ק 3וכה • שבטים י׳ עליו שסמכו ה למלכות ד׳ שכת ל י ק ז עלה ח  

ע בסראל מלך אז היה ולא על.שמרון שלישים יהנקרב לת^יה ד׳ כי ל  
ראטץ במושכל ועלה משע מלך היה ואז בפ׳ ־כמבוארע j: להו ׳ v^ioc 

ד.לחזקיה שלל ה י׳ גלות אהר שטס ח׳ והיא רי״ג שהיה י̂׳ pגיcליf 
יהודה ערי על סנחרב עלה לתזקיה י׳״ד בפ/שבשכת מפולש אך שבעים  

15 יה.גלו81’לחזקןה די״ד שומרקועוד על עלה ד׳לחקיה בשנת ־אבל  
וצ״ע שלישי גלות כתב זהוא רביעי  :

ע ען ו ז ד רמלי״ ק פקח את הרג ישראל על אחרון תלך אלה בן י
 שכתלאקפ״ז.מלך

י״ה שהם לחזקיה ו׳ על ׳אחריו  
מלכותו יחי חצי ולרלב״ג שטס  

. שופע כמו רק שלם מלך היה לא  
' עד אשור מלך ששמוהו נציג או.  
. קלה) בו שמרד ע״לי והיה (  

זכות תמה ובימיו ראובן מסבט  
• סיון ך״ג בשבת ממחז״ל אבות  

• פרדסאו ביטלזןושע באב וגט״ו לירושלים לעלות הבכורים ירבעם בעל ' 
• דנ״ד איכה (א* * ליחשליס לעלות לישראל והכיח ירבעם שעשה  

̂ק כתב ־• ל ̂ט ש׳ ̂*ו הרשעיס ^ממלכי.ישראל הז״ל רע״א די׳  
וזרעו י^ו • וזרעו עמ^ ״’ חר?גו בעשא ♦ וזרעו ז״:ירבעם  ♦ 

;̂ יהורם רשעים ז׳ יהודה מלכי וכן ♦ הושע • פקח * וזרעו מהס   ̂
^ עייי • צדקיהו י יהויכין * אחון * ממה ♦ יהוא^, * חזיה  

להעתיקו טוב בלשוךקודש והעתקי בל׳׳א ישראל-הנדפס בית ׳  ♦pj; 
יהואש יהורם רשעיס מלטס בתכהומאז' השבעה יולדת )ט״ו נירמיה

׳ס א״נ מ׳ אמ/מגמה : ׳ זט ימאח א^מש שלמנסר-

ונמלכיםט״ורליותס (הגה״ה)
ד שהרי לאהז ד״ והל״ל ל'י  כ
 ואחר שנים ט״ו רק היו לא יותס
 לחנות הכתוב רצה פך״ב נס׳׳ע
 בקיים לאחוז 'ולא בקבר -ליותם

̂י־ רשע שהיה לפי ־: צ



- ׳דורות סדרי)הדוחת סדר
ר8^ ס נ מ א מל מלך ל  וצ״ל (ט״ס לאלת׳ ע״ו שטס י׳ קפ״ט ̂ג

: ח׳׳ב ־7צ״ ) ו׳־לאתז .
. ל א  נשא ל מ׳ המיא שמואל בן היה שיואל אמרו בן־פדואל ע

^ן לא שנת ממיכה שקבל די״ב טוחסין  שהיה י״א ־♦ י
( קבקוק נתוס היה ב״ד ״ מנשה בימי וי״א אתאב בן יהורס נימי י
יואל ״ Y׳5 לאברבנאל מסיט וכ״ר חנביאיס י״ קבלה כ״ג ושריה ״׳

 גי אביה לשון ונרמז פתואל ־הוא ואביה פתואל בן הוא יואל ואביה
 הבכור שמואל ובני שמיאל רמוז.טלקע זה וכל יואל אבי לתואל

 רי״א העבר גגלטל רשע זה אף רשע זה מה אמרו ורבנן ואביה יזאל
̂יט נשנשתנה  יואל אל היה אשר ה׳ דבר דכתיב הקודש לרוח זכה למ

שסJן שנזכר כ״מ פתואל^מגינא נן א עילוע אביו ת̂ו מ  בן נביא ן
̂נ • גביא"וו!

y B firT קז שלמנסר ־אשור במלך מרד אלה בן ק ^ז ״  מלו ^י
 5לתת שמינית שגה שהיא ג״אקצ״הזאעפ״י שנת יהודה •

 שטס משע ושע6מלך לאתז י׳׳ב ׳נשכת • ל מלכים כלל/ן. מלכותו
 3גך״ בס׳/ג ואמרו להושע, תשע היא לתזקיה שש בשנת אז ובסי״ ־

 חשב שנת־ר״ה שהיא לתזקיה ו׳ על קצ״ה ומשנת למרלו תשע נשנת
 כמו רק היה לאr הראשוטס שכיס -וח״ • שלימות שטס ל״ע הכתוב

̂ז ע^ל שופט • קפ
ה1‘ י ו ל ז ) למרדו ( אלה בן להושע ל סולס1על״ מלך אחז בן ז

ה בן י ■ - ♦ קצ״ע לא ומלך קע׳״ל וטלד שנס ל׳ט מלך ל
• נחלק >^אמרו * נביאיס מיכה ישעיה.עמוסי הושע כ״ג <ריה
 חזקיה • וטהרה בטומאה בקיאים היו שלא ואשה איש היה לא נימיו
 בט כל עשו וכן היולד הבן כל גזרת מפני אשתו שגירש עמרם הוא.
 חזקיההבא לרוכן בת את אישויקת וילך החזירה מריס וע״פ זורו

 דרחמנא כבשי גהט ישעיה וא״ל מעלי דלא בנין דנפקי חזי נזניצוצו
 אמה תרלו לל;־אלף רטאות ספר גנז חזקיה * ג״נ • לתה'לך

 בשנת להושע ז" לתזקיס שנס־ד׳ שמרון על עלה שלמנסר * ספר
: ׳שטס ל מקצה וילכדה. ר״ג או ר״ב ג״א
 ה ר א ג היא ־למרח להושע ט׳ לחזקיה ו' השבטים עשרת
 שייזבור בלקלח ויפתס אשורה ישראל ויגל שמרון ונלכד

ו״ שבטים י״ גלות תשלוס ב׳׳גתב די״ג יותסין1 }י^ז ל (מלכים
%;לחלח מקום ? קל׳זל ע״ל ר״ו ג״א חזקיס־ למלכות 1 

ווחסיודקל׳הוח׳^ע^גודקפ^ו־: ^
ב ר״ע ג״א ר ח נ  (זצ״עדתזקיה ח״ב צ׳׳ד מלךלבבלללחזקיה ס

 טוב״ה ;?נ3 סכתדב נמרד מלךקצ־׳׳ע) ׳ ׳
 ח״גשסהד וכמב:צזד דקל״ו יוחסין כ״כ זה לזמן 3היס־.סט הצמק

 והיתול מזויף הוא לדעתו לטין מלשון עברי בלשון טוט/הנמצא.
 ו^^שתיס בטמה הנטא" טוביאל בן י'3טן ל ט ד; ונש״ק י • וגוזמא

 qp ועיי • ע״ב לס״ח זע״ט בבל גלות טמי. ראשק חמיק אתר
 ל קטג ו״א ע״ל לתזקיס ו״א ר׳׳י ג״א הסעשם מיוחד

ל שומרון לשמ כותייס וידטא סנתרב שב זיה לחז  ללמד יהודים ו
ש) דו^זאי׳ ר' את *שראל תירת אלהיז ל ינאי ב״ר (ע״  סבייא ו
 שם סמיכות כי וה״ת א) (יטלקטובפר וישב בתנתותה כנדא?

;3נ1בלןק וכתבאי זה אחר רבות שנים נש.זרגנ ד.י ^ זאח״פ' :א
 למקום ממקום והעבירם מדינות f ק ותפס רבות מלכיות על •הלך

 ולכד יסודה מלכות על ג״כ והלך כ״ע בלבל ואז למדינה וממדינה
 ■לתלת ■ארז *אל להוליכם ובקש שמעון שבט וכל יהודה שבט קצת

 ונלתס כוש מלך נגדו בא כי1■ימל 4̂שמרוןמ לגלות כמו.שעשה יקמר
̂כזס בדרך היהודים והרת־ מ־תו ה ר  גלות היה וזה חושך בהרי הקנ̂׳

 למדו.תורה סנתרב של בניו חלק-מבני פ׳3 אקז״ל לישראל יעי5ר
 ג״א היא להזקיה י׳׳ד ♦ שם ואבטליון שלמגי׳ טנהו ומאן ברטס

 י״ה) ל מלכים ( ויתפשם יהודה ערי על סנחרג עלה - רי׳/
pp3^ י״ט) אלף;(שם קפ״ה אשור וידבאיזנה ה׳ מלאך יצא ההיא
 ותרהקה מצרים מלך פרעה ש^ ם4כ מלננון אתי גפ' חזית נת׳
 חזקים ובצאת וקשרן עליהם גבר וסנתרב תזקיה לעזדמ ש1כ אלך
p;̂ריה״חוץ ̂ ׳במלכותם נס זה ?ספרו והלגו*זלהם התירן לעיר י
ת ז'  שנים ת׳ קצ״ה ׳1- • קפ״ז ראשון גלית שנים ת׳’ כ״א טן ^ו

/ על וח׳'שנים ״״נלכדה ד׳ ♦ ר״ג למצזר.שתרון/י,ג׳ רי
̂יס מלקט (ס^ג חלם ההס טמיס * ) ע״ל,קפ/ י״ת ״j מל
) סי'"bo( * שנים ט״ו לו הוסיפו תנילתו ובעג׳יר תזקיה  י״ד ר

 ts מפלת־סכחרגל/נ״פך/־בתנחומא היה לתליו לתלט״ו;כייס
 ומרש*׳י ערומ׳אביו שכיסה משם שהיו בגדיהם כשרפו ׳שלא נת

̂זעי*  יפת מגט סנתרלהע שהחיל כתב׳ שחיט. פ* הבחיי ל:5א ’ גי
״ :׳ אביו עתה זכות׳יסת־שכיסס להס ׳ ^
! ס נלאיף־ ״UDJSj וי׳א צ.׳(<ו0!ג4סנחהג^ילסלמ P תק א

 חדן אסר הוא וירמלל ל״ט וישעי׳ ך' ל מלכים מזכר בלאו־ן בן
: שמות ב״ב א״ ימלך

n i j f i l j מנשה (גדעון שנה ס״ז רט^זווהי ג״א נולד חזקיה בן 
: הרע״ו ב״א ע״ל נ׳ אות ריש ג״נ

ך ד ו ר א ג״א בבבל מ״ד מלך השני בלאדן ס  • שנה מ׳ ומלך ר
 ליהודה מלך חזקיה בן מנשה י רכ״ח ג״א מת חזקיס

 . רפ״ד ג״א עד ) כ״א ל מלכים ( במלכו ב י ובן שטס נ״ה רכ״ח
 ש׳*ק כתב * נביאים חבקוק נחום יואל ישעיה כ״ג הושעיה סע׳׳ז
 למנשה א׳ שנה עד חזקיה אחז יותס מעזיה ישעיה ספר א' דס״ט
 ״ ה״ז הוי למנשה א׳ שנה עד קמ״ב ג״א מלך עוזיה ראה שכיס קי״ד

 t תתקל״ה ב״א ע״ל ♦ מנשה בימי נסתלק שלמה בימי שירד אש
̂יא'  מנשה היה הוא רבו' באשת עיניו נתן א״ ר׳ימבגיטיןפ׳הטזקין ג

 הוא אשתו שגירש ובעל ל במקדש ■גס ומנשה ראשון במקדש שהיה
 אמון In שכתגרשה.היא'אמו והאשה מנשה אשת אמו שבא׳על }מון

:  על התנבא אלקושי נקום .♦ ל׳נ־ מנשה אשת ולמת'בת'חךיף1|
o m קבל )(ע״ל׳רכ״ת ד״ת שנת יונה עליה שהתנבא אחר 
ל א / קבלה |ן  אף יואל לקבלת קבלתו כלל ואברבנאל לכביאיס י

 * כ״א ו״א ע״ל באשור בה״כ בנה * צ״ד שנה ל יש'ביניהם1
^ov שו^^־כ עשה  א ג״א שנת )פכ״ד ס״ע ( •למלכותו יז

תו1ע( שנה ול׳/ ב ; דק״ג חלק ל׳׳ג ל ד״ה ועיי׳ ^ו
’ אסור בהיותו התפלל מג^לה זאת ■.......... . ^
העתקוהו 'בשלשלאות'^^מבל ; ־

, ' י ♦ יוורס מספרי יי
שר יזרעם י״י אנרהס אלהי היכל 71  וארז השמים עשית הצדי^

 שמיו ונורא תהום ונמצותץ&ו.רת לים גנול ושמת צנאם וכל
 אנל הרשעים על זמנעסו ממעשיך ותרידם ממן• ידאים והצל

טך ונוראים גדולים  וכתום הארז כל על גחל אמה' ט שנדרת מו
השנים לקנל נדרת ואתה האנשים רשעת עליך ורע מאד
 העאו שלא לט אי׳י אל התשונה דרשת לא הצדיק אלוה ואתה אליך
 אטאסור הטאי טהרנו שאת על אשר ונתיל אנלאנ'־תעאתי1זל^

 והרעומי הכעסתיו ט על המיתה להוציא אוכל ולא מיזיל מאדמנל*
 ננרכים לפניו נא אני ועתה נדשעי^ ולהרנות התוענת S>w לפטן

 אט ומכיר והערתי אלהי תטאתי טונך מדת לתלות שנלט' מרעות
 לילחעו ותסלח שתמתול אלט לפטךה׳ מתילה אני •שואל רשעיות

3כרו ותושיער לעילם עכשי אומתי עם מסחתנ' א•5
 יל כי היי ימי כל לעולם שמך ואהללה ואת׳ שאיצי אפ>לו אסחו
ת ועד ^ולם ולוסגמלה ‘אלה- יהללוך ^־ואיך ש׳ ע ( • א׳א י׳

א (מצשה , א^יכלהו סצי ^י ל ר״למיכה) צרה ניס עוכר י ^צו נ
טן  למלטת השינו ונרות שוי! אטן •כל נאמרו מן^האש וכאיל ^:
ר ע r משיכ ^ w עושה רות שנ״ת הצילו שם כהיותו אז ומשה 
 נכי ורנשתה מנשה ניצוצית נ״נ מעה גחלי, ואלמלא רוחות מלאכיו
 שהרשעים לעמוד יכול העולם היה כיק^היולא ל היה חזקיה

 ורסהה כתפו מעל הפילו כן חזקיה אשראה לפען־ ה״לס מאנחן
 שנולד פרת נאותו מת שננא אז דנרכות ק פ' ש כמ ארין נאותו מת

 הים דיונה משמע התוצן ע"פ רצוצות ל"נ זנחלק ורנשקה מכשה
: ג״נ נשבנא’ 'י ־

p|:^י)רל־י ) p 3 n כתג שלח) ר״פ זוהר השונידת בן (הוא
שתבהוה יוחסץ בסס חבקוק ריש אברמאל ’ ׳ •, ‘ ׳
 . אריות לגונ כשהושלך מיאל נימי ננל ע־׳'שנ^-לגלות «!» איה

(ומדי י«*ס כ;כ על סתכנא  אלקושי מנחום קנל )רכ״ח ע׳׳ל ,
ח מקנל דצ^ ) י״נ (יוחסין י׳ ^ אשת והשונמיתהיתה נ׳ , ע

 דצ״ט ש״ת אריות לגוכ לדטאל לאכול חנקיקנשא לו
( ג מ א ׳ ג ל . ע )  דטאל בדור היה שחבקוק יוספין וככ ג

 * האזינו ל נע״ת אדה״ר גלגול חבקוק * ביניהם רב זמן כ א
 בחיי ורנינו לקבר סמוך הכגיא חבקוק קבור. יחבקוק בער 1גא3

: ותלמידו
S(׳  וצ״ל (טייס ט״ו רס״ו ל׳א שנת לבבל ׳ה מלך'מ מרילר 5

—( ז י ל׳ , שנהצ״דח׳׳נ ו ש״יילרנ״א ; לייג
 בימי התנבא * פר״״א י״א קזקיה של ניו3 מבט לושי בן

התנבא׳ מקגלר׳ט ג׳׳אר״פ ^נת ^בל־חהבקוק
 מחסי״' מתא היא בסוריא קברו * ש׳׳ג א ל• מוךללמנש^

 בהד עומד בצרתה קבור הכטא צפטה כתב אחר ובמקום ♦ גא׳״י
־ בירושלים כתברה הנטאה חולדה היתה ואז * הגמון ר5&י
 אדם מ נגע ולא ״ מזרח לט לירושלים הלז חזתיפיהוא הד

^ שמחות העולם  שהחיה יבש בן שלום טגלה • (^וחסץי׳^נל) פי
מןגלגל־טזו^ ♦■*מימיה ומלידאא^׳לחטזאלע״ל^^אא״ט אלישע



m סת? «  , f«nm■ י» הדורומ סדר
 זירמייה יהושע מגנות והימה מים ה׳״פ3נ והתמא • כוונות ״0

•; ההורנן עד נ״ה ומשמת למלכותו רפ״גנ״ה "א4 מת מנשה : צ׳״י! עג״א נס נתגלנל וירמיה נ״א ע״ל קיימה
 מקועעץ שנים נ נ ך נן ליהודה מלך מנשה ן3 אמון

 ג”כ שלום ♦ רפ״ה ג״א המיתוהו וענדיו הרע ויעש '*ג0ר משכת
 נמכדהנצ^ ♦ נ׳׳אר״מ ע״ל ג״׳ארכ״ת אחוע״ל • קזקיהנביא

 מכר לא זה ומלך שכה ל״ה מלך רפ״ה שנת לננל מלך הראשון
 המוזכר נכה פרעה ושכצח לעגד יהוקיס שלקה שנ׳׳נ וי״א נפסוק

 הפכי הוא הנית והקריב יהויכין וההנלה הראשון הוא כ״ד א״ נמלכים
 אמרפל ♦ ח"נ 7צ״ השני הוא פ׳3 הסכר ״נ נ כל כי כדאה ואין

: גון אות ג״נ • נ״נ הוא
ו ה י ש א  נ״א מן שנים ל״״א מלך ל נן יהודה מלך אמון נן י

 נכס פרעה והמיתו סע״ז,) שע׳׳ז נ״א (עד רפ״ה
ל  ^ צ״ד נ׳ (ד״ה לאלהים לדרוש התל רצ״ק נ״א הוא למלכותו ו

 תלקו • וירושליס יהודה לעמי הקל רצ׳״ז ג״׳א היא י״ב שנת3ו
/  < • צניאים הולדה ׳^3 י^ת ש׳״ק (נרוך ירמיה צפניה ל

 העגר ל4ננל עונותיו על לכפר נמלקמס ונהרג ניאשיהו נתגלגל
 1P פיהו כי ל צזייק p"n עצמו נפני למיתה 3נחש דס רניעית
 ישמעאל^ן ל׳ד נתגלגל יאשיה ♦ ל'נ p״p עצמו על דץ הצדיק

עש״׳ג כ׳׳ג אלישע  שנה'קודם יאשיהו למלך י׳/ רצ״ת ג״א שנת המכנא ירמיה
 עד דיאשיהו ג י מן רע׳׳ג ונש״ק ( הקורבן

 ד״׳ה סוף לכורש א׳ שנה עד 05י(מ י׳ קדשים ו״ שנה ס״א קורנן
 ואורי'נניאיסוסליךה צפניה הים y'31 • שנה צ״׳נ והס עזרא ודיש

ן ♦ עזריה ראקריו נ״ג ׳ |  קבלה וב׳׳ד ממאל קבלו והס ♦ יצחק |
 אעפ״י וירמיה מאל בקבלת וכללם ונ״הימסיגי ״ לנביאים י״א '
 הוא בעיט </שר שנס לק׳ סניג וירמיה 1יו^ הקבלות בלב' שיש ׳
 אר • הסוא רב זמך כל מהבל בלתי שתעמיד^^לס רקרק מעט ל
K(? טוקסין עמ7ל י frr זל^ג.רמב״ם ( מצפניה קבל ירמיה C 

 (צ*׳ד) (נביאים ול׳ז מסיט <מ{צל.ך' והוא שט״ז לשנת קרוג
 והתקיללהתננאוממהיהנער המנ^״נלשנה כתב ל ובש״קדי״ט

 קללאמ-אק גק אג ט׳ מס יוס-ללמןשהיה קלל ירמיה קז״ל אמרו
 לאניו המבשר

עיי׳ אמר
הן אני נטוריקן אינה שמעתי ואני כ ^י ר  ־בשמ\3גת ♦ הענמות י
 שנראה נמו אהרן בן איתמר מבני ה<' ירמיה פקוד ס'׳פ הטוב
 כמ^ש איתמר- בני סל הימה והיא ב^תות אשר מןיהכהניס שהי'

ר שדך על ענתות באביתר מ  ע״ה.^י״גנ;מוירמיהעל״ל !מ"ק3 ^
ל ע״ל כוונות ׳p בתולדה ונתגלגל ״ ר א  נתגלגל המלך ־:.שלמה ל׳
)ג"נ ( עיל^^גלא ושלו* וסכל נסהולל ישראל ועשאוהו בירמיה

̂ית^ישדאלמ׳ ״ תשא- ג״ק ושלמה בירמיה משה ניצק כמשה שנה והנ
ו ועשה  היה כי רמז־מתקי׳׳ט יל^ן * ספרים ה׳ כמשה קינות י
t הי^. איש סך״ו מיהTב • פ״ה תגע׳״א . * ניצוצו o p בשם 

o כהן והיה יערים מקרית שמעיה ן3 אוריה ה' 'pp  TO אותן: 
 ונמ׳^י־ר׳׳ע בשם בע״י מכות סוף עיי' שפילה משפתה שבא

ש) סירא בן צנחס  «£״א* דמ״ו וברקנ״ט • בנו היה (ע״
 ק וגליקוסרממןץל:שהיה תמ״ח) ג״א (ע״ל ירמיה ניצוץ היה

 תלק ובר׳׳פ גאמבעי״ שנתעברה ירמיה של נמו ואמו ירמיה
 ׳ ני*. דאית מעלייתא חילי דרש יוסף ורב ♦ ספרו ללמוד ̂־אסור

ג לבקגינה  אל חמך במופלא למ^יה רמב״ן ובהקדמת ב״ס ובל ל׳
ספ/ויבבומומפ״ז ♦ נ״ס הוא -הדרוש  דורשישלותך יהיו רבים ג׳׳
 פלעוף הקובל פ׳3ו ♦ פט״ז טובה מתנה עובה אשה • ל״י בספרו.

̂״ה ב״ס ב׳׳ס שמא התו' ישכון'כתבו לחי.נו  ג'■שאמר ובל בפי״ג וכ
 מי ופ/ jnm.המוכר ול• '3 ק׳׳י גזירות דייני הלר׳זפ׳ ל, וךש*י
̂׳ז שמת  סע״פ לצ״ט לכ^בש-״ק * דבריו מביאי׳ ב״ש פ׳ סיר ויי

 הביאוהו בירושלים נ״נ גלות מן שנשארו ישראל שבצי י1אה אומרים
 ןיסוצן$ה$ v׳35 עליהם קמז■ במצחם מוניקם והיה גגד׳רצונו למצרים

 חנשרס בטת מארבה מוטס הלו מצרים בני במצרים!להיות ונקבר
 מיאאו אתר לכן הארבה וילך עשה וכן לה' שיתפלל ירמיה פני תלו

 נן וספרי ■בן־תגלת ס׳ • ש;״ט ג׳יא ע״ל לו קו3וק אלןק מראובן
ה p ל בירושלמי הנזכרים וספרי'מירוס «ג h א ̂י אז ^ די^» 4ש׳

ת ט ל פ א לשנת ־סומ ירמיס בזמן היה הפילוסף א  ־צ״ד ס' ל
 שחבר תעזרי מי/ 5רא גי א׳ א דק ל׳ק ק״ב.וכ״כ

 ירמיס,במצחס• עם היימי אכלטון,אר שאמר בסט ך נתנאל ר'
מד^םים> גי;מליצ ומסוף.ר^ותי ל^ם^על^רין סייעי (גהקילס

 בן פשקור המבשר שהיה לו נודע גי זכר בן לך יולד לאניו
ל דט׳׳ז קו׳׳ב״ק כהן היה ירמיה * ך׳ ירח^ רד״ק י'

̂א ליא 1מ׳/ וכ׳׳צ ונביא קכס ושהוא  ש״צן.נינב3 ארשם * פי
 ורבותיו • אריסטוקלו שמו והיה (יג,ש) שפ׳׳ה ג״א כמו היה
 ויפ״מ יפ״ת והיה טטגורה תלמיד והיה פלטוט וקראוהו שמו שינו

 ומזרע האב מצד מלוכה מזרע והיה העם מכל גמה ולמעלה משכמו
 בעריסההלכהמורה מוטל קטן ובהיותו • הפילוסףמצדאס פילין

 גדול קכס שיהיה ויתכחשו • הזיקו ולא פיו על גדולה קבורה עס
 כ״א התורנן קודם באס עמדו לא ירמיה שהחזירן אתרי ״ עג״ל

 בימיו י״א * ש׳׳נ ג״א התזירן איכ א״ צ״ג סוףעירטן תז' ל״ושנה
 ̂ג שעבר ואתר גא״י שתור ועפרה ♦ 1שי׳/ ג״א. ע״ל נינוה נתרב
 יהודיה ש״ח ושם תמה לנינוה נא הנהר כשעבר בא.לתידקל ימים

ד ידבריס ס מו ס ^נ &/-סזת שנת ^שיףי.היא י״ח ב  בית לא
%^ל^.וד״ה ה׳  ואז יהואש משבדקו שניס ל״א״רי״ק ׳3 (חל

 ירמיההתנבאן ח״ל) בשם צפניה חש ת״ק (תום י«דם־ נבא
ס ירמיה בעצת והמלך נשים אצל וחולדה עסס״כ .מדס־ו^סטה .  ג

 קדושה תכשיטי והרנה והמטה וצנצנת.המן דמשה-^חלת י^6
 גמקוסדקאיירמיה י׳)־) (מגילה ואקז״ל שתקת'המקדש גמערה

 עליה קטל ולא היתה ירמיה קרובת ותירצו • תולדה מתנבא סיגי
 וח״א רחמטות שנשים מפני לגנה לירמיהומשדר שבק ויאשיה.איך

 יהושע • מזרע הולדה אר״נ • השבטין עשרת להחזיר ירמיה שהלך
ס׳ גבית הספר הכהן הלקיה ומצא האתרון יובל התחלת ״ יו4<ומוג

 : יחזקאל ריש רד״ק עיי' אולם תחת בעזרה ^ • ־ י
̂ז א ג  (מלטה חדשים שלשה מלך ך״ג בן גןיאשיהו THKi™ שט

 עולם וביסוד ובצ׳׳ל ״ לך״גפסוקל״א
̂ז הוא ט״ס חלשים ששה כתבו  וימשחדאותו .לגמרי) השמיטו ובסע

 שניה ׳3 ממט גדול אתיו שיהזקס מפני אלא משיתה צריך לאםיה
 צדקיהו ג׳ יהויקיס ׳3 • יוחנן הבכנר יאשיהו ונט א״כ ובד״ה י רש
 ונצ״ל ל י״א סוחוה יהואתז הוא יותנן הוא צדקיהו הוא שלום ד

טי יוהנן כי כתב ויאב״ע • ע״ב ה' בכריתות הז  מלר ולא הי
 שלוס אל ה* טרמיה ממ״ש ראיה יהוא^הניא הוא ושלום

 ל״ג יהוימךמ^ה הוא שלום ט ט; והרד״ק יהודה מלך יאשיהו נן
 לרעס וייזליר ויייחח® מצרים נכהויבא <נלממפרעה נביא ירוןיה

 t שמו וישב יאשיה אליקוסזבץ את ^מס
ה שי א מי סו הי די  שיי״ י״א ומלו שט״י ג״א שטס כ״ס בן י

ד ד״ג) ^תלגיסל ״ ־ ע והמליכו ג״אשכ^זסע^?) (
fP את מחלה to '3 זז״א הוריות ( שטס שט ממס קטן שהי(  ׳

 ירמיה עליו א3ט מלכותו ובראשית ״ אביו מקום מ«א שהי״ לט
̂הנקס • ואוריה  r ר״׳) ירמיה ( נקרב אוריה הנטא הליגות ל
/ ועזריה  ר® ל וכא״ק־זי״ש )סע׳׳ז ( מיאי' ואורי׳ ירמיה ל

ז דורות (הרי׳י' נרוך ]גס  אומריס יע״א ש״ק3כת ״ )^׳
 הנביא יחזקאל גלה בימיו י שטס n בבבל תפוס עמד יהוקס ט
 ספרו כתב שכיס ל' בן ובהיותו שטס ה׳ האסורים בבית ועמד ל3צ3

 ויפ״מ יפ״ת היה והוא אחרים חכמים אלא ספרו כתב לא ̂׳א׳שהוא
 ל3ק ירמיה שנ״ב ג״א ע״ל נ״ח בן שס בקבור ופקבר מיהודי' ונהרג

: רצ״ת ג״א ע״ל שט״ז ג״א מצפניה . .־ ״
ר3 שי״ט צ ג הגדול) נ״נ זכרוטת בס׳ שנקרא (השט ר

נקראלו היתה אמו ד״ק ש״ק כתג - ר ג
 *7 מבל מלך ) שם מצאתי לא ( מות אתרי מ׳3 וכ״נ ממרעס
̂ה) (ירמיה ליהוקס  לירושלים נ״נ בא ליהוקס ג׳ דטאל ברה זמ׳׳ש ג׳

 ליהוקס ד' ומקצתה ליהוקס ל שנת מקצתה כ״נ של ראשונה שנה ט
 לו והיה למלכותו ב' שנה יהוקס את כבש נ״נ ט פי׳ בדניאל ודש״י
̂ש שטא ג׳ עבד  ויה, ל׳ד מלכים של ג׳למרדו היינו ליהוקס ג׳ ומ׳

 והיא עליו עלה שלש ובשנת ג״ש מ וימרוד וישב ג״ש לבד יהוקס לו
t ״3 נינוה כבש ראשונה שנה חד־ דאמר ליהוקס וי״א לנ״נ ק׳ o 

i וג שכבשו קודם שנים ה' ליהוקס י״א בו מרד וג״ש יהוקיס f שעבדו 
 יהוכץ מאתיו נ״נ ומלך ידו תחת יהוקס מת ואז בו שמרד וג״ש
̂<ז ס״ע שטס ח׳׳ה נ״נ ומלך ל״ו ׳3 בד״ה וכ״כ עכי״ל  ובוי״ידד״־ר ^
 יהויכץ לגלות מלךל״ז מרווך אויל בט כי טוד מ/שנה שמלך אחח
̂ש  מלכים כמ״ש לנ״כ ח' נגלה ויהוח ירמיה מלטםיוסוף סוף כמ׳

 כמרד גלטל היה נ״ר • מ״ה׳צ׳״ד ^ז'עלהי אל שטס מתבדי-ל ך״ד ,ב׳
 הקדושי״ שמות נכת הצלם ועשה נצר נבוט וכן זסוטד׳ נ' פהלתו

 לקרוא הוחל אנוש דמי ק בולעומטו זטאל כ/סהוציא של צץ עי'
 ה״ נע״ה החגמל לבנות ורצו הקדושים שימוש יודעין שהיו ה' כשם
 נא נמשך ולא לקרבן מעשה.גשורשמשט מ'ויקרא-פ״ג3 ♦ פ״ה
 והוציאמימו השור וגעה לה!אכלה והושיט קסטות אגגזה ובמז עגי

קדבנו לבעל ונראה לקרק וכתשך  אהז״ל * כו׳ קדמך עט של השו̂ר
ואפז״ל איסיןק^ה)‘̂ »למה ג״נ

שגיירה



m , הדורות ‘סדר r * . i . ■ *ftt

 1̂׳9והתרינ^ כתורן א3עש אכל וגאיותו ענדו לןיאו והקנ״ה שכיירי:
 להלןר^ל זה נשור תיקונו נא ועתה שני מית היה הכ״ל שור ומעשה

 היה האכילו; לא אלן א״ עני והיה הצדקה לו עמדה כי פשעיו למדל
 השוק ערך נתכמתו והכיר קטניות לשור שהושיע העני היה הוא חת

 נהרנתה,נתייו לו שהטיג למי להטינ ורצה טרפה יהיה יתעטש לא כ״א /
 לקרנן ונמשך עיטש ותכף נתשונה הרהר הצדקה זאת היו אל־ תנא *

 שריס ע׳ נו.ד טריפות ע׳ לתקן נרצונו להשתע ק״ה על עצמו נמוסר
 יאשיהע״י נימי * איה מקומה נודע לא עד נחרנה נינוה * (ג״נ ..

ם ארקצי ^ ל  צינוא ני וחשנתי תקתיות נשאול נגלעי ניציה ונמ׳ מ
^! שהיתה ™  כי ךא דיונה נינוה אינה תעניות נמש״ הקדוש ני.

) ראתוו בית 'טשניה’ ל t כימה יזומן o* עשנים 

ר א״ כמ^ש^אל
נא?

צי1[ל
^ה״ז מ/  - מדiןי לירושלים יהוקיס את נ״נ השיג יז
̂  מ ויחרד ך״ר.) נ׳ (מלכים ג״ש ענד ליהוקים כמ׳׳ש'ויהי

̂ק לךמ״ש אעתיק ע/ די״ע ש  שץהואא) אחיו יהוקם ז״ל א״ וד״ד ס
 ) כ״ה י׳׳סי (רש״י יהודה מלכות של נז״ר נתתם למלכותו ד׳ יאשיה בני

 ל שנעים ומשאר וך״ג ג׳״א ונכימן מיהודה והגלה נ״נ עליו ועלה
 נבנל חת ויהוקס צננל והניאם בתורה גדולים תכמיס וכולם אלכיס

 כשליו כ״ת בש״ע כ״ז שנה מ״ יצ|ו ירושלים שנהת עד זה ומגלות
 אותו גלה ואז ימים וי" ג״ת מלך יהוכין :ברוך. שכתוב המגילה שרף

 צדקיהונן עמו והוליך לנבל והביאם מיהולה.וברמו אלפים נ״״נוי״ח
 לירושלים מנבל שב וצדקיהו * לישראל ה׳ גלוק וזה אביו אחי יאשיהו
 למלכותו ט״ בשנת : בבבל ויהויכיןכשאר שנה י״א ומלך נ״נ ברשות
̂יא לבריאה ש״ח ג״א ובשנת ירושלים על נ״נ בא־יחיל  גלו למלכו י״ח ר

 אלפים ז׳ שבעים ומשאר מבינמן אלף ול מיהודה ת״ר לבל(דא
 ירושלים קורבן • לישראל ו׳ גלות היה ואז * כו" והקדשיוהמשגר

 עורועימ השנה זאת מן קשוון ז׳ שמרון קורבן אקר שנים קל״ז ^ה
̂ז • כו׳ שבועתו על שעבר צדקיהיעל  שב הנזכר גנות אקר שנים י׳

 המלך ואוצרות ה׳ בית כלי כל ולקק הבית ושרף ירושלים על אדן נבוזר
 זגריה של דמי על הנהרגים זולת רבוא לא מישראל והרג לבב; ושלחם
 וצממן קורי״יהודה וכולם אלפלם תתל״ג מישראל והגלה נ״מ גכראה

 יובא. אקיקם בן גדליהו עליהם ומנה אלפים ו׳ נירושליס והשאירו
 רצונו נגד רצ״ח לא למיהע״ל עם אלה וברחל והרגו ישמעאל
 משה בני של מש״ר יותר מא״י זה אדן נבחר והגלה למצרים ונבואתו
 לנהרות וכשהגיעו רכב בן יונדב מבני ג״כ וביניהם) (צ״ל • וברהס

 גלוא נקרא זה וכל סמבטיון לנהר מעבר וגנזם הקב״ה הוליכם בבל
 ועתה ״ עכ״ל וצור מצרים את נ״נ ־'לכד אק״ז שרם ק״ לישראל ;׳

 7צ״ כתב ליהוקס ד׳ בשנה ♦ שגה כמה ותראה השנים לסדר נמר
א א שנת ^  הזהיר הרביעית) שנה היא שי״ט שנת כתב לעילf 0מ' ל

 מלכות של גלד (נתמס ♦ סל״ז ירמיה פתוב3׳ האורגן על ירמיה
יהודה

ה שלא לא י מ ר  שכ״א שנה הקורבן על וניבא ישראל את הוכית י
ה ירמיה ( של  היום עד ליאשיה י״ג מן )ל

 בשנה ירמיה על היה אשר הדבר אמר זה לר״ס (אך ך״גשכה הזה
 הוקס ה״לי בשנה ״ כו" י״ג חן וגו׳ ללנ ראשונה שנה היא ליהוקס ר'

 כל סל׳׳ו שמואל אגודות כתב ככליו (הוא ל בקודש צום כ^,.קראו
ס  כשעושה בי״כ מותלין תשרי עד ניסן מלח עושה שאדם ^^אי

 יום מ׳ נגד יום מ׳ שהוא כסליו עד לו ממתין תשובה עשה ׳ל וא משיצה
 הרה יעז״נ קדשים ט׳ והוא הוא) יום לנ׳ קרוב כי (וצ״ע קבלתהתורה

 איכה מגילת ספר שהיה ואחז״ל ירמיה דברי בספר ברוך ויקרא עמל)
 : שלא) שנת ל״ו (ירמיה האש על יהוקס מלך ושרפה

D p in היא שלג לא שנת ד׳ ובשנה ג׳׳ש לנ״כ יעבד כלמב היה 
 וישב של שנית בו מרד ס1יהוי מלכות לתקלת ז שנה

 אמדו דכ״ו (גמ״ק שך^ג עד שנים י' במרח עמד ז ולס נו וימרד
ל קינות ס כתב ירמיה ליהוקס  ישבה איכה אמרו ביה כתיב מה ל

 אזכרות כל מיד,קיר לראש צריה היו כשאמרו כו׳ מלכה אנא אמר
̂ז ג״א היא ליהוקס י״א נשנת • ושרפה מג?  גדודי ה׳ שלק שר

 בלילה ולקרת מורב מושלכת נבלתו בדרךוהיתה ולכדוהוומת
לו) ^^יאיי(ירמיה’ לי יהוקס של שמתיו סידור זהו ס  פשוטי ע

ת(מלטס ) ב׳ מ^או ד לי ל  (והיא הרד״ק שכתב דרכים חל א׳ ע
 מלד ״ יכניה אקר במקום ונקרא יהוקיס בן יהדכין * C נ גנ ק

״ א ״י  2״W ת׳ P 3נת תל׳יה) כיר נ׳ מלטס j שגה ״ה’ מ א
בשנתשך״ן׳ יהויכין ומלך שנים י׳ בהייו המליכו

 של למלכו כ״נל עליו ועלה סלו) ב׳ ד״ה ימיס ^
שרפ V לו שמיללו רללג ופי' שבע בשנת כתג )י ̂ ® נ(וטרמ נ

לה הדורות סדר ;־
 )לד ׳3 מלכים שמואל ובאגודות (יהויכין את הגלה ק׳ ובשנה שלימות

 בחח קדשים י׳ שנים ז׳ הגא בלא שמלך יהויכין של למלכו ק׳ כתב
 ייאיתו ך״ד) ב׳ (מלכים והמםגר והקרש עמו אלפים ועשרת אביו)

 הכתיב בא (פרש״י אלף והמסגר והקרש אלפים ז׳ אמר למטה סי׳
ח ש׳ 3 (ירמיה^כ הג׳  יהודים ז״ בשנת נ״ג הגל̂ר אשר העם )יזה ל
 איי״יס וז׳ יהודה משבט היו אלפים ג׳ מעתה אמור וך״ג אלפים ג'

ע ואף ושאר^שבטים מגנימן ל) למדנו בל ל ע  לקשיב קשש ולא כן
 אמד מלכים ובם׳ יכניה גלות הוא ז׳ בשנת בירמיה י רש וכתב ג ך

 יהוקס(ע״ל את שכבש ז׳ שנת היא נ״נ שמלך ק׳ והיינו ק׳ נשכת
 שמהם כלל מספר הוא כאן שר\,ניר אלפים שי׳ ק רד וכ״כ ) ט של ג״א

 נתבז ובש״ק בסלז אכן ( עכ״ל מיהודה אלפים וג׳ חבנימן אלפים ז׳
 והקרן אלפים וי׳ אלפים ז׳ כפשוטו הבינו אלף ול׳ק אתיהויכין הגלה

)tn * כביא ירמיה * כ״ג אלפים)׳שריה י״ק דהוי אלף והמסג־י
̂׳שיהו אביו אקי צדקיהו את עמו נ כ׳ ליש^ל גלותה׳ וזה בןי
כאן להעתיקו סייך דוד בית מעשה עולם בלסאורקות עיי׳ *
 S עוקברא עיר בכה יכניה ובמ׳׳ב גא״י קופה בעיר קבורתו נניה

ע״ל א ג נולד 1/  מתניהו את בבל מלך וימלוך ״ ש^ט שלז(
 1צ״3(ו יהוקים של אחיו צדקיהון^אשיהו ״ m ויסב תקתיו ,

^זתלך8צד^  יהדכץ אתיו הקת המליך יהוק|^ותו ||
^ ^.ג ^ קן טע ₪ה ׳8 ^ ( (  ז5אקיוהבץדאת צדקיהו וימלךאת י׳

̂הא יהויקם של אחיו מליטן קאי^על במלכים וכ׳
א5חתט את ל3דוימלךמלךב כ ב ו  דודו ב׳ ה׳ כריתית )צדקיהו *

^3המלי של נ ״ במלכו היה ל׳א זבן ער״ז שנה נה1נ
( י״א ומלו ) שי׳? ג״א ע״ל ( ) נ״י ’ יולג'® %

J״א‘ד הוריות שלום נ4(ונקרא P i f e(  אתיעזר» יסוצדק ׳
ה הסופר מי י ג' ס מיאלס וי״קאל ס ר|| י L גשאר וגרון נ 3 
שיו שהיה נושי צדקיהו וצק׳ [1 די ק ;וגת ע מ ^ג  גמור וצדיק מ
א גמור צמק שהיה נ׳ ת נ שם ונמו ר « ל  יוקד מציגו לא א

הו ’ ה״־״ 1״ ירמיה להעלות ^ ואתשל לנ״ג גשנע %!י
ר מקונו %רוועוור;עיטו על ^ שנו א לג ^ שלא כ מנ ע ר׳׳ ה מ י

 ר׳/נ נהגה ועתה ציון ו)%ת7י לאת להם פרע נ וג מרו ואתשל
שרו(ג׳ג) *- מע ■ )^ קנו . י ♦.( . .

 .פעיס1-׳ן^״< ׳. ״ ״ ״ י..4אשת חלקיה גת שושגה
א' נער עם ששכנה עליה מ!!ילו וא»לא גגמה לש« ■

חדר ^ ^ '^ ((^ תנ אלנ ^ ^ ^ !שלאגתנוומעדומו5^
ה3ל,מקולמה:^צקו1י\אאמא ואולי ג )3 קנ׳ו (יוהםיו ^  זה '
א ®י® ״/’( ״ ®״ל י ®0® ״<•1®' « %אש ־ אתא$ עם ל־

ך שקר !גםמממרצטאי הר ל ח ס ל ? % :^  וירמיה הנק פ׳ ננל י
ו* ז כי לן א ל ע ג) ^ ג ^ ת  ירמיה ננל הורק על נינא ירמיה * ת

k של״א ג״א שגת לצדקיהו ד׳ נ״א : 
״ !H p" ן בוזי בן  ריש ככתוב יהוינין לגלות ה׳ התנבא ^
^ ^ ^ ז ק עיי״ האקרון ליובל ל׳ והוא של״ב ג״א 1י
 לנביאים למקבל יקזקאל את הכניס והגרבכאל יקזקאל ריש ק רד

 כריה בן ברוך כתב (ורמב״ס נביא היה שלא כריה בן ברוך והשמיט
א קיבל ר בעז ה,ו מי ר  ברוך היה ׳^3מ וכתב ״נ)3 ריך3מ קבל מי

עזרא אבי כי עזרא אקי וצ״ל ט״ס (כ״ג עזרא בן
( שהיהי היה ^  י״ג קבלה היא ולדעתו מירמיה קבלו ושהם ) ע

 ע״פ נביאים בכלל ומלכי זכריה הגי קשב ולא יני8ו.י וך לנביאים
 כ״גקבלו אנשי באדר״ן שאמרו אעפ״י הגדולה כגסת אנשי כללסעס

 כ״ג אנשי כ'*ל3 היו א׳ ומצד נביאים בכלל היו א׳ פמצד י״ל בו׳ מחגי
מנ ד(נ צ״  וגליס להורק ה׳ מן התננא מוזקאל 3רגג״ ש׳)ק.ף;ט (

ס יסוינין שי / מ שמש ה׳ האפרים ננית שהיו שי׳ו ג״א ע־ל 1נ ו
ש ססרן כתג ל׳  שהים ואעפ״י קין משורש (יחזקאל * מש״ש וע

 מדכורא מעילות שמקודסקיןשהס היהמלמ^פתהדי קין משורש
ס לכן נוקגא בלי ^ד א. קד  יהזקאל ואשת עשר תרי לקוטי (הכוונות נ

ל האומה היתה # מ תי  פגם לתקן פשתן פארי וא״ל הבל(טס) י
 יהזקאלניבאעל ♦ פשתן היה קץ שקרבן שופטים) קין־(שם

 ובשנה ג״אשל״ו שנת )לכ״נ י״ז כ״ד יחזקאל לצדקיהו ט׳ ירודים
 על וניבא ה׳) ל (מלכי לצדקיהו י״א עד 1מיצו העיי ותבא ההיא

 יוד שנת לירמיה דגרוה ואז ״ סכ״ט יתזי;אל ש^ז א ג מצדם
 של דודו היה ושלום שלום בן הנמאל לבא ל״ב) לצדקיהו(ירמיה

ה שי^ה ירמי'  המכירה בשעת היה דודו שהיה אקר ותנמאל ממנו מד
 ובס׳ • דיומא י״הל״ק היו ראשיו בטת כ״גהשימשו * ק ורד י רש

 אהרן ראשון בבית ג/ששימשו יצקקדלטישאלו ר' שקבר ציון שערי
אקימע!) צמק אביטוב אמריה במקי.זרקיא אןגשוע עקק אלעזר

ט קוריה י



הדוחת סדר ^ הדורות סדר
 יהוצדין צרייה עזדה יזליןיה 6שלו 3טו אהיי אמריה ע?ריה יוחצן מוריה

 שהיו ר"*ת שס3 ו3כת יומא3 והתו׳ א' דנ״ז ש״ק -ל33 י,לית3 הלך אשר
 t C תתכ״ה ע״ל ('5י̂׳ כתצ ור״י ל ראשין ית33

? ב ר ו ̂נ וי״ט צלהיהו למלך י״א היה ראשון ית3 ח  כלכלה שאז לנ
)כ״ה *3 מלכים ( הי׳3ט 3ד אדן וזר3נ עיי' ( ירושייס '

 וקשה הכית 3הר ך״גלכ״כ 5א׳־ לקל׳ז וכיוקהין * א׳ ט׳ ע״ז רש״י"
 נראה הכסוקים ומכל * ייהיה.טי״ם *3(ע״א מקומות ׳33ש געיכי

 ש̂ר גם לעיניו מיו ושהטי צלקיהו את ותפשו )3כהר לכ״כ י״ט כי
̂׳נבירושליה היה לא כי כ״כ שם שהיה שהירכרבלתה יהודה  (כדאיי כ

 ושהנו כו העיר כתבקע לחודש ט׳ ד׳ כחודש ו״) כ״כ ירמיה3 הלק3
 השוון)3קז׳ (כתצש * עמר צדקיהו ועיני לעירו צדהיאן כני את

 ואת ה׳ כץ וישרף וס׳ אלן נכוזר כא לנ׳יכ ̂׳ט לחודש ר ה׳ קודש3ו
 מע של״ה וסיחן של״ח זה והיה אדמאו מעל יר\דה והגלה המלך גית
 א כ' (צשכת א׳ ז דקג מאעין תל עולם יסוד ס׳3 3ולמ (םכי

 ל צכצסו ת תס וכ״א תמצרים יצאו תא״ח ב׳*א )למצרים ^רדו
 ־ ח של א ג 3א כחודש כ״כ שהגלה עד כארז עמדו שגה זתת״ק

ש  להן ח של למיסה תפ״ח ל^^^דה תמ״א לירירה רכ״ה הצרכתי <
תינכ היהמין ת׳׳ח (ואגיאוסף >וגלו  , אחר שנים ג1זהה ^|

רכן לאניככאל ( * שכטים ♦׳ «ו ך והפרש ת כית הי
מו מלכים של השנים 3הש כי שנים י כי פ ת ^ ^ מ ^י ת  עמו כ

t שער ^ראל11ג1 ״P3 עיי״ תכתים הרגה

t mלשמיטה
®' דס״ט ש׳׳ק 3(כה *  תל״ג התורצן עד־ שלמה משתלר תלכים א
ר י״ חדשים ט־׳ שנים פ ם «וג  חדשים ר הי״א שהאחת מצאתי יש( י

« עכ״ל יחיס י׳ ד  הרי של״ה החורכן עד תתקכ״ד כ״א 1זתל9(
9מ ודוד שנים שי״ד היה וקחורכן שלמה מלכות האתיל ואז רת1

 נחסר לא אם י״ד) ׳3 (מלכיםפרש״י 5ע׳״ שכיס ה״י עמד ראשון
 לו נחנה לא שנים כ״ט שמלך כןיייאש אמציה מלגות מן שכיס ט״ו
 3נ״ תוך צכנעי׳ הנותרים שנים וט״ו ק׳) ,״א ע״ל (שכיס י״ד דק

 תג״ה הכית שעמד המלכים תמצתעה״ישמת דאל״ג עיזיה כנו שמלך
^וכת השיג ״ק7והר שניס'  ר* משנת הכנין מתהלת תמנה ,אס3ע
^׳ (ע״ל שגמה למלך עי ק) ^׳ |» ״  תמצא ניהוקס(ע״לשי״ט) ג

^ צ״ע ( שכיס ת״י » ! ^ א ה  שצ״א הוי שי״ט ר״א עד 1קנ/1ד
^ן הל׳ל ע״ו ונשתצרך מ ת׳׳ו  דהיינו ״<שניסהחקוטער432הוי

 א״ שנה כעתליה א* שניס^טה^ם.שנה. כ׳ כיהושפט א׳ שכה כאכיה
̂א ע״ל ̂׳א שכת3 וגל תנל ^;כימ1שת עד תחנה ואס )כמקומו כ׳  י

^ג וכ״כ וחצי שנה תל׳ט תמצא לצדקיהו f3( ̂ ר tn ריש3 כתג 
 הוא עמילהו ימי ליימ^׳אכל ג׳ עד היינו ת׳יי חל׳ל שמנו קבלתו

ם כתג דניאל ורלכ״גכפ״י ‘ קרוכלת״ל ט ^  ח3ס׳ז3ו ♦ וחצי %
 בינה אתרי מ״ע 3mer ♦ תכ״ז 3כת הבטחתו שוחר כמאמר פסח
 האמת ומן הנ״ל, הראג״ר נדכרי מלחמה שלות ג* כלתי היינו ול׳*ה כי״ד
■צחשכמתם הצ׳ץ דכריהס כי אף ת״ז השכון כהרו לחה עשכ״ג תי״ה הס
̂*קדק״לז (נתב * צדק לספרד יהודים מג הגלה הפרד מלך שפירי ש

 טולטןלא לעיר המיוהסיס 3ורו כספרח אשר ירושלים וגלות ועז״א
 ש’ע׳ טוליטולה שחה שמו והיהודים כרזילי מקדם היה אשר.שחה

 (אחר • 3ת״ צ״ד פרס מדי לכבל כ״נ הגלה והמותר * טלטויס
 מ״ש שנלך כעין תראה הפסוקים מן הוכחה כסי לפניך ערכתי אשר
^ס מהס קצת ש״׳ק בשם שי״׳ט ג״״א לעיל  ומוטעים דהויים ד

 ל״נ עלה יהוקס ל^וולו ד׳ במ׳׳ש ט״ס וקצתמהס ♦ ומכולכליס
 * ומתשס אלפים ז' שכגולם ומשאר וך׳׳ג ג״א וכנימן מיהולה והגלה

 נ״ל גאמת-החזירו ני שם. ומת שאמר ליהוקס ד׳ לומר א״א וזה
 הים שרת אותו ופשסגלה * יהוקם של למלכותו ד׳ אותו כשהגלה

 אלפים וד״גוז״ עסיה^)ג׳״א שהגלה ומ״ש ♦ מת ואז צחיכותי ^א
ך/ סלא״ג״א  וכזה נ״ככ״ח) ^יימיה הנזכרים הס הס נ״נ שהגלה ו

יכנים בגלות ה׳ היה מה הדא . ריו31ג סתירות '3 ♦ש•
b שמת אתר ההוא כפ׳ כמבואר יהוינין הוא iw שנת היה וזה

ס ז׳ הוזכר דלא ועוד (ע״לשכ׳ץ) . » כיתד מצא ואנא <
 ג״א כי (שכ׳״ז) m כתמי כבר וכאמת * אלפים וז׳ ך״ג ג״א
̂נ כירמיה הנזכרים ר״ג  הם ו״ד) ©»לגממ״ הנזכרים אלפים וז׳ נ׳
 )שנ״ז מ״ל כגלות היה וזה שס כמלכים הנזכרים נכים א י' הס

זס* לות4שנםיצאזדאע מ' היה ירושנים שנהרג עד זה ומגנות ומ״ש

 זא כין אשר של״ח היה ירושלים כנ׳״לותורצן שנ״״ז ג*״אוך״*גהיה םל
 ד״ליהוקסשית שהיה לתעואו ניחא אם אף שכה י״א רק היה לזה

 אשר שנים י״״ט רק היה ירושלים הורכן שהיה של״ת עד שי״טא״כ
 וז״ וך״*ג ג״א שהי״ כמ״״ש אכל * שנה מ״ שהיה כמ״ש הוא ט״ס ?;וודאי

 ומ׳^שיהויכין ‘ אלכיסכימייהוקסטעהכנ״״לכיזההיהכיתייהויכין
 מ״ש כתצמי כנר * עמו אלפים וי״״ק כ״כ אותו והגלה חדשיס ג״ מלל

 ונאותי והמסגר והחרש אלפים עשרת שהגלה כ״ד סי״ תלניס צסוף
 ירמיה השלישי הכתוב ובא אלף והמסגר ואארש אלפים ז׳ אמר סי״
 הצזפר 0?!ןגי’ו* דאותן להורות וך״׳ג ג״׳א שאמר והכריע כ״״ח 3ג״

ס אלפים ז״ ?ם1הם כמלכים ^ מ כ  * ררמיה הנזמייק וג״״א הכז
גאלא,שז״ ן ( «|||3ש שאר1« ם|| ̂ש הלן והוא !;דה9טי גמלכיס לת׳

 יתר דהוי אלף והמסגר
 אלפיסיאזפריס י׳״ח דקקשיכ טעותו לו אתן אם

 י״״ס לחשוג ה״״ל א*״כ כירמיה הנזכרים ג״א עס הס לא ו
 שזה כירמיה מפורש דהא וך״ג אלכיס נ״א דהוי ך״ג וג׳״א

 ומ״״ש * יהויכין כגלית לנ״כ ח״ שנת כתלכיס הנזכר המעשה היה
 כיג׳״א • ט׳יפהוא כוודאי צדקיהו של למלכותו י״א ש״ת ג״׳א כשנת
 י״א ומ״ש • של״״ת היה לצדקיהו י״א כי ותשכח דוק צ״ל סל״ת
 כירמיה מכורש דהכי טעה כזה גס מיהודה ות״ר ד״׳א גלו ־למלכו

 היה וזה ( כ״׳נ של למלכו ח״ ל׳נ הג^^ אשד העם זה כ״ח פ׳ נ״כ
 הם שהם כתנתי (וככר וך*'ג ג״א יהודים יהויכיןשנתשג״^ז) כגלות

 תתל״ב מירושלים הגלה לנ״״נ י׳׳ט וכשכת ) כמלכים הכזכריס אנפיס י
 תשמ׳״ה לנ״׳נ ך״״ג ושנת 0לצדקיה י״״א שצ׳״ת שנת היה (וזה נפש

 הר% כירמיה עכ״^ ת״ר ד״א הנפש כל שת״״ב) שנתג״א נפש(הוח
ת ג״״א של׳ז) (שכת שגלה דחה מפורש שנ מ לג(  תתל״״ב שלח) ו

 יהודה משנט הי׳ )ו2 ת״׳ר ד״״א עולה יחד הכל תשמ״ה )3תשח ושנת (
 וחכניחן וח״״ש ״ ת״״ר ד״״א גלו צדקיהו למלכות י״א כתב ואיך
 משאר מ״׳ש אכל ״ מקום כאיזה מצא ואעי כ״3 מכואר נמצא לא אלף

 ־כגלות היה שזה כתכתי ככר הלא והמסגר והחרש אלכיס ז״ שכעיס
 זה אחד י״״ז מ׳״ש ועוד • של״ה הוא לצדקיהו וי״א של׳ז יהויטן
 שהזכיר הגלות זה הלא כו״ הכית ושרף אדן נכוזר 3ש הסגר הגלות

 הגלות אחר די״ז צ״׳ל אע״׳נ הכית שנשרף של״ח לצדקיהוגהיה י׳״א
 שנים לי׳״ז קרוכ דהוי ש״ך או שהיהשי״״ט ליהוקם ד״ ר״״נ שהזכיר

 לצדקיהו י״א כתכ ככר הלא כוונתו כך אס שג״׳ת שהיה הכית חורבן עד
 אחר ̂!ז ואמר דכריו כפל ואיך הכית תורכן היה שאז שי״ח שהוא

 ומ״ם * מקודם דנר הכית מהודק הא הכית ושר̂ן אדן נכוזר א3 זה
 עו הואפ״ם אלפים שתיכת כמחמה אלפים התל״נ אדן נכוזר הגלה
 לא החורק כשעת אד׳ן גכוזר הגלה נפש 3תתל״ ירמיה כ׳ הכאתי נכר

 לן אץ ושקר כטליס דכריו ̂שכל רואות עיניך הרי אלפיס התל״כ
 יהודים עס נהרג אחיקס [3 גדליהו • ותשכח דוק להעמידן רגליס
 נהרג כר״ה )ח״״א ירמיה הרד״ק כתכ של״ט ג״׳א כמצפה אתו אשר

 שנהרג 3כת פך״׳ו בס״ע אך י׳״ט שהוא מפני לחודש ג״ צוס וקכעו
 אמר שהרי )3כ״׳ גי״ גדליה חורבן(וסי׳ אחר יוס 3נ״ תשרי ג׳

 נשארו ה״ וישרףכית לחודש כעשיר החמישי בחודש כירמיה(נ׳״ג)
 כ״״ס במלכים ומ״ש ♦ יוס נ׳״ב הרי תשרי וג* אלול וג״״ט מאב ך״

 להיגל נמסו כאב ז״ כי )ך׳״ז סע״פ כתב וגו״ לחודש ז״ ה״ כחודש
ס חלם נ״נ לחודש.י עדי״ ־נו״ולאנשיף  התורט אחר שנים ״3 מו

ל • בצ״״ד) (וט׳״ס ״מ ש ג״״א למלכותו ״א ך כנ״ה (ס״״ע ^  ד
 ששבצר נק׳ והיה נ׳״נ בחצר כשנכנס שנים ד י״ בן והיה התך נק׳
 שמ״״כ ג״א היא למלכותו ך״׳ג נ״״נ * ש״׳ק צרות שש שראה לכי

 כתכ vפך״ ובס״ע נ״׳ב) (ירמיה תשמ״׳הנפשות אדן נכוזר הגלה
 (ע״ל א״י ושכיבות ומואכ שכעחין היהידיס לל ושטף כידו צור נתנה

 שמ״׳ו ג״א היא למלכותו ך״ז נ״נ : עכ״ל נפשות תשח״ה )משח״ו
 כאשר לחילו שכר והיה שללה ושלל המונה ינשא וTכ מצרים לתנה

 )פכ״ז ס׳״ע (לכבל וכרוך ירמיה הגלה ואז )סכ״ט יחזקאל ( ^ככא
 וצור מצרים נ״נ לנד חורכן אחר שנים ח״ נתב סע״א ד״ך (ובש״ק

 ונמכס א״י וסכיכות ומואב עמון וכארץ שס שהיו היהודים ולקק
 ע״ס) כאן (יש ומחודשס מצרים של לאנסנדריא והוליכם וכרוך ירמיה

 כעושר ורכו ופרו מעט מקדש כחי להס והיה רכות שנים
 צור לקח ס״ע ולדעת • על׳ל וככול וכנים

 (ע^ל ע״ת שמ״ג שנת והיהודס
ג )תי״ג

ד3 ו  כמג 0רעי4 כהקדמה רמכ׳״ס כ״כ מירמיה קגל נריה כן ד
)3 לי״ג יוחכין י  חורבן אתר שרם י״כ ש״ן א ג שכת שהיה '
 שמת עד מככל עזרה עלה ולא כבכל כרוך ומת של״ב) ג״א (וע״ל
/ ומת כמגילה נדאי׳ נווך ׳ מחסיןתי א / עכדמלרהנושי■ • ד

שהוציא
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A

 ונמס הל״ג פר״א כריה ן3 נרוך היה הכור מן ירמיה מהוציא
 משונה שהיה כושי כק׳ שסיוך וגמ״י ל״ח ירמיה (ועיי׳רש״י לל׳ע

 (מעשה ״ מלך ענד היה ששמו נרד״ק וע״ש ) גמור וציית נמעשיו
 רצוני כי עמי לך שלמה רני שמו שהיה ליהודי אמר שמלך
 ניסיס שעשה שמעוני נאשר לראותו כדי הנניא יתזקהל קנר לכתות
 • ולראותו להוציא יכול אתה אי ק״ן היהודי לו והשיג • הרנה

>1J והיה תלמידו כריה נן נרוך נקנר ממנו רחוק אינו כי אעיצך 
 תוכל רנו יחזקאל את גס כוודאי אז לראותו תוכל ואס ♦ נגיא ג״כ

ודוכסיו שריו אחר המלך ושלח דנרת יפה המלך לראותו
ת שיגואו ן |^  לפתוח וכשהתחילו יקד והתאספו הנניא נרוך ל(

^ע3הק תגןדמי  ואמר ישמע||^^ א* 1P£^|i|ik£P ו3ר.
המלףזס אדוני

 עשה דולן ̂ ־ ק^ו יפתחו שהצז עליהה
 שיממולנ-ל< תשונה לעשות שיכולין גכדי ג״י זמן להס שיתן המלך

 תפילה תשונה ועשו תענית וגזרו • ג״י זמן להס ונתן קקנ״ה
 כדי נרוך קנר שיפתחו המלך אליהס שלח ג״י ואחר * וצדקה
 שוס ניזק ולא הקנר היהודס ופתחו ושריו המלך והלך * לראותו
 ואמר ״ 3מקרו מת כאלו שיש אנן של גארון מונה ומצאוהו א׳מהס

 הארון קחו רא זה אצל זה נקנדם שניהם שיהיו נכון אינו המלך
 לא ושונ ״ שגת תחוס כמו והוליכוהו ארונו ולקחו לעיר והוליכו

 הרנה וסוסיס וחמוריס גמלים המלך והדא משס לילך הארון רצה
 אולי להמלך שלמה ר׳ ואמר ♦ ממקומו הארדן להסיע יכלו ולא

 עשו וכן שס לקגרו המלך וצוה ״ כחייו לקנורתו זה מקום תר3
 לא נריה בן גרוך ני המלך וכשראה ״ יפן! מדרש נית עליו וננו

 מתמ׳׳ע את לראות לתעקוואו ענדיו עס הלך * ותכריכיו נרקנהוא
 • אליו 3לקר וא״א סרוח שהוא וראו ונש:או ־ שלהם נביא שקר
 עשכ מין ושס • אמת משה תורת ואמרו ונתגיירו ענדיו עס הלך
 ועושין בלילה והולכין • זהג ניצוצי כמו גדילין העלין על אשר
 אותו ועוקרין ביוס ונאץ • זהנ עליו שיש גדול העשב הינין קימן
 נותנין יחזקאל קנר ועל יחזקאל מקנר שנת תחוס הוא גרוך וקנר
 מעות שס מניח שרוצה ומי • קנרו ̂ל נרות מהס להדליק צדקה
 שהניח ומי שס שהניחו חי רק • משס ינוצ-לעלו אדס שוס ואין
 נמו גשלימות המעות לוקחין נשגאין.יורשיו אזי ומת מעות שם

 משס פרסא וחצי מלות נעיר כבר נהר אצל הוא והקנר ♦ שהניח
 3שנ״ ג״א היא החורבן אחר שנים י״ד * (גא״י) חמ״ו קנר הוא

 העיר בנין לו והראה )ס״מ יחזקאל ( יחזקאל על ה״ יד היתה
 ר״ס רד״ק (שם יהויכין לגלות שנים ך״ה היונל שנת והיה והגית

 ככר ונהר פרת נננלגיןנהר ונקגר נחיינ״נ נפטר (יחזקאל ♦ ק"
̂׳ל  * הכלא מנית יהויכין והוציא מרודך אויל וכשמלך ) שיץ ג״א (ע

 יחזקאל קנר על כיפה וננו עמו יהודים אלפיס ונ״ה יהויכין ובא
 נראהשס היום וגס נפלאה מלאכה קרוט שקורינשילט צב ועלקנרו

 לה סמוך גדולה כנסת ויעשו אנשיס וגדוד ויחזקאל יהויכין הקוק
 ונהצר כנשת למגדול מגדול ונין מגדלים ט׳ נמו יש הכנסת ונמקוס

 והנליהד יחזקחל של קנרו הכנסת ואחרי תינה בנויה יחזקאל כנסת
 וכרמים נחלות יחזקאל לכנסת הדרין ♦ ויהויכין יחזקאל מסה נקרא
 שס על מקודש מקום ואותו מהן להתפרנס מרודך אייל לו שנתן

 מנת״י מגוויל ס״ת מוציאין וני״כ מתרחקים להתפלל וגאים ישידאל
 ושם ״ היום כל דולקות עששיות יו3ק ועל * בו וקורים יחזקאל

 ונניא • ושני ן ראשי בית מחורבן רנים ספרים מלא הקדש נית
 ההכנסות כל זה לכנסת קייס ההם נחקוחות כשמלך ישמעאלים

 בית בס׳ עיי׳ • )בנימן מסעות בשס דכ״א (ש״ק היוס עד ההם.
 והבית • הוא נפלא כי פה להעתיקו טוב קודש בלשון העתהתי12ישר

 מערבי וכותל מוזהב והכל מאד יפה נכין יחזקאל ר3ק שעל המדרש
 המדרש נית של והשער אמות ג״ וגונה Tpמ הוא והקבר מתומר הנא

 ♦ ש״ן ג״א ע״ל יי השער שסאזימתגדל להתכלל קטןונשבאיןננ״א
̂א שנ״ח ג״א ♦ (גא׳׳י)  מרודך אויל • של״ת ע"*ל הנית נחרב י

לג  לגלות ל׳׳ז נשנה שס̂׳ ג״א שנת אניו מות אחר נבנל מ״ת מלך ק
 המלכיס כסא מעל ל^ו ויתן כלא מנית יהויכין ראש את אpיהויכץ

'jp ולהנמגילה ומלךאוילמרודךך״גשניס ירמיה) וסוף מלכים 
 ך״נשכה 3כת דקנ׳׳ז ויוחסין והראנ״ד • וסע׳׳ז פכ״ח יקע״ר v ל

ך (כתנש״ק ■י ד ^  לישר^רקנשס מלכות עוד היה ולא ל ל
 מת מועטים יתיס ונמשך לנשיאות הראשון יהדטן והיה חות נש
 מות אתר ננל גלות על ור״ג נשיא היה יהוינין ק מלתיאל נ3נ3

: תי״ג לא ע״ל ננו ל3זרונ ואחריו יי3א
א ר ז ם) נריה ן3 מנרוך קמ ^ מל  (יוחסיןש״ע) לא שנת (ר

ש״קכ״אלוק^אל) ^יע״או (שס לל׳נ3מק יי

) ע  עזר12 ן3 פנחס ן3 אנישוע ן3 וגו׳ עזרא נן שריה ן3 עזרא נ
 ♦ נ״ג לאנשי ראש היה והוא רס״ז נעזרא מפורש ה כ אהרן ן3

 נח׳ ואי׳ ♦ '3 נית ננין נמשך הוראה של דורות ח׳ מתחיל כאן
 התורה שתנתן ראוי והיה עניו והיה ) ת״ת (ע״ל מלאני הוא עזרא

 עזרא תקנות כיסתס תקנות ועוד מהגה פ״ תקנות י׳ ותיקון ע״י
 חג״ע הספר נסוך אדס וננשמת כ״ת בעזרא נתגלגל אהרן ״ תקן

 היה שעזרא רע״ב דק״א גש״ק • תצוה פ׳ מתתיהו וס׳ לח א׳
 ׳3 ונדנ׳׳א ״ גנוה מקוס ר״ל פידגולו על לררוש שהתחיל הראשון

 לפני תלמודו לחזור טרוד היה כי לא״י לעלות מראשונים היה ולא
 סיבה היה גס לעלות יכול היה לא מופלג זקן שלהיותו רבו ברוך

 לעזרא פ״פ יהיה ולא כ״ג ן3 להיות יהוצדק ן3 יהושע שיתכהן משמיס
 ננימן מסעות נס׳ • תי״ג ע״ל כמוהו צדיק שהיה אפילו הוא לכהן
 יהודים מאות ט״ו שס ודריס פרס מלכות התחלות שס סמורה נהר

 ארסחששתא מלך אחר מירושלים כשיצא הסופר עזרא קבור ים“־*
 וTהעמ רו3ק של השני ונצד גדול בה״כ קנרו לפני נדרך ^

 היסוכתנעוד נשפת עזרא ננאו אשקלון שם וכתב תיפלה עאלי׳
 נשחזר עזרא של ה״כ3 שם שינער מדינת התחלת כלנה הוא ^

 הרי ואצל ♦ עזרא של ה״כ3 הקדמוני׳ ובחרו * לירושלים
 קנר נשגר היה קדמונים נימים מעשה • של כ ה3 רצג1ק

ו י ל ע א י ז  הסופר עזרא אני נחלום לו ונא ע
ויקיר! זה ממקום אותי שיקחו להם אל פה נקבר
העיר שכל לו תגיד נדבר יעכב אחר במקום אותי
י וסיפר הרועה והלך • ימותו נ פ ל  להשר עמו והלכו היהודים ^|
 רמ״נ דבר נא ותכף מאבצו שיוציאו השר רצה ולא ל ככ לו וסיפר
#ע3ש הענוס מן החצי כמעט ומתו 8  ציוה ומיד מננ״י א׳ [#
ה עזרא של ארונו שיקחו השר ציו ש » ^ ק ל  W עשו וכן ו

 גדול המדרש נית ונגד^יו הלנר פסק קברו פתוח1ל̂ו שהתחילו
® בלילה קנרו על נראה ולטצמיס ויפה מ  רקות קברו ונראה ע
חן מעות נותנין וכולם פרסאו ד ̂׳'או מ מ טל כמו להדליה לל

אל ח \ ־ ת־יי״ ( ״' ? ^ ) ^ ר י ת ל א ע ת ^ ז ^ א י י י ״
ש וגמיכי שלו נ נה ששס ע!רא הורת הקוד  דיו ונתוכו יהה ^!

 הרואה ני הארון נותתין 1® התהילות בהס מתקן שהיה שלו וקולחס
 מנתה שס ומתהללין יאץ5«15 הקזיא ארון עוד ותתתיו ימות ת 0

 עימד אררט מהרי רתוק '■•אינו (גא״י) מדמשק מס מהלך גדולה
^ין הסוהר עזרא של כ נה נ ז ט׳ ^נ ני  גא״י שם להתהלל ממרתק ו

ל של נ נה שם נציג נעיר ש ^ אני א׳ וננה״ה עזרא י|
« על וחקוק ׳ מ מנה אמס ן ג #א  (־שם] הסוהר עזרא8

! יינניאיס ״( החמה קנל אהלטון % ק ת ^ חאתיתוהל ל3י מ ו
ק ״י״היי ״ V ״ ״ ״ מ י  ג״א (ע״ל א' ק״א &

• שה א ג שהיה א י C ש ר5מ ה' צ מ  I,״ לננל מ״ט מלר י
̂׳ ומלו דראלנ') ( חלס דניאל ההיא עשנה שה״ו  שגע נלטשצר

ש תיו שנו ^נ קו י7 מ ) ש9ן ט הנ׳ ר ע׳ ־ ™ י ^ נ  ע
ע ואסתר ק ט) שצ ל (  • מוחלט שקר והוא שה״ו שנת ר\ה ^

 וענד )1ס״ (שם ̂■ניאל חזיון נראה ג׳א הוא לנלטשצר ג
 הנזכר חדי מזרע אחשוורוש [3 הראשו[ דריווש • ת לחס נלטשצר
) pi ו סי ;דניאל  מלךעלכשדי^שהואמלנותננלאחרימוס ע
 (עם״ע שנה ומלו ו״) (דניאל שנה ס״נ נן ffbc ענת גלטשצי

̂ן»צולד ) ככ״ת  נס״ע שהיאש^חוז״ש ליהויכין י״א דריווש ר־צמצ*
 צ׳? דריווש ה^ שטנו נולד יהויכין בימי להיכל נ״כ שצלמז יוס בך״נ

ת (וצ״ע הוי  אני, נחיי שנים י׳ שתלו לט וי״ל ג״ח רק מלו ניי
 נ״ר ני הננתי לא אך ׳ א י לש״ ח ג׳ נחשג שנ״ז) ג״א נמ׳ש

 לי\ר) נכנם דלא ועוד צנאו שר אדן ננוזר רק נירושלמז היה לא
? • שןאיי׳אלצדקיהווצ״ע רקשנת ? ,^ ^ א ״ ע ת ״ ד ק ״ ש  צ

 נספרי נתיב נמצא ח״ה ישעי׳ ומכ״י הניאראנרננאל • 6שלה הימי׳
 מ3 כ״א לו הי״ לא פרס חלך אסטרגיס כי והוא ♦ פרס מלכי

 וכשמוע * לן ותהר אביה משרי א׳ ואהבה e המלכות יורשת א׳
מולר נתן בלדתה ויהי במאסר בתו ושם ״ ר1« המית אביה
 וידחהו כן ועשה * המדברה אותו לשלות ממ^תיו לא היולד הנער

 ויאספו * היל בן ונעשה הילד ויגדל ומיקהו כעה ה״ וימן שס
 רבים אמיס pהמלךק וכשמוע לשר עליהם ויהי רקיס אנשי״ אליו

 שנתגדל ולפי כלב סרסי בלשון כורש כק״ השר חה ״ להרגו ויסלח
 עליה וימלוך העיר את ויכבוש והרע זקנו על וכתאמז * מכלבה
 כ״א לו הי״ לא מיי מלך שדריוש ולפי * לפניו האת כל דפנע

 אל כיורש אמר ואה״ז • מדי מלכות וירושת לאשה לו נתן א׳ נת
א לבלטשצר משועבדי׳ נהיה למה מלטס אנחנו הנה דדיוש  הס ^

עשה דריוש ויאמר * המלוכה נאה לנו ט ט נלחמה זרעמריעיס
מקך



m חדוהות׳ סדר m חדורות, ,סדר

 הע«יד אל וכ^כיוקרנו ̂ צ-גלשצר וולהלוו * עמך אלקי וי̂ה גלאך
 ההרסיים ויופו י לו נתחברו ישראל ומסריצו פלשצר צבאות <צאו

 בכותל מ־אתה ואז ה* בית גלי והוציא משהה ועשה שמס זבלשצר
 החידה נתר ודט^ וכרנין תקל רונא מנא כתבא ד ידא אמלך היכל

 פירש לבו אל נתן נ׳*נ מ'מ' וניאל מכיר הי׳ המלך של א׳ וסריס
 חוצה וימלע ראשו את כרת משכרותו ישן המלך וכשראה ̂ דניאל
 ‘לבלשצר ההיא בלילה קרה אשד כל להס ויגד ולדיוש כורש אל לעיר
 חלא זה אין ויאמרו המלכים ויתמהו * צלשצר ראש בידיהס זיתן

 להשיס 0TO בבל ה* יתן אס נדר וכדרו ̂ה בית מחרבן חטאס עבור
 ויעלו במקר ויהי י הבית שיבנו ישראל בני ולהרשות המזילה את

 לפי ויכו ובבל כשדים ארץ גל (וישחיתו וילכדוה בבל על המלכים
 עמידת הי׳ * בבל מלכות ובטל יונק ועד מעולל חרב

 ד ג״אצ או ח״ט המלכים ומספר שכיס ת״ר בלשצראלף עד מנמרו
̂ג  לכוק הניחם מלכיות ושאר * בבבל דריוש הומלך .ואז )ק

 וימל נורש אל קרא למות דריוש וכשחלה ,*אחרות מלכיות ויכבוש
 כגולה רשות נתן ואז * הנדר לקיים ויצוה בחייו בבל על

 כורש למנכות א׳ שפה ואז ♦ ה"מ3 כלי להם וכהן ירושלים
̂ב . ה״מ3 יסוד לירושלי׳ מבבל שהלכו ישראל יסדו לחרבן נ * 

כל וכתצטלו לכורש ישראל הלשינו ובנימן יהודה »ן  מלכות^רש לן
שהיא ואנותר לדרייש שתים שנת עד אאשוודש ומלכות

בראשונה יסודו* להת־לת י״ח שנת
 והי׳ * הדת כל הבלן השלימו

̂א  הפרע בשעת בשמו קראו לכ
 ש״צ ג״א בשכת כפיס
 ראש מלכות שהי׳ אלא

 כשלמ בשנה ובו שצ׳*ב
 וכורש שי׳׳ט) ̂א4

 אחז״ל * )מ״ה
 ה מק־ס העיד זא׳
שפכוהתולת על העיד א׳

 מאז * ן5י . ,
שכירי׳ ת^ראלך הזנלון <א

 כורסמנףרחשון * קשס’_
• בפרס לפניו מלכים היו 'איג'

א :ללישבבל.ר\_____ כל ע׳ דו בי ג״נ
W ע'ל ע נ״נ שהומלך משנה בבל גלות 

(ישעי׳ משית זנק׳ ישראל ואוהב חאד
מקוס העיד א׳ מהטלס עלו  המקדש לה̂ס

 וי״א בית שאין אעפ״י שמקריבין
נתגלגל (יפת (ש״קנ״אב״) ושולית

 י׳׳ס סי׳ גלטני׳ ע׳ עי*ר ג״ר * שכי
אעפ״י רבים נבוכו פרס מלכי גמסיזר

בבני חלק לו * וה נורש3
־ צ״׳ (כתב נ״ח)

0 אמרו ופ״ל פכ״ח שבש״ע t לדעת אכן מלכים ד: רק ופרס למד 
 ע וראב סעדי ר' ונ׳׳כ ת י וברש״י־דפיאל יותר היו פמ״ט פר׳א

̂ד לפיס לובן ת זפרול וכותבי  0 פנ ע ובמ ז קל יוחסין עיי׳ י
ז ע׳ ישי ;י טעה דניאל מלכות וכל ♦ והבית מתורבףירושליס ^

 י״ת קרבן והקריבו מזבח בגו מבבל
^ בנין קודס ש;יס |^ > ת בי  אחר מלך כורש מלך ין יס'1̂|י̂'“ה
̂ב ג״א שנא אלו וכפל ואחותו צדיק אית אתיו שצ

י• מלך תאג״א למלכותו ו׳ שנא ומת <וס*סי
^|י • ומת שכ״ה ומלך לפרס ש א מלו יהןס1לריוו  י
)1הצזכד*גנה&| השצי א״האשאאא שהוא / י אה ; מל  י ול

הימיס ארכו זלא היגנראיו היום ובעצם השמש קדרות
גם * האת י״ח יון כארך מלחמות שהתעוררו עד
( אדם בשר ששר על גדול חמימות בימיו היה ל| י ^ו  ויבאש בשמ1נ

̂בעו רצו ורבים נשמגעו ורבים רב עם וימות ̂נ  ורבים עצמם למיתי
 • מאד כבד יבי מזה וצמשך חייהם ימי כל שכלם חזר לא שחיו
 עיר לכי זה ומלך * ההיא בעת היה הרופא צפוקרע ̂ * ת״ב א״ד
 בם הנמצאים העס כל י״ג ישעיה נביאות ונתקיימה והתרימ בבל

̂׳ד עיי׳ הזאת עיר (ועני( כו״ ידקר  משד זה מלך 4ופהי )ח׳׳ב צ
 דרשיש ואחוץו;מלך לפרס ה׳ מלך גריסי בלץ אחריו ומלל * צבאו

 והים לפרס ׳r ̂זלך ארמחשסאא וימות שכה ומלך ו״ מלך ארעא י
 מאי להם ו&טיג |3המ?ט כלי ליהודס והחזיר ונורא גחל מלך
« היתה אסתר דמעשה אתשוורש שהוא ןי״א מ  וימ« ♦ -חולתיו4בי
1אדתחשסתאמנימיןמלוי^*אס ♦ אחריו ומלך ̂נן״אר«חסשת״8  ד
הי אהשוודש שהוא קצת אמרו זה ומפני הגדול ^  מלר וימת ♦ ש

 ונהרג לפרס מלו'״נ החהיו אוחו דריווש ♦ בנו וימלוך מנימין
ך אומד דדיווש בן ארסיס * גאגאי ממלך ל מ ^ / מ  הים לסרס י
 האהרוו ^דיווש ״ באעאי מלך המות 0c6 והרגו וצורר רשע

 ברת ודדיווש אלנס^מוקדן ^יו עלה לפרס י״ד מלך ארסמא שן
̂שאלכ#דל3 והרט גיסו צכאו שר וקס למד  מלך אך ועשרו אמ̂ר

^ טאז את ודן השמועה על לן קןה ?  ומיתה קש«ס1^י
^ בכבוד דרימש מלך את אלכסנדר וקברו מטפה  מלכות אז ממית ג

 ׳3 ©!^;^^מ^ןרקנ׳׳ז * 3 ק צ׳ד צ ע; יון מלכות והתחיל פרס
ד׳ ס״נ נ»מלר8© מג״י*י שנים ע תשג ני ועעה 3חש דניאל

 גבריאל ובא )לבבל דניאל.וחמ״ו את והולך שי׳׳ט שהוא ̂יהוקס
 גלת לצדקיהו י״א (ר״ל צדקיהו. מגלות הוא שכה ע׳ כי זהודיש

 שהתחיל כורש שמלך עד שמאז )של״ח שגת הוא הבית והחריב אותו
 וזהו שמיטות) ז׳ (ר״ל שבעה שבועים והס שנה מ״ט הבית ליסד
 (וכל הבית החריב למלכותו ך״ג בשנת כי לל׳נ שנשארו כ״ב פרטן
 מרודף אייל ומלך )ד׳׳א במגילה כדאי* מ״ח-שנה היו מלכותו שנת
 והשטעיס ט מ׳ והרי שנה דריווש ואחריו דבלטשצר וג׳ שנה כ״ב

 I צא תל״י) הוא ס״ב ז״פ כי תל״ד (צ״ל רצ״ד שהם ושנים ששים
 t שכיס ג׳ QWt״' של שנה ע' תשלום של הבנין לביטול כ״א מאס

 יי' 1ע עמדvWTOנ3כ בנו אחשוורשודריווש שמלן וי״ד כורש שמלך
^1̂א ̂ ו״^^^זו מכוט מ ׳עדסופושקר5^'מתהי5^

ומפורש אינו זה זעעות
ר אריב׳הבות א ש  שנה ך״ו לנ״נ #נ

 ומ׳׳ש ‘ מלך ד׳״ג כי די׳׳א במגילה מפורש ג״ב ^זוילמרודך
ס׳ ריש וברש״י במגילה שם דמפורס אינו זה הבנין ביטל ;סכה

 ממ״י לדריווש ו׳ הבית ונבנה ומ״ש • שנה. י״ח רק היה דהביטל מט
 של ג׳ מר״א יותר יהי״ חשביט לפי אך א׳״כ קאמר שנגמר עד אס

 הבדן מהתחלת ואס ז״׳ג הוי דריווש של אחשוויש.ו׳ י״ד גורש
 ! י״׳ט זהוי למלכותו שניי״ שכה לבנות שהתחיל חגי בריש מפורש

 ט״ ברש״ידטאל מפורש הדבר ואמיתת *’ דבריו-בטלים כל. הרי
 ת3שי קודס בגולה והיו שלימות שמיטות ז״ שבעה שבועיס דה״ס

• לא שלימה שמיטה היה שלא אלא• ׳ש י• יו^י
 לושטעיס נאמר שפ״ט) שנת (שהוא המדי לדריייש ח בשנה גי

 שי״̂, מן כי שי׳׳ט ג״א (־שהיה יהוקס לכיבוש שכה ע כצו שבעים
ה מהס M אלא ש:ה) ע ״ שש ״י שנ V דנש שקדמה י/

״הניל שמס ג׳ לתשליס שרס י' עוד ש־ש וששים פגים [ ,5P ״ייי 
 ,me שבועיס ר״ל שליייות שמיטות רק מנה לא כ' שמיטות ז׳

 ״? הס1 )ת״צ הוא ל לה כי ( שנה ת״צ שלין שמיטות ע״ ר״ל
 כור^ שהתחיל על בגלות היו והס השני הבית שעמד ותך מל גלות

שמיטו^ וגשאהס״ב שרס שמיטות,וג״ ז״ דהוי שנה הביתנ״ב לבכות
מן העין מזל ̂זיייה שנה י״ח

’הבית לבטת שהתחיל לדריווש
מהם צא שנה תל״ח העולין שנים וד״

_______ ,.. שנייה שנה עד כורש שמצך ש״״צ שנת
̂י שני לבית ת״ך נשאר שנתת׳״חהויה׳״ישניס  ״יי1א;רן הכל ר

 כסי! הגל שכולו למלך והוכיח בל הנק׳ ע״״ז בחכמתו ביטל דניאל
 משמט ייספ*ן3ו כורש בימי וי״״א נ״נ בימי היה שזה י״׳א בל בס׳

 ימיס ד׳יאל ̂'אריר וייז'יז הבית הבונה השני דריווש בימי
 ; 3ח׳״ צ״׳ד דרי'יש עד מכורש כרס מלכי מכל שמו כזכר ולא כ׳״כ

 מזהירכזס- וארונו חידקל בחמצענ־\ תולה דניאל ארון שושן בעיר
̂זל עמוד על מאד גבוה  ארוכר היה חקודס כי ברזל ושלשלאות י
 לעתיס הי״ הנה׳ של השני וצד ניכה היה צד ובאותו הנהר של א׳ לצד

 באמצע ארוט לתגות שהוצרכו עד הב׳ צד עס מלחמה ועשו רעב
 מש̂נ שמד הבירה שושן כי הצדדים מ־״ב לראותו שיוכלו כד הנהר
 y׳x«ארון הספינות וכשעוברין מקום <דיש כל על הנהר צידו
 בשלוס הימיס על רצונם מקום לכל והולניס ניצולים חסידס הס אס
 דעיס כראין הארון והחת הארון תחת שס גטבעיס רשעים הס ואס
 הארון ממקום שבת תחוס ומהלך במים כזהב מאירין ראש להס שיש
 5בכימןרך׳״ מהשת ועיי״ גא״״י) ס׳ ( דניאל בזנית דגיס צדן אין

. : ישראל בית וס ונן פה להעתיקו יפה א״
ה ג׳׳אשצ״ב נ  5(רטא לדניהל נגלה דבר פרס מלך לכורש ג׳ ש

 (עיי״^ד למלכותו ג׳ כורש ונהרג )י׳ ני׳
 לא אך שנה שלשיס בפיס מלך שכורש )ל״ג ס״א וגיוסכין ל׳ב

 שנה ך׳״ז־ אחר עד ל33 5ע גס למלוך דהיינו הכללי למלכות הגיע
 עיי׳ הריגתו אופן ש״״צ) ג״׳א (ע״ל ראשונה שנה צחנות מתחיל אז

 3שצ״׳ אביו אתר מלך פורש מלך בן קאמביסי * שצ״ג ג״א ת״ג ל׳ד
 סי׳ בעזרא המחנר הראשון ארתחשסתא שחוא ונתבו לפרס נ׳ יילד

 בימי היה אלפורט עס יהודת יהגשג כי וי״יא הבית בטן שביטל ד״
 שמ< שופט קמניסי למלך והיה תמ״א? ג״׳א ע״ל ( קמביסי טלך

 לבורסקי ונתנו שרו להכשש וצוה שואד בשביל הדן עוות שמשן
 שמשן בן אוטו את לשופט עציו והושב המשפט וחיפה ^מ־ו

 ואחותו צדיק איש אחמ את והרג רע־ומשהית רשע והיה שס) 'ל 0
 מאקן דרמוש למלכותו ו״ ומת תרבו על מסוסו נפל תחתיו וימליך

: שנה ומצר צפרס ג״ מלך ת מ ו
אחשוורוש



m הדורות סדר הדורות סדר r« לז
ע שצ״׳ג יל״א ח ש1ו1א ו  כורש אתר מלך המלכה אסתר של מלך ר

 כורש של ל״ש ט של׳ג ג״א שנת
 נל׳ד) (ס״׳ע שנים י״ד ומלך פכ״ח) ס״ע (כמ״ש מקוטעץ ידו

 בנין ונתבטל )ל״ עזרא < שטנת כתב מלכותו ובתחלת צ״ל ועיי׳
 ותלקתאסתר • משהה עשה שצ׳׳ה ל׳א היא למלכותו ל • גה״מ

 שאמר משעה סרל״ה הרק״ק כתב שצ״ת ג״א שנת למלכותו ז׳
 תתקנ״ד להשוורוש אסתר שנלקחה על בספר זכרון זאת כתוב הקב״ה

 א׳ ביהודה איש עבר לא שכיס נ״ב באת תתן למדבר מ׳ * שניס
כי יהושע באזני ושיס ל׳י דאתשוורש ז׳ הפרסי ̂זדיווש

ראשונה שנה היה עמלק מותמלח כי וצ״ע * וזחה
בש״ק תתקן||^* הרי

^ כתב מ״ג
̂ר שנת היה א"כ ̂משפת•Fמי שפ׳ ^ 

 אבוקרט, ״ תמ״ת ל׳א ע״ל p% כ"כ ת׳ ל׳א קנל הצדיק
 ׳ בימי היה ) שפ״ה ע״ל ( ואפלטון ההנדסה שעשה בנו ואקלירוס

 הוא ש״ל כמב/״א א׳ ובדקל״) )jj״n יוחסין ( ת״א ג״א מרדכי
 היה ולא הסיד אותו שמכר פרה בההוא נתגלגלה ושתי * ט״ס)
 מלאכה יעשו ישראל שבנות שרציתן ושתי היא בשבת לחרוש רוצה
 לב׳ אליהו שלחש כמו באזנה ולחש מכירה היה rחס ואותו בשבת
 ג״נ * תיקונה היה ואז הואאחשוורש זה גויהמתגיירעל ואותו לריס
 לכן עשו גלגל והחן יעקב גלגל מרדכי • תורתא בן חנינא ר׳ עיי'

 כוונות ס׳ • לעשו יעקב שהשתחווה למקןמה לן להשתחוות רצה לא
: פוריס שער

ל מ ̂׳א שנת למלכותו י״ב פור הפיל ה  לא אסתר נמצא ת״ד ג
 לא כי למלכות׳ ו׳ או ה׳ שנה עד וחולדת' עמה הגידה י

 ׳ ע״ה בת היתה אסתר • נכלא והוא לגורלו י״ב חודש הגילה.עד
 הספינה' (פ׳ עורבתא בת אמתלאה נקראת המן של אמו ♦ מ׳ שנה
ל * רצ״א  אמיה פעמיס שבעה יזכיר שו^ו לכבוש הרוצה סגולת נ

 מ׳ יהודה מלט אוצרוע שמצא נתעשר המן • ב׳ לכ״א ש*ק המן של
 י״ג • למרדכי אסתר ין3 דבריס משיב שטה המך את והרג * מגילה
 תלו בו בט״ז למלן* אסתר נכנסה בו בט״ו הסכרים המן כתב ברסך

 מלו אדר ג גי המן ספרי להשיב מרדני נתב בסיון ך״ג3 המן את
 הי י7(ז10 • המגילה נכתבה הבאה לשנה פרק ובאותו המן ט3 ‘י

̂ז ושקלים רע״י ע״ש ישמעאל ר׳ פ׳ מנחות שנה ת׳ מן מתר  פ׳
 מלכות בסוף ונמצא מחנה פר׳ ותוס׳ המשניות :י׳3 שם ורמב״ס

 ׳3 לס׳׳ל הג״צ ר״י בפי׳ תו״ אבל פתחיה ג״נ נק׳ וט״ תשמונאיס
 היו הראשון מרדכי ע״ש ונראה כ״כ ימים שהאריך לומר ותימא

 מ לו שנעשה איש אותן ׳בעיבור בא מרדכי ♦ הממונים כקראים
 דרש לכן גדול בהיותו מד״ת מרמי שביטל ועל בנו לתדק דדיפ ;ג׳

 מטקו״ ששכר עני נעשה פה למלך משנה טה שם • לגריעותא אביי‘
 הוא מי להראות כס לו שנעשה למעליותא דרש יוסף ור׳ לו היה לא

 דדין בסוד היה אסתר אס מרלכי הניה ט לבת לו ומט דרש ורע״ק
 * עג״ג ♦ להניק הוצרך מהק ולא שלאדה״ר בראשו וטה דאדה״ר

 מאת אותם הביאו ואסתר מרמי נקברו ברעם בכפר גא״י ־לתג
 בנימו מסעות ובס׳ • הנביא ישעיה קבור לכפר צפון ולצד עילם

 5ע מלו השט אהשוורש דריווש.בן * בשמרון נקברו ואסתר חרמי
 אססדובן של בנה הוא דר״ה פ״ק ובתו׳ וגוי״ר ת״ו ג״א שנת ;פרס:

 סכזכר ארמתשסתא שמא נראה פ״ל ס^ע ועי׳פ במלכו הי׳ .שניס
/ כ׳ סי' ננתמיה י  : תי/ ע״ל שנים ל״ב זמלך ו

 ע״לדוסא ♦ ״לדריווש3סתצבאשנתג"א.מ׳*חרישתגיבשנת
: שרם ר׳ כמו שתי הורקמס גן _

 ובש״ר, נ א׳ ע׳ ע״ז רש״י ת״א ג״א שנת המקלתג
f>-y והוא ירייוש למלך שניי׳ שנה ט״ס) והוא תי' ב׳למב 

 למדי י״ת שנת כתג ובסע״ז )של״ה שהיה ( ההורבן מן ע שנת
 דבחוטעזרא הבכתי לא לירושלים עזרא עלה לחורבן ע׳ שגת טא
 התחילו אלול כ״ד צ״ד תי״ג) (ע״ל עלהעדשנהז׳לאכתמטסתא לא

) ג״א (ש״ק למות התאילו, כסליו וגלד הבנין צרכי להטן  ו,ד' נ׳
ויסת; ירושלים שאגט^סוד פקודי פ׳ בזוהר ♦ בבטינו עסקו

̂״?ד  שהיו העניינים אלו וחסרו גיאנש.קשיה עד יתראו ולא ג;נזו י
 שירד השמים מן אש ותנמיס אוןמם ארנןכהביס 0^

 ובפ״לן • צגנז מנשה עד נאדה רבוץ •המזגק על .יעמל
 ל3א ככלב רבוץ השמים חן אש רואים טו שט. שגטת

 שלקן מקורה מקודש ורוח שכינה • כהה בעל ט מסייע היה <ח
 נגמו כולס המשחה שמן אהרן של מקלו המן צנצנת מ

 והצוצרוס אדמתם על ישראל כל בהיות זולת
̂גימיי מש tii א׳ זקן ג 2i> P ביוספין ״ כהעלותך י*׳ ״ נגנז

. p 2

 למצוא יוכלו ולא מים או עב כשמן והיה האש ירמיה שהחביא מערה
 כתב )א׳ לב ('ש״ק גליות קבוץ עד יתגלה שלא נשבע ירמיה כי

 ביוספין * שנה מ׳ שני בית אנשי עם הנבואה שהתמידה ח״ג הכוזר
ע ס״ג  וחסרו כתפות באבני יתומים אורים תשובות ניכרים שהיו ל
 בקלפי טרף פ׳3ו ישראל חטאת עבור חורבן קודם שנים מאתים נחו

 נביאי׳ משמתו דלה ע״ע פ׳3 הצז־יק שמעון משחת שני בבית שחדלו
 בעלו ראשון בה״מ משקרב ותומיסאבגמרא אורים בעל ראשונים

 גדול כבוד * '3 בבית היה דשמיר ׳3 דל/־ מקומן איזהו פ׳ תו׳ עיי׳
 שני בבית התטא גרס שלא בעוד ורומא ויון פרס חלכיות ג׳ שעשו

 להון מתייהב להוי ו׳ סי׳ עזרא • ראשון לבית נעשה שלא מה
 שעשה והכבוד ובננסי מלכא לחיי ותצלין שמיא לאלקא שיקריבו
 כשהעתיק תלמי שעצזה גדול וכבוד ולישרגז למקדש מוקדן אלכסנדר

 זקנו הגדול אנטיוכס פי״ג סי״ב וביוספין • נכלאות ומרנות התורה
 שוס3שס1חק ולא ישראל יזוקו צוהשלא הרשע אנטוכסאפוכט

 יון מלך דימיעריאו שעשה גדול כבוד פ״ה סי׳׳ג וכן רצונם ונגד.
 אלפים עשרת ליהודים שמחל כ״ג חשמונאי בן ן יונה בימי י;בית

c פיסשקלי ט״ו מהכנסתי מייחד הנני ואמר לו חייבים שטו^ 
 לתופסו יוכלו לא למקדש שינוס איש וכל זבחים לקנות שנה :כל

ס אכ^^הי׳ א ו ב י י  רוצה אט תיקון איזה למקדש יצטרך ק
̂|^שמלכי  ובס״ב • בה״מ מאד כבדו אסיסה שיעשס^!טצ^^^|

 הקריב לא שמת לביתו ושב אשור )|^מלכי1איורג^ן הנקדת תלחי
 אלכסנדר ט אומר בירושט^||גמהמלחמות אלא אלילים זבחים

דלתות ע׳ בהדר גדול מרובה הקימ;הוציי|ז® טיבריאו של אביו
 מג(רןגס בתכלית הנשים ועזרת ההיכל
 , זהב מגינים ישים טחשליס פטדו
 ... רומיים צבאו שר פונפיאו בס״א

 למקן ותפארת יקר נתן ינאי עי והורקנס
̂  קיסר טה שאטה אגוסטו ציסאח וכן

 על^ שיקריבו להכהניס צוה תמונה שום
 כלים התטבה ואשתו יום בכל משים

< טומו אחרי הנ״ל ציסרו פי׳ סי״ו שם

 שפילאטו רצה לא דיאו
 הטתן שס כתוב |היות

 אריסתובלוס אתים ׳
 ♦ שס בעברו [הוא

 שס היה שלא מע1
וב׳ א׳ פר הכנסותיו

 וכן ♦ וזהב כסן של
לשלות יוכלו ע שכ צוה

חמטנה כסף לטציא המלךון«לא אפילו.שדבר ב״ה אל נדיבותם
 ננסיויו לגנות יוכלו ושיהודיס למדינה

 רשותו &מי אסור היה העמיס יתר
 המק!■[ מאד כבדיה מצרים

 ש5 שנה מדי מנתה שלאו
ג*׳א^ת״ך|

 נ^לחמותוו יצליח וזגטסלמע{
^ג9מ3כייג'לא אנשי  ןלהס

 1)#ר8י בן יהושע עזרא
̂ה3 ירתום  בן נחמיה ע

מ3<מייוא לימא-1א1י

#׳ תפילות  במי כ
ממ^ז טו דלא /*י״א

מ : '

 אל שאפילו כרצונם דשות
 ׳^פי״בקליאופטראמלכת’

 pא ומלכי רטס עטם
 ומונמ המלכה הילנה ין

 עולות שולת היה זיסר
ש״קדכ״בב׳♦ זנ״ד)

 גלשן מרדכי זרונבל יאט
 נחמיה עיי׳ בני מספר

(דניאל) עמהס צירף והרמב״ס
 שטו עד אתרים חכמים עליהם ונלוו

 סלר ותקט מיחזקאל קבלו ברבנאל עת1
ת ת̂מ וע״ל (א׳ בזמן כולם והיו הקורא

 דרך 5וממ רמה
* ״“תמ׳׳וכא״ול

ציס

דמגיל

 על3 • הצדיק שמע\ן היה שבהם ואחרון
c כקבריס גדולה שנמערם קטנות במערות 

 נפ״ק ״ תתפ׳׳ך f̂׳3 הרמתי שמ?אל ועיי׳ ממ״ג1
 ע״ל שמו מלאט ותכ״א עזרא זה מלאכי אמר

להרוג ובקשו דע״ז היצה״ר המיתו נ״ג אנשי ג״א
 שלא א׳ עין וגחלי וי״ג לעיניו ונחלו להם עלה ןלא דעךמת ליצה׳״ר

עיי׳ וטדה בא״א מתגרה אבל ואחותו במרוצו^אמו יגרה  יוחכרן (
/ ו ׳)־3 די # ^ ה  ופטחוא וחסר מלא וכתיב וקרי הפסוקים חלוק ו

 קדשי ומינוי וטעאיס,ונקודות וקטנות גמלות ואואיוע וסתומן׳
 מי קדמזניט נחלקו ט הגס מתשרי מגיסן.איתטל ttg-? השנה

p מליהס כל חבר oוהאפוט לפי׳,יהושע הרד״ק בר^דמת ועיי׳ 
מפי*; .bפרו !^ ® חו; לי  לי אומר ולבי המסורות מסורות בס׳ ח

 וטכירם כתט * להכתב נתנו או.שלא «מסיני שהכל
/ מקבל והוא כלס על ראש ^ ועזרא !לישראל  • ש״ק3 שם כ

®3כ0יא'ה3זכריםמג ע ״ לדריוושי'3 הוא ^  ומתגיומלאטנס׳׳
שי המ אלו וג׳ פ״ך) ^ /  אפשר, מלאכי ס׳ תחלת רד״ק כתב כ

^ שמלאט א ח א ט  במ׳חלאטהואגטראפ״קדמגילה ומצינו הס1ט
 והוא עדו בן שמו מלאט והכ״א עזרא זה מלאכי אוזר ק ריב א׳ רט״ו
 ה״ דגר טה זכריה שלתיאלאל גן זרוגגל ע״ל עדו בן ברכיה p היה

) (זכריה ליייווא' ̂י* ̂י ג״א טא ו׳  : ממ״ג ע״ל מ׳
ץ / ג׳יא שנת לדריווא ז׳ נשלם הבית □נ  ביתא ושציא ש״נ אי

 חומת־ מו לדדמוש ך׳ שנא ט נמו׳ ב׳ ל׳ג בר״ה לכמןן י ' '
........... העיר כ ' .®ג- ׳'
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ד מלכות תחת ולהיותם • סתו״ מ״ס וע׳׳ש העיר  הכריחו והרס ח
 נריהחת ן3גהך * גהיכל ירא3ה שושן עיר צורת לעשות ליהודם

: ש״ן ע״ל תי״ג ג״א
א גי״אתי/ ר ז  וגלות לירושלים ל33מ עלה פר הכהן'הס עזרא ע

) ס״ו עזרא3 ( נח״ש לארתקשסתא )״ עמו
̂׳י  הרס כנחלכי כי ת״ו) (ע״ל הכית הכונה דדיווש הוא 3fp ועפ

 כשנה ני לא״י מלעלות עזרא שהה לא ׳ולפ״ז ארתהשסתא גקראו
 אינינו דארתחששתא נימא אס אך עלה ;׳ וכשנה הכית שלם ו׳

 של שנים ו׳ ונל דריווש ימי כל עזרא עלה לא לחה לתמוה יש לדיווש
i עכ״ל דריווש הוא לארתקשסתא ודאי אלא 'i ולכי) 

 מכרוך קכלו וכ״ד עזרא •־ ליישג) יש בשס׳ש״ק שיע לעיל מ״ש
עזרא • רחכ״ס כריה ק  ונחמי״ הוא ככה ואח״כ נכריות נשים הכדיל ̂'

 העל{ דר׳״ה כירושלמי • ש^ע) (ע״ל תקנות ועשה ירושלים קומית
 החדשי ושמות גכריאל מיכאל נמו המלאכים שמות מככל עמהם

 כן היה זרוככל • יהויכין כן שלתיאל כן זרוככל • אייר גיסן
 אולי שלתיאל וזכר ככנים בכיס וכצי ל בד״ה כמ״ש שלתיאל צן

 כ והוא עח כן זכרי׳ וכן א׳) סי״ כחכי (מכ״י מפדיה גככד
 עזרא^צת ואתו̂  נשיא כמו לא׳יי ממל עלה * עדו כן כרכיה
ך שס ומת לככל הזר וזרוככל עחהס הגלות ר ך « הון  זקני%אנשי ו

ן זרוככל ) (כפאד״מ מ׳3 אי׳ כ״ג ^ י ה ^ ^ ^ ן ^ י  תכליה ה
מ היה נחמיה יוחסין י׳ פ״3ו ^ ן ^ן ר ק  לשתות לו׳ יס5שמ על כ

 ע״ש) לנמנו יצא שהלל י*א לשתות נותן שהיה כעיור יי^נ
^ אחרי ועמד '3 רכ^א » ו * ת^*ק ע^ל כנו משולם 33מ

 ככל והניח לירושלים עזרא עס
 בקורבן למצרים שגלו רביס יהודים ̂ ,,
 מצרים של אלכסנדרייה בנה מזקדן אנדר1;

 ויוונים ומואב עמלן לארצות הלכו אשר
 באמרס מבתיהם לצאת רצו ילא כי - ׳

: שמ״ו וע״ל א׳ נ״ב7 •ש״ק יקידה
 גמל כוכב נראה ההיא ובעת 'תל?.

 ואיו הבל מוסדות וירגזו האר־ן !?מה
̂־/־ ליושביה' ‘מדע לא י ׳  ת״ג כצווהו׳

 מולד יוס פ״יה ס״ג יוספין עיי' ־כר
מ7'ר  בבוא בד״ כאי^ כיוס מז»'וכו1'

תו כו ל ^ ^ ה ך״ כן כי* י״כשנה נ
 נקתינטרבא צק׳ ^\־שהיה

 פליפו בהיותו לאלכסנדר זה
 זיה-מזרעאירקולו׳הגכור

"'r סיכל שנשין 
 משין ,,^^וי^לי

לשאוומסיתיהשמו
 3̂q יי'5

ה א רי ד צ מ ^ ^

fש יוחסין פי״ ל‘תז״ 
 מיהודי נקייה פסילת
 ע שם נשארו ראשון
 }3ור ופח שס והלכי

 f ש הגלות עשו ופן
שלי כית ־,שככין

י אלכסנדר
,.דנון

 ג וקור• נרקיס־ורעמים
 ח שהיה ילידתו (עניין

 יום אייך כחודש אלכסנדר
 היו חייו ושני מת השמש

 )_וליד3תת" (ע״ל מלך
 ‘‘3פלימהחל אשת על

 ק*%3(וכת נמלחמה
*׳וצלא^לוהזגו. מצדאב

______פלאות ^וכא! שהיה דיאכה
 שס יקרא למען עולס55שיז ימות סלא

 ׳ שמו' יקרא שלא דת וכעשה! לעולם
ד ח  המל] וזה ♦ ש״ל אכרכנאל כשם #

̂ה • שלימצריף  חכמות^והב ס׳ ׳הרס וא
 ’ את' והיכג משפט ׳אוהל עמו על דתמן
ו ת - . ̂ .כךאחרלזיי ותלד מלךדריווש כת משאן ^
א שנא )3 ס נחמיה ( רחשסתא לא ך״ כככית ירושלים אומות  תכ׳״ז ̂ג

ת ד״ה דר״ה פ״ק תו׳ ועיי״ כרינו לתחלת ^!חשניס שנ  :עשרים ד^
 ק כלי'שובי״^לתע השליך ונחמיה לטוביה הלישרה בנה אלישוב
) ־(כהלויה הלישלה / ת ל״ב־למלך זה והיה י שנ ^ ^נ מ ר  ג״א א

̂קדןמלד : ^״״ח ^̂ שנת היוונים י^טעל גן ^ ב«עוקלך
א - ר טז פעיז בפ^ק מובא ג׳ פ ^נ ב ל ^ & ^ מ ש )

̂׳צירך כ״ד הבית  הבית בנין לת״ת ל׳־׳ד שני
.הכללי;ח שמלכותו אעק^י יון מלכות . . , , 

לכל ההיא ס5?מ I® לענין פ״י ?שבינן לא בעולם דיולנו שנין ו'

 . הנ התמימה הבית כנין אתר שנס מ* ת״ג גוזרי
 ואילך.לא לדריווש ׳3 משנת נר^׳י ב״) (דכ״א

 ,וי כתונ ז׳ סי׳ זכריה טייס־הואשהרי הקודש לוח
ם' איה ר הורנמ)-צ J3 חסא אלזכדיה<ע״ל מ

 (ולנממ׳^ש
 מס^׳קדוחא

 המואיס י
 לןייזוש
ו״ומןנךו

תיז׳ג וע׳׳ל גא׳׳י מלות מעיר פיסא־ חצי ^  י• קכורתן(עזראמת ג
 3טכל ע״ שטת כתג כטנת י' של כסליחות אכל *3 י״ד יוחסין בטבת
 t וכמג״׳א תק״פ סי׳ נא״ת א״״ז עיי״ חכליה בן נחמיה גס כתג וכלבו
 מזרקות צפוני׳ בצר לירושלים והוא'קרוב המטרה בחצר צא״י כתב
 וכשכאי״ בשפועההר הנביא תגי קבור שם מאד גבוה גדוצה מערה שס

 שבוע כלבא ומערת אותם מחזיק ס״ר יהיו אפילו קברו ׳על להתפלל
 כזכרו ולא רבזא ק״ך היו אליהו ובימי גב־יאיס רבבות היו דור בכל

 אמהות’ד' בתורה נכתבו נכיאות ז״ ^ית מ' היו שעה נביאי
^ • חשה אחות מריס • א״ נבואה ברות נקראו ^ |^  נה.אשדן1ד
ל אלקנה גי ^י ר ולדהח המל^* דוד אשת • ת ש א .^ ^ ^ מ  א
מונה המצכה

נדמלז^ . ״ ^
 חזיאל • עודד כן הכר׳עזריה׳ו כן זיהוא ןקיההשילו^^ ^

 התורשתי מיכה עמוס הושע • ממורישה דודו כן אלעזר זתניה
 ירמיה צפניה תכקוק נחום יואל ישעיה יונה אלישע אליהו

 הגי מחסיה שריה נריה כרוך דניאל יחזקאל יערים מקרית אוריה
 ע״גוחסרכ׳וכאוליהסחנמאלושלוס • כלשן מרדכי מלקכי זכרית
 נשים ה׳ כמסורה ) מש״׳ש מ׳״ת כמספר חכורי ועיי׳ א׳ ד״ח (ש״ק
 5ואקר (נחמיה נועדה הולדה ד^רה מחם נכיאות נקראו

 מעדיה אין כי נכיא כתו הנכיאה מעדיה נתכ יונה ור׳ • הנכיאה אני
 אמרן כעמר נועדיה וקראו דליה כן שמעיה הוא ני אמרו וככר אשה

 נביאת אשה היתה כי כתכ בהג׳״ה ובשרשי' אלהיס בית אל מעד גו
 נפלאיס דכריס התנכא ברומי מאומות כביאה סבילא 5 עכ״ל שקר
 (ראיתי : הזכירה סע״ב דקל״ו וביזתמין לרומיים שיקרה ומה

 א׳ וכלילה פרס תחיל כבל כחרבה עזרא ימי כסוף כי ישן בקונטרס
 נמנע והיה המלך מצד הומת קצת רק נשאר ולא העיר נהפכה

 פ״ כמו היא היום שנראית ובבל נס בדרך אלא אדם ביד להחריבה
 ועהרבים כחשים ומלאה חרבה כלה הישנה ני מהישנה רתיק מילין

ה מל מציעים ופרת הדקל נהר כקדושיו רש״״י • מרפים ז ע ^ 
 שכל במל מקום שיש כ״ד סי׳ גא״״ח ♦ המערב מן וזה המזרח •מן

 החרוס מעפר עליה יתנו לא אס לזוז יכולה אינה שם שתעכר נהמה
 (ש״קדר״א ומקיים כרוךגסר ועושה אואר כרוך יברך והעוכרשס

ר גא׳יי ׳P3 :^כתג !3  הגדול בית וראיתי פרת הנהר הולך כבל ^י
 יש הבתוס ג״ ובין ובשליחות דניאל,יפה של ודת חחב הוא נ נ של

 ל׳ שישבו כסאות ל׳ לזה,ושס זה אגרת משליכין היו שמשם קטן מלוו
̂ן יש י־מץ ובצד אכ^ס  אבו תונח ביתו ואצל ירושלים נגד ממון חלו

̂שרים רצו א׳ פעם■ <מ3 פלי מונחי׳ שתחתיו ואומרים גדול  ליטול ר
p fo אמות ד׳ וכרחות תחתיו לחפור רצו מקרוב חה חת ט שנגע ומי 
 משם שיצא הוח מהמת ורתת מפחד כפלו כסמוך והעומדס כולם מתו

 י של כעליי׳ והייתי * ניכרים הסימני״ ועדין החפירה סתמו ומכף
 דניאל של אריות גוג וראיתי שם שהתכלל שיש מאבד מנה דניאל

 לו שיש ומד ההצימיס כמעט ההוא וכהכור חמ״ו שהשליכו וכטןאש
 tד^Vנ*ף-p(ארוסטוטילו.הפול מתרפא ומיד ההם כמיס גןוחתרוחז

 .ופלטוט קוקרטו ותלמיד אלכסנדר של היה־רט «תצמיס
 קיין ימי ויהיו תלמידו אלכסנדר מיתות אתר שנים ך* זחי גמצ^מיא

 אלהות תכמוה על הצדיק שמעון עס שדבר וןתב ; • שניס לדג
 וזס אומר פרטות ונאיזה שמעון חכמות ממעלות מאד ו^תומס

 שראה המוות ס״ בהקדמת ש״ט ן יוסף ור׳ שהשיכטהשתעוני ממה
 הנמצא גל על הודו יחיו צסוף אהסט איך ו.3 כתוב ספר כמצרים

 ’ ״ פריצולו מגןאכרהסלתכס ונ״כ צדק גר ונעשה משה גתורת כתוב
̂ז הקדמות מאמין היה שארסעו אפילו כי התפוח וכס׳  ■השתדל עכ

 ריש כת״י וככוזר • העקרים כיתר הכוזבת הרעות לבטל |נכלגקו
fr i 5ל מיהודם וכלליהס שרשיהס הועתקו הפילסופים חכמת ט 

 לא שזמן ונאודך לרומה ואח״כ ליון ואת״נ לגיסמדי ואק״כ הכשדס
 דרך ורומיים^״־כלו היוונים מן זולתו מהעברים שנעתקו אוזכרו
 האומר יווניס מפלוסופי מוקלג חכם כשם מצאתי ש״ג סוף ת״כ אמונה

ס עס לההווכק גמסתי .^נ^א׳- תי מ  ללכר והתחלנו ישראל ממ
 האלוקות כחכמת נכנסו ואת״כ הרכה כעיני היה ולא הטבע גחכמת

 יתן לאל שהתפללתי עד ולהכין לסבור יטל היתי לא אשר והעלראל
 ״.אמומ0ו ארסטנ התכסהיה שזה מאמץ ואכיהמתכר להכינו טישגל

שתד^ עש^^יבסיביאור^י הנוצרים נין א׳ ׳03 שנמצא אמר ל
 הים אליעחארי^ון,החכטאשותו,א כאה הפילסופיס חכמת 3ס <י

(זן משכט ^ץכ^קזליה ירושלמי ישרא!( מזרע יהודי איש  ״גא ^
 3ויש ליגו.3 מההרים באסיאהזימ אשך הלקוקיס ־מהאיים עתינז1<שמ

 אלינו הניח מאו הרבה ויואר לט' הוליד -מלסופיא רטס -ימים, <גמט
אסונה־כאשר וכמגשבילי • ממנו הוא מאי^מו^ישלמר

אלכסנדר



m זזדורומ סדר m ר ח l^ ס i

 והעתיק שלמה ספרי על רגו אריסטוע ליטו1הז ירושלים הלך אלכסנדר
 א פע א ח והמורה ״ לשון כנד והיה שמו על וקראה הפילסופי״ יושם
 גאו עלינו האומות גשליע אך גישראל גראשונה היו החכמות אזמר
 ותהי מאתס ראשיתו היות נראה •מהם לגר גלמדינו ואנחנו לידס

 נמצאות תיו שהחנמות ההפלה אפלת סומיו גסוף שרד ן' * להיפוך
 בסוףיחיווחזר שחגר מאריסע א׳ ס׳ עיראלקר^ה3 היה • גישרתל

 וגענין הנפש גהשארת גין ההשנחה גענין גין גתחלה שכתג מה מכל
 ענעיים דגריס וגכמה מאלו דגר גלל אומר והיה העולס 'אידוש

Jןcn להחזירני i îהfונתג • וכך כך וטענות גמופת הסגרא את 
ו ו ר נ ■ ■ ^ גדרך חטאים מורה עוריס פוקח אלהיט ^

י 3ךן3ו נ א ן » ^ מן ח

1%כלהמ ן7והיימי; ^ ______י
.--------עס ימינתוכקתי מגסוף על נס <לחאיt7־mימ

 מורשה גמורה החזקה ידו והראכדאת
^ן ונגלים אמיתיים הקדושים זמופתיס^נשמות אותות■ נראואר^י  ל

 וכאשר ♦ מהשכל למעלה הס• דונהדנרים כי יודע נאטעערבלתי
ס יה :ת1כון\׳כ נכל להתגומ לגי נתתי זה ראיתי  מיוסדת מה והנה ד

־־ההשונה לא שלימות אנניס על  תלמיד נכן * נחכמת-הק^סןה̂י
 לחנרך 0J לך גס ד5ך-ס11^ ך,ן,^,ל-«ל1ר^, אלגש״ך 0נעי9

 נתפשעו אשר ספרי פל עוןהילקגזי יסל קיימי אל, ני קפילוסט׳
ח ■גאפסי  זהסעיס השריס לעיר א׳ ישאר גל «אש היישושטפס א

האל מאס גדול עוגש שאקנל ידעתי גי ,ן}ועות6מ ישמנשו שלא נדי
 לנן«יאלכצו?דראנימודיעלר ♦ טתטאמדוהסטאמי־אוךהרניס

ה הס השכל עפ׳יי הידועי' שרוג עולס נלכל־גאי א^^גגו  מעל גד
רג3 נתכשעו וספרי גרס שמזלי ואחרי ♦ מר1גנה־*ש4 ע מ ה ,^  א

 להגות ולא גהס להסתכל ראוי שאין נאמנה גדיעה הנט׳מודיעס
 ט ימשס הננינקי ועתה נדאית והפילסופיאי עון ההגיון כי כהס

 להס ואזי ♦ יודעים נלא תטאתי
^ *י 11 ̂*־ל אותו שראני מכמו ודע ♦ לאגדון נמחה

“3 W f e׳V ה6ל נאמרו גמשליו ^ ך ר  W אל זרהופמיג ״
 תאות שכך לעיניס אוי • יא,,״ לא אי«1לנוונת,נ-נל.

ס ^ י ו ך ליאלליליט אוי שומעת צך2^  גוטוניליתי גלותי מ
w ס תי ״י ס, רי  שאמרת מעליןולמה ולא מורידי! ■מועילים זלא מ

̂שיצא  כל לשם לי והיו מפריסרניס שתנרתי האזמןת ננל שס לו לי
̂ה הייעי:נוחר דעכי מויעונס ־  נספי^׳ מהשיהיהלי ליכס׳ת שיה

 תורה תופשי ט ספרי עשיתפשטו נפשי מת^י, נוחר והייתי מינוע
 אט וגס לגארשחת ילכו פיל^פיא ותופשי החיים נאור לאזד ;ו5י *

 שאס כד הזמן זה קודם לך כתגתי ולא ♦ נולם ד4כ
̂ן מכעוסנעלי ”  כמגי אליך שיגיעו קורס כי ידעתי רע לי עושה• ועיי

w אריסטוט מלמדן מאת ושלום עץ כארון 5אהיה״מת;ממופ זס b 
 עולמי״לאלצא^י־י^״צו לטת
 א׳ ודיףג נ <ך ק״נ7 עש?ן ) אלנס%ר מיתות אמר שנים

 ומק אפיקורס הצדיק) גימי׳שמעון שהיה קינל משה ל נרננאל
 תמ׳׳ו ג״א עה״נהיו גגמול נופר דת געלי היו שלא אנשים ב׳ היו י

 תמ״א ג״א היא למלכותו שניס ו' מוקדן אלכסנדר • 3ס״ ̂״ל
 מלך שטרות למנין התחלה תמ״ג) (ע״ל ׳דרימש על מצה

n י ife fh r f למנין למלכותו תחלת נחשג הזה ומזמן מארצו רשז1ו 
ע׳)  ;♦ ג תת׳ היה מלכותו שתחלת אף )גרש״י א> עד (׳

 א׳׳שיתחע דקלט יוחסין עולס (ונסוד מזמ^יומ^^-^^^ן^^^ות
v מטן w5תcŵאותוl̂׳tת מצרים ליציאת אלף שהיא נה  fל^׳

 מגונוא הרנא ליישג נאריכות צ״ד עיי'
̂יעל ̂׳ה שמתו י״א ומלאט "ע״•“מ ]ןןו תמ׳׳ג) ־(ע״ל ממ
ועמר זרו׳נגל גן ומת״משולס ♦ ־ אז הנמאה משקה

 עדוא שוס ממצא לא ונחמיה עזרא ס״ נכל ני א׳ ספיקות נ׳ נזה
ק שמעון יהיה לא קצת דעת שלט ג׳ • כ״ג  ליהושע שני דור ^די
 ליהושע ק׳ דור הצדיק שמעון שיהיה ופל״ז פכ״ג ע״ש יהוצדק גן
 ויוקיס יוקיס את הוליד וישוע י״ג סי׳ נחמיה מ״פ וראי' יהוצדק גן

 ידוע את ויונתן יונתן את ויוידע יוידע את ואלישג אלישג’ את הוליד
 הצדק שמעון את הוליד וחוניו חוניו את Tהול שידוע להס ומקוכל

 הצדיק שמעון של אגיו היה ידוע גן שחוניו א׳ דקל״ז יוחסין וכ״כ
 גניו היו יהושע שמת אחר כתג ׳ג) ע ס״ו (צ״ל וגר״ס דקל״ח וכ״כ
 לא ולפ״ז עכ״ל הצדיק לשמעון הכהונה שהגיע עד כ״ג גניו וגני
 דנרים ה׳ ♦ דורות שמנה לפחות רק א' וגדור ממן נ״ג אנשי יהיו
 כגתה לא מערגי ונר גימין עלה והגורל מלגין זהורית לשון גימיו היו

 גזר> '3 מוסיפין הערגייס שגין אלא גנח תדר ־דולק מערכת ואש
 געומרוג״גהלחס וגרכה • המערכה של ימשכחו ושמת • עצים

 חו׳ן מימיו נזיר אשם קיגל ולא )א׳ דל׳׳ט יומא ( הפנים
 ד״ע גכדדיס (כדאי׳ ״ תתקכ״א ג״א (ע״ל עירס יפה א׳ ^

 והוא )א׳ ׳3 דט״ו יוחסין ועיי׳ אכלו לא למה שואל ,וגמ׳׳ד
̂ '3 והוא השניי׳ עזרא י ראשונה עשה משה ״ לרות

קן עמו מלאך נכנס היה י׳׳כ גכל הצדה ן.  התו׳ וכתגו א׳ (ז
שלמיפריך כןו^^^חות כאוהל יהיה לא אדס כל והכתיג דק״ט^^ו

ם•  היתה שכינה דשמא ומשט אד
שלנניס) ״ דקפ׳^טסע״ג (לגו

״ספני

שמיי®

’1אפח!

 שנה עד עמו ויוצא
 שנה שימות מיד ואמר עמו

 והוא 31̂ ל״נד y גיומא כלאי׳
̂ל ט כ״ג יהושע שמת ואחר ז ל  ^י

עזר^ גס׳ שנראה אעפ״י הפרל

ליק

fראג' /נ צ%א~הסופר אחמ ־ היה הל׳ל ויהושע י ♦ ^/גי
 יהוצדק עדו^מזרעיהושעק שמו ונקרא כתג ג׳ דס״ו מן״ה ייואאין
ט ג • ראאון נסוףגית נ״ג׳ויהוצדק יהושע היה ב' נית נתהלת ל׳

שמון וגמשנהז!מעון אגות לנחלת גהקדמה זאק־גנאל .  -הצדץ׳:•;ז
 וולצחוא ^ ד^ע דומא ול׳ק דשקליס כירושלמי כדאי' א׳-שכה

 שמשק דאגות ל״ק גמשנה כמ״ש כ״ג מאנשי אחרון והיה * ^י״ג-
אגל אנשי מצוירי המיזקלטה & משירי היה ט׳ רש״י כ״ג(  ל/לס

 היה הגית נתחלת ט נראה א^ו וזה ל׳ג שיירי נקראו שצי טח
™ מ׳/נ יוקקיןד״גז׳) הגית לננץ שצת מ׳ ןהצדיק0עמ? א ה

 יצא ולא שחורים) (לגוש
 ומא הרגל אחר ימיס ז'

'3 ד״ג יוחסין כתג
 טגשעשא ^יהי׳עזרא

 יאושע של נכו וגן
 ולא כ״ג כולס גנו
 קודם כ״ג הי׳ רא

 כי נעזרא כפרש״י
 ואולי עזרא נימי כ׳*ג
 גכהןהדוט אפילו !כשרה

תנא והיה קוניי כקד וך
ט ונתקנא תתקי -w. -ג,,- < _____

ה שני׳■ ממצת גדול שהיא אטו שמעי ̂;דןץא2ל חוט והלך כו׳ ^ ^כ
 ע׳׳ז אולשס שמיס [ריללשס
״ תמ״ח תנ5 וצ״ד א׳

ת'  ג״אתתי׳ת וגשצת ו
 ירושלים על חוקדן ד

ה' אל ויצעקו ומספד
 ונאשן 12ישר זקני ועמו :הונה

מ ,  והשתתוה מעל.המרכגה י
 המלאך המלך להם ויאמר. ככה על רגזו

 גוית המלך ויכרת ותוארו כדמותו חמתי
נית את וירא ירושלים יהודה וזקני הכהן .. ,.

 משמ?טן המלך וינקש הזה הכית אלהי ישראל גרוך ויאמר ה׳
&כרון שיעשה הצדיק  האולם בין אותו ושישימו דוקנו דמות ל

ra ונין fe הן כ ^ &  פסל שוס לאגל אלהים ל^ת לנו שאסור ןי
ל אי ב ^ ^ ^ ם שכל לך נעשה שאלת אשר גדול זכר ת  מהני

 הדגר געירו וייטיג שמך על #סכדרי יקראו
רונ5וימןסאל|יזה  מס״ע<הראג״ז * ויצא לה׳ וישתחוו הבית לבדן |

 י5מספ יתטלו והלאה ההוא שמיום לו נדר. ר«הכ׳״ג3<ת ןיוחסין
ס ה תי ^ ק מנ ס( ט  סצדת שמעון מעשה ועיי״ ״ שמה מביאתו מ

 מ בא ה׳ ויומא תענית למגילת ופ״ט זאלמןכלר,^(ץש^י׳דשקליס
&  לשמשו כינו שס אך פ״ג וניוסיפן שמיני ^'דמ״|^

©או & היה כן אגרננאל וכתג עדו גס מניה אחד; מ
 גאו אז י שונות גגהינת תות עשמות

 והישמעאלים יהושע שככש כנען את ,שאול.
 להוציאו והקלקגח השלל לשאול גאו הומצריס . .̂ ״ ,

 הדזט ^יגןא.צהן גן גניהה להם. השיג ism ישךא|*^^וס
ש׳׳ת ^צצי גביהס ר’^);^זאא3 (ועיי׳ • ׳3 ד׳׳ק קע̂ל

י &ס 1אט;^ ^ י הדיוש תאמרו י ת ע ד י ' ו מ  מנ׳׳־ל ש
^:יי׳ עטה ^ט ר גגיהה כהך ^יז ש טג מג סכ שומגי שהיה ש

^ ^ ^ןן; ^ ^ -•^ ואילנות גפן גינת1^
״..................................

קתשד
מזכיל היו

וכשיצא

 יונתן־נמ'1אליטט גן ויוידע אלישיג שהוא
 המדל ספר גתתלת שנראה אעפ״י עזרא

 ס״' גשום זה נראה טנו הצדק שמעון
שע כלץ׳כהניס  שמעון ״ מזרעיט

 כי כ״ג אגולא בית ראש אז סגן היה
 זתנטו בניסש׳מש ג׳ והניח * כו׳

מד פטירת! גשעת יותר חכס  א
 ממ גדול שהיא אטו שמעי

 p< מזנה יגנה מצדיט של
̂ט מנחות  דפ; • ב׳ ק׳

f כתג t ע׳ג ד<׳א  ס
 מ״״לגק-הניתעצה וצאו לטת זאלף

 ׳ ^ ט גדול אגל להתךי%והיה
 הצדיק שמעון אליו ויצא

 את לאוהואלכסנדר
ת^ רוי דוז לפני  עג

 ילין גהזיון לפני ההולך
ו הצדק שמשן עס



m !:?דורות סדר   m ar» סדר-דודוייית 
 )2ישר מקצת עס התורני קננלט אליו יצא קימשליס ^כסנדר וכשיצא
/ יהושע ומבני  הכהן עזרא שהנריחוס הכוחויס' עס שצתתתט ?

 נהר ה״מ3 תתניו הכהניס שינט כסנדר1מו ושאל ה״ מנית זנתתיה
 שמעון אתר העס תצי ישראל יחלק אז כן לעשות נצוה-החלך גרתיס
 זנחיס והקרינו וחתניו סננלט־ ותצי.אחר תלמידו לאנעיגמס הצדק

pp מנשה הנבלע חתן כיהן הזה ובנית תוקיס מלבם ונדו ה׳ לבית 
 היו אנעמגוה תלמידי ובייהות צדוק ואז כ״ג יהוצדק גן יהושע גן

 כי שנה מאתיים כמו זה נית ועמד מינות, תחילת, היתה וזאת לראש
 % נן יוחנן מרכ^א ג״א רי״ב ובשנת נגנה הבית ננין אחר שנה מ׳

ל החריבו הורקנוה מהמיהרכ״ג,הנק׳ בן שמעון ע׳  תרמ״ו) ג״א (
 היו שמקדם פ״ע מענית ונמנילת לו נא פ׳ גילמא אמנם h וכתב
 נה״מ להחריב הכותייס בקשו וכאשר אלכסנדר קודם זן: בית בטי

 הו^ וחרשו ההם הכותייס להרוג הצדיק שמעון שבירו^י^השין,
 והנוי הנבלע מעשה שכללו ומה כז׳ ומלה כרשינין דיזיס>׳ו,גזרעהו1

שנתת״ה) רחוק הוא א׳ לזמן ןמיהות וצדיק " י- (ע״ג  ובש״̂י
 באלכסנדרי׳ מיןדש כמו ובנה הלך הצדיק שמעונ ק חניו א׳

&גי והקריג.גןךגנות ̂ז לשס ̂ה■ אי (ו ̂ש או ע׳  בל כנראה לש
<לג״אעקל״קמ״^ שמ^(  ולפי דקל״ח) יוחהין ש־ס3.1ד'י

 וסי עזרהשמרו^|ןמתייס0אוז״<עלהר.ע־קיסע גנא־הו
» שנים ר׳ כמו הבית זה !נויסנת,ונמשך ^ ה א0ו ע ^%  ושלמי5

הכהונה ̂(ל נין קטעה שנולדה ואנקות ממא
ס ר׳ בדורו,היה עכ!;ל דולם1 נ לן ר ל ה ^  ע״ל נראה כו׳׳לאין ^

רי׳ הצדא ק,שע?ען0ג- מסא מגד ^ «  מלאה מנוא אמון שהיא «
כדאי״ ה״כ3נ זהב של מצרינ^^^קתדראות כיוצאי נכלים מישראל

אג ל ״ע
 תת׳׳פ (ע״ל נסוכה
 יסוצדק נן יהישע

 שהיה יהודה 'שבע
 בסוף כי הצדק’

 ט כאור ,לישראל
 ידי לא יהיליס על

 אקר,שנ שהיה ג״כהב
 לאורהבור, והוציא ג״ס

̂ר ג״.א ע״ל ממ״ט  תפ
 ש' שנה קל״ב הנ״ד ג״א

 לא ני ובראותו • 'הכללי
 למען שלישיו י״ב אל כ״ע
 כונקלק..מלכותו מותו

 א אחרות ומלניות
 , , ״6 עין אלא לו היה

 סליקוס. הכקרא סליביקה
 מלרעליתראלכיועוי״א

 פיסזלארצ מלך כריויש מנירשנהבת
 א׳ דק״ב ש״ק הנ״ל לסיבה מלכותו <ל

 הש רוחות לארבע ומקץ מלכותו השבר
תהה באו ראשים ד״ כל שאז תש״ל ־בכת

 של בנו בן סירה בן הנקרא סרק
גשם סע״ב דק״ג ש״ק רךת) 1 .

 שמעון בזמן שהיה כתב פכ׳״ב ^;מ״ע
 שהיה נשנקו וסיפר הצדק רישמעון '

 וגדול שר נלשירו יהושע פע״ו ס״ג ן
 דקל׳׳ח גניוקסין תשניז ג״א ע״ל הוא

 נק״ שהיה כנח על ואולי נראה אין !ע
t מצרים על מלך השנל נטולמיאוס 

 שנת משתהו משר הומת מוקדן סצלר3|
 למלכותו שנים ו״■ מלכותו לתהלת

 כמעט שהיה מלכותו נל לק
 אתר אבל כמוהו גחל לך

 מצרים על הנק׳טולמיאו *י
 ולא אינדיאי הנק״ והודו

 ו^כסנדרימאשהאהרת
מ‘  פליפו ♦ צמד» ט

 לו שט^• סצמ*5■ג«
̂;מ* מ3להלרישל“^אמ

^*זגה״מיאלנמגמח

:-^עייטומא
?עולגמאצס^• עס מאד שהטיב זביוספין שמיני ס״כ ונרבה
 לאגו הז!לנן1ונ^«ל(מ הנ״ל ג״א שנת בחצוןס אלכסנדר אחר ראשון

 צור< והיה כראול דדו' עלה ולא ההורה להעתיק צוה הוא אוגלס
^ למצרים יהודים אלף ממאה יותר שבי והגלה יהודים מ f שנים 3 ו i 

 :ט*ס); הוא תל׳׳ד כתב א לקל״ז וביוחסין • ח״ג
ס י נ ג י ט נ  שט) (חר מקבלג״ת הצדיק משמעון קבל סוכו איש א

א״ דכ״ג דע׳'ז.וש״ק יוחסין כ״פ ת״ס ג״א בשנת
 ממ״שהוא מוכח טי״סמן הוא ג״אתר״ו נתב א׳ (אכןבש״קדס״ח

ק קבלו יוחנן בן ויוסי יזעזר בן שיוסי עצמו  (כתג : ) ממנ^^אא׳
 ער משה ומימות w ע^ע קדשיס קבעו שכיס ק״ אלף בא כ׳, גהיי

 תןס.טpjןpונרוחmר3כהיוג^כסוחניןעלהחשבון אנטיגטסואח
עד מפ״ת כימשהמתב״א מכוון אין החשבון (אך וגיתוס צחק המינים

׳.-״—י■ ד0^.- ב  (ואנטיגטס1)
ה מ״סמלך ג״א בימיאנעיגטס ע״ב דק״ג ש״ק א #  מצד׳ על השט ט
 ירושלים על א1ישר|ל.( צורר והיה בערמה סלוקוס מיד א״י ולקח

מיתת ואקרי לקודים וימכרם אלפים מק״ך יותר ♦ מהס והגלה

 זה ישם התת המלכות זה ונמשך כשמו טולמיאו המלכים כל אתריו
 ג״א הוא ( הבית לבנין ר״פ כמו שנים ר״כ במשך מלטס י״ז על

 והיה השני טולמיאו מלך אז צ״ד לדעת תפ׳׳ד וע״ל על׳ל הרפ״ח)
 1ממ״ן ונ״נ הראשון צ״ל השני טולמואי ש״ק מ״ש ואולי ישראל אוהב

 בדור ע״ב דק״ג ש״ק כתב • תפ״ד ג״א לשונו ואעתיק א׳ בדק״ד
 הי״ וא׳ • אותם ומזכיר מדנות בכל הרבה פלוסופיס היה הזה

x(חכמתו ולרוב גדול ומדינה מופלג חכם קטון נקרא v עצותיו 
ojpp שהיה ציסרו עס התקוטט א״ ופעם העצה זקני ראשי על 

 ־ ציסאר עצה^|§^מר נקירה על גדול מיוחם שהיה קיסר כ אח
5השי והוא משפחה בוז להיותך אתה שתוק אליו 4 8 8  להיותר1
שןןןוואניאוכל סוף « מ ^ ת ^ ^נפולןד1?1^

מיס12 ל .כמו
שיהם־ונד! >  למס כל ונתנו ^^עסקיהס58^ז^מו״

 והיו קדושים ר״ל יאי0:אי1ינל^ימ'י פרושים נק לכן ..
 ואסיהת ריוח מיני וכל לזה זה ומשרתים ביניהם מלאכות כל -̂  ־ ,

 איה והכל אצליהס נאמן כללי. גזבר ניד מפקידים היו השדות מן
 כמו וכולם מתים וקדרת חולים והזנת ומשתה מאכל אצליהה הפקר
 מורה לומדס היו ותמיד זיין כלי ביניהם היה ולא יחד אתים שבת

 נשיאת בלי וקדושים גדולים חסידים והיו וי״ט בשבתות ה־ורשים
 יסTהנז כתג א׳} דקלט יוחסין וכתב ״ א׳ דק״ד ^ש״ק אשה

 ואלוהיססבהלהממד הגלילי יהודה היה והמתחיל אשינוש הנקראי
 בלתו אדם על להמשיל ראוי אין ני שאומרים הרומיים על דהוחס

 טובות מחת געלי זהס ית״ש אדון האל כ*א יקרא ולא לבח ה
 מהזכות עצמם ושומרים בצע שונאי משפט אוהט מיגיעס ונהנים

 לשמירת נשים נושאים מהם כת הזיווג בענין כתות נ ל ומתחלקים
 מעני יוודע וזה ראויועלהוליד אם שנים ג״ ״ נסותס אקר המין

 לשמירת אלא עודמאיועפוונה ינעלו לא הרות היותם ו^זר הנידות
ס אשה נושאים אין מהם ונת לתענוג ולא המי(  פטס׳שסוגרית מו
ה וכולם גשלימות לבעלם ברית שתשמור אשה תמצא שלא שווי  מ

 ומשם באוצר עושרם ממיסום ודתם במנהגם שענם מי משרסדכל
 למי נותכיו ומשם ומלטשיהס במאכלם ומסתפקים ניזונים

״ מהא״ר יקח לא יאס יושותגחליהס נ״א לקרונית לא אנל ר ^ 
 . 6<ממ שחרת ועד ׳0 ויראת עמה להם ויש לרוע אומו מימוקיס

מ יאלנץמע«1תנילת ואתי האל ל׳אגשגס ימרו לא ו ^ ״ מ »  ל
!» « ע רותציסמכס ואתר גרשותגדול־יהס וזה מ ס י ד י ס י מ  ג

^ ואת׳ל 1לנ סומי ראשי;הס על ותורשיס המשגל .מאות ש  מ
 אומוגתתוהמישלמתגלנ׳^יןעיהמהממשלומ» ומניתיןלפני;

&1וחחרי שגעל^י״ת וגומנין מנרגין נ ואת המוציא הנהן  -למל
 M להם שקדמנו מה מ אורחים ומביאים לביתם ובאים הערב עד

 לסט? וגס ועטיס לנצרכיס להועיל נ״א גדוליהס רשות זולת יעשו
 כ» ידברו ולא עולה יעשו ולא .?גולגין ואי! ונעלבים ולספור ולבכות

ס מהשבועה עצמם ^צזגמריס מכני  ומוציאיוממנה התורה בחכמה ו
 אדסלהכגם ירצה וכאשר וב״ח עייף<צמר.יס3ט להבין טבעיות חכמות

 ממבקיהאועז * אותו קחאניליס45תט אותו מקבלים אין ,אמנהגס
^ אותולנן ומלבישים קרחסדח״ בידו נץ1ונמ מסימה ר ח א ו

 6מילמלי דניהס מניאיסאוהו טוגות מחת לו שדאיסשיש שנה
 או® מכמסיס שטם נ״ ואקר בפרישות שיתנהג כדי להטביל אותו

 1ע על הש״י ש?נד אותו משציעים עמו י שיאכלו וקודם דניהס
 ואס הרשע וישנא וצדקה ואמת במשפע הנל עם ויתנהג .הנמצאות

 ישתר% ־שלא אותו משביעים עליהם ראש להיות מהם א׳ עא ̂באולי
 כפיו גיניהס״וינעור הנהוג זולת מלבוש ילבש ושלא לבב לטדל .נגאוה

 ורשעות טומאה מכל נפשו וישמור גזל שונא ויהיה בשוחד מתמוך
 ועלהס! לזולתם ולא לרעיו יגלה מהתורה סוד או א׳ נס ידע ושאם .

 והנעוייס * אליהם הנועחס המלאכים שחות ויכבד תשה הורת ישמור
 המנעלים וכן לכולם שוה א״ לבוש נ״א להס אין במנהגם אשר.נכנסים

 יתנו אלא ביניהם מר ימכר ולא שיפסלו עד אותם ימירו י^א
 ואשר אנשים ק׳ מתקבצים ניניהם לשפו• ובבואם חנס • ממצטרך

 על שיעבר וחי מביניהם מגרשים ורשעים אשמים טניהס ימצאו
 ברעב ימות גופו יתדקדק עד רעים עשנים אותו מאכילין מנהגם

 אשר וכל לו המותמנפריס אל קרובים אותם רואים כאשר ולפעמים
 מאד ומחשיבים * זולתם מידי לאנול רשאי אינו הזה במנהגם ןננס

 יענם ענש משה נגד קל דבור מהס א״ ידבר שאס עד קשהרנינו אל
 כ״♦ בפטהס ידברו ולא לזקנים כבוד וחולקיס כפרה לן ואיין למיתה
 ממקום כלי מטלטלין ואין מעולה שמירה השבת ואומרלס ברשות
 בקרדום תכסיס הראשון ודוס התירו בקושי ^אפי^צורניהס למקום

א מס r שעה ק' עד שחיים מאלו ויש ומכסיסמפר מ^פם ^̂י t
ששומדם
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 0אמונפ5 הזקים והס יופונות ומאכלות מתאפלרנ עצמם ששומריס

yהמ אשר כמלחמה גכורתס יד ומדעת משיחו ועל ה׳ על מות 
 משה נגד סרה 1דכר ולא טמא מאכל אכלו שלא הרומיים עס לישראל

 תמכיס אל מרו לא תחטניס מרי ואהילו נאש שרהו איגריהס ;מל
 בהשכס יפות פנים ר3ס3 העושים ומקכליס מהס מלעיגיס היו אדמא

 r ואס וכלמן העדר תשיג לא אכל-הנפשות יפסדו שהגופס אף גי
 המות כעת מאסרה כהתיר אכל הגוף כתוך כהיותה הוא לנפש <זאסר
 הולכות הטוכות והנפשות מנדל מסך לה ואין למעלה היא עולה

לאכדן הולכות והרעות השוה כקו שלמטה כג״ע מהלאה .
ה אל »ו ^ ^ |^ ר ממט יצא לא חעולס זה כמנהג שנכנס ומי א

לפרי^§^קדושתס חה
:pniitAr ^עצמם 

עכ״ל אלפים ;לחמשה
 אנטיפטר הורחש ע״ש תש״ע מלך שזה כתכ וכצ״ד משע״ד

 כטולמייאוה : תע״ד ג״א מוקדןחת אלכסנדר רט^ל אריסטוטלוס
 מצריס על מלך הראשון כטלמיוס קל כנו דולטס טלי הנק׳ השני

 ומספיקס ומככדיס חכמים אוהב החכמו׳ת ככל מופלג והיה .ג״אתפ״ד
 פ׳/ז ונמ'/נ ( • מחכמות ספרים אלף ש׳ לו דיי׳ישהיה יוחהין וכתכ

 ונש״ק הגוים לשוטת מכל ספרים אלף ת״ק כתכו )א״ דק״ד וכש״ק
א כמו יוחנן כן ומסי יועזר כן יוסי כימי כתכ פס  לכנין וצ"כ ת״ק ̂ג

 זקנים ע׳ ע״י ליווני מעכרי התורה והכתיכ דלפו טולמיאו מלך
 כנפות מד״ הרכה וזמן עתק הון כהוצאות וספ^ג הטיס לשונות ומכל
 קצתם ונשרפו לפרס ויטאו שללוהו פרס מלכי ימים ואחרי הארז

 ציסר כמלחמות נולן ששרפו יי״א לרומה וקצתם לבגל הובאו וקצתם
 ונפלא תמ״ט שמלך כתכ א׳ דקל״ז פומכיאו(וטוחסין נגד הקיסר
 זה מה אליו לקרוניס ושאל הקדושה תורתיט תהלת גדולות <עיניו

 עשו לא היונים ואיך מזמן מועתקת הזאת התורה כמצאת שלאי
 בדת לטוע מפחדם כי לו והשיט מהודרת ודת כזאת מתורה חשטן
 עם א״ פסוק לחבר רצה המשורר תיאודקתא הנה כי זה היה האמת
 בתורת עוד יגע שלא ונשכע חטאו שהטר עד עיניו ונסתמו שריו

 על מדעתו יצא תיאופומפא וגם. והזזתו ראותו אליו וימרה האמת
 חלום וע״י בתוךקונטריסו ולשומס מהתורה מריס שרצ^ןעתיק

 הקודש אל לגשת וזדונו לבבו רום לסבה הים מדעתו שיציאתו לו גלו
 תהלת פעולת ה׳ ישלם ינתרפה לכסלה ?טל ישוב לכל קל פני וחלה

 ממאה הרנה לשנויי׳ לקרוא כטלמיאוס למלך יעץ אשר דיחיטריאוס
 מהם• וא■ ל׳א וקנה אביו הגלה אשר הפשיס רצוצים לשלח אלף ועקרים
 מזהב צבאות ה׳ להיכל מנחה שלח אשר השלחן מלבד פרתי׳ ק׳3 מאנשיו

 והאיר נילוס נהר וצורת ועשניס אילנות מיני בכל ומרוקמת הור1<
ח פל •<מקה  ולכ״א־ממקטס כ״ג לאלעזר צתן אשר והמנחה מצרים א
 ג״א פנת כ״יג אלעזר בן מנשה ( : תקט״ו ע״ל לטובה אלהי לו ;כרה

: הביאו לא וצ״ל סע״א ס'יוחהץ-דקל״ז תע^ז
ו י נ ו  ומממבטלמיאוס והיסכילי שנים ג׳ י^דקכ״ג שמעון בן ח

ט וסי׳ ך תק ל ע חונמ סה איוירגיטי הנק׳ ה^ג . . ^ • 
 שיתן שלישו שלח ובטלמיוס 9שנ3 שנה המס-הקצוב לתת רצה לק
 האחתליס נתיעצו ערב ולעת אף בהרי השליש ויצא רצה ולא המס לו

 מצרים מלך עלינו שיבא סיבה תהיה וזאת כילי הכהן כי גאמרס
 מכל אליהם ויאמר תוגיו של אחותי בן שהיה טובי׳ כן מסף קם אז
 וילך רבה הוצאה לו ויתנו המלך המת לשכך ואט.אלך המצאה אי
 ר3T לא כי השליש פט ויחלה רבה מנחה לו ויתן השליש טת -אל
 וימצא כתרצה והשליש ♦ מצרים אל יוסף בא על דבר המלך אל

 המנחה הגה למלך ויאמר למצרים וילך השליש ויקס בעיטו חן יוסף
̂י שלוחה.  המלך אל שבחו וכ״כ וחכם נבון איש חמד יוסף,בקור ע׳

 ואתר )ע״ב דקל׳׳ז יוחסין עיי׳ ( לראותו נפשו כלתה שמזלך עד
 המלר ויקבלוהו וירושלים יהודה מנחת לו זיתן המלך לפני כא ימים
 ויאכל לפטו כשלחן משנת לו ויצו * מלכות בגד אותו וילבש בכבוד
 א״י מקומות כל הכרחו ובעמדו^שלחן יהודים ע׳׳י הנעשה מאכל

ם היה כן כי וארגוניות זהמסיס ^זי  וכות^ המלך מאת אותם מנהג^|
 משנס עליהם והעלה מהמלאמח שעלו מה ראה ויוסף טובים ערבי׳
 וא״ל בערך ערב יהיה מי המלך וא״ל האחרים נותנין שהמ מחה

 המלךיבא א״ל מצרים באת נהם ראיתי לח נכבייס ערבים ל אי יק
 ומובטח בעד ערבים יצאו והמלכה המלך ואמר זבדיךוכבדטךענה

 קרא לבט עוצם המלך ונראות זקנותם אבייש שלא בבחרותי אני•
 ויתן צוארו על ורדדהזהב המלך לבוש וילבישו לו נת^סהחה טזיל

 הדמץ מריו יעכר ואשר פיו ימרו לכל לשרתו אמיס אלפים ג׳ לו
 כבדוהו ולא עזה אל וילד כפלים א״י מכל יתעגדויקתייסיסו^כות

למלך וישלח ממונם ושלל עץ על אותם ותלו י' מהם ויקה

 מחצו ופחדו מדנות בכל הלך ושמעו וגא־ אשקלין לאא' עשה יוכן
 שנה וכל עליהם המוטל לו ונותכין לקראתו יצאו לעיר בואו וטרס
 יוסףכא בהיות לביני וביט ט״ושניס ככה ועמד הסךשכתחייב שלח
 אל סודו ויגלה המלך אשדלכני גויה א׳ במנגכת חשק המלך בטת
 נתיעז יתחרט אח^כ כי ביודעו ואחיו * בחדרו יביאה שעכ״א אחיו

 המנגנת בתואר והלבישה נכר אל בת יבעל ולא בתו לו לתת בנפשו
 לו גלה עונו על ואבלו אחיו צרות בראות אק״כ ♦ עמה וישכב
 על ויפול הורקטס שחו בן ותלד לאשה לו ותהי מאד ושמת הדבר
 הורקנוס וזה שחת חכי נפשו הציל כי לו זישק וישתחו אחיו צוארי

 היו אחרת מאשה מאביו אחים לו והיו ותבונה בחכמה טבגט יצא
 בעיירות אותו וישלח חכמתו להראות אביו בקש א׳ ויום אותו שונאים
 צמד לות״ק ויתן הכללא״י ויבא ויקצר והרע בבקרי יחרש ,שבמדבר

 העולות מוסרי רצועות ממנו גנב העיר את צאתו אחר ותכף ^בקר
 עורות ויעש צמדים ה׳ וישחט בנפשו עצה ויחשב הבקרים ^וארי
 והרעויקצר ויקום המליח מהנשאר לעבדו האכיל ובשרם רות

 במקומו לשלחו חשב חכמתו אביו ובראות ארצו אל וילך בעיריו ון
 להביא שלוחם או מדכות שרי כל בןוהיר<מנהג למלך נולד כי ׳

״ מנחה למלך מכס הולך ומי מי בניו אל יוסף ויאחר ״ .
ן » י ס כולם ו כו מ ^ ל  או בדרך אותו שיהרגו בחשבם בנך י

|̂ ס1^מצר^%ק<רןרא ט ק ר  מנחה לו והולך המלך אל וא״ללך «ו
 בואי עד ביד חנתה תתן שלא זיאמרגיממיז^^ןן^מאת הנהוגה
ר טדי כתב ותתן מצרים >ן ^ ! לז  שאצטרך מה שכל באלכסנדדיא א
ו ותצו בידי יתן המנתה בעבור מ לאלכסטריא־י הורקטס וילך א

 כמה וירא הבאים .
 היותר אכילו מגעת

 ויאמר אביו פקד אל
 לו ויאחר פקידו

 תרצה ואתה !יטרא
 בשלשלאות אשימך
 ותלך אשתו ותקס

 בן המלך וישאל הבחור
 וישלחני הנה לבא יכול א5
 מה כל לי שיתן טתו .ל
 המלך כעיני חן הכחור יצא

 הנער ויקס * זהב
 נערים וק׳ א' ליטרא
 אל והנערות המלך

 כי והשרים המלכים ^
אתו והשרי'אשר במעלה

 אביו' בטבעת חתום מכתוב ובידו
 וירא וא׳ כ״א מנחת שויס היה

 ל1המצת ויקח זהכ ליטרא מאה אל גמלה
 ז? ליטרא ת׳ הזה• הכתב פי על לי תן לו

 אפילו מנחתם חלטסלאתגיע מלכי הנה
 שאמרתי מה תתן הורקנוס א״ל כך כל

̂ולא  בבין וישימהו לתת הפקד אבה ברז
 צוה והמלך לו ותתחן נתבך המלך אל
 י נאמנך עבדך בן ויאמר אתה חי

 ויצוט הגדול־ המלך אליך במקומו
 הזה פט^נבר נשא לא ועתה ש<?רצה
 ויתן בדך סט .דאמר

^-, ק* ויקת ^ מ ל ק׳׳ פז רז ע  נ
. ויתן ז&צ ליטרא מהם כ״א בד . 

to על מנחתו משאת ותרב * המלכה
» סדנ’.1מגס01נן ס _13ס'><0ט ^------------- W W
מו18שלהנ על יש״ יכאשי מ קנאו ! י  העצמות כל וישימו השרים |

אשר העצחו׳ אלו המלך לו ויאמר שוהק היה והוא לפניו הימות
 ־ העצמות וארה הבשר ואוכל אדם תכע;ויאמרא#:בני3 ויען לפניך

™ ככלבים הס אבצאלו  הדבר וייטב * העצמות וגוררים הבשר או
 בשמחס אותו וישלה הנער בתשובת אד11^ וישמח המלך בעיני

 בטלמיוס כי לכוון ידעתי (ולא * וקל״ת דקל׳^ב׳ (יותסץ ובשירים
: ע״ש) צ׳^ לדעת 1תק״ היה'שכת ה״ג

סי.1* ̂ה ע״ל יוסף קוראיו 1̂ ו ̂ן יועזר בן ש״ל מקפ (אי
 ״ס)ומשמעון3^רד׳וייסףבויוחנןאישירושלי׳רמ4^,^' ׳

ה הצדיק שנ מ :^  כ״ר מאיר ר׳ וכ״כ רבים לשון מהם קבלו ^#
̂ז יויזסין יל׳י מאנטיגנוס ׳י״ל או ות3טודרוסהטי.%א  וכתג א׳ די

 (הראשונים הזוגות תתלת והס ת״ק ג״א שכת ^יני ̂ט7קט!ה צ̂׳
״ד) פשיאיס  המלר ינאי עד ימים האריך יועזר בן ויוסי וה״צאצ̂ו

: יוונים בשמד 'יונהרג ' ■ .
 (ע״ל מצרים המלך לתלמי זקנים ע׳׳ב ̂ששלת0^^ן^׳זנ/הזק

 ש״ת כתב תקט׳׳ו שנת התורה העתק למי1הפד\^ן *1
 בו טולמאי בן פילדולפו טילמי המלך דכ״ג^א/איי^אד^טרי

 הלזרך בזה משה תורת מהעתקת הנמשך מלךמ^ס^^ז^ל לאגי
 אט לאגו כן טולמיאו ע״י למצרים ישראצ תpקיצודcrvקיצמי וזהו
̂ואשור אשר ̂מירושלי  ג5^יע בראשונה כי זולת אמס וערי אקסס

^ המלך ^ ס א י שבהם הבחורים מכולם̂  פ  כמו זיועסך ^
 נתנו וטכס ונשיהם תקניהס בתלקמהיכו להימז גלקתו אלפיה־ ל׳

 • ושפחות לעכדיה ־בהם והחזיקו לזה זה וממז־ו לשכאייס כמתנה
̂שכל הזה ביום המלך  וקנון למצרים יובאו ההם היהודים גופות צזצ
̂ממאה היו אשר אותם  לארצם ויחונו שילכו לחידות וישימם אלף יוהו

 מלכותו בכל אשר בחזקת וישימם לנאמטם לו בחר מהבחורים וקצתם
 ז4טש הדורון קצת היה חה אומיר מד נאמטם צוומדס יהא

א החלו כ
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 ̂ן5pD•»f כולו שלחן לו שלת וגס נירושליס הכהן לאלעזל
 ׳3ו מקשה 3זה כד '3ו קומתו וקצי ואמה רחגו ואמה ארכו אילתיס

 לא ומראים יפים ציורים ובכולם מקשה זהב גביעים ושני כםף כדי
 גדולים ונוראות יפות מרגליות ההם בציודיס ונקשרו כמוהם נלאה

 לעולם כמוהו נעשו לא הציורים יופי צורך כפי וקטנים וביטטס
 עליהם ועמד מלכותו מכל האלה במלאכות האומנים כל אשף הוא כי

 יותר בהם שנכנס באופן שאפשר יפה היותר יעשוהו למען תמיד
 פעמים חמשה שוין שהיו טובות מרגליות של קתכים אלפים מ״ה
 דורון שלותו ע״י אגרתו עם שלת והכל מהכלים שוים מדמי יותר

 ע״ב עם משה תורת לו לשלוח פציו ומחלה לירושלים נ״ג לאלעזר
 היה אריסטיאו וזה יווני ללשון יהודית מלשון אותה מתרגמון זקנים

 ע^ ירושלים מצב והוא ירושלים מעמד ציור וכתב מהשלוהיס א׳ .
 ועליהם אמה ע׳ גבוהות קומות ל מוקף היכל ההר ועל ההר שדרה

 נו׳ רוח לכל מתנועעים גליהם שחלופי כגבוה תלויים עניינים
 גדולו שיש של אבנים רצוף כולו ההיכל וכו׳ נדול ק3מז ושם
 וממנו גדול בכובע מים מעין מיל שמניות ה׳ פתו הארז .החת

 ה וכל העבודות ל<ורך הרבת קטכיס יאורו' בהיכל ובאים
 נהנים ע׳ כמו תמיד ויש בעופרת רצופות ימלמטה .מלמעלה

ף הפרים שלוקחים לפי מאד זרוע ובעלי ^ ס ^ ב כ  ,גדולים,״ ו
- על ומשימין גדול בקלות בידם מאד ^ « |₪ ז9^  כקמ3^
ע שאין גדולה שתיקה ביניהם ויש ^ ^ן לעשות כוםס1קו

 אנשים יותר׳מק״ן בקלותטן|^^קרבןהס אותה ועושין •בעבודתם
ג לפעמים <יש תמיד נמעט ^ ^ הטבעי הדור.גופו זולת אשר ש

1 אלקין לבר דומה ראשו על ליאה  
,: הם המשרתים הכהניס כל ובגדי דה  
ההר ראש על העיר אצל גדול מבצר _  

גדולות גזית אגני גפוייסכולס יגדליסרביס  
,4- ברשות חה פעם בכל אנשים ת״ק כמו  
^ אדם יפתחו.לשוס ולא פעמים מעט לא  
: והעיר הנכנס עס חקירות בכמה אלים  
, מרדכי̂  של וחצי חלקים משבעה א״ ק
^ עליות חלקיס לב' מהם כ״א ונחלקים ההר ________ ., ,

עמי הולפין שבהם ותחתיות וטהורים ק?|ן<ם האנשים הולכין שבהם  
שמן מרעה וכלן וגבעות ךיס st. ה3מ ^ל >b טהורי כ׳׳כ שאינם הארז

 בגד לבוש הוא נאשר
 רואיו לכל פלי ונותן

 ר יתר עד ארוכים
 גגוהו; במקום נתון
 שומרי בהם ויש

 יוצאי ואין קצינם
 ומביטים ברשותו אלא

 ר ריס מ״ כמו מקפת
בשיפווהס חלוקות העיר

 היושבים והערביים ודשן
 הארז משקה והירדן

 ומ עניינים כמה •על
 לפ, הוא טמאות •וחיות

 זולתו ממון יקת •ולא
 קודם,-צאתו •בדבורינו
 שרצים וכן ♦. לטוב עניינינו
̂נדות העריות וכן-משפט ♦ .השחתה ור

£ין ^ לן| בו  המינים מכל סחורות ג
ם ^ ^ נ לו ♦;י  הכ״ג עם ודברתי .

 ובהמות עופות טעם והשיב מיהודס
 מפעולתם רחוקי׳ כדלהעמידנו

 שכתשוב לנו סימן
סי3?ןןןו? <ז'  שנחלוק ^!רס

 בעלי ליאות ^ממט 'יס
וברכת דמפיליןומזוזות

תמ*ד..על שנעמוד כולם הקרננות מעשה וכן ^הנהנים
מ^ ונהיה האלוקו׳ בגדולת התבודדת ^ן!  מושכלומv«5ותהמלjמתמי

 קלמי אל תמורה ונבו^נ^ם חכמים זקנים ע״ב שלה כ״ג 'אלעזר
 הביאו קן הדוממ׳משזאת וקבלת החשובה אגרתו ועחהס המלך

o !50̂על<ין מוזהבות כתובהיבאותיות המלך לפני התורה 'piJf יתד 
 ויצו בשמחה המלך ויקבלם יחד חבורס חקוס לבחון שא״א כאופן

 ומשלים חדות פתרון מהס שאל יוס ובכל רצופי׳ ימים .^יאכלואתו
 תמה וכרצון,^ך,אשר ■כראוי השיבו וכולם באורך בספרו ככתוב

 לרושהמהים־רתו׳מ^יכסנלריא' אי על אח״כהובאו ,מאדמחכמת׳
 הבוקר כאשמורת׳ נאיס יוס חדרדמל מהם לג״א ונתנו מיל כמו

 אוכלים ואח״כ ̂ז%פללין לחדרם‘ושבים המלך.ולברכו בשלום לשאול
 הים כי העידון ipS# לרוח ויוצאים מאיעית שעה עד ומעתיקי׳

והשלימו לרוב וכל-ההכנות עדן גן כמו שם להם
 היהומס יתד:מל מקהים לאלה קראו ואח״כ גע״ביוס ההעתקה
 וישלח עיכד.זגולס3 ^ןר ההעמקה נוסה באזניהם ויקרא במלכותו
נ הרנה וזהב וכסף רבות מתנות עס הזקנים די  שמו על קהבמת «ן

ה וירושלמי בבבלי במגילה ועיי׳ נירושליס ש ע מ א כ ל א ^ו  בתלמי ו
ם ״ זקנים ע״ג שמם קני ס'ז ר מ או ^ סו ת סנ מ ד ק פ״  כחנו ו

 ובסוף העג!ל1,עשיימ W קשה ההוא היום והיה יוונית התורה לתלמי
י נכמבמהמורה בטבת ח׳ אומר תענית מגילת «י מ #  והחושך תלמי י

ה אם הכרע ואין • ימיס ג׳ לעולם א3 א מז ק !  חמשה רק ^
 • המקרא W מורה^גגמ לפעמים ט המקרא כל צו «רמ קומשי.
 «|!ןן.ראשחכמיהס החומש אלא שאינו נראה היהודי טלון ומדברי

הי! אז והמצר^סממאו היווני' וי״ג פי״א ים,ןןט״ו5אם שר

 באוו ומהם וברים אתה m בשגגה י״ל1 שבזדון באופן ישראל שונאי
 הייט העבריים שביד המסה אבל מהם שיצאו ההעתקות בכל השינויים

: מ׳ מזמור ובל׳י מ׳׳י פמ׳׳ג י״ח ׳03 וכ״כ מכולם משובח
 י^חסץ ת״ק ג״א מאנטיגנוס קבל מתתיהו של אביו כ״ג

 k (ג״א i ש״קדך״גא׳ פרות ׳3 ועשה ב׳מקבלכ״ה לט׳׳ז
 h התורה העתק תלמי : תתהכ״ד ד״א ע״ל מנשף תודה קס ,מק״ג
 I .*־ ל׳׳ד תק״ג ומת תפ׳׳ד) (ע״ל • תקט״ו ג״א שנת יווני׳ ללשון

סד מנך יא׳ הילדפוס בטולחיאוס בן (בטולמיאוסהג׳ : למלכותו  ה
ס רק לאלילים זבחים הקריב ולא ישראל ואוהב לי מ ^ןן ל א  ומלך ל

) בן ביוסף ומעשה * ג״אתק״ך שנת שנת כ״ו * טי1ט עי עג מ
הגדרל18^»והמ ____________ ________

ללא ב' היה
ט  בטולמיאוק מלך (ל^מק^׳

 (ע״לג״א הבית למות ממס רשות ן,שמעון,לקח3 זחוטו
 : ) תמ״ח ג״א ע״ל ( סירוק בן יהושע יאה זמן ובאותו זמ״ם^8ד

 ס׳ א׳ בפעם הרג יהודים צורר הילופאטך הנק׳ הרביעי נטולמיאוס
 צרה עת ימיו וכל בחרב הרג ואחותו אשתו גס מישראל נפשות אלף

 fג'^ ומלך למלכותו י׳׳ז * ת״ב צ״ל * המות סס ע״י והומת ליהודים
 ו׳לארסזקנושלאנטיוכסהרשעמלך מלך הגדול ^(אנטיוכס :הקמ״ו

 לא אשר וכל דבר ישוס ומקדשם ישראל את יזיקו שלא צוה תהנ״ט ג״א
 מב״תהטמאיס בירושלים ולאימיסו הקודש אל לגשת ישמרו ^שראל

 למלטתו ל׳׳ה תקצ״ד שנת ונהרג בהקרבה לישראל הותר אשר א כ׳
 : סT3 וטעות הרשע אנטיוכס שזה ח״ג׳וי״א צ׳׳ד ב^חמה

ה ד ו י ר  ג״א שנת הנ״ל יוסף מ״ב יקבלו הארבלי וכת^ טגאי בן י
 וכתכ ב׳) כ״ד (ש״ק ל׳ קבלה הבית לבנין ג קנ p תז

ע אליהו היה זה בדור  ר׳ בימי שהי׳ וב״ש רמב״ס כתבו אבל ש) (
 דברכות פ״ק אמי ר׳ שהביא המעשה הי׳ הזה בדור וכמו י •.״פ יהושע

 טרז־1 הערוד בס' מובא ״ ובור מחוצדה חיזנה בעלי גדולה כמה
 1ןדר ובהקדמה ♦ ע״ש תרכ״א צ״דקבלו ולדעת (ובתו׳) תלד

 וכתאי פרחי' בן יהושע ר׳ ד׳ דור זי׳ל חכמה תחלת ׳03 המשנה
 • p״pp דאבות) (רחב״סוכ״הבפ״א ויוסף) מיוסי קבלו .סארבלי

 ונתאי ב״פ יהושע חן קבלו שטה בן ושמעון טבאו בן יהודה ה׳ ,־דוד
 ‘א דכ״ס ש״ק וכתב דאגות בפ״א ונ״ה והרמב״ס ״ בכריתות וכ״ג

 יהושע ר^בלה סדר בחשבון משים שלו תורה משכה בריש הרמב״ם
ר מו  שלו קבלה בסדר זהראב׳^ יוחסין ונ״כ טנאי בן יהודה ד׳ לפ׳

 יהושע דאמת^ בפ״א למפורש וצ״ע עכ״ל יהושע קולס יהודה ..כתב
 ח״ב קנלו הארגלי ונתאי פרחיה בן יהושע. • ס ב יהודה קודם ״פ3

 ויתוריו ל״י• מתתיהו בן יוחנן וחבריהם תק״ס ג״א שנת ל הנ׳ יוסף
̂ז יוחסין ך״ו מקבל תס״ד שנת ש* ימים •  איו ( • א׳ וי״ז א׳׳נ דט

̂׳ג תרפ״א ג״א שקבל כתב כ״ו: ד׳ ש״ק  מקבל כתב ובצ״ד )לבית רי
 לא תד״בא הוא ואליהו המעגל הוני היה בימיו תר״ע ג״א וע״ל ל'

 הי״ <י הנוצרי מעשה אירע ובימיו • דמב״ס ע״ש הנביא אליהו
 •0 אותרהאיש דכ״ה״אינו כתב וש״ק א׳) קנ״ט (יוחסין תלמידו

 בץ! ב׳ ט שירת• סי״ גצחון ס׳ (ועיי׳ ול׳ה ג״ש ׳תלמידי בימי הי'
 הלל(כמו בימי שהיתה הי«!כה הילנה ברסיה-גימי יזאותועמאמיגיס

מלד׳ איש שאותו ט״ז יוחסין ועיי׳ )שם ש׳׳ין החורבן קודם שכה ע׳ ;
̂א לבית רס״ג אלכסטרשנת הוא השצו ינאי למלטת ל  לחשמונאי׳ ל

 pטולמיאו3. ♦ ותשס״א תשכ׳׳ד וע״ל • 1ע׳/ תרע״א ג״א שהוא
 ומלך שכיס ל״ה תקפ״ה ג״א מצרים על מלך פלוחיטרנה נק׳ הששי

 ק שטניו ׳3 דקל״ח יוחסין וכתב ♦ הקדושה וארז ארמניאה יעל
 לו והשיב באלכסנדר'׳ ה״מ3 לבכות רשות ליטול למצרים הלך שמעון
 יה♦׳ איך אבל • רשית לו שיתן ישראל דת נגד יהי׳ לא י שאס המלך
W על שניבא מישעי' ראי׳ לו הביא חוניו אז ♦ טחאה בארץ ה׳ 

 המלך הרשוהו ואז מצרים גאיז צבאות לה׳ מזבח יהי׳ ההוא טוס זה
 היה גרחיס באמרסשהר והשמרוניס היהודי׳ נהווכחו זמן דאותו

 והתנו המלך לפט ופרקליטי׳ שחומווכהיס מה״ב־כתות וכ״א מקודש
 מהמפורסמו׳ טענו ועוד ראיות והיהודי*ביאו יהרג זגיטה׳שהחטצה

 כתוב ונמצא גרקים להר מנחה שישלח מלך שוס בעולם נמצא
 ג״א שנת הי וזה לירושלים מנחה שלחו המלכים שכל הזמטס מכל

 מטולמיאה בקשו השמרוני׳ כי סע״א דק׳׳ד וש״ק * עייש
 מ״ע וכתב * ויוחסין צ׳ץ דעת נגד הוא כו׳ ה״מ3 לבנות עולדולפו

 מוקדן אלכסנדר בימי גרקיס בר\ במה הקימו שהשמרוני׳ וכ״א מ״א
 דכ׳ד ש״ק וכתב • תמ״ח ע״ל ת״ב צ׳׳ד מיתה למלך שנתתייבו אך
 מאד נורא היהודי אדסטוגלו • פליסוף היה יועזר בן יוסי ס־ור ג׳

 משה תורת על וחבר לטולמיאופולדילפו כתב והוא החכמות וגחלגנל
: נמתנה אליו ושלחו המלך זה ע״ש פרקים ק׳

תחרת

'6Mr יד-'■
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ת ל ו י  מק״ן ג״ח היא מונים מכין5 קל/ז השמונאיס מלגות ת

 ג קת שכת ישראל לצור-אמ הסל אהיפנוס אנטיוכם כי
̂ן ומקצה כהיכל צלם העמיד קמ״ה עד יוונים מלכות לתהלת  ג׳

 מ״עפי״ג • קמ׳׳ט ומת קמ״ת שנת היא נראו שלא נתתלואוס לה1י
 לתלמי התורה העתקו׳ דאס דע צ״ד וכתג שנתתק^ והיא לו׳ ופ׳ • /

 3תרל' או תרכ׳׳א שנת תנוכה מעשה הי׳ לא א״כ הנ״ל f תקע הי׳
 המעשים ׳33 כ״ג אלעזר שיהי׳ וא״א ק״ושנה לזמן זמן נין יהי' כי
 ע׳׳ל ( שנים צ׳ בן הי׳ אנעיוכם עי׳ כ״ג אלעזר הומת כאשר כי

ההעתקה בשעת אלעזר שהי״ לומר נוכל תק״צ תר״י)

אפעיי א ^פ
 ז' מלו (הוא אדם על ח' מלך יון אטפנסאלך הנק״
 עלה למלכותו ו' ושנה שנה י״א ומלך תר״י ל׳א שכת )3ת״ צ״ד
 וביטל תק״צ) (ע״ל בהיכל צלם והעמיד ה״/ז3 והחריב יחשליס על

 י שכיס צ' בן 4כ״ אלעזר ואת חנה בני ז״ והרג ומילה ומועד שבת
 ביהודי׳ והרע ד׳ ׳p מספין ועיי׳ • תרכ״א עד שנים ל נצרה ועמדו
 אלף ומ׳ נמכרו אלף וס* נפשות אלף ל ג״י תוך זקן ועד מנער
 חדשי-ס י״ח טלה במזל משונה כוכב נראה הי״ ובימיו * בשבי הלכו

 ושאר ורמחים זהב ושריוני אש רוכבי יוס מ* ר^קוע ובאויר רצופים
̂ת יוחסין כתב • ח״ג צ׳׳ד מכבי נרתס״ כמ׳׳ש נפלאים ובריס  דקג׳

 ושלל השם בזה השביעי הגדול אנטיוכס בא הגמל הונין בימי ״3
 י יהודס זפיס2 י׳ לאנעיוכי״ והגלה יהודים אלף *0 •ירושלים

 שנה וך״ ) ת״ס ע״ל ( היהודי פילין הי״ את״ז שכה מ׳ שם וכתב
 שיגזור אנטיוכס עם ועשה מהם א״ Tןהמ כהניס ב״ נלחמו אח״ז

 הקודש אל ובבואו .״ לירושלים צבאו צר ושלח שחד היהודס על
 ויוציאו הקומז מן סחבוהו ואז ומת ונפל פניו על שהכהו א״ איש דאה
 ויעתד ימוסגתוךהקולש לבל ה׳ פני את חלה והכ״ג ״ חוצה אותו

 אדוניו k דאמר פקס גטשת לארצו וילך ויחי רגליו על ויקס ה׳ לו
ט <זי ^  לירושלים ישלח לבל עצה לו ק5ף בקול® המגע הוא מות בן ו

 מועט זמן אאר אבל * הוא קודש אדמת ני מקדש ונגד ^וו גגד
 נקנוד גדולים שרים לירושלים הז״,שלח במלוךאנטיוכס מיר לא

 שלום ועשו ובניו כ״ג מתתי׳ הרגם זכלס ואפולניו ולוסיאה ונגריק
 א״ כוכב ונראה מאורות לקוי היו תרע׳׳ז ג״א שנת ־ הרומיים עס
 רעות־ שיגיד החוזים ושפעו יום עמד השמש כמדת גמל כ׳^ היה

 ועיר אחרות במדינות גס ט הקדושה באח לבד לא • וכןהיה רטת
ח בצורות ערי וכל היסוד עד ונהרסה נשרפה קרטיגנא גדולה א  ג

 ליון ת״ע בשנת ב״ דקס׳׳ן יוחסין בסע׳׳ז • ח״ב צ׳׳ד י מץ4נ יון
 ״ ל׳ על מתתיהו p יוחנן בן שמעון אקטל תרי״ח) ג״א (הוא
 ויוחסין לאברבנאל ל״א מקבלים שטח בן ושמעק טבאי גן יהודה

 כתב ב״ דכ׳׳ד (ובש״ק השכ״ב עד ימים והאריכו תרכ״א קבלו מ׳׳ז
 תק״ס) ג״א הנ״ל יוסף מ׳׳ב קבלו הארבלי וןתאי טגאי גן יהולה

 המלכה ציון של * הארבלי ונתאי ב״פ מיהושע קבלו ט אינו מה
ע) ג״א (ע״ל  לבנה משתה שעשתה ב׳ דע״ז ל׳א בשבת הנזכר תל׳

 פרש׳׳׳י ישינה לטומאה יחזרו ואחז״ל לצורף ונתנה ־הכליס ונטמאו
 דיכאי עבדא • דכ״ג דתערת ובל׳ג היתה שעה בן שמעון נימי

 המלך ינאי ויבא דלידונו שטח נן שמעון אמר עבדא קטל ׳מלפא
 ד״טוכתבהדא״גבשםיוסיפין וא״לעחוד(סנהדרין * וישב נעצמו
 היה תק״ס) (ע״ל המעגל הוד * הורחס) היה הרוצה זה ועבד

 תרצ״ז וע״ל ( יוקופיו בשס א' דע״ז יוחסין כתב ) צ׳׳ד ( סמנם
ק) שס^ז  זע׳׳ז חשמונאים מלכי כשצרו לירושלים חיז שנהרג נ

 לקיש ריש בימי הי שהייז כתג יבש״קד^גא׳ וארי^זובלס הורקנוס
 יאיר P פנחס ר' הוא המעגל שחוני מוסר בשס א״ מחכם ושמע
 ל׳ז מקבלים • הקף p ^יועני1 פרה שעשה כ״ג היה בימיו ״ ע״ש

 ותקלת באכטיוכס מרד כ״ג •יוחנן גן מתתיהו • ׳3 דט׳׳ן יוחסין
ט״ג תרל׳א ג״א שנת מתתיהו מלכות  ע״ל ) הביא בכין לתתלת ?
א י׳׳ד ויוחסין א׳ דכ״ה נש״ק הק״צ  חיל גבורי לו היו בנים וה״ ״ ו
 וכולם • ןיעזרה׳2 * ד׳ שמעון * ג׳ יוחנן ג״ יונתן הנמר יהודה
 ב׳ותמיא קנ״ז דף יוחסין עולם יסוד אלעזר חוץ אדהס אחר מלכו
• יעקב בן יהודה בסוד מתתיהו • שמלך ג׳ בנו יוחנן נזכר שלא

 יעקב בן שמעון מסוד שמעון • שאול בן יונתן ממד גט יהונתן .
״נ)  אעזר עדני עשר בשנים הזולות בסוף חנונה שנת במצר * (ג

 • זה מצאתי לא כי וצ״ע עכ״ל י״ג שהם ושבעה ויוחנן בפיו וג״
 (מכנאי לחשמונאים ל מלך תרכ״ב ג״א מלך בגו מללאי יהודה
̂ת דגלו על כתוב היה שכך וי״א מלחמה ואיש גבור יון בלשון מי ר״

 שמן פך ומצאו ירושלים גאו בכסליו וכ״ה • יהוה באלים כמוך
 האבן חן אש ותצא ה׳ אל ויקראו היה לא הקדש ואש עצים ויניאו
 הגולה עד ההיא אש ותהיא עליה עצים ׳ויתנו המזבח על אשר

 ת׳ ללכדו עליו שבאו יון מגבורי הכה די״ד) (יוחסין * השלישית
 חרט ויקת עמו וכל מוקדן צבא שר אפיליאיוס הרג ואל׳ז ר׳ אלף

 נקנור מגבורי והרג סרין צבא לשר עשה וכן חייו ימי כל בו וילחם
 לא אשר רב עס אנטיוכס ויאסף כו׳ הליטס שר ושרף אלפים ש׳

 ובחולי רע בשחין אותו ה׳ ויך אלה׳ ויצעקו ירושלים על ועלה יספר
 השחיןעלבשרו ויבאש עצמותיו ותשברנה המרמה מעל ליפול מעיס
 ומפכי לרכ-וג יוכל לא בשכמסכי כסא על עבדיו וישאהו גבלה כריח
 איש אלף עוד־הכה • צ״ד וכלימה בבושה וימת השליכוהו רע ריח
 •וכ״ה אלף ול' אלפיס י׳ עוד ש׳ ואלף אלפים וי״א ות״ק אלף וך׳

 מזים ח׳ הכוכה שעשו וחה ( * אלף וט״ו אלף ול׳ אלף וך״ אלפים
ח׳ כבר בו חתעסקיס היו חשמונאי׳ שבני 1פ׳/ תענית במגילת̂ 

 היו לא לכן קודם יען פי״ ׳3 וס״פ פ״ד ס״א פג״א ו.במ״ע !
 עלהרהחודעיתעיר * צ״ד • לוחציהס יזפני סוכות ן־לעשות

 הרבה ושס מכבי יהודה ובנו כ״ג יוחנן ק מתתיהו נקבר ס
 חשמונאים שער שנקרא עכו שער (תחת •קשחונאיס מבני

הו ׳3 שם ין ^ טזי ^ א׳׳י) ב  צבא שר שהרגה יהודית * כ״ג(ג
̂י j אלפאו^^ל p l וי״א ל׳כ בימי וי״א השחונאיס טחי זס 

^שי בימי ^צ^ '11̂כ p ק̂צ ן  • חנוכה נס קודם שכה ש׳ או ר׳ מו^
א ופל״ב פלא מ״ע ועיי׳ ^י ^ ^  להתיש כוונתה היה ט יעל דל״ל
® תקנה עכ״ז עליה בא •<חו ד הו  וחתכה עמו לשכוב רצתה לא י

 מאכל ועשתה*לו מקודם ראשו
 ( נקנור צבא שר הרג הלל יהודה

 בל) קכ!׳״) יוחסין תרכ״גסע״ז ג״א
עיי׳ לא קלו(  ש ו״ ומלך נקצור) גשם מ
 יוחסין לאנטוביאיעיי׳ נצח גס א׳•) ט״ו

̂כיל במלחמה מת יאחיו  עליז גדול שנפל
 שלאנטו חדו פילטס בףסליקוס ־סוסר
ע נקנור צבאו ל כ/) הרגו הא7 (ו ר  ת
 <אח״ז נחרב אלף ל' עס אותו הכה

 בלל; הקצוב ליהודסמס ומחל יונתן
 וזהב שקליה/סף אלף ט״ו שנה בכל

» יוגלו לא למקדש |^ ש פ תו  ל
^ חצה היה תיקון ^ מ ש ע  שי
 .המוי צבא שר גקירם עליו עלה
 למלס ז״ ההיא במלחמה הוא גס •ונפל

■לא' אשי ליהודים זהיה־עתצרה

ג״נ חלב נתנה
 ליון(הוא קע״ה)

r גראע׳״ל בן אהוד 
 יוחסין שכיס ד׳ ן״א

 ואלעזר * עש׳׳ג י
 דומיטריאוס * יו̂א
 שלתשר תרלת לא

 יהודה מלך אך הודים
 טמי הטת אל גחל ד
 והתנדב שקליה אלפים רת

 ש'ניס איש ופל זבחים
 איזה למקדש יצטרך ואס לך

 יהודה מלך של יחיו סיף
 אלף ט״ו מהס יהודה

• ישיאל כל אותי ו
שמלך עד חדשיס ר' ,

שנים י״ע (יי׳׳א שנים י אחיו יונתן • ד צ י יונתן
 ועלה לזהמוגאיס ג' מלך א׳) ׳ה57 וש׳*יז ג׳ ודקל״ת מו״ו זיוקסץ

 עמוואנטיוכס כל הכהו ובכיו אחיו &זעון אך אנטיוכססיחט עליו
 ימי כל ותאנתו גפנו תחת בטח ישראל ברחו בניו ׳3 עס לבד

: ורצון בטובה ימיס ושבע זקן ת11%ח צ״ד יהונתן
^ אתיו ״b ומלך לחשתו^יס ד״ מלך תרל״ד לא מ

 (וש״ק )ב״ ודקל״ב ̂א דט״ו יוחסין וכ״כ X שנים י
 שמעון הרג ותלמי מצדים מלך לתלמי נשאה ®תו וןבים} י״ת <תב
בזיקים אסור הולך בטה שמעון'וב״ אשת חמיו

^זל מצדימס ת חיל גבור הורקנוס שבו  ברת יוקכן והקטן ״ ה
: האסורים חבית .

p n V ן ^ו ק ן  מלךל״הלחשמונאיס3ןמתתיהומלךלאתרמ״5ג
^ כקי5 «  מלך תלמי עליו ועלה * ינאי גס הורקנוס ג
 ותבא תגון עיר אל הלתי וימלט חללים קילו מלו הצ״ל מצרים
ך1גמצו העיר ^ ה בו  החומה על הורקכוס של אמו להעלות תלמי !

ס ולהכותה• טי י מו  מעלת ונטה בנה רחמי ונכמרו ״ מה ^
^ן ^ ^נ ^י ^ ^כ  מ5ש למלכותו, ד״ שנה * למצרים ונס המלך אעפי

ם ג״א נ י « ^ / » י ר ל הורקנוק ופתח ירושלים על היאוה ת  ק
 שילד לאגטיוכצן ושלחן זהב ירכמוט משם'^-קלפיס יא5והן לול
אלא סדב< בשיבה שמת שמסיים אלא ) 6מש

 הבנתי עכ״ל;(ולא התורה את יקיימו שלא שניפח בט^ על שמתאבל
 ) תרכ״א שפת מלך אכטיוכס כי כתג ^דבצ״״ד קי17■צ טסה הא

 וכלי יקרה ואבן בגדולת וחגור בזהב -צזורקתיו אנטיוכס ואח״<שלת
 יוחנן בימי וישבו זהבי מרי וש׳ צבאות לה׳ 'מגתה6בשמ|י ומיני זהב

 מטרכולץ שומרון עיר והרס • מאד ויעצמו וידיט מאד השקע
ובצ״דכתבהרק (צ׳׳לר׳) לבטינו שכיס ד״ ומיה זכוהיס לצחקי״
ע״לג״א * תמ״ח גריזיסע״ל בהר שעשו oהכוהיLהצדוקי' מקדש

תר״ע .



m סדר דותת5ו , סדר . «י  :nnm
b והיה bלחכמי משתה ועשה א׳) פ״ח ש״ק * מר״ע t כסיל 

 הורקכוס למלך ואמח האומר) פ' קדושין (עיי* פיעירא אלעזר שחו
̂־־ לך די  נהר כשבית שאמוהיתה חלל שהמלך רושיןvל והיו מלגות כ

 * שרך אליעזר והכסיל • מהפרושים .3ויק^וג>ויהמעסר המודעות
 ולאחר זקן והמלך וגייסות הצדוקי״ מנהג לנהוג נמלכוי(ו קול ויעבור
 שנים ל חז״ל (ולדעת הנ״ל) נש״ק (וכ״ה שנה ח״ נכ״ג ששימש

 ל/ל״א ל ויוסיסין שכיס ל? ומלך צדוקי נעשה א׳) דל׳ע ליד רכות5
 דקלץ ■(ונסע״זיוחסין • .(צ״ד) • כתנך״אשנה ס*יה שניסונל
: שנים) ל״ז מלך ב״ .

ת ל ח  הרמ״תל׳פשכיס ג״א שנת ישראל על רומיים ממשלת ת
ק כדאי׳ הבית בפני  במולמיאוס ול׳קדע״ז״ • דשנת ל

 מישראל א׳ל׳אל^ ביוס הרג רע תרמ״טרשע ג״א לוטריאוסמלך כק׳
 הרוגים בשר שאכלד עד ברעב השבויים ועינה שני הולך רב ועם

 והתרגשו תבל מוסדות• רגזו אשר עד גדול רעש היה גימיו
 1'אחר יוליוס נולד תרס״ב ג״א * ח״ב לד * גדולות מלחמות

 דופנה דרך הולד והוציאו נשנה וכרתו בלדתה צתקשה כי אחו
 ע׳׳ז נתו״ (עיי* וכריתה חתיכה רומי בלשון ציסר קראוהו זה

 ן תשי״ג) לקמן (עיי* רומו קיסר נעשה רבים ימים ואחר
^ יוחנן גימי ל הראשון הורקנוס הנ י ז י ה י ה  ואיש ו

מ1אן| מבטן אדם ברוא מיום היה לא כמוהו ^ )^  חכמה1כ ך.3^|
ס ונעשה הצליח עשה אשר וכל מיי %ו ת וכנש ^ן  רנות ^צו

ס מלחמות נחמשיס והרג פי ^ג ^ן ש ע  פסשותוהיה וקצ״נאלף ש
^ ובמספר חכמה מכל מלא ■ ת משפט ועשה ישראל ואוהנ * ו

 ה נתגדל וכאשר וצדקה
 ך״ו בו ועשו להורגי

̂ו חייו ויחי  ו! שנה נ
 ע׳ • <ב צ״ד

 (כתביו► מרס^ה
 ט׳׳< אולי ' מבבל

^ מלכות ;,עטרת ר  ב
 אלס ואחיו אמו' ;ויאשר

 'עלהמלונהץאהיו
 וישח אריסטובלוסמאד

 וכלי שריונו מעליו ויאיר
 בני וילכו ורשאתו אחיו

 ׳ * למלך ויגידו
 לאח וישלח שומרים

 ויועציו והמלכה * אלי
 שמע המלך ,אחיך
 מלחמתך כלי עדיי יופיי
 עד בטח בתומו וילך • ניז^ז

וכשמוע • והרגוהו המלגה נציווי

 והסכימו רוחה לזקני כבוד נוהג יה
' לסקריותו ו׳ שנה תשי״ח ג״א

 תרפ״ה) ג״א נהרג (א״כ • שכה כ״ג רק
 ג״א מלך יוחצן מלך אריסטובלוסצן ״ ינ׳ז

 ישראל לעלות חדשים ג׳ שנים ת״פ ,
ע ^ ^  התחיל(שאת (הוא שכה רקרל״ח ו

 העבודה לענוד רצה ולא גדולה' 'הכהונה
 בו יבגדו שלא הסוהר בבית בגהושמייס

 וה^ז כנפשו אותו ואהב צבאו לשר עשה
 ויחהר לבקרו ירושלים ויבא ;טיגכואאחיו

 ישועת על להתפלל ה* להיכל וילך מת\1
 אריסטונלוס אשת בע^סמלכה יעל

^5י-אהין  וישם המצך ויחרד רגך3מ
 בא ומהר מלחמתך וכלי השריון הסר

ר מ א מ  לאנטיגנוס לאמור המלך ^
ס י שי ^  בכל לראותך ויתקוה ו

הי3ל! כי  המלך זבר0א
 המלך שומרי עליו קמו 1

ומרה גדולה צעקה ^גק
י עד אגרופיו בב* חזיתו את רך ט מ , א ^ י  נ״ נשנה וימת ש

ך ב* דקכ״ת ווזיוחסין * צ״ד) • למלכותו ל מ ש  אלכסנדר ׳ .1הרס״ ^
 בשם ?נ^ גם ךקטמ0ונקרע אריסטובלוס של אחיו יוחנן מלך <ן

«ר • לחשמונאים ז׳ הר״ע ג״א מלך אביו ^ מ|  בכל 6א5תילוצ ו
 א;-מההכמיס^באתרוג רגמו ערבה וביום הפרושים ואוהב אויביו

 היתה אביוb(ושא חצל שהוא למלך ויאמרו מריבה והיה שמחה דרך
 אלפים ו׳ היכל בחצר המלך גדודי ויהרגו המודיעים) בהר שבויה
 וכל אלף נ׳ והרג שנים ו׳ מלחמה והיה ־ צדוקי נעשה וחמלך

 דס״ו האומר רש״יל (לדעת * גיסו שטח בן משמעון קוץ החכמים
 שע׳*ח בת (צ״ל שמעון ר״ בת הימה אשתו כי • הית אשתו אחי א׳

 ממגן ה״ב מראן שישזן ר׳ ול׳כ גיוסיפין כן כראה ואי( )ב״ש
שן אחות היא בכו אלכסנדר אשת כי צ״ד אצות שמ  (יוהסץ ג״ש ^
מ שהוזכרה המלכה שלציק היא ואולי א׳) מו״ו דעג  דתענית וה״ג ^ן

 והיא ינאי-הרשע שלציעאשת תרכ׳׳א) ג״א (ע״ל אעכית וצמגיילה
 שמעון ןגיקש ברת חבירו פרחיה גן ויהושע דט״ו) צדקת(יוחסין

 עליו משת ^שר השובה לקבל המלך ורצה והחזירו המלך מן ג״ש
 רב עם ביכיהס וכפל המלחמה וגברה * לקבלו הפריושיס רצו ולאי

 שנת בקרהת ומת • לכו^. למלות ויצו הפרושים מגדולי ה״ת וילכד
 )ב׳ דקס״ז יוחסין (םע"ז שנה כז׳ שמלך גיוסיפיו וי״א לתל-כוחו י״ח

 שכבש אחר צענין א' לה״ו בקדושין אבל ( רבות אלינות וכצש
 והיה ואכלו צו׳ חכמי׳^ראל לכל וקרא גדולה שמחה ושמא כרכים• ה׳

 פירושים של לגס ואמר סוע^רה בן אלעזר וגליעל לץ רע איש שס
̂ן ^ והיה עיניו ין3ם בציץ להם הקיס • עליך  P יהודה א׳ ז'

כהונהלזרעו «י. הנה מלכות כתר לך רב ינאי למלך ואמר ^דידיס

̂  שלת תרע״א ג״א נולד האיש אותו * תרמ״ו ע״ל־ג״א אהרן של
 אלכסנדר דהא וצ״ע סע״ב די״ו יוחסין כ״כ אלכהנדר הוא לינאי(השני

 יוקסץ ועיי׳ לינאי א׳ צ״ל אולי ‘ תרע״א נולד וזה תר״ע מלך
 לבנין רס״ג ושנת תק״ס) ג׳יא (ע״ל נולד) תש׳״ך ג״א א׳ 1דקל^

 תלכו חשמונאים הא וק׳ • יוחסין כ״כ לחשמונאים נ״א הביל^שנת
 ג״א וע״ל להשמונאיס פ״א שנת וצ׳׳ל הוא שטייס וצ״ל תק״צ .ג״א

 • תרפ״ה ג״א מת לי״א יוליוס * תש׳׳ז וג״א תשס״א ול׳א השכ׳׳ד
 ח' המלכות אלכסדר ינאי מלך אשת אלכסכדריאה * תרס״ב ע״ל

) ויראת חכמה תרס״חאשה שנת מלכה לחשמונאים »wnjg ממשל׳ 
& כטוב בהם לעשות הצדוקים על להירושיס  הגדול נה9^1בעינ

איייתשובלוס הורקנו^ן^שיאוהב ̂ו
בימיה שטן ואין השני

ב׳ דקס״ז יוחסין ים.(כמלתע״ז---------------- ,.
/ אלכסנדר ינאי בן ׳סטובלוס .. , אנטיגמס ואחריו ונהרג שנה י'

 ל׳׳ז ר״ל ע׳״ש חשמונאים למלכות ק״ג שנת וכהרג ך״ושנה מלך
 ך") ואנטיגכוס * י״ג ואריסטונלוס ך״ז וינאי שמעון בן יוחנן של

 אלכסנדריאה המלכה ימי בסוף ־ )א׳ ד״ט בע׳׳ז ונ״ה ק״ג הרי
 ויחרטוהו יהודה שרי עס הברית את רומי יועצי חדשו תרצ׳יז שנת הוא
 וא׳ בירושלים א׳ לזכרון להיותם נחושת לוחי ב׳ על ברזל בעט

 בנידןהלכוקל״השטסקודס • יוסיפיןפל״ז * תרצ״ג ג״א ברומי
 חורבן אתר אצלם באו ואשר גד ונפתלי מהחורבן ידעו ולא התוךנן

 ירושליס לכד רומיים צבא שר פומכיוס * הדני אלדד ס׳ * שני בית
 המקוס יראת ומפני שלו גייסות ראשי עס פנימה הקולש אל ונכנס
 הורקנוק את ולמהר^השיב במקדש.וכליו ידו שלה ולא אחלר נקוג
 לזמן (וסביב * תרצ״ו ג״א שנת משמרתם על והלויס גנו על כ״ג
 במערכה דלי מזל היה \מיס ט' משך וזמן השמים אותות נראו הזה
 ונפלינו פ׳ תשא פ׳ ראב״ע כמ״ש ישראל לשונאי רעה שמגיד רעה

 אשה לקח ונבון חרשים הכס אנטיפטור • עובד למס לרומיים ונתנו. כו׳
 משועי אביו מצד הורדוס שמו בן לו ותלד קפרון שמה אדום מלך מזרע
 ד הפרושיס ואוהב למלךהורקנוס אנטיפטור נאמן אוהב והיה יהודה

ך אלכסנדריא׳ ומלכה אלכסכרר המלך בן הנ״ל אדסטובלוס  ט׳ ^
 על וג^ז אמו מות קודם בחזקה תרצ׳׳ז ג״א שנת מלך לחשמוגאיס

 על מצור ובנה קדשים ג׳ שם מלך אשר לאחר ירושלים הורקנוס אחיו
 ישראל על ימלוך שאריסטובליס ביניהם שלום עשו ישראל זקני אז העיר

 : לאחיו איש וישבעו ברית וכרתו ה׳ בהיכל כ״ג יהיה והורקנוס ויהודה
 פומביוסשר בהביא״ ססבןהרעה הנ״ל ואריסטובלוסאתיס הורקנוס

 וגבר והרומיים מיהודים שם רב דס ונשפך לירושלים הרומייס צבא
 בהיכל אשר מכל רצה'לנגוע לא במקדש ידו שלח לא אך פומביוס

 אותו המלךאריסטובלוס את השלישי הורקגס ה״וימציךפ,־מבייסאת
 צדיק איש והיה לחשמונאים י* מלך ה׳ש ג״א שנת פומכיוס המליך

 חסד ועשה חסיד איש הנ״ל אנטיפטר היה ומשנהו אלהיס וירא
 ואותו אריסטוגלוס אהבי כל את ויר^ג * הורקנוס צמלך ותשועה

 ישראל על אריסטובלס מלו אשר והימים לרומי בזיקי׳ אסור הוליך
 מרומי אנטימוס בבי עס אריסטובלזס ברח אה״כ חדשיס ו' שניס ג״

 נצחוהו לטף 5ר הרג בהם ועשה ברומיים וימרוד מתניהו ויאסף
̂ן ויתלו עליו קמלו והמצוויס לתלותו והזקני׳ הישיש •הרוחייסוצוה  אי

 הקי״ך בציווי פומבייס לקראת אריסטובלוס יצא וכאשר במקומו אחר
 {3יש̂ר לכלל לחמול יהי׳ חלא ירושלים עלי^אנשי התחכמו ■יוליוס

 וימרוד לרומיים למס ההוא מיום והיה • צ״ד המות סס והשקוהו
 עיי׳ תרצ״ז שנת המות סס השקוהו והיהודים ברומיים אריסטובלוס

 בקת ס״גהורקמסמבפכיסואריסטובלוס מרובה ובפי * סוטה סוף
 משלשלין והיו נכניס ואריסטובלוס בחוץ הורקנוס ב׳ כ״ד ומנחות

 (הוני ♦ כו׳ חזיר מעלין היו א׳ ופעם תמידין וחעלץ דינרין קופה
 אחים במלחמת לירושלים חוץ נהרוג ) הרכ״א ח ג ל '’ע ( המעגל

 גן אלכסנדר מרד ההם בימים ‘ מ״ש ע״ש ׳3 דל׳ה ש״ק מ״ל
 בבית ולקח דרכמור הרומייס שליש וגריסים ברוחייס אריסטובלוס

 במלחמות טהור זהב ככר מאלפים יותר ונלי זהב ככר אצפיס ה״ ה׳
 הזהב כל ונלקח ■גריסים נפל יחשליס דרך פרס מלך על הלך פרס

: חללים עמו כל עס ונהל ממנו
ש) פרחיה בן יהושע ’3 1  גי׳א ליהשליס מאלכסנדרי׳ בא (ע״

̂ז ג׳׳א שגת הי* שט׳ והמעשה י א׳ די׳׳ז יוחסין תש״ד  גן תשי
 יוחסין מ״ש אכן תרע״א) על א׳ ד״ז יוחסין (ועיי׳ היי שנים ל׳*ו

 יוליוס * וצ׳׳ע לכוון ידעתי לא ינאי גן לאריסעובלוס ג׳ בשנת
 להורקנוס והטיב תרס״ג) (ע״ל תשי״ב ג״א שכת ברומי נתקסר

 יהודה ממלכי פומטוס שלקח הארצות כל והחזיר גדול וכבדו מאד
זכאי בן יוחנן ר׳ * פמ״ד יוסיפין שנה בכל ה״ להיכל לתת,מס ו^ה

כולד
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 • ן3התור אחר שר' ה׳ תתל״ג עד שכה ק״ד יחי משי״ג ג״א שלת מלי
 אססעושאוקטוגנוש * )3״pתר ג״א (ע״ל תשי״ח נהרגל׳א יוליוס

 קרשיס הכס עניו היה שכיס י״ע ן3 הלך קיסר יוליוס של אחע ן5
 ידיו ג׳3 הכתר לקח ראשו על קסריות כתר לתת או3כש דעת וככין
 החרדות והתוגות הצרות אדס לכל מדע היה אלו כתר כתר דכר וכה

 לא האגניס ין3 חושלל כשוה שימצאוך אעפ״י תחתיך אשר והרעות
 הזה לעס נמכרתי ד3לע ואכי הארץ מעל ירומוך ולא אותך יקתו

 מלכות אות איכה הזה והכתר ולקיסר לאדון ולא מלאכתם וד3לע
 קסרי ככל היו ולא הקיסר רי3ד כאיס כתה * קכלי^^ערזל כ״א -

ת רומיים ו ל ^ |  יותר מידלכתו ימיסעל והאריך • ושלימות ^|
^ מכל ן » | ^ ן ^ ^ ^ » ^ ^ ^וי3ק ^ ^ ^ שנ שהל מ

ו וכלחס ה ^ ^ ^ ^ ^ ^ ה ו א ^ ט פ נ י י מ ו ו ( ^ |^ ^ ^ 
 לד^ ההוא ביוס וכפלו ועצומה גחלס מלחמה ביכיהס ותהי
 כחרו ידס ששלחו אנשים וכל שדוד נפל כיסאוס נס אלף ממאה יותר

 אנמיננוס ♦ קשים ורים0י3 אמסעי הקיסר המית יוליוס הקיסר
ק מלד אריסטונלוס ק  הרס מלך פינרוס את העלה לחשמונאים י
 והמליך 0רקכו1ה את ולכד העיר ש3וכ השכ״א ג״א שכת ירושלים על
 לפסלו הורקנוס המלך דודו אחן כרת ואכעיגכוש תחתיו אכטיגנוס את

 אנוסטוס ני אך • ל3לכ זיקין3 אסור אותו הולך הרס ומלך מכהונה
 א3צ שר כסיאו עס הורמס ועלה הוררוס • את המליך רומי מלך

 למלכותו ל שנת אנטיגנוס את והר; וגנרהורמס ירושליס על רומייס
/ מלכותם שעמדה אחר חשמונאים מלכות ונכרתה תשנ״ד היא  ק
 ק״ג פסק חשמונאים מלכות ד״ח ע״ז3 תש״ן) (ע״ל;תרפ״ה שכה
 אבימלך • תשנ׳יד ע״ל ־ ׳3 דס״ד מנחות תו׳ עיי׳ הניח הני3 שנה

 הורדוס גס אחיו כל שהרג כמו סורדוס הוא פלגש ן3 על3ירן ןן
̂ח וכל חשמונאים נית הרג  וטא3 יש ורמז כוטא ן3 נכא ונשאר ר

 וכמו ותיקונו יותס היה ונכא כיותס קללתו נתקיים 3חר כמדקרת
 תינוקות האי כאן כך 3רכ כפלח גלגלתו והרץ הרגתו אשה שם

 תרוץ כאלו לארץ נפלה לחשמונאים שנשארת ומתה לאגרא דסלקית
אלפים ׳3 ע״ל בהורמס באו ונר רק3 ♦ א׳ אות ג״נ גולגלתו

ה י ע מ  ושמעון, ט 3 מיהודה לו3ק הצלק) (גירי ואכטליוך ש
 ולא ית3ה לננין שי״ד C ו״ דור ( 3תשנ״ ג״א ״ש3

 יוחסין מסיני נ״ג קכלה והיא תשכ״ת עד שכיס ו׳ רק ימים האריכו
: ל׳ח מקגליס כתב ׳3 ב׳ די״ח

ר' * ושמאי הלל כזמן גס הזה כזמן היה מהללאל כן !
 ע״ש ואכטליון שמעיה כחכורת היה כתירא כן יהודה

 אמזון • המשכה בדיכי כהקדמה חכמה תחלת כ״ככס׳ זפפיאסכדורס
 ט דקל (שם מיחשה ור׳ ״)3 י״ה (יוחסין אז היה אבישלום כן והנן

 המניכו אותו אנטיפטר כן האשקלוני הראשון הורדוס ♦ )א׳
 ג״א שנת השכ״א) ע״ל ל דנ״ה (ש״ק רומיים ) קיסר אועויאכי

 לד ממיתת הורקכוס והצילן הורקכוס למלך עבד הי׳ והוא
 ח״ד פ׳ ספ״י יוסיפן עיי׳ חזקיה אה שהרג נשכיל והלל שמאי של

 הורקנוס של כהו כת אריסטוכלוס כן אלכסנדר כת מרימי את ולקה
 הודקנוש את פרס מלך פיגורס הוציא האלה הדכריס אחר ♦ ̂המלך .
 הורדוס ושלח כמלכותו ישראל גליות כל על לראש וישימהו כלא ■עבית :

 נפש ותכל * רעה חורש וכלכו עונות עמו וידכר הויקכוס ^אל
 ואל׳כ * הורדוס לדכרי ויאמן והכה״מ הקודש העיר לראות !־סורקמס

 בניו ב׳ ועל אשתן על הלשינו זה אחר תש״ן) (ע״ל הורדוס הרגו •
 חשמונאי' כני ולכל אריסטיבלוש כן אלכסנדר כת מרימי אשתו והרג׳ ־

 אשהיאחרת לו שהולידה א' בי גס אותם תלה מרימי מאשתו כניו יג׳
 וקכלו לו שנשכעו עד שנים ׳3 היהודים אה ענה מלכותו וכתחלת

 קפרוס נק׳ מקום כנה הורדוס קפרס ע׳ העי״ור מוסף (כתכ ♦ למלך
 גדול רעש תשל״אהיה שנת למלכותו וז׳ שמה) כן אשר אמו ולכבוד
 * פנ״ג יוסיפן יהודה בערי מלבד כירושלים אלפים י׳ ומתו נא״י

 חשמונאי׳ כל הרג דכ״ה כש״ק • מלך תשל׳׳ח כשנת א' דקל״ט וביוחסין
 שלקחו צדקיס שהיו המשפחה כל וכלו ממלכותו שירדהו פחד <י

 ג׳ תמר כ׳ מעין דכואל אכרבכאל • דוד מזרע רק שאסיר ,המלוכה
ג' כתו׳ כב׳ א' י״ט ובע׳׳ז • שנה הכיתקמ״ג כפני נמשך חשמונאי

 הורדוס כית שרם וק״ג הכית כפני חשמונאים מלכו שנים ק״ג ב'
 תקל״ב שנת עד והי תשג״ד ג״א שכת נולד הנוצרי * תשב״א וע״ל

 כי קטן ומחזור יכלו שנה תקנ״ב ככל כי 3״ תקל במחזור
̂א תשכ״ד ג״א הוא תקכ״ב וז"פ תקל״ב הוא ל׳ח פ׳ י״ט  Yתשכ׳ וג

 תקל״נ וע״ל ע״ש תשס״א ג״א ה״ב צ״ד ישן ׳03 מצא כן בתקל״ב וכלה
̂״ס ג״א * תרע״א ג״א נתק

עקביה

 החותן קודם ושנה
 ן5 כתוב שהיה :ניס

ו׳פ״קדכ״כד״גכיי

 0(מר תשכ״ח ג״א שכת ואכטליון משמעיה הכלו ושמאי הלל
 יחוסו ונמשך • כ״ט) מקכלין כתכ ויוחסין )ג ל קגלה

̂' לאלף קי״ח ע״ל אמויא הנשיא הלל עד דורות י׳  וכנו הלל • ר
 כפני שנה ק׳ נשיאות נהגו אלו ד׳ ורשכ״ג כנו הזקן ור״ג שמעון
 ״ והורדוס חשמונאי׳ מן היה המלכות כי ואף )א׳ ט״ו שכת ( הכית
 עכץ ״ הכית כחורבן נהרג ורשכ״גזה • יילד הכשיאויי תמיד היה

 היה ובדורס ״ תלמידו עוזיאל כן יונתן *' תת״ד ג״א ע״ל מונס
 ום׳ המיוחד שם וסוד הבהיר ספר ממנו * הקנה בן כחוניא ר׳

 ור' * פנחס ור׳ * כתירה בן יהודה ור׳ * בוטא כן וככא התמוכה
 ועיי״ • חזקיה כן וחנניה * התורני יוחנן ור׳ • כג כג כן יוחנן
 וכיוחסין רמכ״ס כהקדמת עיי׳ • כזמנם היה מי ותראה וא׳ כ״א

 הורדוס ־ א׳ דקנ״ט יוחסין * הלבלר ונחוס 1 הזקן ור״ג * די״ט
׳וחתי כא״י גדול רעש היה תשל״א ג״א שנת היא למלכותו ז׳  פיס12 '

 למלכותו י׳יג * תשכ״ד ע״ל פנ״ג יוספין יהודה כערי מלכד ־ושלים
 יהודה הארץ כל הורחס ויכלכל מאוד גדול רעב היה תשל׳׳ז .ג״א

 קל״ט יוחסין לדעת ־ יהודה עם ויאהבהו לעניים גדול חסד
 ג״א היא למלכותו י״ח ״ תשכ״ד ע״ל השל״ח ג״א הורדוס !ך
 ואחריו הכית היסודות כמלאכת החל וכידו ביתה׳ כנין התחיל 3̂|

^ יהודה שד כל ^ ה׳  מקץ המלאכה ותשלם יום כשכירי והחכמים ו
 ך״ג (תענית בלילה רק כיוס ההם הגא^))^שניס ו.לא שכיס ק'
5זה והוציא ה״מ3 בנה כמלכותו (וביוחסין )יא׳

החות קודס ק״|שנה כמו ובש״ק דוד מקכר הרכה
ך5שרסצ״ ג׳ p מלך כי שט בית ל [ / ע  שנים ק
̂ש ג׳ בן ונדפס ג׳ ^׳ מ׳ ומלך ומ ^ ^  פ״לו תו׳ צ

 דאה שכה מ׳ ומלך ^דאי'מ|||^^ז החורג! קודם שנים ק״ג מלך
תו ג״א מלך דהא כדפוס טעיות כמה כו ל מ ל |^ ר  תשמ״ב היא ^
#והחור תשס״א ומת שנה ל״ז ומלך הבית גנה  כמלך א״כ תתכ״ח יה3
 שנשלם מיוה שכנה^^שניס הכית ועמד הקורבן קודם שנה ק״ד'
ס למלכו שכיס ך״ו * דברמ לתקין דוק ^:ו » רג  גדלו אשר כ״ג ה

 תש״ו ג״א היה זה !יס1חשמ נל נכרתו ואז צדק איש והיה בביתו
 וכנה תשמ״ב ג״א כימ|תחיל בנץ : תשנ״א ע״ל דקל״ט יוחסין

נשלם א״נ שנים ח׳
! פי סי ו  או ג׳ ני תשכ״ז ג״א נקדמון|ולד אחיו גוריון כן כן י
 בספרו כמ״ש שכיס ס׳׳ז ן11הי< החורבן קודם שנים ד׳ י

^ וכתחלת פ״ה פ׳ ס״ו  לאימפראס קל״ד שנת כתב פע׳ץ ג׳ ס״ג
 ן•'5 יהושע היה ההיא (ובשנה נולדתי
 _ קפ״ב ובשנת תמ״ח) ג״א (ע״ל שם)
נ3יפין0יו היה ואז תרס״ב) ג״א (ע״ל  ן

 ידוע ט זה חשבון הכינותי ולא ע׳ כן
קסד^טיןחר י׳ בה׳׳ממלנו כימיו החריב ̂׳ י־• ^ ̂׳׳ף iVL׳ '■}1' ׳׳׳■׳ ״םןןן

^דו3התור כשעת יוסיפן היה ז ולפ  וע״ש צ״ד) וצ״ע שנה למאתיס 3|
 ג׳ כס׳ (ונתג שנה ק״ג כן כמותו וירכיו שנה פ״ה היה אמו שימי

 קמ״ד ובשנת כמצרים אפטולמוס ״לו לאימפרא| ס ק כשנת ו פט
 והיא ירושלים והחריב שנה ל״ו ־מלכותו % אנטוכיא מלך לאימפראס

 ירושלים רומיים לכדו כאימהראס ז קע׳ וכשסת לירושלים ג׳ גלות
 כרומיים שמרד לשביה.על כירושלים אז שמלך אריסטוגלוס ילקחו
 מלכה לאימפראס והפ״ד ות״ע ד״א ובשנת לירושלים ד׳ גלות והוא

 קסיאות החריג למלכותה נ״ב קפ״ח וכשנת אנסיולס קליפטרא־מ
 לאימפראסמלך קפ״ה ובשנת לירושלים ירושליס^;^גלותה׳ המלך

 f ק ובשנת תרד וברומי כירושלים אשקלוני אנטהיטור כן הורדוס
 אב כר״ח כיומי וימלוך אב כחודש שנולד מליוס מלך לאימפראס

לכוו? תוכל אס ראה גס ראה • ע״ש שמו על החודש ונקרא
י : הדברים

ס  אחר כצ״ל שנה כ״כ והיה תש״ס ג״א כולד יוסף P־ עקעא ר
ע הבית  עשרה והיה שצ׳׳ל ונ״ל ׳ ותת״פ תת״מ שבת ל (

 שנת למלכותו מתלז׳ הורמס • תש״ן להכשלה ר הכית אחר שטס
^ה א תשס ג״א  היה מלכותו כתחלת )כ' דכ״ה ש׳׳ק * (בן־ע׳
 אך נקי דם שפך זה ובסיבת ר לה לקכל וצח למרמה דמים איש

 לישראל גמלות טובות ועשה טובות כמדות והתנהג מעשיו על התחרט
 חבית נשיאים והעמיד ומזון סיפוק זכתןלהס מזככדס החכמים אוהב

 עד נטו וכני כניו ומלכו כימיו מנוחה ישראל ומצאו וכטו הלל דוד
 מפני אנטיפטר ן;נו להמית צוה מותו קודם ימים וה' הטת חורבן

 עיר )כנו ארקילוס בחייו וימלוך כניו שהרג ושגרם מעללע רוע
 ומחצה פיסא יהודה להם בבית נולד הנוצרו ישוע : פס״א יוסיפץ

 לידתו היה ולפ״ז אגושטי לקיסר מ״ב שנת תשס״א ג״א ירושלים חן
מספר * הנוצרים מנין תחלת והוא וריב׳׳ז סלל גן שמעון ר׳ דמי

2 D שנות

 היהודים על וגדול שר
 קיסר יוליוס טלל ןריס

 היה ליוליוס י״ט :שנת
 שבנו אספסיכות עד 'ס

שנה מק׳ יותר שנותיהם



»sr החדות סדר ^ הדורות סדר «י
בהקלמה) ן(ש״ק3<?אור ״א0 השס״א לא מן נוא<ןמ^נת׳1&

̂׳א לאתק׳יס (ע״ל  <ז״צ צ״ד הוו ישו ׳3 אמר חלק3ו ותשל׳ד) והרע
עיי׳  קיסר המליכו הורדוס ן3 ארקילמוס : הרחיס ן3 יהושע ר׳ (

 אכזר והיה ט״ס) א'מאש*ה דקל״ט (והיוחסין אמשעיאשסי׳א
 ולנדוהו אלפיס ט׳ ה* היכל34הר המצות בחג מלכותו ובתחלת ורשע

 ויתלוך למלכותו ט׳ תש״ע שכת שת וימת לרומי ושלחו הרומיים
 הזרמת שמו. 3<יס ארקילוס אחיו אנטיצטר * הקיסר את תחתיו
̂׳א ומלך (זקכו 6בש  : אביו בשס וצ׳׳ל )צ״ל ׳3 דכ״ה ש״ק שכה י
מ  תשס״ת ג״א נשיאותו מתלת Qת׳ הזקן(דור הלל בן שמעון ר
הזקן) ר״ג עיי׳ העיד רבן(שקר בשם הכק׳ הראשון הוא ״

 I ע״ש מאטו(צ׳׳ד קיבל * ימים האריך ולא
י ב  (וליוחסין ל׳׳ד קבלה ושמחי מהלל הוא גס קבל זכאי גן יויכן ל

 עילסואברבנאלשאחרו הגינות על ותמוה ל׳) מקבל ב׳ ד״ך
 הת וישיבתו הנהרג רשב״ג אחר דורות ג׳ אחר עד רילז קבלת

 מס בן הנינא רבי * צ״ד תתכ״ט ע״ל תשצ/ לשנת סביב ׳
 ן חסיד פאני בן וישמעאל המצרי (חנמאל י ממנו(ע״ש

: ע״ב ד״ך יוחסין וריב״ד הצל בימי היו כ״ג
י ב  «VlB׳u (דור הלל בן שמעין ר׳ מאביו קבל הזקן גמליאל ל

 דלד^מקבל ה^|צ־.סין הית החורבן קודס שניס י״ח עד
?י לסיני לה׳ וקבלה המשנה לאכמי ט״ ^ מ כ  שמואל > ג״א, |גךי1(ו

• ג״אתש״ע מ1ארקי^<הורדופי^ • בימיו הלבלר ונחום
^ תש״ע ג״א אנטיפטר תורדוס  הראשון הורדוס בן טטרקי ןלו11ו

t ג׳ מלך ארקילוס של ןאתיו i i m רביס משחית ואיש רשע היה 
#י ולקח הרג ישראל 'מחכמי שח כ״גהוניחו ויוחנן בחייו .פוליפוס1א

 רבי עס והרגו ע׳׳ז
 גרש היעים מעשיו

 עיי׳ תשנ״א ב׳)
 ו שנים כ״ד מלך
 מ״ס ג״א ע״ל
 וטרא גדול •רעש

 שכתג״אתש״פצ״ד
תה מלך הירדוס לבית

 טגריוס קיסר שמע וכאשר ישראל
כ׳ג למלכותו י״א ומת האח  נ״ה ש״ק (ו
 תשע״ד א׳ דקל״ט (וביוחסין ופס״ה פס״ג
 ונזירים פרושיס (כת : חלקים לד׳ נלכות
• תשפ״א ע״ל השע״ה ג״א נתקשר ןות

 גאסיאה היסוד עד ובצורות גזולות :•ערים
ד׳ מלך הנתלה אריסטובלוס בן אגריפוס

_________ .. ^ תת׳׳ד עד שכיס כ״ג תשפ״א ג״א שנת ו7.
 הנתלה אריסטובלוס בן אגריפוס מצאתי 5(וא טיבריאו ע״^היסר

^ אח אלגסנדר ־בן ^ לו קי ר  הראשון הזקן הורדוס (בן אחרת ה1א
ס יוהס^דק׳ימ ועיי׳ ̂ '3 ל׳ה ש״ק או רי ב ט  אתשע״ה מלךג ^

ם אגריפוס כהכש בזמנו שני ב  שדבר לקיסר ברו^ישהלשינוהו כ
שלוס הקיסר כבוד <גד שהימ^נ  ושמו אה״כ קיסר היה אשר קאיו ו

^9ה'ומו^^^ז*ג31 בסוהר מותו  בוהו נקרא א״ עוף כנגדו עמד4,
&ע(מליס •ואפשר  אשכנזי א׳ ובחור שס שנק׳כלשונינו^^ן£^ר

ר עומד היה גדול תוכן מ ^ ^ ע » ( ^ ת  תורגמן ע״י לאגריפס ^
ע״י לגדולה שתכף מבשרו העוף שזה

ן כיבהעס שידע וגס שיתחדש קיסר ^  ימים ג׳ הזה עוף בראותו א
rVfr וימלך טיבוח וימת * ימית ^ א  מבית משצ^חעהוציאו גמ1ק

 בשנה יהי10ויהון#זמלךש'שני ישראל על מלך וישימהו הסוהר
 קוראין היו לב^עך:שכמעע ובגודל בגאוה לבו ויגבה למלכו השביעית

« א׳ ויום • * שותק היה והוא אלוה לו י  מחהיר גדלגן3ס1-15!ו1ה
 זירתץעביסמתוך שמש נראיןשיוצאין היו שכמעט עד השמש לאור

 והוא לו קוינו אלהינוזה הנה ואומרים י* אחו הולכין והעם מלבושיו
 חלושה ענות בקול הל׳לויען עוף כנגדו עמד ומיד לב וטוב שמה הי׳
 ובעוד יהיה לבז : שאמרתם אלהיכס הנה לפניו שם העומדים אל
 י מת ג׳׳י אפר כי היה וכן תבל עפרות וראש נושה תכסתו ג״י

 הלכו רעיו ׳3 עם שאפינן א׳ עכין אירע ברומא אגריפס ובהיות
 בהיכליהם הקיסר לשיסצלס רוצים שאין יהודים על סרה לדבר לרומא
 גחל היהודי.חכם ון;4לק{ שלהי והיהודים אומות שאר עשו גאשל

 וישלח ®!מז^היהודס נתכעס הקיסר עדם\קאיו3 שיליץ והילסוף
 * בהיכל ומימרצלמו שעל׳א פטרוניו את יהודה ארן אל אף בהרי
 לארז ובלכתו ״ מורתס על ויכריחס עתהס מגחמה יעשה לא ואס

 גדו^ כל למאירה.וישלח־ויקרא הנקראת עירו אל תחלה בא יהודה
 לבב בגודל היסודס ויענו • הקיסר דברי כל אליהם וידבר היהודים

 ענה • בתורה אל^מס להס אסר אשר דתס על יעגרו <א5 ,;״ן
 הייתי וגעגורכס #גוזר הייתי אלו טוצות היו הטענות אלו •פטרויס

ל זלא המלך מאמר הוא אגל • רצוני מגטל  ‘ מאמרו ^עגור ^:
 לא אנחנו גס מאצמי־המלך לעבור תוכל• לא אתה אס היהודים אחרו
 •* תוכל אס רוצה מאמין מה ועשה • השם פי את לעבור <וכל

 שעכ׳א אמר 'אז צייאמו, על מונחת הרג אפילו נעגור לא •שאנחנו
אהן אל מלך כגל® מלחמה יעריך לא ואס הקיסר צלס ישימו

̂ודים גדולי ׳אליו ויבואו הh3מ  אתיו אריסטוגלוס ובתוכם היז
 ויודיעהו שנית למלך יכתוב צציו ויחלו הגמל ואילקיאחו או.ריפוס

 מנהגם על יניחם ולזה מנהגם יעברו לא פנים בשום יהודים איך
 ממעשיה״ העס יפריע נעת ואס ועושרם ארצם מפרי ויאכל הקדום

 את״כ יוכלו ולא והזרימה החרישה זמן יעבור הריעו ולא יחרישו ולא
 אכי לאהבתכס ואמר פניהם וישא • לקיסר וארנוליות המסיס לתת
 שיכעוס שיתו ואת האיש את אני מכיר כי בכפי נפשי לשים רוצה
 מקדשה״ תטנפו שלא בעח יגמור והאל רצוייההיא כוונתי אבל עלי
 פניהס למע]]||נחלמ איש העס את וישלח יעשה בעיניו הטוב וה״
» ותכף וארע יחרש אדמתו וישדד יפתח וא׳ ל׳א מ ף |»  אותותיו 3ו

ן ו צ ר . א ת ל מ ד ו ^ ו י ת פ ו מ ו ,
ב ל ה « | | היפהשמ;} ^
לקיהר דנתוב •

 רג עם עם מלחמה לערוך הזא הרע המר יעשה לא פי
W כבודו עיט למרות סבה יהיה ולא אותם אוהב האל כי נגס 

 * רע בעכין מהם לו המגיע העושר ולאבד הורחייס נגד ולהמרידם
 חאד עד ברומא לאגריפוס מכבד היה קאוי שמלך אירע ביט,וטני

 שס כטד על גדול ממון פיזר שאגריפוס וגס למעלה שאמרנו לסבה
 א׳ שיום ^ופן הקיסר אל פניו מאת הרבה ומשאת ומנחות הקיסר

 לאגריפוס בייןאמר לבבו בטוב והקיסר ן השלח על הקיסר יושב היה
 ורצונו אהבתו נאמנה ידע כבר כי וארצות וכבוד עושר ממט שישאל

 יצא הסורים מבית כי האיסורים היסוריסבבית סבל • ואיך שלס בלב
 עבד הוא ושנותיו ימיו כל כי רכה בלשון השיבו ואגחיפלס למלוך
 רצון זולת דבר אינוחפז וכי רבו קנה עגד שקנה ומה לקיסר עבדם
 איי ט וצדקה חסל מאתו ישאל עכ״פ כי שנית השיבו והקיסר המלך
 אגריפנס בראות ואז • חנסאיןכסף ועמלו טרחו שיאבד לכבודו ראוי

 דבריך תתנורס בלשון אמר חסד ממנו לשאיל היתה המלך רצון כי
 לתת מתפמ החק תהלתי מאתך חסד לשאול הרהובוני יזס הטובים

 רצוני <עזומ נעיטך קן מצאתי ואס בקשתי ולעשות שאלתי את
 3יקש עבדיך אט ולי בארץ אשר הגדולים כשם טוב שם כבודך אל יגיע

 והחמה האף ספרי להשיב יכתוב עמי ט3 לעיני תמידי וכבוד פרטי תן
 קרס והקיסר ההיכל בתוך צלמך ישימו לבל פיטרוניו אל גזרת אשר

 ^ שנדר בשלחן עדם והיו ושפתיו בפיו שנדר כיון אבל מאד לו
 אט ורצוני מדעתי לא באמרו פיטרוניו אל וכתב דעתו הסכימה

 5קיי אני אשר יהודי מלך אגריפוס לאהבת רק הזה הדבר עושה
 צורת' שמת כעת שאס לך דע ואתה שמענה ולזה ולאהבתו לכבדו

 אגריפוס כי דתם על תכריחם לא שמויאותה לא עדיין ואס תסירנה לא
 הזה והכתב * ושלום הזה הדבר נעשה, ולאהבתו פני הלה המלך
 שלוח ואחר ושמחס היהודים בעביר שלח ומיד תכף לפיטרוניו הגיע

 הנ״ל פיערוגיו כתג הקיסר אל הגיע ימים אקר לפיטרוגיו המכתוב
 אגרת אליו וישלח פיטרוניו נגד מאד נתכעס הכתב הקיסר ובראות

 ולקחת כרצוני שלא כסף בריצוי נתרצית פיטרוניו אתה טופס וזה
 על שופט ןזהיה בעצמך אתה לנן מצותי על לעבור מיהודים שוחד
 האנמיה כל■ ומסרו ותקרב תבחר אשר המות אופן לך ובהר .נפשך

 שהגיע עד טטרוטר ליד הגיע לא האגרת וזאת • כמוך יעשו ולא
 ממתיו קלאודיו וימלוך ברומי קילו המיתוה קאיו שהקיסר כמב לו

 שמק אותה כקרוא ויהי קאיו כתב לו הגיע ואח״כ תה״ד ג״א שנת
 הגיע קודס הקיסר שימות ה׳ מאת סבה שהיתה והבין גדולה שמתה

 גוריון ק3 כ״ה הקודש ולהיכל הגדול לדת נדרים וידר הכתב אליו
 דק״ד ובש״ק ( • עכ״ל אחר בנוסה ב״ פס״ג ו׳ ספר וביוספין האריך
 הקיסר נהרג ט תפילהו ונשמע ותפילות צומות גזר הנ״ל שפילון

 שנת הנלגיס ואכלוהו חתיכות חתיכות קצצוהו שחילו וכתסהיוסיטן
: ת״ב צ״ד למלכותו תה״ג

ל י ר ד ה לירושלי״ לחכמת הגזית מלשכת גליות (עשרה גלתה מ
 השכ״ח שנת החורבן קודם שנה ליבנה מירושליס) י

 המיטס ברכת הקטן 1שמוג תיקון ושם מעצמן ההיכל דלתות זנפתתו
 מ״ להתענות צדוק ר׳ ) (ע״ש משם והתחיל * הזקן ר״ג ׳לפני
עיי' •שנה  שנת ישיבתו התחיל יב״ז (וע״ש) * חש״ש הזקן ר״ג (
 תשפ״א) (ע״ל (קאיו • ע״מ ותתל״ג תשס״ת ע״ל תשצ״ג ג״א

 מזהט ורבים אחיותיו ג׳ ואיכס אכזר רשע תשלט לא רומי קיסר
ג) רבות צרות ליהומס והיה היות לפט ונתנם בצמא המית רומי
 למלאות כדי אתת נפש רומי עס שהיה יתן מי דבר פעמים וכמה

 ולפט לפטו לכרוע וצוה א׳ ברגע יחד כולס ולעקרס להרגם •תאוותו
 ואמר מכשף תודה • שם * ירושלים שלח דיוקנו ודמות דמותו יצלם

 אחריו וילט ימצאו באשר ממון לחטוף יהודים והסית נביא ̂שהוא
שלח הקיס׳ של והפקיד ברגליהם ויעברו שיבקענו. הירדן שפה <גל

אקריהס

h
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 כ״ה שהיה יוספין כ״כ אליו המסית דאש והגיאו ויהדגס אתריהם
 של מו (קולידיא • תת״ג ג״א שהוא שני גית ההורכן קודם שכיס

 הזה הקיסר ושלה תת״ג שנת א»־יפס המלך בסיועת מלך דיסיס1<
 יהודי ריסופמלך4וא לישראל והטיב גכגודגדול לארצו פילון היהודי

 מת וא^ריפוס ׳3 דקמ״ב יותסין כתג )ק״ג צ״ד בעיניו כנגד היה ^
f ידעתי לא עכ״ל שנים ג* תחתיו אאיו הורדות וימלוך קלאודיו בזמן 

 הראשון אגריפוס בן השני אגריפוס • בצ״ד זכרו ולא זה הורדוס /
 ממלחמות שנה ך׳ האח שקעה ולא תת״ד ג״א מלך להורדוס ה׳ מלך ׳׳

ס עס ;;ישראל  חסד מלך היה ובתחלה ויהודה באדום וגזז ושלל ה^עי
8לך ;ורצוי  ובקי גרול חכם והיח ( הפריצים גו שפשעו ̂‘₪

ת |מנה1<לשו,מן(^^| ט ^ ב ס ^ו ג צדוקי חננ^כהן היה ואז ו

את אלכסנדר
מ שניס 4 ד ומלו רואה קיסר טובריאו ע״י ישראל על  ו

 קודס ומחצה שנים ג' גנו נמונבז אותו ויהרג ואסשסימת
 הזכירו ולא השני אכריפוס והשמיע עכ״ל התמיד ואז.ביטל הבית
 אגריפוס היינו שני״ כ״ג ומלך ונצ״ל כאן יש סופר השמעות ולדעתי כלל

 (היינו השני אגריפוס הומלך ואת״כ )תת״ד תת וזה ( הראשון
 ג״ש וטיעוס אשפסינות אותו ןיהרג שנים ך״א מלך תת״ד) בשנת
 ונ״א תת״ד מן הוא כן ני התכ״ת (שנת שהיה החורבן קודס
 ועעות ה) תתכ ע״ל בצ׳ר (וכ״מ . ןק״ל תתלה שכת יכלו וג״ש
אגריפוס תחתיו וימלוך עערקי הורדוס ומת ל דקמ״ב גיותסין כזה

־ • ׳  ------- י ׳  , ; •" I-״׳ U כ W
עיניו זלגו מלך עניך תשים אחיך למקרב כשהגיע אמרי׳ דמ״א  

כתב וכאן עג׳יל בימיו גה׳׳ת שחרג הוא בסועה רש״י וכתב למעות  
אגריפוס אפי׳ ד״ משנה פ״ג בכורים * החורבן קודם שנים ג׳ שנהרג  
ונ;ררה גדולה נפש בעל היה ׳3 בית ממלכי הר״מ בשם נתי״ע המלך  

• ובעל היה גשר שתלך משמע דסועה דבב״ז שמיס לחם ונתב רבה  
ע"פ ב״פ הרשצ״ס ולכ הכלה מלפני עבר וכן •י שפלה נפש  • 

אמו היה שלא יעקב בעין מובא ורמב״ם מישראל אמו וגרש״ישהיה  
״ : ר״ג פ״ק ב״ב הו׳ וכ״כ מישראל

ח ב נ ו ק כזכרו (אמו) המלכה והילכה המלך מ ל דלגדי״א (  
והיו לך לך ב״פ )פע״ו ובב״ר דפאה פ״ק וירושלמי א״ ,  

ס׳׳פ ברבה וכ״ה גרים שהיו כתג כ״ג פנ״א ובמ״ע המלך תלמי גני  
(השני אגריפוס בן למונבז זה מונגז בין תטעה אל ע״כ מ״ל מ״׳ו  
״93 מלבז ע״ (ובערוך תת״ד לשנת סביב זה והיה תתכ״ה") ע״ל  

מונמ בלע״ז מלבוז פי״ הגלים ידות כל עשה המלך מולבז  
לוגב סל ועיי״ )הדיג מלך היה והוא ערוך במוסף בגמרא תנא  

/ שפתי:ישיכיס ק למעה גנזו אמראבותי מ' ל׳ לג) ( דבר איך ד  
נראה א׳) י״א לב ( רש׳׳י ומדברי גוי שהיה ותירצו אגותיו נגד  

חולק רש״י ודאי גר שהיה כתג וגיוהסין השמונאיס מזרע שהיה  
5, אשן 'היקה המלכה הילני א״ג דקמ״א יוחסין עיי״ * עכ״ל עליו  
< והילני מוכבז שמו היה מדי מלכות אצל ארביאנה ממלכות א״ ןלך  

על ידו היתה אשתו עס במעה בהיותו א״ ולילה ואחותו אשתו ־סיתה  
הולד כי בטנה מעל ידך הסווה אליו ממר הקול את וישמע בטנה  

^ לו יהי׳ עוגה ותקוה ואחרית גדול מלך יהיה מאשתך לך יולד שר  
מכל המלך ויאהבהו האעיש שתו ויקרא בן לו ויולד הדבר יויעמת^נל  

^ אשתו מהילני לו שהיה גדול א״ וגן אחרות מנשים לו שהיה   
.^ עז נקרא תותו אביהם אהב אותו כי בראותם אחיו בו מקגאו מו  

אבומיריגו שמו להס קרוב א' מלך אל אביו ר^וישלמסו אהבה  
לאשה בתו לו ויתן יפות בפנים ויקבלהו במפתה אישפאסיאני מלך  

, וכבוד עושר ממכה לו בא אשר יפה מדינה לו ויתן שמחה ושמח  
שמו יהודה מארץ א״ יהודי לו בא הזאת במדינה יזאטיש ובהיות  
מצות אל ובהגיע ואופניה תורה דרכי מלמד׳לחאטיש והיה חנניה  
מנעה אמו ותנרהתו אמו אותו הניחו ולא עצמו למול רצה המילה  

יעזט ומנהגם דמם שהניח המלכות גדולי ישמעו שאס לסבה אותו  
ערלתו שמל ישמעו שאם באמרי מינע היה וחנניה * דשגאהו אותו  

וכוונתך ללבב יראה ה״ א״ל לכן ןיר^גהו אוהו למד שהוא יאמרו  
.מה אשם לך ואיו להכרת הוא בפעולתך תחטא ח״ו ואס הרצוייה  

מ3ש אשתו את צוה למיתתו קרוב מונבז שאביו אירע ̂ביני ביני  
שלתה הילני ואמו טובה בשיבה וימת כסאו על ישב יזאטיש האהוב  
קאטיס במלכות יסכימו והשרים והמשטס המלכות גדולי ־לקרוא  

כל הסוהר בבית תשים כי גאמרם דבריה על יייתיפו  ^ ^
9 פניה נשאה והיא כידו קמלכות שתתקיים בכלי והקרובים אתים !

 ראשו מעל ^עערה
 ויתן יפות פנים סבר3

 כדרך ימינו בצד [חנגאד
נציבין שמה יפה מדינה

 * שמה היה אשר מהעיר יזאטיש בנה את ותקרא ותשלח זה לדבר
 יורת יורה המלכות על הגדול מונבז המלך גן את שמה ביני וביני

 ולא לידו המלכות חסר יזאטיש אחיו ובבואו עשה וכן אחיו בא עד
 ויקבלוהו העיר בתוך יזאעיש ויבא פנים בשום ופשע רשע עשה

 ויוציאם וקרוביו חחיו ויקרא וישלח א״ כאיש כלס ובמישור בשלום
 בהיותו א׳ יוס כי מקרהו ויקר רומא אל מהם משלת הסוהר מבית

 אלע'<ר שמו יהודי א״ חכס אליו בא רבו וחנניה אמו עם במלכות
 לו ויאחר אלהיס תורת בסכר קורא אותו וימצא המלך לפני ויבא
 ותורתיה מצוותיה פעולת תעשה לא אס התורה בקרא יש תועלת ומה
 עצתי זאת לכן הדת כתב חמדת קדושת תשמר וטמא ערל אתה ואיך
 ויכנוס כשמעו ♦ שליחות מנושאס פעולתיך ויהיו עצמך תמול
 וחנניה ואחו ערלתו גשר וימל א׳ גרע ויקרא וישלח בקדר חדר
 היוס ויהי * י״ת באל בטחונס שחו אבל ־ ויתעצבו כשמעם רבו

 ויבא פרס מלך ארטבן שמו נקרא שלהם בקיסר מרדו פרס
 ידו תחת יזאטיש היה מלפנים אשר המלך יזאטיש אל איש

 יצא היה א' ויום עליהם קיסר היה פרס שמלך ג״כ אחרים̂ 
 ואח׳ינ הכירו לא וגתחלה ♦ נגדו גא וארטבן ציד לצוד
 המלך אדוני לך מה לו ויאמר ארטגן לפני המרכבה מעל ̂ויפול

,.i י ייעיז לי^ ^  מספר אין שנויים חלק בכל משתנה הזמן א
ענן וכעת ר ^ו ||[^ ל ש ת  מנוחה כתרוני ורעי אחי בהיכלי ^ן

^ ז מ ג י ו ^י1^ ןן מ|| ^  להושיעני תחפוץ החפץ עתה ואתה נ
צי ילא מלוכה תעשה עשה ס^)ן  וארטבן המלכים לעמת עולה יו
ש על יעל-ה יזאט^ פני חלה ^ ^  סוסו על ויעלה הזה כדבר סו
iM ושלה חאטיש לבית שניהם וילכו p פרס מלכי גדולי אל אגרת 

כבר כי השיבו והס להס ימחול והוא מלכם שיקבלו
^ ואינם סינאמו אל העטרה נתנו |& ה  כתג אז * דבריהם ■1י

 טובה כפוי יהיה לא1ארגק אל החלמת שיתן סינאמו אל חאטיט
ת ארטבן שינא ■סינאמו לו וישיכ אלונו אל  וילד לידו וימ^המלכו

* סינאמו ויצא יזאטיט עם ארטבן '^ תו א ר ק  ל
 המלמ גדולי אותו ויקבלו ארטבן אל ויתנה

הגקרל סכין שישים ליזאטיט רשות ארטבן
___________ וכסף זהב מטת על וישכב פרס מלכי
 ני באחרס מלכם על חשגג^נה וגדוליה יזאטיש ^כות שרי אח״ז
ם אגל מנהגיהם ועזביטכון דתם הגיח אי מ  למצליח מעשיו שכל הי
^ו יכולים היו ולא כידו ר  ערביים מלך אביאס אל ועכ/^לחו לה

ו יזאטמ עם מלחמה שיערוך י ^ ^ ב  ינוסו מלכות שרי כל ו
כן6ויהו־ rm יזאטיש נממסתתרבוישאר ^ו  הערגיי׳ מלך עשה |

ד בחיל ויבא גבוריו ואסף חייליו ־סדר ג נ » ^  וכי חחנהיאזטיש ג
^ ושרי גפנים פנים ללחום החילו ^ מ אז נ  • וינוסו מלכם עזבו צ

| ויכנמ ה׳ גשם נתחזק ומאטיש | ן  מקצתם נקמתו וינקום ניהו1ש
תה השרים יד כי ידע אשר  ויגוקו ברחו וקצתם במעל והסמ^^י

 השם ויתנם הערביים נגד מלחמה ויערך קאטיש יצא כ אח״ העירה
^ ' לפניי ייכיהי בידי ס  שריה וכל באש וישרפה א׳ העיר בתוך יי
 המית הוא כי מצאו ולא הערביים מלך ן§ס1איגא ויבקש גזיקוס אסר

̂ל על ויכול עצמו  3ל וטוב שמח לעירו יזאעיש וישב גו יעללו10חרג
 במעל ידם שהיה הנשארים השרים את ויקח ית״ש לשם הודאה ויתן

 ויעמדו הרעה שקטה,מחשבתם נחה לא עכ״ז אבל * עץ על ויהלס
ו החמס אקרים י  של נכדו הרס מלך בולגיזיו אל כתב וישלחו מ ^
| שמא ארטבן  המלכות כל יקת ואח״׳כ חאטיש את ויהרג ותס3^
 3עז חאעיש ט עליהם יקבלוהו והס מעבדיו יד3ו עליהם וישוס
ק הרס מלך וכשמעו * ו׳:ןזלכותו3מע והס דחס  ויגא חייליו כל ק
 עזבת כי בטחת מי על אתה לאמור יזאטיש אל הרסוי^ח נהר עד
 בשבט אייסרך ועתה ידעתה לא אשר עם .אל עמרומלר לתי את

הכבודות תחת ומעתה מידי יצילך אס בחרת אשר אנשים
3זה במטה תשכב ולא מגדולתך אותך מורד זקני לףאט שעש$

הטיב הזה הרע הדבר יזאעיש וכששמע * תשלם ולא
מ דשם חרה-לז  מיפוקס די ומיס ומזון ולתם א״ במבצר |ני^•1ז9^ו
י המלכים אל דיאמד  וילד • מלחמה לעשות מוכן הוא.היה |

 במתניו שק וילבש יום בכל בו מתהלל היה אשך א* יזאטישאלחדר
 אלהיס ה׳ ויאמר ה׳ אל ויתהלל ראשו אכר.על וימן ןהריס:העטיה

 גדתותיך ודבקי בדלתוהיך דהקי ולמען םרגתי עליו כי ידעמ אתה
̂:ןג קס ר להזה3עלי  כי ידעת זא<מ קייס אלהיס מערגת חרף #
 להתקומם יספיקו לא וכחותי הזה הרב ההמון להלחסעס יכול איני אני

 למען ועשה נגדך כאפס ומלכותם כאין כולם הן אלהיס ה' pל גנגדו
 בה׳ •הבוטח כי הארץ עמי כל וידעו הנבל בהי המקולל הגדול שמך
שמע.^•1 ברכיו על מכרוע יזאטיש (געת^ןם ר ישגגנהו חסל. י

סרס
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 bומה'ו • ארצו אל כלכז מת3נ 3רש נארצו זדים לככסו מ לדס
 הילל ואמו ׳ יוצאת ואין אין לדו נכונה הממלכה והלאה ההוא

 ותלו ותאס שניס רמה שס ולשבת ירושליס אל ללכת נדדה המלכה
 כל ובחוסר ברעב העיר וימצאו לירושלים הו.דול מונה ובנה היא

 להביא מצרים של לאלכסנדרי' שלחה אוצרותיהו כל ובזבזה עמדה
 הענייס וטרופהקץויחלאלכל יבישים תאנים בעבור ולגיכרי חיטין

 בשני אוצרותיו כל ובזבז עמד. כי בבתרא שנזכר המלך מונגז וזהו
 ויחלקו ירושלים וישלח אוצרותיו כתח תאטיש המלך וז.מ ־ צצורת
 שנים ז׳ נזירה שהיתה אחז״ל המלכה והילני ואביונים לעניים אותם

 שה* וטבלא היכל של נתחה על מערה (ה״י זהב של נברשת ועשתה
f עליה כתובה סוטה o ישראל את עזרו הבית בחורבן בניה ובני דיומא 

 מונבז לך לך ל ברבה נזכרו ויזאטיש ומונבז • בגבורים ה׳ לעזרת
 הגדולה אחיו מונבז ומלך לעירה היא חזרה יזאטיש מות ואחר ובזוטוז
 לירו̂ש שלח המלך ומונבז שמה היא נס מתה ימים ולקצת תחתיו

 בי̂ר גדול בכבוד ויקברם יזאטיש אחיו עצמות עס■ עצמותיה
לירושלים קרוב בירושלים בהיותה היא עשתה אשר בקבר

עועיי׳ : ל עג הרשאות הלב מ׳
ל ב / בן (שנהרג) השני שמעון ר  , שנ נשיא היה הזקן ר
 ?®שירי מקבל ד)5|1החורבן(יזחס^ן קילס שנים י״ח תת״י י
ץ משיני ל״ו וקבלה המשנה לחכמי ט מ ר ן ן  )ל״ב מקבל מ
^ בימי תת־׳י שנת ־ דיב״ז קבירו םן א דייא5^ ב צ מ ד  רומיים ^
«ףעליו וגילה בה״ת חצר להט ת^  ונאסהו ץהרגו היהודם עדו

^ ל׳ מיהודם והרגו רומיים »  קיסר קלוידיא ♦ ק״ג צ״ד ‘ 1א
תיו הנ״ל ח ת ר ש ק ת ^נ ^י ^ תיי] ת ת מ ת/  ונק׳ תמי״ט ג״ח ( ת
בו המית האכזר נירון ד דו מ מ)  מביט והיה רומי ושרף ואחיו ^

רו ושמח בשריפה ג ל א  ושלח הטצ״יס) רודף והיה עז על גואן ו
 וגזל נקי דם ושפך עליהם עולו והכבוד לום

t * ענני גן אליעזר • עליו ויאספו 
 מלו השני אגריטס ‘ פס״ד יוספץ יג

ם לב ̂על וידבר עמו רומי ושרי ^מי  ה̂׳
 קולו וישא וממשלתם כחס רוב את להם '1

 4כ״ ענני בן אליעזר אך וחכמים קנים
וברח אגרי^המלך עם שבאו ־ומיים

 צבאו̂< שר לירושלים
 נשין ועינה וחמם

 כל והכו וחביריו
 של ההיא בעת יהודה
 ברומיים ימרדו לבלתי
 כ״ג ענני וינכה ויבך

שר ויהרגו קמו ותביריו
ס יהודה וזקני אגריפוס טיי ה  מצודת דלמז •מירושלים וחסידים ו

 * והחכמים המלך יד מברה ימים עממ^ז׳ הפריצים וילחמו יון5
שרפ^ו הפריצים קמו אז  כל ובזזו המלךאו.דיהוסשבירושלי׳ לת וי

 לרומו אגריסוס וילך אבותיו בית אוצרות 8גנזיו^| ומחמדי אוצרות
■^^^ קיסר לנידון ויגד  * צבאו שר הקישד וישלח ‘ האלה* כל

בן עצום ^גם לסתיאו ר הו ^־ א מ דו  וישלחו הקדושה באלץ ד<ל4 ג
|א ונספיאו אגריפוס המלל ^6 3  לעשות הפריצים ראש עכני 1
ביניהם גדולה מלחמה לקולנ לשמוע רצה ולא שלום

 ך* בשנת • שם לרו^בחרמה כסתיאו וישוב הפריצים יד וגברה
 א״ פר לירושלים קיסר ™ שלה תתכ״ד שנת היא אגריפוס למלך

 מכסה ועליו זהב מ^פים1וקר^ גדולה זהב בעטרה מעוטר לעולה
 לקבלו רצו לא אליעזדב״^א^ייציס אך יקרות באבנים ארגמן צגל

^ו ויהרטם הרומיים פקידי כל ויעלו ל מ  לגירון ויגיי *יאוס1וי
 כסתיאו צבאו שר שניתי^ת עמו הקיסר וישלח קרהו אשר כל ■קיסר
 נפשם על בדחו והם חללים הפריצים להגי ויפלו ורב עצום צעם

 ה^ה הדברים אחר ג״אהתכ״ה ♦ שס * שנית בחרפה לרומי וישובו
 (כ״כ טיטוס ובנו אספסיינוס צבאו שר עליהם קיסר לרון שלח

 ל׳ דליח האזינו פ׳ ובקפרי בנו הוא טיטוס כי פעמים כמה יוספין
 יספר לא אשר עם •עאם והעלו )אספסיינוס של אשתו צן כתג

 P 'וסף ־מלחמה למשמן נמשח ואז הרומיים עק היה ואגריפוס
ת וו-לולה רבה מנה ברומיים ויך הכהן גוריוו  ברומיים אז «יי

 יוסף ואת ארב רל אה הרומיים הכי ימים אחר עד כמותה
 אגריפום את םW'1 בזיקים אסור אספסיינוס שלה ר\ל םכהן
 ^:תקסר לרומי מ?*ושלים עלה באשי עמו אספסיינוס הולך חונבז ובנו
 ולימים ״ צו וימרדו היהודים אחיהם אחר ינטו אולי כאמרם שם

 ירושלים שלח וכי בו 1לצו» שחשב■ לאחר אגריפוס את הילשיצו אחדים
 מונבז ואת אותו עלי^וימת אספמייכוס ויקצוף • ככה על 3(זכתו

 ז תתכ״ה ו^אשצמל׳א החומן ומחצהקודם שנים ג׳ 3חד לפי בכו
 הנקרא ר^ז-יוסף # אתאשייגוס הקיסר נשא ההיא בשנה ̂ ע״ש

 אחר יוסיפיןראע״ה קסד אליו ויט הכלא מנית הנ״צ דוסיפין
ח^^ פריצים ג׳ בירו׳שליס בהיות האלה הדברים  אליעזר ■י ליליjיו

 גם ׳ובאחיו אישיבדצסןו 3חר שם היה הפריץ ושמעון * עגני בן
ש^^^מקריגי׳׳עולומ נשעה גס רב הרג ביניהם כעשה ה׳ והיכל

̂  היכל בתוך הדם והיה הרשע בדם הצדיק ים ויתערבו וזבחים
 ואלן€ סביב ותאכל בעיר אש יצא הפריצים נסיבת גס * מיס כאגס

 מחזילן שהיה מצור לעת ומחיה מזון חליאיס שהיו אוצרות בתי ות׳
 שה<ר אמונה ואנשי הזקנים שיעורו כאשר שנה ך׳ נפשות אלף לר׳
 פע״ט) (יוסיפר ‘ הפריצים במלחמות נשרפו כולם בירושלים אז
 לא זאת שריפה-ובכל רעב חרב דבר בירושלים אז והיה הנזקין פ׳3ו

 הפרי׳ן שמעון * מבראשונה יותר מעללס והרעו הפריצים נכנעו
 אומו גס הרג ואח״ז אביהם לעיני החסיד הכהן אמיתי בני ג׳ יהרג
 פגרי על וישליכו^||]^ו ההוא ביום להרוג צוה כ״ג חנניה את גס

מ8 עס הנאמן ארסטיוס הסופר גס ובניו אמיתי ^  י מבכי- ים3^
ו^:יא הפר^גל^גי^ת חכמים משפחת^ח

 המתיס מספרי .״!!'םנהב . -^
 אלפיס קע״ו קדרון בחל לישעי העיר מן הוציאו אשר

 בזמן מתו כולם אשר ירושלים מיקרי ונכבדים שועים נפשות ח”./•״.
̂רות  והמושלכיס העיר שערי משאר הוציאו אשר מלבד הפריצים י
 אליו הבאים היהודים ראשי את טיטוס וישביע ־ הקומות ^בל

 והמלחמס ברעב החתים מספר לו לאמור הפריצים מרעות להמלט
 אלס מאות שש מספרם והיו ישראל על לצור באו מעת הנודעים

 הקטו הפריצים זאת ובכל הפריצים ברעת המתים מלבד ותקע״ה ואלף
 פלוס לעשות העיר אנשי הניחו ולא הכהן יוסף אל שמעו ולא ערפם

; המלות פירש והוא שרשים ס׳ קבר הצ״א),:
J ^ ) Jסלווף היו הכהן קבוטל בן זכריה ור■ הכהן החצב בן זכריה י 

 וכ״ן נ׳ דכ״ו ש״ת 3כה שני גיי!5 ששמשו (נ״ג היינן,,־
 שיועוו ששימש מ מהס צא כהניס ש מ ייתר ז) שג א ג נ עע א

 אלעזר שנים וי׳א צמאי נן ייחנן שכיס יי׳ J ל ייהגן שצה 5י הצדיק
 ר'מ נירישלמי שצתי היציא לא נ״א השינ יאילך תנאן קרסים נן

 זא״ו הירגיס שהיי יי״א גדמים ניעלין נ״ג היו שני נמקדש דימא
̂י”^  ס׳׳ד יי׳יא ״ג5 יי״א ה"נ יי״א ל׳א יי׳׳א ל'נ ל ״ י

י ציין שערי ינס׳ ל׳ה «י״א  ששמשו נ״ג אלי דל״יס יצה? י
ה  ידוע יהיידע אלישיג יהייקיס יהיצדת׳ גן יהושע ״י

 חנניא שמעיןישיעאקיו יאקייהינא אמאיאילקקוהמינהמנשה
 גגו ייתנו גני מתתיהו השחינאי הגליל יי״נ״ן

שמעיו נו יהודה אקיי יינתן אלעזר-אתיי אאיי ®מ

אלישוב מתתיא בן חננאל בן בן'והנן ו ׳ ״
צוונלוש גמלא ענןיהישעגן יי״אאל ״י ןןךק,™ ,,
 הנניה נרו יוסה הגמל שמעיו אלידעני יינתן P קננתנ הירקניס גן

^ יינתן קמתית גני שמנה שריה ישמעאל .ישיע ^ ״ ^ י ל נ י י  ה
i יותנן שמעין ישמעאל המצרי תנמאל ישמעאל ״־צתס f o K’ 
 פטאלאש נו כאני גני אל״ר ע«י גני יהודה טנאי נני ישתעתל

T לא טיטיסע״נואני ע״י נגומהרי. אלישעישחעאל שדה W W 
 : עג״׳ל בקרוניקיפלהס ראיתי הפמות כאלה וכמעט • לו

3 n n| המזע• גדעוס עי׳ שני ובית הקודש עיר ירושלים
ועיי׳מ׳׳עאמד^ (רש׳׳יע״-זט׳א׳) תתכ״קת״ךלבניינו י

 סקנ״התי״ש התרומות ונעל ״ לבניינו שנה ופצ״התג״ה ד פי בינה
 וע׳ ז׳ דניאל זלרלב״ג חרב תג״א vTn דע׳? פ״ק תו* וכ״כ תכ״א או

 3כת מלחמותיו מס* בעשירי ויוסיפין * והצי תנ״ז כתב ובסופו כתב
הנוצרים מחכמי וא׳ * וחצי תרל״ט היו ב׳ בית שנות כי

חשבון שלפי תתצ״נ שנת ״״י יי^י ׳) ייי*״' ׳י'*׳ ץ

ע ד התג בשירל שנים הש״פ  בנו 3 ז דק ק עש )3 תת א ג ל (
 האסורים ואנשים המקדש כלי בו ציירו משנית אבן של גדול ציון כרומי

 שס כשעבר בסלוניקי עשו וכן טיטיס של חגכורתו עולמים למזכרת
 בשנת הבית נחרב ר״ת לדברי ראה פ׳ הבחיי כתב ( : הגזלה עם
 במלחמו' הרוגי* מספר מכונן הלזשגון אין דעתי ולכי ליצירה רמ״ט ל״א

 ̂׳א היו כצ״ה יוסטס 3כת ונספרו נקברו אשר הנודעים טיטוס
 בתלחמות מדעווהנהרגי* לא אשר הרוגים לבד אלפים מאה פעמים
 שבויים ולשאר לרומיים עמו טיטוס הולך אלפיס וט׳׳ז • ב״ע 'אליעזר

 קשה במיתה הפריצים שר יוחנן את להמית טיטוס וצוה מקפר אין
 לכלבים נבלתו וישליכו קשיס ביסוריס הפרץ שמעון גס ומשונה

חמה ועיד׳שהיה עיר נכל צוה לישראל הרעו אשר הפריצים ושאר
בלכתו



m הדורות סדר m מג הדורות סדר
 הפריצים פל כלו עד לאדות להשליכם לרוחי נלכמו ו

p * n השר שחעון p הרוגי ט׳ הראשון ישראל שיא ר״גשקן 
 ע״ש הכהכיס סגן תכניה גס ההורכן גשעת נהרג מלכות *

 קצתס מלכות הרוגי שגעה ושאר ל׳ג אלישע גן ישמעאל רני ועיי׳
 רג זמן להורגן לג אתר וק^תס החורנן אתר שנה ל׳ג לפתות היו

 כאלו מתוכה שנראה אזכרה אלה הסליתה המהגר מלפני יצא ושגגה
 ושס א׳ סמן היו שלא מקץ ל נתיי וכ״כ ( ״ א' ממן היו פולס
 ומה גזרה מאותו ל׳ג לר״י הפניס שר זדגרי לופיכיס קיסר אותו

ך שעתיד ן ||^ א ג  נמקומו ונשרף רהל׳ת גמקום לופינוס ושהותלף ל
השני גמליאל רגן את גס להרוג עיעוס ורצה »8^4ע" ,ע״ש

ו1גקשת גרוג ^ : מידו ן|
ן5הנ^ גוריון גן יוסף מ ו י ? ^ ^ ^ מ דגריי »

̂̂ן ™ הנחקיןמ״וו גריקז"לגפ'7טיטוסנראיןגסרא^ין נענין  שהי
 מתכי׳ני ממן קודם והוא לישר יליק ותמנה גחכמה גדול איש

 אנשים ע״כ נאמן וסופר גימיו, הנעשה וראה שנה מאות נמה הגמרא
 דגריהס שאין גאופן קז״ל וספורי ספוריו יתד הלמו וידועים חכמים
 סכע של תיפלה נגית נרומי ננימן מסעות כתג : לזה זה סותרין
 פניו על וחקוק המלך שלמה שעשה נחושת עמודי עומדיס שטעפן

 עליהם מים שפכו כאלו העומדים אגמזיעזן ט׳ שנה שלמהג״דונכל
 י׳ מוכתיס שם תלול הר ושם גה״מ כלי טיטוס שהניח ושס,מערה

 ה״מ מ״י שקצת גא״י מקומו הניא נגא״י כי וצ״ע מלכות הרוגי
 זה י״א ח״ג צ״ד עיי׳ ונהרג נו מרדו קיסר (כירון • שס נקנדו

״ עש״ג • נירון שמן היו קיסרי׳ ל או הקיסר צנא שר היה שנתגייר
ס ע׳׳א ד״ת יוחסין כתג • תתי״ט ג״א ע״ל  אפשר איך תמהו וני

 לא כי להס השגתי ואני כו׳ אותו שהרגוהו אתר יחיה קיסר שנירון
 נתגייר שזה ואפשר צנאו שר נירון רק קיסר ררון נגיטין אמר

 קיסר נירון שמת אמרו שקצתם המלכים חיי נספר ראיתי את״כ
 הכומר אגוסטון שאמר עד איו מקומו נודע ולא שגרה אמרו וקצתם
 וצדק אמת רנוהיכו דנרי כל הרי דתס הפך קיסר שנידון הגדול
 מן שאש משמע וניוספין כתוג מצאתי יוחסין ס' ונגליון * עליל

 שטחן ר״ל יףשר רדון שדרןעלייהו ה׳׳פ גטטין ונ״ל שלווהו השמים
רגי : ל על שמו כתג ולא עלייהו צנאו שר שלת קישר  כייכס (

מו גונג יוקנו יר׳  :ל יואשיןד׳^ עיי׳ ההורנן ראו ר׳אלעזר נגי
: וע״ש ריג׳׳ו קנירי היו ר״א ונצו צחק רט

 קבלתם וסדרי התנאים שבדורות דע
 הפרש יש הקדוש עדרבינו תקן מדזלל

להרמב׳ם
^ז  רניט • יהודה ר' * ר״מ * ר״ע • טרפון ר׳ • ראנ״י רי

: הוא שטנוות ותראה יעקג גן ר״א עיי׳ * הקדוש

Tלהראב
: ורני ״ רר אגי ר׳׳ש ״ ר״ע ״ מנכה ר׳״ג ♦ רי/^ז

כדתות לספר
 רשנ״ג • ר׳״ע * הזקן ר״ג • הגדול ר״א ״ •ר׳^שקהלל י׳^ינ״ז

: רני ״ דגנה ר״ג * ר״מ ־ הנהרג

עולם הליכות לבעל
חו • ר״אמדול (ע״למשש״ק) • רינ׳ז • רשב״ג ♦ ר׳גהו

"״ .1 : רני • ר״מ • ל״ע ׳ י

תוחסץ לבעל
: הקדוש רלנו ״ ר״מ ♦ ר״ש * ר״ע י הגדול ר״א ♦ ^ינ״ז

לאברכנאל
קן • ר״שקהלל  (ע׳לתשס״יז) • ר״יב״ז ר״שהנהרג♦ ־ ^גהז

: הקדוש רנינו של אגיו ר״ש • דיגנה ר^ג
 כי כלל מחלוקות ניניסס שאין תדע סדרו משנה א׳ שכל ואעפ״י

 דרך איזה ותר^ז מ״ש וא׳ נ״א (ועיי׳ הדור מגדולי א' קורא כ״א
̂נכון ישכון  לזרעים גחקדמתו הרמג״ס סדר והלאה מכאן וכהגתי על
 וכשתעייןגמקומושלכ״אתראה • המשנה חתימת עד החורק מזמן

• הוא כן שלא נקצתן

החורבן אחר ראשץ ודור חבורה
 נפטר ליננה מירושלים ועלה רשנ״ג שנהרג אתר נשיא נעשה רינ׳י׳ז
̂ש החורנן אתר שנים ה׳ התל״ג ג״א  ותשס״ת תשי״ג ג״א (ע״ל * ע׳
/ ־ ריג״ז) עיי׳  ר״ג נכד הנהרג ר״ש גן דיננה נקראר״ג השני ר

 לנשיא היה יהושע ד״ר כלוגהא גר ♦ הקדוש רגינו של וזקינו הזקן
 וש״ק * ל״ג מקגל ׳3 דכ״א ליוחסין צ׳׳ד מאגיו קגל התל״ג שנת
 אחר שנה י״ג כמו תת״מ ג״א כמו מריג״ז קגל וס״ת.א' ׳3 דכ״ז

 ור״י הורקכוס גן ר״א של חגירו שס כריתות כתג * וצ״ע החורגן
 א״פ החורגן אחר נשיא ג״ש או ג׳ רק היה רינ״ז כי וע״ש חנניה גן

 גן הגדול אלעזר ר׳ • תתל״א או הת״ל שכת נשיא זה ר״ג נעשה
 12כ3ר3לא ״ז3רי תלמיד גחרא3ו משנה)3( ר״א סתס הוא הורקנוס

 ר״י סתס והוא הלוי חנניה גן יהושע רד ♦ מסיני ל״ח לה3ק
 מקגלל״א ״ס3לרמ ״ זכאי כן יוחנן ר׳ תלמיד וגגמרא ^משנה)

 ה״מ3 לגנות גרומי מו׳ קיסר יוליאנו רצה נימיו • דכ״א ןין
 תלמיד ערך כן עזר12 ור׳ נתנאל גן שמעון ור׳ הכהן יוסי ר׳ •
• ע״ש ר״ג תחת לראש נתמנה כהן עזריה גן אלעזר ר׳ * .

 הוא גס י״א מהתנאים הקליר אליעזר ר׳ • יעקג גן אליעזר רי
עיי׳ יסדו הקליד ר״א אלהיס כגוד יצירה * הזה גדור

«ןירה • צ״דד׳/ו  ע״ש הרגה ימיס והאריך ריג״ז חדרו ר׳יה^»|
הן אבא ק יהודה ר׳ » ^ הו ר׳י  חורגן • חורגן אחר ראשון מכת ו

ם סופרי לדעת הדת רוכ^ון : תתכ״ת ע״ל תתל׳׳ד ג״א זנ

אן שני דור
» לראש היה תש״ש) (ע״ל יוסף גן ר״ע  שנת דגנה ר״ג מית אי
ה ל״ג מקגל לרמג״ס צ״ד תת״מ ג״א ^׳׳ ״ ש ע  ר״ע א׳ ודס״ז (
 כולד כי כאן יש pj| להורק שנה נ״ג כמו הה״ס ג״ח מר״ג קגל
 סמ״ע כתג )ן3שהיהןע)^:ור הת״פ ונהרג תת״מ לראש והיה ס תש'

 • עמיהוד ור׳ "*המודעי6ור״י ר״ע ר״ט תורכן ג'אחר דור בהקדמה
^ או רגו היה ועשיר הכהן טרפון ר׳ ח ש חגי  ר׳ישמען^ * ר״על׳

 • ישמע^ ור׳ ר״ע כזמן iאנטיגנק גן חנינא ר' * וע״ש ר״ע הגר
עזר ר׳ * ימיס האריך הקדש רדנו של רגו קרחה גן יהושע ר׳  ̂ג

 גימי ג״כ תימא גן יהודה * ר״ע גזמן גודגדא גן יוחנן ור׳ קסמא
ש) הגר אונקלוס ר״ע^•  ג״א אז (שהיה ור״י ר״א טחי א׳ (ע״
 גימי הגר עקילס ־ ה^^שמאי בימי וא׳ א׳) דכ״ח ש״ק ההס״ח

 « יצא * תתפ׳׳ד ע״ל ע״ש ור״י ר״א
 שריפה ההיא שנה היה כרומי גס רניס

 מאדשנתג״אתתמ״גצ״דל׳ג
הגמ^ הגנייניס כל ונפלו אנטוניה

 שדרש כוכנא גר הנקרא ^לכוזיגא * ק״ב צ״ד תתע״ד ג״א שנת
ע מ דרך נאמר עליו ל׳  הרג נהם ועשה גרומייס מרד מיעקג כו

 גס • כמצרים וכן יספר לא אשר כחולןהיס ואפריקי וניווניס רג
 גציפרין ויהודס • אלף מר׳ יותר תייס1טי1 הרגו קנדריאה אל; מושגי

 נלתי.השאיר הגויס כל הרגו גגופרי) ב׳׳פהג דקמ״ג (וגיוהסין
 משיתא מלכא היינו עליו אמר ור״ע משית עצתו ועשה כו׳ שריד להם

ב' גחלק (רש״י צ/  כי הץז הורדוס מלט עם כוזיגא נר ד
ך כמדומה  א׳ ט ד גע׳ז רדאי׳ נזמנו הורדוס מלכי סאר5^.,ן מ
 החורנן נשכת מלכותו נשלם i'b שכה ק״ג היה המידוס ימ3 שמלכות

 סוף רמג״ס וכתג ותש״ן) תשכ״א תשכ״ד ג״א (ע^ל תתנ״ח ג״א
 לא גמדרשות אגל * כוזיגא גן של כליו נושא ר׳׳עהיה ט משפעים

 מלחמו׳ ועשה יהודה משגט געגורשהיה אלא כליו נושא שהיה מצאנו
 הרשעי״ מריח היה שלא שראה וכיון משיח שהוא חשב ומצליח וגגורה
) בחלק כדאי״ ממנו נתייאש צ״גג׳  ודאץ מדיח דלא דראו כיון (
 ע׳^ שכהת אמרו ה׳ בלע ׳3 ע״א ע״א דף פ״ במ״ר <)כן קטלוהו
 מעות ♦ הגויס נגד משיח גערן גדול חהוישורש העולם) אומות

 ירושלמית והס כוזינא גן ממטגע קמא המזל פ׳ פרש״י כחניות
 ממצרים ונמשכה גפזיג והיה שנ׳ מדנה כחדות־שס ט׳ צמת ורג
ב) יוחסין מיג עד  עיי' למלך וכתרוהו משחוהו גיתד ואנשי דלה̂׳

 וננ״ר ה׳ נלע כ׳ איכה ומ' גתעדת. ושלמיT ועיי׳ v ט׳׳ב מ״ע
תי את אדריינוס יכבוש שלא התפלל המודעי ור״א הולדות כ'  וכותי ד
 ויצא והרגו אררייכוס עס להשלים שרוצה סזיבא בן לפר ילשינו א׳

 נכבם יוס ובאותו ימינו עין ועל זרוען על חרג האליל רועי הוי ג״ק
 היו אלפסכדריאה געיר שיהודס פכ״א ס^ג יוספי׳ ועיי/ ( ביתר

 והיוונים דניהס קטטות וכפלו מהעט א' בקצה יחד כלס שוכנים .
שס על שס הנגיד אלכסכדרי עליהס עמל אחר בקצה שם מושגים.

ג נירון כ

 ערים ושרף גדול א׳ ד
 כבוד דגר היה ואת׳׳ז

r נעיר הארץ ה t o 
רנה ונהמה אדס גרעש



« הדודזת סדר חדורות סדר
̂וה רמזה יןיסר <יר^ ̂זו* שיסאנו ליסודם ו  היזלתמה סלי ויציי̂י א
 מיהודים הרג היוונים וגחנרת לאוינ להס נההך ואז דנריו מרו והס
 שבא החורבן אתר עד לאיתנסגבראשונה שבו אק״כvאלף מ״צ יותר

 ואז ביתר חורבן ועשה כולם והרג רוחה קיסר טרייכוס עליהם
 מצוות על שעברו להי נענשו אלכסנדרי״ ותושבי ישראל קרן נגדעה

 ד״ך (עש׳׳ק בכדור משחקי׳ וי״אשהיו • b1מצר לרדת תוסיפו לא
 והעיד בשבת י״ד) יוחסין עיי׳ וז״א ראשון בבית V גלות שזה <׳

 (ע׳׳ל * הקיסר בזמןקאייו אלכסנדריה מתושבי שהיה היהודי גילון
 כמו היה וזה יהודים בתים בעלי אלפים אלף שם אז שהיה ) תשפ״א

 ולפי כוכבא בר קם החורבן אתר שנה נ״ב וכן החורבן קודם שנה ס׳
 ועשת וכזב שקר מלשון כוזיבא בן קראוהו אדריאנו בקיסר •שמרד
 בן רולמוס ישראל על מהם דורות ג׳ ומלכו • מ״ל משיח עצמו
 באבנ״ב ע׳ ביום רומולו על עלה הקיסר ואדריכיס כוזיבא בן :יופס

 ;צ״לתתק״"^ תתק״ב ג״א שהיה לחורבן ע״ג וי״א הגיה לחורבן
 וחביריו ר״ע ובתוכם בישראל רבה מכה והרג לראב״ד .לבריאה

 היו סופרים בתי ת׳׳ק איכה וב"מ איה מקומת כורע ולא שעיר
 ש׳ לפי היה ביתר וגזרת תינוקות מ׳יש יותר היה שבהם ובקטן

© ביתר תושבי הכריחו ירושלים שמלכי לפי הבית מחורבן  לעמודות
^ )ב׳ דכ״ט ש״ק רצונס נגד עליהם ולחלוך |^ ע  טריאנזס שקיסר ו

 נשמעה לא: בה^%»#א,שר ועשה אדרינוס אחותו בן צבאו שר שלח
ס אלן נבוזר בימי לא נראתה ולא טו טי > ^  הנזקין סר״ % ן;

 אף ). יוחסין.שם בגפרי יככס^^הודי שלא ברומי דת וישימו (
^י נ״ב לפחות ביתר שהורבן ה  גס אספסיינוס בן טיטוס חורבן שנ

קודס5אחר^א מלכו קסריס ד׳  מצינו מ״מ ביתר שנחרב פסין||'
ש ואסריס שמלכם ^ קר^עי  דעות יש והנה • הקודם הקיסר נ
 דימסטאן קיסר־ בזמן היה לראב״ד ביתר ן3ו^* כיזיבא בן גמעשה

 מלך רופס ובנו במלכותו מת וכוזיבא וןורבן
 ובימיו נוזיבא זקנו ע״ש ג״כ שנק׳ !וומולוס

 כ״א ובניו כוזיבא מלכות ונמשך לחורבן
 וכ״הבהלק ומחצה שכיס ׳3 ןמזיבאמלך3

 ומלכות ניתר שהרג מ״ש א״ך האחרון נא
כ״ג שהיה ע״כנראה כו׳ מכווין שאין ראה

 ל׳ טיטוס של .אחיו
 בן ואחריו ־תחתיו

 בבין רב הרג היה
 ומשחז״לבס״עפ שכה

 על שכוונו י״ל ׳3 ״ג5
לחורנן ע״ג היה א3לוזי

̂ש שכת חורבן אחר שנים  ״ 3שלחפ"3 מכלתא (עיי׳ צ״ד) (עיי׳ הת׳
 בו נתגלגל זמן קודם מאכרים אלף גנוןשהוציאך״ תת״ג ב״א זע״ל

 עד אותה והגדל מחדש ירושלים בנה הקיסר שזה א׳ דק״ח (עש״ק
 שהגדל הראשון היה זה וקיסר קבורת.משיחם החומות תוך שהשיס

 בל באלכסנדריאה רב הרג : )גלח^קניהס הקודמים כי זקנו
מ נתייחס הנזקין » ר אד i'o ר1ל  Sp לקיסר החליל פ׳ ובירושלמי 

מלתמוקדן• מ״עפי״ג (וכתב דדן ובגמרא טריאמס
ן צבא שר שהיה אלא ט״ס ו ד מ ^ ^  מארן ןר%יה למריאמס או רו

̂׳  נהרג עקיבה ר׳ * אנכסמ^ויך־ז) מזרע שהיה ^^^
 כתב ותביריו ר״ע עכ״א ח®!* הרוגי בי׳ העיקר והוא תת׳׳פ ג״א

 וג' הרט כזזיבא בן כ^־-גגל מפנו אדריכוס של בפולמוס הראב׳׳ד
 גמליאל שמעון רבן llSho הס ואלו כל׳ל תתלה נהלגו מהם
* בזמן הכהכיס סגן חנניה ׳3 • הזקן ^/־  ק ישמעאל ־ור' החי

ה * החורבן אחר נהרג כ״ג אלישע ב קי ^ע עי  ט׳יכ ונהרג הרבי
ש•33ן3(נחבשה׳תשריש״קדל״אא׳)ה׳ר׳והודה • ע״ש  א(ע״

 ש״ק עמו וס״ת כשרף סיון כ״ה או סיון כ״א (תרדון בן חנינא S ז״
 רבי ט׳ • הסופר ישבב ת״ר׳ * המתורגמן חוצפת ד׳ ז׳ א׳) דל״א

 שמת שביום לפי ר״ע אתר רב זמן שנהרג ונראה ‘ בןשמוע אלעזר
 (ובגמרא רגי של רנו היה שחוע בן ור״א הקדוש רבינו נולד ר״ע
 של כפתחו ואתרוכיס ‘ ר״ע זה אולס של כפתחו ראשונים של לבן

הי׳/נ אחרון נקרא ראב״ש הרי ראב״ש זה היכל  זמן שהיה מוכח נג
 בן ר״א וי״א «*הימא יהודה רבי שהיה י״א העשית ביניהם) ךב

א הוא ב״ת כתבשר׳יי אבות ובנחלת • רמא מ ^יז ^ ק  יוחסין עיי׳ נ
 ה״מ מי״ היה בןקנינאי חניכא רני ני י״א דל״ה וע״ש וד״ס וכ׳־׳ב ד״מ
עיי׳ * תתפ״ת ג״א ע״ל הנחתום יהודה רבי ןי״א  fp7 וישב י״ר (

 ור׳ הרדון בן. מנרה רבי עקיבה רבי ישמעאל דבי שמעון דבי סע״ד
 יהודה שבבור׳ ורבי שתוע בן אלעזר ור בבא בן יהודה לרבי טרפון

א עולה יודין ׳33הנמיה־ רבי כשתכתוב • הוצרית ורבי הנחתום  ל
 ספ״י מ״ד מין(ובכ״ח ׳33 זבולון שבטים י׳ שמות סכום כמו מתלת

 היהגחטא ד״לא׳גיי׳ה״מ .ועיי׳ש״ק: וצ״ע) טא״ןא׳ ■גתבזטלן
 החור צרור וכתב בדנא^דיגרמי^מ׳ אלא מענישם אינו והבחיי מכ״י

 המכיר׳ ממעשה‘יומר עמו שנהגו אכזריות ענוד יותר היה עוונם סי
 יגוס אל ^'מפ^׳י <סחמ הכוונה ולזאת ה״מ גי' נתגלגלו זה זעגור
ריומ0םא4»^ומ^?ממ אוגעטר * הזה ה^גול אל לרמוז ^הודה

 וכאוכת אביהם מאהבת מקנאתם כנראה גאים היו אסף אתי ל
 וכר! כי מלונו ככבדס מתר היות בגאותם להם נראה שהיה פסים

 כי כפלים יוסף על העונש ליפול וראוי זה בחטא נכנס לא שראובן
 לשבט רק עונש קבל לא עכ״ז כו׳ ומנשה אפרים שבטים לב׳ נחשב

 ״ מנשה מאפרים־וא׳ א׳ ואמו אביו היה נגדו שהיה שהחכם או א׳
 לשמעון ״ יששכר ר״עכגד כי וקבלתי יוסף נגד רשב״ג ציוני ועיי׳
 רט לוי לשבט * משבטו היה ואולי שמעון אותיות שמוע בן ר״א

 *ליששכר משבטו שהיה רשב״ג ליהודה * משבטו היה שכך ושמעאל
 שנאמד י8)8המור^ תיבת בו יש שכן המתורגמן חוצכית רבי

» לדן • יוסף בן ר״ע יוסף לשבט • ביששכר די ר ת ,.-^ ^ » ר
^| * שנז ^ ל י נ ן11^ ) ל ו ^ י ג ע ן f ן i o נ״ע

. ע״ה גד כמו
 ‘ בח״ק יהודה ^^אעחנין נמ״יז נפתלי בבא בך יהודה ^תלי)מני

 ר״ל המחכה אשר״י פ׳דטאל רומז שכן בןתטנאי חנינא מ^רבי1
 ותפסו מרוחי שמועה באה בשבת ה׳ : עכ״ל נגדחכיגאי הוא אשר

 13ר : העמוד סוף ע״ש היכלות ס׳ בשם ד׳ ס״ו י״רוישב אנשים י'
: ר״ע שמת יום נולד הקדוש רבינו הנשיא יהודה רני הוא סתם

החורבן אחר מהתנאים ג׳ דור
ק ק׳ השני ר״ג בן השלישי שמעין ד  ר* של אביו דיבנה) ר״ג (ונ

 חר לאברבנאל תתפ״א ג״א שנת סביב לנשיא היה ♦ הנשיא יהודה
 ולרחב״ם ל״ד מקבל וליוחסין ( חסיני ל״ט ומקבל המשנה לחכמי י״ב

תן) ור׳ ר״מ חורבן אחר ג׳ דור בהקדמתו סמ״ע נ״ג) מקבל  ״ נ
 והאריך ר״ע בימי לר״י הנ״ל ר״ש עם ונתמנה ר״ע תלמיד Tמא ר׳

 בתופת שהיה וס״ב ומ״ה ד״ח יוחסין עיי׳ דורות בד׳ שהיה עד ימים
 מהיכא מאיר ר׳ א״ב בסדר מ״ש עיי׳ * רני עיי׳ הקדוש רבינו בן

 אליעזר ר׳ • ברוריה ועיי׳ כן אינו אבל דורות בד׳ שהי׳ להם יצא
 סתם יהודה ר׳ ♦ תת״פ ע״ל מלכות הרוגי בי׳ רבי של רס שמוע בן

 חתנו ב״י ור״כ ר״א ובנו יוחאי בן שמעין ר׳ * ע״ש אלעי בר הוא
 ר״פ ירושלמי מישראל ממונות דיני נט;ו בימיו (ע״ש) חותנו או

 • ר׳ של רבו יוסי ר׳ סתס הוא תלהתא בר דציפורי יוסי ר׳ ♦ ד״ח
 ויוחסין הגלילי יוסי ב״ר אליעזר ר׳ ♦ אדר״ן חבר הבבלי נתן <־׳

 אצלם הנקרא עקיליס ״ זה בדור הגלילי יוסי ר׳ אביו גס סידר
״א ״ ........-

מאמרות
 אתר שנים ס״ת האדן בצורת וס׳ המבטים וחכמת דבורים מאה וס׳

 • ת״ב צ״ד תתצ״ב ג״א שכת א׳ קמ״ג יוחסין שנים פ״ב וחי החורבן
 חתן חסיד פי׳ ל׳ג. ובצ״ד א׳ קמ״ג יוחסין התרתם פי׳ אנטוכיא

̂י ■ רק למלחמה יצא ולא שלום ומבקש חכם איש קיסר אדריינוס  ע׳
 אלף משיחותו מעמי א׳ שיהיה חוטב לומר בפיו ומורגל גדול הכרה

 שכה ח״ז בן תת״ק ג״א מלך הקדוש רבינו של ידידו * משונאי
 3רע וך\ה בניס ה׳ הולידה א׳ ואשה ראשים בב' נער נולד וטמיו
 שכת ואעף זת3ר ושריפות גדולים ורעשים ארצות בכל כבד ודבר

 ותתקט׳׳ן תתק״ט ג״א שכת נוצרי בדת מאמיני כל והשמיד תתק״ה
 ופ' דמגילה פ״ק טרושלמי כדאי׳ ונתגייר שריד ^הס השאיר לבלתי

 וחסידותו צרוגענותנוקו רק חרב בלא מלכותו והרהיב * העיר בכי
 והספידו למלכותו ק״ג שטס ע׳ בן ומת החלכיס כל נקולו שמעו
 גהנה כאלו דיניס ספר וחבר והרחוקים הקרובים המלכים כל עליו

 שמלך במ״ש צ״ע אך • עכ״ל מפיו דנין היוס עד אשר מסיני
ש^ כולד דרבי ע״ב ד״י ע״ז בתו׳ אי׳ דהא תת״ק ג״א אנטונונוס  ב

 רבילי נקרא ע״כ בירושלמי ואי׳ ( רני את ומלו ימול שלא השמד
 יוחכץ ס׳ וכ׳׳כ הספיר לננות וכ״כ ומלו לשמים אביו שהדשו הקדוש

 הקיסר ואשת להניאו ושלה אותו שמלו לקיסר והוגד רכ״י) עיי׳
 של לאמו אנטוטנוס את ונתנה והחליפתו ר׳ לאמו-נזל אוהבת היתה

 ואמן רבי את הניקה הקיסר ואשת רבי את לקחה הקיסר ואשת ט7
 שהוא ראה הקיסר לפני וכשהביאו אנטונינוס את הניקה רבי של

 בני רב^אנטוכינוס היה א״כ רגי יעיי׳ ע״ש בשלום ופטרוהו ערל
 נולדרביא״נגסאכטוטנוה שמתר״ע ביום כי ׳ף תת ג״א וע״ל גילה
 הת״ק ג״א שמלך אנטונינוס א״כ תת״ף ג״א נהרג ור״ע אז נולד
שנה נ! היה שאנטונינוס כתב ואיך שנה ך׳ בן אנטוטנוס היה

ר*ת ע״ל התק״ט
שמעון א׳



מד ז® הדודות סדדהדוחת סדר «י
י׳׳ב) המשנה כחחותדורות ספר (כתב

נתאי ל ♦ יועזר ן5 יוסי ג' * אנעיגטס ל ־* הצדק’ סמעון א׳

 איו שס הן.ה״ה3ו * י״יב דוד הנשיא ר״י הד מר״מ לו3ק כתן ור׳
^  ור״מ נשיא יהיה שד״נ דעתס והיה תנירו שהיה מר״מ ר״נ ק

: נהוריות • הכס

החוד חר
t ׳אומן אאד בהקדשתו הסמ״ע

 . וצ״ע ׳ ♦ בכו א ור ורשב״י בציס (ל׳ל שמעץ ור׳
 . להלל ׳f רשל׳ג בן הכשיא יהודה ל הוא סתס רבי • דרבי רבו
 מןfגראהrצ״ד)^ ולרחב״סמקבל ל׳׳ה מקבל ׳3 דנ״א (וליוחסין מ׳

 ב׳ דל״ב ש״א ( שלשים ן3 רבי א; והיה תתק״י לא שט! נשיאותו
 קסריס ג' היו ובימיו לחורבן) לב תתק״ך מאביו קיבל א' לבדס״ת

 גזרו וכולם קאמחס ואחריו אנטוכינוס מרקוס ואחריו אגטונינוס
 (גלינוס • צ״ד ונשאוהו וכבדוהו לרבי חסד והטו הנוצרים ^ל שמד
 (ע״לתתק״יי״אדרבי • ב׳ דק״ח וש״ק א׳ דק״ס יוחסין בימיו היה
 אנטונינוס מרקוס קסרים ב׳ בימי • תתק״ך ג״א נשיאותו זמן

עד (אורעלוס  תתקנ״ח ג״א אנטונינוס קיסר בנות לוקחי חתניו ו
 היו בימיהם • ימיהם כל באהבה והתנהגו בחייו יחד נתקסרו ליאו

 מאד כבד דבר גם רבה ובהמה אדם ונכלו באיטליא רבים רעשים
 עלה הארבה גס שממה נעשו רבים שערים עד ארוכי ארצות בכל

 לנוצרים שנתנו בעבור זה שכל קסריס ל ואמרו התבואות כל ואכלו
 ומת ד לראב משנה חבור : ח״ב צ״ד להשמידם וצוו בישראל שארית

 (תתקמ״ת : רביהיהג״אתתקמ׳׳חע״לד״אר״סותתקע״חותתק״ז
 נפל ההיא ובשנה רומי בעיר ונוראים גדולים השמים אותות נראו

 וכל נפלאים בנינים שאר עס עבודתם בתי כל ותאכל השמים מן אש
 רעש היה השריפה ואחר באלכסטריי״ היה וכן שם היו אשר ססכריס

 עיר ח״ק רוב ותאכל מ^מיס אש שנית נפל הרעש ואחר ברומי גדול
i ומגפה רעב היה ואח״ז רומי ' i המשנה השלמת היה אז י״א ח״ב 
 ט תתקת א ג׳ לבבל רב ירד יוחסין לדעת • תתקע״ח ג״א עיי׳•
 השלמת היה אז וי״א תתקע״ט ע״ל אינו זה אך סע״ב דק״ה ע״ש
̂׳א ?לל הילשנה לבר  ג כדמות נראו ה תתקנ א ג 1 ה תתקע ג

 העס ואשרו א׳ שמש עוד נראה השמש צדד ל בכל דהיינו שמשים
 ד ל חדשים ל מלך לא של׳א שנהרגו אסריס ל להריגת רמז שזה
ש״ג תתקע״ח ג״א המשנה חבור השלמת : ק״ג  ו דקט ביוחסין כ/ר

 * ב דופי פנ ומ״ע מ״ג סוף פוזרו לחורלןוכ״כ ק״ן לשטרות תק״ל
 (וביוחסין לחורבן ק״ך לשטרות ת״ק תתקמ״ח כתב הראנ׳יד אך

 ולדעמי זרח גן למ״מנחם ל׳ל וכ״כ ט״ס) לשטרות ת״ך א״ דקס׳׳ד
 ל (צ ט תפקצ ג״א המשנה חבור בהקדמתו אנרגנאל לקח מהם

 * א׳ דק״ס למ״ת(וביוהסין )ת״ק (צ״ל ת״צ אלף שנת ) התקמ״ח
 ונשלם לסמ׳׳ע וכהקדמה ט״סול׳לקכ׳׳א) לחורבן ג״אתתקמ״טת״ך

 תתקמ״ט וצ״צ ט׳״ס לחורבן קלא ללע תת״ק לא המשנה תבור
 וענין סדר וק״ט • ל דק״ח יוחסין להודגן(עיי׳ קלא שהוא

̂ג בניו ל א״י בישיבת בהם ועסקו : המשנה  חייא ור' • ור״ש ר׳
 ושמואל רב בבל בישיבות וחביריהס יוחנן ול חכינא רבי אושעיא נר׳

 רבי של ימיו סוף תתקע״ט ג״א שנת לבבל ירדו הס כי דרבי תלמידי
 ש״ק (כתב : דרבי בחיי תורה והרביצו * שכה ק׳ רבי חי א״כ

 :וצ״ע ) שנים שי״א בבלי התלמוד חתימת עד המשנה מחבור ל לס״ט
 : בא״י ונקבר בבבל רבי בחיי ומת דרבי ביומי ר״ג קמא הוכא רב
 נשיאתו ר״ג וקיבל רבי של בניו הד׳ ׳זייעון ורגי הו.׳ גמליאל רבי

 ור׳ חפיכא ר׳ אושיעי׳ ורב חייא רבי עס בא״י ונשארו אביו בחיי
 א׳ מצד תנא ר״ת אושיעיא ורבי רבי תלמיד רבה תייא רני : יוחנן

 אמורא אוקי ע׳׳ד אמוראים (נקראים השני(ע״ש מצד ואמורא
 קס לא והברייתות המשניות חתימות משעת כי מתרגם פי׳ עליה

̂ס שיבטל עודב״ד  אמוראים נקראו לכך אותם שיפרש אלא דבריי־
: ה״ק ב״ת מתירגמיס כלומר

אמוראים סדר
 לבבל ת ירד ואז הייא לר׳ גס תלמיד ורב רבי תלמידי ושמואל דג

 ורש״ג ל דקט״ו יוחסין ) תתקמ׳׳ט ג״א ע״ל יוחקץ כדעת (דלא
למלכות ) תקל״א צ״ל ( מק״ל לבבל רב נחת לר׳ ניומי עולס ולורוס

 ממא לסורא הלו ורנ בנהרדעא היה ושמואל עכ״ל תתקע״ס יון
 ישיבת והתמידו לב״ע ג׳ ד״א ומת שנה כ״ד לראש שס והיה מחסי׳
 יוחנן ר׳ היה ובימיהם * לתת״ךשכה האי'קרוב רב עד וכוח׳ סורא
 במתא ר״י היה רב ל דל״ג (וש״ק אושעיא מר׳ שקיבל בא״י ראש

 א׳ וס״ח ב׳ ובדל״ג הוא ט״ס בוודאי אלפים ד׳ לשנת קרוב מחסיא
 רב * וק׳׳ל) הוא טעות ג״כ תתקצ״ט ג׳׳א לבבל רב דTש כתב

 וז״א שם ( שנים כ״ה בנהרדעא שדרה נהגו הונא ורב ושמואל
 ורבה ל דקי״ג יוחסין וכתב ע״ש סמנס היה שילא רב * כנ״ל
 ורבת אהבה בר אדא רב ימיהם ובסוף אסי ור׳ כהנאקמא ור׳ בב״ח

 רבו באמוראים ויש בתנאים מנאו יש לוי בן יהושע ר׳ • אמה בר
 מד' גדול היה אפס ר׳ * ר״י תלמיד שהיה י״א ע״ש יוחנן ר׳ של

 מותו ואחר רבי מיתות אתר בראש וישב * ומחצה שנים ל חכינא
 סביב אכס רבי פטירת אחר בח״י ראש היה חמא גר מניכא ר׳ ,ישב

ט״ס) ק״ן ז״ל א׳ דס״ח וגש״ק לחורבן (קנ״ב תתק״ס ג״א
 תתק״פ מרבי שקיבל א׳ בדס״ח וכתב תתפ״א ג״א כתב יוחסין

 ג״א שנת קיסר אלכסנדד : לראש אז נעשה ני אינו וזה ורבן
 רות ושפל עניו בלימוד מתמיד לעניים ג״ח הקכמי׳ אוהב היה ׳ה

 המולה לקול ישמע מק׳ א׳ לו׳ בפיו ומורגל נעימים יס ר3בד אדם
 בא׳׳י ר״י נעשה יוחנן ר׳ * צ״דח״ב ען»פיצוי לקול יהק׳ וציווי
א^^^מיזר* אתר פ' בא״י ר״י והיה * תתק׳״ז ג״א .־וע̂י

ביוהסץ מובא הראב״ד כ״כ ה׳  יוחנן ר׳ ומת * שנה
)f< (דק׳צו  רש״ג וכ״כ ׳

 זה נתשמן גמגום יש אך יוחנן
 י׳ בא״י קנינא ר׳ מלך ולפניו שנה

 ר_ שמתיו סוף תתקע״ט:שהס
ל שמלך קודם בא״י אפס ר׳ שמלך ^ א נ ני  ^זן
 בנוי זה שחשבון ואמר בזה הרגיש דק׳׳ו
^ מת תתקמ״ת ׳א ג׳ היא לשערות ת״ק י  ת

 ̂ תתגו' ג״א על יוחנן: ר׳ של ופ׳ ר״ק שצ י׳
 ח ור׳ יוחנן שר׳ כתב שס שהיוחסין הדע
 1תתקצ־׳* ג״א • וע״ש ה׳ לאלף ׳0 מתו

דקת' יוחסין סע״ז

אלף תחלת

 ר׳ איפטר לשטרות תק״ז ;!׳י
 פ׳ בא״י ר״י היה יוחנן שר׳

 ג״א על ו״י פ׳ תחבר
 השנים וזולת מג־ א

 והיוחסין תתק״ף
 שבשמו האומר ת

 כשתחבר א״כ וש
 גס * ל״ה ד״א ה1

שמהם יחזקאל בר
 רומאי על פרסאי אתו

« •

י ש מ

 ועוד היום בעצם נרות
 רביס ערים נפלו היא

 וטבעו ההוא געת
וברומי ♦ מאד גדול

 עד לשמש קדרות היה א׳ ד״א
 וגפלאים נוראים השמיס אותות נראו
 וגטיר רב עם ברעש ומתו הרעש מפני
 גס מספר לאין וקניינים ובהמה אדם
1צ"־|;| * נפשות ׳א ה א׳ לוס מתו  (וכ״ה ג׳ ד״א מת ^רב6

 ובצ״ד צ״לתקנ״ה א׳ דקי׳׳ו לשגזחת^סין תקנ״ק כריתות) בסכר
 לראש ר\ה דרב חבירו ירחינאי ,שמואל • הוא ע״ס תץצ׳ה כתב

ע) שירד קודם בנהרדעאי ע״ ק ת ת א לג״ ע״ ל( ^ג ב  רב וכשמת ר
 ומת לשמואל ישיבתו בני באו ג׳ כצ"ל}&לפיס (ד׳ בשנת בסורא
 מתיבתא חדא והוי שנים ז׳ לבדו רב שמ^קצבתר ונהג י' ל׳א שמואל
ש) אהבה בר אדא רב * א׳ דקי״ו יוחסין  היה שמש לקוי : (ע״
 גדול רעש היה הליקוי ואחר * נרות להדליק הוצרך היום בעצם
 רב עם ברעש ומת נפלו רבים וערים ממקומה הגזם וארץ ונורא
 דהי״ו יוחסין תקס״ד שנת י׳ שמואל^זתד״א : ד״אז׳צ״דחמ שנת

: לשטרות תקס״ב) (צ״ל א׳ י . .

אמוראים של שני דוד

^ ר עיי׳ ד (ז  3ע* ד״ס (בגיטין חייא בר הונא רב .
 שופרשנותנין פירוש גאון שרירא ורב ש ע׳ (שלמ^עת שיפזדא האי

ולבסוף רבה בי (כשנפטר) ילנסוף רפ*י) יצלגה לבט נדנה לתוכו

 היינו לשטרות תר״ח(ר״ל שנת הונא רב שכיב בסופו עמוד באותו
 נגד הפרסיים לב נהפך בימיהם ( * שנח ו מ מלן א״פ נ״ו ד״א

 הרבה קשים ביסוריס והמית רצונו נגד המלך לב והפכו היהודים
 רב : רביס(ע״לע״ג שהמירו עד עולם ■והכבידו וחכמים יסTעש

ושלשחן גנהרדעאי*״־ ר״י היה ע״ש) יעקב בר הוא גחמן(קתס
ר״י



»sr הדורות סדר m הדורות סדר «
ר) 3רע״ג(ת Yדל׳ וכש״ק ר\ לאלף י׳ שנת ̂זלכו <ל״פ %ה ר״'  ̂
 ה׳ לאלף י״ח • ע״ש וע״ל ב׳) <ו7 יוהכןין (וכ״כ • 'p שכת עד

 יותסיןדקס״זסע״ב {וכסע׳׳ז א׳ אפפאיוהקיןכןי״ו3 לשטרות הק״ע
̂ר דחן הש״א)  רש/■ 3(כת p'V הנא 3ר צ״ד3ו לכהרדעא 3ואהר נ

 ולמתחא חלשלתי 3לשכנצי זקננו וה3רא3 ה3ר ואזל יוחפיןדקי״וא׳3
 :מלה הוא סו״מ3 דילן נן3ור א3דר אמה קמא ר3 יוסף 3ר ההס והוה
 פ׳ הירושלמי ר3שח יוחנן ר׳ עד המשנה מחבור ״3 דס״גז ש״ק כתב

 הרמב״ם (וכ״כ ק״ה וי״א כ״ח) ו״א היה לקורבן(א״כ ר׳ סניס
̂וצ״ע) היהד״א א"כ * לחורבן ש׳ ללהי״ד) הקדמה3  וכ״כ קכ״ח

 שנה מאות לג׳ קרוב הירושלמי הדר יוחנן י3ר 3ש״ ע׳ הכריתות
 פולמוס ן3 אפוס החריב לשטרות• תקפ״ט שהוא ל״ז ל״א : לחורבן

 ואותו : א׳ ל״ד ש״ק כריתות ׳p כ״כ שמואל של ול7הו, מדרשו ביה
 ל״ח ד״א הוא לשטרות תל׳׳ן ונאסף שררה מנתי; חנינא ‘ך• זמן
 גת יש אך ורש״ג לראב׳׳ד ל״ט ד״א מת יוחנן רבי : תת^ן ג״א
 דקן יוחסין רש״ג (כתב ע״ וד״א ס' וד״א תתק׳ץ ג״א ע״ל

 ר* ומלך חיא בשתא אלעזר ורבי יוחנן ר׳ מת לשערות מק״ז
 _ ^ נהיות מ״ט (ד״א • פ״ה ד״א אבייע״ל נולד אז כי (נראה

 והראיס גדוליס ונרקיס קולות רעמים ויהיו חדקל נהר קארוסאצל
 ונפל מתלקחא tlypD ירד הרעמים מן ובא המחנה כל ויחרד

ל ל׳א : ה״ב וימותצ״ד הקיסר על ^ ע ) א ^ ^ ן ^ ״ אי׳) נ  ל׳
 הונאמת רב *י יהודיז שניב^ן^שרב הוכא רב א׳ דל״ו מנחות תו*3

 i לשטרות) ל׳ל (תר״ח !^ממ1|2ה י*(וכ״כ ל׳א ע״ל נ׳׳ו ל׳א
ג לדעת נ״ח (ל׳א ר ^ ״ ש : S ל׳א ע״ל יהודה י

אמוראים של
(ע״ש) * יוחנן ר* גס תמק״ז ליא ע״ל ׳0
 ליוחסין לראש כעשה נחמני בר רבה ^

 ל ודי״ח ב׳ דל׳ל וש״ק ( ס' ליא מכה
 כתב ורש״ג פ״ב ומת שנה כ״ב ומלך פנה

רבהברחייא ‘ ע״ט) ל׳א (דהוי ׳

 שנ מת יהודה רב
 ד״אל״טוד וע״ל

 מות אחר כפומ׳
 אז והיה כתבה״)

ומת ׳3 ק^ו יוקסין '1 I fc, I״ ״ • • mu’i-* ״ י • * ״ % f \ "״י • ׳ / *׳ ׳

 רש״ג' * פומ'3 נחמני בר דדבה שכין בסורת^כל תורה מרביז הוה
ה רב * ל קי׳/ יוחסין מ .^  חסדא רב * י׳ ל׳א ל׳ל ׳0 ה
 אסי ורב אמי ר' ‘ ס׳ שנת בסורא ל מות אקר ראש נעשה

י היו דק״ו יוחסין ל שנת בטברי׳ והיו ווהכן ר״ מות אחר בלי ל
 יהודה ר״ ‘ ש’ע׳

ל הזה לזמן סביב  ל
 ̂ חס רב ס״חמת ״א1

א  __ פרסא' גזרו ע״ג ל
אי׳ ל׳ ל  ל׳לאלף ‘ ל

ב י ואמונות ר פ מ ט ע״ א  ל
מתרבה * גריפות ספר לשערות)

 היה הקדוש ביביכו גמליאל בל מורא1
 ' ע״ש נכדו נשיאה יהודה ר' עוד דש

אע׳ תל ל׳ * יוחנןללתתק׳ץ מ
 ביוחסין ל דקס״ז סע׳/ יהודאי

הצלמי* ניטל הקיסר כ»ינו0ןן
 (ר״ל תרל״א שנת מנקב

מת הונא ברב רבה ‘ ׳0־
א הוא לשטרות תרל״ג א ל אמר * ל  כתבו כי תרל״ג מלך כי ו
 « מת או אחריו ^מלך פירושו אס הבנתי לא בר״ה רבה אחריו

 רבה כסא על ישב ר^וסף * ל ע״ל ב’ל לא מת נחמני בר רבה
ב שנת בסורא חבירו נחמני בר  סגי והיה ^פציס.ומחצה3 ומלך ל

ש׳/ דק״ס יוחסין וכ״כ ( פ״ה ומת <ר\ר  דקי״ו יוחסין כתב צ׳(ור
J פ״ב א ד׳ דהוי לשטרות ר״ל תרל׳׳ד מת נ׳

אמוראים של רביעי דור
 שנתצ״ס בגהרדעא) א׳ דס״ת (ובש״ק דיתא3פומ3היהר"י( אביי
 יוסף רבי ב׳ דקי״ו ביוחסין כתב ורש״ג ( לשטרות הרמ״ט לו וי״א
 ט״ס (עכ״ל ושמ-מרמ״ט שרס י׳*ג אביי מלך ובתריה תרל״ד חת
ס י ־ תרמ׳׳ז הוי תרל״ד על י׳יג נשתוסף כי הוא ל  וכצ״ל בלד ו
ה לא שנת לי היה אניי  צ״ע שנת ומת יוסף) רב מת (דאז ל

 לרש״ג צ״ו(היינו שכת שמת ר״ל לו וי״א )שצה לרש״גמלךי״ג כי(
לו) קרוב דהוי י״ג מלך ואביי לב ד״א הוא תרל׳*ד יוסף 3ר מה  ל

 ׳03( * שכיס י׳׳ד מלך אביי כתבו ;׳ ל׳/ וש״ק א׳ לק״ך ןגיור:הין
ע ק״ת i>'h שהוא לשטרות ר״ל ( 0 תר׳ חת יי3א גריתוא ל  וביוהסין )ו

א #יי מת וצ״ל סופר והשמטות אגיי מת 3כת ע״ג דק״ס  צ״ח ל
א מת ורבא ת מצאתי (ואני וק״ל הוא טעות בוודאי קי״ג ל  ל

ט ד״א נפער אביי דרלא רלב׳׳ח  (ואביי : ל דק״ו יוחסין ולכ ל
א כולד א״כ א׳ י״ח ר״ה שנה ס׳ חיי לי׳ r קחנ t( : ת ח א  מ
ט ע״ל קי״א לא  בתר ב׳ דקי״ג יותסין (כאג * אשי רג ונולד ל
לי שמדא נפיש הכי מן אמן דהוי ׳מן ונתיא הוראה ואמעיטה מ

 כילדי ש״ק כתב ̂ להכא דצאתין וצולהו דימי ור״ רבון לגון בבלאס
לל ר״ן וכמו פ״ה ד״א כמו שהיה אביי  שבוד היה לחורבן רלז) (

 ״ ישראל בדני מאד ובקי פרס מלך שהיה ״מ3 סוף פרש״י מצכא
 אלוקותא׳ממוג^ ב׳ שיש שאמר סרס במלכות א׳ פילסוף קס בימיו

 אחריו שהלכו רבים והסית מאני היה ושחו הרע על וא׳ הטוב על
 ת׳ עס והלך לעזרתו אנשיו עם ילך כניו לחלות שלח חלכא ושבור

 המעשס בזה שמאריך ואתחנן ל בעקדה ועיי׳ כולם ותלה תלמידו
 אמ לנהוג הראשון היה והוא מינים) נקראו ע״ש כתב (והתשבי

ף להתפלל האשים ללכת לקרוא הפעמונים ס ו י  ראש ז
« לא שנת אביי חבירו מות אחר בחחוזה ט 5צ״  ומת ^.קניס3

ס יוחסין ̂כ ס ^ רש״ג שס5 ד
^פוי י ׳ טרן ץ ן ס ת ו בי ^ו מ ^  דק״וב׳שבר ^

• m ובימי ״ ^  הנשיא הלל היה ורבא א
: קי״ח ע״ל נשיאה יהודה רבי של (בנו

אמוראים של חמישי דור
/ לא שנת רנא מות אחר בפות׳ לראש היה יצחק בר נחמן רב י  ק

 ימים האריך )חבירו היה לא ני ז״א ( • היה חסדא ר׳ וקבירו
 בריה הוכא ור׳ פפא ר׳ וחביריו • קי״ז וחת שנים ׳7 ומלך אחריו

 לי ר״נ וחת רע״א ודקי״ז ג׳ דק״ו יוחסין 3כק ורש״ג יהושע דר׳
 אמר רעי׳א דק״א במנחות אי׳ דהא וצ״ע * קט״ו ד״א דהוא תרס״ז

 קמית גרסי׳ התוס׳ וכתט נחמן קמידרב לשמעתת אמרתי אשי רב
 ו3ר שהי׳ יעקב בר הוא נחמן רב דסתס ס״ל התו׳ (ני כהנא רב

 א"צ התוס׳ עכ״ל יצחק בר נחמן רב קמיה גרסי׳ או ע״ש,י דרנח
 וברש״י קמיה שמעתי שאמר מאחר ר״נב״י בימי גדוצ אשי רב היה

 ב״י ר״נ בימי מחסיא בסתא ר״י היה אשי רב ח׳ דכ״ב בכתובות
 אשי רב היה א״כ אשי רב נולד רבא שמת יום ־ דף יוקסין ובכ׳י׳

 בימיר״ה ר״י הי׳ אשי רש״ישרב כתוב ואיך שנים ד׳ ן3 נשמתר״כב״י
 צי״ט) (ע״ל קי״ג חת לבא הדברים* לברר אי״ה הפנאי וצעת ב״י

 לסורא קרובה עיר בנרש לר״י נעשה פפא רב * אשי רב ונוצד
 כתב ובכריתות קי״ג שנת ג״כ זה והיה ׳3 פעם. הישיבות זנחצקו
 הראב״ד לדברי ומלך קכ״ד) (שהואד״א שכתתרע״ו ר״פ ואחריו

 (וכ״פ קל״ב שכת ומת א׳ ודק״כ ב׳ דק״ו יוחסין ונ״ג שנים י״ט
 שנים י״ג מלך א׳ ךקי״ז יוחסין נתב ורש״ג )ע׳׳ב דק״ז יוחסין

 חלד נחמן ר' מות ואחר קל׳׳ה דהוי לשערות ר"צ תרפ״ז ומת
 יצחק בר נחמן רב * יהודה ור״ סבא עיכא ר׳ וחביריהס פומ3

ה בפומגדיתא והיה נ׳ יוקסיןלק״ו כ״כ וקי״ז ד״׳אקי״ד מת ע ב ר  א

 ד״א שהוא לשטרות תרס״ו שחת מצורע פ׳ חיים שנות ובס׳ שנים
 רי׳׳ז שנת נחמן ר' מות גנהרדעיאקר לראש היה חמא רב * קי״ד
 דו״ר וט״ס כדקי״ז השמיטו וביוחסין קג׳׳ב וחת שניס ט״ו ומלך

 רבינו של בנו בן נשיאה יהודה ר׳ של בנו הנשית הלצ * זתשכת
 הראיה עפ״י מקלשין היו זמנו ועד הזקן צהלל עשירי הוא הקדוש

̂ות מנין על בהשגות ורמב״ן ק״ה מ״ה פ״ה רמב״ן כ״כ  סו׳ המ
 הגגיטר חשבון סידר והוא פ״ט^* מ״ד עולס יסוד ובס׳ קנ״ג
 ר״ץ לשערות) (ר״ל ל דל״ח ש״ק וכ״כ תר״ע שנת היה הנהוג

 עולס יסוד בשם סע״׳א ול״ה דכ״א ובש״ק ליצירה קי״ח ׳יו ד לחורבן
 י3ש׳אחרחור כי ע״ס הוא חורבן אתר שטס ש׳ ד״אר״ס ג״כ גמב
 הין אז ר״ס ל״א ט ועוד ר״ס ד״א נתב ואיך קכ״ח ד״א הוא
 הסדר זה הזכירו הגאונים ז׳׳ל א׳ דפ׳׳ז יוחסין ועיי׳ סבוראי רבנן
 ור״ג העיבור שתיקן בנו נשיאה יהוד; ור׳ בנו ור״ג הקדוש דבינו

 וכתב לשטרות תק׳׳ל שנת בתראה ור״ג בנו ויהודה זה הלל של בנו
 ושמו) (צ״ל ושחת בן הלל לר׳ שהיה ביוקסין ראיתי א׳ דל״ה ש״ק
 תת״ל שנת נתראה ר״ג ושמו כן ולו יהודה ר׳ ושחו בן ולו ר״ג

 שתיקן בנו נשיאה יהודה ור׳ במ״יז כאן יש ט״ס עכ״ל לשטרות
 בנו הלל ני ז״א העיבור תיקן נשיאה יהודה ר׳ דחשחע העיבר
 בתראה ור״ג בנו ויהודה הלל זה של בנו ור׳׳ג ומ״ש תעיבור תיקן
 גס ר״ג שחו בן לו שיהי׳ להלל מציגו לא כי ט״ס ג״כ תק״ל שנת
̂ל בן ר״ג של בנו ר״ל בנו ויהודה מ״ש וכצ״ל חצינו לא זה גס • ר

 בק זוטס7הס נפסקה ובו צ̂> וק ׳ס ט והמותר תיקןהעיביר
: לשערות לא מיצירה לתנות חזרו שמאז הנ״ל דף ש״ק וכתב

הלל עד מהלל היחוס שלשלת לך והא
* הנהרג רשנ״ג * הזקן ר״ג ־ בכו שמעון ר׳ ‘ הבנלי הזתן הלל

ר״ג



סה הדורות סדר הדורות סדר
 י3ר ״ מו ר״ג * הנשיא יהודה ר׳ השלישי ר״ש * דיגנה ל׳ג

: בנו הנשיא הלל • נשיאה יהודה

אמוראים של ששי דור
 עחד קל*ז ד׳״א שנת הפא ר׳ בימי בסורא ישיבה לראש היה אשי רב
 רב כמ׳״ש חורבן אחר שנה וחמשיס ושמנה מאות גשלש אשי רב

 יהיה זה לפי כי וצ׳״ע א׳ ד״ג לל״ת בהקדמה קח״ע גאון שלירא
דל׳ת (וגש״ק וצ״ע רמ״׳ז ד״א נפטר א״כ ז״א
ד״א ע״ל קכ״ז ד״א למו קבלו בפות׳ זביד ור׳ ר' א׳

ת קי״ל) נ ש ^ ן |» « אשי רב ׳m^ קי̂״ ^
^1ונשס{̂ל בן סיבתו בתתלת ||^ ורש׳׳ג* |

 ר]} מני נתן בר והונא זוטרא ומר וחרימר א׳ קי׳׳ז יותשין לתב
 שמן בארז בבלי תלמוד חיבר אשי הרמב״סרב כתב ליה כייפץ הוי

 ע״ל וצ״ע שנה מאה בכמו ירושלמי תלמוד יוחנן ר׳ שחיבר אחר
 קוקטנטינוס של אקין בן הקיסר יוליאוס ״ קכ״ח וד״א ל׳ח ד״א

 משמיס אך ממונו עזר לזה ונתן ותפארת לכבוד בה״ח בנין צויזלחדש
 רבינא בימי והיה במלחמה נהרג הקיסר כי בניינו נגמר שלא נתעכב

 אשי ר' בימי * ק״מ די׳א ע״ל ת״ב צ״ד * קל׳ז שכת אשי ורב
 הרבה רצ״ט) (צ״ל לחורבן רצ״ד קכ״ז ד״א כמו שהיה והביריו
 מאד אכזרי שהיה גוטי מלך אטליה חמת מפני ברחו מאטליא אנשים
 וילכו לרוע כמוהו היה לא בחנם אנשים וממית עיירות והורם
 וינציאה ויקראו עיר לבנות והתחילו היס באמצע וינציאה במחוז
 וינציאה ונתמלאת נבנית לירושלים קרובה שהייתה צור שמשביית וי׳׳א

 היה הגדול הפילסוף דומנו • פירירה עיר ההם בימים ג״כ וכגנה
 בקרוניקי וראיתי • מגידין עשויין מהכינורת החבלים למצוא ראשון
 אס ותלד לו ותהר נוצרית אשה עם ושמש איש צורת נתלבש ששטן

 דקמ״ד וביוהסין * סע״א דק״ט ש״ק גדול חנס והי' מרלין ויקראו
 שהיה ואמרו באינגלטירא מירלון הגדול החכם היה ליאון בימי <ןע״א

 ליאון ומת הרבה סהריס ועשה פר\שה מלך גת היתה ואמו שד נן
 היה הירושלמי חבור • אחר בזק זה היה אי׳כ ע;״ל תע״ו שנת
 באויר בקוסטנעינו נראה קכ״ט ג״א * כ״ת) ל׳א ע״ל קפ״ת ל״א

 ונל לארץ עד מגיע וניצוצו כדס אדום בצבע חרגשלופה השמי'כדמות
 שזה ואמרו לעולמים כשמע לא כמוהו ראשו שערות תסמר רואיו
 שנתד״אק״ל • (צ״דח״ב) * היה וכן הרומיים לירידת רמז
 תגל מוסדי ויתמוטטו ממקומה האק ורגזה געשה גדול רעש היה

 רעב היה ואח״ז הארץ ה'סדה מיום היה לא כמוהן בכ״ע נמעט
 ד״א שנת בפומ' לראש היה זגיד רג * ח״ב צ׳׳ד • מאד כבד ודבר
 קי״ז יוחסין ורשג״כ קל׳ז) (ע״ל ק״מ מת שנים ח״ ומלך קל״ב

 * ד קת׳ ד״א והיינו לשטרות ר״ל ) ת כרית וכ״כ ( תרצ״ו ושכב’ א״
^ל פפא ר׳ מת  י׳׳א פפא רב * (ע״ש) חמא ר׳ גס קי״ג) (
 ומת ג״ש ק"מ ד״א מלך דמי רב ׳ קי״ג) (ע״ל קל״ה ד״א מת

 ״ ̂ קמ״ז ד׳א הוא בכריתות) (וכ״כ הרצ״ע מת ולרש״ג קמ״ג
̂צוה קיסר ־ קל״ג ע״ל מה זביד רג  ירושלי' חומות לבנ־ת ולאנשו

 שנה נ״ה גן מת גי בידו הספיק לא אך והוצאה עזר ליתן ונדר
 נימי היה זה למלכותו י״ב בשינה דמו כל ממנו שזג הקזה גיוס

 ק״מ שנת • קל׳ז ד״א ע״ל דקמ״ד יוחסין ל׳כ אשי ור׳ רבינא
 ההיא ובשנה נפלו רבים וערים נל׳ע כמעט ונורא גדול רעש היה
 לאין קנייניס ושאר ובהמה אדם ונפש רבים ערים וההץ הים עלה

 קמ״ג ד׳׳א שנת לר״י היה פפא בר רפרס * ח״כ ־ מספר
 הוא תשי״ו מת (ורשג״כ השני ר״כ אחריו ומלך שנה תה1א3 ומת

 ד״א מת זביד רב ק״מ ע״ל מת דימי רב קל׳ג) מ־״ל קס״ל ד̂'
 קע״א עד שכיס ל׳ת מלך השני כהנא רב * y'!>P יגנ׳׳ל (;ח״ד
 קת״ז ד״א חת דימי רב לי״א • קע״ג היא ה תשכ שנג ׳כ ורשג
̂־־י״א ייי" ’ ע״ל  ד״א משנת אחא ורב כהנא רב בין יילד ̂י

̂סיו ח׳ ק״ע עד קס״ב  דקי״ז יוחסין ורש״ג סע׳׳ב דק״ו יי
 • קמ״ג ע״ל קס״ד ד״א מת "פ3 רפרס * קע׳׳ו ע״ל השמיטו

 כ"כ ק״ע ד״א הוא לשטרות תשכ׳׳ב מת יהושע ברב הונא רב
 ״ קע״ג וחת ק׳״עב״ש לראש היה דרגא אחאגריה ג1 * כריתות

 כהכא רב * קס״ג ע״ל קע״א ד״א מת חרזוערא • קע״ח ע״ל
 ע״ל קע״ג ד״א מת י״א נהנא רב ־ קמ״׳ג ע״ל קע״א חת

 אחא ר׳ אחר לראש היה יימר רב י קע״ג חת אחא רג ״ ,קמ״ג
 חרזוטרא • ולראג״ד דק״ו ליוחסין ק׳'פ עד ז״ש ומלך קע׳׳ג שכת
 • קס״ב ע״ל כריתות ס' קע״ו ד״א שהוא לשטרות תשל׳ה חת
 כריתות ל ד״אקע״ח שהוא לשערות תש״ל דרגא בריה אחא לב

4ש מאלכסנדרי' היהודיס כל נתגרשו ל״א שכת ״ ק״ת <ל

 * ת״ב צ״ד ״ וש׳/י גדולות מלחמות התרגשו זה ובסיבת מצרים
 דק״ז וביוחסין ק״ה חת יימר ר׳ ״ קפ״ו ע״ל אשי רב חת י״א

 נאסף לשערות) (ר״ל השח״ד שכת כתב ובכריתות רע״אקפ״הט״ס
 ד״א הוא (לשטרות תשל״ג מת רבינא • וצ״ע קצ׳״ב ד״א שהוא

 • קפ״כע״לקפ״ו אשי רב מת י״א • רל״ד ע״ל כריתות קל׳א)
 ריטב״א (ול׳כ ה׳ לאלף היאקל׳ו לשטרות השל״ח נפטר אשי רב

 ע״ג תלמידיו וסיימוהו התלמוד לסייס הספיק ולא )דע״ז ל׳ק
 נכטר כתג בהקדמה (והסמ׳׳ע ר״ס ד״א ע״ל מותו אחר שנים

 הואד״אקצ״א תשח״ג נפטר (ורשג״כ לב״ע) ק״פ ד״א אשי רב
 קל׳ז נפטר כתב ל דל״ה וש״ק קל׳ד נפער כתג ג׳ דק״ס יוחסין

 בפוח׳ ר״י ז״ ומהו קל׳ג) הוא לשטרות ר״ל תשל״ד כריתות וגל
 כהנא רב כפא בר רפרס דיחי רב זביד ור׳ חמא ור׳ כפא רב בימיו
 יוחסין שנה ״ד י אחריהם נפטר אשי ורב רבא גר אחא ור׳ השני
 וש״ק ט' הרי ייחר ומר זוטרא מר גס יוחסין וכתב • סע״ג "ו

’ רבינא ר״א ר״ד ר״ז עינא רב וקחשיב מהו ר״י ו' כתב א׳
 דקי״ז יוחסין ׳ג רש (כתב * אשי רב מיתות אחר היה רבינא מ

: מתיבתא) תרתי הוי אשי רב ובהר א׳

אמוראים של ןביעי
 ל קל׳ז ד״א משנת אשי רב מות סור^י#!ר3 לר״י נעשה מרימר

 גסיוס עסקו וחביריהס אשי ומ^<־ג זה חרימר ולראב״ד שנים
 החמישי ל וצ׳ ט״ס צ״ד לאל|||ששי ר״ס עד כהתס ולא התלקד
 אחר לראש היה נתן דר^ג||^ך דנראה דבריו דחה בדק״ז ויוחסון

אחר מזכיר ורש״ג רגלי דחקי במ״ק נדחשמע אשי רב
 (ע״ש) מריחר ר"ה|לא מזכיר ולא אבין בר אידי ר׳ לאשי מות

̂דס״ק  • קל׳ה א ד' קגלו»מו גביה ורב מריחר כתב א' ובש״
 בשנת בכוח׳ ג&ההיא ר״י הוא גס נעשה כתיל מבי גביהה רב

 • קל׳ז ע״ל ^קצ״א מת אשי רב • שנים ו׳ ומלך קל׳ז ל״א
 שנתד״אקצ״ג בסורא לראא נעשה (ע״ש) השני אבין בר איד רב

 ל קי״ז יוחסין ולרש״ג רי״ן וחת שנה ך׳ ומלך מריחר חות אחר
 בפות״ ר׳׳י נעשה השני ר^ס * רי״א צ״לתשס״גהוא תס״ג שכיב

 מ אחר כתב א׳ ׳ה דל ל׳ק3ו ר׳ג ומת שנים י׳ קצ׳״ג ד״א משנת
 ״פ3רכרס מת צ״ד ולדעת ל׳ג ומת פפא גר רכרס אחריו גביהה
̂. הגולה ראש הוכא רב • • קמ״ג  ד״א שהוא לשטרות ר״ל ( תשל
ר״ס גס רבי בימי מת כי וצ״ע • כריתות ס׳ ) ר׳׳א
 ד״א מת רפרס • רסי״העכ׳׳ח ד״׳א ע״ל ״ זה זמן היה לא השני
 עד שנה י״ג ר״ג מש^״א פומ׳3 ר״י נעשה ריחומי רב * ל׳ג

 תשס/י מת אבא בר דימי רב * רט״ז
PJP אבין ר3 אידי רב * כריתות

ר״י) ד״א הוא ערות
הונא ר3 נחמן רב * רי״ב

 תשס״ו ורשג״כ רע״ו וחת ג״ש לי״ב ד״א משנת בסורא ר״י היה
 בחתא אביו כסא על ישב אשי רב מר ה(א עביומא רב * רי״ד הוא

 ״ שנה י״ג מלך כי ע״ש רכ״ח חת ע"& ( סורא היא מחסיא
 ומת שנים ך' רי״ו ד״א משנת פומ׳3̂ דרבא בריה סימא רב

 היה רל׳ב ד״׳א • רל״ד ל ע' רל׳׳ה דחת סחא רב ורשג״כ רל״׳ו
 • צ״דה״ב • לאק נפלו הקסרי׳ ומושג ארמון נאנעוכי״ גדול רעש

 כתב ובכריתות א׳ט״׳ס) דל״ה (ובש״ק מתד״ארכ״׳ח עגיומי רב
 קי״ן יוחסין ורש׳״ג * וצ״ע רח״ז ד׳׳א הוא לשטרזת תשצ״ט מת

 הונא רב ונהרג וכתב * רל׳ז ל׳א הוא תשע״ט במוצאיי׳״ג למת
 אחר בסורא לראש תוסכאההיה רבה • הגולי; ראש זוטרא מר בר

 תשפ״א וחת ורשג״כ רל״׳ד וחת וש׳ רכ״ח משנת עביומי רב חות
 כריתות ס״ תוספאה רבה ונהרג וק״ל לשטרות ר״ל תשל׳ה צ״ל

̂הנקרא רבי ״ ול׳ע  ולראג״ד רל״ד ד״א ר״י נעשה רבינא אבינא
ג פנה פאותס מת ^׳  שנת כסליו ג י' בשנת ד' ל דקי״ז יוחסין י

 הונא דרג נריה רבינא מת * בכריתות לשטרות,ול׳ה ג”ר תתי״א
ורבינא ר״ס שנת הת;מ־ד מת חת בשנת מת (הוא
 אמימר את פרס מלך הרג שנה באותה ) (.ע״״ש Qןףאקראיp ר,ןא
 ינוקא מר ר3 הוא חמימר כי צ״ע ( זוטרא מר גר יגוקא מר גר
 אש• רנ3 הונא ומר משרשיא ורב אשי ר' &ל תבייו חסדא) בר'
 גחלה בצרה יש̂ר ועמדו הכלל מן והוציאם בנ״י נערי את ותפש ר׳׳ג
 על״לצ׳׳ד קל״׳ד) ל״א ע׳׳ס א' ה (זבש״׳קדל׳ שנ^ל׳״ד זה היה

 מ3בש דרבא בריה סמא דרג ביומא ל לקי״ז יוחתין רש״ג וע״ת
 בר אמימר רביגא אתסרו רל׳ט) ד״א (הוא השל׳א שנת בטנת

 ובשמנת לקוד בר ומשרשיא ר״ג אשי רב בר מר זהונא ינוקא מר
 תשה״אאסתרו ובשכת ינוקא אמימרבראר אתקטלורבנא יום עשר

תשפ״״ן ובשנת לאמעשי יהודאי־ בי ואתכקיטו בבל7 נלגיננישתא
ר״ל כד ג4



m הדורות סדרהדורות סדר
H ה י״א הלא דוא1לשכ ^  ר״סמא 3|כי5 ללי׳ו) לי׳א e>t וס׳^ק י

 * תלמודא סמייס1וא הוראה הוף וכיומי יוהי 3מלךר וכתריה דרכא ריה3
 רב כימי בתיזלה א׳ דק״ך ניוחהין • רל׳׳ל ד״א חת תיהנאה רכה
 הדרא ריש כקראים היו הנשיאים אלא כככל ישיכה עדיין היה לא

̂י ע׳^ כככל ישיכה עשו העירתו ואחר  והראשון םורא ישיכת ואיא א
 שנים י' הםדא ר׳ ואהריו שנה מ׳ ונא ה רכ הוא ככנל ר״י שהיה
 ומלך סלה ישיבת כפומ' 'שיכה היה ומשם כפומ' נקמני כך ורכה
םף ואקריו שנים ל׳כ ^נ רכה  י״ל אכיי ואקריו ומקצה כ״ש ר׳'ו

 שנים ע י ספא S ואקריו שנים י״ד וסורא כפוח׳ רכא ואקריו שנים
 נהתס שבימיו יושי רנה טכיוחיואקריו רב ואקריו שנים ל אשי ור׳

 שהקכימו ^אוןעד גלא הישיבות ל נשארו יוםי רגכא וכשנפטר התלמוד
 כימי כמו ישיכת כ עושין שיהיו התלמוד אתרי שהיו קכוראי רבנן

 ר״י היו אעפי׳׳ע התלמוד על גרעו ולא הושיפו אעפ״ישלא הונא 3ר
 J3 א׳ דל״ק ק ועש ישראל לכל מהן יצא והוראה דורשין גאונים והס
 שלאן פומב׳ ישיבת על סורא ישיבה שנתעלתה המעלות ואלו

 ית אס ועוד שלה ישיבה ראש עפ׳״י חסורא אלא מפוח׳ און4
 כשבתשרגיצין בבבל עתיקה בא^ גלות ראש על שתיהן ר״י

̂ור מגני ס״ת ר״ג על קורין ותלמידיו סורא ^י אליו  ' גדולתר
הן)• בקעודת יסבו ואס • לשמאלו פומבי  גלות מרחשי ל מצו

 קורא ר״י בהמ״״^שה^יציאה מכרך והוא תחלה בוצע סורא ר״י
^י זקן פומ.׳ ר״י היה אפי׳ קודם  בשנים קטן סורא ור״י ה513בו
|8ז אגרות חשלתין כשהיו ועוד  הדין יתקרי כותב פומבי ר״י1ן

: ורבנן גאון קמי ריסקא ^ ו ס ריסקא הדן כותב קורא ור״י ד
 ואינו דפזמ׳ רבנן קמי
 מתרגם סורא ר״י
 1ינת שלא הרפיות פל

 ישיב היה ובתקלה
 כהן שמלך עד

 קטט ונפלח שליש
קילקין שיהיו ניניהם

/ קורא אס ועוד באון  xfo{: ר
 ר״ג וכשימות * ודומם יושב פומב׳ יול^•
״ כלל קצק פומבי לר״י ואין סורא לראש

א' קלק פומ׳ וישיבת קלקיס ב׳ נוטלת
 להם הספיק ולא הישיבה בני ורבו :ומב׳

 השרה ועשו הדור ראשי שנתקבצו עד
וקכ״ב ב׳ דקכ״ב יוחסין נתב * עש״ב ,̂ ״

 בשעה ברית העס כל לו יכרתו והאיך האיך גלות ראש וקכ״ד
 מתקבצין למנותו הקהל דעת הסכימה ® הדבר הוא כך שיתמנה

 בבית והזקנים הקהל ראשי כל עם #ובהן בני עס ישיבות ראשי ב׳
 בדבר מתככד בביתו שמתקבצים וזה מגדולי שבגבל גדול אדם
 בביתו והזקנים הגדולים בהקבץ מתעצם וכבודו בו גדול שבח לו דש

 ותוקעין ע;יו יד ונותנין אותו «נדטן1̂1 ביום בבה״כ ומתקבצין
כח׳ הדבר וכששומע־ין גמל וער מקטן

 שולקין ועשיריהס הקהל ראשי והל
 והוא ירו כמתנת וזהב כסף

ומיני המגייס ומשתה

 את להשמיע נשופר
 כ מלקה לו וא״משגר

 והכשי נאים בגדים לו
 _ ו ת׳ ביום בסעודה ורח1ב

 גבה שגת יום ללכת וכשמשכים מתיקה
 בבה לו הכינו ונגר בבה״ג ללכת עמו

 בגדים עציו ופורסין ג׳ ורחבו אמות
 יראה^ ולא כלו שיתכסה עד שכי ותולעת
וגדוליהס הקהל מנשיאי שנגחה נחוריס

כל
 ^מגדוליהקהלחתקבצי״

 ר ארכו p מגדל ןגע״י
 וארגמן ותכלת ממשי ¥

 תחתיו וכמסין <לוס
קול זתיקיסכעלי 9

! וראש עניינה בכל וכקיאיס 3ער ונעימה  מכוסה יהי' עלמו’^
ס  ישב ולא המגדול תתת עימדיס והבחוהס ישיבות ראשי עם מקו

 כל על עוכין והבקוריס שאמר בחך חתקיל הכנסת וחזן אדס מליו
 השגת ליום שיר מזמור וכשאמר הוא ברוך שאמר מכריך ומר למי

 ״ וזמרה פסוקי כא׳ העם כל וקורין לה׳ להודות וכ1ג אתדמ עונין
 קיזהכחורי׳עונין כל כנשמת ופותה החזן ועומד שגוחריןאותן עד

 עד אחריו עונין ותבחורים לבר אומר הוא שמך את מברך אאריו
 בקול והבהוריס כקוליבמוך הקהל אותה ואומר לקדושה שחגיעין

 ועומדין ישר^ גאל משלי^עו לבדו ותקזן הבאוריס שותקין ומיד רס
 מעוניןהבתורי*5וחגיע׳ל<ןדז התיבה לפני וכשעובר בתפילה העם כל

 ויצא הקהל ויושבין התפילה ומשלים רם כקול הקדוש האל אהרין
 רגליהה העהעוממןעל וכל מ מכוסה שהיה מהמקום הגולה ראש
 וישבעלהמגדול סוראאהרא ויצאא־״י לו שעשו המג־דול על שישב עד
f4̂ירי^לו כפוף כריעה לו שיתן הר  פימבדיתא ר״י ואח״א«צא ד

 על העסעומדין ובכל לשמאלו וישב כריעה אוא גס לו דתן
מצע ישייבאן שלשתן שיתקנו עד דגליהם א ר/נ שנ  סורא ור״י דו

ועל פנוי אקום ובינם לשמאלו יושב פומ׳ ור׳׳י לימיכו יושג
̂יל אמלכלי דאשו על נאה צגד עליו פרשו מק^מו  בחבלי* אחוז למג

ט ראשו חכליס הכנסת והזן * וארגמן נוץ מ אי׳ ^י  המגדול ג
 שלא <מוך שילשוס׳אאול מאתמול מתוקנות בבמות איתו ןמיי*ך
עתחיי והבתויי^^ש^ס םמגד\ל סביבות היושגוס אלא אומו יפאעו

 הע<ם וצל אמן רס בקול הבחורים אתריו אותועוכין שמברך ובשעה
 של הפרשה בענין ודורש ר״ג ופותה ברכותיו שגומר עד שותקין

 טתן סורא ור״י ולדרוש לפתוח סורא לר״י רשות יתן או היום אותו
 סורא ר״י שטתח עד לזה זה כבוד כוהגין והס פוח׳ לר״י רשות

 עיניו וסותם באימה ודורש לעס דבריו ומשמיע עליו עומד ותורגמן
 פה פוצה כשדורש בקהל יהי׳ ולא פדחתו ומכסה בטלית ומתעטף
 על ונופל עיניו פותת שמדבר באדם וכשירגיש דבר ומדבר ומצפצף

 את צריך ר^ברסואומ בבעי׳ מתחיל וכשגומר ורעדה קימה הקהל
| ויושב כענין ומשיב ורגיל א* זקן ועומד לחילף ^  ואומר ן0|1ו
כון גקיי אומר וןובימיכ גקייכון וכשמגיע קדיש קיי ,^ ^ ^ § שי נ

ישיבות ראשי
^ ! ס פ ^ ד מ % או  יבא וכך כך ^נואיה ו

 ואק״פ אותם ומברך לישיביז משלחת הישיבות׳שהן כל וזן#־
̂״האנשיס  ואק״כ לישיבות שתגיע עד בנדבה שבהסשמתעסקיס ך

 לר״ג ס״ת מוריד הכנסת וחזן לוי ואחריו כהן וקורא ס״ת מוציאין
 ור'> בה וקורא ועומד מידם ס״ת מקבל והוא עוחדין העם ו?ל

 ומחזירה לחזן ס׳׳ת ומחזיר עליו מתרגם סורא ור״י עמו עוחדין
 ואחריו במקומם יושבין אדם וכל במקומו יושב לתיבה וכשמגיע לתיבה

 עצמן ר״י אבל ישיבות ראשי תלמידי ואחריהס כלות ראשי קודאין
 המפטיר וכשמפטר אחר שקודמן מפני היוס באותו בס״ת קודאין אינם
 זה בדבר וכבוד שבח לו ויהי' עליו ומהרגס ועשיר גדול חדס עומד

 רגיליןובקיאק שהן צבור שלוחי נס״תוכל ר״ג לברך יוסף ונשמשליס
 שניהם ר׳יי אח״כ ומברך אמן ואומרין התיבה סביבות עומלי[ בתפילה
 העם כל ר׳*ג וכשיוצא ויוצאין מוסף ומתפללין למקומה ס״ת ומחזיר
 שמגיע עד ותושבחות שירות דברי לפני ואומרין ולאחריו לפניו יוצאין
 עמו שהולכין התלמידים וכל ביתו עד עמו הולכין אין ר״י אבל לביתו
 ימים ז׳ עד /ביתו5 שיצא מהם א׳ מניח אינו ביתו עד אותו וחלוין

 ומתפללין מתקבצין והעם ביתו מפתת יוצא אין ואילך עת ומאותו
 רוכצ צרכיו ולעשות לצאת רוצה ואס וי״ט ובשבת בחול תמיד עמו

 אחריו והולכין נאיס בגמס המלך שרי במרכבת המשנה נמרמת
 אליו רצים 12מישר א׳ ונשעוברעל אחריו רץ ועבדו חנשיס ט״ו עד

 עליו שיעבור מישראל נ״א עושה וכן פניו ומסבירין בידיו ומחזיקין
 וכשחוזר שס נא שהוא המקום עד ס׳ או נ׳ כמו עליו שיתקבצו עד
 אחריו שהולכין עד יוצא אינו ולעולם המנהג כזה לו עושין ביתו אל
 ליכנוש רוצה וכשהוא המלך משרי כא׳ בהליכתו ודוחה סיעתו כל

 המלך משרי מבקש פניו לראות או דבר חמכו לבקש המלך לפני
 ליכנס רשות לו שיתן המלך אל לדבר תמיד אליו הנכנסים ועבדיו

 לפטן רצין * וכשנכנס להכניסו השוערים על רשות לו ונותן אליו
 עבריס לאותן שיתן וזוזיס זהובים בחיקו הנין והוא המלך עבדי כל

 וא׳ לכא' ונותן לחיקו ידו חנניס יכנס שלא עד ״ לפניו הרצים
 בא שהוא עד בידו ואוחזין אותו חנבדין והס הקב״ה לו שיזמין מה

 על עומד שהיה עליו רומז והוא לו ומשתחוה המלך לפני ועומד
 בידן ולקחו עליו מעבדיו לא׳ המלך שרומז עד בשני וסמכו א׳ רגלו

 מדבר ואת״כ שיושיבנו,מ במקום המלך שרמז במקום אותו ומושב
 נכנס מה ועל דבריו' ועל שלומן על אותו שואל והמלך המלך עס

 ואז אותו מרשה והוא בהכיו שידבר ממנו רשות מבקש והוא אליו
 מנהגר לפניו ומסדר לכן מקודם לו החוככיס וברכות בהלוליס מתחיל
 כקשתו שעושה עד ערבים בדברים ומפייסו אבותיו ואבות אבותיו
 ונפטר משם ויוצא ממנו שיבקש חפצו כל לו וכותב שאלתו לו ונותן

 שנה בכל לקחתם לר״ג היו אשר החוקים ואלה • ו^לוס בשמחה
 במזרחה יוס חצי כחו מבבל רחוק פרוורה וכל נהראין הנק׳ ממקום
 לקח כי אליהם לו וכותב ר״י וברשות ברשותו דיין אליהם ומוציא
 סי כמו חשס לו ויכנוס ההוא המקום חן אליו ומוציא מהס רשות

 המקום מחשובי שנים לו בורר לשם מגיע וכשהוא זהובים ע׳ או
 ישר הממונה אות^דיין ואס שעישה דינין כסקי כל על עמו להחמת

 ^יתי וממתין ר״ג אל החקוס וראשי החשובי׳ כתבו בדיניס זגקי
 ר״י ואל ר׳׳ג אל כוהגין דופי או רע דבר בו יהי' ח״ו ואס בעיניו

 תחתיו אחר אוהו!*ממני[ ומסירין ודרכיו מעשיו מקולקלין כמה פ׳
 ולמעלה ך׳ מבן שהלא א׳ מכל המקום מאנשי הדיין שנוטל החזק וזה
 חוג מטר וגט ומהנהובה ״ נסוכות וזוז בפסה זוז בשנת זוזים נ׳

 ממעאל במשקל ושליש זוזים ד׳ לבעלים לתת יש וחכירה מתני: <שטד
 לדיין וה־̂רל השנה לו לתת הדיין שפוסק הקבלנות אלא לו אין הסופר1

 שמעייניו אדם בני לו יש והדיין ♦ אחר למקום הדיין שתלך אף
 מאלההדנדס עושה יהאאדס שלא רשותו כל על ומשקיפין וחוקרין
 וקונס אותו מנדה בסתר שער שכותב חי וכנ פיו על אלא שכתבנו

נוסל הקצוב הדבר להת עני היה ואס וקלקהז השטר שכר שיתן אותו
ממנו
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 זה הטגקיס על לדיין ויש הדיין רשומ3 ידו השגת כפי הסופר ממנו

 זהו״ ך׳ שכה כל3 פרס מדינת מרשות אליו א3י לר״ג וגם שנוע כל3
̂ז  ה״ מהלך נגל ונין נינו חלואין נקרא א׳ מקום לו ויש המנהג ע

 מקום לו יש וגס הנזכר חוק על נשנה ק״ןזהו״ ממנו ומקנל ימיס
 ויש נשנה זהו׳ ל׳ ממנו לו ויוצא מולדתו ארץ והיא קצ״ד נקרא א׳
 וא״ א' כל על שס לו ויש נרשותו והוא ניתו ששס מקוס נננל לו

 כי כלוס מעניים נוטל ואין וסוכות נפסת זוזים שני מישראל
 : שנה נכל זהוג רניע לו נותנין והטנקים עליהם מקילין העשירים

זהו׳ ת׳׳ש המקומות אלו מנל שנה נכל אליו של כללו
 להס 3כות ויכנדוהו שיסמכוהו רקוקיס &^₪^ןומות רצה ואס

פכים נ^ן^לו שירצה נקשמ*' ועושין
עי׳ אותו וחכנדן מנ ־ ^ ^ ^ ! רן מ גו J ו jK h m i v עושין 

 ולמ^כנדה^ פנים ישאולו לו זאס וגדולתו כנודו לפי עמו וא׳ כא׳
 של נכו ופעם * וחרמות פתיתות יו3א שולח נמתנותיהס

 לו נשאו ולא כנדוהו ולא אניו מרשות שהוא פרס למדינת יצא זכאי
 והודיע וחרמות פתיחות עליהם הוציא ואניו לאטו והודיע ושלח פנים

 ולעזרו ידו לסמוך פרס מלך אל המלך 3וכת למלך והמשנה למשנה
 נהס ידו שלח לידו ננל מלך 3כת והגיע פרס מלך וכששמע עלץס

 וחזר פרוורהא ומכל אניו רשות שהוא מפיוס הרכה ממון מהם ונטל
̂*י א' היה ולא ל33ל  ר״ג וכשימות * זה נדנר עלנו שיערער מי חר
 ♦ מר״ג שכרו נועל ר״ג וסופר • סורא לר״י ינתנו הרשיות ל3

 הישינות אל ישראל קהלות שמשגרים וכלנות ננדריס לר״ג ואין
 אין ונשאלות שאלותיהם עם אלא אותם משגרים אינם ט כלום
 כן מהם א׳ כשיתמנה ישיכות מנהג כן כמו * נהם עסק לר״ג

 שאין מס״ת חוץ אותו כשמכין לר״ג שעושין כדרך לו לעשות מנהגם
 היו וכך * אדם כל כדרך אליה עולה הוא אלא אליו אותה מורידן
 שכתננו כמו שלהם הדין אליו שמוציא רשויותיהן נכ״מ ר׳״י גוהגין

 סורא לר׳יי שיש הרשיות ואלו ♦ מרשויותיו ר׳׳ג הדין שמוציא
 ומבצרה לשנה זהו׳ ק״ו ומפרווריה ממנו אליו ויוצא ולא״ע נקראwר

 גמוס הנק׳ מקום לו ועוד כלה והואהנקדא לשכה זהו׳ ש' והרווריה
 סוראכללו כרשתות עצמה אופיר וכן ימים ׳3 מהלך אופיר ונין נינו
 ״ זהו׳ ות״ק אלך נכלשנה שלו מרשיות שיוציא!לסורא מה דבר של

 מזרחה דרומה צפונה רשמת נכבל להם ויש והנדבות הנדרים לבד
 נננל לו שיש שלו במקומות ר״ג שנוהג כמו עמהס כוהגין וימה

̂ות וטבחי • כו׳  השבועה הזוז רביעי שלהם לר״י כותכין סורא רש
 יש̂ר קהלות לכל כתנים ושולחין הזמן צוק ר״ג לישיבת שיהי׳ ופעמים
 כחס כפי מתנות להם שולתין וקהל קהל וכל ולחצם עניים ומודיעי׳

 השאלות וכל * רשיותיו ככל ר״יפומב׳ מנהג כן וכמו ידם והשגת
 ונדבות בנדרים כולם האחר לר״י ̂ין בשמו מר״י לא׳ שמשתלחין

 כדרים הסיקתו בשמם השאלות נשתלחו וכאשר השאלות עס הבאות
 בשוה הישימת ב׳ חולקין משלחים סתם ואס • עמהס הבאות ונדבות

 השנה בכנ ונדבות מנדרים אליהם שמגיע מה כל בחלוק מנהגם היה וכך
 המקומו׳ מכל הבאים התלתידי׳ הוצאו׳ לצורך נאמן אדם ביד מניחין הן

 וא׳ ולא בחורף ואדר) צ״ל וא׳(כ״ל נקיץ אלול שהוא כלה בחודש
 שא״ל המשכתא חדשים ה׳ אותם כל ומעיין גורס במקומו * מתלמידס

 באלול כן ^מו באלוג נפרש כ׳ משכת' להס אומר ובאדר מעמו בצאתם ר׳׳י
 באדר ר״י לפני ויושנין פולס ובאים אדר נגרוס ל' משכת׳ להם אומר
 ישיבת סדר וזה * חותם ובודק גרסתם על עליהם עומד ור״י זאל׳ל

 פני אל ופניהם קמא דרא נקראת והיא אנשים ו׳ ולפניו ימב ד״י
 ראשי ונקראו חביריס וג׳ כלות ראשי מהם לפניו עשבים וי״■ י״י

 * אלופים נקראים והס הסנהדרין מן עלי׳ שכ״אמהסממונה גלות
 מקומו הממלא בן לו ויש גלות מראשי א׳ נפטר אס מנהגם היה וכך

 מןהתבירי* וכן • בשרם קטן היה ואפילו נו ויושב אטו מקום יורש
ואם חנירו מפתן על דולג א׳ ואין יייזימי א גשיפשור

ואס ' בה ישב דרי מי״ז בא׳ לישב ייאוי מיי̂ל אינו
̂יכו  שהם תצחידיס שאר ועס רג נני עס 3יוש עמהס לישב ראוי ^
ע) (צ״ל וה״ס א*ש מחוה כ״ד  שורה שורות ז׳ שהם סנהדרי׳ וה̂׳

 אל כלס ופני שורות ז׳ עד י׳ ואחריהם שזנרנו כמו יושבת ראשונה
 מקומו מכיר מהם א׳ ואין אחריה!ס יושנין התלמידים וכל ר״י פני
 חביח בחקוס' מהם א׳ ואין מקומו מכיר וח׳ כ״א שורות הז׳ אבל
̂מושיבק האחר מן בחכמה גדול הז'שורות מן מהם א׳ יהיה זאס  אץ
 יותר לו לתת מוסיפי׳ אבל מאביו ירשה שלא מפני במקומו אוהו

 עלמ יועדו בגירסתן לכסוהס ר״י וכשירצה * חכמתו מפט מיזוקו
 לפרו גורסין א׳ והשורה יושב והוא אדר קודש כל שבתות בד״ פלס

 להם הצריך למקום וכשמגיעים ושוחקין שומעין השורות ושאר
לנריהם ומרן אותם שומע ור״י עצמם לרן נינם נו ידנרו לדנר

 וכשישלים מחלוקתם הבין שכבר ויודעין שותקין והס קורא ואח״כ
 וא״ ל׳א החורף ביתי שגרסו מסכת׳ באותו וגורס דורש קריאתו

 שהוא ועתים ה.תלמידיס בו שנחלקו הדבר דבריו בכלל ומפרש בביתו
 ר״י את והכלחנבדין זה אה זה והסמכבדין הלכות פירש מהם שוקל

 לו שיתן עד בפניו לדבר יכול מהם ח״ ואין פתרונן אותו ושואלין
 דבריו להם מרחיב והוא חכמתו כפי וא״ כ״א מדברים והס רשות

 להסהנל וכשתתברר הכל להם שיתברר עד והלכה הלכה כל בפתרון
 כקטן אותה ששומעין עד ברבי׳ ודורשה קמא מדרא א׳ עומד יפה

 לברר אלא עומד שאינו יודע עומד אותו שרוקה מי וכל כגדול
 בהשארהיזלמיד׳ מדקדקין ואז • השמועה סיוע שממנה הברייתא
 ימות כל עושין היו וכך היטיב באד אותה ומבארין אותה וחוקרין
 vור׳ התלמידים וכל הסנהדרין כל קורין רביעית ובשבת החודש
 הכמ׳3 המהיר לו שיתברר עד אותם ומנסה אותם וחוקר תהס למעיין

 יותר עליו יקשה בפיו סדור תלמודו שאין בא׳ וכשרואה ^רו
 שנתרשל המקומות ומודיעו ומוכיחו בו וגוער מחיקו ;לו

ס ה ב ל ^  ולא אחרת פעם כן ישנה ומתרהושאס בנפשו ומזהירו ו
 ומתעסקין מתחדדין היו ולפיכך כלום לו ינתן שלא לתלמודו ישאלני

3^  הולכות אינם השורות וכל הלכה בדבר לכניו יכשלו שלא יפה ל
 תלמידי* ולשאר בביתו כ״א בה שיתעסקו שמודי^ןטנת׳ עד מעמו

^ להודיע צ א׳ ל  מנהגם היה וכך * שירצה מסכת' ^ןןםבאיזה8ק
 השאלות כל אליהם מוציא אדם יוסמ^ןטדש נפל מאלות בתשובת
מןנגו להם ונותן אליו שהגיעו שו  מכבדין והס עליהם תשובה ר

f עד בפניך נשיב לא ואומרים אותו m כ״א מדברים ואז בהם הוקף 
 ומעייכיו דבר בכל חייי&אי^!וומפרהיוו ומקשין חכמתו לט דעתו
י ומנץ דנריהס שותע ור״י יפה יפה

 הי <ץ שיתנרר עד דנריהס ומעיין ועומד
 .לעשות מנהגם היה וכך * ולכתוג לםשיג

 ישראל מהקהילות השנה להם שנא השאלות
 (החנורה פל נמעמד והשאלות התשובות

 המתון מחלק ואז לבעליהן אותן שולקין
 מהשיא מתא הוא סורא א׳ וצ׳׳ד נ׳ ג דצ

ל וירא זוהר ועיי״ טרשא נפר היא

 לזה זה ומקשין ;מרין
 לסופר יצוה ומידי

 כל שמשיבין עד ;וס
 יקראו החודש י!ית

 ואק׳״כ ר״י עליה
 (כתגש״ק : ?סעכ״ל

לא״י צונאסמוך ארס

סדר
מחסיא מתא נקרא

!בוראי
 <קר<̂״ לכן וסברא(ה״ק טעם (ליתן

 T&3WP לפי סבוראי רבנן נקראו א׳
 מנוחות מי על ללמד הישיבות יכולין היו

 ̂ כריתו נס׳ ( : הסנרות כפי משניות
^ 3ר • רנאחאמניחתיס « « יזא3גניי

 דל״ה (כתכש״ק •* :ראי
 ולא משונות צרות אל’
 הננות על מפלפלים ^

 ״ שמותם ואלה סבוראה
״ נהלאי נר אחא 3ר

 בל רנינא * מפותבדיתא שמואל רב * יהודה מגא בר סייא מנא
חיננא נר זוטרא מר * קטינא’רנאהדנויהס־ • ארחינא

%סי׳ י׳ע ל עכ המימן  מצא^ לא ט הנצתל לא כי וצ׳ע ל ש״
ראשון הנוראי מגן עחמ כ נואק ההע i*1 (כתנייייהין ^רס
(ולדעתי • שטס ל״ת מינא אקר י ר שהיה ייהף נר׳ מה היה
 שנב ע' וכמי התלמוד נחתם וטמיו רל״ד) ד״א ע״צ יוסי רני היה
 משנכתבי שנים ושי״ו שנחתם עד התלמוד ̂חבר משהתחילו היה

ts עד משכה m s ונדת רע״ד ד״א יוסף נר תה \נפטר התלמוד 
 קתימוו אחר טה סנוראי רבנן הונא) ברב אחאי מי היה השני

 שהוסיה בתלמוד דבריהם נמצא ומ״ח ממנו וגרעו הוסיפו ולא התלמוד
 אנה ורב אחאי רנ מקומות ושאר קדושין כתחלת אשי ר חבור על

<ר סגייא רבנן והס  5(ע״ :ח״ד כריתות בס״ מקינין שמשון כ
והגאוניג סבוראי רבנן בסברת יתד נתכוונו ל ט דע

ס ה } נ ו ר ק ה ט ג ^ מהראב״דגכ יותר בזמן * ^

 נתח רש״ג דברי מספיק שאין ומה ג רש; ת י
 א ד׳ מת דרבא בריה סימא 3ר : ̂ד ^

 תשפ׳׳ז לראש היה סבוראי רבנן ראש יי) ט3( יה ^ • ו דל
א לש^ןמה;א א ל הו ) ל;  עד שנה ל״ת לראג׳^ ומלך רל״ה) י

̂י היה כתב א' ת <לס ם דג ק ש0  אחר ̂ס מ הוא רצ״ח ד׳״א ר
 התלמוד ך״דלגחלתומזלימוחתמזות 3פת ליילר/^^יט^י^ייל?יא

^ ״י^יאל.א ^ , ̂ד י יל י ̂ו בשכת ; הויר״ס וכ  לחורבןקס תי
 לידח : רמ״ד ד׳׳א היינו א׳ קס׳/ז ד׳ יוחסין f סע ייל^^ ילא עלמא

 ונכבדים רטס דברים אלו ז״ל ע״א דמ״ו בש״ק • קילוהא 1ניזמ
הרמב׳׳ס של בנו בן דוד רטנו הגדול סרג אל כתבו ברצלוני מחכמי

ד׳א



m י הדורות סדר י הדורות סדר»
 נסודאקז דבי איזה אצלו צאצא לרו^עסאס מיו לדלוא ל׳אזימ״ה

 ילל הבעיס הנער מלידת המעשה להס וישלה בניהס את וישא
 חה ולעי ני׳ קצת נמאה כל וגתוף נכא אשר והגכואות שעשועים

 לנכרי זה רז שיגלה מי לכל והחרים שקלל היה דוד רכי הרג שנראה
 הים פאשר גו שיש גמה סוד ולשמור יכוה שלא חגחלתו לזהר וראוי
 גדולתו ותפארת יהדותו וגודל קתירותו רוג אל מוסף הכמה קללת

 אותו של גניו מגני קדושים מזרע לאומים ומצווה נגיד היה וכאשר
 איים ולתורתו יהללוהו מעשיו בשערים אשר צדק המורה הרג הצדיק

 סכנה ההם עכייניס כ-קצת שיש לפי ‘ לגלות שאסר והטעם יחלו
 היה המעשה שזה שתדע וראוי * ע״כ יעה השתיקה ובקצתם הרבה

 שני בית לחורבן (ת״ך ת״ה וכמו רמ״ה ד״א כמו בשנת כי בקיצור
 יעלהד״א לחורבן ת״ה כי מכווין החשבון (אין לחורבן כתוב) כ״ת

 לאש̂ה רחל לו והי״ וקדוש גדול חסיד כנחם רבי היה וק״ל) רל׳״ג
 ( לקולם ונעתר להש״י ויתפלנו עקרה ותהי חםידה היא גס

 1שהיה השחר כעלות בשבת ב̂ה א״) (גיוס להריונה ז׳ ובחודש
 הנזכר בשנה לשמיטה ששי ^״ה ביום מזרח לצד ומאזנים צדק

 ה10ול| פלחו׳ לדבר התחיל שנולד ותכף נחמן ויקראהו הנער זה
 י״ב^ג^ם בן ומת כרעם דמן קטופא נחמן קראו והעילס מרכבה

ע״מוצ״ל אולי נקבר חטופה יוחנן עא״י ראיתי ואני (
שפלןו או כרעם דמן וקרוג קטופה גחמן ^(וג ^מ  לשנים ברע
 היה ומיד פמממלד גר נחמ^ןן^: נבואת ז״ל כתב נון אות ריש

 שנת (גירושליס הלוי אותג%חברהם חיבור • מיד ומת מתנבא
עכ״ל) הנגיד שמואל ר׳ פי״ א*) דמ׳״ו ש״ק רע׳י׳ו ה״א

 נכתבו ההם והדברים הישועה ועל1ג^ }פבו^ התנבא ימיו דגסוף
^ סתומים <הס רו ת ם  ארמי בבלי ירושלמי לשונות בהרבה̂ 88נ

^ חעזרביס צהגרי ח כ  המסרשי׳ ונלאו וחידה במליצה מאד עמוקים ו
&ה קטן חלק להבין  אלפןם ה׳ שבשנת אומר המפרש אגרהס רגי מה
̂״ט « הלתה רכ ב ח  לארז ישראל כשנכנסו היס כאשר לדגים דלי ן3מ
המפלש וזה ־ לירושלים הגולה עם וכן יהושע בימי
ח שנשאל אמר ^ ^ לו ח  וסתרי אלצפן משאל לו והשיבו הפלאות ב

 ואומר עמדי כמוס הוא הלא לו והשיבו חלי«ה3 שאל בבחרותו ם4
 עבריה.כתובים געיר התחתון בגליל א׳ בח#ה נמצאו אלו מנבואות
 מזמן עניינים הרבה וע׳׳ש עופרח כלי̂ 3 ובלויס ישנים נגויליס
 קטופה נחמן הנער מנבואות הכותגיחי^ידהעתק (ואני הגאולה

 דוד ר׳ הרב החסיד הזהרת חכח זה ורי
 תתל״ת ג״א ע״'צ רמ״׳ט ד״׳א הבית

יוסי ר׳ ר״סלג״עבימי ד״א היא טרות

 ב׳ פה להעתיקו רציתי ולא
 (לדעיזר״ t הנ״ל

 תתי נחתם בבלי מלמוד
 (ע״ ך״ג שכת הנ׳״ל
 החשכה חתימת משנת

 דחתימת לראב״׳ד (היינו
 בין יהיה תתקע״״ח ג״יא היה

היה רס״״ה ד״א כתג ע״׳ב דק׳״ס

 נמצא אשי רב חות אחר שנים
 החאג״ד מקבלת שנה שי/׳ח למוד

אכןלרש״ג * ^אאתקמ״ח;
שנים(וביוחסין3^מהרפ״׳

 מ״ה ש׳״י נהתלמוד(ז׳*ל8חתי<ן
 ד״ארס״ה הגמרא .סיימו

 ומשנכתוג שכחתוס ■עד ^
 שנה ופ׳ ש״ק ^}■גתג

וצ״ל ‘ ׳׳אקכ״ז1^ז אשי

 רב בר ומר חריחר לםvע יסוד בשם ב׳
 1הג לחבר משהתחילו היה שנה ושמצים
̂ו הגמרא חתימות עד המשנה  שנים שי
 ,״ , ט״סכירב * לכתוב אשי רב שהתחיל

 רב ‘ רל״י ממ'(ע*ל רביכא : שכה לע* קרוג הוי אשי רב משחת
 רס׳'ג(בסיון ומת ג״ש ומלך ר״ס ד״א ראש נעשה יהודה בר סמא רב

 רבאחאיגר * ״3 קי׳יז יוחסין רשב״ג • הוה דבבא דדינא ואמרין
̂א ר״י נעשה ־ הונא רב ̂׳ה אדר ד״ א' וחת שנים ג׳ רס^ג ד  רס

 ואית לתומי ב1 מת דא שתא ובניסין ג׳ דקי״ז יוחסין (צנרש״ג
 רס״ה) ד׳*א הוא לשטרות (ר״ל תת^ז ושנת רחומאי רב דמחלפין

 גר ע״ג דק*ס ובווחסין אבא גר (ובש׳״ק יהודה בר שמואל רג שכב
 מן ״3 ק״ס וביוחסין5אומצא;׳ בר רצינא מת ובאדר פומל דחן )רנא

 אחאי רבי א׳ א|(לס״יז לל׳יי נז׳יה (כתב רס״׳ה בשנת הכל )אוחצא
 ומתרע״ה ?מושכה ומלך ר״ע ד״א כמו בסורא עיכא ורב בפות׳ ג״ה

 ש״ו ומת רביכא.השני ואחריו רע״ת וחת אבא בר שמואל רב ואחריו
 ולא אלו של תלמידיהם היו ואחריהם ר״י בסירא עינא ר־ג היה ואז

 ורדיפתם פרס מלכי שנאת בעבור בטלו הישיבות כי ימותיהם הוזכרו'
 pה רב שהגיע עד ר״י עליהם להקים יוכלו לא והתלחידיס שנה ל

ד •* ותלמידיהם) מהזקנים ל3םק מאיסקייא  גלותא ריש הונא 3'
א חן .מלך  ל׳א ע״ל התלמוד (חתימות * ז רס ומת ג״ש רס׳׳ה ̂ד
 רס״ג) ע״ל מת יגא או אבא גר או יהודא בר שמואל (רב : ר״א
 מלך אגוה ר3.,€9דה־ בריה אחאי רב . ע״ש אומצא בר רבינא ומת
 ומר דפמיזנא ^ ר 1שמ זעפא והוה בי״כ וחת לש לס״ז ד״א

א ** לש ר״ע מן מלכן קימא בני ןוטרא ל עיר ר^^קקתה (

 גדותיו על עלה והים הרעש מפני עה3וט קאפרניצא במדינא גדולה
 נתגדל רע״א (ר׳׳א : ח״ב צ״ד * מספר באין רבים ער׳יס והציף
 וביוסף • ושנ״ג לאשע״ד (ע״ל מחמד ונולד ישמעאלים אומות
מ ל״ש ומלך רע״ד ד״א ר״י נעשה  רב : רפס״׳ז ע״ל התום י3(

 (וגס״ שנה ל׳א מלך ולראל׳ד פומ׳3 רע״ט ד״א ר״׳י היה סימונא
 (תמי״ עכ׳״ל סברא סוף סיחונא ורב גדא רב ש״׳ב ע׳ כריתות

 'רס״ג (ע״ל רע״ט בסורא היה רגעיכא : גדא לרב שלאהזבירו
 שכת בא״י סנהדרי* ראש כעשה דוד מזרע זוטרא מר ן3 זוטרא (מר
 ק״ן חשנו2שנותיהפן|ן^ נודע שלא דורות ששה ואחריו רפ״״ד ד׳א

 נאבד דהוי«^^^־יאז מכוון אין ( לבריאה ת״ן ד׳״א עד שנים
שנשתלשל בל^עהוא מיד

______ ^______________________
 ע״י נאכלת ממנה רב וחלק אבנים &י ונעשה ^העיר^לדלה

 הישיבות בטלו סימונא רב מות אתרי : 3צ״דק״ * השמים מן .
 עד שנה נ׳ כמו וגזירותיהם רס״׳ג) (ע׳״ל פרס מלכי שנאת מפני

 (יוחסין גאון שרירא ורב החשבון) לכוון תוכל אס (ראה שמ״ט
 ולא סימונא רבי אחר ר״״י שהיה מרוב אי3ר רב הזכיר ב׳) דקי״ז
 סבוראי רבנן הנהו ואקרו ג׳ דקי״ד יוחסין ג‘ רש ע״ת (שנותיו הזכיד

 חתום מבי יוסף ורב ה3ור כגוןרתומי פרשוהו קא תלי דהוי מה וכל
 י3י3בס עיר חתום ובי כו׳ וצקלג ממדה״י גע בהמגיא דאמרי׳

 היוצא דא׳״ר )א' מ״ג ד׳ ( בסנהדרין למפרש מרוב רבתי ורב נהרדעא
 רכ אמר כו׳ דעתיה שתערוף גדי לבנה קורט אותו משקין ליהרג
 (ובגמרא תנוכו״ שנאחר משוס צבור משל מסמברא רוב דחן רגאי
 נהרדעאי ישיבות בסביב רבאיהיתה רב של עירו רוג וגס אינו) שלנו

 ר״צ (ד״א : שניהטובא) ואורך הוה גאון רבאי דרב רבנן ואחרי
 ש״ה ש״ד (ד״א • ק״ב צ׳״ד *' י* פעס באנטוני החרץ רעשה

 איעליא מדינות בכל ועצומים גדולים וגעשיס רעשים היו ש׳״ז ש״ו
עתההיא 3 ק׳ צ׳״ד  עם וחתו עולם בכל כמעט כליה של רעב היה ̂ו
 רעש היה ש״ך (שם)(ד״א מתים ובשר שקצים ותעלו יסכר לא רב

 בכל מאד כבוד דבר היה ההיא בעת גס ימיס י׳ בקיסטנטינו גדול
 (ד״׳א ז ח״׳ב צ׳״ד * מיושביה שמחה נעשו רבים ומק־חות הארץ
 תמימה שנה הארץ על השמש זרח לא יושטינוס קיסר בימי שכ״ד
 קיסר בימי של״ז (ד״א : ג״ דקת״ד יוחסין מעטים ימים כ״א

 : ק״ב צ״ד ה׳ פעם באכטוכי האיז רעשה בקוסטכטינא טיברס
 גדולי כל וכפלו באנטוכי׳ ו׳ כעס הארץ ורעשה געשה שמ״ד א (ד

;ק״ג צ״ד * תניס למעון והיתה אלף מ״ס יותר ברעש וחתו הבניינים

לרש׳ג הגאונים סדר
 ד״אשמ״ט הוא לשטרות פתק״א בפוח׳ לראש היה מאישקא חנן רב

 והוא עיכא) ורב אחאי רב של מתלמידיו קיבל א׳ מ״ו ש״ק (כתב
 של ג* לדור חשבו והראב״ד שע״ג עד כ״דשלס ומלך הגאונים ראש

סנוראי  וצ׳׳ל הוא ט״ס מלך ת״ש משנת ב׳ דקי״ז וביוחסין ( רבנ̂ן
 ‘ הגדול המקדש ונפל בל׳ע גדול רעש היה שמ״ט (ד״א : התק״א

̂אה עם הקיסר יוליאוס ̂מצות בירושלים היהודים שעשו  רגסזבמס הו
 יהומסרגיס ונשרפו שבבכין הברזלים וכקכוכל גחל אש בא שלאחריו

 כל ובנה אחרים יהודים מקוסטכטינו שלח גלנטי והקיסר קץ אין
 עיפוש ואויר השמים ברוק היה ש״ן (ל״א : ׳3 דק״ט ש״ק ההרוס
 מיתה ומת ארצה ככל חעטש האדם היה וכאשר בנ״ע נמעט וארס

 צ״ד * שנ״גתחלתחניןהישמעאליס (ד״א • ח״ב צ״ד • חטופה
ב  נוראות השמים אותות ש״סנראו ד״א • ושע״ד רע״א ע״ל : ̂י
 צ̂*ד • ומגפה ורעב ומערב מזרח בארצות רב והרג מלחמות והיו

 • ש״ס ד״א כמו חנן מר׳ קבל גאון יצחק רב ת״ך ד״א ק״ב(ע״ל
 רש׳יג (כתב שע׳׳ג ד״א בפומבדיתא סורגו דיחי דרב בריה מרי רב

 נקרא היום עד שבור בפריז נודע מדרשו ובית זקנינו ל קי״ז מחסין
 1חר רב : מרי רב * מלך ובימיו • שנותיו הזכיר ולא מרי רב גי
 :שע״ג הואד״א ) לשערות (ר״ל גסורא(שנתהתקנ״ה הונא רב בר
 סורגו מרי רב אחרי בנהרדעא מלך גיהורא י3 חן חיננא רב מר

̂י׳א שנת  שמלכות המזלות בקכמות הרוקלוסראה (קיסר .־ שע״ד ד
 אשר היהודים כל להמית וצוה הנימולים לעס נכנעת תהיה רומי

 אל מגיעים שהדברים ידע ולא צרפת ח^ עשה ופן להמיר ימאנו
 ישמעאלים אמונת ( : ח״ד צ׳ל • נימולים הס שגס ההגרייס
 י סע׳יב ז דקי יוחסין ג רש שע׳׳ד שהוא לחורק תקח״ה התחילה

 מחמי נולד רע״א ד״א כתג ב׳ ובדע׳׳ו • א׳ ןךל״ן /j;ד״ת ש׳*ק
 ל ל זה אתר שניתזה ז רל סדר (ולפי ישמעאלים אומות ונתגדל
 ע״לשנ״ג p׳׳u לחורבן תקל״ג כתב א׳ ק״ז ונדף ̂ שם דו״ק דסי׳א

Y■ורע׳ ־



m מז^ הדורות סדרהדורות סדר

מלגזג גימי
על

^טעטתיו של'שחעאליסהתתיל מלךוכטאיס מחמד • דע״ד  לטעי̂ן
 ואמרי ג קע דקי׳״, יוחסין רש״ו. וכתג * ודאב״ר רש׳/ הזה ;;מן
 ת • יצחק) ומר פומ׳3 קנא 3ור חיננאי 3ר • אז סורא3 דהוי
 ן3 עומר • צ ש ד״א לשנת 3י3ס מרי 3ר אתר פוח׳3 גאון ׳קנא

W על ית3ה נות3ל ויצו נוצרים מין ירושלים לכד מחמד של נכד יןטף 
 • אחוזה ושדה הכנסה המקדש אל ויתן ׳3'";תלושנתשצ׳׳ן(עש״קדק״ט

 פרוז3 והיה ת״ך ד״א לשנת 3י3ס כפות׳ ר״י היה גאון יצחק 3ר
 לקראתו יצחק 3ר ויצא פרס מלך את ישמעאל ש3כ <אשר

|^ < ל ע לן ת חנל יצחק מי א׳ p״p71 א׳ דל"( p״t (נמב ו4ן|
n • «ייי ir ̂לי ה״לר י U י
ה גערה צרה ש א ל ה י ו ג  ש
ראנ״ד נ״ל f ת שנת
_ ונ3ז צורת כקותמו דוד חותמיסנית אשר ועל ידו

 ויקתץ המלוכה זרע את להכרית ו3ל3 ועלה דעה חסר א׳ מלך עמד
 וכל וחתניהם יהס3קרו את ויאסור ויהרגם דודככל־חלכומ כל:זרע3

 עליהם פיגוליהם מרק לשפוך ויצו ויענם כלאים כית3 מודעיהם
והרותיה׳ לרעש עולליהם על ןו;ןןר נ^לעס שולי י33 ולטנפם לטמאם

 אשר נחוריהס מאנשי א׳ כלה נותרה ל׳ד זרע על ה׳ חמלת3ו לכקע
 עומד והנה המלך ויחלום • הריק לה היות אחר כלולתה נימי כהרג
 לו לא כי וידע למאמ 3ועו למראה נחמד עץ כל ונו ניתן נגינת
 לחקור נקעו אחר 3ויש קנאתו נחמת פרים.לארז וישליך ההיא הגינה

 לאחר ומעניף מפריח שורש מלהשאיר לעקרו שירש נותרה אס עוד
 לשחת הגרזן וירם חהארק צומח ענף כעין ונו א' שורש וימצא זמן

 רואי ועוג עיניס יכה עם אדמוני והוא עומד לעומתו א׳ ןקן והנה
 מידו הגרזן ויחטף ומרה גדולה זעקה ויזעק גדול גערה נו ויגער

 ויפול למות נפשו 3והקר וזקנו פניו על דמו וישפך נמצחו ויתקעהו
 לפניך תחינתי נא תכול אדוני ני ויאמר לו ויתחנן וינך ארצה פניו על

נאתה כי וחטאתי עוני היה ומה לך עשיתי מה כי השחתני לנלתי
׳י' ויאמר הזקן ויענהו לאג-דני עלי
לתת ו.ס ממנו אכלת לא למה ראית נחמד פרי אס להשחיתו לגני

לא לי̂י עזמאכל"א^״ ואס לכליר
ך אחר לעונל שנחת אלא ופירוה וצמחים ופרחים ועיתים ענפים

ם. י י א״״י צי״״ ש רי א י
^ ש;יס כמה וגדלתי והשקתי  i ש׳ר א נ הגן מכל ל נשאר ו
 עד ולגדלו להשקותה נחמתי זאת ותהי ממנו הקנה יש אולי ואמרתי

 להשחיתו גס גרזנך ותרם מנטיעותיו גני נל ול:דשאת ענייו עלות
 צדק כי תאמר לנך ונגונה משריש שורש ש״ס לגני השאיר לנליזי

 ח כ תוענותיך מתגמוני זה ומעט פלילי עון זה־ הלא נעיניך אתה •
 המנך ויוסף • השמיס מתחת זכרך ולמהות החיים מארז להסיהך

 הסכלת אמני ני ויאמר לו ויתחנן ארצה דגליו על ויפול לפניו וינך
 ועתה ירך על ספקתי הודעי ואחרי נחמתי ̂,ובי אחרי ועתה עשה
 להשקות נאמת עלי ערבתי כי תמיתני ואל נעיניך נפשי נא היהר
 לרגעים ולפקוד.אותה ־ מזומנים לעיתים הים ר\ה הצמח

 כל מנצריו ואטע אדיד כארז קועריס עשותו עד ולילה יום ולשתרו
 נאשר לי כפר עשיתי ואשר ־ היה כאשר שונו עד גנך ערוגת
 ותתפעם לו ויצר נמשכנו צף דמו וימצא משנתו המלך ויק׳ן • ש;יחי
 להם ויספר ואשפיו חכמיו לנל ויקרא וישנס הנוקר אור עד רוחו
 ויאמר ממשרתיו אחד ויען • להשיג מענה מצאו לא כי ויחרישו צרתו
 למלכים הין מלכותם וזרע היהודים חכמי כי ידעת הלא המלך אדוני

 חוקם די להם מזמנים שקדחוך והמלכים המלכות צרכי כל נגלוהס
וכל• חידות נרי7 להם ויגידו יפתרו למען גיומו מס דנר ומתנותס

 נחמה ולהרגם לאנדס יעצת ואתה וקלומותיהס לילה וסעיפי חכמה
 ישר אס ועתה משמרותם ננית נזיקיס מעונים כלאם ננית נכלאים
 לעמוד מנין א׳ זקן נכלא הנהונים תחכמוניהס מיתר לחפש נעיני׳ך
* מענה נהם תמצא נפיואפשר מה ולשמוע חלומך לו לספר לפניך
 נגדי לו ולשנות מתהכמוניהס אליו לתדא ויצו המלך בעיני וייטג
 ונהם חכמיו מעיני ונתעלמה לו נצרכה שאלה כי לפניו ולעמוד כלאו
 כדגרי אליהם ואמר המלך ענד ליהוינא אניס לא רז וכל חכמה פלילי
 מנהורי א׳ לו מתחתן היה אשר הוא החכמה מישישי אחד ויען המלך

 המלך לפני אעמוד אני ויאמר חתונתו דחי ונהרג לנ״ד החלפות
 לדנר למהר לך המוכלאיסמה ריעיו לו ויאמרו כללנו את אוטד.לו .

 המלך חלוס חלוס להם ויאמר ה3 שתנחן השאלה את ידעת לא כי הזה
 ויאמרו רעיו ויכירהו וכתהנו־ידעתי כן ראיתי אני גס הוא שראה וכמו

 תנוש ולא המלך לפני לדנר וחסד לךחן וימשך געזרתך יהי׳ אלהיך ה׳ לו
 נגדי ושנה קתותחלנף נגדים לך הגה וסיך רחץ ייליצר לי ייאייי
גגד ישנה ולא יעשה שלא הזקן נשנע אז היא מלך מצות כי כלאך

 נראה אנלו ומראה המלך לפני זידנר וילך המלך לפני עמדו עד כלאו
 אותו רואה עין וכל עולה וצחנתו הנשכך המרק זוהחא וריק עליו
 לפתור חלוס לשמוע התדע אותו אין יפיהר חלמתי חלוס ויאמר נוכה
 המלך אדוני לי כא סכר פתרונים לאלהיס הלא לו ויאמר • אותו

 ־ לקפרהו תדע אס המלך לן ויאמך אני לך אספרנו רוצה אתה אס או
 אס ויאמר המלך ויתמה הזכירהו ממנו שכח אשר וכל לו ויספרהו

 כי פתרהו עיזה אמנס • דברת אשר מכל ולהשמאיל להמין יש
 אדוני לו ואחר * דמעות תזלנה ועיניו לפיזרהו ויחל * לך מופת
 וקטנים גדולי׳ נו אשר והאילנות נ״ד משפחת ראית אשר ה<.ן המלך

 למראה נחמד הס אשר והסירות ועוללים ונחוריס זקניס נניו הס
 עושי מדע ומניני נכל'חכמה המשכילים החכמים הס מאכל וטוג
 כל ממנו להכרית הגן על נחמתך עומדת ואשר צדק ופועלי ^זסד

 והרוהיהסלדקע אותם להרוג גזרת אשר הוא יהד ועלים
 אס לראות הגן ונחפשך ואנדון והרג 3חר נמכת לרטש גהס

 הארז מעם מצמיח א׳ שורש לך ותמצא לעקרהו מצמיח ורש1
 נודע מקרוג קטן הריון הרה א׳ אשה 7״3ל נשארת כי זוא

 גרזנך הרימות ואשר שורש נחלום ראית אשר וזה ^זרע)
 זרע לכלות עליהם לחפש דעתך על עלה הוא ^קרהו

ישראל מלך דוד הוא וזעק עליך גועה המלוכ^^זקן
ה1המאצנ^ ואשר תי רגו ^ ^)ן ^ טז פ  אדיר ארז צמח יהיה עד !
ההריון לשמור והלאה הזה והכרות תחדש אשר הוא
ס ויענהו • קרוניהס כל עם מלק^נ  פתרתי אמת * ידעתי ה

הכשאר נמצא אס וחפש חקור ועתה  עמה ואעשה מזרעו הרע א
ה ועל לטונה עיני ואשים חסד כ ^ו > |# ע ר  כל את ואמלא הז
ה יחי כל ולנשא לגדל ערכתי אשר ^ו ה ^ ע מי  וי^מעהזקן * היו
ך וישא להתאפק יוכל ולא האלה הדנריס את » ט  אדוני ויאתר * קו

 ומצית ההרעלה כוס ששיתי הוא אס המלך
 י שמחתו ונימי נקוריהס ממנחר א׳ בחור
 מ אני ונאסרתי * נתוכס ויאנק חד בית
 <לא חדשים• כמה זה עגונה אלמנה בתי
 ואמר לביתיך לך צמלך ויאחר • לא אס
 צויתי והנה עמך המוכלאים חבירוך וכל

 מידוו׳ טבעתו המלך ויסר עליכם אשיס
 ח3 אל הזקן וילך האסורים כל ויתירו

ישא כל וישמחו לה׳ ויודה וישמח לנתו

 עס בתי כללתי ה
 כל את להשמיד

 ותשאר ויודעיהס ?ס
 הריון לה היה אס

 היום פתחתיו הנה
 ועיני יד עכותיכס :לתי
 האלה הדברים כל על לו
 הריון ה׳ נתן כי לו ויגידו

המלך אל הזקן וישב

ןתך

 בחצר לשכה לפכות ^הו111לסר'ם ויקרא הוא גס וישחת לו ויגיד
&»1ומצעיי תשמישה כל ולהרה המלך בית  ויכינו אליו הנערה ול
̂ל וקרוביה דול4כמד,3 המלך כמצות הכל לה את דנר

»^4מו מעתה לה להמציא משרתיו  יעדרו לא והחורף הקץ תות1^
מן ימיה וימלאו המלך כיד ^ ג די ל  שס על נסתנאי שמו ותקרא ל
 לישראל־ שמחה וההיא ״ בחלום הרס למלך הנראה בסתן הנקרא הגן

 ויזכר לדוד פליטה אלהיס השאיר על והרחוקמן הקרובים ויתנשרו
%ןרעו לבלתי וחסדיו רחמיו  תשוב אל אלהיס ה׳ את ויהללו הכו

 ויגמל בסתנאי ויגדל פניוכו׳ השיג ולא 7̂ לחסדי זכרה משיחך פני
 ויתאר למלך ויוגד ותבונה וחכמה הלכה תלמוד ומשנה תורה דלחד

 אשר החסד מהוד חסדו אלהיס לו וימשך להביאו־^יו ויצו לראותו
 ויעמד הלז הנער על חכמיו וכל המלך ר&וה לפניו ויעמד לדוד
 ותנא רגל הסיע ולא ראשו נענע ולא ערב מ<^.^עת המלך לפני
 ותשכקו(נ״ל אותו ותך הרימון כפלה והיא ע^י^קתו ותעמוד זנוב
 זה מה ויאמר המלך לנכי דחו ויטיף הבריחו ופנשכהו),ולא צ״ל
 אוכלת הזבוב והנה וירא המלך אדוניי תראה אשר ויאמר לך היה

 מוסר וישינהו פניך מעל הנרכת לא למה לו,המלך ויאמר נרקתו
 לעמוד ותויבס מלכותינו מנתר הורדנו מעת ירשנדמאגותינוכי זה

 הדבר וייטב בכניהס יד להרים ולא לצחוק ולא לדבר מלדלא בהיכלי
 במרכבת להרכיבו המלך ויצו הוא שכל איש כי ומיע המלך בעיני

ד לו ולתת המשנה י כ ^  לאיש יעשה ככה לפניו •ויקראו המלך מ
 שמתת ותרנ וחכמתו שכלו את המלך נירידע ישראל גליות ראש

 מתחת למנות המלך ויצוהו לדוד פליטה ס1אלה י השאיר ישראל,כי
 ראשי חכמיו את ולנהג המלכות צרכי בכל ולהתעסץ:הוא שופטים ידו

 להיות כהרדעא׳ופומבדיתא ושמאל הצ^סוריא שלימין ישיטה^א׳
 ישראל בכל הזה המנהג וימשך ישראל בול1 בכל ברשותו שופעיס־

 שידינו ודיינים שופטים והס ישמעאל מלך ׳עמוד עד • הרנה זמן
 עד נכסקו לא גליות ראשי אך ישראל וא״צ-לדייני • הגויס לכל

 בחותחיהס חתום זנוב גליות ראשי של חותם כל3 יש לכן * עתה
 רקתו על הזבוב שהיה המלך לפט להנשיאנסתנאי שהיה מעשה ע״ש
נשאו ואשר המלך גדלו אשר בסתנאי גדולת ויתר ״p ידו הריס ולא
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m הדורות סדרהדורות סדר ^

 ל^כיר וראינו חד לבית זכרונות נספר כהוגה והסגני׳ השרים כל על
 עלי והוא ישמעאל המלך עליו עגר א׳ פעס לראיה מגדולתו מעע

 נה והיו שס גסתנאי אשר (לעיר הרגה שרים ועמו אגיעאלג גן
 הקודש וכתגי הישר גהפר לקראתו גסתנאי ויצא )יהודים אלף ל

 והקגיל מאד למאד מישראל קהל עמו והי׳ גידו המקודשי׳ ושמות
 לגרכו ממנו וגקש גדולה שמתה גו ושמח ישמעאל מלך עלי פניו

 אס עלי ושאל מהשלל נאים גגדים לסתנאי עלי ונתן עליו ולהתפלל
 גילו גת מצא לא כי עדין נשוי היה לא כי והשיג גנים לו היה

 ס״מ3 (ס״ה נתן לפיכך שנה ל״ה גן גסתנאי היה כי עליו ויתמה ־
 גתולה הנערה והיתה לאשה זארה מלך גת לו • ) עולם ארתות

 עלי וא״ל ממנו שקגלה עד עליו עלי ונשגע לקחת רצה ולא יפ׳׳ת
 יל' פלגשים לו לקת אניך דוד והלא כמוך לאדם זאת היא נאה
̂  יפ״ת הש״י התיר לא גסתנאי לו ויאתר וקדושין נתוגה גלא

 וג וקדושין כתוגה צריכה גשעתמלקמה שלא אגל מלחמה גשעת
א«^ה אותה ולקח אלה כל לה לעשות גידך הרשות לו ויאמר  גסתנ

ג1ונ געיניו חן ומצא וקדושין כתוגה לה ועשה שהטבילה אחר  1ן
 ואמ«^הס הנשיאים בניו עליהם עמדו מותו ואחר בנים ממנה

 ועלת^סיהס שפט^אתה גני כי אבינו גנחלת עמנו חלק לכס אין
| ופסקו בפניו קיבוץ להם נעשה מריבה |^ ו ת |^ס8כ ^מכקל  ^ן
^גיו גיחוסס גרעון ולא אביהם ^ ^ פ ע א  מצויה ^מ^^מובה1ו
 כמו ותכס שיא וכ״צז זנות בעילק^ן^^ עושה אדם דאין דקיי״ל

ש נס׳ כתוב זה וכל גסתנאי י ו ^ ^  נקודות ברמזים חידות גהס ג
מצאתי ע"כ ודור דור גכל ידם ותלכותנ^מיך מעלות מכריזיןעל

 נך ואח״נ קטן בס׳
 'א דקס״ח וגיוחסין

 פומגדיתא והוא
 רבא מר י גא״י
 א׳ ודס״ח דל״ו

 נתגרש' ש״ע)
 כשמעתיה לאשה

 דכתבעלחומרתיהמש
 מ רב הנקרא נתב א׳

 תמ״ט מת שישנא
 עד שנים י״ט ה״ל משנת

 בוסתנאי רב • (צ׳/־)
 (ע״נד״אה״רמ״ש

 י< רב מר בן הונאמרי
 חלף שנת ) מתסיא

 ממישן חייא ור' א׳
 ר״ייהודה־ ואחריו יל*ס ל׳׳א
 א' ס״ת ש״ק כתב מרי) גר

 ה שחר דע * ת״מ ד״א קבלו
 ה רג עד מנשה ומר שכיס ק׳ רש״ג
 הגאוני חשבון כל והלאה תמ״ת ד״א שמן
בסו ר״י היה פקוד מנהר גאון חכיכא רב

̂ס' ....  בסופו סע׳׳ז ועיי׳ עולס אורחת '
 יוגד עיר • אחר באופן העכין לקמן :יקי

 גגל במדינת גולה ראש השיא גסהנאי ד
 (וש״קכתג ת״ל ד״א לשכת סגיג בפימ׳ "י

 ד״א כמו יצחק מרב קבלו גסורא ר״י סוגא
 לאלתר גט לתת • תקנו ובימיו !קי״חרע״א

 ששנא (רב גסורא בימיו ״ זביד דוג
 דקס״א יוחסין ובש״ק שם) * תחליפא גר יא

 ר׳ א׳ דצ״ו וש״ק תמ״ב ד״א ונפטר ׳
 גסורא מלך חלפתא גר משרשיא ^ננא
* הנ״ל ששנא רב הוא ולדעתי ;״־ט
 ת״מ ד״א לשנת סגיג נפות' לר״י היה

 רג מר • גוסאי א׳ דקס״א וגיותסין
 (וגיוחסיןקס״אא׳גמתא <״יגפומ׳

ה ,קי״ת יוחסין שס וכתג .ת̂מ
̂ןא  ע״ל נטוראי גר רגה '

S שמואל ר׳ ואחריר יוסף 
בפומ״ חנינא ור׳ מחסיא

 השג הלוי מנשה רג עד
 גכתג שכיס ק' ג״ל ו

• פקפוק גלי ;מגיס
ה'שנים מרי ר״ס

M

ס ראשון ר״ה ולראג״ד תנ״ג עד תח״ח יון הגאוכי  ליוחסין ^*י
 הלוי ר׳הילאי ואחריו ר״ת הוחגדיתא מראשי ראשון דור א׳ •לקס״א
 דל״ו וש״ק * גאון שמואל ר׳ ואחריו פקוד מנהר יעקב ר׳ ואחייו

 רגגהילאיהלוי * ר״י ואחריו תע״ה ד״א ומת גפומ׳ ר״י גאון ר״ת
 יוחסין מתסיא גממא ( גסורא ר״י ח׳ קי״ח יוחסין רש״ג מנירש
 ד״א * מנ״ג ד״א מלך הרי תע״א עד שניס י״ח ומלך א׳) קס״א
 הייא ר״ ״ ^ת״ג3 גיוס הככביס שנראו השמש לקוי היה הנ״ו

̂׳׳ס לשנ»?״א סביב הונא רב אחר בפולז׳ ר״י מיוישן  רבינא ״ ת
אתר סע״א שנוהיהס הזכיר לא ורש״ג ר״ח אחר מלך•
^ז ר3 רגה והוא ינוקא מר ממישן ר״ח א ר טו  וכ״כ מע״ט ד״א נ

 מזכירו וצ׳׳ד ג^־מרכחמי׳ נטוראי ר׳ אה זכרו ולא א׳ דקס״א יוחסין
 שלמה ר׳ : עי׳לל^אתמ״ח * הטעות לתלות מהם באיזה ידעתי לא

 ד״אתס״אכמכר היה סמ שניתיכו פסה אחר של ג׳ שבת יוצר שיש־
סנינ ״ גכייטהנ״צ מ׳  רבנטוראיגאוןגרמררג^נמיאמלךגפו

 ומלך כו׳ נטוראני מל^יג רביא אחר יוחסין ונהג ת״ע ל״א לשכת
i תמ'*^^עת ד״א הוא א"כ לשכירות ר^נ ( אלף שנת ' i ע ה מלך 
̂"*ל מלך הונא חר כתב הוא גס  וידיע )3ך״ ל^גיאלף ו

ף בדגייי מחתן דהוה חתרה ירהא רב נמר קי ת א ^  על מרות מי
ן * א׳ קי׳׳ח יוחסין למתבתהון וערקו רבנן ה כ ה , ר  מנהר מ
ד תע״א א ד מן שנה י״ה בפות׳ לר״י היה סקוד ׳ ^  והראג״ד ^
מ?ו/יוקסין ^י מ״צ א ד כמו א' דס״ק וש״ק צגאוטס -׳3 דור קשמ

 פומ'5 לר״י היה גאון יהודה רג ־ גסורא ר״י שהיה נראה א׳ קי״ח
 סביב ת"צ)י ד״א כמו מחסיא בחתא א״ר״י וס״ק ע״ב דל״ו (וש״ק
 ע״ג בשר ס׳ פכ״ד תצ״ה עד שנה י״ח כמו ומלן ת״פ ד״א לשנת

 שלר׳אשי- חבירו אהימר (של בניו הנני גאון שמואל רב • גחלים
 k )א׳ קי״ח שם רש״ג הוי פומ׳ של ומישיבהינו ״ א' קס״א יוחסין

 ■\ הוה וגהדיה גפומ׳ הנ״ל גאון רבא של בנו בן והוא היה מרימר של
' שכיס בסוראי״ז ר״י נעשה היה גדול וחכם מחסיא דהתא הונא רב

: יוסן> רב נפטר ׳3 דל״ו יגש״ק קנ״ז עד יו׳צ ד״א משנת

^ר^וסף רב אחר כט״ג דקי״ח הודג^ן דהוי י
)2שמו רג מלך

ן5רע היה ת״ק ד״א גר
 תוך גדגר מתו תק״א ושנת תמימה שנה קוסטנטיכא :יר ,

 גדולות הלכות חגר קיירא שמעון ר׳ * ח״ג צ׳׳ד אלף ש׳ יר1 ,
 הראב׳/י כ״כ לגאון כסמוך שכתת״קולא הוא לשטרות אלףנ״ג שנת

 נחמן רג מר (גר ה״ג עשה גאון יהודה שר׳ כתג מהקדמתסמ״ג
 מגלקץ אלן פ׳ גמלדני כדאי׳ ב׳ דל״ו ש״ק (וכתב תקט״ו) ע״ל
 ד״א גדולות הלכות חמר הוא גס קיירא שמעון ור׳ כהור סגי והיה

מ דקה ה״ג המדפיס ובהקדמת א׳) קס״א יוחסין וכ״כ ״ תק״א  דנ
 למר רגנן ליה אקשי ברכות בהלכות גשאלתות שנמצא לפי הסמ״ג

 מרי י׳ג מ״מ עכ״ל המחבר הוא שאין נראה א״כ גאון יהודה רב
 וא׳ נחמן גר יהודה ר׳ א׳ היו גאונים יהודה רב ב׳ מצינו כי הסמ״ג

 ע׳^ גאון יהודה רב עוד ויש תקי״ט ד״א ע״ל צ״ד אוחנאי גר ר״י
̂י ט״ע יוסף לר' מייתסי׳ יש כתג ישיניס ובשפתי * ת׳'פ  ׳9 ורש
 • גדולות הלכות בעל גאון יהודא ר׳ יסד וכן סע״ב דל״ח הגזול לולב
 דל״ו זגש*ק תק״ז ד׳א פומ׳3 לראש היה מרי גר גאון שמואל רג

 וכווכתו הוא ט״ס תל׳ת חת אמימר מזרע שמואל ר׳ כתג ע״ג
 ממי שמואל ר׳ זה לפני שורות ג׳ הזכיר דכגר מרי גר שמואל על

 P15 אמימר מזרע דר״ש )ת״צ ע״ל (תקי״א נפער אמימר׳ של גניו
 אחא ר׳ * תת״ז מלך כי תקי״א חת אפשר מרי גר ור״ש תק״ק

}שנאת מפני לגאון נסמך ולא השאלתות תגר גדול חכם משבתא •) 
 ר״^ סמך מרי בר שמואל רג מת וכאשר שונאו היה דור שבאותו

 ע״ל;״א אחאג מן אה גו (וניתוהן • שמו אחא ר׳ של השמש את
 וכעס ר״ג וסמכו אחא ר׳ של 1ש^ היה נטורנאי רג מר : ך״א)

 לראג׳׳ד לראש שם כטורכאי רג והיה שם וחת לא״י חגגל והלך אחא ר׳
 קי״ח יוחסין רש״ג כתג תקכ״א) ומת ׳3 ש״קדל״ו (כתג שנה י׳*ג

 כעשה כהן אגרהס ר' * גגדד מן אמונה מר 3ר גן כהנא נטרוי
 3ור שמואל רה של שטתיהס כל רש״ג קשגון לפי אהרנטורנאי ראש

 3ר * תקמ״א ע״ל תק״ך עד שנה י״ג הס אברהם ורב נטורכאי
 יוחסין באגרש/ וכ"נ בסורא לראש נעשה פקוד מנהר יורי-,הכהן

 ד״א שנת )בכוח׳ א׳ קק״א וייחסין ( בקורא ר״י שהי׳ א׳ קי״ח
 ר׳ א׳ וגדס״ח תקכ״ג ד״א מת דל״ו ובש״ק שנים ח׳ ומלך מק״ח

 מלך אחא 3ר ״ ת״ק ד״א כמו חחסיא גמתא יהודה ור׳ גפוח׳ מרי
 גסורא כעשהר״י נחמן חררב גר יהודה רב מר • שנה חצי אחריו
 וחהלכוס פסוקות הלכות וחבר ומחצה שכיס ג׳ תקע״ו ד״א משנת
 ולא מפות׳ כחיי והוא סע״א דקי״ק יוחסין רש״ג כתב קבצס גדולות

 שלמה שקלה הוא אף • כוותיס גסורא בחכמה דמפליג חאן הוה
 תק״ך) (ע״ל ואחיו והוא היה עיניס ומאור להתס ומנייה נשיאה

 ונפטר א׳ דקס״א יוחסין כתב א׳ גפרק מתיבתא בתרתי גאונים היו
 ט״ס ג״כ אוחגאי רב ואחריו שם וכתב הוא ט״ס ודאי תקנ״ג ד״א

 ב״ דל״ו ובש״ק צ׳׳ד שמביא אוחנאי רב מר גר יהודה רב מר וחסר
 שקורס תהגאוניס קבלו תקנ״ז ד״א ומת מהסיא במתא ר״י יהודה ר'

 הלכות הבר זה b ועס נהור סגי היה מרי רב ת״ך ד״א כמו להם
 משרשיא גרב מרי רב ואחדו רעה לתרגוה א' תלמיד יצא וגימיו הרגה
 היוחסין ט נהור סגי היה מרי ר׳ גמ״ש ט״ס בוודאי תקח״ג ד״א כפטר
 וש״ק תקנ״ג שנפטר שכתג והיוחסין יהודה ר׳ על זה נהגו ורש״ג

 ומ׳׳ש * ומחצה ג״ש רק מלך לא כי ט״ס בשניהם תקנ״ז שמת לתג
 כתבו ורש/ רע״ג דקי״ח והיוחסין כו׳ א' תלמיד יצא מרי רג שבימי
 ולא ג״ד מזרע היו שריס גנו ושאול ענן יצא יהודא רג תר גיתי

 וחזק ג״ד עפ׳׳י תמרא זקן ונעשה לסמיכה השמים מן סייעוהו
 וגעגור ת״ח גתהלה היה זה ענן כתג 31Ŷ * עכ״ל ההראיס אמונת

 Y׳3 עפ״י חמרא ונעשה;קן לגאון נסמך לא ו3 שנמצא פ^ל שמץ
 * והזקס ענן באו עד החורבן מן שנתדלדלו הצדוקים שחיזק געגור

 נסורא ר״י הונא רג ׳מר גר הכהן אוחנאי רג מר גר יהודאי רג מר
 ת מר גר V גאון דוראי רג * תקכ׳^ עד ה״ש תקי״ט ד״א שכת

ר״י היה )תקט״ו ע״ל ( יהודה רג של אתיו )רש״ג כ״כ נחמן
נפות׳
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 משרשיאהיהלר״' 3ןר3חכניה 3ר * ג״ש תק״ך ד״א משנת פומ׳3
 ו*3 ( הלוי מרי 3ר מר • היה וגיחיו ז״ש תקכ״ג ד״א מן פומ'3
 לר״י היה )א׳ תקכ״ד ד״א וקס״א ׳3 דקי״ת יוחסין משרשיא 3ר

̂ז ד״א עד ומחצה שניס ג׳ נסירא  מת ׳3 דל״ו 3כת וכש״ק * תקכ
 ומתו היה לא כמוהו גדולה וצינה קור * ע״ס כוודאי תהמ״ג ד״א

 אורך3 פרסא ק׳ הצפוני יס המיס וקרשו ונהמה אדס אלפים כמה ^
 3ר תקכ״ג ד״א 3ח״ צ׳׳ד אחה ל׳ מקומות קצת3 הגליד ועונו /
 6שני י״ נסורא אחריו מלך פקוד מנהר רנא 3ר ר13 ר3 הלוי י3י3^

גאון ניני ר״ ישן נס׳ (ח״כ • תקל״ת עד זמתצה
₪^ןליסוכ״פ^ענגד8^ יסנר  זה אס ידעתי ולא חהרי״ל ^|

ישיניס הולו^י
הי״ח שמואל רנינו 3כת
 מ׳ 3ר הלויזמר מר הונא ר״ מייו מלו ניני 3ר ׳3

 ת3 גמגום קצת ויש ממטלטלי לכתונהונ״ח למגני פומ׳3 תקנו
 רב נר (וביוחסיןדקס״אא״רנמלכיא) רבמלפא * תקמ׳יד ע״ל
תק״י) ל (ע׳ שכיס ב׳ ומלך תק״ל ד״א שנת פומ׳3 ר״י נעשה אחא

זכאי ’ ׳ ■  על נפלוגתא זנינאי ן3 נשיא נטורנאי לרנ אחתיה כרש״גוהוא
 תרתי׳ן ואתכנסו שנין כמה הכי קמי נשיא דהוה אחונאי מר נר

 לג״ע חלכא רנ ואפשר לכטורכאי וענרוהו הנשיא זכאי עם מתינתא
 רנא רנ מר * זקננו מלך ונתריה • לחערגא אזל נטורנאי 3ור

 3(וכת שנים תשעה 3תקל" ד״א משנת בפומי ר״י דוראי דרנ נריה
 רג חלו ונתריה * האריך ולא שנונא ר3 מר מלד ונתריה רש״ג

 נסורא מרי 3ר נר הילאי רנ * מלך ונימיו כו׳) כהנא לנינאי
 הנינאגאון 3ר תק״ז) (ע״ל ט׳שניכועדתקמ״ו תקל׳׳ז ד״א בשנת
 ג׳ תקמ״א ד״א משנת נפוח׳ ר״י נעשה גאון אנרהס מר 3ר נר הכהן
 ״ א' קי״ת יוחסין רש״ג הונא 3ר מר נאתריה וקס נשיאה וענריה שטס

 ג״ש תהמ״ד ד״א משנת' פומ׳3’מלך הלוי יצחק נר הונא 3ר מר
 וב״ת לאשה כתונה למגניה תקנו ונימיו א׳ קי״ח יוחסין רש״ג וכתנ (

 3ר ומר הנ״ל הלוי ביני ר׳ 3כת 3ע״ ממטצטליןזשם אפילו מיתמי
 • ונימיומלך תקכ״ז) ע״ל זו תקנה ר״העשו עם פומ׳ גאוני מנשה

 עד תקמ׳ו ד״א משנת נסורא ^ש׳׳ג) מרדכי 3דר אינומאי(אחוהי
 נמיז׳ ר״י נעשה ) יוסף רג נרמר ( מנשה 3ר מר : שנים ח״ תקל׳ד

 jn מר נר צדק רנ ״ מלך ונימיו * שניס ח׳ תקמ״ח ד״א שנת
 ד״א מן ו״ש) (צ״ל וצ׳ז א׳ קי״ע יוחסין רס״ג ״ש3 נסירא אשי

 ומןכלו^י אנא נדמר ( הלוי ישעיה 3ר • (צ׳׳ד הקנ״דעדתק״ס
) קי״ח יוחסין לנגח־ סמוך הוי  תקנ^ ד״א משנת נפו״מ ר״י ל
 מ^ך מנשה 3ר אחר כתב א׳ ולח״י א׳ ודס״ח ב׳ דל״ו (ונש״ק נ״ש
 ונימיו* ברמראבא) שהיה זה ישעי׳ 3ר על כוונתו בוודאי אבא בר
 תקכ״ו ל״א שנת נסורא ר״י נעשה חרנא רב ־הילאי'^מר רב

ס (זש״ק מק״ס עי ומחצה  הילא^ ורבי פומ״3 יוסף רג 3רע״ ול׳
 רצ מר נר יוסף רב .מרי : ע״ס ולאי ד״אתק״צ קבלו מתסיא בתתא
̂ם ו׳ תקכ״ז ד״א פומ׳3 ר״י משלחי ש'לא  רב • מלך ובימיו שכ
 (דוהאיו ומחצה ג״ש נסיראחשנתל״אסש׳׳ש ר״י אשי מר נרב קמיי

 ע״נ הכהן) מרדכי רב ואחרי׳־ ש'לא נר יוסף רני נתנו וש״ק זס״א ל
 פומ'3 ר״י נעשה גאון חנינא רג תר נר כהנא רג מר • דקש״ט)

 נר מש״שיא רנ • מלך ההיא נשנה • שניס ו׳ תקס״ג ג׳׳א שכת
 (וביותסץ תקע״נתשעהשניס עד תקס׳׳ג ׳א משנתד הנהן יעקב מר

 i' גאון בלא שניס ׳3 ועמדו ופלגא שניס עשרה כתג א׳
 רצ מר : 3ת״ צ״ד לחמה וא״ ללננה ג׳ לקויס ד׳ היו תקש׳׳ז א (ר

 כפות״ ר׳׳י גאלן) אנרהס אניודמר (אתי שרירא נר גאון א*גומאי
 גאון כלי שדם '3 נשירא עמדו ובימיו שנים ו׳ תקס״ע ל״א שנת

 שילארג כר יושף רבי אחר דל״ו (עש״ק ע;זTת על תקע״נ משנת
 תקפ״דוהיה ד״א רנאתוכאומת ואחריו ס) תק ל הכהן(ע ־־כי לל

 • אברהם רני ואחריו בישיבתו ואליהו נניסיס ומלומד ג״ול לסיד
 אלו) אחוכאי רב מביא אין היוחשץ כי אבוחאי רר על כוונתי ה״י

 אכתוב כאשר יוסף רבי על קאי ללעתי בישיבתו אליהו שרתי שטעה
 דהוהתר דוכתא הוי לולא יוחסיןדקי״ח כתנרש״ג נסמיך) לקחן

 מיניה ועדיף יטפי גמר והוי אנ׳״ד להוא קלווי הרפ׳׳ז) אהרן(ע״ל
 מאל וזקן עובא חסיל והוה גאון יוסף לתר אדנרוה קלים מיהוע׳י

 יוסף 3ר מ״עפך^ז (עיר דליה ביומי במתיבתא יאיב הנניא ואליהו
 ועומד סופרו היה גאון ואני )דשיבתו תמיד ואליהו תמים צדיק גאין
 ונדת גחל זעף הוה לאפטר וביומא ימיו כל לפניו הישיבה הצורך ג.ל

 מך וברכיה דנקותיה גירשא על טובא כפשיה מצטער והוה א-עא
ס מלך שנין ותרתין אומתך תזכהדתדגר רביהגאוןוא״ל שנוי רב ק  ו

 שנים 3י̂* ומלך תקע׳׳ת שנת שרירא ברב אברהס רב מר בתריה
דדטאל ובפלוגתא אנ״ד חייא גמר יוסף רב מר והיה תקע״ס) ^ע״ל

 ע^ נתפייסו ולנסוף בגאונות מסף רב מר אקרי נשיאים לור ודוד
̂יהו ואמרו אנרהס רב מר  אנרהסחקרי רב ומר רניוסף מר דתרו

 אנרהס רבי מתני דוכתא בחדא תרוייהו חכנטן כל מיהו גאונים
 ואהדר גאינות מן יוסף רני וסליק נו׳ קמיה יוסף 3ר מר ויתע
 ד״א יוסף רב חר מלך אנרהס מר ונתר אנרהס 3ר מר וברכי׳ לאנ״ד

 ק״מ אלף קככיא 3ר מר נר יצתק רב מר ונתרי שנים ו״ תקע׳׳ז
^ רב נר יוסף רב מר בדיל ואחתוהו תקפ״ו) (ע״ל לשטרות ר  מ

 אבת 3ר למר נריה נר והוה חייא מר נר יוסף דר׳ בשני רב דהוה
 סמכי ונד מיניה קשיש הוי יצחק רב ומר זקנינו גאון(ע״להרפ״ט)

 חי^ז הוי יוסף 3ר מר קשישא יצחק 3ר למר נשיא הוכא נר חד
 דאנןכרבה דננא ריינא לך לקשי לא וא״ל לותיה לננאאתארניצחק

 יוסף ר׳ וקנל וסניר נתראה וזנית דהוית את מובטח אחר יוסף ורב
יו£^ חר ובתריה שנים ששה ומלך ריש׳מתינתא קחיה ציה

* הקצ״ז על ד״אתקצ״ת הוא : עכ״ל ק״ן אצף נשכת שנים ׳
 נכניס חוזי ושפטו לנכה ׳3ו לחמה ׳3 ניקוייס ׳7 היו תק״ע

 צדק כהן רב : 3ק״ צ״ד ־ טה וכן ולנר מלניס ומיתות ןחה
על ומחצה ?וניס י* תקע״ל ד״א משנת נסורא מלך אנותאי

כעשה אנומאי רני של אחיו שרירא נר ןס22אנ רג : ן
 י׳׳ב רש״ג נשס (ע״צתקס״ט שכיס נ׳

̂ז תקע״ז יוסף רב מלך אחריו ןןגעצמו9^*חיזזמ^^ן?רי ! שנה  ולפ
ת נערוךשי^המקה״ק מ״ש מ ש ^  ע' נערוך תקע׳׳ז(ועיי״ סען
ף אברהם מר ז״לאמרו ס״ח ל א ^ ^ ״ו  ד״א (הוא לשטרות ק״ח ג

® נשיתת מכיר היה תקפ״ח,)  יוסף ר״ : הוא זה אולי * לקליס
כעתה ונימיו שכיס משנת נפוח״ ר״י נעשה תייא בר

שלוס א : ר״ימררב 1תקפ״כ (ד׳׳ ס1 י ל ו ת1קול רעמיס ^
 ובגלי רביס במקומות מתלקחת ואש זברקיס
 ׳ ונפש כפרים כ״ב היוה בעצם ונשרפו

 אבני ההיא געת ס שת מן נפלו ברגונדיא
 אשר השדה ועץ ונהמה מחדס ויך איש
 מרדכי(יו רב) (מר שלוס?ד3ר מר

 ומחצה שנים עשד )שניס ־;י׳ תקפ״א
* תמיא נר יצחק 3̂ר * בסורא ^  , ״ ׳. ־. (וגיי
א ד״א משנת פומ״3 ר׳׳י נעשה ק %יס(וע״ל ת  שכתב תקס״ט י״
ח) הוי א׳׳כ לשטרות מ ק אלף רש״ג ל׳ ^ א (ע״ל : היה ובימיו ד״

• -“־‘̂^‘מררננטחנחיבומפ^*־ ״ הקל׳י)

 ארצה אש ^צטתהלך
 וגמחנת רבה !מה
 ממשאת וגדולים וס

צ״לח״ב: • :מוהו
 ל״א משנת )א׳ זי״ט

 (צ״לתקצ״ו) • 3קצ״1
חייא) בל״ר א׳ דקס״א

שנינר״י ̂א משנת נסורא  תקצ״ו ר
 משנת בפומ״ ר״י נעשה מרדט רב בר

 ב״ש ומלך אלף'תקצ׳׳ח ל״ דהוי
 קלח® והיה גוראיס_ונפלאיס

וש" לחיתען שרומז ואמרו הרקיע

 מנשה מרי רב מר בר וי
 יוסף רנ מר ? ־"ו

 שניסע״לתקס״ע ג׳
 השמים אותות נראו
 באויר משונות צורות

ת : 'דוקהיהצ׳״לת״נ
 שניס י״ו ת״ר ד״א משנת נפומ׳

הילאי ר' סע״ב לל״ו ש״ק (כתב •ס
 נעשה כלטויהנרמראניי

ר מר יילד יי״יי
תקצ״ו בפומ׳ נפטר יוסף רני • יי^סיא ^א’’̂ '

^ג ומת יצחק ר ואהריו  רביפלטויהומת ואחריו יוסף ר׳ ואחדו ת
 ואחדור׳ תרכ״׳א ומת מתתיהו ר׳ את^״ואחריו ר׳ ואחריו א תרי
 ומתתרל׳ג דוד בר האי רג ואחריו ממותרל״ג הלטעה ברב צמה

ל רב ואחריו ^׳ ^ ל  פרל״ג ומת איסוחאי רב ואחריו יעקב רב הי
ו .ה ( ^ ^ א  תרצ״ג צ״ל אולי תרל״יג ומ׳״ש רש״״ג כתב ולא ל

: ולדעת ^ , ץ  היה זא׳ תקל״׳ז היס א״ ל׳׳א־תרמ״׳טעוד הילאי צ
^ הכל תקנ׳׳ו  רות בדבריו יש טעיות כמה תוודאי דבריו לכווץ |ל1׳

הוי הכי וקמי ששנא בר (עמרם רג : עמרס רב ואחדו ותשנה)
׳ויאפטר• --------------------------------..1-

ד״א משנת
כתנמתתש״ת ̂ ^ ׳,י ! • ־ v » ר

^ ם לקח נ ד ^ ^ ^  קטרס אופן נקונטרוס ראיתי ׳ק ש שס תבק
^ עארס ר׳ ^ ^ ץ' א ל  ההטלות סידור ששלח מחסי' שנמתא הוא זה ו
^ אסהואי או ^ און  רק * הדבר לפניך להציג נחרתי ועכ׳׳ז * ג

 ישיבה להקיס הרב וילך ריטס נהר על גדולה עיר צמגנצה ־דה עמרם
 יקורהו מותו שאחרי לתלמידו צוה מאד וימ^^.זקן קלורה בעיר
 3והשי גדולה להס׳סכצה זה כי תלמידיו ןיענו אבותיו.במצ^ק ►̂צל
 הנהר על קטצה מוטכה ואה׳׳כ בארון משימוני אותי ת^רר להס

 והספינה מותו אהל• תלמיידו עשו וכן * מאליה שתלך הספיכא !תניחו
 ויתמהו מגנצה עיר נגל שהגמג על המיס מחצת אאר מיל הלכה
 קחשהוא אמרו אז באלנו את ואיש ארון יש כי ויאאר העיר אנשי

 לאתמי נרתעה וה״א בספינה לההזיק ידם וישלחו גארצינו שנאלהקבר
עיר שר אל ויגילו האנשים וישתוממו שפת אל צולס וישונו ̂י

הנהר



m ̂רות סדר י «י הדותת סדר זזד
 וישלחו היהודס אל הספינה נתקתה עמהס יהודס ונהיות הנהר

 כעמים עשו וכן מהס נורקת כי יוכלו ולא הספינה להחזיק הכותים
ת  ליהודים ויקראו להס ולא עדשראונמוכתכיחתקרנתליהודיס מו

 להם נתקרנה והספינה זה מה וראו גספינה הכניסו להם ויאמרו
 נעלי ורעי אחי האומר 3כתו כתג נו והיה הארון ויפתחו ויכנסו
 קלונייה נק״ק לעולמי נפטרתי כי אליכס נאתי הנה מגנצה ק״׳ק ברית

 * עמרם נאס שלוס חייס ולכולכס אנותי נקנר שהקנרוני אני ומנקש
 * ממנה הארון והוציאו עליו להתאנל ההקילל המכתונ ונראותס

 יוכלו לא אנל • ויכום היהודים על ויתחזקו העיר אנשי והעיזו
 נית עציה וננו שס אותו לשמור צוה ומיד • ממקומו הארון לזח

 להשיג והוצאות תחנונים עם השתדלו והיהודים : מאד גדולה הפלתם
 נחוריס להרגה נחלום נא עמרם רג היה לילה ונפל יפולו ולא הארון
 נלילק! וילפו הנחוריס ויתייעצו ׳ אנותי תקנרונינקנרי להם ואומר

 ויו לנניס נג/׳־יס וילנשוהו העצים על שהיה תלוי דקחו לעיר חוץ
 אמי נקנורת הגאון ויקנרו תחתיו התלוי וישימו עמדס דג י

 ; נקיצור על׳ל הדנר נתגלה ולא נודע שלא עמם היה
 לן תתנ״ג תרי״ג ד״א שגת היא למלכותו יי״ג לועריא קיסר
 ויצ^ איש נמלנושי התלנשה זה אגני שמה חכמה נערה היתה
ומי13על^ ושם לאנגלטירה מענץ מעיר א׳ גער

^ן אטיני החפמה לעיר נשתלחה ומשם ס1^ תו ג ^||ן  ־להחכמה5ןו
6 רנאופו™^ ושאר דיניהם נספרי חכמתה על j w ממדריגה 

 אחר • השמיני מאניס שננחרהלאפפיור^ן|||^נקראת עד למדריגה
ס זנת̂ר האלה הדנריס היו ^י, » ענ ת  העיר נרחוג הלכו כאשר ונ

ט נצלמים רומי מ ^ 1ונדגלי  זמן חון השווקים מן נאחד הגה8
נ לארן נפלה לדתה קו מי ^ |^ הו  נרומי היום עוד זה ומפני העיר ו
א אפיפיור כל לנמק  שהיתה אחר הנ״להיה ומעשה לא או זכר ®ןו

 כתג א׳ דק״י ונש״ק ח״נ צ״ד • חדשים 0{
 שנת וכמו תק׳״צ ד״׳א כמו וחניריו ינייוסף

 לחורנן מר׳״ע יהיה לא תק״צ כי ^לכויין ״
נהליכת׳ מיועציה מא' הרה ולהיותה ̂ישים

 מזמנה חון לידה חנלי אחזוה אחריה, ;
 ש״ק שם (וכתנ : שם ויקנרה תכף
 וספר^נצוהליהודס רומה על מולך .היה

 מתוגקדושה וקצתם המירו ורוגם ןיתה
 שישונו לאנוסים והניח ויטיזה ולך ׳

 על העלילו צרפת מלך אינדיקו <מת
״ אחרים ויהודסרניס גיתו .^;י

 שנת נפומ״ מלך א׳) קו״ט ץ5|
3ר : הכהן אחי ת א׳

שנת עשהר״ינגומ׳

 שניה שני אפיטור
 היה הנ׳יל מעשה
 לחורח הר״ע
 ותמלךנ׳שני ןק״ל)
 מניתה חוץ. א" יפעס

 ותלדנן נאמצעהדרך
 ג' הזהשישכוקמלך נדור

 נק ימירו א׳ חודש שנמשך
 מת ימים, ט׳ ותוך

 (נימים : לאמונתם
 וי דגר,הןס על יהודי

J אתאי 3ר : שס 
חדשים תרי״ו, ־״׳א

המלך]

ד
 ריה.דמד51מנחם.גאו

 ״ . ר״ געשה שנה נלו, תרי״ז ד״א
 ניניה^ גדולות מרינות1 מחלוקות והד

 מות] אחר מתתיהו ירנ ־* ומלך תרי״ט
 רג״ : ובימיו • שנים י׳ הרי׳״ט ד׳״א
 תן ד״א משנת שנים ח׳ נסורא מלך גאון

(א תשי״ו ומת ת״ש ד״א 3כת א״ ז”דל

 מי מר ט* מתתיהו יגנ
 ומת שנים

 משנת לנדו מ׳1
מ  צדוק מר.

 (וש׳״ק תדל״יב
t שנה) 1י״׳ 1מל

קננו זסיא  מתסיא זמתא נחש^ ול פומ׳3 אהרן רני 3כת ע״נ ונדס״ח
 דקס״א (וניוחסין אמי 3ר מר נר אנא מר רג : ת״ש ד״׳א פמו
 שס וכתג הקס״ט) (ע״ל הוא ט״ס לדעתי אסי רכ נר רנה א'

 הסדאירישגלותא גר שלמה שהציגו שמואל מר של גנו ן3 ח׳ דקי״׳ע
 מר גר גאון צמה לג מר תרל׳ט ל׳א מן מלך שנים וג׳ נמחסיא

 של אמו אבי והוא ט״זשגיס מרל״א ד״א פומ׳3 ך״י גאון פלטויה ת
̂נסורא גאון צמח 3ר מר ״ מלך וגימיו * גאין  חיים מר נר ר^

^מצל כחשין 3ר מר של (אחיו  דל״ז) אסש״ק גאון(יויזסיןקי״ט^̂ן
נ ש״ק (עיי' הרנ״ג, ד״א תשנת שנים ז׳ ^ ל  צמת מר החלה ד

 וצ״ל ט״ס׳הוא דוק חיים רני ואחריו גזשין חד של אחיי
 צ״ל כמגן כן כי נריחייס צמה ר׳ והשני לנטליה גר צמח מר הראשון
 חיים ר׳ תציצו'גגאוניס דלא כאןחדא יש ט״ס כי ספק וגלי ףותםין

 הנזכר הוא (וכתגמ״ק׳אולי חיים) נר צח? ר׳ הזכיר לא7 ועיד
 שליש יורדממו-לתייושוקס נשמו כהנו שם התו׳ (ר״ל : .״ח פ״נד3

̂גל מי ל3גאון,(א צחה י3ר שס3 ו3כת תמאתו  רל שהוא מיס לו ה
 רג ואחריו א' יוחסינלקס״א וכתב (הזכירו לא גס )פלטויה נר צמח

 (כתב ־ ואהריו^ז־יעקכ חישאל 3ר ר3 הילאי 3ר וחחריו מלכיו
 :גאון צמה ל׳ ^(ה ידעתי לא אכן ריה3ט3 רו3ק גאון צמח רג גא״י

^( ובדיקה שחיטה ה׳3 ראיתי דל״ש ש״ק (כתג  מ״י הדני ד7שהל
אה’ האן אלקי נני עשו שאלה הדנריס שגטיסאלו מר אל ®וי

 הגאון לפני שהניאו ואחרי כר סורא) (הוא מהסיא שנמתא צמח
 י' שס שנוהגי ונדיקה שחיטה נדיני הדני אלדד מדברי רכים פרוטיס
 .מהגאון ושואלין אחרים אחרלהסדנריס האיש שזה ואומרים שנטיס

 הנ״ל אלדד לנו סיפר ועוד דנריו הס ואיה • לדבריו להאמין ראוי אס
 גני על הכשדיס ועמדד ל33̂ ישראל עלו נראשונה מקדש שכשהרב

 נבכיה וגעו משה נני .חדו ,צ משיר לנו שירו להם ואמרו משה
 רצו ולא במקדש נהם מנגנים •. ר אצבעותיהם וכתתו הקנ״ה לפני
 גלילה לחוילה והוליכם זתס.fc ׳ אהליה עם ונשאם הענן ובא לנגן

',יי’יג©־3ס חיל יאו ונג* גדול רעש היה הלילה ובאותו
א וחול אנניס שגולל גהר ׳ ס ו ק מ ועדיי( שם •היה נ
נדז^ מ* שס ^לל

^ ^8| ן ן ^1^ ג  מקומות ויש ^^שגמיון9^1ת
 אנו ולא אלינו לנא יכולין אץ ולכן אמה רמ^^ שהוא !הר

א' תורת ולומדין טהורות וחיות נהמות אלא ניניהם ואין
 אנל : ראשון בית מחורבן היויודעין לא דן ובני ־ אליהם

 אותס וקוראין ומתקוטטים יששכר יושניןעס שהיו ואשר גד נפתלי
 ונתיישבו דן לשנט הלכו ניניהם קטעה יכול שלא ויראו השפחות גני
 חרנינו נקבלה לכו יש כי דעו צמח מר והשיג • השאלה קצת ע״כ יתד

 נדנריו ותמהו הנזכר אלדד ראו תר״מ ד״א כמו שבשנת גאון יצחק
 כשהגלה ודעו מופלגים ומקצתן שלנו הכחיס כדנרי במקצתן להיות

 1וחנ כוש לארז הלכו יהודה מלך לאחז ח׳ בשנת ונפתלי זבולן סנחרב
 ה׳ לעטדת נלבס ונתנו טוב כל חלאה ידים רחבת ארן להיותה שם

 ולא ישראל גלו גלות י׳ ואחז״ל ובמצות בתורה נכתח כי להס והועיל
 קל״ה החורבן קודם לכוש הלך שמעצמו לפי הגליות נפל שנטדן נזכר
 הס כי הדני אלדד ומ״ש * שלט עדגלות נסעדן לא ונאולי שנים
 אותס מקיף ונהר׳סמבטימ אצלם משה בני וכי ד 3 מיתות ד״ דנים
 ואתא (והואיל *• ^ל׳ל משה בני הגלה נ שנ נח כנרא׳ אמר אמת

 אשר מגיד אני חדשות א׳־ז״ל דקנ״ה יוחסין מ״ש לך אעתיק לימנו
״ פי פריצול אברהם רבי שחגר עולם ארהת גס׳ מצאתי ) ל  ע
 הארוך הזה המר הגלות נדכאי לג ולהחיות לחגוש מאויכינן) .מרדני

 תורתיטואוינען מנגדי אשר ש״מ) ה״׳א שנה'(הוא3תקי״ אלף .זה
 יא3נ עוד לנו לנו.ואיו נגזרנו תקותינו אגדה כנר לומר לס ילעגו
 ועס ועם ושרים מלך ושם השבעים י׳ גואלינו אחינו לנו ויש ן:ריש

 גוזי נהר וחבור נלהלח וינחם י״ח סי׳ '3 מלכים להניכס והרי גו'
L לשקר הרוצה לומר עתק ידברו סרה ייסגפו אז וגו' מדי וערי p y 
 אר׳ן והנהלא הגדול פיריקא ומלגות פ״ט הנ״ל גספרו כתב וכו׳ עדיו

 גלילות ג׳ עם זרות וחיות!עופות וצשמיס גדולים ויערים מדברות
 הריסרכיס משך בתוך איסעיןןמ סיקיטניאה הנקרא לצפון הוורדין
 פ׳/• נתב עוד * הכותבים לדעת שם נסגרים ויהודים .וארוכים

 מ״השנה זה וגימינו זה בזמנינו שבא הראובני דוד ענייני על כאשר
 וזה )רצ״ג ה״א ר\ה הראוגני דוד ני )ע״ש (ש״מ ה״א כתבזה א״ג (
 שהוא שאמר מדבריו הנשמע לפי השבטיס ב' מכת. הזה היהודי ני
 וחצנו באהליהס הרכבים כבני ההם במדברות מיושבים העומדס קן
 שבעיס י׳ כל תשלום והלאה מהם ולמטה באשיאהמאידה תבור מדבר3

ס  ולהס םיף יס על אשר וגודא לאמיקה ללכת למדברות סמוך ז̂י
 הבשחיס ומוצא היס רבים.כחול ועמים ושרים מלכים יש ולכולם
 3מו וכל שימפליצי לועז בלשון נקראים הפשוטים והסמים והפלפל

 גיניהס יש האלה מיהודים הכתות שני בין אמנם ♦ בידם הנמצאות
 יזירן להס רבים מלכים ועם ותקיפה חזקה אותה הישמעאלים חן

 שכבר לפי לזה זה ולהתקרב לעבוד יניחום ולא האלה מהיהודים לכת
 ולא זא״ז להתקרג ונאים מהרחגיס שהיו ושנים רגיס יחים זה

 • לא או נאמנים דבריו יהיו כי מה ויהי גזה דבריו וסוף לידס עלה
 וסרנים ושרים למלדס נתאמת אשר ובגילותינו הזה היום בגלותינו די

 מאד הרבים ישראל לשגטי מציאות יש עדיין אשר רומי נחוצות
 כנוש מוצא הוא בקליקוט ושם ספט״ו וכתג כו׳ להם רניס ומלכים
 סגיב אשר הים ומאיי אחרים ממקומו׳ מרחוק הבאים גנשחיס

 יש ההם המלחים גסכרי כתוג הנמצא לפי אשר ההוא הגדול גיס
 • גקצתן התם באיים רבים יהודים ג̂*כ שס ויש אייס מאלףת״ק יותר
 גליל מחוז ליבשת ויגיעו ילכו מעגרהגולפו כיאה־ גפכ״ד כתב עוד

 אשר העליון הזה בגליל לעלות ירצו ואס הודו ליס שקרוג לאתיקה
 מהיהודים ישובים וגס גדולות מדברות ימצאו שם הזאת גיבשה

 החדשים בספרים וכ״כ • גוזן נהר הוא גאניוס נהר על היושגיס
 נמצא קליטוק וממדגרית לאמוק מגבולות למעלה אלה עלילות ט

 מאלה ורחוקים להם רבים ומלכים מספר לאין רניס יהודים שס
 אץ הודו ים בתוך אשר האיים בן אולם • גיניהס 3ר מהלך כי

מתבימ ואם ונשחיס זהג שר1ע וגישה גיס ולהם ^(סמיס קצה
•הנוצרים



סטהדוחת סדר »r הדורות סדר
 וימוס ההס היהודם מצעדם והשחורים הישמעאלים ט מזצרי׳
 וכמד כעושר בודאי מציאות שם ליהודים שיש לומר די מ״מ וירדפום
 עולס* נספר הנוצרי החכם וכ״כ • בידם חשובים ובשמים ומלוכה

 ב׳ ס׳ חדש עולם בספרו וכ״כ בודנציאה רבים ימים זה נדפס חדש
 עליהם ̂דולי׳ ומלכיס רבים מצי^-תיהודס־ להס שנתגלה ט׳ יןטעל

 ויהתל שיכפור ומי ״ בידם /׳״לכל ורוג׳ רבים בשמיה מציאות1
 מיומיים מס מה ׳;עןנוסרופוסלר״ע / * חז״ל בדברי כופר /!דברינו

̂׳ יוכיח סמבטיון והשיבו ['91  במכתבי באלה יתרצה לא ואס ׳ ור.
 והס הגדול סריון בן ליוסף שיהס .;־ ‘ n ראן^<|גספריהס למקודש

&ממ*וודייקה ת1ר״ל <קרא,מ מ ^ ב׳ בחלק ושס היהודים .;
ה^ה ומצא

מעברלצהר
 ול כבדוהו ההם והיהודים סמבטי? לנהר מעבר ועבד
 מגן שקראתי בספרי ועיי׳ סאבטינו הנר\ שם וקרא

 מכל בקאליקוע סוחרים רבים יהודים ט כתב הנ״ל הנוצרי והחכם
 נין מקאליקוט שלמעלה השבטים מן והן אחרים ודברים בושם מיני
 האינדיאני בין המבטל סמבטיון נהר מהם למעלה סtו ונר^מ גחן מרי
 קחב היותר האתר הצר מן הגור ממר שם לאמיק גליל יבשת ועל
 ונהריו גוזן הרי בין מצבם אשר מהיהודם האלה כתות ב׳ ובין לנו

 רבים ישוביס יש פיליקש ארביאה מתחת בחבור אשר היהוליס ובין
 ה12ה היהודים וימנעו חיקו ממעאליסאשר מכת מפוזרות וגלילות
 עולסחדשכיאליסבונה מס״ עודכתבפל׳הובפנ״ה • יחדיו להדבק
 הודו בתחלת באשיאה אשר קאליקוט עד פורטגאל ממלכת דאשית

 ט״ז מהלך והוא מיל וד׳ אלף ט״ו כמו שהם פרסא זת״ת ג״א יש
 ומפורסמת אמתית ראיה וזאת ולשוב ללכת הגון בזמן לפתות חודש

 שמענו כאשר גיואני פדטי אל בקרוב שמה הנמצאי׳ יסודם על
 בבירור ומגידן יום כל ונאים באו אשר השחורים הכומריס מפי

 קרונ א׳ כת ברומה יש הכומריס ואלה אצלם רבים יהודים מציאות
 והשמעתי וכל לשמם 1מהמ חדשהנתייסדה בבמה יושבים לשלשיס
 הדוכס לפני והגידו כעמים כמה בקאליקוט היו אשר חכמים מאנשים

 ועז גיואני והפריטי ולאמיק' קאליקוט ענין פירארה טז אירקילוס
 ו בפך נתב ועוד ומעשיהם ומלכיהם שם הנמצאים היהודים רוב

̂א רוגיאו כתב אשר  מצל נסגרים רביס יהוליס ששם וטולמיאו סא̂ק
̂**ט יוחסין כתב * ע׳ת צפוד מזרחי  רב ובתריה ̂א א ודקס דקי
 רובא לג״עושכיבו ואפטר ימיס חודש מלכא רב נתב ולקי״ט מלכיה
 ה׳דס המטיר מרל״ו ד״א ״ חדשים ג׳ בשיעור מהסיא דממא לסבי

 והיה צרפת האס על ארבה עלה ההיא ובשנה ולילות ג״י השמים סן
 ותבואות העץ פרי כל ואכלו שינים וב׳ רגלים ו׳ כנכים ו׳ להם

 המגפה באה ומשם גדולה מגפה מזה האס.ונמשך ועאש וימותו
f(צ׳׳ד כמוה היה לא מקדם אשר ואשכנז ואטליא לספרד j • רג

 בריה גאון האי
תו־מ עד מרל״ט

̂י סגרמרה p אהרן רב תש״ח ומת !בחרותו  נתשון־ ר״ גפומ״ ר״
 סוחר היה אהרן ר׳ ת״׳ש ד״א נמו קבלו במתאמחסיא ר״י צדוק ׳'ר3

 ר׳ ואחריו מ׳תתשי״ו נחשון ווי׳ • תש״י ומת נו׳ ראוי היה ולא
 נחה ראה ענ״ל תשכ״ג ומת חיים ר׳ ואחריו אס מצד אחיו צמת
 • לכיסדרד־ש״גוראב״רוצ׳^ אשרמוזכריס וא׳ בכ״א כשתראה שגג
 כתב א״ ונדקס״א ״ א׳ דקי״ט ויוחסין צ׳׳ד (וכ״כ שלום רב סר
 משנת שנים ז׳ בסורא ר״י חישאל רב ר3 ) הוא ודאי הילאי רב

 מלתא אדלדלא ובתריה דקי״ט יוחסין וכתב תרס׳׳ד עד תרנ״ז ד״׳א
מ יעקב רב מר י חכימי בה אשתיירו ולא מחסיא במתא טובא

 תרס׳׳דעדתרע׳ץ ד״א מן נסוראי״גשנה בתריה נטורנאימניוהו רב
 דוד וסמכי לסמיכה ראוי בהון הוי לא ובתריה א׳ קי״ט יוחסין וכתב

 קי״טנ׳זקמנו (כרש״גיותסץ יהודה רב מר * לי״טאורג נשיאה
 תרס״ה ד״א בשנה כלה ריש היה שמואל רב מר אבינו) ̂בי

 והות לשטרות רכ״ח תרע״ו באדר ונפטר בפומ׳ שנה• י״א
 וקריוה אכנפי למתיבתא הנשיא ודוד למתיבתא רבנן בין
 כהן רב למר קרייה הנשיא ודוד גאון קמוי רב מר גאון [מבשר
 תרע״ו מן תרפ״א אלול עד ביניהם כלוגתא והוי יוסף מר

א דוד שלתא ועבדו  מבשר רב ויתיב מבשר רב עם מ:י
 צדק כהן ר׳ ומר בהדי הוו דרבנן ^•)גמובתריס דיליה <גן1ו גאון

^^י״ט הרלמם^מן רבנןדלי  מזרע דוד מבית זכאי בן דוד • ׳3 ו
ה גלות ראש היה מלוכה ^|ןןג מן  הכהן מבשר רב * הנ״ל גאון בז
ס * דפומ׳לר״י מרבנן הוקס קי ה ^ ^ ד ח  מררביוסטובכהנא : ז

 האי כולי תמןרבנן הוי ולא אורג דהוי אע״ג יעקב רב מר ר3
״ז נטוראי ברב יעקב רב אתר ||( מ| > מ ש "ל  עד שנים י׳ ומלך סנ

מחסי׳ למתא לבטל רש״ג א' קי״ט יוחסין תרפ׳׳ז(וכתב
 נתן רב לחר אסטא«יוסמך ולבסוף לפומב׳ דמשייר מאן זלחתייה

ס גאון יהודה דמר בריה אבינו אחי אלוף  מחסיא גאונות אבינ^ן
ד נפשיה ואדהכינת שמא לבטל דלא היכי כי דו « א  < למר נשיאה ו
ר בפומב׳ יוסף) מר ן3( צדק כהן רב ש ב ^ו ^  תרפ״ה ך״א ו

תרצ״הומלך ושכב כה«דק לר׳ דליה רבנן ואתו נו#5ל ט׳ בכסליו

 א 7 מן שנים י׳ בסורא מלך גאון נחשון רב למר
מ ל׳׳א * ׳'ט1  מחסיא במתא ר״י ישי בר *יצחק ר' תר̂׳

 ר] ע״ג ח ובלס׳ * א׳ דל׳׳ן ש״ק תרמ״ה ומת • מהגאונים קבל
מוי  ל על תרמ״ה ל״א שנת קבלו מחסיא במתא יצחק וו׳ בפומ׳ י
 הדני אלרוד • אותו חביאין אין והיוחסין וצ״ד רש״ג יצחק ר׳ לזה
 הרח״ת ד״א שנת פומ׳3 דודר״י מר בר האי רב מר ♦ תרל״ב ע״ל

 מביא ובסי׳ רביס בת בשער ישיגיס שפתי נתב • ומחצה שנים ז׳ ־
 זה האי שרב מנ״ל ידעתי לא הקמיצה וס׳ בכת ה׳ קול ס׳ שחבר
 שנת מן שנים ה׳ בסורא גאון נטרונאי רב בר הילאי רב מר * דברם

 אתאי רב מר בר גאון קימוי מר רב • תרנ׳׳ז עד חרמ״ט ד״א
 ט״ תרנ״ה ל״א פומ׳3 גאוךמלך א״אחנאי) דקס״א (וביוהסין

 מלו נתב ל לקי״ט יוחסין רש״ג וכתב מרס״ה על ומתצה שנים
 ני טעות בוודאי שנין קרי תחני (מ״ש שנין סרי תמני ל׳ט שנת
״ * עצמו הוא

לשטרות
 f׳- wji ה תרג ל־־ק דהוה נטטרדת ג ר ז ר נ נ ט כ׳ מלך למ״ש
 והיפך ושינה ושילש וכפל לבריו שבלבל ע׳׳ש תרנ׳״ט מת כתב א׳ דל׳׳ז
 זכה לא אשר גאונים כמה והביא כו׳ למטה עליונים דברים כלזה
 רגקמוי ממש לשונו לך הא וצ'/־ וראב״ל ויוחסין ברש״ג יפקדו ולא
 ומת מתסיא בחמא ר׳״י ישי בר יצחק ר׳ תרנ׳יט ל״א ומת בפות׳ ר״י
f>"i דתרנ״ע מת קימוי רב * תר״מ ל״א מגאוני׳ קבלו תרמ״ה 

 ״ סרצ״ה מת רבכקצדק ואתרין : תרע״א ר׳יהולהמת ואחריו
 יצחק ר׳ חהסיא ובמתא הנינא ר״ ואחריו ״ נשיא זנאי בן ולול
 רג זאחהו קימוי רב הילאי(אחריו ר' ואחריו תרמ״ה מת ישי נר

 ואחרי! צמז כהן רב ואחריו תרפ׳׳ה ומת שלוס רג ואחריו משה
הסדור שישנאסשצק עמרם.מ־ 3ר ואתרי( תר״צ ל״א ומת בטורנאי

 והיה ־ תרפ״ה מן שניס י׳ עול לבלו
 כ! ״ שלום עשו ואז תרפ״א תרע׳/עד

 לא שבא לול מזרע שהוא עוקנא גלות
 צpכ מרדב בימיו ר״י והיה רבות

 קטטי עדשנפלה הוא) אוליט״ס
 גיסאן רשות נוטלין היו שבראשונה

 להשה עוקנא ר״ ובקש הגיע לפות׳
 ני מחס <ן יוסף עוזהס לו והיו צדק

 מנבל עוקבא שהוציאו עד הדור
ובעת בבל במזרח ימיס ה׳

 מן שנים ה״ גדול קות
 וקנ״אמענין סיןדק"כ1
ס בבבל שררה ונהג [י  ש̂נ

 (מ״שמ׳שנה שנה מ׳
 מפט כרסאן רשות על

 מחנה ;כלהכאהשתבא
 כהן רב ומנעה ליו1

 כנות קצת עס ירא1 ^
 דרך קרחיסין הנקרא !וס
סורא ר״י שלמה בן 'עמרם

%א עוקבאגקרחיסין דשג  מפני נקרמיסין לטייל נבל מלך עד
 וחוץ בא הוא ממנה שבבבל כרנוס פרלסישכל גנות מיס בה שיש

א מיל הצי כמו ממנה ר ק ^זנ ק  וכשיבא יכה ברן ו3 ויש שפראן מ
י׳ היה בו לשם המלך ה ו ^  קומות ׳3 שיעור וה3ג א׳ ית3 בו מ

מלך א״ צוהע ל בו והיו  סוס ובהתהיותזמות פלגשו של וא׳ ש|
 יוס בכל המלך והיה מפיו ויצאו נו ויכנסו הסו מן מיס ויצאו חלל
 ועמד שעה אותה ממון עוקבא והיה לטייל לאומר יוצא ויוס

ס לפרו רי ^דנ מדר^ מ  לו עושה היה ויד נאים ובשירים ערבים ו
 ודבריו שירמ כותב המלך יסופר שנה ויו©״<ס^מלאות*לו נל:יום3

 פעם למהר אומר אינו * היום שאמר שמה מיאה דוס יום בכל
 שנה מלאות לאחר סופה עד מראשה השנה כל ממה וכן • אחרת

 עד השנה מראש הדבר שונה עוקבא היה למלף^לא הסופר rהג
ן ממלי בקש סופה  הניא ר3ד3 האמין לא כי לדבריו סימן שיתן ^

י פנקסו ס ^ בי ^זו ק  צוההמלד ומשוהו שנוי דבר בו ואין בו עו
ס שיכמזמוקנא כנ מנ ^ פ  מממ1אתןלרושו מה שאל המלך א״ל ל

 ftcp היה ששב וכיון כשאלתו מכתוב המלךtNמו כני על השבתו
א על הדבר ר ף ^ ס ו  מדברים וסין עמהס והנלווים פנחס בן ^י
 שרהוכמנו פעם אותו והגלה שיצא המלך עדשצוה המלך אל׳ עלץ

ץ מעם עלידמכמב  יכנס ואס לעולם בבל מלכות בכל יכנס שלא ^
ת אותו זלא־^זא רכושו יחרסנל  אל ויצא מזרח ארצות מכל א

 קשה שהיה עד רא׳ו בלא שנים ה׳ ד׳ כמו השמ״ה ונשארה 3המער
 נשיא שקנא של מדו בן שהוא זקאי ק דוד עכ ומרו מאד הדסי
 קשה ר״יפומ׳ שהוא צדק כהן והיה גלות ויאש אותו שיעשו שעבר
 עוקבא של קרונל שהיה לט זכאי בן דוד נשררות רצה שלא הדבל עליו
̂י אנל שעבר ר״ג מי לכל וכתנ עצמי .על אותו הנהיג סורא ר  א

הען על לו וינמט שנמשיברנוהו ולתנאים לתלמידיס ישינתו ס(ינ מ  נ
D* אותו



m זמיררות סדזי ג :זחדורות דר1̂י m

̂הס לראש ̂י ננלס והלס p(5 פאשר itan על ̂י)  .שהגמע ii> ttלי
 מקום והוא מיל V בינו(כקסורא נבל בדרוס קצר הנקרא א״0:זקו4

 ועם עליהם ראש אומו 1והנהיג ובתוהו מלדתו אס זכאי בן דוד
 שנים ג' עד בדבר רוצה ואינו ר״י,$ומ׳ צדק כהן ̂ףאן ר\ה זה <ל

 ̂!רואני נקי כלה ראש בנסים נודע מאורענים יא״ אדם שס והיה
 פות״ ישיבת על אומו ̂:נהיג יוכל שלוםאולי בדרך ביניהם נכנס והיה

 בבל מנעולי כל פותת והיה א״ לילה שהלך עז ר׳׳י צדק כהן בו שימרצה
 ומצא ראשו על ועמד יו1שהנוע! עד מנעולי׳ י״ז לילה אותו ופתח בשם
 לו 1̂וש לקראתו הרד צדק כהן אותו שראה כיון הלילה בחצי גורס אותו
 י̂׳ שפתחתי עד אצלך הגעתי לא אדוני נפשך הי וא״ל ביאתו עסקי על

 ותגהיגהו ר״ג שתברך בקשתי א׳׳ל עכשיו רצונך מה א״ל מנעולים
 וקבע והודיעו ר״ג אל נסי משס יצא גמדו שיעשה השיבו עצמך על
 א הזמן וסנליעו צדק מורה כהן אצל וחזר בו יבא אשר ביום זמן לו

 לה עתו היו אשר וכל ישיבתו ולבכי תלמידיו לכל צדק צוההכהן
 ה׳ אצ לקראתו יצאו לקראת.ר/ ולצאת נפשם על ולעמול
 וס ר״ג אצל שהגיעו כיון מבבל יום קצי מהלך צרצר הנקרא

 הנלויסאקרע וכל תלמידיו כל ועמו מאל כבד במחנה, בא הוא
 ומהגיג«<נגי להי^ה עתיקא באוץ ידוע בכפר חצר לו הכעו

מ| עריביס שירים אומרים היו בבל מדינת נ7ע ^כאיס8ו  אל ^
 נפשות ופל4בבב^ן^^^ןן!ו ושכן נננס • לו הכינו אשר החצר
 קיומי בר מדהאי אתריו ך08ס^^ ר״י מת שנים ה* ואחר ביתו
 י ומת שנה נ' ס־רא ישיבת באומו דורו ראש היה והוא
^ עודנו פות״ ר״י צדק וכהן * סורא ישיבת נשארה סורא ר״י ,1ייי

 ר״ג והיה גלמודא
 בן צמח ועל פיותי
 נהור נסי אל גלות

 והו! דעלמא נהורא
 עשה חפצת אשר
 ה סעדיה רבי על
 אע״י סעדיה רב ולא

 מס! ואינו בעולם מאדם
 ואריכות בפיו ורוח

 סעדיה ר״ על והסכמתי
 ל׳ שישמע הראשון ש4בתח

 הנהיג־הו,׳ בו הרוצים
 להיות ומינוהו פומ״3

 וביו ^ג דן קמטה
 אפיס( מעיר יוסף

ד״א־: באייר יסמניס

 סעדיה רגיט על לבו ונמלך בה
 ראש ושגר אוריין ובר אגהן בר זאהיה

 נקרא ר״י כי יתכן לא וא״ל ישיבתן ראש ות
 א״נגל זה נדבר תראה מה א״ל דעלמא

 או עצתו כפלה וכי לעשות שבלבו מה. ר״ג
 שהין בן צמת שינהיג ;.נך.שהיןהשיבונסי

 מתיירא גהכ^זיט ומופלג גדול אדם
 רובתכממו מפני בעולם אדם לשוס נים
 עצתי נפלה גבר ר/ א״ל ״ .חעאו דאת

 כי חהז שאתה מה עשה נסי משיגו
 ראש אהיה ואני הוא אני לפמו זישב

c ישיבת תלמידם ובפני צדק כהן בפני 
 שנפלה עד מועטים ימים היו ולא א

̂׳למדס̂׳  מירב סעדה רב ג זע
 הום ממצדם אלא 'תיבמא;הוה

 לרבנן ^שתוידיממיהס
 למחסיא ׳לבמתמתא

 רבנא וקרים מנשיא ן
 ולא ד״ג להיות אסיה
 בריה יוסף ג1׳ל נשיאה

 נק»ך,צנגו7»היזמלמי
 >מסלוקת5מ5א

אטיער׳סמדיה

 ומןעלולימסמיכי דמחסיא
 רטט3הוו.־ו3 צא.Hr שנין מרפין
 ד« הנשיא. דוד,7 לאחוסי גאון סעדה
 וקר לגדסאן ■יאשיה ואלחי בילו עלתה

 בש ורך מזחסיא גאון להיות יעקב לרב
 ש׳ 0גאון.<מ סעדיה ונתערב סעדיה מר
 ו במתסיא גאונו נהג יוסף ורב נשיאה זוד
 י״ס סעזי״ דד״ שדן כלל ‘ בדוכתי״ קס יוסף ורב נשיאה דוד עם

̂ז ג רי שטז אבינו הגאון בימי סעדה מר ,3ט1ו/ שכיס  צ׳׳ל (ולדע
 רי״ג) מ״ש וע״ס לשערות רל׳ד שנת הוי א״כ תש״ג »״קמת־ד׳א

 ולאה״ל מילמוה ואדלדלס במהסיא יוסף רב הנשיאואתיחד דד נחר
 ושבקילגבל תק^/ו) גאקל(ע״ל אהרן כבי גהדיה פהאפיל( פתיזון
 6ל הט כ1ומ המ» וש̂כ מצרה קמדנת ויתיב ואדיל מחסיא ̂!מתא

̂ג רש׳/יוחסין ל׳כ במקסי״ מתיבתא הוות  קכ״א יוחסין י״5קי״ג%
/ שנפלה עד מועטים ימים היו ולא רע׳/ דט ובין ך

 עשירי^מעצמודי.הסיגות וכל לל גבל מלכות ונחלקה סעדיה
̂ס עם היו המקום וחשובי ̂זמונס אותו לעזור ר׳  וססבדתפנים בכיז

 בךשדאגלזעחר ^4חשו גבבלאדם והיה ויועציו ושריו המלך אצל
̂לה אלף ל ממוט ונתן ממון בעל והיה לד״ג ̂?כמ  ר׳׳ת י!ראת0זוז

ס עם שטו מפני יכול היה ולא ממקומו  עשירי וכל ירא1מ יי31 ל
ל כלב שהיה מפד בלס זה כלב ונתקנא בבל »  גדול לשוןזאדס ז|

ס אבל ״3א/ז apj עלוהס חשיב היה שישאל שאלת וכל בחכמיה  ל
 מחלוקות גמדקד צלבר י5 מתקנא והיה ימת עשר עליו מוסף
ס  וממון ^^מתעלג לאנשים שהיו חצרות עסקי על היה ולג ל

 ^^.במוהם־קטעה אלוקו® ובקשו בירושתס להה שנפל הרבה
 להסיר מ^^וושס שכפל מה מכל מעשר לתת שכתנדבו על עליו

מן ״W לי'/ והגיע משפטם לאור ולהוציא ההנאות

שילמי להם וצוה עליהם וחמס לההמפמבות לווכיע שנמנו המעשר
 וראה עליהס עמד רגקעדה אל הכתבים וכשהגיען ״ לקיימם לר״י
 יפוין פדס בסבר א׳/ זה מל ואף בעיניו. ישרו שלא דברים בהם
 1חזר צדק כהן שמתם ולאחי בהס וחתם פול לי צדק כהן אצל מו
 i ידי כתב מבקשו למה ר״ס א״ל אותה ויקיים בהם שיחתום ר״ס אצל
ג תחימת בידכם הגה  k צריכיו אינכם פומ* לי צדק כהן וחמימת ל

 n מלגלות ונמנע יודע איני א״ל חותם אינך למה א״ל ידי לחתימת
 ז ראסי מה שיאמרלהם פעמים נמה שהשביעוהו עד הדבר, להס

™גדיעס ולכחד השבועה על לעבור יכול ולא בשטרותס ^ ^  ̂ מ
סו1אצל« ־חזרו טעסכפסדו ומאמה בשטרותס שרתה מ ^ ! 

בט הודה
השטרות [ייאמוס

במשפט סניס לא׳׳מניח בתורה 3מ .
om חזר שוטה תהי ואל השטרות חתום לו אמור ל וח שנייה 

 אביו דברי לו אמר ולא יפות ־פנים בסבר סעדה צר׳ ותמר מער
 מחלוקת תפול שלא כדי השטרות שיחתום ונפיוסין מקשה נ ח «ל
 שיחתו״ גדולי׳ פיוסין ממנו מפייס אבל הביו צ שח מה גצ צו הגיד ונא

 אביו שהטריחו פיון ואביו ביט מחלוקות תהא שצא כדי הנתניס
^ גה;כה  תחתום לא אס וא״ל סעדיה ברב ידו והריס חפו חרה ו

 הנער מפי יצא הדבר * בך ידי אשלח אז אבי צך ש עמ «טרות
כשהגיע * בפניו השער ונעלו לפתח לחוץ והוציאו גררוהוס ואנשיד

 לו וספר מאורעו על אותו שאל דמעות זולגים עיניו ורתה לאביו
 והכהיב סעדיה רבי הרב את החרים כך מ3א ששמע כיון המעשה כל
 כששמע סעדי׳ רב וגס במקומו מורא י ר שיהיה יע^ בר יושף רב

 דהוא זכאי בן דוד אחי חסן את ישלח ת1גל בראש הוא החרים הדבר
™ זגאיאחייומג<׳p ויד נמקים לי־ייתי יאשיה ^ ס ט ש

המיזנוקותנורהסעדי׳שניסעיפאי״גדותינזאמיסשגתעצ^
̂ג לו בירר וא״ סעדיה רב צו בירר הא׳ • בדן  1א?ה̂א ר״ג שלת ר

 ידוע המוגה סאיש הלך פצעוהו והכוהו מעליו וברח ר״ס לו שבירר
 קשת הדבר וטה מאורעו והגיד-להס הקהל כל ענ וזוטק וילך נגדם

 לר״י אין ר״ג מרשות הוא איש שכל מנהגם היה ט עגיהסחפל
 בשום חבירו על מהס א׳ על לערער וצח משפט זלא דן ל̂י עליו
 וא̂י נכריה מאת ובא באת גר היה ואס מרשותו שיהיה־ מר

 f)fn שהאיש ומפר למקונישירצה ילך זה מרשות ולא זה מרשות
̂  כלס ונתקבצו למאורעו הקהל קנחו * גלות מרשות אינו המוכה

 מחשובי והיה בבבל ■גדול אדם שראגדושהוא בן כלב תומן בן.אהרן כשד
 קשהמאורעת וכמה ישראל של מתלוקתס לטכןהביע וספרו מקומו

 המקלור״ להסיר נוכל ואולי עמך ואנחנו הדבר עליך אמרוצוקוסט
 לביתווטר הדור גדולי כל וקטץ והלך כלב אלחבתתנך תצויה שאינה
 מתי ועד שעשית הזה המעשה מה בפניהם חציו ודבר ר/ עמהס

 את ירא • העינש מן עצמך תשמור ולא במחנוקות מחזיק אתה
 מ גדול כאה ידעת אתא כי מהמחלוקות עצמך והסיר אליליך ה׳

 ותשל^עמו סעדיה רב עם דרכיך תתקן חיך ראה ועמה המתטקות
 ש^א לשלום וענהו לדבריו ר״ג השיב * עניו שבצבך מה תנ»ז1

 אלא חיבר עיט וסיעתי לביתו והניאו ר׳׳ס והצףאצל <עמד ״ כמדא
/ והיה לשלום הוא' גם' וענהו ר״ג אל שדבר הדברים אומן כל  ר

 א בבית אנשיו וכל וסיעתו ור״ס אנשיו וכל עמו והנלויס א׳ נבית
 שלום בדברי שם!ךטטהס זה כשד של בחצירו טו ושטהס י כנגדו
 .ר/ של בידיו תמכו א׳ חלק חלקים לב׳ סקהל מראשי אנשים דלגמדו
 זה שפגעו עד מכאן ואלו מכאן אלו והלכו ר״ס ניד תמכו ב׳ וחלק
 • אסתר בתענית הדבר זה והיה * זא״ז וחבקו זא׳׳ז ונשקו בזה

 והשביע וT על שנשלמו טבר על כשד שמח ביניהם זק דבר ושנשלס
 ושיקראו הלילה אותה אצלו שס שילינו שם הענמדיס כל ואת אותם

 אצלי יסעד ר״ג אמר אבל ר״ס ולא ר״ג לא רצו ולא בביתו המגילה
̂גורל ונפל גורלות הטילו אצלך יסעד או ר״ס  שילדר״ס עלר״ג ר
 ימיס ׳3 עמו וישב פורים סעודת עתו וסעד אצלו הלן עשה וכן אצלו

 אותו ביניהם הפשרה וכשנעשית • לב וטוב בשמחה הלך וביוסהג׳
̂: מ״  כל ר״ס במקזס ר״י אותו ועשה ר״ג שהחזיק יעי

 לי ישב מחלוקות שבעל עכשיו ביניהם מחלוקות השטסשהיתה אותן
 לא ר״י כשהיה לוקח שהיה החוק ו^ט״כ בביתו ר״י יוסף רבי אותו

 להנהיג בקשו ר״ג נפטר * בדתו שולחיןלו היו אלא ממנו מנעוהו
 הוא גס ונפער חדשים ז״ אלא אביו של אתריו עמד ולא במקומו בנו

 בדת אותו ונתן ר״ס אליו' ואספו שנים י׳/ בן כתו קטן בן לו והיה
 להיות ראוי שהיה מי הימים באותן נמצא ולא ר״ס שנפטר עד הספר

 למנותו הסטקו ולא בנציבין שהיה הזמן מבני שהיה א׳ איש אלא
שקלל עליו והעירו בשוק א״ גוי עס שנתקוטט דבר לו ׳זאירע עד

אלקיו



m ו הדוחת סדר הדורות סדר®
תג על? 3ונהר &לל'ו ת Mg תימויס ן3 ומת ש׳ת זינ  ג « »
 רל מזרע היה סעדה ש״ר א' דן׳ת וש״ת א׳ דתס׳יא יוחסין וכתג

 נלשון התוקז פי׳ ר״ם ותגר יסודה גן שילה מגני דוסא גן לגינא
) רפ״ה עיי׳פפתיישיכי'3 ערנים  וס נראשית פ׳ ומניאוראב״ע ל

 והדעות האמונות דקדוקי על אגרון ס׳ גסי' מוגא וסיפיס5פי0 אגן
 הפדות פ ס״י פי'על • ועינש ושכר ותח׳׳י! ומיתה אדס מהצ*ות

’’י ■ ;והפורקןמעניןגאולהיעהי״יז
״י ■ ייזייז” שר״ס לי שנראה ;הש״ט ifc י ̂ י j

כרקוי שררה ג ר כהע לא הישמעאלים מימי 3הרו ק'ה
o ̂כהוגן f l R h ס מן אותו כי ן3 דוד וניקש מוכסיס כמו ^

^3מר.3ו ^ פרין0א.

 ״ סיני ר\ אצל ר3גאו|״גין סעדיה י3ר • <^ס/-
̂' מתסיאואחר אלא^כממא I.״ ^ י

הדד ̂יי״ג י’ 'יעקכננרסעי׳ 3^ ?̂
א ד מן ומהצה שכיס ׳3 פומ״3 ר״י כאגאי מ״<זר 1או3 א»5^יי

ר תרצ׳״ז ומת מרצ״ה ̂ ^ ^ (אגיי חרכא 3ז'
׳לשרם תרצ״ח שנת מלך גאון יהודה ** *'*’1̂ ^11/נפומ׳

ר רנ ומת 3דכא p״p שכיס ה' 3כת ל קי"*ע ^תסץ  לשערות ל ד(
 3ר מר ר3 אהרן 3ר מר • אסתמך ונתריה * f מש ד״א דהוי
 r דל כתג P וש • ע תשי ותת ש<דס ^ 3תש״ ד״א מן ומלך ( יוסך

ת תגרי תן אלא הוי נן3ר מגני (ולאו מרל׳ל ע״ל תש״י ומת א׳  ו
 לגאונות ראוי שהיה ולאו גמתיגתא נדלא־רננן ־קמכיה גאון מנשר
 ראש אמנו אתי עמרס 3ר למר • הות חכתא אלא אגונא גאון נתר'
 רב מר מיניה ודהיל מאד עז והוה אהרן 3ר מר וקפין.עליה גלה

 עליה הליג כתה ונתר לקמיה ̂אזיל עמרם
ת ע א לה ע אש־ז ד״א היה הישראלי יצקה רגי : ל מ
™u היה תש״ע ד״א נשכת : זה3 '

רמינו מאדמלזלי נאהב ב׳׳ד מלט מזרע ונאולי יהודה

ל ־ל » ״ י ־ - ; מ י

S t ”* * ״ י ״ • • T" י ז ז * W ״
״ ונפסי!״ ממעאל ״ י ”” אי ? i f’״ ^ ^  m ^ז, ”1״

b ״״ אלי מגה סיס הוא ■ ״ל״® הגי
^ אמנם כסאן על 3יש גנו יהודה דון אקר״ו הרת יתייא ו ה
ה הטי׳ א1ו אניו ממעלת המלן ג ר ״ מ י ? S £

ה י י מ ל א׳ל ליא י ' ״יי י ל י ״ י”* ״.’״’י־ל אל ל ר’1״ מנ ם ^ ד ^.ן ״' ' 
 י.מ^ וט׳»זרות מגורים והנר הרנה
 ו־ אג כסא על <ישנ יהייא לון השר דשם • שלמה־ דן נן לן והיה
ה ״ והשריס הץודס מכל ונאהב תתא״א) (ע״ל גדול מדיני ^
, אליו המלך אהבת בראותי הראשון יקייא דון יי ידע ^  לצייר ה

 שלימה צורה תהיה לא ולמען כושי שהיה המלך פני ראש ייותמו
ם ק עדט אקר ענינה עס קשור עיניו על לגן מסוה מי  W י

 מקר אדה צורת היה הק-מורס ונזמניס • משפקתו כל נחועמם
 ולמעה ומהרו הימנית בידו ולולב פתוקית ידו ב' עס ולעילא גוף

ר מר־  וזצז פורחת כמו רחבה וזננה פתוחות ושתיהן רגליה מצד מ
 מר בר נחמיה רב מר י א״ דל״ט ש״ק גאון שרירא ר׳ נתל היה
^ג כתב צרק כהן רב ^ין ר  מיניה עדיף הוה אהרן ומר ב׳ קי״ט יו

 אהלדי תשי״ט נסוף אהרן S מר מכיב ודצצןמי^ן־ינימי ןל^טרשו
 עלי נלימ תשי״ט משנת ומלן כהמיה רב לקמיה דרבנן מלזצתהון

 אזילנא ולא ע^יה אשדנה צא נטשאדלנא ורבצן, ואנחנו לנדו שנים ין׳
 3דשכ עד גאונות קבלנו אב״ד'ולא עדנא ההוא והוינא להמיה

 וסממהו בגאונות אסתמיכי תשל׳ז ל״א היא רע״ט ובשנת נחמיה רב
לר^יג משעור ב״ד באבות בננו להאי ם^׳ סני  יוחסין בתשובותיו נ״
 וביוחסין ( תשכ״ז ל׳?/ שנת לגחון נסמוך שרירא 3ר ♦ ׳3 קי״יע
ג כתנ נ׳ ומס׳״ח ב״ דל״ז וב׳׳שק תשכ״ק כתב סע״א קל׳ה  שרירא י

תש״ר) ל׳א שנת מחסי׳ נמתא סעדיה ור״ בנהרלעא מ3 האי ורב
 ^י ג רש אז והיה גאון יהודה רב מר נר גאון־ הטנא רג p והוא

א נתקוס ^  כמו נו שטו בנל אצל נהרדעי נגנול שמר הר־וז הנ
 ואז f תשנ עד שנה שלשים מלך לראנ״ד * יהודס אלף השעים

מזרע והיא כסאו על האי ר׳ ננו והשיג גאונות מן עצמו קילק
 יהודה נדגל נמו אריה צורת חותמו עלתיאלמנית.מדועל נן זרונכל

ט רש׳׳ג כאנ נ׳ דקי״ג ;ניוחסין ר שיא מת ומן זקנטאטה נר ו

̂  ^*ג נממזן קונים היו הישמעאלים מימי אי דקצ״ה וכתנ הוה
 מחסיאגא^ נחתא קנורתו * לגאונות וחזרו ר״ג להיות הוריו רצו
 טשלתמלךישמי& גויס בידי רש״ג נימי נשנו חנוך וננור׳ משה ר׳

 ונא ■אניה ומצאו יון ים אל ונסנו כו״ אדום ספינות לכבוש שלישו
 להכנסת ספסחון לחדנת בארי ממדינת שהלכו גדולים חכמים ד׳

 3ד של יאביו קושיאל ר׳ א׳ החכטס את ואסר הספינה וכבשו כלה
 ״ כאד עדנו חנוך ונטר׳ אשתו עס אסרוהו הנ״ל משה ור׳ חננאל

 אשת לנפות • ונקש שחו יודע אינינו וה״ל אלחון נר שמריה ור׳
 משא ר׳ אל וצעקה בתואר ביותר יפה היתה כי ולענותה משת ר'

 והשיצ נתחיה חיים ניס הנטבעים אס ממט ושאלה קודש בלשון בעלה■
 וטבעה ביס עצמה הפילה וכששמעה יס ממצולת אשיב מבשן ה׳

 שמריה אתר' ומכר וחכמתם טיבם מה לאדם הגידו לא ותכמיסאלו
 את וחכר לראש והיה למצרים עלה ומשם מצרים של ;אלכסנדרי'
 אלקירואן מדינת אל עלה ומשם הים בחוף נאפריקא !ושיאל
̂נאל ר׳ את הוליד ושם לראש ^שס  לקורטנת השליש ובא בנו ת
 יכחדומץ קורטבה אנשי ופדאוהו ננו חנוך ור׳ משה ר׳ שס
 היה גדול וחסיד ־נתן ר׳ דין ושם ה״כ3 שס והיה ע״ה [ה׳וא

ט היו  מיעט באותו ואע:י"כ ׳ל •ז נ בקיאין ספרד אנ
 טבילה הזאה כל על נתן ר׳ ופי' ס עושיוש^^ומפרש

ה . _ ש מ ר' ^ו שמ^ כמו א' לפאה יושב היה .
תן אל וקס ת רט לi5ל ר'נ לו בי ט ^ ^ן  ותלמידו היא וכששמע מ

ה ושאלו זח״ז תמהו דבריו הלכ ^ן מ ^ מנ  וכ״א כהוגן להס ופי׳ מ
ת נכל שאלות ממנו שאל מהם וא״ «זו  תשובת והשיב להם שהיה ס

רשות להם היה דנים בעלי והיו חכמתו ברוחב
סPתסpיpפ התלמידים השלמת עד לכנוס ®ו  והלכו נתן ר׳ יצא ^
נ אחריו־ ״ א ^ו ח חה^לובש דיין איני אני ז ר או ב  ואט רבי הוא ש

 קהל; על מנוהו ואתם מהיום אהיה תלמידו
 ‘ ן וכבדוהו גדולה פסיקא הקהל על ץר ועשו
 ̂ ה הניחו ולא במכירתו לאזור השליש ורצה

 צריכין שבמלכותו שאי^היהודס כששמע
ת ככל מ א  “תלמידס; ובאו וח<רג ספ

היה*<' זה ממט שאלו הישיבות מן שואלין
 St משה ל ונתחתן י ־ מעט יותר או

 ̂רטובת־ו)■ קהל משפחות מכל■‘גדולה
 מנכיקליאן! חטךהיתהלל ונתר״
 I בן שטאנש יצחק בר ר״׳יואף טהס־
א ק רע״ נ׳י״״-מלקס״נ וקס״א א' ו

י נעשה גאון שרירא רב נן  אז ןחיי ל
מף תשנ״ת כתב סע״ב דקכ״ה ׳־" ל

_______________דורשי,^מ״זזמזרק הלכו ולאורו הגאונים
ה לא q נגאוכיס לפניו ט iS to נמלצו שנההיה כ״ט ונן הגאונים 

)5'3כת ^ ד^ז (ונש״ק  מהרש׳׳ל וב״ת שנה ארבעים ומלך ^
 לקלה יוחסין וכתב ״ תשנ״ו ל״א לגאונו©^*׳ סמכו נ״ט סי׳

ת0 ת' דור ודורו רע״נ ט  top צ׳ כמו כתב רע״ב וצדקס״א ״ ||
5ונפטר טיו ימי היו f r הדעווללא שלכל אהד צ״ע (אך תשצ״ח 

שנה) צ׳ חייו ̂ימי היה איך מלך ומ' ל'נר&מלך מבן יומר היה
ג ־‘ ׳ ר ־  השע מוסר ס* ח^י • נרומה האייהי׳ ^

ל ־ ד״טשס? ונתרחץ הווקר ושלים  מקת ו
וגרייא׳ יעקב ברכת על מרטת חדשה וטטה מת

V מהסיא נמתא קטרתו ־ י הפקדון וס״ שס״נ 
 ד״א ע״ל השבד משה ל תלמיד היה גאון האי

־.תלסיצי סיט סר אצל נקבר גאון האי ♦ דנש״ן
.כל ונוז ישמעאל מלך ננרותפשס האי ורב פריצי

 והוא א׳ בידו שר״ג רב ונתלה מתיה שוס להם. השאיד
̂ז 0 א כמו ומת נ׳ דל׳  יסוך 3כתו ״ תש״פ ל

ד מלכות פסקה יהודה מלך נדקיהו  אכל ל
 מדאיס החורבן אחר רב וזמן שני בית בימי

 <ו3 זרובבל בצו פדיה יהודה מלך יהויכין בן
 ך בנו ישעיה • בנו קסדה ״ מי 'ברטה

 וקזקיה * בנו נעריה * בט שמעיה • ננו
 P ליהושע אשד ארדאל בגבעת בא״י ונקבר (ושכב. • גנו

 בחעי נתן פש שכב ו^ד בט אתריו ועמד מניר כמזרח הכהן שרף
 r לקס 'ןP‘ייי ׳ ת ועמל נתן ומת א1דציצמ נתן הוא אמו

עון נשיא הזקן הלל וי״א^ל.הוא )סע׳׳ז '3. מ ^ו ד ש  : עלל ט3 י
״ נחוס ועמד אקלב, ותת נג3רנהונא. שס ויוחסין סע׳? וכתוב

̂חלצאל מאנא ור׳ קטנא זרג הונא רב 61נא ושכל שלו חכאיס ור׳
ועמד

 עשו וכן לדיין בה־
 ובמרכב יקרים ים

 מאד החלך שמק
 נשמע והקול בבל

 שהיו השאלות וכל ות
 הש״ןפחות ד״א לשנת
 היתה ממשפחתם פליאג

 חמך S לבנו מהם אשה
 הרבה תלמידם משה לר׳

 ל קכ״ה יוחסין
 גאון האי רב • ׳אוד

 (וביוקסיו תשלז ̂״א ^
 מכל יותר בישראל תורה

וכמוהו מבואו ד ע שמש

 במרלכידש^ני
 פסקיםדד

 W וממכר
המשז״ דמלאכת,

׳ ב מ

 אשרל^זזא־חשאיי
 1כנןק^*גה

 יוחסין עולס
 היו מזרעו

 הראשון ור״ג
 חנטה מ3 משולם
t»n3w♦,שכג בנו



הדורות• סדרהדורות סדר
 פהא וסליק מו ענן 7עח • מת נו3 שפט ועמל ר״י חת יותק ועמל

! צ<ר נן )f f ר3ונק הונא רג מת לנהרלעי ואהרב י׳׳ת 
 ע״ג) ל״א (ונשנת יחזקאל ר3 יהולה רב • בנו נתן ועמל בא׳׳י
^י »רו ר  : שלו חכס ר׳שזבי בנו נחמיה ועמל נתן ושכב שמלא פ
 עוקבן מר מת * שלו חכמים אלא ור׳ רבא עקביה עמל נחמי׳ מת

 ורב ורבה אביי ״ אתיו מר הופא אחריו ועמל בא׳׳י ונקבר דצוציתא
^ בר 9מס  ־ אחיו עוקבא עמל מר הונא שכב ׳ שלן הכמיס ח
 שלו(ל״א חכמים ורבינא רנא עוקבן מר p אהמ בן אבא עמד חת

 ועמד נהנא מר אתריו ועמל אבא ומה מלכא בלא עלמא קם ) רמ״ד
 זוסרא מר מת שלו חכם מדיפתא אחא ר* * אחיו ספרא ר' אחריו
 תדפתא אחא רב אתיז מר הונא ר׳ עמל מת • בט כהנא עמד

 • רבכהנא בר מ3א אחי הונא רב עמל מת * שלו חכם גרהכיל^
 f הו והכי לול לבית כלין ובמיה שלו חכם רבא הניכא ומר מרי ר'

/ הוגא לרב אתתיה  הוה^ מתיבתא חנינאריש רב למר ברתיה ר
 לר״י למתא רר״ג דיני וא/יל ופריש הוה רבה רא34 קניגא

 J ואתא מתיבתא ריש שבקי ולא פרקא למעבל וגעא מתיבתא
/ א בהלי וצוהלאותביה מתיבתא לריש להביא ר״ג וצווה ר « לי  ט

תן לליקנא לכלמזייה ושמטו ופקיל למהראתייס כוליליליא ^ןי ל  ו
א8בטן ויתיב מתיבתא ריש וא;ל אופעתא ליה מ!רבתי || ;tמלי) 

ליליא מותנא ונפל ושתייה ללמעי קוקתא
א6אימיהןק}7בכריסי מרזזערא ופש מינ ר  ב^לעללבוסתנא ן|

ה|| נרגא ושקל דארזא עלי ק מ  אנא א״ל סבא סומקא גברא11ל
«י והאי ישראל מלך לול ת ס ו  בהלייהו לך הוה מה את הוא י5ג

הו חקייא דקטלתינהו ממסלרינ  ואיתער לאחוריה לאנפי ^טפ|
^ צנפיה נאהדרין א  אמת תל לול מבית פש רבק להו @^8ל

 על וגכא ^f(< למעברא ברתך אלת איניש M מנהון פש לא ליה
«3 דלה נבא א ר ע  כלרט אנפיה תרצן יללה וכל לילדה על שא1מ

ז לגביה ושקלוה ^ »  לבית ליה הוה חתן חל * רבה גברא שוייה1ו
 ממונא ^!ל לול בית למית כזייה כל |&יה1כי^ רב והוה ול7

« למלכא ושוחדא ^ שו  אזל שנה ע״ו p זוטרא מר הוה וכל א1ו
 והוא רבפחלא מן לראשכותו לג«ולכאושקלוה מתיבתא ותש הוא
 ציירון משוםלא למת על ואתפת בנחיריה לודמ לי׳ עייל פחלא רב

 נוסתנא ר' מענין ת״ך ל״א י(ע״ל תו^ייהן על דודבא לול לבית
®/ מר wוהיר ולודבא) ר ט  (ל סמא ור״ קנינא ומר שנים ך׳ זו

ג ובימיו שלו חכמים יצחק  וגההוא * מתיבתא־ ריש יצתלן רב ^
™ רבא מיד נפק יומא מ  עמולא ליה עה״באתחזי לחיי נשיאנו ג

 מלכותא ואימת פרסאי עם מלחמה ועש(3^ בהד זנפקי מורא
ם8שני ז׳ גזיאתה מגא £ני ;^ ן / 1שת ^| י  מלכי בבית ומזני י
וקטלוהו פרסאי וגקטוהו עסולי ואסתלק גויס

דמתוזא גלותאמר לריש (צלבוהו
טל לר״ג מתא ושנייה מלכא ופקיד ק אי ת ^ג מ בי  ר״ג זוטרא מר ו

ה ליה ואהיילל לברכה שיאנו זכר  על זוטרא •מר שמיה ברא«ל;
^ן לול לבית וערקוו לאגוה שמיה ^ ר ל ת  אהונאי מר יכול לא ו

ת אהוי גחא ומר אנפשיה לגלויה ^י ה אגו  אזל נהילאי רב •מר ל
ט3זוטראק מר בר זוטרא ומר צבא בנהר 3תי1 לו <עוי ^%  ^ןלי

פ להוא לחורבן תנ׳׳ב ובשנת פרקא ברש  m עלה לב/ג ^
^ נעל שר\ ?ב5דקס(ד לעיל צ׳/ כמג סנהדרין ראש נסיה  ס׳

7>*f עד עולס חרות הכותב כל כי ר״פ ד״א כתב כאן שהרי תתפ״א 
fחשבון בין מ״מ דורות ח׳ זוטרא מר אחר שהשב אעפ״י כותב מט 

 חרות ח״ יאריכו איך תר״א.שניס הוא ר״פ ל״א עד תתפ״א ל״א
 לא הזכיר לא איך תימא תתפ״א סע״ז היה אם ו?טד שכיס מר״א

 בכל יצא י שמעם א?ןר גאון סעדיה ור׳ שרירא ר׳ ולא מה ר״ג
fp ויוחסין עולם p מעט זה גס תן^^סע״ז ט״ע מסף שר׳ כתג 
 יותר זמנו עד ומט«^ך״פ ח״ה ר״ג בימי היה ט״ע ר״י כי רתוק
̂ה2סע שמחבר גידם שקבלה ושמעתי שנה מת״ק  הגאונים מן א׳ ;

ריו רג ואחריו עכ״ל) נזתנס א׳ תכס או ^ו רי  בכז זוטרא מר גו
״3 מגיס רב ואחריו * בנו יעקב רב ואהרמ  נחמיה נר ואחריו ^

 שמותס כלל פ״ז ̂:רלס דור פ״ז : בנו אבדמי רב ואחדו • גנו
ב ר׳ את היליד יי3א ורג ^  פנחס ור׳ עזריא ר׳ ואת פנחס ר׳ ואת י

 יעקג רב מר 'שאל * סע״ז. עכ״ל דור פי׳ט ר\י חצוב ךי את הוליד
אמניגו של הגדול לב/* קרייאן ממדינת ניסיס דג מר בן החבר

 ביתי שהיה
רבו והיה

 האי מרב ׳*^מ?־מרה י׳יו בקונטריס מצאתי
יצתק ר3 • א׳ ל״ק ש״ק .

 למלך ערבי בלשון התלמוד פל ^רש והוא אגיתור p שטאנש בן
 הרב חנוך גר׳ בעט וחכמתו גדולתו ומפכי אלחכיס שמו ישמעאל

 פטירת אקר גדולה מחלוקת הקהל וכחלק אביו כסא על היושב
 מזרע ב׳ דל״ט ש״ק כתב ( יצחק גר חסדאי רבי הגדול הנשיא

i ' j הנקרא הגרגשי שארן ס״ע בסוף הראב״ד עליו שהעמ זה ואולי 
 פלה מלכם ויוסף שנתגיירו כוזרים שס שהיו אובל נהר עד גרגן
 K קכ״ט ויוחסין כו׳ שפרוט ן׳ יצחק בר הנשיא חסדא לרבי ספר
 ״ תנור ר״ על לחלוק יכול שהיה בעולם אדם אין בימיו שאלו ב')
ty אלוהרה ^יר אל מקרטוגה יוצאים יום ובכל jjm g 3מישרא• 

ת8«מל לגוש לבושים כולם מרכבות ע״לת״ש רוכבים  ^^מגבעו
7ע שר^ןןןעאליס גדת

א״ל וסמלו
ע5^לו^^!ןהישמעא^ ו יסuט ש ע י  לךהייהודיםהייתי* ג

 ומצא לנגאנה מספרד והלך עשה וכן לך ברת ועתה !מפניהם
 הרג לנידוי וחש פאס קהל מבני והוא יאשיה בר הכהן שמואל רבי את
 לזאגרתגחלה וכתב שטאנש בן עליו וכעס עמו סיפר ולא חנוך תי

 והודעו תשובה לו השיב הכהן שמואל ורבי בה וטעה ארמי בלשון
 ישיבתו עד והלך בספינה שטאנש בן ונכנס מאד רכה בלשון אבל שטעה.

 לרבי שונאו שהיה מקבלו האי ■שרב היה וכמדומה גאון האי רב של
 עד הישיבות תק כרתו תש״ן) הנ״ל(ל׳״א חכמים ש״ל מפני חנוך
 יבא שלא האיי רב לו שלח זאעפי״כ : דלדול לידי הישיבות שבאו
 לדמשא שטאנש בן והלך * הרב לנידוי יחוש אליו יגא שאס אליו
 בן חברי וכל הרב על החולקת פת נתדלדלה לכן וקולם * שם ומת

 • מ בן ויוסף יעקב משי עושים סותרים אחיס נ' ומהם שטאנש
 תדכונה על.אח ממונה שהיה המלך מסריסי א״ לחצר נכנסו א׳ פעם
 הפקיד על לזעק ילו מתת שהיו האח מן ישמעאלים זקני ובאו

 וכשהתחילו געפרי אלטיס-זסוניס דורון לו והניאו עליהם שהפקיד
 הסוהר לבית ולהוציאם במקלות ולהכותם לבזותם הסריס צוה לדבר

^ו עקמומית כמה היו היכלו וביציאת ולקופיס מבוהלים  מהס •בא׳ ג
 האחיסתג״ל נכנסו ולאלתר להם שומע ואין וזעקו זהובים האלפיים

 ליולךבמתנוא ישוט שכולו ונשבעו לדרכם והלכו הנ״ל הזהובים ומצאו
 המש% במלאכת ונתחזקו ק ועשו צוררנו חרפת מנפשינו נסיר אולי
 . כמותס נעשו לא יקריס^מאד הדגלים ראשי ונסים יקרים בגלים ועשו

 שנשאו ונתגלו ליעקב המלך שאהבו על למלך מנאה והעלו גספרל
 •למנות רתאי ויהיה כולם את שופט שיהיה ישראל קהלות כל על

 מסריתין י״ח לפניי והעמיד, מס כל ולקצוב שירצה מי כל עליהם
 קיטוב״ הקהל בני כל ונקהלו המשנה במרכבת והרכבהו פסים לבושים
 גס בנו משול בה וכתוב בנשיאות הסכמה לו ועשו זקן ועל מנער
 ידיי שאס קנוך ר׳ להרב ושלח בגדולתו ועמד בנך ובן בנך גס אתה

 L • ביס וישליכהו משוטות בלי באניה אותו ישים * צבפיס ץ3-
 שישוב שטאנש לגן אגרת כולם וכתבו אליו שבו שעאנש בן על הקמים

 להס השיג והוא עליהם לרג וימנוהו חנוך רבי את ויסירו לקרטובה
 וארץ שמיס עצמי על אני מעוד הרב על להם ואמר קשה משובה

 P יעקב לנשיאת שנה ולקז * מל ישינת עד מספר כמוהו •שאץ
;u ויקק גדולות מנחות לו שישיב כמדומה שהיה המלך אסרו הנ״ל 

 כמו שס ועמד ׳ כהוגן ושלא כהטן האהלות מכל ישראל כל ממון
 וממי לפניו שהיה כמו לא אגל לגדולתו השיט שנה ולאתר ׳3 שגה
 שחזר אף הרג הוסר לא קרטובה לקהל קשה תשובה כתג שטאנש שגן

 בכי מחתניו א׳ ובא שבת בליל גו בן שמת עד * גו בן יעקב לגדולתו
 שתמה עד בבכייה הרג וגעה אויבך במות מבשרך אני ואמר פליאג

̂ל שונאך אוהג ואתה משרך אני ואיור כליאג בן  מיצר אני הרג א
 למהר יעשו מה שלחנו על לסמוך רגילין שהיו העניים כל על וטכה

 לפרנסס יכול אינו אני שהרי אבכה לא אני * אותם מפרנס אתה אס
 ליהנות רוצה היה שלא חסידותו מפני ממון בעל הוה לא הרב כי

 חנוך ר׳ הרב מנהג והיה כו' צער חיי חייו היה לפיכך הורה מכבוד
 עוליס היו חג של אהרון בי״ט שנה בכל התורה לפייס עולה שהיה
א ובשנת העדה ועיני הדור גדולי עתו  ועלו כמנהגו עלה משע״ה ̂ד
 של מפרקתו ונשברה ונפלו ונשברה ישינה היתה והתיבה ע״ה עמו
 מת האי דרג הוא (ט״פ שנה י׳׳ג האיי ר׳ פעירת קודם ומת גרב
 והרגיז• ר^בה תלמידים שהעמיד אחר שנה) ך״ג וצ״ל תשצ״ה ד״א

 יוחפין הלוי שמואל רב היה תנוך רבי ^מידי ומגדולי בישראל תורה
 למלך נכתר גאליסלאו פולין דוכס תש״פ (ד״א : ב׳ וקס״ב קכ״ו

 בגוף שנתקע היתד למלך הקיסר ונתן גנחין בעיר אוטא מקיסר
 שם נמצא ולא בלתי.מיושבת פולין מדינת היתה ואז נמתנה הנוצרי‘

 חילוף היה מקחס רוב כי מזעיר מעט רק וזהב כסף מטבעות
^ ופריימין קיא״ב עיר באליסלאו מלך ולכד נסקורה מתודה

מאפקוויטד



m הדורות סדר m נא הדורות סדר
 השמי' אותות תשס״ו ד״א : ת״ג A * ׳ שניס ומלך<״ה מאסקוויעל

 כדסוהיה אדס כראה והשמש השמיס מן דס והמעיד יוליס(וראיס4
 כרענעס ומתו איברופי ארצות מל כמעט כלייה של רעב זה <)חר
 המדינות ונרוג גכ״ע כמעט ההם בימים היה מאד כבד דבר גס <ב
 ד״א : ת״ב צ׳׳ד * שממה נעשו רבים וערים העם קצי נשארו לא

 אותות תש'פ ד״א * תש״ןותשנ״ו ר׳קנוךע״לד״א *זשע״המתהרב
 לא כמוהו גדול וקור ושלג וצינה חורף והיה נוראים 0גדול' השמים

 נאבדו המיס ומשטף הנהרות גברו השלג נמס וכאשר שנה ק׳ מן הוה
 כלייה של רעב היה אק״ז מספר אין ואדם וכפרי^ןןמות ערים

^ ומתועס  קצי נשאר ולא ארופי ארצות בכל גדולה מ|מגפה1ר
העם ותולע^שר נחשים והמתאר עס3י

̂<ג| ̂וקו ^t^lpלקבול^®^^j|p |l^ ff0 : רב
̂־־טבה מקהל בן גיקטילה הידוע מנןף בתי הנגיד הלוי מואל1/ ^ 

 1ומפתנ רוכל והיה ישמעאלים בספרי ונקי הגדולים מהמשכילים <׳ק
 ונדלדלה פלישתיס סרני שגברו נספרד קירוג) ימי שהיו עד נצער

 א״ל בן לקצר סמוכה בחנות ויש למליקה ר״ש וברח קורטגה מדינת
 והיתה בגראנעא פלישתיס מלך מאקס בן תנוס מלך סוכר עדיף
 אלקאס אבי המשנה לאדוניה ספרים וכותב אותו מפייסת הסופר שפחת

 מלפני נשאל ימים ולק׳ן מחכמתו ותמו ספריו רואה והיה עדיף אל בן
 אנשי ושאל למאליקה לביתו לשוב קבוס ממלכו עדיף ןא״ל3 זה משנה
 סמוך א׳ יהודי א״ל אלי הבאים הספרים לכם כותב היה מי ביתו

 לישב ראוי אתה אין וא״ל הנ״ל ר״ש את להביא המלך וצוה לחצרך
 המלך והצליח ויעצו סופרו ונעשה ושמאל ימין ממני תסור אל בחנות
 וכסמך כו׳ תש׳׳פ ד״א בשנת וייעץ סופר והיה והגדול בעצתו מבוס
 לישראל טונות ועשה חמס מלך בן מאת תשל׳ז ד״א בשנת לנגיד

 ישיבת ועד ובאיסק;יה מצרים וארץ ואפריקי המעריב ואח בספרד
 מנכסיו מהנה היה אלו בארצות דורו בכי נל הקודש עיר ועד בבל

 שהיה מי וכל ותלמוד והמשנה הקודש מכתבי הרבה ,ספרים וקכה
 מוציא היה הנ״ל ובארצות ספרד ארץ בכל אומנתו תורתו להיות רוצה

 במתנה ונותן תלמוד משגה כותבים םזפרים לו והיה ממונו עליהם
 לבתי זית שמן מספיק והיה משלהם לקנות היויכולין שלא לתלמידים

 טובה בשעה ומת הרבה תורה והרבץ שנה שבירושלים כנסיות
 גונפטר ע וחע״ט וש״ט ולויה וגדולה תורה כתריס לד' שזכה לאחר

̂ג דק״י עש״ק ( : וקס״ב דקכ״ז יוחסין תתט״ו ד״א  תו בימי ע׳
 מכוון) (אין להורק ותת״פ ת״ת ד״א כמו גיקטלי׳ בן הלוי יהוסף
 הנגיד שמואל רבי של אביו הוא מירושלים(לדעתי יהודים כל ויגרש
 י תת״ל ע״ל תשפ״ק ד״א נפטר קצת לדעת מה׳ (ר״ג : הנ״ל

 וחט• במחסיא ר״י היה האי רב של חותכו הפני בר הכהן שמואל ת
 א ד נפטר זולתם ואחרים מצרנות וס' וממכר מקח ס׳ הרבה ספרים
 עי' וצ״ע א' ה״א ןע״ל • האי רב פטירת קודם שנים ד' משצ״ד
 נר יעקנ בר יצחק רבי : שם קבורתו (ובגא״י ג' ק״ל יוחסין
 גאון האי רב * תתט״ו ע״ל תשצ״ה ד״א אייר נולד אלבאלי ברוך

 לשטרות ש״נ) פסקאלףשנ״ט,(לל של האחרון נכטרהשצ׳׳ז(בעי״ט
 ול׳ל * רע״ב ודקס״א ב׳ ודק״ל א׳ דקכ״ה יוחסין השצ״ח ל׳א שהיא

 הגאונים ימי רש״גשתחלת לעת ולפי : ת״ת ד״א שנפטר ד״אתתס״ה
 P דוד צן חזקיה ♦ שנה תמ״ח נשיאתם ימי ימשיך שמ״ט שנמ1<

 הקימו האיי ר׳ ישיבת בני ב' ודקס״א ל קנ״ה וניוחסין ( זכאי
 והלשינו שנתיס ועמד האי ר׳ כסא על והושיבו ^ז דוד של בנו בן ד״ג

 משתין לו השאיר ולא קשים ועינויים ברזיל ואסרו ותכסו למלך ט
 הנגיד הלוי שמואל רב בר יוסף לרב לספרד בטי ב׳ וברחו •בקיר
 שנהרג גגראנטה השמד עד עמו והיה לימקיהר״גור״י אוהב שהיה

 ר' היה ומזרעם אוחס לארץ וברחו תתל׳ד) (ע״ל מגיד יוסף ר׳
 בספרד נשאר לא ואחריו • שנתתקי״ל בקשעליא שנפטר דאדד קייא
 ישיבות פסקו : ר״ג הזקיה ואחר וד7 מבית שהוא מפורסם אדם

 ‘ד״א • תת״ל ע״ל ת״ת ד״א נפטר d'ry גרשזן רגינו : וגאורס
 ברני אהרן ר׳ • תתס״ה ד״א גאוןע״ל האי ר׳ ומת רש״י ת׳׳הנולד

 מינות על שנחלקו נפתלי שבע מן דוד בן ור׳משה אשר משבט משה
• א׳ דל״ח ש״ק • מה בדוד היו • וטעמיהם שבתורה הי־בה

 ד״מ ש״ק תשל/) ד״א תת״י ד״א (המכר חושיאל ב״ר חננאל רב
 גנו) שהיה הזכיר (ולא חושיאל רב של תלמידו היה כתב רע״א
ת דשבועות ול׳א אעל׳י פ׳ במרדכי כנראה המקוצעות ׳0 זחבר  (ו̂ל

 שנכיס ה׳ מייחיני בהגהות כנראה חפץ ספר גס )ד׳ די״ד רללח
 שקבלו )קנל ע׳ בערוך מובא ( שאהין בן יעקב ב״ר נסים ורב
 ושולת מאל אוהבו שהיה האי מרבינו קבל גם*ס יר' חישיאל מר׳

 ע״ל ( הנגיד הלוי שמואל ורב ספיקותיו כל בתשובות ספרים לו
והיק האי ת של מימיו שותה הי׳ מיס ת יד על )יה תש ד״א

 נתחתן ואה״ה ממון בעל היה שלא מאד נסים לר׳ מנכסיו מהנה
 שהיתה• בעיגיו חן מצאה ולא לאשה הנגיד יוסף לרב בתו ושלח בו

 הנגיד בעלה וכשנהרג שמיס ויראת תורה בעלת היתה אגל ננסת
 * מותה עד גדול בכבוד הקהל ופרנסהו אליסאנה מדינת אל ברחה

 מעילין הרבה סוקרים באלקירואן שהיה היה גדול עשיר חננאל ור'
 • מותו אחר זהובי' אלסיס י׳ והניח צנות ט׳ לו והיו * לכיסו מלאי

 ש״קד״מ זכרים בניס (בלא שניהם ונכטרו בן לו היה לא נסים ור׳
 במדינת מזעיר מעט ונשאר אפריקי מארז התלמוד ופסק )א׳

 הדיין שלחה מר ביד המאך קלעה ובמדינת זוגחאד בני בידי אלמהריה
 ה12 וג׳ * בעולם טבעם יצא ולא ברבנות נסחנו לא אבל פורמש בן
 ברבנות ראשון דור הוא הנגיד הלוי שמואל ורב נסים ור׳ חננאל רב

 חננאל ר׳ סכ״ע מהרש״ל ובתשובת ( ♦ לספהד התלמוד כק וחזר
 הערוך בעל נתן ולר׳ מ״ה ר״ג של רטתיו ור״נ ר״ח )האי חרב ל3̂ק

ה/ וגרמב״ס מביאו רשב״ס רוחי איש חננאל ר׳ • תת״י ד״א
 ורבינו ־ ע״א ל״מ ש״ק זה דור היה ׳3 הגה״ה פ״ק מצה1

 שמואל רב • שם ובערוך בהגהות נזכר גדול חכם מפויאה
̂ז תש״פ ע״ל תתע״ו ד״א טובה בשיבה נפטר הנגיד  ותשפ׳

 בנו וישב יצחק) ר׳ כ״א שם בספרד ישראל גדולי ה׳ היו ^יו
 (יעקב בר יצחק רב * תתכ״ד וע״ל כס^אביו על הנגיד מסף ר׳

ר) ש״ק^מן״א) כרוך נ  (כתב ר״ת) תלמוד (ע׳׳לתתק״ל (
 תהע״ה ד״א ומת הראב׳׳ד של ^ןן^^אמו יהודה משועי שהיה ש״ק

^ ר'יצחק כתג זה אחר ותכף Jנ lהרוכלים קופת חבר ה3מקורדו 
 ללמוד מותו אחר הלך בנו ור׳ תתנ״ד מת כי השלימו ולא

נראה עכ״ל תתפ״ו ומהם תלמידים והעמיד חהרי״ף
̂ה מדבריו ^ והרואה אתר יצחק ר׳ ש א5י הו  (ורב שני ואין «

P היו '3 אלו גיאות בן יהודה ב״ר יצחק ro p ברוך ב״ר יצחק רב 
 יוחסין ש^ד״אתתנ״ד ברבנות (ונסמך קרטובה מקהל בןאלגאלי

 שנת נסמך וליי^«ןרטגא3 ן׳ ב״ג ר״י ׳3 רל״ו ש״י3(ו )א׳ 3יןס״7
ז ד״א %ד אייר נולד העיר מגדולי )תק̂פ  תורה אוהב והיה ת

 וסיפק מצרפת ^*יגורס ר׳ גדול חכם לקורטבה ונא חכמה •ודורש
 הרבה טובת הרי״ף לו ו<%ן ב׳ דמ״ב (ובש״ק צרכיו כל יצחק ר׳ צו

 עודנו והוא אותו אוהב הי! הנגיד הלוי שמואל ור׳ מחנו) ולחד
3w, * ומתנות ספריו לו משגר ור\ה נער i חהברת זה יצחק ר׳ 

 הלוי יוסף ר׳ אותו ונשא הנגיד הלוי שמואל ב״ר יוסף לר׳ עיבור
 תתל^) (ע״ל בגראנטה השמד וביום לעאנטי אליו והלך בממון
 גדול עשיר כי מאד־ ספריס,ןןמה קנה ואח״כ וניצול נס לו געשה

 וחגר מאד הרבה ה3ארצ^)| בכל שנתפזרו הנגיד ומספרי היה
 מאד הרבה ק^שבתלחוד הלכות ופי׳ הרוכליו קופת ספר הוא

ס ל׳׳ד וגן יונית בחכמת וחכם ל עו ^נ ^ ה׳י כ  ברבנות ונקמך ש
 בביתו לשר שחו אלחעתחד ישמתמל ומלך תתכ״ט א ד ונשיאות

 ומת שנה ך' בגחלתו ועמד האיצטגכינות בחכמה לו שזמע שהיה
 והעחיד שנה נ״ט היו חייו וימי • תהנ״ל בניסן גראנטה במדינת

 ♦ הקבלה ספר שעשה הראב״ד של חמו אבי והוא הרבה הלמידיס
 מהרי״ף ללמוד הלך אביו מות (שאחר בכו ברוך ר' מתלמידיו וא׳

 ור׳ הג״ל) ראב״ד ובתוכם הרבה תלמידים והעמיד מקע״א שקד
 חכם צדוק) בן יוסף א׳ 3״0דק וגיוחסין ( צדיק בן צדוק גר יוסי
 ונפטר ד״אתתצ״ח סיון בקורטבה בדיינות ונסמך וי״ש ופייטי[ גדיל

 הדברים לכוון וראה ( ד״מ וש״ק ודקס״ג רקל׳ק יוחקין התק׳׳ט
̂ק טיס) יש בקצתן כי  לר׳ הרמב״ס שכתב באגרת ע״ב למ״ד ועש

 מעלת הפליג הצדיק יוסף ר׳ שחגר קטן עולם ספר הטן ן׳ שמואל
ב גן יצחק ור׳ ״ זה הוא לדעתי • ספרו  גיאות בן יהודה ר׳ ̂ר

 ור' מימיו חכמה ודורש הורה אוהב היה אליסאנא מדינת מגדולי
 ובגזירת אותו וחכבדין חנשאיס היו הנ״ל יוס^הנגידים ר׳ וגנו שמואל

 יצחק לר׳ בנו עזריה ר׳ ברק חתכ״ד) (ע״ל מ״ל הנגיד יוסף ר׳
על.ק« לראש להקימו ונשאו וכבדו אבותיו חסד לזכר זה גיאות  

 עזריה ר׳ ו$פטר נער עודנו והוא ספרד קיולבת ושאר אלוסאנא
 והגיאו כבד חולי וחלה התח״ט ד״א זה יצחק ר' ונסמך • הלןי

 הלילה כל וילכו עבדו והוציאו שגת גיוס שם ונכטר לקורטבה עבדיו
 מת כתב מג״ג ד״א וש״ק ( אמתיו עס ויקבר גאליסאנא להם ויאר

 ותוספות פורים על נעימה שירה וחצר גדול פייטן והיה דהמ״ע)
 תלמידים והעמיד מאד הרגה הורה והר^ץ יוונית חמלות ןיודע

 ר׳ שמיס וירא ופייטן גדול חכם היה תלמידיו ומגדולי גדולים
 תתע״ג ד״א שבט קרטבא בדיטת נסמך קהל ?3 יעקב בר הדין

 עשרת ס׳ והבר ( שכה י״א ישראל את ושפע תתפ׳׳ד ניסן ונפטר
 ע״ב) ד״מ ש״ק הנ״ל צדוק ב״ר יוסי תלמיד.ר׳ ג׳כ היה הדברות
 דאנים מקהל סכני בן משה ב״ר •ור'יצחק ♦ ודקס״ג שם יוחסין

פעמים TD ‘ ?ג



I

• הדורות יסדה
 זלא'עצר לאלו קגור היה ולא ת נק׳ ופעמים ר5<ז נקרא פעמים

 האיי 3ר כסא על והושג לגאון ונסמך מזרח לארז והלך נימיהס גק
 נשאר לא מותו שאהד ושמענו ע^א ל״מ ש״ק וכתג שם יותסין
 ומת והרי״ף הרג זה נין היו גדולות ומחלוקות שנער גאת גמרא

 גא )אגרצלוכי וגש״י אלנרגלוני ראוגן כר׳ יצחק (ר׳ * מתע״ס
 יום עד אותם ושפט גדולים עם ונתחתן וכגדוהושם דאניה למדינת

 חכמתו על מעיד כתיכות על ופי׳ אזהרות וחיר פייטין והיה מותו
 מר ן3 יצחק ר׳ סקי״ד מהרי״ק מגיאו מפיס יצחק ר׳ ג״כ (ונקרא

 רב • שם יוחסץ )תתקכ״א ע״ל נכדו הרמב״ן והיה • ראובן
 שנצולס הגדול הוא חמאן קלעה מן אלפאסי בן יעקב ברבי יצחק

 והלשינו תת״י) (ע״ל חננאל ורב יעקב גר׳ כסיס ר׳ הרג תלמיד
 אלואסנה לספרד(גתרינה שברח עד בכו וחיים אלמענאב בן גומלפה

 יוחסין וכ״כ תתמ״ת (צ״ל (ובש״יתתמ״א) תמ״ח ד״א שכת
 ג״ר הנשיא יוסף ר׳ ונשאו בהקדמה) בסמ׳׳ע וכ״ה א׳ קס״ג

אח״כ^ף מעט שס ועמד קרטבה למדינת ונכנס שתרמיקש גן  ו
ן שנה צ׳ כבן ונפטר לראש מותו עד שס ודרה אליסנה למדינת י  ב||
 גהקדמס^״ו צ״ל וכ״כ תתפ״ג כתב רע״ג (ובדקס״ג • התס״ג

 הלמדים והעמיד )תתפ״ג וי״א תהס״ג י״א ע׳׳א ד״ח ש״ק וכ״כ
ויצא תתק״א) יוסף ר* היה תלמידו (ומגדולי הרבה
ה נמצא לא האי רב ומימות בל׳ע טבעו מ ^ ^  שם סל כתב נ
כמוהו חבור לא&ר אדם תוספות בעל ר״י עליו שאמר
 ״ ערבי בלשון פס מן כמו ^^אלפסי * שורה'עציו ששכינה זולתו
 השערי׳ יסד ראובן ב״ר יצחק ואמ|)במר׳ פיס) היא ארצו נתב זש״ק

̂׳ אלפ^ן*׳'מ שערי נקראים  ובהג״ה סרי״ח ברוך מור״ס בת׳ אז
 בעל •של אביו אבי היה שהאלפס כתב פ׳^נותב דכתיבות מרדכי

 שקיבל סכ״ט מהרש״ל בת׳ כתב * תקמ״ב4ע"ל על׳ל השעריס
 רמב״ס כתי • הזקן אליהו רביכו של אחיו יקו^>ל ור׳ חננאל מר׳

 אלא שלו בהלכות לרי״ף תפיסה אין משניוי*^^עיס בהקדמות
עו מועטות בהלכות ^ )  הנשיא יוסף ר' * פנים גשום לעשר ^

 מכל וגרשם הקראים את השטל קב^אשר אל פרג אל בן '
 להרגם רצה שלא מפני להם שנתן קטן א׳ צר5ממ חוץ קשטילה מבצרי
 טינתס העלתה פטירתו ואחרי כו׳ הזה בזמן נפשות דיני דנין שאין

 המלך בלב ונתן למכה רפואה הקדם הקל׳ה אבל ע״ש כו' שרטון
 הנשיא יהודה רב המלך מכת על רקח גבע על להפקיד אלפונטו רי
 עצר ויורשי גראנטה מגדולי אבותיו עזר׳ בן הנשיא יוסף רב גן

 שמואל ר״ בדור (היה חבוס בן באדם ב^כוס <דור דור בכל ומשרה
 בידי סורת1ומ פלשתים מלך א״ב) יוחנ^!קכ״ז עיי׳ הלוי הנגיד
שליס שהם גראנטה קהל  מן ולא ובכימן יהודה מבני ®ן^^ןו

ה הפרזי וערי הכפרים ל ^ ^י ב  ר' : שרים ד' ודודו אביו זה ק
י יוסף ר״ ה״ד ״ יהודה משס ר׳ ה״ב * הי׳דול יצחק
^ שהם עליהם מעידות מדוהס כולם מ  ור״ והפרתומיס המלונה ־

̂יצוציס בנושיית אסירים הוציא זה יהודה  עול ושבר חפשיס ושלח
 והשביע מכוחה הגולה בצי מצאו שולחיו יעל ובביתו מוסדות ונתק

 כושל לכל בבהמות וכהגס ערומים והלביש צמאים והשקה רעבים
 לו שהיה וכבודו ומילאו' מפט בכבוד טליעלה למדינת שהגיעו עד
 וכסף קנה חית iPiif בחור עודנו והוא אותם המביאים אדום על
 המלך מעבודת הלקו חנל לעצמו גנז ולא הפץ לא וזהב חשב לא

 הגולה לפני ה״ שלחו למחיה כי אלו צדקות כ״א היהה גדולה ומלאנה
 המלר מן ובקש לו אשר *ככל ומושל ביתו על אדון שמו והמלך כו׳

 כן להעשות המלך ויאמר באתקשטילא פה פתחון למינים תת לבלתי
 • ודק^^לא' ב* דקכ״ט יוחסין * ראש לשאת יספו ולא היויניס׳ ויכנעו

 פסא על יסב תש״ס) ד״א (הנ״ל הנגיד הלוי שמואל ברבי יוסף רבי
 ש״ק עדד^>'תתכ״ד(כתב ומחצה שנים ט׳ שבספרד בגראנסא אביו
 שקראו זה הוא ^עמי5י ת״ת ד״א כמו מרבותיו קבל ד׳ וס״ח ב׳ דל״ט

^ גגראנטא ונהיג וירא פ׳3 נגיד הראב״ע א  יהודים ף*ות״ק5הו
 באביו שהיו טוגות מדות כל ׳3 דקכ׳׳ז יוחסין ועיי' * התקכ״ד ך״א

 נשא ולא בעושר שגדל מפני כאביו ענותן היה שלא אלא לי חסי
 ונהרג פלשתים סרני אותו ויקנאו להשחית עד לבו וגבה מנעוריו עיל
 הוא תתכ׳׳ד) זצ״ל הוא שט״ס תתמ׳׳ד(נ״ל ד״א טבת ט׳ שבת גיוס
 נתפזרו פטירתו ולאחר מדנה ל5ב הלך ואבלו גראנטה קהל וכל

 ומנהיגו ספרד רגגי היו ותלמידיו העולם בכל ופשטו ומתמדו ספריו
 וכ״נ תתכי׳ז שנהרג כתג ל׳ב ^ק״ל ויוחסין • פטירתו אחר הדור

̂ב  מזל היה ממכ״ה ’ד״א : אמכייד) וצ״ל הוא ט׳״ס א׳(אבל זקסי
 גס והגגות ר&מ צרות ההוא בזמן והיה רעה במערכה גתולה

 ב״ר יצחק •״ר׳’ יז״ב צ׳׳ד • הרבה ומתו רבות במדינות גדול רעב
^ן ״ פתג״ט ל״א נסמך חמע״ן הסעד גרזך ס- קן0רגי הז ״(

הדורות סדר
 וימרדכ♦ יהודה) (בןרגינו צרפתי הגולה מאור א״) דמ״ב ש״ק
 תתכ״י« שמת ישן בקונטרס וראיתי במגנצה שהיה נראה דשבת פ״י

 iר"( שנת כתב יוחסין וס׳ תשפ״ה שהיה ראיתי אחר ובקונטר׳
̂*ל ב דקס״ד וביוחסין ( • תת  ה'׳ לאלף תק״ף שהיה כתב ^״
 בש״ד וראיתי היה׳דבו הגדול ליאון ורבינו • בוודאי) טעות הוא
 ר״ג ו;זל3ר צדק כהן ריב״ש פסק וכן אומר מלתא ריחא בדין
 סוף עד אלא גזירותיו נתפשטו לא ני ודע * לויטו מוכונה מ״ה
 גרביי שמעון רנינו * רשב״א בשם סק״א גחהריק כנראה הי אלף

 ורבינו ה׳ הנהרגיס^אשת ראש הגדול יהודה ורנינו • יצחק
 במרדי% ^נראה w ר״ג תלמיד היו הדינים ספר נעל הנהן יהודה
מ דשבת '^ ט פ קלל מ״ה ד״ג ^׳
שיסד אליהסהזקןן מרב

 יקותיאל דגי של ואחיו האי'גאון זיגי טל אחותו בעל האזה^ז
 t אשכנזי היה מ״ה שר״ג שקבלתי כתב ק׳ אות שרשים גס״ ^וגהגה״ה

 המובהק רגו מגרמקי )ע״ג דק״ל יוחסין אשר גר לויה סגן רייצחק
 גרבי יעקב רגי : לשיר התוקע ב״ד ראוהו פ׳3 כנראה רש״י של

 • בברכות דברים אלו פ׳ במרדכי כנראה רש״י של רבו (היה יקיר
 מ״ב ש״ק מ״ה ר״ג תלמיד היה וזה הזקן מורי לפעמים סה^שקראו

 בר׳ יצחק ר׳ * תת״ח ע״ל רבו היה מרינוס ברבי יונה ורני רע״א
 בהג״ה ונראה בחכמה מופלג וסיה רש״י של רבו היה אשכנזי יהודה

 ורש״י (א״ג מ״ב ש״ק מ״ה מר״ג שקבל פ״ח ומצה י*ייז ה׳ דרמב״ס
 ול״ת הוא זה אולי האי רב משוס שאמר בר״י ר״י בשס המצניע פ׳

 שלמה רבי : מ״צ הנקרא נר״י ר״י רש״י של רבו סכ״ט ׳ל מהרש
 יוהקין רש״י של (רגו ומשירד יכס גבירול בן ספרדי יהודה) (בר׳

 שקבורים בגלינצה(ע״לד״אתתקל״ד ונפער בסרגוסה (היה ל) ל דק
 יון בלשון וחכם נפלא ומשורר ומדקדק גדול חכם היה ביבול בעיר
 אצל שלו בגן וקברו והרגו חכמתו מרוב עליו קנאה לבש א׳ וחובר
 גדולים תאנים ועשה זמנם קודם פגיה חנטה והתאנה תאנה אילן

 האיך לחובר וישאל ויתמה המלך וישמע עסהארץ ויתמה מאד ויפיס
 גומאך הפציר והמלך ונאלם כ״כ סירות להקדים האילין על החכים

 עשה מה שיודה עד יסוריס לו להינתן המלך ויצו מאומה הודה לא1
 ומאמץ התאנה אצל שס וקברו ליהודי שר<ג איך הודה ולבסוף לאילן

 ש״מ עליו ויהלוהו צוההמלך ותכף כו׳ הסירות מבכר הנקבר ^תות
 במחזור מצית תרי״ג כולל אזהרות ועשה : ת״תל נפטר ב׳ סט

 בהפילומ נדפס יום לכל שירים מלכות כתר ״ בשבועות ספרדים
 השנה לכל וזמירות שירים * כ״י) הולסופיס חיים מקור אשכנז

 מנדבוני הדרשן משה רבי : שכ״ב הנפש מדת תיקון ״ ה ש׳ ק 1
 ובפ״י פעמים הרבה ומביאו רש״י של רבו סע״ב ד״מ (עש״ק

 היה דרשן דרשן(ר״מ משה רבי של אחיו בן שלמה רבינו לי פי׳ וכן
 שנה מנברבונאי הדרשן משה רבי קצ״ד ערך כ״כ של'הערוך רבו
 רסנו ( ז נרגונא מעיר הדרשן משה מר׳ קבלתי ק״צ וב׳׳ע לנו

 בעל קוראו בראשית פ׳3ו פעמים הרבה ראב״ע מזכירו ספרדי שלמה
 ט״ס הוא רש״י בשם מזכירו תרומה ובפ״ זה גדור היה השקולים שיר

 בקצת אמנם דרשן(הנ״ל) משת רבי של אחיו גן שהוא להיות ויכול
 גאולי שלמה רגינו שם על רש״י לשון ממש ראב״ע מביא מקומות

 ספרדי שלמה ר׳ ב״ דמ״א מכהות בתו״ : א״ דמ״ג ש״ק • הוא זה
 בר הנשיא) (הרג יהודה תי : לך שלח לל מאות שש פייט יסד
 (ס' חגר בפוסקים הנזכר אברצלוכי וזהו מכרוינצי ברצלוני (זילי בר

 שטרות (ותקון דגרכות פ״ק בתי׳ (מובא העיתים וס״ בשר) יחוס
 : דרשות העדות ארון : ע״בונ^דג׳) דמ״ב ו״ש״ק סי״ תשנ״ז ע״ת
 ממט ראיה מביאין וסמ״ג ורש׳יי זה בדור היה עלס טיב יוסף רבי

 ג המאור בעל למטה הנזכרים היה דרשן חשה רבי תלמידי ומגדולי
̂ל  הלכות שחבר וי״א ושו״ת הדיינים על פורתא בן ס״ הבר תתס״ה ע׳

 ביעל נתן רבי של רבו ) תתק״י הלוי(ל׳ל זרחיה רבי : גדולות
ע) תהקע״א ד״א (ע״ל הערוך ל  חשה ור׳ חשה,העניו רבי ושל ו

 שבכולם והגדול יצחק רבי של אחיו בן לוי ורבי הלוי מרן בן יוסף בר
 (מנפלייר ^מגגיר מדרשי גבית נראה ואליהו יצחק בר אברהם רבי

 אב״ד ונקרא ראב״ד) של חותנו היה שבפרווינצה (ע״לתתקנ״ח)
 כיון זת אל ובאולי גדול מקובל והיה האשכול ס״ חגר וחסיד (חכם

 גגיתמדרשינו הקודש רוח הופיע כגר שאמר פ״ח סוכה ג̂ה הראג׳״ד
 ״ יעקב בר״ משולם רבי : והראלץ : א׳) ד״נ ש״ק שנים מכמה

 גר משה ורבי * דוד נר שמואל ורבי • משה בר שמואל ורגי
 דק״ל יוחסין שלמה רבי והרג • הכהן יונתן ורבי ־ מבשיש יהודה
 ‘ וצ״ע אז חתו מאלו שקצת תתקס״ה (וע״ל זה בדור היו ע״ג

b ע״ב •דק״ל יוחסין הדרשן חשה רבי תלמידי היו הנ׳׳ל אלו • 
הטי אברהם וי̂ב ט3 אה להכריח רצה ספרד ומלך ג׳ ש״אז־ל״ט נת<

על



m nm נב הדורות סדר «»r» סדר 
 מנאפ אנן מאיר נר ממף רני- לתלומו ויצר לו יוכל ולא הדת וןל

 ק יצחק רנ3 דנינרוך : זתתס״ג תתק״א (ע״ל תתל״ז ד״א יולד
 (ברבייצתק עזרא אנן משה רני : תתפ״ו אלנרינולדתתל׳׳ז(ע״ל

 כיוטיס הנושס ערונת ‘ס יזגר ) קיצוגיס והכמות ומשורר גמל מכס
 יוסף ורני יצחק רני אהיס ל לו והיו ( תת״מ ד״א נכמר ותפילות

 הענק וס׳ :; סע״כ דל״ע ש״ק גדולים חכמיס כולם יהודה ולני
רני : תרשיש כמכין חרסי׳ התרשיש וס׳ כ״י) ופזמונים שירים ) 
 לשון שהעתיד א׳ דק״ל יוחסין (עיי׳ חיוג הנק׳ דודפאסי נן יהודה

j על הקודכן g jהוא ואולי הזה נדור היה ) הגולה נכל שנשכח אחר 
^ שמניאן  (רני ל דל״ט ש״ק גדול ומשורר :יה־מלקדק3ר
ה ן״^אח מרינום מנ תי מי ננו^ןןלזה ו ה ו סןי  של רבו יוכהז

̂׳לדתמ׳׳ל^ ז( נריקר 3יעק ־רנינו j ממולי מ r המדקדק
 ׳3 ש״ק ^חי־ונמקומוגדדניס ןיעזציאגפ* שמזכיר ׳הספרלי

תו ה־ע גדול ומשורר חלקלק גקסילייה ן3 הכהן׳ משה (׳  , ’נמדז
 • תתמ״ע נפטרד״א (הנ׳׳לתתט׳׳ו) גאות ק יצתק רני ? ל^ט׳נ'

 גזר כאן) יש (ט״ס להורגן תתק״ל ד״אתת׳׳ן כמו הרי״ף בימי(
 ונימיס המירו רונס ימים חודש תוך ימירו יהודים שכל קומידונעי

 אותות נראו הסמוכים ושנים תת״ן ד״א ( ז המלך מת ■מועטים
 אדום נראה השמים כדור כל ונוראים גדולים חלושים שמים
 ולנכה חמה וליקוי כמנהגם האירו לא ולנכה חמה וער3 כתנור

 כאלו נראו רכים ככנים אורם נשתנו שמיס ככני שאר וגס נוראים
 ודמות אש לכוד דתות הרקיע נאויר ונראה לארץ משמ-ס. נפלו
ת  רעמים והיו כאש אדומים שנונים היציס דמות גס כדם אדום יז

 נוראות גדולות רוחות מתלקחת אש כרד עם כוראים גדולים חזיזים
 רעש היה ההיא ונעת היה וכן רעות צרות מזה שמיס הונרי ;ושופטי

 ול רוהכ3 פרסא מחזיק והיה הארנה עלה גס ורידגאן נזקסן גחל
 וימותו תמאות כל ואכלו השמש ניצוץ נראה היה ולא נאורך פרסאות
 שטת נפל למעט גרולה מגפה מזה ונמשך הארץ ותנאש הארנה
̂׳ל ( נרוך נ״ר יצחק ך׳ * ח״ב צ״ד שנים ד׳ אשכנזי  )ו תהט ע
מ י מר קנל י רש סל/ו נ״ת מהרש״ל כתג * תתלד ל״א גפטר

 נג^ה וניחת יהודה ר9 יצחק וח״ר לויה סגן יצחק ומרגילו יקר
 , וקללה נוכל לא צרות מכות יסד עליו תתלו ד״א שנת נל׳׳ו גזרה

 שנועות לפני שנת זולת (וניוצר וקללה לחרפה תתנס בשמתהמתחלת
 מנתי וששה חמשיס שנת יהודה נר שמואל יהתס נא״ך •המסודר

 תתנ״ו ע״ל כוונתו כי טעה לדעתי הששי לאלף לן שס וכי׳ ־אנושה
 על חכרו לעצרת פסח גין היוצרות כי תצ״ג ם״ס נא״ח ועט׳׳ז

דן דן 3כת חחגנצא הגמל שמעין ר׳ ♦ תתכ״ו)  ס׳ חנו* י״נ מ״ י
 הין ו התנ ״ הסופר מעזרא כ״ג מאנשי שמקורו ונקנלה עדינות
 ירושלים על למלחמה )כ״ו המאמןני' כל הלכו כי ( דעות גזירות

 שנאיספירה קהלות הרנה ויהרגו אשכנז נגלילו' דענרו התוגרמיס נגד
 ועיירות ופרגא בדרק וכיס ומץ ועריווש וקלונייה ומגנצא זזירמזא
 מחדש גדולות והריגות והמרות גזרות והיו וצרפת מאשכנז אחרות

 והנטנעיס הנהרגים סך עלה נשמע אשר ואת • אג חודש עד .אייך
 לימים וכן מהפר אין היו והמומרים אלפים מ״ה יותר נקדושה
 ■ כארצות וכן אונגריאה נמלנות כאלה אחרית גזייית היו ■חועטיס

 נכל יהודים הרגו גס ירושלים ללכת 3ר עס יחדו נועדו למערג
 תמצא כ׳׳ז אנוטריג הנקרא מקום עד שענרו שמצאו המקומות

ה נאודך  הדין נצלוק ראיתי הצעיר ואני הכה( יוקף ר׳ של נל
 לל יחד כלו קלו שנת5 אשר אליפנו כמה האומר הלועזים ין סגוס׳ :

 אלא גדולות גזירות נמצא לא כי חתנ״ו של מ״ק לו ג״י פף3 ללו
ק הזה ;מן3  אנגלעירה ניהס וצרפת נאשננז כתג ולד ע״נ) דק׳׳י ל

 המיתו ורניס רננות כמה ק״ה על ונשחטו נהרגו אוכגרן איטליה
 ולא ח^ניס כלות נתולות נערים ילקו ואשיי ונכותיו ונני^ •עצמם

א שריד היה  מיוסדת זו גזרה על כרותה נרית והסליחה מהפר מתי ל
פיס מ״ה יותר ונטכעיס הנהרגים גש״ק מ״ש נראה ע״נ • על׳ל  ̂ג
 ניסיס מעשה ל עיי׳ • הנהרגי׳ היו רננות כמה כי ילס ׳הוא
ש/ ק״ג סי'  וסליחה מחזור פי״ נושן ישן נס׳ כתוב (מצאתי • ע

 יקניס ג׳ ראו מיץ נקהל הגזכיס אדם נני נמה אז תתלו ־שנגזרות
 ויתקדש יתגדל הכל על נעים נקול ואמרו היהודס 3רתו3 שהלכו

 המעשה מה שלנו אנ גית הגדול שמעון ר׳ פי את ושאלו והלכו ט' ־
 מסכי הזהירו ויעקב יצחק הסאנרהס הזקנים אלו וא״לאהוניי שה

 דשידא מלכא שאשמדיי נסוד ופועל שמיס דין עליהם וקנלו הגזרה
 ליהודים ונתן יהודס נעל ולהלחס השונאים לקראת גדול נחיל נא •

 היה שהיה מה ירוק יהיה ואס טוג יהיה אדום הדס יהיה אס הימן
 הגדל שמעון שר׳ קנלה הוא וכן עמהס נהרג לאשמדי מצאו וכן ־

לכן קודם- ימיס ג׳ ומת הגזרה יראה• שנא הקלה מן ניקש ׳הנ״ל

 הממחלגג י״כ מז^אהמזסף האיזדוכות חרחןן! לב זכלהעגוין׳מרומז
ל מלשטח כרותה ברית ״ כ ע תתט״ו) (הלל האלפסי * )^

 י״א ש״ק גיוס יצחק רניכו הקודש ארון נגנז כתוב האלפסי ונסוף ־
 * מת) תתפ״ג י״א כי (וע״ש תתס״ג לא שנת נעיראלוניסא אייר
 שני שמיר עלי נחל בעט נתנו • קנרו מצנת על התרסיס אלה
 לדור ינא לכל אנלו ויתחדש עולם ימות יכלו * לזנרון היה אשר

 ־ נעורון בא ועולם נקנר חכמה מקור זה נקבר אמרו • אחרון
 ונכות ספוד חוק כי י נשנרון תייללו עליו ובמרירות ציון בכי נאן
 תנועות ׳3 משקל על שיר והוא והארון לזתות נשנרז נו מקוס עלי

 מהרש״ל (כתב * וכןגסוגר נדלת תנועות וב׳ ויתד תנועות וג׳ ויתד
 חננאל מר׳ קבל נאורלייכש הנקבר מנחם בר יצחק ך׳ סכ׳׳ט נ״ת
 ןעזר2 ור׳ הלל הגדול שמעון ר׳ היה ונימיהס ־ הנ״ל יקותיאל ור״

 נעל נתן ור׳ אלפס 3ר בזמן נמגכצא ג״כ היה הקליר ר׳׳א ואינו
 דלג ש״ק (כתג מלוקא אביו קלונימוס ור׳ הבבלי ור׳שלמה ערוך

 המרדני מניאו נכו דוד ורביכו מלוקא קלוכימס ור׳ אהרן רנינו ״
 חמיו חיים ור׳ דויטרא שמחה ר׳ תלמיד אביגדור ורנינו דשנת
 היו פרץ נר יצחק ור׳ מפוריינש יצחק ור״ מאינגלטרי מאיר

 לוהיר גדולי היו והס מחיץ גרשון ר׳ קנלו ומהם )רשלס
שקן ר׳ ומהם מקו«ןח נכמת החכרי׳  תרלל) (ע״ל יקר ל׳ר יעקנ
 ור׳ תת״ל) (ע״ל לוי סע ור״י מ״צ ^הרא5יסודמ« נר יצחק ורבינו

^י רומי איש קלוכמוס ^ י עי  3מכתו אלי נא עתה צדין אין פ׳ (
מי אדם לשם שנא מוירמישה  נקי קלוניחוס ר׳ ושמו גדר^גן

f וע״ל עפ״ל כדנרי והודה הגמרח n ר׳ א׳ 3דמ" עש״ק ( )תשלז 
שלג^כנראה אחי היה יהודה לר קלונמוס  ור׳ ד״ה) ט׳3 אמר
ן חתנים נרכת שעשה הכהן אנרהם ה כ |^ ^ ^  הדינים ס׳ שעשה ו
 ובימיו * להם הפימיוקודס שמואל נר ננימן ר׳ מ״ה) ר״ג (ע״ל

 רב כסא על 3יש הלוי^גש יוסף ר׳ * ורש״י ש׳׳ץ מאיר ר״ היה
 ר״ היה וניחיו )תתק״א-*®׳ש עד שרם לח התס״ג משכת אלפס
 אלעזר ור׳ משולם אלעזר^ר ר׳ ״ רש׳׳י של רבו יקר נר יעקב

ס מאורלייכש יצחק נ״ר מאיר לר »צי  נר׳׳ה רש״י ומזכירם היו
ל דמ״ט ש״ק עי :ס

י ״ ש  רו3לית (מעיר צרפתי מטריו^ו יצחק נר ירחי שלמה ל
 שהנר שמי» ר׳ ותלמידו הו^ נפטר )א׳ מ״ח ש״ק

 3ר שמת נשנם ת״ת שנת (ונולד תתס״ה ד״א שנת ויטרא מחזור
ת מהרש״ל כ׳׳כ «אי  תיי ימי 3כת רע״א דקלא ויוחסין סכ׳׳ט) ל

תי א״ דמ׳^ו ונש״ק שנים ע״ה רש״י ^ןי ת  רש״י שמת כקונטרס כ
ל ל וס״ה ע״נ ונדמ״ג שנים ס׳׳ד כן ^ מ  קודם שהיו חרנניס כ
ש׳׳י וגדמ״ת תת״ק ד״א כמו כשנת ־לו «  הרמנ״ס בימי היה כ^ן

 ואיך דתתקכ״א שנת שלו קבלה 1סמ כתב שראלד א״ ראיות והניא
 גלה שרש׳׳י נפרט שמו נשעריס ונודע חכם זה גאון שהיה זכרו לא
 אתר היה שרש״י צ״ל ע״כ המדרשות כל3 נכנס והיה ימיו 3רו

 נמצא שהי׳ רש״י של נתו ן3 ר״ת כפסקי תמצא כי ועוד ״ /3הרא
א ל ̂ע מניז ש) לי  יותר מנכדו יתרחק שרש״י מהנמנע והוא (ע״

 ♦ זקינו רש״י עם לחד ר״ת של אחיו רשנ״א כי נפרע שנים מ״ק
 שמחה רנינו יתד שדגרו ׳3 הגה״ה שנת סיף נרחנ״ס המצא ועוד

 של נתו ן3 ר״ת עם ביוחסין כנראה דרש״י מונהק תלמיד דייטרי
 רש״* כי ועוד • ונכדו הזקן עם דנר שמחה רנינו א״כ רש״י
ס רשנ״ס ונכדו אי  רש״י לפני הערוך נעל היה הערוך'א״כ נעל ^
 ל דור רש״י יהי׳ א״נ שני נחר היה הערוך שנעל הולחנו וכנר

 שרש״« נקנלה להס שיש הדור וחכמי חזקני קנלתי ועוד • שאחריו
 3שלרו אפשר איך הרמלס קודם היה ואס נסכרד ג״נ היה נגלותו

 נספחי נדורו אז שהיו רביס נחחבריס כזרר •יהיה לא תכמוהיו
 יהודם מלך יאשיה מיתות על נד״ה לפירושו תמצא ועוד • וצרפת
 נימינו שאירעו ההרוגים על קינות שחזכידיס 3לט״ דוגמא שאמר
 לישח) היו גדולות צרות כי תמצא והכה ב׳) ד״ה ^ה ס״ס (ע״פ
 כוונתו אפשר כי ראיה אינו (וזה התק״ג עד דמת׳׳ק משכת מללות

 שרש״י נראה רש״ל ת׳ ח״ש תתלו ד״א וע״ל תתכ״ו ד״א גזירת על .
 נסלוניקי ונפרט הדור חזקני קנלתי ועוד )התנ״ו נגזרת היה

 ננמו ונתארח מצרים דרך לפ עבר העולם בגלות רש׳זי שנלפת ׳
 במשתה לו ונתן חכמתו תפארת בראותו גדול כנוד לו ועשה הרמב״ס

 ועוד • רביס^ ימים יחד ועמדו זהב משקלו ששוה בלסימו שמן
 היה נו3 שרינ״א יוחסין ס׳ ואומר דתתק״ה היותו ראלן שתמצא
̂י תלמיד שמחה ורביכו רש״י תלמיד  ־: ריג״א מפי כתב מ״ל רש׳

 החכמיים ומזכיר י^אל הבורי כל ומצא יגע הרחלס איך ועוד
 לעילם הגאון זה תכיר לא ואיך ותשובותיו ואגרוהיו בהמריו הגחלים

^ ״ שחו נודע ^ וגאולי שהיה;דזדז אצ״ל א' דמ״ט יע׳
3נתו
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 תם5ק לו הראה בניתו גהמתו או ״ס3הרמ ביד פירושיו <תוג
 פירושי׳ עדיין לכתוב בנפשו שהיה נאגרותיו כתב שהרמב׳יס ואומריס
עיי׳ הצרפתי שקדחני לולי אחרים  בסוף ע״ב דצ״ו ה פכ מ״ע (ו

 אלף אדר שבתא במעלי בס״ד ז״ל פרש״י ע״פ עלך הדרן נתב •ע״פ
 נתב והרמב״ס לב״ע) תתקמ״ע אלפיס ד״ (הוא לשטרות מק״א

 מארצות כתבים אלינו הגי?נ לשטרות אלףת״ק בשנת הה׳׳ה במימר
 הרי ע״ש כו׳ מבבל כתבים אלים הגיע לשטרות f תק ואלף תימן
 דמ״ת ש״ק כתב * אחד) בדור היו ורמב״ם ג׳״כשרש״י נראה <זכאן

 שמיס וירא גדול חכם והיה יצחק רבינו שמו היה רש״׳י של אביו ב׳
̂י קראו ע״כ  לשון זה א׳ (דע״ה ע׳׳ז ובסוף אביו ע׳׳ש יצחקי לרש
עיי׳ בחכמה אותו מכנה )בעיני ונראה כבול מנוחתו מורי אבא ) 
 פתח למה במ״ש מא״י נושן ישן כי ראיתי ז״ל בראשית) ר׳*פ ד״ד

 אעו כו׳ להתחיל צריך היה לא יצחק א״ר רש״י מ״ש זה בבראשית
 ן מדרש הוא בבראשית פתח מ״ט מ״ש אלא מקוס בשום מזכיר
 למדן היה לא רש״י של אביו יצחק ר׳ אלמש׳״ה יצחק ר׳ דברי

 קו׳ איזה וא״לשאל חבורו בתקלת ולהזכירו אביו לכבד רצה ורש׳׳י
 בבר התורה התחילה למה סתם לו והקשה שמך על ואכתבנה

 עג בשמו הביא ע״ז דבסוף למדן היה שלא מ״ש אינו וזה ע״כ
א בילקט הא ע״ז הק׳ רצון שבע נפתלי ובס׳  לא יצחק א״ר זה ^ו
 כי הדברים י^מתהן במכלתא (וכ״ה כו' להתחיל צריך היה
 מזכיר ואין ולהקשות פרש5ט)יל של דרכו אך זה אומר יצקק ר׳

מ לפרש לרש״י דה״ל אומרו שס  צריו היה לא בראשית בכ״מ «
^ה זה יצחק א״ר דמזכיר ומה כו׳  יצחק) ר׳ שמו שהיה אביו לכבוד |
ת היה יצקק ך' חה ליו ק  אותה רוצים והיו עתק הון שוה >פה לו
 בעבורה לתת הרבו כי ואף פלוני בעין כשהשימה לקנותה עירו בני

 ר׳ את והביאו שגלגלו עד להם לשמוע לןרצה ומהן מוהר מאד
ה בערמה יצחק «ינ ל  להם לתת להכריחו התחילו אז יס בחצי ע

 * מידם ה׳ ויצילהו ביס השליכה להס ובראית^מיתלתת המרגליות
 אל מאיר P לך הנה שאמר בבית^^•^כל״תלמידיו כשמעת וב״ק

 הנער ויגדל אביו בשם שלמה ויקראהו בן ט^לו ותוך.שנה ישראל <ל
ס הקידושים וכל צרפת’במלכות :1כמו!ה קם לא בחכמות שי ^  ו

 קונטרסי' עלי כותכס היה ארמשכלו מהיאחריס ושומע שהיהמוציא
 ‘ שנה ל״ג בן ר\ותו עד התמיד וכן הקונטרס קראו התו׳ בעלי לכן
 האגן על אביו שקבל הצער עון לכפר שכיס ז״ בגלות ללבת נדר אז

 על גדול צער לו היה עכ׳׳ז בזריקה ה׳ קידש שאביו שאפילו שזרק
 ללכת רצה אחרת לסיבה גס • שלימה ע?וה היתה לא וא״כ האבידה
ה השלים אז כי בגלות ר ^ןו  קונטרסיו לגלות רצה לא גמרות ורוב ^

^ לישיבות ופירושיו « )  ויופי בהירות ביותר אחר קדמוהו ב
ת היהקוקד הגלות ובזה - ט סי חדזיי  גלה לכן ̂להס שיש הפירושים ו

ק5̂3זעמ הצבי וארץ יוגן וארץ באיטליאה  את ראה ושם מצריט א
̂בב הר־מב״ס ת את וס  עיר לביתו אשכנז תיז 19ד וחזר פרם א
 פי״ והשלים לתורה קתסיפירושו לביתו ובשובו * שבצרפת טריווש

התחיל ואז מלמות בלפי ״ אחרות ורבות שלימות מסכתות ך״ג
 ספר3 ״ גושן ישן בקונטרס ראיתי ע״כ . • חבוריו לפרסם •

ה ממנה היה שרש״י אמר עולם יסוד ^ ר  הדת מפרש ר״ל פ
 תיקון רש\י לשבת רמב״ס (בהגהת : רע״א דקל״א יוחהץ(

 שדה האק^ במשנה ונראה * ציר היכר בלי עירוני( טייווייה בעור
 הרבה וש״ת פסקים וחבר • בתכונה חנם היה שרש״י מחבירו

 הפרדס לקוטי נקרא קצורו אלא אצלינו נמצא לא אשר הפרדס וס׳
 מפאדווי מהר-׳מ מתלמידי קבלתי א' דמ״ט ש״ק (כתג ׳ רע״ט ד׳׳ו

ופרנס ועשיר גמר קכס יהודי בבית נתאכסן גולה רש״י שנהיית
״ הפרנס '0 שמו על וקראוהו א׳ ספר לו הבר ולבקשתו ספרל׳3 העיר •
 במלכות הקיסר לחצר שהלכו ממנטוה ^הריס יהודים לפני והעידו :

 וכתוג אבן מצבת עם רש״י קבורת בעיר.פראגה וראו ,בגאימיאה
 שורש שרשים ועיי׳ להבינס יונלו לא מחיקתם ולסיבת עלי^תרי׳

 ישנים שפתי ברפואה(וכל חכם רש״י היות שנראה נהג׳יה טפש
 שנפש בקבלה ונמצא כ״י) שלו רפואה ס׳ ראיתי ואני כתב רץ אות

 וכמו בר״ת יוחנן רט ונפש ברמב״ם שמואל ונפש גרש״י נתגלגל 3ל
 בדור כשמואל שהלכה וכמו כרש׳׳י הלכה כן באיסורא• כרב שהלכה

 היו ושמואל n מן פלפול כשיש וכמו • כרמב״ס הלכה כן ) ע״ש (
 ורמב״סנקנע שלאנתטונורש״י במהוס כן יוחנן כרבי קזבעיןהלכה

 ראיתי א׳ 1yמ' ש״ק כתג : נשמות גלגול ׳0 בסוף ונ״כ ( כר״ת הלנה
 מלחמה 1ואי? גטר גליוון גוטיפרידיו נקרא בצרפת א׳ שר שהיה 3גמו

 אליו כי העמיס גין אפילו רש״י חכמה ונשמע משחית ואיש אכזר
̂י וימאן לווינה מעיר בעדו וישלה ידרושו גויס כל  הים כי ללכת רש

^למת יש״י לגית חילו כל עם וירפג השר ויכעס ההוא איש מניר

 אד® רואה ולא פתוחים והספדיס פתוחים השערים כל ומצא מדמו
 ויאמא מבקש אדוני מא משיב ורש״י שלמה שלמה גדול בקול זיקרא
̂כחה וכן הנני משיב ורש״י אתה •אנה השר  תמא אז פעמים עשה
 מתלמידיו א׳ לפטו ויבא יהוד פה היש וישאל המדרש מן ויצא השר

 שלא ראשי על מבטיחו והנני אלי שיבא לרב אמור השר לו ויאמר
 ויאמר׳ הקימו והשר לפניו ויכרע השר אל רש״י וירד המק יקבל
 לעשות לי שיש גדול דבר על שתיעצני רצוני אכן חכמתך ראיתי עתה
 ללכוד ורצוני גדולות אניות ור׳ פרשים אלף ק' הכינותי כי זהוא

 ואני אחרים פרשים אלפים ז׳ עקרון בעיר לי יש גס * ירושלים
 ״ מלחמה הפממ4 להעדרם שם היושבים הישמעאלים לנצח בה' בטח
 מעטיס מגרים רש״י השיג תפתד^א^ז ואל הוד^ךעתך לכן

יגרשוך ד׳ ובמס ימיא ג׳ ליס5«־וימ38?1תל אתה
 השר ויתמרמר סוצויס ינמל בעירהזאת ותפוב ותברח ישמעאמס“

 ד* עם אחזוור אס ■p דגייך יהיו כטס ט להיוע יוכל ואד׳ויאמר
 ויארע ״ שבצרפת היהודס כל ואהרג לכלבים בשרך אאכול סוסים

 מש^ יותר אחרים סוסים ל עס ויחזר רש״י התנבא אשר כל לי
 רש׳׳י דברי ומכור שנים ד׳ נמשכו כי שעשה המלחמות רוב אחר
 העיר בשער גהכנסו כי * ׳ עצתו הפר וה׳ לו להרע בדעתו והיה
 עליו הרוכב סוסו עם מתבירו א׳ והמית השער ממשקוף אבן כפל

 להשתהו׳ רש״י אל לו וילך היהודי דברי כניס כי והודה מאד השר זיבהל
 עליו Pn ויתאבל לעולמו הלך כי וימצא ביתו אל שוט קודם אלןו
 בחייו שהשיאס בנות ג׳ זולתו זכרים בניס לרש״י היו (לא : ע״כ

 א׳וט״ס דקל״א יוחסין מדומרג שמואל (ברבי מאיר לרבינו הגדולה
 ומקומות האומר פ׳ קידושין במרדכי כנראה גדול חכם והיה שם)
 יהודה לרבינו נתן השנייה • וריב״ס ור״ת ס רשג היו וגניו רבים

 לפני מסכמות קצת ופי׳ גדול קפס הוא גס ן ריב הנקרא נתן בר
 ה״ג • בחור ונפטר הגשר כל ה׳ במרדכי כנראה הרגה ת וש חמיו

 מהרש״ל (ובת׳ : ש״ק בגמרא ובקי גדול חכם היה אפרים לרביט
 לפטו ושמשו מאיר בר שמואל רבי מלךרשב״ס רש״י סנ״ט.אחר

 :למקומו ושב לפניו לשמש גא וריב׳״א אחיו ור״ת דינגרי יוסף רבי
^ גמרא ושטות ש״ת וחגר תלמידו מגדולי היה שמר״יה (רגינו נ  ו

 גדול חכם שמואל רבי בן ממגנצה ברוך (רבינו : בפוסקים שמו
 רש׳̂׳ תלמיד דויטרא שמחה לרבי ושאל ד״גב׳ ש״ק החכמה ספר חבר

 והאריך משולם רבינו ממנו ושאל רש״י תלמיד שמריה לרגינו <כתג
 חרדכילכלהגשז- היהרבו יקיר ורבינו * י״ה3ימןס'עדשראהרא

 עור פ׳ ומרדכי סש״ט הדשן ובתרומת הדינים שבועות פ׳ וע״ש
 מרדכי רגו ג״כ היה ממגנצה יהודה ורבי * הכותב פ׳ וכתובי׳ והרוטב

 תרומת גדולים חכמים היו בנו שמואל ורבי אביו שמואל ורבי בב״ג
 מתלמידי היה (רגינושתעון : הדשןסי׳שכ״אומהרי״קסי׳ל׳וע״ג

 שמעון רבי הוא וגאולי הפילה מה׳ פ׳׳ז רמב״ס בהגהו׳ כנראה רש״י
 רבינר ( : ל מ״ט ש״ק פ״א גיעין מרדכי בהגהות שמביא משנץ
 גמהרי״ק כנראה רבו רש״י פי על ויטרי מחזור הבר דויטרי שמחה
 (רגיאליקוסהלויקבלעסרש״ימרטתיו : אחרים ומקומות סקע״ו

 pi תתט משפירא הלוי אשר בר יצחק ורבי סדרים מ׳׳ד פי׳ וכן
 t יעב׳ו רבינו הנקרא בימיו היה לויה סגן יצחק רבי גן יעקב רגיט
 • % שמעיה רבי וגס תלמידו היה וריב״א רע״א דקל״א יוחסין כמג
 עשה מטנברק שמואל רבי א' גדוליס תלמידם ב׳ לרש״י היה עוד
 והשכיר' ע״ג) ד״נ ש׳״ק מאספירה שמחה רבי הפרדס(תלמיד ס׳

 הילקע בעל הוא (ואולי א' קס׳׳ד יוחסין הלקט ס׳ עשה שמעון
 ספרד הלוי חייא בר אברהם רבי : )תתקצ״ד ע״ל ( )שמעוט

̂ק ט״ע יוסף רבי היה בימיו תתס״ה חת גדול תוכן  א׳ מ״ב עש
 פורתא בן נק׳ דנים על וחגר דכתובות ובפ״ק כפ' רש״י ומזכירו
 התנאי׳ סדר חבר גס הדייני׳ על ט״ע שמואל ר׳ בן יוסף רבי (חגרו

 גלאוין כנראה גדולות והלכות ישנים) שפתי קצ״ה לאוין סמ״ג עיי׳
 פ״דדסנהדרין מרדכי ועיי׳ ציון שערי נס׳ כנראה התורה ופי׳ ק' סי׳

 הארז(ד״ג צורת ס׳ וחבר תת״ל ע״ל הרבה וש״ת אחרים והטריס
 שנת ג״כ העיבור ס׳ וחגר גדול הוכן הנשיא אברהם רבי : ט״ו

 1ר״ הערוך בעל נתן רבי : א׳ וצ״ד ג׳ דצ״ג ח״ע עיי׳ התס״ה
̂א יוחסין (עיי' תתס״ו ד׳׳א שנה חת ברומי  3ע" דח״א וש״ק דקל׳

̂י נסים ורגינו חננאל רני בספרו ומביא עכו משפחתו ושם  מביאן ור̂ש
 זו) טומאה משונה מצאתי הערוך בספר ברש״י ׳3 ד״ג רשבת (פ״א

 שהשלים וכתב שחבר שיריו ל עם נושן ישן כ״י הערוך ס׳ וראיתי
 צ״ל או לחורבן(וט״ס לג' אלף דתתס״ה שכת ג׳ לירה ט״ו החבור
 ד״א היה (א״כ לשטרות תי״ג אלף ןק״ל) ן3לתור לז׳ או תמס״א

 יום ל׳ גן ומת יחיאל וקראו לובן שנולד מודע השני ובשיר חתס״ו)
זכה לא הד׳ שטס ג׳ ומתבן ה״גשגתאי שנים ק׳ בן ומת מימן והל

. לחולו



JJ הדורות סדר «זהדורות סדר
 נשכת ט ואומר חי היה שאז ראובן היה לטלס וראשון * ̂;וולז

 דייס מיס מקוה עס בביהס ננסח עשו אביו ובית ואחיו הוא זתתס״ב
 ויכול מהכל תודה ונותן שביס א׳ ובלילה המיס לנקות יכולין שהיו

 ואס זה הוא הבית בבנין ד״ה בפי״ רש״י שמביא נתן רבי כי להיות
 שנת כמו אז שהיה כמעע נראה )השלישי ( עד בערך נספרו הראה

 ברומי זו שאלה נשאלה אמר פי״ דשבת דמרדכי נהג״ה * תשצ״ח ז״יא
 רב ורבנא מרנא בני אהיס אברהס ומר דניאל וחד שלמה מר מן

 והשיט • יצחק ממשפחת שהיה אומר וושס הערוך ס׳ שחבר גאון <תן
 בשס והשיב גאון יחיאל מר של מדרשו בבית זו נשאלה שכבר

המילה להיות הוא כשר דמנהג דרומא מתיבתא יעקב דבי
לקריאיי סניף

די ב& הכס מגה הער^ בעל נתן רבי זה ה א ש ס ^ ^ ^ו ק ^ מ כ  א
 ורטנו^בכק^ הערוך בעל נתן רבי את מזכיר גרשון ה״ הרמב״ס

 ל<זמ הרב שזה נושן ישן בקונטרס וראיתי * בנו יחיאל ורבינו אחיו
 ח ר של בתו היה אס ידעתי ולא און4 חננאל רבי של בתו לאשה
 ומצה חמץ ה׳ נהגה״ה הנזכר מרומי חננאל רנינו ראשון שבדור גאון

 ואבי פעמים כמה נערוך (ומניא • רביס ומקומות פ״ה ברמב״ס
 דניאל ל אחיו ובשס אביו בשס t"r< רק ע׳ וע״ש פירש יחיאל רבינו
 בת׳ כתבמהרש״ל * פירש בארי מן בלפו משה רבי כתב קרש זב״ע

 אחיו יקותיאל ורבי חננאל מרבי קיבל הערוך בעל נתן קכ״טרבי
 וכתב : רבו היה דרשן משה גי 0 תת׳ל ע״ל הזקן אליהו רבי של

 רביס חכמיס נמצאו הקדוש רבינו אחר דורות וג״ ב״ כי ב״ ל״ג ש״ק
 אלף בשנת שחברו בה שכתב המחברים שס נודע ולא ספריס שחברו
 אלף שהוא צדקיהו בימי העיר משהוכתה תקכ״ח) אלף (צ״ל מכ׳׳ז

 ואלף תמ״ח) ג״א (שהיתה נבואה להפסקת תי״ח) אלף (צ״ל י״ז
 מ״ הזית מ׳ פסקתא : ליצירה תתס״ו ול׳א שני בית לחורבן ך״ג

ת דרך משכן משנת היכלות פרקי קומה שעור תמורה מ׳ יזיליס  א
 תמימות אחר שחובר ס״ת ה' שכתבהרא״ש סופרים מסכת״ חוטא רבה

 ח מדות ב ל בריתאשל עולם סדר כלה פרק רבתי אבל * התלמוד
 שמתבר רקת בס׳ וראיתי רבים לאלה וכיוצא אליהו פרקי שמואל

 שעולה ההוא ס תהלת שהוא מאדם כמנין יוסי נק׳ היה עולם סדר
 היה )ו תתט ל סהל{ע בן יעקב ברבי הדיין יוסף רבי * ע״ה ל׳ו

 א ד שנת בקורטבא נסמך ופייטין גדול הכס גיאות יצחק ר׳ הלמוד
 ר ב יצחק .ר׳ ״ א״ב קנ״ת יוחסין ע*י׳ שנים י״א ומלך מתע״ג

 רעש תתע׳׳ז ד״א ־ תהע״ו ע״ל תתע״ה ד״א מה סכני בן משה ׳
 חס קיז והיה נפלו גדולים ובנייני׳ ואשכנז באיטליא ונורא גדול
 פעמי׳ וכמה ללבנה קדרות ב״ והיה ונהרות מעיינות ויבשו גדול זשרב
 וכדור שטח כל פעמים כמה נראה זה גגצבע כדם אדום הלבנה היתה

 7וט מתלקחת ואש וברקים ורעמים גדולות רוחות והיו הרקי<;,
 אבן שמואל בן יהודה ר׳ * ח״ב צ׳^ ובהמה ואדם תבואות כל הכה
 סעדי׳ ר׳ של והדעות האמונות ס׳ העתק ובט תת״ה ד״א שנת היה הבן

 היה שמואל ר״ * פטטס ומבחר וכוזרי הלבבות וחובו׳ ללה״ק גאון
 שהעתיק על אהבה של אגרת לו כתב (והרמב״ס הרמב״ס ביתי

 )כ״י ללה״ק הפילוסופי׳ דעות ס׳ והעתיק ע״א ׳'נ7 ש״ק המירה
 שנת זוטא עולם סדר בעל * המאבשמו חיים וחקור ג״א ע״ל^ה״א

 דקס׳׳ד ע״ש סדרו עלם טוג יוסף ר׳ כי יוחסין כתב די״א^תתכ״א
 שבעל צ״ד וכתב ח״ה ר״ג בימי היה ט״ע ר״י כי רחוק וזה סע״א
 תתס״ו) (ע״ל וע״ש • בזמנם א׳ חכם אז חהגאוניס א׳ היה ס׳׳ע
 שכת שהיה בחגורו אומר וזוטרא רבה ס״ע בעל ב׳ דל׳׳ט ש״ק לתג
 • תתפ״א שהיה כתוב וראיתי לחורבן נ״ג אלף שהיה תת״א ל״א

 הוא נ״ג ואלף תתכ״ח ג״א היה החורבן שהרי כאן יש ט״ס (אמה
 יוסי ר״ חכרו ס״ערבה הוא ע״ס ע׳״ערבה מ״ש * תתפ״״א) ל״א

 ר״ע תלמוד והיה סע״ב דמ״׳ו ובנידה ישיניס שפתי כמ״ש חלפתא בן
 לחורבן נ״ג אלף שהיה כתב ואיך החורבן אחר שנה נ״ג שנהרג
 מת תהפ״ד ל״א • התס״״ג האלפסיע״ל תתפ״גנפטר ד״א * וק״ל

 תתפ״ה ד״א • תתע״ג ע״ל • סהל גן הדין יעקב ר3 יוסף ר׳
 שליש שמתו מאד כבד דבר ואח״כ אשכנז מדנות בכל בצורת של רעב

 תתה״ן ד״א אלבלינפטר גן יצחק ב״ר ברור ר׳ ‘ ק״ב צ׳ץ הממנה
 מחלוקות והיה ברוך בר יצחק ר׳ מאטו וקבל תתל״ז ראשון אדר כולד

 היה אביו וכשנפטר אלפסי יצחק ר׳ ובין יצחק ר׳ אביו טן גדלה
 באזנו לו ולחש אביו קראו פטירתו וקודם שנה י״ז כבן ברוך רב

 ואמור אלפסי יצחק לרב לך וא״ל נשמעים דברים לדבר יכול היה שלא
 הדברים כל על לו מחלתי וכבר לעה״ב ונכנס מעה״׳ז יוצא שאני לז

 עמך שלימוד ממנו מפוייס אני וכן וגע״פ בכתבים לי שדבר קשים
 קברי ואחר לבו בכל וילמד,אותך הרבה טובת לך שיעשה אט ויודע

ובנס אט שציווני דבריו לונל ודברתי לאליסנה

 אס וא״ל לגי על ולדבר לנחיוט ויחר בבני והגדל אלפסי יצחק ר׳
 עד בביתו ועמדתי לבן לו תהיה ואתה לאב לך אהיה אני אביך מת

 חכמות כל יודע זה ברוך ר״ והיה * התלמוד כל לפני שלמדתי
 ונפטר הרבה תלמידים והעמיד וחכמתו תורתו על מוסף יוונית

 ט׳׳ו כמו הלוי יוסף רב ימים אחריו והאריך תתפ״ו ד״א אלול סוף
 אלפסי יצחק רב וכשמת ברבנות ג׳ דור ודורו בעולם שני לו ואין שנה

 ״ בעולם פושט היה הנ״ל ברוך ור״ * הלוי יוסף ר״ של טבעם
 תתקכ׳׳ז ע״ל ״3 דקל״א יוחסין תתצ״א ד״א נולד רמב״ס ״ יוחסין

 יצחק ר״ שחבר עולם יסוד בס׳ ראיתי ׳3 דמ״ב ובש״ק עניינו כל
 לשטרות תח״ו אלף תתצ״ה שנולד ובחבורשלר׳שלמהן״יחיון ישראלי
 ראיתי ישן ובקונטרס ) תתקס״ה ד״א ונפטר תתצ״ד ד״א (הוא
 דויד אל דוד * תתצ״ז שנולד תתקכ״ז ע״ל תתצ״ב בולד

iוחופתיס אותות ועשה פרס במלך יד והריס משיח עצמו עשה 
 זה חטא בש״ק ע״ש הרמלס באגרת וכתב הנ״ל ולמלך :ודם

 אין יאבל * משית עצמו עשה א׳ סתם אלא הוא מי מזניר מ
 בס״ כתב * כעת בידי יהודה שבט ס׳ אין כי וצ״ע אדוד ווד

ת ^ו  עיר מילידי רואי אל דוד שחו היה א״ שנים עשר זה בנימן ״
ה «י  בגראד מן יעקב גאון עלי ור״י הסדאי ר״ג תלמיד היה ע

ר3 ולמודו׳עחוק א  עTו הטיב ישמעאל בלשון ודבר ספרים גיןו||||
^) מעשה ^ עי' ה ף שו  שהיה תתקכ״ד הנזכר דוד על דכווכהו6ט
^ו שהמלך * אמדה בעיר  וישוב ראשו שיכרתו והשיב אות שת^ז
 (ע״להתקל״א) קשים להמ#ןיסוריס שלא שע^זהזה ואחרו ויחיה
 • תתצ״ה לא לשכת סביב זה והמ? המעשה תוכן יהודה שבט ועיי׳

ע מאותותיו וא׳ סע״ב דמ״ד ועש״ק ר ^ו ^ #  • בריא והשכים הי
ד י% כל גדול חמימות היה תתצ״ה ד״א נ «  ויאורים שנהרות ^
 אצל ונראה ואות3ות1עש כל ויבש היער בעצי רבות ושריפות יבשו

ם ברקים גס שמשים ב״ כמין צדדיה ב״ב השמש חי  קולות חזיזים #
 השמים חן אש באשנס&־ד רבות במקומות מתלקחת ואש ברד

ת בערי ותאכל  בנייטס• ושאר טידעבודתס ושטראסבורק שפייאר מע
 שריפות כל מקומות היסומושאר עד נשרפת בזקשן האל והעיר נוראים

 ר׳'וסיאויוס^ןצדקנםחךד״אתתלת • לדח״ב בשבועא״ היו אלו
 בכל מופלג הכס שמ^יהספרדי) סלוי(ברבי יהודה ר׳ ״ תתט״ו ל׳ל

 רבות וחכמות מאד ויקר ^חמד תתקל׳^) הכחרי(ע״ל ס׳ חיבר כמות י
 אמיתיות בדעות ה״ ברכת מלא שהוא פל״ו מ״ע ס״ וכתב בו נכללין

 שיכתוב ולבקש לעצמו #וללמדו יאוא ננריתר נאמן יהודי כל אשר
 תעזוב פן השמר ןאזהרה141צ עם ותלמידיו מבטו כ״א לב לוח על
 הלוי ר״י שאלט יתרו ®1ומב̂י הראב״ע סמן והיה עכ״ל הלוי את
ה ראלע של שהיהקמיו י״א  אחיות בכי נ׳ שהיו זי״א18ש מ״ע ל

 בפיוטיו כתב כאשר לא״י תו35שנםהו^^ נ׳ זבן ב׳) מחסין(דק״ל
 ומ״ש פע״ב ומ״ע סמ״ז מ״א לכוזרי כנראה תת״ק ד״א שכת והיה
א שס הו  גוזר שמלך אפשר שס מ״ע ועיי״ פת״ק זצ״ל ט״ס לק:
 הלוי ר׳^ ששט והכמה'״א המצאה לרך כ^ו אלא נברא ולא היה לא
 שהוציא חלציו מיוצאי ת״קוהשט שנת היה הספר הממציא ראשון י\ו

 • תתח״ע וע״ל ד׳ לאלף תמ״ת ע״ל תת״ק שנת היה זקנו תגורו לאור
מ ש״ק גתב י <לג ל  ״ הכוזרי חבר הספרדי שמואל ברני הלוי ל

 אמת היה החבר עם הכוזרי מלך מעשה כי האמונות וראיתי*בס״
̂יסתבר־ נתגייר הנזכר והמלך אלמנגרי יהודה היה־גט החבר ושם  ע׳
 המאורע כל כתג ההוא וההגד הזה רבייהודה זמן מטסקוןס ת׳ נטו

 תבוו בן שמואל ור̂ב ערבי בלשון העתיקם יהודה ודגל כתד בלשון ,
 קרדינאל בן יהודה רבי שעשה אחרת העתקה ויש בלשוןעבד העתקו '

 שבהגיער״יהלויאלשעויי א׳ pמז וקבלתי ־ שלימים כך כל ואינה
 שנאמר מה לקיים האיז על בקרסוליו והולך בגדיו קרע ירושלים

 הקינ^שהוא אומר והיה יחונכו עפרה ואת אבניה רצועבדיךאת כי
 עליו קנאה לבש א״ וישמעאל כו״ תשאלי הלא ציון האומרת קבר

 חות ג״ת (כתב וימיתיהו וירמסהו בסוסו עליו להלר דבקותו מרוב
 וקבלתי כו׳ הספרדי שמואל הלויבר ר״״י שש״ק מ על א ג דרכ יאיר
 ) הנוח וס״ אותיות ס׳ חבר הראשון המדקדק שהיה תיוגי ר״י שהוא

 ר״ אותו מצא ואה״״כ המזרי קבר הסנגרי יצחק רבי ישיניס ובשפתי
 ללה״ק העמיקו ון3תpא יהודה ורבי בלשוןערט העמיקו יהודההלוי

 שבתי גר׳ יהודה רבי מזכירו ובפ׳ הלוי יהודה דבי סמם זמזטרו גו״
 אסתר למגילת חסדך אמן פייט וחגר הת^ק ד״א בשנת היה קלוי

 והלועזיס הספרדים אומו ואומרים אטליא בלשון ופי״ בחרוזות-יפיס
 ץ3 ^פיל רב מלך וס״ ״ שירים זקונים בן ס׳ ותגר * זכור פ׳3

 שהיית א׳ מאיש יהודה וס׳מכחת * וחרוזות במשלים והעושר החכמה
: השנה לרל וזמירות • נאים בחרוזים אשה לישא שונא
 ונמו הת״ק ל״א כמו שהיה ורש״י• רמב״ם טמי סע״ב ק״יA 7 כתב
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סד «־ m הדורות סדרהחרות ד1,̂.

 שכימ אינו זה אבל לבריאה תת״יז ד"*א היה להורגן(לכ״ז פפק״פ
 נולד חהרש״ל ת" ולדעת הרוה. זה אחר שהיו ורש״י רמג״ס״ ביתי
 מיו על רעות גזרות היו ) תתק״׳א (ע״ל ) ע״ש ת״ת ד״א רש״י

 ותתכ״ג(או^ זהתקל״ע וד״אתתק״ו נו״ האת כנפות בל ישראל
 אבן הלוי מאיר בר יוסף רבי נ ע״ש ותהק״מ ע״ש תתקכ״ג צ״ל

 ורבן אלפסי תלמיד ש״ק) יהוסף בפוסקים נהדא (ולפעמים מיגש
 שאפילו עליו שהעידו הראב״ד כתב רבו) היה שלא רמב״ס(ע״ש של

 לכס הבו כתיב משה של דבדורו נוותיה אשתכה לא חשה של בדורו
 אנשים שבטיכם ראשי ץאקילז בתריה וכתיב ונבונים הכחיס אנשים
 עיי'יוחסין ונבון, חכם והוא אשתכת לא נבונים ואלו וידועים חכמים
 לזרעים בהקדמתו ורמב״ס * למסכתויזרגות פי״ ועשה * דקס״ב
 יוחסין (כתב תתק״א ד״א ונפטר התקכ״ז) במעלתו(ע״ל הפליג
 ( מאיר רבי ואביו תתלז ד״א ראשון אדר שנולד ב׳ לקכ״ת
 דנ״ו ש״ק גדוצים ת״ח היו כולם אתיו בן מאיר ורבי בנו מאיר

 מפני גראנטה ממדינת ברח יוסף ורבי פנים ונשוא היה.ת״ת
 המ עבודת עובר והיה סע״א) דקנ״ז ביוחסין כנזכר באדם
 נר,. יצחק רבי ־בו מכיר היה יוסף רבי של וחנערותו עכאד

 יוס3%ללמ מאיר לרבי משתדל והיה הוא גדול שאדם )תתט״ו ע״ל (
ס אוהבים יצחק ורבי ר"מ שהיו ובלעה ת סו מ א/ן  רבי וכשגמס ז
א ונתיישב בספרד אלפסי גן יצחק ^ א  ממדינת הל^^״־יוסף̂ 1ב

שנה י״ד כמו לפניו ועמד כגן נער עידנו והוא אשביליה
 פטירתו(ויוחסין קודם וסמכו והגדילו כבן יצחק• לרבי והיה

. שנה י״ח בן כתב ׳3 דקס׳׳ב  אלפסי) יצחק רבי לפני כשעמד #
%וסףהלויעל1יצ'־ק3ר פטירת \אחר  חסיוןד״אתתס׳׳ג כסאו מ^

 יצא וטבעו אומנתו תורתו ובכלם שנים התק'%!^ת ד״א אייר עד
ת מצרים עד לוספרד  מעידות מדומיו היו חכמתו על ומוסף ובארצו

שהיה מזרע שהוא בו  הקב״ה לו ונתן אדם מכל מאד עניו מר^־
ע3עו והיה לב רוחב ש ס ^  בהלכות דמ״ג־ראיתי ש״ק (כתג * *
פי. פ״ח מעיד ס; מ מ| מו קו מ  ג״כ מלעיג ההשגות בעל הראב׳^ ו

מי • מיגש ן׳ דברי ר טי מ :^  מן העולם שמם הלוי מסף3ר ו
®^ הכמה של הישיבות  ׳היז אחיו בן מאיר ודבי בט מאיר שר׳ א
ס קבלתו ובעלי תלמידיו ח^י  הצדיק נאסף הרעה מפני אבל גדולים ו
י יוסף רבי פעירת כי.אתר ו  על־ישראל ושמדות חירום שני היו ^

^ ממקוחתס בגלות |יצאו  ושבי(שם ורעל ולהרג למות למות א
 זפורטגאל לטוליטילו היהודים וגרהו 5ע״ ד״מ ש״ק וכתב ?(ןחסץ

צן יק דנן השר שם גטה ד ^ן  ד״א הראשון(ע״ל יחייא ן׳ יהודה י
 שנמד״א לעולם יצא תמורת בן הרג :והטיברלהגול־ס™: משלו)

| להוציא פתק׳ג-גזר ל3י ל פ ^  ולא ונכחימלמטי לכו נאמר ןן
א1ולאהשמ יזכרשםישרחלעוד ^  ושאדממליגמשלצ שס 1טת6ן

 יזסףרלצוולטילא מדנתאלמהדיה^^^^^ןלדט ער העיגם בקצה
ך5הרמ ברה ההוא יהודה,בזמן שבט נכתב ע צו ^  0'זטהש0מצרי ^
זזתת תתקפ״ג ״'(ע״ל .להסולטאן רופא י : ^ ת  מעיר יעקב (

w;ק5ימןן ורב גמל. הכס היה בארז ממרוג  j הרבה
 זעבץסי*1ו^^{בתש(מ סצ״ב ומביאו'מהרי״ה כנראהג״תדשלא

̂> רש״י של בהו הואבן שזה ו׳ רש
רן שיש אומר ואני פרסאות טריווש־^- סיא ש ^ד  מ ובראיה ט״

א א ר  הישוב בכל גלה אשר רש״יזקנו מזכיר ואינו -הרב זה מזטר ק
» ב) ומו3טו/ה1נ מע״ קל ש׳׳  (כתביותסיןדקכ״טהרי : בלע

 התנאים חרות וה׳ ריב״ז עד ומלאכי זכריה תגי הנביאים מן ^ורוה ̂״
ת ר״ג ^.של;אמוראיס־הרי ף על מח  סבוראי ורבנן אמוראיסי פ

ל מחת.בגאונים וה• .דורות 53  •צסים ר״ של דודו ־ברמות מרות ו
̂יצהיו שלם עמס רמיס ה״ וממ.של הנגיד שמואל 3וריקננאל<ר  ר״

מחתימת י״ד^ורות הרי יצהלן ב״ר ברוך מסף־־ה^י^ר׳ ר׳ מגי

(

 ד״ה בפי׳ ומזטרס׳רש״י הזה בדור זקנים היו מאורגייש יצחק ר ב
̂ס תשוב תלמיד יוסף ר׳  ערל בלשון השי̂ר ט'שיר שעשה דרמנ
 בקונטרס או̂ת1■ז הוראות גמלל-ומורה־ חכם יוסף ב״ר אליקוס ר'

 ר״ה במסכת במרמי גנדאה יחד. והיו ראב״ן של המיו שהיה צשן
 אליקוס ^יכו בפט דתתק״ם שכת במגכצה מעשה אירע שאמר >7

 מ״גאז^טמיהם של שלר״ילק־במו אחיו דרשג״ס נראהv̂אב״ו
 ואומר פ״ג ומ1̂ ^ ברמב״ס בהגה״ה כנראה הוראות ומורה גמל
 וראב״ן ף0^יו5 אליקום רבינו א׳ לדעת והסכימו מעשה היה וכבר
 האשס פ׳ לל^ת במרדני וכן כו׳ לה» והודה רשב״ס פי׳ את ושאלו
יז?/̂׳ ׳ כל' רשג״ס את אליקוס ור׳ fראב מאלו מרדכי רני?ר̂'

 פ׳>^ דר״ה המרדני ומזכירו ברינגשבורק גדול הכס חה בדור היה
 הכפ השב״ט הנק׳ טוביה ב״ר שמשון רבינו ״ חחריס ומהומות

 סיך> דמייחין בהגה״ה כנראה מראב״ן התנו היה כי חזה בחר גמל
 (ב״ר הלוי יואל רגינו • דעתו מביאי׳ והכוסקיס ומצה חמץ מני

 הכס היה ראב״ן של התנו היה ) סכ״ט מהרש״ל ת׳ חבונא יצחק
 הנקרא מראב״ן בנו יואל רבינו ראבי״ה שנקרא בן נו והיה גדול

 הבשר כל פ׳ חולץ במרדכי ואומר הגורים והבר גדול חכם היה ריב״א
 שמעיה ר״ וכן רש״י תלמיד היה ריב״א וביותסין א״ה כקרא ס׳ שחגר
 בדור היה תמש*ס״ על שנהרג הבחור הנוי וריג״א )תתק״ו (ע״ל

ש״לד כת^ייזלי־׳ףב״א שמריה שר׳ סברמב״ וראיתי • הזה
ת ע ר״- והתנו י

שלתה ר׳ ובנו מקלורא הצוי
 חרישבורת ליברמן המכונה יהודה ר׳ ובנו מרדט ר 'ובכו

 מרדכי ושל הרא״ש של זקנו היה 1'3רא ענ״ל אורי ור שלמה
התה מלניות התאספו תאק״ו ד״א • רע״א ו דקח' א׳יק כ״כ

K

תונא רש׳יי
 לא כמוהו הזה לזמן סביב היה הרועים גזירת * מיימיני בהגהות

 ועש״ק באריכו׳ המעשה יהודה שבט עיי׳ קהילות ק״ך ̂ונהרגו היה
 ע״ל ד״אההק״ט נפטר צדיק בן יוסף יישיאו ר* * ׳א סע א דקי׳

 בלוניל המאור ס׳ יסד (ע״לתת״ל) רבינוזרהיההלוי * תתט״י
״ ^ ׳י ^ ^גל ״  נשקנר מאד ניזור אלפסי(והיה ת י״יג

יוהסיודקל״א תתקע״א) ל׳א (יצ׳יעע״ל )א׳ ש״קנ׳׳ג ההשגות
קן) אפריםר' • א הז שיגעלר׳זרקיהסווי תלמיד ( שה האלפס

ד גרקיס רעמים רעשים תתק׳׳י ד״א • הזה ר נ ס  וגשם ואש ^
 הראשון ראל׳ד ״ צ״ד באשכנז ומגפה רעב• מזה ונמשך שוטף

 <סןא ט״ס דוד בר כתב ספרים (ובכמה דיאור גר אברהם ר׳ הוא
 התקנ״א ד״א ספרו כתב הקבלה ס׳ הבר ברוך בןרבינו יצחק רב גן

 נשמה מענייני * א״ שער עקדה בס׳ הביאו י׳ רבה אמונה ס׳ ואבר
 בטולשללר וכהרג תתק״ח שנת התכונה תכתת על וס׳ ־ כ״י והוא

 והלל בשבת רחב״ס שמזכיר הראג״ד וזה לוי והי׳ ה׳ קידש <גל
 כקרא היה גמל והכס השוג תלמיד לראב״ד והיה לבצו שכתל בכתב

 משנמ היה תמן ן׳ שמואל ר׳ אל שצתלרמב״ס ובכתג מאיר ר׳
 תלמיד מאיר ר׳ זה מחכמת לו שהעח •אמר אביו יהודה ר׳ הכמת

 . הראב״ע אצל לומד היה וגס שבפסקירה הראב״ד הגדול הרב
 הראל׳ד כי כ״כ משבחו היה שלא ההצזגות בעל אינו הראג״ד• וזה
 הרחל׳ס בגנות וחסכר כאויב זולתי דעת ומבקש כאוהב השיגו לא'

 ♦ תתקנ״ה) (ע״ל זה שאחר בדור היה אלא השגות ברוב כנראה
 הנזכר השני ראב״ד כי צ׳׳ע שבפסקירה (מ״ש ׳3 ע״א דמ״ב ש״ק

 P הלוי אברהם ר׳ ע״ב דקס״ב וגיוהסץ )בהסקירה הוא יגהקנ״ח
 יצתק ברב ברוך ר׳ של אחותו בן הכמה בכל בקי והכם נבון איש וד1

 וקידש וס׳.בתכונה רפיעה אל עקירה אל וס׳ הקבלה ״p תגר V &צ
 ומ״ש כנ״ל ט״ס הוא מד בן (מ״ש עכ״ל * בטולטילה ונקבר ם׳
ק בחך ר׳ של אחותו ן3  ברוך ב״ר יצחק רב גן מאר p כתג וש̂׳

 שער ישיגיס ונשכתי • א׳ דקל״ב יוחסין ועיי׳ יצדק) לא מהם א׳
 . נראה ואינו תתק״ס ד״א היה הראשון ראב״ד כתב רבים גת
 וך׳ ערבי (לשון הלבבות הובת ס׳ הבר יוסף ב״ר הזקן בחיי ר׳

 ו̂ס * התקכ״א לשנת קרוב קודש בלשון העתיקו תבן אבן יהודה
 מ׳׳א וש״ק צ״ד • השפ״ת ד״ו וזמירות ותכילות מוסר נכשי ברכי

 בסימנים נכתולי ו;ס׳ תתקל״ו ד׳״א במסתחות ישיניס ונשכתי ׳3
 גא״י כתב ״ הלבבות חובת ס׳ הבר כקידה גן בתיי רבינו מקץ פ׳

 ר׳ א® מסופק ואני הנביא וחבקוק בהי רביכו קבור חבקוק בעיר
 ס׳ כרחון גן אברהם בן שלחה ר״ * נ״א ה״א הנזכר או זה בחיי

 : fתנ' על המלות ט׳ ישירס שפתי תתקכ״א ד״א נכתוב הפרהון
 המי® משטף רבבות ונאבדו ערך באין המיס גברו תתקכ״ג ד״א

 ד״א בשנת א׳ דח״ה ש״ק כתב * ה״ב צ״ד הולנר וריזי״א בחמנת
 מדי מלכות בקרב פישון לכהר קרוב והוא אמריה בעיר התקכ״ד

 יהודים אלף כמו שס והיו יום ל מהלך כמו סרסיאה ממלכות רחוק
 ומיני מעשיות בקבלה ובתהכס אלמוסר דוד נקרא בחור ובתוכם
 והדיה והסית משיק עצמו ועשה שטות רות בו ונכנס כשוטם
 ובבואו Yk שיבא בטחון המלך לו וישלח במלכות ומרד רבים יהודים
 רואה היה והוא אחריו המלך והלך משם ברח והוא כסוהר השימו
 ליהודים המלך ויצו בורח שהיה לו והראה המלך עיני ויגל צראה ואינו

השים אך שככה המלך והחת נהר; גמ^יסולבקוף בקנקיס שיביאהו
מס



נד הדורות סדל י m הדודות סדר «י
 6גופ חצי עד אלא זיס55̂מ יניאו' שלא ןצו& היהודס על ל57ג מס

 שתמיי גאופן תלל36צואריה תלויעל עץ;דולוכבד אחריהם ישישאו
 העיר אנשי היו יוצאים היו גדול צורך לאתה ואס מית עומדים יהיו

 תתצ״ה ע״ל מאד אותם ומצערים העץ על ומכיס עליהם ̂געגוס
 שני גית תורנן קודם שנים שכ״ה יוסיפן וכמג * הוא א׳ ואולי

 מכשך קם ישראל אדמת על רומה קיסר פקיד פארו קוספדו נהיות
 ממון לחעוף יהודס כמה והסית כניא ואמר.שהיה תודה נקרא א״

 כרגליהם רו3ויע שינקענו הירדן שפת על אחריו וילכו ימצאו גאשר
 (שכ״ה אליו המסית ראש ויניאו ויהרגם אחריהם שלח זהפקיד

 יהודי קם זה אחר ומעט תק׳׳ג) ג״א היה קודםמןאו«ן שטס
̂!ו שנא ̂ןמ ריו גואה1י^8הו,א ^ז ^ן ס מי על ו
חרס והעלו הזתיס הר

̂יג צ״ל ולדעתי ( מתצ״ג ד״א נשכת ר״ס  ול״ל תתק׳
 עתק הון ויגננו ערניים שודדים ככנסו נידהמורי מולידו עיר

 הקיצו כי ויהי ״ כניאיס לכנוד תפלתם ננית המורי מחזיקים
 אתרים ויהודם העני דלקפה אנרהם שר ויאמרו ויפחדו השומרים

 מיהודים והנשאר כנסיות מ׳ והרסו רניס הרגו ולזה האוצר גנבו
 • ותתקפ״ז תתק״ג) למצרים(ע״ל מספרד הרמל׳ס ברח ואז המירו

 ונשרפו נפש שהרגו יהודים על מעט נצרפת כפרישי ההם ובימים
 קירדבא מעיר מיימין נר משה רגינו הרמנ״׳ס * א׳ קי׳״א ש״ק

 דקל״א יוחסין כתב ״ ל ש׳״ק־דמ״ג ספרל3 בהקדמה) (סת״ג
f 'h ד״א היום חצי אחר ושליש שעה השבת יום הסח ערב כולד 

 מפירושו לידי שבאו הספרים כל קבצתי המשכה בפי׳ וכתב תתצ״א
 מבעית ההוא האיש לב כי הלוי יוסף ר' עד וזולתו אדוני מרי אבא

 הדיין חיימין בר משה אני ג״כ וכתב מלך לפניו היה לא וכמוהו
 עובדיה ב״׳ר הדיין יוסף ב׳״ד הדיין יצחק ״ר3 החכם יוסף ב״ר

 המשכה פי׳ ר3לח התחלתי הדיין עובדיה ר' הרב בן שלמה ב״׳ר הדיין
 והשלמתי י״ח} בן י״א כתב ג״ דמי״ב (וש״ק שנה ך׳״ג בן ואט

 ד״א הוא ( לשטרות תע״ט אלף שהיא שלשים בן ואני נמצריס
 הוא ול׳ תתצ״א שנולד חשבון ולפי ♦ תמצ״ז) כולד א״׳כ תתקכ״ז
 ^מסכתד׳׳ה פי׳ סוף3 ונמצא ש״ק כמג * מכווין ואין פתקכ״א
 י״״ד נולד זקיט ״׳ס3ר^מ האומר בנו בן דוד ר׳ יד תמימת לרמל׳ס

 א3בעירקורד ד״א׳תתצ׳״ד) נולד (לפ״ז לשטרות תמ״ו אלף ניסן
 מו מרי ואבא שטס) ע׳ חי לנמצא לשטרות תקי׳״ו אלף ונפטר

 כן תקס״ו ונפטר תצ״׳ו וצ״ל (ט״ס לשטרות הקס״ו אלף טלד
 נולדתי בכו בן דוד ואט במ״׳ע) שכ״׳ה כמדומה שלי ש״ק3 הגהתי

 רבינו מזרע שהיה כאוב וראיתי לשטרות תקל״ד אלף במצרים לאבי
 וה^יל תתקכ״ן המשנה פי׳ השלים כתב ובד״ע • ש״ק הקדוש

 ד) צ • תתקל״ט והשלימו תתק״ל (שנת הי״ד ס׳ ר3וח תמיך״מ
̂ק ̂ז אלף תתקל״ו תורה משכה ס' חבר וגש׳  ז תפ וא^ י3לתור ק

 (ובש׳י ליוכל ךי׳א שכת שביעית מוצאו השמיטה שכת והיא לסערות
 ד״א היא זו בשנה ז״ל היל ס׳ בהיןדמה ראיתי ואט ׳ו תתקל כתג

 קידש בה׳ כ״כ המשנה אחר שנה י״ב לחורבן) ק״ת ף אי תתק;״ו
 ההחילתנורו תתקל״ו ד״א שנת3 א׳ דקס״ג ביוחסין (וכתב החודש
 (ובש״קדמ״ב נשלס וד״אתתקמ״ת תורה משנה הנק׳ ונפלא ■הגדול

 יוחסין ס׳ ואומר רצופים שנים ה׳ עליו שעמד עולס יסוד שם ׳3
 במגדול וראיתי • המשנה פירש אחר שנים 3י״ הגדול ור3ח ד5שהז

 ועשה החבור על שטס כמה עמד שהרמב״ס פ״ב סנהדרין עת-ה׳
̂זיה עד הרבה העתקות  אסמכתות או הגמרא בכח הדיניס מאיר ש

 גדולה מלאכה כי בהשגה פי' כלאים בה׳ מעיד ההשגות בעל וראב״ד
 כששמע י״א ותוספתות ירושלמי בנלי גמרא דברי נאסיפתו עשה

 הראב̂' לו שעשה בהשטת ובזיונות קבטורין דברי כ״כ הרמב״ס
 ואומרים ישלים לא התחיל שאס הייסקירי3ש לרב אמרו עליו אמר

 שהרמב״ס שמעתי ו' סי׳ רשב״ץ "ת3ו שנתו השלים לא הרהג״ד ט
 א׳ מלאכה בעל אלא נצקט לא חימ> ואמר הראנ״ד השגות ראה
 שאס הוא ששקר אומר ואני * על׳ל מקום בשום זה ראיתי לא אבל
 להראב׳/־ נתשובה רשנ׳ץ וכתב עליהס משיג היה אותן רואה הי׳

 אס ענ״ל ישישים ואנחנו נער שאוא ״ס3ר\מ על שאמר מצאנו
 הקבלה ס׳ נעל הזקן דואר בן ר\אב״ד ט להיות יכול הוא אמת
̂׳א) (ע״ל הרמב״ס חבור בימי חי עדיין היה גאולי ני 'היה  ?תקפ
 יעקב רני עליו הע'ל כאשר גמרא סדרי ג׳ פי׳ עשה c;"ש והר

 כ׳ מהס ראה כי זרעים מסדר משניות בפי׳ העתקתו בהקדמתו
 • אדום גאת נתפטטו זלא ערבי בלשון מפרש כל טרך מסכתות

 ונכיר* . * מסכתות קצת על פי׳ שחבר כתב מ״ו סי׳ מ^ע ובס״ד
 וב̂פ ירושלמי גמרות מכל הלכות שחבר אמר Tתמ מסכת משניות
היסוחת פי* וס׳ הנבואה וס׳ הדרשות שחנרס׳ 3כת חלק פ׳ משניות

̂ים אליא ר׳ חמודות ובאגרת * האמונה ועקרי  בהקדממל אומד ת
 האוקיינוס יס על מזרחית דרומית ממקצוע יהודים בירושלים שבאו

 וקבלאי' * רמב״ס של ספרהי׳׳ד זולתי אחר כשק להס שאין ואמרו
 וראלתי שבטים בידי׳ גוזן ונהר לקלח לנהר מעבר החבור שנתפשט

 שקראוה בחכמה מאד שחפשתי רבותי דעו מרסליאה לחכמי בכתבו
 להיות שהעתיד מה האדם ממנה שידע כלומר הנכבים משפטי גזרת

 של׳א לי כמדומה כולה ע׳א בענייני עיינתי וגס לאיש או למדנה
 דעתו לסוף וירדתי ערבי בלשון זה בעטן ספר בעילס לי נשאר

 גדול חבור לי יש ואומר המצוות פל טעס לי נתברר ספריס ומאותם
 ברורות בראיות ובארתי ומצוה מצוה כל על ברורות בראיות זה בעטן

 שאומרים ראיות אותן ושברתי הבורא מציאות על חזקים ומופתים
 עלינו שהקשו הקושיות כל ופרקתי נברא לא שהעולם פי' הפילוספי׳

 פ״נ י״ט ה׳ עוז מגדול וכתב וכו׳ מאין יש שנברא אומרים שאנו י
 שיזיו ס״ת וכן הגמ׳ חכמי בימי שנכתבו נוסחאות ראה ̂:רמב״ס

 מצות ס׳3ו פ״ד סנהדרין ה'3 וכ״כ אשר לבן בעזרה ממנו ;יס
Jבקונטרס וראיתי : ותתק״ג תתק״ב ע״ל קצ״ט סי׳ עשא'ו 

 למצרים מספרד המלשינים מפני הרמב״ם ברח דתתקס״ח ובשנת
 בלשונות שלם היה שטס בז׳ כי עד והגרי כשדי לשון ונ^^למוד

^רז שמעו יצא9 ההם  למרחוק הולך ושמעו גדולה ישיבה ותקן ע|||
^וגנו ̂>תה■ וחכמתו ^ ש  מצרים מלך ויקחהו ואומות יהודס מ

 בימים יושב היה השלטון כי נ^^^^וכהג אז והיה * לרופא לו
אשר כסאות על מדרגות ז׳ מלכותו כסא על ידועים
^[ גדולי יושבים היו עליהם  נאקה המלך ידע ולא חכמות התכמי

» ט הרמב״ס ישב ההם מדרגות ^ צ  החכמים כל על רת3^ו0מ
^ 3רו3 והרב * החכמות בכל ^ ^ מ ̂ו מהם א׳ בשום «בת8עמתי  ו
 אריסטמוק׳ הנק׳ ™פר חכמת היא חשבון ריטוריקה הנק׳ דקדוק הן

 הכמת תכונה • ייאומי^#ן נק׳ ותקופות וגימטריאות משבורת
 איסטרולוג̂י נק' ומזלות גלגלים ומהלך השמים

 וי מאד בו קנאו המלך שרופאי ושמעתי
 ג לפני הרפואה בחכמת בויכוח באו כי עד

 ״ס3הרמ עליהם שיסדר הסס לשתות
 קב$] וכן עליו יסדרו שהם הסס בראשונה

 ‘בעיגען" וירע לתלמידו הדבר הגיד הנועד
 ישיצטו והתרופות הסטנות כל

 ויקומו ויפם בדולם בהכנה הכל
 וה המלך לפט הרב וילך רבס

 ה! לו ויעשהו אלגיתו שב ותכף
D raw וילך השלישי P 0J 
 והו היהודי רצל איר האנשים

וימץ המלך לפני מהם עשרה
 נאונן שמעתי אמנם • קדרה לשולי שונאיו פני ונהננו והשרים

 התחבושת תוך ארס נתנה הרופאים תולה הטלך בהיות והוא אתר
 בסוד לו וגלו למלך ללכת והקדיחו פ׳ טשי לשתות למלך שהוכן

 השתייה כבא ויהי בתחבושת ארס השים הרופא שיהודי מודאי שיודעים
B"3p*p המלך לפני  T3 ותכף לכלב ממנו מעט שניתן המלך ויאחר 
 לשנאתם הרופאים שהיו בוראי בלבו ותשב המלך ויתמה הכלב מת

 4נשא והרמב״ס טענותיו נסתתמו זה כל עם להרמב״םנמנו
ם4^|צמ לא3 כגוף  שאתה רואה הנך להרמב״ם המלך אמר זה נל ע
^ קייב  אתה שתבחר אני מתרצה בעבודתי שהרנות לני מי
 וצוה הלך לו להשיב יחים ג׳ זמן לקח והרחב״ס ש<§*צה המיתה אופן

 וסה דמו כל שלו זיני מכל יקיזו שהרופאים ש^א^בתר לתלמידו
̂היי w נפשו תצא ת שיש לפי פלונית תרופה לעשות מוכנים .  עוי
 וכל יפתקהו ולא ידעוה לא שהרופאים אצלו יוצאא^סנבשודאי אחד
 במערה הלך זאז • וחי תרופה ויעשלו לביתו נשאוהו ומלבדו היה

 בכלוסופי בתורה ספרים הרבה (חבר שטס• ב בי ד הי ס והבר
ק בהגיון  ובלשונות ורפואה הגיון) מלת (נקרא משה) פרקי (נ
 שנעסקו רפואה של חבורים וראיתי ונשדי יווני מרט עמו הרגה

Jלtגדולוהשוטת סך וערבי יווט בלשון ויש ו שיי על ^יףונקראיס ון 
 אצלינו נתפשטו שלא אחרות וגלילות ולגוצטס לוניל צאכמי ישעשס

^ן •וגס ה ^י  שהרמב״סהיס יוחסין ס׳ ואומר ״ לגלותם רוצים שג
ן 5̂ נקרא י י  העידהרמב״ץ • הקגלה על החולקים שהשמיד ^

 בקדיס אומרי' והיו התקינו תימן ארצות שבכל שחבר החמדה באגרת
 מזרס כלילות בכל היום וגס דחרנאהרמב״ס ובחיי בהייכקוטומיכון

 זאוחריסדנ פווסיס3מינו, משה־ פטירת אומרים אורה שמחת טוס
 .התעטג הימרת.נר כבוד ורטט־ מורינו נפש.כמד. על. ה׳ ירחם

בסו וראיתי * י׳ל נל5 •אנרהס' רביט קדושת כבוד ועל הרחב״ס
אגרת

״ מוסיקא הנק׳ זיר
 מחנו תועה 'המלך

 עליהם הרופאים ייויקבלו
 יקת שיהוד אך המלך ‘

 היום ויהיו לעשות ^מב״ס
 להס ויצו בהם ויהתל ימאד

ותקנו ואח״כ השתייה רם



m הדורות סדרהדוחת סדר

i

 רמלם אגרת ראיתי 3שכת קיים אליא י31 עחנר תמודות אורת
 גארזהצבי כואי אקרי אומר והיה לתלמידו למצרים מירופליס 3שכת

 שהשגתי מה אז ידעתי להואלו3הק גדרכי עיני שהאיר 3זק מצאתי
 מגדול ׳p3 והריטכ״א ע״כ 3כות הייתי שלא כתגתי יס3ר מריס עתה
 ימיו q1p3 ״ס3שרמ וראה עT איך ^מר הל׳א התורה י^לי ה' עו;
 שלמד 3ע״p ד״ג שרה היי '9 אהרן זקן ״p3( הקפלה בהנמת ידע

 שהיה שנתנזרו שפריו על מאד לו והרה p״p א׳ מזקן ימיו <סוף
 הימיס לו ארכו כי ויהי )פילסופי השכל לפי דגריסשכתג מכמה קוזר
 וככתפו העליון גליל3 ר3ונק עמיו אל ויאסף עuוי שנה ע׳ פן והיה

 אנשי קמו ורד״ק רמפ״ן פימי ואה״כ תו3מצ על ותושפהות שירות
 חכמי השיתו אשר ההם פכתפיס כנראה הרמנ״ס נגל לדפר פליעל
 כתופעליו שהיה המצפה תקנו ההס המסיתים ס'המורה נגד צרפת
 אח״כ אמנם ומין מוהרס מיימין יחשה3ר וכתפו האטשי מפהר

 ״ס3הרמ אגרת3 וראיתי * כפראשונה המצפה ותקנו פתשופה
 א פהפור אלא הגיון פמלאכת תתעסק שלא תפון ן׳ שמואל
 ויכין שישכיל ויתכן נקייה סולת הכל שלו ופס״ההתהלות אלפרני
 P פן אפונצר כן וכמו פהכמה מופלג שהיה מה לפי מדפריו
̂זפוריס אלו לכל עוקרים הס ו׳1ארסי וספרי למפין נכוהיס הפורים  ה

ןא אלכסנדר שהם פי׳ עם אלא יופנו ולא  רש״ד Y או סטיאום^
^ עמותות הס רפו צפלעון ודפרי שלי מ דו3ו מי ל ת עו/  הוא ^ן
כיו מה כל על ושיספיקו האדם דעת כ ל ר  עליהם שנשפע חלפד ^

 אעה״י סנה ן׳ עלי ואה,וס׳3הנ אל שישיגו עד אלהי השפע
 להתפונן וראוי מועילים אפל כסס»מפונצר אינם עו,פ עיון בהם שיש
 וכן לו ואינם לארסטו״ שיהסוס 3התפוהזס*,^םזה ס׳ אמנם פהס

ל רזי אל ל  היו לא כי תועלת פהס ואין הפליס כלס יצקר^^^אלי ו
y רופאים ̂א2 p p i לאפד ראוי אין קדחה פלוסופי׳ הס אלה כל ט׳ 

® * עליהם זמן  לא הצדיק יוסף רפי שהפר קטן העולם ספר א
י אני אפל ראיתיו ז  מעלתו ערך והכרתי שיקו ואת האיש את «
* כו׳ תשרי ק׳ הרמלס אני ז״ל ל נו״ ספרו ומעלת
®^קונטרס דמ״ה זעש״ת  היה לא אפיו מיימין ר׳ ני ישן סע״פ(

^ןו אשה לקהת רוצה ה  וצוה א' אלש פחלוס לו פא ימיו פהצי וי
 לקמופה קרונה א׳ נעיר דר שמיה בלוני3קצ פת לאשה שיקה לו

 שלקתה עד רבות פעמים החלום זה לו ערא ההלוס מזה מהתל והיה
 אשה לקח ואה״כ ותמת פלדתה ותקשה הרמ^ם ממנו ותלד לו ותהר
 שמעט מאד ההפנה קשה הי' הרמפ״ס וזה ממנה פנים לו ויהי אחרת

 P וקראו ממט נואש כי עד מכהו וא^^היה פלימוד לו היה רצון
םpמפי ויודשהו הקצג מג״ ר  ומצא ויקז וישן לפה״ה לו הלך ^
אטנ לאיש כהפך עצמו, «^^פפכי  הרג שם שהיה עיר אל וילך אה

ל׳ ו מיגאזז ן״ יוסך , נ מ מ ^ ^ ^ ^  אתרי • להתחכם והפליג י
השבת ופיוס i אפיו אל שב רפים .ימים

^. דצריס פרפיס לדרוש התחיל (^ אי ר  ואחיו אפיו קמו הדרשה מ
 הרמנ״ס פן אפרהס ע״כ^רפיני יפות פנים פסנר ויקפלוהו וישקהו

ף ששאל וראיתי * וחסיד גדול תכס היה ס #  אל גרשון ר׳ הרב פן ו
 שהיה נראה הרמבן־ומשוטתיו פן אפרהס רפיט הגדול הו־צ הנגיד
טו נראה הרמפ״סאפיו ובאגרת גדול חכס אלפעי  ש^^יפקניגצן

 חכם ו^-הוא פרהס1רב^ פן היה עובדיה רבינו * חכמתו נענור
 פעו״ה והלכו שמו מדע לא והשני דוד הבכור גנים ׳3 והוליד גדל
ע ולא 'שבי ד  ראיתי סע״א) ופיוהסין(דקל״ב * להס היה תה נ

 וחסיד גדול הכס והיה רמב״ן בדור היה הרמפ״ס נכד מד רבי T׳שהכג
 והרמפ״ס • באריכות) התקנ״ד ד״א כו׳(ע״ל מתפלל והיה יגדל

 המצות וס' מאד צה קודש בלשון הי׳^ וקטר ערפי כתפו המשנה ט' ׳
 הקשוצר' לתלמידו קמשיס בן כשהיה עשה המורה לס׳ ;פלשווערפי

 שיעתיק ממנו ושאלו אק״כ שנים ה' כתג תת״ה ואגרת עכנק ק
 המופהק תלמידו על סומך אפל יכול שלא והשיב קודש ־בלשון המורה

 ״ ראוי אינה אלחיוזי יהודה מי העתקות אפל תבון זמזואלן׳ רפי
 ומ׳׳שרמנ״ן אותו ששרפו והמדע המורה לס׳ שאירע מה ידעת יכפר

 ג׳ על פי״ עשה ורמפ״ס • לוניל לחכמי ורד׳׳ק כרעכטנסיא לחרמי
 תשופה שכתב הרמפ״ס (ואגרת משה פרקי ועשה מהג^ הדריס

 קחוק תימן ואגרת מזלות פענין ואגרת גמיסר לפנו וצוואה להשואליס
 פכנסת מובא התורה על פי׳ * הנפש ס׳ רמפ״ס לרשת ♦ אמונה

 משם אפ׳׳ל פכ״י (והסי' ) תתקס״ה הרתפ״ס אלהיס אדין הגמלהדעלה
ק מ ך' ל יום במצרים נפער פפכ״ה ופת״ע ( )ץ׳  וחי תתקס׳׳ד ט

ס פחותפ״ן^וס) שנה 'ע'  וקראו ימים ג' והמצריים היהודים אותו ונ
מן  ק' ופיוס לאלכסכלריס השמועה הגיע ז׳ ופיוס נהיה נהי השנה ז

̂.החזן ועצרה צום וקראו גמל מספד ועשו לדושליס  תוכקת ותר^
ר קרא והתפעיר גתקתי יאס מ ס; V וסייס אל שיישאל ף

 מרתך ליסטים ופגעו לא״י העלוהו ימים ואחד ־ אלהים ארון נלקק
 ולאיכלו ביס הארון להשליך והלסטיסרצו הארון והניחו עמו העולים

 כך וכשראו איש משלשים יותר והיו האת מן להעתיקו כחס פכל
 שיוליכתולחה^ היהודים והבטיחו והלכו הוא קדוש אלהיס איש אמרו
 האבות פין שנקבר יי״א פענריה ונקבר אותם ג״כ לוו והס חפצם

 בטבריה גא״יקגורתהרמפ״ס פס׳ כתב • דקל״אא״ב יוחסין נתפרון
 הנגיד מד אמררפיכו משן ישן בקונטרס לצפון(מ״כ העיר לפני

ד המפורש פשס מתחיל רמב״ס זקינו שחפר תורה משנה ט סו  "י
 דעה האת מלאה פעניןחשיחכי ותסיים ״התנחה ״ועמוד "השירים

 מסה רפינו יושב הי© שנים עשר ני אפיו רפינו מפי אמר ועוד
א פחדה צ ^י ה עד מפתק ו ^ל & ^ «  במראה לו נא שהחלימו ^
» רפיט ̂ו«)1® הכה אטו מיימיו יטנו4 י^זד07א«ו

 אחר וכשראה שעשית מה לראות פאתי וא״ל ונפר' רפינו ^ם^זשה לך
ר  לבנו וצוה שנים ס״ט פן היה משה רפינו ונשנפטר פ׳׳ג כחך ^

 שתזכרוט כד בביתך וקברתני הנפש גנתת היא זו אפותי עם ושכנתי
 ראפ״ע נזמו היה מצאתי(הרמפ׳׳ס לא״יע״כ עדשתשאני שעה פנל
 חיגאש פן הלוי יוסף רפי פי דקל״א יוחסין (עיי׳ תתק^יד) ע'ל
 א״כ תתצ״א נולד ורמפ״ס תתק״א מת יוסף רפי ט וז׳א רפו היה
/ עוז במגדל ראיתי‘פ׳ דח״ב ש׳״ק וכתב * במיתתו י' פן היה  ס

 וקבלתי רמתיו היו ו״ןמיגאש ורי"*ף גיאות פן שר״י שטעות ובמרדכי
 שנה סגורפמערהי״ב רט עס שעמד כתוב שנמצא הדור מחכמי

על פי׳ עשה יוסף רפי החשוב תלמידו י* תורתו קפל רצופים.ושם
ס רי ערפי ש^מי (נתפש׳׳י • שם (יוחסין מאד חשוב פלש̂ו

 והרחפ״ס מאיריהלוי רפינו הגדל הנשיא היה ס הרמב נזייו ת ז דצ
 פלונילוהוא גדולים חכמים היה ובזמנו ספיקות כמה ממנו שואל היה
 קבירי אתס רבותי אתם אין שאס עצחינס תקטינו אל להם נתב

 ישיבת ראש יהונתן ורביט הכהן אהרן רבי הגדול הרב היה ונזמנו
 לס׳ מפתא עשה קרחי המכונה אלקפני פן יהודה רפי • ל ענ פפל

 ללשון שלמה רני העתיק מארוסט׳ המוסר אגרת ס׳ נפוכיס מורה
 וסז^ ללה׳ק העתיקו יהודה רפי ופנו קרחי פן שלמה רפי י ע ערפי

 פר״^ ר״י * ישירם שפתי כ״כ קודש ללשון הרמפ״ס י פ זרעים
 על מוריא עס גאלינוס ומדבר רפואת ס׳ הנפש ס׳ העתיק קרחי
 גויה רטאות ס׳ ועשה • רע״ט ד״ו ויראה במוסר והגוף הנפש

 והוא תחנמוני ס׳ והעתיק * כ״י רפואה קכמת ט^ וט־וזות שירים
 צח בלשון מדפריס בנ״א ב׳ פענין מוסר איתיאלהערירי ר מתפרת

ס חולק כל^עטיני על ^  ס5י שיר מעשה כל ועל יפות ומעשיות ה
ש ק  ומוסרי גנירול פן שלמה רפי של הנפש מדת תיקון ס והעתק ל

̂לא ישיבה ראש היה הלוי שמואל רפי : פולסופיס  שנוכרא״ פטולט
 ״מ3ו תפילה ה׳ פ״פ רמפ״ס פהמזות וכ״נ הרחנ״ס ופין נינו אגרות
 רע׳? ד״נ עש״ק גחלים ע״ג פשר ס״ שחפר ה׳ סי׳ ל״פ כלל הראש
 כ״כ גחלים ע״ג פשר כמו פדניו וריח טעם שנותן לפי כן נקרא למה

 פאלכסנדרי׳ שונן היה ממצרים ספרדי הל;י הסדאי רפי : מהרי״ל
 דיי! משולם פר' פנקס רפי * שס • לזה וזה לרמסס אגרת כמט

שס פנפוד לו כתב ס אלמכדריאהרמב  ימ3ר הוא רשפ׳׳ס : גדל(
 רש״יור״ת של חתנו דומרג מעיר שמואל רפינו פן מאיר פר׳ שמואל

 ותלמי וזקניהם מאבותיהם קפלו והס ריפ״ס כק' יצחק רבי w אחיו
 פחרס כנראה בצרפת טריווש מעיר והיו דתתק״ג כמו שלפניהם גדור
 ס רשפי גיטין סוף המרדכי ומביאו גט על לעז המוציא על ששמו

 וחפר רש״י מזקנו מיס והציק אפיו של בחרותו בימי נולד הפכור היה
 פפירושז מאד מאריך שהיה ובראותו רש״י בחיי כי׳ גמרא כל על

 הגמרא ילמדו שלא וצוה שרפו שלא וי׳יא לפרו ושרפוהו אפו חרה
 * אלפסי על כתב שרשב״ס ר״ה תפלת על מיימני ופהגהת • עמו

 והס פטירתו לסיפת מלפרש רש״י שהניח מסכתות קצת לפרש והשלים
 דעירפין פ״ק מרדכי בהגהת * ואחרים שני ופסח 3פ״ מסכת' רוב

 ופאולי * מאד הראית קצר שהיה בשפת הקרונות על נמעשהפהליכה
 היוחסין וכתב סתם פעמים הרפה המרדני שמביא שמואל רפי זהו

 בכתובותס״פהכותג מרדכי ובהגהות דקל״א) תתקל׳׳הע״ש 'שנפטר
 תתקל״ס נפטר גדול חכם והיה להרפרפייצחקפןהרשפ״ס השיפר׳׳ת

 • כורת יוסף רפי נקרא מאד חרוף גדול חכם פן לרשנ״ס היה גס
̂ו פש״י (כתב  הס פנו אלחנן ורפינו תוספות פעל יצחק רנינו א״ דל׳
 ורט שאת תו' הפר יצחק רבי תלמיד שמשון ורט ההוספות עמוד
 כתג * היה יצחק רפינו של דדו ור״ת ר״ת עס למד זה שמשון

 גדולים עפ״י ומחדשים אחרונים שהם אזליכן שאנן תו׳ מהרי״קפתר
 אלחנן ורבינו אברהם בר יצחק רבינו כגון שאת תוספות אחר שמתו
 חכם היה ר״ת הנק' רשב״ס של אחיו יעקב רנינו * איפרא וגדולי

האמה על ומודה מפלפל כמוהו קס לא ההפנה ביושר ומופלג לול4
יחבר



m הדורות סדרm נה התרות סדר
 רבי שו״פ ישירס שפתי כתב הפסתיס וס׳ הישר וס׳ קבורים והבר
 P מהרי" עיר אקריס חבורים עוד צרפתי ר״ת הוא מרמרוג יעקב

̂ןב מ״ והוא נ״ב סי'  ספ״ע דרמנ״ס בהג״ה כנראה חאורליינש י<
̂ת דה׳  התו' שמביאי״ ר״ת והוא הגמרא על ופלנוליס ותוספות ס׳

 שכת הוא השמיטה ששנת ר״ת אומר דגיטין דמרדכי וגהג״ה תמיד
 יעקב שר״ ו״ סי׳ צמת בר ר״ש בת׳ גמ׳ש ותמהתי ל״ע אלפים ה׳ /
 יוחסין ס׳ גהג׳׳ה (וכ״כ ראנ״ע בימי נמצא היה רש״י של בתו בן '

 ע״א די״ג דר״ה פ״ק התו׳ כמ״ש ראב״ע בימי שהיה רע״א דקס״ג̂ 
 ור״ל הוא שט״ס חשבתי אבל )נו׳ ר״ת לו והשיב כל׳ ראנ״ע ה״ק

t• הבלה לו שיש פאדאווי ממהר׳׳ס וקבלתי דומרג 3יעק 
״ שרי׳מr̂זרבותיו - ס ס ^ י ^ נ ל ^  * הלוי ע״שר׳ הנ״ל ב

^ג במקומות ונראם ^נ לווו^מןוראיהי0^מ
סי המלך בחצר ונאהב גדול עשיר שהיה ישן בקונטרס מו מ  ונ

 פרסאות ג״ כמו לטריווש קרוב רימיצו בעיר שנכטר דקל׳׳א
 עזריאל הג״מ במ׳ ראיתי )תמוז ד׳ תתקל״א מ״כ ואני ( תתק״ל
 כתוב היה ובתוכם קבלה וענייני סודות בו קשור גדול סכר טרביטו

 ב״ר שמואל הרר ממדרש מפרישי באה זו העתקה ז״ל המעשה זה
 אחת הנביא היה ט״ג ד׳ יום ט הקהילות כל ידעו מאיברה אליהו
 יושבים והרבכיס יולדתו אשרי הורדייאסי מנחם הרר בעליית דורש
 מנחם וה׳ חורמייר מגשר יצחק וה״ר מפרואנסי יעקב הרר לפניו
 מקושביאה והרר״מ נ״ריצחק אהרן והרר שמואל ב״ר אברהם והרר

 הרריעקב שאל דרשתו ולבסוך שירתהיס להם ודורש אתרים ורבנים
 רבינו הוא הנביא זה אולי שכתב א׳ דנ׳׳ד (עש״ק הנברא אל הנ״ל

נביא) שנקרא חסיד יהודה ר׳ של אביו חסידים ס׳ שחבר שמואל
 קושרץ האיך ר״ת וא״ל מפריש אליהו אלמהרר השאל אדור וא״ל
 צריך אס או בהדוק די או יום בכל לקשרו צריך אס תפילין של קשר
 ר״ת שמחולקין זה ענין סע״ב ל״ה מנחות תו׳ עיי׳ ( וקשירה הדוק

 את לפניהם מיד קרא והנביא • א׳ ט׳ חולין ובתו׳ אליהו ורבינו
̂ל וכך מטטרוו  מה מט״״ט לו רדבכאןלפנינו׳והשיב מט״ט מט״ט א

 שתרצה מה שאל אבל לילך ויראתי לפדך משה כי ארד נא תרצה
 הרר עמך ותביא רד שנית כעס וא״ל כעס והנביא ־ לך ואשיב
 מקריב הוא ט לירד יכול אינו אליהו ר׳ א״ל ור״ת מפרישי אליהו
 לתלמודו צריכין אנו כי ירד מ״מ הנביא א״ל הקב״ה לפני קרבנו

 מן אינו הרבנים כל אחרו עמו מרד שכינה ירד אס מט״ט א׳׳ל
 שהוא חרע״ה את תשאל יעקב ר״ השיב • השכינה להטריח הראוי
̂ניא עשה וכן * בכאן  תפילין של קשר קושרין האיך מחנו ושאל ר
 היא יד בשל לא הקשירה כי כדת קושרין אתם אין רע״ה משה א״ל
 משה ואמר כארי ר״ת וירד יום בפל לקשור וצריך ראש בשל אלא

 אלא היא ראש בשל ולא הידוק אלא יוס בכל א״צ הקשר ני טעימ
 ענותנותו ברוב משה ענה ידך על לאות וקשרתם דכתיג יד בשל
 ת ר השיב לעכב לא אגל יום בכל קשירה צריך למצוה אומר אני
 ̂אמרת הואיל משה השיב למצוה ולא לעכב לא היא מצוה איזה וכי
 בשל צ״ל והקשירה יום בכל לקשרי היא חובה כי שטעית לך דע כך

 שהבאת ה״פ וחן לך שנתתי מתורתי לך אביא וראיה בדל״ת ראש
 שצריך לך לומר וקשרתם אצל אות שסמך ר\י ידך על לאות וקשרתם

 והא ר״ת א״ל • ראש של והיינו לאות שהם אותם לקשור ■אתה
 שאינו מכלל ראש של שהם עיניך בין לטוטכות והיו אחריו כתיב
 הפסוק מדרש לך אפרש חשרע״ה 5א״ ראש שצ3 למעלה מדבר

 דסמך והא קשירה צריכין לאות שהם ראש של אותם לאות וקשרתם
 והדר • ידך על שהוא בזמן וקשרתם מתי לומר אחריו ̂לך על

 לדבריך ועוד : מקימה שוה לגזירה עיניך בין לטוטפות והיו כתיב
 למדתיה ולא לעולם צויתי לא ביוד יד בשל שהקשירה אומר שאתה

 לא וגנ»ןללד שד״י שם להשלים בסברתם אותה תקנו חכחיס אכן
 מאמר כך שצויתיס לומר י׳טעו תל̂י בראש לעשותה רצו

 לסייע מפרישי אליהו רגינו בא יאח״כ ’ וד' '1 עס מצורפת
 היה ור״ת ראיות וחביאין לזה זה בהלכות מסדרים והיו למרע״ה

 מי על שישאל הנטא אל אמר מפורייאגסי יעקב ר״ והרג משיג
יו׳/■ לעשות שיצטרך ההורה בכל מצאנו לא מרע״ה השיב לסמיך

 מן מצוה אכן הדחק בשעת עליו לסמוך ר״ת הוא כדאי ייעשה ואס
 הכטא שאול מהרר שאל ולמחר * בראש הקשר כל לקשור המובחר
ד למרע״ה  מרע״ה השיב השי״ן עם נכתבה לא מה מכט משדי ה̂י

״ן וראיתי מאחריו כא׳ הקב׳״ה ראיתי לא  של שבראשו ודל״ת שי
 הגאון מתלמידי וקבלתי : ע״כ ראיתי לא שלזרוע והיוד הקב״ס

 מזקניהם אצלם שקבלה ואמרו הדור זקני ות׳״ג דמוריאל ליאון ר׳
 יצחק ב״ר הגדול אפרים ורבינו ר״ת שבהיות המעשה היה שכך

לשיבה מלמדים תתקל״ה שנת אח״נ נפטר אשר צרפתי מיגנשפורק

 שהייג אמר אפרים ר׳ פי התפילין קשר על מפלפלים והיו יחד
 יש שלא אתר ור״ת ידך על לאות וקשרתם שנ׳ יום בכל לקשרם

 ויעמד ר׳׳ת של אפו שחרה עד הרבה פלפלו וכן יום בכל לעשותו חוב
 עד ג"פ צעק וכן רד מרע׳׳ה מאמר גדול בקול ויקרא רגליו על

 קשר לקשיר שאין אומד אני ר״ת לו ויאמר בישיבה מרע״ה שירד
 והודה חהקב״ה שקבלת בתורה זה צוית ושלא יוס בכל תכילין של

 • זה דבר רומז קטנות בה׳ ובמרדכי ע״כ לו וילך לדבריו מרע״ה
 כתובו/ תו״ הנושא(עיי׳ בפ׳ תלמידו כהן חיים ר׳ כתב * דנ״ב ש״ק

 אבי היה חיים ר׳ וזה לו מטמא היה מותו בשעת היה שאלו ק״ג)
 נחמן רב של אחו ואני הששי) אלף תחלת (ע״ל הסמ״ג של אמו

 תנחומא ת׳ אות ישנים ובשפתי חהרי״קסקח״ט עיין הנהמני שהגר
 הבר נתחן ר׳ כתב דנ״ב גש״ק אבל קברו אבא בר תנקוחא ר״ כתג

 כמדומה הנ״ל ב׳ גדנ״ח עיי^ לא הסח״ג אחות בן והיה הנקמכי
 רש״ל ל׳ת להב * ונב״ג ׳3 נ״ח ש״ק סר״ל עשאין סמ״ג טועה

 יצחק ור״ האלינזי יעקב ר׳ לפניו ושמשו ר״ת מלך אחררשב״ס
 כסדר חדושיס מגיא ישיניס ובשכהי ( שור בכור יוסף ור״ רוך

c וריג״ס )כ״י שור בכור יוסף ר׳ יכה חובר קבלה ע״ס 
ר' ^ ^  ותו׳ ושטות ש׳׳ת וחבר בתורה גדול שהיה תאיר ג״ר יצחק (

 גכימןמקננוברויא ’ור ״יהלבןור״ימדמרןר״ת^ור הג׳של אתיו היה
|3ר,מר.3יצה<ן ור׳ ( ^ ^  הרמ״ך אשכנזי(נקרא כהן חשה ור״ ת2־

 ובימיו א״) נ״א ש״ק לו רמג״ם^]*מב׳׳סהשיב השגות-על ועשה
$בפרי; אליהו החסיד רבינו היה  חזקיה ור״ ביואני כרץ בר )|ןנחס1

 (כתב בריגכשפורק הנביא ור׳ במילאון משלם ור׳ גאלצודא
לרבינו השיב יעקב כלהצלמיס ר״פ במרדכי דנ״א ש״ה
ן ואולי מגונה אפרים ר׳ ונקרא יואל סי «ז מ מ ^  העזרי יואל שר׳ ז
ח של תתצו מריגנשפורג אפרים ר״ תלמיד הי׳ ר  אלעזר ור״ והוא מי

 ור״ ריב״ה נק׳ ףוס6ק ג״ר יהודה ר״ ד׳) ה״א נפטרו ב״רשמעון
&חיוקד נובלות (ועיי״ אלעזרבטו ור׳ מנתם  אלעזר אני חכמה.

והעתיקו ס״י על הוא) זה לדעתי קלונחוס ב״ר יהודה ב״ר
מני וכתב כ״י אצלי והוא הלוי חיים ב״ר שמואל או  יהודה ב״ר אלעזר ש

&למה החרזן קלונמוס בר שמואל ר׳ קלונמוס ב׳״ר  יצחק ור׳ גיסו כהן ו
^' ור׳ א׳ דנ״א ש״ק זה בחר מאיר ב״ר ד אי  ע״ל שמואל ב״ר ברוך מ

 ר3 יקותיאל ר׳ * האשה כתובות׳ מרדכי לזה זה כתבו וראבי׳׳ה תתס״ה
 ״ גולה) עמודי דר׳¥וקיצור א׳ יוס לאשכנזי פייט (עשה משה
t ״ בקבלם חכס גול{טליא יעקב רבי e רט הלוי שמואל גר יקר 

 משה רבי * מנחם יצחיאצגי רבי מרדכי בר׳ משה ורבי שלתיאל
או משה גרבי מאיר רבי יואל ברבי בי מ ^ עגנ ר  פ׳ק״ה המרדכי ב

ה מפיהם אליעזר לראב׳׳ןרגי שהשיגו # מי  רבי מרעגנשבורק ו
״ן פא״נ המרדכי מביאו הלבן יצחק מג ? & ^ ר  ד ימיס האריך כי ו

ח דנים ס״ חבר גנו יעקב רני  אלעזר רבי סתקפ״ו פמ^בטא״
 • ישראל יעקב רבי ג׳ דנ״ג ש״ק כתב :; (שס זה גדור מגרמח״כולס

 ור׳ • מוורדס שמואל ורבינו * משה ורבינר מאורליינש יוסף רבי
 ר׳ * מכלאי שמשון ורבי * מקינון ינ^ןב ורט * יצחק ברבי יוסף

 * מלוניל חשה רבי * טורמשה רבדמרדכי * מקרטאש מתתיהו
 החכמה) מרעגנשבורג(מ״כשיסדס״ רט־ברוך • מבונה יואל רבי
 יוסף רבי • הקדוש מקינון נתנאל רבי * מי^טרש יוסף רבי

 אהיס ג' תלמידי היו אלה כל • *ממיצבורק5מ רבי * לבינליטו
 בינדיטו דון המכונה משה ברבי יוסף רבי * ור״תזרביי^וק רשב״ס

ש נזכר טני ף ^ןו ^ מ״ג ס מוך הנזכר הוא (ולדעתי זה בדור ת3ג  לס
 חשה (ר״ * ל״ט ה״א היה שר׳׳ת ׳3 דמ׳׳ח (וכתטכז״ק ; זה לפני

 כתבש״ק פי״א תפילה ה׳ חייחני בהג״ה מביאו מאיד גרבי מברירה
 המזרח בארז גדול רעש היה תתק״ל (ד״א : הזה בזמן היה ״3 ד׳׳נ
 בטריפולו סדום כמהפכת היסוד עד עריס ויפלו כמוהו נהיתה לא

 ״P קבר הרמג״ס ׳• ח״ג צ״ד לתוגרייס את^אשר גס אנטוקיאה
גדור באשכנז קרא שמעון (רבי • תתקכ״ז ע״ל תמק׳־׳ל tmt הי״ד

 ובחסדו רבות רעות ישראל מצאו תתקל׳׳א ל״א : ג׳ רמב׳׳סס״קד״נ
̂נ זה ׳i'x 3(1 ש״ק כתג : בדנה ר׳׳י של כד׳׳ה עיי׳ נצולן עליון  ך׳
 הכרתי הרמג״ם וכתב משיח שליה שהוא ואמר א׳ איש עמד שנה

 ותפשו חכמה בלא שחים ירא היה אגל היה דעה חסר איש שאותו
 עשם וכן אטה ראשיואח״כ חתוך השיב שלך המופת מס המלךוא״ל

 שאומרים דעת חסרי יש עתה ועד גדול ממון היהודים ונענשו לו
 יונם בר ברמן רד : התצ׳׳ה הכ״ל הוא ולדעתי ״ יחיה עתה

 אפריקי איברופי עולם תלקי ג׳ ונסע נבארה ממדימז יצא מטודילה
 מסעות נק׳ בספר כתב אמת מאנשי ושמע שראה מה וכל ואשיאה

 עזרא אבן • מתקל׳׳ג מת • דעת מדן חרשים חכם והיה בנימן
 אגרת תנ״ך פי׳ עשה מאיר גר אירהם המזפלגרד הגמל החכם הוא
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r« הדורות סדרr« חדוחת סדת׳ m
 דומ^r(ומ פ5לש ה״ש ל'ל שמיזזיקי׳ נגי איגרש אללז שכת ששלא מ50

 לקודש י״ד תתקי״ע כשכתד״א )שראג״עקכרו הכין ישיט״ שכתי שכל
 אצל ונדפס האגירת מסח לכאן להעתיקו טוכ שכת ליל כחצי טבת
 כ״י) גורלות ס״ )כ*י (י׳ עד מספר חענין תאחר סכר ־ רי״ל ש״ע

 וסדי המצות על מורה יסוד כ״י) הגיון ל • דקדוק מאזנים ל
 כמחזור פיוטיס ועשה * קודש לשון מאזני * המאורות ל • לימוד

 ערוגת )כ״י סודות אתה פרשה כל על המורה סוד • ספרדיים
 החכמה פרדס הדכרות עשרת על פי׳ )כ״י הנשמה ענייני המזימה

 תכונה «?כמה ראשית * צת בלשון לכתוכ הצרות ס״ ל^י) דקדוק על
 השמים ס׳ * המפורש שם על השם ס׳ ‘ וזמירות שירים : ע״ש

 והיה כ״י) האותיות תמונת • דקדוק ברורה שכה ל׳י) והעולם
 שמות ס׳ סוף כתכ ותכונה במספר הרבה ספרים וחכר חכמה כל מלא

 כקלהורא ונפטר תתקי״ז שהשלימו כתכ ןיאל וסוף תתקי׳׳ג שהשלימו
 חי!ח כצאתו שנה ע״ה בן ואברהם סימן נתן שנהוש״ק ע״ה בן

 ורבי כיכול כעיר קבורתו נתב וכגא״י ( תתקל״ד כא׳׳י ונקבר
 התקכ״ וי״א תתק״ח שנפטר א׳ דקל״א (ויוחסין גכירול) בן

 וזה רמכ״ם פטירת קודם שנים י״א כ׳ יום אדר תיזקנ״דר״ח
 תתקל״׳^נ״ל שנהד״א שנפער שהעיקר כתב וצ״ד עכ״ל) אמיתי
 חסין1%^!םשמהההל״ו יסוד בס׳ ראיתי כתב סע״׳א דמ״׳א וש״ק

ש׳׳קמ״<^^מן : תתקל׳ה א׳ דקס״׳ג  יהודה ןי{^ר״93כתכ
 ושירים גחטבלקמק דקכס1אחיותןן| בני ׳3 היו וראב״ע הלוי

ת ואומר וערמות ואצטגנינות ^ו  תתק״׳ו ברומה נמצא שהוא ען||
 וכל א׳ ככרם נולדו בניס ד׳ ראה ובל בלוקה היה וישלח וכפ׳

 זקנים ע׳״ו לי נשבעו טבריה כ^|^קנמי1סכרי^ ראיתי תיומה
^| הסתכלו ג״פ כי ל  ה׳ יש אכן פ׳ ויצא וכל וחסר ומלא קודה2כ

 דלי הוא ישראל מזל כי נראה תשא פ״3ו קגלה31ז. חכם שהיה נראה
 הרמב״ס • * כטבריה גדול מדרש היה ומיו

 לו וצוה הזה החכם חכמת על רבות מלות
ג׳ מחדש הנדפס בס׳ בהקדמה (עיי׳ לתו
 כנראה חייו ימי רוב בעולם בגלות והלך ^
̂ל הכוזר בעל הלא יהודה שר׳ אומרים *י  (ע

 וכשהגדילה יפה א׳ ת3 זולתו לו היה ולא
וקפץ הזקן כעס א׳ פעם עד בחייו אה5

P _
 נרא תרומה פ״3ו

 שבח בנו אל כתב
 כחטריו ללמוד

 ראב" על .פירושים
 ושת תכוריו בחתימות

 , ג ענדר היה ) תת׳׳ק
לה לוחצתו אשתו היחה

ע

H הזה העני האשה וכראות הסחבות 
 מה אותו לחקור התחילה עכ׳׳ז פניה

 ותלך האמת מחנו הודע לא האיש ־
 אל יהודה רבי לה ויאמר כו׳ ^פ׳לפטו
 יהודה ר״ תחטני רוב ואחרי ־למו

 בערמה זהיה^מממיד
 לצאת יהודה רבי דיתאקר ,

חסדך אדון ^מזרי׳שבפזמן

וסמורה

תמח
̂ע3̂ל*רא מדוע ר׳י אל ׳

 ויכנס בבוקר ויהי לפניו שיבא ראשון יה^, אל להשיאה בשכועה
 מלן לבוש במקרה ראב״ע
 אישה חשכועש נזכרה

 ת'רק| יודע ואס שמו
 7למ בעלה קל האשה
 ר אלמדנו אני מפקד
 ולל^ז להתחיל ראכ״ע הערים
 ויהי. פרי כעושה עצמו ומראה
על מאד נתקשה כי. מדרשו מבית
............... _ . לאכול שילך בו ותפצר האשה והלך

צ ט ויהתל כ׳׳כ המדרש בבית נתאחר  עד כ״כ העציר הזימ^אג־̂׳
f גס כי אישה מדרש אל הלכה שהאשה s w רע3זמק5נפי חכמה 

 לתקן והתחיל למוס1<ן1וי? ראב״ע ויקס לראב״ע אימה ותראה אישה
 ההוא הבית כל כתב ראז לתיבת וכשהגיע בפזמון מקומות וג״ ׳33

 שמת יהודה ר׳ ונראות נו׳ נפלים לשמור הא׳ רצה המתחיל הו־אשון
 אהה ̂ עזרא ן3 כי ידעתי עתה לו ויאמר ויכשקהו ויחבקהו מאד
 איג ר׳יי לו ויתן והודה פניו מעל המסוה העכיר ואז לי אהה וחפן
 רי׳׳ש תיבת של הבית חכר לו לאט ור״י עשרו כל עס לאשה בהו

 משאר התנו ח׳^של שגס ורצה למלך אסתר רחשה שמתחיל נפזמונו
 וכל לפורים ספרדיים בתפילת (והוא • עכ״ל לכבודו נכתוביס
 הראב״ע ״3 3יא?ךרע״ חות בת׳ (כתב לו) כחלת סיימות החרוזים

 נראה לכן מ״כ ע^ו וכתב זכרו ולא הביאו אנכי ובל ר״י בת לקה
 קסראומרי״ש שהמן הגורדפוריס ומ״ששע״י בתו לקק מותו שאחר

 תשא ני ל אגרבנאל 3כת * עלל הוא כזב בתו לו כתן עי״ז כו׳
 יהודה ר״ לדנד אחר ובצד הראב״ע לדברי ואטה ז״ל וד׳ ג״ דר״ט
 חתן החכמים שגי שמרי רואה מך מ׳ הכוזר ל בעל חותנו הלוי

 מלי סראנ״ע אס ממי קבלו מי ידעתי לא בזה חסכיחיס וחוהן
 א■ בזמן היו שמהם ט חתנו מראנ״ע הוא קבל או הכוזך בעל מלוי

 P אומר י &רושמ3 שזכרהראב״ע נמו בד״ת רמת פעמים גד.ט־ז
 סרדינייה נאי נאמן מאיש לפטו שהזעד דטחל בפי׳ עזרא
 ואוכל ורגליו הילדית והי״ ליער ךת3ן שנשתטה א״ איש

בא תתוכס ותפס ביער לצוד הלך א׳ כחיות.ושר <נשב
והיו קרוביו רכירהו העיר והגיאו הזה האיש ליח

 לו* לודבריס והיו עשבים אלא אוכל היה ולא ובשר לחם לו גותנין
 * היער h ושב ברח א׳ לילה הדברים תכלית משיב ואינו רטס דברים

 יהודה ר׳ אמר פעמים נחה בספרו מביא (ראב״ע * ע״ב דק״י ס״ק
 מביאו מאזנים בס׳ וראל׳ע דקדוק על ואס אב ׳P קיבר י קריש בן

 התרי» פורת יוסף ור׳ * ר׳שמואלמאיברא • חשובכ״י ס' שהוא
 L ורבינו וכתנש״קנ״אב׳ • זמןזהיוהשץדקל״אא׳3 ״ ״ס3ןרש3

 שמואל ול ־ פ״ח שבת ה׳ רמב״ס בהגקו״ מביאו בצרפת שמואל
 כזכר" המכירי נתן ור׳ • כ״י• אישות פ׳ שס מביאו, שלמה ב״ר

 .^״ זה בדור כולם יהודה ב״ר יצחק מרביכו ששאל ל׳ סי׳׳ במהרי״ק
! . בעל שמר^יוטרא) ברבי שמואל (ב״ר יצחק רבינו תתקל״ה ד״א

)תלמיד
 בהקדמה וכתב ( ריב״ס1סי׳י^ת רשכ ^!איס אל ^הם

̂-מהם רבנים ששים לפניו לומדים _  ההלכה שומע הי׳ שכא
 והיו חבירו לומד הי׳ פלא מסכת לבדו כא׳ לומד הי׳ וגס מגיד 'שר\״

 הגמרא כולם בין הי״ שלא הלכה ר״י מזכיר הי׳ ולא כה על חוזרים
 הפך שנראה הלכה וכל שבגמ׳ הספיקית כל אליהם שנתבררו עד
 הלואה לה׳ רמכ״ס וכהגהת * ומתקן יושב א׳ כמקום סתירה או

 וב״ה טי באמצעות זה לר״י ר״ת שמשכן חמשגין פסקים תמצא
 ־ דבירו פאל דמ״ק פ״ק במרדכי מר״ת שמע ר״י בהג׳׳ה פ״ב עמת
 וזאת הזקן ר״י אל חפרישי סכ״ס) רש״ל ת׳ יצחק (ב״ר .יהודה
 כנראה גדול חכם הוא גס בנו אלחנן רבינו ׳ ימים שהאדך ראיה

 ככראד בנו ג״כ שלמה רבינו * תתקח̂׳ ונהרג ס 0 ק במהרי
 דהל״א יוחסין ונתב תתקנ״ה ונפטר י־׳א״ג) כ ק ש׳ ה ג פ׳ במרדכי

 ״י<ש״ל מ״ת ( ) מדנהיוא י״י הוא (ו״׳׳כ הלי! ל; ויש א׳
 - אשנסי כהו משה ר׳ שמשו.לכניו ואלו נד״יו מלך ל הג י ר u קל
 ור׳ • משמ 'שמשוןור׳ ״ חננלייא שמשון ור׳ • הנשיא עזרא ור׳

 בספרו (עיי״ התרומות ספר בעל יצחק בר ברוך ור׳ * אחיו יצחק
 ור״שלמהמדריו^'/ • מקוצי שמשון ור׳ תתקס״ב ע״ל סקנ״ה

 שנגע יי"נ עניו על חלו לר״ת הנ״ל ר״י וכתב )ח״כ אכרהס (בן
 YPf על אגיך ואמר לעלחא יי״נ קשריתו וחאביך חמך תינוק בו

 (כתנש״קשה * שם) (יוחסין מש ולא והודה לר׳׳ת ונצח רש״י
 )מחדישי הנ״ל אינו אס ספק כזה לי (ויש יצחק ב״ר יהודה ר׳

 משפירא שמריה רכיכו היה בימיו • הנכוד) ס׳ וחכר תלמידו היה
 ואלו ־ בימיו היה במגכצא ממץ אלעזר ור׳ כשפיר״ מריכ״א שקבל
 ה״א׳ז (ע״ל העזרי אבי הנק״ הלוי יואל כ״ר אנעזר ר׳ לפני שמשו

 אלעזר ר' בימיהם יונתן ור׳ כרוך ור״ * שמואל ב׳׳ר שמחה ור׳
 מריגכשפורו אהרן ר׳ ילד אשר מעול ר׳ כן חסיד יהודה ור׳ מגרמיזא

 דן- רבי ואחיו מאיר ר׳ ואחיו ממיץ ר״א וכימי יהודה רכי והרב
 שיסד יהודה ר' ואחיו מוירצבורג משלם רבינו ילד והוא מוירצבורג

 הנ״ל כל עזרי אבי ובכו הלוי יצחק ג״ר יואל ר׳ כימיו נו״ פיוט
 משמ שמשון ר״ הנק׳ רשב״א ההקל״ה ד״א • סכ״ט מהרש׳׳ל כתב
 פי״ לשבר התחיל ר״ש וזה יצחק רטנו ע״פ התו׳ כתב אברהם ב״ר

 • השלימם תלמידו מלגיאל בן יצחק ור׳ להשלימם יוכל ולא המשניות
 ׳ כהן חיים לר״ משק ר׳ש שאל פכ״א שבת ה' הרמכ״ס ■ובהג״ה

 רבי של אביו ואבי אביגדור מ״ר שאל פי׳ כתובות מרדני ה ובהג
 • האומר פ״ גיטין במרדכי כנראה שמשון ר׳ ג״כ כק׳ היה שמשון
 רשב״א * ׳3 כ״ג ש״ק ר״ש של תלמיד היה מקזרסן יעקב רביט
 א׳ ״ א״ דקל״א יוחסין (וכתב , * גא״י ההר כרגלי כעכו נקכר

 איש מהרש״לסכ״טכק׳ (וג״ת ירושלים איש ונקרא תוספות מבעלי
 ספק בזה ויש הכרמל בהר ונקבר וטהרוה לזרעים כי׳ ועשה )־ עיון
 אפרים ר״ ״ תתקל״ה נפטר מותו) אחר רמב״ס על שהשיג לפי

 ־ א׳ דקל״א יוחסין תהקל״ה נפטר ההק׳׳ל) (ע״ל מריגנשפורג
 (כהבב״תמהרש״לסכ״טאהר ׳ (ע״ש) התקכ״ה נפטר qן3דש

 הנ״ל)ימלךר׳ הזקן יצחק ר׳ (הוא מדינפרא יצחק שנפטררבינו
 מרשבורק אהרן ר״ והרב בתפירה יצחק ור׳ בשק ור״ש בפריש יהודה
 מלך שלמה ר׳ והרב • לפטו למדו מורידבורג הכהן יהודה ר״ והרב

 אריה גור נפטר לפרט פ״ד שכת בשקלא אליעזר ר' והרב בטריווש
 • וורדינוס מכחס רבינו כפטר שנה ובאותה שנה נ״ח בן בפריש

 שמואל ר״ והרב במילון יהודה ר״ והרב יחיאל ר׳ מלך יהודה ר״ אחר
 ר׳ והרב בדרצס קרשביא גאורליינס יעקב רבינו והרב טיירי בכרך
 יצחק ר׳ הרב ומורי במליצון באיביה מנשה ר׳ והרב בקיצוף נתנאל

 שמואל ר׳ הרב היה ובימיהם לפניו בגרמיזאשימש הקבור שמואל ר3
 * לפטו שימש הי'ה יצחק ר׳ הרב ומורי אלחנן רבינו שלמה ב״ר

 שלמ̂ר בר שמואל ר׳ והרב * במייטין יהודה רבינו היה ובימיהם
רצי מצאתי שוב ״ מאיר ר׳ הרב קבל ומשניהם אויל שיר הנין'

שמעון



m הדורות סדר m• הדורות סחר mגו
 ועושר׳ ובהכמה ניגודה הגדול אבין ר5 המסיד.1יצהלן ר3 הגדול שיזעון
 שיצא הגדול אנין ר׳ הוא מיס במ״ט אות כל לדרוש סודות ינשודי
 שיסד מנש ממדנת שמיטן רבינו ק הזקן יוסף ר׳ הרג של מזרעו

 הזקן אליהו רגינו של סגולתו גר היה והוא הנחלת אתה אזהרות
 ורגי ♦ גתו׳ התוגאיס גחכתח עיי' חכי יהגא אמת אזהרת שיסד
 ורגי * הסיד יהושע ר׳ ואת חסיד יצחק ר״ את הוליד הגדול אגין
 רגינד הוליד אשר •הזקן קלונמוס דגינו את הוליד אחי־ו חסיל יצחק

 ואת משפירא אגרהס רגינו הוליד אשר ונגיא קדוש חסיד שמואל
 למדינת מולדתו מארץ הגלה אשר משפירא חסיד יהודה דגינו

 תקרג אל גה והמרה גתיגתו נגעה שאשתו ריגנשפור^^^^זעשה
קדושות וס^ת גה ונגעה וש^חן^נה

̂  קלוצמוס-נן רגינו גן הגדול למולם׳ של*י:ז מזרעו יצאו• הללו
 _ אתיי רגינו ואת קלונמוס ר׳ ואת חננאל רג את הוליד אשר הזקן

 נוראותיד אימת יסד הזקן משה ור׳ • יקותיאלמשעירא ואת<גינו
ד3 הזקן משה הואר׳  גן משה רגינו גן יקוהיאל ר׳ גן קלונמוס ן

 הזקן משה ורגינו משלס רגנא גן אתיאל רגגא־ גן רננא׳משלס,
 הגית לחורגן גשגת.תתמ״ט לוקא עמו-ממדינת קרלא המלך הגיאו

 ד״אתתקצ״ו ♦ מעיני הוא ורחוק ד״אתרע״ז הוא ע״כקגלתיעל׳ל
 השמיעה שנת אז והיה • תתקכ״ז ע״ל היד לספר הקדמתו כתג
 * תמקל׳׳ח ד״א נפער הלוי *יהודה ר׳ •’ f׳׳p קי׳ ח״מ פר״ד עיי׳

 הוא פריש געיר ורשג״א • אגרהס גר יצחק ך׳ (הוא רינג״א
 תתקל׳׳ח מת )א׳ דנ״ה ש״ק אחיו הוא אגרהס גך שמשון רגינו

 קמ׳׳א לאוין סמ״ג שמשון רנינו היה וגיסו כתג שס וש׳׳ק <וחסין
 שראיתי הוא ואולי אחיו שמשון ר׳ כתג א' סי׳ ישראל ר׳ של דגלוסקי

 שהיה מקוצי שר הנקרא מקוצי אגרהס גר ר״ש האומר נקונערס
 של אחותו גן היה גיאות יצחק ר׳ גיאות 7רי׳' ״ סת״ג של ו\סו

̂ס ור״ת דשג״א  שס ואולי התוספות גפלפול דודיו עס והיה וריג
 שר' סוכה דה׳ פ׳׳ה גרמג׳׳ס גהג׳׳ס כנראה שמשון רגיגו היה אניו

 סקל׳׳ז גסמ׳׳׳ג אגל פוסלה ור׳׳ת גנסריס סיכך ר׳׳ת של גיסו שמשון
̂רהס ג״ר והרי״ן שמואל ג״ר הרץ מזכיר  ־׳ ג. סע דנ״ג ק ש א

 אגר ריג נתוג מצאתי (ואני נזמכיהס התו׳ עלי3ח א׳ ר״יהגחור
 צרפת מלך פליפי תתקצ״ע ד״א גשנת • הגהור) ר״י הוא אגרהס

* א׳ קי״א ש״ק ישראל על גדולים שפטיס עשה אגיו לואיוקו נתיי
 שגת • ע״ש תתק״מ ד״א ק״ה על נהרג תתקכ״א הנ״ל הרא/״ד
 ש׳׳ק גאשכנז גיגרע כעיר ה׳ וקדוש גדולה הריגה נעשה התק^ז
̂א  וי״א תתקמ״ב ד״א• ספרו ח% העיטור געל יצחק ר׳ * א׳ דקי

 ממרסליאה אכא נר יצחק רגינו ע״ג ד״נ ש״ק (כתג חגרו אחר
̂׳ס הגרו ̂ד אישות דה׳ וגהג  מצאתי זו ותשוגה אומר להרמג׳׳ס פ

 ומקומות פ״ג תפילה ה׳ גהג׳״ה וכן שלו העיטור פת.גס״ רכינו ני
 אומר קע״ס רמג״ן וגת׳ העיטור, הגר שמחה שרגיכו אחריסנראה

 וחגר סופרים עטור ס׳ שחכר ש״ק וכתג העיטור נעל חננאל ר״
 תתקמ״ג • ציון שערי גס׳ הדגרות ועשרת שערים מאה עלהרי״ף

 ודנים מופלג עושר גהס היה כי צרפת שגמלכות ישראל כל כשללו
* הוא א׳ ואולי תתקמ״ו ע׳ל • א״ קי״א ש״ק המיתו ורוגם גגרשו

 אלפס 3ר נכד השערים געל ראוגן גר׳ יצחק ר׳ השני אלפס 3ר
 מפיס יצחק רגיט הכותג פ׳ כתוגות מרדכי גהג״ה (כנראה הגדול
 ד׳׳א ע׳״ל ראונן מרן גן יצחק רגינו שאומר סקי״ד מהדי״ק קגיאו

 דלא ש׳״ה שערים מאה הגר הוא גס אגא גר יצחק ור׳ * מתע׳*ו
 אכיו שמואל רגינו * תתקמ״ג לשכת סגיג היה זה) לפט ע׳׳ל
 הסידיס ספר עשה והוא הזה לזמן סגיג היה חסיד, יהודה ר׳ של

 הנ״ל תפילין של קשר גמעשה הסכר הנגיא הוא ואולי מיא ונקרא
הנק׳ מפרישי יהודה רגיט * תתקל״ה ע״ל א׳ דנ״ד ש״׳ק יזתק״׳ל

 קלונחוס רטנו אביו אני ושס הנ״ל שמואל גר׳ הצוואות שעשה הסיד »
 ת*מהרש״ל נשס מ״ש תתקל״ה (ע״׳ל ר״ג^מ״ה גימי שהיה הזקן
 rהלמ הוה זה ור״׳י דשגת כי׳ המרדכי סגיג גהג״ה )יצאו מי מגטן
 סרי׳׳ה עשאין סמ״ג (ע״לתתקל״ה) התו׳ געל הזקן יצהק רגינו

 רניכו ממורי קגלתי אתר סם"ע לאייו ע״ש תלמידו היה והסמ״ג
 ועיי׳ ( • לו היו מלמדם שני כי ויכול'להיות יצחק גדט יסודה
 געל מר״י קגל יצחק גר החסיד יהודה רגי סע״גהרג לקלא יוחסין

 ע״ל דל׳׳ד שרה חיי ל שפר וגאמרי • עלל הנגוד ספר ועשה התו׳
̂> ת׳ גשס  חסיל יהודה רני שהנר הכנוד ספר סקי״א מולין מהר׳

 ישן נקונטיס ראיתי וכן שינויים) תמצא הרי : קסידס נעלס.פר
 תי נלכת ט הדור מחכמי וקגלתי * רגו היה מוייכה יצחק שרגיט
 לוזצו הקרון והיה גה״כ מאחורי קרון עגר לכנסת החסיד יהודה
ועדין וניצול גתוכו ויקנלהו פיו את הקיר ויפתח נס לו ונעשה מאד

 שם נכתוג ההוא שגגה״כ אצלס קגלה דש * ההוא דושס פראה
 זקנותו לרוג שמא שס שיש העכגוש להסיר רשאין ואין גנותל תמפורש

 תתקע״ז גריגכשלורג שנפטר ישן גקונטרס וראיתי השס ימחוק לא
 ותיקון תתקע׳׳ז גאדר סע״גנפער וניוחסיןדקס׳יד * א׳ ש״קדנ״ד

 כל לקחו והס גאון סעדה 3ר שיסד האמונות ספר על׳י היחוד שיר
 TO?? יהודה ןרגי3 שמואל שר׳ וי״א * הלגבות יוגות מס׳ דעתס

 רגי אחר • ענ״ל הכגוד שיר הגר יהודה ורגי • חגרו גצלאל ור׳
 :מהרש״ל) ת׳ גשס התקל״ה (ע״ל יהיאליכו׳ ר' הרג מלך הנ״ל יהודה

 t התקכ״ז וע״ל צ״ד תחקמ״ד ד״א שנת המורה ס׳ השליס רמג״ס
 גדל גרוש * תתקנ״ה ע״ל תתקמ״ד נהרג הזקן ר״י גן אלחנן רגי

 מן וכתגרשו וזהגס כסלס מהס ונלקח היהודס כל ונתפשו נצרכת
 הכהן יוסף רגי של ד״ה • התקמ״ו ד״א שנת המיח ורגיס הארז

 ^וו היה יחייא ן׳ יוסף דן גן שלחה דן (השר : תתקמ״ג ̂ע״ל
 מלחמה גגור חכס למשהחתינו ד' דור גמלכותפורטגאל דתתק׳*כ ^

 ורוכל מהפרשיס חילו כל על לראש הנ״ל מלך וישימהו גדול ףוף
 גקצתס כי הגס והשרים המלך ויאהגהו משכיל דרכיו גכל ויהי
 יהודים ישאו שלא ויצו מאד נימיו ישראל ויתעשרו עליו ץקנאה

 שלא כדי געיר סוסיס על ירכנו ושלא מלכות ותכסיסי .|ןושי ,
 ויכירהו ישמעאלים■לחלהתה על נלפתו הי^^ןצהי יתרנה^עליהס

 איש ויהי גדליהוf א׳ גניס ׳3 והניח ־וימימוהד®^!^^‘ המורים
 ויקראהו קסטלייא למלך רופא כלהה^|)ןהי3 ויחכם שחוריי קולני
 אל להטיג והפליג גדולה ®^־וחה לרופא לו להילת פורטגאל מלך

ש״ק גדול חפס יחייא ן׳ cioySi היה השנית גנו ושם * הישינות
 6יוסן גרגי קמחי דוד רני, : ת ה נ7

 י היהשנתתתק״נ(והאריך ננרגונה
 הגורים ותגד המורה נגד שנכתנו באגרות
 ופי׳ סופר עט וס׳ • א׳ דנ״ד ש״ק ומכלל
 דעת שגילי מהלך ס' חגר אחיו קמחי קשה
 ף טוג שכל ) דקדוק דברי פתח וס׳ ( מוסר
 יצחק גרבי יוסף רל : ג׳ דנ״ד ש״ק
 שקל• וס׳ והזפרק האמונה ס׳ חגו־ כגניו

 ] הגלוי ם׳ • ס׳הגרית • ושירים חרוזים
 5 או * מצוה מלחמות או ה׳ מלחמות

 כתב ע״ג (וגד״נ דתהק״כ שנת ש״ק
 שגאינגילטירה לונדרש בעיר קדש

 ..גתו׳ ונקרא מופלג (חכם מאורליינש
 מ' לדעת סימן יש ולא של־רש׳״י גתו גן

 מאורל̂י יצחק רני בדני^גיטין וגסמ׳׳ק
שהתיר׳לגוי^^ שכת ה׳ רמג״ס

פרווינצה מגליל רד״ק5

יוק

 כנראה הרחנ״ן יאה
 ושרשים תנ״ך על ן׳

 רגינו •* (כ״י
 הנש תענוג ספר

 דקדוק תחגושת וס׳ ן
 חכם היה לא אלהס :י

 פנינים חגחר ונק׳ :ודש
 גשרשי׳ מוגא מהאמונה

 (כתג : ןש״קדנ״דא׳
 מלך היות־ריקרדו3:ק״נ)

 יעקג רנינו ה' גקידש
 יעקג לר' שקוראים ו
 דאורליינס או דרש׳׳י !

שורוכהגהו״ :ונהגכור
האס אצל חולים דהכל גת

רגו ויהודס נע״ג) ד ש״ק ה ^נ ^ ס  נקמה עשה וכשמועהתלך רל
 נשרפופ״ גצרפת וגעירגראשה א׳) ש״ק ״ גרוצחיס גדולה

ס מד  על נשרפו הגדול וגשגת * ועשירים גדולים חכמים גק״ה י
̂לפשות אשכנז גגלילות ה־ ק  שלחו וננקה מעליהם נשרפו ורגיס ̂ר

 רעמים גאשכנז והיו לחמה גדול קדרות תתקנ״אאיה (ד״א • ידס
 כניצה השמים מן גדולות אגניס ונפלו מתלקחת ואש מטר נרקיס

 נשנה רנות שרפות גס השהית השדה וגעץ ךג עס וימותו תרנגולת
 נפיהס גוערות וגחליס רקיע נאויר פורחים ראועוםנים ורלס זו

 (מעיר נחמן נר משה ר׳ ^^זקכ״דהרמב״ןהואהרג ק״ג:- לד
 ועל התורה ופי' רניס תנורים והנר מופלג שנספדד^מכס מרוכה

 הנטחון ום׳ ארנע ושלחן וס׳.הזכות האדם וס^^תורת מסכתות כמה
 הרי״ף היצל שנו המלחמות וס' פי״ד החייט ומלאו הקבלה על

 של מצות מנין על השגות ועשה המאור נעל זרידא- ר׳י מהשטת
 המורה ס׳ להתנצלות אגרת כ״י) קגלה סחמדה אמע^ רמלס

 יתנהגו איך הקודש אגרת * נו שילמד למי צדפת שההדמול^מו
 ל * נס״י הונא תייס אוצר * כשרים להולידנלס איש.ואסס

 ד״פ התורה מעלת על קשטיליא מלך ל$ט דרש ip קנלה הגאולה
 • ׳ נס״י הונא אלי\ס גן עדן * ם״י על פי; החלוקות •, שנ״ו

 ושו״ת • נמ״ע מונא משיח חענין הקן ס' * יעקני קדושיו״געיך
 ונכל : קדושין על חדושיו * הגמול שער *ז קנלה* -סודות שושן
 והיו התו' נשתכחו כמעט וטלטולים הגירושין לסעמ קסטילא■ ארץ

 של גניו מנכי היה שרמכ״ן ו' סי׳ צמת נר 1ר" מ 3ו קדושיו לומלין
 נקונטר^‘וראית תתט״ו) ד״א (ע״ל אלנרצלוני ראונן יצתקב״ר ר׳

 אליעזר ר׳ מהרג למדה הקבלה וחכמת רנו היה הגבלי של׳יאשיה
 שרט (דקל׳׳גרע״ג) יוחסין ס׳ ואומר הרוקח געל מגרמחא

 תתקצ״ת) (צ״ל דתתצ״מ שנת שנפטר עזרא ר׳ היה הקגלה גחכמת
החמישי לאלף כ' שנת •מפטר לחשליס ימים האריך נשהרמג״ן

וכ״ה
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/7 ביוהסין וכ״ה נ  צפירופו מצאמי אן• הששל לאלף וצ״ל הוא וט״ס א״ ק
̂׳א ירושלי׳ על מקונן שהיה התירה סוף  הקודש כזר צץ כתג וגצ״ד כ״ז ה
 גקונט״ וראיתי )ספריו לתגר התחיל תתק״ע וע״ש תמקנ״ד שנת פרח

 יווגהק רופא שלהיות הקנלההי* הכמ׳3 למודו ואופן תתק״ס ישןשנפטר
 גקנלה גדול הכס זקן )יו2 שגא עד החכמה זאת אהג שלא כמעט ופלוסוף
 לצממ השתדל גדול וחכם הלימוד אוהג כ״כ היה שרמנ׳׳׳ן וגראותו
 ללכת העריס החכם זה היוס מהי גה הטה אגלהרמג״ןלא הקגלה
 ויודע קודש נשגת לשרפה ומוהו ויתפשהו החצר ויגא זונות של גקוגה
 לקרוא שלח התפוש והחכם כעדו להליז רצה ולא להרמג״ן הדגר

 והרמג״ין געדו הלץ לא למה ממנו ויתרעס ההוא השגת גיוס הרמג״ן
 ושגוטח הוא שקר ט גאמר התנצל והוא הזנות מעשה על הוכיחו

 הוציאו ש״ק גיוס ויהי סעודות ג׳ לאכול לו יכון ולכן שיצילהו ה׳3
 אמנסהחכם^ * האש על ויזרקהו לשרוף הקכסגחכמתהקגלהגשוק

 והוא תחתיו חמור שהטילו החלוף יודע שהיה מעשיות גקגלה
 ויי אמן ויען היין על מקדש וימצאהו נמנתה הרמג״ן לנית

 כי ואז * החכמה זאת כח ראית ה;א החכס השיג ואז הרמב״ן
 החכמים ראש שיצא עד עליה והעריג והשכים ללמדה הרמג״ן

 יר&ליס3 לחגרו שסיים לתורה פירושו גסוף וראיתי החכמה זאת על
 חורנןהגית על ף₪11^ יפה התפילה חגר שאז אלול ט' כ״ח ה״א

»t ה רגי לגנו שכתג אגרת אחריו ^ז ח הנדפס נ
 שגהיות נקונטרס ראיתי ושחןן^?ס : כת״י גס׳ ראיתוהו אגל

 שהיו האומנים לראות היס^הלמידו חוף על מרצלוני רמג״ן
 הרואי׳ גין המלך שס והיה יגשה3ש^ חדשה אניה גיס מגיאיס

̂ימזנ-ן לגררה יכולין היו ולא  יוליכה שפתיו גרוה כמתלהלהכי נןןגא
 וכראות התפאר כאשר גיס להניאה למל\והכריחו הדגר ויוגד ניס

 השגעהאו אופן למלך ללמד ושיצטרך לנרוח
 והוא מלח עס ניס קטנה ספינה לו והנין [צוה

 גפתק כתג ותכ̂ן גיס חציו ותגא הספינה
 המלת וירדס הקטנה מספינתו א׳ נקצה

^ נשעה הספינה והלך  הקיז חפצו למחוז וכשהגיע מאד למרחוק ק
רצך לך לו ויאמר המצח  היותו והגין וירא המלח מאד ויתמה לו]̂|
 כזאת קטנה ספינה עם אלך איך <ויאמר מגרצילוני מאד רחוק

 פתק לו ונתן הרג עליו וירחם גליו יראת^גשאין כי הזה הגדול גיס
 לדרכך ולך ספינתך כשולי זה פתק לי;שיס ויאמר קדוש שם גו כתוג

 אל כשתתקרג המקום מן הפתק לקחת זכור אמנם • תפחד ואל
̂ו ניס ותשליכהו העיר ^̂  הגיע והספינה * וירדס וישכג האיש וי

ךגרצילונ לחוף עאליה ^  ניגשה כן גס ותכנס העיר שער עד י
 הפתק ויקת ויקס הספן הקץ «^ן^ס8אהרמ העיר כל ותהום

א* מגדל העיר גני עשו הספינה ותנה וישכרהו
 היה אגנר ר׳ א׳ תלמיד שה^מ^^״ן וקגלתי • היוס עד לזכרון

 ״ הארץ גנל נורא ויהי DkJc שעלה גרס ומזלו צדוקי ונעשה שמו
^ והגיא שלה כפור גיוס הימים אחרי  וגפניו רגו הרמג״ן את4ל
̂זו ויגשלהו וינתההו א׳ חזיר געצמו הרג  אל שאל אכלו ואתר ויחא
^ הרג והשיג עגר כריתות כמה על הרג  ה' שהיו אמר והוא '3ש
 ויאלסהאיש כעס •^רך עיניו נתן והרג רגו עס לחלוק רוצה והיה

 מי הרג שאל ^,ולכסוף רגו מאת יראה מעט עליו כשאר עדיין צי
פ״3ש האזינו פ׳3 שדרש שמע א' כעס כי והשיג ההמרה אל הגיאו

 מל לו שאין הרמנ״ן
 ־כממ עליו שיעציצ

 « ואח״כ ה3 נכנס
וע הדרך קפיצת שס

 מו זה אצלו ולהיות שגעולס הדגריס וכל המצות כל כלולים ההיא
 ושאל זה אומר אני עדיין ואמר הרג ויען אחר לאיש כהפך הנמנע

 אס נא הראר הוא כן אס .לו ויאמר מאד האיש ויתמה שתרצה מה
 ותכף תנקשנו מידי דכרת כן רמג״ן ויאמר שס כתוג שמי ממצא

 אשגיתה אפאיהס אמרתי פ׳ גפיו וינא ויתפלל זוויות גקרן לו הלך
 * אגכר ר׳ שהיה האיש שס יש תיגה של שלישי אות כי זכרם מאנוש

 למכתו תרופה יש אס לרגו וישאל פניו נפלו הזה הדגר וכששמע
 האיש למח ותכף לדרט הרג וילך רי"הפ׳3ד שמעת אתה הרג ויאחר
 נודע ולא הרוח הוליכו גאשר וילך גה ויכנס ומשוט מלה גלי ספינה
)ש״ק ראשון שער המלך עמק (ועיי׳ תאומה מחנו  : דנ״הוכ״ו פ̂׳

 פרפציץ געיר קגוע דירתו היה הרמג״ן כי ישן גקונטרס ראיתי
 תלמידיו והיו שס למות א״י אל ללכת גתר ובזקנותו קלוניא גגליל
 ויאמר פטירתו יוס שידעו וסימן אות שיניח ממנו וגקשו אותו מלווין

 הנקגרת הורתי מצגת תבקע פטירתי גיוס ט תדעון בזאת להס
 ״ מצויירת מנורה כדתמן הגקעתראו וגתוך ארונה גהצי הזאת כעיר
̂ש אחר ויהי הצל ארץ אל הרג וילך  אתד תלמיד M לנסיעתו ג

 הגליל גל לכל המר ונתפשט גה מצויירת והמנורה נגתעת סמצגה
 ג^מ^וליסשיהי׳ לדך על הרג שנקגר אה׳׳כ ונשמע עליו דתאגלו

מ * הישר 3ק גס׳ עיי׳ שס) (ש״ק ע"כ לע״ל משה רני ̂י1גא ו
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 הנגיד יוד (רני הרsי גדצלי עפו צקגלנעיר מגרוגא צתמן פרט
 מתפלל והיה וחסיד גדול חכם היה רמב׳׳ן גדור היה הרמנ״ס של ככח

 וגד למלשינים החרים ואז מיס ויצאו ושמאי הילל קבורת נמערת
̂ק חתו ניוס  נעקרו חדשים של ואחר מצרים כארץ מלשינים ת׳

 אנרהם ר׳ א״ נלס ג׳ דוד ר׳ לזה והיו • מהעולם וגניהס צשיהס
 ש״ץ כתג ״ סע״א דקל״ג יוחסין הרשנ״א גזמן שהיו שלמה ור׳

 1ה״א שצת גירושליס הלוי אגרהם ר׳ שחגר קונטרס ראיתי א׳ דמ״ו
 של גנו גן דוד רנינו הגדול להרג כתגו גרצילונה חכמי כי רע״ו

 ולא153י קץ (ד״אחתקנ״דהיה * רמ״ה) ד״א (ע״ל רמג״ס
 צ״ד וה^יומ^רגו עשג כל וינגל תמימה לשנה קרוג מטר היה
%וה^'׳כמלכות דשמ כ״ח תתקנ״ו ^ • ק״ג גד

כל tמגיהי היו ליאון
 מאות ט׳ והיה גאפריקי שצמכא מהס ואלראיתי״אלק

 סיגה היה אשר Tממונפלי שלמה ר׳ היה הזמן וגזה •שנכתגו
 (גשנת * א׳ דקל״ג יוחסין יונה ר׳ של רגו והיה המורה לשרפת

 ועיי׳ נק״ה נשרפו היהודים כל באשכנז נושא געיר תתקכ״ז ד״א
 ־ ושמדות גזרות וקט״׳ז וקט״ו וקי״ד וקי״ג וקי״ג א׳ לקי״א ש״ק

 ראג״ל תתקנ״ח ד״א * היה זמן גאתה מפוזרים לקמן מהן ותמצא
 תתקכ״א) הנ״ל הקגלה ס׳ געל ראג׳׳ד ואינו געל^ההשגות השני

 והשגות לגמרות חדושיס מפייסקרהעשה אגרהסגרדוד הואר׳ רה
 כמהרי״קסקנ״ו) (כנראה הנפש נעלי ס' וחגר גחייו רמג״ס על

 יוחסין גשס צ׳*ד חתקכ״ח שנפטר י״א במדרשו הופיע הקודש ורוח
 גפושקירש הראג״ד שנפער שכתג ביוחסין קל״ג וצ״ל ט״ס דנ׳׳ג
 על השגות ועשה א׳) דנ״ג ש״ק ט\(וכ״כ תתקנ גקנוכה גע״ש
 וכשנפטר תתקכ׳׳ז) (ע״ל אאלפסיורמג״ס ועל הלוי זרחיה רגינו
 אגרהס שלרגינו ותלמידו חתנו היה זה (וראג״ד קגרו נהניס עשו
 חכס שהיה האמונות גס׳ ונראה תת״ל) (הנ״ל חנפלייר יצחק ג״ר

 גדול חגור ג״ל ותגר פ״ג תפילין ה׳ עוז גמגדול תראה וגן גקגלה
ה׳ ונראה פ״א גירושין וה׳ דסוכה עוז גמגדול כניאה מניס על  נ

 סק״ח יאיר, (ע״תחות כהניס לתורת פי׳ שעשה בהגהות פ״ג כליס
 ראג׳׳ד שלשה כי ההשגות געל הראג״ד אינו ת׳׳כ ט׳ געל • ראג׳׳ד

 נר׳ הנגיא שאליהו שמעתי פ"*א ש״א יופי ובמכלל )ההוא גמר היו
 וראיתי : תתקצ״ח ע״ל הדס גדי ג׳ ־על בהגהתו ראיתי וכן לראג׳׳ד

 והוא משהו איסור וקראו והתיר גאסור ס׳ שחגר ישן נקוכערס
 V דברים (גלגול שס) (ש״ק ר״ת וראה יהד למדו המאור וגעל
 וראג׳׳דראשון תתק״י שהיה הלוי זרחיה הואר׳ המאור כיגעל כאן

 גמגדול אומר הראג׳^ גן יצחק (ר׳ ״ גחפתח עיי׳ * תתקכ״א
 ודקנ״ת * הראג״ד גן הרגר״י מפי אמרו וכן תפילין ספ״גחה׳ עוז
 אס האדם ׳גפני מכיר היה הראג׳^ גן ר״י החסיד אומרכי זישג ל׳

 דרך געולס הגאיס הישנים חן או חדשיס הנשמות מן הוא נולד
 כהור סגי שהיה אומר פי״ד האלוקית מערכת גט׳ החייט גלגול

 P כחנינא גתפילתו גדול ושהיה מת תו חי זה אס גאויר מרגיש
 נק׳הרמ״ךעשההשטת הרגר׳משההכהן • ש״קנ״גא׳ ״ מסא

ר ♦ הזה גזחן היה עליהס רמג׳׳ס והשיג רמג״ס על  גן יוסף ’(
 ידעתי (לא בהקדמה אגודרהס כח״ש אנ״ד אגרהס לר׳ שהשיב פלט

 תתקס״ת נפטר נמצא וא׳ תת״ל אג״ד הנק׳ אגרהס ר׳ נמצא כי
 תתקנ״ת ד״א * •יוחסיןדקל״ג • הזם ממן היה f כוונתו איזה ועל

 גפאריס לשנת העמיס רצון נגד היהזליס צרפת מלך פליפוס הרשה
 • כהן ייסן ר׳ ד״ה אחרת לארץ שנית וידיחס הימים ארכו זלא
 צרות גלגלו לירושלים הוגרמיס נגד שהלכו צגא תתקס״גאנשי ד״א

 גס א׳ קי״ג ש״ק ואיכגילטירה ואשכנז גצרפת היהודים נגד רגות
 נפלו גדולים וערים כמוה נהיה לא מזרח גארץ גדול רעש היה

 תתקס״ג היה יצחק ג״ר גרוך רגינו * ח״ג צ״ד נגד ודגר רעג זאח׳׳ז
 הזקן יצחק רגינו תלמיד והיה סקל״ה שהגר התרומה גספר כנראה

 ואומר גהג״ה פ״ג שגת גה׳ גרמג״ס כנראה רגו חפי הס׳ זכתג
תתקצ' התרומה ס׳ שחגר מגרמיזא גרוך ר׳ שהיה יוחסין
תת (ע״לנ־ דנ׳׳ג ש״התפילין מצות על להוכיחן לספרד

 והלן׳ :״י
[תקל״ה)

׳P הכר אשכנזי גרוך ישן בקונטרס מצאתי כתג א׳ זגדנ״ה

_ ורמב־ כתנתו)
̂י סגיג פי; (שחגר הכהן יונתן זר׳ • הכהן שאול זר׳  ש״ק ף ר

) זנ״ד  ע״ל מאירליינש ור״ת מטילטילא מזיאה גן אלעזר ור׳ נ'
יוחסץ • תתקס׳׳ה כולס נפטרו מפליג אהרן ור׳ * נהרג זמק״ן
 קל׳׳גא'

היה כימיו
תתק״ע שנת ספריו להגר התחיל (ע״לתתקנ״ד) ״ן3רמ ־ '1

ר׳כונהסערוק * ע״לתתקל׳ז ר״אגרהסנןרמלס ; היה
דחסחסערי



נז̂ ד!דור?ות סדר* .המרות ר1ס .ייי
fמסמpומרדגו ״ד3מהרא שאל תתקע״א ד״א שנת3 לתורה שנא ערי 

 היה המשיג שהראל/י א' נישיגה יחד שהיו ראיה וזו הלוי ;)רהיה
 זרחיה ר׳ כי (וצ״ע א״ דנ״ג ש״ק * היו ראג׳׳ד ותרי האחרון .זה

 יש תימן לאנשי נאגרתו רמנ״ס 3כת • תתק״י) או תת״ל ►:יה
 תחלת עד וזהניהס ותס3חא לו3שק ומזקני י3מא נכלאה לה3ק נידי

 פעל מה ולישראל 3יעק יאמר כעת לעסאמר3ש ירושליס3ותינוש3א *
 זמן עד 3י״ מ״ו יש כחת יחנה ־ ההוא שמזמן סוד נו יש אל

 ממצרים שיצאו ל״ח שנת3 היה הזמן זה כי לישראל ואה3הכ שתשוכ
ו שהיה  )3תתקע״ (צ״ל תתקע״ו שנת3 ואה3הנ ה3תשו א״כ נ״את̂פ

 ש״ק • משיה יאת3ל מוקדמת תהיה ואה3שהנ ספק ואין .ליצירה
̂ז  אשה מה3 ירושלמי עיי' רמזים.מים ובדמ״ח א׳.ן.ע״ש דח
̂גנמד רשזנ עולסהוס של ימיו מחצי הו3א דר׳ כריה אר״ח  ח״ע זה׳
 n משה׳ ידי3 ג״כ א3מו הנ״ל פי׳ יפ״מ וכתג ליעקנ יאמר העת
̂ודה ל • נלק  תתקע״ז ד״א נפטר )3תתקת״ (ע״ל חסיד יר
 3ח״ צ״ד • ושקצים ים3כל שאכלו 3רע שנים ל נאשכנז היה תתק״פ ד״א
 תתקפ״ה ד״א הגדול התרומות הכרס' נר'יצחק הספרדי שמואל ר׳
 תתק״ץ ד״א * 3דקל״ יוחסין אז נפער הלוי יהודה ר׳3 עודחס ר׳

 ממדינת הצפוני הים עלה שנה נאותו נהלאיס השמים אותות נראו
 וקניינם ונהמות איש אלף מק׳ ויותר רנות ערים והציף ויריזיא

^ין  • הננייכיס כל שנפלו נפיהם גדול רעש היה זו נשנה גס תספר ,
 משנת היהודים את צורר גרוגוריו שמו אפיפיור היה * ל'נ
 ליאון נמלכות גדול שמד היה תתקצ״א ד״א * תרכ׳׳ז סי׳ ?:מיס

̂ל א׳ 3דקל״ יוחסין פולו  הקדוש חקורנל יעקג ר׳ * תתקנ״ו ע
 ה׳ רמנ״ס נהגהות נזכר שם יוחסין • תתקצ״ג ד״א נפטר המקונל
 • הרמנ״ס נדור שהי׳ שנראה ע״נ ד״נ ש״ק וכתנ 3פ״ שחיטה
 אלף תחלת (ע״ל הסמ״ג נעל יעקנ נן משה ר׳ הוא מקוצי הר״מ

 (ע״ל מגרמיזא נרוך ר׳ והרג חסיד יהודה ור׳ שמשין ר׳ תלמיד )ן׳
 והנר תפילין מצות על להוכיחן לספרד נא התרומה נעל חתקס״נ)

 אנרהס נר׳ שמשון ר׳ ינמות ניצה חידושיה מקצת תתקצ״ו סכרו
 ורתנ״ן סח״ג וקנל י סמ״ג של גיסו הי׳ מקוצי שר הנק' מקוצי

 והיה * ספרדיים היו ושניהם תתק״ן נמו להם שקדמו מגאונים
 רנו היה מפרישי יהודה ור׳ סמ״ג נהקדתת כנראה ו״ אלף תהלת

 תנורו שהשלים ציון שערי נס׳ וראיתי • סקע״ג נמהרי״ק גניאה
 ירושלים נגלות נדרשות והארכתי כתנ סקי׳׳ב ונלאוין -• מ״נ ה״א

 יהודה ר׳ לי אמר מלאכות אנות תולדות נדיני תתקצ״ונלאוין נספח*
 מורי 3כת אומר נלאויןסע״ה שמואל ז;ר׳ יצחק ר׳ רנו כי יצחק נר'
 נ״ה נעשין אתיו יוסף ר׳ והרנ יהודה הרר זקני לפני נא מעשה גי

 אמי אני אומר ח סע לאוין נצרפת רניס ימים שעמד נראה נטי
 דויטרא שמחה ר׳ כתנ סכ׳׳ז ונעשין ״ הכהן חננאל נר' חיים ר׳

 מנהיג שהיה שמשון נר' שמשון ר׳ גיסי ראיתי וק לאויוקי״א זקננו
נעשאין נעיר נעלה היה שלא סמנה־אעפ׳׳י נתורף אף לעטל ליתו

 זקינו הירחי נתן נר אנרהס ר׳ הרנ של )הותנו כתג וש״ק ( חתנו
 מהזיק וס׳ רע״ט קוסענ' (דפיס המנהיג ס' והנר תמרדכי של

 יותר נטלטילו שראה נספרו והעיד הנדק ומחזיק דנ״נ ש״ק הנדק
 לה3ר׳עזרא,רנושלרמנ״ןהק : קל״נ יוחסין • יהודים אלף ^

 ן3( אלעזרחגרמתא ר' * (ע״לתתקנ׳׳ד) ד״אמתקצ״חנפטר
^• רניט הו  האמונות נס׳ כנראה אלו נזתניס היה ישיניס שפתי י
 וקנל * אלעזר גי׳ רקת ס׳ וחנר גחל והית-חפם- 17 ר׳.ש שחכר

 הגאונים מזרע גאון קשישא קינלמרנ והיא יהודה ר׳ מהקדוש לתו תי
 וכתב תורה הרניץ זשס נפולייא ונא משם נסע אשר חחסיא זא דמ

 נא אשר רבינר־יהודההכ״ל תלחיח לגנוד קטן P'p3 הנחת• שורש
אלעזר ד׳ שזה -נכ^ו וראיתי * מאר! אצלינו ללמוד

/3 וראיתי׳ ״ שנאשכנז וורדון ממשפחת סיה ^jc פ״ג ה'מילה 
ת חנר^ס׳ ראני״ה כי נהרמנ׳׳ס ̂בvהרק̂' ̂•להכרי  נמרלכי * לא-'לעת

» ^ןינ׳׳ק הנשר כל סי״פ  ״ הרק׳׳ח של.נעל רנומיו היו והרמ̂׳
 נהקדמם (ל״י) אלעזר גי׳ סודיחייא א׳ הנר (וכן א' ש״קמ״א

 האתרוגי׳ ׳קגלהמד שיש כתב ש״׳ט ר׳ של האמורות גס' * מג׳׳ע לש׳
ת מתגלה היה ואליהו גדול מקובל הגאון זה שהיס  • מדרשו עי
 מד תתקנ״תשכתב ע״ל פ׳׳ח סוכה ה׳3 הראב״ד כיון זה אל ואולי

̂ל שמס מכמה מדרשינו בבית הקגדש רוק הופיע  לרמב״ן קנלה לס
 אדרת שהיגר ספליים אלו מגיא ישיניס ונשפתי ׳ תתקנ״ד עד״א׳

̂רה ׳ יייסי  רקה יין * אפיליה הכפרות ס׳ או תטאיס י
וס׳ ♦ כ״י כשתה מעניין הכפש «׳ס״י על פי' * רוי* ׳ה ש על

 נעלם ־ס* לרקת ספרים אלו מיחס דקצ״ה חכמה ומובלת * ^קא
 הסוד ס' הקולות ־ס׳ פסק ס׳ תגץ 'b קומה שיעור ס׳ מלאכים '6

 א׳ ס׳ הכותב אצלי (ויש עכ״ל נינה שערי ס״ והאמונה והייחוד
 ממיז אליעזר ר׳ * נפלא ס׳ והוא כ״י לרקה החכמה ספר נקרא
 ראב׳״ן נ״נ נתרדכיןסוף אשכנזי מ״כ) שמואל (נר׳ רא״ס הנק׳

 ס׳ והנר נקנלה גס גדול הכס והיה * ניתד היו ורא״ס רינ״א
 צדק מלכי נר יצחק ר׳ * בדורו חכמים ך״ג נס' ומזכיר יריאיס

 ונסי; שמואל ר׳ הרב נשם יוסף ורניס * כלה ראש הוגא רג ומר
 רבינו הז^ מורי מזכיר אתרוג ובדין יצחק נר' אפרים רגינו קי״ד
 פ״ז רמנ^ס נהג״ה וראיתי • הלוי יצחק ורנינו יקר נר׳ יעקב

 של הישר מספר א' פסק ומחק ר״ת תלמיד שהיה ביאה דאסורי
) 3(דקל״ ניוחסין ונראה רנו ר״ת  דתתקצ״ה מת רא״ס שזה נ׳
 סמ״ק נעל מקורנל יצחק ר׳ * שם יוחסין ג״כ ההשלמה ונעל
 אליעזר ר׳ ראני״ה * הששי לאלף ל' וע״ל צ״ד תת״ר שנת נפטר

 ע״ס רמנ״ן 3נת ג״גע״נ (ונש״ק ראנ״ן של נתו ן3 הלוי יואל ר'3
 קנלתי ראני״ה כתג הנשר כל פ' ונמרדני נ׳ סי' מהרי״ק עיי׳ )לזא

 פ׳ ונמרדכי ' הכנד נגד ס׳ ואין הלנ דם נגד ס׳ שלס נעוף
 שמחה ורגיכו ראני״ה זה ונין קלונחוס מר' ראני״ה שאל המגרש
 ה׳ רמנ״ס ונהגהות : סק״נ נמהרי״ק ת״^^מ־אה הלכות דויטרא

 ישן נקונטרס ראיתי • כהן חיים לאני^^ר׳ שאל פנ״א שנת
W אליעזר ר׳ תלמת שהיה jw על גדול ס' הנר ראני״ה וזה 
 ד״א ע״ל נפראג כ״י והס וס׳^^אסף ׳ העזרי אני וס׳ דינים

̂ב ס' 3ח״ ה״ק נ״ת ( תתקל״ה  אני הוא אניאסף נידו שקנלה שי
 ״ כ׳׳ד ה״א ומת ^^נצא5שהי%ז ביוחסין ונראה )עכ״ל העזרי
 אחרון פרק במרדכי כמיל® ראני׳״ה של אייו היה יחזקאל רנינו
̂נמרדכי רנו מקינון מתתיהו רנינו • דב״ק ̂ה : אעפ״י פ׳ דראני׳

תחלת
 ריא׳׳ן ונקר׳ גמל הכס ה15מ בר׳ מויאינה זרוע אור נעל יצחק ר׳

 ונא נסופו נ״ה או ב״א ^ עקיבה נשם מסופק שהיה (שמעתי
 עקיבה רני ס״ת שמתה ולישררמ לצדיק זרוע איר פ׳ נחלום לו

 מפריש יהודה ר׳ תלמיד וה>ה זרוע) אור ספרו קרא זה וע״ש
 Tותלמ 1הא̂׳ קולין מרדכי ראבי״ה ותלמיד סצ״ו במהרי״ק כנראה

ד ע' נמרדכי מקוצי שמעון ר׳ מי ^זל ^ד  נתן נר אקרים ר' ת
 מקוצי ר״מ בזמן ו^השהיה צ״ד וכתג ב׳ דנ״ו ש״ק ג״ה פ׳ מרדכי

׳ א תלמיד ג״פ היה הוא ד הנ״ל י : ^  מאיר רני של תו ח
 מכונה שמואל ורנינו תפ^מהן נר שמואל רנינו ־ מרוטצנורג

 כנראה דיא״ז בימי היו בפוסקים הנזכי>ס' אינרה וגח^: ליאון מסיר
 אנרהם תינו הגדול הרב סק״ס ונמהי־י״ק במרדכי תות פעמים

ל מרעגנשפותורנינו |^  הנין טודהס נר׳ יצחק ורנינז מקינון נ
̂ט ק ונמרדכי בפוסקים כנראה נדור'הזה סלשיהיו ריצנ  ונמהר̂י

 1גדו היה ממגנצא אמנון ר' * תשצ׳׳דוצ׳׳ע ד׳׳א וע״ל א׳ ■לל!ז ק ש
 לבקש והשרים ממגנצא האדון והתחילו ויפ״ת ומיוחס ועשיר הדור
 שמע ולא יום יום אליו נדנרס דהי לשמוע וימאן ההמרה ממנו

 אני להם ויאמר אליו נתזקס ויהי האדון נו ויפצר אליהם
 א|י ויהי כן אמר לדחותם וכדי ג״י עוד הדבר על ולחשוב 'להיען

 ספק נלשון מטו יצא ככה אשר לנו על הדבר שם מפני יצא
 המלד ויניאהו ללכת וימאן בעדו האחן שלח ג׳ ביום ויהי לט וידאג

 אחן אני משפטי את אמנון ר׳ והשיג משפטים אתו וילנר ע״כ3
 ויצא הואיל ה׳ לתדש רצה ט להחתך דנה שקר שדנרה לשוני את

 דנרה אמת כי הלשון המלדלאאקצף ויען פ^^לקותp תרי מפיו
 ויקצצו המלך ויצו אייסר הגוף וכל אלי או3 שלא הרעים אקצף אסל

 והוא להמיר רוצה אס ממנו שואלים פרק כל ועל ותליו ידי\ פרקי
 אצבעותיו פרקי וכל א׳ במגן להשכיבו המלך צוה ו^ככלותס לאו משיב
 אחר • חי נאל שהאמנון לפי אמנון קרא הכי לנימו וישלחהו אצלו

 השלית אצל לכנסת ר׳׳ה ביום להוליט אמנון ר׳ צוה האלה הדברים
 בקול ויען ה׳ ואקדש מעט לי המתין לש״׳ן אמד הקדושה ובזמן צבור
 מךעלמלכומיד1, שקדשר נמו תעלה קדושה לך תעלה ובכן ואמר רם
 כל וכשגמר כו׳ טוס קדושת תוקף ונתנה אמר זאיז״כ יתודך ועל

 • אלהיס אוהו לקח צי ואירנו העין מן ונעלם צסתלק הקדושה
 משולם רבינו בו קלונימוס לרנכא הלילה במראות רהיביוס

 הועתק זה * ישראל תפוצות נפל אותו לשלוח ויצו הפייט לל לו ולמד
 Tשמע א״ז מויאניבעל יצחק ר׳ של כת׳׳י מהעתק ישן נממזור

 וכתבש״ק מויינה יעקב בד אפרים ר׳ של מידו הזה המעשה שמצא
 שפי• מצאמי ט ריב״ק של אביו קלונמופהוא שזהדנינו להיו׳ ויכול זנ׳׳ז

לו ל 3®



חדותת סדר דןדורות סדר
 רחתגןס״האוהוא1שרע;הר״.קלזכמזמשמג5צ0^גןהנק׳ר״תסולס

 במחזור וראיתי • 0תתקמ"ג הנ״ל חסיד יהודה רבי של אביו ני5
 שמע תא המתחיל הזמון ן\נ שחגר ואומרים המעשה זה אשכנזי

 ג״כ היה הקדוש שזה בקונטרס ראיתי ש״ק (כתב : מאד יפה הוא1
 בכל מדליקה והיה שמן נר מדרשו בבית והיה מעשיות נקבלה חגם

 אנשי כל אצל מפורסם היה וזה שמן בלי השבוע ודולקות
 אמת אם וישאלהו בעדו וישלח צרפת מלך לאוזן שהגיע עד קעיר
̂:ורה יחזיק שלא משום אז ויכפור הדבר  יחזיקו שמא או לעצמו י

 ללכת שריו עם ויען הדבר בעיניו לראות ללכת חשב והמלך למכשף
 בבית בלילה דופקים היו שהפריצים העיר מנהג היה והנה ד' וליל

 יפסיקהו לא למען החסיד וזה דגר אתה להם שיעניקו כדי יהודים
 דופקים היו וכשהפריצים בארן ותוקעו מסמר לקה היה מלימודו ־

 בבוא ועתה בארן נצלל היה והפארץ בפטיש המסמר מכס הוא ןדלת
 מתנץ עד נצלל והמלך בפטיש מכה והרב בדלת דופק והיה המלך

 ■15ויפי למרחוק לאחוריו המסמר שרת^ר הכה והרב שנית ןכשדפקו
̂^ והשתקוה הפתח ויפתח וילך המלך כ״א זה אין ואמר הרב  לס

 שהמשמר כמו כי נתחלחל המלך וגס ידעתיך לא כי לי תמחול ויאחר
 תבלעמו פן יראו ושריו והמלך מהקבד יצא הוא גס כן האדן חן יצא

 מיני להם ונתן אשi?feא בבית העלם והוא עזרנו לרב ויאמרו הארן
 בשעות מבקש אדוט מה?נלך־מה וישאל הראשון לאיתנס וישובו מתיקה

̂{י אחד רוח שיש ידעת הלא אלה ̂ו  הקרב כל בארן המבליע י1̂א
 המלך אמר וכל מכל נבלע היית *0ל& שירדתי ואלמלא להזקני אליו
 היותך שמעתי ■כי אליך באתי שהצלתני ואשריך נבלעתי כבר
 השיג • שמן בלי דולק כר לך יש ני ובראיה הכישוף בחכמת חכם
 והראה סגולת ויודע הטבע בחכמת הכס אני ^ל ק״ו מכשף איני הרב

 המלך ויתמה שמן כמו מאיר הומר הוא אבל1שח בלי דילק הנר לו
 ויקנאו וכבוד בעושר האיש ויגדל למען לו בחצירי|ויהי והושיבו מאד

ס וילשינהו השרים בו ־,  ישתה לא יהודי יין בכוס המלך יגע שאס ^
 לא הרב והשיב לשתות ליהודי יין כוס ויתןה?זלך היוס ויהי ממנו
 עת ובהגיע אשתה חפולחנך נסעי טרם אן־ זה ברגע לשתות מגל

 לקת ותכף זהב אגן על ידיו רהן האוכל אחר למלך הידיס רחיצת
 בשתייה אליהס הרב ויאמר והשרים המלך לפני וישה ההס החים הרב

 להיותו לשתות יוכל אינני יין בכוס אגל לי שמותרת חפן אני הזאת
 לזה וכדומה כפליים ויאהבהו הדבר שחר והמלך התורה מן לי אסר

 דון השר :א״ג־ דנ״ז ש״ק עכ״ל ואתרים לרתג״ס שאירע שמעתי
 וחדינותי חכמתו ולדוג הזה גדור היה ^יחייא שלמה דון השר גן גדליה

 לפורטגחצ חקסטליא הגיאו ני לרופא ליוען^י־לו לו המלך לקחוהו
 טרם לו שהיה ארוחתו ונתן ^^;;^:כבזהו למלך ברח ואי.״כ כל׳

 שישחטו מהבהמות והרגלים המלךטזת אל מס שהיה ממנו כסע
 ודיני סופרים שכל צוהךהמלך וכן זהב אלפים ה׳ מכרו והיה גלי

 ימים ושבע זקן ויגוע ימים והאריך * הזה השר ע״פ יושמו ישראל
̂רטגאל ליהודס מאד והטיב בטילטילה ננקבר  והנית • וקסטילו בפ

 רלד אלף קי״ג ה״א שנמצא טודרוס דון גדול חכם א׳ גנים שני
 עסיהושעהלודקי אפיפיור מרשין לפני לפלפל הביריו עס (מניינם
 סנהן פוץ (רבינו i ב׳ דל׳ז ש״ק יהודה בשבט כנזכר דת שהמיר
 ולא ומרא4 על תוספות חבר יצחק רביכו הגדול הרב בן הרי״ף הנתרא

 על אלוקות מערכם ס׳ וחבר רבו הסמ״ג סביב תו׳ ועשה לנו נגלה
 המגרם ובל רס״ט) (ע״ל עליו ט׳ עשה חייט יהודה ורבי *לה
? J’’? וגהגה״ה • א״ ה״א בשנת כו׳ הל׳ף כתג הגה״ה הרי״ף סביב

ח) י (ע״ל ״ מפרישי יחיאל מךבינו קיבל אישועעפ׳׳גשהרי״ף ל
 כנראה הנייר ס׳ שחבר תלמיד וגתוכס הרגה תלחידיס. לו )היו1

 גי ■שחגרו הדור מחכמי וקנלתי כלבו אצלינו וכק׳ סקס״ב צ^זרי״ק
 הכם היה שהרי״ף כתג ס׳ סי׳ שלו ובש״ת מובהק תלמידו שהיה ששת
 ועיי' : דנ״ח ש״ק אותו שונאים חכמים לו והיו ברפואוע ̂•ול

 א׳ (ה׳׳א היה,רבו מאוירא שמואל ורבי בתו׳ הרבה שהובא במפתח
 והתמוטטו ממקומה הארן ורגז גורגונדא במדינת ונורא גדול העש

 • רבים וימותו לעמק כפלו ורחבים גדולים הריס וג׳ תבל מוסדת
; ל׳ ד  מריגנשפורג(ע''ל אפרים רבי תלמיד העזרי יואל (רבי : ל

 ה״א נפערו שמעץ גר אלעזר ■ורבי הירחי גן של חתנו שתקל׳׳ה)
p* : בעל ברביאגו־הסהרופא צדקיהו (רני : ב׳ דקל׳׳ב יוחסין 

 שריפתלדקרונות ס״ג סי׳ בספרו נאיטליא׳ואמר היה הלקט שנולי
 גזלתשמיס גחלום:אם־ ושאלו ה״ל-ד׳ שנת נימיו בצךפת רי;מרוע5ק

• ׳ אורייתא סרתi7.יושיבו
 לעיר גא1וש1?ה מעיר טודרוס בר עפיה אל אבו הלוי צל^זאור
 ועצום מ^מל׳רב לתורה פי' ועגוה הרבה קלמידיס קעמיג שלעילא

̂אווי לאביו הלך לא לגדולה שעלה ̂ל ftp אליו אג

 ביתך וגינת לרמב״ן הבר והוא הרמב׳׳ס נגד ס׳ ועשה ה׳ ה״א בפסח
 כי' בסוף מובא קבלה ולפטס לפני וס׳ • כ״י קבלה בראשית ס׳ על

 יוחסין ( סודות שושן יבמות עליות • ודקדוק מסורות לתורה סיג
 הנוי* מאיר רביכו ג׳ דנ״ח ש״ק וכתב ד׳ ה״א כתב א׳ וגדקס״ג קל״ג
 גחהרי״ין כנראה רשב״א בדור היה טולטילא מעיר הרח״ה הנק׳
 < בקונטרס וראיתי באשכנז נשיאות שנהג אומר סרל׳א ששת וגר סק״ג
 שהים נראה המורה ע״ע שנכתבו ובאגרות מפרישי יחיאל מרבי שקבל
 לאלף י״ב ה״א בשנת סיד בן יצחק רבי : רמג״ן של אחותו בן כמו

 אוהג שהי׳ אלפונשו דון החכס המלך דרש ממאוי אהרון יום הששי
 האוחוע חכמי וכל לוחותיו שיעשה ממנו התכונה ובפרט החכמות

 י"כ שנת היו תוספו׳ געלי צתpמ - x לוחותיו ותפשו לוחותס שברו
6 לאלף pחאן האי דע״זד׳׳טד״ה התו׳ל׳ק כ״כ תת^׳ה) י(ע״ל 

 סי' חכמים משנת ס׳ יהודים צורר גזלייו אפיפייר י״ג ה״א : ןן׳5
 למלך העתיק מטולטילא הכהן חשה רבי בן יהודה (רבי : הרל׳ז
 אלחסיןשחבר אגו ס׳ ישמעאל מלשון לטין ללשון י״ו ה״א שנת הנ״ל

 מזלות י״ב והס הגלגל צורות בח״ח ונכללין ככבים כ״ב אלף על
 ״ לימין וט״ו לשמאל צורות וכ״א השמים חגורת באהוד באמצע
 ונקבר הזה בזמן היה גיקטילאהמקובל גן יעקב (רבי : שם יוחסין
 Tתלמ יוסף) חפרישי(בר יחיאל רבינו : ג׳ דקצ״ג יוחסין נשגבי׳

 הסח״גשהיס ומביאו שעשה הגט ובתוכס והריג״א חסיד יהודה רבי
 ממנו קבל הר״ף • א׳ נ״ז ש״ק לעכו הלך ימיו וגצוף י״ח ה״א אז

ה״א  גא״י ההר ברגלי בעכו נקברו בנו ארחלי ■ויוסף : א׳ (ע״̂ל
 :תרל׳ז סי׳ חכמים משנת ס׳ יהודים צורר פאבלו אפיפיור ט י ה״א
 בלונדי אז והיה לונדן מלכותם ראש אשר לאכד ענגל גלות היה ך׳ ה״א
 ונהרגו וע״א המטבעות שזייפו עליהם וטענו יהודים ב ב׳ ב״א כמו
 גרשס ולטנבתהיהודס אחור להשיגם המלך יכול ולא רטס יהודים ע״ז
 נפולי מלך דזטרטו על בא הנזכר בשנה * יהודה *שגט מלכותו מכל

 והיהודי׳ הצבא לפרוע א״ פרוטה ולשריו לו נותר שלא עד כבדה מלחמה
 צוה ובמותו אויביו ויגרש צבאות שכר ועמהס רב סך למלך התנדבו

 כולס ליהודים קרא חדש והמלך יכולתו בכל ליהודים להטיב לבנו
 זולת להס להטיב יכול במה יודע אינו והוא אביו׳ מצות להס וסיפר
 הפלפולי׳ רבו וע״ז ומיד תכף שימורו רוצה ולכן ללעגפשותס בהולך

 דבריס ואחרי הדבר על לחשוב ג״י זמן לקהת בחרו שיהודים עד
 1זכ שכל רצונם אבל שימירו למלך להשיב יחדיו נועדו נועצו רבים

 חשבו זזה כרצונם המלכות גדולי כל עס תכף יתחתן שלהם ונק^
 ל3א יהודיס עס להתחתן ירצו לא ומיוחסים שהשרים בחשבם לשאול
 התחילו ומשם בס להתחתן השרים הפציר המלך ני תוחלתם נכזבה
 רביס אנוסים ההוא במלכות באו׳ הימים ובמשך שס אנוסים להיות

 תכנת' בית עשו שגנפולי הגדולה ומכנסת וצרפת קטלוניאה ממלכות
 באיגגילטר׳ נימול א׳ כומר ך׳ ה״א סע״ב קי״ב וע״ש * א׳ קי״א ש״ק
̂יו העיר לבני הדבר ויודע באהבתה שנתלהג יהודת להינשא מי  ור

 כי וגזר אחרת בדרך הנקמה לעשות בחר המלך אכל לשרכס רוצים
ויקחו. המירו ורביס ישרפו הכומר מלו ואשר ימירו חדש:ס ג״ מוך
 מנהג יישכחו למען מלכותו לסוף ויוליכם ולמטה שכה מו׳ בניהם כל

 מלכותן על גא ותכף תחתיו בנו וימלך המלך וימת היהודים אטתיהס
 מאמינים שאינם היהודים לחטאת כי יועציו ויאמרו ורעב דבר

 צורתחרע״ה צייר א׳ על הים חוף על אהלים ויעששט להם העונש
 טוניס בדברים אנוסים לכל ויקרא משיחם צייר א׳ ועל • ושחו

 מהסלשוס א׳ שוס יכריח להתיהדולא להם מרשה כי אליהם ויאמר
 יכנסו רוצהשהחתייהדיס • יהודי יהו׳ מי להכיר כד אמנם • דבר

 מרע״ה באוהל נכנסו ורבים לעשות עליהם וקבלו מרע״ה באוהל
 תמו ספו וכן ביס זמשליכיס אותם מרצחים שם היו הכנסס ואחרי
 יהודים על העלילן אשכנז בארן טוגטוניאה בעיר ך״ג (ה״א : כולס

 גימיס • שקר הכל וימצא היטב הדבר הקר והמלך יורשת בת שהרגו
 בט ויקומו רב דם ממנו ויצא הקרבן שהכה יהודס על טענו ההם

 (ה״א • ׳3 קי״ב ש״ק • המירו ומעוטם יהודים כל ויהרט העיר
 לן שיתט והענישם שבזקסן ליהודס הציר במיימרק א׳ הגחון flך

 יקרות ואבנים זהב כסף(כלי כלי מלבד צרוף כסף מארק אלף ק׳
 אלף סוף ל ע ה (ה״אך׳^^ראבי : צ׳^ק/ ״ מהם שלקח

 נפטר בטלטולי י ר היה נ1ש^ ברבינו מעירגרוכדא תימנה : ח׳
 • אחיות שני ובני לרחב״ן הלמ^י««ק היה • ס״ד וי״א ה״א

 וחברפי׳עלהרי׳יףבכמס ״ ישמןbאד והיה • רשב׳יא והיהרבושל
 ״ הנשים דת ־ והיתר ואיסור • התשובה (ואיגרת • מסכמות

 שצום באגרת נראה שכן אחר יונה רבינו בימיו ונמצא תשובה) שערי
 לשאול גרונדי לר״י שלח. והוא מוסר דין שידון מנה לרבי המלךארגון

מזרע (ע״ל־נ״ג) הלוי זתי^^־ן מנה וזהירני ״ לו יעשה
נשיאים



נח * «־ הדודות■ סדד הדורות סדר «י
 מועטים ימים ה3 ועמד מ״ו ה״א לטלטולי בא ברצלוני מעיר ( מיאיס

pיוה גרבי שלמה ורבי : נ״ג ע״ל ב״) דקט״ג יוחסין לארצו ושג q 
 הכהן דוד ורבי ׳3 ג״ק ש״ק רשב״א תלמיד בטלטוליה ר״י עמיאל .

) נ״ת ש״ק רשב״א מלמיד (היה  מנרבונהכולם הכהן מאיר ורבי ל
 ג׳(ע׳׳ל קצ״ב יוחסין ממגנצא העזרי אבי וכן הששי לאלף כ״ד מתו

 :ך"ד ה״א בחשוון מתו הכהן ור״מ יוכה רבי כתב ׳3 ובדקס״ג ) ״"א5• ־
 כ״יו ה״א סוכות ת״ה ככטר וקדוש חסיד הרא״ש של אביו יחיאל ויבינו

 לנכי בארונו ששחק ניכו הרא״ש בן יהודה רבי בצוואתו עליו (והעיד
 ביניהם שהיה שבועתו שיקיים החכם חנירו ממנו כששאל הקהל <ל

 מדרשו ולבית לביתו שבא ואמרו ושחק ראשו והניע בעה״ב שיחלגקו
 מ קדושים כקראי׳ המשנחה וכל;את הקדוש כרבינו נטירתו אחר
 על3שצת'גךזועקב חתנו הכ״ל יסודה ר׳ וכן קדשוה׳ השמדות בכל

 זאת וכל לזה זה והרס ובניו ואשתו וחמותו בטלטולי ה׳ קדש הטורים
 והיה סע״ב קל״ב יוחסין * ממהשמרויחין מעשר נותנין המשפחה

 רבי כי להיפך ע״ב;הב ד״ס ובש״ק * סרע״ת בטי״ד כנראה קכס
 יתד מאד ואוהבים והבר חכם לו היה יהודה רבי של אביו אבי יחיאל

 דרט לו ויניד לחגירו בהלום יבא שימות מהם שהראשון יהד ונשבעו
 בבית ובהיותו יחיאל רבי של הבירו נפטר כי ויהי המיתה אחר הנפש
 כי דעורבותי הקהל אל ויאחר יחיאל רגי עמד קבורה קודם החיים

 לו מזכיר אני וצנן חת לפני המוטל והבירי אני יחד נשבענו וכן כן
 מעט נזדעזע בו המוטל חבירו שארון ראו ואז נדרו שישלים בנניכס
 ויאמרו שותק כתו שהיה וי״א מתנודדים עפעהיו ויראו הארון ויפתחו

 וזה מאומה לו להגיד יכול היה שלא לו ̂ יאמר כאלו סימן זה היה כי
 » ההיא שנה חת יחיאל ר׳ וגס כ״ד ה״א באשכנז קת החבר
 ול אצחכה יחיאצ ר׳ של חמו שבהיות בצוואתו הכ׳*ל יהודה ר׳ וכתב
 שתכף צה וצוה שבת בליל נחלום אישה לה בא אתה קטנים בניס

 ותחזר ברעדה משנתה ותקין העיר את מהפך ה׳ כי לעיר חון תגרת
 הלילה בחצי תכף לילך ותבחר ההוא בציווי אישה שנית גא ותכף לישן
 שלה כובסת שהיתה גוי בבית ותכנס לשער חון גניה עס ותלך

 • בעיר שודדים באו באשמורת ויהי קשת כמטחוי לעיר חוץ העומדת
 גלי את"כ לביתה שבה והיא וילכו ובזזו ושללו מיושביה רביס ויהרגו

 העיניס חולי לו בא ב^ר בהיותו הנ״ל יהודה ר׳ עוד וכתג רע <!גע
 ותתפאר כושית אשה ותבא היום ויהי ללמוד ילול היס שלא באופן

 מתה אמנם גדול תוענת ראה ימים ת׳ ובתוך לרפאותו אביו עס
 אביו היה אח״כ * למודו שרוב באופן עלול נשאר והוא הגושית
 ׳ןהי־ה הרמג • עכ״לש״ק * ומתנות שומע והוא רם בקול מלמדו
 עלי גר שלמה (ר׳ * הברכה וזאת ס״פ ך״ז ה״א ירושלים על מקוכן■

 ניסין ר׳ וכן הנ״ל ־שנה נפטר חדושין שכתב יונה ר׳ תלמיד יושוריא
 כ״ת נהטר^״א האלפס מפרפ ר״ן ואינו רמב״ן תלמיד הדרשות נעל

 של בנו הדרשות בעל ל׳'נ יוחסין בשם כתב ׳3 נ״ו ובש״ק יוחסין
 הדמב״ן בן ר״ן זדשות ישינים בשפתי ול׳כ כ״ד ה״א נפטר f רמב

 י כ״י התורה על ניסיס מעשה ס׳ רמל׳ן) תלמיד כתג ובצ״דנ״ז
 נפטר הקדמוני משל חבר ומלץ משורר סחולה בן שצחה בר׳ יצחק ר׳

 בעכו הי׳ התו׳ בעל שמשון רבינו של בנו גן שלמה ר׳ ״ כ״ה ה״א
 גמל חוטם לו שהיה החוטים בעל יצחק ר׳ • שס יוחסין הזה סמן

 עמוד ס׳ הבר מפריש יואל ר׳ או יחיאל ר׳ הרב של חתר מחורביל
 רע״א דקל״ג ויוחסין (שם) ל׳ ה״א שנת נפער קת״ק הוא מלה .

 פ״ג איסור שביתות ה' רמב״ס בהג״ה כנראה יוסף תינו אביו שם
 ובסוף • הנהן הר׳׳ף של רבו והיה חהריצב״א קיבל דו תלמ ותב
 שנפטר כתב ובצ״ד ע״ב לת ש״ק ס״ אלף סוף שהיה נראה הפרי
 העתיקס״אקילדוס תבן אבן שמואל) (גר׳ משה ר׳ * ה' אלף קוף

 (כתגש״ה העתקתו השלים ל׳ ה״א שנת עברי ללשון ערבי מלשון
 גמטריאות ובו ישיני׳ שפתי (וגתב פאה וס' לקט שכחת ס חגר ל׳דב'

̂ותו ייאה וחשבונות וס' הכולל ום׳ הקניינים וס׳ )א
 של הגיון ס׳ והעתק אזהרות) (יפי׳ ׳ ל^יי^ עשרה וס׳ סמצך

 f״(p * תכונה אלפרגני ולותות ״ התכונה ויסודות • שמעון ר׳ ״
 בזחל כולם קייס בניה f ל לאשה היה לקראקא סמוך א' ר.׳בכפר

tי3אP וירט־ רב ■ושלג גדול וצינה חורף היה ההיא בשנה ״ ^
ר׳אברה(^ * צ׳^ח״ג י רבה ובהמה אדם וטרפו פראכקן במדנת

 מערביי המלך בן ס׳ העתיק הלוי חסדאי(גברצילוני) ן׳ שמואל נר׳
 (כ׳^י) המוסר ס׳ והנר * המדות ס׳ והעתק שי״ו ד״מ ללה״ק
 היהי הראשון ישעיה רבינו ל״א ה״א * התפוח לס׳ הקדמה ועשה

אח^ פטירתו בעת כי וקבלתי כפולי שבמלכות טרכי בעיר באיטליאה

 מרד וראיתי השתי לאלף ל̂א כמו היה ואז : א׳ ע״ל ישעיה
ע»7זייא• p״e ז״ל א.יין 0W י׳ י״צ י<.

ק והניא ־ גטריס ש;טי יק לאלנסי יי תי  ר׳יהראפו! יי אהרן נ
ג • נ ת ענ ט׳ עשה  אלו ציוו שערי יס׳ י»אתי י׳ י מ ת ש' מ

 מעע וקצתם הששי אלף קודם קצתן שנים נ׳ נחשך שהיו התנתיס
מ שקדמו ה3סר שהניא רתיתי תנל כ אין מן.  הששי לאלף קוים ז
 מטרנ-קצואלייס מאיר ר׳ • נדורס ננרקכרו כי אותם השמטתי נ ע

 ־ המלמם ׳P שיזיי יהודה נר׳ משה נר׳ משלם ר' ־ העזר שהנר
 שלמו■ ר׳ • האקימת ס׳ שהנר מקרקשינה נר׳יצקק אליהו רנינו

 ' תלמידו שמואל נר׳ מד ור׳ הרשנ״א) הוא (אולי אנרהס נר׳
ץ יהודה נר׳ שלמה ר׳ • ם'המתנות שהנר אשר ר׳ תנ  רל ני׳ שהנר ו'

מי׳ ״יא י״י והיא המים יקוו ומנר התורה  vrin אתר ונתקום יולני
ם׳ שהנר אנטליון גן שמשון ר׳ • תנון ן' שמואל ר' מי.נרו שהיה
ד מ  ר׳אלועזרנר׳עתסאלואתיור׳יהושע • כ״י והגיון דקדוק ^
ר  • אמונה מהזיק ם׳ שתנר יהוסנה נר׳ מרדכי ר • טרסקו ^י

ר נ \  יצתקנר׳ ר׳ • זכריה נר׳ אליעזר ר׳ • לוי יצמקנר י
 ♦ היים נר' אנרהם ר׳ )תתם״ג ד״א הנזכר הוא אוני ( יהתןס

 - טולדום ר׳ הגדול נהרנ ר'משה ־ גדול מנם הישיש שצמה ר
מי ראונןנן ־ הראנ׳^ תלמיד שה'ה מוa(fיצ<ז י י י  ר׳

׳6^ סרג תייס ר שיש ה מ • שלמה נר׳ שמיאל י הגדול ה

̂ו ה מ השלימו ולא הגמר ^נ ש ק תנ  והרנהגו^?׳ ■ שלמעלה נ
שהיו״ץר ־ השנימוענ׳ל נר שמואל שמ׳וא׳אלוהתכמיס  יע׳־

ו מ־רישי יצתק רניר • א_ מ . הלר שלמה רניר דיי י

ש״י•’׳״'!■ ■■״ע! ״״-■■י שנא ^׳זיירננורתהיהתלחידר י
תנ׳) ר י%ה הצמור מיקינהת שלמה) (נר׳ עמנואל ר׳ נ;׳  מ

^ שטיס ים' עלה״רס כי׳ ימגי נליזרקה נירמו נעיר זה מ  2ה
 גלשו? ושטי^ז מתנרת 1ל^ ישימם שכתי נתנ ( שתפשוהו אנשים

 ) ה״א U שהי׳ נ»'כ1 משלי על אחו ופי׳ יעדן ותופת ה
הי׳ מכייי למירטי תלמיד שטה יהודה ר ישתו אה לו ^ פ t נ o 
to פלייה רענשל ל״ג ה״א‘• שם ש׳ק הנ״נ לדונרטו ד כ כל כי

ע ט אל״ ל’ה' > ת א ^ י . ל ^ . , ג , א ז ה • ׳ הי ת י

 לעס־יהרריע® הרמנ״סתערני המשרות י׳5 לו להעתיק צוה ז כ
מ מ ר ת) ענםאי נ ל׳ ל ע״ ^י שלהליהסעקק ( 2כש^מלש מ

% קדושין מסכת היף

^ ושמו שני ק לרשל׳א שהיה קנאות נס׳ וראיתי ♦ רשנ״א ר^צו

^ייייי יותסץ ^ ס ר׳ ש ה י׳ ש״צ שלמה ט ^ גן יוסף נ ■ אל! תי  ע
^ ץ י.״ thr ד״ד ע״ל ב׳ ג יקס׳ יוחסין * תורה

^ • רת״ד ד׳יש ומוסר ומליצות משלים כרני

? ?[יי, ״1״ י' י י ^ ^ ד״ו תילים על פי׳ , ט ל׳ ש

סי ןיסר4  וקי״ס ש״ת ונתנ ח״נ צ״ד לאפיפיור לרומי שלח ^וי
ס מן יצאו לרוחה ארוג רגטוצעלי מפר א ארי() גרמות• דג ט

סלייגזאקי״ טויריס ר׳ ־ גדול
 גשביליא יבמות עליות שחגר ) ה א יי ל ̂׳,J ה הרמ של
 מטא ישיניס ובשפתי א׳ נ׳׳ט וש״ק א ג יוחסין־ק? ג מ
« עליות שחני א״כ יבמות עליות חבר טודרוס בד מחיר ר  עמו

̂  כעב בש״ת אבל המהסיןשתגר נוסת לפי הימ״ה ל ע קאי
ל עליות ו רשל^א תלמיד אסחעאל בן הרדאבדההי ול׳ ג ישל^ ר

ירוקה



‘2€ «» nnm סדרהדודווו ™י
 מ׳״ו ה״א • א׳ דס״׳א ש״ק • צ׳״ל ע׳״ל וקוה אדם נעל ירותס
 כפליס והיו ממלכותו היהודים כל גרש צרפת מלך פילף. ן3 עליפו

 הגזר^ זאת מזכיר זה אקר שכיס ט״ו שהיה ורלג״ג מצרים ממצאי
 * קי״בסע״ב ש״ק כלס המירי עולשה וקהל 3יעק עפר מנה מי נפ׳

 מיימני הגהות קבר ברוך בר׳ מאיר ר' הוא מרוטננורק מהר״ת
 • דר׳ש״ט ברכות מהר״חדיני ברכת (כ״י) קבלה האמונות גסס׳
 מרביט קיבל והוא מופלג זקן והיה הרא״ש של רבו והוא * ושו״ת

 תלמיד שהי׳ ברמב״ס ומצהבהגה״ה בה׳קמץ וראיתי יקיאלמפרישי
 מצות פ׳ דיבמות במרדכי וגדג״דא׳ ל דנ״ת ש״ק א׳/ בעל יצקק ר׳

 שכת עליו הרב זה וקתס נעלה תקת שזנתה א״ אשה במעשה קליצה
̂א‘  לי היגד וכן וחומר שמו תותס הנזקין פ׳ גיעין ובמרדכי ל״א ה

 מרי לי אמר כן אמר הבתים קזקת פ׳ ובמרדכי דערר העיה ר׳
 בהציקותי בוירצבורג תינוק כשהייתי דמ״ק ובמרדכי מוינא יצקק ר׳

 אמר אומר בב״מ השוכר פ׳ ובמרדכי טובמויין מיסע״ירבינויוס
^ נראה פ״ו שבת ה׳ רמב״ס והגהת יונה ר׳ הרב מפי הרמב״ן ר  ש
̂׳ג ה׳ שס מי-יז מר׳ קבל והוא רבו היה מנחם בר׳ שמואל  אבל^
 ומור^ודי אומר בהג׳ה פי׳ שם כהן קייס מר׳ ששמע אומר נהג״ה

 * ״ר3לרמ אביגחר ר׳ השיב י״ע סי׳ ומהרי״ק מאיר בר׳ יוסף ר'
 ר״ל 3״3 לר״מ צ״נ בו^^וו. רוטן מאיר ר׳ ר״ת ק״ב לר׳/ו צ״ל אילי
 מאיר ר' שזה מי^שא^וכראה פ׳ דגיטין במרדכי ״ ברוך נר׳ ר״מ
^| אמנס ♦ f תשב׳ ס׳ חבר אי  ר״ת הוא וגס קברי למנ״ע5ר

תי * נ״ע מאיר ר׳ אומר אי  מות שאתר ישן בקונטרס אמ^ז
ו תלמידיו מרוטמורג הר׳/ז  ס׳ ואומר הספר זה וקברו פסקיו ק|

 ר״ת בורג רוטן מהר״מ תלמיד שימג.,גך־צדוק ר׳ שקברו יוקסין
וי״א • מכריע ידעתי ולא ע׳ב ומת שמשון ר׳ משובות

 ברבי שמשון תשובת א׳ דנ״ח ובצ״ד צדוק שמוא«גר תלמיד שהוא
 דקדושין במרדכי : צ׳ ע״ל הדינים קקת וקבו§׳ דוראן) צמק

 קולצוף יוסף רביט פא״ט ובמרדכי ידידיה הר״מ תשובת יש
רי בהרמב״ס רבו היה  מבונברק שמואל ר׳ בהגהות הלוואה ה׳ ^

 השיב משפטי׳ לספר הגהת וסוף שמעיה?!טורנא ר׳ בשס קרובו
 • חכס היה אביו ברוך רביס השוכר ל J במרדכי שמריה *בינו4

 שכן צ״ד וכתב הששי לאלף חן׳ שנת שהיה כתב אחרון דף וניוקסין
 ס״ה שנת זה שהיה א׳ קל״ג יוחסין כמ^ו ולא לדעתי האחת הוא
 מספרי ישן בספר שראה כהן קייס חולרר הגאון מלי שמעתי גם
 ביתי זה ושהיה מהר״מ תפישת סיבת מקראקא הורווץ פנקס מ'

 ס״ה לשנת מכוונים הנזכר הקיסר הראשנוזשסת רדאלפס הקיסר
 יראהכירדאלפס בק״ב המעיין .אבל * בק״בעכ׳®/* שתמצא גמר

^ %'ג הראשקנתקסר ן » מ י  לכעוס קשה לעם וחרוצה אהוב ון3ו
!ו| ג״ב ומת לרצות זגוק׳ ^ ^ מ ^  עמו על אכזר והיה שכתג״ב7ונ

אדה לשוס יפו' פכים סגר ומתגאה המסיס ע״ד עולו זהבביד
 כ״א אדלוף קיסר היה לגי^ג/לא ק״כ. * עכ״ל למלכותו ו׳ זנהרגנ״ק

^ לתלות p ואס חסד חיש שהיה רדולכוס  אכזר שהי׳ אדלוף זה נלקל1ב
̂ן נ״ח נהרג הרי  נ״ן שנת שהיה שכתג f ל לגירסת מקום p ולפ׳
 סע׳א ל״ס ובש״ק ״ יבחן*, והבוחר אדלוף שנהרג קודס א• שנה הרי
 ס״ס בשנתה״א ז*צ 15הרא̂׳ בן יהודה. רבי שכתב באגרת ראיתי >״ל

 א' עסק על עליו העליל המלך כי הנ״ל חהר״ח הסוהר גבית המם
 ערב שוס רצה לא והמלך עני היה והרג גדול סך מחנו שואל והיה
 הרהיט ואז ערג נכנת רבו לחמלת והוא תלמידו האא״ש אלא יסודי

 גבית מ’הר' נפטר זה מוך שיפרע עד טובה יותר בסוהר
 ה״א בשנת ישן בקונטרס ראיתי התחבר ואני (וכתבש״ק זזאסוריה

̂ל מהר׳^ז תפס ר^דלף המכונה רומי מלך תמס  ונפטר הנ׳
 והרא״ש ס׳״ז)4שצ< אדר ל׳ עד לקבורה טתן ולא אייר 1מסוצןהי״<

 עכ״ל) נצגולטימז צידה לו להכין יהודה רבי לפניויבט זשלת נדח
אט  הפסמלך הששי לאלף מ״ו שנת ז״ל ישן נקונז מצאתי הכותב (ו
 התפיסה תוך ונפטר הכ״ל מאיר רביס את אדלוף נק׳ שהיה רוחי

 איש וקבלה 4לפ״י ס״ז אדר עד לקבורה טתן ולא לפ״ק נ״ג ^טאייר
 ״יורג• ״אולריו ״מרקיע אותו שתפסו השרים. שמות שכך איש מפי

̂דלף  א׳ ת״ח זקן מפי ושמעתי מצאתי ע״פ מאיר ר״ת והסי׳ ״!ר
 מן השתדל עפו נפפו שס א׳ שעשיר איך אמת מגידי מפי ששמע

 בא הקטרה אחר בלילה ותפף לקבורה ל הל מהר״מ את המלך־להביא
 מייסאו'שחכה13מ״ א״ לנפשך בחר וא״ל ההוא לאיש מהדימיגחלוס

 או וכבת־ מטהר ימיס שיאריכו הדורות סוף עד אחריו הזא־וז־רעו
ס עה״בוביזר לחיי ויזכה שימימתלף ו ס ת ו מ י  והלה ש

T0לו היה סקמ׳־שכן לרב גקלוס ההוא איש ונא ומה לביתו ̂וצוה 
; ההיא בעולם מהר״מ של בחתיצתו מקום לי ושניתן

והעשיל קצתגע״א י״ן־ סי׳0«ן׳^מעשהניסי ועיל

̂ש שלמה ע אלנסטר שמו היה ̂ש ( : ע  כמו שהיה נימיהרא׳
 קגביס השמים מן נפלו רכ״ב) (צ״ל • לחורבן ק״ל כמויאלף נ׳

 כמעס ונתפשטה כאיטליאה גדולה מגפה וגלגל האת ותבאש רבים
 מנחס (ר׳ : המעשר הילודים מכל נשאר לא כי ואמרו עולם בכל

 מאד השכל גס והיה דינים וס׳ קבלה עפ״י התורה על כי׳ דרקנטי
 I כעס * ולט שכלו ירחיבו השמים שמן ותפלה בתעניות מרבה והיה

 והקיצו חלאמיס כלי ובידו איש והגה וירדס ה״כ33 מתפלל בהיותו א׳
 ג הלח ותכף המיס כל לשתות השלים ולא וישת ויקס שתה לו ויאמר
 י כה וגטן בהיר שכלו וימצא כמנהט למדרש הלך והוא מלכניו האיש
 י פסקיהלכוע נקרא דינים וספר התורה פי׳ קיבר ואז אחר לאיש נהפך
 האלהיס אל עלה כי הברכה זאת .פ׳0ולאהשל' מצות וטעמי ושו״ת
 ואלה א׳ דנ״ט ש״ק כתב *• 5̂ ס״א ד״ ש״ק * ‘ ל כמי בשנת

 (וקצת הזה גדור כמו שהיו ציון בשערי כתובים מצאתי ״^קכמיס
 בפרווינצי מרדכי רבי הרג אחרים) במקומות זכרתים אשר ■השמטתי

̂י החי חן אבר ס׳ שקבר  בנפמז נשר אך פ׳ על מנוח רבי כתב ובש
 מריס שער וס׳ כתובה דיט על שערים בית וס׳ והיתר אסור על
 יהודה רבי * חהרמב״ס דברים ביאר המנוחה ס׳ קבר מנות רבי

 הנשיא יצחק רבי * לגמרא פי׳ עשה מההר אברהם רבי * דלטיש
 שחבר מאיר לבית שלמה גר חנקס רבי • לתורה מדרש כמו שהבר

 ישראל ר׳ * צרפת גרוש היה ס״ו ה״א ובימיו הריף עד הבקירה ׳0
 . חן לוית ס׳ חבר חיים ברבי אברהם בר לוי רבי * דלוחבריקה

 ותשבורות הנדסה על מלכים ס׳ חבר מאיר ברבי קלונמוס רט
̂ן כסף(אוצר בכלי וקראם הרבה חברספריס כספי גן יוסף  ה׳דרו
 הסוד ס' איכה על כסף כפות כ׳׳י) נבוכים מורה על פי׳ הכסף גבינו

 לסת שרשרות * כ״י הגיון חכמות הכסף צרור (כ״י) לתורה פי׳
 ס' חבר שטעלי דוד רבי (כ״י) התורה על ה׳ תורת )(כ״י דקדוק
 הכרעה ׳0 יקירת ית׳ (כ׳׳י) אל בית התורה על דרוש דוד המגדל
 לטףספרד, ן׳ יצהק רט : אסטרוק המכונה יקותיאל ר׳ * בדינים

 דנפעליס ״ וצרורהמור העולם צורת סכר כ״י) המלך גנזי ספר חבר
 קצת טעם ויש המורה ע̂׳ ויפה גדול הבור השמים שער קהלת פי׳

 ״ הצרפתי מטח בר׳ יצחק רבי • סקנ״ז ששת בר תשובות ועיי׳ מצות
 ת5צר ממלכת שיצאו ח״כ חכמים‘ערוגת ז״ל דס״בע״א ובש״ק
 אפילו ורללג) (ר״לדורהרא״ש זה בחר לאיטליאכמו וגאו יסבויה
 מצאתי כאשר וכתגתיס סה השגחתי לא אחר במקום כתובים קצתם
 שוס בידי אין הגאים בדורות אזכור אשר החכמים כי תדע שם וכתב
 לנןאלתתמס * שאכתבס בדורות שיהיו האמת על ךTלהעח ראיה

: לרב קודם הכחות או * תלמידו אחר כתוב הרב ימצא אס

ב״ א׳ אסדרם ואני .
 ״ אלומובסלירט אליהו ר׳ 'רח״ו שנת טרשבורקבפורלי אהרן רבי
 רבי : גסיריאז טריווש אברהם רבי * בכויאה ליגון אליעזר רבי

 ׳עיי'שפתי : גקרימונה ציון בן רבי : דרומה בקמפניי׳ כהן נרכיא
 ר׳ : שס׳׳יז ד״נ ציון בן רבי איגרת על תשבות מיס פלגי ׳0 ישיטס
 : בקרימוכה רשטרק גבריאל רבי : ופרמה בולינצה טריווש גרשון

 כהן יוסף י3ר ס׳ סלןצו3 מהרי״ק תלמיד ש׳ ע׳״ל חגר חיים רט
 לססואה ייזיאל רבי : גבלוטיא טרנבורק יוסף רבי • נמונפירה

 ר׳ : פלאה יחיאל רבי ג דיאה7נ0אלי3פיגון יתיאל רבי : נסלוצו
 • ר׳יהושעחלינצו : ברימינה רפאל ידיהT רבי : בצנגרי לוי יעקב

 : בלומבדריאה אירטז יצחק רבי : מזור בקזאל איגירה יצחק רבי
 שיאן יהודה רבי : רגילויטרגיט ־ בפיאסכיצה רומילו יצחק רבי

 ור׳מנקסמונץ : ניפולי במלכות ליאנש מאיר רל : בלומבדריאה
ה בחנשירו המכונה חנהסאוישין רבי : נסלוצו  מרדכי : בול̂י
 יוחנן ברבי משה רבי : רטיצטייה מרדכי רבי : בניצה ריצלין
 מתתיה ר׳ : לירושלים שהלך קונצו חתתיה רבי : מקובל טריווש
 נתנאל תי ; :אליי׳003 טריןן;ן חתתיה רבי : גפויאה ראוישין
 לץ3 רפאל רבי : הנ״ל מרגו חהרי״קוכתביש״ת תלמיד טרביטו

 לאברך רהאל רבי : בשיןילייאנו בנוטיט רפאל רבי : נניצה
 :טרשבורג שלמה רבי : אמטוטגטורץ שלמה רבי ג נסויליאנו

 בפרמה: בלין שמשון י3ן :כרמי שמשון רבי ל טריווש, שלמה רני
 (מעיר אשר בן בחיי ר׳ : ש״ק עכ״ל בקריחונה מרשין שמואל רבי

̂*כ א ה׳ הבקי'שנת ׳0 חבר רשב״א) תלמיד בספרד סרקיסטה  נ״אכ
 הרנה ארבע(עוד ושלחן הקמה כד חגר גס ̂ג׳׳ג) ד״י (בראשי׳ פ׳3

 אוהל וס׳ העשירי׳ וס׳ העיון וס׳ ה׳ וסוד. קבלה האמונה ס׳ ספרים
׳ מובאים «ועל  עד״א קטרתו : ישיניס נשפתי מובא ס״י ^

חמ׳׳א תלממי מסורליא דוד בן שחזאל ברני קייס רל : ^התלא
חבר



m הדורות סדרהחחת סדר m

 אהדו מי : א׳ נ״ט ש״ק ל׳א שנת הכסף וצרור הקייס צרור קכרס׳
 כנראה ח״ה ה״א לטלטילא מגרצלוכי שנא נשיאים מזרע הלוי
 ס׳ שהגר הוא זה ואולי נ׳*ו. ה״א שמת היוחסין ואומר עולס יסוד

 היה שהרא״ה נהשונותיו כתג ונרשל׳א הרא״ה כק׳ ג׳ נ״ו ש״ק החינוך
 סכר חגר מליאין עוג שס רגי : ג׳ נ״ח ש״ק אחר הראה ויש רגו

 וסכריסאחרי׳ (ל׳י) העדות ומשנן וחרוזות) המשקל,(לחגרשיריס
 דליאין חשה רני : וקגלה כולסוכי׳ הזהג חזגח מלונדין כ״ו. ■•נכטר

 גן חשה כר׳ ( גדרשי יעקג ר׳ ״ סע״א נ״ט ש״ק הזה גדור ה'ה
 המשניות פי׳ העתיק סכרדי גכרצלוני מ׳) (ע״ל בדרש הנק׳ עכסאי

 ה״א אז שהיה נשיס לסדר כההדמתו ואומר לעגרי מערבי מרחג״ס
ד להורגן ר״ל ואלף. ליצירה ל׳ח ^׳ א ̂.הר״י לשטרות ז  וכ״ה (.̂<

 ג?^גתורה הכס דנ״טא׳) ש״ק יבמות) גמף כשיס לסדר בהקדמה
 דורו אנשי כל על חוכלג פייטין והיה הרגה תלמידם והעמיד

 יעדיה ר׳ כתג ישיניס גשכתי אגל ♦ עולם גקעת הנק׳ הבדרש ק׳
 יחיאל גר״ החסיד פרץ ר׳ * ח׳ ע״ל חגרו אנרהסגדרשי בר הפטני
 י״א נרונד יונה רגינו * דקל״ן. יוחסין ׳ ה' הייא נפער מפריש

 חכמות ללמוד שלא גזרו גרצלוני קהילת * ל*ד ל׳ל ס״ל ה״א ..שמת
 ת' ס״ה ה״א שכת זה והיה שנים כ״ה גן הלומד שיהיה עד יוונית
 ע״א ד״ס וגש״ק והרא״ש הרשכ״א עליו וחתם תט״ו סי' רשג״א

̂ד ה״א שהיה קנאות מכתת ס״ גשס כתג  מרוענגורג מהר״ח י״א * ס
 יחים ג׳ ומשינה חדש כוכג נראה ס״ה ה״א • מ״ו ע״ל ס״ה כסער
 גפיהם גס חתו' שלישי וג׳ אשכנז נשטח גדולה מגפה היה זו וגשנה
 וכן המלך מיתות על ופתרו זו גשנה משוטס השמים אותות נראו
 משך ולא כד כמו עמד שס אשר הנהר גגיהס פוסק בעיר גס היה

 בחודש בצרפת גדול גרוש ס״ו ה״א * ח״ג צ״ד שעות ג׳ כמנהגו
 ולקחו בגויס ואבדתם פ׳3 בחקותי בל כתגו והרלג״ג בו י׳ ו׳ מס אב

 ניוצאי כפליים ונאבדו המלבושים רק להס השאירו ולא כל.ממונם
 השנת סימן נתן יהודה ושגע קל״ג יוחסין ורעב וחרב גדנר מצרים

 ונשרט ה׳ מאת הקצף יצא שבאשכנז יהודים על גס ויל״ך ויגרשהו
 דנ׳ט בש׳׳ק (וכתב ס״ו שכת ההיא שנה מישראל רבות נפשות שם
 מה ישראל של ממונם ועל קודש ספרי על גזר מיורקי מלך אז

 ע״ד הבחירה ס׳ שחבר מאיר לבית שלחה בר׳ מנחם ר׳ בימי היה
 יחייא בן יוסף ודון ה״אע׳ מת מ׳) ה״א (הכ״ל רשב״א • הרי״ף
 יחייא ן׳ יוסף דון הגדול הרב • עליו ויקונן לרשב״א חגר תלמיד

 ואב גולה ראש היה רשג״א של חבר תלמיד שלחה דון של השני בנו ‘
 פסקי וחבר מאד וי״ח יפ״ת והיה קסטילייא מלכות בכל גחכמה
 דנ״ט ל׳ק עיי׳ ובשירים בדקדוק גדול וחכם אחרים וחדושיס הגמרא

 שנים מ״צ יותר ימים והאריך * שלמה גנו על שעשה קינה ע״ב
 ) יושף ( בן יצחק ר׳ • שמ״ה ס׳ שלו בש״ת ששת בר ומזכירו

 עשאו עולם יסוד החותכס ס׳ חבר מופלג ותוכן גדול חכס הישראלי
ע' ה״א שנת הרא״ש בשבת שם וספר הרא״ש רבו לכבוד בטולטילא

 דקל״ג וביוהסין כנ״ג כ״כח״ע וס׳מלואיס השתים שער ס׳ חגר גס
 ר״ כתג ע״א וגד״ח • ע״ג דס״אשחת וגש״ק שנתע״ג שהיה נהג

 על חגיר ועשה החושכלות גתורהיוגכל גדול חכם הישראלי יצחק
 שכיס ח״ק יותר וחיה אחרים וחטריס מכות חסכת על ופי׳ הרפואה

 לחורגן תת״פ לגריאה (תש״ז) ד״א שנת ומת אשה נשא לא1
 הנק' רפואה חגור וראיתי • ציון שערי גס׳ ממנו רבים נעכייכס
 וכו״ הישראלי יצחק ר׳ הרג גן יוסף אמר המתחיל השתן מראות
 הרא״ש לזה זה שכתבו ס״ט נ״ה כלל הרא״ש גש״ת ראיתי אמכס

א' זקן מחכם וקבלתי אחר או הוא זה אס ידעתי ולא נהישראלי
w תיש p הלך אדרבה אתו לטעון רצה לא יצהק שר׳ מרבותיו אצלו 
 ההם הדברים כתג לא כי ויאחר מחילה ממנו ושאל ש הרא אל

 ערגי בכתיבת מכיר היה לא שהרא״ש שלהיות אלא • לחרפתו
̂יט ר׳ כי שלום ועשו הדגר ודין סברת אל יטל היה לא ול

 חכמת ממנו ללמוד רצה הרא״ש וגס להיו׳תלחידו רוצה שהיה א״ל יצחק ,
 אח״כ היה שהרא״ש לפי אמנם שלהם גקרוניקי כזכר ר״י התכונה.וזה

 ראיתי אלפסי) ר׳ קודם (ר״ל זה גדור יצחק ר׳ וזה הרגה זמן
 עכ״ל זה של בנו בן היה חהרא׳׳ש יצחק שרגי גדבר פשרה לעשות

 שמואל לר׳ שכתג הרמב״ס אגרת גשם שנתגתי תתקכ״ז ד״א ועיי׳
 מוכת כו׳ הבלים כלס הישראלי יצחק וס׳ רזי אל ס׳ לו׳ יגטן 1

 ק״ה ע״ל ונהרג המרדני חגר הלל בר מרדכי • וק״ל הס ששנים
 יוסף בר מרדכי ישן גקונטרס מ״כ (ואני ע׳ שנת נירונבורג Tע3

 וגש׳׳ק ) שילצט שמואל ר׳ תגרי הקטן ומרדכי הי־דול חגר
 סגיב הידוע ספרי שחגר אשכנזי מאוסערייך יייילי יי' ל t ייי

 שחיטות כייני וראיתי רגו שהיה הר״ף קורא היא לן *י ף הרי
והיצו : הלל כר׳ מרדכי עצמו שקורא לקרוז הוא שתלר וגדיקות

 חתן שהיה כתג הלון פ׳3רוךו3 גר׳ מאיר ר׳ ותלמיד הסמ״ג תלמיד
 ״.ר׳ סמ״ק של גיסי שהיה כקונטרס וראיתי מכרישי יחיאל רגינו

 דוכי חכקם ר׳ של נכדו אושעי׳ נר׳ יצחק ור׳ הלאי נר מרדכי
 זה' ואולי כנ״ג אישות ה׳ דרמג״ס גהג״ה כנראה הזה כדור היו

 הגהות חגר מצורך חשה ר׳ ’ ג׳ נ״ת הרי״ףש״ק שכהגעל המרדכי
 גכוסקי׳ כזכר הצורך ס׳ וזהו סקפ״ז גמהרי״ק נראה הסמ״ק הגיג

 התשונות כעל גרוך גר' מאיר ר׳ ־ ל נ״ח ש״ק סקכ״ג ומהרי״ק
 פי״ט מ׳יע כתג הילקט געל הדרשן שמעון ר׳ ־ ע׳ שנת נפטר

 ס׳ חגר ייקינין שמשון ר׳ * ע׳ שנת כ״י ר״ש חילקט שהעתיק
̂תלחידו, על תו׳ כיזג חהרש״ק (נק׳ ע״ג ה״א שנת כריתות  י־

 שמשון ר׳ שהי׳ כתג יוחסין אגצ תוך הו׳ ונקראו מטוך אלעזר ר׳
 עולם ינוד נעל יצחק ר׳ ־ ל דכ״ג ש״ק ע׳ שכת ומת יצחק גר׳
 ע״ב נפטר השל׳ז געל צלוק גר׳ שמשון ר׳ * ע׳ ע״ל ע״ג ,מת
 3כוכ נראה עי׳ג ה״א * מ״ו ע״ל א׳ קל״ג יוחסין קכ״א) .״ל ^

 העם ושליש כאשכנז גדולה מגכה ההיא כשנת והיה זנג עם ן:דול
 ורבו אחיו חיים הרר ־ 3ח״ צ״ד ♦ רעג היה ואח״כ בדגר מאן

 באיטליא היה כניתן ר׳ • שס יוחסין עייר ה״א נפטר ש^מרא״ש
 * ר׳ כי הסדר על ישיניס) שפתי (עיי׳ היראי^• ס׳ הדר והוא

 אמר ננימן רגי זזה הדינים לערג שח^{י^..מזש יימץ אלעזר
 בן היה הרג ולזה הדינים על ךידותJשהגר''^ יריאיס ס׳ בהקדמת

 חחגרו שס וכעלס זה בדור היה תניא • יהודה ר׳ נק׳ חנם
 גרבי יהודה '3ר תלמיד שהיה גספת, אומר אמנם עכותנותו לרוב

^ ע׳׳׳ד ה״א באיטליא הס׳ שהגר בדמן  חגרו כתג ישיניס פתי•
ס והאמת נ״ד כ״כ גנימן בר׳ ר״י ו ל כ ד ״  ש״קדנ״ו רק צ
 שהגרו כתג ספי־ו בה^מת כי ש״י וכתב גל׳ג ר״י תלמיד שהי׳ כתג

 ה״א * פ״ח ע^ה״א הטורים בעל יעקב ר׳ של אחיו יחיאל ר׳
̂י׳ וכונגיס נוראיס השמים אותות ע״ה  מלחמות זו שנה חדשי׳יי

 פגרי ואכלו גדול רעג והיה ירק כל והשחיתו ארגה ועלה גדולות
 ודבר יספר לא רג ע? וימותו ועכגריס ההל־ייס ואנשים סוסים

 • א׳ יום רק גחולה שכגי ולא עילס משליש יותר ומתו מאד כג־
 ועש״ק תתק״ו ד״א :ע״ל ״ הרועים גזרת פ׳ ה״א * ה״ג צ״ד

 כי מצורעים גזרת היהה תמוז בחודש פ״א ה״א שנת * א' קי״א
 היהודים כי הנוצרים ־ואמרו מלכות איתו גכל מאד כבד דגר היה

 עס שנאה למצורעים שהיה לעיר שחיליז המצורעים עס נתייעצו
ל להם מספיקים היו שלא הארץ הושגי ^  מצאו וכי להס הצורך מ
 מהר יטילו והמצורעים שיביאו אמרו ויהודים מתייעצים אותם

 בתפיסה ועמדו שבעיר היהומס כל תפס וחקירה שאלה גלי והמלך
 אותם ששס ונתבייש עלילה־ הלל גי המלך ידע אק״ז ♦ חדשים ט׳

 שיבואו חפני כ״א אוהס שס ענין אותו על לא כי ואמר במאסר
 עשר חמשת ונשרפו ק״ה ע״ל ועמדו גיסוריס אותס והכו לדתם

 שכט • לאלהיס תפלה נתן ולא מישראל נפשית ע״ס) (ובצ״ד אלכיס
 וקטליניאה באשכנז ג״כ נתפשטה וזאת'הגזרה מ״ג גזרה יהודה

 ורבי גכרישי ר״י * פ״ח ע״ל פ״א מת י׳׳א הרא״ש • ופרווינה
• והתקל״ה תתקמ״׳ג ד׳״א ע״ל פ״ד ה״א נכטרו וורדינוס מנחס

 החודש) קידוש כי׳ בהתחלת חתם כן עוגדיא גר׳ ( דוד גר עובדיה ר׳
 ש״ק וכהג ( פ״ה שנת לרמג״ס החודש קידש על כי׳ עשה כספרד
 דון השר גן דוד ר״ הרג * דעות ה׳ ג"כ פי׳ הוא ואולי ק׳ דס״א
 הרא״ש פ״ח ה״א רנ״ח ע״ל פ״ה ה״א בקסטלי׳ כשיאופז נהג גדלי׳
 שבא יחיאל ר׳ הרב גן הקדוש אשר ר׳ החכמים נזר הגדול מאור
 מ״ו) ה״א (ע״ל לטלעולי מאשכנז ס״ו שנת צרפת הגירוש׳של שכת

 מגעלי והוסף האלפסי ע״ד התלמוד לכל הרגה ופוסקי׳ ספרים וחגר
 מדברי יותר עליו כסמכין ואנו ו' דין פ״ט כלל גת׳ כמ״ש התוספו'
 קשטילה מגדולי שמעתי כך נבואה כדברי דגריו כל שכתב רמג״ס
 לו והיה ׳3 נ״ז ש״ק המתנות וס״ הרא״ש תו׳ נקראים הו׳ ועשה
 בהקדמה צ״ל גשם וגש״ק • קל״ג יוחסין ג״כ וגנות גנים וז׳ עושר
 הראשון • זכרים גנים ח׳ לו והיה פ״א שנת נפטר הרא״ש כתג

 (וכא אגיו פני על ונפטר רגות נעמיס הטור ומביאו יחיאל רגינו
 מפני שדהפוני אלא עלייה מכני להיות ראוי וא״לשהיה לאביו ,בחלום

 ור׳שלחה : בשרי) כלה פ׳ איכה יפיעיניס (כל מיס לו היו שלא
 ורגי הטוריס כעל יעקב רכינו ואחריו כחור הוא גס ומת Tהחס

 אכרהס ר״ חתן והוא המנהוג ס׳ שחכר ד״נ ש״ק כתג ־ אליקוס
״ שמעון ור' אלעזר ור' משה ור' * המרדני של הירתי.,זקנו נתן בר׳
 * סקע״ת במהרי״ק ככר׳ שמיס וחקת ההורה חקת ל חבר יהודה ר׳

 רבי מתלמידי וחמתו) אשתו את הרג השמד שרצועת קכ״א (ע״ל
 לרטו ושלח הרא״ש וברה י לדרך צדה בעל מנתם ר' היה יהודה

ל/ (ע״ל צדהבטולטילה לו להכין יהודה ר׳ בכו אה אי  וישימהו )ל
א 3! ק״ק ל



m הדורות סדר m י הדוחת סדר»
 הרא״נו והלא שצהושצה כל תמיד טיגה אדוקה עס לראש ההוא ק״ין
 ימים ח' עמד וגהליכתו ימיס ושבע זקן וימות ביתו בכי נל עמו
 ספרד לחכמי הרשב״א וכתב יהל ולמדו מ׳) (ע״ל הרשב״א בבית

 שנפער קג״ג כתביוקסין • סברא ובעל הוא קנס כי כבוד לו שיעשו
 שנפער כתב ובדקס/ פ״ת חשוון לקודש ינויס ט* בעולעיצה הרא״ש

 היהודים כל נהרגו קדשים ה׳ תוך ומיד צ״ל בהקדמות וע״כ פ״א
 יהודה ק״קעולעילהרבינו ויושיבו צרפת מלך התת כבארה שבגלילית

 בסיבילאה לעמוד ללכת במקשבתו עלה ימיו ובסוף אביו כסא על בנו
 לו כותכין שהיו מחת שנים פי לו לתת והתפשרו העדה כל ויקומו
 מירושת מאומה קבל ולא כו״ שנים י׳ בעד לו ונשתעבדו מקדם
 היו ואחיו חובותיו לפרוע יוכלו לא אביו ספרי עם שאפילו אביו

בר וב״ת • באשכנז לדור לשוב אותם ויעץ אחרים פלחן על סולוכי׳

 וילוימד הארץ עם קמי מותו ואתר החזירם בנו בן המלך וקדלו מאיש
 ממזרת היה מאד כבד דבר : ב״ קי״ג ש״ק ושללו גרשו וקצתם קצתם

 אלהיס ברא מיום צמצא לא כמוהו אשר ק״ה ה״א שנת מבואו עד
 מזעיר מעט רק מתו לא ומיהודם העם מן המעשר נשאר ולא אדם

 שהשליכו יהודים על עללו ואשכנז וצרכת שבספרד הנוצרים זה ובשביל
 לרבקומ יהודים ונשחטו ונהרס ק״ס ע״ל ונהרות בבארות המות קם
 עיי׳ עליהם נגזרה השמים מן כי בידם למחות השרים גיד היה ולא

 ונורא גדול רעש היה ההיא ובשנה * דפ״ג הכהן יוסף רבי ד״השל
 ברע^ ומתו הרעש מפני גדולים ומגדלים גתים וכפלו ואשכנז באיטלי׳

 אלף וכמו ק״ת קי״גא״ה״א ש״ק כתב : קע״ב) רב(ע׳ילה״א עם
חורבןפיליכו  וראיתי מאד ישראל את מל^רפעהצר ר׳(צ"לר״^)̂,

י7מא ואוהבם תכס א׳ שר למי להתחנן הלכו שיהודים ישן נקונטרם
 על ליהודים להזיק שאין אומר היה ובתוכה לתועלתם אגרת תב5?11^| של אחרים בניו גם : זה לגאון כתב <רפ׳*ה סרע״ג ששת
̂ו רייויח י*.יו י-י״יו שכל וצוה שישמרהו לאוהבו פרדס שמסר למלך משל משיה איתות על יז״ץדיין nרוי\sדי  גמר על ושעות פסקים וחצרו בטולטילה חכמים היו כולם הנ״ל
 וחבוריה^ר- הזה הקדוש מהזרע זכרם אבד כי אצלינו נמצאנו ולא
 בספר?* אביו עם בא שלא הטורים בעל יעקב רבינו אלא צפאר ולא

 להנות"מן רצה ולא ער והיה וס'א ד״ס ש״ק * באשכנז ונש̂א
ת עטא״ח * ויחידים הקהל ̂א שהיה נראה סת̂נ  ר״ל ע״ת • ק* ה

 שלשתם מיימני יממות והמחבר• והמרדני הרא״ש ע"*ג ר״כ7 חביב בן
̂כי;מח3ה (לא מהר״מעכ״ל תלמיד היו  הוא מיימני הגהות ר3צת'

^ רבו שהיה רוטננורג מהר״ח ל  של רבותיו מ״ו) (כנ״ל ״ש1ש
̂גדול הרג וזקנו מאיר רבינו הרא״ש  שנת * א׳ ל׳/ ש״י כתן ל ל

 נבארה במלכות היהודים כל להשמיד בצרפת הארץ עם קחו פ״ח
 בן שלמה ר* * בהקדמה צ״ל * ■יהודים כששה מהם ויהרגו
 מצאתי ואני צ׳ ה״א הדייני'שנת הקת רס״3״א|ח3הלחדרש גדראס

 חקת בס׳ טובאשבילי יוס ל הרב וכ״כ דור&אמר שלמה ר׳ בכתב
 רי״ט * בורג מרוען חהר״מ שחברו לסב יפטם (ובשפתי הדיינים

 יקותיאל בר הלוי יששכר ר׳ * (כ״י) חדולזי/כ״ת יומא על חבר
 ממנו ללמוד רט ש הרא׳ אחר מאשנס שנא הרא״ש תלמידי מגדלי

 יצחק ר׳ של אחיו ישראל ר' * התרומה קצור צ״בוחבר נפטרה״א
) ול׳ל עולם יסוד געל  משולם נר׳ ירוחם ר׳ * אז נפער ל

 (ע״ל אסמעל בן אברהס ורבי הרא״ש (תלמי־ פרווינצי מארץ
 שמיטה ובדיני ב׳ קל׳׳ג יוחסין זמשרים עשהקכריואדםוחוה מ״ג)
 היום בו עומדן שאנו * צ̂״ד ה״א שנת היא רש״י של כתב
 יחיין ן׳ ישראל רנינו • גסת״ע סס*׳ז על׳ת שמיטה לוא f צ ה״א
 תלמיד צדוק נר׳ שמואל רבינו * א* i|'p7 ש״ק מתלמידיו היה

 שהיה שמעתי אבל סקפ״ג כנ^במהרי״׳ק מרוטכטרג מהר׳״מ
יקד וכתבום רבים דברי שאספו וחבר הרא״ש תלמיד
 אלכסנדר מ* כתב ישיניס ובשפתי שם) (ש״ק אגודה וקראם

 הנהן אהרן רבי '♦ רו3חרז״ך'ק ונקרא זוסלן רבי הכק׳־א כהן
 תשובה ה׳ עוז במגדל ה5כ^ לרמ״ה והשיב (מלונילמקרארא״ה

 עס הארוך קיים עשהאדחת ב׳) דכ״ח ש״ק מהרא׳׳ש מיס ושתה
ת נ׳ קל״ג מחסין זה בזמן הארוך י̂׳ ל ו  ; סקע״ו ששת בר (

 ♦ (צ״ד זה לזמן 3סבי חרא שערי ס׳ תגר מדורא רבייצתה
 אמו אבי פרווינצלו שהיה וי״א ספרדי גרשון בן לוי רבי ( רלב״ג

 פ״ה שכת ה׳ מלחמות ל והבר ארסטו על עיר׳ ועשה רמב״ן היה
 עתידות מגיד שהיה שנים ז׳ ן3 א׳ נער בימיו שנמצא ח״ב בלו וכתב

 שמואל סוף כמ״ש צ״ח שנת שמואל ס׳ והשלים ״ שואל לכל באמת
 נגיאיס ו̂פ הרלב״ג (וזועליות • צ׳ שנה השלים התורה וביאר

 (כ״י) ספרים הרבה מן מלוקט תטצה ול ואיוב ומשלי ראשוציס
 גדול חכם יהיה ישיניס שפתי מקעלוני׳ שלמה בר גרשון רבי ואביו
 ש״קדס״א ותכונה) ודצת״ת יסודות ד׳ (ע״ל השמים שערי ס' וחבר

 קל״ג יוחסין ״ מראן שמעין רבי של זקר והיה ק״ל שנת ימת א׳
 וישחיתו ורצקן זקסין מדינת על הארנה עלה צ״ח (ה״א :

ה) (ע״ל הרא׳׳ש בן הטורים בעל יעקב רבי : ק״ב לד : הכל  ל
 מאיש (ושמעתי סתכ׳׳ז נטא׳׳ח כנראה ק' ה״א שנת הטיריס חבר

 ולפי • א׳ יום מ<י.מר ר:וק שאייה בעיר קבורתו לו שהראי ל
 התורה על (ןט׳ • נאשכס רק נספרד היה לא פ״ח לעיל הציאס

 (האריך אבודרהס דוד הרר : הרא״ש פסקי וקיצור ♦ ^;יקעריאות
 ני' ב׳) דל׳ת ש״ק הטורים נעל יעקב לבי מן שלמד עד ימים

 ונתכו גקשטילא יהודים כל נלכדו ההיא ונשכה ק' שית התפילות
 ממי נאשכנז המיס גברו /p (מ״א • נס להם ו<עשה בפשם סופר
 ק״י ה״א צ״ילג«י|שכת * וקכייניס ובהתה רביס וימותו השלג

 המירו רובם לןנ1יזוד/3 להמיר היהידם בצרפת טלופף מלך הכריח
 בנו דמלך ־מיר מן שנפל משוצה צמיתה המלך מז שכיס ולסוך
?תגרשו ^וו מקשת שנים ונשוף לשוב לימדם והראה תחתיו

 לנסות המלך בקש היום ויהי שיהרגהו רשית* בל' בו שיכניס חי
 שעד אל ויבא אחרים בגדים ירתנכרוילבש סותרהוכרא דם אוהבו

 אט כי הכיתני אמר והמלך רצה לא והש־ת־ ביזזקה ציכנס הפרדס
 הוא שכן תכנס לא כי לך ולך דובי את־ שזר היוזד ויאמ־ המלך
 * ויהרגהו השומר עליו וילך בחזקה התלוליככס חמ.רוא׳ר:ה מצות

 לא אלהיך ה' אנכי בתורתו כתב הקב״ה ביהודס הכמסג הוא כך
 ראיתי© לא כי לנפשותיכם מאד תרתם ־נש ע״פ אחרים אצהיס לך יהיה

 קולס או נביא מקרבך יקים כי • וחי אדם יראני לא כי תמונה כל
 מנסה כי ההוא הנביא דברי אל תשמע לא מיפת א* א'ת ונתן חלים

 לעולס משיחנו וכשבא כאלה אחרים ופסוקים וכו׳ אתכם אלהיכס ה׳
 ואיו עליהם כמצווה היהודס ויהרגהו אלוה והיה אדם בדמיון בא

 * יד בו פושטי׳ היו לא אלוה שהוא בוודאי יודעים היו שאס ספק
 רבות צרות היו ק״י (ה״א : וכו׳ יושיעם שלעתיד תמצא ולכן

 טריקה ברצלוני קטליני׳ בארגונן בכ״ע כמעט יהידס נגד נצניות
 • אשכנז באואיסקי בילדרש מוכסין פרווינצה סליקונה שולטונה

 בעלהניסיס גי<-יקילא יוסף ורבי דאסיגא יוסף דון : ב׳ קי״ג ש״ק
 :יוסףגיטקילא ר״ (וע״לה״אר״ןג״כ ׳3 דס״א ש״ק ק״י שנת נפטר
 רשב״ס ברור אחר מנהיג ויש המנהיג ס׳ חבר שאול בר אשר (רבי
̂מו מס שכק׳ הדולקי יהושע קי״ג ה״א : ב׳ ס״א ש״ק  הש̂י ירול
 ביאת להם להראות רוצה שהיה ישראל חכמי לפניו להביא אפיפיור מן

 ך טודרוס ה* ובתוכם חכמים אנשים מספרד אפיפור והביא משיח
 יהודה שבט עיי׳ רבים ושרים הפיפיור לפגי רבים ימים ופצפצו יחייא

 שלקלן הריבתות להשיב יהודים על כגזר ואח״כ * גדול באריכות
 היהודס ונפטרו פייר פרה נגד פייר הפטה לפגי היהודים ובאו
 קטלוראה מגליל הנרגוני יצחק ברבי אברהם (רבינו : ׳3 קי״ג
 המורה ועל עלהרי״ף פי׳ ועשה יונה ורבי רמב״ן תלמיד קי״ח ה״א

 ׳נרבוט ׳משה ׳אמר אמן אומר היה יסי׳ משה שמו שהיה ראיתי אמנם
 מנרטטסעיד משה רבי שאמר יופי ובמכלל ח סל• ה בטח׳ ראיתי וכן

 קי״ת בשנת עמה ודבר שנים ק״ל בת נוצרת סוריאה בעיר שראה
 ע׳׳ש בצמצום ומזונותיה זקופה בקומה והולכת קיימת קושיה והיה
 ע״ל וידאל מסיר גטכוי נקרא היה הרב שזה חומר ב פ3ו * ל׳ח

 שפתיישיניס עיי' מצות י/, ת על החיכוך ס׳ קיבר שהוא י״א קל״ה
 (לא מכרגוכה יוסף ברבי משה רבי מביא ג׳ ובדנ״ד ב׳ דנ״ו ש״ק

 אלפס רב פירש אשר ראובן בר טסן רבי : הוא זר« אס ידעתי
 י־ ורמב״ן יונה רני תלמיד ברצלוני מגליל רנב״ד ונקרא ושיןrוח

 ושו״ת * שי״ט רמב״ס דעת על הדירם מכל לוח והוא ר״נ קדושי
 וט״ ״ גלאנטי חשה הג"מ גת׳ נדכס מסכתות כמה על זחדושיס

 הרא״ש ששאל ימיסעד (והאריך קדושין על וקידושי׳ • נדרים על
 ׳3 ספ״ה ששת בר ובת׳ הרשב״א במדרש נמצא שהיה ומצאתי מהר״ן

 (ע״ל ק״ו ה״א ׳)3 נ״ו (ש״ק הכחיס ראובן ודון חסדאי דון בניו
 וגזת צ״ח) (ע״ל דראן שמעון רבי העתיקו קכ״א ובשנת כ׳׳ד)
 ; ׳3 קל״ג יוחסין לדרשית ספרים שעשה היצתרי מתתיהו רבי הזמן
 שבילי חכר אצבלד מאיר (רבי * הרן תיקון שהיה ש״ל ג״א ע״ל

 מ*ש3 בעיר יהודים נגד גזרוו/ היו קנ״ח (ה״א : ק״ך שנת אחנה
 מצרפת וליאון קעוליא גחלכוה היו קכ״ט (ה״א : ל קי״ג ש״ק
 בטולטילא ובפרט מס נתקיימו הקללות וכל יה־דס על משונות צרות
 רחמניות ונשים איש אלפים מעשרת יותר חדשים בל ברעב חתו
 ק׳׳ח על נהרגו קהלית והרבה ואיכצין הצמח מהבהבת ילדיהן בשלו
 וטולטיל״ קשטילי׳ קהילות לכל צרה עת היתה ק״ל שנת * שס

 ומן אכריקי דון אחים ׳3 חלקמות בסבת יהודים אלף כ״ח ונהרגו
 יזליי שמואל דון היא טובות שעשה וישר צדק איש ג׳״כ ונהרג פידרו
מהרה ק״ל sp ונתט נקמתו לקח והש״י ומדרשות מסיות בתי ̂וגנה

יוחסין



t« חדורות סדר m הדורות סדר f«*
tr קזחירוס מלץ מלך ק״ל ה״א • • ׳3 מל״ג יוהסין m  Ppi
ת אסתר שיוה נהולה צפילגש יהודת ל׳  ע כ3 דוגמתה אין וי׳׳מ י
 גר יצחק מי * ק״ג צ״ד יזירות והשתדלה ליהודים עגורה והעיג
 ז ונדך 3 א לס׳ ש״ק קל׳׳ג ה״א ציון שערי ס" הגר דלטיש יעקג

 סגיב היה ששת גר יצתק ר״ ריב״ש • ה״ ה״א ףו3שה כתג רע״א
 קגור הוא ושס אליידו מעיר סשפ״ג גתשונתו עיי׳ קל״ד ה״א לשנת
!כהן נרז ר׳ פדופינו ממשפהת והיה ?i-fi 
וכהי' רט היה ניסיס ור׳

ש׳י רע״ג ס״א ש״ק ק״מ) (ע״ל  בר של רבותיו א לל״ז (וג
 בן מנהס ר • קרישקאש הסלאי ן׳ הרג של זקנו הסלאי רב •ששת
 ה' ת^המז^חבר אהרן רבינו הקדוש בו זרת

) • אנרמאל שמואל ש' ל י א״י « ״ י י ״ י  ״
 ה הרא גן יהודה רבי תלמיד ר\ה חנקס ר׳ וזה שגלייא ד׳י

 ׳ ̂ ה שחכי יהושע רבי של תלמיד זהיהע״׳כ קל״״ד שנת געולעילי
 ק ש J קצ יוחסין שנה ״ו3 גן שהיה נראה ספרו ובהקדמות שועיג

 שתו ה שה וקבלתי ריב׳״ט הנק״ עוגיה בר' יוסף רבינו * א' ס״א
1^[ ר̂כ והיה הזה בדור היה עלס עוג יוסף ר׳

 א וי ס הרמב סביב משנה מגיד מחבר שס היה כן קבלתי עוב .יוס
 של תגירו בקעלוניאה לעלושא קי״׳ת ע״ל ןולאל מסיר שמו שהיה
ק קל׳ה ̂ן״א ןאן^ך הך׳ן מכיר רבי * א ת דנ ש
 בר עוב יוס הדר ♦ ש הרא בן יהולה ר׳ תצמיל רוכל אנקת בעל

) 3קש״ (יוהאין ע״ אנו־הש s>m רימנ״א נק ל
 ש ודע רמתיו היו ורמג"( ורשנ״א 3עו שם הם־ר נואש מ״ש הוא

̂ת על תדושיס התורה על עוג שס כתר ס״ וחבר י) (כ ושבועות כתוג-
 מנה12ק״שפ״בוכשנת ה״ בספרו כנראה * יעקג ובעין וקחשין •<ב״מ
 •ת לק עוז מגלול בעל ורצה משנה מכיל בעל עוב יוס ר׳ של אשתו

י *י' נ-יל ראשיי ל״י איזה! י׳׳ע לו והשינה ״ t.י y ^ ■ 
מן נותן אנן ׳p הנר רוע5ש יצחק רני  ״

 (ואול א א P ק ש נותן אנן מתתיהו שחו שר\ שנראה שרע׳׳א
 אגן תגר pw^>p ע׳ קלונימוש ל יש;יס ונשכתי אתר) סנר הוא
 ננשון והעמיק ליראה וירגיל העילם מוחי נל האדם שיגתין נותן

p3 ש׳ ד״מ המוסר ,אגרת • ללס״ק תייס נעלי *גר״ ׳ •
 ולא שהרוע גן יצהק ת ג עוג שם ר' גותן אנן ישנים שכתי ועיי'

f ידנרי i ) והתחת שהרוע יצתק לר' אותו שמיהם ׳3 דקל׳׳ג ומהשק 
ס  ור׳ש״עתגרהרלשרחוני׳ • ותןע׳שנש״י3שמסהנן טג׳סהרי

תמ • שי׳^ תמורות אגמת על עעלה ראנ׳׳ ר׳ תהי תפענ  צכנ
ת ת P P ש אחונה עזר ש׳ עשה מעורישילה הנהן משה ר׳ • נ״י

•' * וינחשקקל״גנ׳שנמקל״ה
 M ן P1 יו זה9 נזחן היה משנה מגיד עשה נקאעלוניא עגלוזה רי

רד  כה ובפ ף הרי סביב יוסף נמוקי הגר *ד ספ תגיב ן׳ ייסף (
 • זה צזמן קרוב הוא ;לרעתי ב״ ס״א ש״ק רגו שהר'עב״א אומר

 גסראגוסת מ ק א ה שנת נפער קרושקש ה׳ אור ס׳ בעל 'f הסד רני
 יוחסין בצרפת ריב״ש של רבותיו פרז ורבי ניסץ רני השנה ינזאת
 חשנונס הנוצריס הסירו קמ״ת ה״א שנת : (ע״לה״אקג׳׳ד ׳3 רצ״י

 הפרש ויש הנוצרי ממולד להשונ והתהילו אכיסעו קיסר אשר*מזמן
 * קמ״ו ה״א בשנת האחרון צרפת גלות :סע״נ קל״ג יוקסין ש;יס לה׳

א  והיה מאורות ולקוי השמיס ואותות הדשיס ככניס נראו קמ״ו ̂ה
 ומקומות הארצות בכל כמעט גדלה מגפה רבות בשכהסהיארשת

̂ב צ׳׳ל * מתוגרייס יון בארץ כחרבו רנות  התאספו בפראג : ה
 ויהרגו וקרדומות בחרנות קמ״ט ה׳׳א פסח של נא״ח רקיס לנשיס
 מקבריהם עפר ישיני והוציאו באש שרעו ובתיהם * בחוצות אותס
• התלאה כל את המתהלת קרא אביכחר מה׳ שיסד סליחה עיי״
 רק מלכות מורא היה ולא ביהס תלך ווענצל הקיסר בימי היה וזה
̂ד ועש״ק • קע״ע ה״א ע״ל * יעשה בעיניי רישר איש כל  דקי׳
 (שנתה״אק״ןה־׳גלילועלקהלטודהולוגריעוקירואןובורגש : <

 ברחו וקצתס המירו ורוגם וברצילוכי מיורקה ולינצה ארגון ונמלכות
 תגרש שהמלכה גלגל ספרד למלכת מתודת שהיה וכומר נהרגו וקצתם

o'nvv קטלוניאה מלכות ורוג וברצלוני קהליירונת אנדת וסנג 
 עצום סך לפרוע היהודס נתפשרו ולבסיף ותיירקי ולעצה וארכון
 א׳כצולו מומר ובאמצעות אותו תלה עוןנטיעןוהמנך ונמצא וניצולו

 ך׳ץ גזרה יהודה שבע ועיי׳ ,•סע״ג קי״ג מתפרעין היהודים
 ועש״ק * א׳ ענץ הכל ואפשר * רעות גזרות זו שנה על כ״כ כתב

 דולינצהמכתדומינגו ויצינו פרה קס קע״ב י״א ק״ן ה״א א׳ דק״״י
 יהודים נגד כירנגדוויסת דון למלך נאהב והיה מומר שהיה וי״א

תד כל ושרפו ממונם ושללו מספר אין רביס ויר\גו  וגלילות הקודש נ
כתנ קנ״א ה״א שנת : גרה דוד רד הרג רנ״ה ה״א וע״ל איעלי׳

 הנר ( נטולטילה הקדוש אשד השר גן יהודה רד א׳ דמ״ז יוחסין
 בת אשתו את הרג )ש״ק דיניס על התורה וחוקות שמיס חוקות

 גס ונהרג השת־ בשעת הטורים בעל יעקב רד אשת וחמותו אחיו
 ביוחסוך הוא * הוא ט״ס א״ ל׳ס ש״ק וכתב קנ׳׳א שנת • הוא

 בן יצחק ורבי חכמיס כמה ונהרגו )ק״ט שנת שם שכתב ׳3 קל״ג
 והמירו והרגס היהודים על וקהו וארגאון וקשטילה קעלוכי׳ וכל שושן
 קבלנו ואנחנו קכ״א אל השנה וסי׳ יהודים אלף מאתים מן יותר דתם

 מיהודים ונתענית בבתיהם גויות זמן באותו היהודים לוקחים הין כי
 גאו השמד ובזה והשתידוס לאדתס שהרגו הגויס המה בניס וילדו

 ברפת יצחק ורבי נקושענטינא כגאר סעדיה בר מיימין רבי לאפריקא
 שמעון (ר״ : ׳ה קנ שנת כתב א״ קל׳׳ד ויוחסין דוראן שמעון ורבי

 החכמות בכל כחו שהראה אבות תגן רבים ספרים לעשות הגדל דוראן
 תשובת ר״ל תשנ״ז נק״ וס׳ משפט אוהב נק׳ איוב פי׳ ועשה והתלמוד

* רע׳׳ה ד״ו הרקיע זוהר (כקרא אזהרות ופי׳ צמח בר שמעון ד
 שו׳׳ת ועשה גמרא על אבות ומגן : מצוה נר גס' ממנו מביא }קצת '

̂׳ד  עשה ר׳-שלחה (ובנו ודרשות זפיועיס וחדושיס קטנים ספרים .זי
 ש״ק וכתב מציה ומלחמות סופרים ותיקון א׳) דקל״ד ביוחסין נ?ן

 הוא ושם באליירו הריב״ש של חבר תלמיד היה ב״צ ר״ש ג׳ דס״א
 שמעון ר״ אותו קוראין היו חכמתו ולרוב ^אן1!5«3חמשפ והיו קבור
מי תשג״ן ל וחגר הגדול מי  ותלמיד חשרת צדוק בר׳ ר״ש כק׳ שהיה ו

ל שחגר הכהן מאיר רני ע״ ^זני( ^ הו א הג  ע״ג)והרלג״גהיה ל
 נגלות מהגיליס והיה גדול חכם גט גן שמעון רני אמו אגי

 שלמה רני : שס וחת ליעגמרה והלך רנ״ג ה״א שגספרד אחרון
משגע כלולות דרשות תפארת תשלץ נכד צמחדוראן ״מ3

א^ פי׳ ספר מגילת ואצלו חכמות ת ל מכי  חצוה סעודת ומאמר על
ף6ופי מקובל וישיש חכם שושן ן׳ יוסף (דון  כת׳ כנראה וחסיד |

^ (ה״א : ג׳ דלא ש״ק סקטז ריב״ש ל  אס ל קי״ד ש״ק ״ל1ק
 האמנם רעיוניכס ישתוממו מצאונו התלאות רבו לכס אספרה אמרתי
 והדברים בקצריז ולענה ראש מעוטרת הרעה שלקן לפניכס אערוך
 עצבונינו מינן ו^זשקותכס לענותנו מרורות להשביעכס כהוייתן

 ר״ת * הקיצור גתכלית אותו אכתוב לנס הוגד כבר אחשוב ואס
 קשתית ה׳ לחויבןדרך של״ד) (צ״ל שנ״א אלף הוא קנ״ג ה״א תמוז

 ג״ג אלפים ז׳ כמו בה שהיו עס רבתי סדליאה קהילת על האויג
 מכרו ומהם המירו רובם אך רב עס בה והרגו בשעריה אש הציתו

 ורגיס גחי יושבים מסילות^יהודס והיו ונשים תתטף לישמעאלים
ה קודש ברית הללו ורבים ק״ה על מתו  ארזי ותאכל אש יצא מז

 לחיכה ותהיא רדס &ירו שם גס קורעגא הקדושה העיר הלגנין
 אשר הקידש עיר על צתנה ה׳ תמת גתחוז י״ז ותוכחה צרה וגיוס
 שמה ונדא כהן ה״ במקדש ויהרגו טילטילה היא תורה תצא משם
 הס ז״ל הרא״ש זרע והנבחר הכשר זרע הס רבניה גרביס ה״ קדשו

 נפשם על לעמוד יכלו לא רגיס המירו לשס גס ותלחידיהס וגניהס
 גא סגינותיהס אחרות קהילות מלבד הארץ רגזה אלה שלש על

 יומס לנו והיה משבר על פה אנחנו זאת ובכל עיר ע׳ כמו מספרם
 ויליכצה בקהילות חמל ולא ה׳ בלע 3א לחודש גז׳ ויהי למשמר ולילה
 נסו הרה והנשארים אנשי׳ כמור״כ גק״ה החתיס ויהיו ג״ג אלף כמו

 מיורקה בקהילות הנגע פשתה משס המירו ורבים מעטים ונמלטו
 גוזזוה וחללוה פריצים באו ר״חאלול דום ישכון ימים לחוף העכדיגה

 נפשות ש׳ כמו גק״ה ומתו דגים בה שאיו נמצודה ועזבוהו שללוה
 אחריו שבת ויום המירו והנשארים המלך במגדל נמלטו ת״ת וכמו
 קהילת היא תורתו נזר וחלל מקדשו {יאר חמתו ראש ה׳ שפך

 נסו הקהילות יתר וכל ק״ל הרוגים מספר והיו הוגקעה ברצלוני
 אש והציתו האויבים גזזו היהודים מסילות וכל המגדל אל ונמלטו
 יכולתו בכל להצילם ורצה במעל היה לא מדונה מגהיג ויד בקצתם

 גאנשים שפטים לעשות ויאזרו ומיס בלחם היהודים שם ויאכלו ׳
ס שעי  הזדינה ככגדי על רגה 'המון העם דלת שאון קס אזי ^

 גמגחל ויכום ובליסטראות בקשתות שבמגדול היהודס עס וילאמו
 הגיעו ולא עצמם שחטו צ״ל ואולי שחטו ורכים אתה׳ קדשו ורגיס
 וקדשו גרהוג יצאו וקצתם אברים איברים שנעשו עד המגדול גהצי
 הסגנים וגערי שצמלטו חעטיס היו רק המירו השאר וכל ה״ את

 גשם אשר היום אין עווכיתיט וברוב ממכבדיס הס אך יכתטן נער
 רק המירו והשאר רבים מתו לירידה ובעיר גגרצלוני יכונה ישראל

 ת״ם א׳ כמקים ועמה תורה גרונדה בעיר שנמלטו מועטים היו
 נמלטו הקהל ורוג מועטים כא׳ המירו שלא שס הרגטסשהיו גרטס
 במקוס זולתי יהודי נשאר לא וילינצה במלכות הערניססוףדגך בגתי

 הסגטם כערי בלתי נשאר לא קטלוטאה וגמהוז מורטרו הנקרא א׳
pהנמ השתדלות אחרי המקומות גכל גהס יל שלתו שלא והכתות

והפיזור



m הדורות סדר
 זאת כל5ו גוייתינו לת'3 לכו נשאר לא רכושינו מכל הרג והפיזור

 שיקניכו עד נשואות שגשמיס אבינו אל ועינינו אימה יהכה לגס
 פיריפיטו רבי * ע״כ רגלינו למוט יתן ואל ממכאובינו וירפאינו

 שפתי (עיי׳ אפוד מעשה ס׳ קבר קנ״ד ה״א שנת היה דורנטו
 בתשובה ושב שתמיר קבלה ויש ׳דורנטי ׳פיריפיטו ׳אמר ר״ת ישיניס)

 כתב פריפוט ר' אגרת א׳ אות ישיניס שפתי אבל • ב׳ דס״א ש׳׳ק
 ור״ חשה ר׳ * שישוב בקכמה א׳ למומר כתב פריכט ר׳ ני שטעה
 חיוקסת ממשפחת שהס קבלה ויש הנערים ממשפחת אחיס אליהו

 לבלזניה האקיס אלו מרומה יצאו הדור ובזה לרוחה טיטוס שהגלה
 גדולה כנסת בתוכה ויעשו בית ויקנו לבניס זכו ולא עשיריס ותיו

 יש ועדיין ♦ שס ויקברו וימותו הקייס בתי בו שיש שדה ויקנו
 התלתידס מלמד ל מחבר זה ובאולי מיתתם שנת זכר עס מצבת

 ממשפחת חשה רני בן יהודה ברבי חשה אני ספרו אחר שחותס
 י קל ה״א שנת * היו זמן באיזה זכר ולא שס ש״ק ־ מערים

 המי וקצתם פרסה נשאר לא צרפת ארצות בכל כללי גירוש היה
א • קנ״א ע״ל א׳ קי״ד ש״ק • עשרס עבור  מגג^ היה ק״ס ל
 נו31ונ א׳ מת לא ומישראל וקטלוניאה ופרווינצה אשכנז בכל חזקה

 ^ניי' • רבות צרות על'הס וגלגלו במים סס שהטילו היהודים על
כל על אלגודנש הגדול הרב * ק״ח ע״ל יהודה שבט

 ומוסר עובות ממדות חאריק<;ןו.מו החדות ספ׳ העתיק קשטילה
 לי והוא אלוואריש בר *^?סטילא המלך רופא והיה קודש ללשון

ם דברי חשליארוסטו העתיק וכן  ושירים מנשים להשמר וחוסר ^לי
̂־הבן רני תלמיד * כ״י בחרוזות  יוחסין * קס״ה שנת הרא״ש יהו

 העכברים התרבו קס״ח ה״א • ע״ש מו״ו ה״א ונהרג א' קל״ד
 ו׳ על בזקסן היה גדול רעש גם גדול וסיב|?עב התכואות ואכלו

 * נפשות ר׳ פירס בעיר נהרגו קס״ט |ה״א ־ ח״ב צ״ד פרסאות
 ליהודים ויאמרו העיר בני פתאום קמו &מה * א׳ קי׳״ד ש״ק

 ואמר נפשות אלפים ט״ו המירו ובג״י יה^^כלס לאו ואס שימירו
ב הי׳ שזה יהודה שגט ע״ ^ן  שמד היה שנתקע״ב • א׳ ק״י ש״ק ה

 אלף ממאתיס יותר יהודי דת שהמירו פראביצינ^י שחו א׳ מגלת
 ארגאון מלך פיראנדו של זקנו פיראנדו י. ־ דון מלך ע״י .יהודים
 השמד ובשעת ע״ש) (רנ״ב שנת מקשטילי׳ יהידוס כל שגירש
וגס שבר השדה עצי וכל והספינות וביבשה יס5 גדולה סערה היתה
מגפההיתה ק״ז ק״ו ה ק שנת זה קודם אבל גדולה ומגפה דבר

 ככבים ג' גדי במזל שנתחברו על העולם שלישי ל שחתו גדולה
 לכד קע״ה ה״א • ק״נ ע״ל דקלד ^^תסין * שצם שהס העליונים

 יושבת נח בן שם ע״י שנבנית גוא^^נתעיבטא דון פורטגאל מלך
 פרסאו״ ג׳ הים רוחב ושם ואפריקי בין המבדיל הקצר ביס

 חקשטילי' שבאו והיהודים האנוסים שקיבל בעבור שלקחה ואחרו
 על כעס המלך כי א׳ ובש״ק,קט״ו שם) (יוחסין שנה פ׳ ומלך

 קע״ו ה״א * ממלכותו שגרש והאנוסים היהודים שקבלו סיבטא
 * א׳ דקי״ד ש״ק במים והטבילה הנערים כל לקחה פורטו בון מלכות

 שבאשמזפרעו היהודים קע״ו שנת אומר סשמ״ב הדשן תרומת ובת׳
ת שי  שאלמלךפרסליהודס זה ובדור הגזרות להעביר כדי רכושם ^

 בכפרים שיעמדו גזר ולבסוף תאומות כיתר האדמה עובדן אין לחה
 ויתעשרו לרוב שיהודסידט לפי ״ עשה הסכלת מיועציו א׳ ויאתר
 כעס אתנו ולאכול להזדווג שיוכלו כרוז ושלח נעיר שתניאס טוב ויותר

 וכן א״ לאמונה ונהיה ימירו מועטים ימים שבמשך בודאי וידעתי * א״
̂^ שם ש״ק * מאד ישראל וידל היה כן דמה כאשר ובעוונות עשה  * ע״ב

 ח׳׳ב עם בולה א' ישראל על גזר הפפה אוייניאו ההם בימים (
 ילמוד לא יהוד שוס ממונו כל קנס ובתוכם היהודים נגד תנאים

 לעמוד יכולין הצבור רוב שאין ובראותם משת כתורת זולתי בתורתם
 טיולי בעיר שבאיטלי׳ היהודים מכל כלל וועד עשו ההם הגזרות עס
 * נתבטלו רבות הוצאות ועם הדבר והשתדלאעל רוינה בעיר ׳כ ואחי
 פודלו בעיר וועד איטלי׳ אנשי עשו קע״ח (ה״א : א״ לקט״ן שס

 מרטיןוהשיט לאפיפיור ושלחו אנשים ב׳ ובחרו הרבה תקנות ועשו
 ופטיב אטוב pא3קע״ט (ה״א : ׳3 קי״ד ש״ק • לישראל טובות

 בעיר : המירו מת״ק ויותר חג״א יותר בק״ה נהרגו ובירעני׳
 ונהרגו הודו ובכתיסוריס תרה אשת שטבעו יהודי׳ על טענו לואירש

 אונדיקי דון המלך בהיות ש״ט ן׳ רש״ע כתב : פרווינצי יושבי רוב
גסיויליאה סמוהו נשמע לא רבה חכה קהילות הרבה נהרגו נער

»r הדורות פדר
 ה״א : (שם סדמ״א ת״ה אסטרייך בגליל כללית גזרה היה ניסן ט׳

 נתווכח אשר לעז בלשון א' יס׳ עקרים ס׳ חבר אלבו יוסף רבי קפ״ה
 ישנים שכתי (וכ״כ (ע״לקצ״ב) דקל״ד יוחסין * א׳ הגמון עם
 דפין מאה וס׳ ק״ל) יי״א ק״כ שנת מת כתב ב׳ דס״א בש״ק אכן

 קפ״ה נפטר הארוך מנחם רבי (הרב : האמונה מעיקרא מפלפל
 f מוילין יעקב ר׳ הרסיד הגדול הרב מהריי׳ל קפ״ז ה״א : יוחסין שם
 ! ■ הרבה תלמידים והעמיד תורה הרבץ במגנצא אב׳׳ד הלוי חשה בר

 ? כמבואר קפ״ז נפטר חהר״ש הנק״ מויאן שלום רבי תלמיד ש״ת וחבר
 הס ומהר״ק מהר״ש ורבותיו שמהרי״ל ודע בחהרי״ל פסח ה׳ ריש

 • ' לא אשר האשכנזים בץ שנתחדש חהר״ר בשם ראשונים הנסחדם
̂׳ו וכתב ראשונים שערים  לא ריע כקרא במשנה דאבות אברבכא־לי

̂בא ̂י־גןאי  בתשובתו בזה הפליג רלב״ח גס • היהיהסמיכה להם ידעת
 עוסקי׳^ היו רבים כי הסמיכה שנתחדש בצלאל בר סיני מהג״מ .תי
 נתקנה ע״כ הלנתן בטיב יודעין היו שלא אף וקדושין גיטין מתינות
 להתעסק רשות לו יהיה לא למורינו נסמך שאין חי כל לסימן זו סמיכה

 קשיש מהרי״ל סקכ״ט צבי חכם ב״ת כתב : וקדושין גיטין בטיב
 שהרי מהרי״ל פטירת אחר נולד ואפש^שחהרי״ק מחהרי״ק טובא

 נסמך דלא חהרי״ל בזמן וילד בחור היה הדשן תרומת בעל מהרראי״
 בדורו ותפורסם וזקנה בחכמה מופלג חהרי״ל שהיה בזמן למורינו

 השיב ומהרי״ל מובהק כתלמיד מחהרי״ל הורת שואל היה ומהריאי׳
 בתשובה א׳,כתב גדול בת״ה חהרראי׳ ומ״ש וגדול מובהק כרב לו

 בחורים היו ברונא ישראל ומ׳ פראג אליהו וח׳ חהרי״ל על כוונתו
 כסמך ברונא ישראל וח׳ וזקנה בחכמה מפורסם היה שמהראי׳ בזמן

 בן היה ברונא ישראל וח' מורינו בשם ווייל וחחהרי״ל ממהראי׳
 רי״ל מה * המתוכחיס לחביריס לזה זה וכתבו קלין מהר׳׳י של גילו
 ומנהגיהם הוראותיה׳ בטיב ויודע אשכנזי׳ לבני ומקובל מובהק רב היה
 ק׳׳ז ה״א נפטר ומקובל בספרד ר״י טוב שם יוסף ר׳ בן טוב שם ר״

 (כתב א׳ קל״ל יייזסין המורה ופי׳ החדות פי׳ עשה יוסף ר״ ובנו
 ורתב׳׳ם ראב״ע נגד תועה ומדבר אמונות ס׳ חבר ב׳ ס״ג ש״ק

 וזה טענותיו והפיל עליו הישג אלשקר משה רבי אגל • ורלב״ג
 כבוד ישיניס ובשפתי * בדינים ש׳׳ת והבר כללי חכם היה הגאון
 הנהגה הקורא עין ♦ שט׳׳ז ד״פ בפולסופי׳ ש״ט בר׳ יוסף ר׳ אלהיס
 בפרווינצי אשישי בעיר גזרה היה ק״צ שנת * כ״י לדרשות וסדר
 %׳ ניםיס*םי' מעשה ס׳ עיי״ ווירמז בק״ק גזרות • סרמ״א ת״ה

 ושרפו העיר ראשי את היהודים והרגו לדורות אדר י״ תענית וקבלו
 נטחן אשר בית באיזה וישב שכרת בכישוף אווז עשו וערלים הבתים

 . ע״ש תפלתם בבית ודרש כומר בגדי לבש א׳ וחכם יהוד שם
 אחרות בארצות גם זא״ז ד״פ ביהם במדינת חים שטף היה ק״צ

 ה״א * ח״ב צ״ד * גדול רעב והיה ובהמה אדם רבים כפרים ונאבדו
 תירה והחזיק נבנשת בן אברהם דון השלם 3הח|ידהר נתמנה קצ״ב

 מחזיקו׳ בניו ובני יוסף ר׳ ובנו שמדות חכמה לישראל והגין ולומדיה
 קצ״ג שכת אברהם זה וכשנולד אברהם דון וא׳ וידאל דון א׳ הישיבות

 • זה העבריים מיליד פ׳3 היה והנושא עליו אלבו יוסף רבי דרש
 יצקק רבי י״א נתן מרדכי ר׳ * א׳ דקל״ד יוחסין קפ״ה) (ע״ל

 לטין מלשון ארלוטי פרא שחבר קוכקרדנציאות ס׳ העתיק נתן
 דנ״ע ש״ק ספרו בהקדמות כמבואר קצ״ח ה״א שנת והגהו לעברי
 נוצרי איש עי' מעכץ בעיר נמצא הספרים דפוס ר״ ה״א * סע״א

 פרידריך לקיסר ראשונה שכה חשטראסבורק בערג גוטן יהנס שחו
 משמים ברד אבני כפלו ר״א ה״א • ורע״א רכ״ד ע״ל ח״ב צ״ד

״ שם השדה ועץ ובהמה באדם ויך ליטרא כמו ומשקלם אווזא כביצה
 והיה שניים ו׳ עס ילד ונולד רומי עיר תוך דם ה׳ המטיר ר״ן ה״א

 רבים ובניינים ממקומה רגזה שהאת ודרא גדול רעש העיר בתוך
 ונורא חדש גדול ככג נראה היה גס הרעש בתוך חתו ורבים נפלו

היה • ח״ב צ״ד היה וכן הנוצרים ירידת שפטו והתוזיס  ה״א^ר״̂י
׳ ח״ב צ״ד העולם חישוב שליש ונאבדו עולס חלקי בשלשה כבד דבר
 נשרפו ורובם ויענום לחמס שטמאו יהודס על העלילו רי״א ה״א

 אותם ושלחו היהודים נפש שמרו ברעסלא עיר רק שלעזיא במדכת
מן  חנם ש״ד בעבור רבות צרות שלעזיא לחדנת הגיעו אך האיז .

 דקס״ד יוחסין רי״ג היה ברין ישראל מוהרר • ת״ב צ״ד הנקיים
 ישמעאלים אל היוונים חן אוסטנטינו קסריות נסב רי״ג ה״א * ״3

בארץ רט״ו ה״א • ח״ב צ״ד * שנים קכ״א אלף היון ביד שהיה
ה וטשק^^ ומגרי אנדילוזיאה היא ישנה וקסטילייא ואיזינה וקומבה ק ^  השיחים גא ונקבר רבים נכסים עליו שהיה א״ סוחר נהרג ס

הצורף.שקנה ובאמצעית יהודס על והעלילו מצאוהו והקזיריס ורבים יאסקלונה וטוריקס ומונייס וקסילמגאס וגואיטי זאונקי
דון ונהרג יהודים על טענו סגובה ובעיר וניצולו נתגלה המסיס יעשו שלא הניקריס גזרי אינדיקו בן יואן דון ובימי * המירו
הפלתם עשו ומהכנסת ובזזו היהודים כל עם המלך רופא מאיר יקנץ ושלא הדופאיס ירפאו ולא אוכלין מענייני סתירה ולא ריבית
ס »ק?״א (ה״א : (שם סימ! ושישאו ונהלאות מי .j סנרו הגר מצהץ גמל ליכמן ר׳ • תק״ה ע״ל י א׳ דקע״, ש״ק עך



m סא ^ הדורות סדרהדורות סדר
 נהקדמתו כמנואר רי״ט ה״א
i טיהיכגן דפוס הייחוד שיר 'v

 לגל ופי׳ חילהוחן ליפמן י״ט ר׳
הנקרא ישראל ר׳ הדשן תרומת

ונש ( ר״ך ה״א שנת מרנותיו קנל מאוסטרייך אשכנזי איסרל

..r־

 טונ שס ׳1נ גרק אנרהס ר' ,* רמ״ט ה״א הי׳ הדרשות ס׳ הבר
 ינחמנו זה וס׳ * רל'נ ד״ק אמונה דרך ס׳ הנר גארגוון הי׳

* לחורבן ש״ל אלף כמו גיקטאליא יוסף ר׳ ר״נ ה״א ♦ דרשות
‘ p7׳'V ס׳ בהקדמת כתב לחורבן) תכ״ב אלף (צ״ל סע״א לקט״ו ש״ק רבותיו היו אהרן י3ור מולין יעקב ורבי" ט״ס)' ק״ד כתב 3

קרוג כי עד חלה זה יוסף ר׳ כי עכו דמן יצחק ר׳ בשס הדדיס * ש״ד על הגהו׳ ועשה שכ״ב נדפס רש״י על ובאורי׳ בספרו כנראה
וזכיותיו עוונותיו שוקלין אנשיס שני ראה כו׳ ניס ולא וניס למית • בהשובתס כנר׳ איסרל ר׳ בימי היה התשובות בעל ווייל יעקב ר״

והניח תפילין ושאל ונתחזק נתעורר מיד ושווין שקוליס במאזניס מרבי קבל המנהגים בעל טירנא אייזק ר׳ * שחיטות על יחבר
חבר והוא * זכיות כף הכריע כי וחי להתרפא התחיל ומיד אותס יצחק רבי • יוחסין כ"כ איסרל ר׳ בימי ג״כ הי׳ קלודר אברהס
 שפתי עיי׳ אחרים וספריס הכבוד yo(אגוז וגנת אורה שערי ס׳ בי׳ קדושין אלקיס רוח ד החסיד המאור ישראל של רבן הנפטון

 או לוה ס׳ * גיקטילייא י ר כ ג י ק וה׳א תש״פ ד״א ע״ל ישיניס ; אותו ראיתי ואני קנפטון יעקב כ׳׳ה הגדול ההכס בן הכולל 3ר3
• פסה הגדת על פי׳ (כ״י) יחזקאל מרכבת (כ׳׳י) קבלה ס׳ אילן (ע״ל רנ״ג ה״א נפער ב^עילייא גאון ונק׳ השכינה כפני ופניו ׳־

^ א׳ דקל״ד יוחסין רנ״ג) > ״ ש רמב״ן על פי׳ עיניס מאירת חבר עכו דמן יצחק ר׳ * השמיס שער ר״י ןדקע׳:ן.^;ןע^בימי /א׳8ן
̂לחורבן ואלף ק״כ כמו היה הבר תלמיד שהיה קצה הכמה בנובלות וכתב הסודות וס׳ בתורה 9̂* א״י רך וצ׳*ל ט״ס (נ״ל ̂ר

J הש״ס מסוגיו׳ כללים הגמרא דרכי ס׳ חבר לחורבן) שצ״ב P t V וש״ת רש״י על גדול חבור מופלג הכס מזרחי אליה ר׳ • לרמב״ן 
• רצ״ח ע״ל ר״ן לשנת סביב בקוסטנעינא ר״י המספר ס׳ ^וחידוש אויבי נגד האריה כלב ולבו בניסיס מלומד ליאון ד יצחק רבי הרב

 על ופי׳ ותשבורת חשבונות המספר ומלאכת ״ עמוקים מיס ות׳ ׳ » קנפטון יצחק רבי תלמיד הי׳ שכה ע׳ בן ומת אלהי שכל ושכלו ה׳
רבי ומחודד חרוף וחסיד הכס אבוהב יצחק ר׳ • שס יוחסין הנ״ל

 חדשיס ז׳ רנ״ג שנה נפורעגאל נפטר קנפטון יצחק ר׳ תלמיד זמורי
 המאור מנורה ס׳ חבר א׳ דקל״ד יוחסין • שניס ס׳ וחי הגירוש אחר

 מאמרים ועל תנ״ך פ׳ פשעיס־על פישון ונהר רמב״ן על זביאר
 הגירוש קודס מת ואוריין שמואלולאנסיבראבוהין הרבר׳ ״ רצ״ח

̂ור״י הררא״ בן שנה נ״ג וחי  רצה שלא f לש נידו אבוהב ולאנסי
̂ה ש״ע המסורה כפי לקרות  קמטון יצחק ר׳ בימי * קמ״א ס״ס א
 ספורצה לודוויק ובימי ממלכותו יהודיס כל גרש בויירה דוכס לודוויק

 ש״ק לזקקס והוכרחו היהודים ספרי על העלילו במילאן זה בדור
 נמשכו ר״נ שנת עד באב ט׳ יוס רכ״/־ ה׳יא משנת * א׳ קט״ו

 ולימבדריא׳ ופיאמונטו סבוייה בארצות היהודים על רעות גזרות
 בדור • שס * ונפולי ונבארה ופורטגאל ואשכנז וציצליאה פרווינצה

מאריינטינה אשכנזי וי״א פרווינצלי שהיה וי״א ינוביסו ניקולי הזה
 * I,הדהיס מעשה בחכמתו מצא

 • ב 3 דס ק ש מעט לקחתי וממט קבלה שלשלת ס׳ חבר לריאעי
 שלחה דון בן דוד דון * שס״ג ד״ו ותפילות חרוזות השואלים ומעון

 יוסף בר׳ יהושע ר׳ ״ רנ״ח ה״א ע״ל רכ״ה ה״א נפער יחייא ן׳
 דוד ר׳ • בהקדמה כ״כ רכ״ז ה״א עולס הליכות ס׳ חבר * הלוי
 וש״ק (צ׳׳ד זה לזמן סביב לדוד מכתם ס׳ חבר ומשורר חכם וויטל
 הבר וידאל מסי׳ המכונה שלחה בר׳ הרופא דוד ר׳ כתב ׳3 לס׳׳יב

 י3שפי וכ״כ תורה כתר וס׳ וזמירות) עקרים י״ג על לדוד מכתם
 ה״א • בחרוזה תיבה נגד שבי׳׳ל אותיות ותר״ך ש״ת תר״ך ישיניס

 גשם היה ולא שכיס מ״ק היה לא כמוהו ושרב חמימות היו רג״ג
 ממרחק להביא שהוצרכו עד הנהרות כל ויבשו והרבו הקיק ימי כל

 שלא רבות שריפות היו החמימות ומרוב לשתות מיס מילין כמה
 מאד גדולה וצינה קרח שלג היה שאחריו וחורף • לכבות יוכלו

 גדולות רוחות גס רבה ובהמה אדס ומתו שניס מ״ק היה לא כמוהי
 השלג נשבו והרוח־ת רבים ובניינים מגדלות והפילו נשבו וטראוה

 והיו שבעמק רבים בתים על גם וימותו בשדה הנמצא העם על
 פולין מדינת על הארבה עלו רל״ד ה״א • ח״ב צ״ד קבריהם בהיהס
 • ח״ב צ׳׳ד אשכנז ביהס שלעזי׳ דרך עלו ומשם תבואו׳ כל ואכלו
 בלומבדריאה נשיאתו נהג חהרי׳׳ק הנק׳ צרפתי קולין יוסף ר׳ ר^ב

 רע״ו ד״ו שחו על ש״ת ועשו יחד ואגדו תשובותיו קיצו ותלמידו
 כנראה גדול היה אביו שלחה ורבי ר״מ ה״א שנת בכויאה ונפטר

 מהרי״ק סקד״ע צבי חכם בת׳ כתב * ׳3 דס״ב ש״ק בתשובותיו
 יהודה רבי * קפ״ז ה״א ע״ל סחבוייא במדינה באטליא רב היה

 פלוגתא בר צופים נופת ס׳ חבר במנטווה היה ליאון חיסור הנקרא
 העיר חן שניהם גרש מנטווה שדוכס עד הקהל ונחלקו דמירי״ק

 ברפלוגתא אשכנזי חרגכשבורק מנרבונה ישראל ר׳ הרב • שס ש״ק
 • ד׳יוסףפרנצש ♦ רהס'חיון3ר׳א ׳ ר׳יוסףחיון • דחהרי״ק

 חכמים ו12 כל • זה בדור ♦ זייטה ן׳ יצהק ר׳ • ר׳יוסףדקשערו
 אוהל ס׳ חבר מאורבינא אברהס בן שלחה ר׳ • בפורטגאל גדולים
 • ש״ת ד״ו בפירושם ושבין שוין שאין מחלות והוא ר״מ שנת מועד

 עיר5 באיעליא האגור ס׳ הבר אשכסי שמואל בח׳ לאנדא יעקב ר׳
 מטרשוורק ידיאה ר׳ןרפאל • סע״א נV ש״ק ר״ח ה״א שכת פואה

f ש״ק רח״ה ה״א באטלי' באריחנו ור״י צרפתי p רמ״ת ה״א ב׳ ^
 הן!ביע15לחלךוא׳מ^ גראנטה בעיר המון יצחק ר׳ הרופא הלך א׳

 הרופא בחיי והשביע עוד וישב אבה ולא לו עיניח המלך בחיי לחבירו
 מקצה העס כל ויקומו הזה בדבר השומעים ייקכאו ונתרצס ההוא

/ ש״ק ׳ היהודים כל ויהרגו קפרמ עוג שס ר׳ הרג • א׳ קי

 פירדינכטי ספרדי מלך רנ״ב ה״א שנת • הארץ וצורות • ה|מ״ג
̂״ל  בגרכשה ישמעאלים עם מלחמה עשו אשתו ואיזבילה )קע״ב (ל]

^בשו צוו ויתפסוה הודיס1ב  יצאו קטן זמן שבמשך מלכותו שבכל ̂ן
 ותושבי וציצליאה גרנגיה ארגוון קטלוניאה קסעיל^מיי?! מארצותס
 גדולה אבן על ככתוב משיחם ^וית\ת1נמצא לא כי אמרו טולעילה

 שבעולעילה שיהודים והעיד קדמ^..חאד הגמון שכתב העיר .ברחוב
 שוס להם שוה ולא במיתתי נמצאו ולא שני בית גבנין משם יצאו לא

 אלף משלשים יותר מונס8והיה'ש^ן אלף ת״ר משם ויצאו התנצלות
 הלך והכל הישועה אברבנאלגס״מ!|יכי שמעיד נחו אלפיםדוקטי

 קצתם מצאו באשר באוציות הלכו מיתה עבור לחצוהס ולרוב לטמיון
ק^ ותוגרמה יוון וארצות ואסיאה לאכריקי ת  • התוכחה כל עליהם ונ

 מהרוח מושלך היה ■ק' מספר רבו כי להם שאירע מחה א׳ ואגיד
 אכלו לא ג״י כי ברעב עטוף מופלג זקן אביו לו היה הים מאיי בא׳

 ועריה ערום שנשאה ושמלה לחם היה לא כי הבן רחמי ויכחרו
 לאופה הנער וימכור לו הקרוב העיר אל וילך יחידו הקטן בנו ויקח
 נופל וימצאהו עסהלחס אלא^ו בשובו ויהי הזקן נפש להשיב בלחם

 רצה ולא בכו לקחת סלחס עס האופה אל ויש; בגדיו ויקרע חת
 מושיע היה ולא בכו על גדו^: צעקה היהודי ויצעק הנער לו להחזיר

 מאד יפה ובתו וזקנה זקן כ^ן אתר מעשה לגולה ואירע * לו
 שוח־ ויבא הלילה ובחצי בשדה עמדו מקום.ללון מהם בהעדר
ב שעה ותוך שללם כל ויבז הבחורה ויענה  הבחורה והמית השודד |

 וכאלה יהודים בין ישאר שזרעו רצונו ואין ממנו נתעברה באחרושחא
 החייט בהקדמת תמצא קצתם ארעולברהג^ות ורבבות לאלפים רבים
 לאברבנאל מלכים ס׳ ובהקדמה יהודה ובשבט אלקות מערכת בפי׳
 והיהודים נפשות אלף כחוש׳ היו ללנהלפורעגאל שפנו חלק כי ודע
 המלכות זה קטן ט שם להככס יניחום שלא המלך מן להשתדל רצו

 אבה אבי יחייא בן יוסף דון השר וכשחוע האלה העניים סך להכיל
 הישועה דלתי ננעול איך ע׳׳ז גדולה צעקה צעק א״א הגאון של

 המלך עס להתפשר הגולים והוכרחו לקילו שמען ולא כו׳ לעניים
 מועטים יחים ואחר ש3כ לכל דוקטו ׳3 יתן שכ״א במלכותו שיניחם
ט פרע̂ו אס המלך וחקר ללכת מהם רטס בחרו יוגפה לסיבת  כ

 שנים מג' בדהס את לפרעון ויקה פרעו שלא רביס וימצא פשרתם
 לו שוה ולא ההיא האי להתישב רצונו שהיה א׳ לאי ויוליכם י׳ עד
 קבלו לא ט ראהזקרס וכאשר כו׳ וברעב הנחשים מן מתו רובם כי

 לאיטליא הלך ישראל חין עס רע המלך פני ראה וגס חבירו־עצתו
 כי היה כן חשב וכאשר יחייא לבני ד״ה בה׳ כתב כאשר בניו עס
 כל מועט זמן שבמשך בחיל קרא כרוזא מנואל מן כורטגאל מלך

 המלד וכשראה ללכת בחרו והיהודים להם שילכו וא״ל יהודים'ימירו
 ואם היהודים בין היה והחכמות העושר שרוב וידע לילך שרצונס

 וא״ל ב״ב לכל לקרא שלק דגים בה שאין כמצולה מלכותו ישאר ילכו
 הכניסם טובים בדברים עדני לדרך וצדה אניות להם ליתן רצונו כי
 וכראותו שימירו טובים בדברים להם לדרוש והתחיל הגדול חצרו3

 מיס וחרק תכלהו לבית ויביאם הבחורים כל לקח להמיר רצונם שאץ
 ללמד הנוצרים בבתי ויחלקם כרצונו מהם כ״א שם דשם עליהם

 שיקץ בבורות עצמם הטילו ורבים לזקנים עשה וכן תודתם להם
 פורטגאל ומגלות ט׳ לזה זה ויהרגו משינו׳ במיתות וימותו ומערות
 לאפיל-יור כדיו רומא וקהל לאיטליא באו ומהם האיז כנפו' לד' נתפזרו

 אפיפיור ויכעס בארצי ספרמיס ליהודים יטח לא למען דוקטו אלף
 ויכנסו מארצו יצאו שהם וגזר אחיכם על אכזרים אתם איך גאמרו

 ותוך נ<׳ הגזרה לבטל רב ממון להוציא והוצרכו תקתיהס ספרדיים
3Z יתי• . לב
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הדורות עדר■
̂ו כעשה מועטים 'מיס  עיי׳ ופרווינצה ומארה ארמון במלכות גרו
 המצע קצר כי והלאה נ״א מגזרה יהודה ובשבע • וקי״ו דקע״ו ש״ק

 יצחק רבי היה הנ״ל אלף ש׳ ובתוך * והצרות הגזרות כל להעתיק
 השנה וקימן רס״ע) (ע״ל מש״ש מלכים ׳p התלת עיי׳ אברבנאל

 בן שמעון ר׳ * שוממה בכי רבי״ס סי׳ נתן וצ״ד ♦ ישראל מזר״ה
 ה״א • קנ״א ע״ל מהגולים היה גדול הכם דוראן שמעון ר׳ של גנו

 איש ג״א ומתו בתים ת״ת ונפלו בקוהטנעינו גדול רעש היה רנ״ב
 הגדול ים חוף געוסקנה אשר שי״ד ע״ל דפיסא יחיאל ר׳ ’ ח״ב צ״ד

 לאיעליאה רבים יהודם משם בורחים רנ״ב שכת ספרד גלות גהיות
 ומכלכלם ועשירי׳ עניים כולם מקבל זה זקן היה לתוגרמה לעבור
 רב סך בזה ובזבז המצטרך כל והזנות הספקות עם אותם ןמלוה
 כבוד עושר ובראותם גדולים חכמים מהגולה זקנים ד׳ לביתו ויבאו

 ממנו שאלו הזה הגלות לכל שעשה והנדיבה החסידה ונפש תפארתו
 שיצא בה׳ בטח לו ויאמרו הבנים חכמות והשיב מהבורא בקשתו' מה

 שעש• לסימן אברהם ותקראו מאד שיתחכם מחלציך גן זו שנה תוך
 אברהי ר׳ יצחק,הגאון ר׳ החכם מבנו ויצא אברהם זרע עם יזסד

 בם והניח ימיו בחצי וימת המושפלות בכל בגוברין גבר רפיסו
^ שלום אברהם ר׳ • סה״ב ש״ק חבורים וחבר וכבוד ועושר  י3(
 ש״לן־ס״ג רנ״ב מת של״ה ד׳ו שלום נוה חבר בקטלוניאה )יצחק

 (ר^^ק^^ימשהגר׳חאיר ספרד ממצאי ערמאה בן יצחק ר׳ • ג׳
ז מופלג חכם היה )ש״י ערמאה גן ^  עקדת ׳p קבר חכמות ובכל ב

ד״ו משליס קשית חזות וס׳ יצחק ^ קי  פי״ אבשלום יד • שי״ב ו
 ושאר שכ״א עליו ופיר׳ מגילות % ורש״י וחומש • משלי על

 חיוצאי דארגינטי מקובל המכונה שרגא ן׳ יוסף ר׳ הרב • חבורים
 רבים מעשים ממנו ושמעתי מעשים בקבלה מופלג ספרד

 א״ חביב אבן שלמה בן יעקב רבי : דס׳^ע׳׳ב ש״ק : וחסידות
 רבי • שס ש׳׳ק השלימו בנו לוי ור׳ נקב14עי חבר ספרד מגילי
) (ע״ל אבוהב יצחק ג  צרצה שמואל רבי : רנ״ג ה״א נפטר ^
 יופי ומכלל ראב״ע על פי׳ קייס חקור סיכ^^גר אבן המכונה (ש״צ

 לזמן סביב * חיים מקור בס״ס הקודש|הביאו עהרת וס׳ פשעים
 קנפטון יצקק מ׳ שהרב שמעתי רע״ב קל|ד יוחסין (כתב : זה

̂יש זה לשריפת סיבה היה  הרבנים שנתקבצו בהיות א׳ שפעם ^
 סרסא זזה הכתובות כמנהג לב״ע ואחרו נתיבה לקריאת

 העולם קדמות אל רמז ג״כ וכך יכך וכן ואחר זקנו על ידו נתן
 הסנה יבער לא מדוע ואחר עמדו על הרב וקס זקנו שערות גאו<;זי

 העולם בקדמות שהודה על לשריפה ודנו^ותו בערכאות והוליכוהו
 רבי כי נתבו ויוחסין א׳ דס״ב וצ״^ןא-ש"ת על׳ל ג״כ כדיניהם

^1ה״ה נפטר קנפעון יצחק  וסרסא א״ דקע׳׳ו וע״ש )-לעי״ש ^
י ה״א צ״.ד לדעת היה זה ׳ ^  יצחק ר׳ בקי שנשרף אפשר יך6 ר

 על שנשרף יוחסין ס״ סרק^^ומר שמואל ר׳ ב׳ ס״ב ועש״ק הנ״ל
 א׳ איש רנ׳׳ד ה^א • שקיד^^״ תצא היכין ידעתי לא ענ׳׳ל ק״ה

 מלך למלךורדיננד־וס גדיל^מר פליסוףוהכס קילומבא שחו גגינובא
 ממערב אוקיינוס גיס הנושבים יותTהתמ הרוחות שמחמת נאפולס
 הוצאתו על המלך בשלקו יבשת עוד שם שימצא חזה יתחייב למזרח
 ®נ-ועיי״צ״דה״ארצ׳׳ג צ״ד כאבאחונדא הנקרא חדש עילם וימצא

 הימה וירד רקיס אנשים אליו התקבץ חיל גבור איש אימריקי ז״ל
 מרקק כ״כ אותם נשא עזה ורות וסוער הולך היה והים שלל לשלל

 ימים לאחר הצפוני קוטב כוכב מהם נסתר שהיה עד העולם מהישוב
 זה היום עד אמריקי ל׳ש אותו וקרא חדש העילס את מצאו לביס
 אלף וי״א לנוצרים תק״ך אלף וי״א לנוצרים תקל״ג אלף רצ״ג שנת
 שלת האלה הדברים אחר * קילומבא א׳ איש ע׳׳י לנוצרים הצ׳׳ד
ס אל גדולות ספינות אקראלוס קיסר  שס ולכד הנזכרת אמריקא א
 עד החדשה ספרד כי' נוגא ה^שפניא לו וקרא ההיא מארץ גדול תלק
 צרפת לה וקרא ממנה גדול חלק הוא גס לנד צרפת ומלך הזה היום

 שהם גרופיא קוסעי חכמי לדברי הזה החדש שהעילס ודע החדשה
^ גלול יותר הוא המחקר חכמי  שבזמנינו הנוצרים מלכי ארצות ח
 כפות תחת נוקה הוא זאת מדינה מקום ולדבריהם איבדבי חלק חנל

 ששלת אופיר ארץ הוא החדש שהעילס פי״אנתב ח״ע ובס׳ רגלינו
 וד״ה ס״ט חלכים־א׳ כמבואר שנים ל״ג א״ ספינותיו שהחעה שם
 ווינציאם בעיר נצטוו רנ״ו ה״א שנת •* ע״ש בראיות והפליג ג״ה

 • פרכוס דומה-לצבע געל בלא צהוב כובע ראשם על ישאו שיהודים
 ׳ רנ׳׳ו ג״י ראיהס ״ יכירום ראיהס כל השנה הי׳ נתן ובתשני
fv ע״ל כרכום ומסכר לשון ינירוס v : שנת פורטגאל גלות 

 דפוס בהקדמתו יצחק תולדות כ״כ סכרד גלות אחר שנים ו׳ רנ״ת
̂אי■ שגס קארו ינחק ר׳ שחבר ראשון הקכס : ודPPיייי

^5מ צקין אברהס ר׳ החנם גן צהק בן יצחק ר׳ עיירא דילא לונ

^ הדורות סדר

 7ש״< כתג ״ סע״א דמ״ז יוחסין עצמם את הרגו נז״ר שנת ובניו
 טעדלן ר׳ ״ באשכנז הזה מ־ור גדולים חכמים היו אלה כל ב״ דס״ב
 נתן רבי ♦ בקרקה נתריאל רבי : אידנבירק יהודה ר״ : הזקן

‘: בצרפת היו ואלו • ספדה שמואל ר׳ :בפראג פנחס ר״ * מאיגר
פי׳ בישוכא דא וקמחא טליאנה מחזור פי' שעשה טריווש יוחנן ר״
״ ב׳ ם״ה ם״ק רש״י מגזע שהיה קבלה לו ויש * מאשכנז מחזור על
 בר׳ יעקב ר׳ * טריווש יוסף בר״ יחיאל ר׳ ־ סטרבורק יוסף ר׳

 (ע״ל ר׳רפאל • ממהבורק מנחם ר׳ • ר״יעקגהלוי * מרדכי
 תשב״׳ן ר״ * ממיסטרא חכם הנק׳ יוסף בר' שמואל ר׳ ־ רמ״ה)

 אליה ר״ • ירושלמי אברהם ר״ * קוקטנטינא חכמי • מגורבערק
 ר״ תורה נהר ס״ ישיכיס ובשפתי • קומיטינו מרדכי ר׳ * אלפלג
«;יו משה אי גומטינו מרדכי ר״ כי״ 7־£גי8נ

 ר׳משהקפס^- • םאואf ״סכ״יאולי3י?לןתההגייון(רא6̂י׳על«)
 שונצינו ממשפחת אנשים צמחו הזה בדור שם ש׳יק וכתב

 המכולל ובהקדמה קודש ספרי שהדפיסו שכיס וכמה כמה התמידו אשר
 משה ר״ בן גרשץאיששוכצינו אני גקלסטכטינו שהדפיסו בדפוס אומר ^

 לה״ר ה׳ דור והוא משה רבי בן שמואל בן נתן ישראל ר׳ המופלג הקנס בן
 דוד ר״ הרב שס ש״ק וכתב •* טיך בתוספות הנזכר מספירה משה

 נשיאתו נהג פ״הושס שהיהבקסטילי״ה״א ן׳יקייא גדלי׳ דון השר בן
 המעטיר׳ עס גלה ימיו ובסוף למשפחתינו ו׳ דור והוא אביו מות אחר

 ואשתו ה״ר שנת ויצנצו ס״ מגזרת ברחו כי לישבונה לעיר הורתו
 ההכנסות כל לישבונה מלכת באמצעות השיגה ושכלה טעמה בטוב
 ומאמר דינים חבור בפרט חבורים חבר הזה וגאון * לזקניהס שהיו

 לא שנה ע׳״ה בן וימות י״ד בריש מזכירו קארו והרב טרפות דיני על
 זמירות נעים יקודה דון היה הראשון בניס ׳3 והניח עיניו כהתה
 ר״לכאס ניבי ותתס'בתשובותיו חבורי׳ וחבר ודעת חכמה רוח ומלא

 . בניס ויולד * במחזור בט״ב הקינה חבר ן׳יחייאוהוא יהודה
 היון דוד דון * בכיס ב׳ לו ויהי לפורטגאל אביו עס הלך שלמה ודון

 להס יקרה ולא וקרקעות בתים יקנו שבניו רצת ולא ועשיר חנם
 בלישבונת רכ״ת שנת ימים ושבע זקן ונפטר הגזרה בזמן כאבותיו

 ובסיף ורפיאה בתורה מאד התחכם גדליה דון הרב והס בניס ד׳ והניח
 דרשות ס׳ חבוריס וחבר תורה הרביץ ■ושם קוסטנטינא הלך ימיו
 הקראיס ובקשו )ד״ו חכמות גז׳ מדבר ( עיכיס שבעה נק׳ וא״ ל׳ו

ע1ע0ען1 ^ ש ^ן והפלוג הגמרא חכמי בדעת יבס_ולהביאס6י ע  ל
צ ^ שר2נ11^ ץ^! ט^  רותו נדבה ימיו ובסוף הקפימו §31ג

 בדרךונקןך נכער בצ״ג כי מילתא נסתייע ולא הצבי ארץ אל ללכת
 וישימהו המלך אותו בליסבוכה.ויאהב השני יוסף דון השר * בצפת

 יואן דן במקומו ויקס המלך אלפונסו דון מת ימים אתר ליועץ לו
 ויקראהו היום ויהי מהיועציס במקומו ויניחהו הוא גס אהבהו אשר

 ולכל אליך להטיג בחרתי אותך אהבתי מרוב הנה לו ויאמר המלך
 שתמיר אני רוצה לכן הגיהנס חן נפשיכס בהציל וזה אתך ישראל

 כי כמותך יעשו שבמלכותי ישראל שכל וידעתי ביתך גני וכל אתה
 גניו לג״ ויקרא * כו׳ יעשה כן לא ויען ־ עליהם וגדול שר אתה

 והניח רצ׳׳ז היון י׳׳ד שנפטר שלחת דון והחכם זקני דוד דון הגאון
 • מצוה נר חיים דרך חבר יחייא ן׳ דוד דן בן יוסף דין בסלניק בן *

 ג״עוגיהנס מענין אור הורה * רצ״ה ד״ב וכתוגיס מגילות ה״ ט״
 והלך ודקדוק בשיריס חכם מאיר דון הנבון וה״ג * ת רצ ל״ב

 ולעת מעות בידו הבא הזקן יוסף דון ויקה ר"צ שנת ומת לאוילוכה
 אץ3 ואל׳כ הכאוןא״א נולד לפרוינצהושס ובאו בהכינה מנסו ערב

 שנת שנה ע' גן וימות יפות גפנים אותו קבל דשם והדוכס כירדת
 קבורים והנס אביהם להם צוה כאשר לצפת עצמותיו בניו ושלחו רכ״ה
: עכ״ל יחייא בני של בד״ה באריכות ע'י׳ בארי בן הושע קבר אצל

 ישראל תפוצות ובכל * ר״ס שנתה״א משיח על מבשר היה לעמלן ר׳
 ורבים וגדול והולך נשמע הקול היה הגויס בין גס לדבריו האמינו
^ח האמינו ריו  תנורהממחד ונתץ הרס גאנז זעליקת! זקיט לדג

Lפp_מצות יאפה הבאה שלשנה הגמורה טחהד3חםת^ה חלאכות 
 אב״ד טריווש אלי'עזר מ״ה הזקן חורי חפי ושמעתי הקדושה בארץ
 אות ושנתן הוא רק דגר לא כי שאמר שכ״ג) פראנקוו׳(ע׳׳ל ד״ק

 דח״ה ש״ק וכתב צ״ד עכ״ל גרס.ועכנוהו ס?עא ואמר.אולי_. ^זופת
 שעשה אשנסי לימלן ר׳ ושמו איסטריא״ בגליל קם ר״ס ה״א א סע

 כחם בכל היעה מדרכו איש וישובו שיצומו אומר והיה נביא עצנ׳וו
 וישובו לדבריו האמיני איטליאה גלילות וכל לבא ישועה קרובה כי

 משיה בא ולא האיש וימות כלי דגר נינוה תשובות כמעט חכם בכל
 המירו אז משית נא שלא הפתאים בראות כי גדולות המרות וגלגל

 א׳ דק״ט ש״ק כתג ( : התשובה שנת נקרא ההיא השנה ועדיין
טאורוס בעיר שולימאן׳בהיותו שולטאן רופא המון משה רבי העיד

עס
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 תושגי הרנה ראה ר״ס ה״א נשכת למלחמה פרס נגלילות עסהמלך
 להס ושאל השמשית טן ו׳ טוס הקניות סוגריס שהיו ההס עיירות

 לסגור טדהס אטתיהס שמנהג רק ידעו לא כי והשינו מה על
 האנוסים גזרת נזתן כי אלא זה אין אמר אז השנת יוס נכל ההטות ^

 שמואל רני ( : נקרנס ההיה משה תורת אמונת כי זה נהגו ההס
 נר׳ אגרהס רני : סנ״נ ש״ק רס״א ה״א שנת נהדווה צרפתי זנדה ,׳

 איצעגנינות נהכחת גדול הנס היה ספרד מיוצאי ( זנורא זקוע שמואל
 ידרשו העמיס כל ואליו נסרגוסה שלהס נקעדרה החכמה נזאת ולמד
 יוחסין ס׳ חנר והוא אחיתופל כעצת הככטס ראות כפי עצתו ויהי

 רס״נ(ר׳ לשנת סנינ ספרו שחנר נראה צ״ד וכתנ דס״גע״ג) ש״ק .
ס׳ קנר : )ל דמ״ז ש׳׳ק קטרון משרי ס' חנר גיסו הלוי אנרהס

ץאןגגוק תכונה ארבעים נן  וג״ע הנשמה עניו לנפש (כ״י̂-
היה ( : תכונה קכות }־שס״ז ד-׳ו וגיהנס

הזרעיס^^ועז#ור^ כל ונשחתו ואשמים ירידת נלתי חמימות נקץ
 ת״כ צ״ד גדול דנר חזה ונמשך רטס חזריס מתו ההיא ונשנה

 שסיכות למלך ואמרו האנוסים שונאים היו לינונה אנשי רס״ו ה״א
 התורה שומרים לא שהאנוסים ולפי• נמלכותו הנאים הרעות גל

 משיחנו לנקום נואו ואמרו נעיר ויצעקו צלם וטדס אתים ל ויקומו
 מהחלונל חשלינין שהיו עד גמל נאכזריות אנוסים מד״א יותר ויהרגו

 נשאר היה לא המלך עליהם שחמל ואלמלא הרמהיס על גשיסהרות
 יצחק דון : א׳ דקי״ו ש״ק ההוא במלכות ישראל וזרע אנוס שוס

 קען נחנור (וראיתי רלג) ה״א ע״ל הכרד מיוצאי א׳ אנרננאל
 הנהן שאול רני אל פלוסופיא מענייני שאלות י״נ שהשינ יזדנוס

 ראשונים ונניאיס התורה על אנרננאל ספרים י״ג ועשה אשכנזי)
 מעייט נביאים להקת משיחו ישועות עולם ימות פסח זבח ואחרונים

 אבות נחלת ישועה משמיע המשנה מרכבת אלהיס מפעלות הישועה
 החבורים וכל חדשים שמיס אמנה ראש עולמים צדק זקנים עטרת
 טרוד הייתי זה קודם כי מולדתי חארץ שיצאתי אחר עשיתי האלה

 וכליתי סכר ידעתי ולא לעי'ן הגאי לי היה ולא המלכים בחצרות
 ההוא עושר אנד וכן וכבוד עושר לעשות ננהלה ושנותי ימי גהנל
 דרשתי אז המתון והסרתי בארץ ונד <ע היותי ואחרי רע בענין

 קונטרס לו וראיתי קתני מתסרא-והכי הסורי אמרתי ואז סכרה׳
 לו ויהיה * ט רס נפדאווי ונקבר ונפער היסודות צורת על לדרש

 ונו היהודי דליאון דיאלנגי הנקרא ס׳ וחכר נכלא ופלשוס ח,ס בן
 יהודה ר׳ היו (בימיו : ב' ס״ד ש׳׳ק * התפלספותו גיולת נראה
 ל (ע אלוהות מערכת על פי׳ ועשה כקבלה מופלג ספרד מייצאי פיוט
 והרב : דקמק כפל ובעלי ב׳ ס״ג שי׳ק ־ יהודה מנחת וקראו א׳)
 מאיר ברבי אברהם ורבי * המור צרור ס׳ חבר סיע אנרהס רבי

 גדול פולסוף והיה רפ״ג ד״ו, דקדוק על אברהם מקנה ס׳ חבר דבלמש
 ובהיותו דפדווה בסטודיאה נוצרים לתלמידי׳ בפומי בקטדרה קורא

ר' והרב ; שס ש״ק מטתו אתרי נוצרים תלמידיו כל הלכו שם
 לשון ספר חבר גדול חכם יתייא ן׳ ר(י רבי בהרב שלחה דון בן דוד

 בנו יעקב ורבי■ השלימו ולא לדוד תהלה וס״ הקודש ישקל לחודים
 המלך ומרופאי בקוסטנטינו גמל היה תם רטנו המכונה השלימו

 שופטיהם באו כי עד ישמעאל ובתורת בתורה הנס והיה קלטןסילמין
 זקן וימת המלך ארוחת ולבניו לו ויהי עמו דיניהם בנסקי להתייעץ

ר׳ החלס הגדול המושפלות בכל תנתיס בניס ב׳ והניח ימים ושבע
 נשיאות שנהג וה״במוהררגדליא * והחצר המלך משכה רופא יוסף

 ש״ק׳ידס״ה • בק״ןפורטוגיזש ובקסענטינה לישבונה בסלניקבה״ק
׳עטריפולא (ה״א ׳: א'  כלכזזה לאלהיס גתלה עיר באפריקי ̂ר

 ראשון דפוס רע״א ה״א •* שממה העיר ותשאר שבי הלכו והיהודים
 (ה״ארע^ג : ע״לר׳ : בוינציאת טתטרגא דניאל ע״י קודש ספרי

 והתחיל זכרונות בספרי ולא,נמצא שמע לא כמוהו ק״ירות היי
 במקומות רק ללחם לטחון יכלו שלא המיס ויבשו בחשוון לירד ה:!ל;

 בעגלות עברו פסחס שביום עד החורף זמן כל הקרח ונמשך מעסיס
רבד״ עס הצינה מחמת ומתו ועלב ריטס בנהר הגליד על עעונות
: ח״ב צ״ד פסח של ז׳ הגליד על הלנו פראג בעיר שגס ואמרו
 תי : רמ״ה (ע׳׳ללא רע״ו ה״א ררושליס הלוי ־אברהם (רכי
 הבחור ס׳ קבר המדקדק התשבי אשכנזי אשר בר' הלוי כחור אליהו
 ובמהתדורתו רצ״ק מבר המסורות וחשורות שנה מ׳ בן רע׳׳ז ברומי

 והגהות טעס טוב ״ הרכבה וס׳ • נבא וס׳ ש״ז שנת ע׳ 13 היה
 המינים פרק אליהו פרקי מתורגמן ס׳ • מכליל ס׳ ועל מהלך ס׳ על
 בל״א חומש והעתק שרשים לס׳ הגהות דברים שמות המשורות פי׳

 מי ש' ה״א ע׳׳ל רפ״א ה״א תורה הרביץ טראני משה רני הרב * תשבי
)  ה״א בשלניק נשיא ספרד חיוצאי טאיצטק יוסף רבי ̂/

שאריי! שו״ת עס שלו(נדפס ■שי׳ס שיש ושמעתי '3 ג P ש׳ק ג רפ

חלר ש״ס) ד״ו יהודה  • חגילות פי׳דניאלוה׳ סתרים לחס ע׳׳לרצ̂׳
 ועמד ספרד מיוצאי ווירגא גן (רטחאיר : קהלת על ופורתיוסף

ס׳ג ש״ק לסטי׳ והרגוהו באוטליא בא ואח״כ בתוגרמא רביס ימים
■: שם זה בדור צדק שערי מקבר רית ן׳ אברהם ברבי יוסף (ר׳ : ׳3

 (ר׳יי : זאב בניתן בת׳ א׳ גאון חתם כן אכסילדראי טנחט (רבי
 דקדוק על פועלים רב חבר זרקת יוסף רט ( : סד׳׳א ש״ק בווינציאה

 שס ותקופות וחולדות תכונת על ס׳ חבר פינצי מרדכי (שם(רבי
 זרעם ועל עליהם וקבלו רפ״ד אדר כ״ז ירושלים ליושבי והצלה (נס
 א״ ס״ד ח״ב(ועש״ק וצ״ד א' ינ״ד יהודה שבע ושמחה משתה ליום
 אמיתית קבלה יש אבוהב הרב של חתכו ציראלייו שמואל רט הרב

 לתורבן(אינו תנ״ג אלף מצרים את סלימאן סלטאן החלו כשתפש
 ההוא במלכות חשכת להיות מסריסיו א׳ צוה רפ״ד) ה״א לצ״ד מכוון
 גדול סך לו 1יטא יחים ת׳ שבזמן ליהודים ויצו במלך המשנה ויחרד

 התחילו והיהודים והרג חרב בקנס וזה להם אפשר בלתי שהיה ממעות ,
 שצה חי״ב נעריס ש׳ כמו אתו והביא הגאון זה ויקס ותפילה נצום

 הגדו בבה״ה רם בקול ולהתפלל לצום עמהס עצמו ויסגר |מטת
 שיצל טרס לקולו'כי ה׳ ויעתר המנתה עד תפילתו והמשיך שגףצריס

̂ן  ■ל׳כ שהפליג וי״א אדר ך׳'ז היה חה המשנה שנהרג לו הוגד ■מ
 נתור סגי מםס יצא שלכן מעלה כלפי דברים שהטיח וכמעט תפי<|ה3

ילה הזה וממעשה•  הכהן יוסף ר׳ ד״ה ועיי' א׳ ס״ד ש״ק נעשם^̂ן
 ובמדינת ונוראים גדולים השמים ותותןבאההיא^ (בשנה : ה דקם

 לאלפים למיניהם העורבים עופות אחרים ומקומות וראנקין
 והמיתו היום בעצם השמים ז^אויר3 והלתמוזה מתטת לב׳ ורבבות

תויז היין זה ונל ״סצר תיסאץ מה זה ק מל  :מוצרי׳ הנוצרי׳ ^
ה  כחוהצמסו לדגים היתהמ&»»^דלי רמ״ה א לד ע ט ארה (
 מגרטנ^א המון ־(ר^^ידיה ־ • הגולה עס עזרא וכשעלה י לא
 תודש ותקרא הצני כ»^ן והשליס איטליא מולדתו נאיז המשניות י5

תו : ׳3 ס״י- ש״ת ר׳'צ יי׳א ש״ שם ומת ר (|ו  יהוש,ע נעתק '
 • שס (המורות חיראגרת מקויאנקיאיצו היים יהו א רני : י גא
 ה!ה הוא משעיס שאלקשממייצא יעקנ יני • יי״ ת ״

 ההילותים כלכול ■אריכותו הידודו שינון רונ3 המציא אשר הראשון
 דרמ שאץ אן־ להדד%למידיס אלו• נמדיצת ר״י נו נוהגץ אשר

^דוראי ולגמלי^לס 3ל ישרי הנחי אצלכל מקונליס  מנתם תו
 ראג5 נא׳ת מרגליות ^ייזץ רני עס ואלין• י ר היה הימנו טהה

 מש^הג'״ ו^משוגהא׳נשמו ע׳לשי״ז רץ לשנת נכטרשנינ
צי (דני עגונה מכראגתעניץ ליב נ מי ^  תנלתי נכדווה ר״י א

 אן״ י'נ תשר א׳ שומר^חיהודי היה מלוט׳שיהת־י מעשה שהיה
 וינאהתע? נו התל פקדומ׳%כקד הכקדוןלקתת נעל ונשנא זהג
 רנניסאר^-ים אל הלך וכן־תלק^תנגד טענותיו חינזוסדר ^ אל

 נגדהנכהדעד וקצתס מכקיד נאטליאקצימז־נגד הכשקיס והתחילו
 ג4 נגד הנ״ל יעקנ רני 3הר ויכתונ כולק למלכות הדנר שיגיע
 יותר עס זה נגד זה מרירית שנץשט-הצגעדנפנו עד ייינז

צי״” ליל ° ”י  אצל ונתאמת לזה זא הרמו הנשמע לכי ט עד ׳
 • א׳ דש״ק ש׳ת • א' נמס שניהם הר\א נשנה שתתי א טל א ל״‘

 חיום הימה לא כמוה אשר נרומי טונר נהר מי גנרי צ ר א (ה
 נתים ות׳ רנה ונהמה איש אלכיס ג׳ המיס משטף יימומו הושדה

 לא ישראל ומנני מאד רומי ותדל ר5מש אין רנ וממון ישמרה■ נכלי
השם קמש שלתה רני : אזמ^׳ייד״הרני^יוסףכהןדר״א מתול
אר  (״איצ״אייומאומלרכורטגאל^? = ^^»■יצ״דrה

 ברחו״ז׳̂א שכה נ' ובחשך ממונם ואבדת גופם בשריפת האטסי על
 גדולוריר^ רעש היה ההיא (בשנה : גכ״ע ונמפזרו אלף מל׳ יותר
 וננייטם גמלים מגדלים ונל כורטגאל נחמנת לאנמיה הגדולה נעיר

 נתמ^ש ולא רנ עם נרעש וימות גתים ק הגטהיסמלועסאלףת
™ להיינןנא ה״ארצ״דאלףתש׳ו ־ ת׳ימיםצ׳דא^!ר ז ר א  מ

 הילמינטי אכיכיור עם זדנר לרומה הראונצי דוד יהודי-שמוימי
 תצר והיה ישראל מלך צנא שר היא צי אומר והיה נעוטי תן וימצא

 והוליד כורטגאל למלך ודנר שטס מה' נן כמו צנושי שתור הקומה
 ייאמר קודשיוערט נלשץ אלא לדנר יומג הינז לא מליציטני אתו

 היה גוזן ונהר וחבר לחלה מעבר העומדים ישרחל מלכי איך ■למלך
 שונאיהם נגד עמס להיות נפשו את יש אס לו לאמור אותו שוליףן

 המלך ויאמר אותם לכנוס ידם לאל שיש המגגחיס אלים להה■ ולתת
 ה' העיר שם ובהיותו רבים ימים שס עמד זה דוד ורצי יעשה שכן
 והלה לפניי ראשונה והיושבים המלך מסיפרי היה אשר א׳ צחור רוח

 ההו׳א מהחלטת ויצאו דוד רבי אל וידבר בתשובה והרהר ישראל מזרע
 מתירת משולל ערל שנולד ואפילו' מלכו שלחה שחו והשיס ונתגייר

איסליאה גלילות בכל ברבים דורש היה יהומס הגיעטן כאשר משה
ותוגרמה
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ם ^מוגרמה ד  מסהר ושכע״ה שבכתב תורה על נוראים מ
 בכל הפליג איך נודע ולא כמוהו נשמע לא ומתמיהיס יפיס ופשעי׳

 אומר והיה הפריס והבר rמג מלאך לו שהיה אומר נהיה חכמה כך
 היה דוד רבי וזה ושוע הסיד מאד יפ״ת והיה משיח משלוחי היותו

 להאמינו א'ראוי איש שמעתי ואני רצופיס לילות נ' ימיס ו' מתענה
 א׳ הוא היה ברומה בהמתו בשבועה שהעיד לבלכיש יהודה רבי גקרא

 וזה • הפלא לראות כדי הזמן זה כל יאכל שלא האיש זה משומרו
 דבריו נודעו ולא קרלו הקיסר אל לדבר למנעווה הלך שלמה דבי

 רסן עס עשו וכן שישרפהו ויצו עליו חימה נתמלא שהקיסר ;ולתי
 רביס יהודי״ יש ועדיין ויברח השבעה איזה יאמר שמא פחדו כי בפיו

 לארוסתו לקדש שבת בכל הולך שהוא חי שהוא באמרס אחריו שעועיס
 אבל פ' ואמר מיתתו התנבא הוא כי וי׳׳א הבל של וע׳״א שבצפת
 על רומז א״ מלת מתחילין תיבות ה׳ אחינו על וגו׳ אנחנו אשמיס

f ה״א שבשנת ר״ז עולה אחינו ע״ל אלפיסאנחל׳ו ה׳  דינו כגזר 1
 שנד% אפילו להמיר רצה שלא ה׳ שקידש והאמת משונה במיתה למות

 דמ״יןל ש״ק מת ושס לספרד דוד רבי את הולך והקיסר ההייס לו
 המפואר,&ז' ס׳ הנקרא הדרשות ס״ חבר הנ״ל מלכו שלמה (רבי

% מבקשים היו דוד ורבי שלמה רבי צ׳׳ד וכתב ר^ה) ית1<  לב לה
 ר!'שלמה נידון זה ובשביל ישראל לאמונת קרלוס וקיסר צרפת מלך
 עולס אורחת כסרמי?»נל עיי״ד״הלר״י רלג במכעווהשנת הנ״ל
י ע״ל הנמצא חדש עולס : ב״ע ^ ^  ב״מ זאב בניחן רבי ׳ : ה

 היה (חמיו ״ השליסש׳׳תשלורצ׳׳דמי^ארבהקדמתו מתתיהו
שמ״ה ש״ת 12שמו ב״מ שלמה הג״מ  שחלת על לרדב״ז וכתב א״ ^ד
ף וכתב עיגונא בעסק עליו ס עיו ^  וכתב רפ״ג) (ע^ל עייטצק ל

ב מזרקי ,להג״מאציהו ר ה מיו  כלבב״ה והג״מ קפסלי משה רבי ^!י
 אברהס והג״מ מאיר חייא והלמ בינד%כסילדראי והג״מ <וחנן
) מבלונייא כהן «י ״ ע  (ה״א : הספרד עובדיה אנרהס ומ״ה (

 וכתב טונוס כעת הנק׳ קרטיגנא מלכות .לנד1קראלו קיסר דצ״ה
ס כהן ר׳י בד״ה . ה ^ן הו  כנפות ב״ד וימכרס שבי הלכו ומהס הוכו הי

ה עזריאל ר׳ * הארז ג  האת רצ״ו ה״א ״ רלו נלומברדיאה ^
 ורבים משמים מושלכות והאבנים אצלךנאפולס בפיצולי פיה גצתס
ש ותאכלס לראות יסורו ה נסו והנשאדססרה ^ * דר״ן כהן לי ל

 על פי״ ועשה התשובה חבר ירושלים איש חביב ן״ יעקב במ׳ לוי ג׳
 רב ני יעקב ורבי צרפת חכמי ובין גדולה^ביט ומחלוקו' מיימנות

 בדורו* רב ני ר״י שעשה הסמיכה על הסמס לא כי הסמיכה ב^!ין
 גלותא ריש רב ני יעקב ור׳ ♦ גדול בארוכות בתשובתו עיי* הללו

®. וגלה הצבי ^את  והמחלוקות לצפת ומשם למצרים ומשם מה
א שנת הוה הלל ל ל ג ^ו  ״ דינים בהרבה מחלוקות היה ימוהס ר
ס שושנים לקועי זבה׳ ̂י הב^ע^^י  נרב מר״י ושלת רנ בי מר

 * ■קאסטרא חשה ר׳ הרב היה דומ3 ׳ וכתובות קדושין זתדושים
 יעקב באון (קבר ♦ בר'יצחק.כמבואר'^זשובתו אלשקר משה זרבי
 לר׳ האמונות ם״ על והשגות • ק״ז הי״ ה״ק בתשובו מביא )׳נ״י

 ממנו באיטליא הגחל וקיכאוס-ההר רצ״ח א ה׳ ״ ושו״ת שי״ז ש״ט
 כדמות הרקיע באייר <ראו ההיא ובשנה ג״פ א׳ בשנה אוכלת אש יצא

 קווים בו שהיו ׳f«ונראה:ככב וקשקשים גשריוניס חלוצים אנשים
 בן השר דון.יוהף ■הרב נפטר רצ׳/ו ה״א * ח״ב לד כדם אחחיס

 שמואל דון השר * שהבר החגורים ש׳ ע״ל יחייא ן׳ דוד מ׳ החג
 יותר בעושר ש׳ ה״א שנת חרפולי יצא קלד) (ע״ל .אנתנאל

 ונימיוגתעשרהשרר״אלקנןמכאכוכמלוניאה • ממאתיסאלךציקני
p* ״ ארוקש משה ר׳ זקנים עשרה סמך הנ״ל 3ר בי ר״י * נזה
 רבי * חכם שמואל רבי י ברוקאש חייא ר׳ * קוריאל ^ראל ר'

 אלמוסנינו שמואל ר' ״ הזקן קארו יוסף ר״ * שוגציט ^הושע
 החכמים אלו וכתב : התורה על לרש״י פי׳ וחבר • סד״א ש״ק.

 (ואולי ניעון אברהם ר׳ י קרקוס אברהם ר* * בעולם מפחדים
״ צלמוסיטט אברהם ר׳ לחסרב) ש״ת שחבר בוטן די אברה׳ הואר׳

 הרב תלמיד דטרני אהרן ר׳ ♦ פניירי המכינה סגח אברהם ד*
 ן' אליעזר ר׳ ״ בפדוה ר״י ציון חמשהחת הלוי אכשיל ר׳ • כיגסי
 גנימן רבי ♦ צען אשר ר״ * בלמברקה שיאות נהג ספרדי צורי

ה כהן דוד הגת׳ מהרל^ * יוסף גר ברוך ר׳ י .ממינטציט  חיים ל
 רבי * שושן ן דוד רבי * רצ^ז) (ד״ק ש״ת הבר קירפי מעיד

 פורישה ניסין רבי של מאמו אחיו ערבי חייא ר* • כציגטין דוד
 ן״ יהודה ר' ״ כסיאה יהודה ר״ * הלאנה ן׳ יהודה ר״ * ערבי
 ליאון רבי המכונה יהודה רבי • מפירדה ליוו יהודה רבי ׳ שושן

י מינצי יהודה ר׳ * חלסטיס שנהרג ,מתודיא*  של רבו בפדאווי ל
̂״מ שו״ת הבר א״א • שי״ג לו וקליצה גיעין וסדר פדאווי מאיר והג

י לץהמעשלתיאל ׳ תלמידו עוזיג! יהודה ל * זכריה ן׳ ר'יהודה

 « והכ3א יצחק רבי תלמיד עוזיאל יוסף רבי • קרקוס יהושע ל
 יקיא^ ר׳ * בקבלה מופלג ספרד מיוצאי יחיאל ר׳ * פיסו יוסף ר'

 ף יעקב ר' * אגוהב ר״י תלמיד יעקב ר״ • גלמרקה ר״י טרביטו
 קייס 1שמוג בר״ יצחק ר׳ * אמיגו יעקב רבי * יעקב ר* * יקר

 יצקק רבי • קורקסה יצ,ךק רבי • בקבלה מופלג ספרד חיוצאי
 ; נהון יצחק ל • רונרן יצחק רבי * דמולינה יצחק רבי * הכהן
 • אשכנזי ליב רבי ־ ברומה לי ישראל רבי * ברצילין יצחק רני
 דרש חבר יעקב מ׳3 : אלבילדה משה רבי * דמודינא מרדכי ר״

 ̂ התורה כסדר כסוקי״ כי׳ תמיד עולת שס״ג ודרשות התורה על משה
 ♦ פולסוכי׳ ע"כ אמונה מענייני דרשות דעת ראשית ובפולסוכי״

 על ופי״ • שמ״ו הזמנים תהפוכות ועל איכה על כי״ דמעה שערי
 ר״י יפה משה רט * בוינציאה שאחי־״י משה רבי * בחומש רש״י

 רסי • א׳הוא משלפהןע׳׳ללא׳*אתקנ׳׳קאןלי י3לוטמ**«י״ר33
 ר׳ * נהחן ר׳ • סומבאל נחמן רבי * אבוהב לי תלמיד ן1צ1

 על פי״ נפתולי ס״ חבר * טריווש נפתלי ר׳ * ערבי פורישה קסן’
 יצקה רבי תלמיד עוזיאל טוב שס ר״ * גיעזר מ״3 ש״ו ד״ק הבקיי
 שמואל רני • פרנקו שמואל רני * סירה ן׳ שמואל ר׳ * אנוהב

 שמואל רני י המיימוני על להרחנ׳׳ס מפתחות עשה * עתיאה
 מפוזרי״ שהיו ור״י חכמים אלו מניא א״נ דס״ה ונש״ק * חכים

 אנרהס רט * רנ״ג) (ע״ל נצפת שלום אנרהס רני * בעולם
 מרוויגו אברהם ר׳ * צראלוו אברהם ר׳ ־ רנ״ה) (ע״ ירושלמי

 אליהו ר״ הרג • מנולה אלייא רבי * בפיררה לי אחיו ישראל ור׳
 • מפרנקפורט אליעזר ר׳ * במנטווה לי דמילי צמח רבי בהרג

 חבר דבוצל עובדיה חיים רבי * לאשכנזים מחזור שחבר בנימן רני
 ר׳ הרג נ׳ ע״ל בדמשק חגר חיים ר׳ * ש״ו לו חיים מיס באר ס׳

 ונפוצות שנ״ג ד״ו הכוזרי על פי׳ יהודה קול ס׳ * יוסף בר יהודה
 מביא שמ״ה לו ומיסיקא ההנאות מכל גדולים דרשות לב והודה

 יהודה ר׳ : במנטווה לי מוסקטו • השירים שיר על שפי״ בדרלט
 יצחר■ רבי ובנו דליפייאטילי יהודה רבי • באוקונה ר״י אדרוטיל

 i * בירושלים קורקס יוסף רבי • בצפת הלוי יואל רבי * ברומה
 דיון ערבי חייט יוסף רבי : בצפת פורטוגיסו סגיש יוסף רבי

 רקנטי מזרע שהוא בידו וקבלה מרקנטי פינצי יעקב רני • בדמשק
 מנטיכו יעקב ר״ * וירמינץ יעקב ר׳ * בצפת ערבי גלי יעקב ר״

 אדרוי יצחק רבי • לט״ן ללשון נגוכיס מורה והעתיק ורופא חכם
 • במצרים וחסיד ועשיר נגיד הכהן יצחק רבי ״ ודרושים קגרש״ת

 יצחר- רבי * נבלוכיא ממוציליצי יצחק רבי ־ בגינשפורג יצחק רבי
 מאעאלנוי ר׳מרדכי * ר״ישראליןבקרקה * מוקרני לוי ר׳ * צלל

 ביתאלהיס * הרבה סכרים חבר אלמשניני משה רבי ־ ליבסלניק
 ״ חלומות וענייני מוסר החיים הנהגות י העולם וטדור הארץ מצורת

 .״ S9 עוז מגדל • דרשות נח מאמן • מגילות ה״ על חשה ידי
 פרס ל׳י) התורה פי׳ משה פד ליי) אחחד מאבו הכוונות ס׳

 התורה מעלת למשה תפילה משה תורת * אבות פרקי על משה .
 ̂ כ״י שערות תיקון סופרים תיקון ותיקוני׳ המטה על ק״ש וסדר
 דור ורבי משה רבי * צובה ארס היא בחלב ערבי דיין משה רבי

 חנורצה חשה ר״ הרב • במנטווה ר״' פרווינצאל אתים יהודה ורבי
 ״ן7 דקדוק על קדמין בשם ס״ פרובינצי משה רבי * במנטווה ר״י

 ׳ במצרים ספרדי פוריקה ניסין רבי • הנ״ל אינו אס עתיT לא שנ׳׳ז
 אליה ורבי דמילי צחק רבי הרב * מחילי אליה פנחס רבי הרב
 3הר * שור קלמן רבי * ועשיר כהן קלחן רבי • במנטויה בנו
 ומיזזיקישען׳ גדול אלשקרעשיר שלמה רבי * יוםף בר״ שלום רבי

 שמויע ל * קוריא׳ ̂יזואל מי * גרומיאה שלחה רבי • בא״י
 ר׳׳י ומתלמידיו הרבה תלמידים העמיד דמדינה שמואל רבי הקאן

וס׳ )רשד״ס (צק׳ והשובות שאלות וחבר ימים והאריך בסלניק
 ישעיה ר״ ט3 • וי״ט ולשבת ג״ה עבויה הורה דרשות ל׳ שמואל בן

 פ״כ רשד״ס מנכד דבורים ד׳ על שמואל בני * שע״ו לדפוס ,הביאו
 • במנטווה ר״י נורליכגין 12שמו ר׳ הרב • במצרים סבע ז2שמו ר׳ * ש״י ־

 בדמשק והיה בתשובותיהם עמו מכלפליס והיו המביט בדור היו אלו
שנה בן אט ר\י הש"כ בשנת ב״ת ונתב • השנה ־לשכח  בימי • ע̂״

 מרניז אני השל״ה עד הרכ״ה חן שנים נ׳ זה הרפ״א שנת -קורני
 גאולת אגרת * אלהיס ובית ארבע קרית ׳P חבר * מ״ח סי׳ הורה
 ספר וקרית התשובה בהקדחו מובא דרשוה תורה מרביץ ’ עולם
 בהקכס אברהם הר׳ * סל״ג ק״ב שלם אברהם הרר : שי/ דינים

 לרחב״ס תירה משנה על משנה לחס קבר בשאלניק ביטון ד משה רט
 התלמוד וסוגיו׳ תשובות רב ולחם ת״ב ד״ל אבות פרקי ועל ד״ושס״ו

 גאליקוחבור אלישע תרר * חארייו פינצי אהרן הר׳ * ת״ך ד״א
מובא וש״ת ש״חו ושי״ה ש^ת וקהלת שמ״ג ד״ו אסתר על ?יאור

בכ״ג



r« הדורות סדר הדורות סדר
 הרוהא אלעזר הר' * וס״י סל״נ יוחאי ן׳ אלעזר הר' * כ״י זנל/

 חשקיטו ברוך הר׳ ש״נ ד״ו שו״ת ר3ה אשכנזי נצלאל רד : יזקרימוני
 יצחק הר׳ ערמה,ואחיו דוד ה״ר ; ושניס נתכמה חוכלג כירדה3

 רד ) הרמנ״ס הלכות על טעתיס פי׳ חכר רדלז ' ל״כ רי׳ס ל׳כ
 • כקכלה האותיות פי׳ דוד ומגן כ״י מצו^ טעמי זמרי אכי ליד

 המצות סדר על דוד מצות * לעניינים מקום מראה נמריס מהררי
 ,סקל״א ה״נ דשכ״ט אדר עמו היה ושו״ת (כ״י) וקכלה פשט ע״ה

 הר׳ : קרישק הכהן דוד דון • כארטן דוד הר׳ • ופ״ח דסע״ג
 • : סל״א נ ח כסאן חיים הר׳ * נרוקאש קייא מ׳ : קרקאש זידאל

̂ז ק״כ pמי יהודה דכי  יהודה הר׳ • רפאל כר׳ יהודה • ע״ל הט׳
 יהודה ה״ר * אדרוטיל יהודה הר׳ • סט״ו עונקוטרה משה ב״ה

קארןע״סקנ״אוח׳׳ג יוסף תי * מיכי יהושע הר׳ • אכמיןסצ״ו

 זלה״ה אכי כנו יוסף דון וזה קארו qDיו ר׳ הגאון ע״י ויקברו צוה
 יחייא ן׳ אביגיל המעטידה עס בכיו ואנחנו כנות וד׳ כניס ג׳ הניח

 והנית שנים נ׳ כן ומת הגדול דוד דון כככוד ארבעתן השיאנו הורתינו
 כסטודיאה כפדאווי לחד הג׳ יהודה ר׳ הרב אחיקס ושמו קטן ן3

odv ונכתר שס ר״י מאיר ר׳ מהגאון מיס יצק הקלושה ובתורה 
 ונשא יהודי לשוס כמוהו נעשה לא גדול בכבוד שי״ז שנת ברפואה

 הגאון בן גדליה אני ש״כ ה״א שניס ל״א כן שס וחת בכלונייה אשה
 זולת החבור זה הכרתי רצונך להפקת אשר לו שני כן הייתי יוסף דון

 ה׳ כרוכי כלכס חלצי ויוצאי אחיך ע״ש חכרתי אשר אחריס קכוריס
̂יא נק׳ספר והב׳ יחייא לן׳ אבות פי׳ נק׳ הראשון  שלשלת זה והוא יחי
 התחלתי הדרשות ס׳ ג' • ש״ט שנת כורוינה והתהלתיהו הקבלה

זרעינו שלשלה יהייא כני לתולדות הימים דברי ס׳ נק״ ד׳ * שי״ב
שי״ו התחלתיהו היוס עד תרנ״ו ד״א כשנת הראשון יהייא מדון • ה״ריוסףאמיגו ־ פורמן הר'יוסף * וסקל״א סקע׳׳ד

׳ לורת : שמ״ו ד״ו דריש קורש. מקראי ; ודיטס מוסר ימין ?רך ה ן׳ • שי״ז התהלתיהו הלוחות פתרון והוא שלתה משלי נקרא ^
 חנוך ס׳ ז' • שכ״ב התחלתי ספרדי כחחזור זרות מלות כל פרשתי

פשעי׳ גדליה ס׳ ח׳ * ש׳׳ל התחלתי והפנים הידיס שרעועי על
 י כאליסנדריאה f של התחלתי אחונה כית ס׳ ט׳ * של״ה התחלתי

״ וקדושים ואתחנן יתרו הדברות חילוף לפרש סיט הר ס׳ נקרא י׳
• של׳׳ז התחלתיהו כח״ל הנהיגי׳ המצות קלו̂ד עושה אני ולכסוף

ס׳ י״כ * ע״ר ועל ישראל מינוי לפ^ס^טעס הממן עין נק״ י״א
 ר״ה על ודינים תשובה עסקי ̂על ויצ/ו יצה״ר כין פלפול המשכיל

 סוף עד שאמר כרוך מן לפרש הללויק ׳0 י״ג • של״ח שנת וי״כ
 יוסף ומיתות ומיתתו יעקב־לכטו ברכת לפרש נח ס׳ י״ד • י״ה

• של״ט ה׳ דרך אשר^תחימה לפרש האשוריס הפר ט״ו • ונהמה
״ שת״א התחלתיה וידוי תשובה דרכי מוסר תוכחת ס׳ י״ו
 ללמד נועם דרכי ס' י״ק * שבש״ס אגדות לפרש הלמודים ס׳ י״ז

 י״ט • שמ״ב התחלתי התורה פ׳ על דרושי׳ וכ״ד לאדם טוב דרך
 לחה תרס״ט שהם התורה הפרשיות כל אל טעם לתת הפרשות ׳0
נק׳ ך׳ * שמ״ג התחלתי לזו זו נסמכו ולחה פתיחה וזו סתומה זו

 איים עז כק' ך״א : שמ״ח התחלתי מועד בכל לדרוש קטן מועד
• שמ״ו שנת והתחלתי תס״ה עסקי על על לשאול ספקות כל להשיב

 ירושלים חומות לבכות סליחאן סולטאן צוה ש׳; ה״א * דס״ו ש״ק
 יוסף ר׳ בימי קי״וסע׳׳ב כתבש״ק תוךהע^יר מים מעיינות ולהביא
• תע״ב אלף וצ״ל הוא ט״ס לתורנו ש"פ אלף שהוא ש׳ ה״א קארו
 והיו הקץ זמן כל גדול המיתות והיה בגבורתו השמש יצא• זו שכה

 כיין יין רכוי והיה • רמת במקומות היער בעצי רבות שריפות
 שריפות היו ש׳יא ה״א ח״ב צ״ד ומתיקות טעם טוב קפריסין

̂לו המבעיר מי נודע לא פיי:ם מדינת בכל וגדולות רבות  על ויעי
 נשרט ורבים עשו לא אשר ויודו נפשס ויענו ויהודים נהמות רועי

היהודי״ כל פיהם מלך ורדיכנדוס גירש העם תלונות ובעבור ק״ה על
 מועט לזמן אנשים עשרה השאיר פראג בעיר רק טהס ממלכות

 הארץ עם ולכל למלך נתברר שנה כלות• טרם מועטים לימים אך
 על טוב דבר אז • היהודים על ענו וששקר הרעה היה מי בשל
 ארבה עלה ההיא בשנה * לארצם וישובו לשלום להם ויקרא ודיסvיר

 כמו מתניהס והיה אשכנז למדינת ושליזיא פולין דרך ליטא ממדינת
 כמז עובי היה האדמה על שכבו וכאשר וברוחב באורך פרסאות נ׳

 לאיטליא אותם נשא הרוח כי שס ימים האריכו לא אך אמה קצי
 3ש״ ה״א * דרס״ח כהן ר״י ד״ה השדה וירק עשב כל אכלו ושם
וימת ועצומים גדולים בניינים וכפלו פולוריניצאה צגמל גדול רעש

שנהההיאע י-----------עסרגגס-ב
מספר מתי רק נשארו לא

 מכתובות תוספות וקצת חולין וקצת כמונות על יר״ן רי״ף על פי׳ יוסף
 רבי * טריווש יוסף ה״ר • ש״ן ז״ו סוגיו׳ והרבה זבחים ביצה
 יוסף ר' * דלאטיש יוסף הר׳ • מזרחי יוסף רבי ׳ קמחי ■יוסף

 • הר׳יוסףקורקס • טאייטצק יוסף הר׳ * בר׳אבוגדורלביתלאטש
 ־ אשכנזי יחיאל רבי החסת • סס^ז ח׳*ב מקשטלן זכ״ש יחיאל מ׳

 נסים יחיאל * הלוי יעקב בר יחיאל הר׳ י״ס כנוי ה׳ היכל ס׳ קבר
̂׳ • ̂פאפו3יעק • מכיסא שמואל נר׳  • ך״ה ס׳ יעקנקאשטרו ר

 • ממונצילינו יצחק הר׳ ־ תבון יעקב רני • קוליאור די יעקב
 המכונה דוד ב״ה יצחק י סקמ״ב נון ן׳ הר״י :׳ פונצו יצחק הר׳

 נר יצחק • ארקא ן׳ אברהם בר׳ ינחק הר׳ ̂ . סקל״ב ת״ג מסעוד
 יצחק רני * השכ״ב מסלכיק אדרבי יצחק ה״ר ־ מונטאל רפאל

 הר׳ • יצחקמלאטיש הר׳ * רפ״ד ערמאר״ס יצחק רבי ׳ ליוהב
 הר׳ * צרפתי יצחק הר׳ • רב בי משה הר׳ של אחיו רב י3 <צתק
 ה״ר * סל״ט תלמידו משען יצחק * סט״ז ח״ב מולינא מ ♦צחק

 • לישבינה מ רבי'חכהס • קוטורו מיכאל הר' • מאיר בר ישראל
 א״ב ע״פ החלות פי׳ למודם לשון חגר ־ סח״ג יעקב מנחסבכ״מ

 ז(הכסגדול3רנימשר^הלויאלק • וע' סל״ו מנשה הר׳ • (כ״י
 • י״ג סי׳ ח״ב אלקבץ שלמה ע״ל א׳ ס״ה ש״ק ה׳ בית וחבר נקבלה

 נגארה משה רבי * אלפרנגי משה הר׳ י סע״ז ח״ב חנן משה קר׳
 הלוי משה דון * של״א ד״ו החצות כסדר התורה על טוב לקה

 על. פי׳ השרון חבצלת * אלשיך קייס בר׳ משה הר׳ * לנולעפיא
 נביאים פי׳ הצובאות מראות * איוב כי׳ מחוקק חלקת • דניאל

 רוממו׳ משלי פי׳ פנינים רב * עשר ותרי אחרונים ונביאים ראשונוס
 תורת • השירים שיר פי׳ עמקים שושנת • שו״ת תילים פי׳ אל

 בהרב אברהם הר׳ גהחכס רב בי משה הר׳ • שס״ג התורה פי׳ משה
 אברהם נ״ה משה ה״ר * דנוהו משה ה״ר • רב בי יעקב מ׳

 תדוש בענייני הנפש שלימות * מארילו פינצי משה הר׳ • פרוויצאל
 הר׳ • הלוי הר׳משהחזקיה • ברוך משה • חקירות ושאר0י<ול

 * הר׳רפאלטריווש • מייא אלחנן שבתי יזייאבה״ר רפאל • פנחס
קלעי שמואל ה״ר • ח״ב סרצ״ב רשד״ס : וירגא ן׳ שאול הר׳

 אמה ופי׳ שמואל משפטי ש״ת * סע״ז חטא ויראת בחכמה מפורסם
 סקל/ וירגא בן שמואל ״ וידוא שמואל הר׳ י שנ״ע ד״ו שיטות
 אילת הבר הלוי אלקבץ שלתה רבי ״ מפיסא שמואל הר״ • קל׳יה

 אסתר מגילת פי׳ הלוי מנות • שו״ב ד״ו השירים שיר ט׳ אהבים
̂י ישן קובץ (וביד רות על ישי שורש * שמ״ה ודרושים וכשטיס  ל

 הג״מ שהשיג המאורות שט את ויעש בל בראשית זוהר מאמר ביאור
ח שהשיב אלקבץהלוי בן משה ״מ3 שלמה  וכמבוכבר קארו יוסף להג̂׳

 דת*ה* נס׳ כתבתיהו וכבר וכתב האהבה עבותות בספרי האזכרתי
 דס״ה׳ מ״שש״ק כ״ל ע״כ עכ״ל להושע בפירושי זה בארתי וכבר מ׳
 הלוי משה ר' חיבר ה׳ טת ש״ס ישיניס שפתי בעל אחריו ונמשך א׳

 בחסרי ז״ל כתב הלילה ליט בפ׳ ישי שורש ובס' ט״ס) הוא אלקנץ
 ז׳2בישר לפנים וזאת ובפי * בפי״ב ביתה׳ הנקרא האמת בחכמת הגמל

p / nלהרב ת״ • שלמה.אלשקר רבי * קנפטון שלמה רני • 1״ 
 : הירהינאיון. ד שלמה הר' * סקע״ג צחה הדש גן ־מלמה רבי

 דור הוא ס״ה ס״ד ש״ק כתב יחייא ן׳ יוסף חן השר חלבן המרבי
 דקדוק ונפולסופי׳ בתורה גדול חכם היה חשפהתינו לשלשלת עשירי
 ימיו. ובחצי * ופלוסופי׳ דקדוק על וקיצורים הסריס וחבר ושירים

עבד ושם וליין ושופע ר״י עליהם להיות ניפולי במלכות בו בחרו
 שנת לביתו גאימולה וישב ההם מארצות ישראל גלות עד שנה ג ך

 בכל. מלל חכם היה יוסף דון הרג ויבנו אלהאלהיס עלה ג וש ש ה׳א
 מ״ה בן ונפער מצוה ונר חיים ודרך תורה אור ס' וחבר החכמות

כאשר צפת אל עצמותיו שלח פטירתו אקר שכיה וי׳ ע שנים

̂ים  וימת ועכימיס ™;ים ̂׳״־י
נקרנה אשר ומכל הרעש ההילו טירו עיר

ה;״מאנרהסנהג'מ • דהרי׳כדרס״ח ר

n3״ * V t  P P
 אברהם חבית אש יצא אב וד״ בסלוכקי ישראל נין המגפם התחיל

 שעות׳ ו׳ במשך ישראל חבט בתים ה׳אלפיס ונשרפו הבושם קטלאנו
 נפשות מאתים כמו ונשרפו הנושנות הרוחות נלחמו השמיס מן כי

 כזאת גדלה צרה נראו לא P איל וספרים הרבה ומדרשות וכנסו׳
 ועכ״ז בשדות קשת כמטחוי רחוק מהאש רכושם מבריחים ואנשים

 איש השרפה קודם יום כי לי וספרו * ושרפם האש.עליהם הלך
 שעשה דן פסק על לב בן יוסף ר״ החכם עם נתרעם בליעל יהודי
 הנ״ל הבושם לפני החכם ובהיות הרבים ברשות הלחי על והכהו נגח
ח/ זאת על שמיס גדולשומו בקול ואמר מזיו’את קרע א  נמשכה ו

 ביום שי/ לסך הגיע רבים עמים יום בכל מתים שהיו עד המגפה
 ב״ל ר״י : א׳ דקי״ז ש״ק המתים יום בכל נמעטיס היו ואח״כ א״
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התחת סדרהדורות סדר «
 ש״ין * ש״ת ותגר*ל תורה והרניץ וקוסטנטינה בסלוניקי ר״י היה

ס/ ̂׳ד ד״ק וקדושין גיטין ע׳׳ז על וקדושיס ל ד  ר׳יותנןאלמאן * ש
 * ל j״p השיריס^ק שיר גי״ שלמה וחשק • העדה עיני ס׳ הנר
 מכי״ע ב״ת ה״א&״ו ר״ק׳אייר שנת ליל נפטר רג ני יעקב ר׳ 3הר

 ומ״ קארו מהר״י גדוליס רנניס נחעמד נצפת ש״ת ה״א • סק״נ
 אחרים ורנניס סאגיש יוסף ר״ והחסיד מסעוד יצחק ומ׳ שלוס אנרהס

 ואחרו וחרטהו ונדוהו כדרכה שלא עליה נא שנעלה ואמרה אשה »אה
 ״ שערהאותיוצוד״קל נשל״ה הונא ח<)״י גרשוהו וסוף נאש לשרפו

̂י ספרדי כהן אנרהס רני ש״י ה״א  חסידים ס׳ הדפיס ננלוניאו ר
^ ב״ ס׳יה ש״ק ש״י מת אחא דר׳ לשאלתות פי״ ועשה  ר״ ״ רצ״ד ע

 ושיר אורה וס׳ התורה גי״ חנר ספורני הרוגא יעקג נח׳ עונדיה
 משפע * ל ס״ה ש״ק נאיטליא רג והיה ש״י ומת וההלות השירים

ס צדקפי׳עלאיוג רעחי או • 
 אנרהס ר׳ ״ תיליס על פי״ • רצ״ז

 ע! 1/ 7 שי ה״א חת כו׳ וקנלתי וע״ש יחיאל
 *W;טענו מומרים קצת גפה מונעו יוליאו נהיות שי״ד ר\א • רנ״נ
 וננולוניא שי״ל ר׳״ה יום נרומי ונשרפו לשריקה ודנו הגמרא אגדות קצת

 נשנה איעליא נכל וכן נשנט ונאנקונה בחשוון ונרומניה ההוא נתודש
 נעניג חלומו וע״ש נעלש״י! היה ה״אשע״ו • א״ ש״קדקי״ז ההיא

 פפה דנפולי קלפה פאולו נהיות שכתשט״ו • ל דח״ז ש״ק הגאולה
̂ןקל יהודים נגד גזר עומה  לנית דוקטי י' יפרע ננקת שנמלכות(,

̂'ס היהודים שס שעומדים רומי ה להמיר של מנ  תמוז י״ד ההיא ו
 ירוק וילו נשיסwנר ראשם על כונעירוק ישאו וטף ונשים שאנשים גזר

 יעמדו הימדי״ וכל • לעיר חון נדרך שהולכים (ע״לרנ״ו) .אפי׳
 שום יקנלו שלא * מהשכונה הללתות לילה"יסגרו וככל א״ מכונה
 דגר שוס יעשו ולא הנוצרים עם ישתתפו שלא * מהנוצרים שירות

 יוכלו ולא * נוצרי שוס לרפאות היהודים ש^איוכלו * סלאהנהיחד
 א) נידם היה ואס ישיניס נגדים אלא שו%סחורה לעשות היהודים

 היהודים ימכרו חדשים ו׳ ונתון ימים 'u:!fw ימכרוהו סחורה שוס
 היהודים של נחלאות שוה שהיה חשנון ונעשה שלהם ונחלאות נית .צל

 ולא • מחמישית פחות ושכרו עטרות אלף מת״ק יותר שנמלכות
 • מעלה של שם ושום אדון יקראנו ולא ׳ א׳ כנסת אלא א׳ נעיר יהיה

 ענפים אלו נגזרות והיו לחשנוןי״ננו׳ אלא ילוו ולא הרינןת ונענין
 קנס היה שנהם נקלה ואפילו נהם היהודים לכשול שקרוב וסעיפים

 מלכותו שנכל ליהודים הגזרה זאת ונתפרסמה והממון הגוף אנדת
 ט) שי׳ (ע׳׳ל מאד ישראל וידל ט"נ שהיה * א׳ גיוס נמעט
 סותרים שהיו חפורטגאל שנאו הפפ^^האונסים ההיאחנש ונשנה

 נאש ימיר לא ואשר ניצול יהי״ מחדש אשר כי דינם ופסק שם
 * הגליא אל ושלחם להם שוה לא עכ״ז שהמירו ס״ כמו והיו יישרף
 וזקנה להמיר רצה לא ור״־ג ונמלטו נרחו בדרך כי להם שהיה ה' לילי
 ש״ק * אנשים הך"ג של שמס שמזכיר יע״ש ונשרפו ונתלו א״

 בשעת יין מחיר ספר חנר איסרל משה הג״מ שי״ו ה״א * קי״ז
נמדנתתעשעפאלץ־;:לפפו:המנצרפארמימ* • שידל;נ נעיר המגפה

 גועה חיים מים באר מעייניי נמצא שם סאח״ל חעיר כרסאות ״5
 העף חחזיקיס וטובים נריאיס והס נרוכן זוער שקורין למרירות
 שחין מוכי רניס מקרה דרך התרפאו שי׳״ו ה״א ונשנת ומרנאיס

 שנא עד חולאים ושאר ואזניס ועיניס שיניים וכאני חגרין פסחים
 עד נכאים ושאר ופסחים עוורים כל מרחקים מארץ ורננות 6לאלפי
 חזרו רק כר כל התרפאו ולא הבאר כה נפסק אחדים חדשים אחר

̂׳דח״נ ״ הראשונה למדרגתם  דורו אנשי גל על מופלג ר'שכנא • צ
 יעקג ר' של תלמידיו מגדולי והוא מנואו עד שמש ממזרח יצא ושמעו

 ונש״ק • לונליןוחתשנתשי׳> נק״ק אב׳׳ד ר״ץ) (ע״ל פולרןהנ/
 ר׳ גאוןגדול שכנא ר׳ המכונה יוסף נר׳ שלוס ר׳ הרב סע״א ה דס

 * שכנא דרני פלוגתיה נר נדוחיאה קלמן נר׳ יונה ר׳ נגו שמואל
ר״ • ר״ינלנוג ווירמש קלתן ר׳ ישראל גדולי תורה הרניצו נימיו

 משקל ספרים שאר עם התפילות סדורי כל זה נסיבת אשר
 כעל בה״פ3 התפללו החזנים ואפילו ווינא לעיר נשלחו ספרים ככרות

 • הספרים כל הוחזרו עלינו עללו ששקר למלך נתנרר אשר עד פה
 נשכה * היהודים ברחוכ נתיס ע״נ נשרפו תמיז ז י׳ ההוא נעת
 גפראג שהיי היהודים על ורדננדו^ הקיסר מעת הקצף יצא ההיא
 אץ>0נפיה נשאר ולא ממלכותו היהודים פל ונתגרשו המלכות דנר ויצא

 הימים ארכו לא אך נתיס בעלי י״נ חועטי׳ לימים נשארו בפראג רק א׳
 אל וישובו לשלום להם וקרא וחנכם היהודס על הקיסר רחמי נכמרו
 נהג״הינצ״דאמרהמדפיס׳שלמהנהרך וכתנשס * ואחוזתם ארצם
 עשם * זי גדולה השועה השתדלות כי צמת מרדכי הנקרא p מרדכי

 רצון כתבים והניא רומי עד איטליא דרך והלך נכפו נפשו שם כי אביו
שמע שהקיסר פרי דגריו ועשו נדרו לו שהתיר הקיסר אל מהפימר

̂ז  גדולות מלחמות אח׳׳ז והיו זנוראיס גדולים השתוס אותות נראו שי׳
 רג עם ומתו גחל ורעב צרפת איטליא אונגרן נלייפלנר ועצומות

i 3נרע ' i' יחים כלס אדומים היו ולבנה חמה שי״ת ה׳׳א * ח"נ 
̂ד ״ רנות צרות על ושפעו לנכה לקוי גסה'ה • רניס  * ח״נ צ
 ש״ת עשה החסיד הגדול הרב הוא קצינאילבונן מפדאווי ר״י מאיר
 יהודה הג״מ1מקומ ממלא וננו שי״ח נפטר החייתני ס׳ את והגיה

 נק״ק הקודש ספרי שי״עכל ה״א * •3 ס״ה ש״ק • נווינציאה ר״י
^ השררה ברשיון נלקחו נראג א נגדם מתפללים שא« עלינו עללו כ

 ליהודי״ מקום ונתן שע״ו ה״א הניל האפיפיור גזרו׳ והחליש רניעי פיאו
 לבר־ שעל. נאכלו שכנר הריבות מלהחזיר הדת העניר גס נפשם להחיות

 נזולן חשה ר׳ * ל דקי׳׳ז ט׳ק ־ ההם מגלילות כולנו נרחנו ההוא
 ש״ק ״ שנים נן.פ׳ ש״ך ה״א שנת שם וחת לא״י והלך בלחרקה ר״י

 שכת גירש מחמת לאיטליא מפראג יפה מרדכי ר״ הגלה • נ' ס״ה
 ,ןד״מ טריווש אליעזר ר׳ * שכ״ב ע״ל מלכות לבוש נהקדמת ג״כ שכ״א
ק  וכפע׳ שכה כ״ג מאיין דנהר כרנקוורט בק״ק אב׳^ הגדול המקובל הי

 אן יסTש יסוד ס״ לדפוס והביא ר״ס ע״ל שכ״ג ה״א שכת שכה ל׳ב נן
 תפוצות נכל אנ״ד מווירמשא ר׳.יעקנ • ש״ך ד״ט רות על זהנ תפוחי
 אתי© ד' של אביהם אחי דודם והיה זו שנה עמו אל נאסף אשכנז ישראל
 ות״ סיני מ' ליווא חהרר מפרידנערק חיים מהרר ור״י עולם באוני

 יצאו חדשי׳ ג׳ שנמשך צוה ה׳ פאו אפיפיור הוקס ה״אשכ״ה * שמשין’
 נשאר שלא נעשה וכן וממון אנדתהגוף נקנס ממלכותו היהודם כל

̂־ שיצאו נתיס נעלי אלף כמו ויהי שהמירו מעטים זולת פרסה  * רוג וכש<
 שס נשארו ט מאד מאד ישראל וידל להביאם יופלו לא ט שם גכסיהס
 יותר וררנה נאימולה לי כשאר לבדי ואני ׳3 לקי״ז וכתנש״ק מלזאתס
 ר״י עזריאלטרניטו ר״ שכ״ט ה״א • אמנות של זהג אלפים מעשרת

 הצפוני ים עלה ה״אש״ל • ש״קס״הג״ * פאסקולהנפטרנטסארה
 עם וימותו ארצות הולנטונמה נחדינת רניס ערים והטף פכידרלנד

 אשכנזי איטלינג יוסף ר״ * צ״דח״ב * מספר לאין קניינים ושאר דב
 עשה • '3 ס״ה ש״ק ש״ל שכת נפטר נתורה גדול אדם נקרימונא י ר

 נהג פוסקרולו שמואל דוד ר׳ הגאון * שי״ט ר ד מפתחותלהמרדכי
 •המהוללה נעיר ונורא גדול רעש * ש״ל שנת נלוחמיריאא נשיאות
 פעם 3וש יוצא היה והכדנוד ממקומה pאיטליא■ורגזההא3 אשר פירדה

 והתגעשיז הכל את לי־-רוק כמכוון לצסון מדרום ונעס לחעמ חיחרת
 עזבו העם שכל עד הנתיס כותלי וננקעו המגבלות ונפלו העיר כל

 אשר לקצתם צ;רה כאשר הגתים עליהם יעלו ען העיר מן וגרהו רלושם
 מיל לו׳ גרתי ומהם כרגע הגריהם גתיהם וכעשו המלט מהר יוכלו לא

 השחתה בלתי הרעש הרגשת אך חיל כעשרה העיר סנע היה והרעש
 היה וזה איטלקי מיל־ מאתים משך חיילאנו עד סיסרא העיר מקצה היה
 מדנרי נפלאים דנריס ותמצא נההדמתו מ׳׳ע ס׳ * של״א ה״א שנת

תי עיי״יוחסיזלדקמ^אא׳שנתתקכ׳״נ ״ הרעשים ע ד  ppלא(יי
 ואכטוטס וטריפול והלב שאם סטנות וכל גדולים רעשים היו ) מספר
ת טבעו ולודקיא ואמא א  5̂וכ ישמעאלים נערי נ׳ היו ונחמת נ
 • כמותו סחוך־לענין פה נתנתי (ואט ע״כ • עליהם הבית
ג נראה היה של״נ ה״א  חוד;* י״ד ועמד גדול 3זכ עס ונורא גדול מ

 המגדלות ונפלו קוסענטינא נעיר ונורא גדול רעש היה ההיא ונשנה
 גס נפש אלף מג׳ יותר כרעש וחתו העיר דל ונדטה ו^כייטסורגזה

 גדול וגעש ורעש סער היה־ מויככן ונעיר אוישפורק הגדולה נעיר
 רני ' ת״ב * ימים ג״ מזעפו הרעש שקט ולא רב עס ומתו
 תורפתןלס ס״ הגולה עיני כחטריו האיר הוא איסרלש משה
 ״ אסתדשי״ט מגילת על פי׳ יין מתיר משה ודרט ( וש״ע ות״ח
 V׳5 טל מקומות מראה והגנה * שחיטות על והגהות ״ שו״ת
 קראקא גק'ק בישראל תורה והרניז הרגה תלמידם והעמיד ־ נש״ם

 נס׳ כתב אדקרי אליעזר רני :שנת,של״נ ונפטר ״ שנה ך׳ למו
ס  זמרא ן' דוד ר׳ של רנו סרגוסי יוסף ר׳ הרב הקדמה נסוף קדד

 הגוי' נין אפילו ואשתו ואץ לחנירו אדם נץ תמיד /!לוס משים שהיה
 נר יהודא ר׳ התנא לציון קרוב ונמקוסשראה אלוה את לראות וזכה

 מקונליס גדולים תכמיס ׳3 י״ע סי׳ שס וכתב : לו מצג שם עילאי
 ־ ש״ל שנת ונפטר צפת נה״ק אנ״ד היה קורדווארי משה מ׳. סיורינו

 דנהורא עמודי תרין שלווהו שראה והעיד חטמו מלווה והאר״יהיה
״ ע׳׳ל ר') משה ויקהל לתרין אן לחדגדרא אלא אתחזי דלא וגמיר^

רמק



סד ' '«» הדורות סדר »srהדוחת סדר
 מפתש קיצר נערג אור נוכיס נקול חוכא הזוהר על יקר אור רמק
 וקדפה תפילות לי״ שלמים זגתי * ש״ח ד״ו גירושין ״p * מ״ז

 :שושני׳ נלקוטי מוגא ה׳ מנקש * י״כ ועכודת מלקות וסדר ותקיעות
 י*כ תפילות על תנהגי׳ י"כ עסדת (כ״י) ספרדיים מחזור על פי׳

 מדות דנורה תמר * רמוני״ פרדס • תיקוני״ קתנותוי״ג ומעשה
 יצתק ות׳ • ק״ש תיקון ספרדים תפילות פי׳ למשה תפילה עוגות

 מורי מפי שמעתי וכן כתג ק״ד ונפ״י גא״י נצפת אשכנזי(נקכרו
 נראשית פ׳ חיים עץ נוף גספר ומ״כ * עכ״ל יוסףסגיש מ' התסיד

 ; זה לדור קרוגיס היו הנ״ל אלו וכל (ממורי ששמע מעז מהר״מ אמר
 לוריא שלמה רגי של״ג ה״א * שע״ד ד״ק עשהשו״ת מינץ משה דגי

 כל ילכו לאורו אשר הזמן מופת ישראל נזר הגדול המאור מאוסערא
 הול^^.העולס ושמעו •ישראל תפוצות צל שותיס ומימיו העמיס
ת חגורו ותגר דורו אנשי כל על והפליג הרכה תלמידים והעמיד ע ^ 
̂ולו ערך אין אשר התלמוד ^ של ים שמו וקרא תריפתו ועומק לו  של

 גס יל כתג הס מסכתות וכמה וגיצה וחולין נ״ק (אשרגדפסמהסעל
 שלמעלה כישינה נתכקש נלשפתיישיניס) כזכרו חכורים וי״א ש״ת
 • שמ״א שצמה חכמות שס״ג המזון גרכת ופי׳ זמירות : של״ג שכת

 שלמהניאור עמ;די • חזרתי על השגות עלרש״י פי׳ שלמה ידיעות
 על פי׳ שצמה עטרת * וכדקות שחיטות על והגהות * עלהסמ״ג
 גלאדחרר׳ תורהר׳יצתקגר״גצצאלר״י הרגיצו נימיו • ,שערידורא

 ר״הירצקי ׳ ר׳ישראלגהג״משכנאר״ינצוגלין * הירשנלונמלא
 גנימן ר׳ • נקרעמניז כהן יצחק ר׳ : נכוסק אליעזר ר״ * נלנוג

 * ר״י.שם היה שמעון ר״ גס ננריסק רייס מרדכי ר׳ * נגניזין
 אליהו אדרת ספר חגר גווירמז קעלס דק״ק אנ״ד שם נעל אליהו הג״מ

 שמות ע״י ונרא שם ונעל גדול מקוגל היה כ״י(הוא הזוהר על פי׳
 ר׳ ״ כקראקא ר״י זינגר מרדכי ר׳ ־ זלמןר״יכקעלס גסר׳ אדם)
 של׳׳ד ה״א שנת : שנ״א ע״ל : נמעררין ר״י עלש משה מרדכי
 מזה ושפטו רעה נמערכה היה שנתאי שככג נככניס החוזים אמרו
 הגיע רנות כמקומות כי נעו״ה היה וכן היהודס והריסות לרעה

 נפשות כמה נשרפה מעררין נמדנת גדול ומספד צום אכל ליהודים
̂ה על  שחקר מקסילחאן החסיד הקיסר לפני הדנרים הגיעו עד ק״

 היהוד שאר את לקת וחמלתו צדקתו מרוג עד היהודי״ על עללו ששקר
̂ל כנפיו תחת והצילם אריות שיני כמכין  אפרים מ נ יוסף ר' • ח״*נ צ׳
 ה״א שנת צפת נארןהקדושה וש״עוכ״מנפטר כ״י חכר ספרדי קארו
̂י סודות משרים מגיל ־ ננ״י שהשמיט מה הכית כדק • של״ה  ע

 ־ שו״ת יוסף כית פליטת * תכ״ך כסדר ׳3 חלק מצורע פ׳ עד המגע
 להיות וינשאוהו יר״ה נשיא יוסף דון האדון (ה״אשל״וגעל^ךאת

 זולת ראו לא ועינינו שמעו צא אזנינו אשר ואיפרכוס דוכוס היום כדת
 לקת יוסף ספר נקרא שמו ועל מרדכי אתשחרוש ונימי כמצרים יוסף
 הוא שפירא שמשון ר׳ כן מהוראלנא נתן ר״ ז לקת יוסף כהקדמת עיי׳

 ש־׳נרים מנוא מדורא ר״י ועל • שפר אמרי רש״י על ט״ ועשה מיזסיד
 כאורי׳ אין כתג נתמיד שנע וכנאר ^נהעלותך רש״י(ונצ״ל על זניאור

 שנת ונפטר גדול כאילן עצמו תלה א׳ תלמע אלא שפר אמרי לנעל אלן
 המחזור על וקצתפי׳ • הזוהר על והגהות • שס״ג המזון נרכ׳ על ופי׳
 ר״י יששכר ור׳ יצחקאל׳דנק״קקאגלא ר׳ כניו נ׳ והניח של״ז ה״א

 (ה״א : כפיכצקוכק״קווירמשאכתכצ״דכיר״שתשוןהנ״להיהדודו
 ככרי מאלף יותר כתוכו שהיה מגדול ויצת השמי״ חן וכרד אש ירד של״ח
 מגדלים ונשתכרו ונשרפו אוכן כעיר פולוויר שקורין שריפה אכק

 •׳ ל'נ צ״ל רכ עם ומתו נהרסו העיר ותומת רכים וכתיס וארתוני״
 וג״ ימים ג׳ הארץ ורעדה ורגזה ונורא גדול נרומירעש היה ש"מ (ה״א

 רג עם כרעש ומתו רכים וכתיס ומגדלים לילותזכפלוכ׳בתיכומריס
 אורת״ שחכר מאויניון מרדכי כן פריצל אנרהס ר׳ ט נראה : נ ח צ״ד

 כפיראיה שנדפס ראיתי אך )3תרל״ ד״א (ע״ל ש״מ א ה׳ שנת היה עולם
 כוש שנהר שמעכר ומיהודים הדת וויכת אברהס ס^מגן וחכר • רפ״ה

 : ישיניס שפת עיי איוכ על ופי׳ י) ישמעאלים(ל ומנהגי וסמכעיון
 ונהמה אדם וימותו וסניכותו׳ וריזלכר כמדינת החים גכרו שמ״א (ה״א

 ונית ניתו א׳כעקרכלהאיעס כלילה עמדן לעיר סמוך מהוכפריא
 רחוק הים תוך־ ונת ושדותיו גונותיו וכל והגורן לאכו גדרות הנקר

 נפל מי משל השרים כץ דין והיה פרסאות ג״ פחו הראשון ממקום
 שמ״א ה״א לשנת (קרוכ : כהקדמה כת״ע לזה ודומה כגורל הכפרי
 ס״ד ארונו היסמדת קרוכלשפת דמתחת נוירדן לעיר סמוך נמצא
צ״ד ממנו לקחו שמן טעוטת עגלות וע״ רגלים ל׳ד וקומתו רגלים

לא כיהס מלכות ככל ופלך עיר ככל מאד ־ככד (ת״אשמ״נדכר :ח״כ
 והיס תורה הרכיץ מעלינג יצחק ר׳ ג ק"נ צ״ד לכוס-שמה מקום היה

 ה״א שנת נפער ־ שנה כשלשים הישיכותואכ״דכפראג מראשי תמיד
נהרראכרהם חיות יצחק :<•״ כאוסטרלין ר״י חיים הג״מ ננו שק/

 ושיח יצחק פחד ס״ וחכר תורה והרכין ישראל תפוצות בכל יצא שמו
 ודיני פסח לליל שיר אגדות הנזקיןושאר פ״ אגדות על של״ג ד״ו יצחק
 ושאר ארגע וקרית יצחק ופני שנ״א כחרוזות טי״ד דני שמ״ת פסח

 הולך ס׳ חכר אכרהס מ׳ וכנו : ר״ינפראגשנתה״אשמ״ד חכורים
 השמים מן אש כפל שמ״ד (ה׳׳א : שצ״ד ד״ק המצות טעמי תמים

 לילות וג׳ ילזיס ג׳ הארץ ורגזה גדול רעש והיה לכד אופט כמדינת
 מחקוקו והרגיז התנודד נק״הריודאנו גדול וי:ר כפלו וננייניסרכיס

 • ל׳דת״נ * שנתוכס העם קנרס ונעשו קע״גנתיס על לעמק ונפל
 עשיר ועניו חסיד למדןנדיג ונכון חרשים הכס גינצנורגהיה שמעון
 כדורותינו היה לא כמוהו ורג גדול עושר אשר זהוניס אלפי׳ מאה בכמה

 והניח • שמ״ו ה״א שנת שנה לפ״ קרוג ימים שנע ונפטר באשכמ
 אליעזר ר' : מדע מניני חכמיס אמת אנשי מקומו ממלאים בניס

 לקת יוסף ספר הכר הארץ בכל יצא שמעו אשכנזי הרופא אליהו נר
 אב״ד של״ו ד״ק אסתר מגילת על ה׳ ומעשה שמ״ג ד״ו התורה :יי׳

 שמ״ת (ה״א : שכ״א ע״ל שמ׳׳ז ה״א או שמו שנת ונפטר קראקא
 pראו הג״מ וכראשם שני הלכו ויהודים נקלוכיא בין מלוכה עיר ,};דה
̂לדא ̂*א • 3?" צ״ד כמחיר ונפדו ב  חידש רדולפס הקיסר שמ״ט (ה

 שהיה קל״ח ה״א קראלוסשמת הקיסר ונמצא בפראג קנריהמלכיס
 גופם היו עדיין שנה קח״כ שמתרי״תהוא לעסלא והמלך רי״כשנים

 הג״מ כתוכס יהודס גס רכים ושרים מה^אומה קסר ולא ושלם קייס
ה ו^כהיהודס כהן חיים ז ^ #  ולקחו ומשמשו שראוכעיניהס ה

 שכת טה ש״נ (ה״א : ח״נ צ״ר שידט^ אלול ד״ ד׳ כיוס כידס ידהס
 ס״ קוירשוס לעיר סמוך א^כפר איש ויהי כיהס כמדינת כצורת

ציגאלח כנפשו עני מפראג פרסאות ו ^  .האים ויכך ללחם עהומ
נאשר ויהי חומר משא בפתי יצא ונכוקר ה״ אל ויצעק בלילה
 ממנו ויעש לכיתו הואר|יאהו ידע<זה ולא ואכק אפר כאדמה מצא חפר

 שם וילכו הדכר וישכעו^ודע ויאכלו לתם ממנו ויאפה דייסא תכשיל
י גס • לניתס טרף העפר מן ויקתו לאלטם |  העפר זאת ראיתי |

 תמימות היה ההיא לרשנה צ״דת״ג • למשמרת ממנה ולקחתי כעיני
 ויכשו הורגש לא הטל זחןה^זאטלורעיכת כל הגשם ירד ולא גחל

 והיה פריו נתן לא וען התלאות כל וינשו ינואו במחיר ומיס הנהרו* כל
 :(שס) וחמס גזל מזה ו%זך וחמאה וכשר ושכר ויין נלחם גדול יוקר

 א^ ככל והתמוטטה והתגעשה ממקומה הארץ רגזה ש״ן אלול (כחודש
 ונפלו ונשתכרו מופלאים כנינועס ואסטרייך ונווין מעררין ביהס

 נפוזנא גדולה שריפה • ח״נ צ״י ״ נוראים ומגדלים וכתיס ננייכיס
 חילם פל עם היסוד עד כולס©רנו ט א׳ גס כשאר לא היהודים כתי כל

ד| נפשות וט׳י׳ו תורות ספרי וס׳ וקניינם הו  לפ״ר ש״נ סיון ט׳ כ׳ יוס י
 כל עד נקרכס חלל כי.(כשיהודים הדליקה לכנות גישועה עזר היה ולא
 ומקצת עליהם שגזחו הערלים נפשו.מאימת על להמלט לדרכו פנה איש

 : כס נלחמו השמים שתן כאופן החבל ונימק מיס לשאוג רצו. אנשים
כ חקראקא א גרשון מרדכי כר׳ יוסף ר׳  כתריס נ״ד מוכתר הגדול ̂ר

 וניא?רי׳ יוסף שארית ש״ק חכר וש״ט וגדולה ומלכות וכהונה כתרתורה
 וקצת מועד וסדר קטטק והלכות וכרכות נזיקין מסדר על^מריכי

 ונפטר שנה לחמשים קרוג אכ״ד שם והיה תורה והרניז ש״כ ד״ק טח׳׳מ
ל  כעל אליעזר ר׳ הגאון היה (וכימיו : שנתה״אשנ״א * שנה ק

 י״ע סי׳ נתשונתו כנזכר לזה זה נתנו ט מהרש״ל והגאון * ה' מעשה
 לחהרש״ל וכתכ ממצרים אכ״דכפוזנאשכא אליעזר מ׳ הגאון אז והיה

̂/והחזיק חלק אשרמהרש״ל הג״מיצחקבצלאלש של פסק בש״תס^^

̂ג v !׳!׳! 1^־ מחיר מ /!י
ס מפדאווי י  זולצכורג דוד הג״ח מחותני כתג א ל ונסי׳ תשונתו על ^

 זקו ולפני לפניו מעשהשכא ע״ז וכסי׳ חשלעזיא ננימן הג״מ מ״ז ונסי״
 ישראל כ״ה הג״ממשה גיסי וכפני לנדא סג״ל מעה מופלג'מ׳ וחכם

 יצחק ור״ נערן מאיר ר׳ רנניס לג׳ הדנר ושלחו ח סיוןשי איסרלש
 : ובסי״מ׳׳זהג״ממשהיפהכעלאחותאמי שטענגליור׳יעקכרודנץ

 לונלץ נק״ק ואנ״ד ר״י שלמה מהרר התורה אור כחכמה ומופלג החסיד
 מופלג ווירמיישא נק״ק אנ״ד לוריא משה מוהרר : ש;״א ה״א נפטר

 אלו גאונים ג׳ ועל ״ הכ״ל שנה נפטר כישראל גחל שר ומקנה בחכמה
 ; והרחוקים 0ומדיגה.מקרוגי מחנה בכל גדול הספר נקמו הספמע

̂ש היינריף  על טוב תר ותמיד וישר משכיל נרונשוויק דוכס יולי
 טונץ! יפות,נלנריס פפיס בסכר עמהס מעורכת ולעקו היהודים
 מקצת כקול שמע אעפ״כ מהם לא׳ להרע מיח לא ומעולם ונעימים

ח מכל ושיצאו היהוחס כל ̂גרש גזר יועציו  קודם זתסו א
 שמיניעצרמושלא^מד היהיוס שנ״ב ה״א שנת זו ששנה אוקטכר

ס הקודם וממיכיוכל גופו וסעוכר'יתחייב ארצו דרך מהם א״ שוס »
זוכה
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 היהודי© <תמו פעמים כמה מ״מ אך ורצונו כחפצו גהס לעשות :וכה

 הדבר הגיע ונאשר שגי הוליכו ואותם ממונם את מהם ולקחו כארצו
 ממונם כל להס להחזיר וצוו עליהם רחמם נכמרו ויועציו הדוכש אל

 רודולפום הישר הקישר : לנפשם חפשי שלחו ואותם שרוך ועד יותוע
 גשנר וקנלו גצלאל גר ליווא מ׳ הגאון את אליו וקרא שלח חשדו 3רו3

 ומהות רעהו אל איש ידגר כאשר פא"פ עמו ודגר ושוחקות יפות כניס
 א* פראג גק׳׳ק היהזה הם ונעלמים חתומים קתומיס הדגריס ואיכות

 הדור חופת החכמים נזר גצלאל ליוואגר הג״מ : ג׳אדרשנתשנ״ג
 חגורים חכר ישראל תפוצות כל שתו ומימיו העמיס כל הלנו לאורו *

 ואג׳*ד ר״י אריה סר ש׳ מהם וא׳ ) ישיניס גשפתי הרנה(נ־וכריס
 של״ג שנת לפראג בא ואח״ג שנה ך׳ כמו מעררין מדינות כל על

 תורה והרגץ קלוז הנקרא המדרש גית וישד הרגה תלמידים Tזהעח
 לק״ק נשע שנ״ג אייר ד׳ ה׳ וגיוס שנים ל עוד ןא?״ז • שנה י״א גתוכו
 מגיל על קדש אור : פולין גלילות כל ועל ואנ״ד לר״י פוזנא
 ה פי״ ה׳ גגורת ״ תמוהות אגדות על הגולה גאר י אשתר

 1תן על ארוך דרוש * פרקים על קייס דרך • מצרים ויציאת
 ^לם נתיבות * ערינס הרבה ישראל בצק • יי״ב ואיסור ועבודה
 גקכמה,מקנה מופלג יפה מרדכי רגי שנ״ב ה״א : ישראל תפארת
 גק״ק אב״ד נעשה שנה ל חה לבושים ושפרי ידועים ספריו

 לפראג א3 הרנה והעמ*^^»מ?ם וקרעמניץ לובלין וק״ק הוראדני
 צורת שפר על הי יכה באורי שנ״ב|וס׳ אייר גקודש ואג״ד לר״*

 למועדים דרושים וששון לט^שנוחה רש״י על אורה לגוש הארק
%» פינות לגוש ומילה ולתמונה  לגוש נבוכים חורה על ביאור י

 היקרה אגן לבוש לרמב״ף הקודש’tmp על ופי׳ תכונה היקר אפד
 אשר לאביונים ואג הנדיבים ראש מיקיל חכמי : הרקנע על פי״

 בנה הוא מעשיו מקצת להזכיר וראיתי ראויס^הכתב מעשיו גדולת
 מכסף הקודש כלי עם ש״ת נמה והתנדב מקדש הגבוה גה״כ
* מהס-לירושלי/* פולין למדינת מהם פראג לקהילתי^ק״ק מהם חהג
הל גית גנה גס ^ ק ר ח  הקדש ודת הטבילה גית החים וחקוה ה

^ ועניים לאביונים רו  קרית שטח כל על אבנים ריצפת ועשה מ
 צגי הגדולה גה׳׳ג עוד ובנה הוצאותיו הכל היהודים חוצות

 עמודי״ ך׳ על העמידה ישראל תפוצות במפיבכל דוגמתה אין תפארה
 יותר בבניינו שהוציא הגפין על אממוניס וחשגו גזית אגר כולם

 משפר עצמו והפרטיים כללים דברי כל'אלו טאליר אלפים מעשרת
 * תורה לומדי מחזיק יום בכל עושה אשר צדקות כל שפר יכילם לא כי

 אבוש שור לעניים נותן וגעי״ט יפות במתנות ת״ת ומכבד רג בשיפק
%ן ושאר ושומן וקמת  כספו מלוה מרודים לעניים הצריכין ד
תם^כה עירינו לעניי  מאות שמנה אתת בפעם העבר.הלוה למקיי
 בצבע כולם עירינו עניי רוב ערומיסכעלגיסמיס מלביש • טאלר

 הנה עד שנים ׳3 מן ־ גורל עפייי בתולות ב״ משיא שנה כל * א׳
 ק״ק לעניי שלח אשר והעזר הלואה ובסך הנ״ל בה״כ גברן הוציא
 הנדוניותשנתן סכום ועס עירינו לערי פה שהלווה מה עם פוזכא
; טאלר אלפים מך׳ יותר * שנים ב׳ במשך עולה אחיו לבנות

: לפ״ק שמתה שנ״ג ה״א צ״ד בעל שדר ויגיעו יעלו ע״כ
 לורי׳כ״כבש״ש ליצחק המקיבל הרב של רבו אשכנזי בצלאל הג״א

 יצקקלוריא ר׳ * קדשים שדר על הגהות שעשה ג׳ בתועלת ?וסיס
 מעשיו מאד טרא הגדול המקובל הנ״ל אשכנזי בצלאל הג״מ תלמיד

 גק״ש הכוונות וגש׳ • המלך עמק נספר כמבואר ניירות כל יכלו לא
 דנ״ת משה ויקהל וגס׳ • עקיבא ר׳ הלק רי״ל שהי׳ המטה שעל

 חיים ר׳ הקשוב ותלמידו : חור בן אורי גן נצלאל ^מת רי״ל נשמות ד׳
 עז פרי * האר״י מקגלת כללים כתג חכמה נובלות גש׳ • וויטיל
 כלל * כוונות ק״ש ותיקון רי״ל וסידור * רי״ל ערוך שלקן חיים

 ״ אצילות למודי׳ ״ החכמה כללות ♦ קטן כלל י• הלימודים
 גלגולים ז״ת על הגהות * קדמון אדם * ישר אדם • מגראאלהיס

 הג״מפאלקחיגר ״ הדרושים ס׳ י חיים עז דרך ״ אמת דרך על
 * וא״ע י״ד על דרישה ופרישה • ח"מ ש״ע עיניס^על מאירת ס׳

 בירושלים ומתה בחכמה הפליגה אשתו וגילה • ק״מ על נדפס ומחדש
 בפדישה כ״ל הגביא זכריהו לקגר ד״א תוך ונקברה שנה ז ע גת

ל וחבר אייל^טרק פרנס לקר ישראל p גער הג״מ • השפר סוף גי״ד

 מסכת וקצת חלק סוטה כריתות תמיד הוריות על או׳ כמו שגע באר
 וס׳ שפ״ז רש״י על לדרך צדה וש׳ ‘ שע״ד, שנת נדפס וש׳׳ת חולין
 ♦ דינים על והוא וילך פ״3ו ואתחנן ל גצ״ל מניאו חיים מיס באר
 הסד© אהרן קרבן געל קייס גן אסרן הג״מ בימיו היו הגאונים ואלו
 * t'P יוסף הג״מ * חייארופא והג״מ * גבריאל שפרווהג״מ על

 אג״ד י^יפ אגרהס מ׳ החשיד הגאון חתן קייס גה׳ יעקב הג^מ
 והג׳׳מ גבאי יצחק הג״ח מפראג ליג הג״מ p יצחק הג״מ • בצפת

 שמוך נייאשטאט נק״ק אותם ראה ווירמשא דק״ק אל׳ד יששכר
 ישראל מ׳ הגדול המקובל חורי מפי שמעתי ונתב ־ לכורנגערק

 הגאון * מפראג הג״מליג * ואחור פנים רי״לגשוד תלמיד סירוק
 ספרו על הסכים ווינציאה דק״ק אב״ד סרוואל ליג מ׳ הגולה מאור
* ־ הלטשי׳ בעל יפה מרדכי הג"מ ־• משעול ה״ר ה״א

&^מ  על השטס אורנא ושלימא ׳ ספרו על הסכים גלאנטי ה1ה
 ב׳ רצ״ז גת״ וכת׳ ♦ מנטובא חק״ק מפאגו עזרא הר׳ ♦ ו /

 ואמר דבריי וקילס ג׳ דצ״ט ובת׳ • כז פאלק הג׳׳מ מ״ו לו והשיב
 הרב מורי לפני זה דבר ואמרתי ג׳ ובד״ק כוונת ויפה דקדקת יפה

 דקדוק שהוא לי והשיג בעיניו דברי וייטגו כץ פאלק מה׳ גדול הכהן
 פא׳׳ט הטור על בהגוהתוו חהרש״ל ח״ש וכתגלפי • ואמיתי קשוב
 ברוך רגינו כתב וכתב ־ גיטין בסוף גיש״ש מהרש״ל שפסק מה ולפי
 על ב״ק חבר בקראקא אג״ד שמואל במ' יואל הג״מ • החכמה בס״

 מחבר שצ״ח עד שכ״ח ה״א מן היה רות על נפש והשיג טורי׳ ז״
 בק״ק ושס״א סצ״ו ע״ת בריסק גק״ק הי׳ שכ״ח שם ומביא • ש״ת

 הגאונים ואלו • שצ״ג לובלין בריד שע״ט ובקראקא ג׳ סי״ לוגמלא
 צ״ב גסי׳. אשכסי אברהם ־הג״מ * בתשובתו להס והוא לו שנתט
 הג״מ לחתנו • פ״א גשי״ בנימן משאות בעל משלניק בנימן הג״מ

 הג״מ • ספ״ט נפתלי מ׳3 זעליג אהרן הג״מ שקי״ג ט״ז בעל דוד
 ששידר גט כעסק בטיקטין אב״ד יהודה הג״מ שפ״ט חנוך בה׳ יהודה
 ר3 ליב הג״מ * ע״ד סי״ שצ״ח יהושע הג״מ • צ׳ סי׳ שצ״ת שנת

ע' שי' של״כ מלאדמר ליב הג״מ ׳ וקי״ו שע״ז מפראג בצלאל
̂*ק אג״ד מן הג״מ • סס״א ליג מ־ והרג החסיד בנו  כתג ווין כ

 משה הג״מ ״ סע״ו אגיגדרש ר׳ מענדל הג״מ • סע״: אליו
̂‘pה ’ משה הלמ צ״ו ובשי׳ • וק״ו סע״ל ה״אשנ״א מפרעמשלא J 

 הג״מ ל קייי נסי' שרש״ג רת״א על והשגה שקנ״ז אישרלש משה
♦ שק״ג פייווש הג״מ ש״ב שע״ח בבעלזא שע״ד כך פאלה •יהושע

 לגוב ד״ק אב״ד קאפל הג״מ * סקי״ח מגרמיזא פייולחן ר״ הרב
 ה״כ3ב הפטורק קרא קטן בהיותו • שע״ב /שפ״ז שכת לעיר חוץ

 מלובלין חשיד שלמה הג"מ : התשוגה גסוף חהרש״ל שס שהיה
 גקראקא [‘'t סג״ל יהודה גמ׳ שמואל הג״מ * ספ״ו פוזנא ג״ק אג״ד

 מ הג׳ נפער שע״ע ה״א אייר ז״ לילה ״ חהרש״א והוא סע״ע
• שנ״ה ופסח וי״נ לר״ה דרשות ג׳ לה<יס אורח חגר אפרים
 אפרים עוללות שח״א התירה כשדר ואק״ה שערים כמה דרוש גבורים
 ־הבן ופדיון והספדים ולהתנות שדרה לכל ולמילה למועדים דרשות
דרושי© עמודים ו׳ על שש עמוד * של״ג וג״ה זעבודה ולתורה
 ועניינים התורה כסדר מאד גדול קבור אפרים רבבות * ־שע״ח
 התורה על •יקר• כלי ש׳׳ע התורה כשדר דרשות דעת שפתי <״י)

̂ישש״ב  ישעיה הג״מ ופסק להתעסק-ולטהרו תלמידיו ובקשו * ורש׳
 תשוגיס אנשים לאמה לוותר ירצו ואס ת״ק עס יתעסקו שהקברניס

 מצד אבל בידס רשות גדמים שיקנו קברט' של הצדקה טובת בשביל
 דק״ק הבורה מפנקס העתק כ״מ חקגרטס ליקק יכולין אין הדין

 לערך גויס הרוגו עס שנמצא א׳ נהרוג שפסק שס וכ״מ • פראג
 תכריכים לו ולעשות אותו לטהר וצוה שלהם טומאה בחצר שטעות ט׳

 וכ״מ ♦ שפ״ו בשנת שלוס ארון ולעשות גגדס בלא שנמצא מאחר
 וצוה הסוהר בבית ונפטר קשים עינויים אחר א׳ נפער ש״צ שנת

 אותו לטהר בצואה שמלוכלך נחקוס אך לטהרו שלא וואלף הג״מ
 והכתונות ותכריכן בשלאגין נעגל חוט שלס ארון לו ונעשות יין במעט

 כפלה שנים ע׳ גת גתולה ־ הארון תוך ליתן עינוי שמלוכליןמקמת
 תכריכץ וללטש לטהרה הורווץ מקש מ׳ וצוה שעות נ׳ וחיה

מלוכלכי׳ ונגד׳ בשלאגין כעגיל עס שלם ארון ולעשות מתים כשאר
: הארון על בקגר להנח

 • הדותת סדר ראשק חלק נשלמה ♦ ותחתיות עליות שמים בורא כעזרת
לפ״ק תן■ ובצן' לפרט אלול ךז עשק יום היום • אבות עבות ממעשה



no אבא א״ב עפ״י* האמוראים התנאים סדר

 ר״ג ויבס ומת אתיו גמליאל ן3ר ת3 שא גמליאל ן3ר של אתיו
 ר״ג (ע״שמש״ש) של אתיו היה ני ונראה * ׳3 ט"ו יגמות צרתו

 הכהן אנא נר אנא קודם הדורות סדר לפי להקדימו ראוי א׳'כ דיננה
 ?כסי שוחר תסיד והיה דשמואל אבוה הכהן א3ק נר אנא ’ הנ״ל

 ע״ל ׳3 די״ה ( שמתו מי ל רכות3 • מעותיו נאמצע יתוחיס
 - גיעין ה׳ נה״ג הניאו מעשה משוס דשמול וה3א ונקרא שמואל)

 לישנא ידעה דהוה חדיתא אשכתתי' למערכה דשמואל אכוה דאזל
 משוס : זוזי וכך כך לך אתן ואנא לי אזדקק ליה אמרה ךציפורא

 ליליא ההוא שס3 ואתא חינה ערק רנה גנרא מיניה דכפיק דידע׳
 מילתא אשתמעות לסוף • אזל והדר * לה ואזדקק * יתהו3ד לגניה

 איכוף דאימיה נכריס׳ שמואל אמר • אלקויה ללד אתיוה דמתענרא
 רישיה.נכריסא כף • לי3וכאי דשועא רישא לי חטאי דילמא רישאי

 קלושין תו, תראה מזה (וקצת • עלל שוטא <יש וחטיא דאיחיה
 פוטיפרע אשת גילגול היתה זו פ׳מדיתא ג״נאות ס׳3כת * א׳ ע״ג

 ט נשה ־ ל עכ רנה גנרא א3י דמכיאתו מדעה יוסף את שתנעה
 ושלה במשי סתורה גנושה היה א3א סע״א דט״ו שס ונמ״י שמואל
 והחזיק משי ממנו לקנות שרוצה מנצינין נתירה ו3 יהודה רני

 רק כי רינ׳נ וא״ל המשי ליקה 3״3רי רצה לא ואלה המשי ״נ3?־י
 חן יותר לי נאמנים דנורך א3א וא״ל אליך שלקתי כעלמא דנריס
 "נ3רי ונירךאותו • לאתר למטר רציתי ולא עליך סמכתי לכן ממון

 kirvjvf̂(כי ישראל כל וידע ו3 שכתינ הרמתי כשמואל לנן שיזכה
 היה נ 3רי ר ז וכתג • עכ״ל א3א נר שמואל זה ן3ל אבא זכה לכן

 ושמוהל • נירושליס פסהיס דאכל גוי דהאי ממעשה הבית זחן3
 ועיי • עכ״ל כ״כ יחיס שהאריך ואפשר החורבן אתר ג׳ דור הי׳

 אנא שלח דהא * ימיס האריך זה אכא כי ונראה * שס מ'*ש רינ״ב
 כסדו משוס כו׳ נשיאה ר״י ליה ושלה כו׳ נשיאה יהודה דר׳ לקחיה

 דקט״ו שלוס האשה פ׳ • כטועה דשחואל לאנוה להחזיק שלא
 ״ לאכול 3ר רצה ולא גויס של שחן היתר נשיאה יהודה ור׳ • 3סע״
 נירושלחי כדא'׳ חמרא זקן עליך כתיננא • לא ואי אסל שמואל לא״ל

 של ננו ן3 היה נשיאה ור״י נשיאה) ר״י (ע״ל מעמידין אין פ׳
 אתר קרונ מת ישמיאל (ע״ש) דרני אסי׳ היה ושמואל • רבי

 דיתחי זוזי דאכל שמואל את לקראו בברכות כנראה אביו מיתות
 ע״ל ( מות להצר שמואצ ואזל אביו אנא מיתות אתר זה הי׳ מסתמא

 h'vn אנוה עא3 • ימות שתהרה נכה ואביו באריכות) הענין שמואל
 ילמדינו לרבי שלה * א׳ זבהיס'כ״ו אשתבשית א״ל כו׳ א״ל משמואל

 ׳ א׳ ק״ג ע״פ אביו משוס יוסי בר׳ ישמעאל אר׳ כך ליה ושלח רנינו
 בלימון עצרו שריס עליה וקריירב ושתיק דשמואל לאביה רב איתביה

 דחדאיתיב נראה והנה • ׳3 דכ״א ה״ד כהונות לניהס ישימו וכף
 שמואל של תכירו רב כי וכ"נ היה תלמידוjרי כי דשמואל מאבוה רב

 אנוס מיתיבי א׳ ל״ע במעילה וצ״ע * כמש״ש חאנח קיבל ושמואל
 ואיך היה רב תלמיד הונא רב והא * הוכא לרב אנין ול לשמואל
̂ל תלמידו תלמיד חר״ה מיתיב  שמת גלותא ריש מר״ה דחיתיב וא
 אבין ור׳ * מר״ה שאלו אבין ור׳ לשמואל אבוה אמר דהא רני בימי

 ורניךוס״א נמחק שס״ח נדפסו זמן ואתר • ע״ש רני בזמן היה לא
 החולץ פ׳. נירושלמי * בהקדמה ע״ל ןהנאני עכ״ל הונא לרב ל״ג
 מ״ט בנידה ההוא וענין נריה שמואל על פליג יוא נר אנא א׳ ד׳׳ו
 בירושלמי ני תדע ע"כ • נריה שמואל על פליג אבא י.ר אנא א׳

 א׳ לב׳ נשחט תמיד פ׳ נירושלמי ־ ווא לאבא קרא הקומות בהרבה
 דמ״ו פ״ב בשקליס זה וענין אבא נר אבא לי אמר דא על יוחנן אך׳
ולויעיילי' דשמואל אנוא * הקשה פי׳ ב״א אבא דאע;יצ על הגי׳ ד׳

 כ״ד (ר׳יה שס והתפללו ב׳) מ״ג ע״ז בנהרדע׳ ויתיב דשף
 ועפר מאנניס שנבנה בה״כ שכיתה בעיר בנימן מסעות ^תב ״ ׳3

 לא א׳ ס״ה אשה במה' פ׳3 ־ ע״ש דלזי ואסט^ן^ .״ ירושלים
 במדנרה תמרי אשכח ב׳ כ״ד בלאלו^מציאות י' לבנתיה שביק

 א״ל ב׳ ד״ך בע״ז • הדין ^)«שורת5 יב״ח אחר לנעליס והחזיר
 • השחיטה בית פרענא הוה ליקראד^יתא חיישי׳ לא אי המות מלאך
 דק״ח שרציס ת׳ פ׳ * לאבות^וואל שלחו א׳ כ״ח ב׳ ך״ז בר״ה

 עיילי כו׳ אשתניין בשמג^^בותיו אמרו חתנה ור׳ עוקבא מר ׳3
ר אט וטהורה נשביתי אמרה הא חנינא לר׳ ח ^  אבא בר שמן לר׳ כ

 * וצ״ע ננו פנחס שקואל גת רחל בר מארי עיי׳ בקריגתך אטפל הכהן
 הענין ננו ע״ש למ&נק' קשה דשמואל אבוה א׳ אות ג״כ בס׳ כתב

^:נו הרמתי שמואל הוא דשחואל אנוה כי  וכמו שאול גלטל ושמ̂ו
 בכו עס דנר דשמואל </ןוה כן ־ שאול עמו דנר מותו אתר שמואל

 ב׳) (די״ח שחתו מי ׳21רכוי33כדאי׳ מותו אחר שמיאל,(ע"ש)
 אחרו ג״כ לך אעלה א^זי אוב) (בעלת האשה אאמלה וכשס

ל ־ הכא איכא אבא טונא ליה א ו מ ש ם ש כ  אתה מחר לשאול ו
 * גבן קאתית דלעגל גנו לשמואל אבוהדשמואל אמר כך עמי ובניך
אמר במחיצתי עמי לשאיל שאמר וכשס  אכיתת דשמואל אנוה כ̂ך

 וזה המלך שאול וניקוז ג$^ל ושמואל * טובא עלמא דחשינתבהאי
ן דהלכתא מלך אריוך כקרא שמואל כי ^  (ורמז על״ל בדינא לfכ

 י )שאול כמכין כוללי%נולין וב׳ האותיות עס מלך אריוך לדנר
 דנוקנאלכן מסטרא היה הרמאי שמואל כי בחבירו כתב אבי &דוט
 (חגע״א באחו אותו תלה חנשיס זרע לאמתך ונתת חנה אמרה
ס) ̂־שחואל שאבא ומשוס ל׳  מש״ה • הרחתי שמואל הוא אבוה

 הוא כי באביו רק באמו תלה שאינו כלומר דשחואל אבוה ליה קרו
 שמואל שהוא אבא כמו לא (ר״ל ודפת״ח עכ״ל דנוקבא חסטרא אינו

 לכ״א נאניו תלוי זה שמואל אבל ״ דנוקבא חס״ט הרמתי.שהיה
 האשלתיהו אנכי תנה אמרה הסוד ולזה א״א וכתב דשחואל) אבוה אבא

 מ״י ועיי׳ * שאול של אניו בנה שמואל כי הקודש רוח בה נצנצה
 החורבן אתר ראשון כת שהיה יהודה ר׳ של אביו אבא * די׳׳ג שמואל

 • רב הוא אריכא אבא * האמוראים בדור א׳. ויש (ע״ש)
 ״ דודו חייא ר׳ של ותלמיד * שמואל חבירו / ע״ש איבו קבין
 סע״ב י׳׳ב עירובין חביבי הייא לר׳ קרי (רב איבו אניי של אתיו

 כלומר כתב והע׳ * וחכותי׳׳אא׳ • ואתו אביו אחר שהוא פרש״י
 וא״ר האותיות) והבליעו אבוהי אח דוד תרגוס או ואוהבי יקירי
 רשות לו נתן לא (אבל ־ ידין יורה לגבל ידד אחותי בן לרבי חייא

 ע״ש אחותי נן קראו הטעס) א׳ ד״ה סנהדרי׳ עיי׳ בכורות להתיר
 אחותו ובן אחיו בן שהיה והאמת י את אחותי לחכמה אמור־ חכמתו

P דהיה אתר (אלא סע״א ל״ר ומ״ק ד״ד ופסחיס ד׳ (סנהדרין

̂ז-שצוה מ^^ היה / ע"י3ה (ע!' אביו לו ־מ  בן לו והיה א׳) ס
״( איבו ש) ע  אחורי רב יתיב א׳ די״ו בתולין י * חתט חנן ורב (
 ר אמר רבי אמר מאי לר׳׳ת רב א״ל דרבי ור״ח;קמיה מייא דך׳

 הא רב אמר י״ג בעירוגין • נכון שאין טעס3ר׳" אאופתא דכתב
 לפניו (כשלמדתי מאחורי מאיר ר׳ את שראיתי דמחדידנאמקבראי

 וחצינו ־ ׳3 דלא פח׳״ה רשב״ס וכ׳׳כ אחריו) של בשורה ישבתי
 ודס״א סע״ב ל׳׳ס הרואה פ׳3ו ׳3 דס״ג חולין ר״ח משוס רב דאמר

מנחות תול פו' דמחדידנא הא רבי אמר וי״ג ״ ל ׳׳4 ופסחים א׳
לק״ל לד 34



רב זזוא אריכא אבא 5אלן אות ואמוראים התנאים
p7׳Y תן לו היה 3ר עי3ר כרס ה׳ מ״ש ובירושלמי • רע״א  ונלקה מ

 וכתב * לתקנו כדי הזרע ולנבל לשהועצכור אס קייא אתר׳ ושאל
 היה הפשתן למעשה קייא ר׳ ע״ל • היה ר״מ תלמיד רב ע״ב שס

 (סנהדרין ושמואל רב הוא שבבבל רבותינו • רבי) את ושאל לר׳חייא
 כתיבנא נשיאה יהודה ר׳ שהתיר שמן יאכל לא אס א״ל ושמואל די׳׳ז)
ש) ואכל עליה ואערק ממרא זקן עלך  יוקנן ור׳ ושמואל רב (ע״

עיי׳ אדוניס פ״א * מקרא כמן דבריהם כי׳ קראי ♦ שמואל (

 כדכתיב ״ פאתי בר ובערוך ״ והסנניס הפהות מלשון נשיא בן
עיי' המלך דוד אתי שמעה מזרע והוא ♦ מוא]נ פאתי ומה!  ר' (

: מגילה ♦ בכהנא קרי רב־ ״ קייא

ן רב הוא אריכא אבא
 ל^רכ קורין בא״י רבי הנשיא לר״י שקורין כמו אלא שמו אבא רב.

 ת^3ן1ב׳ קי״ע ע״פ פ׳ רשב״ס ו;״פ ♦ א' דנ״ב פת״ה רשג״ס בבבל
 לפי' השע^ת ומ^_לשוו אבא לי ומודה שמואל אמר ב׳ נ״ז יבמות
זה • לכ״ל כמו אבא ליה קרי מיני׳ קשיש שהיה
ע׳ אבא ע׳ שפיר^הערוך כמו שתו היה נך אלא אינו  אביי) (ו
^ דח״ז בברכות שאכלו ג׳ ובפ׳ מ|  לאבא גחלייא מייתי אלו 'ואל1א
 א׳ ל״ה בתולין וכ״כ * קראע^א'לכבודו (פרש״י אכלינהו לא מי

 ידע לא אבא אמר הכי אי מואל1א׳.א^ר דנ״ג בהמה במת ובפ׳
ש״י כלוס דשבת במילי  למלכא אבא אברך כמו תבירי אבא ״^ד

״ג בתענית וכפרש״י ע ^  כלום. לאפרש״י ע״ב ד״ס ובברכות : ד״
 כיצד ובפ' * אבא איקפד שמואל אמר ׳א3א דצ״ד גגות כל ובפ׳

 אי שמואל אמר ב׳ ח״ה ובתולין • כלוס ־זי
 שמואל ליה קרי הכי פרש״י כלוס 'יפות
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 לא ע״א ד״פ צולין
 לא אבא אמר הכי
ו מיניה עייף היה ורב

 רש״ל) התכמיס,כ״כ לכל כלומר ביריס13 ראש ופי׳ בגמרא דה״ג
ס גגות כל ופ' ובע״פ בשמו קראו חבירו שה*ה שמואל ורב ״ הנ ) 

 ראשית ובפ׳ * הוא תשיבות־ לשון בהדאץלא משמע אבא איקפד
 א״ל בבבל סדרא ריש מאן היני בר לאיסי יוחנן אר' ב׳ קצ״ז הגז
 (ע״ל היד) כל פ׳3 כדאי׳ בדוה ארוך שהי׳ (כרש׳׳י אריכא אבא
 אתורי שורות י״ז אתר יתבון הוינא ד3נהירנ^ א״ל )שאול אבא
ךן נפקין דרבי קמי דרב »  ולית דרב לפומי דרבי מפומי דנורא ז
אמן^אריכא אמרין מה ידעין אנן  כשהיה (פרש״י ליה קרית ו

ו לבבל שירד קודס בכאן כ ז ^ ^ ^ י  ואני רבי לפני יושב שהיה ה
ס * מאתריו שורות י״ז יושב הייתי שו מ .^  בשמו קראו שהיה }

^ןון אריכא שקראו אלא כועס היה לא  גופיה יוחנן דר' גנאי שהו
 מיהו בריאיס ממשפחת קנא א׳ דכ״ל הדס כיסוי פ'3 אבא קראו היה
 הונא רב אמר סע״א, י׳^ בפ׳ )הונא דב צ״ל ( המנונא רב על
 (ופרש״י זקדהר־נשמו. תלמידו שהיה קשה נפשא למקטל אבא אזל
ת * רב תלמיד הונאהי׳ שרב לפי רביה אבא פו ס  הקשה ישיניס ^
 היה לשמא וי״ל ״ בשלזו קראו איך גמור תלמידו היה הונא רב הא

 אבא שקראו ולפרש״י עכ״ל) כן קורוהו אבי כמו כבוד דרך אבא
 דק״ז ע״פ3ו ״ א׳ ל״ת ובתולין • תו׳ עכ״ל ניחא חשיבות לשון
 א', די״א ובב״ק * משיכרא איסתרי למקני אבא שרי הונא רב א״ל
 ד״ב פ״א ג״ק ובירושלמי ״ רב פרש״י לי מודה אבא שמואל אמר

 וב״ק • רב צ״ל הפי׳ בעל ר^כתב אבא מאן לי מודה אבא סע״א
 א' דס״ב הרואה ובס״ה * א׳ ד^׳ח תלון ובפ׳ אבא ידע ילא דס״ב
 ר״כ על וקשה ו תבשילי כדלא^טעיס דאבא פומי דחי כהכא אר׳

 מלשון ל׳׳ק^אמר בחלק דאי׳ ׳* בשמו קראו האיך. לב תלמיד שהיי:
 שלפנייס הל׳ אבלי זה בשביל גתזי דכענש אמר כהנא דרב משמע אמר
^י כו׳ נענש מ״מ יוחנן אר׳  ושמאיב • בשמו רבו שקראו נענש ג

א כדאי׳ חבר תלמיד היה כהנא  ולא, צריך היה דלגמרא דל״ן «
 רב קרא א׳ ג״מ כ״ש בל1 י הבע פ׳ תו׳ עכ״ל לסברא
 נחמן צ׳'אך׳ ל׳ט א״צ ובפ׳ ׳• לשו^רב^א פרש״י אבא לרבה גחמן

 נראה אזה 'אאד * ע״ש חברי פר:רי אבא זוטי הונא בר רבא על
 (נ״ פליג.1רב^נא * אבא בשמס נקראיס היה לא דהא כפרש״י

̂- ופח״^ ב׳ קכ׳׳ב והרוטב העור מץפ״ל * א f עי i ״ ע׳׳ג 
 רב פי׳ ת^גפליג רב קמא רב ע׳ הערוך כתב : ב׳ ל״ח גיטין
א דרבואמא מפומא דיוקא דלישנא גאון האיי מקומות ״ג3‘ #

 הודאה צריו^יאמר אמר אבא רב א׳) (דמ״ט שאכלו ג׳ בפ׳ חד
מע״א)P (דל׳א שנפלו האשה פ'3ו ״ וסוף תחילה אמר ■אנא -

) (דקל״ה ר״א פ׳ ובשבת : סומכוס את שאלתי  אמד אבא רב ב'
 ל״א • אביי ע׳ פרשתי כאשר רב הוא ואבא ־ ילדה ואה״כ הטבילה

 ורבן ברבי שמעון ור׳ קפרא ובר לוי מכלל הוא רב ופליג תנא רב
 ורב שמואל כגון אמורא' מכלל הוא ועיד : תנאין שהן בר' גמליאל

 חולק תנא שהוא לפי דבריו דוחה ברייתא ואין וזולתס קמא הונא
 ־ רב שקרואין בתנאיס ויש ז״ל כתב אביי זבערך * ענ״ל תנא עס

 i בהודאה אמר אבא רב • בשבת אמר חמא רב כגון ידועין במקומות
 1 בכתובות סומכוס את שאלתי אמר אבא רב • בברכות וסוף החילה
 אמר^ אבא ר' כר״א בשבת הגאון מ״ש יוחסין ספר וכתב * עכ״ל

 .׳שאומר בתוסכות ולא ברש״י ולא בגמרא מצאתי לא אני כו׳ הטבילה
^ג' (וכ"נ חמא 9ר אלא אבא ^ ע  לפניו היה שהגי׳ הנ׳׳ל אניי ב
 אר׳ שאומר אחרת ̂?ו,.מקולין5^^*^אן^גאגמונןפ^ רב

7m והשיב השונה חייאאומ.כ;אוןלהס ר׳ שהיה הדבליץ מן 
 של בנו אלעזר ר׳ והשיב בתוספת דביצה בפ״ק וכן כו׳ גזר

 ופ״ה ב' (דפ״ד בגמרא הדס כסוי פ׳3ו * הקפר בן אליעזר ר׳ '
 ר״א והשיב • תשובה לי אין חייא שא״ר הדבריס מן א׳ זה א׳)

 קשיא א׳) ד״ט (ובתו׳ דביצה פ״ק וברש״י • תשובה) הקכרברבי
 שמואל), (ע״ל מיניה מקשינק הוא אמוראה דרב אע״ג אדרב לרב

כי משמואל חוק ההוא בדור הוא הגולה בכי נל של שרבן מפני  (ו
 ופליג תנא חייא ר׳ סקמ״א ש״ג ל״ל ס״כ ועיי׳ * מהרי״ק כתב

ה) ב׳'מ (  ל^ שהרי תכאיס שאין כשיטא * יוחנן ור׳ רב וכן ד
 על לחלוק ויכולין הנאיס כמו חשוביס שהס י״ל אלא במשנה הוזכרו
 חשיב לא רב אבל כתנאים חשובים לדידן והייכו כו׳ וברייתא משנה

 תו״ וכ״כ לתכא-גו׳ רב את חשיב לא יוחנן ר׳ וכן תנא יוחנן ר׳ את
 • לתנא אותו מהזיק היה לא ר״י אבל תנא רב א סע׳ ה 7 כתובית

 וכ״ר '3 3ך״ נידה ע״ב ד׳׳ז יבמות תו׳ יוחנן ר׳ על כן אומרין ואין
 ור׳ בישיבה חייא ולר׳ לרבי שימש רב * קמא ר״פ בתמיד המפרש

 תלמיד רב ־ הגז ראשי׳ פ׳ לעיל עיי׳ (פא״ט בעמידה שימש יוחנן
 ברישוי חכי ותדידי דר׳ במנייני הוינא אמר • ב׳ ך״ב ביצה רבי

 ,;pp : רע״ב י״א הוריות חרב בעא ורבי ל״ו סנהדרי׳ כ״ט גיטין
 פ׳ ובתו׳ ברשב״ס • ב׳ צ״ה פג״ה שבבבל רבינו לקדס יוחנן ר׳ ליה
 לא מרב כהנא רב בעא * קניריס ושמואל ולוי רב א׳ דק״ג ע״פ

 בדבר חרבו שגמר מה (שכח לגמריה רב אינשי קנאיןמהו בו פגעו
 וגך יהודה בגדה בחלחיה כהכא לרב אקרוייה להשיב) ידע ולא זה

כו״ יהודה בגדה לגחריה רב אזכריה ־ אקריון הכי לרב אמר אתא
 יצתת ר׳ עס למד רב א׳ דל״ה ש״י כתב * רע״א דפ״ב הנשרפין פ׳
 ביומי רש״ג כתב : טעה כי ע׳׳ש מלכיו רב ועס ע״ש אבדיחי בר

 לבבלרש״י ואתא היהבא״י (כי ב׳ דקט״ו יוחסין לבבל רב נחת דרבי
 שנת שהיא לשטרות תקל״א) תק״ל(צ״ל שנת ) ע״א ד״י תענית

 בתר רבנן ביה רישא (ע״ש) שילא ר׳ והוי ליצירה התקע״ט ג״א
 קס שילא דר׳ לאתריה רב ואקלע ^33 סדרא ריש חקרי והוי רבי

 והיה אותו חכירין היו ולא * ע״ב ד״ך (ביומא באמורא עליה
 3א״ תרנגולא מר לימא שילא ר׳ א״ל גברא גבר קריאת רב מתרגס

 קייא_ ר׳ לפני להדגוס רגיל שאתה רב ניהו מר א״ל כו׳ לחרי אבוב
 רבשיל̂ן נח וכד ע״ש) שלי מתורגמן שתהא כדאי שאינו בכבודך שב
 3שמוא וכן עליה רישא לחהוי רב רצה ולא הכא ושמואל רב הוו
) (ד״ה חרובה פ׳3 כדאחרי׳ טובא לשמואל קשיש רצהדרב לא א׳
 לא רב הגן ישוע לבי א״ד שבוע לבי אקלעו אסי ור׳ ושמואל רב

 לא אסי ור׳ : דרב חקמיה עייל לא שמואל • שמואל קמי עייל
 ♦ לשמואל רב שבקי מש״ה כו׳ נטרח מאן אמרי דרב מקמיה עייל

 דלא לדוכתא ואהיחק תורה מקוס והוא דוכתיה דהוא בנהרדעא
 מתא דהיא )ב׳ נ״א תענית רש״י (וכ״כ סורא והוא תורה בה הוה

 ידעי הוי לא והיתר איסור ואכילו התס נפישי ישראל והוי חחסיא
 שסובגיטיןד׳ה׳א׳ רש״י בסורא ר״י (והיה איתיבהכא רב זאמר

בפ׳ כמפורש דוכתא בהאי תורה דלהוי היכי כי ׳ )ב׳ מ״ה ובחולין
 (עיי׳בעירבין גדר בה וגדר מצא בקעה רב • ע״א דק׳׳י הבשר גל

)3 וד״ק א׳ ד״ו מקומות &;;מה  אגחרינון לטטלכוש אוקליע וט ׳
 נכסי דהוי בצורתא רב דבי לגינתה רב וקנייה כחלי איסור ואודיטן

עיי' * לגר  התלמידים התס וכנף דנ״ג,) הבתיס חזקת (
 גדולים דינין בתי ב׳ והיו ב״ד שס וקבע שס הרבה תורה ורבן

 רב דקבעיה נסורא וחד • כבר שהיה בכהרדעא חד בבבל עוגיס
 דנהרדעא דסוראאו בב״ד פרוזבלאלא כתבי׳ לא שמואל דאמר והיינו

 לראש בסורא והיה י• עס״ל אהדדי ושמואל רב חזו היו ולפרקים גו'
עיי׳ ג׳ ד״א ומת כ״דישנה  דאדגיז חדתא : תתקע״ט ג״א ח״א (

 נתקיים ולא שמואל את וקילל : המנונא רב ע״ל הוא דרב אתריה
רבנן מפטרי הוי כי : רב(ע״ש היי ימי כל זכריס גניו לשמואל

חני



m סו 5»ל{ אות ואמוראים התנאים סדר
 דייני שני ל (רננן ומאתן אלפי )שולחנו אוכלי ( פיישי סוי 3ר מכי

 גכנייהו לפתות ראשי דחזי עד איתעתרי לא רכ אמר • »ירות
 הוי מאן מכריז לדרשיר מקלע כי : ל דנ״ז הרואה ל ( כהלום
 נתייהסו וספרי וספרא : כ׳ ל׳׳ז יכמות * ל י״ח (יומא ליומא

 נחלת כהקדמה ואכרכנאל וכצ״ל לזרעים כהקדמתו רמכ״ס עיי׳ לרכ
 שלמדו נ״ל אהרן מדת בהקדמות וכתב ח' נתיב אחונה ובשכילי אבות

 ביום הארי את הכה הוא )ב׳ די״ת שמתו מי ל בברכות מח״ש זה
 פא״ע דסתואורש״י ביומא רב(פרש׳׳ית״כ) דבי ספרא דתנא *:שלג
 ששנוייהבת״כ לברייתא קרי רב דבי תנא שכתב כך סבר לא א׳ ים״ו

 מדרשו בית תלמיד כל בפי שגור שהיה לפי רב דבי ספרא דאקרא
 שמביא חברו שר״ע שסובר נראה דס׳׳ז האומר פ׳ כגיעי( ומדבריו

ה •י. כו׳ אדר״ן שס3 ^ן ^ר^בדס1קרדי_^ מדדמ .
מ סתס הנחנקי! ובל ‘לתלמידיו לעצמם ושנאם ? ר ^ ת  תסJ3מ

 ללמודה ורצו ר״ע) ישמעאל(ע״ל ר' ספרא סתם ר״נ תוספתא
 סתס לפרש שצריך בזה עעו ולדעתי * ר״י הי׳ שמחברו חכמים קצת

 היה שרבי שר״ל ר״מ מתני׳ סתם מפרשי׳ שאנו כמו ר״י ספרא
 סתס פי׳ כן דר״מ אליבא סתמא סתמית משנה כששנה משכיות מסדר
 אליבא שנאה סתמית הברייתא כששנה הספר שהמחבר ר״י ספרא
 דל״ב הכמה תחלת בס׳ ועיי׳ : עכ״ל דל׳ע אליבע אחרה ור״י דר״י

 חן וישלחו מן היינו רב דבי ספרי ושאר ת״כ היינו רב דבי ספרא ׳3
 ״ עש״ב ב׳ דקכ״ד פי״נ רשב״ס ועיי׳ • עלל הספר סוף עד המחנה
 שרג בצ״ל : הדברים ואלה וידבר ספר פי׳ א׳ דע״ד ביומא ירש״י

 בתו׳ : אישעיא ר׳ עיי' מכלתא וחגר אילעאי בר דר״י אליבא קבר
 השואל ובל • דרב תיהtמ הוא רב ביה אחרי סתס ד״זב׳ סנהדרין

מ  אשר״י ועיי׳ • רב ביה מאמרי לרב פריך * כור בית ובפ׳ ♦ מ״
 רב בי׳ דאמרי קמ״ב סי׳ פ״ב ש״ג חכמה תחלת ובס׳ * כירה ל

 בית אלא מחש רב לאו רב בי׳ אמרי כתב ובה״ע : מחש רב הוא
 רב לאו רב בי׳ ל׳ סי׳ ל׳א ש״ג חכמה תחלת בס׳ וכ״כ • המדרש

 והאמר בש״ס שאמר כ״מ3 ו׳ אות בש״ל : המדרש בית אלא ממש
 ־ זרעים לסדר רמב״ס בהקדמת בהג״ה ג״כ מובא עכ״ל רב הוא מר
 דלקמן חלתא (להך חתנו תביבא ורב יוחנן ורבי קנינא ורבי רב

 היכק מועד(כל סדר בכולא ואמר) למלתי׳ הש״ס פסק (והשתא
 אמוראידחקלפי איכא בשמעתא הדדי (כי זיגא האי כי כל דאמרי)

 אחילוף חתני׳ קאי יונתן(ולא רבי ומעיילי יוחנן רבי חלופי )רש״י
 סוכה רש״י) יחד ארבעתן זוגא האי (כי ב׳) צ״ד בהמה במה פ׳ תו׳
i 'l חבית עצמו אדם ימנע אל לעולם אחר : א׳ ז׳ מגילה • סע״ב 

 להא אמר ני דרבי קחיה הוינא ולוי דאנא א׳ שעה אפי׳ המדרש
 מדרשא בי דהואי אנא כו׳ אמר בצפרא כו׳ אמר באורתא שמעתא

 : )ב׳ כ״ד א״צ פ׳ (בי׳ הדר לא מדרשא בי הוי דלא לוי * בי• הדרי
 בע״ש שגת של יוסי בר׳ ישמעאל רבי -התפלל זה עמוד בצד אמר

 וקנה קרקע לקנות זוזי ליה יהיב רבב״ח : ב׳ ך״ז פ׳׳ד ברכות (
 ויתיב דשף כנישתא בבי שמואל עם ומצלי : א׳ נ״ט קדושין לעצמו

 לצדיק יאונה לא דרב עליה קרי שמואל : ב׳ כ׳׳ד (ר׳׳ה בנהרדעא
 גנובי׳ ובניחן שילא רב ועיי׳ ־ א׳ ס״ה ובנידה א׳ נ״ט פא״ט און כל

 שחו א׳ שר :לטוב אותו זכור עליו אר״ל בפא״ט : דקכ״א ובימות
 נתפרדה רב אחר השר וכשמת לרבי אנטונינוס כמו אוהבו אדרכן
 פ׳ במפה אכל ידיו שנטל אף הדעת אנינא היה ב׳ י׳ (ע״ז חבילה

 בר חנינא רבי את אוהב היה : הקומץ וגס״פ ב׳ דק״ז הבשר כל
 לקטלה נפשיה בצבו אמר למידין נפיק הוי כי י ש’לבן(ע׳ שילעכאב

 רב נחת כד ב״ש פ׳ פאה בירושלמי : סע״ב דפ״ו י״כ פ׳ * כו׳ כפקי
 מצאו ושאלו סבא ההוא אתא עזאי כבן הוא אנא אמר לבבל לתמן

 ענין שס יהושע שדה ועיי׳ כו׳ רבי את <שאל כי׳ ̂א׳יל ז זע' הרוגים '3
 הרוגים ב׳ א׳ ושאלו כו׳ כב״ע אנא שאחדאביי ע״ע פ׳ בבבלי כזה
 היה דחסידות מילי עשרה יוחסין כתב הס מעשים דב׳ וכתב כו׳

 רבינו תלמיד רב על אחרו דיעות הה׳ 3׳׳ פ רחב״ס כתג • עושה
 מצאתי הישן פ׳3 שם ובכ״ח יחיו כל בטילה שיחה שה שלא הקדוש

 עכ״ל(וכתבב״ת מקומו כעת יודע איני רב על אבל ריב״ז על ק
 מגיל ג׳ ד״ה דקגיגה בפ״ק שהוא ופשוט ס״ה ס׳׳ס שמואל מקום
 ותמה כו׳ לאשתו בין^יש יתירה שיחה אפילו רב אמר שיחו מה לאדס

 הנ״ל הישן בפ׳ שמביא חולין שיחת שח לא ר״א ל״א למא כ״ת על
 תלחידו שהיה לר״א בדור ריב״זקדם כי תמה זה ריל׳ז(ואין

 בגלוי הלד ולא שימי) (ע״ל אמות מד׳ לעילא חאה היה שלא
 ״ לצדמן הביט לא בתפילה לבו מכוון • סעודות ג׳ ומקיים * הראת

 (פל׳ה * רשות בסעוחת אכל לא • הצבור להטריח שלא היהמיויף
 כל על מוטל זה ריש אות בהג״ה יוחסין בס׳ שם וכתב ) ב ה דצ

ל איכה בח׳ לאי׳ ונראה • ת״ה סוף (ובירושלמי בחצץ ויגןס ג

 לקיים עפר אוכל היה שבעולם מטעמים כל שאכל אחר רב העני׳)
 בתראה שפה ועייל * שפה אפיק ואמרתי בחצץ ויגרס שנאמר מה

 השנה בכל רב חהעשה דהבין נראה היה ריהטא לפום עכ״ל(והנה
 לחדות למחשב בכדי הוי לא ט״בלבדדאל״כ בערב לא אכילתו כל אחר

 והב״י עט״ב עשה שזה כתב סתקנ״ב בא״ח במג״א אגל • חסידות
 עשה שזה חיימכי ובהגהות האדם תורת בס׳ רמב״ן בשם הנ״ל סי׳
 רבי איכה בת׳ ז״ל סש״י ברק״ח ראיתי אכן * רב לא עילאי בר ר״י

 וכן • כו׳ בעפר וטובלה פרוסה נוטל היה ט״ב סעודות אוכל כשהיה
 (כדאי׳ * לפייסו הולך היה שהקניטו חי וכל עכ״ל) בירושלמי רב

 מטא כי אתא לא יב״ח רב אזל נגדו חטא א׳ שטבח דפ״ז דיומא ספ״ח
 היכי א״ל הונא רב גי פגע לפייסו אנא איזיל אחר אתא ולא עי׳׳כ
 קרא אזל גברא למקטל אבא אזיל אחר לפלוני לפייסו א״ל מר קאזל

 לי לית את) אבא א״ל הגי׳ וגגח׳ ע״י גי׳ (כ״ה זיל א״ל אבבבא
 ארישא מחייה נרגא אשתחיט רישא פליג קא הוה בהדך ^לתא

 גס פייסו ולא רב נגד שחטא הטבח נענש חדא״ג וכתב * ;טליה
 דרש״י אף אבא קראו דטבח הגמרא לגי׳ היינו עכ״ל בשמו אבא ;או

דאגאלשון ,  * וק״ל רבי בשם לקרותו להטבת מ״מה״ל כו׳ חשיבות ̂,
 עייל לרישא הדר חייא רבי אתא דרבי קמיה סדרא פסיק הוי רב ■: ושם
 חחאא״ל בר ר״ח אתא ־ כו׳ גרבי וכןלר״ש לרישא הדר קפדא בר
 לגבי רב אזל בהדיה חילתא ר״ת נקט * וןןא15דאתיטמל^ה^ כל
ה׳ ולא די״כ מעלי י״ג נ י פי  • מג״פ יותר לבקש א"צ הא בגמרא א

מ^ו (מחמיר שאני רב ומשני  עגידהכי איך ור״ח רש״י) היה עלז
מנו • ממתיו על המעביר כל דהא מ רין  אלא • פשעיו b על ^י
 בדיקלא ומאןחקפוהו חקפוהול&ןףקלא לרב ליה חלמאקזא ר״ת

ר״י6כדהינ ולא ^^^אדחיי • הוה רישא ח ד״ צי וכשראה הוי א||ן
ת׳ מלכות דאין לחות דאג לרב זה חלום ר מ ^  אדחייחכאן אמר מג
 רב כשיהיה פי׳ וב״ח בש& אמית ולא לראש יהיה ושם לבבל ויברח

 והיה : סתר״ו) &״ח ז ללמוד יוכל ולא צבור צרכי עליו ר׳׳ייהיה
 בירושלמי • בצי^ותפילין רגיל והיה * לתרגם ועלה ערג קולו

ר לפניו לדון בא א׳ ג׳ דמ״א פ״א נדרים שי ע  העשיר רצה ולא א׳ ^
 לו אשר כל ליקק גזרו&חלכות יצא מיד וקללו עשרו גאות מחמת
 : לו והוחזר עשה וכן ^ שיתפלל ת לגבי ואתא המלך לאוצר

 כתב ינאי(וראב״ד מר׳ שבל רב הי׳׳ד) לס׳ (בהקדמה רמב״ם כתב
 שאמר לרמב״ם סמך יש יו&ין וכתב נברא) ולא היה לא עליו

 כרבי ינאי (ורבי ינאי |כרבי1ור כרב) הונא רב א׳ דצ׳׳ג (ביבמות
בו קבלה כלומר ר׳׳הכרב פרש״י קייא §ג  וכוכולסזהלמעלהחזה מ

ל ש מרבו ) היה זה של מדורו ח ובשס ( כ״ ע  אךצ"עדגפ״ * ®
ר א״ר יוחנן א״ר סע״ב דל״ט נירה % א  להינר נראה מזה רב ינ
תי את ש'י3 שמנאו יגאי יני של רנו דרג

 רני אמר ינאי רני אמר וצ״ל היא 6ש״׳* נ״ל אגל רג גמלמיד ינא;
: ( ש ע  עול מהגל אימת רני את ראה שלא ררתייא את שאל ;

/; שמ;ס מלסת תי ס ר ש) ג ע״  נמג^ע מצאתי רג אמר :נ׳(
 '5ו • נ׳ ד׳ו שנת אמר יהודה נן אישי ני׳ ונתוג תייא דר שתריס
 תייא ר׳ משום רנ אמר : א׳ צ"נ הכועליס ה׳ מ נ1 נ ו צ הזורק

 וה׳הזורקדצ״תא׳וצ״עא׳וש׳תוליוקל״ת • שיז׳א צ"נ המצניע 5
 יונתן ור׳ חנינא ור׳ רב ע״ד ד״ע פ״א מגילה בירושלמי. : א סע
 ״ (ע״ש ברתיה בני נחמיה ורבנא עוקבא רגנא * וריג״ל קפרא ובר
 (וכתבבכ״י ע״ש חייא בנו בן שימי נכדו שראה ימומעד החריך רב

 • שנה מאות ארבע חי ״ בזוהר הנזכר אבא ר׳ הוא רב סס״ג ח״ג
 זאו( בחכמה חייא רבי של רבו והיה שנה ק׳ חי הגי׳ אתר ובכנ״י
 חי רב נושן ישן ל׳י א׳ ובדף חייא רבי ואת רבי את אח״כ ושימש

 רב שתה שנאמר כ״מ אילים יונת ספר בסוף : שנה שצשהמאות
 שהיה השוד להשינעע״י לו היה צ״זרע״א) נ״מ • רמ׳א (שונהז׳

 שם וט״ש ־ לגלות רצת ולא השודות מנעלי י לרשנ מונהת תלמיד
 שקהיתיגזהמדשקיל ואף סקנ״ב בתחו״י כתב אבא רבי ל וצ אבהו רבי

 ומה״ע להשיג ה״ל בנגלה דגם היינו שתיק למה א י מיצ^^י וקרי
 פסקינן דלא דאה״נ וי״ל * הוא דינא לאו ממתק א א י ק 3מ ק ל

 בסנהדרין • כרשב׳׳י קיי״ל לא דוכתא דבכמה סודות פ ע הלכות
 שתק א׳ ס״ב ב׳׳ג ובתו׳ : רב שתק כו׳ שניהס •גס ומתו ד״מ פ׳3

 פ׳ ובאשר״י • לדגריו הודה ולפעמים להשיבו חש שלא לפעמים רב
 רב מ״ש : להשיבם חש שלא מפני רב שתק דל״א הבית את המוכר

 אלא לגנאי אינו שמעתת׳ להא אמר רב ושכיב גיים רגכד על ששת
עיי׳ אלסר מלך אריוך נתגלגל בו : (עש״ב גדול שבת  שמואל (
ס בראשית בזוהר : תתס״ה ד״א ח״א ע״ל ברש״י נתגלגל נפשו ע״ ) 
 יצחק רבי גזר כשמת : פניאל אבא רבי ואת בנו את רשב״י קרא

השנה כל לפניקתניס בניגין דקלים וענפי הדס יניאו שלא גיסנא נר
וא׳



m אלף אות ואמורים התנאים סדר ^
 מואלtו ת צ׳ דל״נ ש״ק כתצ i צאש וצשכו גדד צדן זא*
 ז״א ( תתקצ״ע ל׳א שנת ) הוא שקר ני ע״ש (המא ר3 אר״ח לו3ק
̂אריך העגיןאס ותמוהא * לננלתתקע״ט ירד ני  כ״כומת ימיס ר

 לר׳ כשאמרו : הקדמונים תנאים צזמן זכרו נזכר לא למה ג' ד״א
̂ו< עליו קרע דרג נכשיה צה יוחנן  דהוי ^גרא אזל אמר * חני י'

ש) בגדים 3י״ עליו קרע ושמואל (ע״ש) מיניה מ^<פי  3ר (ע״
 3דר קנריה : עליו(ע״ש) וקרע נקגולתו היה אהגה גר אדא

 יפה ואחר לשמואל אמרו ‘ יומא גת לאישתא עכרא חיני' שקלי
^ו : ג' מ"; תנהדרין נאםרת אין דקרקע עשו  שמנה ארוך ק
ע י כר יוחנן.הלכה ורגי ^רג : גא״י • אמות עשר  לגד ש) (
 רגיטוגם לקדם לו כתג דר״י קידש וזה תחו״י וכת׳ א׳ ד' גיצה מג'
̂ל ר״י על כן אמר ולא פנא דג  כרג הלכה קנינא ור' רג : ע״ש כנ

 לר כפוף היה לוי שהרי כרג הלכה ולוי רג םכ״א) ש/ י״ע ם״כ
 כפוף' היה שםשצא שנראיז לוי ק״ג(ע״ל הנושא פ׳ כדמוכק קנינא

 ‘׳ ו י״א 'V רלג״ח ע״ת לוי נגד כ״ש ר״ק נגד כרג הלכה אם א^כ
̂י' קונין גני הזהג פ' ג״מ תו׳ ־ ^ * יזי

 אתית דרג משוס הגכהגרג כתגו והרא״ש קק״ג׳ק״אוהר^ף
 למווק וכשגאו םנקא כדג דשמעתתא דמסקנא ועוד יהודה כר׳ ולוי
 דהלכתאכרג קדא כתגו בפירות קונין דאין ששת רג נגד נחמן כרג

א ועוד גאיםור ור״ש גדינא גחמן ^גל ^ ^יי קנ מס  מ גבי כפגו ד
א משמע ונו׳ ועוד כרג הלכה <לוי ר ^יי  והתו' • מלתא להו ד

^ כרב להלנה משמע גתגו א ק ד  פ׳3 נחמן דך׳ דלוי_ועוד צוקי3ח
 כתכו ולא כרג ס״ל השולח

 התו^א גדעת להסתפק יש
רג את אפי' ולפיכך

3ד7ן
!גרים

 דהל יהודה כר' ורגא
 חתנים עטרות גגי

 ה״עש״ם כרג הלכה
 היה 3ר תלמיי דר״ה

 גרש • שם דין תאותו
 קיי גהא גאיסורא <רג

יש ג* כ״ט א״צ פ׳ <בתו׳

 והרא״ש הרי״ף כמ״ש כת״ק
 כלוי הלכה ולוי רב בעלמא

 כת״ק אגיי היה שאס כמו כלוי לכה1 ,,
 וגב״יגא״חסתק״ס הפוסקי׳ רוג כפי א3םר

 ורג הונא רג : מ״מ ועיי' רג נגד כלוי
 הוא (ופשוט סו״א ע׳ וגס״כש״ג א'
 קוץ א׳ מ״ט נכורות כרגגאיסורא הלכה

 דקיי״ל אע״ג רע״א ע״ו דף צולין כיצד !
 • כוותיה מתטתא תרתי דתניא שמואל1

כרג דהלכה אע״ג כשמואל גזה !פוסקין

 * הכ״ל הוצא גל הוא יואסיןאולי צרח^נה (אנא ״סהוא1ו? (למ״ז
בד אבא (רבי יוחםין(ל׳׳ח רל־צ״כ גשם יהודה ברג אגא (רבי

# *. V  ✓  ____________________________ • /  . J J 0 \  y  J I . .

 פ״דובתו' ב׳׳ק באשר״י גאיסוריןעיי' ̂י״לpד הא : <איסורין
 ת׳ מ״ק • גגות כל וס״פ נ׳ ע״ז ופ^גלון א' מ״ג שהוציאו מי פ'
א׳ שגת נ׳ ס״ד נידה עיי׳ <׳ /  רבה היינו מילידמר כל אביי אמר נ

 דרג כחומרא דר״ל א׳ ק״א ע״פ פ׳1^ ושם מג׳ לגר כרג עגיד
בין דאיתותג היפי לא גס ^י  ל קיי׳ ואגל דגעירגין ׳3 צ״ג פ״ט ו

^ רג נגד אפי' גמיקל ® ע ג  שמואל ושמואל(אמר רג נחלקו ל ו
כי כרג(עיי׳ הלכה גופי הי ^ו אן ר מ  גדגר ושמואל רג דפליגי ש

ק ולמומנא לאיסורא הנוגע מסו  הרואה רפ' בירושלמי צ״עכ^ן!
ל ושמואל אתה לומר צריך אמר רב ̂ע אתה א^אצ׳׳  כלל אי צ׳

 דק׳׳ג) ת׳׳ג (תה׳׳ק בירו^מי נמי איתא גאיסורא כרב דהלכתא
 משמואל היה כראדעכ״׳סגדול כעשה נסתפק דאס נ״ל גתחוי' זגתג
 מוסכם אינו גדיכא כשמואל דקיי״ל ועוד * ב׳ צי׳ה חולין פ״ג ג״ק
 קדושין מו׳ ב׳ כ״ד לילה ג׳ נ״ב חולין ג׳ ל״ח זגחי׳ ועיי׳ • מכל
 דפ׳׳ת גפי״א גס להקדש יד גגי נדרים ריש הר״ן ח״ש גס ־ ר״ג

 פ״חח״דשגועותמ״ג גרנות וגתי״ט מהרי׳׳ט אחרונה ותשיגה ב׳
 ממון גגי שמיטה דדין ששת דר׳ פלוגתא גגי סס״ז ח״מ לי ועיי׳ א׳

 שמואל לגבי היינו נרנגאיסורא הלכה קיי״ל :מקריאיסיראעכ״צ
 כשמואל קאי רג לגגי נוותיה דקיי״ל יוחנן הכא-רגי אגל לחודיה

 ד״ה גתו׳ '3 דע״ט יוחסין י׳ גפ׳ : ק' דנ״ג גהמה גמה פ' תו׳
 כרב הוצרך^פסוק באיסור׳ כרב הלכתא ל דקיי׳ אע׳׳ג נרג זהלכת׳

: כשמואל לפסקי אמוראי דאיכא משוס

 גלי סתם שכתבתי מקום כל זדע * וחגיריו ורבותיו דג תלמידי
ז גצידו שכתבתי וכ״מ יוסף שארית מספר הוא עיגול  לא ר״ל ^'׳

 מצאתי לא ר״ל שכתגתי*ל'׳ח וכ״מ ״ גש״סשסההוא זכרו מצאתי
״3 שאתר !p שנעלם מה הוא עיגול חצי שרשמתי זכ״מ ׳ רג גשס 

: והיוחסין יוסף שארית מן

ש זגדא גר אגא ר׳ : יעקב גר אגא ך׳ :תלמידו היה לא כי (ע׳׳
)היוחסין כ״כ מ אחר הונא גר אגא ר׳ ( )המנונא גר אגא ר׳ (
 אגינא כר אגא ־*׳i( )חמל גר אגא ר׳ ( ) מילא גר אגא (ר' ל'׳מ (

 ושלמי)T3ש ה3גי) גר הוא ואולי (ל״ח יוחסין) כ״כ רב תלמיד
ז גשם יונה גר אנא (ר׳ יוחסין(ל"מ אגא (ר׳ ח׳׳ ל ) סין ח  רגיו

מחסין בשס־מכ״כ טבנא בר אבא הב״ל)(ר׳ מינא בר הוא ואולי

 יותסיך דרג משחיה ספרא (חגיטל הקדמון) חגיי אולי רג אחר (אגיי
 ,רב אמר אדא גרב אגין ור׳ אגין (ר׳ משחיה נותאי (אגימי (ל״מ

 אדא^ ר׳ ג רג תלמידי אינו א״כ רגא עס דגרו אכן דרג ומשמיה
^ רב • רב בר אחא 3(ר * אושעיה רב * (טעה מתנה בר ת  א
 אדא צ״ל וטעה (ל״מ קרטיגנאה אחא רב * (ל״ח עוירא בר
 אחת (צ״ע יעקב גר אחא .רב (טעה הונא ברג אחא רב
^ כן ר ̂׳י2נ  א״ין רב פרש״י רבינו משוס א״שאמר ך״ב־ גרמת ;יש

, (רבאתאאתוי? * אדא בר אחא רב י למידרבהונא
 רג * ברדלאע״ש אחא רב • ע״ש ירמיה דרגי אבוה .

ר * מתנת בר אחדבויה רב • אתי(טעה בר אקדבויה )3 
 אחי רב (למ׳-״ז מחסין רב אמר אבין בר אקדמיה אקדמיה)(רב

 (רב (טעה אמן בר אידי רב : גתו גן גנו(איגו (איבו (ל״מ
 ברב (ר׳אילא אילא ר' : דר׳יעקג(ל״מ חמה אידי רב : אידי

ש(ר׳ מרתא בר שמואל ר' איתי) (רב בזמנו היני בר איסי ע״ ) 
 בר אחי רגי : אמי(ל״ח רגי ־ חילעאי רבי פדת) בן אצעזר

ר' קרחא) גר חמי (ר׳ מדך(ע״ש  אסי רבי יחזקאס גר אמי (
 נדבך גר (אשאין קדמון) אשי (רג חגר) תלמיד אסי (ר׳ מ (ל.

 גוו ר׳ • אגא עיי׳ ירושלמי גא ר' : יוחסין(ל"מ דרג משחי׳
 גר ברדלא רב גנומה בנימן • ביסכא (רבי גוזלן) בר (גיגי

 יוחסין רג אחר ברוקה (רג גרונא רב : דרב משחיה טגיוחי
 בר גידל (רג גידל רג אסטיין גוריןגר : ברניה (רגי ׳ז (לח
 גניבא : (טעה רבגמדא גניחן גר (גידל * שם ׳ע וצ מנשי

 דימי רב : יוחסין(טעה כ׳'כ דרג משמיה דארי גן גרדסק (
ר (ל״מ סף • חיננא גר נ״א שישנא גר דיחי 3( בריו מי  רגדי
 בר דרו : קטינא 3גר דניאל רב : טגיומי גר דלא רב : (ל׳׳מ

 הלוי אבוה חייא גר הונא רג ( )אשי גר הונא 3ר ( הונא רב : פפא
 : הוגאגרתחליפא(טעה3ר : ע״ש יוחסין(ל״מ רב תלמיד

מ קטינא באג הונא רג • (למ״ז הילמא בר הונא רב  רב ־ (נ״
ר (לח הילמא )  (רב טעה כי וע״ש יוחסין(ל'׳מ רב בזמן הילל ז

 יוחסין(ל״מ 3ר בזמן זבדי (רב וצ״ע סבא החגונא רב ג ^!נונא
ש הונא רב בשם ואמר  זוטרא ) מר רג(או *• זביד(טעה רב : ע

י׳ זירא רמ • טוביה בר נ ^ ^ ו  רב • רב בשם מטיבה זריקן (
 אשי בר קייא רב • רבו קייא (רבי חונה (רב ח ול ע צ ( א3 חג

ר׳  ר׳ קטוספאה חייא י׳ יוסף גר חייא ר׳ : אסי גר חייא (
״ז(י (כהנא גר חייא רני : רג גר חייא מ׳  תחומיו דכפר חייא ל
 תלמידו אס (וצ״ע ב׳ ל׳׳ח ג־יטין רנ אמר הכהן אגא נר תייא (ר׳

ר׳ ה(  קיכנא רב : וצ״ע אבין בר חייא חתנה(רבי בר קייא הי
 כני אהבו רב שילא בר חיננא (רב שלחי בר קיננא רג : כהנא בר

 3(ור יהודה בר חנא רב (רבחיננאגריהודהוצ״עעיי׳ חיננא (רג
 3(ר היהא או הוכה חלפתאדמן חנן(ר׳ מ* קלט (רגי ע׳׳ש קלגו

 גזמן מנמון ר׳ של אביו חלקיה רבי ( (ל'׳מ אחסין רב בזמן חלקיה
 אמה טהא גר (ר׳קחא • סריא בר חמא רב ״ (ל״מ יוחסין רב
 זחו3 ייבא בר חנא (יב * וצ׳׳ע יהודה בר חנא (רב • הושעיא דר׳
 • חנץ (רב טעה ש׳׳י רבא בר חני רב • וטעה יוחסין(ל״מ רג
')y חניכא רב :אבדיחי בר רבהנינא :רבו אי ־ע׳׳ש חחא גר חמנא 

 גרב חנן (רב ־ רבא בר חנן רב • יוחסין(ל״ח רג בזמן שלקא
 (לח״ז חתכה בר חנן רב אבא(ע״ש בר הנן רג : וצ״ע חסדא
 • אדא בר חנן רב * הל׳ל חתנה בר חייא רגי וצ״ל טי׳ס ^אולי

 (רגחיננא יוחסין(ל״ח כ"כ דרב משחיה סגא הננא (לח׳׳ז(רב
 3ר : רגחסדא : יוחסין(טעה רב בזמן חננאל(תסא 3גרכהנא(ר

 רגיוחסין(ט״ס(ר' תלמיד ט^לא (ר׳ : תבדיחי(נ״ח ר3 קסדח
: סגא ייבא נדגך(ר' גר דאשיין התוה יאשיה(ייגא ר׳ • טבלא

 יהודה רב ̂ יהודה 3ר : רגו הנשיא יהודה יוסי(ר׳ יי^איגר ד׳
 (רג ׳ מחסין(לי׳יי רב אחר אגא בר יהודה 3(ר : אשי בר

 3ר : וטעה יוחסין(ל״ח רג תלמיד חרתה גן יהושע גר יהודה
ר : גרשילת שמואל גרג יהודה רג : (ל״מ גרגשילת יהודה )3 
 טעה שאול( גן מסי ר׳ : זנדי גר יהודה רב : שמואל גרג יהודה

 יוסי רגי : סיוסף (ע■ מנישא גר מסי (ר׳ : גון גר׳ יוסי (ר׳
 איש יוסף גשם : מסף רג : יוחסין(שקר רג גזחן נתן בר

 יוחסין רב 7מ; ת חדוויל (מנשיא : מנשה גרג יוסף רג * הוצל
רני כי : ז יוסי(לח א נ יהודה כר יוסף רג : יוסי ע״ל (ל״ח

יוסי



ת • 1« או - ־ ס אי תנ ה ־ ר ד ם ס אי ד מו א ק ו סז »r 5א

 או רגו היה אי מ״ש (ע״ל ינאי ר׳ • תנא־) היה יהודה גר יוסי
 בראדא יעקג (רני * אנא יעקג^נר דגי י טעה ולדעתי תלמידו

 אנדימי נר יצקק רני * כהמן רב עיי׳ יעקג ר״ ( • עתליה ר3
 יצהא ר׳ • מרתא שמואל(נר נר יצחק רני * תלמידו או (רגו

ר' ־ אשי נר יצחק (ר׳ * (ל״ח קסקסאה  (ר׳ • אדא נר יצתק (
ר׳ * יונתן נר יצהק  נר ירמיה (ר׳ • מתהיא נר אנא נר יצהק (
 נר ירמיה (רני * ירמיה ר׳ • על״מ ניראה ירמיה רצי * אהא
ש אנא  רג נשם כתנ יוהתין וכן (ל״מ תתליהא נר נא6כ רנ * ל׳

 • (ל׳׳מז מתנה נר כהנא רנ • תנר תלמיד כהכא רנ ־ (ל״מ
רנ • רנו) מלכיו כר כהנא ;רנ רנ • נשמו) מלכיה נד כהנא ( ) 

 (נשסר׳ עמו) נלע (לוי • (ל״ת נועי נר לוי • רנו) כהנא
ר * (טעה מלכיו מ * מניג) מאירע״ל)(נשס מינ ^ו ס ר ) 

 תלמיד סקסאה (מניחין * יוהתין(ל״מ רנ נזמן יזלקיה
רנ * גנוניא ננימין עיי׳  נר מנשיא רנ * וצ״ע זניד נר מנשה (

 ״ (וצ״ע תהליפא נר מנשיא רנ • שגונלי נר מנשיא רנ * ירמיה
 מר ע״ש הרנאשי מר • ל׳׳מ ( יוקסין רנ נזמן חנקס נר (מנשיא

 ז״א (ל׳מ כהנא נרנ מרי רנ • מנ״ל צ״ע אנל הקדמון אשי רנ3
 • מתנה רנ • מרי (אנא • רנ תלמיד היה אניו רנכהנא כי
 ע״ל (ל״מ רנ תלמיד נדנך נר אשיאן כתנ ויויזתין • כדגך רג

רנ * המיו יינא  רננתמן • זנדא נרנ נחמן רנ רנא) נר נהמן (
 • רננתמן * (למ״ז רג נתלמידי הניאו ש׳׳י גס * יוחסין נתן נר

רג רנ * רנא תלמיד שהי׳ וצ״ע רנ אמר יצחק נר נחמן (  נחמן (
 (והיוחסין אנא נר נתן רנ ״ יוחסין(ל״מ רנ תלמיד גוריא נר

רנ • השמיעו) רנ ״ אנין) נר נתן (  תלמידרנ מניומי נר נתן (
ר׳ * יוחסין(ל״מ ד נר יהודה דרנ אחוי סימון (  עוירא ר׳ • זנ

 רג • רנעמרס •ר״א' תלמיד היה כי (וצ״ע עולא • (טעה
רג רנא נר ענן אג ) ’ ( כן ע רנ  .רג * (טעה פנחס רני • (
 נר ר? ; ע״ש איצטרנולי ראונן (נש״ר פרנף (ר׳ ’ סגא כפא
 רנה :״ נינא). נר (רנא * יונתן(ל״מ נר רנא ♦ (טעה שנא

 • (לע״ז יוחסין רג נזמן שילת נר (רנה ״ (ל״מ שילא רנ3
 רנה * (למ״ז קרתינאי רנה * חנירו שהוא (נראה ננ״ח רנה
 חיננא נר רנה • הונא נרנ רנה ״ אנוה נר רנה לימא בר

 רנה * (טעה תחליפא נר רנה ״ (וצ״ע אדא נרנ רנה * הנא
 • יצחק נר (רנה * יצחק (כר טוניה נר רנה .״ מחסיא נר

 חייאקטוספאה• (רנהנר * (רנהנריוסף ״ נשמו ירמיה נר (רנה
 יוחסין רנ תלמיד נא5נר נר (רנה * איסי נר (רבה ׳ ('רנה
אנין • (ל״מ ע״ל רננן  עיי׳ אדא נרנ רנין • סנא מין ״ (
 * פפא נר רכוש * נשמו רנינא של (אניו • המפתח ריש לעיל
 (אבא ♦ יהודה נרנ רמי • רנ רמינר * (טעה קמא בר רמי

 ז אבימי(טעה נר שילא <ב * אבינא נר שילא רב יי וצ״ע שאול
ר׳  (רבי •־ חייא רנשימי^נר * חזקיה בר שימי רנ * שילא) (

 5ר י• ותכירו מיניה בעא (שמואל ״ ל״מ יוחסין רב נזמן שלמיה
נר שמואל (רב * מרתא נר שמואל רב * יצחק ר3 שמואל
 נר שמואל (רב ״ (לח׳/ יוחסין גורי׳ נן שמואל (רג ♦

 תחליפא רב * תלמידו הונא • רג תלמיד והי׳ נשמו ששת ^ייייא(רב
) : ע׳׳ש מי4א ^ ׳ ר יוסי לר׳ אמר הכהן אנא (

) דט״ו ר״ל(ר״ה יוחנןהשונת אניאסקינלר״ תחי׳ הכהן  נש״ר נ׳
 ז׳ כל בצונן (ורחן חנינא נר׳ יוסי שלר׳ גניו ומתו מעשה הכהן עסי

 ר׳ • נניו שמן ורב חייא ר׳ ר״יוחנן(ואולי נזמן והס מעניתי״גא׳)
 הוא ואולי ורנ יוחנן ר׳ נזמן אנהו ור׳ גהנא) בר. צ״ל (אולי כהנא אבא
 • זכרו מצאתי נ׳(ולא דע״ב יוחסין עכ^ל רב תלמיד כהנא רב k ננו
s כיצד (ירושלמי (ל״ח נשסרג בראשי קייא ורב כי^א מ• אנא

 נש״ר זעירא ור׳ * אכיכי נר גמליאל ור׳ שאלן • ;ןגא
 נן יהושע ור׳ * חסדא ורג • נ׳ קנ׳׳א שנת חנינא א״ר ״

״י יחיי ̂י מ  לן שמע ״ ירמיה לר׳ • כ״כ כ׳ יוחנן אר׳ • פנ׳
 • נ׳ כ'/ איכה (מר׳ עולא משוס • נש׳^^^חכה

w ר״ל נשס • נרשיה נר׳ שמעון ור׳ • חעיא דכפר עזריה ר •
ר׳ ׳ תנקומא ור׳ קס״נ) רמז נ׳ שמואל »י אדא )
ל • רע״נ ל׳/ חזית ח׳ מדן מ־ להנא מ־ הליז כהן נר אנא (

 תרומות< ידסי לל נעא ברכות (ירושלמי פזי נן יהודה נש״ר
 הורה אשה נמה פ׳ (ירושלמי ששת נש״ר ♦ אחיו מגנילה רפ״ג
 נר הכהן אנא ר׳ ־ ד׳ נ״ז אהרון פ׳ נזיר ירושלמי עקניה •,נפר
 של סיעה כשראה בהעלותך (תנקומא זנידא נר יוסי ר׳ לפני כפא
 יוסף ר׳ וא״ל לככיו לעמוד להטריחם שלא אחרת נדרך הלך ננ״א

לד • נהניו• שיעמדו כדי לפניהם לעבור אתה צריך זנידא נר  (ו
 היה הכהן אנא נר אבא של ננו רג של חנרו דשמואל יוחסין מ׳׳ש

 ר׳ • אביו אני ע״ש ונקרא ננו זה אנא אולי פפא רב נקרא בן לו
 לגני ועול * דצור אסולמא אקיף זירא ר׳ ליה אמר פפא נר אבא

 מ״ג רנונ״ח יוחנן מר׳ שמע אי מיניה (ובעא אידי נר יעקג ר׳
 חבנירנפפא א׳ (ול״נשהוא הלל הכהן אנא ר׳ שהוא ונראה )נ׳

 משוס * נ״פ אהא ר׳ משוס ״ פפא בר אדא רנ משוס * סנא
ש) חייאב״פ ר׳  ♦ דברנות רפ״ק ירושלמי ״ בשמו פנחס ר׳ (ע״

 ש״נ אעפ״י עמו ואחר ר״פ ליה אפסיק פפא דרג נריה מר ^אנא
 כגון אר״פ ב׳) ח״ה •שאכלו ג׳ (פ׳ כשאוכלין לא׳ מפסיקין ין

 ל״ב קדושין א׳ פ׳ כתובות ( אפומיה שטרא מרענא נריה מר אנא
 ר״פ) תלמיד יצחק (ע״ל נריה מר דאבא נהלוליה ר״ה רע״נ)

 פד דר׳ נריה אנא ר׳ * פפא רנ ע״ל • סוראה אגא בת ולקח
 ׳ סע׳*נ ד״ז פ׳׳ד נרכות (ירושלמי לוי מ״ר דסכנין יהושע ור׳

 ד׳) פי״חקפ״ד מצורע פ׳ ורנה ב׳ דפ״ד ואלו רפ״ג וברי"'?
; ע סי3 נ״פ) ימי ( ^יו !# מנאאנא פ״ב) (נידה ע  אר׳

״ ד״הרע׳׳ד כירה (ירושלמיפ׳ נרי׳דר׳ קשייתהקמיר׳בא
 אירס פפא 3ר נריה מר אבא (ל׳^מ^ רג אמר יצחק נר אנא ר׳

תי ולא מצאתי (לא יוחסין עכ״ל ליה  (אר׳ פהא) רב עיי׳ ש
׳ זעירא ר׳ ע״א י דק מנקות סוף קסדא ך )  ירושלמי יצחק נר בא ^
^! ממל נר אנא ר׳ * ג׳ די״ב ב1פ׳ יבמות ג  אבא רי סתס הוא כי ו
 (ובגת׳ ׳'מ3 אבא לר׳ תי© אנא ר׳ כי נראה חולין נסוף זולת (ע״ש

 דל״ד דשניעית פ״ג נירו&זי אבל ( )אבא ר׳ מזכיר אינו מדוייקת
 שס גס ואולי * נ״מ mb חייהנש״ר בר נון ירמי׳ר׳ ר׳ נא ר׳: ג׳

ס  ימיו כל זירא ר׳ אמר * בא ר׳ מזכיר לא זה אחר הכף כי ט̂׳
 (ירושלמי תשונה מצאנו עד׳שמת תשובה. לו מצאני לא נ״מ אנא ר׳ של

)3 (דס״ז הנית המוכר פ״3 * ג׳ ל״ד הזנועות פ״ג  מחל מאי ׳
 ורג נ״מ רבה * ב׳ כ״ו 3הזה פ׳ ״מ3 (רנה מפרכתא נ׳׳מ אר״א

 הכל אולי * הזהב ס״פ ב״מירו' רנין * דנ״מ דפ״ק ירו׳ עמרם
(רב. אמר אחד)  ב״מ נא ר׳ ובירושלמי * ב׳ ול׳ת א׳ ל״ח 3 3.

ר׳ ע״ק נשסרג .ממכה3עמרסר 3ר • ע״ל נשמו אנא (
 אתא ור׳ * אנינא ור׳ זוטר|>* נר אנא ור׳ ״ זנדא נר אנא ור׳
 ♦ א׳ ק״ה ד״נ יבמות מי1למי:ר׳^^ יתיב * אינא ור׳ * יצחק נר

אמר א׳) ל״ו המפקיד ופ׳ אמי H איתניה י״ט) אמי מר׳ נעי

 הוא אחיו נ׳׳מאולי זירא ר׳ * נשמו זבידא ר׳ הרגל^* כיצד פ
ח״ק נ׳ ר״א סוכה עמו ופל̂י סע״א קמ״א (חולין זירא ר׳ ל א

 למטה) (עיי׳ * ליה תנא עטישיא יצחק ר׳ (ע״ל) נשמו ירמ.יה ר׳
מי 6(ע״ אמררג • ע״ל) ור׳עתרס p(מתנה• ר׳ הו עי  נ
 יצחק נר שמואל ר׳ קומי נעא אחרון פ' פאה •(^שלמי ♦ 3ר

 נ׳׳י לר״ש ״מ3 ר״א ואמר ירמיה ר׳ עס ח נ ׳א ר קס לו והשיב
 אייתאלר׳ זעירא ר׳ ראיה מביא שאתה מה נאויר פורקת ראה-איך

 הנזכר אנא ר׳ * דסוטה רפ״ג (ירושלמי ליה עטישיאותנא יצחק
ש) נר אבא הואר׳ אס אני מסופק סתס  (ע״ל אחר או ממל(ע״

 ־ מנבל שהוא ונראה אמי) דר׳ אנוה ואנא ״ אחא נר אנא ר׳
 ואשכת דתתקבל מילתא דאימא רעוא יהא אחר אנא ר׳ סליק (כי
 ר׳ לה ואמרי זירא ור׳ פפי בר חרנא ור׳ יוחנן לר׳ נ״א אנין לר׳

 אנא ר׳ א״ל כו׳ ואמרי ויתני נפחא יצחק ור׳ פזי גן שמעון ור׳ אנהו
 3ר א״ל עליה דאחיכו ענ<ל שדר אושעיא א״ר עליה אתיט נו׳

 להוא קמודית אמאי נתמי׳ קאמרת שפיר משה אושעיא לר׳ ספרא
 נו׳ דרג משחיה קטוספאה חייא דא״ר הא לנו שמיעו ולא בחוכה

ל/ * א׳ דל״ק ניצה כו׳ ספרא לרב אניי־ א׳ל  מעחידיך אין ל צ
) (דל״ד דמן אנא ר׳ אותע געכו לנמל דאתי דמורייס ארנא נ׳
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«י י אלף ואמוראים התנאים ״מדר אות
מ  אבא ל ל) (מ״נ נפא״ט נטרי מאן האידנא עד אבא ל א״ל נעורי ע
ל * (ע״ש) שהטריף שור בדתי רבא את שענש בזמן בנבל  שהאריך ונ
 (ע״ל זירא ל כמו לבבל שחזר ונל * (ל״מ) רב בזמן נס היה כי יחיס

 לקנות מקזיר היה גידל רב א׳) נ״ט1( האומר ל בקדושין קטינא)
/ אזל וקנה אבא ל ואזל קרקע  יצקק לל ור׳ץ זירא ל קמיה וקבליה ר
 אקר ובא בקירה המהפך ער אבא לל ואמר לרגל סליק כי נפקא
 לא ידעתי לא א״ל הכי עבדית מ״ט מר א״ל רשע נק' א״ל וכעלה

 גבראדאקוי (ההוא • דרמן אמנא ומקרי נקית מר ולא נקית מר
ל אבהו ל יתיב אבא דל אמעכסא ל פפי בר קנינא ו  נפקא יצקק ו

ל  וביוקסין ( אליקוס בן שמעון דל לגביה זיל אילעא^א״ל ו
ל הג״י  אזל סדת בן (ולל׳א הוא טעות כי ע׳*ש אליקוס ™בן י ו

ק לגבייהו  אמי ל לפני אבא דל ונסכא יוהסין כתב • ב׳ קי״ז ל
 העדו' שבועות ה׳ ממל בר אבא ל הוא כי הגמרות גי״ כפי נראה

 אמר^ סתס דהא ממל בר דהוא מלל ידעתי (ולא א׳) ומ׳׳ז (דל׳׳ב
 קמל הגוזל פ״3 • אבא ל סתס הוא מי מלופק והוא אבא ל

) (דק״ב  קקל בר יוסף רב מן מעות לגבות ספרא לרב שלק ל
 אביו יוסף לרב עצה רבא ונתן זקן אבא ל אז והיה רבא של אביו
 יוסף לרב שלק שאלות הרבה דקכ״ק) (ובפי״נ המעות יתן כיצד

בל * תמא בר  מנשלה שהי״ לר^בא תרנגולתיה ב׳ דקת״ה קביות (
 ״ •לרפואה ו#צלס מאיליה למחות רביס ימיס בקמין אותה ושורה

 לאמיכדמוכת תלמיד בתו׳^^אבא סע״ב) מציאות(דכ״ד אלו בל
 נשאל שלח ואיך אמי אבעזקמיהדר׳ ל דיתיב הנ״ל אבא דר׳ מנסכא

 אמי רבי ועיי׳ עכ״ל אסי ^ל ששלא גרסי׳ אלא אבא מר׳ אמי ל
ה ל ובתו׳  ״ א׳ דמ״ז הנ״ל הנשבעין כל ל5 תו״ וכ׳׳כ א׳ ל״ד ל
 שר בפ׳ יוחסין־מאי׳ (כתב אבא ר' שבא״׳^^יט רבותינו אמי אר׳

 אבא ר׳ יתיב איך וק״ ב״) די״ז ספ״ק שוא1כ^ הוא ט״ס דסנהדרין
 ורב כהנא לרב רב דקרי f דקח קרות דאשכח^נל ואולי״ קמיה

דיו אע״ג רבותינו אסי מי ל  דל לקמיה אתא אמי ר׳ הא א״ק ד^נ
 לקמיה אתי אמי ל הנ״ל מציאות באלו אכזי|זנ : ממנו ושאל אבא
י דרב  אבא ר״ על אמר אמי ל ט להיפך יוחסיןול״ג וכתב * ^

י אז היה אמי דר״ ומשוס שבא״י רבותינו ̂י ל  יוחנן ל במקום בא
 ובל הנשבעים כל נפ״ אמי דר״ קמיה אבא ר׳ יתיב שס אמר רבו

 אבא ר' איתביה ואמרשמעתא אמי ל יתיב א״) (דלו המפקיד
 פ׳ בסוף אמי ר׳ משוס אומר לפעמים זה ובעבור אמי לר' ממל בר
 אר״ אמי אר׳ אבא אל • ממל נר אבא לר׳ שייך כי צ״ע הכליס כל

 ובס״ס * יוחנן בש״ר דאמרה משוס 33ר יהיה שלא אעפ״י יוחנן
א שדרה אמי ר' * ק׳׳ה ב ^  זבדאשהוא נר אנא ברממלבעאר״ ל

נ אבא מר״ הונא רב תלמיד ^  (ונספא״ע * ממנו גדול היה ־הו<א■ א
 מר דסליק מיומא א״ל זירא ל̂ר אשכח אבא ר״ סליק כי )א״ דנ״ז

 דרג קמיה פה פתחון לן הזה רש״י) ברישא סליק (דר״ז להכא
ל אבא דר״ חבריא גנוירי * אבא בר ירמי׳ לר׳ ומצאתי כו׳ הונא  מ
 בכל כי היה עשיר כי ונראה • ע״א ד״נ פא׳״ע זירא ר׳ ומנו אבא
 כ״כ בפ' הייא אשור ואמר מי^גטבקי כשיטי איסתרי י״ג זבין ע״ש

 דהוי יהודה מרב קמשתמיט הוי * פירושים ב״ וברש״י א׳ קי״ט
 כתבבארשצערפ״קדהוריות • ב׳ לא׳״יברכותפ״גדכ״ד בעילמיסק

 אבא ל סתס דהא אבא ר׳ דל׳׳ג נ״ל היה כו׳ כמי אק אף אבא אר״
 ורנה יוסף רב תלמיד ואניי • יהודה ורג הונא רב תלמיד הוא
ל דע׳׳ז כדמוכחפ׳״ק יוסף מרב גדול אבא ור'  א׳) ך״׳ב ב״ק ל (

 • הונא דרג קמיה אבא ר״ ויתיב אנא דר״ אחורי יוסף רב יתיב
 קודם אביי דברי אשי רב קבע איך וא׳״כ השולה בגיעיןפ״ מוכח וכן
 אבא רבי דשני אלמא לאביי אבא ל א״ל ל צ׳״ז ג״ה ובפ׳ אבא ר״

 מחנו קטן שהיה אלמא ספיקותיוחאביי אבא ר״ יחדמשאיל היו סתס
) להוכחה סתירה בכללים (עיי״  סתם אנא ל עוד ואשכהו * זו
 לרב אבא אר׳ * השואל ל בשבת אביי אקר רב זמן שהיה שלישי

 ל״ ד׳ ותענית סע״א וקמ׳״ח א׳ (דקמ״ז שחת מי בפ׳ וכן * אשי
 וכ׳״ה ל ק״נ השואל פ׳ שבת ׳3 ל׳״ד גיטין א׳ מ״׳ח לו הוציאו ופ״

 ל׳׳ז מנחות אשי לרב א׳״לרבאדא הגי׳ וברי״׳ף דתעטת פ״׳ק באשאי
) ך״״ז החניק פ׳ ב׳ ס״ה ל ס״׳ב כירה א׳ נ׳״ה בכורות א׳ דון ל  ו

 אביי את ראה שלא כ׳״ש רבא כשמת שנולד לרבא ראה לא אשי דרב
 ראה לא זהכא אבא ר׳ שגס לומר נוכל א״כ * רבא קודס שחת
 ותו׳ כתב והיוחסין עכ״׳ל אבא ר׳ הכא גרסי״ שפיר א״׳כ לאביי כלל
 לא (ואני לרבא אשי רב ראה לא כי אבא לר״ אסי אר׳ מעילה ריש

החולזמסקיו ראב״ד בשס יוחסין כתב * מצאתי  אבא כר״ הלכה פ'
 בשנת * דדינא לעומקא ונקית בשבועו׳ כדאי׳ דייני דהוא משוס

 פירושו ״דמלתא ׳גתנלא ״צפרא ״זימרא ׳בגופא סימן א' דל״׳ד ב"מ פ׳
הא שס ׳גופא ׳ רי אחר אשי נר קייא אר״ אבא אי׳ היכי דהיינו

 זייור^ ״ אבא ר' וצ״ל ט״ס רבא אחר שלפנינו והגי׳ קשיא גופא
 אל״ וצ׳״ל ע״׳ס אתא אר״ שלפנינו והגי׳ ( ל דע״״ג בשבת כ״ג פ׳

 זומר תקנו) לא ובשס״ח רב אחר צ״״ל אחי אר״ ב״א אר״ח • אבא
 לו נכנסה רע׳״א דק״׳ז האורג בפ׳ ציפרא * מחייג מאי משוס
 M אר׳ קבל אדס מביא א׳ דקי״ג קשרים אלו פ׳ בחגלא * ציפור

 י• באשרי) וכ״״ה רב וצ׳״לאמר (ט״ס יוקנן אשיאר׳ בר אר׳חייא
 סמך אות שבע״׳פ תורה (של׳״ה * ל קכ״ד הכליס כל פ׳ דמלתא
 5ע״ ד״נ טומנין במה בפ׳ עוד מצאתי ואני וש״ל) הלכות וקדושי
 נתקלקל רב אמר אשי בר ק"א אר׳ אבא אר׳ ונוטל צדה על חטה קופה

 בגופא סי״ מגיהה הייתי דמסתפינא ואלול' * להחזיר אסור הגומא
 א״ר ל די״ו בנידה גס במבטא ששוין בדפוס ונשחט זימרא קופה
א אר׳׳ת אנא  אבא ר׳ מ״ש הסימן וכוונת אךע׳׳זי״ל • רב אחר ל

 טוסנין בפ׳ ממנו שנשכח מה אבל שבת במסכת׳ רב אמר
 פ״1 רע״ב ד״י פ״ג פ״ שבת ירושלמי אשי בר אר״ת * תמוה מא

 זבדא בר אבא ר״ : א״ מה׳ פ״ג וגיטין * פ״ב ובכתובות • מפנין
 ור״־אסיאקלעולביה(ע״ש ״ ירמיה בר אבא בשר׳ י נעא^ןיציה

 אבא נשס * אנא נר חייא בר אבא מר* גחיר * דחיפה אבא ור׳
 ״ המדורי נר אנדיחי ״ אסי ולר״ אנהו לר' מיתיב * הונא ברב

אר׳אושעיא • אגראחחיווצ״ע : ושאלמאבייע״ל • אבייקמיה

• ל מ  בשמו ברכיה ר׳ ״ לבהא אמר * ע״ל אשי לרנ אחר ק
לרד ר״ה ואיתיב • וע״ש (ע״לרני הונה רב ״ ל ע גידל רב

 לסי בר חנינא ור׳ * גמליאל בן תנינא ר׳ משוס • ל ע אש;(
ל ע  וא״ל רנו(ע״ל) יהודה רב ״ ל פ״ח מנחות תנינא א'ר ״ (

 חולין אר״י א׳) מ״ט (עירובין זכאי בר דבי מעצרתא בד י לר
 יהודס יי' ״ ל י׳א ברכות יהודה לרב שאל דרשות הרבה * צ״ג

 א״ר • שלוס נר יהודה ורב * אר״א שמואל בר יהודה רב * נשמו
י בר יהודה ^ חי א״ר * נחמיה בר יהושע ור״ ז  שהוציאו יוחנן(פ'

( ב ו  שאלו אנא נר יוסי ור״ ״ א׳ ל״ח ביצה יוחנן לר׳ אשכח * ס
 • רישא יוסא גבי אתקבל • הזי בן יוסי ר' עס למד ״ מתנה לר
 אחורי יחיי ייסוי ורנ חחא בר יוסף לרנ שלח * בזמנו יוסני ר

ל ע׳  ור״יצחקנפהא(ע״ל)אמר * בשמו חנן דכהר יעקב ר׳ • (
 לר״י ושאל חרתא בר שמואל בר יצחק א״ר ״ ביסנא בר יצחק לרב
 מגילה ל׳א ירמיה ל אחר • מר אבא בר ירמיה לר׳ אחר • ל׳ש
 מחנו שאל ירמיה ר׳ • א״ פ׳ שקליס בשסרב ירמיה ור׳ ־ ״3 י״ט

 הכלים כל מר א״ל ירמיה ר׳ ־ א״ פ״ז יומא שהקניטו על מחילה
 משוס יוסי נר' ישמעאל ר״ * מיניה בעא ירמיה ר׳ • א ע קכ׳ו

ע אנא ר  יתיג סע״א) ל׳ה הכלים כל פ״ (כהכא א״ר ״ ע וצ ש (
ש) כהנא דרב אחורי  ״ מיישא בשר״ . קייתא בר לוי ור׳ * (ע״

 3מד נעא • מתנה לרב שאל • הונא מרב בעא מר בר למרי שלה
 סע״א) פ״א (כתובות סומכוס את שאל ״ '3 ו ע תולין פ כקמן

 ומצאתי ויגעתי דניהס רב וזמן היה ר״מ תלמיד סומכוס כי ת וה
 אריכא אבא רבי הוא סוחכוס את ששאל זה אבא רבי כי מרטציתא

ש) ארג(ע״  ספרא רבי ״ כ״א שקליס בשריב״ל סימן ור׳ : הו
ח לעולא איתיב • איתביה ור״ס • לשמו  • גיטין וא״ל א׳ י״א ל

 וא״לעולא • ליחיסועולארכבע״ש והלך א״ ע״ט ׳3 הנזקיןנ״ פ״
 רני • א׳ ל״ט גיטין שחעתתא אינשי גמרי כדלא מרבנן האי דמי
 נ״ג כסהיס ורבלח * פפא רב י לקמיה אתו רישבא אבא בר כפא

 רג • יבחותפי״נדי״בג׳ * פ״ק סוכה ירושלמי רב בשס ״ ׳3
 שמואל א״׳ר • יצחק בר שמואל לר׳ אמר * א״ל ייבא בר שמואל

 עירבין מהגרוניא אבא בר שמואל ר׳ מיניה בעא * אר״א׳ יהודה נר׳
/ סוכה ״ ל י״ג  מגילה א״ נ״ שאכלו ג׳ (פ״ שמואל אחר • ב״ י
/ אשה במה אר״ל . אליקוס(ע״ל) נן ור״ש * א׳ ה׳  סע״א ס

 : תראי א״ר • שמעיה רב א״ל בפ׳(ע״ל ר״ש * דברים נמה
ל : סתס אבא ר׳ זה ואולי אחי דר״ אבוהי אבא רנה סלא אבא (

תראי א״ר
.סלא אבא ,, , . )

^ז גלגול מתקיף א׳ דקי״א גזירות דיני פ׳ ח  עיי׳ הוא צער מ
י3 אחא בר חש״ש סלא אחא רב עיי״ p"v אולי נסחוך

רנב״ח של אביו חכא * רב של אביו איבו בניו ה״ מכפרי סלא I ״ ״ ״ י ■ I ו י

 וך • חרתא בר שמואל ר׳ של אמו חרתא ״ רבא של אביו שיצא
א וח ל׳׳דרע״א פסחים וברש״י א׳ ה״ סנהדריןיפ״ק הגדול חייא
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/  י3ר (וע״ל מכפרי אתא י3ר הם אלד ^ ך״^ ^ע״א ך' ל

שאיזמ וע״למרתא <:ייאה;דול• א הסאי קיי מי ועיי׳ • הל

 ^אחאמשוסרכיכו אגא אל יעקג אל ^לעא אל שאכלן ל וכה׳
 אבל ) א P מ7 ש ע ( א רע ב ובה' אחא גר יעהג אל אילעא אל
 י הרש מינו משוס יעתג נר אתא אל אלעאי אל הגי׳
 השוס אתא בר אבא בר אתא רד רע״ב דכ״ה דברנות ובפ״ג ״ רב

 לא אתא נר אבא אל אלעא אל סיןקסין שהטא הגי׳ אבל • רדגו
א סתס אבא ל אינו אס היוהקין נסתפק בזה גס • מצאתי) ה • 
7 ר.אבא : א ב בא ר׳ בירושלמי אבל * לא ביד ל נשקלים

' --------------- שכרתיה עכו דמן ל׳א ,
 נהישוליה עכו דמן א דר משוס רצה ולא ללי אבהו לר׳ ממנין והיו

 כן • מתנות לו שיתנו להעשירו כד לר״י אותו ויעשו * חובות
 דמן אבא ר׳ • א ה ד ( נאמריס אלן ל ללי להעשיר למס היה

 ובסוף • קסרי דמן דרא ר׳ נ״א ׳)3 (וע״ו תעניות סדר פ׳3 קסרי
 קסרון דמן אדא רד נ ע Y׳7 (ע״ש pיוח דרבי קמיה תני מ״ק

 אבא ואולי בקסרון היה אבא בר תייא נד׳ אבא ל (וע״ל (ע״ש\)
לי ̂ מהן בא׳ והטעות הוא א״ הנ״ל אדא או  בתלמיד שניהס הביא ו
 היפה דמן אבא ל : בקסרון היה כי אבהו ר׳ וע״ל וצ״ע יותק ל

 מצאתי אסי(ע״ש)לא ול אבא ר׳ לביתו יוחנן(אקלעו ל תלמיד
̂ז התכלת ונה׳ ירמיה דר׳ אבוה אבא : יוחנן ל תלמיד שהיה  (דמ׳
 אין רב אמר בהמה במה ובס״ה ״ אבא בר ירמיה דר' אבוה נ>)
נבע״תיותר גדול לך
 דאמר א ב י דר אבוה דאבא אתוה אתא לה ואמרי אבא בר ירמיה ד׳7

 ומנו בדורינו א׳ ועוד יוסף ר׳ ואמר י הוו אתי ואחא אבא ל מר
irג כרמיה בר וקבן  אמר זעירא : ע׳ש דצוציתא כמן והיינו ל

 בי׳) רבה שמואל(עיי׳ אמר ירמיה נר אבא ״ גשחו רנא * נשמו
נחמני בר דרבה בריה תייא ל (עיי׳ חס בר אבא : ל כידהי״א

 הנ׳לכי ע׳ש קנן) בר קנן(ע״לרבה בר אבא : טעה כי דתראה
 ראשונים אס זעירא אליעזר נשל זמינא בר אבא רבי : טעה

 בבל ז״ל בתו׳ דשבתד״בסע״ב בפ״ק כי יוחסין(אמת כ״כ מלאטס
 ובשס״ת כו׳ ראשונים אס זעירא אלעזר בשל זימנא נר אבא ל
 הכס ותלמידו גדול רכס אTזע אלעזר היוחסין וכתב ״ תקנו לא

 משענת על עצמו סמך ע״ב דל׳א ע״ש זימונא בר אבא ל וחסיד
 העיי אך • זעירא אליעזר בשס שאמר בתו׳ שהיה הגי׳ רצון קנה

ס אליעזר  בב״ר מ׳׳ש כווכתס מב״ר דבריהס לקחו התו׳ דהא הוא ט
ס  אס זעירא לר׳ זימנא בר אבא א״ר רע״א דלז שרה חיי כ׳ ל

ה ובסוף דה״ה שקליס בירושלמי וכ״ה ט׳ רתזאי  דמאי) ובריש ל
הגי׳ כ״ה רבא (אמר זירא א״ר )נ׳ דקי״ב ( קשריס אלו ל
 שלגו גת׳ רד(ובגי׳ אמר נרזימינא אבא ר׳ וצ״ל) וט״ס שלפנינו

 יונה ר׳ שאכלו ג׳ ס״פ (בירושלמי ראשורס אס אינו) רט תיבת
 זחינא נר אצא ר׳ ג׳ דייא הלל ונפ׳ • זעירא בשד׳ ג׳׳ז אבא יר׳

 סע״א ד״י גדול כלל ונכ׳ • כסא ליה מזג זעירא קומי משמש הוה
 אבהו לר׳ אמר לז אבא דר׳ הביא והיוחסין • עמן מסחי הוי

 דחש כמן ג׳ בברכה וי״ט בשבת ל׳ל המאורע מעין להזכיר שצריך
 ד״י מברכין כיצד פ׳ בירושלמי ראיתי ואני • עלל זעירא ד׳ לה

 זעירא ר׳ לז אבא אר׳ ״ המאורע מעין בה להזכיר ללמהו ע״נ
 זעירא רד לה הואיל:וחש ירמיה אר׳ המאורע מעין חזטר רוה

 :ט״סהוא אבהו לר׳ אמר מ׳׳ש א״כ : עלל * מיחוש אנו צריכ,י
 ג׳׳ז אבא דר׳ רבו היה זעירא רד כי עצמו על

 יוחסין כתב : לתקנו לב נתט לא הקדמזניס וכל ט״ס יאליעזר
)3 (דכ״א דסנהדרין פ״ג גירושלמי  גוי אצל חי הוא ב״ז אבא ר׳ ׳

 נבלה אכול וא״ל ברומי ארמאי|) חד גד מחייט היה וצ״ל ע״ס3
̂א לא ואי ̂ל  הגוי וא״ל ״ אכילנא דלא קטול נעית אי א״ל לך קע

 ארמאי או יהוד או ״ לך קטילנא הוי אכילת דאלו לך הגיד <זאן
 ב׳׳ז אבא ר׳ הוה אלו שס זמסייס ע״א דצ״ה דשדעית בה״ד (וכ״ה

 הוא אס יהרג ואל יעבר עבירות דעלכל דאמרי דרבנן שמעמיליהן
 פ׳ הרא׳׳ש כתב הוה) מיכל וש״ד ג״ע עצמו^ףמע׳׳ז לבין נינו

 עצמו על להחמיר שרצה אלא בבית היי בצנעה מסתמא אי^מעמילין
ק• אכל הוי דרבנן מיליהן שמע דאלו בירושלמי מ״ש ז ולה (ל עכ

נשרי : ל וק עצמו על שהתמקי אלא שמע דלמא שמע דלא ל

 ירושלמי יצחק בשר׳ ־ קזקיה עיי׳ דוסתאי ור׳ * דתיפא אבדימי
 : אחיו הוא אולי זמינא נר יוסי ר׳ * ג׳ ל״ח שביעית פ״א ביצה
 דברים ׳3 א״ב ד״י מ׳3( נו׳ אבא משוס אר״ל ברדלא הכהן אבא

 וספרי )בשמו ר״ל י״נ ובפ׳ רע״ג מ״ט גע הזורק פ׳ ובירושלמי
 די״ת חזית וגת׳ חנן בן ד׳ (דכ״ט חנינא בן יוסי אבא דברים באלה

 בר בת׳ ובריש דלא בר פ׳׳ז פ״א (ובירושלמי בשמו אבון) ר׳ א׳
 ויגשס״פ פ׳ וברבה מקוס) שס פי׳ ברדליה אנשי הדר ונס׳ דלייה

 רב וע״ל (ע״ש) דלא ששמו איש בן ח״כ פי׳ סע״א דק״ה צ״ג
 • מהאחרונים דברייתא תנא שהוא ונראה יוחסין וכתב ) נרדלא אחא
 ולאדי זא 1י כל מרקיע שלמא ליה ואתי ס7 מקי״ז ר״ל אומגא אבא

 דאדי על דרבא דעתיה חלש ד״כ במעלי ולרבא שבתא מעלי כל
 ושדר כוותיה למעביד מצית לא ליה ואמרו אומנא אבא על ואדי
 • ב׳ כ״א (תענית עמהס צדקה ועשה למבדקיה דרבנן ׳זוגא אדי

 צ״לרפא ( רפאל גי׳ חמרא • רופא שהיה אומצא אבא הוא ממרא
 אברהס) את לרפאות הקג״ה ששלחו מלאך הוא ורפאל רופא ־״ל
 • ג״נ רופא היה לכן לסכנה יתוש ולא שימול לאברהם עצה שנתן ̂לפי
 רבא ׳3 דט״ו שלפנינו אPTהג (אבל זוטי הקומץפ׳3 זועי אבא ר>

 קשישא אבא * זכרו נמצא לא ושוב זוטי ו̂ר זוטי רבה וע״ל זוטי
 בד״ז שלפנינו הגי׳ וכ״ה קשישא אביי צ״ל (ואולי דסנהדרין פ״ק

 אנא • אדא ע״ל (למ״ד יכו דחן ^<אבא ׳ נמצא לא ושוב א׳
 נ״א פכא בר תניגא ר׳ לפני לה תדנמ׳וא^י ר׳ לפני אבימי בר

 ״ הונא רב בזמן ממנו זבדא בר4אמ ר׳ ושאל אדא) (ע״ל פכי
 אשה במה (פ׳ זבדא בר אבא ד ממנו ושאל אנינא בר אבא ר׳

ך (לא רב תלמיד ע״ג) ד״ס י ת א צ  בר הוא ואולי רב תלמיד מ
0 סוף ובירושלמי נסמוך הנזכר מינא m[ ברכיה ר׳ גינה בר אבא 
 (ר״ל רבא א׳ כ״א סנהדרין*ס״ג וביליושלמי ־ נשמו אמר הוא רבא

 * בשמו ר׳אפוטריקיאוצודר׳דרוסאי • רב בשס בינא נר ר׳עא)
 וס״פ הזהב (״%ושלמיר״פ בשסרב לרמינא אבא (ר׳ אחיו חגרא

 רפ״ק שס יוחנן נש״ר &א ור״ דב״ח) פ״א ( לרב ושאל ) דכ״א א״נ
 הנ״לט בינה בר או אנינא בר אבא ר׳ הוא ואולי א׳) ד״ה דב״ח

 בשם יונה בר בא ר׳ י אות להחליף או להשמיט הירושלמי דרך כן
̂השמיט שדרך אבא ר׳ הוא ט דע רב  אולי (ילמ״ז אלף הירושל̂מ

׳ • הג״ל מיגא בר הוא ו  M נש״ר מרי בר אבא דד׳ אבוי אבא (
̂א פאה ירושלמי  וכ*מ מרי אבא דר׳ אבוי אבא ״ל5ש ונ״ל ד׳ דט״ו פ

 ש״ר מארי בא דר׳ אבוה בא ר׳ א׳ ד״ד הרואה פ׳ ברכות בירושלמי
ו דר׳ אבוהי (כהן) אבא ״ אחא מ ^  יוחמ לי׳ מובהק תלמיד ח

 * (הכהן) אבא בר ר?ןייא של בנו אבא ר׳ ״ לזה בסמוך (עיי׳
̂יא דר׳ בריה י>־גר3ר״, סע״א ד״ז טרה פ׳ (ובירושלמי  בא נר ח

 3יעק ר׳ בה פליגי * בא בר חייא דר׳ בריה בא ר׳ וצ״ל ט״ס אולי
 ר״ לי:ו אמר כו׳ ח״א חנינא בר חמא) (בעי׳ אתא ור׳ איט בר

 יוחנן אר׳ אנא בר בר קייא אר״ הכי אנא בר חייא דר׳ בריה אבא
 • שאחזוע״וב׳ מי ס״פ גיטין יוחנן אר׳ ד״הסע״א) פ״ק (ברכות
 מגילם • ב׳ ס״א א׳ ח״ח ב״ מ״ג חנרכין כיצד ״ ל י״ד תמורה

 אבא בר חייא נר אנא דר׳ חבריה גחירי ־ דברים כמה * י״ע
 תי'א בר׳ אבא ר׳ ומנו מר״ז דר׳׳ז חבריה לה ואמד זירא ר׳ ומנו

 זירא ור׳ אבא ר׳ * אחא ר׳ ע״ל א׳) ך״נ מגלקין (אלו אבא ד5
 בשוקא והיה סבא אותו קרא זירא ור׳ חייא נר׳ אבא מר׳ גמירי

לרד אמי וא״ר ר״י שם־ היה אמי ור׳ אנהו ר׳ של מקומו דתסרין

 v׳0־79( הנשיא יהודה אר״ ״ ב׳ ג״ט נשחט תמיד אבהו לר״ רמי ^
ד) של בגו בן  נר נר״ח ר״א • א׳ ל״ז ל׳ז לו הודו ולא הורה ר

 ״ דדמאי וס״פ האומל ופ׳ יין קונס ופ׳ ג׳ דט״ו פאה ירושלמי ווא
 יס3̂ בפני מים אבאאר׳יוחנןמשתינין בר אבא ר׳ • נרהויה ולוי
 השתין ולא להשתין שביקש באחד ומעשה רביס בפני מיס שותין ואין

 ואוליהואעעות (דמ׳׳זב׳) בבכורות בפ׳מומין צבה כריסו ונמצא
 אביו הוא ואולי ש״ש אמר בהג״ה שס וכתב אבא בר חייא ד' ויהי׳

 (דף בבכורות כי והראיה אבא) בר אבא נקרא (שהי׳ שמואל של
 בגד והניאו וצוה להשתין ורצה דורש היה שמואל ט אמר הנ״ל)

 בלא שאפילו שמדוש וצוה אביו עליו והקפיד והשתין להפסיק א׳
 (בגמרא * על׳ל רבים לפט משתיניןמיס ודרש ויצא מותר הפסק

 אבוס אנא נר אנא ט מצינו לא כי צ״ע אך • פו״ ודרש ויצא אינו
 ב״א בר״ת אנא אר׳ שלפרכו הגי׳ אכן ״ יוחנן אר״ יאמר לשמואל

 רבא ע״ל ( זנלא נר יהודה דר׳ אתוה זבדא בר אבא ר׳ * אר״י
לו היה (ולא הונא דרג מפיקיה ואמעקר הונא רב תלמיד ג״ז)

מים
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 ל״ת) ונשל׳ח ע״ס ג״ז אקא רג ושס * ל p7"7 ה״ו יגמות מיס

 את שלח ) ע״ש יעקג בר אחא ור׳ גידל ורב ששת רב רב וקביריו
 בריה רבה א״ל דר״ה נפשיה נח אדהכי בעאמרנסוכא מר בר מרי

̂׳א הרגל כיצד (ע׳יש) אבא אחר הכי דר״ה  נר בא ר׳ * חע״א כ
̂י הלכה ^עזר בש״ר אגהו ר׳ ;בדי  ב״ז בא רבי איקלק דמתני' כר

 דזעיר משוס שחוע דאמר על אבא) לר׳ ומקלסין חשבחין שהיו ני' (
̂א סנהדרי'נ״ג ירושלמי * מימה ̂א ל  רב אמר ב״ז (אר״א * סעי
 קי״א שרצים ובסנ״ה א' קי״ך ל׳כ נ׳ * ל ט״; א׳ י״א עכות
 ״ ל כ״ה מציאות אלו * דבריס הרבה א״ב ך״ב פ״ב סוכה ׳ סע״א

 רב בתלמידי אותו מונה ובש״י * א׳ כתובות * ל המפקיד
 בירושלמי ראיתי אכן * הוא תלמידו רב בשס דאמר אחר הכלל לפי ׳

 זבדי בר בא■ לר׳ זעירא אר' שרצים שמנה וס"פ א׳ ד״ג דשבת פ״ק
 אדא רב ליה אמר שמיה מן שמועתא אמר דאת לרב רבי חכיס

 רב את מכיר היה שלא מפורש הרי ״ משחו אמרן אהבה בר
 ש הגי׳ דשקליס ספ״ב בירושלמי שס שראיתי אף רב תלמיד ואינו

 ,vf< ל׳א אדא ר׳ וא״ל כג׳ רב את אתה מכיר אסי לרב זעירא ר׳
 אבא לרב אמר הגי/שר״ז הנ״ל מקומות כיבב׳ הוא נ״לשע׳׳ס משחו

 רג-זאיך תלמיד היה אסי ידועדרב דהא ועוד • לרב רבי תכיס ל׳ז
 בירושלמי ראיתי כי אךצ״ע : משמו לי אמר אהבה בר אדא א״לרב

 שאל אזל אשפמ.המרא זבדי בר בא ר' רע״ג ד״ת מציאות אלו פ׳
 די״ע בשבת רב את יר3מ היה הרי כו׳ עבות עבדת לא א״ל לרג

 הואבפ׳כ״כדק״ר ענין וצ״לר׳^באיואותו ברזבדאט״ס רבה סע״ב
 בר ברכיה ר׳ לה ואחרי ^*"מנחמא חייא בש׳׳ר תנחומא ר' • א'

 בעא • ע״ס ודאי ל״ו ס״פ רבסבקקתי ״ זבדי בר רבא בשס חלבו
 בר אבא ור׳ • אבינא בר אבא :<<עאמר׳ דמגילה פ״ק אבא מר׳

 לר׳ אמר * ע״ל אהבה בר אדא ר' ״ בזמל ברי ור/-אבא * ;וערא
 מגילה האחד חן השניס טוטם עליה ה%קרי כך לא רבי אלעזר

ל ר׳ • ד״ה׳רע״ב ^  (ע״ל) זעירא ר׳ * וצ״ע.שס שאלו זוגא ג
אמר היה שתלמידו אף ״ .ד׳׳ז־א׳ אבא אר׳ אר׳הונא

ש^^אלו חגרי ל • נשמו  אר׳ • חוורן דבית תונייא בש״ר * ב
• לתענית נפק יאשיה ור׳ : ב׳ י׳.יו«:}ין'ע״ה וכי׳ י״ע קנינא.חולין

 ירושלמי הקולא יצקק נש״ר • ב' דפ״ג י:ל3הג פ׳ רב אמר יהודה אר' ’
 צגברייא לוי ר׳ * - נשיאה יהודה ש״ד3 הקולא יצחק ור' * ג״פ פ׳

 או'לי.אהיו זבדי, גר סימון ר׳ ״ ע״ל אר בר מריי את שלה • שאלו
 מקשיס;ה היו חמא גר ורמי רבא (ע״ל) רב אמר * ע״ש הזא
 שקלים תלפתא גן שמעון בש״ר • בשמו יהודה בר שמואל ר׳ • 'לזה
^ב ר״ל בשס ; פ״ד עי  עי11בר תנחוס ור׳ (ע^ל) ששת רב * שבי

ב ר׳ * לתענית נפיק ק ע ג ^י ^ עין יוחנן אר׳ א  ״ א' נ״ט (גי
 הגזול לולב ובתו' דכלאיס רחאלמי.ספ״ז יעקב בר׳ ב׳ ל״ח המפקיד

 פפי ורב נפש לעיין׳מין.חמאשהרג א״ל גלותא (וריש ״ ב׳) ,ל׳
̂ן חכרגא. פפי רב את ופער דנו סתר  יצחק ר׳ בשס * א׳ ף"ז סנהדרי
ר׳ ״־ ע״ב ד״י מברכין כיצד פ' ירושלמי רובא  בר יעקב צר אבא (
 אר׳ אדא בר אבא ר׳ ׳ רפ״ג. תרומות ירושלמי יונתן בש״ר אידי
 ורבה סורמקי בר ר'אבא * אבין) (ע״לר׳ רבון נ״א • יצחק

• מש״ש וע״ש (בר.םורמר^י^.למ״ז חביבא רב של אחיו עולא גר
זכת.* מצאתי *-;(לא הסדא. אר׳ רבא גר נחמן דר? בריה אבא ר'
 וספ״ק דעירונין פ״ק ובירושלמי ו רב־ הובא:אמר גרב אבא ר׳

 .״ הונא ברב אבא גשס אבא ר׳ וגשקליס ״ הונא בר אבא דשקליס
 ״ הונה בר. אבא בשם בא ד׳ ב״ ל ל וה׳ ל שנגה שור פ׳ ובירושלמי

 מנה׳גש״ר הלרגך הננהובפ' רב גר אבא ןבפ״ג * דעירובין ופ״ק
 * ואומא/הוא- בר״ה רבה (וע^ל רב בשם הזורק ובר״פ. יוחנן
ר'  פ׳ /ירושלמי רב..י. בר.אהא-בשס אדא רב המנונא בר אבא (

ל ע״ב) ד״כ המגרש  אדאזבר^היץ.(-שס גש״ר אקא בר יעקב ו
 קכינא'והוא!הורגמן אר' זוטרא בר אבא ר' * ג' למ״ע הזורק .פ'

 בנדרים ■ר״נ בתו׳ ומובא ״ א׳ דמ״ב נדרים (ירושלמי יוחנן לל
 שמואל מ׳3-ו ״. ב׳ מ״ט פ״ק ונידה ההולז פ׳3ו .* ע״ב כ״אז״ה

א * שמואל בשם פט״ו ע הנ ל א ר עי  '(ירושלמיע״ז ל שס3לז
(רובה תייא בש׳ר • פ״ב)  ר3 אבא ור׳ ממל בר -אבא ל. שס) .
 ואולי ב״ז ובפ׳השולה^רגא • ב׳ ל׳ז.כ״ה הנינא א״ר • ממנו ;בדו

ע הסדא בר אבא ״ הוא א׳  כי נחמני בר לרבה בריה חייא ר׳ ל (
 לוי בש״ר דסכנין יהושע ול ספרא דרב בריה אבא ר׳ * כאן ט^ס

 דסכנין עסיל׳י שהיה הלל פפי דרב בריה ל וצ׳ הוא ל^ס ואולי (לל^ז
 ״ ׳3 (גיעיןל׳׳ז אבאבלמניומי מרתאדהוא בר אבא * נש״רלוי

ל׳גזוזי מסקי ע״א ק״ך יבמות  במצחו בלוי בגד אייתאקיראדבק גי
 לרבה פרע (דל׳׳זג״) גע השולה פ׳3ו )הכירוהו ולא קמייהו קלף

חייב יי^יי^י^^שהיה פטרו זה ובשביל שמיטה בשעת

 מסקי הוי סע״ג דקלא ( כ״כ שס״פ מזרננן צורנא שהיה )לפי ללג
 חנא אייתא בשבת מוטל והיה^דוק ליה מצערי וקא זוזי ר״ג ני

ל סחיפועלויה  :הואסבקוהו מדרבנן צורבא אמר כו׳ צר«<ת׳ לא /
 בדעתא לית כמה רבא וא״ל לרבא אבל לנקם אזל 3 סע דלו ק מ3

 ליה ועבדי שוטה כלב ליה נשך א׳ ל׳ד ביומא • מרבנן צורבא להאי
 ומרומי * א׳ (דך״ג דביצה ל׳ב מאביי בעא * גובתאדדהנא) אחו
 גר ואבא נפהא יצחק ור׳ אבהו ר׳ • רבה בזמן נחמן רב חבר

 3ר קפחיכהו רבא אמר • ספרא ור׳ פפא בר חנינא ור׳ מרומי
 5ר דהא וצ״ע קפחינהו במאי אשי רב אחר סמיכי רבנן ל״ג ספרא

 רבא שאחר זה ענין על אמר אשי רב ואולי מא כשמת נולד אשי
 לרבא אחר אשי דרב משמע אשי רב א״ל רש׳׳י לשון אלא מקודם

(דכ״ע גט המביא פ׳3 • אשי רב אמר ל וצ י ברש ס ט ואולי

 אינו היוחסין כי האות וזה רב תלמיד היה טבלא רב וצ״ל אבא
 נר אנא ר׳ • p'to ממיס הינה סנר ונאמין • מניארנטנלא

 בר אבא *■(ר׳ צ״ל או ב״ב אבא לר׳ ע (למ׳ז יוחנן ר בש גיסנא
 • ע״א ד״ה דו״ה שנגח שור פ׳ ירושלמי יוחנן בש׳יר יסא ר׳ ביזנא
 אבא ר׳ • ב׳ ך״ב (ירושלמי.פאד״מ יוחנן בש״ר יסא בר אבא (ר׳

 א׳ ח״ השחר תפלת ירושלמי ) אחא ור׳ אדא רב ע״ל ( קרעיגאה
 וס״ה וכד״ח ג׳ ך״ד פ״ה ודמאי ל׳ג שבמל. סע״ג ך״ט ו אעפ ס״פ

q( חייא בר מימן בריה-דרב אנא v 
א ) א י• 'דה נ א ה ל ה ר ע  (ברב חייא נר הונא מרב ב

 אבאבריהדרבחניומי (תני ״ אסי רב סמן ) א פ ב מניומיןפאו
 רבי * ב׳ ל״ח סוטה מימין בר ״ נ ב קכ יבמות סוף חייא בר

 דל׳יו פ״ו שביעית * גצימן גר אבא גבי ואתקבל לארבל על אבהן
 שלפנינו והגי׳ המפלת פ׳ רמש בר לה ואמרי מש גר אבא • סע״ד
 . ״ק3 אחא צ״ל אולי (לח״ז חנינא בר אבא • ע״ש שאול אבא

 יודי בר אבא ר׳ קע״ג צו פ׳ (וברבה ירושלמי יהודה בר אבא ר׳
 רבי נקבר פרס מעיר יוס חצי בגא״י * סימון בר׳ יהודה נש״ר
 אנא ר' * אגא ור׳ סתורה ורב עובדיה ור׳ דוד ור׳ יהו?ה בר אבא
 ) ע״ש ( רנכ״י* והוא חנא בר בר אבא ר׳ * רב בשם יהודה גרב

 א׳) דע״ה ב״ב רשב״ס (וכ״כ אבא ששחו ונראה יוחנן ר׳ תלמיד
 ואזל יהודה ר׳ לפני יתיב >הוא סיכסא בנ״ח וכל המרא אבא כל דא״ל
 בזמן חורה כי חייא ר׳ של אחיו בן רבב״ת ואיבו אלעזר ר׳ גתר
 גי הוא יהודה רב עם בב״ח דרבה כרא^ כי וצ״ע (ע״ש) רבי

 רבה אבל במל היה יהודה 3r וגס לבבל שירד ר״ת של אתיו
 דפר׳ המעשיות סיפר והוא בא״י תיה יוחנן־ תי תלמיד בב״ת

 שמת יום נולד יהודה ורב • אילפא ע״ל בא״י שהי׳ לר״א הספינה
 • ע׳̂ש־ אדא נ״א יוסף דכ1 קמיה תרגחיה נרשאה אבא * רבי

 צ״ל אולי תנחות-צ״גב׳ אומר יעקב בן אלעזר' ברבי ביראה (אבא
 סהגרוניא אבא * בדביה ד׳ אות עיי׳ בדבי או (ע"*ש אני בש״ר
 • שמואל (ע״ל יהודה רב בזמן אבא ר׳ נשא שחואל.ו'אשתו של אביו
ר'  במועד תפילין ב״נזאבד חד נתן) בר רבא ■(עיי׳ נתן בר אבא (
 תפילתך ליה הב וא״ל ב״כ אבא לר׳ ושלחו חננאל דר׳ אחיה אהא
 ירושלמי חננאל ר׳ ליה שלח• * ליה כתוב אמיל א״לרג לך כתוב וזיל
 לרב חננאל רב שלה הגי' דק״הג׳ (סח״ג א׳ דפ״ב מגלחץ אלו פ׳

 • ונראהשהיהכותבתהילץ * תפילתך ליה הב זיל לספרא) א״ל ג״ח
 דנ״ו נזירפכ״ג ומת עליו וקצף ■בו משחק שהי׳ סובד היה אסי ורב

 ירושלמי בשמו ווא• בר חייא ר׳ דקסרין רבנן ׳ בירושלמי רע״ג
 אבא • אבא בר נתן רב ויש : אחיו איסי אולי : ג׳ ה׳ החולץ

̂בר ■רבי :■ (למ״ז מריא גר  יונה בר' מכי ר׳ בזמן אלישוב אבא
 ירושלמי רב בשם חלבו ור׳ ברכיה ור׳ עילאה בר אבא (ר׳ • • (למ״ז
 פ^בחקתי במ״ר ההוא וענין ל fpי פ״ג: תענית ג׳ די״ד גרנות

 פפא רב סוראה אבא : ור״ק ור״ב כהנא בר אבא ר׳ ל״ה ס"פ
̂ש בזחןרבא בנותיו לקחו וגנו  יוחסין שמואל(כתב בר :'אבא (ע
 אבא עיי׳ קריה בר יץלפיי בר (אבא • (ע״ש ב׳׳ש רבה הוא

 קמ׳׳א חולין צהנא לרב■ רבא. בר יוסף ברב אבא (ר׳ : קרוייה חליפא
 בר׳׳י ינאי ר׳ עיי׳ לו נזדמנה אחרת גי׳ נראה השמיטו והיוחסין א׳

(רבאבאאבוהדרבבריהדרבמשרשיאהכיאמרי׳־ : בר׳ונגאי
 ■יש וט״ס דכוסים ב״ג כ״ה סע״א כ״ד פסין עושין פ׳ דרבא משמיה

 עישקפסין פ׳3 ב^ויג אותמ׳רבחשרשיא גיור^ין וראיתי • כאן
 אנא* ר׳ או • דרבמשרשיא אבוה אבוהדרב ^ ר׳ צ״ל אולי עכ״ל

 רג• בר אחא רב דמצינו או ל״ת ובשס״ה • רכS3 משרשיה רב ר3
רני נקרא בן רב• בר אחא לרב ר\ה אולי ע׳׳ס משרשיא רב בנו ובן

ע״ש
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 אווה אחא מ וצ״ל משדשיא ת גקרא ן5 היה זה 3ולר * יו3א עי״ש

 (ר׳ : חשרשיא רנ3 ניני 3ר ע״ל משרשיא דרג וה3א (שהיה)3דר
 ר3 אכא (ר׳ : ״ל3 רגא ע״ל ׳3 י״ג7 פ״ק מגילה לימא ר5 אגא
 ימב לשמואל אמר שמלאי והידר׳5א א3(א : ׳3 דל׳ז אעה׳׳י ה׳ לוי
 נחמן(מר ר3ש''רשמואל3 אנא ור׳ •צידוני (אנא * (ע^ש מר

 ר3 אנא (ר' :אימי ותלמידיר' פך״ג שמואל ומ' ע״א ל׳ק קהלת .
 נשא רנה סדרוניא אנא (ר׳ : דוסאי ן3 יוסי אנא ע״ש דוסאי י

 מטית נ׳ נמ״ר הנזכר זה ולדעתי מקוס שס ס״כ פ״י רע״א לרנ״ח
 הריס כל מרומניא אנא אל הריס ממדנר לא מהו קע׳׳ג דרה״ג

 ידי דני׳ רוממות שהוא הריס ממדבר לא מזה חוץ הריס שבמקרא
 שאין כדמסיק הוא רוממות לשון הריס של פי׳ מרמוניא ז״ל משה
 הוא מרקגניא תיבת כ׳י׳ הנה עכ׳׳ל אלו דבריס מן חתרומס אדס

̂  היהממקוס׳^קרא אבא ר׳ כי הפשוטא מן יצא ולדעתי • רוממות
 אין סע״ה ובתילי׳ מטות פ׳ בילקוט כי נאמן ועד • רומניא

 תיז טוריס הריס כל נשרשיס וכן ^יהר נערוך וכן מרמוניא תינת
 תיבת להעתיק קשו לא ע״כ מקוס שס שהוא הניכו הס גס כי מזה

 וב״ר * דסרוניא עתיקא כנישתא ׳3 דצ״ז קהלת ובמ״ר * מרומניא
 ״ שינוי שיש אף שני ואין הוא אחד והכל סרונגיא א3א ל ד׳ ל׳׳ג

 שכית כזה דטעות • מרומניא ופעס סרוניא ופעס סדרוגיא פעס
 על אס מעי נכי שישו • ומקומות אנשיס בשמות בפרט ברנה

 תנחומא3 * מה זמן משך אתר וראיתי מצאתי כן כי כו׳ הספיקות
 ובירושלמי ־ כו' שבמקרא הריס כל סנגוריא אבא אר׳ מטות פ׳
 שפ״ד שנת פראג דפוס וברבה סרונגיה א3 רבי דרש ערבה לולב פ׳

מן יצא משה ידי שבעל רואות עיניך הרי • סרונניא ־אבא רבי
ל : מרגניא ביבי ר׳ (עיי׳ * הפשוטא  יוסי דר׳ אחוה בר אנא (
 הברכה וזאת על׳כא האזינו בספרי הדורש (אבא * פ״ב (שקליס

 ע״ג דשי״א שס במ״י והגי׳ קדמון הוא הדורש אב משוס מ״ג ער
 , : הייתי נער אמרו הדורש אבא משוס ע״ב ק״ג דף ל״ז ובתולי׳

 תשא כי פ׳ ובש״ר ־ ער״כב שס משמו אמר תלפתא בן שמעון ול
 קייא זעירא רבי תתליפא בר (אבא הדורש אבא שיטת זו מ̂*ב ל'פ
 רע״ב ושס סע׳׳א דע״ה פ׳ל מ״ש ירושלמי הושעיה בש״ר בון בר׳

 בר (אבא : הוא א׳ ואולי ב׳׳ת ב״ת׳ורנה אחא וע״ל ב״ת אדא
 אבא אלף באות כאן קניא היוחסין • בנו(ע״ש יצתק ל מקסיא

 מרי יוסי מקומסכישמו כאן אין ובאמת וכיוצא מרי אבא וכן יוסי
 סמוקיד אבא : אריכא אבא גבי לעיל כמ״ש חשיבות לשון ואבא

ל ע״ש תחנא אבא : (ע״ש  אבא • סמוקיד סמוקי(ע״ל אבא (
 רב וכן * אבא בר אדא רב מצינו אבא * רבה ע״ל (שומני גר

 ״ דימי רב • ̂יבי רב * אשי רב אמי רב וכן * אנא בר אחא
 דבי • יהושע ל • יוסף ר׳ • אבא בר יהודה רב • ותכן תנא

 : עולא : נתן רב : ישמ̂ע * ירמיה ל *• יצחק ר׳ * יעקב
 : שימי רב : רמי : אבא בר רבין : רבא : פפא רב : עוקנא
 כל : תנחומא ר׳ : תכתוס ר׳ * ששא : שמעון ר׳ : שמיאל

 אבא אבאי : לכולס א׳ אבא אין אבל אבא היה אביהס שס אלו,
 : מקומות בהרבה ירושלמי נחותה אבדומה (רב : ע״ש בנו יוסי

 פ״ב מגלחין אלו ל ירושלמי אבהו בשר׳ טובי בר אבורמי (רבי
 חליבש״ר בן יונתן ול טבי דר׳ ברתיה בר אבודמי (ר׳ : סע״ג

ל :רע״ג דך״ג הדין נגמר ל ירושלמי יאשיה .  אבודמיברתנקוס (
ל : מ״ק סוף ירושליס : בשמו אמר שמואל ר׳  בל אבדימוס (

 חיפה) א׳ י״ב חפיא(ב״ב דמן אבדימי : חלפתא(ע״ש בן יוסי
 בה תטו זמינא בר אבא ר׳ סימון ול פנחס (רבי נפחא יצחק ורבי

 : ג׳ ד״ז השחר תפלת פ׳ ירושלמי ׳ חיפא דמן אבממי בש״ר
̂׳ר חיפה דמן איגי •* ג׳ ס׳׳ז פ׳׳ד תענית  : הוא א׳ אולי ע״ש ( בש

 אבדימי ר׳ נקבר שס בל׳כ שס הגדול יס אצל עומד חיפי גא״י כתב
 מערה ההר ובשיפוע ע״ש באבן נפתא יצחק ר׳ והבר נאנן חיפי דמן
 אנדימי(דימי) א״ר ^אבהו(ע״ש) ̂א״ר : אליהו של גדולה יפה
 מ׳ בשמו ברכיה ל * בשמו אסי ל ׳ ל לל׳יי• קדושין חיפה דמן

 חזקיה ל : ב׳ מ״ב פ״ג תרומות בשמו לזעירא • ג״ חיכהרנ״ת
 ברכות ירושלמיי בשמו מטינה חלבו ור׳ חלבו ל ברכיה ל • נשמו

 בר יצחק ור׳ * בשמו יוסא ׳ אגהו בר׳ חנינא ול * ע״ב ח׳
 נחמני בר שמואל ל ל לוי בש״ר : פ״ב כירה ע״ש ובשמו נחמן
 כלאים ר״ל בשס : סע״ד דקי״ד קהלת מ׳ דתיפס אבדימי גשס
 פירשו אבא ור׳ ל׳ל המדורה בר אבדימי רב, : פ״ב שביעית • פ״ד

: (ע״ש יצחק לל אבוה אבדמי רבי נ לר׳&ע״א דבריו(סוכה
 ובעי״ ל פ״ח ה״כ(שבת שכפה מלמד קסא בר קמא בר אבדמי ל

 משות כהן פ׳ ובהטיות • חיפה דמן תמא בר העי״ זה ענין דע׳״ז פ״ק
חמא בר רע״א דנ״ה פ״ה וגעירובין • קתא בר אבדימי ע״א ד״י

 לה חמא בר דימי ר״ • שנית כתבו היוחסין ) p"v וא׳ דוסא בר
 שטראלבי עכ״למזכה ה״כ שכפה מלמד ובפר״ע : בשמו אמר ורנא
 שרבא מצאתי לא גס • א׳ באות ואנדימי * ד׳ נאות דימי בשס תרי
 וננ״א • סע״א קי״ח זבחיס חסדא נר אנדימי רב (̂ • בשמו קמר

 לרבי בעא דציפורין אנדימי ר׳ : דוסא בר חמא נר ונע״י חסא בר
 • ״3 נ״ה כתובות (שס נש״רחונה א׳ ת׳ דברכות פ״ד ירושלמי מנא

 (ר׳אנדימי •* סק״ג שת״ט נחוניא אנדימיבר (ר׳ : אניו אמי ל
 (רבי : א' ה׳ דשנת ופ״ב ׳3 ט׳ א״ע פ׳ ירושלמי יוסי דר׳ אחוי

 חייאגר הזהב)ר׳ ס״פ (ירושלמי במלח עוסק היה מלחא אנדימי
 רביאחדבויה (אנדימי : הישן פ׳ (שס בסוכה לישן שילך ציוה אנא
 רב ־ ב״א חנינא רב ־ וצ״ע ב״א זוטרא מר • וצ״ע אבדימי בר

 תחליפא 3ב״א..;.ר שמואל רב • וצ״ע ב״א נחמן רב • ב״א יוסף
 ואבדן נ׳ דק״ה חליצה מצות פ׳ (תו׳ יודן אנא הוא אבדן : ב״א

 על שדבר על בניו נ׳ ̂טנעו ונצטרע • רני תלמיד קלילא) ^ישכא
 ובפסקי : וחסיד גדול חכס והיה יוסי(ע״ש) בר׳ ישמעאל ^

 לאבדון מפקד ר׳ ג׳ לד״ז ירושלמי בשס השחר תפילת כ״ ן%כות
 בקודש מעלות כמה לר (שאל : דרבי מתורגמן שהיה אמורה)
 נתקשרושמיסכו׳ א׳ אבידופעס אמר : א״ע ירושלמית׳ ותרומה

 רבי : א׳ דס״ז נידה רבי א״ל ׳3 ך״ז ברכות (שס • לרני ושאלו
 ר׳ : פ״י ב״ר לציבורא אכריז אמורי ליו^יזכן ואמר ודרש יתיב
 (די״״ז דכתונות ובפ״ב : י״׳ד םנהכרין למלכות( קרוב היה אנהו
 ומדברנא דעמיה רבא עליו קי&^אמרו דבי אמהתא דיבמות ונפ״ו א׳)

̂ שהיה יוחנן מר׳ יותר מאד יפה שהיה על דנהורא בוצינא דאומתא
 דיעקב(ב״מדפ׳׳ד מע^^וריה ושופריה זקן ר״׳ל פניס הדרת לו

׳ שבת רש׳״י עשיר והיה נ״ת) ונ״ב ^ ך  עבדין הוו ע״ב ושס י
 אבימי גדול כי מלייתא אכול והוה תלתא עגלא שבתא באפוקי ליה

 שבקיה שבתא ^מעלי כולייתא נשבק האי כולי לך למה א״ל בריה
 : שבת לכבוד באש ונפח : לשחוט הראוי לעגל אכילה אריה ואתא

 למעלה בעבורו פנים'*לדורו שנושאים זה כניס נשוא די״ד א״ד פ׳3
 המלך בבית חשוב היה פרש״׳י קיסר בי אנהו ר׳ ב״דלמטה ר״ת כגון

 וביומא : כו״ ד^קיסר אמהת״ כפקין דהוי בסנהדרין כדאמרי׳
 לאפייהו אסי ור' אמי ר׳ יוחנן.ואהדרינא בש״ר אמר אנהו ר׳ א׳ דע״ג

 מרום יוחנן ר׳ זה של״א ש1בפי לו ול״א יוחנן ר׳ זה אמר לא (כלומר
 פניסכגון■ נשוא בחגיגה מאי׳ המלך בבית חשוב שהיה יקראדקיסר

 שס ותיקן בקסרון יושב היה א״. דל״ד בר״ה : קסר בי אבהו ר׳
 ר׳ כגון כולס את יצא ירא כי דק״גג״ קהלת במ״ר השר״ת

 פ״ק למיני׳ מנצח במש^היה במקרא בקי שהיה דקסרון אבהו
 פ״3ו : אבא בר חייא תטרדר׳ • ל״ט פ״ד ובסנהדרין ד״ד דע״ז

 שמעתא ב״״א ור״ח אגדה אבהו ר׳ דרש א׳) (ד״מ נאמריס אלו
 למרגליות ר״קב״׳א דברי נמשל פייסו ור׳אבהו : ועזנואתר״קנ״א

 יקרא משוס ביתו עד מלוהו ב״א ר׳״ח היה ובראשונה סדקין ודבריו
 את שיבת שס ובסוטה : לר׳׳ת אבהו ר׳ ליוה ההוא ויוס דקיסר
 אבא ר׳ את ומנה יותר עניו עכו דמן אבא ור״ עיניו שהוא עצמו
 מצות שקייס אבימי לבנו• משבח והיה :(ע״׳ש עני שהי׳ לר׳׳י עכו דמן
 ירושלמי בבצרה הורה : (ע״ש) סמוכיס בניס ה׳ ואס אב כבוד

בנו את שלח : ס״פהזהב ירושצמי ברדידין עוסק והיה : כירה ל׳

 פ'3 : ברכות ירושלמי בשבת שניי״ ביאה לבעול מהו לר״א ושאל
 שסמכו עבדיו נ׳ מתחתיו שנפחת pבמר היצל א״ ־דס״ב אעפ״י

 בפירש ותראה ע׳״ע סוף ד״׳ס פ״ק דביצה בירושלמי ועיי' אותו
 :לפני דכתובות גמרא אין וכעת הבבצי למשמעות כיון שלא הירושלמי

 בעירבין : א׳ק״אאנשיס באבר במרחץ המאהד״׳ססע״אהיצל פ׳3ו
 לזקני הלך וא״ל אבהו לר״אילעאיהיכןיר״ התלמידים אמרו ״־3 דנ״ג
 • פ׳״ד כתובות לפי בר חנינא ור״ נפחא יצחק ר׳ עס ־ישב דרוס
 ספרא ורב • ׳3 דכ״ט גט המביא פ׳3 כדאי״ היו סמוכיס ג׳ ואלו

 הספינה המוכר פ׳ בתו׳ : מרתא בר אבא ע״ל דבריהס על הקשה
 רע״ב ושס א׳) ק׳ ע״ל תו׳ (וכ״כ יוחכן ר״ תלמיד שהיה א' דפ׳׳ז

 ובל״^ ע״־א סוף כמ״ש כצ״ל )יוחנן אבהו(א״ר א״ר עליה אתמר
 : ב׳ מ״ד גיטין יוחנן ר׳ לי שנא אבהו א״ר : ע״א דק״י הבשר

 :קל״א שנת לברא תני פוק וא״ל • א״ ך״ו ע״ז מתנן תניקמיהר״
 אתא רע״ב) ד״ לברכות דפ״ב ירושלמי בני וא״ל יוחנן לר״ (שאל

 חדש דבר שלמד לפי מאירין פניו ר״י וראה יוחנן ר״ לגבי לטבריה
 קהלתדק״ה ומ׳ ופ״גדשקליס : פסתיס וסוף יין מוציא פ״ ירושלמי

 אשתוה מטונפות למבואות ומטי ק״ש וקרא יוחנן ר׳ W אזל • א׳
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 פ״דדר״הל׳׳דלה״קדג״מד״עהא • ט׳ לגמורא׳יל א״למהו גו״
 ר״ של ״ד3 עס היה יוחנן ר' שמת ואחר : היא בדותא אבהו דר״
 ה״ת יוסף בר חייא ור׳ : ב״ ס״ה יבמות עיי׳ קניריו אשי וך׳ אמי

 וכד תכינא כר׳ עביד הוה לדרומה אזל הוה כד אבהו רבי * דיזולין
 ירושלמי באתירה ב״נ על מסלג דלא יוחנן כרבי עביד הוה לעברא כחית

 תכשוע שהוא יוונית בתו ללמוד מותר יוחנן אר״ דברים אלו כ׳ ברכות
 בבתיה מיליף בעי בגיןדר׳אבהו ואמר בא בר שמעון שמעד׳ * לה

 • יוחנן מר׳ שמעתי לא אס עלי יבא ואמר אבהו ר״ שמע יוחנן בר׳ תלי
 בת׳ * שועה וסוף ג' דע״ו ה״א ופאה ד׳ ד״ז אשה במה ירושלמי
 ואשקייה אושפמא לההוא מנל אבהו דרבי מעשה ד׳ דק״ז סתי״ג רשב״א
 לעשות מותר היה האיך ידעתי לא * חמרא והות אתהא לההוא
 וכ״כ היה אחר ואולי יוחנן ר׳ תלמיד אבהו ר׳ היה אלו כזה מעשה

 ענ״ל כזה מעשה עושה היה לא יוחנן ר׳ תלמיד אבהו דר׳ מפרשי׳
 אושפיזו לההיא אקלע ינאי ר׳ סע״ב דס״ו ד״מ פ׳3 שלפנינו והגי׳

 מע;^, אינש לאו ינאי דהאי ינאי ר׳ ולא גרסי׳ ינאי רש״י גתב נו׳
 ם11ה כל כלוס עעס לא ת״ח איזה כשמת * כשפים. שעשה הוא

̂״ל■ לר׳ שחל דרודיי יושועאחוי • ג׳ פ״ג מגלתין פ׳ ירושלמי  אבה̂ו
 דמן אבודמי לר׳ ושאלתינהו הייתי עמך אחא בר יעקב ר׳ א״ל כו׳

̂א״ל  מגלתיןדפ״ג פ׳ * והוע שמעיתפוק אי שמעית לא אנא חיפי
 ר׳ ח״צ כו׳ ^^^^עפמאי ר׳ לי שכה אבהו אר׳ • בירושלמי ג׳

 חייא ר׳ ופירשה במשנה ^;^וגקי אלס א״ל עוגיה היי מה זעירא
ה (ובסוף דכפרתחומיןקומיר׳ ו  • ומניתיהחניס רב) קומי ^

 אפרסמון נהרי י״ו. לו הראו מותו ו%ס : ד׳ ד״ך פ׳׳ג שבת ירושלמי
̂י לריק אמרתי אני ואמר  דקסרין עמודי בכו וכשמת : כו׳ יגעג
 אבהו(סנהדרין ר׳ בה מגדף * הצלמי׳ ך))פצל וירושלמי ׳3 כ״ה מ״ק
 שהוא י״א יוחסין כתב א׳) י״ג זבחים &נ-ב׳ שבת * ׳3 מ׳ ׳3

 הלשון זה אבל * לשון שינוי מפני אשי רב שהיו&חר סבוראי מרבנן
 ר׳ בה מגדף א״ דמ״ג הצלמים כל בפ׳ ר״ל3באמוראי« גם נמצא

| ר״ח וכ״כ חנינא)  ב׳) (דע״א יוחסין י׳ בפ׳ וכן אחאי)3^
 (ר״ל ענ״ל )חנינא בר יוסי ר׳ דברי על̂ 3 מגדף עצמו אבהו ר״

 תלמיד אינו לגדף שדרכו שזהר׳אבהו האומרים דעת לסתור כוונתו
̂י מרגכן אלא יוחנן ר׳  דהא אינו שזה אשילז״א רב אחר שהיו שבמד<
״ ר״ל עצמו אבהו ר׳  . ג״כ אמר יוחנן ר׳ תלמיד שהיה אבהו אות̂ו

̂יה חרנא בר יוסי ר׳ על מגדף היה שהרי בה מגדף  תלמיד ג״כ שי
 וזה אשי לרב אגהו ר׳ איתגיה א׳ (דקי״ז קמא וו.סוף יוחנן) ר׳

 כי אשי רב אתר שהיו סבוראי מרבנן לירמיה אבהו ר׳ כי ראיה ג״כ
 לדעת או בהקדמה הסמ״ע כמ״ש ק״^ב״ע ד״א נפער אשי רב

 * ליצירה קפ״ז ד״א שהוא ת^גן|^טרות פ״ק בע״ז הריעב״א
 הראשון בחלק זה בחבורי עיי׳ רל״( דת היו סבוראי רבנן והתחלת

 דברי נדהו כבר אחת * לרבנן'כזן\ראי רב זמן היה אשי רב בין א״כ
 רבי תלמיד כי סבוראו נן31לז היה בה המגדף חבהו ר' שזה האויור

 זה שאין שנראה צ״ע אשי לרבי שהיתיב אגהו ר׳ זה אך היה יוחנן
 לרב הרבה אבהו ר׳ קדם הדורים סדר לפי יוחנן ר׳ הלייד בהו א ר׳

 הקדמון אשי לרב ואולי בגבל שהיה שאכתוב אבהו ר׳ זה ואולי אשי
 אבא ר׳ וצ״ל הוא אולי-מ״ס (לח״ז קסרון דמן אבהו ר׳ ־ איתיב

 ר׳ • ככ״ל נקסרון שהיה הכ״ל אבהו ר׳ שזהו י״ל אכן קסרין דמן
̂ש אבא ר׳  (ע״לד עכו דמן אבא ר׳ * א״ל זמיני גר אבא ר׳ • ע׳

 ״ בכימן בר אבא ר׳ ־ ליה הייארחי בר אבא ר׳ • מרתא בר אבא
 ד״ח צרכות ירושלמי אגוה גש״ר * וע״ל חיפא דחן חבדימי א׳׳ר

 • ע״ל גנו אבימי * אגהו בש״ר אגוה רבי הרואה ובפ׳ סע״ד
 רבי * גשמו אטן ר' * בשמו עוביה גר אבימי • נאזי בר אביחי
 • קנילאי בר אחא ר׳ ״ איתביה פפא בר אחא ר׳ * שאלו אחא
 אילעאי ור׳ • אילא ור׳ * גשמו אחי ר׳ • חנינא בר אחא אר׳
 יוחסין שמו מנחם בן אלעזר ר׳ ״ ע״ל אלעזר לר׳ שאל • ע״ל

 אפי לרב איתיב • בשמו וורדינאי אמי • חגירו אמי ר׳ (ל״ח)
 ״ א׳ צ״ג קהלה מ׳ אגהו אר׳ ברכיה ר׳ ־ חבירו אסי רב • ע״ל
 ’ זוגא תלמידו איקא גר הונא רב * הונא אר׳ • בשמו הונא רב
 ביצה ירושלמי מיני׳ עא3 זעירא * בנו זעירא ר׳ * גשמו זירא ר׳
 הזקיה א״ל בשמו הזקיה ^ • בשמו חגיי ר׳ : זריקא ר׳ • ד׳ ס׳

 ר' • ע״ל תתומין דכפר חייא ר״ • גריה בר חילפי • גליועי ך3•
 רגי • אגוה בד דרגה בריה חמא ר* • ע״ל הגירו אגא גר חייא
 ר׳חנינא ‘ גמליאל בן חטנא ר ש■3 * (ל״מ) בזמנו אגא גר חחא

 ר׳ • גשמו דציהורן חנינא ר׳ : ע״ל פפי גר חנינא ר״ • פפא גר
 אתא • שלום גר יהודה ר׳ * טייפיסומקא ר״ : חנינאגנוע״ל
* יונתן אליקוסגש״ר גן יוחנן ור׳ • רגו יוחנן ר׳ ־ לאתראדריב״ל

ד״ת ע״ע תמנא־ גד יוסו אר׳ • ע״ל שנ<- עכמאי בן יונתן ר׳

 ור׳ א׳ דנ״א איכה ומ״ ״ האומנין ובפ׳ ד״מ ר״פ וירושלמי רע״א
 חבו בר יוסף ר' * חנן בן יוסי ר׳ ע״ל ״ דבריו על מגדף אבהו
 • זבדאבשמו גר יעקב ר׳ * מיניה בעא חנין בר יוסף • ליה רמי
 גן יצחק גש״ר ־ ע״ל כפהא יצחק ור׳ * ע״ל אהא בר יעקב זר׳

 גרי לר״י וקרא איתביה ירמיה ר׳ * יוסף גר יצחק ר׳ • חקולא
 ישמעאל ר׳ שאל אבהו אר׳ * שלו אמורא ישיטה בר ב׳ ג׳ המורה

 ן̂■3 שמעון ר׳ עיי' • שמעית ואנא יוחנן ר׳ את צור דמן יעקב בו
 נ״ב פ״ג פסחים תלמידו כהנא רב ־ כהן רב • צור דמן יעקב
 ■ ספרא ר׳ • סימון ר׳ * שמעיה נחום * מישא ר׳ * רש״י ע״ש
 ר׳ * בשמו רבין * מער ויבא יצלי פנטקקה בחלום ראה * ע״ל

 משמיה ואמר יוחנן ר״ קתיה ויתיב • בשמו ססטראי בר שמואל
̂א  ירושלמי אבא בר שמעון לרבי שושבין היה • ב׳ צ״ע ג"מ3דשמ

 ג׳ ה׳ אר״ל • ממנו אליקוס גן שמעין ר' : וע״ל ׳3 בר<%ה'
Stפ׳מפנץ * גיצהי״גא׳ * אלועובריןמ״וא׳ ׳ סע״א נלוח״ז 

 ר׳ * א״רששת • עירגיןל״אב׳ ־ הוליןקכ״בב׳ • סע״ב קכ״ז
 רג אגהו ר׳ * תחיו תחליפא בש״ר ♦ קמיה מערבה בר תחליפא

 ״ מצאתי) (לא שנהגו מקום פ׳3 לגביה אתו חנן בר ורבא אדא
 יוחסין * בגבל היה זה כי יוחנן ר׳ תלמיד הידוע אבהו ר׳ זה ואינו
 ד ע״ל אשי לרב היתיב הוא זה ואולי ( • החכמן ישמעאל ר׳ בשם
 זגידא בר יהודה אר׳ אבין) (ע״ל זוטרתי בן אבהו ר״ * אבהו

 ר3 ביבי רב (עיי׳ • ביבי דרב בריה אבהו ר׳ * ב׳) י״ב (ברכות
 לפני דרש (והוא שמואל רב של אביו אגהו ר׳ * ול״ח ( משרשיא

 שק״נז רבינו בשם אחא בר אגהו (ר׳ • א' דח״ט (פח״ט רכרס
 אבונו * רבינו משוס שאמר ב׳׳א אבא ר' שהוא בעיני וקרוב ז סק

 בר א׳ (דקל״ט י״נ ס״פ רבינו ילמדיכו לרבא שלח גניבא דרב בריה
 (ע״ש) איהי בר אבוה * נחמן רב של רבו רבה ובנו אבוה ’ גניבא
 א׳*ל א׳ ע״ה א״נ ופ׳ א׳ (די״ל־ ״מ3ד פ״ק דשמואל לקחיה אתא

 והתיר שמואל לפני בא איהי בר איבות א׳ דע״ד הדר וגס״פ )שמואל
 עס שדר כתג (והיוחסין • לחי סתר ענן ורב למבוי שעשה לחי

 (צ״ל ובטמן )זו נצואה לו הגיד חי • א׳ במבואה ענן ורב שמואל
 בהדי אליהו וחשתעי ומין מין מכל לעבדיו מאכיל חד אחיו מכימין)
̂׳ת העיר גני פ׳3ו א׳) דס״א (כתובות  וחנימיובני אבוה א׳) (דכ

 (דכ״ד דנזיר ובפ״ד עמו שותפות עשו ולא בגוי השתכלו לא איהי
 ד׳ ואמר )כו׳ לי דתאמר עד כרעך על תיתיב לא שמואל אחר ג׳)

 דשמואל אבוה זה באות מגיא היוחסין * מארי בנו אבוה j הלכות
 בר • גנו אצל אב הכנסתי ואני * וכיוצא זירא ודר׳ פ דר אבוה
 יומא ההיא כרעייהו אתהפך )קיפוז ערוך גי' ( קיפוק ובר אביו

ק/ חליצה חצות פ׳ ועיי׳ כ״ה מגלחין אלו אשי לרב ספדי לא  . ד
 אלישע (אבויה * (ע״ש אויא רב הוא סבא אבוי רב * אבין בר כ״א
 אמר אבוברס ־ ב״א חייא ר' בנווצ״ע אדא אבויהרב * בנו אחר

 ואחת אבוגרם אבוהדגר בה אקשה חלקאי בר סמא לי אמר רטנא
 הוא אבוברס דגר אבוה * איש שס פרש״י אגוברס דבר להאהוה
 אויוו קורין והיו האב את ולא הגן אח היו ומכירין עצמו אבוברס

 ׳ סע״א דל״ח ( השוחט פ׳ לו סימן בנו את שעשה בנו שם על
 (אבונה * בערוך (ול״מ חכם אגוברסשם ערוך בשם יוחסין כתב

 ירושלמי סחורא בר אבונה (ר׳ * (ע״ש ספרא יונתן־ ור' ספרא
 ̂ ג׳ פ״ג חגיגה במשנה אבעליון (ר״ל אבטולמס • פסחים סוף

 שלסנחרגכדאי׳גגיטץ גניו מבני אב׳׳ד ו׳) פ״ה * ג׳ פ״א עדות
 ב״ע ויהודה שטה בן (שמעון חבירו,(ע״ש) שמעיה ובסנהדרין

 ושמעון פרחיה בן מיהושע קבלו כתב ב׳ פ״ה וש״ק דאבות פ״א ס3_ר
t גן o תלמידים ושמאי הלל פרחיה) בן מיה־שע קבלו לא כי 
 ״ הין במקום אין ואמרו ה' לדבר יכולים היו לא גרים ולהיותם (

 ברומי ונמצא מישראל אמס להיות ישראל את לשפוט רשות להם וניתן
 בזמנם ) ל דכ״ה ש״ק ערל כשהיה אגטליון ע״ש נקרא א׳ פסק

 רמג״ס ומ״ש • גתירה ובני וחנן ואדמון מהללאל(ע״ש) גן עקביה
 דורתאי גן יהודה היה ובזמנם • נראה אין בזמנם היה מיאשה ר׳

 • ח״א תשכ״געיי׳ ג״א שנים ו׳ כא׳ ימים האריכו (לא (ע״ש)
 מגוש יצחק ור׳ • ושמעיה אגטליון קבורים חלב בגוש גא׳׳י כתג
ו ̂א הנס בעל מאיר ור׳ ’ חלב  (אדרחלך * הס מי ב׳ אלו יך̂ע

 וגחלק ח י (מלכים אביהם שהרס על סנחרב של גניו ושראצר
 ניצו׳ן היה אריסטוטלס (ג׳'נ) ואבסליון שמעי׳ בגלגול באו דצ״ו)

̂אבטפיון ^הוגניס־נעשיס תלמידים שלמד ׳  אריסעי וכן צדו^ס שאי̂ן
 שלמד גאנטוניוס ונתגלגל חזר־גתשובה ^וף ולכן היה־חדהינתס ־

 חלת ועיי׳ כ״ה נהר ה׳ מעין וחס״ל הספר בסוף (ג״נ הקדוש מרבינו
 פ״ג במשנה אבטולמוס : זכריה של נפשו בו נתגנגל ס״א ג״א .א״

משוסה׳זקניס אגטולחוס יוסי אר׳ א׳) דעירוגץ(ל״ה מ׳׳ד
. שסכק



ע 5אלן ואמוראים התנאים סדר אות »
ר עירוב שסכק  מ ד הגזול לולב וה״ א׳ (דט״ו דר״ה וגה״לן • ס

 אבעולמוסמשוס העיד יוסי אר' א')
 : א׳) (דפ״ג מרובה ל ובסוף (דמ״ע) סוטה ונסיף ־ למעשר

 אבטולמוס בן נ״א אבטולס אבשוליסאו ל׳א יוסי ר' של רבו
 רשליור׳א שבא ובמעילהקודס אבטולמוס) לבן משפטיםל׳ע ל

 יהודי שהוא הכירו ולא למלכות קרוב והיה שמד בעל לרומי יוסי גר׳
 אבעולס • ליונתן בנו ובברייתא רשל׳י ובטל השמד חזר זכשהכירו

 מרובה פ ס׳ למלכות שקרוב מפני קומי לספר לו התירו ראובן בן
 התירו האיצטרבולי ראובן ר' במעילה ראיתי ואני דת״ט סוטה יעוף

 רט • אבטולס בן כתן ל • (ע״ש אביו הוא אולי ען״ לספר לו
ש קלפתא בן יוסי בל אבטולס ר' * אבטולמוס שמעון'בן  ;ע

 • (ע״ש ברמייה או בריה עזרא ל • לאגעולס
 אבוטמופרא ־ מ3 יהושע ל (אביון • מקלנבו(ע״ש בןאבטליון

 דגריסי ל פפא דרב (משמיה רב) בשם שאתר דרב(ל״מ משחיה
 מ שבלעומ * א״ כ״ד (יבמות אבייקשישא : א' די״ת מ״ק

) סנהדריןז׳  אטי א׳) (דנ״ו בהמה במה פ״ אדרב דרב ורמי ל
״* (כתובות • קשישא אביי דתני הוא קשישא אביי אחר
 ד פ ברכות • ל פ״ז (עירובין׳ אבין בר חנינא ור׳ אבין בר אביי
 ״ קמידרבינת לשמעתייהו אמר ומרימר רע״ב) דפ״ו לר״ע ב׳ כ״ט

 הדר (פ׳ גבייהו יתיב ואביי יתבי קכטא) ול ע״ב דמ״ב ובכורות
 בר ינתק ל דאמר הא לכו שמיעו לא אביי לא״ל א׳ ופ״ט א' 3דס״

 אביי • ל דנ״ו שס ההוא וענין ב׳ קי״ט יבמות וכ״ה * אבדיחי
 תרומות תנו : ל״ת) ובשש״ח הוא ע״ס אביי הנינאבר ול אבא נר

 חנניה (ורב * א׳) צ״ד (פ׳כ״ש מתנה בר רבא בהם פגע ניהרבה
 זה עס אונל זה פרש״י ב') ז׳ (מגילה סעודתייהו ב״א'מחלפי

 סי׳ תהרן זקן עמו(וע״ת תבירו סועד ובשכיי' • זו שנה נפוריס
 צ״ל ואולי אבהו דר׳ בריה (אביי : פרש״י על בצ״ע הניח רי״ד
 פ׳ וגיטין עימדין אין ס״פ ירושלמי בנימן ל בר (אביי * ע*ש

 קורא היה ס״פ מגילה ירושלמי אביי (ר׳ : ב' דמ״ז הכזקין
 אביי בן יעקב ל • אביי גן גיגי רג * אביי בן אחא רב (אגיי

 הונא בר אביי ( : ע וצ אביי בן שימי רב * ולע אביי בר נתן רב
 ג דקל ( הזרוע ובפ׳ הכהן אביי : ב״ה אבין ע״ל הוא ט״ס
 היה שנא שס כהן(ובתו׳ שהוא שידעו בעי״כ כ״א מתנות לקח שלא

 ורבה את לאבייוא״נ אתא הנן ברב רבה א׳ ובפ׳הדרדס״ח * עשיר
 היה ולא משלו) לערב עשיר היה שלא נראה עירוב לכס הוי לא

 כפיס נשיאת בשעת עמו קורין היו שהתלמידס כהניס ברכת מברך
 שהיה לפי לעמוד אותו מניחין היו לא (ז״ל עדן ע׳ וערוך • רש״י

 לפרוש יכול היה ולא מעיים חולה שהיה כתב והרא״ש * לומדס)
ל שבמ ערב בכל דרקיע ממתיבתא שלמא ליה ואתא : כפיו ע ) 
 (ר״הדי׳ת שניס ס׳ והי ובג״ת בתורה עוסק והיה : אומנא) אבא

 נקרא היה ואביו : עלי מבית והיה א׳ דק״ה חליצה מצות ובל א׳
 א״לו ליה מקשה היה כשאביי יוסף רב עיי׳ ב׳ קי״ת כיילל(זבחים

 שנולד ואחר אביו מת שנולד וקודם )מיקקן ולא לכיילל היה ברא <זד
 ד׳ י״ר (הושע ׳יתום ״ירוחם ׳בך ׳אשר ר״ת אביי ואמר אמן מתה

 יתום קרא לקיים )ג׳ איכה ( * ׳יהפך ״ישוב ׳בי ׳אך צ/ א׳ ובמג״ע
 ב׳ ס״ו אשה (בפ״גמה אס לי אמרה אביי ומ״ש )עוזר היית אתה

 ס״ה הדר ובפ׳ ב״ כ״ט מערכין בכל ובפ׳ א׳ קל״ד דמילת ר״א בפ׳1
 ואביי מרבניתיה היינו ב׳) י״ח א׳ י״ב מ״ק ב׳ ע״׳ח יומא ־ א׳

 סע״א דל״ג ב״מ פ׳ (בשבת רבה של אביו זקינו בשם נחמד שמו
 קאמר שפיר רבא אחר א' דע״ד גדול כלל ובפ׳ ־ בכחמכי ידענא
 * נחמני קאמר שפיר רבא אמר ע״ב ד״ך במעילה וכן * נחמד
 ובל * שמעתתא נחמני אקק רבא אמר ישמעאל ר' פ' ונע״ז

 דח״ה גע השונח וב׳ • ככחמני והלכתא גמרא סתם אמר השולח
 אלמלא לו ושלחו לבן שבטנו סימן ונתן הכותיי׳ בין חמור לו שנאגד א׳

 אביידנתמני • וכ״כהערוךע׳ * כו״ משקר שאינו ר״ל את דנקמני
 שמיה דהוי וכיון • ותלמידיה נחמני בר דרבה אחיו בן שהיה פמו

 אלא אביו בשם נחמני שעת׳ כל ליה קרי הוי לא דרבה אבוהי בשס גתמט
 אביו ליה וסליק אבי שקורא כאדם ארמית בלשון אביי ליה קרי טיי

 : אביו בשם לזכרו שלא אטי קראו המקבל פ׳ רש״י וכ״כ * עג״ל
 ע״ש נחמני קראו תוריז ולמדו שגדלו חתוך ורבה אביי שמו להיפך מ וי

 וכפרש״יבגיעין(דל״דב׳(ומ״שרש״יסוף • כבן לו שהיה אטו
 נחמן רב תלמיד עדיין כלומר נחמני קראו גנאי דבלשון א״ד הוריות

 הוא שבוש (ודאי כתבו טועה ותלמיד הוא שבוש שבע באר כתב * אתה
 ע״פ בה״ ועוד ־ כנחמכי הלכתא אמר גמרא שסתם לעיל הבאתי להא
 אלמלא ליה ואמרה לישוב שלאתבא מחלת בת אגרת על גזר 33 דקי

חומה באתא אעפ״י ובס' • סכנתיך בכחמני הזהרו ברקיע שהכריזו

 בנחמד ידענא אמר חמרא לי פסוק ואמרה לפניירבא אטי מות אחר
 סתס קוראו היה לא גנאי לשון נחמני ואי • חמרא שתי הוי דלא

 הריני אמר שמת כשהיה ( ־ )וק״ל נחמד מותו ואתר וברקיע גמרא
 ובעירכין מ״הסע״א סוטה א״ ד״ך קדושין • עבריא בשוקי עזאי כבן
 ובקי דרשן שאד משבת,במקומי הנני פרש״י רע״ב ד״ל אחרון ה׳

 עזאי כבן הריני רבא דאמר גבי א׳ דכ״ט מערטן ובה'בכל עזאי כבן
 בהדיא משמע הוריות דבסוף משוס כו׳ בחריפות להשיב מזומן פרש״י
 עצמו מתפאר היה שרבא פרש״י לא לכן מרבא עפי סיד היה דאביי

 דרבא (ע״ל בחריפות אלא • בקי יותר היה אביי דהא בבקיאות
 כתב ״3דך״ג השד חוט וב״ת ♦ הוריות סוף ב״ש כ״כ טפי) חריף

 דעירכיןאיתא גופא זו דגמרא א׳ ערוכות גמרות ב״ מיני׳ ואשתמיע
 הריני אביי אמר ג״כ אי׳ דסועה ובפ״ע ב״ ך׳ דקדושין פ״ק נמי

 בכל פ׳3 רבא גבי כמ״ש פרש״י אלו מקומות וב״ב א״ ובדמ״ה כב׳׳ע
 רלב״ח ב״ת כתב ־ ע״ש ב״ש שפי׳ כמו לפרש א״א א״כ ^וערכין

 דומין וצ״ל ט״ס לפני • השוס כקליפות לפני ישראל חכמי כל ן״ש
 קטנים כשהיו ורבא אביי * עזאי בן גבי בבכורות הגי׳ וכ״׳ה * ^

 • ע״ש א׳ מ״ח שאכלו ג׳ פ״ בוצין בוצין עלייהו וקרי רבה לפני הט
אמי  ביעי ב״ח בע״י) דרבהוכ״ה (צ״ל דרבא קמיה מעייל היה (
 ובזבחי׳ * א׳ כ״ג סוכה * א׳ ומקבל א׳ זורק שהיה ב״ד לה ואמרי

ה בעא ב״ ל״ד רב ^יז ^ רב  אעפ״י חבירו יוסף רב • שס״ת מ
י ג (דל׳ דקדושין שבפ״ק י ^  יוסף דרב דחמרא לאודני חזי כי ^

 במנחות (ועיי׳ דאביי גי״כדבו יה3י^?^ דרב נראה קאיס) הוי לאתי
ף דרג קמיה יתיב הוי חטי ב ל״ה  היכי שכתבתי בכללים ועיי׳ #

 חבר תלמיד הי׳ דאטי א&:ראה תלמידו) הוא קמיה יתיב דחמר
p יוצא בש״פ יוסף לרב n מסף אטי א״ל  (עירכין פליגתא מי לר

 יוסף לרב אטי אמר כירה■ פ״3(ו מר פליג ולא ספ״ד)
עיי׳ ניהלן אמרת א£ אביי א״ל : ובפ״האשה ואתלאתסברא) ) 

 ♦ ע״ש לרב חבר ה^י־ד ירמיה שר׳ מזה שדקדקו נמו יוסף) רב
 יוסףחוזמבמחצה כאביינג^־ב הלנה יןכתבר״מ3עיר ועודננסקי

 * דעירוטן פ״ק אביי עליו דפליג יוסף כרב שהנכה א״ הנכה שהוא
מרבא ובעא מר חבירו לר^ וקרא * ב ו מ שבת יוסף לרב רמי
עליה וקרי פרסא ו״ הי<וך שיעור טוס דיס הוי (תביי ־ ע׳׳ש

ישיבות לו (והיה : ׳3 ו דך הישן פ״ תשכב עצל מתי עד יוסף רב
 מלך מותו ואחר ר״י היה יוסף ורב * רבא) ע״ל יוסף רב בחיי
 * הוריות וסוף * ברכות וסוף * הנזקיו ס״פ רנא ואחריו אטי
 י״ג שמלך י״א ׳ מת גמת5ל ר״י נעשה אימת פ״ה ד״א ח״א עיי׳

^ • שנים י״ד וי״א שנים א ד בי ה יי בי  • ל״גסע״א (קדושין א
 בשאלתות ז״ל גאון יוחתידי(%אתא כתב ־ פירושי׳ ״3 רש״י עיי׳
 מותמיניו מ3ר מקמי קאיס דלא מאן קלושים פ׳3 משבחא אחא דר׳
 סבי ואיכא חליף הוי כי אטי דאורייתא יקרא למיעבד ע״כ3 ליה
 ומותמי wקמיר שליחא שדר רבא וקיימי ידא להו יהיב קיימי מצי ולא

ה תורה לאו אי להו אמר מעי ני גוזאי משדר נחמן רב ציבורא  ס
 מקמיה אלא קיימתו מקמאי לאו קיימתו וכי בשוקא איכא נחמן
 תורה כבוד מפני לחכמים שחוב פי״ ’ נחמן רב ל ע ל עכ הורה

 אטיסומך כי פפא) בר הכהן אבא ר׳ (ע״ל לפניו שיקומו להכריח
 בר׳ הונא ורב מימידה פפא רב אטי מפני שיקומו כדי לזקנים ידו

 מפני שיקומו וצ״ל כאן יש והשמטה (ט״ס עכ״ל משמחליה יהושע
 בכסחיס אי׳ * כתב ואח״כ * גאון אתא ר׳ דברי סוף הוא אביי
 מימיכיה פפא רב ) את והעמוד לאתא מרירי קטב ראה אביי א׳ דק״י

 ליה שקיימא לפי מרירי קטב מצד (ר״ל רבהונאב״ימשאאליה ואת ,
 ורבא מתנה בר ורבה זירא ר״ עמו היו לר״י לאביי כשמינו שעתא)

נחמד פתח רבא וא״ל לראש והי״ אופריך לא והוא איכרינו וכוצהו
 אביי שהיה לפומבדיתא עולא כשבא יוחסין כתב • הוריות (סוף

 דברים עירבוב כאן יש כי (ראה בריה ורנ^יצחק חסדא רב עס
 אר׳ לפומבדיתא עולא כשבא ב׳ ד דק׳ בפסיזיס אתי להכי והשמטה

 ושלח הלך ולא עולא מבדול היכי לראות שילך יצחק ר׳ לבריה יהודה
̂׳יע מה * אביי) את  קרקפנא קראו דימי רב * עי^א) ע(י' ש
ש יוחנן ר את ראה ולא ע  מסכתא שלים מרבנן צורביה (כד * (

 בלי מטתו לשמש כשרצה ( ׳ סע׳׳ב לקי״ט כ׳׳כ פ״ י״ט להו עטד
 ורב רבה עס אדי היה הונא רב כשמת * די״ז היד כל ס׳ דידבא
 יצחק דר׳ בריה דאיסי ברתיה חודה אשה נשא לזקנותו • חסדא
 וכברנתארמלה אעפ״ידמ״האס (פ״ והיתהיפ״ת יהודה דרב בריה
 יצחק ר׳ והשד רתבהדפומגדתא הראשון גדולים חכמים בעליה מ״ב

 חזקה הוי זימנא כרנידבתרי הלכה שאין אטי וסבר דרבהבב״ח בריה
 דקכ״ב (ביבמות * במהרה ומת ונשאה ב״) ס״ד הבע״י פ״3(

שהיות״ח פ״ רגלים ג״ ושיהא דאביי קמיס דאתיא רע״אהאיאתתא
מקבצין



m אלף ואמוראים התנאים סדר אות

י

 קונעין גדול אדס שמת יוס הגאונים שס3ו לסת ה'3 לשמוע מקנצין
דו  ישינה להושיב קברו על ת״ת מתקגצין יוס אותו שנה כל ל̂כ

 א׳ התקשהדע״ז בהמה פ׳3(ו • אהבה) בר א־א רב (עיי׳ • שס
 שהייה דאביי קמיה אתא קירטתא דאשתקל ליזוץ ויצא הנשבר עצם

 דרבא קמיה זיל בהמה) (לבעל מתנה בר אדא רב אתר ריגלי ג׳
 דגרמיתו עד שאמר על נענש אהבה בר אדא (רב * סכיניה דתריפי

 ביה בישרא אכלו אביי ביה גרמי) דגרסיתו הגי' (ובערוך גרמי
 יע״ל בדיני רק כאביי דהלכה קג״ס יע״ל גי׳ גרמי׳ קדא״ג כתב רבא

 ע׳^ דך״ב) (ב״ת מדעת יוד״יואששלא ר״ל רבא) (ע״ל קג״ס
 ׳קדושין ט״ו) (עירבין מאליו ׳להיהעומד ך״ו) אד״מ (כ׳ זומם
 (פ׳ בגיטין דעת ׳גילוי נ״א) תקדש האיש (פ׳ לביאה נמסרו שלא

 הוא ׳לידה ימי דל״ז נירה ובתו' (סנהדריןך״ו 'מוסר ל״ד) השולה
5׳b קדושין תו׳ ועיי׳ קי״א סי' נידה ה' סמ״ג עיי' יע״ל של למ״ד

 * לפניו למדו * בר יעקב ר' * ואניו יעקב בר אתא בר יעקב ר׳
 ר״ * ע״ל יהודה ברב יצחק ר׳ • אבא בר יצחק ר׳ ־ תלמידו תחליפא

 כמה א׳׳ל מר • יוסף בר ישמעאל ור' * מר א׳יל יוסף בר יצהק
 • מר בר למרי שלחו רבה * תסדא ברב קשישא מר ל א * דברים

 5ר ‘ משמיה שילת בר שמואל גרב מרי רב * שאלו מרדכי רב
 • תלמידו רבא בן משרשיה רב * אביי אמר שמואל דבת בריה מרי

 5דר משמיה ׳ מיניה בעא זכריה בר נהומי רב ־ מתנה רב ל מ
 בר נהמו רב • אביי של דר״נרבו הוריות וב״ש ב' ג' עירבין נתמן

 עולא ■ ועולא ׳ איתביה ספרא ר׳ • הושעיא בר נתן רב * מניומי
 עילא ר׳ • מיניה בעא אשי בר עולא רב * מיניה בעא רב נר

ב׳מפר^ז אמררבב״בקס״ז ׳ תלמידו פפא רב * עמרם לרב אמר
^ רי ב נ שנת ד ע׳׳ ס ע נ/ י ר3א״לר * הקדמון אביי אולי ו ב א

י י ^ י י איזייי * י ואמ שרשום נר רגא ־ ינאמ״ח ־ ינ
ה•%5!ז'״אלאני;”ליזא”י ־ א׳ ה קל ונשני! נ שק ז ש נ״א וניש״ש א׳ * רנאנרלימאמתקיףליה ?

^ (עיי׳ ־ א׳ נ״קי׳ ה ״לתמית • נאניי ומנעאלרנאקיי״ל ש מ ״ ״’י ־ רננ״ת ק » ־ י 4י־<וייא י’י אמרלר״ ת1

^ יעקנ נר אתא דקאתי,רנ אניי שמע ,• ניזוקו ניממא ע ! א״ל רעימי רנ • לרתנא ( נ ^ רקומי - ״?1 א״ר נ
• מיניה נעא ניסנא נר שחואל רנ • יהודה נרנ שמואל לרנ אמר

 שוומומ נ' ל׳׳ד (ע״ז (ע״ש) אנהו נר אנימי י שרניא רג ל א
א מ  ננד מצות קייס נרי אניחי ננו! אנהו אר׳ א׳) צ״ט תלק נ

רהיטוא̂ו אננא קרי אנהו ר׳ הוה ני סחיני נני ליה׳ ישתיי 5אע
£ ל״אנ׳) (קדושי! ללי ״־טי ״־״לא׳'f י י™ ״י ה; ל ש

 קדושין אנהו דר׳ נריה אניי • נ״הא׳ (נתונות א"״ ־י
תני • א^״; ̂ל ׳, ^  ל,ן MPP י־ ט מנתות אנ

אנימי מ! למד תסדא ור ^ונ סנרס ו מנ

Xלשוסlי׳־עייניf״םיאנ״ נשאלתותאניתיננושלת טט Vי״
!ה2׳ ^אניחי מיט נלעי טנא קולני חסדא אר׳ דמנתות ק פ1

̂־׳י׳ V לנגיו ענר רוח איזה ידעתי לא • טעה איך ותראה ד
 °1י ששיס שוס הלנה אנימי אחר הסדא רנ אמר א׳ ו״נ היתוחיס

 נחמו רנ א״ל שחעתתא הא ואמך אני! נר חייא ר׳ יתינ
קול,״ חאניתי תסדא ר׳ אחר הכי א״ל יום שלשים מ ר והאחר

 שוס מלמדני שהיה גדולות הנאות (ני׳ שמעתתא דהא עלה ^עי
° f שיו״יס ר״ח האומר לו מקשה והייתי יום ס׳ מ לר היתותיס

<י) לי אמר יהי יה׳ נ׳ ילם להנריז־רצוט^ נא ר
’ ״ י תסדא י־ ט מנחות תני אניחי רני א׳ ד״ז דמנתית ק ונש להקשה ^.......

 קיש1דאת אפשר רבנן ביה וילן אושפחא ליה ליתיב דלא אביי אמר
 חד נתר המזיק על מתפלל כשהיה כריעה וכל שס ולן • כיסא ליה

 אסף אשר אביי,מי^יש״הזקן אלף אות בס'ג״נ כתב • רישא
 היה והתנין הפילגש בעל־ היוז ב״י אתא ור' בביתו בגבעה הפילגש
 הוי דאביי רבנן ני׳ עתה לכן SSfi אתרמי דבביתו והואיל הפילגש

 הנבלה שעשו גבעה אנשי גלגול מהנירבכ^מיו להנקם מזיק ההוא
 הראשון וקלקל הואיל לתקן יכול י&5ולא* זה הבין ואגיי הלילה כל

 אביי לכ״א מלתא ליה אתרע לא הביתלז אקף לא ואלו בביתו היה
̂קורבה אפשר אושפיזא ליה ליתיב רלא ̂ו  וילן בפילגשו ושייכות דיש
 פולס עתה כי הסיבה מן כמו המסובב מן ונפגין * היה וכן שם

ל כי ונתקנו גענשו דו  ראשים ז' של תנין והיותו אתא לרב ^ג
 ז' וענין • עכ״ל אז מישראל שנפלו אלט^בוא כמה על להורות
 היה לא ולזה קין מסוד (אביי • ב^עקב״ אתא רב ע״ל ראשים

־רכו כו' כמותו הלכה  להמשיך שמאי) לע״ל עזאי נן &ל והחזיק̂;
 מבחינת וכולם קין מסוד היו דאביי נר״נ כי התורה גריסע״י נפשות

 נפשות ותיקן ואמו אביו ראה שלא יתום היה לכן מלכות מצד נפש
 כנ״ל עזאי כבן הריני אמר שמת וכשהיה ואס אב להס שאין הגרים
 ובא • כ״ת נהר ה' מעין (תס״ל גרים נפש משך שמתה שע״י
 שופטים לקוטיס הכוונות (ס קין ש^ו,משורש יעל גלגל שהיה מעלי
^ נן יותס גלגול והיה  ג״א שנת ת״א (ע״ל ירוחם נק׳ שהי׳ ע

 גלגול שהיה רמז אביי ר״ת ׳יתום 0wgJn3'׳אשר (ע׳*ל קס׳׳ז)
 ונהיפך אביי ר״ת ׳יצען ׳בל ■׳אוהל לקוטי^׳ל ועיי׳ ♦ ירוחם)

 ׳יצען ׳בל ׳לאביי מיינא שנהפףלשחו סבא ייבא ר׳ גלגל שהוא ייבא
 הוא בניאוס גא״י (כתב ״ 133 ביבי רב על רמז ביבי ר״ת ׳יסע ״בל

 בן יוסי רבי עיי' ורנא אניי קבורים במערה דימיאום חן מערה
 וא״ל '3 ג׳ מעילה אבא ר׳ קמיה • בזמנו אוחנא אבא • קסמא

 בעא מרתא בר אבא * אבין; בד אבא * ב' צ״ז פג״ה * אבא ר׳
 ואביי מר קראו אבין M. * הרדא חנן בר אבא עליו אמר • מיניה
 מרתא בר אדא ר׳ ״ נרשאה אדא לרב אמר • הכלא אבין קראו
 • בשמו עולא בר אתא רב ׳ אויא לרב אמר • מיני' ובעא קמיה

̂א ורב  רב • אתא ורב ׳ ת״ל מניומי נר אתא רב • הינא בר א
 בריה בר סלא אתא רב * למ״ז יוחסין כ״כ בשמו הגדול סלא אתא
 אחא רב • הוא וטעות ע״ש יוחסין כ״כ אביי אמר הגדול אחא דר׳
 איקא בר אחא דרב אבוה * פנחס בר אחא רב • ע״ל יעקנ בר

 נגדא אבין בר אידי רב * תחליפא בר אחא רב א״ל ״ לאטי אמר
 דרבי אבוה איקא רב ׳ ע״ש אבץ איקא.בר רב • שלחלקמיה

 בר אמי ר׳ דברי פי׳ * אלעאי לר* אמר * אלכסנדר ר׳ * אחא
* יוסף בר מי ד• רב אל * דימי לרב אמר • בנו ביבי רב

 פתר הדיא בר * הד'̂י בר על היןשה • לוא נר דימי לרב שרא
 * תלמידו אידי גר הונא רב * חיננא בר הונא ורב ־ הבו * חלומו

 יוחסין כ"כ בזמנו נשיאה יהודה בר' הלל * עצר בר משה בר הונא רג
 • זריקא ר׳ • זירא־ ור׳ * זבידא ר׳ * משמו זביד רב • ל״מ
 ר׳ • משמיה חזקיה * הגא לר׳ אתר * ברחנו ־ זעירא לרב אמר
 חייא ר׳ מ״ש שמע • מניוחי בר הייא ר׳ • תלמידו אבא בר חייא

 • א״ל מכיומי בר הנינא ר׳ * עוקבא בר חמא אר׳ • אמי נר
 12ש • הסיא דרנ לאמורא ששת רב ל׳א אביי אמר • חסדא מרב נעא
 ברב טוביה רב * אנין נר חנינא 3ר * הקדמון אניי חננאל 3ר את

 אגיי אולי נשמו יהודה 3ר * יהודה מר א״ל * בשמו טביומי
• תלמידו אנא נר יעקב ר׳ ־ רנייסףרנו • סמי יונה ר׳ * ץדחץ

מאדייג נלעי טנא קולפי חסדא והא״ר
 איי״! (ומשייט רש״י) (אלחאתחסדאתלחידדאניחיהוה • נו׳

 1,־,׳,דרו לקחיה ואתא (נשהנחה) אתעקרה (דחנחות) מסנתא
 ד^הלעיהשנרהניחס;״ע (לרנחשדא) ולשלת גמרוה לאדנורי

 נירי הריעיציריירואות י) רש ומצאת יגעת מלתאטכי(משוס
 וא״ : חסדא רב של גנו אביחי כתב ואיך אנימי תלמיד מסדא
 אס כך ראה ששם חסדא רב של גנו אביחי בשאלתות שנמן כוונתו

 ותראה הסדא רב (ע״ל אביחי גן לו שהיה חסדא לרב חצינו תלא
 ״P אביתי ששתו בן היה אקר חסדא לרב אולי ז עג )נניו שמות

 הביו טנא קולכי אר״ח דמנחות ופ״ק היתומים שוס פ3 כדאי ש בת
 1ור״ ננו הוא שאבימי משמע בלע טבא קולפא שאבימי ה אר כי

 : מנחות) (שם נחמן ברב פגע וק״ל) זה מדעת חלילא הכהו
 א״ כץ זבחים א׳ ט׳ סוטה נ ו ט סוכה אביחי אמר חסדא (אר׳

 א׳ל^ ט״ו סנסדרין * ל נ״קי״ג • ל ה״ עירבין ג' ע״ז מנחות
 דשבת ופ׳ץ * א״ לד עירנין אניחי אחר יהודה רב אמר • ג

 חולין דאביחי משמיה יהודה מר * אביחי ל וצ ס ט אניי אמר דף
 • ננו אבא אביחי * דאניחי משמיה מנשיא בר עולא ו ^ ^ ^

 חרדלי רב אחר ( חהגרוני^ אבימי ‘ לא ותחניכא * א ל אדא
 ע״3%ה פ׳ הונא דרב משמיה חהגרוניא אביחי אמר הט אשי 3לר

 חהגרוניא אביחי אמר הלי אשי לרג מרדכי רב אחר * ל דס״ד
 קע״ד לב * ל לז השואל פ' לח ב׳ י״ג מכות ־ דרבא צושמיה

 (נידה יזוזאי חני אנימי • ל׳ ל׳חע״ז * סע״נ ק״ט נתונות ן ל
 בירושלמי והוא (ע"פ) אבימיאחוהדגראיפא * ה׳לעלאנרס

 י ל׳ח אנדיחי (ע״ל חמא בר אביחי ר׳ * חיפה ואהוי אביחי
 שגת סנוותאה אביחי אמר גאלי (אמר סנותאה ל׳א ניותאי אביחי

 אחר • ברמה נוית מן פי' והערוך מקום שם פרש״י ( ל די״ז
 גר אביחי ־ '3 א' לו ע׳׳ז דרג משחיה נוהאה אביחי אמר באלי
 נחמן ולר' שאלו ולזעירא ב׳) ס״ג (כתובות זירא לר׳ אחר כפי
ט סנתפתת נערה ס״פ יטשלמי יעקב נר ט״ס) אימי ׳3 ודכ״ט ׳3 ל

רד



m עא אלף ואטוראיים התנאי& סדר אות
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/ ות5(כתו אמי ר3 חייא ואניח'־נ״סור׳ וע^א י 5ית נממן 3ד  נ
 תחיה נאזי כר אכיחי •• ההי כר אכא ר׳ * ל ס״ג ע״ז א׳

 אניי וכרי̂״ א״ (דקט״ו qp אכהו ור׳ כהן רכ כזמן דרכינא
 מגלתין ירושלמי טוכינש״ראכהו כר אכימי (ר׳ • (וצ״ע נר.נאוי

 מכקר הכריה דמן (אכימי • כתרא ר״פ נזיר ‘ א״ל אנהו ור*
 מקוס שס מ״כ ני׳ ד״ ע״ז פי״ג כ״ר אכא כר קייא ר׳ וא״ל נישא
 ר׳ * קכריי׳ דמן זעירא אושעי׳ ר׳ עיי׳ פ״ק הולין תוספות בשם
 אמר ב׳ ס״ו אשה כמה (ס״פ גוריא כן חמא אר* הונא כר אכין
 תולין כפ׳ כ׳ וכדקל״ט • נעמיס ששה כ̂״ אר״ת הונא כר אכין

 וכזכקים • ע״ס ורב ר׳ תיבת כוודאי * אכיןכרבהונאאר״תכ״ג ר׳
ט״ס ב״ו. אר״ת הונא כר אביי ׳3 ס׳׳ב  דברי וניכרים אכין וצ״ל ג/

 ם^לממויה1יהוי רכ לביתו עו5אי| נשיקיא דמן אבין יד׳ • אמת
 ורע״מכא רכא כר סע״א דקכ״א ל׳כ ; אנא כר חנן ורב אכא נר
 ואולי * (למ׳׳ז ר׳אכץכרנרטא * שטיא אנין לר׳ וקרי ט״ס וא׳
 * חביות ס״פ יוחנן אר׳ חסדא בר אכין * ב״פ אלעזר ר׳ צ״ל

 ג* i'V[ הזית וכת׳ • ב׳ ה׳ גיטין יואנן ר' קמיה גיטא (אייתא
 אנתקיה חליף הונא רכ נגרא אכין ר׳ * חסרי כר אכין ר׳ ל מ־ל״ו
 אידי רב והם מהכא נפקא רבא כברי ל אמר כשרגא שזהיר וראה

 לכן נזהרין היו ואשתו שהאיש התו׳ כתבו ׳3 ך"נ שכת ( חייא ור׳
 ול'כ חנוכה ונר שכת נר ר״ל בשרגי זהירין שהיו או * ל נפקו
שיזכי דרג שא דני אפתחי׳ חלוף רגיל היה חסדא 3ר התם דאמר
- ______ .רב נפיק אהכא נפק רגה גברא אמר טונא שרגא רגיל דהוי חזא
והיה כידו נטלו המלך עשה גון ר׳ דמך כד העובד שנת מתוקה נגרי כר בון ר׳ ך״ז ר״פ שמואל ונח׳ * בשרגי רגילי ולא כו׳ שזכי
נטייל ואתה אני הקלה ירבע^)^^ הוא ג״נ בס' כתב עמו מטייל דמ״ג וכפח״ה ( ירושלמי שמואל כר אכין ר׳ * נגרי בר אינו וע׳׳ל

צלוראי והוי מנא ר׳ גמלזהסד נמועדאולא מת אכין (ר״ * בג״ע דר׳ אבוה ל כ״א ובסנהדרין דשמואל משמיה שמואל כר רבין א׳

 הבע״י ל ממל* כר אצא בש״ר פ״א ירושלמי'יבמות
 רפ״ב ככורים ירושלמי טריפין כר׳ תכתוס דר׳ נריה
 פסקתא והוא סע״׳ג לח כא פ׳ (מ״י בשמו ברכיה ור׳ כחום איש

 נש״ר אביו אכין ר׳ ( * אכוה ע״ל הדר פ׳ איהי כר אבין ר׳ (
 ארא ור׳ ננימן כר אנין ( • תזריע פ׳ תנחומא כהנא גר אכא

 ל״ז חזית כרכה ההוא וענין • א' דקע׳׳ו צו פ׳ מר׳ אכא בש״ר
 • פכי דרכ כריה אחא כש״ר ט׳׳ס כנימן כר אכון נר אחא רב "ררע
 מר׳ כדקדוק קכל וזה יוחנן ר׳ לפני הא אסי ור׳ זירא ור׳ אבין ר׳

 חכם והוא )יוסף כר יצחק רג (עיי׳ אכא נר חייא ר׳ כמו יוחנן
̂ו שמת מי פ׳3ו ׳ גדול  נראה פכא) דרב קמיה סכא רנין (דקמי
 נער וא׳ זקן א׳ אכין ר׳ שחס חכמים ל אכהו ר׳ בימי שהי׳

 חיישא ור׳ אנין ר׳ כ׳ דקמ״ב שמת מי פ*3( • סכא) רכין (ע״ל
 נפחא יצחק ור׳ פפי כר חנינא ור׳ אכהו ר׳ כו׳ אמרו ירמיה ור׳

 כוותן א״ל כוותייכו או כוותן הלכתא ירמיה לר׳ אכהו אר׳ כו׳ ;מרי ,
שישנא  דר׳ לקמיה להתס אזלת כי אכין לר׳ ירמיה ר׳ א״ל ״ ̂'

 כר אכין ר׳ ולא חייא נר אכין ר׳ לא יצחק כר נחמן אר׳ ״ הו3א'
 (קדושין אדידיה מדידיה למירמא למנ״ח סתמא רבין אלא כהכא
 הנפטרין כדרך שלא ממנו ונפטר מלך אצל היה אנין (ר׳ * א׳ מ״ד

 וכתב ושבקיה מקדליה נפקי דנורא ו׳רא^^סוקין להורגו וכקש
• א׳ ד״ט א״ע פ׳ ירושלמי תפילין רצו^־^ל ל שראו הד׳ בעל

 קדושין ירושלמי * אמו מתה אביו^מלד מת אמו כשנתעברה (
איש ר׳ כולד כשמת * ל ס״א פ׳3 קהלת (נמ׳ ״ טריא אושע̂י

 כמה (פ׳ אלעזר p ליצחק לפני אנץצפוראה • אנין בר שמואל
 פ״ג(ל״מ הוריות כתב יוחדן (ל״מ) גזמןר״ל כ״טל) מדליקץ

 כמצות חרמה שהיה (מבצרה) אביןרמאה ״ וירושלמי נככלי
 חכמים באמצע והושיבו כולם נגד, נתן ואא״כ להתנדב הקהל שהניח
 ״ הוריו׳ ירושלמי ועיי׳ ראה ילמדנו(ומ״ר ♦ לו ירחיב אדם מתן וכתיב

 א׳ ו׳ כרכות יצחק אר׳ ה׳נ׳ (פסחים יצחק אר׳ אדא ברב אכין ר׳
 ס״ו כידה * ׳3 קי״ו ״מ3 * ׳3 א׳צ״ט י״א * א׳ ל עירכין • ב׳
 סע״א דק״ל דמילה ר״א ר״פ יצחק אר׳ אדא כר אכא וע״ל ״ ב׳

 ג״כ יצחק אר׳ אדא אר׳ אכין ר׳ וברי״ף ב״א אכין וצ״ל ט״ס בוודאי
 ר׳ ל׳ל א׳) ך״ז נידה שערים'( כפר איש מנתם רב אמר ע״ס)
ק ר׳ אות יוחסין וכתב * פה העתיקו ובחנם בימי היה .מנחם  ר
 משמיה) (שאמרו יהודה דרג תלמידי רבה) (צ״ל רבא ואחיו נר״א
 אחא ברב ורבה אדא כרב רבץ ל ז׳ (כתובות המביא פ׳ ביצה

 משמי׳ תרוייהו ל נ״ג לו הוציאו פ'3ו יהודה דרב משמיה תרוייהו
 אדא ברב רכין אמר * רב אחר נ׳ ע' יוחסין י׳ ובפ׳ אמרי לרב

 ל״ד שעה כל וכפ׳ ) ע״ש ( עמרם רב אמר תלמידך אמרי לרבא
 ״ אדא כרב וצ״ל ט״ס ספק כלי * יצחק אר׳ אחא ברג רכין ךע״א

 * (ע׳׳ש זכינא בן יהודה אר׳0* זוטרתי כן) אכהו (נ״א אבין ל
 אכין יהודה רב א״ל נחמן 3ר כר אכין ר' • כ׳ י״ב כרכזת עיי׳
 תכי ׳3 צ״ד ב״כ א׳ ק׳׳ז נ״מ לחתא דסמוך ארעא הזבן (לא אחי
 ♦ ט״ס שם ויש * רנין ר׳ גאות גם הניאו והיוחסין • בל׳כ רכין

 אבין ר׳ * ב׳ דפ״ד מותרת יש פ׳ כו' רבא אמר ב׳׳נ רבין' מתיכ
 ״ טעות איזה כאן יש וכיוחסין דרשות (כמה כרכות סוף הלוי
 ל אמר הלוי אבין ל של אחיו) כן צ׳׳ל ואולי ( אחיו אכין רכ

 דק״ת 3ך״ ס״פ כש״ר ראיתי אני (אכל מדרש כעולם הס גאים
 בש״ר בוו ר׳ ב׳ ך״ג הזית ונח׳ הס גאים ד׳ אמר אבין ל ע׳׳ד

 זבחים ( חייא כר אבין ר׳ • ט״ס יוpגיויז הרי * גאים ו׳ אבהו
 S סע״ב) ד״ך פ״ג (תמורה כהנא כר אבץ מר׳ בעא א׳) ט'

 דכ״ת כתוכות ירושלמי לזעירא בעא ירושלמי לר׳זירא כעא ♦ אילא
 כש׳׳ר ירמיה ור׳ ״ פ״ו תרומות יצחק רכ3 גש׳׳ר ר״ל (קומי ̂׳

 תמיד אבא בר שמואל בש״ר * כשמו נסא ר׳ • חמל בר אנא
 בר רבין ״ אכין כר חייא ויש ״ שחיי ר׳ * דשקליס ופ״ב מייע
 אילא(ככורים לר׳ בעא וצ״ע רפ״ג פסחים ירוהלמי רבי •(קומי יי^א

 שור ד׳פ אחי לר׳ בעא • מיניה כעא חייא בר אנין
 ‘ אותו שאל מנא ר׳ * כ׳ ק׳׳ה זבחים מיניה בעא זירא ר׳ ״ שיי-א

 לגבי סלקין חנניה ור׳ זידל גר יהושע ור׳ • שאלו יונה גר חצי ך׳
 בירושלמי • רדיפאלאהאבש״רר״פמציאותהאשיז ר׳ : ינאי ר
י י ’ ׳מלי?‘ י י י / י  ג״כ ו!3 ר׳ • נ״כ מו ך׳ ונירושל״י • נ
׳’״״״!>״ ״״’ י עא3 נראני[ ר׳אנץ • דצימרא אמימי י

 וצ״ל נא( ו״״ס ע״ש • מומן מאי אשי-מהוצל רג ל יא ״ייא מרי
מנרי( דנית יזנת[ נש״ר גיסנא ע■ אני( (ר׳ ־ איי! יי ״ייא י'

 פ׳ ירושלמי יקרא ^ה עדו־ מועד בתר • שנאה מות ער' אמרין
 ״ א׳ קי״ז כ״ק ל'ט£ע״א (יומא אכין דר׳ אכוה תני * חגלחין

 אנוה תני א׳ ופ״ה א׳ גיטין • א׳ ע״ז סנהדרין * א׳ ל״ז גידה
 כרנין הלכה * א׳) 3ל׳ המגרש פ׳3( זירא ר׳ קחי אבין) דר׳
־ א׳ ע״ג ע״ז תו׳ ב^בע״י כדאי׳ סמכא בר דרבנן דימי כרב ולא

: אבין אבימ שם היה אלו כל
V

5ר ״ ^חדבויי׳בראבץוצ״ע ״ אבץ בר אדא ר׳ * אבייבראבץ
 ׳ רב ״ אמי רב • רלאיקא * אידי

 ר׳ ״ חיננא ר׳ * חייא ר' * הונא רב
 Kt ׳ יעקג ר׳ : יוסף ר׳ ״ יוסי ר'

1נמן,בעא רב * מרייון

 דמי רב * ביבי רב
 • וצ״ע יוחנן ר׳ * ע
 רב ׳ כהן רב * :תק

: שמואל

 סדרתי ע״כ קלילה לישנא אגין ר׳ הוא רלן ט אערוך כתב ט יען
: כפולין והרוג חלקם והיוחסין ׳ אבין אצל אלף באות רטן כל

 כי יען ורבין אבין ר׳ של דורו ואנשי והדרו ותלמידו רגו ואסדר
 אבא נשס • שס וצ׳׳ע דשמואל אגוה ואבא : אבא ר׳ ‘ הוא א׳

 ואמל אכיי עס אזל ב׳ ט׳ גיטין אבהו דר׳ משמי' : בדדלא כהן
 חלתא בהא לימא תכלא אבין אביי א׳.וא״ל מ״ז צרכות מר ביי לא

 חולין כתל אכלית לא למה תכלא אדן אביי וא״ל )' ע״ב ע׳ פסחים
 כתובות ירושלמי * נ״א ע״ז אילא אד׳ : אתא גש׳זר ״ א׳ ק״י
< ח״ק אילעאי אר' ‘ דמאי ריש קמיה עא3וו ׳3 ל״ו מנחות פ״ב

M rי/1״1״ י׳• ־ y 1׳ w ׳ J  \ 2 f n ^  fc

 קודם לא״י אתא דמי רב • סבא ברכיה ר בש ״' לוי <ד בנימן
 יתע הונא דב ״ ירמיה דר' קמיה הוכא רב עס יתיב ״ דמן

 הכה! הונא רב הונא לרב חותיב • אשה במה ירושלמי קמיה
 יוחנו אר׳ אבא בר חייא אד׳ ׳ חזקיה ר׳ ״ אTלזע בעא בשמו

אר״ת צ״ל אולי א׳ מ״ג סנהדרין חייא אר' • ׳3 ע״ה יוהסץ י׳ ק״
̂חנן־ • ל׳א  מנקות יוחנן אר' • ׳3 קי״ב קשרים אלו רב אמד אר
̂׳ שגת א׳ מ״ז שאכלו ג' פ׳ סע״ב ע״א  יונתן דר׳ משמיה - א׳ ר
 שלת רכין ב׳ i'1,שבת חנינא בר יוסי אר׳ ״ ג׳ מ״א בקלפי טרף

 כמדומה ׳3 כ״ה כריתות אר״ל׳ ̂וסי אד' ׳ ג' פג״הק׳׳א אדב״ח
 א״ר • ^ת וכשס״ח סף1י רב אמר צ״ל או חכינא בר אר״י שצ״ל
̂ע הדר פ׳ ינאי  • יצחק ר' * ר״ה סוף אידי כר יעקכ אר׳ ׳ וצי

 טפשאי ככלאי ירמיה דר׳ קמיה אמד סליק ט * סוחקא יצחק ר׳
 שעה כל פ׳ דמתשכא שמעתתא אמרי חשוכא בארעא דתבי משוס

̂ה פ׳ג נכ^ות • ן׳ ס׳ זבחים ’ ג׳ לי׳ד אזל ירמיה אר׳ * ל כ
אחורימ37



i5הו נ/סךר^ אותfאלף ואמוראים אים
 נדרים ירמייז ’דר קמיה ימיב * ׳3 לה•4י פגה ירמיה דר׳ ארורי

 * מיאשה ור׳ י ופ׳־מ״ח המ״ה ’ר3 מאיר פ"ר3 י ׳3 כ״ט פ״ג
 אמד. * ̂לותא דריש אחוה נחמיה נא3ר קחיס 3יתי י נו3 מריון

 ין3א ר3 אידי 3ר ש̂צ״ל כמדומה נ׳ מ״ע שאכלו ג' ח׳ עמרם לרב
 וגשס״יז ר״ע שס3 ״א3 אידי 3ר אמר להני;ה שס כי עמרס לר׳ אמר
 נדרים דנריס כמה 3ר אחר י רה׳׳ז שקלים פנחם ש"ר3 : ל״ה
 יו3ר אחר א3ר אחר ■ 3ר נשם שאכלו ל ל וירושלמי וצ״ע א׳ מ׳
 ירושלמי3א״רשמיו שקליס3ו * אחא ש.״ר3 שמאי ור׳ * ׳3 3תי״3ש

 שמואל- ש"ר3 * שקליס יצחק ר3 שמואל ש״ר3 • שחאי ר׳ שס
 ומלו רהס3א עם "׳ה'מינו3הק שיתף שמעון ש"ר3 י קכוטקאי

 השואל- ל ״מ3 אר״ל • גורן3כ לישג הקג׳׳ה עתיד איכה וח׳ שה״ר
̂ף3ו א׳ ק״א  אעכ״י הוי גן שמעון אר׳ ־ ׳3 נ״ו כםחיס ׳ "פ0 ס;
̂ל ־ ל' לז  הנזכר גון ר׳ כי דע י א3מער כר הזליפא רג וא
 3((ל״ח) הםדא 3ר קחיה חיננא ר3 רכין * ין3ר הוא ירושלחי3

 חכיכא ר3 ׳3ע״ה ובחולין (ע״ש) א3לפניר דימי רב אחיו עס
 ׳ ורב ורבא ר׳יח לפני שהיה וצ״ע ׳3 ק״ט פשחיס אשי לרב אמר
 אר״ת׳ עולא אחר * הקדמון אשי לרב אמר או ימים האריך אולי

 אמדעולא הכי ל׳ח רבין א״ל קבעי׳ זירא ’ר * ע״ב ד״ל מנחות
̂ין ' סל׳א• קכ״נ חולין אריב״ל {ב׳׳יב׳קח״ו י

רב דבריו וט׳ ר^ב קחיה פגא רכין (תרגמא '3
ש3דר חבירו שהיה יהושע ברב הונא ״ ע  אחר אחרונים מן שהיו ^ו

 צולין כיצד ובל הס) ׳3^מוצ״ל רבין יהיה לא א׳'כ הונא רב
כ.ש עגידתבשילא ל) (ע״ד  • פפאסגא רב יהיה או הס וס3לרב̂,
 : ג׳ (ם״ט שאחזו מי רפואודלבהושלרבאשיל עשה דנירש רבין
 • א׳ לט האומר ס׳ לעצמו וקדשה לבנו לקדשא^ה אזל חקידא ץ3(ר

ר י נ״ח ע״ל ממל ר3 (רגין  ין3א ר׳ לה ואחרי א3א ר3 ין3(
א3ר משעלו שגא ר3. ?  והזועוה ה\קין. פסקו לא״י ל33מ וגניו ^

™דןיינס ורעחיס ורוחות  דם כיסוי ל פשתוס לקה ולא ^^
 רנין ' לר^ אסבר ) אבא כר רבין ש^.^ל׳ל בר רבין • א׳. .דד׳ו

 ר״א (ס״פ- 3ר אמר אגל בר ירמיה אכיכ^״ר ר׳ י אחא 5ר3
 אמר )ל כ״ד (כתיבות ורבחסדא ' ששע מרב בעא( )רחילה

 ר׳זעירא • אינא ורב חמל בר ^-אבא י ל. ד״נ פא״ט א3ני4
׳ רב בשם טבליי ור׳ * גשמו תילו V* הכותב פ׳ ירושלמי שאלו

 יוסי ור׳ ;י • ברכות ירושלמי ירמיה ר׳י קומי אבינה א״ר יוסי ר׳
ע הקב׳׳ה של •ז^ו אבינא א״ר ־ ,גר׳בון  י א׳ ז׳ ברכות י מ

 אבינא בר אר״א וצ״ל ט״סהוא א||אגינא אלעזר א״ר ד"ד.ל3ו
^ אמנא ר״ * )ע״א . »  גניבא לו שנתן פקוד נ״א פטא מהיי ח

ij■רב לרבו אבינא ר׳ להףיגהז^^%זיראשילך שיצא ביום זוז ׳ 
אבינא רבי כי וסבר טעה עכ״ל האומר ל בגיטין מונא

 תמרא הנקרא חמקוס אבינא ר* ר״ל פניא לנהר מתמרא
 קדוש הה ז״א רמס) ת3 ש^י ישינים בשפתי וכן־הבין (פניא דנהר
 בקולר יצא גניבא ע״ב b'lp האומר פ׳5 הגארא ח״ל זה דבר יאמר

הגו כפיק הוה כי ) למלגות (ליהרג הוה  לר* זוז מא«ת ארבע אמ̂ו
 דרא זירא ^?[;פכיא׳ל׳־ר יי)’רש׳ לי שיש (מיין י מחמרא אבינא

 למזונותיו כתפו• סמ^על אביצא (יטעוןרבי לסילתיה אבינא רבי
 רבו הונא רב אצל וילך (רגיה הונא דרב לגבי ואזל ) הדרך להוצאות

 כיון דאר״ה רש״י) קכק בלא במתנה קפה ושמועותיו פיו על ני
 לא המרא כו״ אבא ר׳ מתקיף נו׳ מיניה קנו דלא' אף תנו ואתר
 לא חמרא דמי רשי׳י) זוזי בת׳ חמרא ליה הבו אמר (דלא קאמר
 חמרא לזבוני דכימא חמרא מדמי תיזוזי ליה הבו אמר M7( קאמר

 וכי ליה דניתיו קאמר מחמיא (זוזי קאחר חחמרא ליה) \מיתיב
 ’ע בערוך לתקך־הטעוה ראה ואבג עכ״לרש״י) מיין מעות עושין

 ר\ו בראשוגה בגמרא (ל׳ד) גט השולח פ׳ גגיטין השלישי דר
̂ס פו׳ לסילתיה רבינא רי אומ׳דינזדרא  השולח פ״•3 אינו כי הוא ט׳

 אבוהדרג אביגא ר״ • הכ״ל סע״ג דס״ה האומר בג׳ בדל״רכ״א גט
 אומ3 עצמו הוא פמ״ש אבין בר הוא ביבי דג פי הביאו בחנם (ניבי

 (אנינא י אחד אבינא אס כי לנו איו א״כ ' אבינא בר ולא ״3
 שילא י ג׳׳א יעקב ר׳ אבינא בן אלעזר רי ' יכא5א בר אבא ר׳

ובאות א' באות היוחסין כתבו רבינא ' ב׳יא תחליפא ר*

יונתן ור׳ ^יהו i ודבר הכדא לרה אביחרשלה ר׳ ״ נזיר * שמואל
. _ ii N ״ . // . Z_____ ״ t י

 סנהדרין ירושלמי אלעזר ר״ קרחי אבמכוס (ר״ י ע״ש לוי את
 (אבניחוס * ע״ש מרי אבא הוא בירושלמי ׳3 ו׳ כירה קפ״ג(אבחרי

 שס פי׳ רע״ב ד"מ ספ״ק ע״ז ירושלמי (אבסקנטה * נימוס ע״ל (
 הוא (חוזאה) אברס תני אברס • בנו זכריה ר׳ (אבקולס הכס

 אלולי כללים עיי' תני מ״ש ־ א׳ נ׳ בגיטין (הנזקין בפרק אמורא
 מכלתא י^קן אבשלום (ר׳ • חוזאה אבימי צ״ל אמינא דמסתפינא

 אבא דר׳ תמוה אגרא תני אגרא • אבישלוס א׳(ע״ל די״ג בשלח
 א׳) (דכ״ט הקומץ וגפ״ ב׳) (ק״ד הבשר כל כ״ דיחי דרב נ״א

 בר רמי תני ובפרש״י תני שאמר אעפ״י אמורא והוא אבא לר״ א3
 יהודס ר' • בנו חלכתא או חילפא ר׳ (אגרא * כללים ועיי״ חחא
 שחת יוס רע״ב) (דע״ג יוחסין י״ בל אהבה גר אדא רב * בנו
̂ג רבי  אברהס של בחיקו אהבה ר3 אלא 3ר היזס־ישב ואה3נ3אנן

.3ר זה אינו וא"כ • אהבה בר אדא רב מת ההוא שביום ־״מ
 לברית שנכנס א״א של נחיקו יושב דהאי ונראה שבתלמוד ב״א יא
 דורות עד רבי משמת הרבה ימים שהאריך ב״א אדא רב סה מילה

 עכ״לרש׳׳י "ב(כ״ב)3ב כדאמרי׳ יצחק נר נחמן רב בימי אחרונים
 נת ר"פ שרה חיי פ׳ בג״ר (וכ״ה ע״א ל׳ ש״ק שנה ק׳״מ (כמו

 ד״ך (פ״ג (ובתענית קהלת וח׳ ב״א אדא רב נולד רבינו שמת יוס
 ושמואל, רב חלף דלא בנהרדעא דהות רעיעתא אשיתא ההיא )ע״ב

̂ל אמר להתס ב״א ר״א אקלע חד יומא הזתה  מר כיתי לרב שמו
 זנותית דנפישא בהדן "א3 ר״א דאיכא האידנא לאצריכא א״ל ונקיף

 בעא רעיעא ביתא בההוא חמרא ה״ל הונא רב * חהתפינא ולא
 בשתעתאהתס ב״א לר״א משניה ב״אלהתס לר״א עייליה לאפנויי

 ואקהד ג״א ר״א ארגיש * ביתא כפל דכפקו בתר * דפנייא עי
 שאלן דאתמר ב״א דר״א עובדיה הוי מאי כו׳ נס על לסמוך לאסור

 במה "א3 ר״א את) ואמרי זירא ר״ את העיר גני פ׳3(ו תלמידיו
 מי בפני צעדתי ולא יתי3 בתוך הקפדתי לא מימי א׳ל ימיס הארכת
 הלכתי ולא המטונפות במבואות הרהרתי ולא בחכמה מחני שגדול

 עראי שינת אף המדרש בבית ישנתי ולא תפיעין ובלא תורה בלא ל״א
 לת ואמרי בחכינתו לחברי קראתי ולא חבירי בתקלת ששת' ולא

 מימי מוסף ספ״ג תענית (ובירושלמי י וערוך רש״י עיי׳ גחניכתו
 באת ולא ויצאתי ה"כ33 אדם הנחתי ולא לבה׳׳ג איס קדמני לא

 קודס אותו שציער למי שמחל (י״לדה״פ מטתי על תבירי קללת
 ולא )ב״ דכ״ת העיר בני פ׳3 זוטרא מר שעשה כמו לישן שהלך

 ד״ך בברכות שחתו חי פ״3ו : לי) שחייב חי אצל בשוק ה,נתי,
 שהיא שסבר א״ מכויה כרבלתו שקרע ק״ה על עגחו סחסר ) א ע

 ic שאיכה מלבוש שהיה פי' גאון צמח <ר׳ • שעטנז שהיה יהודית
 ואמןר זוזי ת׳ לשלס והוצרך בו לילך ישראל בנות דרך שאין צניעות

 . זוזישו̂י ת׳ מהון מתון לה אחר • מתון ליה אמרה שמך מה לה
 אחר בספינה גרוגרות אייתי מנהרדעא דימי רב א׳) דך"ב פ״ג ב״ג
 רבא אמר שוקא ליה נקיט הוי חרבנן צורנא אי הזי לרבא גלותא ריש
 כפיפת שבלע פיל מיניה בעא נפק אקנקנו פוקתהי ב״א אדא לרב

 גלליס ככלי והוי כמעוכל הוי ףו(אי5 הריעה בית והקיאה מצרית
 ששמע (לפי א3ר כיהו מר א״ל בידיה הוי לא טומאה) מקבל ואין
 לרבאאילא דידי בין א״ל זה) שהוא וסגר העיר גחל שהוא רכא צנל

 שוקא ליה נקטי לא דרבך רבה ורבא רבך אנא ע׳׳כ מיהו מובא
 לי דעביד מר חזי וא״ל יוסף לרב לקמיה אתא דידיה גרוודות פסיד
 לאוכיתך כשהייה לא דאדוס דמלכא לאונתיא שהייה דלא מאן א״ל
 דאנא ענישתיה אנא אמר יוסף רב * ג״א אדא דרב נהשיה גח כו׳

 אמר 'י3א ׳ לידי גרוגרות דאפסיד אנא אחר דיחי רב ‘ לטיית׳
 רבא בי׳ בשרא אכלו אניי ביה גרמי אדגרחיתו לרבנן לאחר אנא .

 מקחיה בישרא שקילנא אנא לטבהי דאחר אנא אמר רבא (ע״ש)
 רב * מיניה עדפנא דאנא (לקנותבשר) דרבא (שלוחו) שמעיה

 ברביט (דורש הוה כלה ריש בי׳ דר"נ אנא אמר יצחק בר גחמן
 ג״א דר״א בהדיה מרהיט לכלה דניעול מקמיה יומא כל )נשבהות

 הו̂נ ורב פפא רב נקטי׳ יומא ההוא לכלה עייל והדר לשחעתיה
 בעצת היו (שלא גסיומא הוו דלא חשיס ב״א לר״א יהושע נרב

 דדרש דרבא דפרק ^}יןמא הוו דלא וי״יז כלה ריש בי׳ ר"נ כשניגשה
 אמרינהו כו׳היפי שמעתתא הני לן אימא ליה אחרו הרגל) בשבת
 אמרו א ג׳ א ר׳ אתי ולא ליה נגה אלהכי רנא אחר הכי א"*ל רבא

 מנטרא וקא יתיגנא א״ל מר יתיב שמה לן דנגה קום ב״י נןלר"נ3ר
 ב״אוחסתברי׳ נפשידר״א דנח אדהכינפקקלא ב״א דר׳א לערסיה

n רינ״ש ובשאלת יוחסין כתב ' עכ״ל עשיה ב״י דר"כ  Np כתב 
 על-שכעש ל׳א מצטער היה ג״א לר״א עכישתיה אנא כ״א מ״ש

 \ התו שכ״כ ראה שלא (ותמי: טוב לא לצדוק ענוש גס בסיבתו
 מ את אלא, אהבה ר3 אדא רב את רנא ושלה ל״ג ד״ה שס (ובמו׳

אדא ^



עבאלף ואמוראים התנאימ סדר אות «
׳ה קודם מת לא  היו לא א״ר זרע לר״ה :זכתקייס שכימא בכדי ̂ל
 ואיך שנותינו ימי זה אשר שנים ע׳ אפילו לא ר״א של חייו ימי

 ור״אלאהיה ־ קודם מת דר״ה אע״כ * ימים הארכת במה שאלו
 מ״ש הונא רב עיי׳ ( * אתכןייס לא ב״א דר״א שני כל ומ״ש ־ זקן

 ב״א ר״א כי היו ב״א ר״א ב׳ כתבו ב׳ ך׳ בתענית (ובתו׳ : בזה)
 היה יהודה ורב בהדן ר״אלא האיכא שאמרו ושמואל רב היהחבירי

 תלמיד היה לא ור״א יהודה רב שמת ביום כולד ורבא • רב תלמיד
 שהאריך י״ל א"כ ימיה האריך לא שר״א אף לזה דחקו י י עלל רבא

 אקכקט לתהות רבא ששלחו דימי דרב בגרוגרות־ שנענש עד ימיס
 ושמואל רב של חבירו היה ב״א ר״א והא תלמידו את השולח כרב
 שנענש דאותו אע״כ * רב של תלמידו לתלמיד תלמיד יהיה ואיך
א ר״א היה  ושמואל רב בימי שהיה ב״א ר״א דאס ועוד * שני ל

 להסשמת הגיד מי היה זקן א״כ • הלל דב״ב במעשה שנענש הוא ^
 היה לא שנענש דזה אע״כ * טבעית מיתה מת דלמא עונש היהקומו^^מכח לי נחמן שרב כתבו ואיך רבא תלמיד היה יצחק בר נחמן
ן הקדימו ואיך רבא תלמיר היה מ׳זלו ימים האריך ב״י דר״נ אף לרבא ק ע״כ בשנים רך ומת ^

 גי״ אבל ' עכ״ל רבי בימי היה אהבה בר אדא דרג אבא בר אדא
 אדאבראהבה) רב את רבא שלח כגי׳שלמינו כתב תה ערך הערוך

 יוחסין(דע״ב י״ ל תו״ כמ״ש היו אהבה בר אדא רב ב״ יוחסין וכתב
ך ובתענית ־ ב׳  לרב חבר א׳ • ע״ש א״ לה ובע׳׳ז • ע״א ל

 ראיה הגיא מסבירות הנים ובס׳ * רבא תלמיד וא׳ • זשמו^
 ק״ה על מסרינפשייהו קדמאי אגיי ד״רדאמר בברכות דאי׳ ̂£תו׳

 הראשונים מן היו דר״אלא אמראביי הרי הלל ב״א דלא הא כי
 כו׳משמע אגיי בי׳ אדגרמיתוגרמי לאב״א אמר וגלב אגיי קודם
 אביי) מן ג״א ר״א בע״א ב' ך*ג פ״ג (ובנידה אכיי בימי שהיה
 ימים דהאריך הנ״ל (ועפ״י עכ״ל תו׳ כמ״ש ר\ו ד״ג ראיה מכאן

 ג״א אדא רב א׳ ל״ה ע׳׳ז ובתו׳ • קדמאי מדקראו הוכתה כאן אין
 ורב זס^1׳גג. קודס דבריו הנזכח. שי<י רבא תלמיד אותו אינו

ת • עלל מרבא יותר קדמונים שהיו יצחק בר נחמן .;^ ע ול

 ב׳ ט עצומות בראיות הכריח והיוחסין * רבא של רבו חסדא לרב
 מתניתיה מסדר שהיה היה רבא תלמיד דלאב״א אחר היו ג״א ך״א
 שחים וגה א׳ (ד״ת בתענית כדאית׳ רבא קמיה וע'יל זימנין ך׳ד

 י׳׳ד וביומא • לרגא אמר א׳ ת׳ ובמכות דרגא משמי׳ אמר א׳ י״ד7
 אמר א׳ ע״ג ויומא דלל המצניע ובה׳ אר״יהכי מי לרבא אמר א׳

 אעפ״י טובא) איכא לרבא דידי בין הנ״ל(שאמר וכ״נבב״ב )לרגא
 (צ״ל אחרון ובס׳ • דרבא לשמעיה קידם גשי לו שיתנו שאמר
 בברכות רב תלמיד היה וכן : זואל וש רב סמן שהיה דתענית ל׳ג).

 ובמכות * עליו וקיע רב״ בקבורת שהיה ׳3 מ״ב מגרכץ כיצד בה׳ (
 י״ג וביצה • א׳ ד״ז וגעירודן ־ רב אמר ב״א אר״א ג׳ ך״ג

 וה׳ ד׳ שנגח שור פ׳ ובירושלמי • א' ך״ד ה״ב וכתובות • הע״ב
 אמר רב אמר ■b דט״ו ובכריתית * כו״ 3ר כשאמר היה ב׳ ״ד7

 רגיי בעבור ולא • בימיאזרוכים הוא יהיה ואיך ׳ לא ר׳׳א
 רבי שמת מיום ר״ל ר ש״ק וכ״כ ( שנים מק״מ יותר שהם גשניס

 מק׳׳מ יותר יהיה ׳א ג ר״א שמת רבא דור עד ב״א ר״א נולד שאז
 תתקמ״ת ג״א רבי מת הראב׳׳ד לדעת שהרי ז״א אבל כוונתו כ״ה שנים
 חי יושף רב עדיין היה לא ר״א וכשמת פ״ה ד׳׳א מת יוסף ורב

 רק היה לא יוסף רב שמת עד ג״א ר״א שנולד מיום והרי בב״ב <נ״ל
 והשיטא שנים כמה ג׳׳א ר״א מיתות אתר הי יוסף שרב ואפשר קל׳א

 יוסף רב מית־ת עד תתקע״טא׳׳כ ג״א מת רבי ט השומרים לדעת
 בחור שתית רבא איך אלא ־ וק״ל) שנה ק״ו חן יותר יהיה לא

י ש.יס מ׳׳ל יותר רבא היה ולא היה הי רגו יוסף רב שעדיין  ס
 ה ה׳ א ד׳ מת יוסף ורב ד״אס׳ דהיינו יהודה רב שמת יום נולד לבא
 יוסף רב כשהיה כ״ש )שנים ק״ה בן יוסף רב במיתות רבא היה הרי
 א ר עם רבא שימש ואיך שנים) ך"ה בן אפילו רבא היה לא הי
 אשר גב׳׳ב) הנ״ל דימי דרב בקנקנו לתהות (ששלחו כתלמיד "א3

 דימישאמר רב ועוד הנ״ל) מכבריואותו(בתענית ו ה ושמואל רב
 בחור אז היה שרבא זה מכיר היה לא וכי רבא הוא אס ל׳א ,|ך״א
 רגו(כלל שרבא ג״א ר״א שאחר וכ״ש * שנה ק״מ בן ב״א ור׳׳א

( ג ל  ההא ולרב יהושע ברב הונא לי־ב ב״א אדא רב אחר וגס נ
 בצילו(לל נחיה אומרים היו ושמ*אל שרב ומי רבא גשם שתעתת ׳

 שיקת אותו שיבזו שנה ק׳ אחר יבא הנ״ל) בתענית מזכותו שנהנו
 ושיאמר לרבא הנשר קינה היה שהעבד אעה״י לו קודם גשר רבא עבד
 לו קרא ג׳) ובה׳הבע״י(דס״א * זה בעבור ענישתיה אנא לבא
 לר״א רגא אמר )ב׳ דה״א (הנשרהין אלו ובה' * לב ■מבלי לבא

 תולין פ׳ ובשית • גני יאמר וחכם לזקן,קדוש וכי * גרי ״א3
 זקן שהיה יוסף גר אחא רב של רגו ״א־הית3ר-< ע״א) (דק״מ

 לרב אמר אבין בר חייא ר׳ שם דאמר יצחק בר נחמן רב של ודו7
 ר״א רגך) תיבת אינו שלפנינו (והגי׳ לרבך שאלתי אני ל׳י אתא ,

 מרובת ובה׳ שם) מצאתי אלוהלוקין(לא וגה׳ • הונא ל׳א־ולרב
 ב״א ר״א מת כי נראה )כ׳ כ׳׳ז דף ( נזירים ג׳ ובה׳ )ד״ס.<ןע״א (

 בניס הונא לרב אתקיים לא לא ל׳א של שניו שכל הונא ■רב קודם
 כמו (ר״ל (ע״ש) בנים לשמואל אתקיים לא 3דר שני כל לת״ש
 כן לשמואל בניס אתקיים ואח״כ קודם רב שמת צ״ל שמואל שאצל

 מות ואחר נניס לר״ה אתקיים לא חי היה לא שר״א זמן כל ל׳ל
 • ר״ה קודם חת ב״א ר״א א״כ * גנים לר״ה אתקיייש ל׳א א ר

 ב״א ר״א א״כ ר״י כשמת נולד ורבא יהודה קודם;ר' חת היכא ורב
 רב כי הונא רב מ״ש-אצל עיי׳ • ןק״ל היה אחר רבא בימי שמת
 ר״ה דהא קודם מת שר״ה ההכרת וגס • ב״א ר״א קודם חת הונא

ר׳ שמת האוחריס לדעת רבי כשמת שנולד <׳!א ̂ יי
ר״א ואס שנים ע״א רק היה ר״ה מיתות עד א ׳4־

 שרצו (ומה ־ נענש שעוברס הדבר תלו
 רב את רבא ששלח הלל דג״ג במעשה ר״ח שגרס גמה לתקן סתו׳
 אהבה גר דר״א לקמן) שאכתוב רבאכמו בימי (שהיה אבא בר אדא
 רט בימי שהיה דאף להגיה הכרח זה אין י עכ״ל רגי בימי היה
̂" ר״ל  דהא * רכא בימי להיות אפשר היה ̂מ'׳׳מ2ר ̂נול

ז * ימים האריך ^  אבא בר ר״א את רבא ששלח בב״ג מגיה1?ן4ו
ה םא י ה א י חתניתי׳ שסיידר רבא תלמיד א

 וקשה רבא crc אמר מקומות * דרבא קמיה ועייל ך״דפ׳
3מקוס3 אבא המקומות כל להגיי:ה  ר״אבר פעמים כמה וגס ה#

i של חבירו כנ״ל * אגיי עם אהבה ' b mומיס ר״ח הגיהה בחנם 
 נראה ההכרחיית ^?צ;קושיו׳ י אהבה את לכבות יוכל לא רבים

 ושמואיז רב בזמן זקן?שהיה אותו לא השני היה רבא בזמן שתת שאותו
 הט מה דאתר ע^כותו ושמואל רב שסמכו הנ״ל בתענית דאמר

ך בתה ששאלו ואמר ב״א אדא דרב עובדיה ^  (ועוד * כו׳ ימים ה
 שהיה זקן אינו"אותי תלמיד ב״א ר״א דאותו הכרחית ראיה
 א״ר א׳ כ״ד הרגל כיצד ובה׳ ב׳ נ״ד בקדושי׳ דאי׳ ושמואל רב בזמן
 נחמן רב תלמידו לא ̂ו״א ט נראה מזה * אהבה בר ׳א אר נתתן
* 3דק״יע״ וביבמות גהכלליס) בהקדמה ח״ש (עיי׳ היה

 ומקמקוה,אקוותאפרש״י דיפבי התני חנא ולרב לר״אלא אשנחתי׳
 משיגיו שהיו לא׳ דבריהם לשמוע שבאו סביבם תלמידים מקהילים

תר * דפומגדיתא בשוקא לזה זה קושיות  תלמיד היה דר״נ דנראה ̂ו
 אי׳ א׳ דלה ע״ז ובתו׳ ־ ג״א ר״א
 יהיה ואיך
אר״נ לא

ד אי״ א ה ז,דנ ע ובתו ־ מי ל ת  נחמן(ע״ס) רב ל
1 - תלמי״ תצמיד א נ א ר  א' דכ״ד דמ״ק ־%

י״ל״ • תראהחזהניל׳נהיה»ד?מאדאג״א
 JW דמציגו מלליס נמ״ש או ויצא ר״נ תלמיד היה השני נ״א ר״א

 . ״ ״ ׳a אחר א׳ כ״ה נקודש ונתוחר ; תלמידו נשס אותר
 •^מעע היו ל׳א ייי״א לי״יי' הכיתי אס לדעתי (אךצ״ע

 ^׳א תמתא נ׳ דקל/ הזרוע ׳5נ דאי׳ • היו ג׳ ני לומר הכית
̂תו״ ־ דרבפפא קמיה א נ  פכא רב כתבו א׳ דצ״ג המצניע פ״ ור

 ור׳*פ יוסף רב מיתות אחר ר׳׳י נעשה ורבא * היה רבא תלמיד
 א׳׳כ יוסף רב בתיי מת השני נ״א ר״א אס כ א * רבא מיתות אחר
 לא ר״א היה שזה תאמר ע״כ ר״פ קמיה שתרגם זה ב״א ר״א

 ויותר קס״ה בן ר״פ בימי ויהי׳ רני במיתות שנולד ימים שהאריך
 לפני מתרגם יהיה קס״ה P זקן יאיר ותשכח) דוק ה״א (ע״ל

 כ״א ר״א אמר א״ דפ׳׳ז מותרת יש פ׳3דאי. תמוהה ויותר • ר״פ
 אמרר מרדט רב אזל כו׳ חוזרת אביה לבית טזרה כשהיא הנא'

 רי יויסיו י׳ בל אי׳ והא כי מהיכא אמר אשי דרב קמיה לשמעת׳
ורדי הר״ז ל״א לר״י היה ורב׳יאשי רגא שמת מלד'יום אשי
אשיו י״א י״א ̂״א ותר״ ה ש קנ״ה נע׳ ̂י

א ( ^ א ״ ר ל - דקל״ה צ ל נ נולי נ״א איא לינ א•  ו״היר; ת
/ על  ומלו • היה ישנת משים רצו ולא נרית דס להעיף מוהלים י

 • 3ד7א דעברי ^ תיתי ואמר שפכו כרות בעצמו;ועשאו הוא
 פ׳ בלר אבל ד׳ קהלת־דכ״ג מ׳ בריה המנונא ר׳ נולד שמס־ (ביום

 התקיפהיותר בחכמת דקדוק (והוא • נשתנה הצי׳ שרה חיי
 החודש את בשמור מעוברות בשנים סומכץ אנחנו עליו P׳משמואל

ט כהלכה שלתקוכת באביב העותר יום שהיה האביב  ותפ״ה שעה (
 תקופות ע״ו דן אותו חלק שמואל לדעת תחזור בכל חלקים'הנותריק

 להס וקרא שניים חלקים לע״ו והלק חלק כל וחלק מחזור שבכל
 מ״ה חלקים ׳1 המחזור תקופות מע״ו תקופה לכל והגיע רגעיצז
 שאלתך לו תשוב היתרון כמה השואל ישאלך אס לדבר וסימן רגעיס

 חשבונו ולכי רגעים כמ״הר״לך׳קלקיסמ״ה סימט ט תשובתך הוא
ר בכל הלגנס שנת עם התמה שנת יכלה ו ז ח נלי גמור בצמצוס מ

ימור



אלף ואמוראים התנאים סדרי אות
̂ז כתב • עצ׳/* לגע וד0ות יהול ̂כת י*זות וגסוף ייומכ  ר״א ש
 דקכ״ג יבמות בסוף כי (טעה אטי על הריף שהוא רבא את ב״א

 רגלי ג׳ שיהא (ע״ש) דאביי לקמיה דאהי איהתא האי אי' רע״א
 ר״א כ' טעותו ואולי סכיני׳ דהריפי יוסף רב לגבי זיל ב״א ר״א א״ל
 א* דע״ז בחולין אביי נגד סכיני״ והריני רבא את שיבח מתנא בר

 ביי גרמי אדגמרתי ב״א ר״א שאמר הנ״ל בב״ב או * אביי ע״ל
 רב עייי * זבדא בר אבא לר׳ אמר : ביילנא בישיא אכולי אביי
 ביבי רב : אסי לר' אמר * בשמו נחשון בר אידי רב אהא
 רבי f בשמו סבא המנונא רב ׳ אחי החנונא לב • בשמו

̂ל התנו הנא רט : בשמו זעירא  לבי : בשמו חונה רב : ע
 רבי ' מיניה בעא אידי בר חנינא לבי : אבדימי נר הנינא
 מלכיא לב •י בשמו מלכיו לב : ירמיה ורבי * אהא בר יעקב
 •מל ע״ל נחמן בש״ר והוא בשמו נחמן לב i מלכיו ובש״ל ״ בשמו

 i חלנתא בר שמואל ור׳ : ושמואל : רבארבו : צנווצ״עלברבו
 , ל ס״ע עוברין אלו פ׳ פסהיס לרבא אחר אבא בל אדא (רב

 ^ אדא רב וע״ל ‘ א* קל״ג י״כ ובס׳ ע״ב ה׳ מנחות דרבא קמיה
 אמרי אבא בל אר״א תולין ובל • א׳ ך״ב ב׳׳ב תל בשס מ״ש אהבה

 מציאות פ׳ כתובות ‘ א׳ דקח״ה ע״ש נחמן ני׳ דלא רב ביה
 ‘ משמך אבא אדאצר לב לן אמר לרבא רבינא אחל •־ ל וס״ה
ןבי? פכי בר הנינא ל׳ לפני אבימי בר אדא  ת בזמן אביתי 15ל!̂ג

 ומשבשן ושונה משניות םרס6מכ׳יריובגז שהיו א׳ הכס פרש״י נהמן
 קמי אבימי בר אדא רב תני ל״ט עירגין ( ‘ יוהס'ן עכ״ל

 דל׳ה פני שצל (ל׳ל פפא ^מא־בר ר' קמי לה ואמרי הכני׳ ר'
 א״צ ל ובביצה * גרסאות בתלופי tiי5הד ש״ס עיי׳ )א׳ י״ב בדף
 בזמן וחשבשן ומשכתן משניות גורס היה1̂ איכומי בר אדא ׳3 דך״ו
 בר אדא לר׳ תנהוס אר״ רל׳א %ואה פ׳ בירושלמי ‘ ר״׳נ

 מכא אל אמרי רני בשיטת א״ל כו׳ ב״א הזקי^״א אל כו* אבימי
 דס״ל דתערת ובפ״ה זעירא א״ל ב״א רביה^׳א מני הזקיה לר׳

. רב ההוא עכין רע״ג  יצחק דרב גריה אדא דב ־ איכומא ל3^|
 יצחק) בר א״ לד ובנידה ‘ ל קי״א ל״ח^י זבהיס א״ י״ז (יומא
̂חק בל שמואל רב לה אמרי  דבשמ̂ו לה (ואמרי הס אהיה אולי י

̂־׳ףהוא ׳1̂ י״ט ביצה אבא נר  ‘ אהבה בר אדא לב ל י״ג פסחים ועני
 המקשה פ׳ פקוע בגן אשי רב לפל ובא גדול א״ הכס הגו גר אדא

 ‘ יכ״ז פל׳ט אשי לרב (אמר דרבא גריה אדא רב • ל (דע״ה
 הילקט ובגליון הערוך (וכל קרקשת מודד משוהאהפי״ אדא בר
מר שס פי״ מסעי פ׳ ^ ס קו  הזהר משוהאה אדא לרב יהודה, לב מ

 דנ״ו ל׳ה ונעירבין הערוך ה^^אה־הפי׳ דק׳׳ז (בנ׳׳ח גמדה
 מדידת בענין לי אסבר ^™^משוהאה י א3ר אמר ‘ סע״ב

 ̂ עלל איש שס אדא בל תהו^־אעיר מציין שם וכפרש״י מהומין
̂נדשמו איש שם אדא בר גמ״ש הנכתי לא  כוונתו דאס אדא בל משמ

 שמו אדא בר כוונתו הם"ואס אדא דכחה פשוט זה איש שס אדא
 אדא ר״ תכי קסר' דמן אדא ל '־ אדא בן פירושו בי דלמא מנ״ל
ק ייחכן ר״ קחיה קסרי־ דמן סנא י י ך (  סבא) תיבת ואינו ע״ב ל
 מצאתי (לא יוחסין עלל יוחנן ר״ קמי אטיה בר אדא רב והיא
 דקסרין אדא ל וסוףד״ה ג׳ ''ס1 דביכות אפ״ד ובירושלמי )?כרו
 * (מריגצ״ל אדא ט״ס א׳ קסרוןאולי! אגאומן יוהטע״ל נש״ר
ר  אל ברוך בל צהמיה אל מרי (ט״א) בר אדא (ט^׳כן) רב #
 נחמיה אל מרי אדא אמר א׳ f די (ובח״ק יהודה הל אבין בר קייא

 אמר א׳ ל״ה ונזנהי" * יהודה אל אבין בד חייא אר׳ ברוך נר
 חדי אנא כמו מרי אדא נערוך ‘ לי ־מרי-אסבר אדא בר • דבא
 אדא ולא מרי אבא אשה מה3בפ׳. רש״י גריס וכן מצאתי) (לא
 אדא אמר ל אשהדס״ו במה פ׳5יוהפין( על׳ל שמו כך ואמר מדי
 רב * יהודה 3ל אמר אבין בר אשי אל ב־לוך בר נחמן אל מרי
< מסורא אדא  עכ״ל תיסקות בל כו׳ מסורה הלנא לל ליה א

 אוסר זוטרא מר בלילה ותטבול בלילה שתהוף מהו אשה 3 פע (דס״ז
 שבדא הוה חכיגא מסולא אדא רב ל ̂א שרי מסורא הניצא ור״

 לטמל) רצתה ולא (קטטה דאקוט גלותא ריש מרי ואצא נדביתהו־
 ט׳׳ז (תעכית יפו דמן אדא רב : לסיוסה יצחק בל נהמן לב אזל
) ט״ז מגילה ל  צרשאה אדא 3ר * יכו דמן אצא הגי/ל ואולי ל

ל יואף 3דל קחיה (תלגחא)  תולין פ׳ * א׳ ד̂*ס אשה צמה (
) ן־ה׳׳ירץ אלעזל ר״ על וטמ^ף קלחיכאי אדא 31 •' ןא״ל ל
 יבמות דיבא משמיה כהנ^אמל דלב (קחיה א׳) צ"נ (דף הלק

) י׳ ל אבא ר' (ע׳׳ל קלטיגצאה אדא לב מביא והיוחסין ל  אחא ו
 vל (ועשה ויבמות שק דתא משמי׳ כהכא דרב קחיה )קנא ור*

 רג בגעמידי (בש״יסנאו י שני ואין הוא וא״ עצמו בפני מלול
בר " משמיה נינמומ לפניו מוטעת ע̂י היה ואולי

 דייל^ אדא • יצחק אל אי) י״ד כריתות א׳ ב כ (זבחים אחא
 1לכתע דיילא}מגיע היה בדוה ארוך ור״י יהודה! רב תלמיד

 חכמים משחש דיילי שאול) אבא (על ב״) ך״ד המפלת (פ
 (שהי^ שבת במוצאי שבביתו אור על מברך יהודה ורב מיס שואב

 נ״רז ליה אורי יהודה ור״ ״ ל כ״ג דברים אלו בכו׳פ מחנו רחוק דר
 שכיד להיות רגיל היה שמש פרש״י ״3 י״ח ספ״ב ובע׳׳ז • א׳ ע קי

 ל דיילי אחתך ר3 אי * י״ח יומא ועיי״ לתקןתבשילין סשדה לששה
 סתמ והיא לרגינא אמר מניומי בר אדא ־ תהלף לא קמיה בשוקי
- • ׳3 ל״א המניח קמיהדרביכא (תדגמא ‘ ע״ש נהרדעא דייני

 שהיו לפי היתר וחד אסר וחד * ח״ט חולין אידי בר מר והונא
מניולז בר אחא ע״ל בתו׳) א״ ז׳ ע׳׳ז המדרש בבית יושבין שניהם

̂או אולי ב״מ אחא כי׳נגמראאי׳ הואוכ״נ א׳ אקלג
( « ״ ע ) >  איואי(פא״» נר למר אמר שלמי נר איא רנ ^

 • ע״ש אידי נ״א א׳) יי״א יאניו(ייי״ייי’ איא יי ‘ ^•'א
 ול״» קייא נר אדא רנ • מנא אתא רג ע״ל * שנא איא (רנ

 (אדא • (רנאדאנרגאייאע׳לרנאחא • ר׳אהאנ״ת אילי־שוא
ג • ואנא אקא ע״ל תיזליהא מ־ , ר, 1ע״ן עןא נר, איא (י

רנ רנ ־ אתא ל׳ל ־ עיאא רנ3 אדא ( ע״ן גרשו[ נר אדא (
א נר אדא 3̂(ר אידי ^ מר אדא רנ • אחא רנ על מינ ת  מ

י צ״ל נ"מ אדא נ׳ ז ק פרצים ח (ונע  פ' מאניי נעא ־ אדא י
חא מומנץ  ואמרעלרס* דע׳ן) ש׳פהממר מר לאניי ואמר מ׳

י m מי ׳5נ יוהסץ נתנ א׳) ע׳׳ו (תוליו ־ סטיא י w! 
א נזמן הנירו ראשון רניגא t< (תגה ־ עכ״ל ינ ‘r יוחסיו * מ  ר
נ׳*מ;״י« אדא דו־נ אהר אינו זה לדעתי רנא נזמן תניח רחשון
א ואיתינ, רנא המיה א ״לייי אלי יי  ג״ש אחרון וינינא הוא יי
L( י«י א״ר שלי בהקדמה ‘ ובכללים ש ע היה לבא תלמיד f 
 f מרד שאלו ^יהס ורביכא ב״מ ר״א ע^כ האחרון רבינא של חבירו

 רבא של רגו שהיה דבריו על יוסף רב שהשיב הקדמון ורטנא
 f א 6מס רב שהשיג ורטכא * יוסף רב עס דבר ״מ3 אדא ורב

 ומבי^ הקדמון רבינא rתלח היה ״מ3 ר״א א״כ אשי רב של הבירו
 להו אגעי יך״י• שם כי (כוונתו ‘ וה״ל האחרון רטנא של

ש<־% רבינא ‘ מיס להשתין קבוע הכסא לבית בתפילין אדם שיכנס
>0וא עלל

 1אד קטרים כתב.שהיי ע״כ קולקין ורטנא ב״מ אדא שרב שראה
 ציית ג״מ יאדא לרב רבא המר א׳ די״ת גשטשת דאי׳ מה שכה

i ע״שברש״י ע״ג ד״ק גזבהיס וכ״ה רבינא לבך לך דאמר L o p 
̂ ‘ א׳ ס״ה ‘ א׳ כ״ח כתובות ילבא קמים יתיב ‘ היה לבו
 איתביר • ג' לח מגילה חרבא שאלו ולטנא והוא *3 כ״ח
̂ר פ׳ 3ל אחר * ׳3 ול״ד ‘ ה׳סע״ב עילטן ‘ א׳ ח׳ שבת  ח׳שר
 ראת רב בתלמידי ש״י חנאו זה מכה ואולי ̂ א׳ כ״ה ע״ז א׳ ק״ט

 ך!1 א(ןך ‘ א״ע ר״פ רבה אחר * לבא תלמיד שהיה טעה כי
 גבייתו ויתיב ששת ורב נחמן רב יתיב ‘ לן אמרת בסירש יוסף

 בניו על ריקם ולא ״ ב״) ה׳ פ״א זבחים ״מ3 ר״א א״ל וקאמרי
 (עי,״ עתכיאל גלגול היה • א׳ 3ך״ (עירטן תירה ללמוד והלך

 M״jj • עניים היו ההוא ולתיקון עכסה ואשתו )ו תקי א ב א ה
 • יוסן) בר אקא רב ע״ל * אדא רב תט * איא (רב * אלף אות
 מנחוו* מסתבר אשי דרב כוומיה אמל (ע״ש) אבהו ל׳ לגביה אתא
 r לע״א מ״ג מנחות שירא דר* משחיה דלגא קמיה י *3 נ״ט

 חרא בר שמואל רב תדגמא * ב״ ק״ת הלק שילא ר* דבי אמרי
 ל״י% התכלת ל רב אמר ‘ הוא מי ידעתי לא זה אדא לב * קמיה

 • אד״ס עאדא מגיא ויוחסין ״3 ל״ב סוטה שלמאי אל (אדא ‘ א׳
 * ע״ב ד״פ ב״ק בשמו אחל הפא בר אבא ול׳ ‘ כפא בר אדא (רב
 רצ עיל ע״א ד״ל מציאות אלו ששת לב אמר החא בר אדא (רב
 שלמן וד״ בלוחות מני אדא 5(ד * הוא א׳ ואולי ב״ה אבא ורב אתא
 דבריס כמה בשמו אמד רב ציידא אדא ( * ׳3 ל ביצה בלוהית מבי

ל * ג״ דפ״ג קהלת מ׳ בלהוניא אדא (ל׳ ‘ דמ״ק ספ״ק  אדא (
 ילוסל^ ברכות זה ועכין ג׳- צ״ה קהלת מ׳ נתן בש״ל שחעט צר׳
 דע״א א פ מגילה ונירוסלמי איד ר׳ הגי׳ אכן יוחנן ר בש ל ד״ד
 קמיס אתא חיותא מעגל הוי־ סגולאה אבא בר ( * יוחנן ש״ר ג׳
 תנא צר בר (אדא * היה חכם אם ידעתי לא ב׳ צ״ג ״מ3 פפא רב

 (רב * בב״ח אבא ע״ל ג׳ ט״ ר א״ע חי1ירושן לב בשס גניבא
 בנו יעקב ל ‘ עתליה בל (אדא • פ״נ שקלים אדאדהוטרא

 * אדא ברב קנינא ר׳ * אלא רב * בנו ר*.אמי ‘ הרפנאה אדא (
 בר אבא ר׳ ־* א1א * בלא אטן ר׳ או רטן או רנה או יגא
 יוס^ ר׳ • נ״א קנא רב / ב״א הייא ר* * נ״א אחא ר״ ‘ אדא
צחו^ ר״ * אדא נר יצחק ר׳ * לא יעקב ל ♦ (ל״מ) לא

צ״א



עג אלף ואמוראים התנאים סדר אות »

̂׳א  נן ויזנן נדאי ן5 אדמון * ״א3 שימי 5ר • נ״א נהמן ר׳ * נ
 ל נ׳ א' משנה * דכתוכות י״נ (ר״ה גזירות דייני נ׳ אנישליה

ט 3ב״ • ל ו׳:ף ר\ ד׳  אני רואה אר״ג * ג׳ ל״ו שגועות א׳ נ̂׳
 קנן עיי׳ הורקנןש ן3 דושא ר׳ ההיא ונמשנה • אימון דגרי' אתי

 שנועות ר״פ * אדחון לכרי את אני רואה אר״ג * אכישלום ן5
) ל״ת הפלץדון  כ׳ די״ק יוקשין כתב • כזמנו אכעליון כמשנה ל

 אהכה *' (ע״ש) נראה אינו בקגורתס היה מאישה ל רמג״ס מ״ש
 ל איך חיה נפש הארץ תוצא פ׳ הנעלם מ׳ עיי׳ ( אלא דרג אכיה
ל שנים ז׳ כן כשהיה וקכמתו מלידתו םיפר פזי ין יוסי  אלכםנדריאי ו
 אהכה * פ״כ חייסמ״כ נשמת עיי׳ רנאלא כנו את וראה רכו היה

ה תוף זירא ירי גריה ע ל ל  * כקסרון והיה א׳) ל״כ נדרים א׳ (
ה( כרי׳ לאהכה זירא אל  לה דתני משוס רכא אחר ( כ׳) ל׳ ל׳

 תטלין המוצ-יא ל לה הלה כיפי זירא כל אהכה
לי זמם אשר ל עשה ל איכה וכרכה  וכתנתו׳ • זעירא כר׳ כ׳ ל

ל ג״ דצ׳׳ד פפ׳׳ד וכ״ר א׳ ל״ע כחזית וכ״ה זעירא כר אחוה כה פ׳  ו
לג לך לך ופ׳ זירא כר אחווה ר׳ ג׳ דק״ח דצ״כ קסלת  אר׳ ׳3 ד

ס זעירא ל אהויהכשס  • אזליתלקסרין חנא תלהאר׳ וכריש * ל
 ענין ופ״מ זעירא כר וצ״ל ט״ת •זעירא ר׳ כשס אהוה ר׳ ושמעית

 כלות יהושע וכשדה • זעירא ר3 שעה כל פ׳ למי גירוש הה'א
 כתלמיד אש;:חי כי זעירא כר אחא ר׳ צ״ל כתג חלת ריש הטעות

 או זירא כר אהכה רק מצאתי לא ואני ׳ זעירא כר אחא ר׳ דככלי
 גס כתכו וכטעות אגא (ע״ל חייא כע כנימן כרכ אהכה * ;עירא

 3ר * אהכה כר אמי ר׳ • אהכה גר אחא רג (אהכה •* כאן
 שלפנינו והול ( • ג״ש׳למ יצחק רג כיה. כנו משיא היה ^הילאי

ש) אחאי רכ ל  ׳ יחיאל ורכ יחזקאל רכ לה ואחרי אר׳אהילאי (
fiרכ (ול"מ שמואל חר ם כאן וכמדומה אחלי לל  וע״לתילאי • ל

 חכם) שם (פרש״י ארינא כר ־ אהילאי כר רכה * והכלא׳
ט קדושין לרגא אסכרא ל )3 ל״ט סוטה א׳ ונ״א כ׳ (  גר רכא ׳
 הגיזל פ׳ לדכינא אוור אהרן רכ • אהיני נר שמואל רג * אהיני
ש רכא וכנו סכא אויא רכ • ג׳ ע״ד כ׳.מנחות (קי״ט עצים  (ל׳
ש  גפומכדית׳ יוסף 3דר לפרקי׳ על לא רכא) כן היה_לו שלא שטעה ל
 היה כי כא שלא אויא רג ואמר צנעיה יוסף.זיל כר דחי לר׳ ושלח
 כירושלמי ולא שס אינו (זה יוחסין עכ״ל השחר תפילת ל קלש

 למחר • יוסף דרג לפרקי׳ אתא ולא חלש ר׳.אויא וכצ׳׳ל הוא וטעות
 מר אתית לא ח״ט יוסף,א״ל דרג ידעתיה לאנוחי אכיי כעא אתא ט

 אקלע אויא רג • רע"כ דל׳ח השחר תפילת פ׳ ■לכאי חליש א׳׳ל
 כעא רכא ואקפד אפוריא אתני כטינא מאיסין וכרעי רכא־ לכית

 כספי דלא רחמנא כריך יצחק גר נחמן ואר׳ לו והשיג כשאלת לצעורי
 כ׳׳א כיצה פרת עורכא ר״ה וא״ל הונא מרג כעא * א׳ מ׳׳ו שכת

 * ג׳ קכ״ד חולין פרח עורכא וא״ל הונא כרג געא.מרכה * ב׳
 כאריכות מש״ש אויא 3ר3 רכא ריש אות עיי׳ חפוחגדיתא שהוא ןע"ש
 ורכהכרכהונא • א׳ ל״ט קדושין ורככ׳׳ת • היוחסין טעה ואיך

 פסחים לאכיי ואמרו אתו דאייתרי ואכל לככל דאתא לרככ״ח אשכחו
 * מפנין פ׳ יוסף דרג משמיה • ע׳׳ש סכא אויא רג והגי׳ א׳ נ׳א

 ונשא יוחסין כתג • )ע״א נ׳ חולין אמי אר׳ * סע׳׳ג י׳׳ג כינה
 ע״גשכיכא פירותד״ק המוכר (גפ׳ כפא גר רמי■ של אחותו אייא 3ר

 נחי גהא אחר אגיי פו׳ לג טעה ייסף אר׳ ומושג מעמד לה עיר
 ולא אויא רג סתס אחר ושס ’ טעה נמי גהא אמר רכא • טעה

 שניתי לא סכא אויא גרג כתגו היוחסין כי ויען • סגא הזכיר
״קירו  הוה חמא כר אחתי.דרתי כ׳ דנ״ו אעפ׳׳י כפ׳ ח״ש וכתכתי '

 • כו׳ א׳׳ל יוסף רג לקחיה אתו כתיכתה אירכס אויא לרג נסיכא
 שנשא אמרו 3"3ד וצ׳׳ע סתס אויא רנ הזפיר פה גס נו׳ אכיי א׳׳ל

 ונראה חחא גר רמי אחות שנשא אעפ״י ונל פפא כר רמי אחזת
 א׳ וא״כ ואגיי יוסף רג מזכיר פי.גשניהס היו אחת נשואי ששניהם

ס  (ודרש סכא לרכאויא פפא 3ר אדגריה ־ חמא) או כפא או ל׳
 יוסף רג לפני כשישג ממקומו ידו ליה אשניא ־ כ׳ פ״ד מגלחין פ'

ח אויא.פ׳ רג ־ הכיות קי׳פ  אחר אויא רג וכדך״ג סע״א ך׳׳ג ל
 אשה כמה פ׳ יוסף רג א׳׳ל ־ כו׳ אגיי א״ל ■ אמר נחמיה רג גי׳
 הקומץ גפ׳ • כו׳ אחר אויא רג * ג' ק׳׳ט שרציס ה׳ וגפ׳ א׳ ליג
 רכ שלפנינז וגי׳ גי׳״הערוך כ״ה אגקתא אחר אויא רג ל׳ג ר.:ה
 אויא גרג אויא רג ג׳ ל״ז גמנחית • חנן כר ורכה ׳ אחר א׳א
 רב חתיג אשי לרג מרדכי אחדרג • ע״ש אויא גרג אחא רג ל׳ל

 ר׳ • אויא גר הונא רג • אויא גר אתא רג ' אייא רג אייא
 ולפעחיס סגא אויא רג קראו כי יען • כ״א חלקיה רג • -חייאג׳א

 סגא אוירא רג ( • הם־ שניס או א' אס אני ייסו״ק סתס אייא
ה) (ע״ל.רגה * אויא לל ̂ילי ^ ^ ל עס נזכר כי ג

 צ׳5 אולפנא * (ע״ל מיניה כעא סגא אויא ורג הונא גרג רכה
 נד̂א דאולפנאזהיה משחיה אמי אר׳חניןגד (לס״זשע׳׳א) הדר

 אכל דגמיא משמיה אחרים כמקומות כמ׳׳ש ר״ל או חכס שס שהוא
 נר חייא אר׳ ג׳ כ״ח וגעירכין * מרגו ורגו מרגו ששמע פי׳ רש׳׳י
 גיסאות גחלופי גשס׳׳ח וכ׳׳ה דאולפנא צ׳׳ל דחולפנא משמיה אמי
 ״ סע׳׳ג ד׳׳ה אשה גמה פ׳ ירושלמי יהודה ר׳ לפני אמר אימי גר (און
) דט״ז וח׳הזית א׳ סי׳ שח׳׳ט אוניא (ר׳  ח׳ יודן ור׳ אוניה ר׳ נ׳

 דגרייתא תנא דטיטוס אחתיה גר הגר אונקלס * ג׳ דס״ו קהלת
 מר׳ וקיגל •* צעצועים מעשה כרוגיס (דצ׳׳ט) פירות המוכר פ׳5

 (וגרש״י מפיהם התורה ותרגם פ״א) (מגילה יהושע ור׳ אליעזר
 נשתכח אלא נתנה חסיני שהרי הוסיף מדעתו לא • דקדזשין פ״ג

 תלמיד ג׳ דקנ״ט יוחסין כתג י׳׳ט) סי׳ עשין סח״ג ועיי' ויסדו וחזר
ה) גמליאל ר׳ דגנ  (לא ות3א לנחלת כהקדמת אכרכנאל כ"כ (

 של כטנחו מעשה ד׳ ס״א דרש כלים כתוספתא )מנ״ל ידעתי
 שהחמיר דדחאי פ״ח וכתוספתא * ר״ג לפני פתו שהגיא הגר ;אזנקלס

̂ל  ר״א אצל ונכנס • המלח ליס הוליכו אחת עם שירש חה עצמו •
 כתג כמ״ה ומ״ע תת"מ כ״א ח״א וכצ״ד ( * פ״ת וכמדגר ע ה ר ב

 נתגייר זה כי דטיטוס אחתיה כר אינו התורה שתרגם שאונקלס
 עקל׳׳א מות אחרי זוהר עיי' * ימים והאריך ושמאי הלל בימי
 ״ דיתגזר עד דאורייתא מלא לו יודיעו לאוצק^_דלא אמרו ושמאי הלל

 על ושרף * (ע״ש) נכיאיס עתרגס עוזיאל גן יונתן את וראה
ש) וכלי מעתו הזקן ג ר  וכתג * הגר עקילס ועיי׳ תסמיש^ן!(׳
̂־'כ כנ״ל התורה שתרגם א ח דכ ק ש  • ליצירה תתס״ח ג״א אז שחיה ^

 להרוג רצה שלא עשו גן אליכז של עיטרו הגר אונקלס נ ג כתג
̂-כן כל ולקח חטי כווצות יעקג את  עס אונחלום נתייעץ ממוכו

 ליס ירושתו חלק השליך י״ל (ומה״ט ע״ש לו שמע א ו טיטוס
 ק׳׳ע סי׳ ח״ג תה״ק (כתג * יעקג ממון כנ שלקח על החלה

 אינו כלזוגיס של 0גו4הלל"מ'ה הוא נטאיס וש׳. תורה של תרגוס
 ובמגילה ד״ה ׳3 דכ״א מגילה גתו׳ ועיי׳ אמרו ע 3 יונתן אצא ח הלצ
 ’ * יצחק'גנו רג • אוסטייא • התנאים מימי אלא יונתן עשאו לא כי

^ אורי ט) חנינא (  שמויןל גשם יהודה 3ר יוסף רב חונה ורג ג
 אושעיא ר׳ * גוריין אגא ע״ל ־ ציידין איש חוריין אגא • ש ע

 משוס ר״ע לככי העיד גשמים חוכר כי' הנושס יהודה ר של גנו
) נ״ה (חולין ר״ע ר״ע לכני הנושם ישעיה גן יהגדה העיד ג׳
 ר׳אושעיא * פ״ג חולץ שם פ׳׳הוכ״ה שטעית תוספתא ן ערכו ר מש׳
 קחא גר׳ אושעיא ר׳ זה המשולב והחוט גיסכא גר קמא גר׳ רכה
 אושעיא ר׳ הקדים א׳ התו׳גפת״&״ט (וכתכו (ע״ש) גיסנא גר

 כמ״ש מדאי יותר גדול פהיה לפי קחא ר לאגיו קידם גמקלוקת
 (יגחות גרני ונקרא * אושעיא ר׳ זה אולס כפתח ראשונים של לגן
 חגיגה א׳ צ״ג עירגין * זקניס פ״ה עס שהתריס ג׳ קכ״א נ׳ מ״ו

 ר׳ עס והוא * גרני) (עיי׳ רש״י גתורה גדול אדם ^'ל • א׳ ז׳
) קייא ש ע  מתניתאדלא וכל ומתניתא ותוספתא עשוגריותות (

 מיניה תותגי ולא היא חשגשתא אושעיא ור' חייא ר' ביה מתניא
 גרייתות סדרו רע״ג) (דק״ח הקן שלוח ס"פ רש״י מדרשא גט

 הרגה אחרי' תנאים יש אגל שאחר כמו לומר חכס כל גדגרי ודקדקו
 והתניא אפר והתניא דשגת וגפ״ק : נדדמי חשנהס על שמוסיפים

 ומזה * אושעיא ר׳ תטא וחדא חייא ר׳ תניא הדא פרש״י עפר
 י״ג אושעיא ר׳ תכי וגג״ק • ׳3 מאלו שכתלמוד תניא כל נראה
 כי אר״ת ״)3 (צ״ד קמא גהגוזל ־ ך״ד תני הייא ור׳ אגות

 שונא שתי׳ גרייתות אגל * סדרס רט אלא רגי קודם היו המשניות
 ניחא ולפ׳׳ז * משניות על רגי שהוסיף מה הוא תלמידו קייא ר׳

 רגה כראשית וספר ׳ נטהרה שיצאת כליס אשריך יוסי ר׳ מ״ש
 רכינו גי׳ שעשועים ואהיה מתחיל ג״ר ז״ר כהקדמת (כתג שהיגר

 דגרי לבאר רכה) אושעיא דרט זה שצ״ל ונ״ל ט״ס רכה הושעיה
 נחמני כר׳ רכה שחכר ג״ר ואינו צ״ד וכתכ ׳3 ד דה (יוחסין המשנה

שעשועי׳ ואהיה פתה רכה רניהושעיה המתחיל רשאצלינו דג וצ׳׳ע
 אגדות רק המשנה גיאור צו אין זה ונ׳ר שחו שהתם ר ז לח'ש

 שהוא רגה ועיי׳ ( * נחמני גר רכה היה שהמחכרו שנראה ירושלמי
 (ר׳ רגי של וכ״ד חייא ומר׳ קפרא וחגר מאטו וקיכל מ״ר) הכר

 חיוא ר׳ קמיה ואזל שגקיה קפרא דכר קמיה שכיח הוי הושעיא
 (ר״ל כגלי מה כ״ק וא״ל חכ״ק אושעיא ר׳ וגעא כיה פגע חד יומא

 לדגריעייא צריטן ואמרכ״ק אושעיא ר׳ ואשהיק כזה אומר ר״ה)
 אושעי׳ לר' אגוה * א׳ ה׳ כריתות א״ל) גכאי וכלשון חייא ל (ר

 לא ומשני * מאכוה אושעיא ר׳ דשמע לאו מצי כו' כליגי וג׳ק
) כ״ד מ׳׳ק רגיה מלק אושעיא לשמער׳  הראב״דנהגר׳ • א׳

ל ייא1י 12ישמע וד׳ * איילא אלא המכלתא כתגו אושעיא ו
ח וגן ל



m אלןש ואמוראים התנאים סדר ̂אות

ך/  • דרנה אחוהי שלחו רע״ג דקי״א נזירות דייני ל ה׳3( י ז
 יצחת ר* זה יצחק ״ אחד ר37 אמרו • ואושעיא שמעון ״ וצחק
̂ל זה לה ואמרי פזי ן3 שמעון זהר' שמעון ״ נפחא  אושעיא * ר

 לר״ 3קשי אמאי תימא שס מהררי״ע 3כת י י3נד אושעיא ר׳ זה
 הוי יוחנן ר'7 רבו אושעיא ר׳ הלא יוחנן ל תלמודו אחר אושעיא

הערל פ״ (בירושלמי • מיניה ור״ל ר״י עא3 ע״י3ה ל3 • עכ״ל

ל לעילא עוחדין היינו  נקרא מקומות יש כי יען ״ ה3ר חייא מ
 אס להסתפק יש וגקצתן ♦ הושעיא נקראים ויש אלף3 אושעיא
 אושעין ל ויש אחר אושעיא ל או הנ״ל י3ר3אושעיא ל על כוונתו־

 הנקראי^ כל בסוף בית אלף עה״י סדרתי ע״כ • אושעי' 3ר ויש
 והביריהס^-• רבותיהס או תלמידיהם מי אושעי' רב או ל קתס
ל אושעיא ל • תשכיל ואתה  יהודה רב7 אקילעא נשיאה יהודה ו
ק ל׳  זה ואולי יוחסין כתב דרג) ולל ט״ס יהודה דרבי ׳3 י״ט (

 (^״ליצגדומותרגיהודה) ימיס והאריך (רבה) אושעיא ל
 אהה רבי יהודה לרב אר'אושעיא ב') (מ׳׳נ המפקיד בל אבל

 אושעיא ר' זה שאין נראה יגהגן) אל אסי אל (הכי נן אומר
) וגר״פכלהגט • רבה % ל ד  וא״לאושעיא יהודה מרב בעא (
ה האובל בס' • פסחים ענין מה בני  קמיה אחרה אבא ל רל׳ג ל
 אמר' הכי א״ל יהודה רב קמיה אמרה הושעיא רב אזל הושעיה רב

 (דלו י״ע דסוף אושעיא דל א׳) (לי״ט יבמות ובהו׳ * שמואל)
 ורבי לחוד אושעיא רב (וכתבו הדר דל אושעיא ר׳ אינו וז״י)

 אחרונים אחוראיס בימי שהיה אושעיא ומצינו^ב לחוד אושעיא
מו׳ יהודה מרב דבעא מ כ״  יוחסין וכתב ־ א׳) דלח הדר פ׳ ו
 אקלעא ̂גבל נשיאה יהודה ד' נתן מי וע׳ק בבבל היה איך ועוד
עיי׳ ״י1<ז הלן■ יהודה רב או א' פעם לשם הלך ואולי יהודה דרב ) 

 לר׳ שלח נשיאה יהודה ר׳ סע״א ד׳׳ז דמנילה (ובפ״ק ־ רחבא
 לל שלח נשייא יודן ר׳ ע״ד ״ע7 פ״א מנילה ובירושלמי • אושעיא
 קייחתא אושעיא ר׳ ליה שלח דעגלא אטמא • כו׳ רבה הושעי׳

 ’ נשיאה יהודה רבי תלמיד אושעיא וד* נראה הרי כו׳ רבינו מ3
 מכמה • שיחה^ ר׳׳י תלמיד רבה ר״אושעיא שיהי׳ לומר בעיני זקשה

 ר' ־ ע״ד ד"*ס בסופו דביצה קמא דבירושל^רק ועוד טעמים
ה לר׳ אחר רבה הושעיא א ^וו ^ן  חותר תרנגולת מאביך שמעת י
 א״ל בלחישה לי אומרת את למה אמרציה בלחישה א״ל * לטלטל

 היה ואלו * בלחישה לך אומרו! אני כך בלחישה ששמעתי כשם
 לי מר או רבי אמר לא למס • מאביך רבי או מר הל״לשמע רגו

 יהודה רב כשמת חי היה נשיאתן יהודה דר׳ במ״ק וחצינו ״ בלחישה
 הוו נשיאה יהודה ר' ב' כי יגונה לא ההכרח ולדעתי ובפ״ק (ע״ש

 ור׳ השני אושעיא ר' א״?־ * כנ״ל היו אושעיא ר׳ וב' (כמש״ש)
 השני אושעיא ורב ה1י̂ה דרב * אקילעא היו השני נשיאה ייהודה
 יהודה לר' אמר רבה אושעיא ור׳ רבי השני נשיאה יהודה לר׳ קרא

 נשיאה יהודה ור' * רבו היה לא כי מאביך שמעת הראשון נשיאה
̂יז * יהודה רב נשחת חי היה השט י  * גש"*ס מבוכות כמה תשכיל ועפי

 ־ לרגאושעי׳ אושעיא ר' נין מהלקין התו׳ כי לומר ההכרה ואפשר
 אך ♦ נ״ל היה כך היו אושעי׳ רב ׳3 המצא הדורות סדר לפי כי

 רבה הושעיה לר׳ שלת נשייא יודן דר׳ הנ״ל דמגילה בירושלמי אי׳
 עיילת כי לרבה אמר אתא כי אושעיא רב * כן לפרש א׳׳א א״כ

 מר״ס ובעא א׳ (די״ז פ״ב בכורות מיניה בעא הונא דרג לקמיה
 חסדא אזליתקמידרב כי לרבי: אחרו הנני׳ ור׳ אושעיא (ר׳ * ע״ש

 אתא כי הושעיא (רב * ג׳ ו׳ ב״ח החנונא ר׳ א״ל לסורא כשבא
 יוסף אר׳ ב' קח״ה חביות ופ׳ רע״ב י״ט דשבת ספ-״ק חנהרךעא

 * א׳ י״ז בכורות קח״ל טובא אביי א״ל אשחועינן יתירה בבוא
 אתו אושעיא דרב בקלעא עובדא הוה נאושא אמר רבין אתא (כי

 קחיה אושעיא רב (תני • רע״ב 3ך״ פ״ג ברכות אסי לרב ושאלו
 יהודה לרב שאמר אושעי׳ רב זה אי (וצ״ע • '3 ט״ו ברכות דרבא
 משה אושעיא לרב אחר ספרא רב י יהודה 3ר כשמת נולד דרבא
 אושכפי הוי תניכא ורב אושעיא רב ״ אבא רי ע״ל קאמרת שפיר
 (ע"פ בהו אסתכלו ולא משנאי להו ועבדי דזונות בשוקא ויתבי בא״י

ב' קי/  ובסנהדרין מצאתי) (ולא ־ וביוחסיןכהבפ״קדקדושין * ד
 להו ואיברי יצירה בספר שבתא מעלי כל ןעטקי ׳3 לס״ו ד״ח (ס׳^פ

עיי׳ תלתא <בלתא ד״ד לממןןרין C דש/ הדר פ׳ רש׳׳י (

 הושע^ ורב הוכא לרב כתג יוחסין (ובס׳ למסחכינהו רצה מחנן ר׳
 ש<ן כתב עלי מבני שהיו מסתייע ולא )לו נזדמנו אחרינא נוסחא
א/  היו רבה ואתי רבי) ולא חכיכא ורב אושעי׳ רב דגרסי' חז

ש)  יהודה כר' הלכה קי״ארע״בשלהו גזירות דייני שני בפ׳ • (ע״
 קאתי עלי דמבית דמשוס חננאל ר' בשס יוחסין בי׳ כתב בפריחת

 ל9ר״ דל״א וליתיה האב לזרע חוששק דאין כר״י להלכה הכי שלחו
 רש״י כמ״ש חוששין דאין סברי ודבנן ליה מספקא ר״י דאדרבה זה

 ׳ רע״ד ד״ט הערל פ' (בירושלמי • )6ש (חהרי״ט או״ב פ׳3 וכ״ה
 3אר וטהר ח״ט לוי של לשבטו אלא נזאק הקלה אין לע״ל ר״א
 ור׳ ר״ח יתיב י נפסיד לויס דאין בגין אושעי' רב אמר לוי גני

 חכות רשלי ברבי סבא ההוא לההוא תנא ירושלים אפתחי אושעי׳
ה כו' פשיטא מהו ( ׳3 י׳׳ט  וכ״נ ״ טייס מהו תיבת אכן בגמרא ל

 אתא רב * (הושעיה * לת ובשס׳ית יאה פ׳ במ״י ̂״ה5נרש*<?
 ור״ * בשמו תתליפא בר אבא ״ שאלו ממל בר אבא ר׳ י

 • ל ברכו׳.ג׳ אחא אר׳ * בשמו אחא ר' * חי־א גר׳ אושעיא
 • בש-מז אלעזד ור׳ * השני אושעיא ר׳ זה אפשר * אלעזר אר'
 - בשמו יצחק ל של אביו אלעזר ר׳ * הגדול אושעיא ר׳ הוא
 • כהנא גר בון ור׳ * בשמו אסי ור׳ אסי אר׳ י אחי מר׳ געא
 י לוי גן זבדי את שלח ' הונא חרב בעא * ינאי בר׳ דוסתאי ור׳
 ר* קמיה * בשמו חגא ר׳ • שאלו זעירא ר׳ ״ בשמו זירא ר׳

 תיי^ ר׳ • ליליכי בר הייא ר׳ • משמו יוסף קר הייא ל ’ י*י'א
 ור> .״ תלמידו יוסף בר חמא ל * בשמו חלקיה ל ־ הותרי
̂גיו המא  תחלו בר חנינא ר׳ * חנינא בר חחא ור׳ * קפרא של י
ל אחויה בר חנניה ל * קרטיגנאה חניכא • רבה א ר חבר  ד

 ל • הגזר יהודה לר׳ שאל • קי״ג ע״ה פ׳ רבי בשם • הושעיא
 ר' • ספרא בר יהודה ל * ע״ל יהודה רב • ע״ל נשיאה יהודה
 י אחיו בן בר״חטנא יוסי ל • בשמו יונה ל • מיניה בעא יוחנן

 יעקב ר׳ * ינאי אל * בשמי חמא נר יוסף ר׳ י נשמו יוסף רב
 יצקת ר׳ * אידי בר יעקב ר׳ * אחא בר יעקב ר' * בשמו

 רכ א׳׳ל אשי רג בר מר י בשמו נחמיה בר יצחק ל • הקולא גן
 שכיך חשה א״ל ספרא ל * בשמו דתרי סימן ל י אישעיא

 פנחס ל * גשמו פדת ל ״ לעולא ואיתיב בשמו עולא * קאמר
 - ע׳״ל דרבא קחיה * הע״א ל״ח סנהדרין דרב משמיה * בשמו

 בר שמואל ר' * יוסיני בן שמעון ר׳ ' בשמו וחומר ל׳ל של רבו
 תומא ר׳ * לפניו מהגרוניא אבא בר שמואל ר׳ • נשמו חנינא‘

 שמואל ר׳ ואעלי הויכא חבר הושעיה (אר׳ * בשמו פייפוס בר
 פשיטא חמכינא סלקית אי ידע ולינא החודש לקידוש יצחק ברב
ק סנהדרין ירושלמי התנה דהוה בגין קליק דלא  • רע״ג יי׳ח ל
 כולס בריבי חייא ורבי גרבי אושעיא ור׳ חייא ל3 אושעיה רבי

ע/) (יבמות שס ואינו היוחסין הביא ;ה • ביחד ס  הוא מ״ו.
 שונה פרש״י נתן כל הלכה לה אחר והוא לה תנא ברש״י) (ע״ש

 דמן זעירא אושעיא ר׳ • מדעתו לה אחר והוא חרבו המשנה
 דחן נקרא היה זעירא דאושעיא ול"נ הישיבה צעיר פרש״י חברייא
 (דע^ דתענית ובב״ג א׳) (ל״א השוחט פ׳ הישיבה שמבני חגרייא

 מעשין (וכל התם היה אחרינא דאושעי׳ חשיס הכי ליה קרו א׳)
 חקוס שס הברייא התו׳ כתבו ב׳) (די״ב דקולין ופ״ק שס) לש״ש
 שיש להי זעירא פי' והערוך אביחי) (ע״ל (פי״ג) בב״ר כדאי׳

 : כלוס שס כתבו לא ותו׳ ורש״י א׳ ך״ו (נידה רנה אושעיא
 כובס היה אושעיא אבא ב״ק סוף ובירושלמי טריא איש אושעיא
 מפני לגוי אבדה והחזיר גזל שהוא יאמרו שלא אחד מצמר ולגושיו
 ראר דמך וכד ( מציאות) אלו ל חסיד(ירושלמי שהיה ה' קידוש

 ביתו הון איש.כל יתן אס עליו קורין מרו והיו באויר מטתופרהה
 קהלת מ׳ אבין ר׳ שחת יוס ונולד ע״ד דקצ״ט פ״ל וי״ר * באהבה

ג  שסמ׳3 יוחסין לכ בכז יהושע ל נולד אושעי' אבא וכשמת ד׳ ל
 והיוחסין גנו תי׳ הזכיר לא'3 דלד שרה חיי ל בב״ר אב( * שמואל

 ברבי יוסי ור׳ שמאי גר אושעיא ר׳ : עצמו בפני חדור לו עשה
 ור׳ שמאי דר׳ בר״י יהושע ר׳ ג׳ דך"ו לב כתובות בון(ירושלמי

 כתגלית מנא ר׳ • אלעזר בר׳ יצחק ר׳ ע״ל • כליגי בון בל יוסי
ג מגילה ירושלמי ע/ ל  ; חנינא ר׳ תלמיד הכהן הושעיא * א׳ ד
 מתקיף זבדא גר ־(אושעיא זירא בן הוא ואולי זעיראי בר הושעיא

 אמר אידי דרג נריה הושעיא (רב *. ע״ב ך״ו תענית יצחק א״ר
 הושעיא (ר׳ : אושעיא בר אידי ויש • סע״ב ל״ו יבמות אשי לרב

 אמורפל״א פ׳ רבה זעירא בלריצהקבר דקסרון שמלאי דל בריה
 הושעיא דר׳ אבוה דקסרין שימי מביא'ר׳ והיותםין • א׳ דלב
 P (אוששא : דקסרון שמלאי ל וצ״ל הוא ט״ק כי ונראה ולח

̂* י הושעיא נד אחא ר׳ סבא אושעיא בר יהוד חרינו מי • •'
נחמן



עד 5אלן דר1( אות
 : הושעיא רי ^ שמואל׳אהיו ל ‘ f׳?3 זנתו ‘ ל׳א לקמן
 ר3אתא ר3 אגא ע׳׳ל ושלאייט חייא ר״ של אטו מכפרי אקא (ר׳
 ׳ רב של אטו אט ״)3 ל מנקות ר רב ר5 אקא רב * שס וצ״ע קלא

 כתב דע״וא״ יוחשין ׳p כתב א׳) (דע״ז השרפין פ׳ משרשיא
 ‘ הקדום) רבינא וצ״ל (ט׳׳ק הקדוש מיכא של קטרו שהוא הדא״ש

 מרי ברב זוטרא ומך נתן בר אקא רב סע״ב־כתב דע״ז (היוקהין־
 שהיה חשרשיא אטומרב אבי אקא רג ר״ל זקנו והוא לרטנא אמרו
 משרשייא רב כי כתבהרא׳׳ש בפ׳הנשרכין בכא״טוכן רבאכדאי׳ בזמן

 דרבינא * פלוכתא בר אקא ורב של׳רב׳אקא נכדו רבא של תלמידו
̂כ״ל הקדמון  היכי ריאה אינקבא * א׳ דמ״ט פא״ט (ועיי׳ ׳ ז

 תלינין אמר נתן בר אקא רב לא או תלינין דטבקא ידיה ד־משמשא
 משרשיא ת אמך • תלינין לא אמר מרי דרב בריה זוטרא מר

 • דהאא^"^י[ב אקא) רב פרש״י ( משתבר דאבא דאבוה כוותיה
̂י? ך3 אקא רב הכי׳ וברי״ף • רבא בר אקא רב הכי׳ ובאשר״י  יעלןזו
 רב'אקא מקייב טנא ר הגמרא ז״ל הנשרפין ר״פ באשר״י {ועיי'

 לי ונראה דאבא דאבוה מ״ט משרשיא רב אמר כו׳ פטר רב בר
 אקא ורב • אשי רב כימי שהיה רבינא היינו לאו דהכא דרטנא

 היה קדמון אלא דרט^בכל-דוכתא פלוגתא בר אקא רב להפצאין
 ושניהם רב של תלמידו שהוא משרשיא רב של אטו אבי רב של בנו
 איך ראה : הקדמון רבינא ע״ל • עכ״ל הקדמונים אמוראים היו

 בגמרא וכלל רב תלמיד ושהיה רב בר אקא רב לל כי היוקשין שגה
 נזכר לא זה לרטנא אמרו היוקסין ומ״ש ובאלפסי פא״ט וגאשר״י

 תמצא ולא * לרטנא כ״א אתר אקרים במקומות מצינו אלא בפא״ט
 מרי ברב זיטרא מר רק ע״ס ובפא״ט נתן בר אקא רב הש״ס בכל

 בפני מדור נתן בר אקא לרב עשה ובקנם לרטנא שאמר מצינו
 אבא וע״ל • הוא ט״ס והאמת בפא״ט רק זכרו נמצא לא כי עצמו
 : אקא צ״ל דרב בריה אקי רב ע״ב ד״צ ובעירובין : דרב אבוה
 לכו דשמיע אתון ליה שלק דרבינא לקמיה רב בר אחא רב שלקה

 אחא רבי בין מצוי הטעות כי יען נ יהושע גרב הונא דא״ר הא
 : ונראים ־סמוכים לזה זה העמדתי ע״כ תא בר אחא לר׳ רב בר
 סע״אפרש״י דל׳ז יזקסין כתב דגמרא משמיה דרבא בריה אחא רבי
 מפרש מדעתו, ולא משמו ששמעו ר״מ עד מרבו ורבו מרגו קיבל כך

 שגורה קדושירפ״בדנ״גסע״אפרש״י • (יומאל״ג • טעמודר״מ
 ופ׳הממונא סע״א אשי(בתותד״ו לרב אמר ביתהמדרש) בני לפי
̂ו חביות פ׳ ג׳ צ״ג המצניע ול ״3 ל״ב  מ״ג שהוציאו מי פ׳ א׳ קמ׳
 ל״ח כירה פ' ב׳ ך״ו ב״מ פ׳ * ב׳ כ״ה יומא ׳3 ע״ז תולין ל א׳

 : סע״ב ל״ק התכלת ול א׳ וד״נ א׳ מ״ו ״ק3ו יין המוציא ב״׳וס״פ
 יתט אשי ורב זוטרא ־ומר אתימר • ל ל׳׳ג ע׳׳ז אשי דרב קמיה

 עם יתיב : ׳3 ק״ג ע״פ רבא בר אקא רב עלייהו וקאי בשעודה
 ואמך ובלק לבדוק סכון אשי רב ליה אשי.ויהג דרג קמיה רטנא

 '3 לג יומא יהודה 3דר משמיה • ב׳ מ׳׳ז קולין יישר אשי רב
 דת מפומיה ונפק הואיל וקד אתרי מהדר והיה • '3 לד תענית
 : סע״א כ״ט פסקיס” יוסף דרב משחיה : סע״ב 3ל״ סיכה צהנא
 גגית כל כו׳ מידי מר תני רטנא א״ל ־ ל״טא״ פסקיס רבינא וא׳׳ל
ר יוחסין כתב ׳)3 דלג  אחימר אקלע לרטנא דרבא בריה אחא ל

ס דרג .בריה הגי״ ג׳ דקכ״ד בפי״נ ( • ודרש לאתרון  כי הוא ל
 ע״ש רבא אחר הרגה היה אחיחר כתבו דלג המצניע בל התו׳
 אקצע הקדמון לרטנא אמר קדמון שהיה רב בד אוךרבאקא זא״ל

 דרגי משחיה דרגא בריה אקא רב : לת וגשס״ק לאתרין אמימר
 ^אמר : קדמון שר\ה גריה|דךג צ״ל אולי וצ״ע ׳3 י״א זגקי׳ ינאי
 מדפמי שמואל ורב • בנו מר * א' לד שבת בראביי ביבי רב

 ת אמשנורדס׳ • ובדפוס ל לצ עיחטן דרב ברי׳ אקי רב * פליגי
 דעת ,*זה לפר הלל רב בך אקא רב אולי-הוא * דרבא בדיה אקא

בר אחא רב ע׳׳ל אך זה הוא רבינא עם אקא רב סתם כי יוקםין

 מופלג והיה * כו׳ קבלה־בידס כתבו ותו׳ היכי ; ir- ־■
ופנינה שען שTו ; תהגלורא) ^עזד ר׳ ל נחכתה

 ובסוכה • ל י״ו ג״ב כרעיה על ־ונשקיה אטן ואתא לתווט לש״ש
 והא • דשטנא בעיני גירי ואתר הלולב ומביא מוליך חיה א׳ ל״ח
 בעיני גירא לומר רגיל שהיה אתפלימו שצער כמו השטן צערי דלא

 לפי י״ל או : יום בכל לא בלולב רק עשה חה י״ל * דשיטנא
 עגלים מעורות ס״ת כתב )נ״ל נתכווין שלש״ש דשטן בזכותו שדרש,
 (ב׳׳יב * נפשיה וצק עיניהם בו רבנן ויהבי כהקיהו ארכו לו ונזדמן

 שהיה ראשים ז׳ לו שהיה החזיק שהרג גניסים מלומד והיה י״ד_א׳)
 :באריכות אטי ע״ל פילגש בעל מגלגול אביי(שהיה של המדרש בבית
 ז׳כקות עשו קליפת כי ראשים ׳r למזיק שהיה קצ״ב א׳ מג״ע כתב

 והוצרך ויצה״ר ח״ה הוא שמות ז׳ לו יש עשו שר וסמאל הטומאה
 שקראיעקנ אלוובק״ש ראשים ז׳ ז״פ.נגד להשתחוות יעקב והוצרך
 לע אקא רב על רמז אקי רב לי עשו.יש וז״ש ראשים ז׳ הכניע
 תכינא של ראשים ז׳ אקא רב שהפיל ■זה שכק לפי יעקב בר כקרא
 נאר״תנהשאקא אעברה וז״ש לעשות משה רצה וזה יעקב חן לו
̂ע׳־ש  ור״א : גןאקותו ורגאקאבראיקא תקליכא בר רגיאקא : :

 אטי * קטרו זגדא בר אבא ר׳ • (ע״ש) עבורו נענש 'מהגרוכיא
 ׳ רב) (פרש״י רטנו משוס ב״י אקא א״ר אלעאי א״ר • ע״ל

 כי צ׳׳ע אך רב בתלמידי ש״י מנאו דלכן ונראה * א״ ך״ב ברכות
 רב • קבירו גידל רב * רב תלמיד ור״ה ככ״ל רבהונא תלמיד היה

 רקבא ח״ש על הקשה * ע״ל־*'^ןיןאיוחאכ״הא׳ הונארגיה
 3דר משחיה אדרשיד חהורמיז ילג^^א אחי .* יהודה ר׳ בשם
ר נ״ג יעקבפק״ה בר נחמן מ ^  עלמאטדי אמסר קמא ר׳ על א'

 הגמרא וגי' וצ״ע קסדא רב שאמר#ל .ע״י גי׳ אגל ע״ש טפשאי
 ת בזמן ־ א׳ דע׳׳ר יוקק^פ/המדיר א״ר • אקא רב על שאחר

 לייש משבח מא ל״ג.א׳ לין1(ח קמיה יתיב פפא רב נחמן(ע״ל)
:קטרו ששת {ע״ל־רב לקמחיה קש לא עליו ואחר (ע״ל)  רני .

% אחוה יעקב ר׳ : אביו אקא בר יעקב  : ברתיה בר יעקב •
 א') (ד״ק דיבמות רגא לפני לרטנא אחר מדיפתא אקא רב

 טטומי(פ״ק ך"י אז מלתא אסתייע ולא ר״י לאתוטה ואימנו
3Tהמריעין וכל ב׳) (ד״פ מחמז בל אקא א״ר מש״ה די״ב) 3״ 
 אומר היה משוס.צרתו ^|א היא ולא כו׳ מטיטן אין ) לעולם ( לו
̂ה ב׳) (דמ״ה שאכלו ג׳ פ׳ ובריש זה  רב בר ומר חרימר גר יהו

 ורב * גרתקליפא אקא :;'ורב בחכמה שוין מדיפתא אקא ורב אשי
 רב : א׳ מ״ב נזיר לרבא קמ^יא לרבינא אמר : איקא בר אקא
 הגי׳א״ר סע״בוגאשר״י אלייגש^יקי׳׳ג יוחנן,( א׳׳ר אבא בר אקא
א ע״י3ו יוחנן אשיא״ר בר׳ קייא ד ^  היינו אבהו א״ר ע״ל) הג!/

רבקסדא • רע״ב פ״ה איתביה (ל״מ) : דרבאקא
 אפי לרב נראה ׳3 ה׳ ות11̂אמר.,לרכ,א^ • שם וצ״ע חתניה

 אקא גר אבא בר אקא (רב * ד׳ זבחים לרגא אמר * הקדמון
 כ״ה פ״ג ברכות רטנו בשס ל׳יא ב״א ר׳'אקא ואיתימא קלעזר א״ר

ע כשקט דרב"אקא,תמיד בריה אקא (רב : ב״  אשי לרב ב/אחר ל
 א' פ״ת כהנגות (פרש״: ה.בירא שר אקא רב * א׳ דק״א הזורק

 לא כי פ.צקס.('ט״ס. ורב כלום) הירש לא א׳ ובדך״ב כינוייו כך
 0קייא בדיה'דר׳ ).הט׳וך׳תנקום א׳ מה׳ (טבחות )זכרו נמצא
•אמי דר', לקחיה אתא הנהושטייתא פרוק עכו כפר  מעשה אמר ,
?׳ באנטוכיא(עירפין נהקא יצחק ר׳ לפני בא  א׳ פ״ח כהגטת ך/
 דקמ״ו פ״ט ב״ב באושא קכמיס לפני העלה זו הלכה ) נפקא נזכר ולא
 ונ״עא^ כשגלו שס הסנהדרין כשהיו פרשב״ס קןסהנ״ל וכתובות א׳

 י הזקך) ר׳״ג (ע״ל רט של אביו ב:חי שנית לאושא ־כשגלו שנאמר
 ״אחאשרהגידא3דש.ך : ככחא) יצחק ור׳ ־אמי ׳ר׳ בימי היה איך

 (עיי׳ רבה טא שבולית, תני הונא ברב אקא רב ,בתוספתא בפ״ג
 שבועוון תנא יהודה ברב יצחק לרב דרגב״ח בריה שמואל ורב איפא)(

 שבועות איתי בר. רבא להן אמר כו׳ כהנא רב בהו פגע רבה ביה
 3̂' ואביי חיכנא בר הונא ורב.פפרא.ורב * א״ ול׳) עע״ג דל״ו

 ד״ע ב״ב (מרוששת בעא . * )א׳ דקכ״ד כל.הכלים וה׳ (3 קס״ז
 (ברכות ששת רב אחר )א׳ ח״ג סצהדרין. טלו ששת רב מנפח ) ךע״א

 יוסף.וע'ללרג 3לר קחיה ושלחה ע״ב) ך׳ פסין וח׳ א״ ל״ב א׳ כ״ג
)3 ע״ו כקמן(קולין  צ״ נדרים הוא רבה דגברא רבא עליו (אחר ׳

 3(ור ׳)3 פ״ט (יבמות הוא רבה דגברא אחר חסדא ע״א)רנ
 חנחוח לרבא (איתביה • מ״ז ל׳ג פסחים לרבה ידו על שלח חסדא

 דק״< השואל פ' ת3ש א3לר רמי ׳3 ו׳ קדושין מיניה עא3 א' י״ו
 הקרב בבמה שיקריבו ספרא רד ואת אותו שלח רבא : ע״א

 בר״י : קי״ו זגחיס • מלכא דשגור אחו הורחיז איכדא ששלחה
̂ל  קניס בר אחא רב : בנו רגא ברג־ צ״ל הונא בר אחא רב ע״ב ד
 דנ״ החלול פ׳ חתני׳ אייתא מדרומא אתא (כי איד S3 יעקב; זר'
פדל ב׳ י״ח ברכות אחרו דחס זקצי ארינ״ל י ל ל/־ ועה0 א׳

הזרוע



m ם, וזתנאי© סדר ,אות מונ א אלף ו
̂ל ‘ ל דקל״נ הזרוע  ‘ הוגא רג תלמיד * פ?ג״ב ד״ת צרנות אריב׳׳

̂יר  א׳ד אחי א׳׳ר י ל פ״ה הבע״י פ״ה יגמוה אפי א״ר אצהו א
צ ק מנהלת יואנן א״י אפי א״ר ל מ׳יא סנהדרץ יוהנן א״ר אפי

 אמי) ר* ({*'לצ״ל אניי אמר מריס כמה ל ח׳יא וסנהדרין א׳
 ע״ש ל מל כירה ה׳ אר״ל אפי א׳יר ‘ ל ק״א יבמות אפי א״ר
 ל יןי״ד יןשרי׳ אלו כ״ בשוין החטולאיס במנעלים ויצא •' בתל

̂׳ר י מכשיר אהא ל כפול ובזה בזה שינה רע״ב ל״ב במנקות  מש
 בר״ת אהי רב • ל ל׳ט ובשבת ק רש׳ גי׳ כן כו* הניגא בל אהאי

 בל אדא ל ל 3ך״ ה״ג ובנדרים הנינא בר יעל|ב מש׳׳ר לה ואמרי
 ורב מהפין ומ״ש • ל קל״ב הו;ין בשמו נהמן ע״פרב אולי הנינא
 : ל ה* נרכות ירושנמי משמו לוי ל : שקר הוא משחו טבלא

 הנחיד החא בר אהא רב • אחו אבי או אחו אהי נהוס בר שחואל
 לו נזדמנה נ״א ואולי (לח״ז יוהפי( על׳ל מדרומא דאהא ריב״ל
אפי אדא בר אהא רב : זה לכני הנ״ל ברהנינא אהא רב והוא ^ ^״ ע הג ^ עוא בר אתא יל ע״נ ד״נ ובכל׳ע t ט״פ אולי (  אס? רג א
) י״ט לי עירונין * ל לא פונה רב (אחר החנונא א״ר ל ב כו * ^!ג ^ משח^; ייבא בר אהא רב • חהס ל׳א וט״ס ל הנל פנק ד

 אי 3פ״ הכונס פ׳5ץ - • עויא ברב אחא S הגי' בגמרא כי ף גר̂י
 דע״ן החזיר אשי לרב איתביה ט"פ אשי לרב אויא ברב אדא רב
 קמיהדרב : הקדמון אשי רב הוא הנ״ל אשי רב, בי ונראה * א׳

 יוהנז ולל לו צאית מאן חפדא רבי א״ל יוהנן דל משחיה יזפרא
 אהא רב • א׳ ל״א חולין חלשה לרב אחר ל דל״ב כ״ש כ׳ רבך
ה הסידא שמעון א״ר (ל״מ) בשמו אפי רב עוירא נר  • ל״הא׳ (ל

ג יצחק א״ר  אחר א׳) מ׳׳ד מברכיו כיצד אשי א״ר א' לז דנידה ל
 בדבריו ויש * ול״מ יוחסין כ״כ עוירא בר אהא רב שלה כד רבא
 I אסי שצ׳יל כ״ל אני' רב עזלאמר בר אהא רב : ע״ש טעות איזה

 I ̂ א׳ דח״ט א״ט ה״3( קמיה- המנינא רב יתיב ‘ הפדא דרב קמיה
 ׳ חליר א״ד ואחר) הונא רב קחיה יתיב עבא בר אהא ובנ״דרבי

̂בר רב ז אריב״ל  4 כ״א המורה ב״ע אר״א הכי חתני יצהק נהחן
3עזאא׳ר בר אדא רב ל (בלי׳'וחסיוה״א P ״ רב^^נרעזאאוצי

 רל) אחר המנונא רב אמר ב״א ר״א אחר ל די״ט ובע״ז ל
 כי הוא■ ט"פ חרבי שמע ומ״ש חרבי ושמע כפא רב של אביו והוא
 ריה3 אהה א״ר : ע״ש חרב שמע ל׳א אהא רב שאביו אמר ר"כ

 החנונא א״ר אדא בר אהא דא״ר הא לך שחיע לא אשי לרב דרבא
 נדרים ־' א׳. ל׳ נו׳.ממעץ במערבה אמר אתא '(כי * רב אמר
א שבת יצחצן ב׳ צ׳ הלק ר״פ יהודה א״ר * א׳ ל״ה  די״ז ל

פו;ה ליה שרי רבא : לייי ע״ז נ'
 זייף ול זקנה מהמת מרוהתץ וי® מאד זקן והיה : א׳ ך״ו,

̂׳ס ידיו התיחתו(שהניה ̂הג  אדא ברב אהא רב * א׳ קפ״ז אחצ̂ר
 ‘שהיה כתב ל דע״ו היוהפין כי וצ״ע : א׳ ה׳ ל׳ח אשי לרב אמר
 לכני ובא ננ״ל התיחתו זייף א' וכ״ה רבא בזמן מאד זקן אהא רב.

 שנולד אשי לרב אמר איך מאד זקן היה דבא בימו אם וא"כ *. דבא
^י •וצ״ל רבא כשמת  א״ר ב״א אר״א יוחסין ולש 5 הקדמון רב

ר * רנט״פהוא נ ^ י ׳  אריכאדהוא רביחהא : בראידי אהא ר
̂בייה : פפא בל אהא ר<  i א׳.. (קי״ג קשרים אלו פ' אבא לר׳ א

 אבהו(פ׳ לר' רמי ̂ ל ד"פ מרובה ל1 פפא נר אבא ר' (ושום
 עאi 3 בשמו נניחן נר אבין בר אהא ל • א׳ קי״א ח/.שרציס

 נדרים שס אימי לר' נדר והתיר מציאת.האשה ל ירושלמי אימי לל
 ה׳ חנהות הונא א״ר (ל״מ) הונא &רנ קחיה תני * פע״א ל׳ב

 ההוא ענין צו פ׳ וברבה פע׳׳ג דל״ז הזות מ׳ זעירא לל אמר ו ׳3
 א״ע ל ברכוה היננא דרב קמיה תני : ל׳ע זירא לר' אמר ח' דקע״ו

 אהא (רב : ל ל חרובה ל3 לפא. הנינ^* ר׳ בשם : ל ל״ג
ירושלמי רובא אחא בש״ר יפה ר' לר שלח תכהומא הגדול
 עוקבא דחר לקמיה אהא ^?^^,:יוסף רב * א' ל״ה ל׳ב צרלת

 ברב מר לה ואמרי אדא ה^לג ליה אמרו במדרשא שאל למהר כו׳
 תיבת אינו (בנ״ד לרבך ש#י' אני אבין הייא.בר ר' א״ל קו' אדא

 וחפתמיך מאד זקן והיה כו׳ הוצא ולרב אהבה ר3 אדא רב רבך)
 רני הגי׳ ואשר׳׳י <רי״ף0 אהתיה צר, יצחק נחמן.בר דרב אכתפי'

 ספרא רב לביה רי.מטינין א״ל ב״י) דר"כ אכתפי׳ יוסף בר חייא
 3ר תלמיד והוא ;ע״א)יק״ח תולין פ׳ (שבת עייל' הסדא) נ̂׳3ז

 זה כי יוסף ברנ אהא רב זה אין כי וצראה יוחסין וכתב ז הוכא
 : הוא שמואל(ט״ס תלמיד יופף רג בן אבל ושמואל עוקבא מר צזמן

 א' ק״ה הבשר גל (פ׳ חסדא לרב אמד יוסף דרב בריה אהא רב
 : '3 ל״ה מכהות ׳3 ל״א (יבמות אשי לרב אמר א׳) צ״מפ״ז
 פרש״י לי אקשי קדשים לשחיטת מטית כד וא״ל אשי לרב זאקשי
 וקחעיין אשי רב יתיב : ע״ב דק״ט ״מ3 חדור שאתה בך הכרתי

 כו׳ דרבא משמיה מהגרוכיא אבימי אמר הכי מרדכי רב א״ל כו'
 פע״ב) דע״ז דרבא משחיה אמרי׳ והא אשי לרה יוסף מ3 ר״א אמד
 מחולי חלש ח״גיא׳) (חולין הפא דרב משחיה זוטרא יזר אחי

 ר״ג נראה ב' דק״י שרצים שמנה אותו(פ' ריפא כהכא ורג יירקון
מ5אהרון)(ס  למיחר(בכל יוסף רב יוסףקחיה דרב בריה אהא ר

 עם דבר איך אשי רב בימי שהיה אהר "ע1 אך ( )צ׳ ל׳ט מעררין
 מתקודם וד״ה עמס כשדבר היה גדול דמסתמא ורניופף ח^א 31
(ובכ״ד עזיא ברב אהא רב ג רבא כשמת צולד אשי ורב ע״ש א31

בריה.................
,כ״ש

 דרג משמיה ואמר! א' קי״ז ידמות אפי דרב קמיה יתיב • ב' לך"*ז
 ,אמר •, ל■ י״< עירכין אשי דרב לתלמידי אשפה * הנינא בר אפי
 '3 .מ״ד0פפהי א' ל או״ב פ'3ו ׳3 ונ״א ח׳ ל״ה נדרים אש־י לרב

 ״נ3 • א׳ ל׳/ נזיר ׳ '3 מ׳׳ה שהיציאו מי א׳ צ״ו נ״ח א' פ״ב 3״3
ט״ס עוילא ברב אשי רג א׳ ע״ד כ״ג ונל א' ק"נ ל ח״ו א׳ ;׳1

 לרנינא(שבמ אחר אניי בר אחא רב * ׳3 א פ (נידה זוטרא דמר
 דרדא משחיה לרגינא אמר ביבי בר אחא רב * ב׳ ל״ע וב״ק א׳ ד׳

 ונראה בשס״ה) תקנו ולא שס טעות קצת ויש פע״א ד״ח (יבמות
 המוציא פ׳ אהבה בר אחא רב ( : אביי בן ביבי ר׳ גי כהן שהוא

 רה״ר שבועות ובירושלמי ב׳ דח׳ד בקלפי טרף וכ׳ א׳ דצ״ה תפילין
 אקווה- ירושלמי בלשון כי בשמו אחר חנינא ור׳ אחווה בר ההא רב

 כ״ד פנהדרי׳ לרבא (איתביה תהליפא בר אהא רב : אהבה הוא
 3ור יעקב בר אהא ורב * א׳ ע״ג גיטין לרבינא אחר סע״
 ס״ח הדר פ' דרבה משמיה * חדיכתא אהא ורב עיקא בר אהא

 בירושלמי ע״א ד״ק תפילין המוציא פ׳ צך דפרי לחביי אמר ־ ל
 נ״מ ואדא תהליפא בר אבא האומר ובס׳ ופע״ב ב׳ ה נ נ״ד ח̂"

 • ור׳ אחא (רג • ב״ת רבה ועיי׳ ב״ת אחא וצ״ל ט״ס אולי ע״לז
 3ד״ לברכות פ״ק ירושלמי נחמן בר שמואל בש׳ר חחוי החציפא

 מגילה ״ ב' ס״ד א' כ״ד (גיטין איקא דרב. בריה אחא רב * פע״ד
 ,3 ע״א א׳׳כ ה׳ ׳3■ כ״ה ב״ק * א׳ מ״ה ׳3 כ״ה בכורות '3 .כ״ה

 מכות איקא רנ3 ר״א מחוי כו׳ ביבי רב ..אמר‘ א׳ ת״ב מהדחו‘
 ן3 ♦ ב׳ ג׳ (כריתות אביי נ,ן ניני לרב משחיה ♦ ב' ך"א פ״ג

̂א ״*ל בר יוסי ל * ל ל ( ^
 (וצ״עאהרדאניו * א׳ דמ״ב פ״ו נזיר דבריו. על מתקיף קנינא

 שהיה ריב״ח ואיך אשי לרב אחר לאבייוהוא אמר איקא ברב ר״א של
 - 3יעק בר אחא לר׳ ואיתביה ♦ דבריו על הקשה יוחנן ר׳ תלמיד

 הוכא רב (ע״ש) חהגרוניא אלעזר ור׳ * תחליפא בר אהא .ור׳
 3<ר אתר פפא ורב * א׳ ד״ל נדרים כפא ורב ‘ משמו מנה .בר

 אן־א רב ב׳ פ״ד פ׳'המגרש3 • ב׳ ע״ז ׳3 קי״ב השר כל פ׳ אשי
 ך3 אהא דרב אבוה ־ ט״ס נראה איקא ברב אידי וע״ל איקא .כרב

 אה^ דמר אהוהי אחא ר' * א' פ״ה ע״ז לאביי אמר כו׳ איקא
 וח^ אחוי רב ע״א ושס ע״ב דע״ח יוחפין כ"כ קשרים ואלו ר״פ3

 אלו ר"פ3ו רב ושחו אחא דחר אחיו ר״ל ואולי דקדושע בפ״ק אהא
 רי כאו יש דברים ובלבול (ערבוב אהדבוי.עכ״ל רב בעי קשרים

 3וכת אחא דילן אחיי רב פע״ב 3ך" ל׳ק-דתדושין גי....שלפכינו9
 קשריס אלו ובר״פ • אהא אדא,דמן ב1 אחיי רב ל. מהרש.

L 3ר שנז הו' בשם חהרש׳׳ל כתב אחאי אהוה.דמר אתא ר 1א a 
 בר אחא רב * מקום שס פי׳ אחא דחן נ״א ח בשס אחא דמן

̂ ‘דציסורו חייא בש״ר א׳ ו׳ כירה פ׳ (.ירושלמי חמל. בר ור.׳.אבא
 / רד״״: פ׳ אשי למ אחר חפרזיקא אחא ר׳ . * . רבה חונה גש״ר

 ר3 נהחן לרב אחר גלילאה אחא רב • חפרזיקא עיי/רנה
f״t• ׳ י׳ י ל א ־ י  5למי' היה יק״יה3יי ייסי א

 מרנותר׳ פ״ק (ינירושלי זעירא ?י איזא יי '(ל״ א״א ט־
 ירושלמי גלשון ני יראt נר אהנה ל ע אהווה נ פ ונפסהיס אפייא
 )ירא ’דר נריה אהא (ר,נ ׳ פיא א' ני ונראה י אהנה הוא אהווה

 אסי לרב אמר טאבא נ״א סבא אחא רג * (ע״ש) בשמו שלוס רב
 3ור זוטרא מר • ׳3 פ״ה (בקדושין איפור בר מרי ב^רב זהוא
 ובקדושין * דרנאשי לקחיה אתו מרי רב בני פי:א (צ״לאחא) אדא
 ־ אשי לרב אמר פנא אהא רב א׳ ו' מנחית א׳ צ״א זבחים א' צ״א
 מרי רב א' דל״ד ובש״ק רשב״י עיי׳ קבורתו פע״א וק״ו החנית פ"פ וב״ק

 זה והס הנמים כלס היו אהיס וד׳ גיורא איפור אביו ז2שחו בת נדרהל
 ני טעה •. עכ״ל השוכר פ׳3 רש״י דעת זה ורבא זוטרא ומר ואחא

j.ורבא זוטרא ומר סבא רגאהא ר'.איפור'והם3 מרי בני הס אחים ׳ 
 הבין והוא רנא) שס אימ אבל האומר פ׳ רש״י בשס יוחסין (עיי'

 אהא רב * גיורי •איפור בני הס ורבא זוטרא ומר אהא ורב כי'מרי
דרג קחיה יתיב) עולא רג בר א' ס״ו אשה במה' (בפ׳ עולא ר3

חבדא



m אלף ואמוראים התגאינו סדר אות m עה
פ יזסיא מה’( )a נ״ד גהמיז נ ה אמראניי ׳ י ל ה נ ו  י
V ^ תורה3 דלעי אלא. כהן שהיה לא יזעשד

 )^. ש {לס ליא7 נד אתא 3ר * אדא נר אחא רנ3 -פקא5ר <זשמיה
 ירושלמי עיי א׳ ך״ן הוכה ליה ונשרי י א׳ י״ד (ניטין רנ לו אמר
ש© שהוא י״ל א״כ ״ מ׳ מקכידין שאץ דליא ר3 אנשי הדד ק״פ

 . ניצה לנריה נרדלא אאא רנ אמר י נרללא כהן אנא ע״ל * <וק\ס .
ר תגא חחאה מני אחא 3ר • א' י״ד  חוזאי מני אחא אייתי איהי נ
כ׳ ס יוחסץ המסאידעג״ל נ נ ו  נשער נשכתיישניס (
ה * כן הנ ס ראה אחי ( ל דאי׳ טעה כי ראה נ  3 ע ל המכקיד ב

 חחאה מני אחד אדס אצלו אתא איסק נר מרי ל דך^ז !כמונות
 שס שזה הבין והוא • אביו בנכסי עתו ויחלק אתיו שהוא !אמר

ץ * יזכסרבאחאמחוזאה ^^ייךיי ^^ טיןז^ שכתדבפ״קדז׳י  אנל
על שישזלו מי כל אמר חוזאה מני אתא רנ ^נסנסנה

ה מס קני מ ^ שס ונראה י־ דין לו עושה ״ ^3 שוכן ו מ ^ז ה  ש
שי ק נחמן 3לר איתיני מניומי נר אחא רב * רנא ב׳  א ו ק (

) קמ״ח ה*ט נ״ב נחמן אר׳ ס״פ לאניי אמך ל  והיה שמת חי (
̂*ז מדי <זן  מניומי רב נר סע״א ל׳ו ^אןמך ונס״ נרש״י ל ז׳ ע

 א׳ או אחיו אדא רג ואולי • מניומי נר הוא ענין א׳ צ״ז !נינמות
 והוא הס אחיס אולו ב״מ תניכא ור״ ב״מ יוסף 3ור * ט״ס וא׳ הוא

ש) דנהרדעא דיינא ״ ע  אחא 3ר של זקנו הנדול סלא אחא רנ * (
pהיוחסין • עכ״ל הגדול חייא ר׳ של זקנו זה ואולי אניי אמר לא 

ה נראה גס (למ׳׳ז  אמר איו הגדול חייא ר׳ של זקנו הוא אס טעו
>fנריה נר סלא איזא 3ר • סלא נר אחא נר אנא (ע״ל אניי מר 

 אחרת גי׳ יוחסין על׳ל כתובות סוף אמראניי הגדול סלא אתא דרב
 מחילות גלגול ע״י חייס שגח״ל צדיקיס א׳ קי״א שס ז״ל לו כזדמנו

 אמר • הוא צער מחילות גלגול : רנה סלא אנא ר׳ לה כזתקיף
 שתירץ אלא אותו ראה לא שאניי ואפשר להס נעשה מחילות אביי
) נר אחא רב * ע״לאבא * קושייתו על מ  ספ״ק. קטינא (

ס דמעטת תי ) ס״ו הנע״י ס״פ יצחק אר׳ • א״ נ״ג (זנ  רב • א׳
,הירושלמי שהזכירו כיון דקי״ג בעירנין הרא״ש (כתב הושעיה נר אחא

 דרב נריה אחא רג • כוותיה והלכה יוסי מר׳ גדול היה מחלה ׳
ר • אשי מ א  אחא. רב * נ ז צ ה ופג א׳ דצ״א זנחיס לרבינא (

י מהוצל הו  ג (כריתות^י אשי 3דר לקמי׳ אתא אשתו) על נדד (
 בנל ' כתורות נסוף יוחסין כתב ב״) ל״ב ביצה לרניגא אמר • ג׳

 ושס, * לנהרדעא 3קרו והוצל אהוצל תרגמא משיח חבלי חזיא לא
 יהושע חיח' חותה מוקפת דבנימן הוצל יש וגס הסופר עזרא מקדש

פ׳ פנחס בר אחא רב • מהוצל אשי רב ע״ל  דל׳ע מעונין נכל (
( ק יוסף דרג משמיה ל מ״ ) ט״ו ( אתא. רב • אניי בזמן א׳

 היינו, אבהו-אחר ור״ • רינ״ל בזמן תנחוס ר׳ של אחיו חנילאי ר3
א' ד קי קשריס אלו ( נחמן דרב נריה אחא רנ * אחא לרב
 שנא מעשה משתעי קרטיגנאה הגה לה ואמרי קרטיגנאה אחא רב

 קרעיגנאה חנן ר׳ נ׳ ך״ז ונתונות * ב' קי״ד (ב״ק רינ״ל • לפט
 * ר״א וא״ל קרהינאי א׳ ל״ג פא״ע ננרכות אבל )כו׳ ומשתעי

 דסכיכין יהושע ור׳ נרשלקא אחא ר׳ * והנא אדא ור׳ אנא ן׳ ע״ל
 כו׳ נתן ר3 אחא רב • שלקא חטנא ע״ל ( סימון נש״ר לוי ור״

 דמתקרייא הריא נר אחא • רג בר אחא רנ ע״ל שטעה (וכתבתי
 ,(דל״ה) השולה פ׳3 החכחיס חן ואינו חניכתו ר\ה כך מרי אייא
 ששת 3ר אמר חנה נר אחא 3(ר * א׳ (דקל״א ג׳ מצוה סמ״ג כ״כ

pהנא נר נר נ׳ ל״ח ע״ז נ׳ ל״א מנחות אר׳,יוחנן נ׳ ס״ח הדר ׳ • 
׳ ר  חייא אר׳ אנא נר חייא דר׳ נריה ע״ש) אנא (אוליצ״ל אחא (

א) נר צ״ל (אולי  ד״י וגנדריס • די״דא״ ברכותפ״נ יוחנן אר׳ אנ
 • זה הוא אס יודע ואינו אשי לרג אמר חייא דר׳ נריה ר״א ׳3

ב • יונתן נש״ר ר  פ״ת ע״ז אמי 3נר״ ב׳ ס״א זנחיס אמי נר אתא (
ג • א׳ פ״ד יומא א׳ ר נ * חנא 3ר ע״ל ניזנא נר אחא ( ר  אחא (
 נראה נניחן נר אנין (ע״ל הפי נר אחא נש״ר ננימן נר אנין ר3

 לוי אר״ תחרתא כפר איש שילא נר <אהא • ט״ס אתא רג כי
נ * (ע״ש קכ״הג' מגילה מ״ד כשמו ר  אחא נש״ר יוסי נר׳ אחא (

ר * א3 נש״ר נירושלמי■ אנל פ״ד שקליס  דרנינא כריה אחא 3(
ה) כהן (פרש״י  יש ל הנן כפדיון זוזי שנסר אשי רג ליה שלח הי

 רש״י כ״כ הלא היה כהן נראה אהאי ר״ כתג וי׳וחסין ע״א ד״נ בכור
י רשנ״י עס דנרייתא תנא אתא 3ר * נפירוש תנ  רשנ״ג נשס לה (

 וירא זוהר הנעלס נח׳ הנזכר הוא זה ואולי • הרואה ל ירושלמי
 וקרא דקרתא שמה ואהלף טרשא נכפר דנר נתפילתו שגיעל ערס״ג

כל תיזטיא מתא לה  ובירושלמי נר׳׳ס ר״א עס היה עתקי״ג ואתחנן ו
אות© וקללה יוס נכל יין סאתייס למרתא קכמיס קוpפה אעל׳י ס״פ
ר'3 אלעזר• אר' אמן אתריה וענינו אתא אר' לננומיהס התנו כך

 סוסים טלפי שעומס'נין מלקטת ראיתי לא אס אראה'מחמה צדוק
עלנו פו׳יאל וקללה כו׳ שפסקו גוריין נן שמעון כת ונמרים או ח  א

 ןכסנדרי2 אתר״ לראות ניקש אחא רב • כו״ אראה ר״צ3 אמןאר״א
 אנא נר ־ירמיה דר׳ אנדה דאנא אחוה אתא 3ר * פפוס עיי׳ נחלוס
 כיאשיה נע׳׳ת שהוא ע״ש) אחיו אנא על (וי״א עליו 3ר ואמר
 • י )מנ״ל ידעתי (ולא יוחסץ כ״כ אתא רב סתס והוא * בדורו

מ) הפרה איז השואל ל התו׳ פתנו חניריס ורבינא אחא רב ״ ל ) 
ק כי נראה ואינו פפא לרב ראשוטס הס כי ל׳  רנינא ‘ דחוליו נ

 אאא רנ *־ נפא״ט וכן אשי 3ר קמיה יתניה דרנא נריה אחא, ורב
ר אחא 3י וזה למעלה כתבנו וכבר ואמימר אשי 3ר לפגי ורנינא  נ

 ורניצא אחא 3ר יש כי 3ר נר אחא רב ע״ל ( יגחסין עכ״ל רנא
ל • קדמוניס כ  ח״ת וסי׳ אחאלחומרא 3ור לקולא רנינא התורה (נ

ע)  אחא כר׳ והלכה לקולא אתא ר״ ח״ג לנד והלכתא״כרנינא ה״
 * ל ל״ע ויבמות ״3 ל״ג נע׳ץ וצ״ע ג״ ע״ד ־פסחיס • ב״ צ״ג פג״ה
 תחו״י כתג * עמהס חולקין אחריס כשאין דהיינו נ״ ה״על״ה ^כתנ

 מעשר לקה לא ׳3 פ״הדנ״ו מ״ש כירושלמי • מצאתי ולא הגנתי ̂לא
שהי׳  • כהן שהיה מפויש רניכא נר רנאחא ע״ל * ע״ש כהן עאה

ר  • וצ״ע אחא רנ3 רניו * אחא רנ3 משרשיא רב * אחא 3(
״ ^ אדא * אחא כר אנא 3ר •’א מ * נ״א רנ א *' רכיני הונ  : רנ

ר ר׳חייא ״3־- > < ^ ח 3ר • ירמיה ר׳ * יצחק ר׳ • יעקג ^
מ^ל ^ו - : ב״א ׳:

׳

רני אנוה אנא של אתיו הוא רג'אתא' לדעת,היוחסין נאשר  י
ס סתס אתא ורב ♦ ירמיה  ע״כ ♦ הוא חי ידעתי לא רבי&| ע

א הנזכרי׳ מי סדרתי את מ״ : סתס עס׳

 אבא לר׳ * פ״ג שמו#זקלי׳3 אנא ר׳ • מרי אנא דר׳ אנוי אנא ר׳
^ ״ סע״נ ך״ סנהדרין אניי א״-ל * שאל ל א * ין1ו סנ א אוי רנ  • ו

 רפ׳^ה הושעיה נש״ר \ ׳3 ג׳ ירושלמי כרכות נשחו אושעי״י ר״
 ר׳אלעזר * נ׳ י״ת אלעזויחגילה אר׳ ״ נש״ראליקוס * .דעירנין
^׳ל צדוק נר׳ ר״א * נשמו נצראה  חלפתא כר׳ נשר״א • נדות־

 חלפתא ר׳אתאנש״ר ד^יגא׳ קהלת ההוא ועני! ד׳ זדקצ״ו פך ר וי
 • חלפתא נר׳ יוסי נר׳ אלעזר נש״ר ע״ס.וצ״ל מקומות ׳33 כי ונראה

טמן ור׳ * בשמו ביסנא ר״ * כהנא נר או כהן נר נון ר׳ ר נ  נ
 רני • הונא ור״ * מסא/ממלחיא ר״ • בשמו גרשוס ר״ * גידל
שעי׳ נש״ר • נשמו הכהן הונא ^^או שעיא  • זירא אר׳ • הו

^ר׳ ר3 תייא ר׳ ♦ בשמו חזקיה ור׳ ^ א  רני * נשמו חלקיה אד
ק חיננא בש״ר • יאות חנינא ^ ? מ ל ש רו  ר׳ ־ ג' י״ע דעירנין י
 אר״ • ג׳ י״ט דעירנין פ״ק צמי1ירמ חסדיי׳ ונש״ר • נשמו חסדא
 • ןלוי3 יהודה נש״ר ־ סימן נר׳ יסודה ר״ * נ׳ ברכות.י״ג יהודה

 יהודה ר״ * א׳ נ״א איכה מר׳ שאלו מדן ר״ • פזי נן יהודה ור'
 ר׳ • נשמו סיננא כר יהודה ר׳ ״ טוטס בר יהודה ל • גזרייא

 • ינאי נש״ר ירושלמי נשרינ״ל ׳ א׳ נ״א איכה מר׳ נשמו ושעvץ
 יוסי ר׳ * יסנא ר׳ * גהוראי כן יוסי נש״ר : קפועקאי ינאי ר׳
עקג ר׳ • נשמו יעקב נר  פג״ה כהנא רב אמר • כשמו אביה נר י

 • ״3 ס׳ הרואה פ׳ לוי נש״ר * דעירנין רפ״ק וירושלמי נ׳ צ״ג
 • א׳ נ״א מ״ראיכה נשמו כתמן רב ♦ *..ומרימר מאישא נש״ר

שוסר״ע * סימון שאללר׳ * א׳ מ׳׳ראיכהנ״א ר׳נחמיהבשמו  מ
 • רדיפא ור׳ • שאלו פשפשא * ספ״ו וכליס ספי״ו■ שנת תוספת׳

ה מי קו שיין ן י ל עו מ ש  שמעון ר׳ • נשסר״ל • נןזנידע״ש ול
מו ש אנ ה י בןנרסנ חי שמואלהזקןקו  • אונייא נר שמואל ור׳ * ל

^ נר שמואל. ר׳ י ר שמואל ל * מיכא נר שמואל ל ־ נשמו נ  נ
 תנהו© ר׳ * הייא נר תנחוס נש״ר * שמלאי נש״ר • בשמו ינאי

אי * נשמו מפריי ר״ ♦ נשמו ח א  יבמות אחאי 3ר פריך * רנ
א 3פ״  בכורות א׳ (י״ג דקדושין ופ״ק הדייכיס שנועות ופ (דכ״ד

) ל״ג נידה ״3 מ״ה פא״ט א׳ מ״ז כמונות ד״ו-א׳  הוא ט י״א א׳
) 3(ד״ דכתונות נפ״ק אנל שאלתות) (שעשה סנוראי מרבנן  כ׳
 זנחי© תו״ ( אשי 3ר נזמן אמורא שהוא תו' כתנו אחאי 3ר כשיט
 תהי (ע״ש) אנהו ר׳ מגדף כמו לשונו תופס אמורא וכל ב״) ק״נ

הוי אניי עלה לייט יוחנן ל ה3  א׳ ה׳ נכורות אתאי 3ר בה (
 אחא ר׳ לה ואמרי אחאי רני • א׳ ל״י כתוטת אתאי ר׳ משני

ר חניכא אהאיור״ ל * סע״נ ״3 נרכות ר • איד נ  פליג אחאי 3(
ש) אנהו נר״ שמואל רב עס ״ ע  ר״אתאי • גולה עיני ומאיר (
רנין יאשיה נר עי  ונגיטין ״ ע״כ ד״ך נוטל היה פ׳ סוטה א׳ י״ג (

 לו היה אחי ר׳ וכעי׳ איזא א״ ד״ך .פ״ב ונכדריס ^הי ר״ א׳ מ״ה
ף גלי י לוסמאי לר״ לתנם אמר מהה־עא מ ש) ינאי נ ״ ע  ו^״ (
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r« - אלף ואמוראים התגאים m

 ר׳׳ישמעאל א׳ ל חכו!תא5׳( א׳) (י״ל כיפר־פ^ל^טסין ̂:ן ־יוסי
 יוס3 תי אמר אומר) דשב״י כו׳ אומר יאשיה אמי־ור ר׳ כו׳ ־אומר
n ל333 סטיא עיר * ואה-3כ3שמת i אחאי ר׳ ושמהינהו ת3בש דגיס 

̂' !יר  ישמעאל ר* ימי3 שהיה זצ״ע * א' 3(ע" יוהסין י' יאשיי?
) מיתוה3 תי והיה ״י3ורש י  רא3ג הוא3 נהור ארעא3 קפלו הוי ת
 עפר להיות צדיקי הוי והא כתמן 3ר וא̂׳ יאשיה ר3 אהאי ר' •ר״ל
 מסכת״3ו ׳3 3דקנ״ ( השואל פ׳ ת3ש קנאה לו שיש מי היינו א״ל
 ר״ ׳3 כי ריס3הד (ונראין ״ ט״ס יאשיה גר יותי ר׳ '3 י״ת בלה

 ןכיפך3 יוסי ול ינאי ר'3 דוסתאי ר׳ ימי3 א׳ היו ריאשיהו3 אתאי
 עא3 אקאי ר׳ ״ י3ר ימי qp3 וא׳ ״ רשב״י ונחר י3לר -שקדמו

 שהוא ונראה הכס שס פרש״י קייא ר' ית33 שונה והיה הייא •מל
 עא3 א׳ רכות33 ראיתי (ואט יוחסין כ״כ י3;מןר3 יאשיה גן

 ל יה33 שונה (שהיה חייא ל י37 תנא שחו) (כך אחי מיני׳
 רט3 אחי עי3 יוחנן אר׳ 3רע״ כ״ד כורות33ו * חייא מל הייא)

 וו אמי ול אחאי ר׳ * ר׳3 ע״ל נחרו 3וחשו גדול אדס ׳(פרש״י
 שלפנינו.. והגי׳ ׳3 ה׳ גיטין ( אגיטי ממינא הזיא.והיה ונר ^סי
ר ״ נחמן ר5 ש׳'ר.שמואל3 נרניה ול אחאי ל י •אחי  <%י 3(

 מרתא ר3 שמ̂ו ר3 יצחק ר׳ יה3 לנריה איעסק • ל מ״ג חיס3;
 רג של אחיו הונא 3ר : ט״ס וא׳ אהלאי ר׳ על סע״ג־ כ״ה גרכות
 ש׳׳י גס י^אמזי^מי(לין״ן3א נר אחדנדה * (ל׳׳מ יוחסין ■אחאי

 ר3 רבאהדנויה ״ «(למ׳)vדימ?3א רנאחדנויהנר * הניאו לא
 טוני 3ר ואחיו יהודה רב ר3ק ר3 ורבה מתנא רב אמר מתנא

^ מתנא ר3 ורנה לותנא גר  דכהב׳ דנריס לגל3 (ונראה גיי1חן
 (וע״ל טובי ורב אתדבוי׳ רב שא אורו היה כאלו מימא נר רבה
 הוא א׳ ולא אחר מהנא היה ה3ר י3א מתנוכי נר ורנה ״מ3 טוני
ל * מש״ש מתנא ע״ל א  מתנא נר אחדנוי׳ רב לה ואמרי מהנא (
 3ר אמר מתנא אר׳ אחדבוי אל • ל, במה^א^^׳ס פ׳ רב אמר
ל וט״ס א׳ ך״ד שבת  * באשרי׳ וכ״ה מתנא נר׳ אחדנד אר׳ ^

ע אמי בר אהדנוי רב \ מ ו י  אמר א׳ צ״א נ״ח י״ג מעילה א׳ ^
 תזבחיס * ששת רב אמר ל1ל״ נןבירס פ״ג פל׳ע י יוסך רב
f"S ארחתיה משגש והוא עולא ששתזמרנ מרב ^3 ט^ס) אתבויה א׳ 

 ושכח (ואשתמק) שלדנששת היא^מטקתו אמו (ע״ש) דאמו
) ט׳ מ״ב (פ״ק ואתסי עליו לסתפלל ששת מר׳ ובקשה תלמוח  נ׳

̂שאל  א׳ נ״ה ד״ח (פ׳ קבסתן וא״ל נעאמו׳מהו המערה ששת מר׳ -
 גרס וזה ״ א׳ ע״ה צוצין כיצד מרלהסדא (נעא • ערוך) עיי׳1■

 תלמיד היה ל׳ש דהא 3ר בתלמידי מנאו מרב^׳י דבעא שנתב טעותו
 (נ׳׳ל ל קי״ג הבשר כל פ' מרב געא : A תלמיד יר״ה הונא •רב

מו מרבה עא3 וצ״ל מ״ס א ^ » ר  (פ׳ א׳ לאדס רפואה עשתה א
) דק״ט שרציס '1*  אחא • ל ל״ד רבע׳׳ז אמר ^נ?וי (רב * ל

־ דמר אחוהי אחא (ע״ל דמ^אקא י  דרא נר אחווה (ר׳ ״ ^
 פ׳ (ביצה לשילי מהיני שונא לרב אפיק שקיא אחי * אהבה -(ע״ל

 אחי 3ר ״ א' י' עירגין יוסף רב קמיה אחי (רב * ל כ׳-ה א׳'צ
מ שרי אשי אר׳  • הקדמון אשי 3או^ הוא א׳ אס וצ״ע ל צ׳ ל׳
̂י היה אחי ̂רב  ל חזקיה ל * ב׳ ל״ד הונא רב בזמן נא״י ל

 שמואל נש״ר אתי ר׳ ג*א• ך״ב סנהדרי׳ ירושלמי אבהו נש״ר •אתי
 • אחא (ע״ל תנינא אתיבר ל * ג׳ סי׳ א׳ מלכי׳ ובמ״י נחמני(ס״ע בר

ו מנחות ב׳ מ׳״ת זבחים אהיא (ר׳ * אחיא בר תנחוס ר׳ אחיא  • א׳ ל
 : (שס 9מעיי תולי על אחיה גן פ״ה שקלים הנסכים על {אר\ה

/ נהרגו אתיו ושמעיה אחיה  אהיה : היו(ע״ש חסידים אדר י
 :ברכות סוף יהושע ר׳ אתי ן3 חנניא של חנירו ויהיה בנרייתא יש

 אהיה ור׳ לחוד תייא ר׳ ותירז אהיה ר׳ על הייא ר׳ רמי ובגמרא
 אהיה : א׳ ד״ק ח״ק וירושלמי בגולה בנו וחת ל ד״ך .לחוד(מ״ק
 דברייתא תנא הגדול אחיה רבי : הגמל חייא ר׳ הבבלי(ע״ל

 יהודה רב (אחיתאי • ע״ש הגדול אחא ר׳ לך שלח (וילמדט
 רב • ואיתאי איתי ע״ל נ״א שמואל • אהיתא בר רבה : בנו

 עירובין שמואל בזמן ר^יחיאל ואתימא רבאהילאי) אתלי(ע״ל
 סש״רדוסא: י נתן נש״ר מאיר) ר׳ (אחרים(עיי׳ ; 3נ״ק(די"

• לא ו׳ מכה ״ ד' הגיגה : עירבי׳לה נ ד׳ שבת כ״ט ברכות
 כ״ב :מ״ו סועה-לג : ו׳ טדס : פ״ז גיטין ; פ׳ מ״ח יבמות

ג לן  • ל״ה שבועות : ע׳ הוריות : ח׳׳ג סנהדרי׳ :ל׳ ע״ז \
ט זבחים  כריתות : ל׳׳ו ט׳׳ז מנחות : קי״ט ס״ה חולין : לד ל

ל (אטיטוס : קכ״א תמורה : ל׳ג  רבאיא * תקוע איש נתאי ל
 רב לפניו גי׳ היה אויא רב ׳3 בדק׳׳ט אולי « ^ון״ז שרציס ת׳ ל

 (ר׳איבא * בזמדא׳ ור׳אבינא ממל בר אבא ור׳ רבאיבא י איא
 אחא בר |א?א1דרג(מ אבוה איבו ; א3א ך* י כהנא גר
^^^;מןוהניאו זד׳ קמי קאמינא הןי אייט אמרי סלא גר

 י3ח"ד־ סוכה דרב אבוה אייבו פרש״י ״ בירך ולא ותביט ערבה
 5״3 ר״א דהא לו דקשה אולי * יצחק בר׳ ר׳א קמי כתב וביוחסין

 ובטא״ת באשו־״י אבל * ו3איי נימי היה ואיך החורבן קודם #היה
) : אש״ב־ל׳ש צדוק בר׳ אלעזר ר׳ הגי׳ ס׳הרס״ד ר  א״ר איבו (

 ק״גא* זבחים סע״א ל״ג א׳ י״ט קדושין ׳3 נ׳׳ד אעפ״י ר״פ (ינאי
i אשה הנושא ונס״פ ד״א משמי ' p ̂ר • ינאי א״ר ■אייבו ר׳ ב׳  א׳
 חולין א׳ מ״ו פסחים ״ ע״ש הטנא נר׳ יוסי א״ר עוקבא בר ׳חמא

 בש״ך טבי ור׳ יודן ור׳ זימרא בן יוסי בש״ר : ברש״י ע״ש א׳ זקכ״ג
 : בשמו דרוסאי דר* אהוי פוטריקי ר׳ חמא בר פנחס ר׳ : יאשיה

 אסתייט טרהאבךשחעתתולא בריה לאיבר רב ואמר שלרב בנו ־איבו
 ז• א״ קי״ג כ״.ע״פ (ין3ז זנינך אנרעך אדחלא ארז דרך תלמוד

ה׳ 3ר לפני ברתידרג בני ו^קיה איבו.  ׳3 דמ״ד ערבה לולב (
 רגנהתן; ואמר נכרי כת אכל 'איבו : איז^מרב^דבריטב&׳שיויוסין'

ל בהדיה(ע״ז תשמעי לא ^'יצחק) ה ״  כתנא אפקיד איבו • ל
 אבין נגרי(ע״׳ל בר אינו ׳ר׳ : ׳3 צ״ג ״מ3 נחמן לר׳ אתא ־רוני

t > v r ה אבון בר אידי ורב ב בר א)(ו ר ר וישב וה׳ קכ״ז וארא נג ל  ד
 ׳5 ס״ז סנהדרין א׳ (סוטה^י׳ אבא בר חייא א״ר אגרי) בר א׳

ק וירושלמי א לבבל(ר״ה שניהם ואקלעו דמ״ק) רל׳ י א׳ ל ל ר  פ
) בן יהודה ר׳ (ע״ל פזי ובן • יוחנן ר׳ תלמיד  ורבי יודן ור׳ פזי

מי יוחנן ר׳ אייבומשוס קו ן אילא ר׳ ( חנ ו רי ל ) שקלים * ב י ל ל
 כו׳ אמר אביתר ר׳ כו׳ אמר נ״נ איבו ר׳ ג׳ דכ״ג פ״ז גשא וברבה (

 . בירושלמי־ ערבה לולב פ׳ חונה בש״ר נו׳ אומר ב״ר יהודה ־דבי
 סימא^ בר בראלעאיבש״רנתוס תנחום ור׳ : ברכות שם רבי ׳קומי

י : ק) 5 מעשרות על נ n אשה שס אינו : אניו נד איני( V 
י ידע ־ א׳ ל'״ תענית ניתה ד נ ת ר א אינו מקומות נקצת נ

' ף ה ? ־ . ״א ״’ א י ״ י’ ; « ־ א' י ? שמעו! ר׳ • נ״א ־ נ
ר ־ נרנות ירושלמי נשרינ׳ל אינון ר • א נ תנני ר ג ת ו נ י א ) 

עיי' איהי איני : איהי נר אנוה (  ״ M»P ר׳ תקת תנתומא (
ר׳ * 5ע" איגי ̂  : חיפה למן אבדימי ע״ל חיפה דחן י3אי (

ר • מו מר ( ע״ש דיחי בר אדא רב א״ל אידאי  אתי-יר אידי 3(
ז טדיז נירש3 ג אחר אריב״ל : ׳3 ל  דבר! אלא אלו אין אייי י

 אלא ורב עש״ב אמר לשבח התו׳ כתבו ׳3 ד״ס מעברין כיצד נביאות
ק ירושלמי רב בשם החנונא ור׳ אחא ץ קומ^ רע״ב- ג׳ דברנות ל
 רד • בשמו משרשיא ר׳ : כי״א יבמות שם בש״רהסדא יוסי ר

או : משחו יוסף בר נתן די(  אידי תני יוסף א״ר אידי) רב אי
 כרש״י ׳3 ה׳ נדדיס *• א׳ מ׳ קדושין לי אסברה אידי רבח ותמר

ת 33 ברי בפא״הע״דב׳אמררבא אכן * חכס ב׳שס ח ס א די אי  ל
 עירוניו חנינא א״ר • אידי א״ר רבא אמר : אידי ר' ברש״י וכ״ה צי

ק ברכוח ירושלמי יוחנן בש״ר שמעון בש״ר * ב נ׳׳ז  אילי רב • ל
 הלשיס ג׳ הילו שהיה יומא דהד רב בי בר נקרא יעקב דר׳ אנוה
 ביתו3 ויושב חדשים ג׳ וחוזר א׳ יוס ולומד יוחנן ר׳ לישיבת נדרך

 יוסידר־שור ייס ואותי יוחנן ר׳ ודרש התלמידים עליו ושחקו ח׳ יום
' (ד״ה דחגיגה פ״ק השנה כל עסק כאלו א׳ יוס בתורה העוסק  ד

י יומיה ע"צ ל ב  אץ^ ר׳ : אידי בר ׳יעקב דר׳ בריה אידי רב הגי׳ ו
ה) המפקיד פ׳3ו שמעיה פי׳ ששת דרב סרסיא מ״  ממו;<- כרש״י (ד

 ר״> ואיקפד משמיה ול״א ששת מרב ששמע הלנה ואמר הבית על
^ ג׳ החוקדשין(רלייא פסולי פ׳ נו׳ עולמים באהליך אגורה משוס

עוברין(דמ״» אלי ל כהנת אשתו )(ע״ש נגרא אבין בר אידי רב
א) ל ואטו א׳ דקצ״ג הזרוע פ׳ אשתו בשביל ואכל ח׳  ויצ^ היי

 יהושע ור׳ )שישא ל מקומות ובקצה (ששת ר׳ סמכא בני ב׳ ממנו
 שהיה או סמיכה טלו3 בזמנם ני אולי : ס״ד סחיכי בגמרא וה״ק
 שלת : בנידש והתקין להמיכי ראיין אלא * י לא הלך ולא בבבל

• ל״ה המפקיד פ׳ לאביי ואמר • ל״נב״ דאבייב״ב לקחיה י  מ״ק ב
ה חולין אביי א״ל * א׳ י״ו  J ע״ל יהושע ברב הונא 3ר1 • ל ל

ל הסלא דרב קחיה יתיב ל ח ו ל  : ב׳ ק״א ע״פ כוותיך מתכיתא ל
 קמיה לדינא אתא ♦ אי ל ״מ3 • ל כ״ט עירובין הסדא רב 1אמ
 הוא גחל אדם עליו שאומרים הוא זה אר״ה כו׳ ואחר חסדא רב

 לדינאקמיס ואתא קחיה שיתיב מזה גס מראהאיכו׳ קסמיך אמאן
 א׳ כלל נסתר מר קראו ןר״ח הוא ר״ח דתלמיד נראה בשמו ואמר
ט חסדא לרב אמר • א׳ ĵ״ ב״ג )מר לתלמידו קורא אינו דרנו  ה

ש) הינוק דבר במתניתא לה תנינא ״ ע  :ב״א אדא א׳ ך״א כריתות (
 כיצד פ׳ אריב״ל : א׳ פ״ה פ״ה יבמות רב אחר יהודא רב אחד

 ’ בשמו ברוך בר נחמיה ר׳ נ אשיאן בר יצחק ר׳ אמר • מעברין
 הונא ורב פפא רב לשם ואקלעו הינצגו ומקומו : עמרם רב אמר

 ל״ה דפסחיס ופ״ב פ״הא׳ יבמות דרדקי אותן וקרא יהושע בריהדר׳
חוליו כפא לרב איתביה : א׳ קל׳׳ז שבת בט בבית אקלעו וכן א'

קל״א



1y m 5אלן ואפודאים התנאים ■ סדר־ אות ^
 הוא תיגיה עא3 אס הקדמוגיס למ״ש סתירה נואה, ומכאן א' קל״א

 בראיהי א3ר : קרכא מיה מזקין תני * דרדקי• קראו ואיך ו3ר
 יוחנן א״ר יצחק א״ר עמרס אר׳ ג״א אר״א : מו רבה : א״ל

̂ז יוחסין כתב ד ע״ש׳  אבין בר איד רב עולס דורות כתב א׳ דק׳
 בימי שהיה אותו הוא אס הוא מי יודע איני מר־מר אחר. ראש היה
 ועיי״ עכ״ל שניס הס רק • שנה מאתיס מן קרוב יהיה הסדא רב

 בר אדא רב נ״א אבא בר איד רב : שניס ך״ מלך קצ״ב ד״א ח״א
 אדא א״ר • גרשוס בר אידי (רב : הנ״ל רגאידי הוא ואולי אבין

 א״רבירס נחוס א״ר בךפרטא לוי א״ר * א׳ ט׳ כריתות אהבה בר
 אדא ב״ דמ״ז נ״ידתרומות ובירושלמי שמיה יעקב ור׳ א׳ זקן משוס

 : רבי בשס א׳ זקן כלטא בר לוי ר׳ בוריו ר״ זעירא ר׳ ואשון בן
 ור^י^י^י^וטריה : א״ צ״ת חולין בשמו אמר אבא בר שמן ור׳

 ליס1#אמד^^רמייד שמו כך כי' -בהמה במה ס״ס ירושלמי
̂א ר״3 אידי (רב : כיא מ״ק ל ס״פ ביצה ל׳ב  ק ע״ה שי

 בר (אידי : נו.רא בר-אבין אידי בר שישא בר אידי רב הוא ואולי
 הונא רנ (ע״ל אוקא רנ3 אידי רב : ע״ש בכו יעקב ר״ אושעיא

 ברבאידאןלי איקא רב : (ע״ש אחא רב וצ״ל ט״ס אולי ־מנוח בר
 הונא רב : אידי רב או (איד : דשמואל אבוה אידי :הוא: בט
 או חנינא ר׳ : חלפא : הושעיא ; בר״א מר הונא •* אידי גרב

 ר׳ • • יהודה רב : נהילחי או הטלאי ר׳ : ב״א חנניה או חיננא
 :משרשיא רב : מר : מהסיא ר׳ : יצחק ר׳ : יעקב ר' : יהושע

̂ר : אידיה רב : שמואל : שיכנא : עולא : סימאי רב  נחמן א
 :ב׳ צ״ח ( פאד״מ ישיב לא אידית כרב למינין להשיב ידע ללא מאן
 (ע״ש) שמואל שהיועס ומנימן אבוה בניו : איהימתניאיפכא ׳רב

 איוח״ר : איהי בר רבא : ואיתי : איסי ואליהו־תרעמהסע״ל
 פ״ג עירובין לדאיו ליהא אמרעולא ')3 ל״ז משילין (פ״ יהודה
 שכר ליקח לו התירו ביבנה חכס אילא • ב' לו יומא א״ (•ל׳׳ז

 (דכ״ד מ״ה פ״ד בכורות במשנה רש״י) היה (דחסיד בכורות ̂ראות
 זבחיס (יוחנן א״ר אילא ר׳ : חכמים לו והודו )מ״ח ופ״ו ( )א'
 א׳׳ר מרס רש״ל אבל • יוחנן א״ר עילא ר״ ב״ פ״א תלון ול ב׳ ח׳

 דסוכה ורפ״ק א׳ ז׳ ועירובין ב״ ד״ז נלדיס רב אמר : יהודה
 ב־פ׳ כו׳ בכיסו ניכר אדס בג״ד אילא א״ר יוחסין כתב : בירושלמי

 קורא הירושלמי כי ודע : רבחמא אמר.זה שלפנינו הגי״ ־אבל הדר
 האומר פ׳ ראשון אדר מת : לא ר״ או - הילאי או הילא אותו

 קבור גל לזתיס סמוך וצפת עיןזתיס בין באר הוא גפר : בירושלמי
 קמיה בעא אבין ר׳ : קמיה נגרי בר אייבו ר' : גא״י אילא ר״

 בר אבון ר׳ בעא : ליה בעא כהנא בר אבון ר׳ : בשלוו ואמר
 :דיבמות רפ״ג ירושלמי אבינא בש״ר : ד׳ ך״א פ״א דמאי 1 הייא
 ר׳ : פ״ב תרומות ומשמו לאזר בש״ר : פ״ג מעשרות לעזר בש״ר
 ר בש זעירא ור׳ : פי״ג יבמות הושעיא ר׳ בשם : בשמו ביסנא

 פ׳ דאורייתא בניית ליה וצווח ליה מקלס זעירא : חנינא בר יוסי
 א״ר : בשמו חזקיה ר' : האומר פ״ חגזי ור״ : ג׳ ע׳ המנוכא
 :פ״ג מעשרות חלפיי בשס : ב׳ כ״א בקודש חומר כפא בר חנינא

 יוחנן בש״ר הונא רב של ארונו כשבא אסי ור׳ אמי ור״ חנינא זר׳
 בשמו מנה ל • בירושלמי בקודש חומר ור״פ טמא שהיה חי פ'

 כלאים בשמו יוסי ר״ : הילא בן יונתן ר׳ : פ״א יבמות ירושלמי
 וכתובות ירושלמי המפקיד פ׳ ינאי ר׳ בשס : פ״ד שקליס ב״ ך״ז פ״א
 זבדא בר סימון ר׳ : ר׳נחוסאהיו : לא יסאגיטין בש״ר : ס״א

 חגיגה שיצא ר3 דרבה בדינא סליק הוי : בשמו פנחס ר׳ קמיה
 מי פ׳ שמואל בשס : פ״א ירושלמי יבמות בשמו רדיפה ר׳ : ב׳ ה׳

 ר׳ : פ״ז שקליס נחמן בר שמואל ר״ בשס : בירושלמי טמא שהיה
̂בן  : ירושלמי פי״ג יבמות רשב״י ובשם * בשמו יוסינא שמעון

 בריה אילא ר׳ : דמך כד זביד בן שמעון ר״ על ודרש : ר״ל בשס
 (ר״ • ב״ח ב״ש יצחק ר׳ עיי׳ דרב משחיה מרתא בר שמואל דרב

 ש״ח לךעש״ז שלח זוהר נוראות א׳ במערה ראו ובנו אילאידנציבין
 חשב פ' איכה מר״ אילס (ר׳ : טייהך3 (איליס : ס׳ ש״י ש״מ

 (אילוססה * וואלס הלל(ע״ל ובכו אילס : ״3 דע״ג להשחית
 א״ל יוחכן לל שאל הוא מתוקן א״ל מעשר אנא נר שמעון לר׳ יהב

 אליועינה :ע״ג ד״ח פ״א תרומה ירושלמי הוא נאמן אחינו איליהוסה
 טנאי בן יהודה ורבי מעגל חוני (בזמן פרה שעשה כ״ג נו

 ישמעאל קודס פרה ג״כ ועשה כ״ג המצרי וחנחאל שטח) בן ושמעון
אמרלרבב״ת אילפא ־: (ע״לאלעאי אילעאי : פ״ג (פרה ןהאכי3

 במה חניכא כר׳ נעביד אנן כוותיה עבידו יוחנן רבי תלמידי חתון
 להעחמ וקשה ( : ופירש איפא גמרא גי״ אבל נ)

̂י ג ^̂  (ע״ש) יהודה רב תלמיד היה איפא של אביו יחכה ̂ ר
דרבב״ח ואף יוחנן דר׳ הבירו ואילפא יוחנן ר' תלמיד v ̂ ת נ3ןר

 בזמן רבב״ח שיהי״ מעיני רחוק ע״ש) ( יהודה רב בזמן גס היה
 אמר אילפא גי״ הררח ועוד יהודה רב תלמיד שהיה רחבה בן איפא

 דפומבדי׳ הריפי הס ואבימי איפא אבל בא״י היו שניהס כי לרבב״ח
 ר̂א שהיה רבה בי שבועו׳ ולמדו חשס היה ־רחבה אביהס וכן

 לבקרו הלך ור״י יהודה רב בימי שהיה רבב״ח כי ונראה בפוחבדיתא
 רבי לו נת! לבבל וכשירד רבי תלמיד ■שהית השני רבב״ח הוא בחליו .

 יוחנן ר׳ תלמיד רבב״ח אבל (ע״ש) בכורות ולהתיר לדון רשות
 תלמידו ה'ה רחבה לכן בפומבדי׳ ראש היה יהודה רב גס היה־בבבל לא

 6חפ שס פרש׳׳י אשה מציאת ס״פ3 (ע״ש) רחבא בן איפא רש״י
 יוחנן ר״ שמע לסחורה והלכו ענייס והיו : יוחנן ר׳ של חבירו
 6מה לא״ כי אמר א״ ומלאך התורה עזבס על לענשס רצה מלאך
 שעתיה קיימא לדידי ש״מ אר״י שמע לא ואילפא שעתית קייס
 דספינא באסקרי נפשיה תלי ואילפא ונתעתר לר״י ומינהו וחזר
 חמתניתץ פשיטנא ולא אושעי׳ דר׳ חמתניתא אותו שישאל מי ואחר

 פ׳ כו״ לבני שקל תנו האומר סבא האי ליה ושאל וטבענא !>נפילנא
,njf• חילפיי : ד׳ דקדושיןג״ח פ״ק ובירושלמי : א״ (דכ״א תעניות 

ר #  רבה חייא מתניתא.דר׳ אפוקי דלא נהרא גיף על אותביני '
 הוא ירושלמי בלשון כי חלפיי עיי׳ ( * לנהרא זרקוכו מממניתין

 פדא דרב קמיה אמרו אילפא שמעה חייא בר יהודה א״ר - אילפא
 יוחנן ור״ * א׳ ך׳ זבחים אילפא עי3ןנן8^^^ ב׳־י• *י״ג זבחים
 שאל חלפי : משמיה ירמיה ר׳ :שס״יז בשמו אמר

̂מהו ^׳ז שיקדש לקט.בכשירתו מ  אילפא הוא יהושע שדה וכתב ־
 על אמר אילפא בעא כי^מערימין פ״ : א׳ פ״ה בתמורה דבבלי
 הס ואולי ב) י׳׳ז (ר״ה ליז^פא ואחרי אילפי : בנשידהו הלקט
 לה ואחרי אילפא קמיה מטדי^עת אתא ולא תענית גזר (ר׳ הנ״ל

 ואתאחטרא הגשס *#רד נשיבזיאא חשיבהיוח אמר אילפא ר׳
 לקידש יין להס עטי^ונתן בכפר שהיה א״ל עובדך יום רבי א״ל

 ונראה ירושלמי אסי לפ^יב בא אילפי ר״ • א׳ ך״ד תענית ולהבדלה
 בר און (אימי : סקל״ו שת״מ קרויא בר אלפי ר׳ (ר אחר שהוא
 חזית מ׳ בשמו יודן ר׳ איני (ר״ : אימי בר תחליפא ר״ : אימי

 פזי איניאבן (ר׳ : ירושלמיגיט^:״א יוחנן בש״ר • רע״א ט ל
 : איניא בן גמליאל (^ציאר״ : הוא א׳ כי פזי בן חנינא ר׳ ע״ל
 ״ א׳ מ״ו פסחיספ״ג ינאי אר׳ אינייא (ר׳ • אניא בר שמואל רב

 ״ איסטיע״ליוסטי ’ סיסי גוי ר׳חנינא עיי״ סיסי בר (ר׳-אינייא
 ספרי ג׳ פ״ט ד״ כ׳׳ז פ׳יתרו6ומכלא (שח״טסו״ג בךעקיבא איסי
 ׳ א״ג ך״ ל ט״ז ׳3 ה״^ט״ו א׳ בד״ל אכן א״ד ופ״ז א״ ג׳ נשא
 ט איסי ג״ דל״א ל#פלאיס ובירושלמי * עקביא בן א׳ כ״ח

 והשיבו • כו׳ בגדים מה פרימז<ו ע״ג לרכב אסור אומר •עקביה
̂ני הפרדה על שהרכיבו משלמה  או כו׳ המלכות חן למידין אין ומ

 ד״א ובמסכת״ פ״הדכלאיס ובתוספתא היה) בראשית ימי מו״ בריה
 איו שם ואמר משלמה והשיבו כו׳ לרכוב אסור אמר הבבלי איסי

 • שפחה לישא ד״ה ב׳ פ״קד״ב חגיגה בהו׳ (מובא מתקוע משיבין
 פסקי וע*י׳ י ע׳׳ז פי׳ וע״תרשב״אסתצ״א סי'א׳ מליליס ובילקוט
 בר שמואל אר׳ ארבב״ח סע״ב דקי״ג פ ל ובה' * מהרא״ש כלאים
 שאי; מנין הוצל איש (ובע״ייוסף) יוסי ר' משוס רב אחר מרתא

 יוסף הוא הוצל איש יוקף הוא תנא כו׳ ומנין כז׳ בכלדייס שואלים
 גמליאל בן איסי הוא יהודה גן איסי הוא אריה גור איסיבן הוא הבבלי

 רב ע״ל ( שעי עקביה בן איסי שמו ומה מהללאל p איסי הוא
 איש יוסף געי יוחנן אר׳ םע״א דנ״ב לו הוציאו ל וביומא ♦ )אסי
 יהודה בן איסי והתני ליה מספקא וחי כו׳ הבית בתוך ודביר הוצל

 הוצל איש יוסף הוא וההניא כו' הכרע להס אין מקראות ה׳ אומר
 עקיבא בן איסי שמו ומה כו״ יהזדה בן איסי הוא הבבלי יו^ הוא
 ‘כל ולאביו לו היה למה ידעכה לא ע״פ3 חדא״ג כתב ־ עלל• שחו

• עכ״ל לדרשה כלהו אתו ויתרו במשה בזה כיוצא הלל( השמות
כשבורחיס אביהס שס משנים היו השמד מפני ח ש בסי קח (וב״תה
 ד״ג המטח פ׳ ב״ק ובירושלמי ׳ עכ״ל יכירום שלא למקום ממקום

 ולמה קטנתה יוסי הוא יהודה בן יוסי הוא הבבלי יוסי הוא ע׳/* ־
 נקרא למה סוטה סוף ושס חסידיס קטן שהיה קטנתה שמו נקרא

 ויוסף יוסי (ע״ל חסידיס ושל צדקיס של תמציתן שהיה קמטתא
 דל״ה משפטים מכלתא (עיי׳ • סוטה סוף במשנה ונזכר קטנותא

 קדושים פשאתס אומר ישמעאל ר' ׳ לי תהיו הודש ואנשי א׳
 על מצוה מהדש כשהמקוס אומר יהודה בן איסי * לי אתס הרי

̂ל  משפטים (ובח״י אריה גור בן איסי * קדישה להס מוסף ישר
 איסי כי נראה חזה כו׳ קדושה כאן נאמר אומר גוריה) ג״ דצ״ה

 איסי א' דל׳א פי״א בנדרים • אריה גור בן איסי אינו יהודא בן
p מרדימוס אשכהיה ימיס ג״ יוסי דר׳ במתיבתא אתא לא יהודה

כר׳



m ואמוראים,אלןש התגאים סדד .אות
מ אמר : א3דא מדרמא לבה מר אתי לא מ״ע וא״ל יוסי נר׳

אחר יהודה ן3 איסי נה וכתוב תייא לרבי סתריס במגילה מצאתי
• קכמיס של ^3ש מונה היה יהודה בן איסי תניא : } נו׳(ע״ש

יוקסיןדמ״וא״ ובס׳ : דס״; התקבל פ׳ גיטין כו׳ וסופר תכס ר"ח
• ט״ס נ״ל וסופר חכם ור״מ יזכס יהודה בן איסי ובגיטץ ז״ל

קמעא משכה התה שוגה ר״יש שבתן מונה ב״י איסי ספי״ח ובאדר״ן
נתב : ת״ת בפני דברי מפעפס אתה מה מכני א״ל ר״ש מצאו

שמוע בן ר״א לפגי יושביס כשהיינו א״ר מבקיס א׳ דמ״ו יוהסין
מקומו (איניגי;וכר לאקת עד לו יזביב והיה לפניו הגבלי ^סי היה

כשהלכתי רבי אמר א׳ די״ח פ׳הקומז ע״לובמנקות בתוספתא והוא
יושב הבבלי יוסף מצאתי שחוע בן אלעזר ר׳ אצל מדותי למצות
יוסף לו חביב היה (פרש״י לאחד עד ביותר לו הביב והיה לפניו

והיה ל״א של;גתיס א׳ להלכה שהגיעו עד בהלכות וספרו לראב״ש
והתו׳ * א' להלכה שהגיעו עד מלמדו שר״א מה כל ליוסף יזביב
כדמתרג מאד עד פי׳ לאחת עד גדיס דר״נ סתרים במגילת נתבו

■נ

 יוסף‘של פטו צהבו כו׳ השוקע רבי א״ל לחד) בלא אחת עד נתוב
 אביבי© שד״ת ת״ק אשריכם ואחר ראב״ש של עיניו זלגו כו׳ הבבלי

 היום כל ^*?®^ימורתיר הזה המקרא עליו קרא ביותר עליכם
 W נאי1א בר יהודה לומד^^^ר' היה שיוסף ושם • שיחתי
 שר׳ מפני ומסייסשס פ״ג הוספת^^יס הנ״ל מעשה בצדו ונדנס
^. אלעאי רבי של בנו יהודה א  א״ר ״ כו* ר״א של תלמידו ו

 ׳3 ד״ק וכסיזיס : •חבתיס וססתא6בג צ״ל הנ״ל א׳ דח״ו ביוחסין
̂ך יהודה בן איסי דתניא  : נתן בר יוסי נתן(עיי׳ בר אסיסי : או
 לביתו אקלע ועולא ימזק ר׳ בפני חב^מזןרב עלה היט גר איסי
ה קמ״ז חביות (פ״ י נ י מ ׳  א״ל ׳3 דקל״; הג; ראשית תפ׳ : א

 ;היני גר אסי היוחסין כתבו ובחנם ול|^.׳'ש) לי בין חה יוחנן ר׳
י דרא דר׳ אגוה איסי ^  חגלחין מ״ק(פ׳ סוף דר׳/ אקוה לה ז
 אומר חנקס בן (איסי : פלוגתיה מנח&ר ן3 איסי : נ׳ ד״ך

 כזכרו קרח ופ׳ נשא ובספרי א׳ די/ |ועה אומד־ יהודה גן נו״איסר
̂ברב איסיבריה : יחד  אנשים ל״ג נשאה חומה בתו יהודה דדביצא

 שמאי בן (איסי ׳ יוסי ר' דקסרון(ע״ל איסי ר׳ : אביי (עיי׳
 בשלח וגח״י שמיי בן אסי ג' תד״ט t סע״א דט״ן בשלה מכלתא

 (ע״ל יוחנן בן איסי (אבא : p«״עזאי בן זה עטן ע״ד ל״ע
̂ןזנחס איסי (ר׳ י יוסי  ppr, גש״ר אגהו ר׳ הגחוס ר*3 בש׳

 פ״ה תרומות ירושלמי
 (אן : גשמו ברכיה זר׳

(אישי י המגרש ס״פ
 רבאלתמארי לפני ^ןפמירתו נתן והוא יוחסין כתג גיורא איסור

 עשר שלשה ״ אביו איסור בחקוס שם א; היה שלא נכו
 (עיי׳ ״ עכ״ל לאביו יו|ש איט שהגר מלכי י בהודאה זוזי אלכי
 מארי רב רגא בי זחי י״ב ה״ל גמרא איסור א׳ דקמ״ע ב״ב

 מר בת רחל על א3קחש^(ש3 ולמתז בקדושה שלא הורתו בריה
 ובתוך רחל בר מרי את מחט ונתעברה שנתגייר קודם שמואל

 רשב״ס) בכתובות כדאי׳ שנשבו שמואל מבטת מרי רב וטלד נתגייר כך
 לאו בירושה זוזי להט מרי רב גקכיגהו היכי רבא אמר היה רב זבי
 אני (הלכך דמי כירושה שכ״ח מתנת במתנה אי י הוא ירושה בר

 והודה וזוכה) קולס והנני בידי והס כהפקר הגר דננסי בהן זוכה
 ואקפל כן שיעשה שלמדוהו כינהו ט3 מרי רב של מעות לאלו איסור

̂̂י  בהן לזכות רנא רצה איך ה״ק א׳ די״ח קחשין ובמו׳ * כיי ר
 אמר ע״א) (ד״ע השוכר פ׳ בע״ז י בקדושה היה לידתו שהרי
 כיס מצא דאי שגת שומרין אץ דשראל חושב היה גוי כשהיה לרבא

 עביד י מד״א פחות שמטלטלו יודע היה ולא אותו לוקהין דינרץ
 מציאות (פ' הונא ברב דרבה לראויה ואתו ספרא רב עם עסקא
 אחא רב (ע״ל אמוראים בטו ובכי ובניו חכם היה * סע״ב) דל״א

 יהודה ר׳ (איסתרי * אימא יי מרי * היי ל א(סק ( ' הבא)
 אחא רב (עיי׳ רבה טה שבועות תני איפא ’ ולע איסתרי נר

 רחבה גני לפרש״י ל׳ק (שבועות אחיו אביחי בו פגע הונא) ברב
 פ״ג ושבועות כ״ב נדרים ובירושלמי אילפא) (ע״ל דפומבדתא

 (שאל (ע״ש) דפומבדיהא והסחחפי אביחי) אתיו אל; שאל חיכא
 לרב ת אזדקק אחר אבין בר איקא רב * ׳3 ך* פאה יהודה ר׳ את

 3ר דבי בקוטינא לרבה רב ליה אזדקק הגי׳ בנדרים (אבל חננאל
 זמן שה̂י ת אע ראה לא רבה כי ט״ס ונראה * ע״א דע״ז פ״י
 במגילה • רב תלמיד היה חננאל רב כי וחצינו ל׳ש) אתריו רב
אניי גר ל דל״ז פ״ד זה ענין (ובנדריס אבין בר איקא אר' א׳ ׳4

 זגיד גר קלפי ר׳ : יוחנן ר
 ירו׳ איסי בשם אשי בר תייא ־״ר

איסי בר תטכא ר׳

 איק̂< אר״ א׳ דע״ב יוחסין י׳ תפ׳ • ת אמר חננאל אר* ל/ן)
 לידי לאו וא״ל ליה תצייתו לא אביי אמר רב אמר אר״ח אבין נר

 אביז׳ דהוא נראה חננאל רב את אניי ושאל היא חננאל דר׳ היא
 ו״ כריתות • ב׳ ע״ז (חולין אמי בריהדרג איקא רב * הקדמון

 לפט עליו) רבא קמ״נרא'ואקפד ב״ב ‘ ל׳קי״נא׳ ׳ 3כןע"
 חכיכא דר׳ גריה איקא רב * תיננא עוקבאבר עיי׳ * רביוסףומא

)3 ד״צ (פג״ה אשי וך׳  כיצד ׳3 ל׳ק תפילין המוציא חיננא (בר ׳
 של בכו הוא אס וצ״ע ״ ׳3 ל״ט כירה חנניא גר * ׳3 פ״ג צולין

 איקא חנינאבר ר׳ ואס האחרון זה אשי ר׳ א״כ איקא בר קנינא ר׳
 מפשרוכיא הטנא דרב בריה איקא רב * הקדמון אשי רב א״כ נכו

 רמי א״ דק״ד תפילין המוציא פ׳3 ( * עוקבא ר' ע״ש לרגא אמר
 איקא רב * חנינא גר מזכיר ואינו * לרבא איתל^שרוטא ת

̂יכ״א׳ ,. ̂י  בזמן (ע״ש) אחא דת אבוה איקא לב ׳• ,ב
/ לאביי אמר (  3יעק בר אחא ת של אחותו נשא )א׳ ס״ה ל

 h * איקא בר׳ נא הו רב ״ איקא (רב * א׳ (דע״ל המדיר פ׳
 אמד אימי רב • ר׳שחואלבר״א * רבנתחןבר״א * חטנאבר״א

 אפו רב בזמן שהיה איתי * רב אחר איתי רב אמר • אסי לרב
 ^תו רב סל״ב ובדפ״ד י ע״א ד״פ יותסץ נ״כ ענ״ל שנים הס וא״כ
 אן> (ואט ’ מוקדשין פסולי פ׳3 דרג קחיה איתי רב ונ״א רב אמר
 אלפו כן לא יוחנן אר׳ לבכורים פ״ג בירושלמי רק ראיתי לא אחד

 (ל׳צ איחאי בר רבא * ל״מ ( איחאי בר מר (איתאי ״ איתי ר׳
 כל אומר (אליהו * לוליאט (עיי׳ טבריי בן אלוני ר' * אתיתאי
 ג׳ דרכ״א הסדר וסוף ל דרי״ח פ״ד (מ״ר שמיס כבוד המרבה
 דתן יוק ר׳ * חכם שס עיני אליהו (ר׳ * למלחמה ויצאו נתקבצו

 דג׳/ וירא רבה * בשמו אמרי הרחייהו נחמן בר שמואל ור׳ גלוי
 הוא אלא הנביא אליהו אינו אליהו דבי (תנא ״ משה ידי ע״ש ׳7

 P יהושע ר׳ * הל׳ז זרעים סדר רחב״ס בהקדמות׳ כרrהנ סנא
 בתשובה שבע באר כ״כ אליהו המעגל תוני הארבאלי כתאי פרחיה
 ר טגאי בן יהודה בימי שהיה נתב ׳3 ך״ד וש״ק * ד׳ דס״ט ובחלק
 ר״ תדב״א א׳ צ״ד שהיה חי פ׳3ו * א׳ קנ״ע יוחסין היקף בן ועיני
p3 תדב״א א׳ דקי״ב ע״פ מפ׳ * א׳ גונב תחת הישוב כל אומר 
 רחב״© מברי ואס * כו׳ חול שנתך עשה ר״ע שאחר פי על אף

 יהודה ר׳ וגשם ור״ע נתן בש״ר אומר איך כו׳ קדמון היה כיתדב״א
 פרחיה בן יהושע ר׳ ממן היה הדב״א דאס יעוד * ע״ש מימא נן

 תדב״א במ״ש * דנורא זקוקין התחיהת גדלה לב״ע הק״ס א ג׳ שהיה
 שרט ובעו״ה המשיח ימות ב״א הייה ב״א תוהו ב״א עלמא הוי ו"א

 משיה ימות ג״א התחלת קודם היה אז שהרי * שיצאו מה יצאו
 (ע״ל אליעזר • אילוה אחר לעיל נתב אליועני ־ שניס .ת״ע

 3(ר ותלמידו א׳ נ״ח (ע״ז מבא שמעיה אניקוס רבי * אלעזר
 של אביו אליקוס • נחמני בר שמואל בש״ר י משחו אחר אחא

 - נ״א שמעון ר׳ • אליקוס בן יוסי ר׳ י וצ״ע ע״ש יוחנן ר׳
 • (ע״ש נ״א יצחק ר׳ • ול׳ע אצישוב בן אבח ר׳ * (אלישוב

 . • אלישוב בן יצחק ר׳ עיי׳ גנבים היו לא גטבותדבזכותו עשו לשמת
 קוצפיז ר׳ של לשונו (ראה (אבותיפ״ד) • אבויה בן אלישע

̂ב קהלת רבה הנחתום יהודה ר׳ של (כ״א המתורגמן  ויו׳ דקי
 חזיר ליה דגרר ׳)3 דע״ז ל״נ חגיגה וירושלמי * '3 דמ״ת רות
̂,. חולין סוף * חטא נפק עפר ילהך מרגליות המפיק פה אחר  וקךן
 ברית ולסעודת הבית בזמן גדיל עושר היה אניו אבויה • ג׳) דל״ט
 הרסת וציצית גוריון בן ולנקדימון ולתלמידיו לריב״ז קרא שלו חילה
̂לעלייה שאכלו אתר • וע3ש וכלבא  והיה לדרוש ריב״ז והתחיל עלו

 ועל לתורה אלישע נגו אה ונדר ה״ס3 כנתנה הבית סביב לוהטת אש
 חגיגה וירושלמי רות ברבה ש (ע תורתו נתקיים לא פ לש היה שלא
 מד״ א׳ ואלישע אי) טי׳ו חגיגה ובתו׳ באריכות הנ״ל קהלת ומ׳

 די״ד) (פא״ל ונפגע והצץ לרקיע) (ע״ישס לפרדס שנכנסו
 י הוא אחר א״כ ואמרה אשה עס לו שהיה מעשה משוס אחר ונקרא
 מזרעו עדיין אמר • פרנסני לרבי בתו ואמרה * א׳) דט״ו (שס

 וסכקך אש (וירד מעשיו ואלתזכר תורתו זכור לרבי אמרה בעולם
 למשתבחין) עאכ״ו גהכך לחתגנין אס ואמר רבי בכה שלרבי ספסלו

 שראה מאחר חק שוגגיס בניס שובו נ״ק ששמע בתשובה חזר ולא
 לעלתא ליתי ילא לדייני מידין לא אחרי אחר נח כי • בה ומרד כבודי
 חתי דאתי לעלמא וליתי דלידייניה מוטב אר״ח דהטא משוס לאתי
 שבקבלת אעפייי 3 סע ג דך יוחסין (כתב מקברו עשן ואעלה אמות

 אין דולק שהאש זמן שכל מקברו עשן אעלה ר״מ מ״ש פי׳ Tpהח
 וכןהוה והאשנכגת) עולה העשן לכבותה מיס עליו שפכו עשן שם
 אי לאצולי מצינץ ולא ביננא הוי חד לרבו לחיקל גבורת יוחנן אר׳

גלאדן כי מקנה עשן ואכבה אמות מיני ליה מרמי מאן ביד נקטי



עז 1̂ אלף ואמוראים התנאים סדר אות

 כאה ע׳'כ) 'וטרא־(שס1י לןכ}ין ר׳׳י כשמת הוי וק • לעה׳׳ב יא'5י
 היה אנל לתלמידיו החטיא לא לעולס האיש שזה והעיקר שס יוחסין
 לזכוהס רוצה והיה רעה לתרגות שיצא אחד אהילו תורה חלמדס

 דחניגה 3כ" כירושלמי ראה לא ל3(א ־ שנת תחוס ע״כ שאמרלר״מ
 החטיא כמה ותראה ־ תלמידים■ שהרנת הני״ל הגיגה ובתו' ׳3 דע״ז

 להראות א״נ ר״מ את לצעד שלא הצדרש על3 שם 3וכת ע״ש יס3ר
 גס ותלמידיו הורתו ור3ע3 3ער\ לחיי ■וזכה עכ״ל) אמר חכמתו
 ח3מש והיה החורנן וראה ‘ ות3א נמסכתת הכניסו הקדוש רנינו

 נרהיה נר תנא 3יעק ר׳ * אחריו שהיה ימים והאריך ר״ע את
 לי33ה כפר איש יהודה נר׳ יוסי ר׳ אמי דנריו על ( • )ע״ש (

 ל אחר והודיעהו נגיכזה צדוק ר׳ של אכיו וכשמת פ״ד) (אנות
̂& מ׳*ק שעמו מקנים אנויה כן אלישע את ושאל שניס ̂,א,  ר״א ד״ך

 (ע^) אלישע בן יהושע ’לר ששאלו אלא נשתנה הגי׳ צדוק בר׳
 אלוצוא!̂■ הוא נקרא לגחזי שדחה גדם שאלישע ולפי נו נתגלגל גחזי

 אניו (אלישע • כ״ג ישמעאל ר׳ של אכיו אלישע ( : רי׳׳ז מגיע״א
 * יוסי ר״ של אניו (אלישע ‘ ע׳׳ש ר״ע של חנירו ישמעאל ר׳ של

 שגזרו פן נק׳ כנפיים נעל אלישע • יהושע ר' של אביו (אלישע
 כנפי וחי׳ל נידך זה מה וא׳׳ל א׳ ממונה כו ופגע תדלין יניחו שלא
 דמילה ופר״א א׳) (מ״ט טומנין נמה פ׳ נס ע״י כן ונעשו ייגה

 ונכנסו נלוד מה (אלכסא • התנאים נזמן שהיה ונראה דק״ל (
 יום דהיינו היה עצרת של שי״ט טרפון ר׳ הניח ולא לספדו ישראל כל

 נשם אחא נר 3יעק ור׳ אלכסא (ר׳ ; סע״א די״ח א״ד פ׳ כו?1י
 הונא 3ר אלכסנדרא (ר' * סע״ג דכ״ט אעפ״י כ׳ ירושלמי חזקיה

̂ש סוף ירושלמי ־ נשמו אחר אחא ■בר  נתר ( אלכסנדרי ר׳ * מ
 אדא 3דר אנוה אהנה של רנו היה א׳ די״ז נרפות פו׳ אמר דמצלי

(  יוחסין כתג ) פפוס עיי״ ( נהלוס לראותו ניקש אחא 3ר (
̂פ אף מנ״ל ידעת* לא ( אניי נזחן שהיה  • שם אחר דע״ז המדיר דנ
 שהיה ראיי׳ חזה אין א׳ אות אפילו קייס דלא מחאן לאפוקי אניי

 רנו היה ורינ״ל אלפסנדרי נש״ר אמר רינ״ל כי הוא רחוק גס 'בדורו
 נראנאנדריסח״אא׳כחהדרשות^^* חייא (אר״ וצ״ע) יוחנן שלר׳
 ארינ׳׳ל • הנ״ל המדיר פ׳ פפא נר חנינא ר״ נקנורת להתעסק ורצה

̂׳ט הרואה ס'  ר אמר * נ׳ ג נ הוציאו פ׳ וניומא דנריס ׳3 א׳ נ
 אר׳ 3הע״ ונדצ״ט דנריס נ״ נ׳ דצ״ח נחלק רמי ריג״ל אלכסנדרי

 אמר יוחנן ר׳ כו׳ אמר 3ר פו׳ לשמה נתורה העוכק כל אנכסנדראי
 ■' אלכננדרי ר׳ נשם רינ״ל ר״ה סוף ונירושנחי כו׳ אמר לוי לן׳

 3ר כי (צ״ע שס יומא מרדכי 3ר א״ל ♦ תצא כי ס״פ ונתנחומא
 שמואל ר׳ • רינ״ל אחר רנ זמן שהיה אשי 3ר תלמיד היה מרלכי

 אלכסנדרי 3ר כי והכרח • נהר פ׳ תנחומא משמו אחר נחמני בר
 רני כשחה נולד אדא 3ר כי הוא אחר אדם דרג אנוה אהגה של רנו
 ונחדת קנאי נר ד״ חצורעדקפ״ה (ונח״ר חגרי נר אלפסנדריי ך'

 פ מ׳ פו׳ אחרי קרונה אלכסנדרי ור״ חדרין) בר ההוא ענין ד׳ ל״ט
 שאלו זעירא ר׳ דצדוקי אלכסנדרי (ר׳ ־ פיוטים שאומר ש״צ שהיה
 שאירע אלם (נן * ננו יהושע ר׳ (אלם * רע״ג 3ך״ פ׳יג דמאי
 פר׳ הודיות ירושלמי תחתיו ושימש אלם נן ונכנס ני״כ לכ״ג ירי

 ננו) נחוניא ור״ ( אלנתן נ״ר עיי׳ (אלנתן • ל דמ״ז אתיון
 אלעאי(הזקן) ר׳ • ׳7 דנ״ג איכה לרייהאחד׳ פתוחות היו דלתותיו

 ח׳י׳ודו׳ג כסין (גפ׳ אליעזר ר׳ תלמיד יהיאתנא יהודה ר׳ של יו3<
 שם וכ׳׳ה אלייעזר (צ״ל “אלע; מר׳ שמעתי אלעאי אר׳ נמשכה א׳

 מצאתי ולא מפיו שמען חס תלמידיו כל על וחזרתי דך׳׳וא׳) בפסקא
 ר״א אצל שנאתי עד ל״ט7 כ״ש פ׳3ו רע״כ ך״ו התו׳ וכתנו הנר צי
 אלעאי רני ר׳׳ע תלמיד היה דראב״י אף לדנריי׳ והודה 3יעק בן

 רנו ר״א פני להקניל שהלך נ׳ ך״ז ( דסוכה 3נפ״ )ימים האריך
 רא״א שהיה הרגל חשונתי אינך אלעאי ר׳יא וא״ל : נלוד ברגל

 י׳טעך אל • נרגל חנהיהס יוצאין שאין העצלנים את אני משנה
 דאר״א שמוע נן ר״׳א וא״ל שמוע כן לר״א נרגל להקניל שהלך לכך

 ר״א כי ז״א • הורקנוס ן3 הגדול ר׳׳א הוא זה העצלרס אני משנת
 שהיה הכיא והסדרן גמרא סתם אך * אלעאי ר׳ של היהרנו ןל7הי־

 וכן * העצלנים אני משנח לומר רגיל היה הגדול שר״א י־״ל יא׳׳א
היה הוא דאנות נפ״ק וכ״ה לומר רגיל ר״ל אוחד היה שאמר בכ״מ

 כאלו רגל
המנחה ץ

r• ־*״׳ ־k אליעזר) ; ך <ןי
 אלעאי ר; ע״א) ד״מ י״זקדושין מ״ק כפא׳׳דדי״רא׳ f (ונקרא

• מכירין שאין למקום ילך מתגנר שיצה״ר רא;ת אס אמר הזק!
 טול וא״לאלעאי ר״גגלוסקא ומצא (דינכה) ג ר

*■ (דל״קג״ פ״נ ור׳יהושעפסטס למיר״א ״ ;עש.) כו

 תוספתא נ״ע ר״א לפני הדנריס והרצה ור״א יהושע ר״ את שאל
לר׳ חנר היה אלעאי ר׳ רע׳״א 3דח״ יוחסין כתג • פ״א חלה

 לפני אחד נא דגיטין נס״ק חנר) כמו כתג (ונדנ״אע״ג ישמעאל
 רני של אניו שהוא אלעאי ר׳ איך לי וק׳ אלעאי ור׳ ישמעאל ר׳

 רני שעשה ממתניתין קושיא הניא רני של רנו יהודה ור׳ יהודה
 תלמיד דר״ח ועוד ־ ישמעאל לר׳ לו אחרון שהוא מאיר ר׳ ממאמר

 אילעאי מר׳ גדול ישמעאל ר״ כי משס נראה ועוד היה ישמעאל ר׳
 נתוספתא מצאתי ואח״ז ־ נני קראו ישמעאל ור׳ רני לו שקרא
• עפ״ל נעיני וישר לר״מ יאלעאי ר׳ הזכיר ולא המעשה זה דגיטין

 גט ישמעאל ר׳ לפני שהניא סיסי מכפר נא׳ מעשה התוספתא ז״ל (
 לעדיס נזקק ולא ונפ״נ נפ"כ שתאמר צריך אתה אף לו אחר אשת

 קרונה א״י של תחומה סיסי כפר ר׳ אלעיי ר׳ לפניו אמר שיצא לאחר
 • עכ״ל יצא נהתר מעשה ויצא הואיל א׳׳ל מעכו יתר לציפורה

̂וכדי  מעשה 3רע" ד״ו דגיטין דפ״ק הגמרא לשון לך אכיא הענין שתנין .
 נכתוב בפני לומר אני צריך א״ל ישמעאל ר׳ לפני גט שהניא א' ,באדס

 נפ׳׳נ לומר צריך א״ל סיסאי מכפר א״ל את מהיכן נני א״ל פ״נ3ו
 רני א׳׳ל אלעא' ר׳ לפניו נכנס שיצא לאחר לעדים תזקק שלא ובע״נ
 בגמרא ופריך כו׳ נני שתוק א̂׳ פו׳ רמ״א ותנן פו׳ סיחנאי ככר יהלא

 ומאי דצריך משוס ולא ( לעדים תזקק שלא אומר ישמעאל ר' הא
 לסיוחא אלעאי דר׳ ( * קחיה סיימו ^.לא5!5̂ )אלעאי לר׳ קשיא

 איך לי וק׳ נמ׳׳ש דנריו הננתי ה^^א * )ישמעאל דר׳ דמלתא
 אחרון שהוא ר״ח ממאמר רני שה3ממתניתןש? קושי״ הניא אלעאי ר׳
 נעי מה רני * דרני רנו הי׳ אלעאי נ״ר יהודה ור׳ ישמעאל לר׳ לי

 ידועים היו לא המשניות רני שסידני קודם וכי שחיה דכר ומאן הכא
 דהוא ישמעאל לר׳ ר״ח א״ש מן ה״ק מה קושייתו ואס • ר״מ מ״ש

 ־ ישמעאל ר׳ תלמיד דר״מ ועוד כתב למה ישמעאל ר׳ של תלמידו
 נפ״ק ישמעאל רני של חניה היה אלעאי דר׳ להוכיח דרצה ועיד

 נא זה מדאדס ר״ל אצעאי ור׳ ישמעאל ר׳ לפני א׳ אדס בא דגיטין
 דהא • הם ותניריס ששוין ש׳'מ לפניהם דנריו את ושאל שניהם לפני

 נכנס ההוא אדם שיצא ואחר ובפ״נ נפ״כ צ״ל אס 1ישמע! לר׳ kvi אדרנה
 בני א״ל ור׳׳י רכי ישמעאל אתר׳ קרא אלעאי ור׳ ׳ כנ״ל אלעאי ר׳ לפניו

 מקשה איך שה״ק ומה • עצמו הוא, פח״ש אלעאי ר׳ של רבו דר׳׳י דנראה
 יש הש׳׳ס דרך דנן נכללים מ״ש מחנו נעלם ר״ירנו על תלמידו חר״מ

 רנו חפי שמע התלמיד מ״ש מסתמא כי רבו על מתלמידו שמקשה
 תזקק שלא אלא דא״צ ר״מ כמ״ש ס״ל ר״י דגס שפיר משני ולפן

 ר׳ הזכיר שלח בעיט^התוספת׳ ישר ולמה קחדה סיימו ולא לעדים
 בראשית אלעאי כר׳ י3תלי%ס כהני עלמא נהוג : לר״מ אלעאי

 ד״ו שס ובירושלמי * א׳ ך׳׳ב פ״ג נרכות וכרינ׳׳נ ור׳'יאשיה הגז
 יוסף של נסיון כ׳ דע״ה המלך בעמק כתב : נ״ קל״ו חולין : ג׳

: אלעאי כר יהודה ר״ גלגול היה וזה אלעאי כר׳ שנא נפוטיפרע
 לרבי רננן (אמרו אלעאי ר׳ : היא מ3 אלעאיאולי נר יוחנן ר׳

 ולא מתחנה צפון(היה אלעאי ר' היכן )הראנו פי׳ (הצפננז אנהו
 ועכשיו ננערה הלילה שמת ( ננערה אייל )התלחידיס ידעו
 וזו ראשונה אשתו מתה ( אחרונית )כהן כת ( אהרנית )הוא ישן

 סדר אהרנית חסכתא לה ואמרי )חן כעלת ( : עירנית )אחרוטת
 : כזו והתחיל אחרת סייס * אחרונית * אהרן עכודת קדשים
 צפון אכהו ר׳ היכן אלעאי לר׳ אחרי ) וחמורה עמוקה * עיררת

 ור״ אכהו יתיכ׳ר׳ : דנ״ג מעכרין כיצד פ׳ פו׳ נמכתיר נתייעק א״ל
 א״ר פו׳ אכא ר׳ א״ל אלעאי ורכי נפחא יצחק ור׳ פפי כר חנינא
 אלעזר ור׳ אליקוס כן שמעון ר׳ לגכי זיל פו׳ ת אמר הט אלעאי

 ור׳אנהו ירמיה ור׳ אילא ר׳ חכיא היוחסין : ׳3 קי״ז ״ק3 פדת בן
 ר״ש הוא אולי ונהג שמעון ור׳ : ור״א פפי בר ור״ה נפחא ור״י

 אלו הוא ולדעתי ־• מקומן הראה ולא : אכא נר ר״ש או לקיש כן
 ירמיה ר' וכן הוא וט״ס אלעאי ור׳ אליקוס כן ש ר הוא ור״ש הנ״ל
 ניוד אילעאי ור׳ : אלעאי ר' כתג היוחסין ט דע : הוא ט״ס

 היה מי כתבתי ע״נ היו אלעאי רגי ׳3 כהנו ׳3 3ח״ וכתו׳נכורות
: אחא נר ריאנא ועיי׳ * ליל ל - תלמידם רנסו או ביחיהס

 א״ר אנין ר׳ אמר : א׳ כ״ה מנחות לאניי מתקיף : ע״ל אנהן ור׳
: כמהדנריס נ׳ ס׳״ה ינמות שמעון דר׳ אלעזר ר׳ משוס : אלעאי

 ר׳ תני : ׳3 ח״א כ״ב תרומות וכירושלחי ע״ל פדח בן אלעזר ור׳
• ליעזר מש״ר לייע ך׳ דמאי ליעזר<גריש ר׳ משוס לעאייאומר

 אחר אעא כר הייא ר׳ : א׳ פ״ה מנחות זירא (ר׳ ז כרונא רג
א׳ קי״ז והעלייה הנית פ״ יוסי כר חייא ר׳ משוס אלעאי ור׳ כו״
 אמר כ׳ וכדכ״ה ׳3 כ״ד חולין חנינא א״ר : ע״ל כר.פלי הנינא ור׳

 יוחסין כתכ : ל כ״ח מערנין ככל פ׳3ו כציפורי תנינא ר״ הורה
 רני איתניה כ' ס״־ה מרונה ונפ׳ : רמ היה חרנא ר׳ כי נראה

4 רנינא מ 0
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 א״ל דעתא מהאי ליצלן רחמנא א״ל כו׳ א״ל כו' אילעאי לר׳ יזטנא
 ר׳ א״ל אילעא ר׳ מיתג קע״א דכ״ד פר״ע וגשבת כו׳ רמ״כ א3אדר

 ׳3 מ״ה ות3כתו3 וכן כו' רמ״כ א3אדר א״ל כו׳ רמ"כ א״ל כו׳ יזנינא
 י3ר היה ואלו רמ״כ א3אדר א״ל נו׳ רמ"נ א״ל כו׳ חנניה ר׳ 'א״ל

 ו3לר התלמיד יאמר איך ועוד לתלמידו יה3אית איך ו3ר קנינא
 ש״ר3 : רמספרתא3 יהודה ר׳ משוס : רי;נאי3ניצלןכו׳? רחמנא
 חלק ע״א ד״נ פא״ע א״ ד״ה שנת יוחנן א״ר : ספרא ר3 יהודה

 : זמרי ן3 יוסי ש״ר3 : יונתן ור׳ : אליקוס ן3 יוחנן ר' עיי׳
׳פ׳ רנינו משוס אחא ר3 3יעק א״ר מ״א נכורו׳ ישמעאל בש״ר ; 

 ר3 אחא א״ר אלעאי א״ר א׳ 3ך״ שמתו מי פ׳3ו : א׳ מ״ט שאכלו
 3לר שאל לעולא אמר ־ ע״ל יצהקכפחא ור׳ : רנינו משוס 3יעק

׳עירונין א׳ 3קמ״ נוטל ל שנת 3ר אמר : (ע׳׳ש אחי נרונא ; 
 ׳3 מ״ט נתונו׳ אר״ל : ע״ל אליקיס ן3 שמעון ר׳ : א׳ י״ד יא׳

 ̂ י3ור אילעאי ר׳ יא3מ היוחסין : נ׳ כ״ח ״מ3 פ׳ א׳ קי״ד זנחיס
 נקדושי^■ מ״ש הוא ואולי (ל"מ דא3ז ר3 3יעק ור׳ אנא ר3 שמעון

 ■ ^ שמעון דר׳ קמיה קמו זנדי נר 3יעק ור׳ : אלעא ר׳ ׳3 ל״;
 ל׳,מ ( : שמעון נר׳ יהודה מש״ר שמעון נר׳ אלעאי ר׳ : אנא

 ס׳ אשה נמה (פ׳ אלעזר ן3 אלעאי ר׳ : נר״ש אלעאי ר׳
 (ר׳אלעאי : שמואל נזמן שהיה נראה אמורא והוא אלישע נן נ״א
 נרכיה שס ה;"י1מ״^גן.^( סוטה סוף : נ׳ י׳ נרכיה(תענית ני׳

 א״ר • ׳3 דצ״ד הלק נרגיה נר׳ אלעזר ר׳ נ״א דנריס) כמה ואמר
 פ״אדקס״ו ויקרא מ״ר אלע^^מנחס ר׳ : נ׳ דק״ד חלק יוחנן

 יוחנן • נ״א אנא ר׳ * ט״ס^^תלעאי אלעזראוליא׳ ר׳ ע״ל ׳3
 הסרועת על (אלעזר : נ״א מ׳יזוסף • ל׳א יוסי ר׳ :אלעאי ן3

 י״א ;דולה נכהונה שימש חרסוס ן3 אליעזר ר׳ : דשקליס רפ״ה
 אלף אניו לו שהניח העשירים חחיינ והוא א׳) ד״ט יומא ( שניס

 יוסנטל (ונכל ד׳) דע״א איכה רנה |זעיי' ספינות ואלף עיירות■
 ללמוד למדינה וממדנה לעיר מעיר כתפ|[ה'לך על קמח של גאד

 שיניחו מהס וניקש אנגריא ו3 ועשו מצאוהרענדיו א׳ פעס הורה
 אותך) מניחין שאין חרסוס ן3 ר״א חיי לו אמרו תורה ללמוד לילך

 וכל היוס כל נתורה ועוסק 3יוש אלא אותם לראות הלך לא ומימיו
 משתי נתונות אמו לו ועשתה ״)3 (דל״ה הממונה א״ל פ׳ הלילה
 כערוס שנראה מפני ללונשה הכהניהי אחיו הניחוה ולא מנה רנוא
 למלכות אור זריחות סוד עשירות סוד השם של ו׳ סוד (הוא )(שס
 נסודגנאי ללננה ציר המשפיע השמש הוא חרס חרסוס נק׳נן לכן

 המשהיעלה׳ שס של ו׳ הוא שדי ג״י חרסוס' לענייס המחלק צדקה
ל ה ע״ל משה ויקהל ( ^י ל|  איכה (ונרנה : אנטיגנוס נדור ה

®מ^יעקנ את המל ולא ה׳ נלע פ׳3  ור״גור׳ ישמעאל ר׳ כ;ון ^
 נן ור״ח הנחתום יהודה ורני הוצפית ור׳ ננא ן3 יהודה ורני 3ישנ

 נן חנניה נן אלעזר ר׳ ^ חרסנה עזאי'ור״א ונן ור״ע תרדיון
 רני : (ע׳׳ש תענית ח;יל®. כתנו וסייעתו הוא ן;רון3 חזקיה
ה נמעשה דורש ערך(והיה p אלעזר  רנווירדה רינ״ז לפני מר̂כ

 שמחים חופה כנני לקניהס מקפצים ומ״ש • והקיפס השמיס מן אש
̂ד האש מתוך א׳ מלאך נענה חתן לפני  מעשהמרכנה הוא כן כדנר

 ריב׳ץ עמד היער מ^גצי ירננו אז שירה ואמרו האילנות כל ופתחו
 יצא ערך ן3 אניכו׳שר״א אנרהס אשריך ואחר ראשו על ונשקו

i ר״פ ירושלמי : מחלציך 'b קרא פי״ד אדר״ן •* ׳3 די̂׳ ונננלי 
 ועיי׳ ’ מפולפל יוהסין 3כת החהגנר ומעין שותף נחל אותורינ״ז

 דהיה ע״מ עיי׳ תלמידיו ה׳ מן אותו משנח רינ״ז היה דאנות 3פ״
 נתוספתא כדאי׳ לחניריו הודם וחת ה;דול ר״א ע״ל הריס עוקר

 נן אלעזר ר׳ נימי היה אלו חנל לר״ע יהושע ר׳ א״ל מדריס פ״ו
 רני שהוא די״א סע״א דל״ד יוחסין 3כת : זו תשונה השנת ערך

 פ׳3 ׳3 לק״א קהלת נרנה : נרשנ״י) ר״א (וע״ל הקליר אליעזר
 היו קייס שהיה זמן כל לרינ׳׳ז היו תלמידם ה׳ יהולל העושק ני

 לאחאוס אשתו אצל ערך ן3 ר״א והלך ליננה הלכו כשמת לפניו יושנין
 וניקש נאו ולא אצלו שיכואו להם המתין ונוהיפה יפיס מיס מתוס
 צריכיו הן לה אחר לחי צריך מי אחרה אשתו הניחתו ולא אצלם לילך

 דרכו מי העכנריס מאכל) דנר נו שיש פלי חמת(פי׳ לו אחרה לי
 ידע ולא כו׳ תלמודו ששכח עד לו וישב לה שמע כו׳ חי אצל לילך
 ערך ן3 ר״א ׳3 דקח׳׳ז חניות פ׳ ונשנת : ש ע׳ ליפתן נקרא לחה

 מימיו ודומסות משונת שזיינה לפו;ריהא אקלע ״ז)3רי (עיי׳
 כי תלמודיה אעקיר נתרייהי אמשיך ומרפאים מתמחיס מלוחין

 רנון עא3 לנס היה החרש אחר לכס הזה החודש לחקרי קם הדר
 הוי אומר <הוראי ר׳ דתק והיינו • תלמודה והדר עליה רחת*
 ■ רני לא כו׳י־תנא אחריך תנא שהיא תאמר ואל הורה למקום ;ולה

ולמה שמו ערך בו ר״א לה ואחרי ־ נחמיה ר' אלא שמו נהוראי

 יי׳3ר ועיי' ( על׳ל נהל<ה חכמים עיני שמנטר נהוראי רני נקרא
 ׳ ע׳ וני״ר ע;״ד דפ״ט נא ופ׳ ע״א ד״נ תולדות פ׳ (ני״ר : להוראי
 • 3רי״ נקרא א׳ קליפה יש לגעי צפוני נס׳ דאי׳ פ״; סי) אותיות
 והשס * חולה מן תורה שמנטל ופעולתו חיילות תר״ה ועמה
 והנה עכ״ל זה כל מנטל דוד נן משיח של מצחו על 3הכתו כד״ת
 אנל הנ״ל מקומות ;׳3 ני״ר נ״ה ואתפח הלש (כד נןערך ר״א

 ״ י׳ הזה של ז׳ ומן • ל החודש של ד׳ חן עשה כלל) אינו ;מרא3
 ל רי״נ;רם שמזיק רמז רי״נ אותיות הרי ׳3 עשה לכס של כ׳ ומן
 : תר״ה שהם שלו חיילות על לרמוז תר״ה לנס;י׳ היה החרש : זה

 לכס הזה החודש לקרות הניחו שלא כד״ת ;י׳ לכס הזה החודש
 : נזקו ומרכא זה מזיק על מת;נר השס שזה לפי כד״ת שעולה
 של מצחו על סתס <לא דוד ן3 משיח של מצחו על 3שכתו ואחר

 שמשוו מ׳ המקונל נשם • עליל כד״יג דוד;י׳ ף 3 שיאffחשי^ר
 (נדמשקיש : דנרעסר׳זיראוה״תמאד(ע׳׳ש פלא• ו?(;יךוהוא

 נהרנ מומר וע״י רינ״ז תלמיד ערך ן3 ר״א שנכאו נידה קנלה כ נה
 .לדרוס עלמא נכפר ;א״י3כת : הלט ה״ב ע״ש המני״ט נימי
 רני קנר חצנה לו וסמך * באבן הורקכוס ן3 אליעזר ר׳ קבור

 וסמך עזריה שהוא וי״א הכהן יוסי ר׳ שהוא י״א נ^נתנחל שמעון
 נוטוס ריהכייס פירות ואילנות חצנה ועליו ערך ן3 א ר קנר לו

 ולצפון בוטוס ואילן מצנה ועליו עזריה ן3 קנרר״א ואילן;קונהוען
 מערות ונתוכה מערה;דולה לו וסמוך קתיחא יהודה ר קנר הכפר
 הונא 3ור חננאל 3ור החנונא 3ור הונא נרב רנה ונקנריס הרנה

 : היה) הונא 3ר ל אולי צינה נעין שכקנר 3כה אחר (ונמיזוס
 וחוני עזריה ן3 ור״א ערך נן ר״א כתג ונמ״ג • ננלייס מערת ונקראת

 נקדש קנוריס אנימעם ונרקנן ה;לילי יוסי ור׳ ;ורשג מעע
 אליעזר ר׳ סתס הוא א׳ לא ה;דול(תענית אניעזר ר׳ : נכתצי
 ח״, • יז״ד ס״ה * ח״ד ופ״ד א״נ מ׳ פ״א נרכות נמשנה ־ ה/ג
 . f׳V ״ ד׳ מ״נ פ״ה : מ״ט כ״ד * מ״ו פ״; פאה * ח״ה

 רי< מ̂׳ פ״ב כלאיס : ח״; פ״ו : ח״ט פ״ה : ח״; כ״ז דמאי
 : ל פ״ה : ז׳ פ״נ שנועות : ;״פ״ט : נ׳ פ״ו : ח׳ פ״ה : ד׳
N ט׳ ה׳ ז' ה׳ פ״ד ־• א' 3פ״ תרומות : ט׳ ה׳ פ׳׳ט : ט״י פ״ח

. ו״א ו׳ ט׳ ח׳ ;״ ׳3 א׳ פ״ח : ו׳ פ״ו דה״ו נ״ פ״ה : י״א
׳פ״ד : פ״נד׳ מעשרות : נ׳ פי״א » ;׳ פ״א חלה : ו׳ ה' ;
 ׳ ys י״א א׳ 3פ״ : ז׳ פ״א ערלה : ז׳ פ״ד : ח׳ ד׳ א׳ פ״נ

׳3פ״ : ט׳ פ״א שנת : ו׳ 3פ״ נכוריס  ל ר ל׳י : ד׳ פ״ו ״: ;
 הד״ר : א׳ ך׳ פ׳ ד׳ א׳ י״ט פ׳ : ז׳ פי״ז : א׳ פי״; : ד׳ נ ט
. י״א ה׳ פ״ד : ;״ו פ״; : ה״ו 3פ״ : ׳3 פ״א עירונין : א׳
't א״; נ״; : ד׳ פ״א פסחיס : י׳ י׳ ל : ׳3 פ״ט : פ״ז
ר״, ז מ״ד 3פ״ שקליס : ד׳ ׳3 פ״ט : ה׳ נ׳ א׳ פ״ו : ט׳ פ״ה
׳פ״ז : ז׳ ה׳ פ״ה יומא : ז׳ פ״ח : ט׳ ז׳ פ״ד ; א׳ ־ ;
 : א׳ פ׳׳א ר״ה : ז׳ ו׳ ה׳ פ״ד : ו׳ 3פ״ : י״א פ״א סוכה : א׳

 : ו׳ פ״; מ״ק : ט׳ פ״; מ;ילה : ט׳ פ״; : א׳ פ״א תענית
f ח;י;ה o ינחות : ח׳ ;  פ״י • ד״ו פ״ח : פ״ו;״ד : א׳ ל

 פ׳*א נתונות ; ז׳ ׳3 פט״ז : י״א ז׳ ו׳ נ׳ פי״; : נ״; 3פי״ : א׳
לד כדרים : ד׳ פ״ט : ו׳ פ״ה ז ו״ פ״; ז ח׳ פ״נ • וזת״ט

; נזיר : ז׳ ו׳ ה׳ לי : נ׳ א׳ ט. פ : ; ׳ל V פ״ו : ה׳ ד׳ ;
״ו9 : ג' ה״ד : ד' j"5 : א׳ ה״א סומה : ד' א' : י״א
 . ׳3 ל׳ג : א׳ כ״א גיטיו : ״'י ג״ד נ׳ ע"״ : ל ל׳י! : א׳

'ל׳ד  ד׳ ׳א5 קדושיו : א״ד ל׳ע : ל ל׳ק = י-״ד ל׳י : )
; : ט׳ ׳לד : י״; ל א נ״ק : י״; ; ד״ג : ט׳ פ< : ד׳ ל

פ״א סנהדרין ̂ ז׳ ה״ט = ה' ד׳ פ״ד : ח׳ פ״; 3״3 : ח׳ פ״ו
ד׳ : ד׳ ׳ : לו ; י  : שנועותפ״גה׳ : מכותל;ה״ : ל

׳פ״ה  י ה׳ א׳ פ״ז : נ״; פ״ו •* ד״ה פ״ה : ז׳ 3פ״ עדיות : ;
ב : ׳3 פ״א הוריות : ט׳ ה׳ כ״א ע״ז :ו׳ פ״ת : ז׳ ״ ז' ל

י״א ט״י ת׳ ז״ לה פ״ח : ד׳ פ״ז •־ ;״פ״; : א״ר פ״א זנחיס
׳פי״א : 3י״ ו : ; ל ג ׳ : מנחותל׳;א״ד : ט׳ ; ז  ; ל

נ חולין ן ל׳א ננורות : נ׳ 3פי״ : ז׳ ו׳ ל  ליז : ז' פ״ד : ל
ק : ן׳ פ״ז : א״; לו : ;׳ ט ; ̂ ל ל׳כ עירוכין : א׳ ל
: א״ת פ״ט : ד' ס״ת : ל פ״ז : צ״; לו : ד׳ פ״ד : נ׳

ן • ך׳ ל y,׳׳ : ל 3ל תמורה ; כריתות : ה׳ ל ׳ל ; : 
 כליס ג ׳3 א פ מעילה : ׳j ל ק״ן : ל פ״ה 5 ״;3 פ״ד
ק . ׳3 פ״; : ז״ פ״נ  א' פי״; : ק׳ ה׳ פי״א ; ל לי : ל ל

 פך״ז ז ו׳ ד׳ נ׳ פך^ : ט׳ פי״ט : א׳ פי״ז •* נ׳ פט״ו : ז׳
ע : ל פ״ו : נ״ד ל׳ב אהלות ; ל פכ״ח : 3י״ ה׳ י״ד ל

׳3פי״ : ז׳ לי״א • ט״י : ל נ׳ פי״ז : ה׳ ד׳ פי״ד : ח׳ ;
/ : ז׳ פ״ו נגעים ע ; ל ל ל • נ״ו פי"; : ז׳ פי״א : ;׳ ל

פי̂׳



m סדר אות # א תנ עה m 5אל( ואמוראים ה
ל : א׳ פרהפ״א : ט״י־ט׳ א׳ ״ג א/ •: ה׳ נ ד  ה״ה: : ל׳

̂״א : פ״יא׳ : פ״עאגד״ז : י׳ פ״ז : ל  ה״א; נידה : V ל פ
/ פ״ן : ט׳ פ׳׳ה : ד״ו פ׳ל : ל ל פ׳ב, זכיס : ל פ״י : י
̂א פ״ו ל י׳ ה' ז' ׳7 פ״נ מקוואות : ל׳ז פ״ה : ׳3 פ׳ת :■ י

 טהרותפ״בל. : ז׳ פ״וו׳ : ה׳ פ׳׳ד מכשירין : פ״טל : א׳
פ״כ־ : ב׳ פ״א עוקצין : ל פ״ט 1 }' פ״ח : ו׳ ל ד׳ פ״ו : ז'
ובתו' ( ) ע״ש ( שתוע בן הוא ר״א סתס כתב ורש״י ; י׳ פ״ג ל

 ר'אליעזר גרתי' והנא אלעזר ר״ גרתי׳ לעיל כתבו א׳ די״ת כריתות
 וב׳׳ב הע״א ע״ק מרובה פ׳ תו׳ וכ״כ יהושע ר׳7 פלוגתיה בר דהוא

 פי״א הזבח ולרכת ב׳ קי"ו7 מ״א כלל חכמה תחלת ובל קנ"ו7
 וקשה • 7ביו שניהס7 משמע היו אליעזר ר' שני א' צ״ג7 דזבחיס

ק שהתו׳ כן לומר ^iל׳Jרי7wדסנר ולק ב׳ לו7 -ז ב7 ל ^  א' וJי
ג תמורה אלעזר'ותי״ט ל וא' אליעזר ר׳ 7יו3  דנאמג^ מ״ג ל

 הורקמק' בן ור'אליעזר שמוע בן אלעזר ל אליעזר ור׳ אלעזר
 היה הורקנוס ואביו : ל 7ך״ השני חיט ע״ת יבמות7 פי״ג ולכ

̂א (עיי' : ול7ג עשיר  כשהיה 7ללמו התחע האיך שעשה מה ניזר
 בן בר״א מעשה מ״ב ר״פ ובלר ״ ולב לא עלב שכיס כ״ת בן

 פרתו ונפלה בהר חורש’ ן(;ץא במישור חירשים אחיו שהיו הורקנות
 והיה זכאי בן יוחנן ר׳ אצל ברח פרתי נשברה לטובתי אחר ונשברה

י אדחה קוזזית אוכל  לריב״ז ואחרו הלכו רע ריח פיו שנעשה ע
 התורה על פיך ריח שהבאיש כשם לו אמר קשה ל׳א של היו ריח

 לנדותו אביו עלה יחים לאחר מתעו׳׳ק הולך תלמודך ריח הךיהיה
 לעת הניתך הרי לאביו ואמרו עליו קטרוגו אחיו פרש״י (מנכסיו
 ועלה ־ בשוה שוה עמנו בננתיך יטול מותך ולאחר זקנותך

 וגדולה ודורש יושב ומצאו )בהסכמתו לנדותו ריב״ז לפני לירושלים
 ובן • גורין בן ונקדיחן ־ הכסת ציצית בן לפניו יושבים המדינה

 לכאן עליתי לא בני אביו א״ל כן׳ ודורש יושב ומצאו • שבו̂י כלבא
 אמר בחתנה נתונים לך נכסי כל הרי עכשיו * לנדותךמנכסיי אלא
 בן ו פ ן ובאדר : כאחיי בס שוה אלא ואיני חרס עלי הס הרי
 תורה ואלמוד אלך אחר א׳ פעס • הורה למד ולא היה שנה 3ך"

 מלא שתחרש עד טועם אתה אי הורקנוס אביו א״ל • רינ״ז לפני
 היה שבת ערב יום אותו אמרו מענה מלא וחרש השכים מעכה
 עד ש ע של שעות חשש כלום טעם לא וי״א חמיו אצל וסעד והלך

 ונתנו ונטלה שדומה אחת אבן ראה בדרך כשהלך מ״ש של שעות שש
 לפני וישב הלך שלו באכסניא ולן הלך היה בקר גללי וי״א לפיו

 כלום בני אליעזר ריב״ז א״ל מפיו רע ריח שיצא עד בירושלים ריב׳׳ז
 ל א שלו לאכסניא וקרא שלה ושתק • א״ל קוב שתק היום מעדת
 • סעד רבי אצל שמא אמרנו ליה אמרו אצליכס אליעזר סעד כלום
 אבדנו וביניכם ביני סועד היה אצליכס שמא אמרתי אני אף א״ל
 בתורה ט ש לך יצא כך מפיך רע ריח לך שיצא כשם א״ל ר״א את

 אליעזר ואדץ אלך אמר ריב״ז אצל שלומד הורקפוס אביו שמע
 שומרים לו הושיב שבא עליו שמע ריב״זדורש היה יוס אותו מיי־סיי

 מדלג היה הניחוהו ולא לישב בא תניחהי אל לישב בא אס להם אחר
 ומרתת דניהס יושב היה כו' הכסת ציצית בר אצל שהגיע עד ועולה
 יכול איני אחר ודרש פיך פתח וא״ל בר״א עיניו נתןריב׳׳ז יום איתו

 שלא בדברים ודרש ופתח עמד התלמידים ודחקו עליו דחק לפתוח
 רגלירונשקו על ריב״ז עמד מפיו שיצא דבר וכל מעולם אוזן שמעתן

* ̂ ̂ כליל כו׳ להדיר אלא באתי לא הורקנוס ואחר ראשו על
 ל,יז ובסוכה • חריב׳׳ז מקובלני כך אר״א '3 ג׳ (חגיגה רבו ריב״ז

̂ד ר״א א׳ ̂א של תלמידו אחרו ׳3 ד״ה וביצה ־ ריב׳׳ז תלח  א לר ר׳
 שהיה אעפ״י ג' דל״א ובר״ה ־ ריב̂׳ ומכו חבירך עליך נחנו כבר

 למימר ארעא אורח לא הוו דתלמידיס כיון חבירך אמרו ריב׳׳ז תלמיד
 ופ״ב פי׳׳ד אדר״ן סוד בור קראו וריב׳׳ז * ע״ש) ( רבך לרביה
 ריב׳׳ז שאלי ירחא בריש רביה לריב׳׳ז למחמי אזל ר״א • לאבות

 אדם חייב א״ל לריב׳ץ צריך מה כו' חפסזלות מנוקה מיס של באר
 לבי דרדקי אתו א' דק״ד הבוכה פ'3 (בתו׳ זוהר • רבו הכי לקבל

 אמר פ״א ובב״ר ד׳) דע״א פ״א (חגילק בירושלמי כו' מדישא
 דהיו דס״ל שלנו ש״ס על וחולק דרדקי מאותן היו יהושע ור׳ דר״א
א קמי  היינו גחל שהיה עד ר״א לחד שלא בפר׳׳א דאחר והא רי
 מנצפך ע׳ שכיס פי (בס׳ • עכ״ל) גדול שנעשה עד PP^ ̂זלא
 ויסדו וחזרו שכחום במגילה אי׳ אחרו צופים חנצפך מבת דאי׳

 באבלו נשתכחו הלכות ג״א ובתמורה הדרדקי הס הצופיס ובירושלמי
 בשבת עז״א החזיר ולא ששכחו מה להם שיחזר ליהושע ובאו חשה של

 החזיר שלא דייקא יהושע בימי אחר דלא מלתא ואמרי דרדקי אתו
̂והני מה  ללוד ר״א אחר תרדף צדק צדק • החזירו דרדקי שנשכת

הגדול ר״א של מדרשו ביה שס (ביבנה * ל (דל״ב ק ה סנהדרין

 שהורה. (ע״ש) גוריא בן יהודה ר׳ א' תלמיד לו ׳'(היה גא״י
 היה וכן * שנתו יוציא שלא שלום אימא לאשתו ואמר בפניו הלכה

 דשביעית ופ׳״ו * • ג' דמ״ג פ״א גיטין וירושלמי א׳ ס״ג הדר פ׳
 והיו * א' דך״ד שמיני פ׳ בספרא ול׳ה שבתו יוציא לא רע״ג דצ״ו
 מותרין אלו פ׳ כדרים * בתשמיש צנועה שהיה מאד יפיס בניו
 .חתה כפני חשה פנו כח״ש פניו מאיר הי׳ כשדרש : רע״ב ד״ך

 האבן מנשק היה יהושע ר׳ * שחניך לריח בע׳ חזית (בת' כו';:
 דומה עליו שישב וזה סיני להר דומה האבן ואמר ר״א עליו שישב
 כ״ג אנשי כו׳ המדרש בבית אדם קדחו לא א׳ 'שם ♦ הברית לארון

 מיתתן מהאין מפני ר״א את שאלה (חטרונא * כו׳ ור״א כו׳ הלל
 ס״ו יומא (עיי׳ בפלח אלא אשה חכמת אין א״ל עגל במעשה שוה
 התורה מן א׳ דבר להושיבה שלא בשביל בנו הורקכוס א״ל ב׳)

 ימסרו וא׳׳ל ד״ת ישרפו א״ל שנה בכל מעשר כור ש׳ מחנו אבדתו
 ות״ר • ב׳ ך״א דסוטה פ״ג ובתו׳ א׳ די״ט סוטה ירושלמי ולנשים

 ובשביל היה כהן הורקנוס כי חשה ידי כתב • סע״ד דל״ה פ״ט ^נשא
̂לא  מאד ותמוהה * עכ״ל מעשר לו נתנה לא לה להשיב רצה ;
 ע״ש יוחסין ס׳ בעל ולא הכהניס בין הרמב״ס אותו לאומנה איך

̂אוכ״ה  אפוטרפוס שאל * מעשר נתנה מטרונא וכי ועוד • וכו' דכ
ז) בפ״קדע״ז • שלאגריפסהמלךלר^סוכהך״;א'  שנתפס (ד̂ט

* קהלת רבה ועיי' : וההנאהו ששמע לפי למינות
 של חטתו נשאו יהושע ור' הוא ביס^^ןגי החורבן בשעת (והיה
ר ס״ו פ'הכזקץ גיטין ריב״ז ^ו  הזקן ר״ג כשמת ♦ ב׳ ל״ט ^

״ג מיתות וראה • (ע״ש) היהר״א  (ע״לר״ג גיסו שהיה נכדו |
 הלכות* ש׳ אר״ע בתוספת׳ לסנהדרין גה״י תלמידו ע׳ ר׳ * דיבנה)

 * א׳ דח״ח סנהדרין עיי' * ̂•3למדתי'אלא. ולא במכשפה ר״א דרש
 מה אלא אחר ולא ג׳./■* ח״א ב״ק בעיניך אני כך עקיבא אמר

 אתי ולא תעניות ח' (ר״א.,גזר * יומא ׳3 ך״ז סוכה מרבו ששמע
 מפייס. ר״ע והוי ׳מטרא אתא כו׳ הרוח חשיב אחר ור״ע מטרא
 אל פ' בחלום ראה ור״א עכ״ד שמות זוהר כו׳ חשל ואמר לר״א
̂טרע״ב הזהב פ׳3( * הזה היום בעד תפלל  חוליות העשוי תנור דנ׳
̂א לתוליא חוליא בין חול ונתן חוליות חתכו  חטמאיס וחכחיס מטהר ר
 א״ל ממנו קבלו ולא שבעולם תשובות כל ר״א השיב יום באותו תנא
 אמה ק׳ ממקומו החרוב נעקר יוכיח זה חרוב כמותי הלכה אס

 אמר החרוב מן ראיה מביאין אין. ליה אמרו אמה ת' לה ואמרי
ר המיס אמת חזר יוכיחו המיס אחת #  ראיה חביאין אין א״ל * ל

 בה׳׳מ כותלי היטו המדל^כיחו בית כותלי א״ל ♦ המיס מאמת
̂לכה זא״ז מנצחים להס^ת״ת אמר יהושע ר' בהם גער ליפול  בר
 כבודו מפני זקפו ולא ר״י כבודו'של מפני נפלו לא טבכס מה אתם

 ב״ה יצא יוכיחו השמים מן א״ל * ועומדין מטין ועדיין ר״א של
 רגליו על עמדר״י בכ״מ כמותו שהלכה ר״א אצל לכס מה ואמר
̂ס תורה נתנה שכבך היא בשמים לא ואמר  משגיחין אנו אין * מ̂ה

 נתן ר׳ אשכחיה * להטות רבים אחרי בתורה כתבת שכבר ק גב
 ואמר חייך קא א״ל שעתא בההיא הקב״ה עביד מאי א״ל לאניהו
 שטיהר טהרות כל הביאו יום אותו אחרו * בני נצחוני בני נצחוני

 א״ל ויודיעו ילך מי ואחרו וברכומי עליו ונמנו באש ושרפום ל׳א
מחריב. נמצא ויודע הגון שאינו אתר אדם ילך שמא אלך אני ר״ע
 לפניו וישב שחורים ונתעטף שחורים ר׳׳ע ולבש • כולו כ׳׳ע את

 כמדומה רבי א״ל מיומיים יום מה עקיבא ר״א א״ל • ד״א ברחוק
 וישב ונשמט מנעליו וחלץ בגדיו קרע הוא אף ממך בדילים שחבירך

 בתיטין ושליש בזיתים שליש העולם לקה דמעות עציו זלגו קרקע ע״ג
 היה גדול אך תנא טפח אשה שבידי בצק אף וי״א ושליש.בשעורים

 בספינ' בא היה ר״ג ואף נשרף ר״א עיניו שנתן שבכ״ת יוס באותו
 ר״א בשביל אלא זה שאין לי כמדומה אמר לטובעו ל1אש3 עליק עמד
 עשיתי אבא בית לכבוד ולא לכבודי שלא לפניך וידוע גלוי רבש״ע אמר
 אימא • מזעפו הים נח בישראל מחלוהות ירבו שלא לכבודך אלא

ג אחתיה דר״א דביתהן שלום  מההוא א') קי״ו כ״כ (פ׳ הנשיא ^
 א' פעם • אנפיה על לחיפל לר״א ליה שבקה לא ואילך מעשה

לי׳ אמרה אנפיה על דנפל אשכחתיה אפקיהריפתא עניאבבא אתא
 (ע״ש) • דשכיב ר״ג מבית שיפורא נפק אדהכי לאת קטלית קום

 את מינו לילה ר״ח כתב * ע״ש שינוי קצת ר״פ.מולחין ובירושלמי
 זקן ואיןמושיבין זקן שהיה לפי ר״א את ולא לנשיא תלמידו ראנ״ע

 בעלייה ב״ק יצא סוטה סוף (בירושלמי (עיי׳׳ריב׳׳ז) בסנהדרין
 הזקן ר״ג בחיי שמת הקט( שמואל וא׳ הקודש לרוח ראויין ׳3 ביבנה
 בן ר״א על עיניהם ונתנו החורבן קודם שנים ח״י מת הזקן ור״ג

 שלמד אתר בוודאי היה וזה השכינה עליו שתירה שראוי הורקנס
שניס שכמה ואפשר ללמוד כשהתחיל היה שנה 3ך״ או כ״ח ובן הרבה

׳׳ קודם



m" ̂אלןש ואמוראים התנאים סדר אותm

 ממינו זקן היה א״כ%״א הקטן שמואל מת הזקן ר״ג מיתית קודס
 פלוגתא צר שהי* ועוד • מקכמיס מופרש שהיה עי׳ל * ראצ״ע)

 שמותא נקרא לפן לש מסכרת שהוא ועוד * נ׳ דלב יוחסין דר״ג
 >’ד׳ וצנידה * הפוגם ס״פ ירושלמי כשם ע״כ דק״ל סר״א (רש״י

 לס• ל הלכה דגיצה פ״ק כירושלמי וכ״כ פ״ע שכיעית ובירושלמי ל
 תרומם סאה ל תרומות ובירושלמי כ׳ ל״ד לד ביצה יכתו׳ ע״ג

 •י רילז תלמי׳ דהוא אע״ג המשנה כדרכי ע״ה כתב • שמת ע׳ וכעל
 כ״ז וכ״ת עכ״ל שמאי אה ושימש חזר אח״כ שמא היה הלל תלמיד וריכ״ז

 וע״שדמ״ו ע״ש ככ״ש דר״א דכריו דכל תלמוד לכעלי להו דשמ/קיס
 א״כ תלמידיו כמת וכן לש תלמיד ג״כ שהיה ר״ט א״כ כהוי 3וכת
 אר״א ועוד כמשנה דלד ביצה * עכ״ל) כמותס-וצ״ע נכסוק לא

 עמו שנה י״ג אחותו כת שגדל פי״ו (כאדר״ן • ותו׳ רש״י עיי״
 ר״ט אצלו זקנים ד׳ ^כנסו כשחלה • קדשה ־זקנותו ולעת במעה

 וע׳׳ש * ד״א כרחוק ישכו הנידוי ומפני ור״ע וראלע הגלילי ולי
 היה סמוךלשכת כי אגיו של תפילין לחלוץ כנו הורקכום ורצה היה
̂^ ואמר ואם ואב וגשמים משמש ליאראל אתה 3טו לו ואמרו כו׳  כשע

 חתה ואחרו דס״ה ד״ח ס״פ משונה מיתה ימות שלע מיתתו
 הענץ* כל וירא ר״פ כזוהר הכעלס ס׳ ק״א.ועיי״' שם כעולם עזה

 כסא ותנו הטומאה מפני כית פנו מותו קודס ואמר * באריכות
 ירושלמיי ..רילז45̂רפ1̂ כמו יהודה כסאלהזקיהמלך וא״ד לרילז

ויצאכשמתו סוטה וסוף * לכלהצלמיסדמ״כל  . ששאלו כשאלת ̂;
 פושאיןמטתו והיו ומת^ע^^השמשות לח) (ס״ע טהור ואחר
 ־שותת שדחו עד ככשרו ר״^יהמכה כו ללוד(יכגע חקסרין במ״ש
 ועיי״ * (שם עליו דרש ישראבתלע רכב אכי אכי ואמר לארץ

ח ל ירושלמי  וחלז יהושע ונכנס קצת הלל ענין סע״כ לה ל
 רככ הנדר היתר רני רכי ואזמר ונוכה ומנשקו. חגפסו והיה מפיליו
 3כת מדרש) כשס (כחיי משה של מזרעו והיה * ופרשיו ישראל
״ל אס מצד אולי יוחסין  ולה ־ לוי היה־ א״כ אכ מצד לאלוהיה ̂(

̂(.ע״ל פט׳׳ו ח״ב מח״ד ע״מ  אניו אס דלחא א״ק כהן) היה כי ״
 * כסמוך שאכתוכ כמו גלגול היה אאדדר״א כוונתו ואולי ממשה היתה
 דאיןחגולגל■ ר פי״ג,סי׳.ג׳ כק״ש מונא חות אחרי ל כשלה ואי'
 משפחה קרויה אכ ומשפחת עש׳׳כ כמשפחה המת מקרובי כ״א כ״א
׳ ארי״ כלב ׳ אמו מצד ממשה כא מראובן אב מצד ר״א א"כ

 צדיק שהיה הואיל למינות כשנתפס וניצול ראובן מגלגול היה חקת ל
 הגדול אליעזר ר׳ ר״ת כעניי ל o״fo כי לאה שאמרה וז״ש במכ״י
 רכי זה ל' אוני וראשית כהי ה״ק כ?ג נח״ש לזה מכוון ' עכ״ל

^וכקי הורקגוס כן אליעזר  ראוצן על נאמר אוני וראשית ע״ה|
הלכה הקלה שאמר שמע כשעלה ג״נ כ״ס • ול׳ל

 (כנ״ל) כשיתפוס 'וקמפללעליו1יה״רשיה^חאנ משה והתפלל משמו
̂מ3 ע״ש עג׳״ל בעורו אלהי בנו אלעזר על גמ׳יש ניצול יהיה  ע
 כדאי״ • למינות וניצול^^נתפס ראומ גלגול פרטא כן ר״א ע״ל

 ‘ הריסע״שבע״מ י#וקר סיניור^אמערך והיה • פ״קדע״זע׳״ל
א עיי״ עלמא בכפר קכורפו יוקוס  כמותו הלכה * גא״י כןע$ך ל

ו ע״ש בהל^נלתא פרש״י א׳ ד״ד פ״ה גיטין * כגיטין  * ב׳ ל
 דר״ל לל תלי ב״כא|לת ל׳ז כנידה אכ״ד כר הלכה שמואל ואמר•
 הלכה מעשה אותו לפני שאמר הלכותח מלש הוא דשתוהי אעס׳׳י
 כשביל יפסיד למה שכרכוהו לפרש״י וצ״ע כהשמטותיו שס ‘ כמותו

 צפסות לא למה הגון ר3ד איור אס ממרא זקן שנעשה חי ואפילו זה
 ל3̂ן הגר אונקלס * באריכות כזה מ״ש ככללים (עיי׳ כוותיה
 אליעזר בש״ר אלעזר ר׳ • ר אומרי׳כשלאכיצה אחרים ‘ ממט
 ‘ תלמידו עןךר ן3 אלעזר ר׳ ״ תלמידו הזקן אלעאי ד ‘ ע״ש
 ר״ * משמו ינאי כר׳ דוסתאי ר״ • וצ״ע הורקנוס כן דוסא אחיו

 ״ משמו תרדיון כן חנניה ר״ * כשמו כהכא בד אכא כר״ ברכיה
 העיד גליש כן יהודה ל ‘ גודגיא ן3יר\דה ר״ * כשמו מן אכא
 אולי הוראנוס כן יהושע ל * תלמידו תלמיד יהודה ד * לפניו
 ליו&י *' כשמו נורי כן יוחנן ל • רכו זכאי בן יוחנן ר׳ י אחין
 יוסי ר״ * וצ״ע כשמו יהודה כר׳ לי י תלמידו חרמסקת איש

י ‘ פרידי לן יוסי ול • תלמידו פרטא ן3 ‘ בשמו כיפר כן ל
ל ‘ עמו מולק אלכתן ו3 נחוניא ר׳ * תלמידו הרש כן מתיא ד׳ ו

ב נ • כ״ט פ״-א מדות : ב׳ פ״ה תמיד ו א׳ ל ו ל  פ״מ * ל
• ל׳ ס״י א׳ לז נגעיס • ט' .פכ״ט ; ג״ פי״ז כלים ‘ ז׳

 ר״ל * ת/ פ״ג ■טהרות • ג״ לו מכשירין ‘ י ׳3 פ״ט פרה * י'*א ‘
ח משתתסין וכפ׳יכיצד : הדר א יין המוציא ופ׳ א׳ ל ) ל  י א'

 לוי אחז ואחי * אחרונים דורות עד מזמן'הבית ימים והאריך
 מ״ז והיה * חדות מסכת נעשה ועני״ ־ דמידות פ״ק במקדש

 מלחידיר אלף ך״ד שמתו־ אחר ע״ש) ( ר״ע שהעמיד תלמידים
 כז׳ כאושא רבותינו נתכנסו שמד כשלפי • אכרהס ויוסף פ׳ כ״ר

 שעשה כהג״ה רע״ב דקנ״ט יוחסין בס׳ כתב ־ רבה (ש״ה וראכ״י
 עול^ח״דז״ל יסוד מספר קבלה בסדר איסרלש חשה מהדר הגאון

א ריב״ז הלממ • ושמאי מהלל קבל זנאי בן ווחנן ־ר״ •  יהושע ור׳ ל
ג וע״ש ׳vכ צדוק ור׳ יעקב בן אליעזר ל ריב״ז קביריעשל נז׳ ל  ד

 ^(בחשנה) ׳3 דמ״ה ערופה עגלה ל שכע כאר וכספר וד״ל
 פסק מצוארוהרמלס אומר מחיטמודאכ״י רל*א מודד %סיגץהוא

ע’ ל־  ״ ונקי ראג״ייקב משנת קיי׳׳ל דהא לתמוהא יש כ״מ וכתב גל׳
 מחכיח כר״ע הלכה דקיי״ל מה לדחות זה כלל שלא״נאמר זצ״לשסובר

הי© ראכ״י כי ר״ע של חבירו היה לא ראב״י שהרי לש וה״ק עכ״ל
 היו גחכיריו ר״ע ואלו ל נית בחורבן שראו וחכיריו ריב׳/ כמר
 חצינו התימאשכן •חן אינו ראכ״י קודם שהזכירו ומה החורבן אחר

 וכן >ות בכיי כדחוכח רבו שהיה לר״ט ר״ע מקדים פסח• כהגלת
 גם ראה (אחי ־ עלל לרב תלמיד שמקדם טוכא כדונתא אשכחן

 יוחסין ס׳ ונעל • כרואה שגו הנ״ל הגדולים מאורות שני איך ראה
בלס״) והוא' כ״ך כשם בעצמו שהביא מה שכה רמ״א דברי המעתיק

 ציכמות וכ״נ ד״ע תלמיד הי׳ ראב״י כי שרה חיי פ’ס׳ ובתנחוחא ד׳
 כר׳׳עשסע׳׳ב ראלי האשהרבה (גפ״ ובתו׳ ברש״י וע׳׳ש א׳ דצ״ג
 סע״ב דע״ט דכ״ב התו׳ וכ״כ ) רבה ינאי ר׳ ועיי״ ( לאחר ד״ה

̂ הגדול ר״א תלמיד היה דר״ע וידוע • ר״ע תלמיד הי״ דראלי
 הש״ס מיס מפורש במקומו כ״א עיי* • רילז תלמיד הגדול ור״א
 לתלמיד תלמיד ריב״ז של חגירו ראב״י יהי׳ ואיך ‘ מספר אין

 הכ״ל ביבמות גדאי״ שלר״ח רבו היה ראב״י כי תראה גס * תלמודו
 ר״,ן כימי ראנ״י א״כהי׳ ר״ע תלמיד היה הנ״לור״ח ובתו׳ וברש״י
 ביוס זועא ספרי כשם כ״ רנ״ג1 מטות פ׳ ובילקט • ר״ע שאחר
גמלא כן משולם כן יונתן את שאלתי אראכ״י שמעו
 ■ כן׳ אמר יהושע ר׳ אצל וכשבאתי כו׳ ר״עמה אמך אמרו כו״ מנין

 * כו׳ מתל כן יהושע ואת משולם p יונתן ר״ את שאלתי אראב״י
 יהושע ול ע״ש יהושע מר״ גמר מחל כר יהושע ר׳ ׳3 לו ובנזיר

לד ■מזן וגדולה ; רילז תלמיד היה  משס אקר ראכייי דכלאיס נ
ש) ע ל ינלאיר היה ב״ח דחנניה וידוע ־ חכינאי בן חנניה ;ע״

ע תלמיד בשם אומר היה ראלי הרי  שנים לעבר הלך וכן * ל׳
ל ור״ש יוסי ור׳ יהודה ור׳ ר״מ עס  יותכן י3ור וראכ״י נחמיה ו

ע תלמיד לכ שהי״ (ע״ש) הסנדלר  חולין P״X3 ואמר * ל׳
 ושס * כאושא עמו היה שראכ״י אלעאי בר יידדה ר׳ ועיי* * ל״ח
 ראה לא ראלי גס מסתמא א״כ אתריב״ז ראה לא כו׳ר״י תו״ כשם
 ור״מ (ע״ש נחתי' ור״ ר״י לכסוף ראלי את קחשיג כי ריב״ז את

לאחרהחורבן מת וריב״ז * וראב״י לריוסי ור״א ורשלי ול״יוסי
 אס אף * שנים ע״ג סחורבן אחר נהרג ור״ע * ׳ שנים '7 או ג״‘

 כימי שיהיה נראה לא ׳ע ר אחר דור עד ימים האריך שראלי נימא
 הרמב״ס פשק ויפה ׳ בידים ע״סיטעות * להכירו. ריג״ז של זקנתו
 תלמידו נגד לש מהכיריו אפילו ־ כר״ע דהלכה ראנ״י נגד כר״ע
 לו הניחו ואמרו למקום שריפה ונתחייב לו הי׳ א׳ תלמיד נ״ל)

 תלמידו ושכח חלה תלמידו • עיי׳ר״אגןפדת • שימש גדול שאדם
חשכת כירושלים ספר כתוב מצאו • פ״ח לנה דבריה* עליו התפלל
 כמותו{?טלם שהלכה פרש״י ס״ז ל3התק כ׳ גיטין * ונקי 3ק ראל-י

 (כתככס׳מגיני גרש״י ילש ל לז מות3י ‘ ׳33ס״ ♦ ל״ו עירבון
 רכים נגד אפילו ונקי קג ראנ״י משנת פסחים מסכת׳ ליש שלמה
 כוותיה הלכתא סתס נגד אפילו שס ואשמע ודל״ז ד״ס ביכמות כדאי׳

 פ״ק דאי׳ משנה סתס נגד אפילו כיאל' הלכה אי נתונות ע״ש כו׳
 גלי״ד הדחכ״ס ופסק עובר לגלים כ׳ עליו שעברו כיון ראני״א דר״ה
 ראכ״י משצ(ז דקיי״ל ןצ״ע רגליס ג׳ דבעינין נות3קר מעשה מה׳

מתני׳ פתס נגד ואפשר ד״ס כדאי״בפהע״י בברייתא אפילו ונקי 3ק ■ (כמשנה יעקב כן לאליעזר ׳ אלעזרמשמו כן ן״'שמעון ̂ צדוה
 קי״ט סי׳ 3 ה מ פ ת ע • ע׳׳:ן. של״א חל״ת סמ״ן, לאהכיוע'י* ״ ב׳ פ״ו * ג׳ פ״ה * ה' פ״ד ‘ ט* 3פ״ כלאים ♦ פ׳׳ד אבות

וכתשוגת ״ ש ע כמותו הלכו: אין לפעמים למה ראלי מעני( ׳ “
 משנת מכלל עדיף לכו נגד בתלמיד הלכה לאין דכלל י׳ סי׳ צני חכם

 וראלי רכס נגד תלמידים ככל שייך הכלל שזה לפי ונקי 3ק ראלי
 הלוקיז כ׳ בכורות * א״ ולס ספ״ד ודמ״ט ־• ר״ע תלמיד היה

שהוציאו מי פ׳ הרא״ש שס3 א׳ דל״ט ש״י כמב * ב׳ ך״ג בהמה
וככל

א ככורים • ה׳ פ״ג תרומות • ל 3פ״ שביעית  פ״ת שכמ ‘ ס׳ ל
 ‘ ג׳ נו*ו שקלים * י׳ פ״ת ‘ א׳ פ״ו עירנין • ל פט״ו • ז״

 ‘ ׳5 א׳ פ״ה - אי ה״ז• נדרים • ג׳ פי״ג יבמות • ג״ כ״א מ״ק
 * ׳4 פ״א מנתזת * ׳3 3פ״ מכות • ז״ פ״ד קדושין * י' פ״ד סוטה
לריסוס * ו' 3פ״ עירכין ״י א׳ פ״ג ככורוש * ג׳ פ״ט * ו״ פ״ה



m ט ואפודאים התנאים סדה אות ע

[ודנק״ב5ו * כרימוי! תכלמעמץ<נהנ״הלס׳ ,  ל(רו<:יב׳מיפהוצ̂י
 ונר״ן .* ע״ש הנ״ל מ^מרא.דבמות וק״ל כראלי קיי״<! מקוסית

 נליגי אר״ל ד.ך״נ נדריס מן״3ו • יקיד■ נגד דווקא נ״ק מנועות
 * כו׳חימציןדהסקיכןדלאכוותיה כמותם הלכה דראנ״י עליה ק3ר

 מ״ע כ״ג כלאים הי״ט 1תמיהר ואזלא־ כן ל׳ל רמלס דגס ואהשר
כהל׳ והרא״ש שס־ץ (ונתו* מ״י •ל׳ק עירגין ועתי״ט מ״א וה״ד •
 דכדריס ־ק״ג ברא״ש עיי׳ • ל״ש רק כן yp לא טומאה ה׳ קטנות ;

 קב ראנ״י משנת דווקא לאו והנה ♦ זה כלל ס׳׳יל לא דרב דה״ק
 . ז״ל ס"כ.סע״כ נתו/קדושין מוכה הכי כנרייתא כשסכר ק״ה ונקי ׳׳

 לית הלא :• הוא ונקי דקב כראל-י.נעלמא הלכה דקיי׳־ל אע״ג י
 דהא דשלל׳ל מקנה אדס דאמר תנאי־ ככולהו ולא כוותיה הלכתא

' כמני ר^ככ והלכה דשלכ״ל מקנה אדס דאין ס״ל נאמן רב
̂כל אץ ונקי קב ראנ״י משנת 5דכל וע״ל ( ‘ ש5כ1*דוחה  י\ל^^מ״
 ברייתא'וי:@מןין> •אלא* •״ היא משנה״ לאו זה דאדס.מקמ דיאב״י ״

ל קב ראב״י חשנמ נ  א^״כ בברייתא" כמותו הלכה אין בל״ז־ ״א״כ : י
 ממקומו.שהרי מוכרע והוא ברויתא ג״כ פירושו ראנ״י דמ״ש.מאנת

 קודם הרבה היה ונקי קב ב״י ר״א משנת כתוב שמצא עז׳אי בן שמעון ^
 ׳ סדר ג״כ היה המשכיות רבי שסידר וגס.קודם המשניות■ תי שסידר ׳

 הדרי ת״ר• שונין היו והביריו ב״ת יהןדם ר׳ בהגיגה כדאי׳ משניות
 שנכנהת כליס אשריך אמר כליס בסוף אמר רבי של רבו יוסי משנה;ל י

 משנת שנמלא וכיון וגרע הוסף שרגי ופשוט בטהרה ויצאת גטומאה
 ר׳ שסידר משני' על האי ולא תמשניו׳ רבי שסידר קודס .ונקי3ק ראל-''
 תו׳ עיי׳ ברשב״ס א׳ דקל״ק פי״נ3 הןאמפורש וכן • צבי הכס ת׳ (שס

 לאו משנת ע״כ א״ל תהו״י וכתב \ ג' ל״א ובמנהות • א׳ ה״ט כתובות
 .אז שהי׳ י״ל כי במשנה פעמיס ק״ב נזכר שיהי׳ תמצא דלא דווקא
. * . עכ׳׳ל בחגיגה כדאי׳ משלנו מאד מרובות משניות תנאים גימי
 פ׳ בתו״־גיטין. • (ע״ש ראג״י נגד כרשג״י רמב״ס שפסק ותה

 הלכה. שאמרינן אלגפ״י כראל׳י הלכה דאין אר״ת ב׳ דנ״ב הניזקין
• ע׳׳ש תלמוד מפי הלכה לחידין דאין ונקי קב ראב״י משנת וקיי׳׳ל

 אין שהכלל מכלל כוותיה מדפקק כראב״י הלכה קשרים אלו ובס׳
 כפר איש חלפתא עיי׳ר׳ ענן בכפר ונקי קב ר״א קבורת *. מועיל
 • פ׳א״די׳׳זג' • ■ א׳ כיצדמעברין־נ״ד ראב״י דני תנא * חנניה

 בראב״י ביראה אבא * תפאר״פהלק דגיראב״י * פלקצ״בסע״ב
* בשמו אנטיגנוס בן אליעזר ר׳ * ר׳אלעאיסזקןבאאצלו י ןצ״ע

 לר' אמר • ע״ל חכינאי בן הנני׳ בש״ר א״ל • תסמא אלעזר ר׳
 הסנדלר יוחנן ור׳ * ׳3 י׳׳ב ר״ה עמו וחולק • ׳3ב׳. פסחים יהודה
 הנן בן יוסי אבא ־ בשמו ב-״ח יוסי ר׳ • בשמו pיוח ר׳ • ע״ל

 • ר״מ ובשם • ע״ל תלמידו ר'׳מ * בשמו העיד לסי ר״ * בזמנו
 שאול אבא * בשמו פנחס ר׳ *• סל״ב שח״ט יאיר־ בן פנחס נש״ר
 כלאים : פאהפ״במ׳׳ד (במשנה בר׳.צדוק אליעזר ר׳ * עמו מולק
 פ״ג ככרים : ד׳ פ״ד מעשרות : בשסר״משביעי׳פ״נד' :כ׳׳זב׳

א׳ : ופ״יג׳ זכ̂׳  פ״ב עדיות : ׳3 כ״ז סנהדרין : ר״קפ״במ̂׳
 מדות : ז׳ פ״ג מעילה •* ו׳ פ״ג חולין : ־ל׳ פ״ט מנחות :

 מקוואות : ד׳ כ״ה גידה ̂ ט׳ כך״ו : ה׳ פ״ב כלים
אלו וכ׳ : ז׳ 3כ״ : ו' פ״א עוקצין : ח׳ פ״ב טהרות . . ,

 כתב )״מ7 ול׳ס גידה ול׳ח : א׳ קי׳׳ד וע״כ : א׳ מ״ט עוברין
 בזמן והיה הבית חורבן וראה כהן שהוא )ל״מ ( רל״ה ל״ת סמ״ג

 תימא אך עמ׳׳ב) כ״ז כלאים במשגה ר״מ גשם ואמר מאיר ר׳
 עד שנה ל״מ קודס הגי ב׳) 7דך״ מיתות ד׳ (פ׳ כירושלמי דאי׳
 ואמר שס) רפ״ק (וכ״ה מישראל נפשות דיני נטלו הבית ̂תרב שלא
 שזינה כהן בת וראיתי אבא של כתפו על ורוכב הייתי תינוק "צ3<*א

 תינוק לו אמרו נ״ב) (סנהדרין ושרפוה זמורות חבילי והקיפוה
 עשר מגן פחות היה לא מלתא דא חמא כד לתינוק עדות ואין הוית
 אורחא דלית שנין מתלתין פחות היה לא רגי עס מהלך הוה כד שנין

 ר׳ אמר כן ותכי שנין מתלתין פחות נש בר עם מהלך רגא מברא
 וענבים תאנים ואכלנו מביתשיריון ר"צ3 ור״א בא אני שהייתי ילעשה
 התענה כי זקן דאביוהי אחר תימא חה • עכ׳׳ל לסוכה חוץ ^ראי

 מאה החורבן אחר בנו ואיך * חורבן בשעת החורבן קודם שנה מ'
̂*ל שנה  י' בן שהיה תמוה (יותר • שכה ל׳ בן היה רבי) בימי (ר

 דאתר לחורבן שנה מ׳ קודם עכ״פ היה וזה כהן בת ששרפו מראה
p גן עכ״פ החורבן בשעת ראנר״צ היה א״כ * כפשות דיני 
ור׳ ״ החורגן אחר שנים ע״ג או שכיס ל׳ב כהרג יך"ע * שנה ג

• שלשים בן היה רבי עס כשהלך אמר ואיך ״ י׳יע
למרזומו חזרו להוריו יז\ד בסנהלריו התו' לדעת חף

 ו׳
ה'

 ת׳ פ״ג
י׳ כ״ו

 (כי הבית בזמן זקן שהיה )1(ע׳? •בןההורכית יואבן תלמיד•̂.
 וג״ה וב״ש • התורכית ן3 יוחנן לר׳ : הלכו.לבקרו ב״ש־זל׳ה זקני

 כלוגתא ר3כה)3זמןר״ג(די3<ר״אב״צהיה : לחורבן) קדחו
 (ויחשלמי) ובתוספתא גרש״י מערכין בכל ס״פ3 כמ׳׳ש יהושע דר׳

 : כו׳ ר״ג בבית אכלתי •פעמים הרבה •ב״צ אר״א : דביצה ספ״ב
 •ך״ב ביצה ר״ג לבית אבא אחר נכנסתי פעמים הרבם 3ראב״ ואחר

 דל״ז פסחים ( ־ר״ג לבית אבא אחר נכנסתי א׳ פעס ויאמר ך׳׳ג ב'
 של ממונה זוכין ויבא בשבת y'׳וחל ביבנה■ אבא שבת א׳ פעם )א׳

 ‘ א׳.) מ״ט (שם אבא אחר והלכתי לבער העת הגיע ואמר ר״ג
 דביצה וספ״ג י״א (שבת ביבנה ,שנה בעיבור עוסקין (פצזהיינו

 ממלאין שהיו ?יטנית בין שאול ואבא ראב״צ על אחרו בירושלמי) (
 מצנשה יהודה א״ר’ בתוספתא ומגילה וגספ״ב :י מעי״ט מחתיהן

 עושה והים שהיו׳בירוישליס אלכסנדרייס של בה״כ ב״צישלקח בר״א
 חוש̂ב והייתי י: רבי וקודם קדמון שהיה. נראה זה מכל חלצו צל ט

 ראב״צ'־ דכלאיס הכזכר.בפ״ו וזהו רבי: בזמן היה שנים הס. שאולי
 ראיה ועודנ״ל ( . : דגי של רגו • היה ור״מ אומר ר׳.׳מ /משוס

 דאיאא היו ראב״צ שצי כי לומר הכרח רגי.וא״כ גזמן ה;ה
 גרבי אלעזר דרבי קמיה קאיחנא הוי אייבו אמר '3.דמ׳׳ד .^^ה. ■

̂׳צ רבי Tהלת היה דרב וידוע • ״ ■ אבוה.דרב אייגו צלו^ש״י > 
וראיתי ז י31 בזמו היה ראב״צ גס א׳׳כ

לפני'ר״ הוי.קאימצא איבז אמר ט' יוחמי< בס׳• • •
ט והניאו יצחק גר אלעזר י ב #  ואולי :־ ירך.׳על׳ל3 ולא ^

̂״א יהיה ך1א בזה ̂רגיש . ברבי ר'!א ’גרס ע׳׳כ ימי^^יןזמךאיט ר
בג׳ איבו עס1 ^צ3 ל״א שס-^^^סכזלר כי .אך-הר־אה : יצחק •
לבי הגי׳ מולם •״ צזס באשר׳׳י וכ״ה עצץצם .

̂§̂' ־ • צלגק־ '13 אלעזד יג  -לזמרשיזוחו1כל:המקוממ3^^ר̂\
l״tה נצל תמצא לא ועוד : א׳ טעות ^ Pב^'^תק)■(ע׳׳ל לעזד 

 בזוהר שכינוהיס ט סיוע״^׳ל וצןצת היוחסין גתב באמוראים•)
^י לי תייא שא אל שהתענה ^^צלול׳

שב״י מ3ן.31 הבית מ לו והיה ^^זוטא'עטר
 אחד כקרא ואולי •״ ש?׳^ש1 בן נשואי בזמן גדולים בניס אז •
האי הוי שאייבו ניחא ליל%יהיה ‘ זוטא צדוק בר׳ א ר מהם ^

 רשב״י(ע״ל תלמיד בזוהר הלוכר אבא ר׳ הוא אייבו בן 3ד בי קחיה
 היינו א׳ פעם רבי אמר ןסוכה־ פ״ב בתוספתא אבל אקיכי/) אגא

־ ור״׳ אני באים
 אופליןעגביס

כורי בן יוחנן
ך די״א רני(ונעירוגץ של זקינו ^  ״רהיאצל ללמוד יהושע ר׳ נ
ראנ״צ עס רני יהיה איך וא״כ )וקראו,י?י מרי ק יוקנו רני.

לר׳נמליאל קורא וירושלמי נתושההא נין כי האמת אנל • נימיהס
 אקדהוא א"נ דיננה) ר״ג (עיי׳ ניני דיננח) ג ר (הוא סתם
 כשעמד ל' נן ראנ״צ שהיה חנ״ל כד״מ נירוש^וי שני-(ומ׳ש ואין
 או ̂׳ נשיא שנעשה דיבכה ר״ג הוא יוחסין לדעת היינו רבי עס

 החורבן^י'׳ אתר שנים כמה חי צדוק ר׳ גס החורבן אחר שנים ל
 ״י5״צ.^ג3 אר״א תארס משחור חשך פ'3 א' לע״ט איכה בח״ר
 עניו גואו תזר תורבךלא אחר השנים אותן כל קייס אבא שהיה
̂״ל שהיה נמות  שראה שנים י' היה״בו שראב״צ לומר והכרח.ג״כ ע

̂ןייצו ששרפו ̂<$ן  לאוקבן ח* תוך ונים שהיו הכ״ל התו׳ כמ״ש בת
 שהיה :יות4 יכול א״כ נפשות דני לפעמים ה]גז>ת מלשכת‘ שגלו

 אלה שאייבו ומה : שכיס ל׳ בן sנר3ד ר״ג ל״ל רבי בימי ראב״צ
 רשב״י תלמיד אבא רבהואר' כי היינו קמיהדראב״צ קאי הןי 3דד

 שהיה אתר מנשיאתו אתר״ג שהעבירו בזמן היהיהלמיל׳ ורשב״י
/ בברכות כדאי' ראב״ע את למכות ובקשו או׳ד׳י׳שניס ג׳ כשיא א
 בתוספתא ש^ד־ג) אביו אייבו בזמן יהיה ״צ3 שר״א תימא זה אין

 בב״ד יושב ר״ג כשהיה ״צ3 אר״א דסכהדרין פ״ח : פ׳׳ב ברכות
 ואחיו) אבא יושלן ג׳ די״ט דסנהדרין פ״ת (ובירושלמי אבא ביבנה
שהיה ראיה א״ג דנ״ק יוחסין כתב • משחאנו והזקרס בימינו יושב

 ודנו למקומן חזרו לחורבן מ' תוך דאף ̂נקכהדרין התו לדעת אף
 לחורבן סמוך כהן בת ששרפו המעשה שהיה אן» ה עכ כ ת . נ ד

ב״צהיה ר״א ט ועוד ; ל׳) בן רבי בימי יהיה איר י יו אז נהיה

ק פ .... ̂ . --------- ̂ . -
 ואון • עליו מוזהר כהן ואין חמש ארונות כתג ורמנ״ן ע״ב) ׳׳ל7

 מצוה לדגר זולת סה מחמירין בטהרה חולין אכלו אולי כי ראיה זה
 לסוכה (וגמשנהפ״ב (ק״ו הגשר כל פ׳3ו : כו' מלכי לקראת <טן
 במפה ידיו וכרך מכביצה פחותי לסוכה יזיז אנל צדוק ר׳ ״)3 דר״ו
 : תרומה לאוכלי מפה שהתירו כהן שהיה התו׳) ידיו(כתגו נטל ולא
 רע״ב דט״ו דגחות ובפ״ק ״ בטהרה חולין אכלו צי ראיה זה יאין

אר״א מא 41 •



m  m אר^ ואמוראים התנאים ©יד m

«1>

 שה<וז דאיתי דאורני ר׳׳מתנןן תודי?'אצל■ לומד צשהייתי
 זתים' נו הולד לי אמר לאבא והודעתי בצורתי צשכי תריבה פת אוכל

 תו״משמע רצהלאכול־כו׳פתבו לתיןולא שהן אותן• ראה לו (הולכתי
' שהיה  מג-ע על צדוק. ד מקפיד היה שלא קושש התורני יוהנן■ י
ע/ ע^ה א  »■ כו׳ תרומה לאוכל פרושיה-מדרת ובגלי היה כהן דר״צ ו

 תוקדשא•(דל״י פסולי פ׳ יבבכורות ̂ גטר^ה קולין שאכל להודיעך
 מותד ישראל כי אאראיה היה כהן פרש׳׳י לר"צ *ל0'7 ב׳וכרא גבי

 ובסיד « במתגר^ לו שניתן או חוס בו שיפול עדי להשהותו לקנותו
̂שיות־ ר׳ ^ל באביו מעשה א׳)' (דמ״ד  שלפנינו* (,והגי״■ בגיסק: צדוק

 צדוא ר׳ של אביו ד״ך מגלתין פ׳3ו בשמהות אכן. יצהק ר׳ של אביו
 שניס• ג׳י לאתר והודיעו' ) הע׳״א ע״ש אבויה בן אלישע' את ושאנו:
 כשהוא יטמא■ לאביו ואמרו וקניה וד׳ אלישע. בן יהושע לד ושאל
̂כ ולא,כשהוא.אסר שלס  ובמשנה i צדוק ר׳ זהו ,5א הוא כהן' א

̂ה ובל 7̂׳ דחדות  שנמנו מעשה אראב״צ■ בהיכל היה של.זהב ן'’גכ ג׳
 לול^* זבפ״ •י שהיה'כהן אלא־ העיד׳הוא למה ‘י נפנוהה שי״כהניס

 יורדות שטס ע׳ שאתר במזבת היה אול אמר ראלצ א״ט' .וערבה
 איו למקדש עציס’מביאין שהיו■ מכני ראיה אינו ג״ל• -• כו׳ להניס
א׳) וביומא » ענייניהם ן ■יודעי ב(דך/  ^בא על עלו כהניס ב׳ פ׳׳
 האול^זאמד מעלת- על צדוק ר׳ עמד •־ <טנו3 ותקע• סכין ונטג

בג*המעשא6ןירש^^א^שה ולמה כו באד״מה תלל ימצא צי שאעו
לנים ונשוא שאי§:!קן;* אין ע גס הכהניס חן[ שהיה ;

ה ידרוש לא כהן ותכיד־ששוס אי  כהןדהימב״ס היא שלא ^פניו^^יי
בכל ובפ״ ובשקליס ̂ הכהניס בכלל הביאו לאי

בנימן ב̂ן סנאב של בטו מבט אלאב״צ א׳ דא״א מעלבין
באב ודחינהו בשבת ב ע ותל , הוא שלנו שי׳׳ט מלט השלמצו ל̂י

 באד בי׳ עזרא בימי הגורל לכס בגימ^ישנפל משבט לושיפתה פרש״י
t ב^ס הר^ש; ולתב »' להם הוא ד״ט p v היו' שאגותיו• שנהגו

 אדה אשיי ממני יותר גדולים בן שהוא אלא ממני יותר תורה בן
 היתה ומה בה להתלות במה יתד לו שיש אדם אשרי אבותיו לו שזכו

 סכסלץ פ׳ שס ספסליןהיו וגמה • לעזרא עשירי דור שהיה יהדתו
 וכיון כו״ חיז ש׳ ת״׳א * הגדר אחורי העומדים מן הו׳ן ת׳'׳ח של

 ג ר״ של לפתתו * עמהם ראב״ע השכים ר״י׳ג להושיב שנתרצו
• על׳ל ״ד אב׳ אותי מיט אלא * מגדולתו אותו הורידו לא אעפי׳׳כ

דר׳ מרובה פ׳ בבבלי ת׳ סי׳ בהגהה השתר תפילת ל יפ״מ3 כתג
 שאתר אלא אב״ד ראב״ע היה דלא ס״ל ע״כ דר״ג אג״ד ה<ה יהושע

 שבת ויאל^ע׳ שבתות ג׳ ר״גדורש היה לנשיאות ר״ג את שהחזירו
• שנה מ״ ר״ג בתגרת ר״י שהיה * ל 5בדך״ כתב (ונש״ק 'א׳

 שאייר שגה ע׳ מן יותר והיה הפשט נגיח ולא שם היוחסין וכתב
 שנה ע׳ כבו של גזה דבר לא והירושלמי ־; שנה ע׳ כבן אט הרי

 אמר למה שנה ע׳ גן שהיה כמשמעה אלו עכ^^י״^לא׳ןסבנתי
 אך ע׳׳ז■ אז י״ה ט היה לנשיא כשנתמנה ואולי'בלמם •*

 שיסכימו זכה ולא‘ל בן היה בלי־לות מצרים יציאת• לומר ^שדרש
 אט היי אמי דברכות פ״ק ובירושלמי ' זוחא בן שדרשה עד עמו •

 ופתב עכ״ל יחים האריך לגדולה שנכנס אעפ״י שגיז שבעיס מן
 ליהי״חדרי דאהדרו דעל דאמר הבבלי על אולק וזה י״ט סי׳ יפ״מ

 במה פ׳3(. • ע׳ כבן אט הרי עז״א לד״י שמינהו ביוס אוורת■
 והקשו ושנה שנה ב^ מעשר נותן הי̂י עגלים אלף י״ב ב׳ דנ״ד נהמה
נוהג. בהמה מעשר דאין דנ׳׳ג דבנורות בתרא ב־פ׳ אמרינן הא התו׳
 היה שנה י״ג בן ומסתמא מעשר היה הבית בזמן א״כ החורבן אתר

 היה לא החורבן בשעת וע״כ הוא עישורי. בר לאו דקען כשעישר
̂ו או י״ד בן כ״א  שנה החורבן אתר נשיאותו משכה ריב״ז שהרי ט׳

ש) ש^ת־יס או  או שנתיים או שנה נשיא ר״ג היה ואחריו (ע״
 אשתקד השחר תפילת פ׳ מדאמר • ראב״ע- אה שמינו קורס ג׳

“היה לא ע״כ א״פ בן--י״׳ת הי״ לנשיא וכשהעמידוהו נעריה בד׳ה
 שניס נ׳ נקביל א״כ היותר ל<ל ט״׳ו או י׳״ד בן כ׳״א החורבן קודם

 רק מעשר הי׳ הוא ללא וצ״ל ' ושתא שתא כל הצ׳יל לא שהפריש
 אי,ד תכן> נתבטל לא א"נ *' מעשר.עטרו היה אסוטלפוסשלו

 אקך מעשר הוה מפרש אלתצ׳ן ‘ר׳ והרג * שנים כמה עד החורבן
̂ שס ובכורות • שס בתו׳ זה כל למלןיעי״י׳' ארנונא ; החורק
 ושה ר^^א' ובעה ־ א׳ דס׳״ו שעירים של פ׳3ו ־ א״ י״יג וגע-׳ז

 תריסר הגי׳ הנ״ל במקומו׳ תו׳ אגל פו״ אלפי תליפר הטי בגמרא
ראשן. ומעשר לכהן תרומה רע״א ב״ דפ׳״ו מותרת יש בפ׳ ' אלפי
 ראב׳״ע שקיל דהוי גינתא האי ־ לכהן אף אומר ראב״ע■ * ללוי

̂י לכי̂ז אהדריה ר״ע אזל ’ מיניה ן1ראש מעשר  אמד ?מ*י ל
 יהושע פלולי׳ פ׳״הדמ״ש ובירושלמי ־ חיי ואנא בתרמילי עקיבא

. מתנין אמר וראנ״ע לכהן מעשר מהטן אין רי״א ורחב׳״ע
 ליקק ראל׳ע דרגיל גינא חד היי * כו׳ ראב״ע א״ל ’כו׳ ר״י א״ל-

 ואי טומאה למקום א׳ פתחים ב׳ גינה לאותו והיה מעשר אמנה
 שהיא הסתס שיסתום הגינה לבעל וא״ל ׳'ע’ר אזל טכרה למקוס
 ראנ״עיאתד יבא ואס טומאה מקוס של הכתח ויפתה טהרה למקום

 ישלק דלמא הגינה בעל ואמר • טומאה מקזס של בפתח שיכניס לו
פתו^ שתאמר ר׳יע וא״ל ההוא כתא דרו וימס כהן שאין של־ותא
 תחבולות ואמר ראב״ע שמע ־ שלוחו ע״י ל^ בעצמו שיקח ל ר

. ע״ש שנמל כלהאעשרוה ראב״ע החזיר שעה באותו לכאן בא ע 1
• (ע־יי״ר״ע יחוסו אאט אמנו גדול אףשר״ע־ ע לי קודס הקדימו

לך(מנחזת־ שומע אינו כלהיוס מרבה אתה אס עקיבא לר״ע■ (אמר
 ישראל חכמי כל גן־עזאי אמר דכ״ה (בבכורות * ע״ב נידה א׳ פ׳׳ע

 ירושלמי בשס התו׳ כתבו הזה מקרה ?(ך השוה כקלי־פבא עלי דומין
 ובסוף י ול׳׳ע קרהא בן יהושע ר* עיי׳ קרח שהיה ראב״ע הוא

 ל דנ׳׳ז הרואה פ׳ ובסוף ־ מחכמים העושר ססק משחת ©טה
 יצאה א* פעס דנ״ד בשבת ♦ לעשירות יצפה בחלום ראב״ע הרואה

 הושחרו •־ תוח<? ןלא בשבת קרניה שבין ברצוע שכינו של פרתו .
 שהיה כתב המכתום ובע^ יוחסין ונתב ״ התעטת מפני שיטוי
 ההרשתס לולי ע׳׳׳ד פרת< נקראת אשתו איי ובירושלמי •' בי״ט

 שאסרו בדבר יוצאת הייתה אשתו סי״ ( ־' בהמה במה ס"פ בעגלת'
 מילתא חדא ועגל וכרה י פרתו גנאי דרך אותה וכינו *' חכמים

‘ ו׳ קהלת רבה א קל׳ ב״ב מ״׳ט כתובו״ ביבנה בכרס דרש * הוא
 חברינו לעזריה בן יש דוסאקהורקנוס א׳/• (ד־י״וא׳) פ״הדיבמות

ע ד״ו. שס ובירושלמי ’ זקנתי וגס הייתי נער עליו וקרא ס) (
 אט מכירו ואמר זה ססוק עליו קרא הורקנוס גן יונתן ש״ר םע״א
קופה נקרא דס״ז התקבל ס׳ ובגיט'ן ̂ לעזרא עשירי־ דור שהוא

ג! יהושע ור״ ר'ישמעאל היה אותו שמיני גיוס • שלבשמיס
f• ואמר* ומצטער יושב ר״ע• והי׳ שינות ראשו ונתמלא היה i ברכות אחי ישמעאל ל את וקרא ‘ חרמסקיה יוסי ור* חתיא שהוא

d״*r

 ה ^וןאבנימין שמא צ®*) (היה כהן
i ב•׳' ראיה :עכ״ל. כסייעתא i( 'יהוה■ בעל״ פתב היה.צהן)בה׳ אדם 

̂בשעה• ליי ® אראב״צ כתיביכ״ח אבילות  קגרניי נתיזלה סלידתו אב<
 תלקט' ולא כיאוי בו.לוסקמא עצמויט\הצם לקט' ולבסוף כבקעה

 וליקט' יוחנן כגנם לו עשיתי וכך i כו!* עליך בזויין יהיו' שלא גידך
^pאפקור עליהן וצירש ^ ן  ז פי׳׳ב שמתות * עליהם קרעתיVSי

תי1 שעשה כש־ם ,דסייס^ס שי ע ¥  לקבור היה דרכן ט ט" לו ^
 הים שלא נראה א״כ ־: ומלר^ט'ןהגגצ'מ\^^^^רוצ<מ ^^רי ,

 לו ומה ^/כעהואשלם(ע'׳ל)1לעצ^ת^ אין'אטמא לכהן •' כהן'
 (אר״א * מש׳״ש צלוין :• בזויין יהיו שלא כדי להזהיא

 וחכמים לחפמיס אבא מטבעין אבא העלה מעשיס ב׳' כ״צ
 השעורים1קו\רי״מלקג31וראהבתנקדימ i לר(פאיסטדהך״בם.

בזנב שערה * א' מ>׳ז צאובוא •* סוסים אלה'
# רבה (ללוד אירואלי׳' לה &ו<וחר־יצין  לקצ״ם יואהין i א

מ|| אלעזר דר׳ צדוק ר .ז ר?ב אבירי רע״ב.  היד ראב״צ א״״צן j־ כ
 מי^^עזר 'ה׳דלה' מדעת רחדק כי : צ״ע ׳*ז3רי של אביירו

 זמאוםראטצ*4םמ;ו אמל יהודה מ אמר *' פאה בשר״ג צדוק כר"
ת בש^ל \ מראב׳״צ אני מקובל יוחנן אמר •׳ א׳', ך׳׳ב■ נטוו

 אי •־ א׳ עירא׳פ׳'^ ; פי׳׳טג^
״ ו׳ פ'/■' פתזבוא ״* ב פ״א א״ק

 : ד פ״ה י פ״ד שבת ״ ט׳ א׳ה מ״ש' *' א' פ״א א׳עשרות
:■ ח׳ פ״ב ביצה ״ ט׳ א״ח אמא

״ ל' היו מירי .״ י׳׳א מ־ריספ״כ
f< פ״ט וטה0 i' ; על • ר פ״א ממת : ד״ פ״ו .ב״קVפ״ג• ות 

 כריתות * ל פ״א עירכא * מנחותפי^גז״ ו זבטספ״אג' *' ד״כ
 • ן׳ yV( • ט׳ ״ק'5 • נ״ו פ*ז נגעים *, ח״ א״ג צליס • הי׳ א״ג

/ ידם •י ג׳ ׳ה1נ • ב׳ ג כ מקומות  מכשירין h פ״ד * כ
̂׳אה׳) *' טהרותצ״זז׳ *' צ״״<ד׳  חכםדיצויךועשירי י עוקצים'פ׳

 י״ת (5 לנהיא אזתו מיט דיבלה ר׳׳ג את ̂וכשעברו • וכ-הן נזרא4
 ודרש'לעולם •' היוורתא שדרות י׳ת ליה ואהדרו' לו'נס ונעשא שנה

ספסל' ת״ ואתו^י לשמה שיבא לשמה שלא אף ב׳תורה אנסוק



פ •י» 5אלן ואמוראים התנאים סדר >ץת
 עם הלן פי • משלסויס ס״ ש״ר5ו פ״ד ^דיס ולד״טא׳ י״א פ״ק
ץ מגס עזריה ר׳ ואניו לרומי ור״ע יהופע יי׳ ר״ג עפ  ע׳ש ו
אר׳ • לר״מ טוגא הדס דאנ׳׳ע א׳ ה״ו יבמוה י!תו׳  יהושע-מעשה (

 ור׳ הלכתנו ור׳ ישגג ור׳ אוצהית ר׳ ראב׳^ע לפני שישגו זקניס ׳'ד3
 ראג-׳ע ג׳'נ נס׳ פתג ־ ד׳ דתשס״א כליס וספהא5י כירי נן יוחנן
 אשת תיקון הנ״ל. ופרתו * ראנ״ע גלגול עזרא ואנן ־ עזרא גלגול
 עצה שנתגה אשתו) היינו דהרתו לירושלמי מכוון ,(היינו קרח

 שנקראים כנפות ל״ד רמז קרניה שנין ורצועה ‘ תכלת נטלוה■ לקיח
ם • קרנות • ר ומ״ב עדך נן ר״א עויי עלמא נכפר קנורתו מקו  קנו

̂א עיי׳ נסתלי גקדש  ר״א כי אמר ור״ח יוחסין כתנ • ערך גן ר׳
 יהודה ר׳ • נזמנו זוכין גן נייסוס * המודעי אלעזר נש״ר ־ רנו
 נן יוסי ר׳ • הגלילי יוסי ר׳ • נשמו ריג״ק • תלמידו אלעאי גר

 שזגי נז־^^^ן^מ^גב הסדר לוי • ישמעאל ר׳ גנו * נשליו כיפר
 לוסת 'י לולו ע^די׳ אתי שמעון ' ר״לגשתו • גשמו
אנית המודע\ אלעזר ר״ י גשמו ששת דג • <<'ל  , גפר^׳ פ׳*ג). (

 אלדייצוס יכנש שלא מתפלל והיה היה) המויעי מהר סע^ב ל״י לב״נ
 כתינא לנן ואמר* א״ כותי ובא ‘ להגשה יכיל היה ולא ביתד את

ס להשליס שרצה עליו רכילות  וכשהרגו • כוזינא גן והרגו אדדיינוס ע
 זרוע שהיה ימינו עין ועל זרועו על חרג אליל רועי הו' ג״ק יצא
 א׳) ע״א דף איכה (מ׳ ניתר ככבש ביום ונו ימיט ועין ישראל של

ג • ריג״ז תלמיד הנית^^והי׳ תורנן אחר שנה ע״ג או שנה ל
 לסמ״ע ונהקדוזה * וצ״ע חגירו שהיה כתג רע״ב דקנ״ט וגיוחסין (

 עמיהוד ורגי המודעי ור״א ר״ע ר״ט החורנן אחר שני דור כתנ ■
 לר״ט שקורא אעס״י * טרסון ור* ישמעאל ר״ ותנידו )ע״ש (

ע״ו דיומא נתרא ה׳ מודעי אותו קורא ור״ט • רגי  ור״א א*) (
 אחי נן תכניה וכן העדות ס׳שנועות גסראג׳׳ע • נשמו הרטא ן3

 אנו צריכין עדיין כאומרם דרשן והיה * משמו אומריס יהושע ר׳
״ג למודעי הנ ״ תנ שנ ס ננרתיין ככפר קגורתו ‘ (  איש יעקג ר׳ ע

ד * גא״י א׳ ננוריאועלשניהסמצנה  כהר איש שמעיה P אליעזר (
 הרה תוספתא מימך את והזה צא שמעיה וא^ל רינ״ז את שאל עותני

ת : ד׳) פ״ג גיטין נמשכה( סרטא ן3 אלעזר ר׳ ♦ פ״ט עני ת  ט י׳ פ״ג (
3( ש) ור׳ פרטא ר׳ גניו ׳ ע״ עון( מ  ונתפס ח וג׳ כתורה ועסק ש

ר׳ ס  ה׳ עליו והעלילו * ■הצןלו ואליהו הגידו תרדיון ן3 תכניה ע
 שלא זקן שהוא וא״ל אטדן לגי הלך לא למה אותו ושאלן עלילות

 : קי״ז כ״כ פ׳ שגת ועיי׳ * ל ז ה״קדי גרגליהס־(ע״ז ירמסוהו
 שגדתו ר׳׳ל דוד משה יעקג את שאלו כרמז שאמל רהכ״ג גמדגר רגה
 ה״ק ובירושלמי התודעי אלע?ר גש״ר אמר העלות שבועות גס׳

׳ כ״ג פ* בסנהדרין רגו שהיה : רע״ג דע״א ומגילה א / ך  : ד
 ׳ז עב גמכ׳י הסכים אעפ״ישלא אלעזרגןפרטא גר׳ כתגלנל ראונן

 שהתפלל ימות ואל ראונן יחי משה וז״ש .: לנוד השליכוהו ע״י
 הורקנוס נן ר״א ע״ל * ג׳ דל״ט (ע״ה שינצל נ״פ גר״א כשיגולגל

 נ׳יהחגירושל ר״א גהג״ה רע״ג דקכ״ט יוחסין כתב : גלטלראוגן
 יצדקו לא שניהם * היה רבי של תבירו : כתב העמוד וסוף רינ׳׳ז
 היה המודעי ור״א * רגו שהיה המודעי ר״א גשם שאמר אהד

 הגירו היה המודעי דר״א לוקסין לפידעתהגה״ה ואף ריג״ז תלמיד
 ופשיטא ; ריג״ז של ג״פקגירו ר״א יהי׳ לא סוף פוף ״ז3רי של

 מצינו גס : ריג״ז אחר רג זמן רני־שהיה של הגירו שיהי' שא״א
 ונראה : גשמו שלרגיור״אג׳׳פאמר הגירו בןאלעזר שמעון שר׳

 ננו ב״פבן רי׳א עוד שהיה גסיזוך שאכתוב מה עהי׳ צדקו .שניהם
פ ר״א של ן • רבי בימי וא׳ ריג׳׳ז גימי א׳ י״ל א״כ : ^ ג / ר׳ ^ 

 : א״ ך״נ סנהדרין המודעאי גשר״א ב״פשאמד ר״א משוס אלעזר
 יוסי אגא כו* אומר יעקב גן ור״א ל׳פ ר״א סוכה סוף (בתוספתא

 אומר יהודה ר׳ נו׳ אומר אנטיגטס גן חנניה ר׳ כו׳ אומר הנן ן3
ר׳ : כו׳ ט גן פרטא גן אלעזר (  ר׳ (ע״ל : פרטא נן ר׳׳א של ג

 ג״ס ר״א א״ל הרגנן למעגיד וגעא רגי קומי עוגדא אתא הרטא)
 והזר אין א״ל כו״ ?קטך משום למדתני כן לא ״פ3 ר״א של גנו גן

̂״ה מגילה ירושלמי כרשנ״ג וענד  : ג׳ ל״ד ונתונות * ג׳ דע
pvדיגנה ר״ג כו וכתינות במגילה וכצ״ל כר״ג וענד ׳3 י׳׳ט נהדרין 

ל של אגיו הוא רשנ״ג כי רני של זקנו הוא  ח״ש יוצדק א״כ ** ר
ל של הגירו שהלה הנ״ל נייחסין  נראה הירושלמי שמלשון אף t ד

̂יט הגזול לולג פ״3 אגל : למדתני כן לא שאחר רגו היה שרגי  א׳ ל
ס .חילק שס כי תנא הוא אולל פפוס נן אלעזר •ר״ : רגי ע  הוא פ

 הילא גן אלע;ר ר׳ i (למ״ז א׳ דפ״א מחסין נ תנאדגרייתא
אל גן נ״א * לטהרות ׳ז סה במשנה  ;ר״ע דגרי על משיג והוא פ

 דג ואמר א׳ דצ״ג מ״ג דינמות פ״י נמשכה (ממיא P אלעזר .יגי
ם ולרש iמרעימי ̂ ^ ש א( ספ מ״דקכמי 'P סע״א) דצ׳׳ל ק

 לקדושין וגפ״ק הכיכאי(ע׳^ש) גן והנניא זותא וגן עזאי p יגנה
ל גגרייתאגכא״ו (דל״ג) ג  ובתוספתא סע״ג) דע״ט צולין כיצד (ו

 גתירה גן יהודה ר׳ דסוטה וגפ״ג יהודה ר׳ עם חולק דלסחיס פ״ו
̂׳ז דסועה וגפ׳׳ז משמו רי״א • ג״מ ר״א משם אותר  ופ״ת ד

 אגני שקלו חכינאי גן והכניא חלפתא ג״מואגא אלעזר ר׳ בתוספתא
 אלעזר ר׳ תלמידים אלו אלוהדניןנןעזאיוג״ז ספ״ג יהושע(וגמ״ש

ר׳ גן שהוא נראה א׳ דך״ג יוחסין כחג * חכיכאי גן ור״ה ״מ3

11^ - • ׳ י ״ - / . f /yw•  I ^

 לאנא היו עיזיס אמר דלגאי גן ר״א שם וגתתיד * דלגוי החליל
:הנ״ל דולעאי גן הוא ואולי : הקטורת פיטום תריח מעטשין היו
 ״ יהושע גש״ר דאגות) (פ״ג גרתותא כפר איש יהודה גן אלעזר ר׳

 הלכה אחד א׳ די׳יג דפסחיס וגפ״ק : ה׳ ד׳ משנה פ״ג יום טגול
 כר יהושע מש״ר יהודה ר׳ גן א׳ דנ״ז ובכורות ( יהושע ר׳ משוס
 רשג*ג אחר ד' משנה דערלה וגפ״א • )כו׳ שמעתי אני ^אר׳׳ע
 הלה : דערלה) פ״א רק נזכר שלא כתג (והרמג״ס . * ^זשחו
 ונס וחסידותו : קח״ג זגים * מ״ח אהלות • גשמו רשג׳׳א■ ^^׳ה

̂שה  מחנו צדקה גנאי כל נורחין והיו חיטין ניתו כל שנתמלא לו ש.כ
, כל נןגן! שהיה . ^y jע״א ד"כ דוחסין : (דכ״ד תעניות סדר ׳ 

רני נקרא הנ״ל מקומות נכל ונאמת שס נראה
ר׳ גא״י קנור agp»E3 ■(כהר : כו״ אלעזר  יהודה ן3 אלעזר (

ה נפ״ק שמכר יוחסין כתג שכ מ ®  מ״ה) ה״ג ואהלות * ח״ (^
 נר״ יוסי ר׳ עיי׳ * א״ לר״ל ש׳ש ל הה גרתותא איש שהוא אהשר
 הנ״ל נרתותא איש אינו א״כ ז רבי■ של הגירו שהיה נראה .יהוד,ה
 אלעזר גן יהודה ד : רגי, של אביו שמעון ר׳ של רבו שהיה

J; משוס אגליס איש יהודה גן .(אלע)ר d דכ״ת ה״ג זגהיס יעקב 
 דמ׳״ס פ״א איגליס•'^,ובתוספתא • קכ״בב׳ ב״ כ״ה חולין א׳.:

 תרדיון גן אלעזר ר׳ ( אוכליק^ לזגתיס וגה״ב- : אפלים ציש ,
 נ״ דק״ז יוחסין טרי גן עחנן ור״ וראג״ע • הגלילי יוסי ר׳ גדור

 כו׳(שאל חסחא ור״א ג״ת תרדיון גן חנינא רש״גור׳ באגדת
 העיד ספרא י(אלעזר : שאשדמ״דס|ג"׳ד מי ה׳ ירושלמי לחכמים

חסחא(במשנה' אלעזר ר' ז י-ו׳י״ליא P ר׳'ייז^ז עס
̂ פ״זה׳ ב״מ : י״ט.ל יומא 4 תרומות : דאגות ספ״ג

ם.ל) ת פי״ג : נ׳ נגעי תון|ו מ >  גדול תוכן היה : ב׳) פ״ת ג/
 וגגד לאכול להס לו היה טיפין,^^ולא כמה לשער תשבורות וגעל

ה גראש להושיבו ר״ג ורצה ללבוש ן |^ י  עד רצה ולא פרנסה לו מ
^| לך נותן אני עבדות שא״ל ? לי הו  אלה ובספרי א׳ ל״י משוח !ן68(

%^ ונקרא ד׳) ד״ל הדברים  אחרי(פ׳ פ׳ בוי״ר כדאי״ סס1חס?
א > /  שסה של נרכוש !' מון נרכות לוזנרי נ׳)ששאלו ר׳

 נרכות דנרי ששאלו א׳) חזיתדי״ד (.ונ׳מ ההנחוס הורגלו שלא
 נה׳ W ונענור רני לו קירי! מגן על ליה ואמרו )שמע על ולנחש
ע למי שהלך עד שור תמשוס לא מלשון יזשתא  ר״ע למי ולמד ר׳
 חשמא שקראו נתדרש ע״ששנתהזקוכ״נ קשמא שנירש ג מ ;יעיי
 יקראו איך ועוד * התיבה לפני וירד שמע על לפרוס שילע אחר

 : הפועלים השוכר פ׳ בחסימה הלכה לו יש ס4 גנאי) שס חקתא
 ר״י פני להקביל הלכו וריב״ב : התינה לפני שירל לר״ה תרא3 .ל

̂׳ בפקיעי״  ונזכר דהרוחות בפ״ג כ״א נזכר שלא הרמג״ם כתב • חגיגה^
 אלעזר ל אלו ובמקומות ה׳ פ״ז וג״מ * דץגע^£|פי״ג פ״ז עוד

 הסמא שנקרא אלא תסמא בן היה לא שזכרתי ׳הנ״ל. ועפ״י קסמא בן
 ממנו ובקשו א׳ לחקוס אלעזר באך׳ א״ פעם קנ״ל המ״ דז״ל כנ״ל

 וכ״מ * וק״ל א׳ למקוס בא חסמא גן אלעזר ר׳ ולא כו׳ שיפרוס
ת בתי״ט :א׳ ל״ב פסחים א״ל וראג״י ל׳י לר״א אחר ־• ספ/דאגו

 גודגדא(ע״ש) גן יוחנן ר׳ חבירו : בשמו בן'אנטיגנוס חנניה ר׳
 ר׳ : כורי בן יוחנן ור׳ ̂ יהושע לר׳ והלכו ברוקא גן יוחנן ור׳

 אלעזר ר׳ : חנסיא בן שמעון ר׳ עיי׳ :בזמנו. משולם בן יוסי
/ג׳יעין • ל׳ל אטת (במשנה שמוע ן3 . ̂^ ס ג׳ כ״ג תמורה ח׳.

 ׳3 ל׳׳א גיפיו . ״ ב״ קי׳׳א ב״ש וגל ל דע״ג הערל ובס׳ ׳3 /•ל״ת
 P ר״א והוא ר״א סתם דאטת בפ״ב שתמצא אעפ״י א׳) מ׳ כתובות

 תורה ללמוד שהלך עקב ה״ בספרי : מעניינו הלמד דבר וזה ערך
ל נתירה בן. יהודה ר׳ אצל הסנדליר י.ותנן ל עם  שמוע גן יהודה ו

י '..*0(ללש ל׳  וגל • א׳ ח׳ אלו'צעדות פ׳ * כתגתלמיד.ר״ע י
ש) תלמילי כשמתו ״ ׳ הב^׳י ע״ ע( ש^ שחס והיה,העולס ל׳ עד



m אלןש ואמוראים התנאים סדר אות

^ ור״ יהודה זלל לר״מ ושנאה שנזרוס רנותיס ר״עאצל  1<ר^ יו
 אמרה רס ל^ג בשימת ר״א כי״א ובזבלזיס : שמזע בן זר״א
 והיה ״ סמכו בבא בן יהודה ל * נע^יוג^סלל ואלו * ע״ב ודק״י

 תורה ללמוד כשהלכתי רבי אמר א״) הערל(דל׳ד רביל׳ע של רבו
 ולא בוקיא בית של כתרננוליס תלמידיו עלי תברו ב״ש ר״א אצל

 ל דע״ט דיומא במשנתינו(ובפ״ח א׳ דבר אלא ממנו ללמוד הניתו
) (ר״ס הקומץ ובה' ראב״ש) אצל מורה למידיס כשהיינו א״ר  א'
 הבבלי יוסף ראלש של מדותיו וי״א מדותי למצות כשהלהפי א״ר
ר • להכין יושב עי  א' נ״נ מברכין כיצד עקיבא)(ובל בן אישי (
 : ל באמה ששה יושבין היינו ראב״ש אצל לומדין כשהייט א״ר
 היכל כהתה אקרוניס ושל אולס כהתק ראשונים של לבן יוחנן א״ר

ע ראשונים  אחרונים * ראלש ראשונים א״ד * ראב״ש ואחרונים ל
ע עיי׳ אושעיא) ל  : דצ״ט נאמרים אלו ובל דיבחות בלו : ל

 עשה ולא כהים נשיאות קודם ומברך כהן שהיה ך״ו העיר בכי ובל
 ימים האריך לכן * קודש עם רחשי על השע ולא קהנרקיא נה״כ

 כלהב^ דתכימי(בר״ה טובייני אותן קרא רב : פי״א רבה ובמדבר’
ג כתובות ב״ דך״ז )3 י״כ כריתות * ע״א ״מ7 ל  מאושר פרש״י ׳

 הרלם ל דלג במנחות ( : בחכמה מופלא כי' צמת ורב שבחכמים
 שמוע^שהיה בן לר״א רבי של חבירו שהיה שמעון בר׳ ר״א' מרי
&י^[ן*י והוא * בכללים מ״ש ע׳ דרבי רבו  ןנהרוי מלגות אהרו
 אשדך ב״ק ול"^א1אלהו%?נ; ברא אשר בקידוש כשהגיע שבת ליל

שממ^מה היתה בעה״ז י בני אלעןר  נשמתך ויצאה ״ לאלהיס נ
בי אחר וכתביוחשץ ♦ באלהיס ׳ ר ד מ ר  שמד היה שלא ונראה ^

החודש וקדש טב לעיין רש"י;יל5אין*מכי^ן ם״פ37 אעפ״י רבי בימי
 חשמתנגמש״ת * אתרברש״י איןגראר^אצאכפירש לפישהי׳שמד

 אציעזר רבי * ב;מט דולעאי ן3 אציעזר אנא : ע״ע פ׳ משנה
מנ^מ7 ובשלב שלבדתרומות מ;!|פתא אליעזר ל משם אמר

 הצנות ובעל הן ל א׳ ב^ממל ביהושע לל היה בקי מאיר לו נממי
ה סיר תושפתא • היה ב דלו שפ״ז במיר •ומ״ש • ל  א״ר ע

א במשקה ט׳ יהושע א״ר אליעזר מל  כשהלכתי אליעזר א״ר שם ^
 בפי' כ וכ אגעזר א״ר וצ״ל הוא p״tT ר״מ את מצאתי לערדשקיא

 יהודה בן יושי ר׳ : שחוע בן ר״א והוא הלל בנזיר תייס עז
ו ר' • וצ״ע בשמו מ ש מ ן ב י ש  ’ יושיבןנרידאתלמידו ל י מ
תדאי בן אלעזר ר' ״ בתירא בן גשם הגלילי יושי בש״ר
א לקכ״ג הכלים כל (בל ת ־יי ^ ^ ^  רבברונא (חמר הדר בל א׳
בתושפתא לעירובין ובפ״ה ״ ב״ת כר״א הלנה רב אמר

 : שע״ד) ה״ כירה •^^;ושלמי ומנחומאבשצת • בשלח (ומכלתא
דק״י

, I״ יהו^- *׳
^--------» י (במשנהשוטהה'

f( הדס פ׳3 גאכרנסמ אןניר עשה נאעדה דנריו o ס1;«ק

5^ ^ I■ מ, וו׳ ,ריקא / 3# יי ־׳ . (י״י י ־ ן

תו ; ול׳׳טוה׳ע׳׳ה  ד׳אלעזרנןדמאג[אתו
m צשמש רצה ולא נקדושה נאש משיכות ומת ישמעאל ר׳ ל5 a 

 ולא מלכומ סרעי ח״י הוא כי י״א דע*) ׳'נ5( המכה על ולתשיס
 הות נחש בנשיכת שמת• זה ובירושלמי י (ע״ש) חיחא בן יהודי; ר'

ש) של אחותו בן דמא בן יהושע  שהוא הרגוהו זה ולר״א ר״י(ע״
 לר שאל דמא בן הלחם ל ובל • בראשו ועודן תפילין מנית היה

 ־ יוונית חכמות ללמוד מהו התורה כל שלמדתי אגי כגון ישמעאל
 רע״ב דקנ״ע יוחשין כתב : ולילה מס לא שאיט שעה בקש א״ל
ר״י של אתומו גן היה שהרי שקר (וזה ריב״ז של הבירו ל׳ד ר״א

לאלעזר : דב״ז תלמיד שהיה הורקטם צן; ר״א T(ןלחשהיה
 רני עס ולרומי בחלק כדאי' לאלכסנדרי׳ הלך חלפתא בן מסו ל3

 שילךעסרשב״י בנו את להגיח יוסי ר׳ רצה ולא‘השמד לנעל שמעון
מו שלא ע  ונפל שעגשו רש״י יעגשו(כתב שלא לו שנדד עד בדרך י

 ויצא רחמים עליז ביקש לאביו שנדר מה וכשמכר אסכרה בחולי
 ונכנס נס נעשה לשם וכשבאו סהן^ אותו של לפין מטו האסכרה

 pוהכני אותה ריפא יוסי בל א ור המלך גמ3 י^מיון בן הנקרא שד
 על השמד אגות אלא ליעיל רצה ולא שירצה מה לישל המלך לאוצר
 דמים מישי היה והפרוכת בה״מ כלי ראה ושם וקרשם ישראל

/ ושעיר פר של י נאבה קדשי בה' n ו י מעילה * הצץ וךאה י

 הרואה ל״ ובנידה ברומי ראיתי א׳ ה' וסוכה וברש״י א׳ נ״ז וביומא
 לי סח יוסי א״ר א׳ דס״ז שעירים שני בל ־• ברומי שהורה כתם

 אלעזר אומר יוסי ר׳ : דבריי על שחוק בלשון פיש״י בני אלעזר
 דורמסקה יוסי ר׳ משוס יוסי בר' ר״א : ל קי״ז ע״פ ל אומר בני

 שאמר נווי בן מקנן רבי משוס שאחר הגלילי יוסי חש״ר שאמר
 ר״י משוס ערלה ובתוספתא • א׳ ל״ט קדושין הגדול אלעזר מש״ר

 והיה : הגדול ר״א בשם שאמר ב"נ יוחנן בש״ר שאחר דורמסקית
 רבי משם יהודה בר יוסי ור' * עילאי בר יהודה ר' עם ביבנה
 ותנאי תנאים בסיר להזכירו שכחו והיוחסין * הקצב בן זנריה

 חנניה בש״ר : יוסי ר' בגי בזכרון א' דח״ג הביאו רק דברייתא
 פ״דה' ביצה (במשנה שמעון בר׳ אלעזר ל ״ שס וצ״ע אבהו בר'

 וקיבל שנים י״ג במערה אבמ עס והיה יוחאי בן )ג׳ כי״ג נגעים
 • עון בלא איש הרג שמא המלך שוטר שהיה. יסותמז־^ץ^אהבה

ל  ונתנו • כמותו שמן ואיש חלפתא בר בר'יוסי ישמעאל ®טחי
 • ארי בן ארי והוא תו' בזכותו שניצולו רב מחו( ספיטת ^"בעלי
 ט שנשתמש כלי אמרה רצרה ולא אשתו ליקת רבי ורצה עי״כ3 ונקבר
 מעלייתו קול שיצא בביתו דן היה מותו אחר שנים 3וך״ * כו' קודש

 ״ מתא בההיא רעה חיה סליק לא ההם שנים וכל חייב ופ' זכאי פ'
 גדול והיה ״ הרחא בן יהושע זר׳ רשב״ג קמיה רבי עס ולחד
 מעניינו ע״ד דפ״ג הפועלים פ' ב״מ3 : ובמעשים בתורה מרבי

 חזית מ׳ גדול וכחו הרבה אוכל (והיה *• במערה אביו עס שנקבר
 וברבה • א׳יע ל מענייניו ועיי' ; ע״ג ד״ל זהב גלילי ידיו ־פ׳

 ר״ של לכיו היו הוועד לבית נכנס וכשהיה ( *• סע״ל דקי״ג קהלת
 שלמדוהו יוסי כקרא בן לו ונשאר המצניע פ' ירושלמי • חקדירית

ש) דאימיה אחוה • לקוניא בן יוסי בר' שסעון רבי  והיה (ע״
 בצער היה שלא במערה עמס כקבר ולא להם ושוה כאבותיו <זכס

 ןאלעזר3ר'שמעון עיי׳ כקנה רך יהא לעולם דרש * מערהעמהס
 פרש״י סתימהאי בר״ש ר״א רע״ב נ״א בכורות * רע״א ד״ל בחולין

 לסדרן התנאים ורגילי' ראב״ש שאחר הרבה וברייתא משנה שיש
 היה בר״שכך אר״א * יהודה נר׳ יוסי ר' עיי' סהס בלשון במשנה
 ס״פ גרנות הרא״ש כתב • דמנחות} פ״ק תוספתא אומר ריב״ב
ג  V'f< פ׳ ובתו' פייטן דהוא בירושלמי דאמר הקליר ר״א הוא ני א̂׳
̂׳ א' י״ג  ״ ברשב״י ר״א שהוא אמר דבכסקתא '3 ל״א ש״ק עי

 ובימיו * ופייטן קרונז הגא רוכל אבקת מכל עליו התו'וקרו וכתבו
 ״ א' חיום קרוץ רק יסד לא שמעולם הראיה ע״פ מקדשין היו

 ״ ל׳ושה״רה' רבה ויקרא ־ ור׳אלעזרבןיעקב ןערך3 ע״לר״א
 עוד ונזכר ד׳) (משנה דתמורה כ״ד כ״א נזכר לא רמב״ס כתג
 ור״א משה גלגול רשב״י ' ה׳ פ״ד ביצה (ובמשנה דנגעיס פי״ב

 הנער והיה חשה בן גרשון בן שהוא חיכה נפסל משרת נער גלגל בכו
 להקי תורה ולמדו שנים י״ג במערה וננו רשב״י היו ן ל; שנים י״ג בן

 השני ושם ול״א אליעזר האחד שס רנז״א ד׳ דל״ו גלגולים (ם׳ הנער
) דע״ח (ב״א לגרשון תיקן בר״ש ר״א רמז אלא  ר׳אילעאי • א'

 אחר ״ בשמו חנילאי ר' * בשמו פרטא בן אלעזר ר' • נשמו
 ירושלמי בשמו יוקק ר' ־ ריב״ק ליה שלח • ל״ד סוטה יהודה לר׳
 הדס וכיסוי ד׳ מכות * דרשות ב' * ׳3 ט״ו ביצה ובבלי פ״א ב״ב
 איס יוחנן בן יוסי אבא • יהודה בר' יוסי ור׳ * ב׳ מ״ג א' פ״ט
 :בשמו שמואל * 3פך" ב״ר בשמו רבי * בשמו שמלאי ר׳ : ינוח
ר׳  אלעזר אני חתס פסח של ;״אשכסיס במחזור הקליר אלעזר (

 עיר ׳3 דל׳/־ יוחסין עיי׳ * מא״י ספר מקרית הקלירי יעקב בן
 כל פ׳3 הקפר בן אלעזר ר' : ערך בן ור״א ברשב״י ר״ת זה לפני

#וי ר״א צ״ל נ״ל הקפר) ר״א דאבות פ״ד : א׳ (ח״ג הצלמים  ה
ק' ובנו הוא נקגר ושם חקוס שם (והוא ̂  קהראעכ״ל בר מ
 פ״קד^״ א״י)(בירושלמי •גלילות ברקפרא בנז יקרא איך הגנתי

 דברים ד׳ חן א׳ זה '3 דפ״ד 07 כסוי פ׳ ובבבלי סע״ב ד״ס
 סל בנו אלעזר ר׳ והשיב תשובה להס אין אומר הגדול ד'

׳ דביצין ס״ק־ בתוספתא וכ״ה כו׳ מילה אס מה הקפר
הקהי אלעזר א״ר * דהולין ופ״ו : אריכא
) vמ׳3(ו ר״א בן אלעזר חומר ה!פר ץ

נפח בן ̂ ״< ד״ה נשא פ׳ ספרי כו' השלוס גדול
תרומה

״א ̂ _____
 ברבי הקפד ר״א אחר הלכתי א' פעם אריב״^ ♦ ע״ש ברבי מזפר

י ? הקפר ר״א א׳דתניא (ובתעניתדי״א : מ״ב ע ״יי רן'  ג
̂׳י ק גחל אדם כלומר ברבי פרש׳ ע בניטי לו קורין ו  0נרג ל (
ונדריס ״ אחר ברבי הקפר על-הנפש־ר״א חטא מאשר א׳ ח״ע ובנזיר

פ״א



m ז - ־ נאפוראים״ התנאים סדרב אות»
 כתב : רשל׳א עם דמילה בפר״א ־ '3 צ״א ״ק3ו ע״א ד״י־ ל׳א

 {אמת הייא עסירני הקפר כיר״א נראה הדס כיסוי פ׳3 יוחסין
 ההוא עגין ותוספתא הירושלמי כי הראיתי ר3כ א?ל שס הוא שכן
 • כיסוי פ׳3 שכצ״ל בעיני וקרוב הקפר ר״א של בנו ר״א 3השי

 ונראה יוחסין וכתב : הקפר) בר׳׳א ר״א ג׳׳כ מביא שבספרי וראי״
̂׳א בספר אעפ״י.שמביאו האחרונים מן שהוא  האחרוניסי^ו כי פר
 ל׳א תלמיד שהיה חרש בן מתיא ר׳ כי ראה : שניס הס או לרקיו
 כל׳ע באדר״ן כ״ה הקפר אלעזר ן3 ישמעאל ר״ אצל הלך הגדול
 אי א סע ו דך יתרו פ״ דבמכלתא אך כפרה חלוקי ד׳ שמעת וא״ל

 7א יהי חלוקו כד׳ שמעת רבי א״ל הקפר ר״א אצל ״ח3 ר״מ הלך .
 ר^א ני ליישב -ורציתי : הגדול ר״א בימי הקפר ר״א היה !שיהי׳
^ ר׳ בימי היה ובנור״א הגדול ר״א בזמן היה הקפר ^י' ^ ^  ל חי

^ הקפל בר״א אלעזר ר׳ לפני שדר וצ״ל מונו מ מו ה
 ויש־׳זמן ר״א ובנוי* הקפר ר״א שס ונזכר ישמעאל ר״ הבר

 צרביי. מעשה פי״ח אהלות ובתוספתא וריב״ל חייא ור׳ ישמעאל ר׳
 והיה בלוד גוי של בחנות ששבתו הקפר ור״א ייסי ברני ישמעאל ר*1

 רב • • היו הקפר ר״א ׳3 כי הוא הכרח א״כ : לפניהם רכב״יייושב
 בר נחוס ר : חבירו גרחמא חנינא ר׳ : בשמו ברכיה בר הונא
 ביוחסין ג רש כתב ̂א ד״ל סוטה ירמיה בן אלעזר ( : משחו :לפא

 תנא אלעזר בן ירמיה רבי ויש : רשב/־ בדור שהיה א״ דק״ח
 אלעזר ר סתס הוא פדת בן אלעזר ר׳ • הוא בנו ואולי דברייתא

ט דשבת סס״ק ראמוראיס ד״  וקי״א ׳3 דע״ב ויבמות רע״ב (
א׳ נידה <  יוחנן(תמורהכ״הב׳גפי-׳־נ ר׳ תלמיד ל) ל״א גיטין ל

) «ל״ה  לו קרא וכן • תלמידו בר״א יוחנן ר״ יכפור. אס אמר ג׳
 וסוף א׳ ומ״ב פ״ב שקלים ובירושלמי דצ״ו בפ״ט.דיבמות <ןלמידו

 בש״ר ול״א ר״א׳שמעתת״ אמר כי ד׳׳דב׳) וברכות ג׳ ך״ג נז״ק
 נתפייס־עד ולא לפייסו אסי ור׳ אמי רבי ונכנסו ר״י ואקפד יוחנן

 שהוא יודעץ והכל סתס דורש אלעזר וא״ל אידי בר יעקב ר״ שפייסו
 פ״ידצ״ו יבמות חשה מפי שהוא יודעין והכל דרש יהושע כמו מפיך
 א״ר יאמר שלא אף ר״א מימרת סתס א״ ד״ד יומא (ובתו׳ ;

 לאחריו הולך היה יוחנן מר״ נפטר כשהיה א״ נ״ג יוחנן)'ובעמא
 בה קבע בני אלעזר יוחנן ר״ א״ל ב׳ ז׳ (ב״ב • מאכינה כנפטר

 יוחנן א״ר דע״ב הערל פ׳ וביבמות כן) לדון הזהר מסחורותפרש״י
 כריתות-ך״ז • הגבורה מפי כמשה ודורש שיושב פדת בן ראית לר״ל

 שמע ולא בינינו זהי גדול שניס כמה יוחנן א״ר כן׳ ר״א בעא א״
א קורא היה בא : ממני זו הלכה  ר״אחיור׳אסי־הכהניס ) (די״ו
 לבית אזל והכי (אדהכי חופתו עשו זה) פ׳ ירושלמי חייא (ורבי

* היה שס כי אשהבטבריה נשא א׳כ יוחנן) דר׳ המדךש ̂יוחנ̂ן  ר״
 די״ג (׳ד בפא : ב׳ ל״א ב״מ פ״ שבת בשמו אחר יוחנן ר״ ומצינו

 קשאי לא אכתי א״ל מרכבה מעשה ואגמרך תא יוחנן ר״ א״ל )א׳
 מעשה וחגמרך תא לר״א אסי רב א״ל יוחנן דרבי נפשיה נח כד

 חמר ̂ח ע וצ' ( רבך יוחנן מר״ גמירנא הוי זכינא אי א״ל מרכבה
 ועאל יש ר״ שאמר למטרפסיה רבי שהל ביבמות רברדהאאי׳ מר״י
ש) ול״א רבך רבי על לאבדן  היה חיי• שר׳/תלמיד ואפשר רבי(ע״

 די״חרע״ב פ״קדסנהדרין בירושלמי כן(כדאי׳ אמר ע״כ יוחנן לר״
 אר״א א׳ ה׳ בכורות ב׳ פ״ד מנחות : לר״י ר״א כגון חבר קלמיך

 נראה הלילה פרש״י אמינא חעלייתא מלחא בחלמא חזאי יוחנן ר׳
 בהמה מעשר ובפ׳ טעס דבר היום שאומר אני יודע בחלומי ר״י לי
7((  עוסק כשהיה תמיד תשגה באהבתה ב׳) דל^ (בעירובין * נ׳

 (א״ר העליון בשוק מוטל וסדינו ציפורי של התחתון בשוק כתורה
 • עליו כרוך נחש ומצא) לטלו א״ אדס בא א״ פעם אלעזר בן יצחק
 בר יוסי רבי ועיי״ ״3 ד״ו דסנהדרין (ספ״ק ר״א הוא מתס שלחו

 לא״י סליק כי ר״א ע״<) (דף כתובות סוף כדאי׳ מבבל והיה קנינא)
 אמר • סמכוהו כי במקרא) האמורות (מקללות מחדא פלטי אמך
 ־ מתלתא פלטי אמר י העיבור בסוד אותבוה • מתרתי פלטי

 הדא ובשקלים • ע״ל בטבריה אשה שנשא סליק בילדותו כי ונראה
 לפי דארעא מריה ונקרא המעשה זה־ רבה ובמדבר בבלאה אלעזר
 יתיב הוי * דמא קמיה הביא אתתא ההיא ( : בדמיס בקי שהיה

 לההיא אאי רבי אטפל וטהור הוא חימוד דס אר״א גביה אמי רט
 סוד עליו אחי ר׳ קרי וחמדתי בדרך היה בעלי ליה ואמרה אתתא

 מריה נקרא זה שב^יל טעס ד״ך היד כל ק׳ נידה לייאיז
 ר״יפדת שמו חכם בן לו והיה • תזריע) הרשת ברש״ל עיי דארעא

ש) בריה פדת לר׳ ר״א אגיי(יאירי ש ע  א׳ ד״ח נידה ובתו״ (ע״
V בניס לו היה שלא משמע (ד״ה) בברכות י •

לו ונשאר ומתו הרבה בניס לו שהיה או גן לו ״לי ̂ 1
דתענית דחעשה וג״ל תזריע ברש״׳ל-פ׳ < ^

 לעה׳זב אפרסמון נהרי י״ג מאדזהראהרלו עני שסירב (כ״הדא״:
 המעשה(דברכומהנ״יל) הוא וחלש שהזיקדס היה) אמורא פרש״י

 דין בנין משוס אי וא״ל בכה שר״א וראה לבקרו יוחנן ר׳ אליו שגא
 היה לא חלוש כשהיה י״ל א״כ יוחנן) ר׳ ביר(־ע״ל דעשרה גרמא

 ׳ אחר במזל ויברא העולס שיחרב ל׳א רצה שלא וע״יזכותזה בן לו
 לדרבי נולד זכות ומאותו תליא גמזלא אלא בזכותא לא ובני• דמזוני

 פ׳ אות (ע״ל קפרא בר של אחותו בן והוא יוחסין כתב ע״ש) פדת
) דמ״ד א״ט פ׳3( טעותו") לו יצא מהיכן ותראה פדא בר  שלא ג׳

 : אותו כשזימנו לסעודה אזל ולא נשיאה מגי חתנה שוס לקח
 אמרו למקוס שריפה ונתחייב לו היה א׳ תלמיד א׳ דנ״ד בעירובין

 לר״א היה א״ תלמיד הג״י בע״י אבל שימש גדול לאדס כי לו הניחו
 או הגדול ר״א הוא אולי ר״א סתס הגמרא לגי׳ או : יעקב בן

ת מ״ק בסוף כי כהן שהיה ונראה יוחסין כתב * ב״ש ר״א ^ ) 
 שעתיה וחלף קאכילנא תרומה לא וכי א״ל מ״ה אליו כשנראה )א׳

 בן אלעזר רבי הוא זה ר״א כי לומר ואין * פרק באותו מת ולא
 שם שמביא מ״ה בענין המעשים כל כי אינו זה • הכהן ;שחוע

 והסמ״ג אשי) רב חייא ר׳ חסדא 3ר נחמן רב תא אמוראים זהיו
 יצאלחקבשעת תשיש הוי כד ר״א א״ע) (ס״פ ירושלמי ממאבשס

ד וכ״כ כשיאת^כפיס  אחר שלא עליו הקפיד ר״ל : אבודרהס. ר
 לשיולי דר׳׳א בתריה אזלינן הוי כי ב״ח3ת(צ:^׳^^;אר1משמדמפמ

יחיכא בב״ח א״ר הספינה פ׳3ו שבת בפתיחהילו׳
א אתאי כי כו׳ וזי1א' להני ״ ר ^ ק  דקל״א אהרן זקן (כתג כו״ ל
 שעתידין ר״א גמ״ש ע״ש מתבהיהזוהר רשב״י p הוא־־ר״א■ דר״א
 בזוהר כמ״ש ס״ת ללמוד לגס מתנין שאין ישראל ר״ל הדין את ליתן

 בן'פדיוני ר״א הוא סתס זה ר״זא פי טעה אך כו׳ מקומות בהרבה
 בפ׳־הדר ״ וק״ל לר״א דאתי לרבב״ח טובא לו קדס ברשב״י ר״א

 ליה ר״אלות לימא ׳3 דכ״ג (וגב״ב רביה שמואל ט א׳) <דס״ו
 קמי׳ בסעודה משמש שאיה ׳3 קי״א חולין יה.ועיי׳3ר דשחואל
 •י״נ פ׳3ו ׳3 (קי״א הבשר כל פ״3 כמו׳־רבו היה רב גס ) דשמואל

 ס״פהשזאל שבת חרב בעא י פרש״ירב חשוסרבינו ששלח ב׳ •קל״ה
 רבי וצ״ל ט״ס אליעזר ר׳ בעא־מיני׳ ״ ׳3 ס״ה הדר פ׳ א׳ קנ״ג

דל״ג הכותב פ׳ ירושלמי רבה תייא דר׳ תלמידי ר״א ( • אלעזר
 חייא ד׳ את הייתי משרת כירה ובפ׳ ד״ססל׳ג פ״ק וקדושין רע״ב
 כי (ונראה ־: רבה חייא בש״ר .ר.ע'?ד.3דמ״ דתרומות ובפ״ד הגדול

̂'א:א״ר •־ רבו היה אושעיא ר״ גס  • ב׳ כ״ת ב״מ פ׳ אושעיא א
ק״ ’ א״ קט״ו ׳פ ע <:!״ * א׳ י״ד • ב׳ ד׳ ר״ה

א׳ * סע״א ^י״ז א׳ ד5מ״ק.ל:< ״ פ׳ ״ כ ^  חולקע״דב׳ ־ ג״ /
 ע״פ אר״א אושעיא ר׳ • א׳ מ׳ק בקלפי טרף הושעיא אר׳ אר״א
 א״ב ס״ע ל״ג פ״א בקדושין * השני אושעי' ר׳ אפשר • א׳ ק״ח
 שהיה אף ינאי ר׳ נגד כר״א פסק כו׳ לעמוד רשאי ת״ח אין ענין

 דר״א) רבו יוחנן ור׳ יוחנן דר״ רבו היה ינאי ר״ (כי תלמידו תלמיד
 בפסק ע״ל חו״י וע״ת ד׳ ודקי״ג ־ ג' דנ״ו ע״ח ס״ס ש״א ע״ת

 אבא ר׳ . משחו כהנא בר אבא ר' * אבא *,ר' כ״ח סי׳ הלכה
 ״ בשמו אבהו ר׳ • ע״ל במריה אזל בב״ח אבא ר״ ־ א״ל זבדא בר
 ■אושעי״ ר׳ • עליו מתקיף קרחינאי אדא רב * בשמו אבין ר׳

 ־ אילעאי ר׳ • בשמו אחא רב * ע״ל •אושעי׳ א״ר ♦ ע״ל בשמו
 משוס * ו׳ חולין שמוע בן בשר״א • בשמו סיסי בר איניי ר׳

 ב׳ כ״ה זגחיס בשמו אמי ר׳ ״ ׳3 ס״ה זבחים ד׳-א׳ יבמות ראב״ע
ל זרבי • ע״ל  יפת בר גכיחן ר׳ * בשמו ביבי רב * אסיל׳

 בר’אבא בר ברכיה ר׳ • ברכיה ור׳ • בשמו בנימן ר׳ • בשמו
 תיננא בר הוכא ״ יוחסין(ל״מ כ״כ הונא בעא^מרב משמו כהנא
 רבי • זירא לר׳ אשכח • הילא ר״ • פ״ה מעשרות קמיה יתיב

בש״ר • ע״ל רבו חייא ר׳ * חזיתיה ור״ • ״.זעירא זכדיה
״ בשמו חמא ר״ • בזמנו מני ר׳ של אביו חלקיה ר׳ קילפיי

מו אבא מ ע בר חנינא ור״ ־ משמו כהנא בר חיכנא רב * הנ
בר חנינא ור״ ״ א׳ ט״ו מגילה עניינים כמה קניכא אר׳ • אמי
<׳ פסי  יהודה ר׳ • טיטוס בר יהודה ר׳ • בזמנו יאשיהדדריה :
 בן יהושע לר׳ אמר * בשמו דסכנין יהודה ר׳ • עשמו פזי בן
 יונס רבי • אףאליקום יוחנן ור׳ • ע״ל רביה יוחנן ר׳ : לוי

מסי * לכלאים פ״ע נשמו  בן גש״ריוסי • סמכו נהוראי p ר'
 ינאיפ׳הוליןקמ״אסע״א א״ר י קסמא P ר'מסי־ עס • שימרא
 בר יעקב* ר' • אתא בר יעקב ור׳ * המא בר יעקב ר׳ • /ע״ל
 יצחק רבי ״ ע״ל אידי בר יעקב ר׳. * בשמו עתליה בר אדא

 • אבדימי בר יצחק לרב שאל • גפהא יצחק ור׳ ״ בשמו טבלייא
 ר׳ ״־ בשמו לעייא ר' • נהנא רב : ב״ ס״ט ב״ק ישמעאל נש״ר
• סימון זר' ״ סיחאי בש״ר • אבא בר נתן ור' * בשמו <סא

ב ' 4ג ־ עולא מ
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מד לרייא מלמילד^׳עזלא א1ןגח ̂יזדזע& י׳׳ערלא־‘ מ  ז ל'גשמל1נר״
 ס3ר רלרבוע״ל* ̂ נשסהר־קנרא י ״ת^קורייא (*'יעדתבמ

 רבי ’דצחקי' שיבת לל :הודה רנב״ח * בשמו עופת בר
 ר״שמואלברקיננא. : ע״ל) שמןאל:דמ ״ בשמו ב^תייא שמואל
תל לניזס הלך :בשמו  נ אבא שחעוןבר ור' י שמואלבראבא א

 שמעון י־-ר* כרהגא בר שמעון בש״ר י ע״ש כהכא בר שמעון ל
 אל׳ל ״ מיטה בעא מיישא בר שמעון ל ״ תלמידו אליקוס בן

ק דינר לו הראה ולל אל׳ל ב׳ מ״מ נתובל  ב׳ כ״ו בכורות ק״א ל
 תהליט ל ־ ל ש״ת זבחים א׳ ד׳ יבמות בשמו ששת רב ’ וע״ל

 לולב ל מש״ש) תנאים ע׳ל ( צדוק בל :אלעזר ג אימי נר
היו דרב ברתיה בני ויתקיה איבו כי אמורא ־שהוא והראח וערבה

ם א׳ ואולי אלעאי ל ד׳־ע׳׳ל ד״ב וברכות ק”צ ידישלמי נשמו  ; ל׳
בל (ע׳יל ברכיה בר״ ל־אלעזר  כמתאים אלעזי • ברכי׳ לאלעאי
 (בגיגזין הניזקין פ״3 אמורה כלל) (ברמה מניות ר^לשהיה

ל תורתא בן אלעזר ל : לאשופאה * נ׳אטזאה א*) ד״נ  ו
 תורתא בר חנינא ל אתירשל הוא אולי )למ (משחו׳ אומר חלבו
ל ̂׳מלאי אלעזר ר׳ * הונא ורב יוחנן לו  לקיש ריש גשם בןצדי
ל  בר אחא (ורב מהגרוניא אלעזר ל • א׳) קלט : תולין (

 ד3 אחא דרב באתריה איקא גרב אחא רב )לגי אקלע מחלינא
 אייתי תלתא ענלא להו למעביד איקא גרב אחא רב (בעי יעקב
 לסבא ליחוש לא תחליפא רב'אחא:בר ־א״ל להוא) ויזמהוי םכינא

 צורגא.. רבא אחר הכי מהגרוטא א״לל׳א ״ יעקב בר אחא רב (ל׳ל
״' לנפשיה יןח מרבנו מהגרוניא׳לט׳שלתחילו ד״אי ואעניש מי ׳ ׳,׳,■״V,.־ ...................... • אבוהזרב ואיבו • רב קמיה היו וחזהי׳ איבו כי העיד שקר לפניו(

א קמיה ש) ־.: ל׳צ3 ל שגלקבא3 אמרו וכן דמ׳׳דב׳) בסוכה כ״ה (ע״ 3נVאבא בדבר לזלזל־ לו ־היה לא כבו^?^#הו V 0
f( (הדנה־מאד׳היה)'זקו׳והככן־ה״־הדר ^ואהא^^״רזזמופלגי ג' יהלך אל משמו אמרו וכן בע״ש(ציל פרהאות ג" משמואל״הלך p i 

 רבא (דכ״ד) מדרתעציזת :״־זסם לא־העתיק ילוהיזחשין בר^*^״׳) ר״אלעזר הביא אמוראים שמות כמה /ואחר בע״ש פרשאות
■ ‘ לפניו(יש" קרא ואיבו היו עמו דרב ברתיה גני וחזקיה ואיבו וצחק י ׳ ־ '
̂כ לעיל• כתג כאשר היו צדוק גר׳ ר״א לפני דהא הדעת בלבול כאן  ̂ע
 בהואו״ רק יצחק גר ר״א בכלהש׳׳ש המצא לא ובאמת בדבריו ט״ש יש

/  א׳גר׳5׳0 בשם דבר אותו אומר שם תכף ע״שכי שס כס * ל מ
ב כפר איש יצחק גר ר״א שיש ואף <דוק קו ^ ש ת  גןמזךנראה3 ד
א ישמעאל ר׳ טמי קדמון היה .שזה ^ ל  כפר איש י^אק בן ר15מ4^

ל חנן בן ואבאיושי לרום ^!יגי ו שחע| ומ״ר ע׳׳׳ב׳פ״ג ך״ שוטה י
 לאשמו ^מר אל אמר ר^המזר־משורא :רע״ד דרל״ג נשאכ״ט פ׳

סדמנה נושחא יוחשמ נ״כ <ו׳  הטנא רבי אתר זה כי לו משובשת̂־
ש) מקורא  • מנחם(ע״ש) ר׳ והתנו אבינא בר אלעזר ר׳ * (ע״

 פ׳3(ו
ישראל
_ ^ . - -- ................................... מהלה

 שע/בר״ ד״ג דגמות פ״ק ל״ת^ובירוס^זי ובשש״ת העמוד קוף
 (חולץ ב״מ ר״א היינו נחמן א״ר מניומי־׳י בר אלעזר ר׳ * אבינא
 משמו(ירושלמי אמר יוחנן ד׳ דמררומא אלעזר ל ״ ב' די״ט
 רבי קומי בעא דרומייה ר״ץ ד׳ ״flip ע וכאה האומר ש״פ גיטין
 בל ל׳א הוא אולי ררומיא) נקולש׳cSוחומ שפ״ו וביומא • תשי
 אינו (אך יוחסין עכ״ל רשב״י עס לרוחי׳ שהלך חלכתא בן יושי

 ולא • ברהלפתא הוא משי ד ושתם יוסי ל קומי געי דהא נראה
רי.נגיי׳ בא״י רומי דיש ידע ^יפו  ור״יעקב קסמא גן יוסי ל סמו

( אלעזר ר׳ * דדוחייא ץ א ^ז  * ע״ל הקפר בן ואולי ל״מ ^
שלל3̂ר1יוה^ן>/ ל בזמן ינאי אלעזרבל ר'  אנטיגנוס ן3 אלעזר ו

 אלעזר דר׳ משוס אי זו ^נ^אס לו אמר מי ידעתי (לא יוחסין -פ״כ
 • סע״א דל״א בר^^ייבכיטין ר״א משוס אמר ־ אנטיגנוש גן

 גן אלעזר רבי משוס ינאי גר׳ אלעזר שר׳ ג"פ מציט הלא
 עיי׳ יוחנן ר׳ ממן ומ״#שהיה ״ א׳ ל״ד פ״ד ביצה אגטיגטש

ג אנטיכנוש בן אלעזר ל ״ נקחוך ג ̂״ג 1#( >T'ל״אpרבי ע״א 
ש^ בן אלעזר רט כו״ אמר יוחנן  ינאי ״13ל'א^גזר'5אכטיגט
ה השוכר ר״פ ובירושלמי * אומר מ״ פ/ טיו בוגי ^׳ ״ סי לי ע־ ט  ה
ט ח״ה ובחולין ״ שע״א  השואל פ״־ ״"ובשבת '3 נ׳יה ופא״ט ל ל
 אכן * יוסי צש״ר שס ובאשל׳י יעקב בר׳ אלעזר בש׳׳ר ״ ׳3 דק״ג

yרע׳/ ד״ט א״ע פ׳ ובירושלמי ״ ינאי בר׳ צלעזר בש״ר הרי״ף ׳ 
 ״ ינאי בר* נש״דאלעזר לל בר׳ אנטיכטש בן ול^לעזר אTזע

אינו יוחנן ׳ר׳ בזמן )בר׳ יהודה בלר ינאי ל נשס  • תנא א׳/
 pיות ר׳ וע״ל י בשמוך לעיל ע׳׳ש בשמו ינאי בר״־ אלעזר ל

 זעירא אליעזר • תנא שהיה יוחנן ל איכא כתובות תו׳ בשס כתבתי
 דבי אשכתיה דנהרדעאי גשזקא (ויזאי אוכמא מסנאי משיים הוי
V1 {̂ל כלותא  שמואל שס והיה ירושלים על להתאבל את חשיבת מי א
 לראות לקיש ריש ותפשו יוחסין כתב נ׳ ט כ הכונס פ3 ד ת
) במשוס ר״ל הוא (ט״ש היוהרא זאת ליקק׳ קשוב הוה אס /  ל

ל אמי י3ר כי עזד ושס עוד וכתב  <פתא יצחק ל לפני היו אסי י
ה / בלש נזכר (ז  הוא\ןצרמ ־0וט״ זעירא קבורלאלעזר לו ואין ע
 זיחכא(עיי׳ 13 אבא ר׳ וחסיד הקנס ותלמידו כלול הכס שהיה עוד
 טעה ואול! (ל׳׳מ הנא בר בר אלעזר ל * בית טעות ני if«ש

̂א שטהכמוג  נמה דחן אלעזר ל * אבאגב״ת ל ור\א ב״ה בר ר׳
 יומא • צבור (בתעצית שעס של בסנדל שיצא נ״ה דג אותו וראה
 ובס׳ א׳ לע״ה פ^י מגילה מרום(ירושלמי גן אלעזר ר׳ ' ל צע״ח
 דתענית פ״ד ירופלתי מנה ר׳ קחי* • סלא סופרים ומשכת׳ כירה
 • וגמ^חזיתדל״גלצד^מרוג מריס בר דמ״הרע׳/ רות ומו׳ נ׳ לס״ח

ר לאלעזרנןחצקסאמרלר״אנהו מ א ^ן ל ^ו תניז ^ ר ב ד( ל״נ

 0שהי מטר ובא והתפלל טב שלס מהגחניא לר״א וחלם ^גזדתעניות
 גא שלא זונה הניח שלא אלעזדבןחרדיאנע״זדי״ז • ־רצון תת

 נטל בשכרה דינרין טס ונוטלת היס בכרכי זונה שיש ושמע עליה
 אמרה הטתה דבר הרגל בשעת נהרות ז׳ עליה ועבר דינרין כיש
 בתשובה אותו מהגלין אין נ״ד אלעזר כך חחרר אין שהפיחה כשס
 לו אמרו רהחיס עלי בקשו להס אחר וגבעות הרים טן וישב הלך
 ההריה כי שג׳ עצמינו על נבקש רחמים עליך מבקשים שאנו עד.

 והשי&ו כו׳ עלי בקשו ומזלות ולככטס ולחמה־ולבנה לש״ו אמר ימושו
 וגעה ברכיו טן ראשו הניה ט אלא תלוי הדבר אין אמר כו׳ לו

 מזויא ב״ד אלעזר רט ואמרה נ״ק יצא נשמתו שיצאה עד בבכייה
 אותו וקורון א* נשעה עולמו קונה יש ואמר רבי בנה * עה״ב לחיי

 לן ורפא ושב ולבבו.ימן שנ״ מבינה שגא בתשובה שחזר ולפי רבי)
ה ״ חכם נקרא כתשובה השב כי עה״ב ולחיי רבי שנקרא זנה (הי

̂ז פ׳׳א שוטה בירושלמי פנחס בן  כד רא״א ביאה שיעור כמה‘ג״• נו
̂  כו* אוחיל רינ״ב :־ רע״א נו* אמר עזאי בן כו׳ אמר יהושע ׳1

 ש^עוריא אילון כל משי אר׳ אחר מטמין * אומר פנחס בן אלעזר
ח פ״א וביומא * שיער בעצמו כ״א יוחנן אר׳ כו׳  אר״אב״פ א* ד̂י

ר׳ • ריב״ב בזמן שהיה ריב״בכראה משוס  חגייאהוה צי׳ אלעזד (
 מרינוש בר אלעזד ר׳ ( * פ״ז שקלים ירושלמי חנא לר״ מסמך

ר׳ : ג* אינהדע״ד מ׳  3פ״ מעשרות אגון גש״ר יוסי בר* אלעזר (
 ר״ • חייא בר תנחוס בש״ר רע״א ח״ט פ״א ושס ־ הע״ג מ״ט

 חלפתא בר בר״י ר״א זה יהי׳ אס וצ״ע * בשמו גון דכפר תנחוס
 ובש״ר פפא גר קיננא ר׳ גזמן שהיה חייא גר תנחוה גש״ר אחר איך
ר׳ • ע״ש אטן גר יוסי נר' ר״א צ״ל ואולי אגון  ̂ו׳סי נר׳ אלעזר (

 ר׳׳א צ״ל ואולי דצ״גא״ קהלת וח״ קצ״זג׳ פך״ז אחור רנה זמרי בן
̂ר ̂ז ר״י גשם אר״א פעמים הלבה כן כי ב״ז יוסי בש אלעזד ר׳ * ב׳

 נפחאהיה יצחק ר׳ של או קקולא יצחק ר׳ של שאביו מצאתי ולא נו׳
ט3יע״לר׳יצחק לשיטתו אזל והוא • שחור׳־אלעזר  לאוטעומ3ן

שעיא * ע״ש בידו  (ר׳אלעזראבוידר׳יצחקברכחחןגש״דהו
 אבל ר״א איך נחמן גר הוא ישט״סאס אגל א׳ דט״ז פי״נ ירושלמי
ר׳ • אחיי ואוליצ״ל  מעץ ג׳ פ׳ נזיר ירושלמי ישמעאל גן אלעזר (

 תרומות ישמעאל רגי ט ליעזר אר׳ ר׳ דקסרין פרוגירי ר׳ א׳ נ״ה
 ישמעאל כר׳ ר״א וצ״ל אלן מקומות ג״ב הוא וטעות ״ ד׳ דמ״ז
טיין תרוחוה בתוספתא ראיתי אכן • כר״י ס״ל ר״ל  תרומה ל׳

 ‘ דטצה •״ג וספ מתיר ישמעאל בר׳ ר״א לזרים אשור למורייש שנפל
 כלמ״ע צריפין יופבי סע״ב דעירביןדנ״ה בריאפ״ה (אלעזראיש

 כל גירת איש א׳ ף״ד ונתעלת * אחר יוחנן ר׳ כל אמר עולא
 • נרתותא איש הגי' ע׳״י3ן לן שנעהן ונשים לצדקה יהיב ליה דהוי מאי
ר׳ ר׳ • ע׳״ש ט״ש שימאי גר אלעזר (  האורצ אי3מח בן אלעזר (
ת׳ יחשלחי א׳ב״מך״זב׳ ק״כ ׳יגמות3 ק״ו  ויקרא ספרא שרציס פ׳

ר׳ ♦ אהווי א״ ג׳  אעה מ׳ אחא בש״ר תנקוס ור׳ בצראה 1אלעז (
 ‘ בטחתנ״חב׳ * (תרומוטפ״א גומל ק אבאאלעזר • ד״הל
/ טצה • ב״ נ״ד שנתות  רני בזמן עהוא נראה גימל) בן ב״ י
 (ספר*׳ גמליאל בן אגאאלעזר * (ד״ל גמלא הגט כל פ׳3 * יוהנו

ב״ג אלעזר אבא • כו׳־ אומר אמר׳ר^־ישמעאל ושס ייטד״ קריז ל*
*p1fר



<־פב ■ 5אלן ואפוראים הת^ם סדר אות »
 (•הגיסה ״ אלעזד אנא לי קת יוסי אר׳ אלעזר (אנא • אומ(י
 •(ספרא אלעזר אנא לי אמר יוסי אר' * שמו כך פרש״י ל די׳׳ו

 יוחנן ר׳ * אלעזר נן אילעאי ך׳ (אלעזר * נ׳ ר׳יג פ״נ ויקרא
 רני * - ב*א ירמיה ר״ * נ״א יצחק ר׳ י ל׳א יונתן או י ל׳א

 . ר״ הוא לעזר ר׳ נירושלמי ודע ־ נ״א נחמיה־ ר׳ * ל׳א 'ישמעאל
 הפנו ועשיר הכס אלשע גן • גרכיה־(ל"מ גר אלצי * אלעזר

 •ללמד מעותיו אלשע גן פזר לחנס לא עליו ואמרו דרגינו'קדוש
א (נדרים • זה של עקרו גצד זה של י ראשו כ״ג של תספורות  ל

 מספרלוכתגלחמ שהיה לספר גדול ממון נותן שהיה משמע מדש״י
כ/ שאלו סי׳ וגשח״ט ־ י״ט ושנת * ;  ר׳׳ה ועיי׳ א׳ פלסוף ט̂׳

 שלא רני אמר ועי״ז מ גרקפראמ^חק מהשהיה נירושלמי מגלחין
 • יוסף ורג רנה זפומגדיתא (אמוראי * נימיו נ״ק יסמוך

 ^*»^כתגו1לי׳׳ דסנהדריו ספ״ק * חמא רג דנהרדעאי אמוראי
 הכהן ר״-אמי י: כהרדעאי הוי נחי דשמואל ד׳ץ נ״ג תי

) דק״ז הנשר , מ״ה כירה ^תל הכהן אסי רני חנירו ל ^ ^ ד ״  ג
) ל״ח סוטה ך״נסע״א (מגילה נא״י כהניתאיני  . דייני והס נ׳

ש) ׳%'<■  ונזמכס • פרעסנול ולעשות ממון לאפוקי דאלימי (ע״
 L אמי ר' לקמיה מטא רנ־חסדא של (פסק * נננל דיין חסדא רב

מי לקמיה א״לכו׳־אהדרוהו חזשדא רכ לקמיה כו׳אהדרוהו א״ל א  ל
 ״ ׳ ל דכ״א פ״ג יבמות רבה גנרא וקראו ע״א ד״מ המפקיד פ׳ הו׳
 סמוכו דין מן וכל דין מן כל הכי ►!יה ולל־אסיסרו אמי לר״ סמכו כי

 (ר׳אחיור׳אסי־מכתפי זל<ןיסנהדריןr(פ״נדכתו<רי״ לנאכו׳
 ־* א׳• קל׳ט כ״כ פ׳ שבת לכבוד כל<משמיש להניא ועיילי׳ץכפקי

 בל • נ׳ ע״ד יומא דבריס ג׳ כו* זל׳א ח״א<ו' אסי ור׳ אמי ר׳
 אסיכאנו דר׳ לקמיה אתא אמי ר׳ סע״ב) (דכ״ד מציאות אלו

 אין אסי מר׳ וגדול נרישא אמי ר׳ השינ דוכתא דנכל אע״ג התו׳
•היה שחנירו לשאול לפניו שנא תימא זה  לקמיה אתא גרס אי אנל '

 לעולס לפניו נא איך היה אמי ל תלמיד אבא דר׳ קשה אבא דר׳
 ב׳ מ-׳ד בגיטץ הניזקין דבפ׳ אע״ג א׳ דל״ד לב (ונתו׳ • עכ״ל
 יוחנן.מ״מ אל כן-הכי אומר אתה רבי אמי לרב אסי רני קרא

לכ ־ רני קורהו ממנו גדול שהיה ולפי ר\ה הנירו  שנועזת תו׳ ו
ל היה תנירו א׳ מ׳׳ז  דלאהר ל עי ־ • ממנו עצי! ליטול בא אמי ו
 הזרוע נפ׳ • עכ״ל הדייניס׳לפציו באין והיו ראש אמי ל היה זמן
 משל דגדלוהו קודס הוא שהיהל׳י לישיבה ששלחו ה־ינרי בשקא זכה

 מציאות אלו בל • לעצמו ולא הישיבה לבגי לחלקו שזכה פרש״י אחיו
ח  אנו אין כי תירא לא רומאה וא״ל דינרי אודיא מצא ב׳) (דל

 בו שיש צוה תורה פ׳ היינו תורות ספרי ת׳ וכתב ״ פרסיים גחו
V וראה בדברים עסקן והיה • י״ד לב ( ספריס ז׳ נגד תיבות 

 שחשליכין ראה ג״י ואחר לבניס) שהיו (לפי בניו עזב א׳ עורב
 לבני הה׳׳ד )שחורים (ונעשים אותו יתושיםואןכליס וכולדין צואה
 (ובמד׳׳ד שמואל מ׳ צידו לעורב יכין מי או • יקראו אשר עורב

 ועיי׳ אחר באופן העגין כו׳ אסי ר' ג׳ דקפ״ה פי״ט מצורע כ׳
 הס והעמקי׳ עורבין מיני ב׳ * חולין בתו׳ ברש״י ב׳ מ״ט כתובו׳
 ’ לבנים עורבי׳ שם בהודו מקום נמצא בהג״ה כתג ויוחסין לבנים

 לרב כייפי והיו ־ א׳ ״ח7( פ״ק ברכות העמודים בני מצלי והיו
 ומילא מובהק תלמיד והוא יואנן ל תלמידי • אסי) י3ך (ע״ל

 (בירושלמי ״ ׳3 (קי״א הנשר כל פ׳3 נטבריה ל׳י להיות מקומו
 פי׳ ליה מעבר ירמיה ר׳ הורה אקיא אמי אר׳ ג׳ f1 פ״ב ברשת

 - כו׳ ירמיה שר׳ הורה מה הורה אסי רג ר״ל אסיא אמי אר׳
א  ע״ל יהושע שדה נס׳ רופא היה אמי ר' ל׳ל אסיא אמי אר׳ ל
ל אמי ר׳ לפניו אמרו א' ״מ7 גט השולח נפ׳ * אסי רג  אסי ו

 כי דימי רנ לפני לפניו אמרו תפרש ׳שלא יוחנן ר׳ של לפניו פרש״י
 הונא רנ נעא אחי (רב * א׳ דקל׳א נ״ל ת׳ ממנו גדולי׳ היו

 לרבהונא כפוף היה אמי רב הא התו׳ וכתבו ׳3 די״א ״נ3 אמי מרב
 ור׳ אחי לר׳ שלח ל • עכ״ל להוד אחי 3ור לחוד אחי רבי וי״ל
 אמי 3ר בין מצוי טעות כי יען * איכה רבה א״י דיתקנו אסי

̂ני־  תלחימ אבא ר׳ * ותשכיל ותבין א״נ ע״ה סדרתי ע״כ אמי ̂י
״ בניתו חיפא דמן אבא ר׳ * מיניה בעא מחל נר אנא ר׳ *

 נשמו אויא 3ר * תנירו אניזו ר׳ * זנדא נר אנא לל
 ב׳ מ״ג פסחים מיניה נעא אושעיה רג ״ קמיה הנא אייא
 סגיאין זמנין אמי אר׳ * ד׳ ה' כירה ונירושלמי נשחט נתמיד

 אחא ר׳ * לקמיה הנירא שר אחא 3ר * הושעיא ל קימי
מו חטכא נר  אילא ל * אחאי ור׳ • פפא נר אחא 3ר * מ

 ורדיכאי אמי * נזמנו אנין נר אמי ל ‘ אלעזר אר ־ נשמי
 בר ניבי 3ר • מיניה בעא אשיאן * בזמנו נתן בר קמי ̂ נזמנו
מו טרי® ר ״ אנין וגר * לוי נר גכיחן נר׳ ״ ניריא • מ

 ̂‘כשמו קטינא נר דניאל • רנדיחינשחו * ור׳נרכי(^ י ,הדיא
 ה^א ר׳ * נשמו זריקא ר׳ • זעירא נשם דאחר אשכחי׳ זירא ר׳

ל * מר אנא נר חייא לר׳ אמר * אחי ר׳ • איתניה צפוראה  ו
 רני ־■ חסדאע״ל רג * קל״נ חניכא־פי״כ אר׳ • פפי נר חניצא
 • נ׳ ג׳ נרכות לוי נן יהושע אר׳ * מיניה נעא נשיאה יהודה

 חמיו יונה ר׳ ־ ע״ל רט ליוחנן ־ סע״ד דרכ״ה פ״ה דנה נמדנר
 • (ע״ש) חמיו ינאי ל ־ נ׳ כ״ד נקודש חומר ונשמו (ע״ש)

 כפחא יצחק ר׳ * נשמו' גגוליא יעקג ־ הכהן אמי נר ינאי ר׳
 לל שלח • לא3ט יצחק ל * וחנירו לר׳יצחח אחר * עמו חולק
 נר יצחק ר׳ • רני קראו ניסכא נר יצחק ר׳ • חלוג נר ינחק
 רדיפא נר יצחק ר׳ * תלחיח אשיאן נר יצחק ר׳ • תלמידו חיפא

 ר׳ • נשמו לא ר׳ * לקחיה יחא כפר איש ישמעאל ר׳ * תלמידו
 מנסימו נר חנחס ר׳ ־ נזמנו ערנאה מלוך ר׳ * שאלו צננרייא לוי

 * לפניו נחמן נר שמואל נר נחמן 3ר ׳ נשמו מנחם ל * נשמו
n •ן1סימ ל ־ קי״טא׳ כ״כ פ׳ נזמנו שהיה נראה יצחק נר נחמן 

 ״’ ששון נר ענני 3ר על אקפד * נשמו ספרא 3ר ‘ אמי ר נש ,
 קמיה וקאי wM רמ״ת • גשמו רגה • מיניה כרידא^נעא ־ר׳

 ל״ג דנרצות סנ״י! אר׳יל אמי רג ־ שמאי ר גש ־ אמי ור אשי
 ונל • ד׳ מ״ח פ״ק מעשרות • ד׳ ד״נ נרכות ״.,וירושלתי 3

 אל׳ל אמי ר׳ • ר׳אמיאלל כמדומה ׳3 נקמןל״ד "^מר צירה
(רב ״ א פ שקלים

 משרשיא <1 * אמי
אמי (ד׳ י אמי רנ3

 3ר3 יצחק 3ר * אחי 3ר3 איקא רג
אניי לא • אחי רנ3 פנחס 3ר

̂.אמי • י ׳<,׳ - ־ ״ • אמי נר׳ ניני ר׳ • ולע ̂״
אמצי אגיו גר קינגא (ורג אגין■(פ׳ג גר אמי ר

 ̂f’יג״יי ־• ייא י ל ״^  (ינ״ל רמי • סע״ל ר״ר י
 ,%•׳ X י1̂ אני ג׳ א״ד אמי'׳(צ«וגות • אנין צי )־ אחי ר׳ ל שצ

 שצ״לרצא נאחי(נ״ל אמו*'ל-נה ־ נשמו שלא קרס • קצר ערוך
 חו׳ ועיי׳ איוי לי אמר אחרינא שע״ג מ״ח דנכתונות • גשמו)
•קנס שש אמי אמרה אתי גרש ר״ת אמרלאמרה ע׳יא נ ד )נהיה ' 

 ור׳יג • לקוי אמו שממעי כל לאמי שמענו ג דיג הערל כ ונינחות
 3S • אחי נר אתא רג אייי ■ ־ א״י אמר נ' י׳ח דננורות

ג ׳ אמי נר אהדגוייה  הצי רג • נ״א אייא רג ־• הונאיל^■ י
י ג״א יהידא יג • ג״א  1; ” ג״א יעקג רג • ג״א יושף י

 • נ״א שמואל רג • אמי לר מא. ג׳א־-־ צמן רג • נ״א יצקק
s • ע״ש היני נר אישי איייינרא^^לא‘‘אמי'• נר תצהום רג
?יי1 ̂י כירש ואגיי )״״י ® «,וי דכי ו (סוכה ד״י־ וע״ז • פ״ו 'רוש<©[תרומות בנלאה אמי ר י

ה גר א»י י׳ • הנמקין וג־׳ שו r ’דנדר̂י שכ׳יג אנ^ז^־דר
א ך ד צילה יצהת אר׳ קשרים) אלו ־׳ ריאשי אמר • ע

א יי״א שהלו שה1̂ כ׳ ^4אמ״ רג קמא הגוזל ור'כ <  ^מ
r V W לי 4א רג : נ׳ '1 «׳ ש״כ (וננילה אמי נר

 י4מקוס'ונר שם ל״א א׳ לו״זא״צ (כ׳ ליייי נאם "'t״־ ־א’™
 וורלינא אנשי מ״ט שהוציאו חי ונכ׳ י ל׳ ונשוטה : נ׳ ט י ילה

 אר׳יוהמגיטיו • אר׳אנהו ומקכיליןזע״ז) עין וצרי היו ציקנין
^ ראה) לא (וני״צי נשיאה לניה נוכרא וראה שש) א א ח א  ו

 יצקת נר נתחן 3ר אחר יחי) (ללא עניל שהיר (אמי) רני
 והיר ־ שכירין ללא שמעתא אומר הוא נאה לאיוישסיר משוס

^ צהו נר אמי מיני אחי ר' אמי : נשיאה יהולה ר׳ ןמן3 מו  נו
לא ׳ יותשיו עכ״ל לשיליז יי' ירמ״שי ור׳ אמי

 רוא נתל נר ואתי כינוי שס הוא מיר אתי הנין כוונתו'אצז הננתי
 אדטעוונשמוד ־ מיני אמי שהניא ישיניס שכתי נש׳ סטן והן אהר

f 4 השולה ה׳ נגיטין נתן נר אתי : הגמרא לשון אעתייל m 
t ״ן נר אמי חיני מיטה) לנעו (להנו אמי ל׳ שלא ז״ל o 

•fe אמי ר׳ : כתן נר יוסי עיי' • י תורה
 6נע הרפנאה אדא נר אמי רג • תמרי ני רמי (עיי דקולי
^ נחמן אר׳ אהנה נר אדא ר קאמר הכי ל א מרנה  (עי^ אר׳'פ

 רב %ל 3ר אמר הכי רנה א׳׳ל מרנה נעא נ סע ט מ ה פ עירנין
 איזה ולפ׳׳ז : 3ר אתר אדא 3ר אמר הכי ליה תצייתו לא נחמן
 ליה שרי הנוראה אמי : לפניו היה אחרת גי׳ או ניוחסין יש ט״ס

 הוא אס ידעתי לא א׳) י״א (מ״ק נח״ה הנורא למגדל יהודה רצ
 לעניים לחלק דנרי מלכא דשנור אעויה ליה שלחה אמי ר : חכם
 זה אין לנושאי די״א 3דב״ (פ״ק וקבלס לרנא קנלס(שלחה ולא
 ר׳ : רמי (עיי׳ יורן גר אמי ר׳ : הנ״ל יוחנן ר׳ תלמיד אמי ר׳

 ע׳־לרנאסי ג אמינרחיננא (־ר״ : רמי ועיי׳ יוצ׳ע״ש נר אמי
אמי'נר (ד׳ • נ' דכ״ט פ״ג יבמות אהנה בר אמי (ר׳ ג נ״ה

קרהא



אלןש ואמוראים התנאים סדראות
 ע׳ל יחזקאל גר אחי (ר׳ : ג״ס ק״פ רי,יחפלמי ס63 קרחא

̂חק אנדיחידציכיריור' דר' אמי אמי ער' : י 3 רמי  אלעזר נ! י
 J געיעל״מר׳מןגרנהנא : ד׳ פ״אד׳פ גשמיירישלמיניצה אמר
ר  ע״ז3ו : ל ק״ה זכהי' מיניה עא3 זירא ל קייא גר אמי 3;

ל * א׳ ואולי ״ח3 אתי 3ר ׳3 א נ7  אמר מתנא גר אתי (
 ; רמיג״ת (ל׳ל נרתמא (לאחי : א׳ דל׳ג הרואה ס p שמואל

 אמימרגריה :רמי אמי לל להרות הירושלמי דרך כן ני רמי ל ע
 אויא3ר3 קייא דרג קמיה (ע״ש) הכהן תקדא 3ר ן3 יייי'^וקא

̂א עיי* כרס ממלך ונהרג : 3הע״ ת די יזולין /  : רל'/■ לא ק
ס אמימר ל נהרדעא3 עינהו3למק ר3( ה רכות3 כו׳ אשי 3ר ל  ל

 א״ לאתתא אזמנו : א׳ נ״ה סוכה נהרדעא3 אתקין ; א׳ 3 די
̂רדעאי3 קחיה לדינא כתג הריה3 אזלא ולא למחוזא אמיחר אזל כר
ד ל׳ה3 אשי רב לל כתיהא עלה ,)׳‘;;..1;ד כר אמרי נהררעי : '3 דל״א ל :̂ P לזקי נ P״;̂׳
............. לי לרידי ̂א ; ̂׳1 : א׳ ל״ה המכקיד (כרק לי וסגרי אנא נהרדעא אנא אמימר אמר

ך׳ סגיאין()ןןף זימנין אסי 3ר ל א כו ל ^,^מר *ל• * ״ ״
ה5למ' • ל לי . י ר מ « י י י אר׳ רע״א מ״ז נירה פ'3ו נו' \ י ״’”-

וירי אפי ור' אסי מר׳ אמי ור׳ אמי מר׳ נעא ר׳זירא ני אמי ״ר׳

ו5] ך ; ' ״̂נJ״ייא״"'י^״'״^א 'ייא”̂׳אלי ; VD̂י
 דר,? שלפנינו הני׳ ונראה ־ אמי ור׳ אמי מר׳ תינת שלפנינו <גי
״ א״ השפעה גפ׳ רני אשי לרני זיר׳? ר׳ דאמר זירא י

^ מדרשא נני אמור מאי א׳יל ^״לי^זץא ^
ממל ר3 א3א לר׳ ושאלתי

ןמד יי־ ׳׳י‘ ^ / ־״ שכיב(אגור קי קמימר נר קס̂י
 ומת (רגאשי) השליט מלפני4היוצ|( כשעה הוי הסיד) שהוא

 איחהא נתןלמנשנ נהוגאנר5ליה: שרא א^ייי ־ '״ר”■א
 מאשיקמיהמנהות • ׳3 יותשיודמ״ג י רנאשיפ יוהוריתאאל

 זגיד דרג משחיה ״ א׳ ך״נ גיצה מר וקראו מיניה ונעא ״ 3 ז <
 אתר הרגה היה אמימר א׳ דצ״ג המצניע כ׳ גתו׳ ׳ ל ו ע הולין
 אקר זגיד רג ואולי ׳ רגא תלמיד שהיה‘כפא רג אפילו,אתר רגא

״ עכ״ל עצמו רגא מן ולא דרגא משמיה שמעה דאיממר מעשה
 אחר ״ לאתרין אחיחר אקלע א,אמר3ר גר אתא רג דהא ע צ1

 ל מותק ל ומהרש׳ רע״א ד״פ הלין פ׳ דיתא3דפוח סגי ל א אמימר
 קאי רגא ר3 אתא רג אגא ר3 אתא 3ור • אמיתר אמר היגות
 דרחי דרג משמיה ״ .גמדא2י א״ל ׳ תלמידי אשי 3ר ״ עלייהו

 : מנהרדעא זגיד ירג -־■־״־; יזולין זגיד דרג משחי׳ • מנהרדעא
̂ו כתוגות המא דרג משחי  רג ״ קחיה אתא יימר רג * ל

 משמי׳ ״ אמרחרימר • ממרדכי ל!ל י מכיוחיגררחוחיקחוה
 רגינא * ג׳ ח׳ חולין הפא דרג מיה1̂ ׳3 ח״ה הולין כתמן דרג

ששתקפדימו רג א״ל * 3סע׳׳ דמא .משמיה מש״יי"
מדור עשה והיוחסץ ״ אתרמ הרגה היה דאחימר ע וצ ( ^

 אחימר אמר אמנא ששיגלקהממו לרג אמר אמיחר ל ז עצמו פנ3
 גר חרמי גתו גן ץאמיחר ״ דייו ״יה אנא נהייעי׳ מסל יזכא

 אחיחר נהרדע׳ מסגו אנא שאמר זה ואולי אשי 3ר ל א ל) למא(ע
 רו־ רגהוא ני (אמרי חלתו למה ידעתי לא כו זוטרא ומר

 (אמר • (לל׳מ דרמיה5ר הוא גחערגה (אמרי ״ (ע״ש המנונא
 ״ קטנא רני של אנדריי^יו־ ( ״ תגיכא ר׳ הוא גמערגה עליו

 אגא • זעירא אמר אכטולי אגא ׳ זעירא אמר אנטולי (אגא
 (דמאי ״ גריה למנקס שלת לוי גן יהודה דרגי לגגי אתא אכטולי

 משמעון קיגל דאגות) ל׳ק איששוכי(משכה אנטיגטס * ל״ג
 התלמידי׳ וטעו פרס לקגל המשמשים תהיו.כעגדיס אל ואמר הצדיק
 צדוק מעשה כל אדר״ן (עיי* המיניס ראש והיו וגייסות <דוק

ועיי*מ״ק ״ הי״נ וגרשג״ס דאגות ה״ק רחג״ס ועיי׳ ׳ וגייסות
 מיזנו קנלו ולא ־

^ י ל חיו אג ס סי ר ת גו עזי תלמידו • א

״” 2,’ ״ ^!י ״ ' ע׳זל קוסיי ק אטין _ ״’1̂;

׳’״אא"ייי־" י א • י ״יי א’יי ־ / & ״ א5י ־ ל ד ע

ד1גא̂! י!שיט נה־י והס הנהן אמי מי תנירו ייקי ̂? 5ס  א
ע  י,,י1מי»״י והוי • יייזג! י חל״ייי והס נו קמנו ונד ש ;
? ר׳ (ינ״ל גדילמייל' א״י ואימי אמי) ר׳ ל ע שנת

כי ״ע״יח איו ינש' ״'יאא'י’ י v< יגי יי יי^' ( f גמל

״,p אק, י " ״ ״ . ״ . ; ״ ץ ; י קי־ג חת ותה י ״ שנפל ̂י וי

 י^מו^״י?ר, מ^אנ הדיי ״’ל׳< ה״י מיפת אסי .לי׳
אסי רגי • י'״ . ,..... i,,״. רווחז מיו ו1יfנ ור

דמך כד ״ X י״רע פ׳ הינאזעיי 3לי נייפי היו אמי וו,׳
י” אמויי יאנל איא יי *’י י'

ל • א׳ ד״ו נדנות ירושלמי • ״מיא ^ ^ ע ת א ^ י מ ^ ^ ז ^
יו ”״״Itfk לנקוטי׳ יננן עיינו אשי ייני ננשיה נת נד • נ ת נ

'’TTvV אשי א׳י • יי׳ ״י' א״י אסי י א יז? ’'״א י
 ’ הט״״•? ניו ענייה נעיר גא*י נתג : שע׳א ג די׳ דקדושץ ק ל

נ»? קנוריס ני מערה ההר ונשיפע אשי ורג אמי מ שלמח מקום
 ונס מתנו רני תלמידי נטנריה שהיו אשי ורני אמי רני ל שצ

• נננל היו רג תצמידי אשי ורנ אתי 3ר אנל שם נקנר מתצן
 תל^י אשדר ע״ל אס' לרג אשי מי נץ מצוי הטעות פי

 ■1י11 חדר תלטיד אשי רי • תנתר ואתה אשי רי אתר ורנותיהס
יי •״י;׳'‘״ ייי מ אשי %רנ ש״נ נ״נ דרג(נתו׳ לשנרת ילא !י/

) להצא ש ע ר, ל׳) (יקמ׳י תימת יי®' ׳ לרנ תנו תליות נחי (
 ״ וח^ יניתינו ננוד משוס ונסת) נר (פ-י סדיא אני ישג לא

 רד׳ • רש״') לו היו הגיריס (תלמידים * אסי ורג ̂כהנא
 ,C דרג נוות״ עונדא ענד אנינא שילא״ני נ׳ דל״; נותייס
̂ A L דרד כפשיה נת ני כו׳ נידה ז ה דם וראתה המקשה

̂י) סהיי להיא ילסתי לי ליאייי (י״ל 'f 'יל ^̂ ?;4 א אי לו
m גדיה שנר הוא שיודה) עד נראיות אותו (משוך נדייה W? 

 ״ הדר שילא לר׳ אשי רג אמד מ מות נשמתא)ואתר הנריההו
״ ׳מייי  2לדאי אתר הוי למדי ניה דהדר איתא אם ל א יג נ

 1א״ מדליקתא מר משתפית ולא א״ל ’ ציית לא )מייית ת
נחליא!! P אישי דהיא טראריה נן אישי יתיא יסיד?

״ww i לו דיש תנא יש נע"פ התו' מהללאל(נתנו נן אישי יסיא

t? ”י •k 5 י5 יא״י שייית אלא "'י’״ לא? לנ ל ענ אשי ,ר,ז, • '3 ג דר יומא תו׳ ו .i,לרג י״ ,ז*. ״

ו t י ״ י ׳ K אני מעל^ת ®״יס י 5
ס עקינא נ! איסי יעיי' ״ללי ״״״ ל’ לי ^  מ

השמד נימי ינירוס שלא אניהס שמות לשנות t>״ ,>״»
 אניוא״פ שס אישי ששנה לשם אניו שס שינה אשי מ שגס כצל

 שזנופ זה לו ונר :הללו שמות לו היו שאניו לשילא אומר ^
 אסיתא(לשוואקי דגחשא) אשיתא אשי ש ע לו יעמוד אניו
 נוננא אנינא נר ואנאשילא א״ל רקנא ה3 שליט דלא מתשא 0 רש

 דרג כמיה ונת כו׳ אסי 3ר תלש דכהשא אסיתא דמתגר דהרזנת
 דלא (תכריכץ) זוח־תא לי צגית לדגיתיה ואמר שילא ר חזל ס1י

 וכחנפשיה רב) גפני עלי ילשין עלואי(שלא חילי לרג וליחא למל
 המטה על הדס להניח היו רגי^ן ( אסא דפרתא חזו שילא דרג

 מטה מהאי דס נפל א׳ דל״ד למטה(וגש״ק ממטה הורה היה וההדס
( ס  פייסא רגנן עגדי ש״מ אמרי פוריא להאי פוריא מהאי ט

 הגמרא מהגר ואינו אשי ור׳ שילא ר׳ ז״ל שם וגש״ק * (שלוס)
רב כ״א היה אשי 3ר לא ט גידו טעות עכ״ל שנאה ביניהם והיה

אסי



m פג ^ אלף ואמוראים התנאים סדר אות
 ׳3דר להא רב ותנו מקדש האיש וכל ה׳ מנילה : כנאד״מ * אקי
 תל תכירו כהנא רכ תו׳ כרב הלכה אה״ה כתכ ור״ת ׳3 דמ״ה אשי

 סליק כד יסא ר׳ נ׳ ד״ה דכרכות סה״כ וכירושלמי • ב׳ ת״ה לירה
 על והכה ליצן 7ת ו3 כנע למרחץ ללכת ורצה ונסתלר הלך להכא
 וראה עמך הוה מאן המושל וא״ל א׳ ליסטיס דן היה והמושל ערפו

 ודנוהו לקחוהו עמי הוה דנהיך האי א̂׳ נחיך הליצן שזה הלסטיס
 שהיה אסי 3ר היה זה כי (נראה • אותו ותלו א׳ שהרג והודה
 3ר א ל7 ושין7ק7 כס״ק • גא״י היי: אהי 3ר כי לא״י הליק מככל
 לה עכד תכשיטין כעינא ליה אמרה זקנה אימה ליה הוה אשי

 שכקה * כוותך דשפירי נכרא כעינא * לך נעיין • נכרא לעינא ־
 דרכי לקמיה אתא אכתריה אזלא דקא שמע דישראל לארעא ואזל

 ל א מהו jg< לקראת • אסור א״ל לח״ל מא״י לצאת מהו א״ל יוחנן
 לכא^יהמקוס נתרצית אסי א״ל אתא הדר פורתא רתח יודע אינו

̂ידעי אמר דקאתי לארונא שמע אדהכי כו׳ לשלום יחזירך  לא א̂י
 כירושלמי יהושע שרה ס׳3 3כת כו׳ כפקי
 ל עומיאסנ היינו יוחנן לר׳ שאל ייסא דרב דהכא עוגדא דהך כראה

 ר׳ ושמו הכהן אסי רבי אסי רב ערך יוחסין כמ״ש אסי רב דבבבלי
 ובערך יוחנן ר' תלמידי ושניהם אמי ר׳ של חבירו בירושלמי ייסא
̂יס ס׳ הרג נם ירושלמי בלשון אסי רב הוא ייסא ר' כתכ ייסא  הררש

 בעובדא קורא היה כ׳3 כדאי׳ דבבבלי אסי רב הוא ייסא י3ר 3גת
 ייסא ר׳ עוכדא ההוא ובירושלמי אסי רב דאמר נוונא ליה דהטרין

 וכייפי חשיבי כהני אסי ורבי אמי ר׳ התקין פ׳ כדאמרי׳ היה וכהן
 בדעתם מבולבלים איך ראה עכ״ל שמתו מי בס׳ משמע והכי לרב
 אסי רב כי אינו זה כהן שיהי׳ אכל ייסי רבי הוא אסי רב אמת כי
 רבי לא אסי רב הוא ייסי ור׳ כהן היה אסי רבי אבל כהן היה לא

^pfפ בע • •כהן והיה לחוד אסי ורבי לחוד אסי רב כי ודוק י 
̂קי״נ  לראש תהיה בעצמך שאתה כלומר אסי דרישא במתא תדור לא •
 ס רשב כפירש לא צבור צרכי מחמת תתבטל שלא אסי רג ששמך
 כתב היוחסין ^ אמי ר׳ ע״ל א׳ דק״י וכפי״נ תו׳ רופא אסי דרישא

 לו ש)(עשה אשי(ע ברב דמר בהלולי אסי רב לני אקלע אסי רב
עצמו ככי5 חדוי ̂ל • הקדמון אשי רב בר הוא מר כי  אשיבהלול רב לבי אקלע וצ
 ט שוחטין(די הכל בפ * )א׳ ד״ח כתובות ( כ״ה כי אשי ברב דמר

 חבירו אסי רב היינו התו׳ כתבו אסי רב אחר הונא רכ אמר )א׳
 שבת ובתו׳ (ע״ש הונא חרכ קטן שהיה אסי רבי ולא כהנא רב של

נמ״הל רבאסיחוליןד״פא׳פי׳נקני אמר א״רהונא • ל׳  
̂ד א״ע כ׳ ברכות ובתו׳ • רל׳א '  דרג אסי כרב פסק ה״נ3 א׳ דל

 ורב כו׳ רב אמר • הרא״ש שס וכ״כ אסי 3ר לנבי כתלמיד הונא
 רב בר חיית לה ואחרי אסי 3לר הונא רב איתיב • כו׳ אמר אחי
 תיזלו לא לכו אחינא לאו וכנו) לתלמידו (רב להו אמר כו׳ אסי לרב
 יוחסין י׳ פ׳ הרא״ש כתב • ׳3 דמ״ת פ״ד (כתובות איככא כתר

 בה׳ לפניו נכנס שמואל היה שלא משמואל נדול שהיה אסי כרב רי*יה
(בימי שמואל דהא זקנה מפני זה היה ולא רע״ב) ״פ7( מיובה  

 כהנא מרב זקן רבי) של רופא שהיה דפ״ו למ3 כדאי׳ היה יני
 רבי לפני כשבא ונער ילד היה כהנא דרב בירושלמי זאחרו קכירו
 רב מזכיר נ״מ3ש מחכו ילד יותר שהיה אסי רב וכ״ש ) ע״ש ו יומו
 כשמואל רש״י פשק רע״א דצ״ט וב״ק : עלל אסי ר׳ לפני כהנא
וס׳ כריתות ס׳ : ממל בר אבא לר׳ שאל אסי רב י הטעם ע׳׳ש
 בעל סמך ועליהם שמואל תלמיד היה אסי דרב כתבו שמועה יבון

 תלמיד היה שלא די לא כי טעו וכולם א׳ בדין ד״חע״ב כנסתיחזקא
ר׳ לבי אקלעו אסי ור׳ אבא ר׳ ׳ משמואל נדול היה אלא שמואל

 מ״ה כירה יוחנן ר׳ תלמיד אסי דרב משוס לאו כו' חיפה דחן אנא
ר׳ • ׳3 נ׳׳ז איכה ח׳ עולא משוס אסי ור׳ כהנא בר אבא ר׳ * ׳3

 היפה דמן אבדומה בש״ר יסא ר״ * בזמנו חייא בר כניחן כר אבא
 יבמות אסי ור׳ אמי לרבי חבר אבהו ר׳ ־ ב׳ ח׳ ברכות ירושלמי

 ס״א קדושין ירושלמי יסא לר׳ אתר אהבה בר אדא רכ • כ׳ ס״ה
* בקלעא מעשה • א׳ י״ח שבת אסי רב אמר אושעיא 3ך • א׳

 פ״א סוכה ירושלמי הושעיא בש״ר : אסי לרב ושאלו אושעיה דרג
רב א־ויא רכ3 אחא רב * ב׳ דנ׳׳ב  עוא בר אחא רב * אסי קחי̂ה
 חנינא בר אחא רב • אסי א״ר עזא כר אחא רג • אסי רב אמר
• אסי רבי של הבירו אחי ר׳ ♦ סכא אחא ר׳ * אסי אחר

• אלעזר א״ר אסי ר׳ אחר * הילא ועיי׳ יסא בש״ר אילא ר׳
 גא״ל • א׳ ל״ו בכורות מנשה דבי תני הא אשי לרב אסי רב אמר
 אשיאן • א׳ ל סוכה וא״ל א׳ ו׳ זבחים יוחנן א״ר אבהו א״ר הא
 אמר ברכיה ר׳ : אסי רב אמר ביבי רב : יסא לי׳ יקיס בר

לנמליאל ז אסי רב כמו קצר לשון לךסע״נח״כ יזזית מ׳ רבשא

 . אסי רב אמר הונא רכ * אסי רב אחר נניבא • לר׳יסא זונאשאל
 זירא ר' : ע״ש וולס בר הלל ר׳ : אסי כש״ר החנונא ר׳ : ע״ל

 : ברונא חייא ור׳ • יסא לר׳ אמר זעירא : ע״ל אסי ר׳ תלמיד
 רב חייא ור׳ ־ דרדקי להו וקרי ע״ל ליה איתוב רב בר הייא ר׳

ל יוחנן ל קמי אבא ל הלבו ר׳ ־ ופליני אסי ו  חלבו ור׳ * יסא ו
 * בריוסף חמא לר׳ שאל ־ בשמו יסא ל אשי בר חמא ר׳ * חטיבה

 חכינא א״ר אסי רב .*יוחנן לר׳ שאלו אסי ור׳ יוסך בר חנינא ר׳
 חיככא א״ר : ׳3 ל״א תמיד אסי בש״ר חיכנא רב • ע״ב נ׳ מנחות

ר יהודה רב * יוחנן א״ר אסי א״ר סבא  רב א׳ 3ך״ שכת אסי ל
 רבי ׳3 ס״ד ניטין • סע״ב ט״ו יבמות • ט״ס אשי ובאשר״י אסי
 רבי ־ א׳ מ״נ המפקיד ‘פ יהודה רב אמר אסי רב אמר : אסי

 ברעולא יהודה רב • יוחנן ר׳ את ושאלו אסי א״ר שילא בר יהודה
 קדושין ב׳ פ״ד יומא ׳3 י״ב ר״ה יוחנן א״ר אסי א״ר • אסי ל בזמן

 רכי צ״ל אולי • ׳3 ך״ט תענית יוחנן א״ר אסי רב אמר א׳ י״ו
 יוחנן לר׳ וא׳ * ב׳ פ״ב כדרים יוחנן מר׳ אסי רבי בעא • אסי

 למעשה הלכה אמינא עד לא א״ל מעשה נעביד הלכה מר לן אחר כי
 * תנח-ום ל ע״ל א׳ צ״ח ג״ה פ׳ אריכ״ל אסי ר׳ : סע״ב פי״כדק״ל

 • רע״ב כ״ט ובבלי ג׳ ו׳ פ״ג ברכות ירושלמי יב״ל בש״ר יסא ר׳
 ׳ אסי רב לבי אקלע אידי ברב יהושע רב ־ דרוחיא יהושע ר'

 חנינא בר׳ יוסי רבי ומנו לי שמיעי רבה גברא חפי אסי רב אמר
ר 3ר • ׳3 די״ב ירושלמי ^״ ס  א״ריעקבא״ר * יוחנן אסיא״ר מ

 זבדי בר יעקב ל * בשמו אחא בר1י^ק ל : ע״ל חכא א״ר אסי
 • בש״ר ינאי ר׳ : א׳ י״ב כידה ינאי א״ר אסי א״ר : קוחיה בעא
 יצחק 3ר * נפחא יצחק ר׳ קמיה אסי ל * ׳3 נ״ז איכה מ׳ אסי

 לר׳ אחר • א׳ מ״ד פ״ד גיטין אסי מר׳ בעא ירמיה ר׳ * חבירו
 • אסי רב לבי אקלע אבא בר ירמיה רב * א׳ ך״א חולין ירמיה

 ״ ע״ל מנשה רבי בשם אסי רב * קמיה מגבילה * חייתא בר לוי
 חנא רבי : תנחוס בר מנא בש״ר • ירמיה בר חיישא בש״ר

 בר נחמן ר׳ • אסי לרב אמר אמי ברב חשרשיא רב * תלמידו
 • אסי ברב סחא רב ׳ עוקבן בר נחמי׳ ור׳ : אסי רב אמר יצחק

 חרב לו שיאמר יחזקאל בר רמי ליה שלח עמרם רב * סימון ד׳
 פשפשה • פנחס ר׳ * ג׳ נ״ה מ#פ״ז ירושלמי פדייה בש״ר • אסי
ר . • ור^אסי. נתן כר רכא נ  ״ אסי רב אמר הונא ברב ה3^|
 : בתו׳ ע״ש א׳ קנ״ה ב״ב כן רי^א^^זומר לרבה אסי רב אמר

 אסי רב אמר • א׳ ך״ו חולץ אמי ור׳ אסי ר קחיה קאיס רבב״ח
̂ך אסי א״ר : ירמיה בר רבה אמר  בר רמי : .נ״ו בכורות א׳

מ^ר * עמרס ר׳ ע״ל יחזקאל א ר  :אסי רב אחר ע״ש חמיו ^
 יסא מר׳ בעא בא בר שמואל ל • אסי 3ר אמר חמא בר רמי

 והוא יצחק בר שמואל בש״ר אסי ל * ב׳ נ״ב פ״ב נזיר ירושלמי
 צ״ל־ל אולי סע״ב מ״ה כירה אל׳ל אסי רב • אסי א״ר הכי אמר
 אמר ששת רב * בש״רשבתי • במהאשהס״גסע״א פ׳3 וכ״ה אסי
 יוסי בש״ר מרי בר תנחום ר׳ * אסי א״ר תכחוס א״ר • אסי רב

 יוסי רבי הארוך(ע״ל אסי רב : אסי רב הוא ייסא ל ירושלמי
ל ביל מנהר אסי ל * הארוך  כסוי (פ׳ אומר חדיפתא ירמיה ו

 רבי אמר שאול) בי יוסי שאול(ע״ל בר אסי ל * כ׳ דפ״ז הדס
 יוסי ר׳ כתן(ע״ל בר אסי ר׳ • עצמו בפני מדור לו עשה זבחנס

רכי ע״ל חייא בר אסי היני(ע״ל בר אסי • נתן בר
י אסי (רב • ב׳׳ח אמי ז ^ ^ ^ ^ ו ה  חניכא בר׳ אסי (רב • ד

^ 3ית^^^ • ׳3 ל̂׳ בכורות א1א ^גי  ואחר אסי דרב קמיה ע
̂תציצא אסי דרב חשמיה  וקל״ג ב׳ קכ״ט ופי״נ א׳ פת״ה-לא כך

א ובירושלמי א״ב #-פ״  בר אימי בש״ר זעירה ר׳ ל מנ׳א תג
הוא אולי ■חיככא  בר אסי (רב * איסי שחיי״ע״ל בר (אסי ל,
ר׳ אסי• חיננל^־׳ ע״ל חמל )  * ב״ח יוסף ר׳ ע״ל ח׳מא בר אסי ־'
ר׳ ל * הוא ט״ס אולי ע״ג דרמ״ז פנחס ילקט חתית כר אסי ( ) 

 ירמיה בש״ר ייסא דל ברתיה בר (ר׳ייסי־ ‘ ע״ש שבתי בר׳ ייהא
• אסי בר יוסי ר׳ * (אסי י ל דנ״ד מינים ג׳ פ׳ נזיר ירושלמי

 (אסיא • אסי ברב סמא רב • ייסי בר אבא ר׳ * ב״א יעקב ר׳
 תנא ע״ש) דרוסאי(דוסתאי בן אפוטריקי * אסיא בר נתן רב

 כתכ א׳ ה׳ ב״מ חייא בר׳ תנא אפוטריקי דר׳ (אכוה • דברייתא
 ♦ דוסתאי ע״ל • דחסאי הוא אפוטריקי דר׳ אכוה א׳ אות יוחסין
 המרוחקין כלל דהוי א׳ פ״א פאו״ב א׳ י״ב זכחיס אפוטריקי (א״ר

ר׳ • ב׳ דלת המנחות כל פ׳  בש״ר דרוסאי דר׳ אהוי פוטריקי (
 א׳ דך״ב חזית מ׳ בוכא בר אבא בש״ר ג׳ דרמ״ז נשא מ״ר איבו

 אפס ר׳ * פי״ב רבה מדבר ר׳ בשם . • בקלפי טרף פ׳ וירושלמי
 גדול ומחצה שגיס. ב׳ רד.שהיה מות אחר בראש וישב רבי של מב״ד
 בברכות שמתו מי פ' * ב״ח ה״ת 3ןאת״כ.יש חמא בר חנינא מל

ג 4נ וכתובות □



m ̂ם התנאים סדר אות m 8̂גלן ואמודא

 פיזג ל נ״ע אשפו מה5 פי5ו י הז״ג האפה פ׳ וצפופות .
 דק״ת לתענית ל/־ ירושלמי ועיי׳ ומחצה וצ״ל שכיס שני ממנו גדול

 .איגרמ3שיכתו ר' וח׳יל ותהק״ז) תתק׳׳ף ג״א ח״א ועיי •־ אי
 רשג״ל. • שמו3 אמר הושעיא ר׳ ' פ״ד ל׳ר ר׳ וקרעו לאפעונינוס

 יי3ור * ר״ל ועיי י לוי ע״ל ז ממנו שאלו הנינא ^ ותלמידי
 ור״א לח אושעי ור׳ ‘ ור״ט ר״ג• י3ר של ניו3 חניריו * חכינא
 אושעל ר' והס הקדוש ל פני יריו3ח 3כת ל ל״ג ש"ק3ו ; הקנר

 ' הטעות לו יצא מהינין ותראה י3ר3 ע״ל טעה ור״ש ג”ור
 העוף דלח חולץ תוספתא (אנקולוס ‘ כהומאפנו * (אהיקשינן

 העוף אומי ראלצ * כו״ לש מקולי זה אר״י צאכל ולא עולה לא
 אומרים אחרים נאכל אץ אומר אפיקולוס השלחן על יכה3ג עס עולה
 שאינו נשלחן אפל מאכל של שהוא פשלחן פמלא נאכל אף משמו

 של שלחז אף רשפל׳א זה צד3 וכפיכה זה כצד חתיכה אדם נותן מאכל של
 עוףוגפינה אפא חתוהדר-:י תניאגרא ל ׳דק״ד וכקולין עכ״ל מאכל

 אפקולס כי ופתוספתא * מטלית ר״ן פ״י פאפקזלס • כו״ כאכלין
ת אומרפשסר״צסוף לקיש ריש תלמיד ספרא אפרים * הכס שס  ל

 (שס) לר״נ פרוךמ״ששפורמנכאאפריוןכמטי פ״יר׳ א״) (דקי״ח
 שלו' אפר תנו אמר אפריס ששמו ומפני לו הודה שלא לכנאי הוא

 משץ וי״תנשוןק ־ ניהקרנאפעילו לקרנאתיפק לר״לכדאמררפ
 שאומד מי על פרס פלשץ אומרים אפריון כי פיוחסין פהלה 3כת פרס
מצשון 3(כת ע״כ ומתקפל נאה ופר  יפרה כלומר פךפורת הער̂ו

 פרסי פצשון חזק לשון ועחךכתפ • כמותו ונפוניס חכמים וירפה
 ר״ הצמיד דפרייתא הנא מקשאה אפריס ‘ חילו ויישר כחו יישר
 פ* ופפ״ר פ׳ ל״ט אד״מ וס״ס א׳ דפ״ז ״מ3 דר״ת משמיה ( מאיר
 קשואיס שומר <״א קושיות מקשה מ"כ פי׳ ויישפ פל פ׳ דלז פ״ה
 חרזא פן ( • קשואיס מוכר ד׳ דנ״ג וירא פ׳3 שם פל משה וידי
 י ט״ס אריה פן ל׳כ ושס דל״כ תמיד וסוף דשקליס ל׳ה הצלצל על

 (ר׳ארמכיא ' (ע״ש שמואל הוא (אריוך ‘ פנו יוחנן ר* (ארזא
 עייי ארסטון ‘ דע״ג פ״ב מכלחין ירו׳ } גלש מנא ל לו הורה
אל 3ר כזמן הקדמון אשי 3ר ‘ תקוע איש כתאי  א3א ר3 חייא (
י  יהודה 3ר אמר * ל זע״ה שפת דריל( משמיה אשי 3ר לי סח ל

 י ע״א ד״ל ל׳ה סוטה רב אמר ‘ פ׳ כ״א כדרים אשי 3ר אמר
 ללא • לא״י מצפון דפפל יןןכין דא״י לצפונה אתס חניכא ר׳ א״ל

 רפי אמר ‘ פ’סע׳ לט כיטץ פשמי אחר ור״ח ׳3 דכ״ה יחפור
 שפת אשי 3חר פעי הונא 3ר • (ע׳׳ש) שפתאי ר׳ אחר (שס)

 קי״ד פ״ק סע״פ דלז כירה ל הונא 3דר קמיה אשי רג ע״פ לס
 פנו הקדמון אשי * 3סע״ ע^׳ז״ל^לס אשי לרפ ר״ה איתנ רע״א

 3ד״ פ״ק שפת ירו׳ תשי פשס חס^ 3(ר ‘ 3ר תלמיד חייא ל
 * לא חמא * ״א'3 חייא * אשי פר הינא * (אשי * סל׳ג
 עולא • פ״א יצחק * כ״א יהודה 3ר * לא חסדא ל ‘ לא מיו

 מקום פרש״י אוזרניא לא חאויריא אשי רפ ‘ לא שימי ״ א 3
 חשי 3ור רפיכא טיל׳ג},בזמן (דל׳ד לא שטעות זירא) (אד׳

 אפין פר אידי פר כ״א יהודה אר׳ אכין פר אשי 3ר * )שס מראה (
 שפת יהודה רב אמר ין3א פן אשי אד׳ ברוך פר נתחן 3ר (אחר

 3ר ‘ שישי (עיי׳ אידי פרג אשי 3ר ‘ מרי אדא ע״ל ל דס״ו
 הונא ורב לנטילה כלי שם והתקין ‘ ל3חפ והוצל ‘ חהוצל אשי
 אחא ל (ע״ל כוותיך קאי אש^וצל ל אפין פר אבין לר׳ אחר

ל3( • מהוצל  חרב אפין גר חייא ר׳ נעא דקדושי^ליפ^נ^ג 3ס
̂י ׳ -יי ׳ • • ת • כוותך קאי ;וצל ׳ ׳ ’י' י

 ישיכה ראש אשי 3ר
 רפאשי אחר

 הגתי׳) מן ^?ותד’־'
חזא אשי ר׳ "ירא

 & קאמינא הכי א״ל כי׳ הונא
 ̂ M( יוחנן אד׳ אגא פר אשי

̂ו  מחסיא|^:י, מתא שהיא גסור
 מתת־חאסי חרפה דלא עבדי אנא

 חהרי״ט כתב ־ שס היה ר״י פרש״י
 ה״כ3 כשסתר לסורייה^זאז ועיילי מחסיא דמתא ה״כ33 תיוהי
 הרואה א׳ דכ״ז הרואה ל3 ‘ מהפתיס יותר הגפץ נאו3ו והזר
 וסלקית עליה וגאתי ראיתי אני אשי אר לחכמה יצפה חלום3 אווז

 מ כמו ר״י ונעשה כפוחי ונפחי טי:לא ותלא צאגמא ועייל לגדולה
 כי (ל׳'מ עשיר ונעשה פטרפיהן לפת שראה נתב דוחסין • פסא

 נפלי התלמוד חפר והוא לישראל ריוח היה ובימיו זה) ראה רב
 רש״י ועיי׳ ת3דש ול׳ק חולין ריש ובתו ( מצות ספד דעת כסי
 לתלמוד מדורות ועשה ) היואה סוף אשי 3ד פועלים השוכר ר״פ

)3 ז (דקנ שחת מי פ׳3 כדאי׳  דרב קמא תהמרא יכא3ר אחר ׳
 פכל כשחתעסקין כידינו קפלה כי פר״ה הדד ערך הערוך צי׳ אשי
 פשלשיס חשליחיס הכלה חדשי שהס ואלול אדר חדשים '3 שכה

מ כמתחלה חוזרין ועול שנה ט״ס) (ביוחסין  יחים ^אריך אשי י
ט״ש שנת ש׳ שמ הנ״ל גנ״ג (וגרשב״ם שנה ס' ד׳יי והיה גישיבה

 העניו לזה כשהגיע קמא ובמהדורא ״פ3 התלמוד והשלים הוא)
 והלכתא פירש.יחלוקו שנייה (וגמהדורא קנה ראשון לתלמידים פירש

 כתב לזרעים (ורמפ׳*ס חזרה לשון מהדורא כ וא ל) כצ 'חלוקו
 לחפור שנה ק* פחו שצער כארץ חפר מסכתות) לה׳ רק חפר שלא

 ד״א שנולד קלז וד״א צ״ט ד״א שנת ח״א עיי׳ * וצ״ע יהשלמי
̂׳ד פן ישיפתו ^היה^תחלת קי  ̂ רמ׳׳ו או קפ״ז ונפטר שנה י

 ועמ״ם מרפינא קצת קשיש היה אשי 3ר הפועלים פ׳ פ"מ3 פחדא״ג
יוסשמת פ׳) דע״פ יוחסין פפ״י ‘ דפרין סתירות בהקדמה גכלליס

 שרב רמב״ס שכתב ואעפ״י אמיתית נוסחא והיא אשי רב נולד רפא
 השחס ובא השמש וזרת ועלי כשמואל כמו ולסברתו א3חר קיפל אשי

 קיפל ושמואל • שמואל של שמשו זרת עלי של שמשו שפא קודם
 והלינות ־ קיצלמתא מלא נגי׳גחראשלני ^^?״;=ראנ"י »ענ'
שקעה שלא עד אלא גורס שהרחפ״ס נראה כתפו ב ד ו^-יןל עוצם

אשי 3ר נולד כבר • העולם חן לפטור א3ר הספיק ערשלא ל ר
 א״ל דט״ו הורא היה פ׳3 הכרח נראה זו ולגי׳ מקומו למלאות והיה

 אשי לרנ יזכר תלמיד דרמא וכייו • דמ״ו וננא״ט צרנא רלנא
 ‘ עכ״ל אשי רב את גס ראה א3הסתס־ר על א3ר את רחה יכא3ור

 וכפי (דכ״טאס הנזקץ ל פגיטין לזה) סתירה בכלליס מ״ש עיי׳
 הסתורה לא אשי 3ר עד רפי מימות א׳) (דל׳׳ו ממונות דיני

 וכתורה הדור שהוא,גדול נתו פר רכהוכא ואפילו י א׳ פחקוס גגלוצה
 כייס הוי דקי״ז ג■ רש באגרת ביוחסין זוטרא ומר (ומרימר

 מח״ה ופיקש אחריו ח״ה שבא א׳) דל׳ח ( מ״ק סוף3 ציה
 ותלמודו לכאן שפא חי דאשרי י תלמודו לחזור ליוס נ זמן לו תן ש

 רגלי דחקי' כי למות שמהכרא יא״ל ל׳ה א3 יום ל וחחר בידו
 ̂י • ניחא כמלא פחפרתא נוגעת מלכות וחין נתן פר הוכא דרב

וע׳& אחת זה ואץ לאשה א3א פר רמי פה לקח חשי רב כי טסחא
^ אמררפאשיהאדיד ׳)3 דכ׳ט ג פ׳ ובפיצה ע) וצ ש ר ו ת ש א > 

 יורח̂ו שכ״ר ושכח ש״ש פהג״ה ביוחסין כ״כ חמא פר דרחי פרתיה
 ו ״‘ א-, 3ר של וחותן חסדא 3ך של חתנו חמא ר3 דחי ד אות

 1דףרר״ א״צ פ׳ בפיצה אי׳ צ״עדהכי ולדעתי ‘ הנ״ל דפיצה גמרא
 דידו הא אשי רג אמר דפתורא אגפא קחחא נהלא אשי דרג דפיתהו
 1פמעש מדקדק־ הוה דעופדא מרי ב״ח ודמי חיזא פר דרחי ברתיה

̂דחזי ואי  דידער אחר והנה ״ על׳ל ענדא הוה לא נשא חפי לא
 ת^3 גדולה היתה הספרא ודרך מסתמא אביו בהנהגות פ״ח רמי

 סנרדרוו בירושלמי דאי׳ ראיה וקצת * שניס מי׳ פחות לא אפיה
̂ן על ורוכג הייתי, תינוק צדוק פר׳ אר״א פ׳ דנ״ד ד״ח פ׳  L כת

 1 אחרו זמורות בחבילות שרפוה שזיכתה כהן פת וראיתי אביו
 -1 פחות הוה לא יא חלתא חחא כד לקטן עדות ואין הוית תינוק

 נתנר ה״ח3 3שחר מיוס ׳3 די׳׳ב פ"פ3 ואי׳ : (ע״ש על׳ל שנים י׳
 ויתנויי דאפוה בכנכי יתגי חסדא רב דפה וצתינוקות לשוטים נפואא

 לתרויירו ליה אחרה חינייהו בעית מאן אחר חחא פר ורמי רפא
־ ^53 היו נ״ח ורמי רפא הרי : עכ״ל גתרא ואנא רפא ואחר

̂יתביה אפיי א׳ מ״ח שאכלו ג׳ פ׳3ו  למי רפה א״ל דרפה קחיה ורגא
 אניד לטללא מחוי רפא יתיב היני ורחמנא לרחחכא אמרי מברכץ

 והיינד הוית רבנן חרוייהון רבה א״ל שמיא כלפי ואחוי לחיז נפוק
 ופרי קטניס היו ורפא אפיי הרי ידע מקטפין לוצין אינשי לאמרי

3ר פת נשא רפא פ׳ ל״ד פיפמן׳ ואי׳ חש״ש) רפא (עיי גילי

י ;,׳• ״׳ • ־׳־׳ ״׳׳*׳ • ■י׳ ״׳ ׳ חקריריי ;יה י׳׳׳*‘׳ '
אמר ואת נפישין ובנתיך פניך ל א אחר לעס נתונים ובנותיך פניך

 כעס וה״ל לך ואכסה : לקריבה תאחר ואשתך : יהיבנא לקריבי
 ופנתיה פניה ואתו שכיגא דגיתהו ל א׳ • ליה יהיב לא רפא אחר
 חזאיאסדנא רפא אגראא״ל ליה יהיג לסוף אחריתאכו׳ אתתא לידי

 קמך חתיפמיה ואתא שכיב אגיי א״ל : אפקיה וכסיין נהל דאפיי
 הולכין החלומות כל פיה דכתב וראה מיניה ססרא כהל בהדיה יבא אזל

 חחילנא כולהו האי כולי וצערתן קיימא בדידך רשע אחר הסה אחר
 אביי י״ת בר״ה ואי׳ : 3עש״ אשתו רי׳ל תסדא דרג פר(זפרתיה לך
̂ש) שניס י״ד אפיי אחר תלך ורפא (ע׳׳ש) שכיס ס׳ חי  ויום (̂ע

 לא פ״ח רמי בת כשנשא אשי ורג • כנ״ל אשי רב נולד רפא שחת
 מיתות קודם י׳ בת היתה ב״ח רמי פת א״כ ♦ שנים חי״ג פחות היה

 פת היתה הרי * אחה רפא לקח זה אחר שנים וי׳ פ״ה רמי אפיה
 עכ״פ מחנה בניס לו והיה אפיי בחיי רפא ולקחה ך׳ פת פ״ח רמי
 אשי רב של שכיס וי״ג רפא שמלך שכיס וי״ד אפיי מיתות קודם היה
 ' שנת כ׳ מבת יותר עכ״ה אשי רג כשנשאה ה״ח רמי בת היתה א׳'כ

̂ ויותר חמשיס גת זקנה ישא שנה גן'"ג אשי שרב להאמין וקשה
ואד.
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̂[ות3 מאד כה1רןנ 5ו}ורן< נ״ח רמי שבת תאמר אס ואף  אלא אגיה (ז

 שראתס מה אמה נה;ה שמסתמא הנהנתה חסדא רב גת אמה שראתה
 מ מ יותר אשי לרב כשנשאת תהיה p״p ג״ה רמי אביה מבעלה

 למובלו רבא בר אחא ולרב לרבינא מנימין עבדו מסר ‘ וצ״ע שנים
 ̂ ממונות דיני בל ‘ א׳ דת״ו החולץ ל בלח עצמו יקנה שלא

 רהרס : יוסף רב עיי׳ עיניו את בעצמו סימא ־ אשי רבנא כקרא
 היה הכהן רבכהנא * (ע״ש בילדותו שש̂ר שע״ח שישלס אככיה

 ̂ בדותא אשי דרב הא לומר בחז״ל מורגל • ממט הרבה ע״ש רבו
̂ יבמות • א׳ י״א פסחיס היא
 .V גדי ע ערוך עיי׳ רע״א א״כ ולע ל צ״ה א׳ ס״ח
 ל א ת ע חניח דלא עצב הוי באשלי) וכ״ה אשי (צ״ל אסי דב

ורבינא אשי רב י כו׳ לרבינא מרדכי רב א׳ל מר עציב אמאי רבינא
K ̂ ̂ ר״י מ״יז במצות ־כתב

 כרטכא נסק ובה״ג ב׳ דכ״ח
̂י דא״י דאוירא ונ״ל חו״י ̂א אה  יי\ לר̂י

ב מגילה עיי׳ אשי לרב חבר תלמיד •לרביכא  1 דמ 1 וספ • כז
 דהוא אש כרב ג ט ד דשבת פ״ק תו' : )א׳ מ״ג מנחות ;עיי׳

 הלכה דמציתה פ״ק ותו׳ וברא״ש • יעקב גר אחא רב לגבי ,נתראה
 כרב הצגה ב ומ״ח • א׳ ט״ז ב״מ עיי׳ * זוטרא מר נגד אשי ■כרב
 ‘ ,̂ ̂ א׳י' גי עולא אשי : ומנין בחכמה וגדול דבתראה אשי
̂יל נתן בר אשי רב  אמי ר בבית שונה היה אשיאן *• לכ יוסי ע

 בשר אשיאן (ר׳ : בנו יצחק ר׳ : א׳ י״ד ברכות מיניה ובעא
 . הוריות ירושלמי מקשי כהנא בר גון ר׳ ; דתרומות סל׳ק ■יונה
 גר אשיאן ; פ״ק שביעית שס יוחנן בש״ר חייא ר׳ בא ר׳ : פ״ב

 (ר׳זעיראבשמו (ל״מ דרב. משחיה (ע״ש) ייבא דרב התני -כדבר
 יהודה דרב משמיה נידבה בר אשיין : ג׳ ק״אדע״א מגילה ירושלמי
 : ג רפ ז ע ירושלמי יוחנן בש״ר נגרא (אשיין : א׳ כ״ט מנחות

 ;אשיין : פי״א יבמות ירושלמי יסא לר׳ שאל יקיס בר אשיין (ר׳
 חי פ אדס שס אשתיתא בר יהודה רב (אשתימא : בנו יוסי ר׳

 איש יהודה ר׳ «״ל ש״ס ונאלפי : וערוך ׳א1ס־ 3נ״7 שמציאן
 כי דע . ברתותא כהר איש יהודה גן אלעזר ר׳ (ע״ל ברתותא

 הדורות לפי ותשכיל האחרון אשי רב ויש רב בזמן קדמון אישי רב יש
 א רא קדמון אשי רב ר״ל רא״ק שכתבתי וכ״מ רבו או תלמידו מי

 • ש ע היו אבא ר׳ ג׳ כי וצ״ע אבא ר׳ א״ל : אהרון אשי רב ר״ל
 בזמן קיפק ובר אביו גר : היו ב׳ כי צ״ע אבהו ר׳ ליה איתיב
 לפט חבו בר אדא : רא״ק מסתגר אשי דרב כוותי אדא ; רא״א
 • רא״א קמי סבא אדא ר׳ : רא״א א״ל גררבא אדא רב : רא״א

 רב :אה̂א רב : חפרזקי אחא רב א״ל : אחא בר אחח רב א״ל
: ק רא אויא בר אחא רב א״ל : רא״ק בשמו אוירא ברב אחא
 אחת רב : רא״ק אבא בר אחא רב א״ל : רא״ק סבא אחא רב

 ** אשי גרב אחא רב : איקא בר׳ אחא רב א״ל : רא״א קחי׳ מר\צל
 זוזי י״ז רגיכא בר אחא לרב שלה : רא״ק אדא בר אחא רב א״ל

 גרב אחא רב א״ל : חייא בר אחא רב א״ל : רא״א הבן לחזיון
 איתי רב • הנינא בר איקא ור׳ * בזמנו איבו בר • רא״א עסף
* רא״א מר וקראו מאחימר בעא • בשמו אבא גר אמי ר׳ • ̂ירדו

 גבהו רב א״ל * בזמנו חאוירא אשי רב * רא״ק אסי רג אל
* קמית כתיל מבי גבית • בשמו ביבי רב • א״לדבבודיא • (צ״ת

 ־ תיון בר הונא א״ל ‘ גמדא רב א״ל * מארגיזא גביהה ר׳
 קמיהר̂ב * בחלוס לו ונראה אויא בר הונא א״ל • לפניו מר הונא
 רב בני : נחמן בר' הונא מר א״ל • רא״ק מיני׳ בעא ור׳׳ה הונא
 ר' א׳׳ל • בזמנו זוטרא חר בר הונא רב ־ לקחיה אבין בר הונא
 לרב אמר • א״ל מפרזקיי רבא בר מר הונא • רבא בר הינא

̂,:ןעיא  רב של כלתו * הבירו הלל • אידי ברב יהושע) (נ״א ,-
• בזמנו זוטי רב • זבידא רב א״ל * לפטו באה מנהרדע׳ זביד
 בר זוטרא מר * בזמנו רישבא בר זוטרא מר • חבירו זוטרא חר

 אבא בר חייא ר׳ • מהוזנאה הביבא רב א״ל • איסור בר מרי
 • רא״ק גשמו הטנא ר׳ ׳ תהוזנאה הנילאה ר׳ א״ל • רא״ק
 א״ל רבא בר הנן רב ‘ חכין ר' • אביי׳בזמנו בר ביבי בר חכינא
 יהודה רב : רא״ק גשמו כהנא גר חננא ר׳ : א״לרגחנן * יא״׳ק
 ב׳ י״א יוחנןיזבחיס אר׳ : ע״ל ריב״ל גשס : ע״ל רא״ק שמו

̂זילץ  א״לרגיימר* : אצלו ללמוד הלך אבין בר יוסי ר׳ ; ב׳ ל״ז ת
 ר׳ א״ל ‘ בזמכו משרשיא בר יצחק ר׳ : ישמעאל בר ינאי בש״ר

 : אקלעלבירגכהנארא״ק : רא״קוצ״ע : ל ט״ו זבחיס ירמיה
: עבדיה מניחין : אר׳מניומוברנהומי t רבכהנאתכהןרבוע״ל

 לרב אחר : אשי רב לקמי' אתא חסדא ברב פכתס בר מארי רב
מר א״ל : בזמנו איסק בר מיי : גיורא איסור בר מרי : מדי

̂שא 'נוקא  4יוס ברב למר אחר ו אחימר בר מר א״ל : ומלקש
 או אשי דרב ברי׳ מר .* דרגא בריה קשישא מר א״ל רא״א
 שחעתת' אמר מתנא רב קמיה : וצ״ע תלמידו מרדכי ר׳ א מרי

 מנחות (בריצתקכ״כתו׳) קחי'רבנחחן שמעתת׳ אמר : רא׳׳ק
 נתן רב א״ל : מיני׳ בעא ר״ג נחמיה ר׳ : וצ״ע רא״א א׳ ך״ב
 גרב סמא רב : אשי־ לרב אידי ברב סימא ר׳ : זוטרא, מר בר

 אחר : גשמו עוירא רב : אשי גרב סחא רב א״ל משרשיא
 בר פנחס לרב אמר : רא״ק חחישן עוקבן. רב א״ל : ק1רא' עולא
 קיפק בד : רא״א א׳ מ׳ ע״ז א׳־׳ל פפא רב : רגו פפי רב : אח'י

 : רא״א ב׳ י״ו חולין דרגא משירה : רא״ק רב אמר : תלמידו
 אמר ובע״י ט״ס א׳ קי״א אחרון פ׳ כתובות אשי רבא,לרב אחר

 גר רבא לבי אקלע : אשי לרב חברניש רגא : אשי לרב רגינא
 לרבה ואחר : רא״ק א׳ ע״ו חולין אשי רב אחר רבה : חיננא
 : חפרזקי א״לרגה : רא״׳ק ׳3 קי״ד ב״ק ב׳ ג׳ מעילה עולא האחר

 רבה א״ל : רא״ק אשי אר' ברבהונא רבה : לפניו מארי בר רבה
 : בתו ריפא רבוןדנירש : רא׳׳ק סע׳׳ב ל״ט גיטין רבי אמר : זוטי
 זוטי רבינא : רא׳׳א הבר תלמיד רגינא : חיננא גר רגין א״ל

 : משלניא א״לר׳שילא : רא״ק אר'שבתאי : רפרסקמיה : לפניו
̂זיה אחר  בכורות ר״ל •אמר : שמן רב א״ל : שיחי רב קחי׳ שמע
 אשיאן • לגביה אקלע מקרטיזא ששת רב * רא׳׳ק סע״א ך״ה

: בכו סחא רב (אתו * ע״ל אשתיתא * ע׳׳ל כן׳
בית אות י

 כתב באדן • אלף להשמיט הירושלמי דרך וכן אבא ר׳ הוא בא ר'
 • חכס שס בדן שנית וכתב * חכס שס באדן אחר ערך יוחסין

 אר' באלי * זכרו בש״ס ולא בערוך מצאתי ולא בנפל חייב ואין
 כי לך אסברא לבאלי חייא ר׳ א״ל כו׳ יוחנן (אר׳ אבא בר חייא

 <ץותאי אגימי לי אחר סע׳׳א) די״ח פ״ג תענית יוחנן ר׳ קאחר
 אבימי (אחר : חכס שס כרש״י דתענית פ״ג • משמיה.דרג

 נ״ה ברכות שמואל דבת ברה יעקב אר' גאלי אחר • סנוותאה
pאשה זיכה א׳) דלז (בגיטין הנזקין פ׳3 בוטא בן בבא : ע"נ 
 (נכנס האור מן ודוחה סולד אינו זרע כי שזינתהואמר שאמרו א׳

 (מתייבש האור מן סולד ביצה לובן מגליד) ואינו בבגד ונבלע
 ו וזקן גדול חכס והיה • הזקן שמאי מרגו קיבל כך )וחגליד
 בוטא בן לבבא ושייר רבנן לכולהו הרג הורדוס ד״ג דב״ג וגפ״ק
 ממנו ושאל התחרט ולבסוף לעיניה ונקרינהו מיניה עצה לחיסג

 באורו יעסק רבנן הס עולס של אורו כבית את ואמר תקנת מאי
 דלה כריתות בסוף * לכפרתו העילס אור שהוא בה׳׳ח ויבנה ש״ע

 אחר א׳ ממס יזוץ תלוי אשס מנדב היה יוס בכל ג׳) במשנה ח׳
 הזה המעון נשבע שס ובכריתות • חקידיס אשס נקרא וזה י"כ
 ר״א ס״פ ובנדרים • הקצב) בן זכריה (ע״ל במקדש נשבע פי׳

 ר0 (ההוא לאשתו איש בין שלום ועושה ועניו דיין שהי׳ (דס״ו)
 דבר ר״ל טלופתין תרין ליה שתבשל לה ואמר מא״י אשה נסב בבל

 ב׳ לי אייתי לי אמר ותו • עלוה ורתח כפשוטא והבינה מועט
 בוצינא) (תרגום נרות ב' ואייתיתליה אבטיחיס') (ר״ל בוצינין
 והיא אדשא) (ר׳׳ל בגא יתהוןעל להתבר ואמר עליה בעלה וכעס
 בן בבא יתיב והוי בוטא בן בגא על שתתבר בעלה לה שאחר סברא
 אמרה עגדית דא מה לה אחר רישיה על ן יתהו תברת ודאין בוטא

 יוציא החקוס בעלך רצון עשית את בתי לה אמר בעלי ציווני כך
 מאיר ר' ניצוץ שהיה ג"נ כתג * עכ״ל ב״ב כבבח בניס שני ממך
 דרשת שומעת היתה שאשתו על ליצן איש שופעים פ׳ במ״ר דאי׳
 האשה והיא ב״ב דבגא האיש והוא גפניו ותרוק שתלך לה צוה ר"מ

 ליצנים ואשתו קרה הס הזאת והאשה והאיש ב״ב בבא כמו עשה ור׳׳ח .
 בסמיכה שמאי(כנ״ל) מתלמידי • שהיה ואעפ״י ואהרן) משה על היו

 והעמידן צאן אלפים ג׳ הביא • (ד״ךסע״א דניצה נפ׳׳ב כב׳׳ה עשה
 ירושלמי כב״ה שהלכה שידגי. ויסמוך עולות יבא שירצה חי הבית בהר
̂א ותיקונו יותס א1ה בגא : א' דע״ה וחגיגה ג׳ דס״א שס  עח
 אשיסכ״ב לרב אחר בבהו ר׳ * בכו יהודה ר׳ (בגא • תשכ״א ג״א

בגבו. גן ע״ל גג בג • רבת תייא בבי רב * (ל״מ דיגמות
רבי וא״ל • אר׳^נן קכס) (בהי^/שס * הא הא בן בזמן
גודיא רב * פ״ע'א׳ תמורה ובגבל גא״י והיה • אבא
 השולת פ׳ בגיטין ל? שס (ל"מ וערבה לולב פ׳ אשי לרב אחר

 (ע״ל לבה ויקרא משמו אמר כהנא גר אבא ר׳ * רע״ג) דמ״ה
 בכו * (טטא ׳ ̂ מ3 תמא ר׳ (בוזי • וזעירא גרשון בר אידי
 בירושלמי בון ר׳ * ב״ן עיי' • (בוכרי • לוי בכו . * (בוטא • בבא
* אבין א' אות לעיל העתקי ע׳'כ בנו יהודה ר' אטן או רבין הוא

בוני
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 ר* קומי מרקי ל • ן5 ע״ל י ׳מכיס ״ נצו יהודה ל (מני
 יצהק ר׳ • מנא ד' קומי היתיכ האומר קדושיול (ירושלמי מכא

 קחשה עדה טימא ר״3 יהושע■ ולר׳ ורקי3 לר׳ קורא היה אלעזר ן3
 ש״רלחכן3 * (ע״ש) הצלמים b פ׳ וירושלמי '3 דק״ז קהלת יז׳

 לכאן אתי3ה לא יוחסין 3כת י3טא ן3 נטי * דומא ספ״ה ירושלמי
 איןחעמידיו ל (עיי' הוא מי לפרש אלא ),חכם היה לא כי (ר״ל

 .ע״ז סוף ככעכי ענד ולתו׳ • יהודי שהוא. משמע לרש״י דל״ט)
 מלכא שטר לפני יהודה ר׳ (מר) עס המעשה וע״ש ) ל (דע״ו
ע) יוחסין ונפ׳י׳ ל  (דמ/ד׳)י חירות כטל;ט לא רות מנסות (

 אופניס ■אצל ונשתתק לכניהתינה ירד (נטיטיי • ן3 עיי׳ טיח3(
 הגיאו א׳ ל״ד נרכות ותו״ ג״ ד״ט א״ע פ׳ ירושלמי ין3א לל ושאלו
 אמד (ע״ש) ניטניס ן3אשאול3ריהדא3טניס3 • מן לר׳ שאלו

 ך״נ פ״ג נדרים לר״ש פתח (שמצא הקדוש רצינו נן שמגטן לר׳
 גיגייעל (נן * א׳ ד״ו כירה ירושלמי גןיטסם טריס3( • רע״א

/ ויומא דשקלים רפ׳׳ה הפקיע  מרס שם שמים לחם וגס׳ • א״ ך
 ריה3 ניבא 3ר ( * עזרא גס׳ וכ״ה קמץ3 ׳3 ׳3 צרי3 א׳ ׳3 א3בי

 רב רע״ג דקצ״ט אמור ופ״ א׳ דקס״ה פ״ג ויקרא ה׳ רגה אכא דר׳
 ביבי ר״ רע״ד דס׳יה דתענית פ״ב ירושלמי ההוא׳ וענין ״א3 ניבי

 דנ״ת•״ פ״א ובקדושין דגרים אלו פ׳ ברכות ושם * יוחנן ש״ר3 אבא .
 ̂ דלקמן אגיו בר ביבי ר׳ זה כי (ונראה יוחנן ש״ר3 גיבין ר״ י ד׳

 לכ״ט (פךו בב״ר אמי דר׳ בריה ביבי רב * יוחנן בש״ר שאמר
 לרמג״ם זרעים בהקדמות בהג״ה בשק״ח ביזנא ר3 ביבי 3(ר * ד׳

 ביבי 3ר • (ע״ש) בדניזנא י3י3 רב מתנו נהרגלאי רע״א דצ״א
 בשמעתיהדחנא ביבי רב בה זעיראזכה א״ר • יוחנן א״ר אבין נר

 אמר כי יוחנן דר׳ יתביהקמיה נשתנה) הגי' מולא (ע״ל והוא
 אגיי) בר הני׳ ׳3 מ״ה (ובנידה ואמרה איהו וקדם שמעתא להא
 כי עמו (והדין אגיי בר לא אנין בר אמיתית מסחא יוחסין לתב
 וגשס״ח וק״ל יוחנן רבי אחר רב זמן היה ביבי רב של אביו אביי

 יוחנן א״ר יצחק א״ר עמרם א״ר אגין בר ביבי רב ואמר • ל׳׳ת)
 רב כי ב״א אידי רב צ״ל ואולי ) ל״מ ( יוחנן רבי בזמן כולם והם

 רבי כשעלה בא״י שהיה ביבי רב וזה ורבא אביי בזמן היה עמרם
 ות״ל במערבא אסי ולר׳ לרגי(וצ״ע) אחר גיבי רב * לפניו זירא

 מגילה ומ׳ * אבא בר הייא ור' חסי ורב דאנא דחר חיי זירא ר׳
 שבתאדרב אמר) דמי רב אתא ביבי(כי רב • אגינא בר א׳ קכ״א
 אמי ר׳ ואקנעו רש״י) תנמידים על לשמש יומו (הגיע הוי ניבי
 לא סתם ביבי רב שלפנינו הגי״ סע״ח (דע״ד גדול כלל פ׳ אסי ור׳
 ך״ג ב״ח נחמן מר׳ בעא ביבי בש;ר מנחמא ר׳ ירושלמי * אבין נר
 פ״ (שבת טפלא בנתיה שכאא'נעיין דשתי ביבי רב נחמן א״ר * ׳3

 תני ביט רב * ל״ט פ׳׳ק מ״ק דמ״ג עוגרין ואלו ד״ה המוציא
 פח״ה • ב׳ ל״ה i'o נדרים ב״ 3ך״ בקודש חומר (נחמן דר׳ קחיה

 א״ל כן׳ ר׳ תני יוסף (א״ר • ) ״3 ק״ יגמות א׳ מ׳׳ה נידה ׳3 ל״ו
 ומשמיה נהליה אמרת אנא ר' בשם דתני מה תציתיליה לא ביבי רב

̂:!וף * ב׳ דע״ה הדר ל׳ אהגה בר אדא דרב  א׳) קדושין(ל׳א '
 רב ואמר ואשתו רמ(וסף וירד בעליה יוסף רב עם אכל גיבי רב

 שבעלה אעל׳י אשתו‘ עם ביבי רב יתייהד שלא הסולם שיסורו יוסף
 ♦ בו ורגילה היא דשושביניתיה ביבי רב דשאני בבית אפילו נעיר

 ותמה לשמור) שיש בבית ברגילין זה הביא קכ״ו (מל״ת והסח״ג
 (עש״ע לבד בעיר כ״א בבית אפילו זה דין המחברים הביאו שלא

 המנונא.״ רב קמיה ביבי דרב אחוריה פפא רב יתיב * א״עשך״ב)
 אחינו כו׳ היינו ד״פ להו אמר ־% קסגר דר״ש מ״ט ואמר ויתיב
 אושפזיכנאה ביבי רב * (נידהך׳׳זא״ • כו׳ אפילו אר״פ כו׳ עליה
 שרחת בענין ביט ורב הוא חינצי גיורא הוה אהגה בר אדא דרב

 דגברא ביבי רב אחר דרביוסף לקחיה אתו מישראל אמו והגר הצבור
 בגבוי פרש״י דמתא במילי והגר * ■ דשמיא בחילי לעיין הוא רבה

 דמתא ומילי דשמיא חילי הוא ותרגום הפטורה וסדר וחלוקתם צדקה
 כתב ׳3 דל״ג (בש״ק • ומעיינות ולדלתות לתומה צבור צרכי שאר
 אהבה בר אדא רב עה חולק היה ישראלית ואחו הגר ביבי רב ז״ל
 דגברא אדא רב ופסק יוסף דרב לקמיה אתו הצבור שררות עכין על

 בשמועה נשתבש איך ראה * כו' במילי והגר כו' לעיין הוא רבה
 בעל (פרש״י אושפזיכניה • ׳3 דע״ה ^*יויזשין גמרא והוא ;ו

® דרב הבית) כ  אתאקחיה לשבת מי״ט ביצים הנך ה״ל אהבה א
^ ביצה ט׳  ר״ * ב״ב רבהונא ״ ניבי בר אתא רב (ביבי ד״לי
 ביבי רב * ב״ב יוסי ר' * ביבי בר חנניה או * חנינא או * חנ̂<

ביבי שרב אלא ’ ביבי ר״ סתם כי קצת ונראין קתם
 בש״ראבא * אגיי נזמן סתם ביבי ורב יוחנן ר׳ בזמן היה אבין נר

• ב׳ דע״ב פ״ו פסחים אלעזר א״ר • פ״א שקלים הונא נרב

 ינחת בש״ר הונא ור׳ איבו וד' ״ ופ״ה פ״ב מ״ש ״ ב' ע׳ זבחים
 ׳3 מכותי״ע • ״3 ו׳ שבועות אסי א״ר אמיע״ל ור׳ : מריון נר

 יק̂« רבי קומי יתיב • סע״א ודע״ד אסי 3ר אמר • א׳ י״ד שבת
 .לזיראא״לפסחיםע״ב‘ ור׳דיחיע״ל * ספ״ב תענית ירושלמי

 ירושלמי חנה בש״ר * חזקיה ור״ * פ״ה מ״ש זעירא קומי * נ׳
 אמר • טרייא ר׳ * שטעית וריש פ̂׳ כלאים חניכא בש״ר נרכות

 א״ר • ׳3 דס״ג הרואה פ׳ 'אריב״ל • א״ ך״ג עירוטן יהודה רב
 רבי א״ל : ״3 ך״א חכות יוסי א״ר • סע״א ס״א הכונס פ׳ יוחנן _

 בר כהן ר׳ ־ אחתיה בר גלותא יש1 יצחק ר׳ * ביסנא ר3 יצחק
 פ״ת ירושלמי ראובן בש״ר • ע״ל נחמן מר׳ בעא • בשמו אגין

 מחלוקות אר״ל • ד׳ דמ״ב רות וח׳ ך״ג פ׳ שמואל ומ׳ לסנהדרין
 א׳ י״ז חכות * כו׳ בזו בחתלוקות אר״ל ירמיה ור׳ כו׳ בחיטה

̂בריה 3דר בריה גיגי רב * פ״ג ירושל^^קה  בי̂ג דת חשרשיא
 3ר ע״ל דעירובין(ל״מ פ״ק ביט דרב בריה הו3א רט. לה ואחרי

 א״ר נ״א • אשי בר ביט רב * משרשיא דרב בריה דרב אטה אבא
 רבי נ״א * חסידא שמעון א״ר דלא בר ביט רב ״ אשי ־טבי־א״ר

 בסוס גוזלן) ג׳ ח׳ בדף מציאות אלו פ׳ (ובירושלמי גולא בר ̂:י5
r ובדס״ת ג״ ס״ו איכה מ״ מרגניא טט ר׳ * גידל בר ב׳ ג (דקי ק 

 אכיי בן טט רב : סכטריא אבא ר׳ ע״ל ט״ס אולי סנמריא ̂ד רע
 • והמז בצירי ובערוך וקיריק בצירי נקוד נה1הממ א״ל פ״ ח ר י פ3

 1אד • בערוך פפא(וכ״ה ר־ב אותו וקרא עלי מזרע כהו ׳והוא
 . א׳ פ״ה וכתובות * י סע״ב מנ״ה •ביבמות ממולאי פפי) ל צ

 משו» פפי ת א״ל א׳ דק״ט המקבל פ׳ ״ח3ו י ל ה כ עירוטן
 וקנ׳׳א דקל״ז וגפי״נ • מללייתא חילי אמרית ממולאי לאתית

 שסמתו^ פרשב״ס ממולאי לאתיתו משנס בתיהושע הונא רב צ א
 באנשי מעשה ׳3 כ״א שהוציאו מי פ׳3 ( • ל עכ אותו וגידף
ר״מ פכ״ט בב״י כדאי׳ מקום שם ממלא ע׳ ובערוך * חמצ

אתם? מעלי  א̂י ב׳ מ״ג יזילין י3ר פרש״י מר קראו פפי רב דהא הוא ותמוה (
 1שושי3ג כמו המקבל־ פ״3ו מקוטעים בעירוטן לרש״י אותו גידף

 כפי׳ על'נ כירושי״ כמה ברש״י וכתובות יבמות תו׳ ועיי״ קשים
 מהני י־דול אדם על נאמר זה השביעי מל ע׳ בערוך הגמון
 מוסד שהוא כתג וחהררמ״ע יהודה) וטת שנ״ה ועיי׳ גדולות מדבר
^ לכן גד״ת מתכפר אגל מתכפר אין ומנחה בזגת משהז״ל ע״פ  ר

 פרשייה לאשלומינהולטלהו בעי • קלקול לתקן כדי ביותר לדקדק
 . כל ע׳ ̂■ייר גג"" ב׳ ד״ח דברכוה פ״ק דכפוריס יומא במעלי
 ד״ו דברכות פ״ק ונתרפא עליו והתפללו וניזק שדים לראות וביקש

 זתי לפניו שהיה ח״ה לו וסיפר המות מלאך גט גהוישנית * א'
 אוו נשא(היא שעיר מגדלא מריס ליה אייתי שלוחיה ששלח גדול
 1הי^ אחרת נשיא מגדליא אומרים תו״ היתה ב״ בבית פנוני שנ
 מגדל? מריס אייתי יהודה) גן פפוס ע״ל ב׳ דק״ד הגונה פ׳ תו׳

 3ר בעא • ט״ס אטי בר דוחי ר׳ וגעי׳ • ׳3 ד״ד הגיגה דרדקי
 י»3רב אמר החא בר דרחי היינו לאו כקנא רב אחר כו׳ ב״א ביט
 6איק בר אחא רב * א״ ד״צ גגות כל ונצאי אתאי מאחר וכי ב״א

 יהושע ר׳3 הונא לרב אמר * בשמו רגא בר אחא רג * בשמו
 . לקחיה אתי' טוט' בר זוטרי דרב איחיה וע״ל ׳3 ס״ו סנהדרין

 לר׳נחמו אמר * ע״ל נהנא 3ר * חדיפתא ברב חייא רב ליה תנא
 Lb ר3 י3ט 3ר ( • רט עולא גר רגה א״ל ׳3 ו׳ גרכות יצחק נר

 (ביר ׳ "פ3 ין3א ר׳ ע״ל ברכהנא ביט (רב * ״א3 א3ח ר״ ע״ל
 התנו,א 3ר היא 3ר י3אחרי • 3ר י3( • דניה3ד׳ נ׳ע״לאות ר׳
 א3עקי א״ר זנדא נר נהנא ר ( ־ מ3 שמואל 3ר טורי (
 הריאה ל ננאה ר׳ יחנו א׳ ipf חשוס דרים איר נקום א״ר נדא5

 שתנאא״ר א״ר נתנא נר ניתא א״ר 3כת וניוהםץ • םע״נ וע״ה
 ומי מנאה ר׳ ומנו א׳ וקן משוס דרים א״ר תנחום א״ר הדגא
 ר3 טזנא ר' נ׳׳א הרואה מ׳ נהוראי ר׳ ומנו א' וקן משום מנאה
 ר׳ (טונא • טריס ר' ע״ל ־ על׳ל ייגא ר’א עקינא א״ר זנדא
 קנא ד' ־ 3"3 הונא ■ "כ3 טתא ־ נ"נ טט • טונא נר אנא
 טילא נ״א אטי של אניו טלל • נ"נ ארי ־ נ״נ יהודה 3ר • נ'נ

 3(ר • טנא נר שמואל ר׳ • טגא נר רנא (טנא • ננן(ע״ש
 נ״א נישא ר׳ • ס״ג ע״ז ירושלמי משמו אתר חוקיה ר׳ ־ טני

 (ע״ש)־והוא רבה אושעיא ר׳ של זקנו חמא דר׳ אנוה והוא ביסנא
 לשלשתן א׳ הלכה שאלו יוסי בר׳ ישמעאל רט עם רבי של חב״ד

 • א״ נ״ט ח״ה פ׳3( המשולש החוט עלייהו וקח בכו כבן ויזכריע
 • פ״גדיבמוה ירושלמי דרצ״דג׳ ראה פ״ מ״ר אחא בש״ר יסנא3 (ר׳

 ירושלמי רב בשם אבא בר הנן רב ״ שמיני תנחוחא תייא בש״ר
יוסימי בש״ר * שהלך האשה פ׳ ירושלמי רע״ל בשם • ע״זפ״ק

הכיכא



.פה בית ואמוראים התנאים סדר אות ־
 מפקין ר׳יפ יחשלמי לא נפי׳ד •״ טומנין נחה ירושלמי יזניכא
 ניסכא ( י פע״ר ל3 מאיר נש״ר * 3פ״ שנת ירושלמי לייא גש״ר

̂׳ב היננא ר' ’ ״נ3 אנין ר׳ (ל״מ) ניסנא נר אנא ר'  ̂ר ’ נ
 נר שמעון. ר' י נ״נ שמואל ת י נ״נ יצחק ר' • 3ב״ קמא

 רני (ע״ל מאה א״ר נרשום) נר איד (ע״ל (נירים * ניסכא
 נפרק רינ״ל נזמן נירים ר' כף אות יוחסין כתנ ) זנדא נר מכא3

 ומכו א׳ זקן נשס נרייס ורני תנחום רני רע״א נדפ׳׳נ (מרונה
 ניריי ( י ע״ש נירים א״ר כחום א״ר פרעא נן לוי א״ר * ״ל3רי
 ב' צ״ג מנחות אומר יעקנ נן אלעזר נרני ניראה (אנא לוי נו3

 או אני ר׳ נשם וצ״ל מקומו שם וניראה שחו אנא אם אני ומסופק
 ראנ״י נן והוא שמו וכיראה וכיוצא שאול אנא כמו רני כתו אנא
 ניראה אנא צ״ל או • נירנא ר׳ נסמוך עיי׳ ל״ת ונשס״ח • וצ״ע
 א״ר נירנא ר׳ • רנה עיי״ מניוחי נר חכיכא ר' עיי׳ ראנ״י נרני
 נירא א׳ דך״ז3 שלפנינו (והגי״ חכם שם פרש״י הישן ס״פ אחי

 ונ״ש מה תלמידי שמאי נית הלל (נית • אחי א׳״ר ניראה נ׳ ודל״ד
 • משם יונתן גונריז (בית • כרע ע״ ערוך ונ׳׳ש נ״ה נקראין

 זוכין נן (נייתום .• זנדא נר ניזכא ר״ (ל׳ל ניזנא נר ביתא ר׳
 ל״א ערכין • נ׳ ך׳'ז מגילה ראנ״ע ע״פ חכר שדהו עשה )(ע״ש

 ע״פ עשה סופרים דח״ם ונפ״ג • ל דס״ה נחשנה כא״נ ־ א׳
 ר״ג את שאל רע״ג דכ״ט בפסהים כ׳!ש פ״ ובירושלמי ׳ ראנ״ע
 * נניתו היו והזקנים ר׳׳ג בתוספתא פסהיס ובסוף ניבנה וחכמים

 ובירושלמי * א׳ דל״ז פסחיס לחכמים נ״ז בייסוס שאל יהודה א״ר
 יושב היה ב״ז בייסום יהודה 3ר אמר רע״ג די״א יין המוציא ס״פ

 א״כ • ור״ע ר״ג ולפני רבי לפני זונין חצינוf ׳ רבי לפני ושונה
 ב״ז בייסום כי נראה ע״נ דך׳׳ד וביוחסין * זונין וג״ היו בייסוס ׳3

 (רבי * הכהניס בחברת שתביאו להן היה ראב״ע נזמן שהיה
 . • ג״ ך״ג הדר פ״ ירושלמי נייתוס בש״ר סימן בר׳ יוסטי ר״ ייתוס3

 פ׳ יוחנן א״ר רש״י) חכם (שס נלווטי • ניתוס נר יהושע (ר׳
 נלצא ( ♦ ע׳״ש (בליוטי נר חזקיה ננו א׳) (די״א נעירבין אין
 לא אדם שם ח״כ פ״י פכ״ט סע״א דקמ״ה יתרו רבה ר״ע את שאל

 י״ב בכורות פ״ו אנות בג בג נן • בצלה ע״ל היה חכס אם ידעתי
 עליהם והסכימו רנם לפני דבריהם כשאמרו בג בג בן יוחנן ר׳ הוא

 ובעדיות • זכאי הא,בן הא בן בג ג3 בן שחם אז שהיה כפי נתבו
 וירושלמי ע״נ דקדושין(ד״י ובפ״ק עמו יהושע ור׳ פייסס ר׳ חולק

 פ״הדכתובו״ ובתוספת׳ ד״) די״ח קרת פ׳ וספרי ד׳ דכ״ט אעפ״י 'פ״
 המאורסה ישראל בת לנציבין נתירה נן יהודה לר׳ בג בג נן יוחנן שלח
 בקי שאתה בך אני יודע ריב״ב וא׳׳ל בתרומה לאכול אסורה לכהן

 דחתרגם חאן יוחנן א״ר נ״ דך"ז פ״ג בעירובין ( ♦ תורה חדמ3
 חי פ׳ * מסותא לבי חנא חובלינא נג בג דנן אליבא בבקר לי

 שהוא שמעתי יוחסין כתב • צ״ו פסחים * בג בג בן א״ דצ״ו שהיה
 בתו׳ (וכ״נ לשנים מכאס הרחב״ם אבל (ע״ש) הא הא בן עצמו
 היה כתבו ולא (ע״ש) גרים בן היו הא הא ובן בג בג נן פ״ק חגיגה

 נראה אומר הא הא בן אומר בג בג בן דאבות בספ״ה וכן )גרים בן
 יוחסין כתב * המעריך ס' גיורת בן גר בן בג נג * הס נ׳ כי

 ואני החורבן ראה ולא * ושמא' הלל מחבורת שהוא כתב הרמנ״ס
 עם חולק שהרי ושמאי הלל בימי שא״אשהיה ונראה ידעתי.( לא
̂א בזמן שהיה היימ י׳  נן • החורבן(ע״ש ואחר יהושע ור׳ ר׳

 שערים נעילת על גבר (בן ־ בטיח שלגן אגרופו פי״ודכליס בטיח
 של בנן • (ע״ש) קמצר ן3 * ע״ש קדרה בן * לשקלים ״

 וא״ל ביבנה העיל נוכרי ן3 * סימאי ב״ר מנחם ר ע 1
תפ׳3(ו !לשקלים ש ר כל ת  נ׳ועירטן הקוחזל׳א ופ׳ ב׳ ח״ו ה

 * כברה עושה אדם שם ערוך ובשם כף אות הביאו !סין u א) דד
 • אדם שם פי״ כוברי בן בערוך והגי״ בערוך מצאתי לא ואני
 לרני ושלח מאד עשיר בוכיס נן * בבית בוכרי ל הב מקומות ובכל

fטלית שהיה א׳) דנ״ט (הנזקין פ״3 טובים פשתן של בגדים מיני ״ 
 בוניס ^״) חשתתפין(דפ״ג כיצד ובפ״ * וחצי כאגוז גדול'ומדתו

 אלף בוניס לאביו היה בוניס נן בוכיס ‘ קנדיסא מודא לרבי שלח
̂יס מכבד שרבי כבדו ורבי עיירות ואלף סט׳נות  רבי וא״ל * עשי
 (עיי׳ • עשרו לפי לבוש שהוא ממ̂ה יותר יקריס בגדים שילביש
 בחלופי עשס״ת רבי תלמיד ברש״יבוניס ושסננ״א פ״ו. דפ״ה עירנין

 ת3ש (במשנה * ליעא' דברים אלו פסחים תימא ן3 • גרסאות
 זבחיס * ז״ פ״ה גיטין : ג׳ פ״ד • ג׳ פ״ג פחחים : ג׳ א״ פט״ז

 כ״כ (יהושע ר׳ הוא סתם נתירא בן : ׳3 פ״א מנחות : ב׳ א פ
 בןבתירא סתם זזקפ״ז ובה״ע (ע״ש) לזרעים בהקדמה ם. רחב׳
 יהושע בר׳ תהא נפ״קדתענית אמר דוחק אלאמכח יהודה ר הוא

yt (ובפסחים פ׳׳ק חנניא ן3 יהושע ר״ עס וחולק בתירא)דזבחים

 נר״ה * יהודה ר״ עם ^יג במשנה א׳ ובדנ״ג א׳ דמ״ו נמזדכה פ״ג
 :• היו הדור גדולי פרש״י נתירא לבני אריב׳׳ז י סע״ב ל׳ט
 יהודה ר״ עיי״ * ואבטליון שמעיה בזמן ) בתירא ן3 יונתן ר׳ ויש
 להלל נשיאתן מחלו בתירא בני רע״א פ״ה מ״3 היו וענוותן n* ב״ב

 החורבן אחר ריב״נשהיה עיי״ שנה ק״ חורבן קודם נשיאותו שהתחיל
 החדורי (בן : (ע״ש הצלצל על ארזא (נן : היו ב׳ כי הרבה

 ־ ב׳ ל״ה מדות * רע״א קכ״ה הכלים כל פ' שמואל אמר (ע״ש)
 ר1eא • ׳3 פ״ז יומא דשחואל קחיה קאימנא הוי * ״3 ל״ח מנחות

 רע״א וקכ״ה סע״ב דק״ז שרצים ח״ פ״ לי אסבר החדורי בר רבא
 • ׳3 4לפ" הערל וס״פ דנר של טעחא לי פירש החדורי בן פרש״י
 מזמן'שמואל ימים כ״כ האריך אס וצ״ע * דיבמוה פ״ק ועיי׳
 • (ע״ש בןאלשע ♦ בןאחיהע״ש * דודי חס פי׳ וערוך * לרבא

 ן3 : שמעון עיי׳ זומא ן3 : (ע״ש גזרה בן • ע״׳ש ביביי בן
 סבר ן3 * ע״ש. יין מביא ן3 : (ע״ש זכאי בן : (ע״ש זזא

 : שמעון עיי״ כנס ן3 : בהר ר״פ הנחומא מאדא ק ( : (ע״ש
 ן3 עיי׳!שמעון עזאי ן3 : (ע״ש סירא ן3 : ע״ש כפחא בן

׳ש קדרה נן : (ע״ש קופיא ן3 : (ע׳׳ש ציון  קמצר ן3 : ̂(
 בן ■: נכירהנהע״ש : (ע״ש מאניי נןרהומיבעא ( : ע״ש

 P דברי : סע׳׳ג מ״ד בקלפי טרף פ״ הסגן (בן : ע׳׳ש שלקות
 מספיק ואין מיס וקתון בדרך מהלכין ״3 דרש פטורי בן ( : הסגן

 קודמין חייך ר״ע שדרש עד בהר (ספרא וימותו שניהם ישתו לב׳
 ואמר א׳ גר מצא הים לכרכי הלך יאסין (גן : א״ דס״ב א״נ (פ׳
 בן דמא בן : א׳ דצ״ח יבמות כו׳ ואמר ר״ע ישב ישב זה ספסל על

 ויעקב : ׳3 צ״ט מכהות ב׳ דנ״ו הרואה פ״ ישמעאל ר״ של אחותו
 ; ׳3 דך״ז ע״ז ישמעאל ר״ הניחו לרפאותוולא סכניאבקש כפר איש
 * יוחנן ר׳ של רבו *)3 ז״ תענית אומר בנאה ר״ (תניא בנאה ר״

 ר״ב משוס יוחנן אר׳ : ע״א ד״ס (גיטין בנאה אר״ יוחנן אר׳
 : א״ קי״ח :־ א״ ס״ז זבחים : ב״ ע״א יבמות : ב״ ה׳ פ״׳ק ע״ז
 ומבין ודיין גדול חכם והיה )ב״ נ״ז פח״ה בנאה מר׳ יוחנן ר׳ בעא

 אבבא קא' ואלעזר ואברהם דאדה״ר מערתה וציין ומשלים סודות
 בכאן לירד ירצו אס לנשמות רשות שיש התו' וכתבו דנ״חא׳) (שם

 ר׳ אמר ר״ב פעמים כמה דברים פ׳ בספרי ונזכר : יב״ה אחר אף
 ר״ זבדא בר ביזנא ר״ (ע״ל : ל דכ״ט שם אומר חנינא בר יוסי

 בניהו גלגול היה : בנאה (ר׳ : בנאה ומנור׳ א׳ זקן בשם בירס
 ר׳ שאל ולמה ׳3 דמ״ז משה ויקהל ועיי״ רכ״ב מגע״א יהוידע בן

 עסלא דר׳ בריה בנאה (ר״ : ת״חכיצד של וטלית חלק ממנו יוחנן
 • עולא דר׳ בריה רבינא ״3 ג׳ וביצה : א׳ דנ״ד שנהגו מקוס פ״

 בש״ר בניי (ר״ : רבנאי ע״ל אבא בר חייא דר׳ אהוה בנאי (ר״
 בנייה ר׳ ג״ דק״ג וקהלת ג״ דמ״א רות ומ׳ פי״ד שמואל מ״ ה;נא

 בשמו מחנו ר׳ : מיי (ר׳ : בשמו ינטה בר חיננא ר׳ : חונה ור
 ש רני הנ״ל מאה ר׳ היא ולדעתי כ״ק ונזיר ל׳ו נדרים ירושלמי

 כ״א שנים ך״א נ״א שנים ך״ לו שהוסיפו הצדיק בנימן : יוחנן ̂ר
 א׳) (די״א דב״ב פ״ק וז׳מיה אשה שהחיה צדקה בעבור שנים ב ך

 יוסי ר׳ עיי׳ רוחי בעיר (קבורתו • התנאים בזמן שהיה ונראה
 ר״ דברי דייק ולא יוחנן ר״ תלמיד יפת בר בנימן ר׳ : קסמא בן

 ר' סליק כי ב׳ ל״ח (ברכות (ע״ש) אבא בר חייא ר׳ כמו יוחנן
 :א״ דנ״ג בהמה במה ה״ : יוחנן דר׳ משמיה דאמר אשכחיה זירא
 שאל לה ואמרי בצידין : יוחנן לר׳ אסי צ״ל אולי יוסי ר׳ שאל אמר

 א״ע פ׳ : שמעית ואנא יוחנן את<׳ צור דמן יעקב בן שמעון ר׳
 יומא אלעזר אר׳ ̂ ל נ״נ פא״ט אלעא אר״ : (ע״ש א׳ מ״ג
 : דרשות הרבה ׳3 ט׳׳ז מגילה : ז׳ פק״ד סנהדרין : א״ כ״ט

 סנהדרין ירושלמי יצחק ר׳ לפני בא ר׳ עם דן היה : ב׳ י״ח שבועות
 אולי כ״ט תענית אלעזר אר׳ בנימן אר״ : יונתן בש״ר : פ״ק
 בכפר קבורתו : אלעזר בש״ר פעמים הרבה שאמר יפת בר הוא

 קכ״ה (חולין יוחנן אר׳ גידל בר בכימן ר״ : רשב׳׳י עיי׳ מירון
 .* דיבמות רפ״ק ירושלמי עליו אחא ל ואקפד יתבי אחא ור׳ : א'

 ואמר דהאיפיתא מרי רחמנא בריך וברך כרוךריפתא רעיא בנימן
 הזכרת בה שאין ברכה כל רב והאמר (והקשה יצא )רב צ״ל ( רבא
 אבא של אביו הייא נר מימן ר״ : ע״ב ד״מ מברכין כיצד כו״ שס

 :(ע״למניען אמרמר^ןבא חסדא בנימןאר״ אר׳ : ברבבנימן
 ירושלמי נשמו'(הוריות אבין אר״ לוי בר בנימן ר׳ : (ע״ש)

 מגילה ומ׳׳ר : ברבה סע̂׳ דר״נ נשא בפ״ בשמו הונא רב : פ״א
 . מימן בר יהושע בש״ר : ג׳ כ״ח חזית ההוא וענין : א״ קכ״א

 ע״ר : לוי בר בכימן בש״ר יוסי אר׳ ד׳ קע״ד צו ובפ׳ :. לוי בר
 יצחק אר׳ :בשמו׳ יוחנן אר״ א׳ ודקפ״ו : ב״רט״ס יהושע בש״ר

גכוביא בנימן ( • אחיו זבדי אולי : פאה ירושלמי יתבי אימי ור׳
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̂י ^ילד' ̂י ^פ) ^כייזיו סיןסכא ומ ע ̂י סורה^מולד̂ז (  רד
רוף3 עליו וקלא זמיה ממואל 1אקפ גשגת תולס3 לגעול יזותר ̂׳<׳׳> ״׳-׳־׳ ^ 3P1w hjih’ iijuj ךוך3 עניו וקרת <לזילג 

 3פ״ ידושנמי׳צו־פוא לצדיק יאוסה לא קרא רג ועל שהתו המקום
(מימן■ :־ סקסאה' א׳ דס״ה ימוקות ר״פ כידה3 ומדלי ה 1

 פ- וגירושלמי ב ס דרכ 7 פ עשק מר פו ידה ̂עצזשיע ׳-׳־ ״׳‘׳
א : מימן י3 (גידול : חיכיוחין ג׳ ט״ז וסוטה  V כימן3 ד׳3יי3(

 שתהא תפילתי על מצטעי הייתי ריס3ד ׳3 על אמר מימן א3(א
 שאמד דנריס כמה ע״ש לדרוס צפון ין3 שיהי״' ומיטתי מטתי לפני
 אסיא מימן (רני :־ ׳3 ו״ה פ״ק נר־כות אמד כימן5 א3א הגיא

 ול־ צנה3 ר׳ : 3סע" דצ״ט תלק פו׳ נן3ד לן אהכי• מאי ואמרי
 צ<אל3הגי׳' רע״ד 3ך״ סית ד׳ומ׳ דרמ״ה כשא (מר׳ רכיה.נשמו3

ע/ מו? רות מ׳ נצגאל ר׳ אה שאל רני צלאל3 ל ( : גלצה ע״ל ר
 בד • ע״ש משוהאה ראדא3 : יו־(ע״ש)3א ר3 צלה':/י3 ע״ל
 - ע״ש אהיני ד3 *־ ע״ש פכולאה אדא ר3 * (ע״ש מיי אדא

 י ןהחדורי3רהמדו־דיע״ל5̂ (ע״ש גרהדיא ' (ע״ש ודאלכתן
 ד3 אידי ור׳ (ע-״ש) יומי י3 * (ע״ש הוטא אובר ניהטייא

 כ-זידא גי ‘ ע״ש בלמרינא ' ברלוליהאע׳׳ש ־ (ע״ש לואי
'(ע׳׳ש פיקה ד3 ■־ פייניי(ע״ש ר3 • (ע״ש פדא ד3 ש• ע
ד3 * עי״ש קפדא ר3 י קפיו׳(ע-״ש ר3 * ש יי

 פרתוטכי ' (ע״ש שלמיה׳שפדא כר * ^יקייא ’ ^
 ע-׳ל דליה ן3לוי ק<רא ובספרי משמו אמד ול׳ל מא ר3 • עש

 ל3 ניבי 3ר ' דלא ר3 אחא 3ד ־ פזי ן3 יהידה ור׳ * כהן א3א
̂ -׳3 י׳׳ו מכות *3 ל״ג (זבחים ברדלא תני יוחנן אר ־ ל̂א1

 ל חגיגה ( 3דד משמיה טגיומי ד3 ברדלא 3ר * חכם שם י
 אביי בזמן תפילין צותב חבז' בד ̂ הוא וא׳ דלא 3ר ע■(■ פעא

 גד י3ר א*ר על מגדך היה אליי ) דנ׳׳ה דבריס אלו ס"פ רכות3(
 • שכיחי המ ר3 י3 הפילון י3 דכ״ט מציאות אלו פ׳3ו •י הנו ■

 שלא תפילין למנהוג הבו יבר3ל שרי יי3א די׳׳ח הקורא פ׳ ובמגילה
 תגיא ב-׳) (ונ״ב ר*:יפא״ט3 ו הבו ד3 אדא ויש ^•3מןהכת

 • ברבי כרלא כך וע״ש היה גדול אדס או *' הכס שס פרש׳׳י י3ר3
 ומוסיף■ אכס bt פשמזכיי ^ דצי׳ה גמרא כללי בקיצור (ובשס״ה

מון י3ר3 בכינוי עליו  לשון (הוא אתאיגרבי * י3בר יהודה ר׳ (
 ברבי תניא (כמו לבד ברבי אלא שמו מזכיר כשאיט אבל השיטה
 ברבי' של א'מדבריו דכ״ז בפא״ט הואשסהעצסעפ״ל^ אז אומר)

: בדורו גדול שהיה הזקיה (פרש״י בתרבגוליס קי3 שאין יכר3
̂יליו,י'אp ״ד  מנו ידע\כין סדש״ילא אומר ברבי והתגיא :׳ ׳3 ̂'
 רג•:י3 אושעיא ר* א׳ צ״ג כיצדמענרין3 כמו בתורה גדול אחל אלא

 אביו אמר י כהרגין אין הרגו אומר י3ר3 תנא ב׳ ה ד ובמכות
 רד פרש״י א״ו ולאו נכי אניי) ל א שלפנינו והגי׳ ה בשס ה (וכ

ל ובקדושין • ה^שמו ה/  ב״ ל״ז ובכורות ברבי יודן ̂ ד
 ברבי דקרי'ליה ־ר\כי* וכל היה בדורו וגדול ש־יו יודן י פרש ורש1

 V313 גמליאל ר* ל דל׳*ב ובקדושין ־ הוא וחייפות חכמה לשון
 דיבגה) (עיי/ד״ג ' גחל אדס רבי3 סרש״י עלינו ומשקה עומד
 אמר א* דיקל״ז הגז ראשית פ׳3ו דסנהדרין בפ״ג • ׳3.ס״ג ונידה

 קבלה יוסי ר דבדי ר״ל י5בי רנדי היו אלמלא יוסי ר׳ על י'31
 ע״א ד״ק ובפסהיס *' ברבי' דבריי לוקה הייתי תודה דבדו ואתליס

̂י׳ז•  בסוכה וכן הדור גדול כלומר ע״ש פרשל׳ס ברבי יוסי לי׳ ין
J ̂ ̂ ( '̂א י ב* דמ״ו יוהאין כרמ ) סע׳׳ב %( יבמות ברבי אי
 גרס וזה כצ״ל ברב' רב' בכי כ' שאמר עילם חרוא מד־נת ̂פוקי ל

ל שטעה ק  ר׳ הס *' אפס ר* ע״ל רל של בנו הס אושעי׳ ר* מ
 גדול טעות וזה ברבי הקפד ור״א חייאב״ר וי* ור/ ור׳ש ,אושילא

 אדס ר״ל כמושפרש״י בתלמוד שסכיו רבים ובאחדים באלה בין ד
 ובירושלמי ̂ ביסכא בר תמא ̂ר של בכו הוא אושיעיא י כי ביודו ̂דול
ל5 בבנלי שאמד מה ׳ רבה אושעיה י" רכה קורא י  רבה הייא י

ל ״ ג פי דגי ‘ ע  הדס ולכיסוי ̂ (תוליןפ״חא׳ רבי3 אלעזי־̂י
/ תות3י ‘ גחל אדס לשון ביל של מל־צריו ל פ״ד  וקדושין ׳3 ק

̂יב ״פ1  ובסוטה )ריב״ל הדור גדול ( ברבי שמע ז־ה יבל יוהנו אד׳ ע
 גוסי רבי של טעמו־ פרש״י יודע אינו ברני יורן אל ל כ״ט

 סרש״י ברבי יהודה ר* ׳3 דל״ד ונמכחות • היור וגדול חכס שהוא
ל3יוהנןאהי' אר׳ • יהודההחכס לפלש״י )1(ע״צ י  נטרותכ̂׳

 כהןמשוס. רב * י3ר3^כתן ־ וחשובבליו גדול אדס רבי3אחאי
 : מרי בן יי'ותכן עיי׳ ניני שמעון ר׳ • ביבי ר3 ימי ׳ רל3

 כן כי הנשיא יהודה ור׳ יבי לחלקו לא וסאה סל׳א (בירושלמי
הנשיא י״י היא יבי הא יהושע שדה וכתב ג״ש ערן באותו מזכיר

ר^׳ דהוא זא׳יל דא״ל) רבי הוא הלשיא יהודה N הא שלייל (ליל
בדפוס ונשמט ונראה * דרבי פלדגתא הוייבר לא אההוא מיאה-

י ך ®® י W'ft וסאר שמו ונשמע רלור רני ״
״ ̂ין®15ע איסיו י סן כמ״^ 6מ שס יהוא נניח נדני ייי ״י תמצא לא כי בעיני יוכשר לא זה גס ( נ עפ ^
 אומו« W חניא ג' ה' ונמכוח נ׳ י״א יזוליו ל׳א ניני שלו העצם
ל : הקדוש רניצו הנשיא וד׳י סלוגחא נר היה שלא נראה ך ^  נ

הו נר נהמו ת ־ ייר’י’ ׳ אמר נרינא רנ • נ , ן ז י
ע״״ הלחיד הנידו המאל ורג אי) ו ך נ ד ך א א 1 רנ(

 מ״ה י״י' 1נ״ נ׳ יצמוה ־ עלייהי קאי סנא יינא ורג א w ג ק
t, 3ר3הזי • (ע״ש 3ר אמר נרינא אר׳ מנלא ■3ר אמר f t

עי ל שמואל אמר 3ר ד נר אלעזר י א״ל שיייאל ^  מ
שמואל• את ושאל ליה אהוי ושמואל אושליזא ■4 '^ע^י-י'

,, ^3 ך״,) y-ft ׳3 ונדג׳יה א׳ ו דע הדי ש הכי לור חמר ל א
 - הרי מר אמר וא״ל 3ץ אקוי א״ל הנ^'^_אץ

שריי* להת̂ם עיילת (כי אלעאצעולא אר א אל־עזרנ קר
 מ 1נמעח? ושמה הוא) (גמל ואמש אהי נרונא 3.לר
 %דר ת ליה שרי ־ אהי יקראי אוהני או היא אהיי היל' )י' יי

ה ניונא רמיינ ■ י״א'נ׳ ע״ו לזמני מ־ונא לרג הוי  זי
 ע״א ד״ה פ״ה עיינץ נו׳ שמואל אמר מי שנינא ני ונרי

רינ רנהמר:נרינא מ א א ק ח ',ינגיו י ) • ^ מ אי ז מ י נ )

̂ר?ייה̂' הנס 7’ ^̂ ר? •
) ^תשנ׳לע’י׳־א ינליס,ל / ל ^שע וארל '’ע רי ת ^נ מ ^  י

י (על?ל׳ קלהטרא ע׳ נעריו וליה י משנה נר״ש שס יז־ונא י ן  ו
 ״לקח רהנת נא פצ״ג 3ש״ לל' (ונש״ר הנניא נפר איש

̂'!ר יז׳כ סע״ג) דתשכ״ח פ״ד דכניס בתוספתא כדבריה הלנה1  
)3 3נשחט(יס״ תמיד פ׳3ו ‘ כמוזה הלכה (וקומות  V יגתרא ׳

 ׳ n חובתי־ ידי יצאה לא אפ״ה דסתוי! ̂יומא רבנן ש׳ מן ־שמעתתא
 5(ומ״שא״ריהושעינהאמר״ •י ללחורפסייוהשץ שניסרו
 אהש^^ מליידת שהיתה גלגולנ״ש (והיא ' מייהי נד!> כתנאי

 Yn(ע"לר״לאלמידא' ולתפתיא לתלמיריס מארי היא לן ומזהיראו
» ועאה מיהי שינת היתה והיא אוריה צפש היה תלמיד אותו  סי

 י״ל ר׳נרכיה • ר׳'מ אצל ופופה עניינה מ״ש עיי׳ • נ ג מיתתה
̂אי נר אנא יל ־ אנא ל נשס ־ א' דע״נ יומא דרשות  ר׳ל ע

 אייו״; נש״ר י נינה נר אנא נש״ר ; 3ר נשס רהנא נר אנא ור׳
. ולאיאי • ננוס איש נש״ראניו ‘ אנהו א״ר היפא דמן

^חגלהיו4א מ׳ ‘ י׳ דע״ג המגילה הקורא ה־ ירושלמי הנינא ר צש׳
S  r S'”־ ^׳ י י די  ז אסל רנ נשה • יר׳אשי ‘ י״א י׳

הייא נש״ר • תהומץ לכפר הייא ל ’ לעייא יי ״ ״
 . חטינו הלנו יר׳ ‘ הלנו נש״ר ‘ מות !|תרי פ ^רינו אנא ^

 < א׳ מנ״ז פס״ה ויצא נ״ר הנינא ני התא ר נש ־ זניי נוי הלכ1
P סו־) קנינא ור' ‘ עיזקא נו הנינא ל ‘ מיויו יי ינ 'יי י

 ̂״nn וירושלמי שפי׳ג נ״ר יהודה נש״ר ' הסדא ר נש • כלאיס
מ״» נר ר'יית : נשמו יודונרני ר׳ ־ רתעניתוי״רפי״א  ה

י נשל׳פ יאיר נן ור'יהושע X - כלאיס ירינ״לשוו־ ־ צ״ע י f 
ודיל • נ׳ צ׳׳נ קהלת ״׳ יינח! נא״י אנהי ול ־ נגרא נר יוהנן

^יונ ת • יעקננרנת רו מ׳ אלפ״וו שמו מ׳ ש״ריצכנו ל נ ״ ״ ת ־ ד

י ־ י^יזייו’*®ל ' ״י ״ נ נש״ר Xויצאלי'
מ  ־ נרייה עולא • וי״רפכ״ט נשל׳ת ‘ נ״רכי״א ע נשי יייי

מו ור ̂ « ר נש  פ״א שקליס רנ נשם • קריצפה נשם פ
ג ברכות רשלמ ו ח  נחמן בר שמואל גש״ר * פ״ג תענית כ

 שב׳׳ג בש״ר ׳ אחיו שמעון ר׳ ‘ אתיו שמואל רב * א פ נכוריס
 ז3 שמעון ר' * פל״ד וג״ר • פ״ב שקלים ר׳׳ל בשס • ט פכ י וי

 חכילאי בר תנהוס ר* * פס״ן ב״ר שב״ג ש״ר3 * בשמו יוסיני
 .ברכים ר׳ * תכעיס בניו * מכא ור׳ פפא ר3 אצחוס ר׳ * כשמו

 הונא רב * בר״ב אלצי • בר״ב אלעזר ר׳ ‘ ברכיה ר׳3 אלעאי ר'
 נתן רב ״ בר״ב לוי * ר״נ3 יוחנן ר׳ * בר״ב הלל ר׳ ‘ 3כר׳׳

 גש״ד כהנא ר3 אבא בר ברכיה ר׳ * ברכיה גרבי רמי * גר׳בצ״ע
 דסוטה פ״ג בירושלמי ההוא ועכין * סע׳׳ו ד^״ה נשא מ׳ אלעזר

 דס״ה איכה ברבה כשר״איכ׳׳ג ב׳'כ אבא ר׳ ברכיה ר* * יע״א ט י.1
הכהן המא בי גרטה ר׳ ־ כמא בד אבא בש״ד ברכי® ר׳ הע״ג

ובש״י



r^m פו -גיט<ד יא?ם11לאמ התסריט סז־ד אות•
ר' i'ts «נ« נלציה מ' א1« פ56' ת\  w ד-«מר■5 שמואל

̂׳י® י ®״■ ^V( מ' י׳ מרנן ללויזוי!  ו
 שלוואל ד גש כהן שם ואין הלוחות אמר נרכיה ל זנדתל׳ד^פ״א

 ואחד ויצא אחין ןלקש ^ןץ ל̂;3 ״ל3לד ריה5 סימון נל כרכיה ל
 יהייי שמע ולא שימוח הלואי

 נרטן אלא שס ואינו * איכה־ ח׳׳הוף־מגילת כשס כלעס ע׳ הערוך
 צ3א ל 3דרי כריה ה;י ושם לאיתי יש־רעה כל םע״ו דה״י קהלת

̂. נלע ליה מי קהלת ‘המ ■ז״ל • ן־ריג״ל נדה ר3 הערול ני׳  .א
 ג אח לתש י ע לען3 שיוציאו ישן הוא כנדרי דני מאילי! הד ואיימי

 חמר • כלוני כשוק ל וא׳ עליו אמרח מה איש לאותו רינ׳ל שאל
 נני«גגמ שמת היה וג! זה ס׳ מאמר שלא נדי למו שמנח היה נה
 על ואשרה זית של עטרה נטל ) דשנשב(ע״ש ירמיה 3ר זשס לו׳

ס היי ריח ואמר • שמואל שמע ראשי חי  ל׳י ייי
 נשנשב ידמת! ר ועני! קהליז נ״מ הוא ל״ז ליה הוי ונ! • נו

 on • נ דפ״א ראשינו עטרת נפלה נה׳ אינה נ״ח פ’נ׳ הוא הנ״ל
 יי’’’ מעח® שנס שהנר הערוך נעל של טעותו נרס
 נא יהולה נר נרניה (ר' ! וק״ל אינה נ״ת נתיני הדדי נבי

 נרליס (ר • נ פע ט מ פנ״נ נ״ר יצחק גר שמואל נש״ר סימון
 חלגונשס (זר׳-נרניהנר ׳ נ׳ קש״ה פ״א וי״ר גשמו אני! ר׳ שנא
 ורני נרניה סוצלר ט ואולי • אנא ר׳ ע״ל זנדא נר רנא
 אנויי אייא ור׳ נרניה (ר י יחד נזנרי, תקומות דנהרנה חלנו
נוצרי״ נרניה (ר׳ ־ ל׳ 5 ר אתור פ׳ וי״ר נהוראי נ! יושי נש״ר

S דכרקזא כמתכי׳ קזא בר יהודה ר תכי כר • ע״ש כנו חנן 
 ארוכות ראו ור״א (ר׳כרקוריא : חכם כתוכותדה״לא׳נרש״ימס

̂ו * כלאים וסוך אסה הנושא ה׳ כקוכות ירישלמי לא״י מה״ל ד
 אתה פליגתו מי לכתא אכא א״לר׳ )כהא ע״ל (יוחנן א״ר כתא ר׳

 מצות ל ומא״י מככל ר״ל ומכאן מכאן כתא יצחק ר׳ א״ל ועולא
כתירא כן בתירא • כ כ כתאי ל׳ימ ( כהנא בר בתא זה ואולי יזליצה

׳ ; נמשנהנ׳נ״נדק״וא׳ע״לנ! י ז ״ י י נ ׳ נ ף ב ׳ ג ' ״ ? ור נ נ יונת! יי ה נ יוחנן ר׳ ויש • נ״נ יהושע ור׳
י נתירא נ! שמעו!

גימל אות
 נשנתהשמיטה זלצח ויק5ה שמעון רמי נדול פשישאחנם נן נניהה
 אלנשנדר לפני ומצרים קטורה ונני ישמעאל ולנני א^קא לאנשי
 עקמימות לו היה ימים וחרונ תח״ח) נ״א ח״א (עיי׳ ״,,;-י

הוי הוי מאידלא • ה לתת טעם צתן ונהלק(וצ״א • נאהורייס
ד r׳ ״" ט״׳׳י ל׳א לא דאי' מה גן וגלע תמקזש שומר והיה וזקוף ארוך גכיה וי״א ‘ גגיע ע*

לפנ כנענים שכאו דק׳׳ב וצש״ק כ׳ י״ג יוחסין הכס שס ריסס
הככורת על לערער וישמעאלים יהושע שככש כנען איז לשאול דמלו

השיב ולכולם ממצרים י נ3 שהוציאו והמלקות השלל לשאול ומ׳־ריס
ידעת' • ענ״ל המלך מל־ני וינרחו הדיוט נהן נפ׳ ״ס/ניהה

שאמר נחלק התם דאי׳ זה לו יצא ואולי הדיוט נה! שהיה' מנ״ל
‘ גצחהס שננו הדיוט תאחרו ינצחוני ואס . אלך אני לרנחים נייר

נ' כהן שיהיה ראיה אין המקדש שומר שהיה הנ״ל ו^ת'היוחסין
נריש כדאי׳ מקומות נך״א והלוייס מקומות ננ׳ שוחרי! הנהנים

אשי דרג קמיה )א׳ ו'׳נ דע״ז כתיל(שפ״ק חני נניהא • מדות
̂̂' י א* מיאיא ■ רע׳יא ד"מ דינמות פ״ו ( ®T1 ̂ א'

 לרב כתיל מגי גביהה רב * א' ך"ג ביצה גלוהא דריש אפתהיה
 מארכזיא גגיה רג : קה״ז ד׳׳א עח״א (א״ ה"; הספינה פ׳ אשי
 אמר זה גכיה 3ר כי אשי 3לר אחר כיצן גר הוכא ורג מקום) (שס
 מגכילה עיי״ (גבולה ‘ א׳ ד״ז ס״ק (גיעין לכשוקיס חעס

̂נה (  * פסיסא כן גכיה ע״ל קוסס כן (גביע * דשקליס רפ״ה כרוז גי
מ  ששת דרש שמעיה גדא רכ * (ע״ת שעריס נעילת על ן3ג (

 מנשיא (גדא • סכרא(ע״ש הוף סימונא ורב גדא (רג • (ע״ש
 רכי (גודא * כית & גוכרין • כנו שמואל ר׳ גדליא S( ־ מו

 ג״געיי׳ ור״לוחנן * גודגדא כן יהודה ר׳ (גודגדא • מ3 שמעון
יצחק רכי (גופתא ‘ נמ כיכי 3ר גוזלן או גתוניא

 גוריא * כ״ג ומנתם ‘ מגופתא ירמיה ור׳ • יוסי ר׳ עיי׳ * 'גנו
 דוק 3ר תלמיד היה חמא 3ר (ר״ל 3ר תלמיד קמא דרב אביה

שהי״ שלו אור על כח״ש מכרך היה ורגא החא כר גוריא * ותשכח
 or של כנו והסימן )כ* דבריםדנ״ג אלו ס״פ לביתו(כרכות סמוך ,

 ע״ש ונקרא גוריא כר המא כר הוא זה גודיא (כי זה של אדו כשם
 רכנחמן ‘ כ״ג חומא ר׳ • גוריא כר חייא ר׳ (גוריא • זקנו

/ שמואל * ̂ךיא . ג • עקיבא ן3 איסי ע״ל יpאי ,

 יהודה ר' וכן •' ציידין אק גוריין אבא אחר בשמו גודלא (אצא
 איש גורין אכא ( ‘ י״ד במשנה א׳ דפ״ב יוחסין י׳-• פ* כשמו אמר

 וכרכה * א׳ ד׳פ״ב אחרונה במשנה יוחסין פ״י ציידיןכשם־אגא-גזריא
 כשם הד״ אמר גוריין תח״י צידון איש אוריין אכא קי״׳זסע״ב מגילה

 גוריון * כ״ ל׳ז דרב(כ״ח משמיה אסטיץ כן־ גוריון • .ו־״ג
 ע׳׳ב פ״וד״ל בשמו(תמורה אחר יוסף רב מקום) מאספרק(שס

 כד יוסף רב ואית־ייוא גוריין * ד צ״ג וכ״ק ב׳ ס״ה מרובה ול
ל) (שגת שמעיה ̂ש חנינא כר יוסי כש׳׳ר לגי  לז נזיר ל״ב (מ׳

 רכי ‘ העיר כד ר״ס לרשכ״ל<ירושנמי מגדליי שאלו אמרו ) א׳
 (ר׳ “ פכא לרב אמר * סע״ל דל׳ב מגלחין ל •לגבי סליק יונה

 פ״3 גזא רג * כנו שמעון ר׳ (גורע * אדו מנתם ר״ ̂.וריין
 כר יוסי ־ר׳ אקלע אמר ל) מ״ה החולז וכל ל (דקמ״ה חדות
ד אדן  ממנו מעשה הדא יוסף ורב לאתרון צ״ע זדדא בן ־יוסי ז

 חזית ח* גארה '(כן • כנו תחליפה רב * ולרדנא ששת לר׳ ואמר
 שגדלו הגדול האל אמר גידל 3ר * גזירא כן יוסי ר׳ * ל די׳׳ב
ע יומא המפורש בשם  מכילה אשעריה יתיב * וסנהדרין ל (ל׳

 ע׳יא) ך* ל׳ג (כרכות חוורא כקקי דמיין ואחר טבילה ואחד־הכי
 ור׳ זירא ר׳ קמי׳ וקכליה אכא ר׳ וקנאו קרקע לקנות חהזיר היה

 3דר מפרקיה עקר ונעשה ) אכא רבי (ע״ל כפחא יצקק לרב זירא
 ורגגידל גידל דרג אחורי יתיב זירא ר' ״ (פ׳הכע״ידס׳׳דל) הונא

 ול׳ק זעיראחנהותל׳אא׳ אמר • מ״עא״ כרכות הונא דרג קמיה
 • גידל זעירא'כשם רכי דסע״א דצה ובירושלמי • דכיצה

 עני[ ל ל׳א א׳ ז״ פסקים א׳ ז״ שכת ת אמר יוסף בר חייא אר׳
 אד מתני טדומי רב * ל יכמותצ״ג חק1י אר׳ ל׳י אר״ק ההוא
 פ״ג נדרים שמואל אמר גידל אר׳ מתני כמא ורג 3ר אמר גידל
 ‘ אר״ג אכא כר יהושע אר״ ־ ל ל * א׳ קל׳ז חולין ל. די״ן
 והוא לו שנה אכא כר ירמיה ל * א׳ ך״ד ס״ג נידה יוחנן אד
 כר נחמן אר״ * א׳ י' נידה אר״ג כהכא אר״ * יהודה לרב שנה

 דדל אלא חניוחי כר ולא מנשיא בר גידל לא לה תניכא אנא יצחק
 רב אחר * סע^א ק״ז ע"פ אדידיה דידי׳ לחירמי׳ למנ״ת סתחא

 אמר וכתוד׳ ונביאי אורייתא • סע״א י׳ חגיגה ע״כ ל׳ח־ד׳(ל פ׳
 אחר אר״ג הונא כרב רבא אמר * א׳ כ״ט א״ י״ז מ)רכין הכי 3ר

 הנשכעיס כל ס׳׳ה רכא אמר גידל רג אמר • א׳ ח״כ קדושין רג
̂ל הוא ע׳׳ס א׳ מ״ע  נידה שמואל אמר * כשס״ח וכ״ה רב אמר ול
 ששת ורב יעקב כר אחא 3ור זכדא כר אכא ר׳ ‘ וע״ל, ג׳ לא

* פ״ד שקלים אחי כש׳׳ר )ע״פ ( מניומי כר גידל רב ‘ חדריו
 ל״ט (פח״ה טוד׳ כר חלקיה ורב 3ר כר קייא ור׳ הוכא 3ר לפני

• סע״א ח׳׳ע שאכלו גV נחמן רג קמיה קאי : שם וירושלמי ״3
 אסי כש״ר פ״ד שקלים כ׳ כ״א חזית ח׳ יסא כש״ר כרמן כר גידל

 ותו״ כירושלמי האשה ס״נ פסחים רכ כשס ׳ יוסף כר חייא אר׳ ׳
̂א ל׳ו סוטה ירושלמי כשם ׳3 ל״א סוטה  כר בניחן ר׳ ‘ א׳ דכ
 (מ״ק רג אמר מנשיא) בר ע"פ (ובפ׳ מנשי בר גידל * גידל

 ילמדנו לרבא שלח מנשיא בר (דקנ״הל) שמת חי וגל דכ״דב׳)
׳ ) לרכא פלחים כמה וכרלף גאשר״י אך לרב שלח וברשב״ס( רדנו
 נראץ * שמואל אמר כמ״קדך״דא״ (אךראיתי • אחר הוא ואולי

 בתלמידי הביאו לא ש״י וכעל * ושמואל רב כזמן שהיה הדכריס
• סע"כ פ״א יומא דנירש מכירי מנשי כר גידל (רג • וצ״ע רב

 גידל רג תני וכן 3ר אמר הונא אר״ דק׳׳ז (בע״ס נירש דמן גידל
 א״ ל״ד גיטין רעילאי בר (גידל * (ל״מ הונא אר״ נירש) דמן

 ורגהונא כו׳ פפא רב קחית אתי כו״ כטסקא ארעא קיבל ב׳ זבדנ״ח
ד רג (גידל * היה חכם אס ידעתי לא יהושע ברב  3(ר ׳ בנו ד

 י״ח מגלתין פ׳ יוחנן דר׳ משמיה גיורא דרב בריה יעקב אך׳ יוךא4
̂ש״י תענית וסוף א׳  ברב יצחק רב וצ״ל הוא טעות • אדס שס פ

 עליה דרש (גלילאי * בנו יהושע ר׳ (גיזורה * גיורי בר יעקב
 ונפקת במרכבה דרש קוס דא״ל גלילאי כר ההוא פ״ח שגת אסדא 3דר

 חייא ר׳ וכנו גמדא רד * ע"כ ר"פ יין המוציא פ׳ שם ערעית
 מה דבר לו לקנות לספנים ע״גשנתן ד"נ ונדרים תמידדל״ב (סוף
 לרב הכל ונתנו מטמון ומצא אחריו וחפרו לחור וברח קוף לן ןקכן

 ב״ק דרבא משמיה גמדא אר״ הכי אשי אר* ( גמדא 3S ״ גחדא
 דק״ו עדם (גהגוזל אשי לרב אחדלשמעת א״) דע״ב מרובה ל״

 דס״ג אעפ״י ס"פ כתובות זדד ורב זוטרא ומר ואחיחר סע״א)
 משחיה ׳ ̂פשט רנא־ולא לה בעי פהנא רב האחד להם ואמר קע״״ג

f ןע',ה ( * סע״א ז׳ דצת 3דר t אותו דקקשיב ש״י של טעותו יצא 
̂ק דרגא משמיה וצ״ל דדו טעות אך רב בתלמידי • ל״ת ובשס׳

 בן ר״ג) סתם (הוא הזקן גמליאל דנן * יהודה«מו ר״ גמדה
רכן שנקרא בנשיאים הראשון היה (הוא הזקן הלל בן שמעון רכן

כ״כ



m ׳ גימל ואמוראים התגאים סדר אות m
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 נשי© לסדר רמב״ס נהקדמת (עיי״ הזקן /3רש ע׳״ל מט״ז ל׳א
t מ א״כ ) טעות שס r כי ותראה מות3י סוף f שמעון ן3ןר3 יותסץ 

 ר״ג היה ית3ה זחן3 ואפילו ז״ל א׳ דכ״א יוהסין ס׳ 3כה טעה)
 קודם שנה ח׳ סנהדרין כשגלתה כירושלים שהיה כהאעל׳י3י3הזקן־

עוו׳ החיניס כרכה מניו הקטן שמואל תיקן ושס הקורכן  ע״מ (
כי״3 ע״ש שמו ן3מר דגדול אע״ג רכן דנקרא טעם פי״ט מק״דיז״כ

 כי )3רע״ דל״א (בר׳״ה רש׳*י 3כת ׳3 דך"א שס 3וכת סל׳*ד) י״י
 כי רש״י מ׳׳ש אכל * נראה וק ליכנה וחזר כאושא היה הזקן ר״;
 כמ״ש לאושא חזר הזקן) ר״ג כן הנהרג ר״ש (ר״ל רשל׳ג כנו

 שהיה )א׳ (דל״כ שס האחור ״ג3רש כי אינו דר״ה־זה אחרון כ׳3
 שנראה כמז י3ר של אכיו )דיכנה גמליאל כן ( ר״ש הוא כאושא
 כן יוחנן כר׳ ישמעאל ר׳ עמו מדכריס שהיו החנמיס מן מירש
 כן יוחנן ר' רק ישמעאל ר' כזכר לא שלכנינו (והגי׳ כרוקה

 כן יוחנן ור׳ ר״ע אחר שהיו הגלילי יוסי ר׳3 חגינא ור׳ כרוקה)
 א״כ * החודש כקידש דיכנה ר״ג עם חלק מרי כן ור״י * נורי
 ‘ אינו זה * לאושא חזר הזקן ר״ג כן הנהרג ר״ש כי רש״י ח״ש
 וחכמיה יכנה שאל רינ״ז כי ♦ כאושא היה ןר״גדיכנה3 ר״ס אלא

 ניככה היו! ן3החור קודם כי נראה מזה * יהרגם שלא חהק'סר
 תי של אכיו מכנה ר״ג כן ר״ש אכל ור״גדיכנת ריכ״ז שם היה וכן
 רע״ב דצ״א3 ז״ל רש״י על שהישג כמה ותחוהא • עכ״ל כאושא היה
 וכוסחת ליכנה וחזר הזקן ר״ג כימי אושא ריכ׳׳ז כ:חי נה3כי ד״ה
 • הזקן ר״ג אושאעיחי הגי' סע״כ כש״קדנ״כ וכן אטעיתיה ע״י
 ר״ג (ר״ל ר״ג כימי אושא ’ אמיתית היא שלפנינו הגי' אכל

 וכימי ליככה מאושא ו^רו רכי) י3א שמעון ר׳ של אכיו דיכנה
 כפרקין לקמן כדתניא לאושא חכרו רכי) של אכיו (הוא כנו ר״ש
 ירד אושא3 השנה כ״ד כשקדשו שם ר״ל כו׳ כ״ד כשקדשו א׳ דל״כ

 נוהגיו היו כך ״ג3רש וא״ל כו׳ התיכה לפני כרוקה ן3 יוחנו ר׳
 ועיי׳ • עכ״ל שם הסנהדריין כשהייתה אכא כימי (פרש״־י כיכנה
 היו כך אמר וכדמ״ח כאושא לחכמים ״צ3 ר״א שאל ל די׳׳ד בנידה

 כ״צ אר״א ג' די״ע דסנהדרין פ״ק וכירושצמי ״ נה3י3 מפרשין
 ג,כל ס״פ וכרש״י ־ בימינו 3יוש א3א נה3כי ״ד33 יישב ר״ג כשהיה

ד ר״ג כזמן היה ״צ3 דר״א מערכין  * כרפלוגתיהדר׳יהושע נה)3(
 סע״א צ״ה המפקיד פ׳ כ׳ורש״י כתוכיתח״ע תקנות תקנו אושח3(

 דר״ג הנ״ל מכל מוכה הרי * אושא חהולכי היה ישחעאצ ר׳ וע״ל
 ר״ש כנו וכימי ליכנה והזר כאושא היה הזקן ר״ג של כנו כן דיכנה
 יכנה 3דכת עצמו רש״י מלשון מוכה וכן * לאושא חזר רכי של אכיו

כימיר״ג טיי^יכ״ז  כוונתו היה דאלו דיכנה) ר״ג (היינו אוש̂י
 קודם ומת נשיא היה הזקן ר״ג כי להקדימו ל ה הזקן ג ר עצ

 ר״ש הריגת אחר החורכן אחר כשיא כעשה וריכ״ז שנה ק י התורכן
 עדיין היו לא הזקן ר״ג כימי א׳׳כ (ע״ש) ומחצה שנים כ רק

 ישכב ר' ל דע״ו בפאה כירושלמי שהק׳ חמה מוכח וכן : כאושא
 המגזכז׳אל (כאושא אמרו הלא הזקן ר״ג לו ושלה נכסיו חילק
 ־ ואיך (רי׳ל הוי לאושא קודם ר״ג והא והק׳ מחומש יותר עזח
 היר» ומשנולד ) לאושא קודם שהוא אחר אושא תקנות להם שצח

 : השנייס ועמדו ושכחוהו כאושא) שתקנו קודס (ר״ל : כידס הלכה
 זמן ואחר : עכ״ל הראשונים דעת על והסכימו כאושא) (ר״ל

 פאה כמסכת כתכ מהדש הנדפס השני כנימן עיר ס' לידי א3 3ר
 לאושא קודם ר״ג כירושלמי;•אן שהק* מה מאד כפלאתי הנה ז״ל
 ״ לאושא מיכנה סנהדרין גליות י׳ כאותן השיב נר״ה והלא * הוה

 .י* ריל׳ז כימי פרש״ייכנה * לאושא ומיכנה נ ליבנה ומאושא
 א״כ (ר״ל • ההיא תקנה כתקן ושם הזקן ר״ג כימי אושא
ת קדס הזקן ר׳? הא ^שה ואיך הזקן ר״ג כימי היה אושא ^  * ל
 ששלת ר״ג שזה להירושלמי היה שכרור שנאמר לא אס וכתב ) אושא

 שנית כשגלו ניתקן זו תקנה כי אושא לתקנת קדם 33יש .לר״
 מוטעית נוסהא נזדמן לו גס * עכ״ל הזקן ר״ג היה.אחר וזה

 * 3יעק עין של כוסחא כפי הזקן ר״ג כימי אושא * רש״י כלשון
 שנית כשגלו כתקנה זו שתקנה הירושלמי קושיות ליישב כמ״ש א"כ

 הגזית מלשכת שגלו גליות י' כי ולדעתי * אינו זה גס * לאושא
 כס׳ היה זה * ליכנה ומירושלים י לירושליס ותקניות ♦ לחניות

 אחר היה זה כו׳ לאושא מיכנה שגלו ומה * ההורנן קודס שנה
 ■ • החורבן קודס ביבנה היה הזקן שר״ג הדכריס וכןנראין * החירק

 ור״ג ביבנה לפניו החיניס גרכת תיקן כחייו שחה הקטן שמואל כי
 קודם גלו לאושא שגס ואפשר * קודסההורכן שניס י״ת מת הזקן

שנית ולאושא ליבנה שנית שגלו מה אך • הנהרג ר״ש כימי החורכן

 סג^ תמיה (ועיי' ־ מ3 שמעון ור״ דיכנה ר״ג כימי היה זה
 6לאוש קולס שהיה דפסחיס ירושלמי כשס שכתבתי ״ הכהניס

 • החומו קולס כאושא היו לא א״כ * החורבן כשעת ונהרג
.. להטות הגדת מלשכת סנהדרין גלו גליות י׳ דל׳׳א דר״ה פ״ד

 ̂ לשפרעם ״ לאושא ״ ליכנה : •לאושא • ליכנה • לירושלים
 גלר החורבן קודם א״כי״ל ״ לטבריה • לציפורא • שערץ לבית

̂והיה חירושליס ̂ 3 עד שם ישיכתו ומשך הזקן שס־ר״ג ̂יככה
 התקיןאלא לא אר״א תורכן אחר ריכ״ז התקין ט ך ׳ה בר • ז ריג

 V! בימי לאושא וגלו * הקורכן אתר כיכנה היו הרי לכד ביככה
 רג, פל אגיו שהוא רשכ״ג וכימי ליבנה מאושא חזרו ובימיו ליכנה
 וטכריס וציפורי שערים לבית רבי ובימי ׳ רש.י ש נח לאושא הזה

 ב״קכעליי׳כיככה שיצא בןהורקמס וע׳לר״א * י רש ש כח
 שמוא<ן על עיניהם ונתנו ׳3 על לשרות הקודש ורוח השכינה שראוי
 ־ יעתג עין וכעל ככימן עיר ית׳ וצ״י יש״ק היוחסין כ א ״ הקטן
? גיסיין ח״ה עירכין הזקן ר״ג התקין • כרואה ושגו כולם טעו ל

 המלכים על כמו הנשיאים על שורטן דשבת •ז פ כתוספתא ״
 תשמישו וכלי מטתו (ע״ש) איכקלת עליי שין הזאו ג ר כשמת

ע צורי חנה כע  וי״מ שקלים ך״ה חנה וכ$ ־ א א י ז (
 ונרג • כ' כ׳׳ד יוחסין דוכנוו א ז שהם ק פעמים ע׳ ל ר חנה

/ ף/,ן פשתן ככלי •להוציאו כעצמו ראש קלות
• דיו דו דיכנה ר״ג כחיתות גס במיתתו היו יהושע ור׳ אלעזר •ר

״T״׳׳״ ״ • א׳) ו׳ז (״׳יי! ״ ) סוטה ט רחי • ע״ע פ׳ כמשנה ופרישות טהרה ומתה מ
°י’"״® ) ע׳ יצ״ל (״״ס יל” ״׳ ״ייי " י S מי ני׳ מי h

 ס® ״הו ר״ג עי מ״א המגילה הקורא ונפ׳ תורה נע־י המננדיו
 מיושי ילימייו לעילס יזילה ירי משחת מעומד תורה צמיוץ

 ״ % נדאה ני יצ״ע ־ תורה■ כטד נטל הזקן ג ר ■י. מ: דתנן
̂ז תלמיד שהיה הכהן יוסי ר׳ עס , • דיככה ר״ג הוא ריכ  r ן

/ את הגיורית כלורית שאלה • א׳ שה״ר הגדולה ל׳ג מאנשי  rר
 י’ן א3צ שר אגריפס שאל * ׳3 די״ז ר״ה הכהן יוסי ר׳ לה נטפל
 / ו4ר היה המלך אגריפוס וכימי הגייסות ראשי על ממונה היה

̂׳ז לר״ג  שמיו\ י״ת(ע״ש) לפניו הסדיר הפקולי שמעון • א׳ נ״ה ע
 [ רת״ נתנאל כן שמעון ר׳ • ממנו. שאל הכירא איש ויועזר הנהרג
 הקטן לשמואל והספיד * שנים לעכר עלה הקטן שמואל.
 ל דרו השהלל כ״ד חנינא ר' * הע;^|מו עיקש אכי חזקיה

ת • ״ייי־י r תיי ^י מ«*  איש שתעץ * ממנו מקוכל דלי כח
 גמליאל ר׳ P הנהרג ר״ש כן דיכנה

: פ׳׳דדר׳״ה כנראה • ריכ״ז :ר
 •י א׳ כ׳׳א כרכות (כמשנה

א׳ : פאהפ״כד׳ו' : דמאיפ/
ט׳ פ״ה מ״ש י• ל פ״ח תרומות :

ק״ פט״ז : ו׳ פי״ג שכת : ו׳ 3נ״
א׳י׳ ל״אה״ פסחים‘:■ :פ״י

 כ״ד סוכה : א' פ״ו שקלים ^ ה׳
ר״הפ״או״ק׳ט׳ : ׳3 פ״ג

® א '

 קכירו ז 3די ■
 לפניו המצפה •

 נשיא' היה הזקן
לי, ר״גז (אחר

 ל״ר • ה׳
ט ת^דל^׳ עי  ה׳ שכי

רי׳ ק' ז׳ ק^ג;ה״ד  ^:ו
טן ה  1פ׳ ^ א' פ״ד ע

י ־ ג ״ » ; פ ^ ז ״  פ
ט' פ״ג : ה'

ל׳כ

 ט׳ ה״ד
א׳

̂׳>א ל תעניי^ ׳ - ״ ׳ ; - י כ״ר עמות : ז׳ פ״ג מ״ק : ^
> ל א־גז׳ ל נתונות : ז ג פי י׳ נ׳ ני״ג : א׳ נ״ח ״'

 1 . י׳ ה׳ נ״ה נ״מ ׳־':0 א׳ נ״א גיטץ : א' נ נ נזוטה : ה
ל נ  ̂ ̂ • ז׳ נ׳׳ז י י' ״' ל'צ עדיות = צ' י ל תני״■'״ י ״•
 ט״היו׳ :'כציס ט״י ל׳צ כריתות :א׳ נ״ט זננ;ס • «׳ ׳י‘

נכ״טד׳ : נ׳ ל׳״ = י׳ .ני״נל
ע״ז

ה׳ פ״ו נגעים - ----- ״ג׳ ה״ט
ד' ש׳׳ד : א׳ פ״ג ידים •* א א ט ״
מ׳ הכית גחורגן מהקיסר הצילו ז 3ורי •* ע$־ ט טהרו^:

 מתבק.;ן התוטס כעל ואחר הגחון וכא למיתה גזך-<ליו וטור$קרופ
/ לו וכשכע : 3לעה״ שיכיאו יצילו אס ^ההגמון וא ג ר ונחכה  ר
 וא, : 3לעה״ אזומן שהה^ןןן ״ק3 ייצא עצמו אה ההגמון וקךג
תענית(דכ״ע : הגזירה מר^חתכעל חד מת־
 שחיכה כעכור אומר ןאני גדו^המר כלומר צורה כעל פרש״י א')

 ; כערוך מצאתי לא ואכ•* : עכ״ל כערוך מצאתי וכן : הפנים
 אמ מיפה הוא הפרצוף יאטס^ויפה מה ^ז?&|%יועס אלא
ו דורו ר ו ^ ^ ^ מ ן ל  חיות כי כתג וחדא״ג : ליהרג מתג^ן כ

 כך חיים נשחת כאפיו ויפה חדכתיכ ו.כצן^^׳.י^׳כ3 מ|ן^^יולוי‘
׳ ^ / כן שמעון ר׳ ממ*׳דק״כפי״טכשנר^גiע׳J(כתב : ר  ר

/ היה הזקן  וכיקשחטיטיס תחתיו ריכ״ז נכנס קטן ט3 ה)5(די ר
 וכתכ : חכיתו נשיאות תפסיק שלא היינו מ׳ גיפין דר״ג שושילתא

<3 אמנם : היה קטן (דיכנה) ר״ג נמ״ש סקכ״ט ימדה יד
יוחסץ



m פז » גימל :ואמוראים התנאים סדר אות
m שר׳/ אומר 'דויזפין ׳  !pro מו ור׳יש רזתורנו קודם שרם ה״י 
 P עכ״ס (דיגנה) ר׳/ היה ולפ׳׳ז שכיס ח״י כאותן כשיאולו גהג ׳

 ר״ג מכר יגמווג םוף3 אי׳ דהא ‘ יו3א כשנהרג שנים כ״ד או כ׳׳ג
 שהיה סהק ואין ע״א ע״ס מומיהם הזקן ר״ג והשיא כו׳ שנהרגו

 מהיו ומעשה שמועה הזכיר אס שנים י׳ או ה״ ן3 נה)3ר״ג(די ־
 והעיד שנים י׳ מן פחות לא ״צ3רא שהיה מימות (וררושלמיל/

 לקטן עזות אין לו ואמרו זמורות ילי3ח3 מרפת כהן ת3 שראה
 למיא רינ׳׳ז אה שחינו ות3א3 לאנרבנאל וראיתי • "צ)3רא עיי׳
 לא שר״ג 3כת ויוחסין * למלכות 3קרו להיות הזקן ׳*ג3רש * אתר
 היה שקטן מ׳׳ש3 שז״כ ואפשר יו3א חות3 לנשיאות עדיין ראוי היה
 ן3ר״ש את הרג טיטוס כי נראה יותר אמנם • לנשיאות קטן פי״

 למנות לקכחיס היה וא״א דוד מנית לנשיאים משנאתו הזקן גמליאל '
 את חינו לכן המלך קמת מפני לנשיא תחתיו ) (ליננה ר״ג את
 קרוב ולהיותו * למלכות 3קרו להיותו דוד מזרע היה שלא ׳׳ז3רי

 כתר ולהניח דוד חנית אפו חרון שיסר מהקיסר יקש5 למלכות .
• יהודה יד עכ״ל וחקונל נכון והוא הקיסר לו ונתרצה הנשיאות

 וז״א ע״ש החורנן זמן3 נשיא היה ליננה ^ג ע״ע פ׳ חדא״ג ועיי׳ ;
 כיצד פ״3ו ינמוח וף03 כנ״ל והנית הזק ר״ג זקנו ויאה * כנ״ל ־
 פרש״יר׳/ ענדו נר״גשאמר מעשה צדוק א״ר ל דע״ד אולין ־

 שהוציאו רינ״ז יהושעימיממידי ר׳ נגיטיןכי כדאחרי״ ׳3 ית33 היה
 ונר דר״ג(דיננה) פלוגתא ר3 והוא ן3הקור שעת3 נמטה אותו

 וסימא * אחותו שלוס אימא ר״א שנשא גיסו הגדול דר״א פלוגתא
 שיצא שלו ננ׳׳ד שהיהאנ״ד יהושע לר׳ כשמחה ואמר י3ט ענדו עין

 מרונה ה׳ פטור נקנס מודה כי לחירות יצא לא אנל לחיחת י3ט
 וקינל * נערות אלו וס״פ ספ״ה שמעות וירושלמי 3סע״ דע״ד

 ר״פ ונירושלמי • די״ו נרכות כשר שהיה ענדו טני על הנחוחיס
 נידו חיחו ולא תכילין נותן היה ר״ג ענד טני תפילין המוציא
 ובאחרונה תרומה ככרות אוסה היתה ר'/ של (שפחתו * חכחיס
 ר״גהזקן היינו פרשנ״ס טמאות כולן ר״ג ואמר טמאה עצמה מצאה

 שזה ונראה הזקן ר׳׳ג אלא סתם ר״ג להזכיר רגילות אין מיהו כו׳
 ד״ו דנידה פ״ק תו׳ דיננה) ר״ג (שהוא ור״י שלר״א קכירו ר״ג
 דהואר״ג משמע פרש״י ס״ל כר״מ ונ״ד ר״ג נ׳ ד״ה ונחולין * ג׳

 ר״ג לקרותו רגיל כ״מ3ד וקשה ר״מ אחר שהיה הנשיא יהודה נר׳
 ■•או״ הוא דיננה ר״ג אלא • הנשיא יהודה ל נזל נכו ר״ג או נרני
 ; נהדיא לפרושי וה״ל הדר ר״ה ובתו׳

 8̂ר דקאמר והא דננה ר״ג דהוא י״ל
 ש מגיכי ונס׳ »י נהדיא הכי ס״ל •

- ̂ ,ני̂ע והיה ממעת חדה דהוא קפרא
ר חי עדיין ר״ג שהיה י״ל א״כ רני(ע״ש)  לכו שחעתא הא כש̂י

 S אומר(ע״ל הוא שעליו תלמידיו וידעו ר״ג סתם אמו*לתלמידיו
ג דנרי זו שמואל אחר שמת דנר״פחי אע״ג נשיאה) יהודה  כרני ד
 פ׳3יוה(ך רני וכן רני אתר מלך ור״ג רני נימי היה דשמואל אע״ג

 מימרות אותו ןח״מ ;י״ל3נר ר״׳ג את שאלתי יוחנן א״ר הנשר כל
̂טעה ברני ר״ג לעור הוצרכו מותו אחר אמרו  מת שכנר כיון שלא׳

̂ר״ג תו1& מעשה א׳ דט״ו (נינמות  אחיו נשואה'לאגא שהיתם של
̂לוני׳ היתה ונתו צרתה ר״ג ויינם נניס נלא ומת  היה ר״ג פרש״י א
 לקרות דרך דאין חדא ־ היה דיננה ר״ג ע״כ • הלל של נניו מנכי
/  ומדכקט הלל של ננו נן ר\ה הזקן דר״ג ועוד כנ״ל ר״ג סתם הזקן ר

 פ׳ נ׳שגת נרגי ונקרא *• דיננה ר״ג שזהו מוכח כניו מנכי רש״י
̂ר 3סע״ קליא שואל פ׳3ו א' דקט׳׳ו נ״כ ̂תא א3א3 מעשה יוסי א  חל

 רגי)3 תי׳ פי׳/אינו ת3ש (כתוספתא נרני אצלר״ג שהלך
̂וסאר נזקז) ן3 (שם הנזוף יוחנן של שלחנו על שיושג ומצאו  וניד
 א%אניך )נר׳׳ג(הזקן אני זכור א״ל גו קורא והוא תרגום איונ

 ^יגוס 3איו לפניו״ספר והניאו הנית נהר מעלה ע״ג עומד שהיה
 רני & כנו שהיה לא, נרני ר״ג פרש״י כנכין שקעמ̂ו נאי3ל ואמר
 עס׳/ הקלוש רנעו של אניו אני הץ ה1ודג^ נדורו גדול אלא

 נצית ^;מסוכין צדוק ורני ור״י ר״א נ' כ דל (ונקדושין •* ;יש״י
̂א לר״א הכוס כתן עליהן ץמשקה עומד ור״ג ר״ג של מו משתה  ו

 ומשקה עומד ור״גנרני יושנין אנו א״לר״א ונטלן לר״י נתנו נטלו
 דהא נרג.* שלאךנקרא מפני לא ̂ג3נד ת3הי כחתק עלינו(נשס״ח

̂לומד י3ר3 ר״י קראו זה אקר .דול והרש״י.  לפי אלא * אד̂ס
 ד״א5• מוכח כו׳ ר״ג'נו/י יהא לא יהושע רני מ״ש על הי׳ שרש״י

1^נ^י גס נע״י הג״י אנל * רגי3 קראו לא 5  כרכי,אזמל *ור״ג1
̂ןם מצינו א״לר׳יהושע עקג) ה׳ כספרי ה •וכ  הדור גדול אניכו אנו

 ונכידה • עומד נרני ר״ג יהא לא ואנו עליהס עומד והוא • היה
ר״גהזקן ן3 ר״ש,הנהרג אניו רשנ״ג(הוא משוס נרכי ג ר ג ג ק

 ע״כ הנשיא ר״י של כנו
 דר״מ משוס כר״מס״ל ןנ׳׳ד

 נר כי התו׳ קושיות מיישב
כימי היה ״ק3 כי גרני ר״ג

 זו ק^ט שמת מי פ״3ו 'רני נקרא ר״ג כי טרפון ור׳ נרני וע״ל
• דיננה ר״ג היינו דק״ח נתונות מהרי״ט וכתכ כרכי ר״ג דנרי

 שהייתי ע״י נ״י עקינא לקה פעמים כמה אמר כורי נו יוהנן ור״ ׳
 נין מאי חזי תא נ׳ די״א נסנהדרין : נרני ר״ג לפני עליו קונל

 נתלמידס חרה סורק שררה נוהג שהיה (ר״ג קדמאה תקיפא
 נאנפאי מלתא ושפיר כתג אפ״ה לר״י צערי ננרכותכר״ה כדאשכחן

 נהרהנית מעלה ע״ג ר״ג'יושג שהיה מעשה רש״י) קנראי וכאנפי
 לאתנא 3כתו ואמר י לפניו איגרת וג׳ לפניו עומד הסופר ויוחנן

 ושפיר נגנל גלוותא ולנני דרומא ולנכי כו׳ ותתאי עילאי נכיגלילאי
• הפועלים השוכר (כדאמרי״נפ״ נתראי מענוותינותי • כו״ חלתא

 תבר לו והיה (דענרוהו נתר דילמא ומק״ חנראי) נאנפי אמר ולא .
 דמ״ש אחרון ̂פ0 כירושלמי ועיי׳ ( * תו' עמו נשיא שהיה ראנ״ע
 דוסאנןהורקנוש ר״ ואחר החודש ר״געדות עניןשקינל • דנ״וג׳

 נמקלו שינא ר״י על גזר ור״ג יהושע רני לו והודו הס שקר עדי
 על לר״י ר״ג ונשקו י״כ3 אליו ונא בחשכונך שקל י״כ3 ומעותיו

 פרוקלוס שאלו • א״ דכ״א ר״ה ותלמידי רני נשלוס כוא וא״ל ראשו
 המצות 33חח והיה * כ״ד פולסוף שאלו ח״ד ע״ז כעכו פלוסהוס נן

 ר״ג את שאלתי■ אר״ע נ׳) ח״א פ״ג סוכה זוז כאלף אתרוג שקנה
 של נאיטליס ר״ג של ננו למשתה נהמה ליקח שהלכו יהושע ר׳ ואת

 ’שכחן להודיע שס נתו׳חדשים 3כת 3א׳* דט״ו פ״ג (כריתות עמעום
 עם שעשה המחלוקת ומפני * נד״ת טרודיןינסקו שהיו שאעפ״י

 לראנ״ע הנשיאות נתנו המעשרות לו ונותן אוהבו שהיה אעפ״י ר״י
 המדרש מנית עצמו חכא לא כתורה ־וחפז חסידותו 3ומרו (ע״ש)

 (ר״ג • ע״ש ( א׳ שנח וראנ״ע שנתות ״3 ודרש הנשיאות לו וחזר
 אחריו מהלך אילעאי ור׳ • לכזיב מעכו נדרך חמור על 3רוכ היה

 אף למנגאי ותן זו גלוסקא טול אילעאי ואמר כדרך גלוסקא ומצא
 ״3 דס״ד הדר פ׳ מנגאי ששחו הקודש נרוח כיון מכירו היה שלא

 והזקנים (ר״ג : נקקתי ס״פ ומ״ר סע״א ד״ח ע״זפ״א ונירושלמי
 א״לד״ג כו׳ לר״עלנרך רשות ר״ג ונתן כיריחו כעלייה חסונים היו

 למדתני כך א״לרנינוכו׳ מחלוקות נין ראשך מכניס מתי עד עקינא
 ר״א שעשה אכיס כפילת וע״י : ׳3 דל״ו מכרכין כיצד * רנינו
 ר׳1 ר״א היו ונמיתתו * ) ר״ג(ע״ש חת שכרכוהו ע״י גיסו הגדול
 שהיו ההלכות כל לנטל יהושע ר״ ורצה * הזקן ר״ג (ע״ל יהושע
כדאי״ הניחו ולא ר״י וחכר חנירו נורי נו יוחנן ר״ עליו וקס כנגדו

 רצה רשנ״ג פטירת אתר כתג (ונ״ש א׳) מערכין(דח״א נכל פ׳3
 פל אזיל רישא נתר דגופא אנא חזי ״כ3 ר״י ואיזר טעה) כו׳ רי׳
 רנן גא״י 3כת • פ״ג תענית תוספתא כו׳ קייס ר״ג שהיה זמן

 • כר״גמ״כ הלכה יהושע (ר״גור׳ ניננה גדולה ככיפה קנור גמליאל
״ אנאגורייןנשמו * לפניו העיד עיקש אני חזקיה ־ ראנ״צנשמו

 נן חנניא עיי׳ * נכו רני של אניו שמעון ור׳ * נכו חנינא רני
 אלעאילמדו כר׳ יהודה ורבי עקביה נן חנניה ר׳ * יהודה רני אחי

 יוסי רני * ניננה שאלו גניסר איש חרשא נן יונתן רני * לפניו
. P נר׳ יוסי ר' • נשמו יוסי ר׳ • את שאל טכריה איש יזלאי 

 לפני עליו העיד גורע ן3 ור״ש גודא ן3 שמעון ר׳ • נשמו קלעזר
 מפני ואמר אשתו שמתה הראשונה נלילה רחץ די״ו (ננרכות * נכו

 י נשמות ו׳ נו מעונריס היו ר״ג כי נמקונליס דאי׳ אסטניס שהוא
 5ר כשמות • נכו ישמעאל קליפה.מצד לו שהיה אנרהס נשמות
 ורני : יעקנ נן יהודה • אלקושי כחוס • טניומי ורב * סתורה

 לתקן כדי לעולם ר״ג pר לכן ג״כ) נס״ס כ״כ אבא סימון(נר
 וז״ס מגיד חהרד״ש החקונל אמר זה ועל * אלו נשמות ולכפר

 ״סימון ״יהודה ״נחום ״טכיוחי ״סחורה ׳׳אנרהס ר״ת אסטכיס
 דורות הרנה קדם דיננה דהאיר״ג מאד כעיני תמוהא אך : על׳ל •
 :ותשכח׳ דוק סימון ולרנ סחורה 3ור אשי 3נר מר טניומיהוא •*

 נר סימון רני הש״ס נכל נמצא לא אנא נר סימק רני ג״נ3 ומזז
* מנשחותיהם חעונר היה ואיך הרכה להם ר״ג שקדם ואחר • אנא׳

 הנ״ל' צדיקים כשלשה נאו ואק״כ נר״ג היו אלו נשמות ו׳ ט ל וא
 ההם כשמות את נו לתקן שנאו כתג דהא וסימון וסחורה טניומי

 הוא שלו וענד וענר שס כשמות ר״ג ג׳ אות ג"כ נס׳ כתג • וצ״ע
 נמ״ר ואמרו (צ״ע) טני ח״ק חס לאחיו יהיה עכד־ענדיס קם

 ״ א׳ דפ״ז פי״כ כטני(יומא לסמוך ראוייו לקס היו ענדיס הרכה
 ועל נחמי׳ גלגול היה ר״ג אלף אות שס 3וכת כו׳ לכנען נניס הרנה
 שלא כשם מנשיאותו ר״ג נטרד לטונה אלוהי לי זכרה נחמיה שאמר
 יהודה ר׳ של ננו גמליאל רנן : עכ״ל שמו על נחמיה סכר נקרא
 שהיה ומפני הקדוש רנינו הוא דאכות) פ״נ (כמשנה * הנשיא

 ועיי׳ ( רנן נשם כמשנה עו3ק אחריו נשיא שיהיה אניו רצון
̂ט 3ת״ חח'ד משנה נפתנה איר אנרננאל כתג מ״א סי' יי׳ נפ״י פיי׳
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m זדעןל !ואמודאיים החנאש ׳סדר אות ^

 חנודהיממה אגיובתוך ו3ר מיא־־איזרמומ שאמד-ר״גי,כ»ןיה1זאי
־0ש5 כתבה יו,ואביו3א מאמרה-בתיי י״ל י בהייו לבי עעה א?זר
 מהני •רבן מלת הותיט ׳מות:רבי אחר מיא מממשת בכר <״ב

 תמצא לזה ודומה :זו משגה נתוסהו רבי מות• שאחר או ׳השיאו־ת־
 הוסישו הדור •דתכמי עיקר נראה נשואה יהודה ר׳ (ע״ל גתסחיס

 נראה ע״מ• בעל׳ ר״ל •להרב כתג הכ״ל יי׳ ’בכי אגל במשנה אה״כ
 וממלא הגדול גנו והוא י ע״ש) גנו דגרי כתב עצמו דרבי עיקר

 (ע״ש) בחכמה ממנו גדול אחיו שמעון ור״ ' בענוה מקוסיאבא
 בכר ר״ג שיהיה צוה רבי ’3 דל״ג וגש״ק ( דק״ג הנושא כ״ כתובות
 היה הגדול גנו שמעון שרבן אעפ״י מאד עניו לר\והו נשיא הקטן
 היכא וכל ' התנחיס אחרון והוא העיד) שקו־ עג״ל חכס יותר
וגס״ זה(ע״ש) גמליאל רבן ר\א רני דגי תד משות ספרא רב דתני

ה אוכל )שהיה’שר(דק״וא3ה ל5 ו שס) שאלו יוחנן (ורגי ^
 הבריות על המרחס כל אומר גרגי ר״ג תניא דקנ״א שואל ^גל

 ר״ג נק׳ ג׳'נ דהוא ר״גדי־גנה (ע״ל השמים מן עליו •יזרחמיס
: ג״ר ד״ג פ״ד מנחות ' חבירת ע״פ הושיבה ̂'-י כתובות <רגי)

ר ’א דפ״ז יוחסין כתב ' ע״ש ט3 והל״ל ' בנו השיאה יהודה ’(
 הקדוש רביט הסדר זה בו הזכיר ז״ל הגאונים גספר גמליאל רבן

 כי כאן העיבור(וט״ס־יש תיקון אשר גנו סיאה ויהודה בנו •ור״ג
̂גיא כמו 6העיט תיקון (ל׳^ז) נשיאה יהודה רבי בן הלל  ר* שי

 ויהודה הלל זה של ט3ור״§ הזהרות בכ״י דוראן צמה גר שמעון
קי״ז ד״א ח״א ע׳ל י על׳ל לשטרות חק״ל בתראהשנת ג ור מי

י ״גהזקןמש״ש3רש’ועיי 'כאן שיש והשמטה הטעות לתקן ותראה
 בן איסי ע׳ג ל׳ג איסי ' גיילא ע״ל בנו אלעזר אבא גמליאל (

 בון בר יוסי לרבי שאל זוגא גמליאל י ב׳׳ג ישמעאל רבי ' עקיבא
 לר׳אבא שאל י זוותא גתליון שס ובגמרא ירושלמי ספ״ג (שקלים

 תלמיד זבדא גר ר״א• כי ט״ס נ״ל א' מ״א כיריס ירושלמי זגדא גר
 ההוא ענץ מצאתי החיפוש ואחר לו קדם זה וגמליאל הונא רב

 תמה * והנאני כהנא גר אגא לרבי שאל ר 3דך״ פ״ב בדמאי
 מגלחין פ״ ירושלמי מנא רבי א״ל עימיה אהוה הלל סליק אחותן
 ינאי ר׳ בית גבי סליק * דפ״ג ערלה שאלו יוחנן רבי ' ’ג ז־פ״ב

 מ״ק ליה קרי הכי שס ש״י כתב * ג׳ ד״י כיצדמגרכין ירושלמי
 הוי • ס״א תרומות יסא לרבי שאל ' זוטא כמו והוא דמגילה

 סון> שס מנא לרבי שאל ' פ״ג ע״ז ירושגמי בריב״ל יזסתמיך
 עביד ' פ״ב ערלה * ברכיה דרבי אחוה שמואל רב גשם * ביצה
 רבי • הגזול לולב ר״פ שס לך שרי מאן רשב״ל וא״נ בשוק סוכה

 ספ״ה שבועות (ירושנחי מנא רבי, קומי בעי גראלעיא גמליאל
 בר ספ״ג ובנידה * אבינא רבי בי ר״ג כערות אלו פ’ס׳ ההוא וענין

 וענץההוא * בראכיא סע״ד דכ״ח וס׳^נעדהשנתפתת׳ *
 ופ״ת (שס) כהנא בר אגא ורבי אניכיה גר ’ב ט״ו גפאה ח רפ

 דתוניתיה (גמליחל : מנא ר׳ קמיה תני אינייכא ג* ך״ז דפסחיס
 ימים ג״ אחר גגין כורסאיי קברוהו (ע״ש) נדרו התיר מנא יג'

 י1̂ • יב״ל גש״ר א״ל סימון לרגי ושאלו יתיה חהזרא מליכן <ז
 (ע״ש) מכא בריהדר׳ ר3 גמליאל (ר״ * ג״ דפ״ב גיהשלמי מגלהין

 • ׳3 צ״ק קהלת מ׳ מונא רגי קומי בעי חנינא ’גר גמליאל (רבי
 ירמיה וד גניבא לבי אקלע לביתו(רב הולך שהיה רב בזמן גניבא

 משמיה ‘ א' דך״ז השחר תפילת דרב אחורי מצלי היה, אבא בר
 ־ שריליהמרילגכיגא יוסך מ ואמר דרב) וצ״למשמיה ־ייגי(ט״ס

 רבינא אחר * ל ל״ו ע״ז דרב משמיה * א׳ דכ״ה פ״ג סייכות
 אמר אגיכא א׳יר ל ובדף א״ מ״ד חולין דרג משחיה גניבא אייי

 כפול שלם ונתן * רב בשם הלכות אמר הנזקין ס״פ3ו )נו גניגא
 ור' ע"נ) ד'׳נ (פא״ט אנץ א׳ר גגיגא אחר • ליולו מיו למחיס

 הולת והיה דגניגא(שס) תיגיה מפרשא לדדי אחר
 לחשת נייץ ני לר״א א5עית ייי ״ל״ לי

 נתטלגרגא וחמי יזלליס תלליס ינילש והיא לה לימם ״טייימי ל
האוחר) וצ״ל (גי׳יש מזקנל י«׳ ) א ^?,^'יי-די י’י^י

לקולי
מ א3א לי ש) נ  3ור הונא 3ר קע׳יא) (יש״נ המקיו גס׳ (עי

 תד אמר גניגא ואזל יתני נשש״ה) ה וג השיא) 3ור ל 5(יהווה
 * מקמיהפלגאהרקום וא*'ל הוא אוריין דבר חקחיה ניקוס לחבריה
 * אב״ד שהיה עוקבא למר מצער שהיה חכמים דגן' על חולק סרש״״י

) א הגנ\(דל׳ כל ס״'פ3ו  (ואמר גכיבא וחליף יתגי ור״ח ה ר׳ ל
 אמו מבטן יצא כאשר פ״3 קהלת מ3ו ' א)3ר בר חנן א״ר הכי

 בשם גניבא בב״ה אדא * ט' מסוייג כדם שמצא לפועל אמר גגיגא
ת גרדייס ״ רבהונאב״ג ‘ •ב'*ג אטה (גניבת * רב ו י ד ע א ( *  ס׳

פוסלין מאוגיו לוגיןמיס ג׳ והעיז־ו האשפתות מפער פגאו ״)4

ם המעקה  W דגדיהס יסw^ מלחןידתגלו3שמע^ןא מ
 שבירועלתי הפחות גחקוס .ש־יכנים ■שהיו י .יה^^לחדר^^־ה

 4ר^׳יס׳ ’ע״• י אלו1ז ומלכות שררה פותנין שפלהשאץ ומאומנות
* 15ה על עורה פתר כי ולהודעו כו׳ קטשין וסייף ט״ו דשבת

עיא •דעירומן פ״ג דרב משמיה דארי בן •גרדסק ^ .הגי״’(־̂ל ד  גו
 <גרור:^י£ 'דרג משמיה שגובלי בר מנשיא דרב משמיה ירי בר
ל י בנו  ה״י • דנדריס אהרון ס״פ יחשלחי אחא בש״ר גרשוס (

 • 1״3 אדא (גרשום * גרשום בר איד .רב * סעא ת דצ דנדריס
אואיד־ב״ג

m דלית אות
א׳ ,מניזות א' חעמיזץך״ז אין דרנה׳ (משחיה נכא ר3 דארו מ״נ

א מ מי א ״ ש) תנא מ  דרג דיה3ע (דרו • (לי
רי ’5 פי®"' רינ׳׳ז יס3ד3 • דרו p (מישי!  מ

ה ■ מדרשו נית3 שנשדרה פריימא א ע ד  מז״ם א1מח וי\נ
 דגי וזוחי ־ ל׳ש מוינו נר ורני - רמריק3 ה3ר יי׳3י • נדרה

 א' י״ד פרמי! אמי ר׳ דני תנא ; אמי רני מי יצהיז ורני ש י
״’ שי״ .שהיה שי ני נ'  חני דני תנא אשיאן ' ל ״ל״״י אייי י

״;  y<w מלין!"ה מאי רמ דני ־ ינאי רני דני יציזין ורני ־ ״
Im שהיה ידיא ריי• דני תנא אהי שמואל(ע״ש) דני ־ נ
י ? ־ ;נימראנ״ישנהירץצ״גמוליו.תל״נ מ ף ^ י ׳ י ע

 חרבי פריך י יוחני מר דבי יהידה מר ומי מנ בר
־' ״ ׳״ י ; י ®) י  מצשה רני ־ ״״״אל(ע״

 ™א רני דד ■ ל׳ש ידק״ה שס שילא י' מי א״יי ; א י יי
י שחיניה רני ’יניי לוי י®' נ שע  רני מי י זירא נ

מ נר שמעון עיי' איזא לנמי• • י״< שטה מי-יאנ״ש תנא ־ זנ
מי כהנא רנ דמני דח״ד ״4נלסיגאדאינא • פצ״ל ראנ׳י נ

״ נמליאל רמ מט1 גמיו תדהמיותד רני מי הד שפראמשוס ס״  נ
 r מו'^• «1מי ר׳ (דהנאי שפרא רג עיי׳ ( זרעים שדר נהקדמות

; מו יו?י רני (דולגאי • זוגא החהלת(ע״ל פ׳ הרע דמן דווא  ״
® נ״א דותסש •י נט אלעזר אנא דילעאי ( ו דלגי נן א ר  ס״״

״ מ׳י הורקרס(אנות נן דושא רד ש; ע נריש ר,  '”ונזי
 • ׳A כ"« ל מ״יז איןסכידין ונפי ־ דל״טא' מעונין נפל פ' שון>
״ יתמ אימון עם שע״נ fp ׳3 א' משנה גזרות דייט מה׳

I ״ ™ ה ״ליו ־ ו׳ ״׳ י׳ י■׳ ל א' נ ל י ד  ראשית נ
/ פתניוהסץ : נגעיספ״אד׳ : אהלותפ״גא־ הגז) '

 הצדיד טמעון בדור שהיה שנה ת״ מן יותר ימים שהאריך ב
f זמן וכל זרעים לסדר ובהקדמה דאבות ד פ ס רמב ש לח j  J
 1ןע״! החודש בעדות והיה החורבן אחר ע ור גמליאל רבן עד

« \ _׳׳. ר־״רו ח יו wnn< רדי בעדו דיברה) , כ ׳ / ל״ י ע’י ח י נ״ע(ע״%ן^״י אליעזי י
ם ור׳ל ייאליע יהושע ל אצלו והלכו א׳) (די״ו דינמות ק פ ע מ  מ

״־ ״' ״י ״יי  רא^ר הנרינו לעזריה נן יש ואחר רני ל׳י וא״נ ־ ^
 והעע חסעו״ם הולך ששמך tpיו P עהינא היא אתה ע לי

ה מ ^ עי ישג מ מ נ  ׳5ג ני לזה קשה אנל ־ רמנ׳׳ס דעת זה מ
.  • נ׳׳ש ראשודם דורות אלעאי נר יהודה ר א ) א א A* ״

א ה ^יי ^י ג/ גתרומה אוכלת השנויה שאתר .יי הנ ״ ונ
 1<״ קודש היה ואם הורקטש ן3 דושא רד אחר זה פ

̂  ?ו שהיה דנחות שה שאחר יעוד , • האממניס מן הוא איך
^ ■ן!, שהיה הנמנע וחן נ״ש מתלמידי ש) שחו(ע מנתן קטן ״. א

״ רני ישנ זו מדינה על שהעע מה ואולי ־ שנה ת׳ מ V ס
י אי ־ אי״י איא״ ילא כת ימים מאייו ״

י̂  י י £ שהיה ג״ר ימיה האריך ל״א י קן  ז
 בדס כתבתי כאשר הצדיק שמענן בימי שהיה לומר א א אך (ו כ ע

 אלע^ רבי : גא״י בצפת במערה הורקנוס ואביו קגורתו מיוחד
 בן דוסא בן הוא אס ר״ח מסהפק דוסא גן הניכא תי •* אחיו

 P3C (במשנה דוסא (רבי • צדוק רבי‘עיי * הורקנוס(עש)
 ; ׳3 פ״ז בכורות : ז׳ ל׳א חולין : מ״ט פ״ג עירוגין ד̂** ת ג פ

 (אץ עקיבא ורגי הסלאי רב נקבר פהס (געיר ג ל ה״ת טהרות
 דוסא ‘(ו־א״י(ר דוסא ור׳ ך״ע) עיי׳ מלכות הרוגי ‘מי שהיה זה

 קומי תגי שכפא עולא מ״ק סוף ירושלמי דניסין ירתא ריש דמיך
 אחרים • ‘3 פ״ח זבהיס יהודה גש״ר דוסא (ר׳ : ספ״ב ע״ז (שם
̂(ירט כתן ורבי • פ״ןן:, ביצה תוספתא בשמו  רל> חמלחיא דוסא -
 שבתי בר דוסא (רני ׳ ספ״ג יחמ^שוטה לעזר בש״ר אחא
• בנו עקיבא רבי (דוסא ־ ל דל״ה נהוכיא וא״ר

ר <״א דמאי כפר איש דוסתאי . (לוסאירבימג^בנו פ  . יתמא כ
ברט דוסתאי רבי • מ״ה ס״א דעו־לוז 3״פ3 ’כדאי ב׳̂ש מתלמידי

• ינאי



•פח m דלית »וראים הרמאהם סדר אות
 שליו שבטים יי בגלות שלמנסר בימי סי״׳י״ז ל מלכים ילהט (עיי״ ייאי

̂שידל״ו ני0 ד׳ ואת ינאי נר' דוסתאי ר׳ את המלד  יקר י M B ול ל־ ע׳
 (ונפר״אהל״תאכיסנתרנשלחלנותיי׳ • 3׳ויש5נו7םי׳קנ״לאנילמ

 ללמוד שנייא) ור׳ ודלתדט זכרוה) ינאי(ור׳ נר לשימרולר׳דוםתאי
 תלמיד ינאי נר׳ דופתאי ר׳ הוא כי תחשנ זלא יוקסין וכתנ • תורה
 נותמוהה ניניהס שנים אלף יש כי נסמוך) למעא •(המכר ר״מ
שסמי לקרות דסמיכות■ מאד  ש כת ואילך ז ריג מתלמידי החתיל נ

 שקדמו סני ורני זכריה דוסתאיורני ר׳ ואיך • ערךאנ» מערוך
 ינאי דוסתאינר • רני שם נסחיכות נקראו. שרס אלס לרינ׳ז

דוסתאי ר א ע ד״י ינאי,ננ״נ נר חס״אי ר׳ נ׳ ל׳ת ומסתיר

שמר״מ ה״״ ^יודנ-אא׳מ ונוי״רר׳פי׳ץר׳ידנר״ינש״ר • עי

̂ד3ן ש ע פבו שס N ׳ויי,,■׳״ ק יךו&ג
 איש חה מפני י גר חסתאי רבי את תלמידיו שאלו המפלת בס״ס

 שבנו כיון יוחנן ר׳ של רבו זה ינאי ר׳ זאין כו׳ האשה על מחזיר
 ד האעלקי איסר א׳)^ (די׳׳ב דקדושין ובפ״ק תנא הוא חסתאי

 דוסתא ר שלפנינו הגי כו׳(איכן ור׳אושעיאשימרו נר'ינאי מתא
 ר כי לגירסתו ע וצ • פעמים ל שס ל׳ה אושעיא זר׳ ינאו ור׳

 ר/ו גס אכן מ ר בימי ינאי בר׳ דוסתאי ור׳ רבי בזמן היה •אושעיא
 רב פליגי אר׳אבהו דמאי סוף ובירושלמי • (ע״ש רני בימי היה
ו ע פ ס שבת תוספתא א ר׳ משוס * ך׳5 דוסתאלי <ר׳

 ספרי ( יהודה בר״ דוסתאי ר׳ • ינאי ר׳ עיי׳ בעכבדא <הבורתו
 ג D1 החובל פ ובר א' ובדס״ז א׳ דס״ד האומר ופ׳ ב׳ ל׳ה האזינו
 רבי) פליגעס סע׳״א ד״ל ובעירכין * פ״ב וד״א יהודה בן עע״ב

ב) קכ והרוטב העור (פ״ שמעון ר״ משוס • כיפר בן ־יוסי ור׳  ג
 הוא ואולי דזסתאי בן יוסי אבא משוס רבי ובפא״דאמר ד״מ <ופ׳

 אולי דוסתאי בן יהודה ור׳ ־ א׳ ודע׳׳ז ׳3 דע״ד י׳יוהסין ויד׳
מן ’ ’21“ אי, ל ני,י »ס״  • א׳ מ״ה שהוציאי מי (

 מדאמר עולא ליה רמי נאוין נ״א ת׳)
 <ז 7 ע׳ז כן זירא ר ל א כו מכאן סמי סו׳ ורמיכהו כו׳ דגים
y דרש ע״א s מקום ׳י פרש בירי • א׳ ק׳׳ז וחלק • ךמ״ב 

 דוסת^ (ר׳ • ט״ס נראה ביבי דמן רע׳׳ד דצ״ז י״ט שי׳ תיליס תמ״י
nvמ פ חגיגה ירושלמי זמינא בר אבא וך׳ חזקיה ור״ סבא דוסתי ׳ 

ר׳ ־ ד״ ע״ו מתון בר דוסתאי ר׳ • זה לפני ע״ל סבא דוסתי (

• ד׳ ^^יי^ח״ד ̂ ̂ י ובזבי>'ס • מתון יוסטאנר למרובה
 ̂ ״ אפוטריחי דרגי אבזה (מסתאי ״ יוחנן אר׳ ״מ3

ר׳  (דוסתא^ • ג י אתר״ממ׳משליסי שאל דוסתאימביישנאג (
(דורמס?^ • ב״ר יהודה ר״ • בנו יוסי איא

 אלעזי ר דורדאי ( • הוא א׳ שס ואולי במקומו עיי״ ־־דוחתאי <
 דרב(גיעין משחיה ששנא בר דימי רב • בכו יהודה (דורתא • נכו

 אתר והוא יותסין וח׳׳ס ) ע״א ד״צ ונמכתות א׳ דס״נ הנזקק ס״ה
 לו אין ל עב חיננא בר דיחי ר א נ יהושע גרב הונא רב עס דבא
 יהודה דרב לקפה אתא יצחק בר דימי רב • שקר והוא שהר

 שמוגז משוס דאתר * דרג צ״ל יהודה דרכי לקמיה ל מ״ה (חולין
 יוסף נר הוא) (סתס רבדיחי * ל״ת ונשס״ק תלמידו שהיה

פ3ר כי יוסף רב ואינו.בר  לר/י^יייז אח הוא ואולי • לו קולס די
 אביי ל וא׳ יוחנן אר׳ דימי רב אתא כי ז יוחנן ר׳ תלמיד יוסף גר
 חשוב אדם פרש׳׳י • קרקפנא לימי לרב וקרי הכי יוחנן אר׳ מי

 דר* וכןקרקכלו דתפילין קרקכת׳ כתו ראש לשון ול״נ יוחסין וכתב
 לרב קרי גמ״שדאביי (והנה * בעלגלגולת וערוךכי׳ • «ש,ץעאל

 בר יצחק אר׳ דך״ב פסין עושין בכ׳ אי׳ דהכי טעה קרקפנא דימי
סף  רב יתיב הרביס רשות משוס עליה חיינין אין א״י יוחנן אר׳ י

 דלמא כו׳ אלימא מ״ט לימי לרב אביי א״ל שחעהא להא וקאמר ימי7
 ט עמודא בי לדישך חזיתי קרקפנא א״ל קאמרת ומורדות מעלת

 קרקפתא סע״א דע״ח הערל פ׳3 וכן • שמעתא להא יוחנן אר׳
 רב ושם שס התו׳ וכתבו כז׳ יוחנן אר׳ ני עמולי ביני לרישך חזיתי
שהוא רנה היינו לרישך הזיתי גדול אדס קרקפנא לאדי אמר דימי
שוללמוד לא״י עלה שרבה לאדי רכו  אבל יוחנן ר׳ לפני (ע״

ד) תורה ללמוד שהלך מצינו לא אביי עו ^ ^  אמי יי3א ראה שלא ש
 פעס באותו היה יוחנן ר׳ של תלמיד רבה רבו אבל יש״ל) יוחנן ר׳

 דימי רב הרי • עכ״ל שמעתא להא יוחנן ר׳ כשאמר המדרש <נית
עיני אלהיס לאדי דימי רב א״ל * וק״ל) קרקפנא אדי את קרא

י ולא ראו  ^ירא ירמיה וד׳ )לו <שמיעי ירמיה דרב מפומי׳ ז
 ,♦ )א׳ (קמ״ה ■הביות כ׳ מרב ■ב׳זא ור׳׳ח אשי בר חייא מר׳ ור״ז

 השחר תפילת בפ״ • Cf< <"ד7 אביי־נזיר ואיתבוה וקאמר ר״ד (יתיב
 נזדקר טעוא כי (ע׳׳ש אויא ורב הזא יוסף ■רב של במדרשו היה כי

 ק״נ שמת מי וה׳ ׳3 נ״ג ופח״ה •לספינה (רפ״ב ■אלעזר אר׳ לפניו)
פ (אר׳ א׳) פ זר׳ ״ ב׳ כ״ה פדיתות חניכא אר׳ א  אסי ור״ א
 חדגא אר׳ זעירי אמר אר׳׳ד אתא) ■(כי • א׳ ע״ד שבת ביד ורב

 הכלים כל הנינא אר׳ • יוסף בר חמא רב אמר ׳♦ ג׳ נ׳ שגת
 נ׳ פ״ז עירדן יוחנן אר׳ ר״ד אתא כי (ע״ל) יוסף רב קפ״ה־ב׳

 ׳דSא ב׳ ך״ו מנחות א׳ ע׳׳ה הדר אר׳־ינאי־פ׳ * יונתן ב׳אר׳ •ק״א
 ירמי׳ לר׳ אשכחיה ר״ד סליק כי ־ רבי משוס אבדימי גן יצחק אר׳

 נחמן אר׳ • דימי דרג משמיה מרימר • יוסף לרב שולח שט׳
 לדון ובא ״ א״ י״ב (חולין נחמן מרב בעא • א׳ קכ״א (פי״נ

 הגארא ול׳ כן (ואינו על׳ליוהסץ אחותו ענין על נחמן ת לפני
 על דן לבקש נממן רב לפני גאתא ר״ד של אחותו ב׳ דקנ״א פי״נ

 אתא כי ־ ש ע אותו ינדה יבא לא אס כ ר •ליה •ושלח ר״ד אחיה
 קי״ת זבחים רד אמר * רב אמר ־ כהן גר פחמן רב דרש אמר

 דב : א׳ דק״ו הבשר כל פ׳ רש״י רדן •מקמיה מא״י אתא : ׳3
 אעפ״י פ׳ אהתא האי בדק זיל שמואל רב א״ל : קמיה יתיב רחומי

 מזה א׳ דס״ו כידה אתתא לההיא געית זיל שמואל אל א׳) ד״ס
 יהודה ור׳ ר״ע אמר ר״ד אתא כי : שמואל תלמיד שהיה נראה־

 שאמרתי דברים שלח לנהרדעא סליק כי : (ע״ש אמרו גלוקטרא
 פר״א בשבת : ב׳ דס״ג שגת כו׳ כך ברם ביד הן טעות לפניכם
 תינוק על מתאבל היה יוסף בר דר׳׳ד בדיה סע׳׳א דקל״ו דמילה
 : יצחק בר דמי רב שלי גת ובאשר״י חדשיו לו שכלו ל׳ תוך שמת

 : ׳וצ״ע חמיו אגרא :אחיו חייא רג ואולי :דימי גרב משרשיא ירנ
 דחי רב לשון גדמ״י זז״ס גרבדימי נתגלגל הזקיה ט האר׳!י (כתב

 אח״כ אותן חי : חזקיה אותן יחיה שלא <זה שנותי יתר פקדתי שס
ס׳ החסיריס ומעשיהם שנותיהם ■משלימץ המגולגלין כי ■דיפ רב )
פ רב : ג״כ  היא שמעון ר' ־מחלזקת דדבא הא אחר טנכא בר ד
 רבא לפני •אחיו מין עס ובא א׳) סייא פ״ה (עירבין סהרא זרב

ב״נ-י/ פ/ זבחים ב״ח) דר״ד בפותי׳ מרגלא חסדא אר׳ )ב׳ (  ס
 בר דמי רל : (ע״ש נחמני בר ר׳טיאבריהדרבה א׳׳ל :ג׳ דל״ו

 דרב בריה הגי׳ א׳ ג״ד ב׳ ך״ג בסנהדרין ( יוסף דרג בר^ נחמיה
 רט כי בר״י נחמיה גר היוחסין שלפני הגי׳ אולי יוסף 3בר נחמן

 רב חדא לתה צ״ע אך בש״ס כעמים הרנה כזכר יוסף בר נחמיה
 לפני ובאז צוה ולא ומת ספרא אחוהדרב דחי רב : יוסף גר גחמן
 אחיד דלא דמי ברב וא&)ןידענא אבא ר׳ לפני וצ״ל (ט״ס דנא

 ובעירכץ : ב׳ פ״ה כתובות גברא לההוא שדדו הפקדון והחזיר
 דקיימתי תיתא ואחר דה לשיוליה אחיו ספרא רב על חלש )(די״ו

 תגירו של בטובתו יספר אל לעולס קיימת פ א״ל רבנן דאמרי כל
 יר דקס׳׳ד ג״כ ובפ׳ : קפותי הוי ידעתי ואלו ידעתי לא (וא״ל

 שבחו שמתוך־ חביח של בטובתו יספר אל לעולם דר״ס ר״דאחוה הגי
 פ וא״ל כו׳ תיתא ואמר חלש א״ד שאמר אלא הנ״ל בעירכין ולה

ט׳ זו גמרא מגיא ט' ל״ס (ובסח״ג : כ<׳ קיימת כו׳ יספר אל ו
 שכת ( תמא בר דימי רב : תש״ש חייטי יהודה עיי׳ שונאן בפני

 אל׳ עמרם ^ר׳ אבץ בר דימי רב : ב״ח אנדימי א׳ באות שכתבו
 קינא דחן דמי רב : לא אידי רב עיי׳ (ל״מ י«זנן יצחק:אר׳

ב׳ דברי' אלו ס״פ ברכות אבא יפבר7 (רב : אבדיפ (ע״ל ■  :לג
א חת עח״א : סע״ב ע״ן ע״ז  הונא דרב בריה דמי רב : ר״י ל

 (מנקותלאא׳אחרלרנינאסנר^דריןלט מדמהרין (חדמהריא)
( א דרב בריה לא : ל לואי' בר דימי (רב : בנהרדעא והוא מנ

 ל״ה (מנחות חנהדדעא דחי רב : ב׳ ך״ז ברכות אביי ליה שרא
א יבמות בסוף ב׳) קל״ח ט״נ ב׳ ק״י ע״פ ט״וב׳ קולין א׳ קל ) 

 ד״ד ואכסב גי׳ אחר שטבע גברא לההוא מסקי הדא אל : א׳)
פ רב מדברי (אינו כו׳ חרזו חכה איכא כי חיא אשתו) אה  ד
 באריכות (עיי׳ יחפור לא פ׳3 סחורה והדא גפבו) ץעתילחה ןלא

 במל נהרדעא הא דימי רב סליק כי ) אהבה בר אדא רב הענין
 שהוציאו מי פ׳ כדאי׳ הספר על שהוא בעדר ואולי עלייה לשץ ואמר

ע חסורא לעיל כהרדעאי ט (ד״ג) בתענית עפ׳׳ימ׳׳ש או  ל (
 זוטרא מר א״ל מנהח־עאי די'/־ משמיה אמימר (אחר שמואל)
 דמי רב ח״א עיי׳ : א5הן כרב הלכה פסק הוא ג׳) לא (יזילין

קרנא גולה ^־ייד ף׳/• איזה ידעתי לא : ג״ש ק״ח ד״א מלך
א“  ל

 דסנהדרין
 דייגי הזא

גונה
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צ . ל ^ י ״ א י יציית 3וך הונא רב ד סע ״ ^נ » ייי י אחפ מ- י

f ^ : 0־ ^ לא 4 ת ״;f, י א
4 ותנו ואמית ע״ש ( 1 4. P 

/ מ גט רמי w עי ׳  חגיגה מ־ אמר טגיומי גד ללא (
רהב־ א3א ע״ל ללא ר3 תיגות ג׳ היא אולי ^*ילא ל ע א

5ידו אייר רנדליס מי נן יהודה תציר׳ י (רצחלי^ • ™לא 4
ש) יייה ״ ׳ (ע״ י • P אל־״י י ?

י נו3 יגולו דג ( * ישמעאל ר' של גיסי היט ודמא ד ג \שע

)5>m3 ( ^ סהזיג ייש אירי קטינא נינ ״ צ/  ש״״אל ני

”י• שתיאל נניסר׳ ני אינו
ל י-ייא ש י ״יי־ יי י מ י מ ׳ ^ י

4ר״־ 4השל4(נש״ראמ ־ עשהגנימוהונותננו 4. 
 4”ר ידיעני נגר יוהסץ 31כ< ־ ״נ5ו קדעירני( סע שט הומ
?11ך׳',ע לריוירא קורא ונגנירופלחי ־ טציו א’(

3 דרא שר־ כיון אהד היא דניאל רנ של אייי אילי י י 4

; ל״מ ^ ל ? א ^ י י & ־ ר ) .•S , ! f J tאנ ^י

טללמיזוור׳ (ע״ל ’אלוקנת ואנא אןדנראא
^ ^ 4 רני רנטלגמ תייא עייל-ר' זמן • א)• «!)י ^ .ו

י גמל צרמו הרי א*ל גשעיר מהאני א־ר נגוו ■  י־יי̂א ״י י
 י״ייי ״^r יוחסיו ספי ועי^ * שגט לאקרי עדיהי למל
^3 3 א 3ך מ3תי איגו נגמיא אגל י ג רש

3£ ני4קדמאהא ר״ה א” ד נ קנ ״

3מ ״4י4 י י ״' ״ <י  מלל י״נ קמא ר״ה »י ^
7ע,«ל טונא רג ומנו צייל צי״ר ל יא ״ ^ ״«, תש״ק

מ)ן (»ה3נ טונא רנ ני נתנ ע ר W ל «^
̂ד© א׳׳, אלף השלמת ר 4'ר,  מון י3ור ל ננ רני יא;' '’״ 4

ימי/• רומ ונדנה תו ̂,,ן ך, . p ךע.
ף דלתיג דיו מה א ■ס , העשרה והרס המצננת מן

. יזסד לו ויף הסד את ^ י' ^ ונגנלי
ואסואין שמו הסדא ל א > / ,ראה א״, יוילך

/ או ר ק א ״ . י סד ת שינ א 4 היה תלמידו מ

ר - ״,׳ ? , w שנה יצא קטינת רג ץ w p נא״©3 נדאי׳ 
מאניר שמעת• קטינא נרג דטאל לרה שאל ראשלת מ ר ;

7נציוצ>3נה״לגינתא ' וערגה חשלחיפץולנ 4אמש4
̂ _______________\n\ משדיי והא מ̂י ;עי

1/W ,
״ו” ""יי״ :־ י̂' י״י• ‘"'‘1' .־״-'הרוו״י נו׳ שמו חסדא אלא יי תלמד ת ר ™י,י ״, ,,'jp,משיג היה וצא ה ר

רני׳ ע 4הוס א״ל ־ ־4ל4צנ4 לי  מן מהו הסדא לר' '
ואומדיואצו ?”LvT-JS גי4נמצ ״ל׳ל ישי ייי״י ״®י

נרש״ימ״קע,,. תמוטעיתוצע . א5רגה,3ה3ר
י \ א' ״ו4 (שאנלו ׳3 נ' נרש״י 333 דמן >0הו י
 (לער סזמא ?א י תרא נא״י עכשיו והיה מגנל עלה וירא שר

) נ״א תעטת ־ ידרייךת ״ (־ניוהסיו • נ׳ ר׳ ״י ד י״ית דיז  י
4 ־ עילם דויית נ״נ הנמה3 הוצא מר־ • X 4 גדיל י״:® ״ 1

̂רי® i חג! דרי ועותרי * לי ויהגי הירא דרג הכמה , שאלהי י

דרג חדייגש ואולי ( יהודה רג תכמפ ולא הוכא
^ יהי״א;! רנ *ות יום י ט א1©4 ק ״ א ע יי

״ דרג רצו שהיה משמואל אפיצו ידיל טו ' י  דר״ה ®״׳ *”״’4)'
״3,ועודדאמרינן • ■תכסממט ^ , נ ® ^ ״ י י י הינאהימ י

̂רנ ,>pp,3 דרנושמוהל אמ^וויית הודהנעוקלץ ̂̂_

אל נערף מהודו שהיה ^שר ל ® ״ •שאר
’’v’fא י׳ י־״® ’’;'®״ ^ r רנ שם ״  U

^ 1 ,א• שהיוימ״ן ונראה נג נג נן ע״ל ה׳־א ה״א גן ^ מין מ / 4י”«ורא ט אינו תה • ^?י״״י״א ”״יייי מ
נ3 אנן3ג 4יגה1י‘ונהו ’ ה׳אט״א הני 4 W״ ^ ״ שיא1י״שיריקרייל ^ , י ״4״ ת, ה ״ טי טי ש א סיי מ ? ת !.י ״י י

־ ״ « « ״ « ־ ”» « S״ i^ ״ ) ,

מ י ר י אחא״! דמ״ג,י וגסונה ע י ק ( י 3 ^

ג אשי רנ ל השיר על לוי נן (הוגים

״ ’ ̂לות הונ^אש 3י ־ שההרס הון אדש״י
ם מ״מג יהיה א״י3 ונקט■ נמל לני £י ה( ד הו  ™4 י

 ני4 הגניים מצד המלו מיהינץ ) א ה די הח־נל
a' מלא,״ ׳'ט9 וטחשלמי מיהודה) אס מצד מהלל) (שנא

״ “ י י ״ •S “ J i w
ע״ה

 4” וקמש^^ט מ־״ת> ואתת מיא נעי לא משי והא מיא «י
( י׳ ״׳ 4כתננס־ג״נחשדהכ ( ^ יהגס4

 אצ4 גדעוו עוטר הנ׳להוא דניאל3ר נשדה 3עש מטר לאיש
 לנד הגיזה אל מטר ואל׳נ הטזה על תורנ

? וי״ר קריא נתר הייטא דניאל י ל”עג האחרו( מעשה פו ״ ס ) 
ג 5 אנו ושנתי נ׳3 קהלת ומי • סע״א ד ̂  ̂ ׳ג4̂ ציד ־4.

ק ט^נ אי V 1שמ״ יי) ליא עדיות( תנמים לנ 1וש ״  מ 4
 יטזק נר נתמן 3ר י תכיכאי נן והנטא ♦ המצרי והיי

שן אן אמר מ״ש שלמי וטר • ’3 ר״> סליי, סנהדרין התמני »
ליי ^ו  P המיה התלמידים אלי ♦ ״

ה ״ ת מ ״נ ־נ טו או ש אי ה ״נני ת נ  ̂
™ל, י , ( ; , ״, • ע״ש אונו איש ומנטה ננס .

4״ • דאדיק (ל״ל ״י ?3 ״ ךי ״י ״ א דרו • ע״ש ^, נרננ

V א־^״ייקי י ^ ״ייי־י א ^י
■ י® ״'' י' י ^ ״ ״ '‘י ד4^ילל4י^'לייה. ו ̂ ̂ C גנן דp̂ג:ר ;דרי

הא אות

1ור״ רגיו ימיג • ל ד^ג חפה ״«.י ׳י ־ ̂ ̂ ־ , .
י הוכא רג ע״ג דע״ה גזגקיס מפורפ ויותר ̂ רמיה דר «מ ו ו

• ושמואל 3ר תלמיד יהודה ורג יהודה רי ^מיד זייא ור
 סל״כתוי הוי ^ שני וי״ל פו׳ דרדקי ה לר רמלה ר רא ן

 יר^ד י קמיה יוסף נר יצתק ורג ר״ה איתיג ‘ ג די קולץ
 היס יהודה רג תלמיד שהיג ר׳*ז כי סתס שמזכיר ה ר זה

דד^ל-יל קראו ירמיה ור״ ירמיה דר׳ קמיה ר״ה ישג ואיך רמיה
̂ י t? . דיד של תלמידו V׳r הר״ל ההואדעירריו מיהי



פט »r הא ואמוראים . התנאים סדר אות

ר • י,פן ,א׳ • אל1א׳גדולחשמ מ ק ק ה/  ryv7 ק נס ירמיה ו
סתם ירמיה ת יוהסין נתג • עכ״ל ירמיה ר׳ החיה יתיג ר״ה

ת”״ מאתלחידר״הגפ״נדקיושיזני׳נלי^׳י״י^׳סז״״יי^ ״ י
 דתנמט (נתולתי״דא׳אר״הדרשר׳חייאנרממשמי • אנא

 נעירנין נפ׳יש ממנן נמל היה דגנלחנתאמשחעדר״ה התו׳תימא
 אותו מלקה שהיה רב בר תייא לד ר״ה מצער דהוי ב׳ די״ו
 דבריו פרוש רבי לר״ה רב בר קייא אד א׳ ך״ב בהמה הלוקח זיד

 זו תימא הקשי לא למה ותמי׳ • על׳ל
L ״י' הא ועוד • רב בר לחייא הונא רב שאל V  f ג,

א״י י ■ יייי ״ מ’'■’'’י’’?יי’’’״ bmc7 ר”י דשמ^ ה קמ יתיב רב תלמיד שהיה ר״ה התו׳ מ״ש לפי וצ״ע ( • רב
ורוויו V׳ שהיה זה ור״ה רבו שמואל א״כ בעירכין
1רי?^וח יי' ׳ יימיה ר׳ תלמיד והיה ירמיה

. A י’ א’*"’ ̂יו־א לשמואל ר׳׳ה אותו ואולי • יהדנריס
יד?ר־ודד גל^?ו1ץ ?̂־5 נאו^י היה ושמואל רבי בחיי שמת בבבל

\ למ״וא^ זוו-י בר ר״ה ס״ך ש/ י״ע ס״כ3ו
בפומבדיתא) פר\ה (ע״ש בנהרדעא לראש היה

א ?^כ״כ^יוחסיו י״״ ^^ייא ה̂י ) וחמשיס ד״א ומת ישיבה ראש שנה ג ר ה ר ל ע ^•1י ( ״
ש גנ חסדא רב בסורא היה ואחריו ס׳ שנת מת ר״ה כי ב׳ דה״ו

תי א מי א״י ״ינ ר רג ס ה ^י , ^ ל י / נ י י א א ׳ ד
י ר״" א' ח״ר ח> יוהסין ?f ” י*“ ' י ״יא^ייי ‘״' ש/ נשס א' ו’ר\7 יוקסין ועיי׳ • י׳׳ש ד תקס שנת שמואל שננ1 ר

n) ”א ” ״^י ' 7T י׳לאמורא?”
״ ? ״י ״ צי י מ? ”"׳ ס ^;;״נ ^מייהי רנ

א סשתא י,מו נמעת״ ץ״  ״

יומא מנסי לא לשמים האני, יעלה ^;״ץ^אסילו

״ י י י צ ל ו ^ ^ י . ש ״ י ^י'’י י יי . ״ י י ״' ”י ד לי נ ״ ר  ^׳׳
״ ״ ״ י איא אי ע«ים ״ ה אץיי ״ נ ^ ס ^ ס ו ! 
ח״י י״אז י י יי י ״י ■!, איאי י ^ו ״ ״י S ולי ^ ^י

ה ביה מאות שמנה פיישי והוי עכ״י*׳) דאיזז-ו ייי5ר ר
VSt א’’̂^ א^א י^י ס״ל הנע׳׳י ובה׳ )רש״י

י' י-ייל •ירי י י אייא י ר ’■T יא’״י י מי ^ חלי ?^ "^ '^ ה ^ ניומץ שס עיר ונמג : (ע״ש) יעקנ נר אחא חרני לנד ר"ה7 ״
ת ^שיאה מגני דהוי טונא ר״ה ואננר נא׳י יותנן רני סיינ ו

ורב לסרקיס ה לר חתתזי והוי קחיה ותלמידיה ^יודהנפומנדיתא
mw עייל דהוי אשנתן ולא דגהריעאי רננן עס ונמהחא נשלתי .

חנרו הונא נחמן רג אמר דונתין דנכחה דר״ה לקחיה נתחן ת
־ פ׳הגוזלעציסדצ״ו־׳1 • א׳3ך״ עירנין • (גי״יז״נ^

̂׳ אי ע״ן ״מ3 אמר נחמן א׳ר • א׳ ו נ פא״ע * א׳ ע״א א״נ ן
מי ̂ ל;הו^א מודה נחמן א״ר א׳ י״ו נידה ב׳ קל׳׳ח לי״נ הונא לי

^^?1׳ A ^ ר ביצה מר ונימא לר״ה אמר נחמן רב ב׳ מ׳׳ב שהוציאו
* סורח,) (שהיא מחסיא למתא קרוב דר״ה מדרשו ובי שס עוד
חבר תלמיד או היה תלמידו אי (ע״ש לר״ה חבר הוה חסדא זרב

רב בנייה הונא דרב ובשניה עוד וכתב * היה ובסורא היה) לר״ה
ד ל ח * תר״ה בשנת ר״ה ושכיב תר"מ בשנת רב לבי עסדא

ע׳ לעצמו) ה״מ3 ר״ק בכה ר״ה מות קודס ר״ש ב׳ כאן יש ס (
א ד שהוא לשטרית ר״ל תר״מ שנת רב לבי חסדא רב גנייא לכתב
שהוא לשטרות תר״ח שנת מת ר״ה כתב הא דרבהונא בשני לב״ע ל״ח
לשטרות ר ת שנת רב לבי חסדא רב בנייא צ״ל ואללי ,״״1 י״ו "ל״א

) ד״א ר״ה ״עומת3ל מ״ת ד״א להיא לא״י לארונא ואסקוהו א
שתי אחריו יהודה רבי והיה עוד וכתב • כן׳ אלומגלהין בה׳ גלאי׳
לי ל' ”י״ לקמיה אתו רבנן וכלהו שכיס ״
ך תר ל (צ כ ת שנת ושכב שניס י׳ בקורא קסדא רב אתריו ומלך

ק) מת יהודה רב הנ״ל ד״ע לדעת כי וראה (צא * הואד״אל׳
 מת הונא רב הנ״ל רש״ג ולדעת • הוגא רב מלך •זה ואחר החלה
 דל״ז מנחות בתו׳ וראיתי • שנים ב׳ אחריו יהודה רב וחי מחלה

את ראה לא לרבא רבא ולא לי אסבר הונא רב רבה אמר ה״ג א׳

 ־שמת דגילס ע״ב לקדושין בתרא בל אמרי״ דהא מעולם הונא רב
 במ״ק כדמוכה יהודה רב קודס שכיב הונא ורב נולדרבא יהודה רב

 ליכא יהודא כרב רבה גברא אמרו יהודה דרב נפשי׳ נח דכי ד״ו
 דרבכדמשמע התלמידים מכל ובמנין בחכמה גדול הונאהיה ורב הכא
 כלום שס נמצא ולא דקי״א בצדו עכ״ל(ונכתוב דכתובו״ בתרא בל

 בי״ג לדרש א״ דק״ו לכתובות אהרון בל במ״ש דכוונתס ונראה
 רבה אמר א״ די״ד לבכורות ברלב התו׳ זכ״כ • הלל) אמוראי

 כבר יהודה רב וכשמת כו׳ ר״ה את ראה לא דרבא גרסי׳ הלנא לר
 אפילו היה גדול ור״ה ליכא כר״י רבה גברא הונאמדאמר רב נפטר

 עלל גיטין בריש מיניה שמואל דבעא יהודה רב של רבו משמואל
̂ונראח * ושרירי קיימין שרירי רב כדברי מפורש הרי • מ״ש ע״ל ^ 
 לכןr מלה גדול היי: יהודה דרב לשיטתו אזל עולם דורות בעל כי
p«>ליכא כלי רבה גברא אמרו לכן חי היה ור״ה תחלה מת דלי ״ 

 י שלא אעלי בכהנא קרי הונא רב • וק״ל) מלה גדול היה דלי
 ליה כייפי דא״יהוי קשיבי כהני אסי ורבי אמי רבי דאפילו כהן היה

 דנ״ו לה מ״ש בירושלמי וצ״ע ב׳ לט גיטין • א׳ ך״ב (מגילה
 שמביא כמו כהן שהיה נראה א״כ מעשר לקח לא הונא רב סע״ב

 של אביו הונא רב ע״ל מעשר) לקחו ולא כה«ז שהיו כמה שס
 א׳ א דך יוחסין כתג • (ע״ש מלה גדול אסי רב אגל • זעירא

 בתהלה פומגדיתא על סורא ישיבת • שנתעלתה המעלות אלה
 ישיבה עדיין היה לא ותתלתיאמוראין תנאין סוף שהיה • רב בימי

 סדרא רישא אלא אותם קורין היו לא שס שהיו הנשיאי׳ אלא ל33ג
 )ע״ש (רג והוא אריכא אבא א״ל בבבל סדרא ריש מאן כדאמרי״

 סורא ישיבת והיא א״י דרך על בבבל ישיבה עשו רב שנפטר אתר
 ישיבה ראש שהיה חי לכל הראשון היה והוא שנה מ׳ לה בה ומלך
 רבה הלך חסדא רב של ימיו ובסוף שנים י״ חסדא רב ואחריו בגבל

 ישיבה היה ואילך יוס ומאותו בפומבדיתא ישיבה ועשה נחמני בר
 נהגו ור״ת לה כתב וגס״כ • ע״ש גולה ישיבת והיתה בפומגדיתא

 דלה ומתיבתא לי אותו מיסיאועשו למתא לח והלך בבבל שררה
 אמר אלה ע״א ד״פ מרובה פ׳ בב׳יק • כנ״ל וז״א עכ״ל בנהרדעא

 אדא רב א״ל דהה בהמה לגדל שאסור כא״י בבבל עצחינו עשינו רב
 קא דידן א״ל דקה) בהמה לך יש (הלא מאי דידך לר״ה אהבה בר

 , בכף) הוכה גרס צמח רב ובערוך ( )אשתו (שס חובה להז מנטרא '
 • לשמור) יכולה אינה והיא עליה סומך (שאתה לגנה תיקברינהו א״ל

 עלל מחובה ללה זרעא אקיים לא ״א3 אדא 3דר שנייה כולה
 אדא רבי שאחר אמרו ב׳ דנ׳׳ז נזירים שני בפ׳ הא בקדא״ג (ולק

 לא אדא רבי ואמר חוגה לה וא׳׳ל הקטן יקוףראש מי ללה לא
 זרעא אקיים לא ב״א דלא שני כלהו שס ואמר לבניה הוגה תקברה

 אמר ניחתא דרך אלא שקילל לו יוחסין כתב • עכ״ל הונא לרב
 שהיה אלא הקטן בנה שיקיף מי לה שאין בניה קברה וכי תחיהא או

 ע״ש גרמו והא דהא וי״ל חדא״ג וכתב : אתקייס לא • כו׳ כשגגה
 קודם רבה העניו בנו ללה היה כבר כי ונראה יוחסין כתב • ח״ש

 פרש״י כן לא אדא רבי קודם חת הונא רב כי בעבור המעשה זה
 ב״אקודס אדא רב מת דעתי ולפי זה) רש״י כתב היכן ידעתי (לא
 כתבתי דהא ב״א לא קודם מת ר״ה כי אינו זה אך ( • עכ״ל ר״ה
 יהודה רב שמת וגיוס יהודה רב קודם חת דלה בשרש״גותו״ לעיל
 שהיה או יוחסין וכתב רבאע״ש) בימי חת לא אדא ורב רבא נולד
 מתונה זרעא אקיים לא מדוייק שכן (ונ״ל אתרת מאשה נצו רנה

״ א) ב אדא רבי ש עמ זרעא ה לר אתקיים אחרת דמאשה משמע
ה בסוף יוחסין כתב  הונא ברב לרבה ספרו כי סע״א) (דלה ל
 ראש היה הונא רב כי (פרש׳י) עחו ת וס מבבל עלה ישישים גזע
 בקדושין בתלמוד זה נראה ואינו ע״ש שבא״י מנשיא לעליף גולה
אם־ הונא רב את ושאל יהודה רב שהלך ע״א) ע״ דף יוחסין (ה״י
 את רבה דגברא למתל לך בעי לא לה וא״ל שהזמינו נחמן לרב ילך

 גנהרדעא ור״נ בפומגדית׳ ראש אתה ני מחנו גדול שאתה .פרש״י
 היה כי ד״ע בעל וכ״כ כבודו משוס גולה ראש לר״נהתן שילך ןא״ל
 נשיאה דבי יקרא משוס אלא הגמרא לשון (אבל גולה לראש קרוב

 את החוכר ובפ״ זיל) קום הנשיא) וחתן גלותא לריש דיין שהוא (
 ל א׳ כוותיכו או כוותן הלכתא לר״ה נחמן דב א״ל א׳) (ס״ה הבית

 הלכתא הגמרא לר״ג(לשון דמקרבי דייני דשכיהי כוותיכו הלכתא
 דמקרביתו (פרשג״ס יניv7 דשכיחי דר״ג לגבא דמקרגותו כוותיפו

נ לן: בי  דשטחי הדיינים במקום ורגיל הוה נשיאה דבי חתנא ל
 דסנ^רין(ד״ה לק3ו דייני) האיך יוס בכל חעשיס וראה דייני
 נקיטנא לא אמר גולה ראש בהדיה מנצו הוה כי הונא ברב רבס א״)

 ורב מרב ואבא הונא רב מרי א3מא נקיטנא דאנא מנייכו רשותא
 יוחסין ל עכ גולה לראש כפוף אינו כרש״י מרבי קייא ורבי תייא מר״

ו ^6 סונמו מ



m הא ואמוראים התנאים סדר אות
 להעלומ ואין ' גולה ראמ ר״ה היה שלא ררשיי ליסהר (כיונהו

 שהיה גלותא רס רגהונא ר3 הוא זה ה3ר כי רש״י דכוונת הלב על
 וידוע • מרב ואבא מאבא נקיענארשותא אנא אמר דהא רבי נימי

 היה הקדחן גלותא ריש ר״ה אבל רב תלמיד היה הבבלי ר״ה כי
 היה הבבלי ר״ה כי כתב ד״ע גס • רב תלמיד היה לא רבי נימי
 א״ ובדקי״ו לנשיא קרת שהיה כחג א׳ דק״ו וביוקקין לר״ג קרת
ת לשיטתו אזל רש״י כי תראה י כנ״ל נשיאה בני מן דהוה כתב  ד
 שני בית מן פומבדית׳ א׳ דקי״ו ביוהסין ואי׳ בהומבדיתא היה הונא
 אש כמדורת הגולה את שרואה עד גר״ה כדתנן גולה עיקר הוי

 הובא רב רש״י כתב לכן ♦ עכ׳י׳ל פומבדיתא הוא גולה אביי ואחר
 בקורא היה ר״ה כי מקומות הרבה הבאתי כבר אבל גולה ראש היה
 כהאוס הובא רב ומת יוקקין בק׳ כתב ״ וק״ל גולה ראש היה ולא
 עצמו הונא רב משס שאמרו עד הוא חטופה מיתה כי לואגיס והיו

 עד במ״ש העיד (שקר י ע;״ל לגבורות שהגיע קולס החת היינו
 דכ״חא׳ במ״ק הגמרא ח״ל נו״ היינו עצמו הונח רב משס שאמרו

 שני ( זוגא להו תנא רבנן דייגי קא הוו פתאום דר׳׳ה נפשיה ונח
 לס* (ר״ל לגבורות הגיע שלא אלא צא.שנו מהדייב הבאיס) ה״ח

 לגבורות הגיע נשי^^ר״ה מיתת היא זו לגבורות הגיע אבל סניס)
בת כי א״ דל׳ה מגלחין פ׳3 ושס * ) זה חמר לא ר׳׳ה הרי הוי

 קיים לומר כבודו (משוס אפוריה ק״ת לאתוביה סבור דר״ה כפשיה
 ס״לדא״ר לא דבחייס מלתא חסדא רב נהו תחר רש״י,) בזה ח״ש זה

 3לר הזיתא אנא ) תתליפא דא״ר הגמרא גי׳ אבל ע״י גי״ כ״ה (חלבו
 ס״ת ואותיב כדא נף עליה ס״ת והוי אפוריה למיתיב דבעי הונא
 פתחים דרך צשלשלו “סב• מבבא פורייה נפק צא ־ יתיב והדר עליה

 כבודו שמת חנם חיני׳ גמירנא הני קסדא רב אחר גגין) דרך צ (צ
 עליה פתה כו׳ הכי אר״ח למטה מוזטה צאשנויי׳ סבר פתהיס דרך
 ' לו גרמא שבבל אלא רבינו על שניכה שתשרה היה ראוי אבא רבי
 אתי הונא רב אסי ולרבי אחי לרבי ליה אמרו להתם אסקוה כי

 להבין(דסבורין ואתי רישין לדלויי לן הוה לא התס הויכן כי אמרו
 אילא רבי נהק אסי ורבי אמי רבי בא ארונו ליה אחרו חי) שהוא
 הפי(ר׳׳לדסתם חנינא,בר רבי זה כי נ״ל יוחסין חניכא(כתב ורבי
 כפוק לא ותשנה) דוק ר״ה קודם חת הוא המא בר הוא חנינא רבי
 דלא מ״ט כו* דכפק מ״ט נפק לא חנינא רבי נפק אילא רבי א״ד
 י קמיה סיימו דלא נפוק ולא הוה קיימת שלדו הונא ורב כו׳ <פק

 תורה ריק דר״ה חייא דרבי לחערהא נעייליה נינהיה היכי אמרי
 תורה ריבץ חייא ורבי רש״י) הנ״ל גזרות דייני ב״ פ״ כדאמריק
 מעייל מאן חורה(ע״ש) חשכת דלא עבידנא אנא ״מ3ב כדאחרי׳

i חייא) רבי אצל לקבורה להכניסו ילך (חי ליה 'b אנא הגא 
 לי הזי ולא שנה י״ח בן הוי כי ליתלמודאי דאוקחתיה ליה מעייליני

 והיוחסין בע״י) רש״י חייא ר׳ לפני (שמשתי קחיה ליה ומשמע קרי
 בעובדיה וידעי הונא מרב התלמוד כל כשלמד היה י״השנה בן כי כתב

 ויתיב דתפילין רצועה ליה אתהפיכא חד יומא יוחסין) הונא (דרב
 ברש״י ובע״י היה בפניס השחור דרצועה (פרש״י העניות ח׳ עליה
 ונהפך ראש של רצועה בקשר חבהיז נראות שדי אותיות שיהיו דצריך
 לן שנפסק ר׳׳ה על העיד והוא יוחסין (וכתב הראש לצד לפניס
 בתשובת כתב וחוה ובאדם כו׳ אההפכה גורס ורש״י לתפילין רצועה

 חייבלישב יד של בין ראש של בין הרצועה לו שנהפכה דמי הגאונים
 דחרוב לא כר״ה יוס ח׳ להתענות לחייבו אבל הוא דפושע בתענית
 בראש היה שזה שאחר כפרש״י זה ונראה * דעבד הוא לסידות

 וא״ל : משח% וחזקי׳ דאבוה מימיניה יהודה גני והוי עיילי ר׳׳ה)
 עחודא בהדיה קם וכשקם בא ר״ה כי קום אחיו ־לחזקיה יהודה
 לקחיה דר״ה לארונא חגא) זקפי(רב איבעית הגא רב יזזייה דנורא
 חענשיה דלא והא סע״א דקי״ו (וביוחסין לזקיה דלא דנורא עמודי

 מענשירג וצ״לדלא ט״ס דר״ה ארונו דזקיך משוס ריישגלותא זבי
 רב ע״י שנקבר ר״ה שזה רואות כל עיני הנה ‘ כי משוס ר;א
 היה תסדא רב אשר לאי37 הונא רב הוא הייא רבי במערת חגא

 שאמח תורה שרבץ והוא ליה כיינין היו אסי ורבי אח' ורבי הלמידו
 בירושלמי מראות ונבהלתי : כי בבלאה יר״ה מתיבתא קמו י’א׳3

 פל״גדל״ו נח ל ובכתובות.פ׳יאושא-ובב״ד • ל דל״ב דכלאיס ק״ט
 ריש הוכא רב סליק אי רני אמר ז״ל ד׳ דק״ז קהלת ובח* : ג׳ ׳3

 הייארבה רבי אעל זמן קד לזיני לעיל ליה מותיב אנא להני גלותא
 בא אדונו א״ל רבי של פניו נתכרכח^ לבד הוכא רב הא ל׳ל לגביה

 אן אמר להכא אסקיכהו ר״ג ר״ה דמך נד העמוד בסוף ושס כי
 מיהכ בעי חאן כי רבה יזייא רבי גבי נתיניה אמרי׳ ליה יהבין אנן
 דנין בא״א כ״ה ארונין תלת אשכח כי עליל אנא חגייא א׳׳ר ליה

הידא לרבו קוליה שמע כו״ מי קזקיה עול ואין אחריך בני יסודה

 וחפורה * כו״ ליה יתיב חונה לרב נפיש בדיה ליהודה אמר רנה
 ר״וז הנ״ל קהלת וב״ח ״ נא ר״גארוט שר״ה לרבי אמר שסשר״ח

 בכל פש״ב רבת חייא רני גבי אעלוני דחינכא כד לון אמר ר״ג
 שכ| הכ״ל מגלחין פ׳3 בבלי הלמוד היפך הרי ‘ הנ׳׳ל המקומות

 שהרגסוהתיבמ״ק• ואחרהחיפושמצאתי : בבלאי ■לר״ה היה הנ״ל
 בתו' והקשה כו״ תורה ריבץ הייא ורבי בל׳ה ז״ל במ׳׳ש רע״א דכ״ה
 לרבי דא״ל חייא רני קודם מת הונה שרב בירושלמי דמשמע הרב
 של ארונו ר״ל בא ארונו לרבי חייא רבי דאמר בא(צ״ל ארונו תייא
 ״ ר״ה קודם מת חייא שרבי משמע והכי ל״ת) ובשס״ת ר״ג ר״ה

 מרן דדניחייא משמע הכ״ל בירושלמי כי הרגישו לא לתה (ותמוהה
 דרב ונ״ל )א׳ בעמוד • זא״ז סותרין הירושלמי ודברי ר״ה קודם
 : רב של תלמידו זה אין חייא רבי שבימי ואותו היה אחר הונא
 עכין ולפי ’ ר״ג ר״ה דהכא בעובדא קאמר בירושלמי קשה מיהו

 יהא שלא כדי דר׳׳ה לארונו חגא רבי חקכייז משמע היה הירושלמי
 ר״ג דר״ה חננאל רביכו בפירוש איתא והכי הצדיקים אצל יושב
 עליו ר״ח אמר דלעיל תיחא הנ״ל כלאיס ביפ״ח וראיתי ״ עכ״ל
 התו׳ ומדברי הזקן ר״ג ר״ה ׳3 ושמא ר״ח בחיי חת א״כ בא ארונו

 אותו התו״ ומ״ש • עכ׳״ל ר״ג ב׳ דהוי ס״ל דלא נראה מגלחין פ*
 דהא רב ביה לבר פשוט הוא רב תלמיד אינו ורבי ר״ה ביתי ר״ה
 בזמן היה רב תלמיד ר״ה וכי ר״ה וחכו בבבל צרתך לרבי ר״ה א״ל
 לרב מובהת תלמוד היה הונא רב * ר״׳ג ר״ה ע״ל גצידו לצרה רבי

 ד״לן בפ׳חשילין י״ט ובסוף א״ דקט״ו וב״ק א* (דקכ״ח מפנין פ׳3
 ״ז1מ ושם ברש״י חערבץ בכל ובס״פ ׳3 ז״ עירובין ובתו׳ ̂ • ע״א
 דייני ובפ״ שמעת׳ פרשי דלא כחאן מרבנן האי דחי רב ג א א סע

 אהרייר לא כתוגי דאקרייך רב יא״ל מרג בעא סע״א ו דק׳ גזרות
U מהו בחרוזין מרב בעא * ע״ב צ ד ז פ ובהולין • נביאי  h 
 פסהיסג״ב׳אר״׳האמררביואמרילהאר״ו- * בחרוזין שוטה הר\
 לדעתר״' •* מ צ״לאחר רבא אי אר״ה א׳ י״ת בשבועות רב אמר

 ״1ת3 א׳ ת״״ד כירה פ״3פרה(ו פ׳3 כדאי״ הינא רב הוא רב בי אחרי
 י״ע הרגל פיצד פ׳3ו ב׳ די״ז לסנהדרין ובפ״׳ק הוכא רב בי היינו

 ע״ע דמ״׳ב חרובה ובפ׳ דרב משמיה הוא רב בי׳ אמרי סתס בתו״ א״
 נצחת כלומר רב דבי לסבי קפחתינהו החנונא לרב רבא אייל א׳

 ועי^ בתו* ע״׳ש נע״׳א שם פי״ ורש״״י הוכא רבי שהוא רב דבי לסבי
 הוכא רב שהוא א״ קנ״ג וב״ב ותו׳ וברש׳״י ב* דפ״ג הערל ס״פ
 ״ו9 ומבתים בתו*(ע״׳ש) ע״ש המנונא רב שהוא מוכח ללא היפי

 3ר בי דאמרי אעפ״י התו׳ כתבו חסדא דרבי ח״ט רב ני אמרי א*
 ופירע אמרה נמי רבהוכא גס שמא תלמידו חסדא ורב רבהונא הוא

 רגיל שר״ה חצינו א״נ ־ מ״טדר״ה זה בלשון קבעה והש״ס טעמו
 / ע״.ן ( חילך וחסדאין שמך חסדא בגיטין נדאמר דבריו לשבח

 בתענית ( * שמעתתא דמתדדן ר׳׳ח גבי שניחת לא ח״ט ובשבת
 לרפרס. רנא ע״נא״ל ונד״ך * הכלא ר״הורנ בבל חסידי ל דך׳״ג

 א״ל * ר״ה עביד דהוי חעלייתא חילי מהני מר לן ניחא פפא בר
 סייר הוי דעיבא יומא דכל דכירנא בשעותיה זכירנא לא גינקיתי
 אי חדנפשיה ובנה סתר הוה רעיעתא דהוי אשיתי וכל מתא לכו,הו

 היר% כי קנה הנשאר ירק כל ע״ש ובכל * לבנותו למריה היה צא
 כל ואמר לדשא פתה ריהתא כריך וכי * שבת לסעודת ירק דצייתי
 ברכתי ונתקיים עשיר שהיה נראה חזה * ע״ש וליכל ליתי דצריך

 ריהא(חגוד אסי הוה ר״ה ׳3 דך׳׳ז העיר בכי פ״ במגילה דאי׳ רב של
 קחרא לי הוה לא א״ל היכי החייניך א״ל דרג קחיה וקאי )גמי מין

 בשיראי דתיטוס רעוא יהא• א״ל להיחנאי ומשככתיה לקדושא
 ברים רבה לחופה) (כשנכנס אכלל כי במעילי׳) ומכוסה (סתום

 אתאןבנתיה אפוריא גנא עייל הגוף) קטן (ר״ל גוצא איניש זר׳׳ה
 3ר שמע כי בשיראי דאיטוס עד עילויה ושדיין מאני שלחן וכלתיה
 אתת (אף למר וכן ברכתיך כי לי אחרת לא אחאי אחר איקהד

 פ׳׳ן בכורות בתו׳ ״ בי ואתקייה רצון עת שמא מבורך ההא
 פרקאדחסעיס תענית במסכת׳ כדאי׳ הוי דמ׳״דא׳רבהונאאיש

 יוחסין כתב ־ הנ״ל) במגילה כ״א דאינושס הוא (טעות * עכ״ל
 רבה בנו שס גס כי זוטי הן(א 3ר זה הוא אס ידעתי ולא א״ דפ״ט

 כירבהזוטיחנהרדעא(ע״ש) וכ״׳נ הידוע הונא מרב להבדילו כדי או
 שבת לכבוד שרגא מדליק (היה ״ רבה אותור״ה קורא ובירושלמי

 כי עשרה וחייתי מככיף לקמיה דיני אתא כי ״ א׳ דקי״ט כ״כ פ״
 ״3 דל״ד ש״ק כתב • ד״ז פ״ק סנהדרין מכשורא שיבא דלמטי היכי
 (בוודאי כארכו רחבו להיות פסול היה מהם וא׳ ס״ת ע׳ כתב ר״ה
 שיהיה הוא והכשרה חצותה עיקר אדרבה זה כתב ושכיב נייס כד

 ס״ייג עושין אין ת״ר * א׳ די״ד דנ״ב נכ״ק כדאי׳ כרחבה ארכה
ע״ כתג ר״ה ארכו על יותר הקיפו ולא הקיפו על יותר ארכו לא

ס״ת
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 ואתריד מד כלוב 5יעין רM 3 רב חד אלא אתרמיה ולא ס״ת
 ד״ה דברנות (פ״ק ♦ כהנדהעכ״ל ונת עינייהו דבכן ביה יהבי ליה
 דרב אתוה יהודה רב לעי עאל איתקיף דחמרא מי ה״ל־ת׳ ר״ה ל

 בעינייכו תשידני מי א״ל גמילי מר לעיין ליה אמרו ורבנן קסידא מלא
 ליהדלא ואמרי נו׳ דני בלא דעבידדיני הקל׳ה קשיד מי ליה אמרו
 בתר לו אמרו כולהו ליה קגניב הא להן אמר לאריסי שיבשי מר יהיב
 חחרא הוה והדר לו ליתן עצמו על ואבל עעיס וטעם גנוב גנבא
 הרבה ל׳כ דה״ל (והא • קמרא בדמי ואזדבן קלא אתייקר א״ד
 זכאי ר׳ של אמו שזכתה כמו כנ״ל היוס בקידש שזהיר לפי נ׳יל יין
 גני בס׳ כלאי׳ היוס בקידש שנזהר בשביל רב יין שהניחו זכאי ור׳

 ג״ ג׳ בני י״גריסתא אכל ר״ה א׳ דמ״ב מברכין כיצד בל : העיר
 כל ובל ♦ ברל׳י ע״ש כפנא עדי נחמן רב א״ל בריך ולא זנקבא
 מותו אתר הונא רב אשת ״ איסטנס שהיה א׳) (דקי׳״ב הבשר
 יוסף רב עיי׳ קברו מקוס : (ע״ש) נחמן רב קמי דינא לה הוה
 הסדא ורב ר׳׳ה • (ע״ש) כרב הלכה ורב רבהונא ״ חמא בר

 קדושין * א״ ול/ ז׳ ״מ3 • ׳3 ך"ד ברכות תו' רבו שהיה כר״ה הלכה
 • א' ל̂' ברכות *• ל 3ס״ עירבין ועיי' א' מ"נ מנקות • א״ ג׳

 * ר״ה גבי הוה תלמיד קסדא 3דר כר״ה הלכה מהנין ל אשר״י
 קיי״לכר״הבאיסורא כתמן ר״הורב • ע״ש ר״ה נגד כרבאסי הלכה
 • בתקו״י וצ״ע ב׳ וס׳׳ח א' ונ״א ר״ס,״ג כתובות עיי׳ בדינא וכר״נ

 דהוי כר״ה הלכה עציס הגוזל ל ר\א״ש כתב יהודה ורב רבהונא
 וכ״כ ס״ךדחבירותיה ש״ג י״ע ובס״כ • י׳ סי׳ ע״ש יהודה דר׳ רבו

 • היה חבירו א״כ רב תלמידי ור״י ר״ה מערבין בכל ס"פ רש״י
 (ע״ש) תלמידו אבא ר׳ * (ע״ל רב גר קייא ר׳ נגד כר״ה הלכה

 א׳בעא ט״ ובחולין : למדתנורבינו לר״ה אמר סע״ג בגיטיןדמ״ו
 ה׳ ושבת ׳3 י״ג ובסוכה * ר״ה קמיה יתיב א׳ דק״ב ובג״ק מר׳יה

 זבחאז וחצינו ’ ר״ה אחר ב׳ ל״ח ובכורות א׳ צ״ה הזורק ול א׳
 • בזמנו אבימי מי אבא • אנא לר׳ ר״ה איתביה ׳3 דל״ו סל׳ג

 : וצ״עשס איתביה דשמואל אבוה אבא : תלמידו זבדא בר אבא ר׳
 אביתי • פ״ח ברכות ירו׳ אבהו בש״ר • (ע״ש הונא בר אבא

 ורב אבין ר׳ • נו\א אבין דר׳ אפתחי חליף * משמיה מהגרוניא
 סבא אויא רב • תלמידו רבינא ר׳ : ירמיה ר׳ קחי יתביה הונא
 רב * אחא ור׳ ♦ הושעי׳ בסמוך עיי׳ אושעי׳ ר׳ • מיניה נעא
 פפא בר אחא רב ♦ הונא בר׳ אחא רב • תלמידו יעקב בר אחא

 • תלמידו חנינא בר אחא ר׳ • תלמידו יוסף בר אתא רב • קמיה
 נגד מיק לא אילא ר׳ • שקיא אתי ♦ קמיה עזא בר אחא ר׳

 יוסי בר׳ בשר״א * (ל״מ) מיניה בעיא אלעזר ר׳ • (ע׳*ל ארוט
 • בשמו אבא בר אמי ר׳ * ארונו נגד נהק אמי ר׳ ״ הגלילי
 הוינן אשי חרב בעא • ארונו נגד נפק אסי רבי ♦ אסי רב אמר
 אשי רב היינו ר״ת קחיה קאמיצא הוי כי אר״א אשי לר׳ איתני ר׳*ה ביה

 ורב יהודה רב כשמת כולד ורבא יהודה רב קודס מת ר״ה דהא הקדמון
 גידל רב לוי בר בנימן בש״ר בשמו בניא ר׳ רבא כשמת כולד האחרון אשי

 : בזמנו גניבא נירש דמן גידל בש״ר לפניו מניומי בר גידל רב תלמידו
 ורב : בזמנו קטינא בר הונא ר׳ ; בשמו קטינא בר דניאל ר׳

 בכורות רבה הוכא מרב *בעא הושעיא רב : ע״ש חייא בר הונא
 רגו א׳ ונראה (ע״ש המנונא רב : סע״ב דל״ז מומין אלו ר״פ
 :בשמו זבדי רב : תלמידו אבא ר׳ של זבדאאביו ר׳ : תלמידו וא׳

 זירא ר׳ : בשמו זוטרא מר (ע״ש) במיתתו הזו דמהדייב זוגא
 ר׳ (ע״ש) זעירי : וצ״ע בשמו ור״ה בשמו זעירא ר' : תלמידו

 לבקר הלכו פנחס ור׳ ר״הור׳יחזקיה : בש״רחונה : זמקאבשמו
 : תלמידו אבין בר חייא ר׳ : ׳3 מ״ת גיטין ירושלמי יוסי לר׳
 (ע״ש אשי בר הייא ר׳ (ע״ל) רב בר קייא * אבא בר חייא חר׳

 אר׳ * טוביה בר חלקיה ור׳ ״ תלמידו חלבו ר׳ * חילפיי שס3
 חנא ר׳ • (ל״מ) תלמידו קטינא בר תנא רב • גוריא בר קמא

 פפי בר חניכא ר' * מיניה בעא חיככא בר חנא ר׳ • חנילאי בר
 חנינא אר׳ • יצחק בר, חנינא ר׳ בשס * ע׳׳ל ארונו נגד נפק לא
 רב ׳ רבא בר הנן לרב אמר • א׳ יזליו וס' א׳ 3קכ״ ל׳כ ח׳

 ב״ק לר״ה אתא וזבניה גליחא גנב בישא הנן ״ ̂ןמן3 מולדו בר חנן
 רב • ע״ש תלמידו אי הסדא רב ׳ ע׳׳צז הננאל רב ג א'

 דרב אתוה יהודה ר׳ ״ הלכה בפסק וע״ל ירן3ח אן תלמידו יהודה
 ״ (ע״ש זבדי בר יהודה ר׳ של לאחיו הורה ♦ (ע״ל חקידא הלא
 יוחנן ר׳ • א׳ ד״ך מ״ק יוחנן ר׳ וא״ל ׳3 ך"ד ברכות יוחנן אר׳

מולדואר״ה • יוסטאברשונס גש״ר * שאלו בוצריי יונה ר׳ ־ ̂נ

 ינא' ר' * ינאי אר׳ * יהודה מתומרב קבל יוסף רב ' רמל׳ם
 יצחק ר׳ י יהודה ברב יצחק ורב י יעגז בש״ר • לפניו קפודקיא

 ״ ושאלו בשמו מרתא בר שמואל בר יצחק ר׳ • גשמו חכינא גר
 בש״ד • ע״ש אבא בר ירמיה ר׳ * אר״ה אשיאן ׳בר יצחק ר׳

 פל״א כת פ׳ בר׳ מלכייה בר כהנא גש״ר * יוסי בר' ישמעאל
 כהכא רב י וצ״ע יוחסין כ״כ חבירו הראשון כהנא רב ־ ד׳ דל״ב

 בוטא בר לוי * בזמט שמואל בר לוי * קמיה יהודה דר׳ אחוה
 * קמיה T3ז בר מנשה ר׳ * פמ״ה ב״ר מאיר בש״ר • קתיהר״ה

 יעקב בר נחמן ר׳ ' תלמידו מרימר ־ אר״ה גדא בר מנשיא ר׳
 ע׳? ובעירבין * לר״ה ר״כ איתביה א׳ ט׳ וב״ק ע״ש קגירו היה
 מד בשס י אר״ה סתורה רב • בשמו ניולי * אר״כ אר״ה א׳

 • פדייה בש״ר ־ עליו כעס ור״ה הברין לר״ה שלח ענן רב י עוקבן
 משמיה רבו(ע״ל) רב * קפרא בר בשס • חזקיה ע״ל פנחס ור׳

 ממנו קבל נחמני בר רבה • נתן בר רבא א״ל • ע״ש וצ״ע דרבא
 ע״ב ד״מ מערבין בכל פ ובע ׳ בתרא סוף כדמוכח תלמידו והיה

 אתא כי בידו הוה ולא לן אבעי ביהר״ה הוינא כר אמר הגט כל ופ׳
 רע״ב ק״ו יוחסין כ״כ בהשגותיו הראב״ד וכ״כ * יהודה רב ביה

 עירבין יהודה ומרב מר״ה ובעא * א׳ ע׳׳ז עירבין אר״סאר״ה רבה אחר
 בר רבה * מר״ה שקבל כתב ראב״ד הונא ברב ורבה * א׳ די״ז

 ב׳ י״ו ביצה רבי אמר הונא רב אמר * חקולא בר רבה • אבוה
 • רב אמר להגיה וקשה ג׳ ס״ח כתובות ׳3 ס׳ קדושין ׳3 ג׳ פסחי׳

 חמא בר רמי * ליה שלח יחזקאל בר רמי * אר״ה אבא בר רמי
 מעשיו סיפר פפא בר רפרס :שמואל בר ורמי * בשמו ור״ה בשמו
 מיניה בעא שמואל • ראנ״ע בשם שבתי ור׳ • ע״ל רבא לפני
 בשמו אמר ור״ה * ובשמו מיניה בעא יצחק גר שמואל רב : ע״ל

 * יוסי בר׳ שמעין ר׳ משוס * אר״ה שגא בר שמואל רב * וצ״ע
 תנחומא ר׳ * ט״ס ע״ש ששת רב אחר ר״ה * תלמידו ששת רב

 לזה הגדול הונא רב ובזמן יוסף רב בזמן זוטי הונא רב * גשמו
 מצאתי ולא (ע״ש) גוצי שהיה סתש הונא רב הוא או זוט" קראו
 • ע״ש זוטי הונא גר רבה אמר בכו רבה כשמזכיר כ״א זוטי ר״ה

 (כדריס קטינא בר הונא רב • (ע״ש זוטי המנוכא רב צ״ל ואולי
 יתיב קטינא רב (בר * (ל״מ הונא רב בזמן ע״פ פ׳ )ב׳ ס״ה

 ועכין ׳3 מ״ג גיטין יצחק אר׳ י קט״ו׳ב׳ זבחים תסדא דרב קחיה
̂ז חולין אר״ל • ב״ק תכינא רב סע״א דל״ת זה  3ר ' סע״ב די׳

 אר׳ הדת אר׳ אמי בר הוכא רב • אחיו אולי דניאל ור׳ ־ חכא
 דבעי ור׳הושעי׳ הונא רב * ט״ס כי אחי בר חנן רב (ע״ל יוחנן

 שלפנינו (הגי׳ עלי מבית שהיו אסתייע ולא למסמכיכהו יוחנן ר׳
 רב"סוטה (אמר אשי בר הונא רב * ע״ש הושעיא ור׳ חניכא ר'

 אשי ברב הוכא מר או מר הונא • הקדמון אשי (הוא ׳3 ט״ז
 יוסי ור׳ צפוראה הונא רב • רל״ד ד״א ח״א עיי׳ פרס ממלך ונהרג
 והשיו * הנשיא ייזודה ר׳ פרש״י רבה רבי לפני עוירא ורב מדאה
 סע״ב (דל״ד דר״ה אחרון ובה׳ עוירא) ר׳ (עיי׳ היוחסין עליו

 יוחנן רבי תלמיד שהיה נראה )צפוראי הנא רב שלפנינו הגי (
 הוכה ר׳ ר״ה סוף בירושלמי ההוא וענין יוחנן בש״ר שס (דאמר

 הונה רב ג׳ ד״ח דברכות ה״ד ובירושלמי יוחנן בש״ר דציפורין רבה
 בש״ר דציפורן רבה חונה ר׳ ובשקליסה״א יוחנן דציפורןבש״ר רובה
 כשתע תמיד ירושלמי צפוראה חכיכא ר׳ כתב יוחסין • רבת חיןא

 p"1< ובנדרים • אבהי בש״ר הכינא ר׳ ע״ג ט׳ גדול (ל"מ.זגה'כלל
 פנחס אר׳ סע״ב דע״ז וביומא : פנחס בש״ר צפוראה ר״ח ׳3 מ״א

 דציפוריי חכין בש״ר פנחס ר׳ דצ״ז קהלת ו% צפוראה הוכא בש״ר
 רבה ר״ה רע״ב דנ״ז איכה וח׳ : צפוראת ר״ה תצוה ובתנהומא
 יצחק בר אחא ר׳ ע״ג דס״ה פ״ג ירושלמי ובתענית • דציפורין

 דציפורי חייא בש״ר א׳ ח׳ דברכות וה״ד דציפרין רובה חונה בש״ר
 דס׳{ פ״ג ערלה אימי לר׳ מיתיב צפוראה חייא ר׳ * ההוא עכין

 מ׳ דציפורין יוחנן ר׳ • אצלו עבידתי עבד עכברי גן תנכית • א׳
̂ורין הנין ר׳ ד׳ דקפ״ה פי״ע וי״ר ההוא ועכין ג׳ כ״ט חזית  ״ דצי

 בש״ר חנץ ר׳ פזי בן ר׳׳יהודא ג׳ דנ״ח דקדושין פ״ק ובירושלמי
 בש״ר חיננא ר׳ אחא ר׳ דצפרין יוחנן ר׳ כו׳ דציפורין רובה חונה

בגלוי ד״א הלך לא • יהושע בריהדרג רבהוכא כחח^ בר שמואל
 היה ולא
והיה ־)

דארעא קטינא חבין ע״ב (ד״י ......... .
 ולא שעתא ליה קיימיה פהא דלרב אביי) (וע״ל ברווהא וניזון
 אתא כי ר״פ הבר והיה ♦ יותר עשיר היה דר״פ מוכח ברי׳ לר׳׳ה
 הרבה אוכל והיה א׳) ד״ב פ״א עירבין רב מבי ברי׳ ור״ה ר״פ

תדא' ברי׳ ר״ה אדאכל שס אי׳ דהכי טעה ( האשה פ׳ גפסהיס כדאי׳
אכל



הא ואמוראים התנאים סדר אות
 ע״ש יה־ארניכא ולא פפי ואמרק/ ח׳ ומינא ״ אכלר״פד״נו׳

) פ״ט ר'  דנ״כ גפ״א ׳ כדא וחלש דאינגד בתר רבות ימיס והאריך ל
 רות ובת״ ע״ש כו׳ אינגד ב״ל יהושע ברב סף י שלפנינו הגי' (אבל

 חלש ברי׳ ר״ה די״ז (ובר״ה • ע׳׳ש) דריב״ל בריה בר מאישה ר׳
 ולא הואיל בשמיס שאמרו ואתפת זוודתא ליה צוותין ר״פ ואמר

 וצ״ל ע״ס (בוודאי דרב בריה ר״ה אליהו בחופת כתב ’במילי מוקיס
 שבא עד קבלו ולא מלאכי׳ כמה זכות עליו למדו יהושע) דרב בריה

 עמד לא שמעולם זה על שמא זכות מלמדין אתם מי על ואמר א׳
 א׳ דנ״ו מעברין (בכיצד : לחיים ממיתה פטרני מיד מדותיו על
 ב' דק״א פירות (בהמוכר : אזקוניני ונירש דבירי מילייתא הני

 או הוא אחיו אולי יהושע ברב חיננא רב : היא בדותא בר״י דר״ה
 ור״ה כר״פ פסק אלכסי רב ב׳ דקמ״ה ס״ז מ״ע סמ״ג כתב ט״ס
 : עח״א ק״ע ד״א (מת : אחרונים שהיו הונא כרב ולא כר״י

 שמיעי דאביי מפרקיה אמר : בר״י) הינא (צ״ל בר״י יהודה רב
 יהודה רב ע׳׳ל : ורי״ף וברא״ש רש״א רע״בכצ״ל דמ״ג פ״ג ליע״ז

 אידי ברב ר״ה ב׳ ך"ד בר״ה ההוא וענין )הוא וט״ס יהושע ברב
 אבין בר אידי ורב : לי שמיעא דאביי מפיקי׳ יהושע) ברב (וצ״ל
 :ממוצאי אביי בר ביבי לר׳ אחר : דרדקי ולר״פ אותו וקרא, נגדא
 חנינא בר יהודה רב : איקא בר חנינא ורב : היננא בר הונא ורב
 רבכהנא אחר : משמיה פקוד מנהר יעקב ר׳ : וצ״ע מיניה געא

 יוחסין כתב יצחק בר נהמן רב : תולין פ׳ בר״י דר״ה לכילי ראיתי
 : יוסף ברב נתחיה ור׳ : יהושע בר׳ נחמיה רב : חבירו שהיה

 של אביו רב : פפי ור' : אבירו פפא ור׳ : אחי גר פנחס ור׳
 גיטין חוורי קאקי ולר״פ קראו רבא : וצ״ע בזמנו משרשיא רב

 לבנים אווזים להוא קרו זקנים שהיו פרש״' א׳ פ״ה כתובות א׳ דע״ג
 אתא כי בר״י ולר״ה לר״פ רבא ואחר : אווז בכינוי ח״ש עיי׳

 לקמאי דאתיתו עד תקרעו לא פרכא וחזיתו לקחייכו דדינא הסקי
 : רבא תלמיד שהיי? א׳ פסיןדךו פ׳ ורש״י סע״ב דקל״ב פי״נ3 כו׳

 בר ורבא : א׳ ט׳ עירבין תסברא לא ואת לרבא אחר איך ותחיה
 הונא רב : א׳ ו ך הסין פ' א׳ ע׳ (יומא ששת אר׳ : שמואל

 רב עם וחולק רב תלמיד (ע׳׳ש) דלוי (צ״ל הלוי אבוה תייא גר
 הקצב בן זכרי' כר׳ למעבד סבר ב״ח ר״ה א׳ (דקי״א פי״כ3 גחמן
 רבי חמיו כי בש״ס ל״ח רב תלמיד שהיה מ״ש כו׳ נחמן רב א״ל

 • רב בתלמידי הביאו לא ש״י גס רב תלמיד היה אבא בר אימיה
 שעתא ליה איצטרכא ב״ח ר״ה א׳ דנ״א כמה עד ס״פ בבכורות

 גביה עייל הוה הלכות) ממנו לשאול לו צריכין חכחים (שהיו
 ותיקן (קשר להו קטיר דאתו שמע דרבנן זוגא ות׳ יוסף ורב רבה

 למלך (ממונה גבאי דנעשה שמעו (כסאות) ת״הכתקי להם)
 אחר (ילך לחשבותך זיל ליה שלחו למלך מישראל) חס לגגות

 לקדמותיה זיל )אצלו נלך לא ואנו מוכס להיות שבחר החשיבות
 כתב וביוחסין ־ כו' אזל רבה אזל לא יוסף רב בי הדרי להו שלה
 רש״ג ז״ל כתב ב׳ דקי״ו ביוחסין • כו' גבאי נעשה הונא בר הייא

 ראשונתה קבל דלא יהודה רב דבתר שני דהנהו רבוותכא חן ושמענו
 (ובהגה״ה גדול מדרש וה״להתס גפומבדיתא יולךדבהוכאברחייא

 יהודה רב דהוהביה שיפורא האי בגיטין דאמרי׳ לדבריהם שסהימא
 ב״חקדס איתאדר״ה כו׳אס יוסף רב ביה ולבסוף רבה ביה ולבסוף

 לקבל נחמני גר רב̂י הוכרת שכב וכד עכ״ה) להזכירו לו היה לרבה
 • א ז מ כירה הונא דרב אפתתיה אבא ור׳ ♦ עכ״ל ראשונתא

קס יתבי אבא ור' ^ לאפנויי אבא ר׳ (  ואתא ע״י)3 ונ״ה כ
 ובירושלמי ( ב״ח ר״ה והצילם אבא ר׳ של תפילין ובלעה געמיתא

 הוה בדיד והא א״ל כו׳ אבא ר' א״ל וחנקה) בה צרה סע״ב דפ׳׳ג
 א ך״ו ח״ק יהודה רב וקמיה מתנה רב קמיה ואתאי עובדא

 אחורי יוסף רב יתיב * מיניה בעא חייא ברי בניתן בר אבא ר'
 אמר ״ ב' קי״ו ב״ק נחמן רב קמיה ג״ח ר״ה ויתיב ב״ה דר״ה

 פג״ה ב״ת ר״ה של חמיו והוא ב' נ״ט הכונס פ׳ אבא בר ירמיה ר׳
 ב״ת ר״ה דברי את הקדיס ייןד״פע״ב המוציא בפ׳ ותמי׳ • דצ״ג

 דרג מטפחת מתקני שמואל בר ולוי * בנו לוי ■ ב״א ר״י לדברי
 נחמן רב א״ל * טוביה בר חלקיה ורב חלקיה בר ומניומי ♦ יהודה
 בפ׳ אכסוף לר״ה ליה אשלח א״ל הונא דא״ר א״ל הכי עבדת מ״ט
 שבת א׳ ע״ט שמואליחולין אמר א׳ נ״ו נדריס דעולא משמיה א' קי״א י״נ
חיון בר הונא (רב הוא בכיו אולי הונא ברב חייא רב א' י׳ תענית '3 נ״א

פ׳ הערמה שעשה אשי לרב רבנן אמרו אשי(ועליו לרב אותלווןאמר
 חתנה בר הונא רב * חנא רב עיי׳ בגדתאה הונא רב * ׳3 דקל״ט חולין
 מתנה • דקדושין(ל״מ בתרא פ׳3 יהודה רב חבר ואביו רבא נזמן
 (ירושלמי ייטף ר3 הונא רב • יהודה רב חבר היה ע״ש יוחנן גר׳

רב ב׳ דנ״ח איכה ברבה ההוא וענין ׳3 לת״ע דתענית אחרון

 הוכא רב • (ל״מ אחאי רב של אחיו רבהונא • יוסי בש״ר הונא
 חסידא עחרס רב בית מאנשי תכלת (זבין יוסף רב בזמן חניומי בר

 כו׳־ עניא יוסף א״ל חייטא חנן ביה פגע כו' יוסף דרב לקמיה אתא
 ואתאי אנא גר חייא דר׳ אחוה דרבכאה בית מאנשי תכלת זבינתי
 מעמידן אין פ׳ ע״ז מהגרוניא יהודה דרב ולקמיה מתנא דרב לקמיה
 רבהונאברתורתא * אחיו לח הונא ורב אחא רב ואולי • ל״טא׳

 שמעון ר׳ לפני וכשבאתי ביניהם ערד ויצא כרוכים וצב נחש ראה
 שמרה שפרתו על מ׳3ו )א' (דקכ׳׳ז והרוטב העור פ' כו' החסיד

 תורתא בן יוחנן (ע״ל תורתא בן נקרא בעבורה יהודי וחזר שבת
 המכונא רב לפני סתורא בר הונא רב * עש״ב חכיכא ור׳ חש״ש

) ק״ז הבשר כל (פ׳  (שבת בריגלא (תרגמא בכורות סוף ורבה ל
 אימיה זכאי יצחק בר נחמן אר' כו' דרבא קמיה )הרגל שלבני

 דרג' בריה מר הונא • א׳ ס' בכורות כמותו) בן שילדה (זכתה
 לרבינא שאלו מ״טא׳ חולין מניומי בר אדא (ור׳ רגינא בזמן אידי
 אמר אידי רב דאמר מה מר שמע לא נתחן לרב יהודה רב אמר

 משוס ברכיה) בר (צ״ל ברבריה רגהונא • (ע״ש) * שמואל
 אידי דרב בריה הונא רב : א' הרואהדס״ג (ה׳ הקפר אלעזר ר'

 וצ״ל ט״ס כי יהושע ברב יהודה רבי לי שמיע דאביי מפרקיה אחר
 נחמן מרב בעא חלוב בר הונא רב * ע״ש יהושע דרב בריה ר״ה

 יוחסין אשי רב בזמן זוטרא דחר הונאבריה * ב׳ דקט״ו (כ׳־כ״כ
 א׳ ד״צ וביוחסין )א' דפ״ו ( הספינה פ׳ לרבינא אחר סע״ב דפ״ט
 ב') ח״ג( חברכין כיצד פ׳ איקא רב בר הונא רב * וכפול ט״ס

 א״ל כו׳ לש והוא מכריע כדברי הלכה מר סגר לא ההא לרב ואמר
 הלכה רבא אמר (שלא היא ולא כב״ה הלכה רבא אמר הכי פ ר׳
 לאשתמוטי בכך) עצמו והשמיט שטעה לפי ר״פאינסף אלא ה כב

 גורס היה שלא משמע כרגא פסק אלפס רב התו׳ וכתבו עגיד כפשיה
 ׳ קקבטין ע׳ בערוך פסקתא יקי בר הונא רב • היאכו׳ ולא בספרו

 חנילאי בר הונא * (ע״ש זוטרא מר ובכו פמ בר הונא רב)
עיי'  אולי ל״מ אשי רב לפגי מפרזקא הוכא ♦ ונתיזיה חנא רב (

 ״ סע״א י׳יי כתובות אשי לרב מפרזקי דרבא בריה מר (הונא * הוא
 מרובס פ' אשי ולרב מחוזכאה חביבא לרב אמר דרבא בריה הונא רב (

ר ממונות דיני פ׳ יוסף רב בזמן חדהמרה הונא • א' דע״ב )3 
 • חינכא (עיי'רב וורדאן הונא רב • דיחיברבהונאמדהמריאע״ש

 3ספ״ י׳ינזין אית^ דרב ריה3iאחי דרב (משמיה מנוח בר רבהוכא
 ‘ א׳ מ״ה * '3 כ״ח בכורות '3 כ״ה מגילה • ב׳ ודס״ד א׳ דכ״ד
ק אנו * א' ח״ב סנהדרין * '3 ע״א א״נ • ב' כ״ח ב״ק ל  פ״כ נ

 בראיקא אחא דרב משחיה צ״ל אולי דרבאיקא משחיה סע״א דך״ב
 וצ״לאחא ט״ס איקא דרב בריה אידי 31ד משמיה א׳ ג דמי וביבמות
 הוו חווסתניא חייא ור׳ אידי ■בר שמואל ורב סע״א ד״ט בתענית

 תסתבר הוי ולא פפא דרב לקמיה אתו נח כי דרבא קמיה שכיחי
 ואכחיד בהלחא ואקריוהו דר״פ דעתיה חלש אהדדי חרמזן ור\ו להוא

 (ובכמה חיננא בר רבהונא • הוה וכן אחד בירח הרועים שלשה
 פפא רב בזמן ובנו (ל״מ) ששת רב בזמן חנינא) בר מקומות

 עיילית כד לבריה אחר א׳ די״ו בפסחים דאי׳ ר״פ בזמן הוא גס (
 בדק הונא רב אמר א' דס״א אעפ״י פ׳3 * ליה רמי דר״ה לקמיה

 להניק שלא אומר והוא להניק אומרת היא חיננא בר הונא רב לן
 קרא מאי הונא רב אמר יורדת ואינו עמו עולה ליה ופשיטנא כו׳

 קי כל אס היתה היא כי מהכא אחר ר״א כו׳ בעל בעולת והיא
 יהודס רב קודם חת הונא רב דתא מאד והת׳ • עכ״ל נתנה לחיים

ש)  3ר לתלמידו אחר ורבא יהודה רב שמת יום נולד •ורבא (ע״
 ר3 הונא רב כי • הונא רב אחר ואיך ב״ח לר״ה שיתרגם פפא

 דר״ה אחר תמוה הלשון ועוד * לתלמידו • כרב ליה בדק חינכא
 הלשון יפול איך עמו עולה ליה ופשיט כו' אומרת היא ליה בדק ״ח3

 דכתיב עמו ליהעולר^ ופשיטנא בקצרה דהל״ל קרא מאי הונא א״ר
 ומצאתי יגעתי אך לי האירן ולא בנרות וחפשתי • בעל בעולת והוא

 רבא לן בדת כפא 3ר אחר ז״ל ע״א ל/רל״י רמז בראשית גילקט
א להכיק אומרת היא טנ ^זי  עמו יורדת ואינו עמו עולה ליה צו
 הקדחוניס השגיחו ולא מאך •והנאני * כו׳ בעולת והיא קרא מאי

 אומף אלעזר רבי שם שסיים במה צ״ע אך * תקנו לא זבשס״ח
 הרא״ס וגי' * לרנא קדם ר״א הא כו' אס היתה היא כי מהכא

 ספרא ורב ואביי * צודקת אין ג״פ קימא בר הונא רב לן אר״פבדק
̂׳ז ב״ג הונא ברב אתא ורב  ופליגיעליה נחמן ברב הונא ורב ב׳ קס

̂ז דרבא  בעא זריקא דרבי לקחיה עיילית כד לבנו אמר ע״ש ׳3 כ״ז ע׳
 פ״ד ברכות רב בר הייא רב .אמר • א׳ פ״ן פקקיס מיניה

 שם ברכות קאמרת שפיר אבין בר ר^חייא ליה ואמר * ע״א ל׳ל
די״ד עירובין יוסף לרב אמר ״ ב׳ מ״^ט׳ הסדא רב קמיה יתיב

ב׳



m צא «י הא ואמוראים התנאים סדר אות
 ך״ד ע׳׳ז דמ״ב קדושין א׳ ד״ק הי״א נתונות נחמן 5ר אמר %■

 נפרהיה סנרלמדרשה • לנקנ״הא׳ * תמורהל״נל • ̂ע׳״א
 לרב רבא אמד לי תרגמא א3לר אמר : ל ך"ג נדרים רבא א״ל
 דרגא שיפורא נפק * א״ דפ׳̂^ סנהדרין ליה תרנמא פוק נפא

 מדיפתי ירמיה א״ר נו' ושרי קיננא בר הוגא דרב שיפורא ואסר
 לדידא״ל אשי רב אמר כו׳ ב״ק ר״ה שרא כי פפי רב לי אמר <דיד

 לרבא מיתיג • ע״א ד״מ פ״ב ע׳׳ז כו׳ ב״ת ר״ה שרא כי פפי רב
 ריש ב׳) ל׳ז הדר ל כו׳ ידע דלא מאץ רבא וא״ל * א׳ מ״ו גידה

 שלקפיכהו ורבא בבוסתניה בשבת לישב מקום לו שיתקן א״ל גלותא
 חכמים עלייהו ר״ג וקרא לרבא רגינא ואיתביה יהושע ברב ור׳׳ה ור״פ
 תרגמינהו ורחגא • א׳ דך״ו פסין ל ידעו לא ולהטיב להרע •המה

 לעזר ל קומי י3ית אימי בר תחליפא ובר * ל דך״ו פ״ב עירונין
 נחמן בר הונא רב ג״כ ונקרא * נחמן דרב בריה •הונא

 י״ב בתו(הוריות לו ונתן ראשו נשק פפא רב נחמן בר מר והונא
 רבא על ופליגי ) וע״ש ( ב׳ מ״ט פא״ט חינגא בר הונא ורב * ל

 לרב אמר נחמן דרב בריה הונא מר * נחמן ברב זוערא מר וא״ל
 גיטין אשי לרב נחמיה דרב בריה מר (הונא * ל מ״ו הזהב ל אשי

 ל אמרת אשי לרב אמר ♦ ל ן׳ קדושין * ל נ״א פא״ט א׳ י̂׳
 ונ״ל אשי(ל״ת רב לפני מר הונא • ל י׳׳ז חולין דרבא משמיה

 בר מר הונא (רב • רל״ד ד׳׳א ל׳א ע״ל אשי ברב מר הונא שצ״ל
 • חייא בר אי׳ ל בדנ״ח אבל א׳ מ״ז פא״ע אשי לרב אחר אויא
 רב ע״ל קמ׳׳ג ב״ב אויא בר הונא רב בחלחא חזאי אשי רב אמר

 א׳ מ״א סוטה אמר ר״ל כו׳ אמר יהודה בר הוכא (רב : מרדכי
 ובשבת שקדמו) לר״ל ב״י ר״ה את הקדים צ״עלמה • ל ע׳ ןןןא1

 : רבא בזמן שהיה אך הנחל חייא רבי בן זה יהודה ואולי ל <׳ט
 מר • יהודה בר חייא רב ע״ל * ל לא כתובות יהודה לרב אמר

 ר״פ יוחנן א״ר יצחק א״ר • ל כ״ד עירובין לכניה אקלע יהודה
 ברב אר״ה . א׳ ח׳ ברכות אמי א״ר מנחם א״ר : השחר תפילת
 איתביה : סע״ב ד״מ פסחים שמואל אמר נחמן ל׳ר : יהודה

ב׳ זבחים • ^רבאנידהמ״ול  י נ̂׳ לבירבאברכות אקלע • ע/
/ •הסחים  א צ ל ו׳ זבחים * ל י״ט נדרים לרבא אמר • ל ק

 ה ר : א קי״ז ב״ק דרבא לקמיה אתא אביוני לבי אקלע • •ל
 ל׳רששת : ל י״ב פסתיה דרבא קמיה שמעתתא אמר יהודה גרב

 יהודה ל׳ר : ל ך״ו עירובין : א׳ פ״ה יומא : ל ך״ז כתובות
 צ״ל ששת ל׳ר אר״ה ושם ל ל״ט ל לח מנחות • ל מ״א סוטה
 והיוחסין • ששת) ר׳ ובל׳מך״דללץ * ליאר״שבשס״ח אלה
 ורבא יהודה רב בימי שהיה צ״ע כס מלל שמואל(צ״ע תלמיד כתב
 ״ ע״ש מברניש רבא לא מברניש הונא רב • היו ל אין •אס

 בריה הונא (רב : ל י׳ כריתות ל לא זבחים מסורא הונא (רב
ק יוסך דרב משמיה פנחס דרב  כניבא בר (רבהונא : ל ט״ן ל
 רפ״ג ירושלמי דסדרא ספרא (רבהונא * ל דצ״ה קהלת מ׳

 לואי בר הונא (רב ־ כל הונא רב ל די״ב פר״ע ושם * דכלאיס
 רב ( • סתם הונא רב בכחרא אבל ע״י כי״ כ״ה ל לה הרואה ל

 הונא רב ( ־ ח״ש סוף ירושלמי אלכסנדרא בש״ר אחא בר •הוכא
 (ע״ש) ברתחליפא הונא • סע״א דל״ה הממונה עלאיל גריהדרב

 ל ל״ה המפקיד פ׳ ל ך״ו פ״כ נידה ל ל יבמות דרבא משמיה
רבי להא רבא ולל p"v לרב משמיה סל׳א ל׳א יוהסין י׳ יגל י

U 1׳ ij'P ק קס ע Î ‘י׳■׳ ̂ ״ ״ ״
ל רביכא לפני חרימר בר יזר ̂;״א (  הונא רב • .ל האומני

̂ת״ו לרבא(פ׳ אתר מדסקרתא  משה בן הכהן הונא רב • ל הזהג
) ד (קע תרא3 סיף עצור •בר  א״) (ך"כ היתומים שוס ובל ל

 מרבנן צורבא בריה הונא ורב הוה דכלתא ערבא עצור בר משה ־
 דלכרש לר״ה עצה דליתביה ליכא אביי אחר שעתיה ליה ודחיקא הוה

 אתכלה לסוף כי" נהרדא וליהדר מאבוה כתובתה ותתבע ,לאתתא
 הכהן הונא (רב * עניותא אזלא עניא בתר אביי הוא.אתר דכהן
 • אבין גש״ר * וק״ז סק״ו של'ע הכדול קייא בש״ר ירמיה נש״ר

 בש״ר ל דרע״ו פ״כ במדבר ובח״ר • אחא בש״ר וירא ובתנחומא
 הכהן הונא אבא (רבי • כן' ואמר כו' ואחר זעירא בר שמואל

אני אבא רבי בר מנחומל אי״ר ל רע״ו פ/ בחדבר מ״ר אנין בר״ •

 נשא, ובל אביו בר הכהן הונא אבא רבי לפני אותה ולמדתי שאלתי
 :■ נחמן בר שמואל בש״ר אבין בר אכהן הונא רבי כ״ דרכ״כ .ה״ז

 רבי והוי ואכלי יתבי בב״ח ואבא הכהן זעירא של אביו הונא (רב
 כו׳ קטעין ידך מה בב״ח אבא ל׳ל לפניהם ומשמש קאים ;עירא
 כהן דחוא ועוד עומד והוא יושב שאת דייך לא ול׳ל ר״ה וכעס
 רבי על כעס זעירא של אביו שר״ה שם יפ״מ פי״ בכהן לשמש ואסור
 דברכות פ״ח ירושלמי כהן שהיה זעירא את מבייש שהיה בב״ח אבא
 כדאי״ כהן היה שלא סתם ר״ה אינו זה הונא רב א״כ • רע״ב די״ב

 היה) ישראל (ופרש׳׳י בכהנא קרי ר״ה דנ״ט הניזקין פ׳ בכיטין
 (ע״ל כייפיןייליה הוי דא״י חשיבי כהני אסי ורבי אמי שרבי לפי

 אס בתו׳ פלוכתא ז״ל מיכל הכ״מ מן בהכה״ה ביפ״מ ושם ר״ה)
 משמש (שהיה זירא דרבי ומעובדא כבודו על למהול הכהן יכול

 שזלזל מפני דר׳׳ז אבוה קפיד לא דהא למחול משמעדכול לפניהם)
 קטעין ידך מה בנו על שאמר על קפיד אלא מרצונו שלא להשתמש

 כבודו מפני (שאני) דהכא למחול) יכול הכהן אין (דלעולס וא״ל
 להשתמש הניחו לכן הדור כדול שהיה מפני בכהנא קרי שהיה ר״ה של
 כהן שהיה זה זעירא לפירושא א״כ כו׳ הטעם דהתס אינו) (זה בו

 בכהני וקרי ישראל שהיה ר״הסתס הוא זה ור״ה בב״ח אבא בן היה
 זעירא אם הכרע אין p"p כהן היה בב״ח דאבא חצינו דלא צ״ע אך

 ומצאתי יגעתי אכן בב״ח אבא בן או יפ"מ בפי׳ ר״ה בן היה הכהן
 והוה משמש הוה וזעירא יתבי ור״ה אבא ז״ל ח׳ סי״ עזרא במ״י
 קטיעא חורתא ידא מה ר״ה א״ל ידא בתדא ומשחא חמרא טעין
 דזעירא הרי כהן דהוא ועוד כו״ חסתייך לא א״ל אבא עליו וכעס
 אבא רבי ואולי חנא בר בר ולג״ כהן היה לא זה ור״ה אבא בן היה
 הוא הילקט גירסת הרי • כהן שהיה אבא בר חייא בר״ הוא •זה

 כ״א (ר״ה לרבא שלח אנין בר הונא (רב הירושלמי גירסת היפך
 רב • ב״ ה׳ קדושין אשי רב לקמיה אתו אבין בר הונא רב בני א')

 ) ע״ש אשי רב אחר מלך כי אשי דרב רגלי נתן(דחקיה בר הונא
 והוי נתן דרב בריה סע״ב פ׳׳ז ויומא ־ ב׳ דמ״ב שהוציאו מי פ״3ו

 שאלתי נתן בר הונא לי אמר אשי רב אמר • אשי(ע״ש לרב כייף
 מקוזייתא למנסב ליה שרי אמימר • א״ נ״ה פח״ה דרבא לספרי
 קמי קם הוי ־ ב״ דע״ב יוחסין י״ ה׳ חנהרדעא זביד מרב ושמע

 מלכים והיו בך נתקיים לו(א״לאמימר) אבנט ותקן מלכא איזגדר
 עיי׳מרימר• ־ ודי״טא׳)ורבגביהמארגיזא אומנייךפ״בדזבחים

 נחמן רב א״ל סע״א ד״ז כתובות ב״נ הונא לי אמר נחמן רב אמר
 כן לן קורין נעיריו חן פרש״י אני שם בעל אמר שמך מה יצחק בר
 פ׳ חדא״ג עיי׳ הונא רב לו וקראו סמכוהו כי פי׳ ור״ח הונא רב

 סבר לא פכא לרב אמר * אביר(ע״ש נתן רב • ב׳ דפ״ו צולין כיצד
 מנחות ועיי״ ל מ״ה ל מ״א זבחים * א׳ ב מ מברכין כיצד מר
 אמרלרבא * ל י׳׳ז פסחיס פפא לרב אמר נתן ברב רה ; א׳ ו ט

 ביום נולד אשי שרב רבא עם שדבר אחר ע וצ • א רע ב י נדרים
 שאמר אז היה גדול ומסתמא רבא של רבו נחמן רב ועם • מיתתו

 הוא מלך ואיך שנה(ע״ש) ע̂׳ עכ״פ חי אשי ורג דין איזה נ לר
 : אשי דרב רגלי דחקיה לכן היה גדול זרןן ואולי * אשי רב אחר
 היו ל ואולי נתן ברב ובקצת כתן גר הונא רב מקומות בקצת גס

 ר״א) ד״א שהוא לשטרות הגולה(תשנ״גר״ל ראש הונא (רב : וצע
 רס״ז ומת מלך רס״ה ד״א עח״א הוא מי ידעתי (לא כריתות ספ

 ״ יוחסין(ל״מ אחאי רב של אחיו הונא רב * סבוראי מרבנן והוא
 3ר ״ ל׳ה יהודה רב ל׳ה חייא רב • הונא בר אבין רבי. (הוכא

 אתאבר״ה רב ברבהובא- אבא רבי הונא (רב • (ל״מ ב״ה שישי
 (הוניא * ע״ש בנו האחרוו רבינא הונא (רב * בר״ה קייא רבי
 הורייני (ר״ ז מהוצל אשי רבי מהוצל אחא ר״ הוצל : בנו אדא רב

 חי פ׳ ירושלמי אחיו אלכסנדר א״ל סוסרטיי בר שמואל דרבי אחוי
 (מנחותל״ה הורקגוס בן אליעזר שלרבי בנו הורקנוס רבי : שמת
 אס (דקמ׳׳ז חביות פ״ (ובשבת גדולים חכמים אביו ואבי אביו א׳)

 S באצבע לו כרובה שנימא אלא בשבת כתפו שעל בסודר שיצא
 (דק״וב״א״רהורקנוס חצותחליצה ובמשנהס״פ הדשבת פ׳ ובתוספת׳

 תפיליושל. לחלוץ הורקנוס שנכנס ד״מדפ״ה (ובס״פ עיטס) בכפר
 (ע״ל • סע״ב ד״ה פ״ב שבת וירושלמי אביו בו וגער בע״ש אביו

 ר3 הושע (רבי : בןהורקנוס (רבידוסא : הורקכוס בן יהושע
 יוסי רבי (החוטף : אושעיא עיי׳ הושעיא : יהושע ע״ל יאיר
̂ל הי הי : בנו  ״)3 (ט״ חגיגה להלל ואמר • הי הי לבר אליהו א
 בר אסי או איסי (היני : הלל רבי בנו (הילני • ה״א ה״א ע״ל
 אבין בר אידי (א״ד אמורא או תכא שם הינק *• היט בר לוי : היני
f< הינק דרב במתניתא לה תנינא הכי חסדא לרב f הינק בר דבי 
ברכות במשנה הזקן הלל ; היקף בר עיני (היקף : ל דק״א ע״פ ל׳א .־ מז 47



הא ואמוראים ־התנאים סדר אות »
 : יימ* מפדו מקומומ והל t״3 ועיי׳ פ״ה • ס' פ״ו ״ ג׳ כ״א

 עדיומ : ע״ ה״ה ב״מ : ג* פ״ד גיטין : ג׳ פיי׳א ג׳ ?!ביעימפ״י-
 ישראל כשיא :א׳) פ״א כילה : ד׳ עירוכיןפ״ט : ג׳ '3א׳ פ״א
 יfcוהקמ כמ״ש לדוד ה׳ ן3 משפטיה אמו ומצד מננימן אכיו מצד

 פ״ ות3כתו3ו ופצ״ת ג׳ דל״ו פל׳̂' ( ב״ר דוד אשת יטל3א ן3 שכמיה
̂דרין תו״3(ע״ש)ו כי מדוד דאתי ר׳ הטשאע״לרניקייא)  פ״קדהנר

 דוד זרע של מהנקנות שנא״י וכשיא • מהזכריס ל33ד מלה ראש ה'
 הכזכר חזקי׳ אה היה שהלל י״א א׳ דלו ש״ק כתה : ר״ג ר״ה (ע״ל

 עשאין סמ״ג עיי׳ הנשיאות על ל3כ3 נשאר המלך דוד זרע נשלשלת
 כסנהדרין א׳ די״ג יוחסין 3כת כלוס) חזה מצאתי לא • ורכ̂׳ קמ״ח
 הלל יצא ממנו כי ואומרים הכליה הן נחמיה הוא זרוההל כי פ׳ד״מ

 ומכני הנשיאים משפחת ראש והוא • משפטיה נראה התלמוד חן ל3א
 ומינהו ידע והלל שכת שדוחה כמועדו פסח של הלכה נתעלמה תירא3

 כדאי״ להלל גדולה ליתן הלנה מהם נתעלס ולחה • לנשיא הלל את
 קודם שנה קף נשיאותו והת־חיל א׳ (דס״ו כפסחיס דהריס אלו ר״פ

 מכני נעריה חהני היה זה הלל ז״ל רע״ב ד״ה מכוחה רית3 ההורהן(והס״
 ואהטליון שמיעה תלמידי ושמאי והלל : הימים כדהרי שנמצא מד

 ד״ז ככתוהות *י: ההית להכין תשכ״ח ג״א שנת קהלו דאהות) (פ״א
 דכזיר (והפ״ג שנים ז׳ עוד כזירה שתהא להילני הלל הורה ע״א
 חשמוכאיס חנית דהילני ע״האע״ג ד״ז התו׳ וכתהו סע״ה) די״ט
 הורדוסק״׳ג ומלכות דצ״ז היומא כדאי׳ המלך מונהז אס שהיא היתה
 מלכות לאתר שנים ג׳ עד נשיאות נהג לא והלל ית3ה הפני שנים

 נהגו שמעון גמליאל שמעון הלל א״) ט״ו כדאמרי׳(שכת הורמס
 שהורוה תלמידם אז היה כהר מ״מ שנים ק׳ הכית הפני נשיאות

 כמשך א״כ תשס״ד ג״א הוי הורדוס אחר ג״ש כי וצ״ע ״ עכ״ל
 • אמרושפרנש וחז״ל ל״ושניס הוי תשס״ד מןתשנ״חעד הלל נשיאות

 פרנס מ׳ למד שנה מ׳ מהכל עלה ח׳ הן ק״ךשניס וחי ׳ שנה) מ׳
 • מסנהדרין ה׳ הכית היו ושמאי הלל סט״ו י״ע ס״כ 3כת • ישראל את

 תלמיד ״ש3 היה מנחם וכימי (ע״ש) ומנחם הלל היה וכראשוכה
 מאד חככד היה הורדת * צהלל חכר תלמיד כ״ש היה זה אחר הלל

 :מלכותו על התנהא הקטנוהו • ה״ש (ע״ל כמלכותו רצה כי להלל
 : יוחסין י׳ פ׳ כדאי׳ שכהכל מהחיוחסין שהית הההלי הלל ונקרא
 נגד כמשנה דהריס ד׳ ואחר ככל הלשון־ מדכר והיה ; לא״י ועלה
 תורה ולמד אטפוך דאטפות ועל כו׳ כה הפוך וכן שמיה אהד שמא

 המקיים כל נאמר ועליו א״להמחוכא(ל׳׳ד) פ׳ עניים ומחייה מעוני
 (דכ״א נועל היה פ׳ וכסוטה מעושר לקיימא סופה מעוני תורה
 עסקא עכיד שכנא התורה עסק הלל היו אחי ושהכא הלל )סע״א
 הון כל איש יתן אס ואמר ה״ק יצא וליפלוג נערוכ תא א״ל לסוף
 עזריה אחי כשמעון ללמוד שהתחיל קודם לו נתן שלא לכי כו׳ כיתו

 סוד אדני גי' הויה של אחרונה מהחינתה׳ היה (הלל : (ע״ש)
 הרסוס) כן ר״א (עיי׳ כלום תגרמי לה דלית וענייה דלה ערות
 מפר שינה ענות ומרונ • ד״ל ה״מ בה' כדאי׳ מאד עניו והיה

 כיצה השלחים לזבח נקבה שהיא ואחר זכר עולה שהיתה השלום
 פ״ק כעירוכין כדאי׳ כמותו הלכה לקהוע זכה לכן )סע״א ד״ך (

 ומקדמיןדהרי ב״ש ודכרי ושוניןדהריהס ועלוכין שנוחין מפני ד״ג
 והוא * ה״ש) דהרי חקדימין למה ה״שחש״ש (ועיי׳ ריהס3לד כ״ש

 צ״ק וירושלמי הזקן רשה״ג עיי׳ חטא ירא כור אין כפ״הדאהית אמר
 רכי דיכמות פ״ק ירושלמי ועיי׳ • כנ״ה הלכה ה״ק שיצא יכרכות

 * ס״ך ת״ה מני״ט ע״ת כה״ה הלכה כ״א יצא כיהנה יוהנן הש״ר ציהי
 זה זולת : ככ״ה להורות ה״ש חזרו דתרומות פ״ה א׳ הלכה חוץ
 ת״י שורן היו כתירה הני עד ממשה : ככ״ה להורות ה״ש חזרו לא

 ע׳ •* כישראל תורה והרכה ע׳*פ סדרים ו׳ סדר והלל חשכה' תלדי
 פ׳׳קדשכת כדאי׳ אלאכג׳דהריס נחלקו ולא וה״ה) כ״ש חלקו צאדר

P וג״ה נ״ש נחהלוהת י\ו צרכן כל שתשו שלא אהריהס הכאיס כי 
ה מ״ שלא תכמה עזג לא הלל יאוכריס מי״ו כ״ת אנהלדי׳ ן מ (

 וכנעות והריס ערוך) (עיי' יתליס ®יה״
וגאוף • ושועלים מנאיס ייישלית ושדם מתות והיות ס ועצ

מ שנועות  ידע כי כרווטל שתתו נתו' אע״א ו־ל׳יו ייע הם'לה (ו
 שתשרה ראוי נ׳ת ויצא = וכןכייר״ת • הגית שיתרג נמואה

 תלמידו ונקרא : ד׳ שה״ר י׳א ותנהדריו ה מ אועה השכינה יו ע
 עזרא עלה מישראל תורה כשנשתכחה ל אר דסוכה ק ספ3ו עזרא של

 לו היו תלמידים פ׳ : ויסדה הללהההלי עלה ונשתכחה חזרה ויסדה
 א׳ופי״כ כ״ח פ״כ סוכה ריה׳׳ז והקטן עוזיאל ן3 יונתן שככולס גדול
 הג והן הי הי הן וא״ל * גייייי התורה שתרגם אוכקלס : קל״ד

 לר׳ והלכו ־ התורנית יותק רכי לכקר הלכו וכ״ה ה״ש וזקני ״ כג
שר״ל י״מ משגה אינה כ״ה כחקוס כ״ש : ע״ש כתירא כן יוחנן

ח מקילין נש אם  הנוכרי® משרות מאתם ואינם מקמירין ונ
 עעי״ע נהיפו ולגרוא המשנה לשנש צריך ל ר משנה אינה נעדיות

 ומ״יז דינמות ורנ׳ג נידה וריש מ״ג ל׳ד וננידה א מ הנשר נג כ
 ל״ו נרנות עיי׳ • P לכרש א״א נש״א וה שנוכר המקומות נרונ

 שנתחל׳ה ונרש׳י ־ א' ״׳ דינמית וכ״ק ; י״א דניצה וכ״ק • נ׳
 , ,ןן' ונד״ס • א׳ ו׳ ומגינה • ונפו׳עירוניןע״ננ׳ • א׳

 נ״ליס נ״ש דדנרי משנה אינה דר״ל מוכת דנרזנס שמת חי ונע׳
 נ״לדנ״ס והטעם דתנאי כלוגתא משאר וגרע נוגח לא גאלו לגמרי
 ; עכנאי של תנורא גני תו׳ נמ״ש נ״ק השכמות נצירוף רונא

 נסיה רצון מלא א׳ ועיי׳ (תמוי׳ כנ״ש הלנה מקומות ׳ו נ ׳ש נ נ וע
 (הללור״אהגדול^ו : קנורתונככרמיריועייירשנ״י : אכרו

 דיעקג או׳ חא או דאנא או׳ היאוד אוו הס ל ז י התר וגן הקמש
 ן■״(! עיר המסד מצד הלל שמאי עיי׳ י ת נ כהר ה מעין ל מא

 דאנרהם דרגין וממד מאד דין וא' דרמ״י חס״רא א' ושמתי הלל כנמא
 שהלכה עמו וה׳ דרשו לכן דוד הלל ד' אות ג"נ עיי׳ ■ הנל של ילהק

 נכל (נמלק • הן״ל כמ״ש יונתן ונ״ש • גהלל מנגה כן כמותו
 כן דעתו תלש כמותו הלנה לו וכשאמרו נמותו נני שתול אמר דנר
 אני ופניתי וו״ש שלחה גלגול הלל נתנ ו' ונאות ; ש כנ הלנה אין

 רהחיס שהוא מיסוד היה ושרשו להלל 1רמ והללות תגמה לרתות
 אשר חהוא נון נן יהושע גלגול מיה ושמאי • היהנועא לא צפינו

 רעפי היה שמאי לכן • ודין גנורה שהוא מלכות עשהו־ושרשו נגר
 מרצרן הלל עורא עלי אהרן נתנ כ׳ ונאות • כמותו הלנה ומין

ויהודה (הילל • הילל א״ת ישראל כל לעיני משה עשה אשר א
ה ת נשמתותרת ג נניר ״ נניר׳גשלכגאו(נתוסכת׳ והלל ניהולה מ
 סכר ואין נאמיד למטה הנוכריה ה» כ ות לגנול שנכנסו ת ה שנת

 ?כנל טרכון לקזכאי(ונשש״תס׳׳אלר׳ טיכיו.) ץ ולח לנןזנתי
/ וצ״ע 1ושמ יין צינורות ר הע נני לכניהס והמשיכו לננג  » זד ר
 היה'נמ׳ או מ״יל זכאי נן יותנן י׳ ח״ שראה דינצה ר׳ג תא הוא

 י ר״ן־ צ״ל וא״ג נילדיתי נקרא היה זנתי נן ני זנאי נן יוחנן ר
 א״ל טרהוו לר׳ שנכנסו נשא״ת תקנו לזה וחור וצ״ע הזקן ר״ג היה
 n למל זכאי לנן הניאי מי ועוד נאמוו וע״ל דננה ר״נ נני מס

 4שנ מקום פ' גמליאל ר׳ נני ויהודה הנג • היה נא״י רינ׳׳ז
 ויצאו כא׳ אתים נ׳ לרחיז נותליו י ל להם ואמרו נננול לרתון נכנסו

 {‘f,ודנ״א • 'ת1מ פ״נ תוספתא ננירי נשנת והנ של נקורקיאין
 ג היה הקדוש רנינו נן גמליאל ר׳ א׳ דקס״ד יוחסין נא' ראיתי (
 מק׳׳ד ע״ח ונ״ג נשיאה יהודה ר׳ נקרא והוא הצסיהודה נניס נ
 אל דאנות נכ״נ אמר זה והלל סח״נ יהודה יך נכי ש ע ט פי נ ת

המורד פ׳ רנ נזמן הלל ר׳ : הזקן רשנ״ג עיי׳ הצנור חן תפרוש
 נזמו וצ״ל ״'א ייתסי(

 ע׳׳דתדיי׳״ העינור תקן נשיאה יהודה ר׳ נמשל הנשיא הלל ־ רני
1(ע״פ רנאדא

 וטת זה הלל ר׳ ועמד יהרג ך הסמ כל הרנזעה כשגזרה.מלכות
 ויסדו ההלא כדור שהיו והזקנים החמת וראשי ישראל וחכמי דנו
 והתתותו הנכון החשכון והתקינו בידם שהיתה וקגלה כמסורה לנו

 היון וזה המקודשים ה׳ ומועדי ר״ח לקכוע מהם לנו המסור הזה
 I}״ החשכה חכתי דכרי משהתחילו התנחוד חכמי יחי מסוף בקרוב

^3 המשנה סכר שנתתם ועד שני כית כבנין קרוכ3 היה שזה  י
וריר• * ענ^ל) שנה ושלשים מאות המש היה ז״ל הקדוש רכיכו

האזהרות,;״ נפי׳ דוראן שמעון ר׳ ונ״נ (ל״מ) ואניי נזמןרנה
^ ל'צ'יה ̂ איו' י עלשטיית(שהיא גשנתיזר תי; לתורנן) י׳ א  ו

Cי^דוש רנינו עיי׳ הזקו ״הלל י׳ ייי (והיה ־ ד נ עוד הי לא
®®Pיא ״יאיא״ ״”• "*iP חשי׳א ד״ת י״א ״.״"א 

 מנ״ל זהו אס ידעתי לא ־ נ׳ דך׳יו א״צ פ׳ חרנא נעא הלל (
 % הלל ר׳) • הוה אמורא פרש״י א׳ דל׳׳ז השולח פ׳ גיטין הלל תני (

) דצ״ק לישראל(הלק שאמראיןמשית (שם • יום^ רנ נזמן נ׳
̂׳׳די ...רז- 111^___________________״fl י

 שמעון ר׳ כנו פזי גן הלל ר׳ • (ל״מ זעירא דר׳ אנוה הלל ר׳
 ־ הכותב פ' ירושלמי יוסי ר״ קומי בעא * מיניה כעא (ע״ש)

̂ק דך׳ כריה הלל ר׳ ע״ז דרכא כריה רכה תימא ואי ןן
 שצ״ל (כחדוחא יוסי ר' * א״ נ״ע גיטין א׳ ל״ן סנהדרין ׳3 נ״כ
 ר' 3כת אשכחן ווא כר חייא גש״ר יונה ור' אסי) ר׳ והוא יסא ל

 היה וולס כר הלל לר' * וולס 3וספ" ״ כלאים ריש אלס כר הלל
 ושרפו(*•שם כלאים כו ומצא לר׳ ויהביה דינר וא3ר כשלשים כגד לו

ע) נעאקומי וולס בל־ * הליס ק הלל ר׳ נ׳׳זסע״ג דהלה ופ״ק ל׳



צב «יו הא ואמנדאים התנאים &דר אות
 יושי ל הלל (ר״ • אלס כרי ליל ר' משיליו וס״ה האומר ס״פ ר'
̂ס קורא היה פ׳ רכופ3 ירושלמי חתניה הלל לר׳ הורה אכין ר3  ד

ס״פ פשחיס ירושלמי לו הורו מכא ור׳ לכפרי הלל ר״ ״ שע״א
ל״א מני ר׳ ההוא ענין הדן נגמר כפ' אכל למ״ק ופ״ק האשה
• (ע״ש זוגא גמליאל לר׳ אחוה (הלל • כ״ק וריש (ע״ש לכפרי

ל ל כ״ת השקר תפילת פ׳ נחמני כר שמואל לר׳ כריה הלל (ר״  ו
 ל״ע חזית וח׳ הט״ו שמואל מ׳ נחמן כר הילל א״ ל״פ יין המוציא

ר' : ג׳ ס״א ל׳א קלושין רפ״ו שכיעית וירושלמי מ׳ וקהלת * ׳3
 לקע״ת פי״נ שמיני וי״ר הילני כר הלל (ר׳ נחמן ור׳ אחיו לוי
ל • ל 3ר חכר הלל 3ר • א׳ לס״ל איכה מ' כרכיה כר הלל (

כריה מר שניות לי חזי לדד סע״כ כ״א א׳ י״ע (יכמות אשי
 שרצים ח׳ פ׳ כהנא רכ כיה הוינן כי אשי לרכ אמר ל ך׳׳ו • דרננא

 הלל (רכ • א״ נ״ג חולין א׳ לצ״ח פיחת המוכר וכל * א׳ ק״ע
• רנאכ״ה * כ״ה רכיימר * כ״ה רכחנינא * וצ׳׳ע הונאכרהלל

 כן מר • המלודי כר אכלימי רכ ־ המלורי ן3 עיי״ המלורי כר
 כרשילאאמר אלזיראאמררכה : (רכהמכונאשכא • המלורי

• ע״א ל״מ כתוכות רכ אמר אהכה כר אלא אל * סכא המנונא רכ
 שכא אל׳ה שילא כר אנא אל ;ירא אל • ל לך״ו הגט כל וכל
אר״ כ״ לפ״א הזורק ם״פ וכגיטין רכה צ״ל 3ר אמר כ״א אלא אר״

כו״ כ״א אלא אל שגא המנונא אל שאילתה כר רכה אמר זירא
 לרכ ושאלתינהו לי קשיא לדילו אף א״ל ל̂׳ ן5לר זירא ר׳ א״ל

 שלמיא כר חנניא רכ • כו׳ כ״א אדא לרכ המנונא ור׳ החנונא
 אמרליזו קכא המנונא רכ עלייהו וקאי גסעולא י3ית לדג ותלמיד

 רכ אמר • ק״ה־א״ ע״פ רכ אמר הכי עמרם ל א״ל ען״ 3ר לאמר
* ל למ״כ שוכה הונא 3ר אמר אשיאן כר יצחק אר״ שכא יזמנונא

שס) שכא התנונא אל חתאי כר שמואל רכ אמר  רכ אמר • (
 גיטין כל׳ש הלכה המנונא 3ר אמר הונא רכ אמר אשיאן כר יצחק

 ככלאה הני רשג״י אומר ויחי ל כזוהר • 3שע״ לל״ט השולח ל
 המנונא 3ור * שכא המנונא לר״ שכחיה ילעין הוי ללא עפשאה

 מותו אקר לראותו רשלי וככה ע״ש) רשל׳י קולס מת שכא ‘
 למהתמן שיכנין לכפר מטו יהולה ול יציזק ל ר״פלכריס וכזוהר

 כ עש נוראות שולות אמר שלן קטן ותינוק שנא המנונא 3ר
 כי י 3רש כשמת ללוותו יצאו יאיר ן3 פנחש ול שנא המנונא ור״
 לאגלתא כשפרא האזינו פ ונאילרא • ע״ש רשלי קולס מתו הם
 שנא המנונא רג של כנו עך״ז וכזוהרכראשית • קנא המנונא 3לר

 אתא לא אליהו ערע״ג נשא וכל אכא ול לל׳א התורה שוחת אמר
 אצל תפוש שהיה שכא המנונא ר״ את שהציל לפי לרשנ״י לאילרא
 שס דהוה שכנין לכפר הלכו יהולא ול יצחק ל לכריס וכר״פ •המלך

 עתקי״כ ואתחנן ופ״ נוראים שומת א״ל וינוקאשלו המנונאשנא 3ר
 החנונא 3ר כ׳ ט וראה צא • שנא לר״ה כספרא אשכקנא אל׳א
 כ כי לכתוכ י ש וכעל היוחסין נזה הרגישו שלא ותמי״ היו שנא
 כ לש המלך וכעמק כ״ה כהר ה׳ מעין חש״ל משה גלגול היה : הק
 לוחות אור לניצוץ ונתעלה משה ניצוץ שהי״ יהוילע נשמות שהיה א׳

התו׳ (כתכו המנונא 3ר ,* כראשית כזוהר אותו ושינת כו׳ ראשונות
• רכחסלא תלמיד וא׳ רג תלמיד א׳ היו שכיס ני א״ לש״ג הדר ש״

 כר אדא 3ר קמיה יתיכ ־ לזה הכרח למעה שאכתונ כמה ועיי״
ר״ יתיכקמיה • רכ אמר המנונא אל אדא כר אחא אל • אחמה.

 3ר • נ׳ ש״כ פ״נ קדושין ירושלמי אשי ר׳ כשם : עזא כר אחא
 (עיי״ ע״ש הדר כס״ שס רכו הונא רכ • פפא 3ר למטה עיי.״ ביד

 הקדמון המכוכא ר״ זה (נראה המנונא אר׳ הוכא אר״ ’ .לקמן)
 3ר תלמיד היה השני המנונא ורב קנינא מר׳ גס ולמד 3ר תלמיד
 ורכ 3ר תלמיד היה לר״ה אחל וא״ל חסלא 3לר חבר ותלמיד הונא

 לר״ה חבר תלמיד המנונא רכ היה א״כשמא רכ תלמיד ג״כ התנונא
 (ע״ל אשה לו היה לא ל׳ה לפני כשהיה המנונא רב כי אינו זה אך •:

 לא שלו חכר שתלמיד אפשר ואיך )מיניה אפיה מהדר ר״׳ה שהיה ־
 תלמידי חבירו והקלמון תלמידו השני היה ׳3 אע״כ אשה לו היה
 איבעיא חלתא הא זירא אר׳ * לנניי סחורה נר הונא רכ * '*רב

 זירא לר׳ ואמר (ע״ש) לירכהמטכא ׳י) ננ וכ״ה (צ״לאכלעא
 כש״ר זעירא ר׳ י• ב׳ ק״ה זכקיס לי דאמרת על אכרעך תיתיב לא

 אל • כשמו זריקא ל שפ״ק הוריות נ׳ כ״ט פ״ד כלאים המניכא
 3ספ״ מנקות תלמולאי ככולא וחביב חנינא ר׳ למדני זה לבר המטנא
 כסעולא יתכי המנונא ורב חסלא רב • ולמדני העעימט פרש״י

 ל/ז א״ל כו׳ א״ל למר ש״ל לא קסלא רב א״ל וברך המנונא רב
 קמיה * כ׳ למ״א הכרכין ונשמיעךכיצל לןכגרידפרזלא יהיב מאן

 מחכים שאתה המדרש לכית תא עול את המנונא ר״י ל יא יהודה רכ7
• גשמו יונה ר׳ ל נהליה נתן נר יהודה מ * !נלשנועות

 ״ ׳3 ל״נ שנפפתת נערה פ״ * המנונא 3דר קמיה יוסף ת 3יתי
 ונפ״קלקלושץ • הממנא מרב קטן יושףהית לרב משמע כתכוהתו׳

ל חהלא 3ר תלמיד המנונא לר׳ משמע כ״ה  מ של• חכירו יוסף י
 א״ל קסלא ת להא וצ״ע ( * הזי המנונא 3ר ב' אצ״ל ״ חסלא

 הא יוסף 3ר אמר * קסלא לרב היה חבר תלמיד כי (ע״ש מר
 לת ואמר המנונא 3ר טהלה ופשטיה חסדא לרב ליה אכעי מלתא
ק או * חסלא  י כשמו אחא כר יעקב ר״ : א׳ צ״ז הזורק א״ל ל
 את לאותכן השתא לרכא נחמן אר״ א׳ ק״ג זכתיס נחמן לרב אמד

 ל * '3 ל״א פח״ה עוכלא עכלינן לא כשורא המכונא רב ואותכן
 7ל״ חולין מעולא איתיב • כשמו סלא ל * כשמו סכא כר ניחא

 גכרא מה עולא א״ל כשמעתא מקשה והוי לעילא קמיה יתיב • כ׳
 מיוהשץ) (שאין * מתא להרפניא לאו אי הוא) גלול (כמה
 מפום א״כ א״ל נהרא לפוס א״ל יהכית להיכן גלגולת ף6p א״ל איכשף
 • כ״ ל״י שכת לעולא משמיה * א״ לי״ז ליבמות שפ״ק את נהרא
 חזי רכא * ע״ש קמיה כיבי (ור״ כיכי לר״ אחורי פפא 3ר יתיב
 ל״י שכת עה״כ חיי מכיחין א״ל * כצלותא דמאריך המנונא לרב
 המנונא 3ר על מרכא פריך היכא טוכא קשה להוריות פ״ג כ״ש ♦ א׳

 גמור תלמיד ורכא (ע״ש חשלא לרב ת״ק לר״ה מרכא גלול לר״ה
 רכהמנוכא רכהוא ביה כ״אמרי כנ״קלשנהלריןלי״ז * למחשלא

 הונא 3ר היינו 3ר כיה אמרי כ' לפ״ג הערל כפ״ להא תו' וה״ק
ת לכ״ה לקדושין פ״ק חשלא 3ר תלמיד המנונא ורב (ע״ש)  ו
 אמר לנ״דא׳ מערכין כיצד וכפ״ לפ״ל חלון פ״ 3ר לפני למל המטנא

 המנונא 3ר לק״ו וכהגוזל לך היטב לך יש אס כני המכונא לרב 3ר
 כיה אמרי הונא רה אמר איך שע״א לע״ה מרובה ובתו׳ 3ר תלמיד

 תלמיד חשלא ר׳ (ר״ל תלמידו תלמיד שהיה המנונא רב על רב
 א״ חש״ג הדר כפ׳ כלמשמע חסלא) 3ר תלירד המנונא ור' ר״ה
 המנוכא שרב כמ״ש ותמוהס * ע״ש הונא 3ר הוא 3ר לכי סכי וא״כ
 המנונא 3ר שזה שס התו׳ כתבו הא הדר כפ״ תלמידו תלמיד היה

 כרב פגע רכה • ו׳ ב״מ המנונא א״לרב לשורא אתא רכה * השני
 אלא 3ר כר רכה * א' ש״א סנהדרין מתניתאי ליה רמא המנונא

 אמד * א׳ דקי״ע כ״כ ה׳ ה׳ ולקדוש מ״ל גלותא ריש א״ל * כשמו
 י5ס • א׳ לס״ז הדר פ״ כז״ אמר זהמנונא כך אומר אני ששת 3ר

צנעינהו זיל המטנא לרב א״ל : חסלא לרב לפרקיה אתו לא לנזוניא

 קרנונא היפוך הוא המדרש בכית נאמן יחל לשון המנונא כי
 דר' נפשיה נח וכד מרקיע לכרלא כיפי נחיתי המנונא רב כשמת

 גמלי המו לגשרא מטו כי להתס אשקיכהו הונא כרב ורבה המנונא
 מר אהדדי יקרא לי3ע מ3ר ליה אמרי האי מאי טייעי ההוא אמר
 (ר״ל גברא ר3 גכרא לילי דינא3 אי אמר כו׳ ברישא מר ניעול אמר
 • הונא כרב דרכה גמליה חליף ברישא ניעול הונא) כרב רכה
 (מ״מ המנונא) לרב לכזי (משוס טייע לההוא לשיני ככיה נתור

 וחי המנונא ורב הונא כרב רנה עלמא ככפר נקברו י גא ’ •י ^
 ואולי ערך כן ר״א עיי׳ ככלייס מערת ונקראת חננאל ורב הונא
 גלול לאלם הונא לרב חשלא 3ר משתכח אשר השני המנונא 3ר הוא
 מרב אפיה אהדר הונא לרב שם ואי׳ כ׳) (כ״ע לקדושין כפ״ק הוא

 המנונא רכ כה לר שהיה קבורת מערת * אשה לו היה ללא המנונא
 לכגדד סמוכה עיר כערוך וכתב כ׳ די״ט שכת רש״י לארגוז בחרתא
 3ר כ׳ כי נראה א״כ ״ (שם הוה לרב ואתריה פרסא) כרחוק

 הרואה פ' כרש״י הוא כן כי כבכל וא׳ כא״י נקכר א׳ הוי המנונא
 שכככל החשוכה עיר ה'א כגדל עירו שס בגלתאה ל״ה סע״נ לנ״ל

ע ככל משחרב  ר׳ •• בנימיו משעות ועיי׳ נגלתאה) חנא רב ל (
 כריה למר כ׳כהלולי לפ״ז (יומא זוטא המטנא רב ״ כשמו טאכי

 5(ר • חכיח זירא ר׳ א׳ ול״א א׳ י״ז כרכות זוטי (ע״ש) לרבינא
 איימי לי ואמר לדכא קאימנאיקמיה הוי יוסף 3דר כריה המטנא
̂י אכל ברי״ף וכ״ה א׳ לכ״ל שמתו מי פ׳ פ״ג כרכות תפילין  באשר׳

 (רכהמנונא • ל״ת וכשס״ת ע״ש יוסף דרג כריה נחמיה ר׳ הגי׳
 • מפשרוניא רנה עיי׳ • כ׳ מ״ה השולח פ״ גיטין מפשרוניא לדכא כריה
 • פירות המוכר פ׳ ירושלמי חנינא לל שאל ספרא המנונא (רב

 כולד אהכה כר אלא רב שמת יום ל׳ למ״ג השמש וזרח פ׳ קהלת מ׳3
 • כריה אכין ר׳ נולד המנונא 3ר שמת יום * כריה המנונא 3ר

 תיבת תזכיר ואינו אכין רבי נולד 6המשן רב שמת יום כב״ר אכל
* אכא ר' (המנונא • גריה נ ״ ל׳ג(ע״ש אליועינה בנו (הקף כ

ייו אות
רני



r« ואמוראים התנאים סדר אות n
ר׳  וולס רני • אנא ר׳ נננלי והוא פעמים הרנה נירומלמי ווא (

עין ע (נגי  א' דל״ו אד״מ ונס״ מלס נרש״י וולס נר הלל ר׳ א׳ ל
 שם שהוא ולוס ולא וולס להגי׳ רש״י כוונת וולס דר' נריה גרש״י
רי ש) נ׳ לגיעין ל״ק גנ ע״  סוף ר״ל נ;מן וסעיני ר' * (

 מוסף ס׳ עיי׳ • ר״ל תלמיד אמרר״לפרש״י וסטיני (דקי״) מציאה
 והעליון התקרה נותן התהתון קי״ז והעלייה הגית נס׳ קר ע' הערוך

 תקרה נקראים הנית נהם שמקרה הקרשים או הקנים פי' המעזינה
 נערך אתר פי׳ מעזינה נקראת במעגלת ומעגל נהס שנותן והטיט
 הערוך לגי׳ קשת הראשון פי' הערוך מוסף וכתב נערוך ע״ש חעזב
 אמר ר״ל וטינא וסנאין קנים אמר רילק מעזיגה מאי מעזג נערך
 אנל הכא מ״ש שייך דמר לדעתו ולא דמר לדעתא לא א״כ לותאי

 והפירש נו׳ וסנאין קנים אחר ריב״ק תקרא מאי שהיא ניחא דדן לגי׳
 כי*איןדרךהגמ' אמיתית גירסא והיא הערוך לגי׳ שפיר אתיא אתר

 שהוא תקרה ימעותומלת שאין המלות אלא ידועות המלות לאסנרא
 • מעזיבת מחי שואל לכן מורגלת אינה מעזיב׳ מלת אבל קורה מלשון

 וטיכא והנאין קנים הערוך גרס שיפה נאמר להכי דאתינא והשתא
 השם זה חצינו לה כי תכס שס ופרש״י אר״ל וסטינא דידן כגי׳ ולא

 ננית אס ואף ת״ח יכנה שטן לשון והוא סטיני שם יתכן ולא נש׳׳ס
 שפיר אתיא וסנאין קנים אמר ריב״ת תקרה מאי במקומה גי'vר

 אחר טיט ויש התקרה מן והוא והסנאין הקנים שמחבר יש כי וטינא
 אדם פ׳ אהלות ובמשנת ♦ מעזיבה נקרא והוא התקרה על שטותין

 ׳ עכ״ל ע״ש הקורות שעל היא שהמעזיבה בהדיא מונח וכלים
 כאלו שקר וילד עמל והרה גורע מוסף הערוך מוסף בעל (הכה
 ותורתו ורש״י שסזהבש״ס ולאימצינו חכם לשם וסטיני מכנה רש׳׳י
 ' ל ר בשם יוסטא ר׳ ההוא בענין ב״ק סוף בירושלמי אי׳ דהכי אמת
̂:׳■ • המעזיבה נותן ועליון ולווחים תקרה נותן התחתון אמר  : ובירוש̂ל

 ::‘קמי? עובדא ה״ל יוסטיני ר׳ ד׳ דל״ב הכותב ובפ׳ ע״ב די״ז נפי״נ
 הוא יוסטיני הרי לככסיך חות זיל א״ל ר״ל קומי קס וחייבוניה רבנן

 התלמוד שדרך או ׳ אר״ל יוסטיני ר׳ בבבלי גס וצ״ל ר״ל מלמיד
 וסטיני כאן הביא יוחסין ס׳ גס • אות להוסיף או לחסר ירושלמי
 הוא א״ כי הרגיש ולא על׳ל רשב״ל תלמיד יוסטיכי הביא ובאותי׳
 אות ע״ל בירושלמי הרבה יוסטיט או יוסטא ושם * ר״ל •תלמיד

סי * מד מכחסבר׳יו אר׳ הו סיו ר׳יו סבן מו רדי ש) וו ע״  שפניו (
 ריש ובירו׳ אוורדמוס אמור ל ובסהרא כ״כ נפ׳ יפה לוורד דומץ

; ט״ס אבדימוס ד׳ צ״ה וישב וב״ר ל נ׳ ינמות

דין אות
 אנא ר׳ (ר״ל יהודה ורנ הונא רב תלמיד אבא דר׳ אמה זנדא מ

 נר (אושעי^ * א׳ סי׳ משלי מ׳ לוי אר׳ * ור״י ר״ה תלמיד תוא
̂׳ז בתנא ר׳ ״ תבדא ̂׳ז גחמן רב • ב״ז יהודה ר׳ * ב  נ׳׳ז רבא * ב
 ספ״ב ב׳ ד״ג (ע״ש רב בזמן בעירכין זבדי רב ׳ ב״ז אבא ר' ע׳׳ל
 רנ בזמן וצ״ל ט״ס ביוחסין ואולי ׳ הינא רב אמר זבד רב ׳אמר
 כריתות ב׳ כ״ת זבחים לוי בן זבד תכי יוחנן אר׳ לוי בן (זבדי ״ ■הונא

 מ יוסי ור׳ ״ רפ״ז דמאי ירושלמי • הושעיה ר׳ שלחו * א' ה׳
 כל פ׳ קהלת רבה ועיי׳ לוי וע״ל ע״ש אתיו שלמון ר׳ ״ פטרו.ס

 אחר דריב״ל אפוי למתמי מתחמד הוה סע״ג דק״ז ידיך תמצא אשר
^ זקופות פניהם בנ״א והראהו מותו אחר לו ונראה מותו מו ל ס  ש
ק  ירושל יונה בש״ר זבד נר יעקב דר׳ כריה זבדה ר׳ ( כו' גו

ר׳ * סע״נ ד״ו ופ״ג סע״א ג׳ פ״א נרפית  g דרבי חתכי זנדיה (
׳L ^ שמואל תלמיד דן נן זנולן ״ (ע״ל;כריה

 שאכלו פ״ג דאניי (משחיה זביד רב ״ למיהס שהיה תלמיד כרש״י
 3דר כלתי ״ בשמו אמימר ; נ' ל״ב סוטה ואחר^אביי ‘ב דמ״ו

א ומר אמימר יתיב זביד־איממה ^  גמדא רב א״ל כו׳ אשי ורב זו
 * סע״ג 4דס״ אעפ״י פ׳ ליה מקניפתו רבה גברא זביד דרב משוס

(את) זירא לר׳ רבק משתבתין ״ א׳ י׳׳ד ע״ז זביד אר׳ זירא אר׳

׳ .......... ׳ V—־ ■׳ כיצד־מברכיו
א דבי הנך ואשקוהו ליה תצייתו לא זביד ר׳ א״ל  מעלי הוי ר״ג(דל
 נפשיה ונח דקלה כגוטא זביד לרב )השקוהו עליהם שהתמיד ולפי

״; ע ̂ת (  הכי מתני איקא ברב ורצחיככא הכי חתני דבזביד • נ׳ לי
) מ״ה סוטה פפי ולר׳ כהפא רב וא״ל י״ט תעילה כהנא ת א״ל  א׳
^י׳ אספדה כהנא ורב יוחסין נתב  זביד רב ע״ל (ל״ת יזהתץ סו

^ וסבר היוחסין וטעה יזנהרדעא ס * סתם זביד רב ש  טעה ג
ש) זניד בר מנשה (רב * במ״ק כ״א יוקסין י׳ נע׳ שאעו  ״ ע״
ד רב כליגי י ב ; ^ ) מ ^ז ע מן משחיה אמד • ( ה רג; ב״מ ד

 אריס.15 בעל ׳3 ר״ט המגרש פ׳ לרבזביד פפא רב איתביה • א׳ די׳״ז
 ̂ דפ״ד החובל דפ' לו שיצא נ׳׳ל רב בתלמידי אותו קתשיג יוסף
ץ וכן דרבא משמיה וצ״ל הוא וט״ס דרב משחיה זביד רב אמר  עג
 המצניע פ'3ו : ב׳ צ״ט וב״ב * דרבא משמיה א׳ בדפ״׳ה ההוא
 כ״ד סע״א ה׳ ב״ק * א׳ מ״ד סוכה * סע״א ד״ו וגר״ה א׳ צ״ג

ע דרבא משמיה המקומות בכל ׳3 קי״ח '3 צ״  בימי היה ר״ז כי (ו
 משחיה אמר זביד רב כי תימא זה ואין בשמו אמר זירא ורבי אשי רב

 בר שמעון דר׳ אבוה זביד רב ־ מר רבא את קרא זירא ור' דרבא
 דרבי. אחוה שהוא הנזכר זביד רב ע״ל היוחסין עכ״ל בברכות זביד

 השוכר פ' אושעיא בר זביד רב * סע״א ל״ח ברכות זביד בר שמעון
 דל״ג ובע/׳ז דצ״ו ביבמות שכ״פ (אתת היוחסין כ״כ אחימר בזמן

 בדרבי זכיד רב תני נ' בע״זד״ו ני בגמרא הוא ט״ס כי ונראה רע״ב
 רני פ' ושם סדרא דאיהו אושעיא דרבי בחתניתן פרש״י אושעיא
 דביר״אושעי׳ במתני׳ ג״כ כרש״י אושעי׳ בדביר׳ א׳ דלו ישמעאל

 • אושעיא ר׳ בדני ׳3 דצ״ב ננ״מ הפועלים השוכר פ׳ הענין וזה
כ3ו  בר ואשר״י וברי״ף אושעיא ר׳ דבי יד3ז 3ר תני א׳ דצ״ה פ״ו ל

 תני וכן א׳ דח״ז דשכועות ופ״ז אושעי׳ ר' י3ד3 צ״ל ג״כ אושעי׳
שעי') ר׳ י3ד3 וצ״ל ט״ס ג״כ (נ״ל אושעיא ר3 יד3ז 3ר  א״ד או

 זביד רב היה שלא רואות עיניך הרי • אושעי׳ אר׳ יד3ז רב תני
 בדבי מפורש ושם השוכר פ' שמביא ופשיטא : אושעיא ר׳ של בנו
ד כ״א תמצח לא זה אחיחר בזמן שהיה ומ״ש * אושעיא ר׳ ד ב;  ר

 המקומות בכל תמצא שלא ופשיטא • כנ״ל אמימר זחן3 היה סתס
 משוס שיאמר תמצא לא ואיך אושעי׳ ר3 הוא זביד שרב שהבין צ הנ

 • אלא * אחימד בשס אמר שלא ופשיעא תנא איזה משס או אמורא
ס אמוראים כמה בשם שאמר סתמא הלל זביד רב הוא שזה פשוט  ג
 היה מנהרדעא זביד רב גס • וק״ל אושעי׳ דר׳ חתני' בשס אחר
 פדש׳^ מנהרדעא זביד רב * סממא זניד רב ואינו אמיחר בזמן

 שמעתת׳ אמר אמימר • סתמא זביד רב שאינו ׳3 דע״ב בקדושין
 נ״ק • ב' מ״ת ב׳ י״ח יבמות קמיה שמעתת׳ אמר כהנא רב * ^ 3דע״ קדושין ממנו שמע כתן בר הונא רב : '3 פא״נ.דע״ג המיה
 ספדיה כהכא ורב ־ ׳3 ס״ט סנהדרין א׳ ו׳ עירכין ב׳ ודע״א א'
 1ר״ הי׳ זביד רב קל״ב ד״א ח״א (ע״ל * '3 ך״ז מ״ק נהרא •%פוס

 מ הוא (אולי אני' בזמן זבידא רב • שכיס ח' קלב בפומבדי׳
ר' * אביי בשם שאמר הלל סתס ;ביד  חמל בר אבא בש״ר זגידא (

 מ״ש על פאכתו (אולי לרב]אשי זבידא רב * גתרא הגוזל ירושלמי
 הגיד מי אך היא פטס פרש״י זבידא לי אמר אשי רב אמר ̂ז דט ז בע
א * חכס שהיה לו טן  (זביכא * בט יוסף או יוסי ר׳ זבדא או (ן
ת יהודה ר׳ ג ו ז ' • ו נ  שס שהוא הדיינא יעקב (ע׳*ל הדיב דמן ב

ק ורב הדייב ע׳ הערוך וכ״כ מקוס ^נ ש) נפשיה קו ע״  תנא (
ע׳3|1ועי^י הדייג דחן זוגא להו ך  תבור דע״ב יויזסין י׳ בל w נ

ב ותרגום • קדייב זו «ךיי שכ עריי * ע״ש א  בסוס זווא ל ונ
ט הדייג דמן להואזווא תנא בצדו־ד״י) (כתב גחראדמשקין אי ) 

 הדייג דמן זווא ע״ב דכ״א ובנידה * א' דנ״ת דמ״ק בפ״ג כ״א שם
 שלפמט והגי׳ הערוך עכ״ל חכם שם פי׳ בידיה מתני• ואייתי אתא

 בסנהדרין וכן * ת״ח ׳3 במ״ק ובע״י בנידה פרש״י זוגא ונידה •נמ*ק
ג ״ די ל ^י מרקת בא זוג לרבא ליה שלחו א׳ ל ר ת זוג פ ״ ג  בא ב'

^ ®  ־נש״ס מקומות הרביז מביא זווא ע׳ בערוך ועיי׳ * מגא8^
̂וא ̂■}וויח ̂׳ס שחבי^^ערזך המקומית וכל קניס ̂-  זוגא כתג שלנו ב^

 שם הוא זיייא או כפי׳״הע^ך.חייא זנראא ־ זווא שמביא במקום
 הל׳׳ל הערוך לגי' זווא או זוי-א למי חדאתדתנא וןשניס1ל לא חכם
א בשמוך ועיי׳ * רבים צפון להוא תנו  אתא לכ״א חנס שס כי;וג

מי * אתו וצא ואייתי של לרו  לפט בא זוג א' דכ^ חגלחין פ׳ ^;
ס ובנטילת בשפס רבי ריי ס להם והיתר מ  זוגות נ׳ חנינה בש״ר ל
א׳ וא׳ מעחתן א' .היו ^־  נראה כו״ צפרניס בנטילה וא׳ שפס יי

 לר׳יצחק שאלון א״לפוק לר׳כו׳ (ל.זו-גאשאל ״ שנים) .דפירושו
א ׳ ל דנ״ה דמ״ש רפ״ה רובא  זבדא בר אנא דר׳ קריביה (זוג
̂׳פ מעשרות י אבהו .בש״ר  זוהמאי • וע״ש סע״א 3דנ״ אחרון ת

ה ברכוה זילאי ור׳ ״ זיוואי ור׳ ל  נע״ זוטי רג * סע״ג מ״ג ס
וא^ סמוכות הוא ורג חכס שם זוטי כי הבין אשי רג בזמן הקומץ

 מבעל שנשמע בסמוך אכתוב כאשר רבזוטי נקרא שסחכס נמצא ני
 זוטי רבה הוא אשי רב בזמן הקומץ פ׳3 אבל הביאו שלא .היוחסין

ס פעמים הרבה שנזכר ע״ש ל אין פפי רב דבי זוטי • נ
ש׳ רע״א דע״ז שבת לצורך אלא• נדרים חפירין מי ו

עי' ,שהחשיך אנ א׳ ב דקנ״ז ר א צי שיו ^ אןן|| הו  מוציא אמר כהנא ל
̂ינו אמר אשי רב י מוציא < ע ו ז ^ | ^  האומר, כדברי פכי רב דבי מ

%כ״ה3ובי ״ מוציא -אינו כנם / ג ע  מ לגי זוטי רב להו תנא ס
נפי •

ס



r« צג דין ואמוראים התנאים סדר אות
 פפי רג דני זועי דג ן״ל 5ר נשמות ריש ^ות והיוחסין • כו' גפי
 שתר לו אין א׳ דק״ג הקומז פ׳ זועי אנא ר׳ גרס ורש״י שנת סוף

 נרי' זוערא רנ • זועי רנ ר׳ ונאות זוטי אנא א' נאות הני^ו כי
 לנריה התירו חכחיס א׳ ע״ז ונדרים דקנ״ז.א׳ (שנת זירא דר׳
 נשרשל׳י זוטרא רג * נשנת נדרו להתיר זעירח דרנ נרי' זוטרא דרג

 ואר״ז * (אמררנ רנדטראנרטוניה * מנרכיןמ״ג כיצד כרכות
 פרש׳׳יג׳דנריס • א׳ כ״גדע״ה פ' • ואר״זאמררנ • אמררנ

 שמע־ ג׳״אלו הי׳ קטנים ונאלפשי • וגרסינהו הדדי כי מרנ שמע
 לכן אמ ג״ד רק מ מן שמע שלא לשונו משמעות וגרסנהדדי לזרנ
 זה פי' לשלול רש״י כוונת כי העתק נדקדוק שלא הדדי כי גרסן

 דמצינו משוס וגרשינהו הדד כי מרנ שמע לשונו נמתק כתנ «!כן
 האשה פ ר ונכשקיס רנ נשס שאמר דנריס כמה נ׳ ומ״ג ד״ו כנרכות

 ו ד מכות א׳ נ״ט ונ״מ נ׳ וט״ו א׳ די״נ דורשין אין ונפ׳ א״ דפ׳׳ז
 נהדדי אלו ג״ד אמר ולמה רנ נשס שאמר • נ״ ס׳׳ד זנתיס * ׳3

^ל נהדדימרג ששמען ללא  איש'יי * ו
//* מי פ׳ אניי נר ניני דרנ לקמיה אתיא וגרשה

 ו די ח (מ׳ א׳ יוס ונהגנזיפותא כו׳ יהודה קמיהדרנ סדרא פסק
 רנה נזמן שמואל נר זוטרא רג * נ' דפ״ו יומא נחמן אר׳ * ׳3

 ר׳זוטרא * (ע״ש זוטרא נר שמואל (ר׳ : וצ״ל ט״ס ואולי (ל״מ
 יאשיה רני כו׳ אמר זוטרא רני נ' ד״ג (נרכות דנרייתא הנא
 חו^ לעולם לא כי אמר ליה מכתפיה כי חסידא זוטרא מר * אמר

̂*ק סנהדרין  ראשונה לעצמו מנדת הות מרננן לצורנא מנדה הוי וכד פ
) י׳׳ז (מ״ק ) (ד״ז פ״ק נדרים א׳  דכספא כסא ליה (אגננ נ׳

 כפתיה 3דגנ הוא האי אמר דחנריה נגלימא נ»נ 3ר ניה נר חזא
 מלך תנשיל והריח רגאשי חנר זומדא מר • כ״דא׳ נ״מ ״ ואודה

רנ לו ונתן (אדגור)  , אשי לרנ ואמרו תנשיל מאותו נפיו אשי (
 ראוי המלך אין כי אשי רג וא״ל המלך מאכל שהפסיד המלך שוטרי
 כי ההוא בלזתיכ צרעת ומצאן ונדקו צרעת שיש.נו לפי זה למאכל

 זוטרא דמר עליה פרחה צרעת רוח כי הנס על וסמך לו נעשה גס
ן:1דמצעך למאן שרי אמר לפוריא סליק (כי • נ״) דס״א אעפ״י פ׳

מר' (זלל״ ט(|•Tfע^
ד ’ נמעשיי לפשפש וראוי מיתה5
יוסף רנ3 אחא רג י גא נכפר.נרעס (קנורתו • נחמן רנ3

 רנ נה קשה זוטרא מר לי אמר אשי רנ אמר • ׳3 מ^ל ^רכות
 נרכות רנאשי לגי ואקלע נזדהנ״נא׳ א׳ ל״א מנחות מסורא סנינא
^ זניד ;רנ ואמימר גמלא ורנ • ד״וא׳ )t( דרנהונא משמיה

* מעמיו נכל ס״פ
 זכה נ ׳ד דמ ט פא חסדא דרנ דרש • רנה זוטרא מר7
 • אמרו ומרימר יימר נiיי^•.,;:m הנלוואה יהולה של ממון3

# אמי נר״ פנחס לרב לפרקי אקלע  שיזנא נר יימר רנ ל א : ע׳
 ג מ וחולין נ ז ס כ פא פפא דרנ משמיה * משרשיא לרל יזתתיף

 נר ורנה * חיגכא נר רנא לגני אקלע • פכי לרנ חזינא • א׳
 וראשפ״קדנ״מ נתו׳ ; נ׳ כ״ז בכורות דרנ.ששת •משמיה • ספרא
 נתן • זוט-א מר גר (הונא • זוטרא מר נ»ד אשי כרנ דהלכה

־ קס״נ ד״א מלך זוטרא מר (עח״א • זוטרא מר נר י : ׳  ח
מר  זוט^ל״ניזכמה דמר מנעויה זוטרא מר דרש : רנה זוטרא (

 (ל״לל[ מרזוטרא׳זוטאנזחןרנפפא :׳ א׳ טומניןד״נע״אניצהח׳
 ו וצ נ׳ דע׳יא פר״ע שנת ג׳ מ״ג נרכות ( רננחמן נר מרזוטרא

 כתמן דרב משמיה :א׳. ט׳ זבחים : ב״מד׳ב׳ : •ביצהל״דב׳ : א׳
א^:דרב, לרב אמר א׳ ב״בקנ״א • גיטיןד״כא'  בכורות נחמן הןנ

^ ס״ק ספרא ורנ איננא נר ורנהונא 1 ׳3 ג״ז  דרג לקמיה אתא • י
 : ׳3 דצ״ד פג״ה ורל^רא רנא ביה פגע : ב׳ ה׳ סנהדרין יוסף

^) (בריה הונא נריהדרג זוטרא מר בג ר  0( לרניני/ אמר ד
 ט”א5ו אשי רנ לה מתקיף מתניתן אדרנא יוסף נרנ נחמיה 3דר

 *3דר נריה זוטרא (מר • לרבינא אנדימי נר זוטרא מר א׳) מ״ת
 רג נזמן רישנא נר זוטרא מר׳ ג ל מ״יז זנחיס לרנינא אמר סני
 נריהדרנ ::^(מרזועראמדרישבא■ (פי״נדקכ״וג׳ נכור והיה אשי
 קדושיו • א׳ ס״נ נשחט תמיד לרנינא אמר • א׳ ד׳ כדריס מרי

 : נ׳ ס״ו א' נ״ה הזהנ פ' * נ' כ״ט המניח ל ״ ל ^
ת  ור' זן:טרא (מר ״ הקדמון הוא זה דויט^ ע״ש רנ נר איז^ ו
 לקמיה אמו נר.איסור מרי רנ גני אחא רנ (ע״ל סבא קדא
] האומר ל ;אשי דרב ^ ״  רכא י • לז אבא רבי נזוטרא1ס
• (זוטרתי ״ רבה או ^ » נ א י נ (ר  הוא זומא בן ♦ זומא.

טן ״ ש ע ל ממונה (זו א י ל * ?  צדוק רבי שס והיה ^
לקמיה דאתא מקושר (זוניףההוא : ל ״ ^ ^ ^

מאוחר שטר ר׳ אמר שתים) גו וכתוב מלך של ראשונה דרבי(בשנה  
לו מונין שכה מלך זו אומה של מנהג כך לרבי זונין א״ל ♦ הוא  

להפריד מנהג כההוא במקושר תקנו (ורבנן ג׳•* לו מוכין ב׳ • ל  
דקס״ד פשוט גט פ׳ חכס שם זונין פרשב״ס * למקושר פשוט נין  
אמר (זונין : ל דל׳א יין המוציא המדרש בנית שאל זונין : ב׳  

ע״ז היה ישראל זונין ממשפרש״י נה לית דע״ז ידע ולנך לבי לר״ע  
ל : גיי שהיה י״ל ותדא״ג : ל דכ״ה ישמעאל רבי פ׳ היו זונין (  

אמו מתה זזת בן (זזא : כהן(ע״ש וא׳ בייתום שחו נן ולכ״א  
קייא (רני : ל כ״ה ר״ה החודש קדשו שלא שידעו ך״ג והספידה  

זיוואי רני • בנו יהושע רני ז־ידל .: (ל"מ וצ״ע מקסרין זזא בן  
שואלקנ״ג נס״פ רק (ל״ח מאיר דרט זיותאיחהני : זוהמאי ע״ל  

רני משוס מאיר דרני חתניה סתם רק זווה?י מזכיר אין נשכת  
את שהעבירו נעכין החזן זימן (רני : זוהחאי ע״ל זילאי : מאיר  
״ ר ד״ז השחר תפילת ירושלמי עמוד החזן זימן לרבי אמרו ר״ג  

ע״ש יהושע רני בנו ר״מ של חמיו זירוז : ד' דס״ז פ״ד ותענית  : 
ך נקרא גא״י שסמכוהו אחר זירא רבי הוא יוחסין כתב זירא רבי /  

בסוף כי (טעה עכ״ל כתונות סוף להסמך רוצה היה לא ומקודם  
ר׳ די״ד דסנהדרין בפ״ק רק * מסמיכות כלום מזכיר אין כתובות  

להא דשחע כיון וקייס הויקנל חלמסחכיהדאר״א מטחר הוי זירא  
להו אמצי עוומותיו לו מוחלין אא״כ לגדולה עולה אדם אין דאר״א  . 

פרכס ולא שרק ולא כתל לא הכי ליה שרו ליה סמכו וכד • אנכשי  
דבכוריס אהרון ובפ׳ * ל די״ז דכתובות ונפ״ב • (שס חן ויעלת  

כד עלויה מקבל בעי ולא ממניתי נעיין הוון זעירא רבי ב׳ ס״ה  
עלדהממניתיה קנל מכפרת גדול נשיא חתן חכם תניא ההן שמע  : 

^ לה ואמרי רב אמר מתנא א״ר זירא רג אמר רע״נ דמ״ג בכתובות  
§ דסליק קודם בבבל רש״י כתב רב אמר מתנא א״ר זירא רבי מר  
? ואחר * זירא רב כקרא נבנל סמיכה ואין יוחנן דרבי לקמיה א״י  
. ב׳ ברש״יבמ״קדכ״ה (וכ״כ רניזירא נקרא ונסמוך לא״י שעלה )  

ד״מ מנחות בתו׳ אבל : עכ״ל דסחכוהו מקמי דאמרה  Y׳a  ואיכא, 
אמררנא ב״שפוטרינמציצית פשתן) סדין(של דאמר הא ע״נעל  

יקרע שמא כוותי זירא רבי משוס במערנא ואתתר אמרי ןלמא הא  
זירא רבי * העשוי מן ולא תעשה אמרה והתורה ויתפרנו סדינו  

( ) סי׳ נא״ח בנ״י וכ״ה זירא רב וצ״ל הוא ט״ס כמי גזירה אמר ט׳  
אחר )זירא 3ר (צ״ל • זירא רני התו׳ כתנו לילה כסות משוס  
הקונטרס כפי׳ ולא זירא רבי היינו זיראלאו 3דר מ״.ןשמע גזירה  

3 ואין כו׳ גזירה אמר רבס שס ראיתי ברי״ף אבל כתובות;על׳ל  
בפרש״י התו׳ רצו שלא ומה : הס ל כי התו' להוכחות מקום  
שנסמך ואחר כו׳ גזירה אחר רב נקרא שהיה שסמכו דקודס ולומר  
דברי תחלה להפיך להסדרן ה״ל דא״כ יקרע שמא אחר רני ונקרא  

רניהודס 1״ r3 רי׳ ^ ר״י ל / ״ א ל והלו ; זירא רני י א׳ לא״י נ  
יהודה מרנ 1יזיומ1מ דהוי 7ע" p י ק' ונמוגות א א יי גשנת ; כדאי  

והאריך • רנא בזמן וא' א' די״ג חולין תו' ועיי׳ י לא לילך רנו  
גם היה שהרי וכ״נ אהבה) בר אדא (ע״לרב ותענית מגילה יחיס  
רבי אצל לי היה גדול צער זירא א״ר ל דל״ו גע״ז דאי׳ רני בזמן  
ינאי ורני ינאי רבי אצל מחנן ורני ־ יוחנן רני אצל אסי ורבי אסי  
מאימת נכרי תינוק רני אצל ב״ע ור״נ עמרם בן נתן רני אצל  

** שכיס ט״ בן א״ל חייא רני אצל וכשבאתי יומו ן3 לא״ל תמא  : 
: תייא רני דברי ואחוז דברי הנח א״ל רבי לפני דברי ׳והרציתי אתי  
: רני נולד רני וכשמת : רני בימי אחד בדור היו כולם התו' ו  
.. ס זקן שהיה יהודה רב כשמת נולד ורבא יהודה רב תלמיד והיה ״,  

מ אסי לרני וכששאל היה גדול רנא א״כ מר לרנא אומר והוא ' 
שאל רני מות קודס שניס שכמה ואפשר גדול היה הוא גס מסתמא  

קייס חייא ר׳ היה וכששאל רני קודס חייאמת דרבי וי״א זו שאלה  
; .. היו נ׳ כי לומר זה שמדוחק ואפשר מאד מופלג זקן יהיה א״כ  : 
: דלשכת תעניות) מ׳ מהרש״ל וגי׳ ( תענית ק׳ יתיב לא״י סליק כי י . 
.•/, ) ״ דבבלאהמיניה תלמודא ח׳ ) ק׳ אחרכייתאדלאלשכוב תעניות ו  

̂יב דצינורא מיצי עלויה וכופלין בשניה אלעזר ־•;.ויני מ״ וינ ק׳( )  
•:♦‘ נפשיה נדק. הוס יוס ל׳ כל דגיהנס נורא ניה נשלט דלא אקרינא  
יעי יומא גוו־א..״ ביה שלטא הוה ולא גגווי״ ויתיב סליק הנורא שגר :  

שקים חריך קטינא ליה וקרץ שקי׳ ואיתרנו רבוןעינא ביה יהבו  
( היה : דפ״ה פ'הפועלים רש״י)ב״מ הוה דאינשגוצא קטינא  

האור בו שלט לא א׳(ומנ״מ קי״ט כ״כ פ׳ שבת לכבוד האור מצית  •
שקיה הריך קטינא מתפת אי אבהו רבי עליה קיבל חלש זירא רבי  

זירא לרבי ואמר סעודה ועשה ואתפח לרבנן טבא יומא עבידנא'  
שאכלו ל פ' ברכות כו׳ בוצע בה' מר לה סבר לא מר.א״ל לן לישרי  

כי להו מקרב והוה דר״ז בשבבותיה דהוי בריוני הני  V רע״א מ״ו
היכי טח 4 »
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 הוה האידגא עד אמרי דר״ז כפשיה כה כי ה3בתשו דכהדרי <:יכי

 עלן געי מאן השתא * רתמי עלן געי דהוי שקי׳ קטין הריכא
̂׳ז פאד״מ נ^נהדרין תשוגה ועגיד נליגייהו הרהור רהמי  * י̂ז דל
 היא ולא אש גככשן לישג ונהג מאד קטן היה ג׳ דל״ג ש״ק כתג

 כי (ונראה מסלמנדרה שנרקת וי״א השנעות מכח שהיה י״א נשרף
 וי״א )הגיהנס אש גו ישלוט שלא עי״ז ידע דאיך הוא הגל דגרי

 צדקתן חרוג גו ישלוט לא גיהנס של שאש להראות נס לו שנעשה
 או קטינא כמו זעירא רני והוה יוחסין כתג ♦ האחת וזה ( ענ״ל

 ג״מ נהדא״ג דאי״ אכן .• לשונו הגנתי (לא תוגלעהעין זירא רני
 יוחסין נספר וכתג קטינא ליה קרו גוצא אינש שהיה לפי הנ״ל דפ״ה
 : עכ״ל העין נגלע וננגלי ירושלמי גתלמוד זעירא כמי נקרא דלכך

 כירושלמי כי ודע : זעירא גש״ר וגירושלמי זירא גש״ר דתעני״ מ־־פ״ג
 הס אס תראה ושס זעירא) (עיין ע"כ זעירא זירא לר׳ קורא
 ותלמידו רגו כי וראה : זירא ר׳ ולא זעירא או זירא ר״ דנרי

 (עיי״ וכ״נ זעירא לר׳ כירושלמי הס תמצא לר׳זירא ככגלי הנזכר
 : כירושלמי זעירא אל בגגלי זירא ל מ״ש יצחק) נר שמואל רכ

 חלוס כלא הלן כל זירא אר' א׳ וכרכות מקומות) נהרגה (וכן
 מטמיר הוי לעיל וכן כו״ הלן כל זעירא אר״ ג׳ נ״ה הרואה וגל כו׳

 עמן על מצאגח דאשכחיה וגמנחות יוחסין כתג : כו' למסמכיה
 חי ידעתי (לא כו׳ כסיתוא סרגלא קטינא קטינא דאחר הציצית

 עיי׳ : שקי חריך קטינא שנקרא זירת גו׳ אחד שהמלאך נו היגד
 (דלא סדונא מכסי שהיה שס שאי׳ לפי זה לו יצא ואולי : רגקטינח

 גזירה )אמר זירא ר׳ ע״ג (ד״ח לעיל נדאמרי׳ ציצית לו היה
 זה קטינא כי סגר ע״כ זירא ך׳ אמר וזה רש״י לילה כסות משוס

 קכ״ג והרוטג העור גפ׳ : גסלינו ציצית לו היה לא זירא ר׳ הוח
 מתנא נר ורכה ומקשה חריף זירא ר׳ : כגל מחסידי הי׳ שר״ז א׳

̂ל שמעתיך חחדדן לר״ז אחרו (ע״ש ומסיק מתנן  נינהו דימחא א
מ נתן יר*' אפתחיה מגירס^יתיכ חלוש כד : ^ ס״ה הדר פ״

 אפתחיה יתיכ חליש נד : ע״ש שכר גק^ רכנן ליקוסמקמיה מוט׳
 כעירכין אגליא ואקכל רגנן מקמי איקוס אמר אמי נר יהודה רכ7

 לכי.ולא*יכילנא חליש א״ל וליתני מר ליתי ירמיה ר* א״ל : כ׳ ■כ״ח
 : א״ ״f,תענית כו׳ יוחנן אר׳ הכי א'ל דאגדתא מילי מר ׳לימא
 ונראה כו׳ וליתני מר ליתי ירמיה לר׳ זירא אר׳ להיפך הגי׳ וכע׳״י

 ר׳׳ז כ׳ דמ׳׳ד כחולין : מגירסא חליש להיות רגיל דר״ז גמרא גי׳
 אתיקורי אמר אזיל הוי לי חזמניה כי שקיל הוי לא ליה משדריה הוי כי
 שהטיס רכה קס איכסחו כהדדי פוריס סעודות ענדו ו^׳ז רנה : כי

 זירא רכי נימי : נ׳ ז׳ מגילה ואחי׳ רחמי געא למחר זירא לר׳
 ולכי עליון כקגליה זירא אר׳ כתעניתא למיתיג דלא וגזור גזרה גזור
:ג׳ ה׳ תענית ליתכיה גזירה לנטל  ג׳ דע׳״ד א׳ כאות יוחסין כתג .
 זירא ר׳ כי אמר הקגלה על הפרשיות שפירש החסיד קכלת ־כספר

 התלמוד כי אינו וזה : פירא לגן כמו אג להס נודע לא פפא ור
 (ט״ס דר׳׳ז אחורי לה ואמרי ר״ז קמיה דר״ז אנוה אותס מזכיר

 (וכתחלת פפא.׳ז רג על׳ל.ועיי׳ )7כסמ למטה עיי׳ אחות זצ״ל
 זירא ור״ ור׳*פ שירא בן : בעל שכינת בלא נולדו ג׳ סירא כן מפר
 ישראל זרע כקלכתן להן ונכנס המדרש לגית אמותן הלכו א׳ פעס

 סירא כן אכל אכיהס חי יודעין היו ולא חהס וילדו מהן ונתעגרו
 מתקיף גתעניתדך׳׳זסע״נ מפורש אכן : ע״ש נולד איך כודעע״ש

 דר׳ אגוה איסי נ' ד״ך חגלחין אלו פ׳ וגוו״ק : זירא דר׳ אכוה
כ וגל : זירא דר׳ קמיה זירא דר׳ אחוה לה ואמרי זירא  קלא ל
 א׳ נידו ננטלין זירא ר׳ א״ל כו״ פמוטות כהנא נר אכא אר׳ f הע
 א״ל כו״ קרונות ככ׳ ואר״א בית,אכיך של כאותן א״ל ידיס כ״ב ־או

 וכחוליגדמ״ו : אגיך כית של כאותן א״ל כו׳ א׳ כאדס כנטלין רז
 נהו פגע יוסף 3ור רכה ערקו לפומכדיתא דאתא סלחוסא ההוא א
 רני התו׳ וכתנו חרה גחקוס שאמרו כזית ערקואי ל א זירא ד'

 ז״נ פ״ כדאחרי׳ היה מלך של גנאי דאניו לנרות צריך היה לא זירא
 למתא נהרא ריש אתי הוה וכי המלך גנאי שניס י״ג שהי׳ 3סע״ זכ״ה

 מחוקק קלקת עיי׳ : כא.נתדריך עמי לכו להו אמר דננן הזי הוה כי
 נקרא ואס פ״ו האכ קייס אס טי5כאמ שנתענרה אשה א׳ סי׳ כא״ע’

 שמואל נית וס' פ״ו דקייס סקכ״נ יעקנ נית וע״ה דנר לכל גט
 תשכג שאל תזהיר אשה, סקצ״ה כי״ד והנ״ח סמ״ק חמ׳׳ש ראיה כתג
̂ש״ז ח״ו כןתתעכר אחר איש עליהן ששנג סדין) על  ישא ושמא י

 ר״ז נשאו איך א״כ •* על׳ל דגר לכל ננו דהוי משמע מאנין אחותו
נמצא יגריכפ/כו • דלא הנ״ל לדעת נשיס זר״כ
 את ר'^ש^גנן,.התמני שאל נהר פ׳ ונש״ך נרקנ״ט : כנ״ל אנ להס

תיות תורה נחדרי נקי שאתה עליך שמעתי זירא ר'  ר״ע ט*.ז'ואו
ח^ ימסרו עגלי למט״ט אצי;מסרתי ז״ל ד׳ ד״א ̂̂ש הfcוח ל jליה

 איד• ור׳ אנהו והללל^ להלל לעזרא לני׳ג לנניאיס לזקנים ויהושע
 v/Sn התימא מן זה אין : עכ״ל אחונה לאנשי זירא ור׳ זירא לר׳

 כח״^ ספרו חנרו האחרונים כי : ור׳׳ז אנהו ר׳ א״ל נספרו חכיא
 ור״ ר״ע כזמן שהיה התמני שמעון ר׳ כי תיחא זה אך : ככללים

 ר׳ כשא״ל ופשיטא : שנה לר״ך קרוכ שהיה רכא כזמן היה זירא
 והת״אסלאנאחד : היה גדול מסתמא תורה כחדרי נקי שהוא שמעון
 ומ״^ : היו חתמני שמגגון ר׳ כ׳ או היו זירא ר׳ שני כי נאמר
 סע״^ ד״ט מסעי אלה ונס׳ : כיניהס דורות הרכה אכהו לר׳ והלל
 גיעזר ר' לפני זירא ר׳ כשכא כ׳ דח״׳ד ויצא פ״ הנעלם מ׳ כשם מכיא

 כר זירא לר׳ ואמר ג׳ עמוד ושם כו״ כוכה כ״ע ר״א והיה ערך כן
 ההכרא הכית תורנן קודם רינ״ז נימי היה ערך נן ר״א כי והת״
 על החמירו ישראל גנות אר״ז : היו זירא ר״ ג׳ או נ׳ כי לומר
 הא אר̂׳ : מגילה נקיים ז׳ יושנת כחרדל ט״ד רואות אפילו עצמן
 ותקילא החנונא רג '3 לי וכ״הננ״י) אנלעא (צ״ל אכעיא מלתא

 חי פ' נרפות לו יכה סימן נהכילתו המתעטש תלמודאי ככולא לי
 ׳ להתעטש רגיל שהי׳ לפי וחנינה עלי שקולה כרש״י כ' דך"ד שמתו
 3דע״ יוחסין י׳ פ׳ נאתרוגי׳ נחמזרתרגמוהו כמהוזאגרמותר דרש
 כסוכה : בכתכא עסיק הי׳ זירא ר׳ הזהכ ס״פ כירושלמי :א'^

 סליק זירא ר׳ * סוכות כערכ איהתא כרש״י,כסינ סע״כ דנ^ה
 ושמואצ 3דר מוגרמת אכל סליק כי • .(ע״ש אכא ר׳ קודם י לא׳

 די״לז ה״א חולין כו׳ א״ל את ושמואל 3דר מאתריה ולאו ליה אמרו
 זירא מר׳ ירמיה ר׳ מיניה נעא א׳ ך״ג כנידה * יוסף 3ר ל ע ב

^: כר אחא אר׳ * מהו קדושין אביה וקכל אשה כמעי כהמה ע  י
 למלאות דאסור גחיך ולא גיחוך לידי לר״ז ירמיה ר׳ הכיא^ כאן עד

̂ו שחוק  ירמיה ר׳ א׳ י״ג בתולין התו׳ ו^בו ״ טפי מחמיר ז ור פ
 תר וכ״כ יהודה רכ תלמיד ור״ז הכ״ל ננידה כדחוכח ר״.ז של חבירו
 ועיי״ ירמיה מר׳ גדול והיה יהודה רב תלמיד ר״ז ׳3 י״א גיטין
 חלתא הא אר״ז ט׳ לך מומכא לא א״ל כו׳ ירחית ר׳ א״ל * הונא

 קסדא רב אחר * א׳ י״ג ר״ה נרגא ניה שדא חנינא ור׳ נידן הוי
א ליו ספ״קדהוריות רג אמר ירמיה רג אחר אר״ז כמנתוד * סע̂׳

שנו לא י'
דרי׳ נראה קחיה יתיכ מדאחר • כן אומר רנ^אהה א״ל כו״ אלא

עיי׳ ר״ז תלמיד ירמיה  אומר אתה '3ר שא״ל ו.ממה • נכללים (
 אר״ז א' ד״יז כסחים ז״ז כשנת ♦ רבו ירחי׳ רב נראה כן

 נת כי : זירא מר׳ ירמיה ר׳ בעא א׳ דע״א גדול כלל ובפ׳ ירמיה
 י ככגל נולד כי הרה שנער איז’ ספמא האי עליו פתח נפשיה

 אנא * ל כ״ה ח״ק נטנריה ומת גדלה (נא״י) צכי ארץ
 ומכו אכא מר' אגא דר׳ חכריה גחירי א׳ ד״נ ט ופא א׳ כ״כ מ״ק

 שכחתי עכו דמן ר״'אכא לאו ואי אכא מר׳ שמעתי אר״ז • ר׳זירא
 אידי כר יעקכ מר׳ לשאול שילך פהא כר אכא לר׳ אחר : (ע״ש

י אנא אר׳ * ירמיה נר אנא נש״ר • ע״ש  אגא ר׳ * זמינא נ
 אגא לר׳ שאלתי א״ל לר״ז אסיאשכח ר׳ • הגירו אגא גי חייא נר
 לר׳ אמר : ר״ז נתיי ומת עמו פליג נ״מ ור״א : ע״ש ממל .נר

 מהן חמור דמות משמים ירד אנהו מר׳ ר״ז נעא * כהנא גר אגא
 כך שקראו סקכ״ב חו״י וע״ת רש׳׳י שוטה (תכין כאלא יארוד ל א

 פד״מדכ״ס סנהדרין משחים יורד טמא דגר אין לחעליותאעש׳׳ב)
 אני׳־ אכוהלר׳ א׳ ח׳ב/מ״א טרה אגהו לר׳ הזיתי אר״ז * סע״ג

 יז״הג׳'! חולין אכיי א״ל : לר״ז שאל דר׳צפרא אגוי • קמי׳ תני
> למתא ערנא ר״ז * א׳ פ״ה מנחות : א׳ ה׳ זגחיס ואניי ט  ד
 חיי^ ך׳ לי אחרי דידה א״לסני הכי חר עניד מ״ט אניי א״ל קייא

טיכוא אר״ז אניי אחר * כ׳ נ״ט חענרין כיצד כו׳ מערג אסי ־נך

 רנ;י1 •- ז. אר נר׳יעקנ אחא ר׳ : אר״ז אחא ר׳ : ננו אחא *.רג
 P אל^זד ר׳ : פרש״;י כלמוד רגינו מדגרי זירא אר׳ f אילעאי

 .דדה ר^׳י) ןזך״ p( לר״א אשכח סליק כי : ג״ 3פ*׳
 גלרין ש^א אר מסייא חה אר׳ץ ר״א ה3 תהי א׳ דס״ו הדר יונפ״

 רגיה דשמואל כיה אשיא קא ^3 תהייא מה ידע לא ■לר״ז ה3ד
 אמר * חייא נר אחי מר׳ כעא : אמי מך׳ נעא * כו׳ אתר.7

גיזכ| י ^דלא חרנגן האי דמי א״ל כן׳ י3ך שמע לא שמא אסי .לר?י
ה * ד״ _______. ^______ ד מ t •fvi'K M■1 וו  Sו‘י׳
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̂ו אשהת תליה פי מלוך ר׳ עיי׳ אתי  י ׳3 ט״ז ע״ז אטר לר׳׳א
 גה תהי : אנין גר ניני רנ י מלוך ר׳ (ועיי׳ ניני 3לר אמר
 מנרכין כיצד אנא נר חייא ר׳ אצל יפת נר ננימן ר׳ ענין מה ר״ז
 אחורי יתיג : א׳ ע״ז המדיר ה׳ נ״י ננימן לר׳ אשכח : נ׳ ל״ח
 רג ניה הוינא כי אר״ז : ע״ש הוכא 3ר קמי׳ גידל ורג גידל דרג

 הוכא אר׳ : א׳ ל״ט מנרכין כיצד יהודה רנ לני אתאן וכי כו׳ היכא
 3ר וע״ל : אכרעך תיתנ לא המכזכא רג א״ל : סע״א ע׳ נ״א

 : ע״ש לגני אקלע זניד 3ר ני : זניד אר׳ : חנירו זוטא המכונא
 : שאלו אנין נר חייא ר׳ • אשי כר אר׳־חי׳יא : שאלו חגי ר׳

 : קמיה כפא נר חייא ר׳ : ע״ש אנא נר חייא ר׳ : אתי נר והייא
 חסדא לרנ אמר : חנינא אר׳ זירא אר׳ : עוקנא נר חמא ר׳

 גלותא ריש לני דאקלעי גמירנא לא מזוני נרכת א״ל ונתני מר כיתי
 שאכלן ג׳ פ׳ כחוויא עלי לקיעיה ששת 3ר וזקניה מזונא נרכת ונריכי

 :נ׳ פ״ט זנחיס א׳ צ״ה כתונית נ׳ ל״ג ניצה חסדא אר׳ : א׳ יז״ט
 א' מ׳׳ח שאכלו ג׳ פ׳ יהודה מרג נעא : (ע"*ל אר״ז חסדא אר׳

 :ע״ל אמי נר יהודה ר׳ : פזי נן שמעון נר׳ יהודה ר׳ : ור׳׳ירנו
 יוחכן רני וא״ל נ׳ מ״ז נרכוה יוחנן אר׳ : זידל נר יהושע ור׳

 ראה : אר״ז יונה אר׳ : אליקוס ן3 יוחנן ור׳ : רע״א מ׳ גיטין
 מעלה של נישינה יושג חי אצל נחלום ושאלו חניכא נר יוסי ר׳ את

 :עליו רתח יוסף מ : חמא נר יוסף פליגעסר׳ : חייא ר׳עיי'
 :נ׳ ל״ז ל׳ש נ׳ דעולא קמיה ור׳׳ז דר״ז אחורי יוסף ורג רנה יתיג
 יעקנ ר׳ : ינאי ר' דני חד משוס אר־״ז ינאי ור׳ ינאי מר׳ נעא

 כו' רני שמע לא שמא אידי נר יעקנ לר׳ אחר :■ נשמו אחא נר
 חי פ׳3ו : ׳3 ה׳ חולין שמעתתא גחיר כדלא מרנלן האי דמי א׳׳ל

 שמיע• נפיירש זירא ר׳ א״ל : סע״א דל״ע ונגיטין א׳ דמ״ו שהוציאו
 נת נר יעקג ור׳ :. למר שמיע ולא )רש״י רילל דאחר (הא לך

 לר׳ אמר : נחמן נר יצחק לר׳ שאל ’ נפחא יצחק אר׳ : 3יעק
 ר׳ירמיה(ע״ל) : אנא נר יצחק ור׳ : חרתא נר שמואל נר יצחק
 : חסדא נרנ קשישא מר א״ל : א׳ילר׳מלוך : אנא נר ירמיה אר״
 טוניה נר נתן רג : נחמן אר׳ : מתנא רנ : דרנינא נריה ומר

 מעולא נעא : סנרא 3ר אמר ר״ג לנני יו^ח מר סימן לר׳ אמר :יע״ל
 אמרלר׳פדת : נש״רפדיה : עוקנא אמרמר : דתינקמיהוע״ל

 גגות כל ופ׳ נ׳ ק״ל דחילה ר״א רע״נ) צ״מ;ך״א (פ׳3ר אחר * ״פ3 נד״א
 דק״א חלק רנ אחר זירא א״ר • ׳3 ל״ט נכורוה א׳ י״ה סוטה ל צ״א

 וארי אני אמר רנא • רני אמר כ׳ כ״ח נזנחים אנל ־ רע״א
 לרנא ואר״ז ר״ג לני ואקלע • א׳ פ״ח ■3נ״ זירא רני ומנו שנחנורה

 ׳3 ע״ה כ״ג ופ׳ ׳3 ח׳ ניצה ופליגי * א׳ מ״נ חנרכין כיצד ה׳ מר
 ♦ ר״ז גני ושדריה גנרא נרא ורנא ־* אחריתרווייהו ודע״ד-סע״ב

̂א' החליל פ׳ לקימחא חש דלא הא מאן 3̂ר 'עליו אמר  * דנ״ד
 סע״נכתנו ושס א׳ צ״נ גגות כל ואניי חנן רכ3 ורנה ור״ז זינא 3יתי
 נר רנא אמר • ירמיה נר רנה אמר * גרסי׳ ור״ז רכה 3יתי תו׳

 • חנירו מתנה נר רצה * שילא נר רנה אמר * ע״ל רנה • זתוני
 • חיננא נר רכין • שאילתה כר רנה אמר • ע״ל חנן נרנ ורנה
 גדולי נ׳ • אחי נר שמואל • נזמנו שאול רני • תמרי נר רמי

 ככל שמואל אמד • ׳3 כ״ג גיטין יצחק נר שמיאל ורני ר״ז הדור
 א׳ ל״ה גיטין א׳ צ״ו כתונות ־ א׳ פ״א חלין פ׳ נ׳ כ״ט צזערנין
 : נ׳׳ ע״נ ארשנ״ל׳פסחיס * פזי נן שמעון ודני * א׳ חוליות׳

 ־״ אנא נר חייא רני ע״ל אדא נר זירא (רני : ע״ל ששת דני
 דיון זידאי (רני • הוא ט״ס כי ניד ז רני ע״ל זניד נר זירא רני (

רנ : קשרי דמן אבא ע״ל קסרי  1ט׳'ל קדושין ממל כר זירא (
 (זירא ״ כאן ט״ס ואולי ממל בר אבא לרני זירא׳אמר רני ומצינו

 ♦ נ״ז ישמעאל רני ־ ננו שמעון (זירודילני * נכו שמעון דבי
 ־: וצ״ע ננו שימי רנ (זירי- * נצו יהושע רני זירוז או זירוז (

נמה תלמידיו ששאלו זכאי “רני • (;זירתאכי
 כנימי ולא תפילה של ׳אמות חיס״נד׳ השתין שלא (ואחר ימיס האריך

 שלה כיפה חכרה ־וקצה ואאו׳ היוס נטליז^קידוש ולא להנירי שס
 הניה הוא וכשמת יין כרני ש' הניחה ויכשממה, לקידוש יין לקנות

̂כ דנ״י יוחסין3כת העיי(לל׳׳^ז) ?׳‘וין) י3גר ג״א ג^3§  רע׳
 שיזי יוחנן רני ננו יחים האריך וכן אחנן רני’ של אניו שהוא ויאה

 כי וצ״ע • עכ״ל הצדיק לבנו■ שנותיו לטנע האג שזוכה ^'ו״שנה
 חש״ש כסמוך ועיי׳ ־ זכאי רני ן3 ולא זכאי נן נקרא יוחנן רד

 רנה זכאי (רני ׳: יוחנן רני •של‘ אניו זה רני'זכאי* שאין שצראה
 דל״ה חזית וח׳ ד׳ דא״ח פצ״ז ונ״ר ס״ג ישעיה ומ׳׳י" תצא תנהוחא

 ׳3 יין(דע״ט המוציא נפ׳ זכאי רד : הכ״ל זכאי׳ רני הוא אולי ׳3
 יוחסין עכ״ל נרני שמעון רני תלמיד דנרייתא תנא שמעון) נש״ר
נכלליסאש״ש נרני(עיי׳ שמעון רני תלמיד מכ״לשהיה ידעתי (לא

 רני הוא שמעון רני דסתס ־׳ידוע כי ינין כן לא ודעאי באריכות)
 שמעון רני שס דאמר ־מוכרחת ראיה ועוד יוחאי(ע״ש) ן3 שמעון

 משמו(ר׳^ל אומר זכאי רני כו׳ שמעון רני משוס אומר יהודה ן3
 שמעון ור׳ • ג׳ תשנה פ״ג נידיס נר״ש וכ״ה שמעון) רני משוס

 פעמים הרנה במשנה ונזכר (ע״ש) רני של חנירו הוא יהודה בן
 פעחיס והרנה רני של רבו שהיה רשנ״י בשס אחר וע״כ • ע״ש
 לא ברבי שמעון ורבי שמעון(ע״ש) נש״ר יהודה נן שמעון א״ר
 נרד) שמעון רני ט״ו משנה פ״ג במכות (רק במשנה חעולס כזכר
 נמשנס שנזכר יהודה בן שמעון רבי הוא־ זכאי רבי של חנירו ואיך

 רבי כי ועוד * ברני שמעון רבי תלמיד יהיה זכאי רני וחבירו
 ברשב״י הוא ור״א פליגי שמעון ברני אלעזר ורבי יהודה ן3 שמעון

 ר״ש תלמיד יהודה ן3 שמעון רבי של חנירו זכאי רני יהיה ואיך
 ור״שנ״א ורשנ״ג זכאי רני פליגי ע״ב דכ״ה דנרכות ונפ״ג • ברני
 ן3 שמעון ורני רני של חדרו שהיה אלעזר ן3 שמעון רני וע״ל

 רד תלמיד יהיה זכאי שרד אפשר ואיך רד של אדו היה גמליאל
 יוצא פ׳3 : העיד שקר כי דרכו יורה אמת ע״כ י נרד 'שמעון

 דאלכסנדריאה זכאי (רבי : זכאי רד דתני ת״ש ׳3 דמ״א דופן
 מתוקי׳ המיס אימתי וידע ד׳ דכ״ח שנתפתתה נערה פ' ירושלמי שאל
 ד״ת לכהן אלמנה פ׳ ינחות ובירושלמי : תנחוס נר מנא רני ע״ל

 רד צ״ל כו׳ עמוני גר נת שאל משלת אלכסנדריה רני זכיי רני ׳3
 דרס״ת פי״ז לך מ״רשלח 3דשא זכאי (רבי דאלכסנדריה זכאי

רד : ד׳  *D וילמדנו נ׳ דקפ״ו מות אחרי מ״ר כבול דמן זכאי (
 פ' א׳ ד״ט (עירונין יוחנן רני קמיה זכאי(תני) רב : שמיצי
 ♦ תדלנרא פוק יוחנן רני וא״ל א׳ 3ס״ סנהדרין 3רע״ דע״ז הערל

 ור׳ ׳3 3מ״ פה״ה זכאי רב דני נמעצרתא יהודה לרב אנא רד רמי
 זכאי רני תנא ג׳ ד״ט נשנת כ״ג פ׳ בירושלמי • א׳ מ״ט שהוציאו מי

 : כו׳ נהרות ג׳ ענרת ננליא יוחנן רני א״ל כו׳ יוחנן רד קומי
 עוקנא מר אמר : א׳ פ״ז כתונות עוקנא למר שלח זכאי רני (

 ירושלמי יוחנן נש״ר טנחא (זכיי : סע״א ד״ע סנהדרין זכאי א״ר
ד : Yסע׳ ע״ד פ״ד מגילה ר  רד * ספ״ו יומא ירושלמי זכיי (
 דסנהדריןע״ל פ״ה ב׳ במשנה זכאי (נן * נשמו אנדריי נר קנינא
 פרש״י אמר זכאי ן3 עולא אמר ־נ״בא׳ חולין עי•׳ זכאי (נן ז רינ״ז

 היוחסון הדן זכאי נן עולא ע׳ אות ועיי׳ מכו ידעכו לא זכאי נן
 כתג ע״כ זכאי ן3 בשס אמר עולא כי וטעה זכאי ן3 הוא עולא כי

די • ע״ש בשמו אחר שעולא מנו יודע אונו זכאי ן3 רש״י  רד (ז
 ב׳) י״ח (^שנה פ״א ביומא הכהן קנוטל בן זכריה * נכו פנחס
 קטטל ורדקורא דניאל נס׳ ד״כ כ״ג למי קריתי פעמים הרנה
 חכס היה ננו וכן לחורכן קרוג והיה ב׳) י״ט נפ״א(שס ולא ננית
 יהושע רני אחי חנניה לרני כיפר בן יוסי רני עס אותו ששלחו גדול

 ונפ׳יוצא ע״ש) א׳ (דס״ג ברכות סוף נח״ל שכיס מענר שהיה
 יוחסין עיי׳ הכהכיס כין זכרו שכח והרמ^ס אלעזר גש״ר אמד רופן
 : ך״ו ט׳ משכה פ״ב (כתובות הקצב ן3 זכריה רני : א׳ כ״ט

 כהן והוא )דכתובות נתרא פ׳ : נ׳ פ״ח עדיות : א׳ פ״ה סוטה
 עד להיכל גויס משנכנסו ידי מתור ידה זזה לא הזה המעון אחר

 פירש גאון צמת רב פו׳ עצמו על מעיד אדס אין לו אמרו שיצאו
 ואץ כו׳ אתה מעון מלשון הזה המעון נשבע החורבן שראה נעבור

 שהוא ונראה כן(ע״ש) כשנעו רשב״ג וכן נןנוטא כנא ני אמת זה
 תחשג ולא דעדיות פ״ת העידו ששניהם הכהן יוסי דני של־ הדרו

 העיד אתראנ״עשהרי שמינו ניוס היו כלס שסנעדיות 6שהמעידי
 P עקביה וכן זה קודם שנה מאות משלש יותר יועזרוהיה ן3 יוסי

 הים כך יהושע א״ר ג') (ך״ז לפטה ובפ״ה החורבן קודם מהללאל
 אפרה לנועל וא׳ לנעל א׳ נ״ה וכטחאה דורש הקצב ן3 זכריה ?בי

 משמו אמרי יוסי נרד ור״א ̂הודה נרבי יוסי רני )א׳ קי״א 5״33 (
 י הכהני׳ס נין זכרו הרמנ״ס ישכח * י^"ע) דינכה (עיי׳ממ״ג

 זכריה רד י חנניה כפר איש חלפתא רד עיי׳ ענן במר ;קבורתו
 נמעשה א׳ דנ״ו ונגיטין א׳ קמ״ג נוטל־ ס״ה (בשנת אנצףלס •נן

 שפתים נדב מוס נעל קרבן ושלח ק־יהנדאי מרדו שאמר קמצא ־דנר
 ״מ3 יאמרו זכרי׳ א״ר מלכות משונזשלוס דנצןלמקרדה הנה

 זכריה א״ר למלכות דלא.לימא לחקטליה סבלו מזנח קרינוןע״ג
 שנת יומן(וגסותפהא א״ר יהרג נקדשיס חוס מטיל יאחרו ב״א

 ונרנה * נה׳׳מ התריג נ״א זכריה דרבי עכוותכותי יוסי) פי׳^א״ד
 רד היה נסצגודה קמצא דנר במעשה א׳ דע״ח ציון בני *0''איכה

 יוסו א״ר גו׳ סיהה למחות דדו סיפק והיה ב״א זכרייה
 י תנא שהיה נראה ההיכל) נ״א־^פה זכריה דרד עכוופיכותי

ד ר  זכריה (רני * דוסתאי ע״ל לכותייס סכחרב ששלחו זכריה (
״ר * ל ס״ז מהדרין עזריה ורני ״ ספ״בדכדריסל״ב •ישמעאל ̂ג

נש״ר



דין ואמוראים התנאים עדר אות •
 נשא דרינ״ל(ונח״ר תתני זכריה רב* : ע״ש מריון ר3 יצת? נש״ר

̂ז כ״א תכלאיס * דרצ״א 1כ״י  3ונ״ ל ר״ז כ״א ונכההיס • ל ך'
 ןת3ונתו ׳7 י״ו ל׳א והיטה כ״ה ושקליס כ״א וקדושיו סע״ג כ״ט
 פאה םוף ירושלמי וכ״ה לוי דרגי קתגי זכריה מי סע״א ל׳ה כ״א

 קתני גיוקסין מ״ש א״כ * לאחריה ונתן צדקה ולקח דלוי חתני
 (ט״הוצ״ל דלוי חתני זגדיה רני הה״ב וגשל׳ט * הוא ט״ס דריב״ל

 שמעון רגי • ע״ש ריה3 נחומי רגי (זכריה • לוי כש״ר זכריה)
 רגי (זמרא • יוהיל׳ז רגי * זמינא ר3 אנא רגי (זמינא * ל׳ז

ר * זמרא כן ייהי  משוס דגריס ל יאשיה לרגי אמר זעירא י3(
 דגריס ל על נתירה נן יהודה לרני יאשיה רני וסיפר ירושלים אנשי
 דל׳ה ארוסה פ׳ ונסיטה • וירושלמי ג' מ״ח תצא ספרי לו הודה

 • היה ירושלים מאנשי זעירא פרש״י שנדרוס להניריי והרציתי א״
 כי ודע ( זעירא רני ולפעמים זעירא •• קדמון זה זעירא רני הרי
 אני א״כ (ע״ש) זעירא נירושלמי אותו קורא נננלי זירא רני

 הוא קצתן או ננירור זירא רני הוא נירושלמי הנזכר זעירא מסופק
 ונל׳י • נננלי הספר זעירא ששמו זעירא הוא וקצתן זירא רני

 זעירא ר״ נסמך שלא אחר קנס זעירא ויש זעירא רני סקל׳ז בא״ח
 ירושלמי תענית למנילת חש ולא צומין תת״ק א״ד צומין ש׳ צם

 ל׳ע ל׳א ומכילה סע״ד ד״מ ל׳ט ונדרים * א׳ דס״ו ל׳נ הערת
 שמצינו זירא רני הוא זעירא רני שזה נראה וכמדומה • רע״־
 ואמר מצטער היי זעירא רני ״ )(גנ״ש הרגה שהתענה בננוי
 אילין מע0 כד ל׳ע ואורית דמוקרינין ואחא אנא לי הוי הלואי
 לי דלית רחמנא נריך אמר ישמעאל ורני טרפון רני דענד מינין
 למיענד יכול הוינא • ישמעאל כר׳ ולא טרפוו כר׳ לא ואמא אנא

̂״א דקדושין פ״א ירישלחי  רגיזיראע״ש אינו זעירא רני ב׳(וזה דק
 ושאל מטנח נשר לקנות ורצה דס אקיז סליק כד : 3א לו שהיה

 מעי ק׳ לו ליתן ירצה א׳ ומכה מעי נ״כ טנח ואמר ליטייא כמה3
 לגית אזל למחר כחנהכך עניד וא״ל הטנה רצה ולא א־תי יכה שלא

 הכא דעניד הוא מאן לן ואמרו מנהעיכס זרוע רמה ואמי הרידרש
 נרכותפ״ג ירושלמי נפק ארונו ומצאו אידו ושלחו פלוני טנח וחייל

 לאגןרבי1לא״י־ דעלה לי3נ3 ימציגו זירא י ר יה ני ; סע״כינרא ה׳
 חכים אסי לרני ,עץא אמר : נא״י דענה מצינל לא נננלי זעירא

 אמר יוחנן רני א״ל שמעתת׳ משמיה אמר דאת פתיא לנר רני
 אהנה נר אדא רנ א״ל משמיה ^מר דאת לרנ הדס • משמיה
 חכים הכי׳ שרציס ח׳ ויס״פ פ״א ושנת ספ״נ ש־י־ליס משמיה אמרה

 כו לרג רני חכים זנדא נר איא לדני זעירא א״ר כו' פדיא לנר
 תנחיד שהיה זירא רני הוא זה זעירא כי ונראה ״ נכללים (עיי׳

 ר נש אמר אסי רני כי וחצינו יוחנן רני תלמיד אסי ורני אסי רני
 רנו יוחנן רני לא״ל הלי׳ לנר רני חכים אסי לרני שאלו ע״כ פדי׳
 • אסי עסר׳ מדנר שהיה חצינו M זעירא אגל • פדי׳ נש״ר אמר
 היכר ולא יוחנן רני תלמיד שהיה אסי רני לרנו זירא רני שאל וכן
 שהיה אהנה נר אדא רג כי ־לו והשיב רב נשס אמרת ולמה 3ר את

 פ׳ נירושלמי־נרכות כהן שהיה ונראה : משחו אמר רנ את מכיר
 שקרא יהושע שדה פי׳ לוי נמקוס כהן מקרי קס כ׳ א׳א שאכלו ג'

 (ע״ל קורא איכו כהן אחר דכהן לוי נמקוס ואח״כ לכהן עצמו הוא
 נארבל קנור זעירא רני : נשיאה יהודה ורני נא נר זעירא רני
 אנא רני ע״ל) (רני זנדא נר אנא לרני אמר : ■ארנלי כתאי עיי׳

 נש̂׳ * נשמו זימיר נר אנא רני • זוטרא נר אנא רני * שחו3
 ;אנהו לר׳ אמר • ירושלמי כהכא נר אנא ורני • ממל נר אנא

 רני f ר נרכיה רני א* ם"ז דתענית פ״כ ״ דחיפא אנדחי ש״ר3
 נעא אנין רני * פפי נר אבימי לרבי שאל : יהודה נש״ר "כ3 אנא
 ירושלמי אהגה נר אדא נש״ר *• כרשון נר אידי רני ♦ קומי

 רני את שאל : תלמידו אנימי נר אדא רב : סע״כ כ״ח נתונות
 לאלכסנדרי שאל ״ איתי לרני שאל * נ׳ מ״ז' ה״ג שקלים אושעי׳
 pאלעזר רני • פ״ד שקלים פדת ן3 אלעזר נש״יר • דצדוקי

 ג נרפות ירושלמי אחי נש״ר • ינאי נר׳ ר״א נש״ר • אנטיגכוס
 • חיננא נר אסי נש״ר ״ ״ל4ל רני קרא אסי לרני ״ אנטולי אנא

 נעא נון ר' : קייא נר אנון ר׳ ליה נעא : נדנך נר אשיין ש״ר3
 :אנין נר ניני ורג : ד׳ פ׳׳נך״ז כתובות כ' כ״ט פ״ד כלאים קומי

 זעירא אמר יוסף נר דימי 3ר : כידול נשם : ע״ל ניטה ור׳
 זעירא אחר הונא 3ר : קטינא נר דניאל 3לר שאל : חניכא אל

 ׳3 י״א תענית הונא 3ר אמר זעירא אמר : א׳ ל״א פ״ה נרכות
 : המנונא נש״ר : ריס3ד כמה סע״א ד״י כדול כלל פ׳ ירושלמי

 שקלים חונה רג : ליה ושאל ליה מסמיך חכי ר׳ : כשמו זריקן ר׳
 : אשי נר חייא ש״ר : בון נר חייא ר׳ : רבו חייא ל : כ״ד

חייא ור׳ ז עעישיי' יצחק רנ3 חייא ר׳ : דיפו אחא ר3 קייא ר׳

 הנץ רני : קשל׳ אלו ל ושאלו נ׳ י״א נרכויז ירושלמי נא ר3
 חכיכא רני ״ קומי פפא נר חנינא רני ־ חנינא אל • נשמו

 א״ ל״א ע״ז זעירא אמר חסיא אר׳ * חננאל אל * ענתכייא
 • יהודה נש״ר • דתענית ספ״ג א׳(ירושלמי כ״טט׳ פ׳ חסדא נש״ר

 ל • קומי משמש כיזורי ן3 יהושע ר׳ * נשמו פזי ן3 יהודה ר׳
 נערה פ׳ נתונות ירושלמי יוחנן נש״ר סע״א ד״ל נכורות רנו יוחנן

ל שנתפתת׳  דכלאי® אחרון ר״פ נשמו יוחנן ור׳ ״ אעה״י ו
 כ״ט אעפ״י וס׳ דכלאיס פ״ד יונתן ר׳ שס3 : ע״ש תלמידו יונה

 ל״ג קלה ליה מסמיך יוסי ר׳ * נשמו נון נר׳ יוסי ר׳ ׳ רע״ד
 ינאי ר׳ * יוסה ר׳ ״ הכותנ פ' ירושלמי יסא לל נעא : ׳3 נ״ט
 נשמו אחא נר יעקג ר׳ * ד״ט נרפות ירושלמי זנדי נר יעקב ור׳

 אדא נר •עקג ל • סע״ג י״א נרפות ירושלמי ב׳ נ״ב פ״א מ״ש
 ובירושלמי תלמידו ר'ירמיה * עטישיא יצחק לר׳ תני ♦ נרעתליא

 נעא ירמיה ל ד׳ י׳ חנרפין כיצד פ׳3ו ירמיה נש״ר דנרכות רפ״ק
 כהנא : ד״יא׳ כלול כלל ירושלמי פהנא נשם • זעירא לר׳ חבדיק

 מנשס רני * מיישא ל א״ל • ספ״ג ע״ז ירושלמי תחליפא נר
 ל גני נחום לר׳ שלח ״ קומי מרינא נר * חתכה נש״ר * קומי
 נעררד ס״פ ירושלמי יעקב נר נחמן לרב שאל * ישמעאל נר׳ ינאי

 ״ קומי תנא ניקוחני * נשמו סנא נר ניחא ר׳ * שנתפתת׳כ״חב׳
 • שנתפתת׳ נערה פ׳ ירושלמי עולא * שאלו ספרא 3דר אנוה
 • עוקבא מר נשס • ישמעאל נר עולא * שכהא לעולא .אמר
 • איתביה פריטי נר פליפי ר׳ * פדיה נר נשם • פדייה נש׳׳ר

קשרים ואלו ט'סע״ד גדול כלל ירושלמי בשמו שמואל * שאללקלא
 נר שמואל ש״ר3 * ליה נעא אבא בר שמואל ר׳ * שנגח ושור
 ר״לשקלי׳ נשם : יצחק נר שמואל ר׳ מקמיה מטחר הוי ״ נחמן
 שמעיה ר׳ * אנא ר3 שמעון ור׳ : קוחיה ר׳שחעוןדיינא • פ״ד
 ר׳זעירא * פ״ב ינמות ירושלמי ששת נש״ר * זירא או זעירא נר

 הנ״ל הוא (ואולי יוחנן ר׳ זמן3 גדול חכם וירושלמי ״מ3 הקכר
 (נירזשלמי נריהדר׳אבהובקסרין זעירא ר' * לעיל זעיי׳זעירא

 רבי : בקסרין שם אין ב׳ וי״ג סע״ב די״נ דנריס אלו פ״ גרנות
 (ט״ההוא אישפזכנידר״ל זעיראברחמא • (ל״מ זעיראנרהלל

 דר׳ אישנזיכנא המא בר זעירא א׳ דע״ח י״כ פ׳ ביומא הוא כן כי
 ברית יוסף 3לר א״ל הוה דקסרי רבנן ודכולהו ורינ״ל אסי ור׳ אמי

 ״ אטך דהוהעניד מלתי^מעלייתא לך אימא תא אוריא בר דרע״ל
י בשריב״ל חנינא בר׳ יוסי ר׳ חחא בר זעירא ר׳ ^ו ה  י״כ ר״פ י

 (שהיה (קבורתו־ור״מ ״ נשתנה הכי׳ כ׳ נהעניתלס״ד דמ״דד׳אנל
מ״נ) מארי ור׳ גא״י חילה נעיר שסר״יח״ב)  (זעירא * (

ל ובלילה מיל' כ׳ יוס בכל ממנו למד דיליה וינקיה דאחין דכפר
 (ר> * ע״ש עס״ח שמיני זוהר ייסא ושמו דאגדתא דחכמתא מילי

ר״ס ובירושלמי שביעית וריש ׳3 דנ״א דנידה פ״ו חנינא בר זעירא
 יהודה ורב חנינא בש״ר חיננא בר זעיר אד״מ ר״פ3ו חיננא בר זעיר א״ע

 5א״ זעירא (רב ע״ש הכהן הונא ברב זעירה חנניה ונע״זפ״דבש״ר
 • זעירא בר אחא רב (זעירא לאבייעירכיןפ״גדי״דסע״בודל״גא׳

 לן יצחק ר׳ * ב״ז חייא ר׳ ־ זעירא דרב זוטרא'בריה רב ב״ז ׳הושעיא
 . ב׳׳ז שמואל רב • ב״ז חנהמא ר׳ * ב״ז לוי ״ זעירי בר או

 ולא ברתי' בסיב א״ל דהוי יוחנן דר׳ מיניה קמשתמיט (הוי ;עירי
 אזלי^ורתא חד (יומא מגבל היה והוא מא״י שהיא מפני היהחהז

 v'f( ליה ומעבר אכתכיה יוחנן לר׳ אדכביה דמיא לעורקמא מטו
L לא בנתין ) כשרה ותורתי אתה תלמידי ( כשרה אוריין p 
) דע״א יוחסין פ׳י׳ חהז) אינך (בתי  כתבזעיר^ זהיותסין * ל
 בתעניות יוחנן ר׳ בת לקחת רצה ולא מנבל מיוחס והיה מרב למד
 היה לא אשר עמו ר״ל מדבר והיה רב נקרא לא לחה ידעתי •ולא

 מרב למד (מ״ש • סע״ג ד״ט (יומא עכ״ל נב״ח רנה עס מדנר
 נראה למעה (עיין היוהס'( זה למד רב ומאיזה מנ״ל ידעתי לא

 לא אשר בתעניות ר״י בת לקחת רצה ולא ומ״ש • חרב לחד זלא
 האיטלהי איסור ראיתם דלא אתון אמרזעירי ♦ בתעניות זה נמצא

 (מבבל) סליק כי לחולדה בדיקה אין זעירי אחר • ג׳ פא״טנ״ד
 P ברס בידי טעות לפניפס שאמרתי דנרים להו שלח לנהרדעא

 קדס אחרית חעירי אפנקסי כתב * א׳ נ״ו פא״ט ר״ל נשם אמרו
 רבאכלמתניתא אמר ♦ א׳ דקנ״ו שהחשיך חי חייאה׳ ר׳ וחנו רני
 ת3תי נראה * מ״גנ' זבחים לאמפרשא זעירי רנ לה חפרשא דלא
 ברב אבא צמר • זעירי רג בשם נקרא אינו כ״מ3 כי ט״ס רב

 מי א״ל לזעירי אשכחיה אלעזר ר׳ סליק כי • זעירי אמר קסדא
 אחוייה מדות בדין רב לו ששנה וברייתות משניות שונה א״י3 כאן
 הנשר כל פ׳3ו סע״א דפ״ז הספינה המוכר פ׳ אנדמי נר יצחק רג

זעירי למד לא7 קצת נראה (ומזה כו׳ כהל לרב לאתניי׳ א׳ דק״י
מרב

K



m צה . ^ ״ חית ואםוראים התנאיבן :רסדר ואות
 שמעתת׳ הא דאחר אמי לר׳ אשכח זירא ר' סליק כי *. חת.-

 • זעירי אחר דחי רג * ר<א ך״א7 ל׳ק קולין רש״י) (דזעירי
 אמד הונא רנ דאמר זעירי תלמיד הוכא רג ל אות יוקסץ כתג

 • תלמידו אשי ר3 ר'חייא *' ע״ש זעירא צ״ל אולי (ול״מ זעירי
 ס״ז הדר ל ע״א נ׳ טומנין נמה א׳ י״ז ה״ק שנת קנינא ר׳ אמר

 חסדא אר׳ . • ל ל׳א ע״נ ל חכחות ל ע״ו כתונות א׳ וס״ג א'
 קסדא רנ • ע״נ ס' ל מ״ט ע״ז א׳ מ״ג חנרכין כיצד זעידי אמר

 ל ס״א ע״; זעירי אחר יהודה רנ צ״ע תלמידו הקדמון נר,אשי
 כדריס זעירי אמר יוסף רנ : ע״ל יוחצן נש״ר : ל ל׳א מנחות

 ס״פ כהנא רנ אמר : ע״ש נלת דרנה נריה יצחק רג ל מ״ו
אל זעירי רנכחמןאמר : הזהנ ל׳  :משמו פכא נר סורחנ : ע״ז
 זעירי אחר רנה אמר : רע״א ה׳ סוטה זעירי אמר רנא אחר

 אחר ל ד״ז (תענית זעירימדיהנות ר׳ : סע״א דח״ו פ״ה כדריס
 סתס זעירי כי לרנינא חדיהנת זעירי מר א״ל ל׳ג ונרש״י לרנינא

 דרוס זקני : זא״ז ראו לא הוראה סוף ורניכא הראשונים חן היה
נ זנחיס עליהס הק׳ .ור״ל ך/ ונתול ל ך״נ ל  תנאיס שהיו א׳ ד

ט פסמיס שלמה מניני ל עיי׳ אמתני׳ ולליגי -  : נזה מ״ש ל דל
 עיילת כי זריקא לל ירמיה ר׳ א׳׳ל ( אנהו ר׳ נזחן זריקא ר׳

 זריקא דר׳ מכלתא )ל מ״נ החולץ פ׳ ליה רמי אנהו דר׳ לקחיה
 אר׳ אנא אל י הסדורה כמשנה פרש״י א׳ דח״ד ( גט השולח פ׳

 אלעזר אר׳ * נ׳ ק״ל י״כ אנא ר׳ א״ל רע״נ ל״ח תדאי
• נ׳ ל סוטה ל ד׳ יומא • ל ס״ו ל ז׳ מנחות ל צ׳ו זנהיס

 נרכות ירושלמי הגלילי נל;יוסי אלעזר נש״ר יוחנן ל זריקן ר׳
•ל׳ ד״ח א״ע פ'  ל ארע״ל אחי אר׳ • ■ נתן נר אחי ר׳ נזמן .

ל ל וי״א ל ג׳ דנרכות ל״ק דנריס  ארשנ״ל-ונירושלמי אמי אר׳ נ
 רני חנינלאמר אל אמי אר' • לל נשס ההוא ענין ׳7 ל «רכות

 סוטה הונא 3ר אחר • ח״וא׳ אמיחולין ונעאמר׳ • ק״לל פי״כ
 נעא זריקא לר׳ אזלית כי לנריה חיננא נר הונא א״ל י ל •ל׳א

 ירושלמי נשסזעירא ׳ פ״ק סוכה ירושלמי החנונא נש״ר * מיניה
 מ״ש חזקיה נשס * נשמו חזקיה ר׳ • פ״א ופסחים מנרכין כיצד
 : נשיאה יהודה רנ עיי׳ י פ״ק שנת ירושלמי חנינא נש״ר פ״א
 חנינא נר יוסי נש״ר י א׳ ל׳ח כתונות ל ̂ז ניצה יהודה •אר׳

 נר ינאי ור׳ * יוחנן נש״ר ישמעאל נר׳ ינאי ור׳ • נשחט תמיד
 נר יעקנ ר׳ נשם • פזי נן שמעון נר׳ יהודה ל לניה אקלע אמי
 סגיאין זמנין נון נר׳ יעקל ר׳ עם ־ פ״נ ברכות ירושלמי -אידי

 י״ח חולין נפחא יצחק לר׳ איתיב • גגות כל ל ירושלמי פשיטית
• ל פ״ה מנחות צדק וענות אחת דבר ירמיה דר׳ עליה קרי ־ ב׳
ר׳ * שאלו רנספרא • נשמו תנא ר׳  זריקן חמוידר׳ נר זריקן (

ר׳ ־ שאכלו ג׳ ס״פ ירושלמי  3פי״ ירושלמי רב בשם מטיבה זריקן (
: בכו הייא ר׳ (זרנוקי • י״גג׳ דיבמוה

m חית אות m
 מגילה הכתב חן שלא תפילין למכתוג חנו נר לביה שרי ■(אביי ,חגו

ל ■ / י ח שכיח חבו נר ני תפילין * • חנו י נ׳ כ״ט ל  יוסף 3ר (
 ורני חכינא ור׳ רב * חבינא רב * חנו נר אדא רב ויש חבו בר

 ורבינא ייחר ורב : (ע״ש מועד סדר נכל מתנו חנינא ור׳ יוחנן
 ייחר 3ר אך • הקדמון רנינא שזה י״ל כי אף צ״ע א׳ נ״א ^א״ט
 יוחנן ר׳ נדור חנינאשהיה רב בדורו יהיה איך אשי רב בדור שהיה

 ברב הוא ורבינא יימר רב עם שהיה חנינא רב אולי : הנינא זר׳
 השני כהנא ורב אשי רב נדור שהיה למטה הנזכר דרבא נריה יוסף
 רב : אשי 3ר נדור שהי׳ מחוזנאה חניבא רב או אשי דרב רנו

 הבינא בר יהודה 3ר : (חבינא : (ל״יז דמינא בריה חגינא
 ב׳ כ״ד א׳ ד״ך מגלחין פ׳ לרביכא אמר (דהרת מסורא חלנא

̂י דפרת מסורא קנינא ר׳ ע״ל חגיגא רב ב׳ ק״ו בי׳מ  ט״ס א׳ או
) פ״ה (ננ״מ השוכר פ•׳ סורמקי נר חניבא יב  קביבא רב בזמן ל
 עולא נר רבה שהקשה מה אמר לא״י סליה • רנה חייא ר׳ ע״ש (

 כו׳ שהק׳ מה אמר אבא ר׳ קליק הי הנוסחא ובע׳׳י א׳ ל״י יימא
 לזה סליק כי סורמקי ־נר אנא ר׳ היוחסין לנעל הנוסחא היה ואולי
 רנא נר יוסף ברב חביבא רב ל (ע״ש סורמקי בר אנא כתבי

 בריהדרנא תניבא (רב : סע״ב שמתדקמ״ג מי דרנאה׳ (משמיה
 מחוזכאה קביבא רב : הכ״ל והוא ט״ס אולי לע״א דל״ד 3פ״ ע״ז

/ 1עירט אשי אמר^לו־נ  קניני א׳ לע״ב חרונה ופ׳ : א׳ דנ״ז פ
 קורא היה רב חניני : דרנא בריה הונא רב א״ל ל ונפר״ע

 קוליר מ״ח וב״ב דע״ו האומנין (פ׳ : חביבי דודו שהיה חייא לר׳
 אהרן דוד ירושלמי תרגום אני אח ר״ל 0י" ה״ה ניןTוע לב׳

העלן; והוא רבהונא תלמוד רבקגא ; הטבתו לוזמו דאהרן חגיבא

ש) חייא ר׳ למערת ר״ה את  לחדגל י״ח ונן קרי ראה ולא (ע״
 שנים פ׳ לו והוסיפו ר״ה בקבורתו שנה פ׳ נן והיה מר״ה התלמוד

 ג קברו איך ד׳ ק״ז קהלת וח׳ סע״נ דל״ב כלאים ירושלמי ועיי׳
 הנ״לשהוסיפו הוא אולי אע״ב אבייב״מקי״ג א״ל מתקיף חגא (רב

 אדא דרב חתני׳ נחמן רב נזחן חגא רב : ר״ה בקבורת שנה פ׳ ׳לו
 חתניה חנא רב כי לו נזדמנו משובשת נוסתא (ולדעתי אהבה נר

 חכא נר חגא רב : א׳ ד״ז עירנין חגא תני נחמן רב (אחר ע״ש
 חבא v3ר ; פ״א שקלים דציפורי חגא ר׳ : ל׳'מ ( ששת רב ׳בזמן

 ותרומות נרכוה יוסי נעאחר׳ : כ״הב׳ רע״ב י״ט נ״נ בש״ריוסי
 I הערל פ׳ פדת בש״ר : יענץ ר׳ נשם יוסה ר׳ הזורק ובפ׳ פ״כ
 א״ל לעולא איתני קגא רב א׳ כ״ג גיטין דעולא משחיה חגא רבי
̂י נע״י ( : א׳ ס״ח ע״ז תיונת׳ ומותב רננן קאמרי מה ידע לא  ח

 שילא נר רנה דניה בדרגא סליק חגא* ר׳ )צ״ג ס״ס תיליס נמ״י
 אר׳ פ״ו א׳ כ״ה כריתות אושעיא אר׳ חגא רבי * ב׳ קי״א חלק

 דכריתות א׳ ענין והכל הושעיא אר׳ ע׳׳ב ושם סע״א ח״א יומא יאשיה
 (כיאתא * (ל״ח תכחומא ר׳ בזמן חדרומא חגאי רב * ודיוחא

 נ״ק אהנה נר אדא דרב כוותיה מהניתא אייתי מדרומא חגי רב
 • א׳ דצ״ח פנחס זוהר אלעזר ור׳ חייא ור׳ חגאי (רני • א׳ מ״ב

 הלקהלר׳יעקנ (רבחגי * אלעזר נן חגאי ר׳ * ר׳חגאיכוזמאי
 ולן חסדא רב כשמת * ע״ש ( כהלכה הורה שלא גנוריא מכפר

 טוס דהא תלחודא דיגמור תגי לרב אימא זיל וא״ל קבריה על ננו
 ־ חגייא ( ■ חגי נר יונתן ר' חגי ( * ויחי כ׳ ציוני הכי ייתי פ׳
 תרומות ושאלו זבדא בר אנא נש״ר חגי ר׳ ( * חגייא בר׳ אלעזר ר׳

 פ״גחלה דמאי לזעירא מסמיך הוי ♦ הערל פ׳ אנהו ופ״יאר׳ פ״ב
 לר׳ שאל (שם) אימי לר׳ זעיראשאל ור׳ זעירא לר׳ שאל פ״ד

 יאשיה לר׳ שאילית הוינא קפודקיה שמואל דר׳ שושניניה * יאשיה
 נחמן בר שמואל בש״ר ברכות ירושלמי יצחק בר שמואל לר' שאילת

ר׳ * ורפ״ה שקלים ריש  שלה זוהר חנבללרשנ״י אוהו ששלחו חגי (
 בר בא דר׳ אחוי (חגרא * יוסי ור׳ חזקיה ר׳ נן ע״ש..,ופגעו לך

 סע״ג דל׳א פ״א מגילה ירושלמי חננאל לרב אורייתא יהב, בינה
 * טרושליס היו אומנים כותנין חגירה נית של יוסי ר׳ תני ע״ד ושם
 רט (חגרי פ״ק ארץ דרך * אביו הגר׳ אנא משוס חלט אנא

 כ״כ(קי״ז ה׳ דנרייתא חידקאתנא ר׳ * ע״ש חגרי בר אלכסנדרי
 השקמוט שמעון כו׳ מעידה אדם של נשמתו אחר א׳ י״א ותענית ב׳

 ושלח בהעלותך ספרי א' דקי״ט הי/ ך'׳ע מתלמידי חבירו היה
 .* אולפנא ע״ל (חולפנא * (ע״,לחטייא חיטא בר • ופנחס)

 חונה רב ( * סס״ד א' מלכים ילקט ( אמי דר׳ חמוהי חונאי ר׳
 חציט אך בבבלי הונא רב אינו חס ידעתי לא בירושלמי מאד מצוי
 אבדיחי ר׳ • חונה ברב אבא ־ ע״ל ר״ה בשם והוא בשמו ר״ה

 ור׳ שהוצואו חי פ׳ ירושלמי אהבה בר אדא בש״ר * בשמו לציפורן
 • בירושלמי *3 ר״פ ברכות שמואל בשם יהודה רב יוסף רב אורי

 דניאל ‘ך • ג׳ ק״ג קהלת מ׳ בניי ור׳ * בשחו נגרי בר איבו ר׳
 בשמו הונא פ״בורב ברכות ירושלמי הונא בש״ר * בשמו קטינא בר

 פ״צ קדושין יוסף לרב הלכו פנחס ור׳ חזקיה ור׳ • דסכהדרי׳ פ״ג
 ספרא יוחנן ר׳ בסוכות היה ־ יהודה רב • ד׳ ס׳ ירושלמי
 בש״ר * כי״ד פסחים ירושלמי בשמו יונה ר׳ רדיפה ר׳ : דגוכתא

 שקלים ירמיה בש״ר • וע״ל כ״ג לו בא ור״פ שעירים ב׳ ר״פ יוסף
 מנא רבי ־ מנא ר׳ קומי היתיב * לפניו פנטי גר לוי • ל״ד

 מגילה ב״י ר״נ א״ל : פ׳׳ג שביעית יצחק בר נחמן בש׳׳ר י דשאב .
 רדיפה רבי : פ״ד שקלים רב בשם : (ע״ל) פנחס S< : ס״ד

ע״ל)  בש״ר יצחק ברב שמואל ר׳ : נחמן בר שמואל בש״ר *: (
 :רע״ד דנ״ת ב״ד ראוהו פ׳3ו סע״א ה׳ פ״ב ברכות ירושלמי קונה
 ; הולא חונה במקום ג׳ די׳ח פ״א בסנהדרין בירושלמי ההוא וענין

 ספרא חונה (ר׳ : פ״ק (חלה נשמו תנחומא ר׳ : קמטדיא ושמעון
 : הונא רב ע״ל ל הייא בר קונה ך׳ ג הונא רב ע״ל : דסדרא

 צחה רבי של ערוך דר היה שם מגלו• ששחה עיר המעגל חוני
 על שיתפלל המעגל לחוני אמרו א׳ כ״ג דתענית ג גפ ח (ובמשנה

 ירדו ולא התפלל ימוקו שלא פסחים תנורי הכניסו וא׳ל גשמים
 עלו פניהם שמו בניך רבש״ע ואחר בתוכה ועמד עוג׳ עוג גשמיס

 עד מכאן זז שאיני הגדול בשמך אני נשבע לפניך בית כבן שאני
 אלא שאלתי כך לא אמר מנטפין גשמים התחילו בניך על שתרחם

ף לירד התחילו כו׳ נורות גשמי ע  גשמי אלא שאלתי כך לא אמר ״
 שלק כו׳ הבית להר מירושלים שיצאו עד כתיקון ירדו וברכה רצון

 מה אבל נידוי עליך גוזרני אתה אלחלאיחוני שטת בן שמעון לו
 לפני המתחטא כבן רצונך ועושה המקום לפני מתחטא שאתה אעשה

 ג׳ תענית ובמגילת ב׳ די/ כת^יוחסין • )א׳ ובלי״ע עש״ב אביו
^4 ISQ שנים



«mר ד נאמודאים׳־ת!ת :חתנאים ס
ד אליהו היה ואז ̂ המעגל י^ני מהמהלל 1ע צודמן־3 היו מציס־  עי

 מלתי׳ אמ:א מו כן ״ משלחתו ונן כתורה גדל מכה והיה • )t<׳
 : שני ככית וחכמים כנישיס חלומויס כולם הנחכא חנן כתו וכן

 שא׳א דוראן א״ר אכות ממגן וכידג שנים ע׳ וישן כתענית (ע״ש
 כתענית שם ואי׳ הטנעי חוס שנתתרר מכני נס כלא הטכע כפי זה.

 (וכעארהמי המיתה לעצמו שאל סקנותו ככוד כו נהגו שלא מפני
 או חכרותא או אינשי דאמרי היינו רבא אמר נהשיה ונח ולימות

 נהרג כי היוספין כתכ סע״א ד׳׳ז יוחתץ (כתג ־ )מיאואאע״כ
 וארסעוכלש חורקכוס זה על זה חשמונאי מלכי כשצרו לירושלים מיז

 : נ׳ דכ״ה ש״ק ^וכ״כ הראשון הורקמס של ט3 אלכסנדר ני3
 הכס כשם וכתכ • לקיש ריש למי חי שהיה כתכ א״ דל״ג וכש״ק

 ודכרי * עכ״ל יאיר כן רכיפנהס הוא מעגל שהוני בזוהר שראה א׳
שלמי ראו ולא להאמין קשה אניהס  : ד׳ דס׳׳ו פ״ג תענית ^ו

 א״ר פסחים תנורי הכניסו ואמר הגשמים על שיתפלל שאמרו ז״ל
 לחורבן סמוך הוה מעו.ל דחוני כריה בר מעגל הוני הדן מריא י׳ודן
 עד שנין ע׳ ודמך למערתא ̂נייל מטרא אזצ לעורא לפועציי אזל

 בחדא״ג את״כ וראיתי : כו׳ תניינות זמן ואתבני מקדחא יחרב
 ישן והיה ראשון כית כחורבן שהיה המעגל רחוצי זה יריסלמי הביא

 הוני שהתפלל (ר״ל שני כית שמנה עד שנים ע׳ ראשין ית3 מחורבן
 דמתני׳(ר״ל המעשה זה אכל רב זמן אח״כ היה גשמים) על מעגל

 תרג״א) ג״א שהיה ( שטה כן שמעון כזמן ה״ח) ג״א שנכנה פו׳
 וכס׳ כריה כר הוא דמתני׳ וזה היו מעגל הוני 3ד״ יפ״מ וכתב

 לירושלים יזוץ מעגל הוני שנהרג גוריון כן ס׳ כשם כתב יוחסין
 מן שנאבד לפי תלמודינו עם מסכים וזה חשמונאים כני במלחמות

 ולכך האחים כמלחמות שנהרג עליו אמרו כשינה שנה ע׳ הע-לס
 חוט כי י״ל ולדעתי • עכ״ל לו האמין לא כריה כר אפילו צשכא

 על שהתפלל מת זה ׳3 מקדש שנכנה עי שנים ע׳ ישן היה הראשון
 כמלחמות נהרג כנו כן היה הגשמים על שהתפלל וזה פו׳ המיתה
 להולמן א״א וירושלמי דככלי הלשון אך תרפ״ח ג״א כמו שהיה האחים

 ולפי גדעון הוא’המעגל הוני ק׳ אות גלגולים ספר עיי׳ ז לאשוותן
 כחייו מק לכן אחריו כנ״י זנו מ״מ שנתכוויןלש״ש אף אפוד שעשה

 כי צפשרלמות את״כ ושאל כמיתה מ״ס א׳ ושינה שנה ע׳ ישן פי
 וע״ס • מרדכי ניצוץ וכן ״ למות נפשו ששאל אליהו ניצץ ׳חוני
 תעניות סדר פ׳3 כדאי׳ עליו ידו וסמך הודאה פר לו שהביאו פ׳ יאות

 ואהאכהי׳ אליהו הוא והוני זה כפר שנתגלגל אחאב על ך״גא׳רמז
 נכנע כי יען טוב דבר בו מוצא אפ״ה הרכה ופגם בחטאו מקלקל
 אליהו שהוא תוכי לכ״א אליהו את רודף היה אחרת ופעם * איזאב
 לפי אתקניהו ואני אליהו אחר מקודם כמשך לא כי כע״פ לי הביאו
 אתאג כהיותו אחרת פעם שהודה ר״ל הו־ק: פר לל׳א נכנע שהיה
 הס אליהו המעגל חוט גדעין עיד ונתכ ׳ זה כפר אתקכהו ועתה
 שכס(ע^ש) את בפר תיקן גדעון בפריס תיקינו תלו וג׳ א׳ ניצוץ
 תיקן מעגל חוני • ואבירם דתן את ותיקן פריס הקריב אליהו

 עם קבור מערה פכיעם לכפי קו! גא״י כתב •׳ עכ״ל אחאב את
 ׳תל^ה אבא קבור מערה הב' ובצי מדרשו בייז לו ותמך שס אשתו
 ל׳א ר׳׳י כתב אתר וכמקום תלמידיו וע׳ אלעי בר ״י1ו הנחבא ̂הכן
 עיי׳ נפתלי בקדש קטר המעגל חרט פתג ובמ״ב זתיס כעין יןכיר
 הנ״ל מעגל חוט אכיושל אכי הראשון המעגל (תוכי • עי'ך ן3א״א
 ̂ והלא לכ״ש כ״ה אמרו ר״ה סוף כת'ספתא הקטן הוני ( • ע״ל

 ' כל לו ואמרו שבע ואמר הקטן תוני ירד כ״ש זקני כלכס נמעחז׳
מ ׳ תונאי כן יוסף ויש ״ תוני כן יוסי ״ (תוני ״ כו׳ אעם ) 
 רני ( * ע״ש הכסס נן ייאף בן (תוניא ״ מנן רב ע״ל אוני

 • ג׳ י׳׳ד שרצים ח׳ פ׳ ירושלמי רבי בשם מאהרתיס יעקב אוכיא
 תוורן דמן הזרה זבלא נר אבא א״ר תזורן דתן תולא

 דמן תוניא רבי נשם ^רכה לולב ר״פ וירושלמי ״ דשטעיא ע דא׳
 הוי לירושלים שנים לעבר הוורן דכית רוניחניכא כשהליק ״ אוורן

 ר״פכל ירושלמי ״ דטכריה אתכזעימא וכשמת מתבזע־לפכיו איל
 פ״ה מ׳׳ש בשמו יעקכ מ3 ר3 יעקב ורבי צמיה ^בי ״

̂י ין פ שקליס ״ כ ה :  יוסה רבי ״ סע״ב ליה 1י”מ ̂א ל̂מ
 דבית חוניי דרבי בריה עוז^ל רבי חזקית רבי אחא כר יעקב'3׳
 המתורגמן חוצפית רבי * אוורן(ש^ דביק תוניא בש וורן1

̂וף משנה5 ונזכר  דיבנה גמליאל רכן ״ד)<של1ל (ל^־ שביעית בנ
חוצפית לרכי אמרו א' ובכורות סע״ב ך״ז יכותפ׳׳ד
 ! סיה מלכות הרוגי עשרה מן התו׳ כתבו■ כו׳ עמוד מתורגמן

 ואמר קמ״ב חולין חזיר לה דגיר לשונו ראה■ אחר אלישע כי ונתס
 נקכר אלא זה יהיה ואיר מתורגמן שהיה היינו מרגליות המפיק ז

זא אתו׳ כתט לא למה ן{״ע * מלכוק הרוגי א׳׳י עה^ה כתכו ׳כ

 י כת״ר פנים שונה והיה עוזיאל כן כיונ^ ושקול ככרכות)
 הוציא יוסף פרייא) ר׳ ע״ל יהוקיס גלגול היה ״ כ׳ דמ׳׳ד יוחסין

 • רי״ו כ״א ע״ל א׳ דס״ז וישב וי״ר פליאה כו נתגלגל דיבה
 היה (וע״ש) הלל של אתיו (הזקיה ״ כנו יוחנן רכי • (תורנית

ש) חנניה גרון בן (תזקיה • כבבל נשיא  : הלל כזמן מו(ע״
 מטיפה נולדו (ע״ש) יהודה ואחיו • הגדול חייא רבי של כנו חזקיה

 קודם חדאיס ג׳ צורתו נגמר וחזקיה א׳) ך״ז לב׳(נידה ונחלקה א׳
)3 דל״ב ש״ק יוחסין(וכ״כ כ״כ ליהודה  יהודה י׳ אות היוחסין אכן ׳

 אץ (וכספ״ודיכמוה קודם לחדשים יצא יהודה כי להיפך כתב
 נגמלה א׳ היו תאומים וחזקי׳ יהודה דז*ל קודם נילד איזה הכרע
 ואכריע אדון ואני • ז׳ לתחלת צורתו כגמר וא׳ ט׳ לסוף צורתו

 ראיה ועוד קודם נולד דיהודה נראה לחזקיה יהודה מדהקייס.את
 אכיו משמאל והזקיה חייא רבי אביו לימין יהודה נקבר במערה כי

 ל להם וציה הגדול דיהודה נראה הובא) 3ר (ע״ל כמ״ק כדאי׳
 כט ב׳ די״ת שמתו מי בר״פ * ) חייא ע״ל,רבי ( תאומות אחיות

 אייקר רש״י) אחוזתם בעבודת להתעסק (לקרייתא נפק חייא רבי
 אכונז ידע לחכרא חד א״ל נאדכורי מצערי קא הוו תלחודייהו להוא
 * ידע ולא בנא יכבדו כתיב והא ידע מנא אידך א״ל צערא בהאי
 יצחק וא״ר יכאב עליו כשרי אך כתיב והא ידע ולא אידך א״ל

ש) כרכי ונקרא * ט׳ למת דימה  דבי חזקייהוכןתנא אמר ׳ (ע״
̂ז תו׳ נתט : א׳ קל״ג ג׳ דך״ד פ״ב שכת קזקיה  קזקיס דל״ת בע

 שלג רט והיה * נשיאה יהודה מר׳ וקשישי נינהו תנאי קפרא וכר
ש) רבי  כליגי א׳ ט' ̂א ח׳ וחגיגה ׳3 דנ״\ ובזבחיס * יויזנן(ע״

 א׳>ל כו׳ הזקיה רבי ב׳ קי״ב קשרים אלו בפ׳ * יוחנן ורבי הזקיה
״ ליי שר״ יוח־ןרני דגי י ם ״ ^ • נו1יpנ לא ני יני״״ שג ר מנ

 ׳M יותרו רני של רני א׳ היי הזקיה שני ני Y דקר התניש כ
 רמי והלנה ננלאה והיא נהנא דנ7 נריה תייא דוני נייה תזק-ה
 4 קזקיה אלא הוא רגו לאו דהאי עליה פליג דחזקיה ג אע יוחנן
עיי' * י' יליא החכמה תחלת ספר כהנא כרב קייא  החג(ץ! פ׳ (
 nf דאין רמב״א כתכ וע״ז חזקיה על יוחנן רכי חולק דשם ׳3 ,.זס״ד

 אמד יוחנן דרכי מרש״י שמשמע כמו לפרש יש J't« רבו חזקיה
 ר» לו שאמר חזקיה וזה • אמר כהנא) 3ר (ר״ל דלנון להזקיה

 כר״י האני חזקיה אלא רכו חזקיה היה לא • אמר דלכון יוחנן
 יוחנן דרבי -כתו׳ לפיש צריכין אין וא״כ כהנא רכ3 תייא

 כש׳י־צן ■מצאתי לא אכן - וק״ל אמר דלכון מככל שהיו לתלמידיו
 הרי״סל׳ (כתב : קבלהנקבל ואם ♦ כרככהנא חייא רכ3 קזקיה

 הלכה אין יוחנן רבי עליה דפליג אע״ג כחזקיה הלכה מעמידץ אין
 קיו״ן! ז׳׳ל כקמ״ה ט״ד בנ״ח כתב * רט כמקום כתלמיד

 וא> נו' בנניו דהיינו שמועה יטן כתב היה דרט יוחנן רכי לגכי
^3 קייא דר׳ כריה (חזקיה : עכ״ל הוה כפניו דר״י ליתא חאן  ר
 : הנ״ל הזקיה עיי׳ זכרו ל״ח • עמו חילק יוחנן ורט כהנא דרב
 רט ערי{ כראשי׳ זוהר אורייאא רזי א׳ מתינוק למד חזקיה רכי

 עס עשכ״ב ויצא שם יחרב דירושליס אליהו וא״ל קזקיה ורבי הייא
 אט תזקיה . עק״ך שמית זוהר ור״א • עיי׳ יויא ורבי יוסי רבי

 בטחת הזקן ר״ג משוס שאמר ביבנה ר״ג לפני העיד עיקש
 הזקוובמ״י ר״ג לפני העיד ל דך״ז שמיני ובספרא־פ׳ רע״א ה ■דל׳

ש) ואיבו הזקיה ג עיקט איש קזקיה א׳ דקמ״ח שמיני  ט3 (ע״
^ יזקיה רבי ̂ בט שיחי (ואולי רב בזמן דרכ ברתיה ל  4ר ת
 ירחיד ר׳ תלמידי חזקיה ורבי הונא 3ר ׳3 ע״ה (כזכהיס ירמיה

 צ״ז וכחלר * דבריס כמה ב׳ ח״ה סוכה רשב״י משיס ירמיה א״ר
 מריס כמה רע״ג ט׳ כרכות וירושלמי פ״א שקצים ירמיה א״ר ל
 כשם עטיה חזקיה (רבי * מריס כמה סע״ד י״ג הרואה פ׳3ו

 ל כע״ז ההוא וענין * י י״ד שרצים ה׳ פ׳ ירושלמי דקסרין רכנן
 המקדש פ׳ עירכין כרבליוטי יזקיה : ענייה איןתיכת ד׳ א״מד״ח

)3 (כ״ח  (א״ר פרנך נ׳״ר חזקיה * בלויטי עיי׳ אכהו לרבי אמר ׳
 פכחס ר׳ הוצא רט חוקק חזקיה (רבי * א׳ דצ״ג הרואה פ׳ יוחנן

 יוחנן עיי׳ שמו• היה כך שס כי' י* דל׳א ל׳ב סנהדרין יצושלמי
 חכסר כל צ' ד׳א̂ב (משמיה אביי בזמן חזקיה רכי * קקוקאה

 כשס. אמרו אלז * ל ל״ח כירה ׳3 ק״ח שרצים ח׳ ופ׳ סע״ב קי״א
 רבי ״ חנטה רבי * תותייהו חנינא רכי ’ אלכסא רבי * חזקיה

 ופ״ק צוע״ג ס׳ קדושין ירושלמי יוכה ורבי יוסי רבי ״ חחא בר ̂ודן
 ׳ כירה פ׳ ירושלמי ינאי רכי כית כשם : ג׳ כ״ג פ׳׳ב וח״ש דתלה

 ד ור״פ ג׳ 3ך״ ׳3 ט׳ כ״ק ר״ל • שבתי רני • חקולא יצחק דבי
 אבא כש״ד ״ בשמם חזקיה רבי או חזקיה רבי בשם * ד^גלומות

f ל״ה פ״ח 6פסחי ירושלמי ממל בר p ־׳ זמינא צר אבא זרבי ׳ 
ירוסליזי אצהו ־ אחריין פ' בכירי׳ היפא דמץ אכדומי <ש״ר

ר״פ



צו »sr ־חית cm:m ״סדר אות
/ ך״ב דסנהלרין א״עזפ״ד ד״גי מז׳'ל ♦ ע  א יזפיליו המוציא ו

 1כיצ ר״פ ירו׳ אטן ורט • אגהו ש״ר3 הזקי׳ רני נפסקתא א׳
 רפ״ק ירושלמי אחא נש״ר : אנימי נר א7א לרנ אמר : מנרכין

 נש״ר : לשנת רפ״ק ירושלמי אילא נש״ר *. אחי ורני ד דשנת
 ורני : ניני נש״ר :פ׳״נ שקליס ניני ורנ : פ״נ שקליס אלעזר

 : חונה ורני : ל ל לנרכות פ״ק ירושלמי זריקן א״ר :וסתאי7
 נר חנינא רני : אנהו נר חנינה א״ר ■: חוורן לנית חוני״ נש״ר
 ׳4 שאל חסלא ורני ̂ ל מ״ח פ״ל שקלים חסלא נש״ר : עגול

 ׳סה״ג ירו׳ פזי נן יהולה נש״ר ; שאלו טניומי רני ו חזקיה
 א״ע ר״פ ירו׳ יוחנן נש״ר : גרוגרות ייהולה רני תנא : לשנת

ל  ופ״ג י״נ נרכות ירו׳ חנינא נר יוסי נש״ר‘ : א׳ ד״ו פמתו מי ו
 יעקנ נש״ר : סע״ל ס׳ קדושין ירו׳ יוסף רנ : ל׳ ל״ד לשסעית

 א׳נירושלמי פ״ג>ן״ו ונרפות ר״פא״ע ועיי׳ נתרא הגוזל פ׳ אחא נר
 נש״ר * נשמו אלעזר ן3 יצחק רני *• סל׳א ה׳ שס יתנין זהוי

 מנאשמעית א״ר : כהן ור׳ : א״על״טרע״ג פ׳ ירושלמי ירמיה
 עוזיאל ורני : סימון נש״ר : רע״נ ך׳׳נ פ״א למאי חזקיה זלרני

 ח׳ הערל ס״פ ירו״ רנא נשם : פנחס ור׳ • חוורן לנית נר־חוני׳
 חטייא נר : שונתי ורני ׳: מנרכין פיצל ס"פ ר״לירו׳ נשס סע׳׳ד

 • תוטנא ע״ל חוטא נר רע״א ל׳ יתpונ א׳ לל״נ פ״ל נח פ׳ נ״ר
 לקכ״ו נניאי׳ס ילקט הי׳ נקמץ הט׳ נחירק נקמץהח״ חכם שס ̂חטיא

 (סתס) חייא רני : חיון נר הונא רנ חיון ( : המערכת מעריך
 אחיו נן היה ורג * סלא (נר (וצ^ע׳שס) אחא אנא,נר רני ן3

 הוא )הנ״ל אחא נר אנא ע״ש ( אחים ד״ לו והיה • אחותו זנן
 (יהודית) אשתו * רנה חייא ורני נרני(ע״ש) ונקרא הגמל ד״ח
/ פ״קדקמשין (עיי׳ תאומיס וחזקיה יהודה נניס נ׳ לו ילדה  י

 תאומי״ ילדה’גס עע״ש) חדשים ג׳ השני אחר אחד ונשתהא דע"נ)
 לקמיה ואתא מנא שנאי לידה צער לה והוה וטוי (פזי אתיות נ׳
 ’ ׳ לא לה אמר ורניה פרייה על מפקדא אתתא אמרה חייא רט7

 ומי איפו לה אמרי מלתא איגלאי לסוף לעקרה סמא אישתיא אזלא
 :,‘ס״הינ׳■ ספ״ו ינמות נניס נ״ א׳ כרס עוד ותללי תשתי שלא ̂יתן

יד אאיות נ׳ נשאו הנ״ל שנכין ״3 דל״נ ש״ק (כתנ  תאומותשקרה̂ח
 זחזקיה יהודה שס נינמות נמ״ש טעותו ויצא'לו זה נמצא לא *:י

 b נשותיהם הס אחוותא וטוי פזי כי הנין אחוותא וטוי פזי אחי
̂יא :• וק״ל וחזקיה יהודה ̂־;ח  הפועלי׳ כאנות(נפ׳ שקוליס ונניו ר
 אמרמשינ • ונניו חייא לרני תעטתאחתינהו גזר דפ״הת^ זנ״מ
 למימר חטי כי מיטרא ואתא הגשס מוריד אמר • זילןא ונשנ החח
 ידאלו נעלחא רזיא גלי מאן נרקיע אחרי עלמא רגש מתיס מתיה

 פולסי ס׳ חחיוהו לאלי׳ אתיוהו אליהו אמרי כאנות) חשוניס
 • ע״ש וטרדינהו ננייהו על לנורא להו.כדו'נא אידחי אתא f■דנו̂ד

 והתפלל תענית וגזרו האילנות כל לא״י'ועקר ראס ן3 גוד נימירעלה
 נח פ״ נ״ר לקולה וחזר המדנר מן גור אותו של אמו וגעת ת ד

 פסי!ו ונניו ר״ח משעלו דפ״ו הדס כיסוי נה׳ *• 3סע״ דל״ד .פל״א
 נר רנין ע״ל נרש״י ע״ש יינס התמיז ולא ורעמים ורוחות .הזיקין

 הראוי (דנר מידי חשכת הוה וכי אשתו ליה חצערא והוה : ;אנא
 שמגדלת דיינו א״ל למר קחצערי והא 3ר ליה אמר לה חייתא זלה)

 ואחר : א׳ לס״ג הנל׳י (פ' החטא מן אותנו זטנדומצילות
 פ״3 : נ׳ קכ׳א שנת לנכייך ללקדמי לעניי ריפתא אקליס לאשתו

אשה  איסורא שרי נכלאה לי דקרו לאו אי אר״ח סל'נ ד״ס זמ̂ה
̂ז;י׳ר־  : ונכיר חייא ר׳ עלן : ־נסוכה כדאמרי״ היה ננלי קייא ̂'

 ד׳׳צ ונעירנין : אזשעי׳ ר״ ע״ל א״ ח״ כריתות ננלי ?'קיאי
 ד״ה פ״ק נכתוטת ננלאה תייא לר׳ יוסי נר׳ ץמעאל תר ל

 וכתנ : ידו וינשת קפרא לנר הקשה שמו י ואחיה ע ׳מלי השינ
̂וא כ״ל אחיה אלף אות .ןץחסין ̂יז רני שקראו חייא ר׳ ט  אחיה נח׳

 חייא ור״׳' שלפנינו הגירסא ונכתונות ) עייא קי̂א שלפניט והגי׳ (
 עייא׳וא קראו ורני ׳3 כ״ד מגילה ההין לחיהן קורא והיה : שמו

ע יד־קפרא ל יל לדנר מכל לא פי לגנאי )רנה אושעיא ר ל (  ו
̂ל והיט • גאחע״ה מתחלף זה׳  חיץא ר' א״ ה' ״מ3( תנא' א׳ יי

 שהי̂ז נרש̂׳ א׳ נהמפלת'(ך"ו כדאי׳ אמורא ̂א ומצד יזנא^ופליג)
 f׳f̂(פ״'אלפל< חד אאי שמל מזרע והיה : ואמורא) תגא׳

̂י ן3עס* ארוסה נתו מתה לחה תימא ׳5 דכ״ה יוחסין כתל נ׳  ר
ל ̂לא שס) אעא״י (  מהללישה׳יה (אתי רני פי יותר מיוחס היה י
 ) דוד״׳(ע״ש אשת אניטל נן משפטי׳ אחו ומצד חמייין אניו מצי
 ׳והוא האשה מציאות עיי״ משפחה קרוי אץ אס למשפחת כיון
 לזרעים'ויוחאי רמנ״סנהקדחה תוספתא עשו אושעיארמ ר׳ עס

 אנל ר״ח אנות לנחלת נהקלמה י^יי׳אנרמאל לליי^ייא'•־
ע מוסנתא ל ( נ׳ ותוספת׳ ר״ק שמשנת 3דת ח״ד ריתות3׳*ז0ל)ז

ת : נחמיה ר׳ תוספתא קתס עולסכתנ ונהליכות רנהו מילי  ונק̂נ
 חכרו חניה ור״ש אושעי״ ור' זר״ח התוספת׳ קפראלתנ נר ־ראנ״ד

 אושעי״) ר׳ וע״ל : רני ועיו״ : נהקדמה ^ל כ״כ1 הנרייתות
 שונה היה הנרייתות אנל סדרס רני א׳לא רני קולס היו 'המשניות׳

 רש״י רני ץלחיל ר״ח * משכיות על מוסיף ר׳ שהי״ מה חייא ר׳
 ולחד עלה ולזקנותו לחדננכל תחלה פתנו והתו״ נ״ היללי״ל כל פ״3

 עשית אתה אף לרני לאחר לרני חנר תלמיד היה זקנותו מרני
 לר״יג חני תלמיד עזאי דנן שמת מי פ׳ 3״3נ וכ״ה רני אתה ול״א

 עצתו איש מרחק מארץ עליו קרא ׳'ורני מר ול״א אתה 'דא׳לשנ
 לכן ״3 י׳׳א להוריות פ״ג נ׳׳ש 33כי : חלות ׳3 פ״3 ׳3 פ״ח מנחות

 ושכחס וחלה נחשנה דרכים י״ג יודע היה ורני ־ חר״ח רני נעי
 ננלריס כדאי״ ששה לו החזיר א״ וכונש דרכים ז׳ לו החזיר חייא ור׳

 שמעוןנרני ור״ רני חשל היה ופרנסתו * הנשיא יהודה ר״ (עיי״
 א״צ פ׳ נ׳ ור״ש לגיס ה״ שלקח חנתו 3חרו עליו מקפיד היה לא

 חרנא ר״ חנצי הוי לני דק״ג נכתונות הנושא פ״3ו : א״ (לכ״ח
 נשתכחה ח״ו לאס דידימנצית נהלי חנינא חייאאר׳ ור׳ חמא) נר

 תשתכחה ללא ענדי אנא חייא ר״ א״ל חפלפילי חהלריכא מישראל תורה
 מגילת נירו׳ ועיי׳ חייא מעשה גדולים כמה רני לאמר והיינו כו״
 ר׳ א״ל אין א״ל חמך אפילו נרני ר״ש א״ל • ד' לע״ל הקורא פ״

 • נישראל כזאת תהא לא ת״ו א״ל * חאנא אפילו יוסי נר׳ ישמעאל
 חייא ר״ עייל זמן חל ג׳ דל״ו פל״ג ננ״ר • ״3 נ״ח״׳דפ״ה ועיי׳
 (ע״ש) רני של פניו כתכרפמי הונאלנר 3ר הא רניוא״ל לגני רנה
 וידע ״נ3 אשכח ולא נפק לנר לך נעי חאן חזי פוק לר״ח רני א״ל
 דרני קמיה עייל ולא יום ל״ נזיטתו ינהג עליו כעס דרני ר״ח

 וכ״ה * כו׳ דאורייתא כללי כל דר״ח מיניה 3ר יליף יום ל׳־ ובאותן
 א^הו אתא יום ל׳ לסוף נשתנה הגי׳ וקצת לכלאים פ״ט בירושלמי
 לגני ר״ח כשנא ואתסי דרני שיני על ידיה ויהיב דר״״ח נדמותיה

 עליה ידך דיהנת שעתא ההיא חן א״ל בשיניך ענדית מה א״ל, רני
 רני לשמע כיון ידיעליה) נתתי לא (כי ידע אנא נתרפ^-א״ללא

 כבוד לנהוג רני התחיל תייא רני לכבוד עשה שאליהו והלץש כן
 :ח״ו א״ל מחני ולפנים בר״י ישמעאל אר׳ לפניו ר״ח 31ושץ בר״ח
 גחל דאדס נר״י 12ישמע ר׳ קחיה דר״ח שנחיה חתני הוי רני : ושס
 עמד ולא נחרחז ר״ח את ר״'ישמעאל ראה א׳ פעם וקדוש הוא
 ft אותו משנת שהיית תלמיד אותו ישיןעאל ר׳ אמר מפניו ר״ח
 באגדות הרהרתי א׳׳ל לפניו עמדת לא׳ לר״ח־למה א״לרני נפט עמד

 ׳3 לו מוסר היה כן רט דשמע כמן ראיתיו לא העיון ומפני היליס
 בשוק אחיו בני לב״ ר״ח שנה א* ופגגס • עמו שיכנסו 6הלמידי
 בירושלמי : (ע״ש יום ל״ כזיפותו עייא.ונהג וקראו עליו רבי ואקפל
 ונתרפא ונפסח רני לפני קילה שהראה ג״ נ״ה וסוכה ג• ד״ג ברכות
 ושא׳ל בפשתן יאנינס ליה כפל לפ״ה כיסוי-הדס פ׳3 ׳• לוי) (עיי׳
 נזדמן חה רב ע׳׳ל הדס עם הפשתן לתקן עוף לשחוט אס לרבי
 דרבים משמיה וקלסוהו לרבי משמיה לרש • חייא ר׳ את ושאל לרב
̂ח )שאחזו חי ס"פ קלסוהו ולא  למקרניה תמות מלאך מצי הוי לא ר

 ליה אפיקיה לגגרא ריפתא אפיקו אחר אבנא וטרף כעניא ואלמי •
 נפשן לי ותן מר קמרחס לא גברא אההוא אעני מר קמרחס א״ל
 וגלי לנורא שוטא מ״ה ליה ואחוי * פעמים כמת לבא תטרחני ולא
 6וש .* ך״ז מגלהין פ״ עצמו את ר״ק ליה ואמצי מ״ה להוא ליה

 דק״ג נכתונות : מרקיע דנורא כיפי נהיתו ר״ת כשמת 'לכ׳׳ה
 • ר״ק קולס מת רני או רני קודם מת ר״ח אס הכרע אין -*:ל
 רינ״ל-הוה זי״א ר״ל ל׳ לק׳׳ז ילך תמצא אשר כל פ׳ קהלת רבה7

 אלפת דלא כדיי את לית ליה אמרין רנה לר״ח למיחמי יזתתמד
 אתחזי תעניות ש׳ יתיב גלי'למילף דהוי עוד ולא יהfn̂יו אורייתא

 ולא תעניות מ׳ צם נ׳ 5לצ״ כלאים כןוף ובירושלמי ו״5 נאלמא ליה
 תלתץ צם אסי רני מ״כ ל׳כ תעלות ש' עוד שצם צ״ל א״כ הועיל

המייהאמר^ ולא ר״קתה תמייו^וח/׳^קמית ̂צירושלמי
 דרגץ חמא דהוי מה ויהוי ̂תיה יחחיה אחר כדאי גיא'את <ית

 הוי הוא גדול אדם לאו אסי דתי תאמר אין גציכיהו וכהייו ̂־יייה
 וחל כפל רקיע נחלמי חמיא יאמר יוחנן דרל קמיה אתא גרדי' iל

 מ״יל הפועלים פ׳3 • בידיה־ סמניה ע״ש) רנאסי הוא מתלמידך(
̂א׳לי־זירא לפ׳׳ה  לו אמרתי חנינא נר׳ יוסי רני פתלום לי נראה נ׳
 אצלר׳יוקכן לי אמר שלמעלה) בישיבה (ויושב תוקע אתה מי אצל
 קכינא ר׳ אצל מי אצל יגאי ורבי ינאי רני אצל חי אצל יוחנן ורל
 י3ר אצל יוחת ודני לי אמרתי חייא רל אצל מי אצל אלכא ורבי
̂ל לישנ יוחק רני ראוי אין (זצי לא חייא  נאתר א״ל ) יזייא יל' א

 יוחנן לתחן(רני נרחא נר מעייל חאן דאשא ונעוריו לנור זקוקין
ושם לתחן) כפחא נר מעייל מאן לל״א (ע״ש) מחא מ* נקרא

אמר



m !̂מוראים ,סדר-התנאים אות -דדת»
 p3<״n האי לי יחי ךסורמקי3א-3י3<ז5ר לי אשתעי א3קט 3ר -אמר

 דמ'יןכד ולאזדתא עייניה הר-שפירין לצפרא גני אליהו שכית להוי •
 אחוי ליה׳לאליהו לאמרי לי ואמר האי מאי ליה אמרי כורא3 מקליין

 לאיסתכ<לי כולהומצית3 לי אמר לרקיע תא3מתי3 סלקי כי נן3ר לי
 גכולהו סימגייהו מאי יה3ללא׳תסתכיל. חייא י3דר מגוהרקא ר3ל

 דמנפשיה חייא י3דר מגוהרקא ’ר3ל ונחתי סלקי לי מלאכי אזלי
 נטיפי ״3 אתו יה3 אסתכלי אנהשאי לאוקחי מצית לא ונהית סליק

 אשטתחי אזלי למחר לעיני וסמינהו ומחייה לנורא (כיצוצית)
 שסילר אלוני של (תיספת מתנינא למר מתניתא אמינא אמערתא .

 לא רני נעלמא כלאמרי׳ סלרא לר״ח תמיל שונה אני סלריס ל״ו
 ואמרינן נ׳) ס״ג כילה א׳ 3לצ״ גגית כל מנ״ל(פ׳ חייא רני שנאה

 לא )(ע״ש אושעיא י3ור חייא רני ניה מתנייא ללא מתניתא כל
 י״ אות ג״נ 3כת • ואתסאי רש״י) עכ״ל נניתהמלרש מיכה תימנו .

 עונלא מההוא חייא י3ר יוחסין י״ פ׳3 וז״ש חייא ר׳3 כתענר ישי
 ומעשה • לול אני ישי אשת של עיכורה אשתו ולאי דתגעלאמתיה

 כשכעס אחר כוס3 שותה והיה זה עוס3 נתן כי נניס יעשה אנות
 נחשאי לנעלה והלכה לכנירהה הגילה והיא לשפחתו ותנע אשתו על

 נאותו כי חוללתי נעון לול לכ״א שפחתו על לנא יר3ס ישי והיה
 אין רעה מחשנה נקש של נעטיו שמת ומה • לול כולל ניאה

 זכזתיה 3ר כי קייא י3לר נעינור הניאו אלא למעשה מצרף הקנ״ה ■
 וכשאמר מטרא מצליאתא כי־הוי כחו כיילועמהרג ישי את לזכות
 לאסתכולי מצית גוהרקא נכולהו ואמרי עלמא רגש מתיס מחיה

 יוחסין י׳ נפ׳ נמצא לא כי (וצ״ע • עכ״ל חייא לרני מגוהרקא בר
 אירע כזה מעשה כי * הגלול חייא לרני כזה מעשה הש״ס ובכל .

 אולי כי שס להעמילו יל לשלוח רציתי ולא * אשי נר חייא לרני
 שהוא 3וכת וטעה הגמל חייא לרני אירע שכן אגלה איזה מצא .

 החייס נית העיר שער כגל נטיריה גא״י 3(כת * יוחסין י׳ פ׳5
 בציפורי נכימן מסעות ס״3ו וחזקיה יהולה ובניו חייא רני נקנרו
 ההר בראש אמיתי ן3 ויונה מנבל תייא ורבי הקלוש רגינו קנורת

 : בשמו אבין רבי • משמו זוטרא נר אנא רני : הקנריס אלו
 קייא ר׳ לפט נאה וכלתו נרני אוש׳עיא ורני : או־א נר אחא רני

 בעא יאשיה נר אחאי רב : - ע״ש חייא ר3 אושעיא ורבי ז ע״ש
̂ר ר׳ • אחיו• איבו : מיניה ונעא בביתו שונה אחי : מיניה .  אלע

 רבי : בשמו אבין בר ביני רני : נשמו ניסנא רבי ז תלמילו
 ג בשמו רנה חונה רב : פ״א שקלים נשמו ורב חלבו ורבי הונא

 וחלפא : וע״ל נשמו הכינא רבי : אחיו הנא רב : בנו יזזקיה
 ורבי : חקוקא יוחנן : ננו יהולה : בשמו יהולה .רב : אידי בר

 יוסי אבא : אר״ח יוסף רב : יוסף נן יונתן רני : ע״ל .מכתן
 רבי : תלמידו ינאי רבי ז ג' ח׳ ברכות ירו׳ ייני ורני *• סתורתי
 בש״ר * :'מרתאאהיו יוסי בר׳ ישמעאל רבי א״ל * נשמו ירמיה

̂ת רבה אחר : תלמידו רנב״ה : תלמידו רב : פדיי  מפנין אר
 או רנו רבי : א׳ פ״ח משתתפין כיצד א׳ ע״ח הלון פ׳ קכז״א
 שמואל : אחיו שילא : נשמו שבתי רני : ע״ל לרבי הנר תלמיד
 הנשר כל פ׳ א׳ י״א סוכה -סע״א קל״ח תולין ופ׳ ב׳ ח״ה שנת נשמו
 שכתבתי (ע״ש רגו שהיה יוחסין נתב נרבי שמעון א׳ וקל״ת א׳ קי״ג
 היה ללזקנ<תו כתבו לתו״ אחר אנל חייא מר' גלול שהיה תו׳ גשם

̂ש •י רני3ר̂*ש תלמיד יהיה איך לרבי הנר תלמיד משמו לקיש ן3 ר
 הרות.'הלךעסרנייונתןקומיערסיה3״אר3ש״רשר : ע״ז.ל׳א׳

 לר'שמעון אחר • ברכות ירושלמי לקוני׳ p בר׳-יוסי שמעון לדני
• הממונה א״ל ור״פ ג' כ׳ מרכות פ״ק ירו׳ ני,רבי הלהתא ק
 ״ ושמואל * רב תלמיד אשי נר חייא רב : נשמו ששת יב

 יצילכי׳מיצה״ר הרחמן אפיס בעת'נפולת לומר רגיל (הוי '״ נזעירי
 וקשטה הלכה )רש״י הזקנה (מפני ממני טרש הלא אמרה גאשתו
 ניכרת זונה ( חרותא. ואמרה היא חי ישאלה קמיה וחלפה עצמה
 להמית ( שגירא בתנורא ויתיב לניתו אתא עליה ובא תבעה )נעיר

 איכווניתכל לאיסורא מיהו אנא א׳׳ל הוית אנא אשתו ואיל )
 ב״(ע״ל ב״א יוחסין י׳ פ' מיתה באותה שמת עד מצטער היה .ימיו
 ל׳ש) חל אבי ישי גלגול שהיה שנראה ,מש״ש .דול.1ה חייא רגי

 אחר •ב״א אר״ה אבא א״ר א׳ מ̂׳ וערבה לולב ל תו׳ חמל (היה
 אסי -בשס בשמו אבא רבי גו׳(ע^ש) בגופא,זיתרא סימן ע״ש 3ר

 רבי אמר : מיניה נעא נתן בר אסי רג : המגרש ס"פ ירושלמי
 ב׳ כ״ה4פ'.א״ הוצא אמר.דג אבא מי עיי׳ רב אחר צ״ל אסי
̂א הבשר כל ובל בשמו שאחר ממט גדול ל׳ה צ״כ  ור״ת ר״ה P דקי׳

 ומר הכי נגך דעת)עגיד יתחא(בלא לחבריה אמר מר ״א3
 רבי '•יתמא לר״ה קרא אין • הכי רבך עגיד יתמא לחברי צתר
פ פ וס • ׳j ט׳ גרפות ירושלמי בשמו זירא ״ ס ;גןשריס נ/ו

 רבךא^״י' זעירי קמ״איא״ל־אשת תולין פ' ע״ז־ב׳ יומא רבו תעירי
 תסדא א״ר ״ ׳ תלמידו רב גר חייא • א׳ ק״ט שרצים ח׳ ■וס׳.

 ל׳ש פ׳ ופסחים ״ , הכלים כל פ׳ יוחנן א״ר • א׳ מ״ג •סנהדרין
 שבת ירושלמי כהנא בשם : גב״ת דרבה בריה יצחה רבי : א' ך״ז
 עמרם רב • כהנא בשם חייא רבי בשס וכצ״לזעירא א׳ ד״י כ״ג פ׳

 גמה פ׳ שבת רב אמר : כ״ד קדושין א״ר : לקמיה אתא חסידא
 ול בגופא) בסימן אבא רבי ב׳(עיי׳ קי״ת כ״כ ופ׳ א' נ״ג בהמה
 כ״ה בכורות * רב צ״ל רגא אמר א׳ קמ״ג נוטל ופ׳ ב׳ קל״ט תולין

 ברכות פרקין לתנויי דרב קמיה קאיחנא הוי סגיאון זמנין •* א'
 ומבעית רב לפני ישג : נ״א קייא רבי * א׳ מ״ב ב׳ י״ד ב' י״א

 רבא : ב׳ דמ״ט פ״ק נידה ירושלמי כו׳ להוליד רצה שלו דחמודה
 חולץ שמואל אחר : ׳3 צ׳־ט הזורק רבה אמר : בשמו אבא בר

 רשב״ל : בשמו ססטראי שמואל רב : ב׳ קכ״זסע״בע״שפסחיסל׳
 * ב׳ נ״ט עירובין אסי בר חייא (רבי : דפ״ב חלון‘פ׳ עמו חולק
 אביו דברי מהפך שהיה רב גר חייא רב * א׳ י׳ח תענית רב חמר
 מ5 לחייא רב אחר • (דס״ג הבע״י פ׳ קנטרית שהייתה לאמו
 דל״א ע׳׳ז חולה אדם והיה נזיר וסוף דברנות ספ״ה ובריך חוטף

 3■ר (ע״ש ממנו גדול אי הננא רב • ־ חכיוחי בר גידל ורב * ב׳
 ל דרג קמי ליה מתני אשי בר חייא ר׳ * נשמו• חיננח בר הונא

 בר ורבמזלקוה ׳ רבו שלמיא בר חיננא רב ♦ א' מ״ז שהוציא חי
 מתט יהודה רב • דרב קמי ליר! מתני רבא בר חנן רב * טוביה

 פליגי,ל וריב״ל • א׳ י״ד א״ וי״א נ׳ ׳3 עירנין דרג קמיה ליה
 ״- חריף גנו שימי • שאלו אנוה נר רנה • א׳, ח״ת וערנה לולב

י״ו דשמואל 'קימיה  לך אימא אריא בר שמואל וא״ל • ב׳ עירכ̂י
̂ד הגיגה א' י״ב ברכות דאנוך משמיה  אבא בר חייא ר׳ ־ א׳ י׳

 קראו יוחנן (ר׳ מבבל ועלה יוחנן רני של מובהק תלמיד ־הכהן
 (כתב * יומין תלתין כל יוחנן ר׳ לכני צחוליה והחזיר ע״ל -בבלאה
 1קדא ואחר דדשא נעבורא רש״גומתלי נאגרת סע״ב לקי״ג יוחסין
 (פסחימ ע״ש) ששת 3ר עשה זה כי הוא ט״ס קראי לך נפשאי

 M התו׳ וכתבו * ב׳ ל״ק מגרכין כיצד • ב׳ פ״ו חולין -• <ן״א
 ל״א•- ניוס חוזר הי' יום בל' לומד שהיה מה כל אלא דוקאכלתנמודו

לר״ז בכריתות פריך לא דא״כ כן לפרש וא׳׳א בכריתות ב״ש וכתב
ח א רלו ___________________nr.r. ד*ד ורו• יז^מודו רל

 (כירושליר * יום ל׳ בכל מהדרתלחודו הי׳ כי צ׳ ביום רק התפלל שלא
 לח״ל לצאת גרמיה על הורי בא בר חייא ר׳ סע״ב דנ״ו פ״ה מ״ש
 חפסע היה א׳ ד׳׳ו דברנות פ״ג ובירושלמי • מעשר מסיג דלא בגין
 ״־ מלך לראות מטמא דנהן חלכא דוקלטיינוס לראות קברים על

 ב׳ ד״ח כתובות * ׳3 מ״ג חנרכין כיצד מטולאים גחנעליס ויצא
 כהמט בר ליהודה ואלבריה הוי לר״ל בריה מתני או חקרי ג״א ר״ת

 אלא גר חייא רבי וצ״ל דט״ס אמינא למסתפינא ונילי מתורגמני
 רב וגע״י בגמרא הגי׳ לכן ־ דר״ל דרדקי חקרי היה הות )(ע״ש
 וס״ס בכל הא אבא גר חייא רב הוא ואלו כז׳ מקרי אבא בר -קייא

 אן מקרי אנא.היס בר קייא רב אי ועול אבא נר חייא רבי כקרא
 שוס י׳״ל שיאחר ־הש״ס נכל תמצא צא למה לר״ל בריה קתני
 אג ימנתי־מב״,! לא ( יוחנן ר״ קולס שמת יוחסין כתב * וצ״ע <בר

 ן5יור ר׳ לגניה על חלש אנא נר חייא ר״- א׳ ל״ה נרכות לחי׳ מש^ס
 ידה ליה ויהיב כו׳ שכרן ולא הן נא א״ל יסוריס עליך חניבין וא״ל

 בירושלמי אנל תיויזסין ונתב איקמיה) שר״י מכורש הרי ״ ־זאוקמיה
 ברכות בירושלמי כח״ש (כוונתו נשיאה יהודה ר׳ אחר שהיה כרתה

 ב״־א חייא ר׳ דתף דרני בריה בר נשיאה יהודה ר׳ דמך כד א׳ ד״ו
 קוד© מת יוחנן דר׳ (ר״׳ל יוחנן ר׳ אחר כ״ש וסאביה) זעירא לר׳
 יהוד© ר׳ קודם מת יוחנן דר׳ זה דלחד ונראה נשיאה יהודה ר׳

 אמי לרבי נשיאה יהזדה ר׳ שלח ע״א •ד״ך בר״ה דאי׳ מהא גשיאה
 ̂ר קודם מת יוחנן דר׳ מוכה כז׳ מלמדינו היה יוחנן ר׳ של ימיו כל

 תלמיד שיאה יהודה ר׳ דזה נתבו התו׳ ט אינו נשיאה,וזה יהודה
 ״ ע״ש רכי של מ3 בן שהיה נשיאה יהודה ר' של בנו בן הוא יוחנן ל׳
 בר אר״ח א׳ ד״ל ובמגילה : ג׳ לר״ג בהר פ׳ רבה בשמו אבא ד׳
 וכ״ה וכצ״ל א׳ ל^״ג שבת ב״א אר״ח אבא אר׳ * אבא אר׳ א3א

 בר אבא ר׳ ♦ איתביה חמל בר אבא ר׳ ״ אבא ר' בנו * כרי״ף
(ע״ש) שמעתתא והוא אגדות דרש אבהו ל * מיניה געא שמואל

ג ע



m חית ואנמזראים אים1הת .דסדר אות m צז
 דרדקי להוא וקרי יוחנן ד׳ קמיה אמי ר* עס. י

ע' : ב׳ קמ״ה יות31,י  ורבי י יוחנן ר׳ קמיה ^ע״ג מ״ה הדר ו
 אשי 3ר :■ אמי ר׳ מיתות3 היה : שהפך מי מ״פ עמו פליג אמי
̂א״ל  כא.י3 י3ר : י3י3 3ור : נשמו אלי3 : רינ״ל משוס דנרי׳ ג׳ .

 ;שמו3רניה3ר' : ריפמ3נימן3 ור' : רעשדור3נימן3 אחיו.'!
 ל מ״ק יוחנן אר״ ״א3 אר״ח הוכא אר' : נשמו וולס ר3 הלל ד׳
 מכותיה שמעהא וגמר נידךדדייק ״א3 דר״ת נקוט זירא אר׳ : א'

חייא אל : מ״ה סוכה ׳3 ול״ח ל״גב׳7 א״ע ל רכומ3 שכיר דמרי

 : למר שמיע ול״א : מכללה או לך שמיעא פירש3 נ״א לר״ח אר׳׳ז
 : למר ליה למה לר״זירא ״א3 קע״אאר״ח 3ך״ שמתו מי פ׳ ונרכות

 : יוסף ר.3 חייא נש״ר : שאלו זעירא : ניני ר׳ עיי״ זירא ור׳
 רני : מפרקו שמע תניכא ר3 חמא רגי : תלמידו קרוי קלכא
 ידעתי לא • רנו תנינא ר׳ יוחסין כתג * וצ״ע יוסף ר3 קמא

 ידעתי לא יוחסין כ״כ תלמידו דכרת מסורא חכינא ר׳ * <זנ״ל ■
ל ״ מלל  רני • •מאלו עגול נר חניכא ל * יוסף נר חנינא ו

 יהודה ל • ע״ל נחמני נר יהודה ר״ * עליו מסתמיך הוי אנניה
 * ק§חא נן יהושע אל • נשמו נחמיה נר יהושע ל * ע״ל .נשיאה

 נש״ר • רנו יוחנן ר״ • לתא״ פג״ה ״ ל״א קדושין לרילל אמר
 כירה . * ׳3 דל״ד א״ע וס״פ : מריס כמה '3 י״ל נרפות יוחנן

 ’ יוחנן רנ אמר אנא נרני אר״ח ״ ׳3 פ״ו ר״ע פ׳3ו • א״ ז״ה3
כ/ וניומא דנריס נ׳ • ׳3 ק״ה האורג פ׳3ו  : נ׳כמהדנריס ל״ח ס

 חיס3ב; • דנריס כמה נ׳ י״ט מגילה • א״ ע״ד ע״נ ל ^קנחות
 אלו3ו שס וכ״מ א3א נר אל׳ח שצ״ל כ״ל אר״י חייא אל ל ̂!ל׳ה

 אל הגי' ונרי״ף יוחנן אר׳ חייא אר׳! אנא אר׳ א* קי׳׳ג קשרים
 נר אר״ח אנא אר״ הגי■ ונאשל׳י * רג אמר אנא נר אר״ח אנא
 קע״כ ל״א המדיר ול א׳ i'xn פ״ג מגילה ונידו׳ * 3ר אמר אשי
 , 7יוחכנ)?צ ל א״ל : אר״י א3א נר ר״ת צ״ל נ״ל אל׳י הייא אל

<ד3וכת גרועים תמרים תו״ (פי׳ נננל כפנייתא לאכילת  ת״חלי
 עמוקה ל33 כי וא״ל סמדר שעודם כפניות דערלה ספ׳׳ק הרע״נ ןמ״ש ’

vגמר עד להמתין שראוי רק דנכוריס־ כ״ק כדאי׳ תמרים שס דאי 
 המשנה לסוף ירדתי לא הנה הס וגרועים לאכלס והממהר נשולס

 י״ח נכורות סקנ״ג) ע״ש מסיפא תרגאיצי׳ א״ל מקומץ<! ל3 ילכן
 ■ה ק האורג פ׳ נ^אה קראו יוחנן ור״ .• <״ כורק״ו נית וס״פ .<
 לשמוע כ״ע ורצו דרש יוחנן ר׳ ♦ מנרכין כיצד ר"פ וירו״ * נ׳

 אגדתא מחנו שלמד. דורש ר״י נחייו שראה אנא נר תייא ר׳ ושמת
 • חנניה רני ע״ל הוא ט״ס דג״מ ספ״נ ירו׳ וקהלת ממשלי מיז

 חספא לך לגלית מן לייא33 יוחק ל א״ל מעשר סוף. ינירושלמי
 יוחנן ל א״ל סע״ב דל״ג הכותנ פ״ וככתובות • מרעיתא אשכחת

 ר׳ ה3 הוי נ״א אל׳ת v מרגליתא חן חספא לך דגלית מן לייא33
 ״ א״ ע״ל מנחות עליה אתיכו ״ כו׳ דלמא אכא ר׳ א״ל יוחנן

 ומסר א׳ נ״ה ככורות ג׳ ז׳ סנהדרין יונתן אל : נשמו יונה י3ך
 פליגי • חנירו דהיה נרש״י ונראה א׳ ל׳ז גיעין נ״א לל׳ח מילי

 זה יוסי: ל : וצ״ע דל״נ חדליקין נמה פ׳ יוסי נ״א;ור׳ ל׳ח גס .
 : נשמו אחא נר יעקג ר״ : אחיו ינאי ר״ ׳• אסי שלל ולל מיהוא

 :רנ : נשמו ירמיה ל < אלעזר ן3 יצחק ור״ : כפחא יצחק ור׳
 לוי־!&̂י • תפילתו ע״י ימים האריך כהנא 3ר : ולע אחיו <הן

^ ר״ * קומי מרייה נר • תנקום נר מכא ר״ ״ נשמו חייתא הו נ
̂״ר כו' אנא נר ר״ח אמר : נשמו כחוס ר״ • <ו3 נחמיה או  וא

 : שאלו סילכי : אחיו כהן נתן רב ״ ׳3 ל״ב עירנין יישר גחמן
 פדת רני * נ׳ קוחר׳נקודעך׳״ג דעולא משמיה • סימאי אל

 ’ נתן נר ורנא : ל ל־״ק גיטין רב אמר י פנחס ר׳ • מלחיח
 שמואל נן רנא ״ א׳-ול׳ע ט״ו פ״נ נרמת מר סבר לא רגא א״ל

 רני * אחיו ננאה תכאיז־או. ״ נשמו רבץ י דנריס כמה גשמו
 שמן רב * שמלאי אר׳ : רני וקראו מיניה עא3 יצחק נד שמואל

 בר. שמעון ור״ : (ע״ל) ל׳ל * הוא אחיו אולי הכהן א3א נר
 < רני * יהודה נר תנחום ר׳ עם : שאלו קמטדא שמעון : אבא

 אתתיס נר אנא נר תירא ר׳ * נשמו תנחומא ר׳ ♦ מ3חבאום.
̂ש־א דבר ה יוחסין כ״כ 3ער קולן והיה ר  דרע״ע ראה פ׳ כמ״י ול

 (וטלקעמשליסי׳ג׳קל״נרע״גקייאנן-אחותו • רע״בדנרקפרא
 נסמוך ועיי׳ (ע״נז פדא נר וע״ל נאה קולו היה הקפד אלעזר ל של

 דמך קפרא דנר נר־אהתיה אלא נר קייא (ר׳ * אדא נר ל׳ח
 מה ידע דהוא רשלל יעול אמר עלוי ואפטר עול יוחנן לר׳ אמרי

וגרבה • סע״א לצ״ח הלגובד שנת מתוקה נפ׳ קהלת רנה יליה1ן .

ת דודי פ״ הזית  עול יוחע לל אמרי נ\׳ס אויא נד 7 דל״א לגנו י
 חיליהאעל ידע והוא תלמידה דהוא ר׳ל יעול עלויאמרלון .ואפטר

 דהוה עליה ל׳ל קנל 3סע״ ד״ה רנרכוה 3פ״ ונירושלמי • כו׳ *ל׳ל
 ונוכה צועק ל׳ל (פי״ח־היה כו' כנריה חניג ת״נ !תלמידיה רניה

 ונח״ישיד הוי) ר״ל תלמיד קדמידר״ח אלייקנל יצעק כי הרגום
 נד אנא נר קייא ל דמך כד ע״ג דת״פ לגנו ירד חדי פ׳ השירי׳
 מי פ׳ ירושלמי והוא * עלוי ואפטר ר״ל עאל קפדא דנר אקתיה
̂ז דהוריות פ׳״ג ירושלמי אדא בר חייא ר* * שחתו  נש״ר • א״ מ
 נעאקומיר׳יוחמ : ד״מ פ׳ חנינא בש״ר * נרכות ימשלמי אחא

 * פ״ה מעשרות • ל׳ד שקליס בעאקומיר״מנא * ה״אדחעשרות
 ^י״א כהונות וגננלי • דתרומות וסל׳ק פסין עושין ס"פ ר״ל נשס

 t אתא ולא גי׳ בטל היה דד׳׳ל דרדקי חקרי אדא נר חייא ר׳ נ׳
 שלנרקפרא אחותו נן ע״ל־נרפדא : אנאמש״ש נר קייא ר״ ע״ל

 אחתיהדנר נר שהיה פדא נר חייא ר׳ שיהיה להגיהה כעיני וקשה .
ל ♦ אתתיה נר אדא צ״ל שם או קפרא  יפו דמן אדא נר חייא (
 ל״ת ונחזיה א׳ פל״חדמ״נ ונ״ר רע׳׳ד דל׳ג נהר וח״ר 3סס״ שת״ט

 ובירושלמי יפר דמן אדא דת כריה ג׳ פ״ג מגלחין פ' ונירושלמי נ״
 יהודה נר חייא ר׳ ״ זעידא כש״ר חפו אדא דר׳ נריה פ״ג מגילה
 י״ט 3(נ׳* קייאנראויא ר׳ * אדא ךר הוא ואולי (ל״ח מיפו

ת א״) נ״ת נידה • חנחותמ״גנ׳ : א׳ מן  (אמימר • חסדא נז
 ל״ט ינמות יהודה דב7 משמיה • קחיה חסדא 3ןר3 ינוקא מר ני
 (אמר (ע״ל שמואל תלמיד (נגרא) אנין חייאנר רנ ♦ ׳3

 אתא לת אמי * א״ ק״מ הולץ פ״ אהנה נר אדא 3ר את שאלתי
 רני משוס מלמדיט אלעזר ר׳ : רכאידיאחמ (שס) יוסף נר

 מר״ה ונעא א׳ ח׳ הערת הונא אר״ : א׳ ח״ג ינמות הגדול הנינא .
 אמך ר א׳ ק״מ פ׳תולין ר״ה את שאלתי סע״א נ״ת דקדושין ספ״נ

 נתלה נ״א ל׳ח ואזל חחרא רכב זירא ר׳ : חיננא נר הונא 3לר
 : ב״ דל״ג א״ע כ״ נרפות יוחנן דר׳ משחיה דאחריתו ודאי א״ל

 מ״ק יהודה רג אמר : ח״ע מנחות מר״ח ובעא : קסדא משוסרג
 נזיר : נ׳ גיטיןנ׳׳ז א״ י״ד מגילה קרחא בן יהושע אר״ א״.ז י״ו

 י״א הורמת : נ׳ ל״ט יומא : נ״ צ״א הסכינה ס״כ : סע״נ ך״ג
 אל : קטורת ריח שילה בכותלי שהרעז א״ זקן לי סת ארילק א׳

 בעא ■: א׳ ס״א נזיר ב׳ ו׳ מגילה : כ׳ ח״ז שהוציאו חי כ׳ יוחנן .
 : אל׳ח ברוך בר ־נחמיה אל : '־3 פ״ג סנהדרין יוסף 3מר

 ל י״א כמונות עחרס אר״ : נ״א לר״ת יצחק נר נחמן 3ר נעא
 i עמרם 3ר אמר אנין בר חייא רני אמר רנ אמר ̂ א׳ י״ת בכורות .

 אל : נ״א חייא 3ר אמר וצ״ל ט״ס רני אמר תינת ?׳ ינמות.לה
 גיטיר רכ אמר (ע״ש ששת רב אמר כי יתע עמרם רב ב״א חייא
 היה שלא ונראה 3ר תלמיד ר\ אס (וצ׳!־ע א׳ כ׳׳א כ׳־קלון מ׳'א׳

א אחר : בשמס שאחר אף שמואל תלמיד תלמידו,גם  אני ת
 מ״ת קדושיו שרצים ח״ ס״פ נ״א ל׳ח ומני תרגמינא שבחבורה וארי

 אץ ״פ3ד רבא תלמיד שהיה סנ״ה נ״ת נ״ת :'כתב נ' ח׳ סנהדרץ ׳3
 תלמידו שהיה ג״א ר״ה נגד כרנא והלכה מרנא עא3 דל״ד המודר נץ

 תלמיד יהיה הוכא ורב שמואל תלמיד שהיה אחר וצ״ע ועיי׳רנא ע״ש
 ומה יהודה רב כשמת כולד ורנא רב.יהודה קודם חת ל׳ה ; רנא

 זה שאין נכללים כתנתי כבר תלמידו מרנא׳היה א4נ<7 לפי שהוכיח
 אמר שאלתא בר רבה ל שבתנורה ארי קראו ועוד-דרגא 1 הכרת

 : נ״ ע״ע תלון ה' : א״ כ״ב נהמה נמה פ׳ שמואל אמר : ליה
פ' נ״מ ׳3 א״ דע״נ יוחסין י׳ פ׳ ל״ט א׳ יצהט״3 ־: א׳ קכ׳׳כו מפנין

 (ר׳חייא ל ע״ל ששת רב כשאמר עמרסיתינ רב ל ד״ק־ע״א השואל ^
 נש״ר תתליפא ני ואנא זעירא דמאמר' תניפא נר״ יוסי נש״ר נון ר׳3

 י זיסר׳אניןברחייא : נש״רשחיי : נ׳ נ״הא׳ הושעיהמ״של^
 ממן דברים) כמה ״3 גזירות•קי״א דייני (ה׳ מסף ני חייא רב
 ירושלמיסומה1ל דרל״ג פ״ט פ׳גשא יוחנן(נרבה ורבי ושמואל רב

 נשנית שהיתה מ״כ ט׳ מלמידס ג׳ אשתו אתר שלת )ד׳ די״ו פ״ק
 : האומנין ״פ0 נסיכרא התקין ״ הקצב בן דזכריה מעשה דוגמא
 ה״ג״ה פליגי ולא אר״פ כו״ אמר יותכן ותי כו׳ ילא־שאנו ב אר״ח

 ל״ט7 ל׳ו בכורות : יוחק לרבי נ״י- ר״ת את סקחס הרי א״ ז״צ
 נ'סנהדרין נ׳א ע״ז אושעיא א״ר • ורניאבהו ל נר־׳יוסי ר״ח־ א״

 ; נשמו אלעאי רט : אתיו אולי 'יסר ני" אחא דג ג׳ ט״ז
 ותני מאיישה בש״ר יוסי) חייאבריוני(אולי:צ״ל ר״ נ״ו ס״ה ״ר3

 ד״כ ע״ז נשמו גידל רג ל חיך לזי רני ננייה.יא״ל רבי. נשס לה
̂ז ונפסחיס ל־ א׳ ד״ז דשנת ופ״ק ע״א  קיוא א״ר גידל א״ר א׳ ד

 אמר • יוחנן נש״ר ההוא עכין ׳3 דך׳א כ״ש ונע׳ 3ר אמר יוסי נר
 בר גידל 3ר ע״ב ד״צ גגות כל רב ומודה יוסף נר גידל'אר״ח רב

ל. נשם נ״י אר״ת גנימן  י3 חייא■ רני : אתיי אולי ממי לב ת'
ז אנא נ •



ואמוראים׳חי\ז התנאים סדר אות ' «י
מו אמר אבא  תמא תי : אתיו אולי חנינא תי דכלאיס 'fo מ
 אמר סליק כי ״ וט״ס(ע״ש הוא א׳ כי לומר וקרוב אתיו אולי

 • פא״טנ״תא' ־ א״ ל״ט גיטין יוחנן רבי קידה דרב סמעתא
 לי ביצה ״ א״ מ״ה כירה • א״ מ״ה חולין יוחנן רבי קידה הגא

 זוזי ליה יהבי : מרכות רפ״ו ירושלמי יוחנן רד קומי בעא : א׳
 דמ״ת הזהב ל מח^ דר׳ לקמיה אתא • הלחא אייקר לסוף אמלחא

 ג ע״ל מאישה רבי * ע״ל לוי רבי * אחיו אולי יצחק רב : נ׳
 : יוסף בר אחא רב ע״ל יצחק ר3 נחמן לרב אכתכיה <זסתמיך

 שמעתתא אמר ‘ (ע״ל3ר בשם ' נ׳ ל״ב ביצה נחמן רא קמיה
 יבמות משמואל בעא • א׳ נ״ג בהמה במה פ׳ דשמואל קידה ירב
ח ת א״ל כרב אז כוומך הלכתא לשמואל אמד י פע״ב ל  כל ל כ

 ההא בר הייא רבי ״ . א׳ ז׳ תמורה לר׳׳ל הישג • ל צ׳ גגות
 רב צ״ל חהרש״א כתג ההא בר חייא א״ר מנה״מ ׳3 דלד (בהאלגז

 מןי״א א׳ שהוא חשב כי ואולי כן מגיהה למה וצ״גב הפא בו* אתא
 הגיהה לא למה צ״ע אך חייא רבי שמו גן לו היה ולא פפא רב ^ני
ל  בש״ר פפא בר חייא בש״ר פפא בר אבא לבי ע״ב ד״פ מרובה ג

 •־ "פ3 אחא בל׳ר הפא בר חייא רבי אחר דהא ועוד הפא בר אחא
 זירא רני קמיה פכא נר חייא רבי מברכין כיצד ר״פ בירושלמי גם

 ורבי פהי גר חייא (רבי ׳ מקומות גל טעית להיות הדבר וקשה
 ת : ל דקלד הי״ח מצורע ל רבה לוי בש״ר דסכק ^הזשע

 דחצלי ורבא לאביי ורבא(חזיכא יי5א תלמיד הונא (רב) בר ידיא
 בכריעה פסיעות ג* דפסעי תזינהו .* *3 דל״ד ע”א ס״פ אצלוייה

 ; ל ח׳/־ ל׳ג פהחיס הונא לדב בדיה תייא (רבי יי ל ל׳ג יומא
תי משמיה  קוכא נ״א הונא נר חייא רבי ג אי ל״ו תכחות יוחנן ד

ל  לשאול דרגכן זוגי ות׳ יוסף ורב רבה שרצו בבכויות כמה עד ג
 רנ : ע״ש חייא בר הונא רב שלפנינו הגי׳ כו׳(אבל הלכות מחכו
 כיון אביי אמר ־ ל ח׳ ברכות עולא הכהן(בשם אמי ^3 מייא

 ל י״ז שבת * דעןלא משחיה אחי בר חייא רבי מ׳יש דשמעהי
ב בגיטין ההוא ועדן א׳ ובדע״ט  משמי* אפי תתייאבר א׳ דכ״ב ל
ל כ״ה חגיגה ״ ל״ת ובשס״ח אמי וצי׳לבר ט׳יס זעולא  ג״פקס״ג ו

̂ז א׳  • ל דכ״ח עירוכין (ע״ש) דאולפנא משמיה * א׳ ל׳׳ז ע׳
 אחיהכהן בר שהיה חנ״ל ;דעתי לא • א׳ פ׳האורגדק״ו זרביוסף

מ3 נקרא הגהן אמי כי  לא צכ"מ אמי בר חייא ורבי אמי רבי ל
 בד אחי רבי : ע״ש איד בל שנקראים הס והרגה אמי כזכדגרבי

 א״ל כו׳ א׳׳ל כו׳ דרגא קמיה חייא רל (תני ״ הוא בנו אולי מייא
 יודע והיית דרגה קידה תנית לא למה (פרש״י מתנית לא מ׳/ז

 כריתות כל לי ואמר רבא ומני מר קמי תניהי סגיאון זלזנין כמוני)
 ברג הוא־ ואולי הוא מי ידעתי לא זה חייא רבי : סע״א דכ״ה <״ו

 ת הונאצקרא ברב ורבא-אך׳ר״ח אביי תלמיד שהיה הנ^ל מזנא
 אין -הזבה בברכת וג^ה רבא ומכי מל׳ש : תייא רבי נקיא וזה תייא

ע ס^פ ברכות גס • רבה שצ״צוחנו נראה וברש״י לושחר  דל״ד א̂׳
 הביא כן חייא בר תייא רב : ספרא רב אמר הייא רני אמר ל

 דכווהתו ונראה היכי זבש׳יס מקומו זלא:הראה3היוחסץ:דצ״א־סע״
 כחלוני בר חייא דרבי בדיה הייא א׳׳ר א' דל״א דע׳׳ז נל׳ב מ״ש על

 לה ואמרי זעירי אמר חסדא א״ר לה ואמרי רב אמר תס^ א״ר
 ועיי״ כר״א הלכה זעירי אמר הכי חמא בר אבא לי אמר חסדא א״ר

א t טעה כי ותראה גסמוד• היי  תלמיד בר־כחמד דרבה ^ריה תי
 בס* פ' (בסנהדרץ * א* יוהסיןדצ״ב תי:-ממעאלהאימרא

 ואמרי חסדא 3ר אמר נחמני בד דרבה בריה חייא א״ל רע״ב
 רג אמר הסדא א״ר זעירי(נ^לשצ״ל אמר ת;'קסלא ליז־אחר
 הייא סע׳׳א־אמררבי דמ׳*ג ־מנתץ כיצד זברסת-ל מ׳ לה, ואמרי:
ת בר־נחמני׳ זרבה) צ״ל■0לאי:א< גריי? מד  ואמרי 3ד אמד יוסדא א

 א״ר ל דח״ט הצלמים רבחסדא^אמדזעידי־דזס״פכל לוזאחד
 כד״א הלכה זעירי אמר אמרר^חסדא נחמני בר זרבא. ברייז חייא
 זעירי אמר הכי חסדא 3ד בד אבא לי אמד תסדא רב אמר. א״ד

 בריוש תייא ^ג״ליא״ר י״ס ישמעאלי דבי ל ושם ״ ־ כר׳א הלקה
 לת ואמרי •רב אמר קתדא ת אמר נחמני בר ) לרבה צ״ל ( דאבא

 בר אבא לי אמר כר״שיא^א^רתסדא הלכה •זעירי אמר הסיא א׳׳ר
 רני בל ל־ אות והיוחסין :• כר״ש הלכה זעירי אמר הני חנן

ר ישמעאל  בד גאון צמח ת פר חס בר אבא לי אחד חסדא ל
 נר אבא תמצא לא : ׳מכס:עכ״ל שס הוא כי שלו בערוך פלטויה

 כי בעיםך וראה פה שהעתקתי כפי כ״א ישמעאל י3ד בל חס
 נחמני גר תייא בר' הייא א״ר מ״ב א׳ ובדל״א *־ הוא טעות

ואמרי זעידי אמר חסדא ר א לה ואמרי חי ^
 :הלכהגר׳יא זעידי אמר הכי המא בר אבא לי אמר חסדא א״ר לה
* נחמני בר תייא דרבי בךיס הייא א״ך7 ספק בלי לדעתו וראה צא

א אמר צ״ל חיי  בכלמקומאד בזכר כאשד נחמני בר זרבה בדיה תי
 נמצא לא כי חייא בר חייא רבי שהביא במה ״ היוחסין וטעה הנ״ל
 י הוא שט״ס הראיתיך וכבר שהבאתי הנ״ל במקום רק הש״ס בכל
 חמא בר ואבא חנן בר ואבא חסדא ברב אבא הביא היוחסץ גס

 תמצא גם־ ‘ הש״ס בכל זכרים נמצא ולא הנ״ל בע״ז הרוכריס
 חכמי© מודים יוחנן א״ר בב״ח רבה אמר סע״ב דל״ד fo נר״ה
 אמרה אזל נחמני נר דרבה בריה חייא שס״ח) שמעה(רבי לר״ג

 ומ״ש • רב אמר הכי א״ל חנינא בר ממי רב קחיה לשמעתא
 נביאות דברי אלא אלו אין האמורא ישמעאל רבי תלמיד היוחסין

 U בל דאי׳ זה לו יצא כי ונראה אמורא ישמעאל רבי תלמיד שהיה ׳
 ישמעאל רני של תלמידו נקמני בד חייא רבי סע״ב דח״ק שאכלו
 שאמר דמצינו היוחסין בעל שראה ואחר • עכ״ל ישמעאל רבי משוס

 בר לימי רב ונשס קסדא רב בשס נחמני בר דרנה בריס קייא רני
 בברהוח אמרו ואיך התנא ישמעאל ר׳ אחר דורות הרבה קניכאשהיו

 הוא זה ישמעאל דרבי ע״כ אלא ישמעאל רבי של תלמידו שהיה
 >3ר שאמר ההוא ענין כי בשתים טעה כי ראה גס ראה * אמורא

 נזכר הוא שאכלו ג׳ בל הנזכר ישמעאל רני משוס נחמני נר קייא
 ישמעאל ר' חברו החכלהא כי וידוע ד״ת־א* י״ו >ל4ס פ׳ במכלתא

 אמד ובמכלתא שאכלו ג׳ בל כי ועוד תנא שהיה ר״ע של קבירו
̂  הוא אחד לא א״כ נחמני בר רנה גר לא נקמני בר חייא רבי

 שהים נחמני בר קייא רבי הוא שאכלו ג״ ובל החכלתא של אותו
 ובע״ן ור״ה בסנהדרין שנזכר וזה התנא ישמעאל רבי תלמיד קדמון

 ישמעאל רבי תלמיד היה לא נחמני בר דדבה בריה חייא רני הוא
 ישמעאל רבי תמצא לא כי אמורא ישמעאל רבי תלמיד ולא התנא
 גסבשת׳״פ דברים ה׳ או בד״ טעה כי ותשכח דוק באסנראיס סתם

 חייא (רבי - יש ט״ס שהכרת׳ הנ״ל ע*ז3 מקומות בג׳ תקנו לא
 שאכלו ג׳ פ׳ ישמעאל בש״ר ישמעאל רבי של תלמידו נחמני בר

 פי״ח מצורע כקמךרבה בר קייא (רבי : זה לפני עיי׳ ובחכלמא
 : נחמן ברב חייא ר׳ ל׳ו ובכק״ה : נחמיא בר ע״ד ושם ג״ קלד
ij V קהלת ״מ3(ו היוחסין הביא כן אסי לר׳ נחמיא בר קייא 'p 

 תנתומא ורבי חנהחה בר תייא ר״ ( : זה לפני עיי׳ נחמיה בר
 אריכא תייא רני ג סל׳ד־ דר״ז פל״ו בחקותי רבה בשמו אמר

 חהדאלאדשבת רב בזמן מדיפתא רב) בר תיבתאריכאוצ״ל (ט״ס
 קסדאורבהברבהונאזג לרב מדיפתאתני רב ע קייא ע״ארבי (ד״י

 דאח׳׳עי בסמוך שאכתוב והוא ארינא חייא רני כאן יש השמטה או
 תני ל פ״<ז ביומא * מדיפתא רב גר והוא מדיפתא חייא רבי צ״ל

 : ל ח' ברמת אביי בר ביבי לרב תני ״ חדיפתא רב בר חייא
ח פסתיס ; ב׳ קמ״ב שבת פפא צרב אמר  J א״ ט׳ ר״ה י ב׳ ל

 איתת חמתיה אריכא חייא (רב י* א״ י׳ ב״ב : ל Yע׳ יבמות
 בד רבה קחיה תבעתיה קייא) רב וירשו בגיס בלא (ומת הוי אהוה
 יצחק רבי • ל ?'יי הנושא ס״פ כתובות דרנא קמיה אתא שילא

 עיי* לו קדוס נראה עגלי בן יצחק רבי כי וצ״ע : גשמו טבלי בן
 חמא(מנחותג״ג בר הניכא בר ק«א רבי : זביד ברב שמעון רבי
 חייא ר״ * בדקחא הוא אס ידעתי ולא r נרחוככא קייא רבי ל

ט ענו כפר איש ר  טירנאם חייא דבי * בניו תכתוס ורבי •פנחס (
 רביקייאגד י: שמואל בימי מקיגרא קייא רבי ״ (ע״לרביקנינא

 רט־יוסי קומי בר׳מדא לשביעית פ״ו בירושלמי ( יונה ורבי <דרא
 1יוקנ נש״ר בר־חייא בא רבי יונה ודט מריה ?ר • י״מ פ ס

ק סנהדרין  זומרא בי נא רני זעירא רבי יוכה רבי מריא בר : ל
 יונה ר׳ קומי נעא • שרציס ק״ וכ׳ לב ע׳׳ז רבי בשס קנינא רבי
̂ע״״ב (נידה שמואל תלמיד מתנא בר תייא דגי ז הכותב פ׳  ד״ס

ש * נחמן רב ולל דרב משמיה מתנא ברב  שמואלמלל תלמיד ול
 אך<קיא שמואל תלמיד היה יוחנן רבי של ט3 מתנא רבי כי ואולי

 (אזלי יהזצדק בן שמעון ורבי זרנוקי גד הייא רבי : חתנה רב
 לל־אומד וקרא עמהס והלך (ר״ל בהו פגע )בעסיא שכיס לעבר
ל סנהדרין מחכו) דגי לפט רשעים וקשר בקר רועה ר ״  ״ ■ (ו

 : רביחייא :־ זביד) רב נקמן(ע״ל רב בזמן פרודאה קייא רבי
 ינאירושלמ♦3זמןר3רביחייאגדהדרביצתק : רגמפףסתסבט

 רןץ7 בריה חייא (רבי : ליה שרי רגינא ל ל״ג (ע"ז תחמות
 1 לאסע׳׳ד מגלחא אלו ירושלמי בון ברבי יעקב ור* עטישייא יציזק
 דמ/סע״ב דתרומות פי׳ למבקריה וסליק ״ ליה תכי זעירא ורט

ה רמי  1 ל מגלחיןפ״ב רפ״ג׳דאלו סיר ירושלמי לו הודה מי'י
) (דג״ב חזקמהבתיס ל אלרשיר) מר^ורמין(מהורמת היי־א  א׳

 דאשתעירלית )נאמן(ע׳׳ש דדב משמיה! יצחק בר נחמן לרב ^זמעי
ט t (ע׳*ש3יעק נר אחא רב ו בר-לדליאניבפ׳ קי»א זי י ^ ר ד  ס
עיא6הו בש״ר : ל־בזז־לוליזט ובב״ב שהזרידיגשמים ״ א״ כ̂>7(

ירו״



צח חית ואמוראים התנאים סרר אות ז»
 דכ״ג מיר op שמי V*p3 נון נר׳ יוסי ורני : רפ״נ r̂״ ̂־ז'

ע/  נר תייא רני : חמיה לר׳ אמר לולינא נר רל'נ ונערלה : ר
 נתן 3ר7 נריה הע״א מ״א כ״ה ל (ונלסחיס יוחנן רני נזמן נתן

 חסדא דדני נראה כי יוחנן רני נזמן היה אס וצ״ע חסדא רנ אמר
 נר חייא רני : ל׳י(ע״ש סמן דהיה ומנ״ל יוחנן רני אחר היה

נראידי) ורני (ע״ש) ממת נר חניריו(הונא ול יוסתמא  שמוא̂ל
ק פכא 3ר על מלעיגי״ שהיו על מתר א לתענית (ל׳ ע״  ד/ס

 מיוסתינאהרש״י ספי״גדקי״נא׳ שסמקוסרש״יונזנחיס נזווסתינא
 רני נזחן גמרא נר חייא רני : רנא קמיה שכיח הוי ♦ יזקוס

 סוף אי' נעכר מננדר היה שס) (ל״מ אעל׳י ה״ תנינא נר יוסי
 • א' ל שנת : א׳ ד״ל חולין חנורא מפי לרקה (אמר • נתונות

 מנילה אסא א״ר • ל ע״נ7 דנריס אלו ול א* Y׳p נשחט תמיד
 אלו רני אמר שאול נן יוסי א״ר : ל ׳r סוטה ארילח • ל ל״א

 ייסא ורני נרונא חייא רני * א׳ ל״ א' כ׳׳ל ר״ה א׳ ך״נ7 הגלחין
 נריהולה הונא רנ לה ואמרי יהודה חייאנר (רני ; אסי רני הוא

 : א׳ ל׳א כתונות יהודה לרג אמר חייא נר חננא רנ לה ואמרי
 (ר׳ * מקסרין(ל״מ זזא נר חייא רני • שמואל(ע״ש רני ננו

 תייא ר' •* כל מיומיס יחייכו א״ע ל נרכות ירושלמי נרמזא מייא
 ואמר כל) נע׳׳ז מתחתין כאלו הגויה על הנא כל נראנויר^(אמר

 של זקנו אחרה ועוד זאת עליו כתונ והיה יהוקוס גלגולתשל שראה
 ועוד זאת עליו כתונ והיה ירושלים נשערי גלגולת אשכח גרידא רני

ל פרש״י אותו שרפה ואשתו ̂ נתינתו והטמינו אחרת  השרפים נ
 ל ק״ד הלק פרידא רני של זקינו אנויה נר חייא רצי א׳ דפ״נ
 ואשתו עליו הס לכן יהוקיס את תקן פרידא רני שר זקנו ל׳נ נהנ

 • זאת׳נעוד׳אתרת ולקייס מלוכה זרע השונאה סותהמניצוץעתליה
 . : פ׳ 3ע״<אןי יהוקיס גלגול היה חוצפית רני כי כתננו כי הגס

 לאמור רנה • נהוראי נן יוסי נש״ר נרכיה ורני אנוי חייא (רני
 קומי ד' ט״ו פאה נרכיה ורני תהומין דכפר חייא (רני : ל' ר״פ

 עניןההוא׳• פ״נ ע״ד ד' שנת רני קומי ־ דתרומות פי״א שס 3ר
 מענדיו׳ כיצד ירושלמי שונתייה דר׳ נריה חייא (ר׳ : אנהו ור'
ל ספ״ב ונינמות ג׳ כ״צ  נכורות עמרם נר חייא (רנ : שנתי נ
ע/ ל״ו ̂איקא (רלחייא : ס  חייא (ר׳ : חינכא ע״ל ט״ס צרכ
 תנחום ר״ : אחא ר׳ של אניו חייא '(ר׳ : מצא ר׳ עיי׳ אאא «־

 דמ״נ הגזול 3לול ס׳יס יינא דרנ נריה חייא (ר׳ : נשמו אנא נר /
 אנא נר חייא ר׳ ונאלכסיהגי' הוא א׳ אולי נריינא תנין :ע״ל' ל

 ׳:ג׳ פי״אדרמ״ג נשא רנה זעירא נר חייא (ר׳ : רנאןמא7צריה
 וע׳׳ל רנ תלמיד צהנא צר רנחייא ונש״י כהצא דרנ נריה קייא (ר'

 היננא רנ וצ״ל ט״ס נש״י ואולי : נש׳׳ס זכרו ל״מ אנל *• חזקיה
 חינכא רני את זכר לא ש״י כי האות וזה רנ נשם שאמר כהנא נר
 ר׳ : עקנ תכחוחא יעקצ נר קייא (ר׳ :רל נתלמיד כסנא נר

 דמ״ה ל׳ג גיטין ירושלמי חכיכא ׳נש״ד נש״דיוסי עוקנא נר חייא
 דקסרין רמן נרטוסס (ר׳חייא : חייא נר עו׳קנא מר ויש : א׳

 שמואל נש״ר קרא תייא (ר' : ג׳ דמ״ה פ״ח תרומות כשמי •אמרו
 חנינא ע״ל נמקרא נקי שהיה מ״כ פי׳ ג׳ ע״ח7 איכה מדרש נחמן נר •

א מגילה מ׳ יצאי נר׳ חייא (ר׳ : קרא  חייא (רני : נ׳ דק
 דל״א משילין פ׳ ניצה משמו ספרא ורג : רנ7 משמיה ̂קעופסאה

V ‘תייא ר׳ : נ׳ דנ׳׳ה ל׳ז גוריאנידה נר חייא (ר׳ : ננו :*<נה 
 רצי- עיי׳ תכהוס כר תייא (ר׳ : צפוראה הונא 3ר ^צי|ורןע״ל ,

 כתונה•^! (תייא נכו שמעון ר׳ תוזאה (תייא : חייא מצחוס^נר
 מארשיא 3ר ; חייא אושעי'נר׳ ר׳ : תייא (ר׳ • יצלק׳צנר

 רצ רני׳׳אדא : אנין ר׳ : חייא היה אנרתיהס אלו חייא • ד״ח3
: ליצחק : רנאיצנ^צ^ר־ניוסף * ר׳צכימן : אסי3ר : אמי
: מניחן : לוי , מי  ׳1 : שמואל רנ : ייזרל^לן עוקנא מי* :.

 : ל׳ד ע״ז ירושלמי נש׳׳ר-יצאי חילא ('ר־׳ - תנתוצד ר׳ ; *!מעון
 נעל ננכליל׳כ אילפא הוא ירושלמי נלשון חילפא : ננו לוי (קייתא
א נכתונות 1ע* הפירש  כתנר^ עכ״ז ■ל׳חד׳ וקדושין א׳ נ

 דו*׳ בר-נריה חילפי : ע״לתלפתא אגרא נר (חילפא : נמהומו
ס/ רפ״נ נכוריס דר' קלא (שמעית ש3א  תיליצן ונח״י רע׳׳ד ד

ש׳ה  (ע״לאיפה^) !'חיפה הוכא נש״ר ר׳חלפתאי עגץזה ^זזת
י יצאק  חגא נמערנה׳אר׳ עליה מיו^ נו׳ רש״א : למ׳׳ז חיפא נ
 שמעות,העדות ׳תוכה היינו הונאנרביהושע ורנ פפא רנ הוכה מאי
י ר׳'יוסי (ע״ל נמערנה עליה חכו : ׳3ל״י  ■ר(תלפא )חניכה נ
 ההיאנרנה וענין מצורעקצ״נג׳ רנה נש״דיוסי ור׳חייא אילי :צד

 ׳הלופא (אנא : איסי צש״ר נרכיה ור׳ זניד נר ̂זלפי ר׳ איכהדע׳יט
 דמ״ת רפ״ד ובירושלמי קנ״ויא׳ פי״נ נר-אנא תייא מי׳ עא3 קרויא

ט׳ נחמי הוה ווא נר חייא ל ס׳ קרויי יזיל^י׳נד גי א3א 'תל

 הגרא אנא משוס חלפי (אנא *• קרויי נר חלפיי לן להורו חאן
 רני : (ע״ש נננלי אילפא הוא (חלפיי : פ״א ארן דרך אניו
 ולרשנ״ל יוסי לר׳ שאל ל׳ דפ״ב קהלת ח׳ נש״רחלפיי אחא ור׳ הונא

 נזיד ירושלמי ולרשנ״ל יוחנן לר׳ שאל ההוא וענץ דפ״א פ״א ערלה
 נשמו ור״א הילא ל : ל׳ו תרומות יוחנן ל א״ל : ג׳ משנה פ״ו

 חלכא נר יוסי וי' • שס נכנקסו אשכח יונה ר׳ : 3פ״ מעשרות
 שניעית נשמו סימון ל • חלפיי נר יודן ר׳ : נתרא הגוזל פ׳ שם
 אצל לקמן עיי׳ חיננא : הלנו ל בנו סמקאי נר (חילפי : ה״ו

ל : חנינא  נפר׳׳א כזכר הכינאי) ן3 חנניה (ע״לד׳ חכינאי (
 ואתעקד הלנו ר״ : תזריע תנהומא לוי נש״ר הכינאי ר׳ : פמ״ט

ל : (ע״ש הוכא 3דר מפרקיה  נשם •* 3ר נשם עלאי נר אנא ו
 רכיה3 רני : תורתא נן אלעזר נש״ר : היפא דמן אנדימא ר׳

 הונא אר׳ : ננו נרכיה ר׳ : ׳3 ח׳ ברכות ירושלמי ועיי׳ : בשמו
 רבי נשס ורב חונה ורב : א׳ ך״ו מ״ק ב׳ ו׳ נרפות דנריס כמה
 נר חמא נש׳׳ר : חסינה חלבו ורב : רפ״א שקליס רנה הייא

 נר תחא אר׳ : ע״ש ה״נ מגילה ירו׳ חנינא נר יוסי נש״ר עוקנא
 בש״ר חייא מיישא נש״ר חנינא ר׳ נש״רירמי׳ יוחנן נש״ר : גוריא
̂ל חכיכא נר יוסי ר׳ : ד׳ ג׳ ברכות ירושלמי סימאי  יוסי ל ז ע׳

 נש״ר : א׳ ס׳ גיטץ נכחא יצחק לר׳ שאל : 3פ״ מגילה מלשא נר
 כהכא 3ר אכרה כשחלה : נחמיה נר ישמעאל נש״ר : ע״ל ירמיה
 יח״ סימאי נש״ר : 3פ״ מגילה ירו׳ מתנה ר׳ : א׳ מ׳ נדרים
 0D עק 3ור : ביראה עולא אמר t עוירא' ור׳ : ד׳ ג׳ נרכות

 שמואל מל נעא : ע״ל רב נשם :יוחנן בש״ר כרנך ול : רב
 אנחחה־דמז נש״ר מטינה חלבו -(ר׳ : א׳ קכ״ג פי״נ נחמני ר3

: ע״ש יסא ור' נרכי׳ ור׳ חלגו ור׳ ׳3 ד״ח פ״ד רכות3 ירו׳ היסא
ל : ׳3 דכ״ז וירא לר סחקאי ר3 חילפי ן3 ו3חל (ר׳ .  ר3 חלבו (

 יצחק ור׳ הונא 3ר 3(חלו : שאכלו ג׳ ל׳פ ירו׳ 3ר בשם חנן
 י5ור :ננו יוסי ר' : (הלוקה : ננו הונא 3ר : (חלוון : בניו

̂חלי : צדוק  : בכו חנניה ל : (חלנוסי : ננו יונתן ל : ■
 ה״) כ״נ תענית (נמשנה חלפתא ר׳ : חילפא ע״ל חל%• חלפא
 וראפ החורבן ואחד הבית בזמן היה :שיועון ול של<־ייוסי אניו
 והנהיג : דננה ור״ג א׳)־ (קט״ו כ״כ ל׳פ צדאי׳ הזקן ל׳ג

 חלפתא אנא מודה יוסי אל א') ר״הך״ז דאב׳ (תענית בציפורי
ל/ נאמרים אלו פ׳ ד  ששמו אבא מודה פרש״י )א׳ ך״ו בכורות א׳ (

 pיוח ר׳ אצל תורה ללמוד חלפתא אבא כשהלך יופי אל ג חלפתא
 א׳ ע׳ מרובה פ״ ( חלפתא אנא אצל נ״ה pיות ־ר׳ לה ואמרי כורי נן

̂עזר ׳)3ופה״הנ/  עלאנגיס חכיכאי(עמדו ן)3( וחנניה נןמתיא וג
 והניריור״מ: במשנה הוזכרעוד ולא :שהקימו:ור׳חכניאנןתרדון

 אנק הוא חנניה כפר איש חלפתא כי האומר ניד טעות ־יוחסין כתב
 האורג פ״3ו ר״מ תלמיד החורבן אחר רני בדור היה כי יוסי רבי של

) (דק״ה  (וכ״ה נשס־רניחלפתא אומר אלעזר נן שמעון רני נ׳
 צן יוחנן נש״ר שאמד אגרא נר )חילפא שלפנינו וגי׳ האלפסי גי׳

היהr אולי טרי  אגראאחיו נר יהודה רני ואולי יוסי רבי של אביו ̂ה
/  רצי של אביו חלפתא מל למד טרי ן3 יוחנן רבי כי (ח״א • ע
ש/ אמר נראגרא חלפתא ור׳ ע״ל יוסי  חלפתא : טרי בן יוחנן נ

 איע חלפתא רבי ; כורי ן3 יוחנן נש״ר זה לפני אגרא(עיי׳ נן
(דצ׳/ הפועלים ס״פ חלפתא) ר׳ (ע״ל דאצות פ״ג כזכר חנניה- כפר

• חנניה כפר נראה יוחסין כתב מאיר נש״ר אומר א:תלפתא)3־א א׳
 שחעוו את שאלתי (אמר : !שביעית צת״ט הנראה כפי כנה הוא׳כפר .י
. p ונאו כו׳ ואמר תדדיון נן חצניה ■רצי *של כצו ששאל-את־ חנטה 

 יפת אמר נא3 בן יהודה רני לפני רנריס וכשנאמרה זכ̂ו אומרת
 שם ענן בגא״י־כפר במריה ע״ל ־־פ״ד כלים 1גתו.׳(■מוספמ< אמרה

 נצי קנריס וב׳ סכדיון ואילן ומצבה הכניס כפר איש יחלפתא3קבורך
ט רבי ד ^ חל  חנניה כפר איש יעקב י3ר ׳עיי' ש״עון ורט יוסי ־

̂י * חנניה או מצן• כפר וליל ס ט י גא3 ואולי  שמעון ורבי יוסי ור
 גן יוסי מי גן יוללמא לגי ‘ ר ׳ w ל«י מ״ל יולסמא מי גני■ <ןם

א׳ כ״גו <מו« (שאול גן חלראא לגי •־ אייי ימיי לפת^ע״»1י
יחשלמימודס&׳דלע׳דגמוא־ד״גסע״גוסליי -• זנליסצגג

 ול>י יונתן ואשיו רל תלמיד ) וספ״יךימ״ק טיייניו וגמה דתחמות
 ואולי נ׳ ^יא׳־מנחואא׳ מ״נן גל׳שאול יוהי(ע״ש)לנתיזליפא

 חלפו» (לגי ל ■ מי״יימ״איייוליאאיזמולנייומנן = ;א׳מא
̂יוחצן ) היפא א ס ( הוצא דמן ̂׳ד  משמיה (אצוהן אמר הכי לבניו י
/ בירושלמי לליר^/ועטןההוא הייי־י׳ז פ ס״א) דרג ' דיבמוא כ

ff;7 ספ׳יג צ״דזירא קסריא ̂(*חלפתא t ט״ס הוה דחן ע״א ה -ד
/ פי׳ א 3פ״נפממטופנה'דך״ז^?״ר חזית ו̂מ קסריייא חקוס מ

הוארבתחליפא;;; ואולי ‘ קיסרייה־בשסר/ קלפתא ורני הונא
חלפתא



mחיית גאסודאים התגאים סדר ..אוח »

^t oחי(5יfתלמTהלפמא • א!חל״פאו3ראנאי(ע׳'לא3יהייא■'9ר} 
א : נו3 סמא 3ר (חלי[אי : מ3 שמואל י3ר  טייה ר3 חלקיה א3(

*שמעשיו3^גנ״4.ל/דך״3גלתעני(1החג לחונו  ורתו(ע״ש)3ק • ̂?
 חלקיה אגא ור$ה אשתו אחר שהלך ע״ה מנוח הוא א׳ אות ג״נ פתג

 נעל החכמיס אליו וכשגאו 3ולמוע לכוונה אז שעשה מס כי להראות
 כי אשתו חסידות עסהראה הנ״ל) (דף תעניוש סדר ס׳3 המער
 א3מל אצלה א3ל קדס דהמלאך ̂צללפונית והיא לעגנו קדס עעיה.
 דלהדרי־ נריוני על מצלי חלקיה דאשע אחרת זכות ועוד ?גלה3 למנוח

 משה ויקהל עיי״ ועניינו - עכ״־ל דלימות מצלי ואיהו • ה3תשו5
: 3פ״ שקלים אחא ש״ר3(3ר זמן3 חלקיה רב. י מ״ו מ״ס דמ״ד

 סימון רני : '3 ל״כ קדושין סימון י3ור אלעזר ורבי פ׳׳ק עירונין
 ש״ר3 פנחס י3ור • פ״ד מ״ש סימון ש״ר3 ' פ״א שקלים שאצ

 חלקיה רבי ' נשמו רחמא3 פנחס רבי ‘ ב' כ״ב איכה מ׳ הושעיה
 של אניו חלקיה רבי : מניומי (ע״ל3ר בזמן דרבי־חכימן: אגוה
 א׳ ט׳ יבמות מהגרוטא חלקיה 3(ר י אלעזר רבי בזמן מני דבי

 דצ״ו השואל פ״ ״מ3 אויא דרב בריה חלקיה רב ( :• א׳ ל' הוריות
 בר ורגהונא חלקיה בר ורבמניומי טוביה בר חלקיה (רג » ב׳

 דצ׳׳} הזורק ובל י ל פ״ה מנחות א״ נ״ז הנזקין ל יתבי קייא
 ובזבחיס י טובי ר3ס״גא׳, יומא : בכלמערבקלחל ובה׳ : א״'

 א״ר לל שס״ח ובנוסחאות י טוני רב דבי חלקיה רב סע״ב קל״ד
 י ע״ש מניומי בר גידל ורב רב בר חייא ורב : בר.טוביה חלקיה

 ר״ס הנהומא בשמו פנחס רני. הדרומה (חלקיה : אחיו רמא אולי
 טעות כי נחמני בר ברבה סייא רבי ע״ש בנו אבא (הס י. קדושי״

 אושעיא רני של אביו ביסא) אעפ״י ביסנא(ובל ר3 המא רב : הוא
̂ב שנז וישב רבו הנשואקלבית אחר והלך ’ מי בימי רבה  שניס י

 המא בר רמי עליו וקרי הקטן בט ומצא ביתו יודע סיה לא משחזר
 חייהסוכולםחכמיס)3 ג* שכל זהו;בזמן התו׳ (וכתבו המשולש החוע

הני^ בר יוסי רבי ; בשמו ה־זי בך יהודה רבי ג ׳3 דס״ב אעל׳י
 אידי בר יעיךב ורבי ד׳ פ״ב שביעי״; בשמו אחא. 33 יעקב ודבי

 ושקליס סו^סזה לעגייס ויהיב דינר ליס יהביה נחמן בר יצחק 3ז?י
 ב׳י לי'/' דטלס ליב חלפתא גן יוסי בר׳ ישמעאל רני א״ל ג ,כ״ס

 חולק־ע^ברקפרא : רפ״ג כידה ירושלמי בר׳־י ישמעאל לרבי מעא
ש) קפרא חבר או מאביו אושעיא רבי שמע אס ונשאל  בשם י (ע״

ר3< מ״  תי י לפניו גא מריטס (רבי : ר״פויקראדקל׳חב״ (
 שאמר חנינא רבי של אביו (הכהן)' חמא רבי : בר^שעיא המא
ש) בראש חמא בר חנינא רט שישב רבי  ני כתב חננאל ורבינו (ע״
bf הכהן חחא רבי דוסא(ע״ש) בן חנינא רבי של בנו היה ימזא רט 

 חחא בר שמואל רב (וחציט מ׳ פנחס ורבי ברטה רט. .אטהסשל
ט י •הכהן ר  דברים ׳3 ׳3 ט״ז ב׳ ל׳ו ברכות חטנא ברט קמא (
ץ׳ו ביצה ̂יר א' ז׳ ובתענית * א׳ ע^א נידה א׳ פ/  א״ר חחא א

 ובסנהדרין בע״י ולה ברתניכא חמא א״ר צ״ל בברזל ברזל. ח״ל הטנא
 דלה ובפר״ע • רש״ל חנינא;נצ״ל בר חמא א״ר חה״מ א״ ידלה

ל ה חנינא צ״ל תנגי בך , ל ר׳ סע״א דכ״ה כ״ג ובתעגית ;־ בע״י ו
 גזר ריב״ל והא א״ל אתא,מטרא ולא תענית זרa חטסא בר חמא ■

 (פרש׳׳י לואי בר והא אנא הא להו אחר סטרא ואתא תעגיהא
 רקיע אמר נו׳ חטרא ולא.אתי רחמי ונעו נו׳ חלנאי) |הואעדיף

 ואתא געיגא כסי' רהיע פני חציפין כמה לא'<סו-אמר פניך ^לסי
א ״ בירושלמי וענץ־נזה מטראי רנ ת  חמא) (סתטשהואבר ל

פ י ע״ש -עהריב״ל ל ג ח קחא ר׳ ב׳ קמ״ז חטות ,  יוחנן ורבי ל
לח ל עיי״“ סו  סוף הושעית עםר' י בשמו ברכיה ר׳ * מלש יו

ע סנהדרין לי שמיעי אבא ר3 חייא דר׳ מפרקיה י ׳.ראה  א' ל
ר בשמו לוי ר׳ פ' טינות יצחק אי׳ ך ל  ויצא לך/נזע״ב ל

א״ ד ר׳ א׳. ע'/ ה ל א ; פ סל י * קפ׳׳ז לו  בדחמא׳בשמו ל
/ ;.^:יס  ב״ח אר״־ת לחמא בר לוי או ־ פליט דתעגית וברפ״ב *3 נ

t ח נירה רט.נתארח(נמו * ל כ״ט ה  ל אביו כי ליע ♦ א׳ ל
 * בשמו שמוא^גרנתך ל ־ * רבי מיתות אחר ישב,טאש. הטנא

 אמר חסדא) 3ר הבי׳ אחא.וגע״י רב 'שלפנינוW{־ רבחמא
 להשיב ידע שלא דטפשאי בידא עלמא אמסר יעקג בר אחא 3ר פניו •

ל מנין המורה מן קבורה מלכא ^שגוד רין( הד  מ״ו הדן נגמר סנ
 אחא אחר,רב הגי׳ ובגמרא ב-י אחא3ר ליה אמר הגו׳ ונע׳׳י .^׳

 היה jדאס ט׳ למימר הוי.ליה חדאתיוהמס ע״ס ליה ני נראם ,ג״י
ל * למיחר לך הוי ליה^הלל אמך לשי( כמשמעות עמן .מדבר  א

 חמא דרב משמיה אמראחימר •ז < ׳3 י״ו תענית אלאלנמר
 דרבה קמיה בוזי בר חמא רב י :הוא; מי לאיקיעתי זם חמא .לב

 אמדת רטנא־לר״ח אמר דרבא: קלויה י3יה (ורטנא ללרבא (כ״ל
ר י״ ביזנא ובע^יהגי״בר ל ו י' ךךדקיב״ג רבא ■לקו וקרא יוחנן מ׳׳

 אב^ ביי חמא; רב • ע״א ל בדכוין גלותאי ריש לביה אקלעו ירטנא
 ג' (עירטן, אטה בר דרבה בריה חמא רב .*(ל״מ אבהו ר׳ בזמן

 לב״ת מעות הי3א בר׳ אביחי עי׳י שלח * ׳3 ק״ה ״מ3 חמא רט א׳
 ל ציון שליח אדא בר המא רב * אבהו ר׳ בזמן א׳) פ״ה כתובות

 ט״ס יוחסין לכ יוחנן ר״ נימי לירושלים עולה היה שלא שכל א״צ
 אדא בר להחא נחמן רב א״ל ב׳ דכ״ה א״צ• פ׳3 הוא כן כי במריו

 להתס סלקית כד לירושלים) לעלות הי׳ רגיל (פרש״י ציון שליח
 ממנו ושאל איד בר יעקב ר׳ לגבי וזיל דצור אסולמא וזיל אקיף

 ״ זריקא לר' אשכח אידי בר יעקב דר׳ נפשיה נח אדאזל כו׳
 שמס הרבה הלא חחאשחו כוונתו אס שחו כך אדא נר לחחא פרש׳׳י
 ובערוך * פעולה הוא ל' כי צ׳׳ע שחו לחחא כוונתו ואס חחא
 חמא רב : עכ״ל לא״י תדיר הולך שהיה ציון שליח פי׳ שלציון הגי״

ל ־ גוריא בר  ט3 חמאאולי בר גוריא • בשמו הוכא בר אבין (
 בשמוי חסדא ר׳ אמר י בשבת תולין רב אמר ב״ג אר״ת הונא רב

 • א״ י״ט ׳3 י״ח מגילה ב״ג חחא אר׳ חלבו אר׳ * א׳ ע״ח מנחות
 חמא בש׳׳״ר חלבו ור״ * ח״ ל׳׳ז כירה רב אמר ב׳׳ג אר״ח חלבו אר׳
 :בשמו חלקיה בר מניומי ר׳ * ע״ש חנינא בר יוסי בש״ר עוקבא בר

 הלכות כמה ל ט׳ דשבת רפ״ק ע״ל רב אמר • גוריא גר נחמן עיי׳
 שהוציאו חי פ״3ו ״ מעברין כיצד ע״א ס׳ '3 ח״ו א׳ ט׳ ועירגין

 ט״ם רבה אמר תיבת .נ״ל3ר אמר ״ג3 אר״ק רנה אמר * ל מ״ט .
 בר רבא 1אמ • ל ט״ז ע׳׳ז • סע״א י״ב מ״ק ירמיה בר צ״ל או

 הוכא ברב רבה דברים כמה ׳3 ד״י שבת רב אמר אר״תב״ג מחסיא
 ב״ג אר״ת ירמיה בר רבה אמר * מך בר מד. עי*״ תותיט קראו

 .י ב׳ מ׳׳ה יבמות ב׳ צ״ט ב״ק לשמואל מיתיב * ע״׳ל ל ט״ז ע״ז
 ששדג> ל מ״ג ( מי^ת ד׳ בפ׳ דברים לב טע^ טוניה בר חחא רב
 הגזית ■לישכת בזמן אלא דטן ואין זמורה בחבילה שץנתה כהן ת3

 חלקיה אולי׳ * ׳ אחרונים אמוראים מן והוא אבר) של ובתפילו:
 ל פ׳ בשמו (אטי ’ זייא ״ייו עוקבא בר חמא רב אחיו־•
 תמא ל י ש̂מ3 חלבו י״ * נשמו רב נכד איבו • א׳ דע״ב יוחסין

U,ח׳ ירושלמי עקיבא בר המא אר׳ מנה ר׳ ♦ בשמו גורוא ן3

ע ,^ijtwvvvn 1״״ -י■״׳- ־
'גיטיןפ׳הנזקץמ״וסע״ד — - ^

 לוי רבי עבר ו׳3 ומתקשייו יתבי הוי ורבנן עוקבא בר חמא רב
̂ר לוי אמר נשאלינהו דשמעתא מרי הא <אמרי ^ י • חמא בש  ר
 רלדחמא איט זה בש״דחמא לוי מ״ש משה יד כתב שרה חיי .ס.פ

 Jיגt?3ז חתקשי׳ היה עוקבא בר חמא רבי שהרי ל ר בר^עוקבא
 * וע״זלב פ׳/ ושבועות גדול כלל כ׳ ירושלמי לקיש בן שמעון ר גש
 דו! יוסה •דרב <ה3א (בעא רבא של זקנו. יוסף דרג אטה חחא רב

 ברתיר בר חחא רב V א׳ פ״א סנהדרין * נתן בר מרבה קחא
̂ 1א נקמני בר רבה כי כהנא לרב אשהעי דהמא) (ובע״י .דקסא
 נחמן(ר״לקסא רב בזמן גחל אדם א׳) פ״< ב״מ נפשיה נה שחדא

 :בנו אבדיתי רב חסא בר (המא י ש ע נחמן רב בזמן אדם היה
 (אחר שנים ט״ו בנהרדעי״ ר״י פפא רב בזמן קמאמנהרדעא ,רב

 דגהרדעא אמוראי .* קי׳׳ז ד״א ח״א עיי׳ יצחק בר נחמן רב .מנת
 ̂׳9 כתובות פפא רב א״ל : ל ז׳ ב״ב ותו״ ב׳ י״ז ספ״ק ^?הדרין

א5שני©'( בקצרות וחת פפא 3ר בזמן יוסף, בר קמא רב * ״'

״׳ ^ ״ ׳ י•׳ י ־‘׳ י ״ ♦ יוסי כרגי ̂ v ‘ו
 (בר תייא רט שאלו-אותו 5 ל י״ד ע״ז בשמו אמר דמי רב אתת
 וא״ריותנן מ' דגרר בחמה אימא ורט <סא ורבי בבבלי) כ״ה אבא
 דס״ה< שם בבבלי אבל : ג׳ ך״ג פ/הדר ירושלמי כו״ ור״ל כו׳

 אבי (רט;קמא ; מאח בר חמא רב •’ יוסף בר קייא לדבי שאלו׳
רני : הוא ט״ס כי חרינוס עיי״ קפרא בר של  פלא בר חמא (

 וק׳ * ל־ קי״א ח׳.קהלת סימון בר׳ יהודה בש״ר : ל ח״ט :הוכה
 4^•^ : פפא בר תכינא בר חחא בש״ר מחס א״ר : ל ל״ב ׳חזית
 אשי בר המא (רב : זה ׳לפני עיי׳ פפא בר חנינא בר :חתא
 (רג.חמאדכפר : תנינא רבי (עיי׳ שקלא ר3חמא, (רב : ;קנין

 (חיוא < יודןגגו רבי ד׳ י׳׳ו חזית וח* בשמו אחר יהודה ורבי -תחומין
 אטקי: ז אחא : אןא : המא בר אבא * חמא אביהם שם .אלו
סף,: : ךגיקניכא : זעירי • אתי ,רבי טיו  -לביi:יעקב רט ר
גדתאהמץןחסיך3קנא,3ר • לתחליפאקמיו ג רמי : רבה : ;לוי



צט דדת ואמוראים התנאים סדר אות «
 גי' דל׳א הלון ל ימדה 5לר אמר : דצ״ה מכילין המוציא ״פ0ו

 שמואל אל סל׳ב דקמ״ז הגיות (ת״פ שמואל תלמיד וצ׳יהא׳)
 א f נתונות א׳ f״p יגמות קמייהו לך ואימא עשרה גי אייתי
 ל ע צהוראה חכא רגי ( : נ״ קמ״ג שמת מי ל י' ל"פ זגהיס
 מנאי שלא אמר (שלתגי) פתוראה הנא (רגי : צפוראה הונא
 געלי אץ נני שג ואמר מקמיה למיהס וגעי נפחי גר קאי הד

 התט (רגהנא : ל הוליןנ״ד : ת^ה מפני לעמוד רשאין אומנות
ולרגהנת אהגה גר אדא לרג נחמן רג אשכחיה אהגה כר אדא דרג

.״״״ד•,-״ ׳ * /׳ ״ ״ חניז רג; : מרי
ע פק ע ונכ י ק הלק יוסף הטמין מטמוניות ל חנינא נר הנא

I ייי̂־ וכמ״י אתאיג״ה א״ר א׳
סוכה רג ני אמרי אחא

^ ^י ^ ^ מ א''י * ת'י ט ע ת א( טינ ק ר אנ חנ  ׳ רנ
״ נ׳ ע״ז יוחסין י׳ פ׳ ״יי S? י’״ ,״ = נ' נ

לייי י ״ תיזוזי! ^'יי־י״יי ■ )”(ל" ״ייא י
״ ההוא וענין יצחק רב אמר קטינא י י ״■ י• ני 1ח״ Aim i י

 ד״מ̂דט״? ״״?’i* י i”? ליי י”̂ ״'̂י1י יי ייי י׳̂טא׳רג
א ייייייי י יי׳יי י י י י ( י' י נ .ויירש״י -11.1 ״

ל ״נ הנ כ סו ^ * א׳ ? ״ ״ ^׳ ?י ? ?׳ ל ״ ״ י לי ״ א ^נ,^?ד”י ,
״ 4M?.s ’י”״ ניוי יאניי' אילי ל' ״

ס״ • ’^0 ר נ ׳ונ ״ ע ^ נ אחא רני \ ה ״״ס ל א ונ׳ נ ח נ י ^ ג
ליי י ״״א ונמי״י ל״״ יישם״״ ' ̂׳” י 1״®.״ 'י •^״ר 1

אנא נו ו ״ ? ”®י! '”י׳י = י״י ״״א סיי״איי״•״'
אמי חנ א. י יו ר א רנ ^ ״ ץ״ ^ ^ ^י ״ ^״ ^ ״ייייז איי א ניזנ י

י י א״א י י = סלא י ? תי״ייי׳׳יג ״יא י / ’״ \5? י • א׳ רצ1ז
̂',ז״ו^%ר'וערג^ר ״י*י״יו-נא^ הנינא רגי ג״כ מגיא ויוחסין

̂*ריי/ ̂ ̂ ל׳ק ונירושלמי ̂ד ירא-ה נר ̂ץ ̂^ נר חנא (רג : הושעיא א״ר הרתיגנאה חיננא א״ר אחא יהא

א ״יי״יי* ̂י %ע r ’ ״ ’ י■' א' ייי ״)f או
' י י י ״י«א י ״, י יי ’r’ 'י'”®”"'

i’ ■ ■יושמיהדינא ’t?‘”' • רט
י י א ״ איי ניVא דמ״ר ̂ ׳ ̂ ל״י יתי® י
י ״ל״יי שאייא -י-גא ו ^ייי ’ ל יי״יי י n 1%׳t ^ י
א״י' שאיייי ״יא י ל״ י ^ ^ ״ ; י רט ״?״יד י׳^, י”̂׳ י

״ ההיא ועני! ייתג! ̂*י? ״י® י ® י® יייי ® ■ 1? ?׳ ^ ?  1יו
א ״נ״ל ידעתי לא יוחנן י י®״ א״י יז י ״ T 1^1“̂® ״ י מו אמר לוי שאינא.ורט נר יוחנן רני נ' דק״ע פ״ה וטי״ר ״ ק

? יי, ■ א/הוא נמממה שחינה נר הדיה נר זנערוךע׳
א ע® ״יילאי תסי א ״“” ינ ״ ?ייי' ״’? ״י' ״י' ״1ל'' ״ ;1״ ^ ,

®?׳ ®<ייי® ויהינל״אזייירולא ונלילה ניוס ע ״ ״t י  l״
 להמת לעט ד חקדא ורנ ואמר״עולא ניתו ונחרנ כו׳) שנע נפק
 ח נ ח ר לנני על מעניתא גור רנהונא נ׳ (דנ״ח הרואה פ׳ ררנו

pת ג ח ר אתא אגהפיה מרא דרא הונא רג • ע״א 
 רנ7 לקחץ^ אתא .• א׳ כ״ח שס ר״י: רצי: ולא ממנו ליהה ורצה
 רג מ״ש על ומיתיג ,♦ א׳ ד״מ משילין ל הוא רנה וגנרא 'הונא

 'לואי נר (חנה : עוגי נר הנן רג נ״א •. )א׳ כ״א ביצה 'חסלא
 • ל״מ לואי גר הנינא מניא והיוחסין • ב׳ ק״ה יזלק'
 כו ליה קשיא לקא הנא רב יהיג נו׳ שמואל אחר יהודה רב אמר
 מגיהה רש״ל אגל סע״א דצ׳׳ז הזורק ל כו׳ מר הנא לרג יוסף רג א״ל

 נתו'פ״ק הגי׳י הוא דכן כך הגיהה יהודה רג אמר חסדא 3.ר
 הסדאזתא ר' ויתיג דגרסי׳ לספרי׳ קשה ונה זרק ד׳׳ה ל ל דשגת
א  יוסף רג יתיב גרס ר״ת אכן פו', מר יוסף 3ר ל׳ל כו׳ ליה ^!י

רג : חסדא רג א״ל <0  דרג לקמיה תרנגולת האי שדר תנא (
 •*פא״טדלו המוהואכשרה ניקגקרוס ולא עצס שנשנר ־• ?!תנא

 רכאחאגר (תנה • כרכות ירושלמי קנה כש״ר גיגי רג :
״ נכ״ת רכה • חנה כר נר אכא (הנה : הנה כר הגא רג *
ל אשי לרג אמר הנין רג : חנניה אהר למכתוחטמי  המ^רש (

) v מ  רג הכין.אמר רכ (אמר *• פא״ע הוני רג לה ואמרי ל
 פ״הדל״ג תנינא.כרכות א״ר רכיהרן אחר : א׳ י״׳ז

J ול׳נג : כ' ל׳דח״א יומא ל י׳׳ז ל׳א נדרי׳ רכ אמר
 רב קולס הרכה שהיה כשסמ שאמר אתר

י י•׳ ממס תי אמר ר״ח חטן רני וא׳ חצין י
מ ^״י י’®’̂ ’י ” ^ ) ע12י מ(אל0 אמר אשי צר תנין ד ח

ג כתוגות וכירו׳ ל ל״ד  אמר •יסא ודכי אפי כר קמא דכי ל ך״ו ל׳
 אמררכגר^ו • (רכהניןתקהנאי : וע״ס הוא א׳ אולי • גשמו
 ל ו׳ קדושין אשי 3לר אמר מהוזכאי הני; רג לה ואמרי אשי לרב
ל אגל  ואממ אשי 3לר הנין רכ אמר ההוא ענין כ׳ דפ״ה המגרש ג
 5̂ר ע״ל : ט״ס נחמן רג נקדושין א״כ • מחחנאה תנין רג לה

הנין : מחוזנאי חנילאי ורכ חוזנאה הנינא  ע״ל ״ אגיי כר (רג
 הכיס חאן רכא ואחר ייכא דרג גריה הנין רג : אמי כר הנין 3ר

 והיוהסיך ‘ ורי״ף גאשר״י וכ״ה א׳ קע׳ל קניןכרגייגאלג״פ כרכ
 חני רג גתלמידורכ מכיא וגש״י , * 3ר גזמן ייגא גר הנא רג מגיא

 חניוהנ״ל: 3ר ור\א • ייגא גר ע״סוצ״ל אולי (לח״ז) • גררגא
 היוחסין וגס רג בתלמידי כתגו ואיך רבא גדור היה אךרגחניןהלל

 גריהדרגא היננא כרב חכיס חאן אמר ורגא : רכ בזמן שהוא כתג .
 חכין רכ : הוא א׳ ואולי ייגא גר הייא 3ר ע״ל : מפשרוניא *

 יומא ההוא ליה והוו רחמי כעא גניס ה״ל לא נשיאה דגי חתניה
רג : ל כ״ה חנן(מ״ק שמו ואסיקיעל כפשיה נח  הניןדציפורן (

רג ״ צפוראה הונא ע״ל  • (הנין * חנינא רגי פפאע״ל נר חלין (
 לח נחמן 3ר ♦ לח משרשיא רג ♦ לח יוסף * חנין כר יוסי
ח  ואדמון(ע״ש) אנשלוס כן חנן : חנן אחר כתכתי חנינא • ל
 גחליסור׳ כהני׳ כני עליו וחלקו א״כ (כמשנה גזירות דייני נ׳ ר״פ

 ונדרים וק״ז ק״ה כתוגות חנן אחר יפה ארילז )הורקנוס דוסא־נן
 : אכישלום כן גרס ר״ת הממונה ס״פ (וגתו׳ הגית כזמן י : ל״ג
 (וכתכוהתו׳ סוףכתזכות ודיין שלחנןקאכשלוס חנירו המצרי ־קנן
 יותר שהיה אלא אכשלוס כן מחנן יותר השוכ שהיה לא א׳ דק״ה שס

 : התמני ושמעון * אונו איש חנניה ע״ל * הקדימו לכן מיוחס
 (ו״ג תענית נניסיס מלומדים המעגל הוני של כתו גן הנהגא חנן
(  שהיו 3פ״ כתובות ושלמיTוג הכסא גגית עצמו חחגיא שהיה ל

 כרש״י בתענית וע״ש * עצתו והחביא רצה ולא פרנס למנותו רוציס
ל * ע׳׳ש) קבורתו • פ״א גחדושין וגע״י  תלמיד פיטום כן חנן (
ע ע אלמיד א׳ ד׳ סוטה פנחס כן (חנן : ל ך״כ תענית ל׳  כ״כ ל׳

 רכי(?לל של חכירו שהיה כתכ 3סע״ וגדקלט * ל ד^ז יוחסין
ע )חנן אנא ל  חתנים אכא כר קנן רכ ג ר״ע כשמת נולד דרכי ו
 מזכיר ואין כו׳ חתניה חנן רכ לכיה אזל הוי רב כ׳ (דלה פלה 3דר
 והיא חתניה רבא כר חנן רכ הגי׳ גללי אגל סתם קנן רק אכא כר
 ולה חסדא רכ של וחותנו יוחסין וכתכ כסמוך) ע״ל אמיתית לי

 הגן רג נסמוך ועיי׳ * שהספידו נשיאה יהודה רבי אצל היוחסין
 רכוכ״כ תלמיד שהיה היוחסין עוד ונתג היוחסין) שטעה רבא גר

 אמר אכא כר חנן א״ר רכין אתא כי * א׳ כ״ה ״נ3 3ר ש״י(אמר
 ר״פ השחר תפילת פ׳ ונירושלמי • ג׳ קי״כ קשרים אלו פ׳ 3ר

 כתב עניד) מהרג המית דאמר ווא גר דחכן פליגי אכא כר חנן א׳
ה כר קייא של רכו שהיה יוחסין  רב למטה כסמוך עיי׳ אינו רכ(ז

ל • טומנין כמה פ׳ ירושלמי יונתן ורגי יוחנן ורבי אכא קנא.נר  ו
 (רב ל נשקיא דמן אבין רבי בנית היו יהודה ורג אנא כר ירמיה

 סכר ואולי זכרו שכח היוחסין ־ הקדמון הוא רנא ואביו רכא נר קנן
• זה לפני הכ״ל טעות כמה לידי הגיא וזה אכא כר הנן 3ר שהוא
 : הס שנים מ האמת ולה רג כתלמידי שניהם הכיא הש״י אבל

ל 3ר כר חנן רג ע״כ ד״ס פא״ע כחולין ל )כע״י וכ״ה רכם כר (
 רב א' ל' ביצה אשי לרב אמר • עצמו כפני כריה השסועה אמר *

א כתוגות הקדמון הוא הנ״ל אשי  מדמר דנפק שטרא האי א׳ ל
 : רנה) (לל רכה נר חנן ורב חייא כר ענן רב תתימי דהוי שמואל '

 רב א״ל • סע״ג לא גיטין רכא כר ל׳ק אמר הכי גניגא אמר
ם ‘ רכ לקמיה אמרית סגיאין זמנין רכא בר ר״ה ואמר הונא  ל׳
 מתנילתייא : א' ו' עירוכין עלאי תפליג לא •;א״לר״ה ^ ׳כ״ג
 רב א״ל * כ׳ י״ע יומא א׳ ס״ו אשה נחה פ׳ דרכ קאיה רכ בר

 (פרש״י דאמך אכוה אמר הכי א״ל כו' תסדא לרב הסדא כלב חנן
א) רגה גר תלן 3ר רכ  יותסיז כי׳ חסדא דרכ תמוה שהיה (לל

 י״ כה׳ ורציתי * כשמו רכחסדא אחר ושס ס״גסע״א) '(חולץ
 pn רכ ס״א וגשס״ה חמיו היה אכא כר אתא 3ר ע״ב דפ״א יוחסין

 רב אמר נו׳ רב כר הנן דרכ לתילי הזינא חסדא א״ר • בררגא
 לר״ק חסדא רב א״ל שכיג נשיאה : סע״א קי״ז רגאע״פ כר הנין

 :ר״כל מגלחין אלו קריעה עליהואקוי וקוס אסיתא כפי רבא נר
 רב ע״ל * א' לח ברכות יוחנן לחמיו).א״ר כך צוה איך (וצ״ע

 רב אמר : אבא חנןזנר רב חמיו(ע״ל היה רכ * כר״רכא ענן
 וכשס״ת 3ר אמר רגא כר ענן רב אמר. זה לפני ושס א׳ W ר״ה
 ; רכא נר ענן כש״ס עוד תמצא M כי אכא(לכ כר ללקנן ס״א

לו ״ רג צמר ולל p*׳b רגי אמר סע״ב ד״ה עירוכץ א״ ע׳ א׳ ו
ע כשבת ענץההוא אכל אמר * רג בוריאאמר כר המא א״א״ר ל ft מ נא



ש י ^ ה ־ ׳ ר י ©

^ ^י' לבע׳  כאיז יו דצ״א' מזפיינת :*"6̂ ־ ובריס־ ר1 ״5 ז
 רניחנן אמר ל"^א׳ עבת : א׳ ל״ט א" ל־ג;יז ע׳׳ז׳י״א ׳י •ו^ייס

 ול״ה אב בר ב׳ ד׳״ח: כ״ק. כתובומ. ועגון ^ל׳י וכ״ה א3ר בר
 סוכס רב אמר רבא) (צ״ל רנה בר אר״ת ד ר^א בר וצ״ל '§ע״י

 אבוס אמר הכי קסדא רב ליה אמר התדא רב בר מן רב • ב״ ״ב1"
 חסדא,כי לרב איהיב ־- א״ פ״ג חולין רבא בר חנן רב אמד

 בר נחמן רב מימיב ׳3 י״א ע"; חצזדא לרב אמד א* א״ת יזמזגין ■
 אלן בסנדליה אבוה ליה טפח ’כו חסדא בר אנן רב לה ואמרי זומןא׳

 ל ב״ב יצחק בר גחמן רב א״׳ל ’ יזסדא ברב צ״ל א* ^ליזין־כ״ה
 אמו אני כי רב תלמיד היה אס (וצ״ע ב״ י״א ̂ב״ז רב׳ אמר ׳ א*

 צלוחית מבי חנן רב • חנא ע״ל פהרואה pרבח : לב תלמיד היה
 •• יוחנן (ל׳ל מגופמא חנן : ע"פ אפי בר £ימי לפני בט פפא ־ורב
 : ר'יוחק (ע״ל בןמולדא pח רב י ריב׳׳ל בזמן זבדי בן חגן ׳דבי
pv אין בפ׳ כ״א פס (איט התכלת ל יוסף לרב הלצה ולמד חייטא 

 דביתיה מאלפי תכלת זבין מעומי בר הונא רב א״ דל״ט מעחידין
 פגעביהחכןחייטא בידה אוה לא יוסף לרב פיאל הסידא עמרס דדב

 יצחק בר חנן רב : ע״פ כו׳י פאילית כל עכיא יוישף לרב אמר ־
 הרואה פ׳ יוחנן א״ר פדת (א״ר אמי בר חנן רב : חינגא (ע״ל

 אר״פאר״י אמי בר הונא רב הגי׳ בגמרא אבל הגי׳ בע״י כ״ה ל׳ה
 חנה ובאפר״ירב א׳ ל״ח ע״ז • בפ״ס זכרו נמצא לא כי ט״ס נראה ־

 אתי בר חני[ רב שחמר ענין על כגמרא כתף ופס כו׳ אמי בר
 וצ״ל ט״ס נראה יוחנן א׳׳ר ב״ח רב אמר גופא אמר אר״י אר״פ
 ובע״ס • ט״ס אבדימי בר וברי״ף * אר״י אר״פ חגן רב אמר 'גופא
 בר וצ״ל ט״ס טו־אי אר״י אר״פ אביי בר הנין א״ר סע״א דק״א
 משחיה אמר אמי בר חייא רבי גס דאולפכא מפתיה י אמי

 הוא א״ והכל המקומות בא״ טעות אינו אס אני ומספק ;דאולפנא
 כי ט״ס רמי בר * א״ י״א שבת ב׳ נ״ב גיטין ברכות שמואל אמר ־

 חנן (רב * א״ כ׳״ה בכורות שרצים וספ״ח אמי בר אי׳ פס ־הכף
 קנ״ס שהחשיך ומי • א׳ פ״׳ב יין המוציא ס׳״פ תכי מנהרדעא

 אקלעלביהר#גהנאלפוס : כהכאכידהס״״וב׳ אמרלרב • רעל׳ב
 (וגאשר״׳י גחמן רב ג׳ דצ״׳ה ג״״ה ובפ׳ ׳3 פ״׳א יוחסין י׳ פ״ לצהרא

 ע״ל • ב״ צ״׳ז הלק יוסף לרב שלח תחליפא בר חנן (רב )חנן 'לב
 בגסי ומצא קודש בלשון אשורית כתובה מגילה ראיתי : ב״ת ענן '

 עולמו מחדש והקב״ה כו׳ יתוס עולס חב״׳ע רצ״א ד״א לאחר רוחי
 (רב * חנא ע״׳ל קטינא ברב חנן (רב ־ ה״א או אלפיס ז׳ יאחר
 דרבי בריל: הנן (רב פאה ירושלמי רשב׳׳ל בשם דר״ש אבוי חנן

 חזית מ״ ירמיה רני בשס : תנהוס בר ורבי'שמואל בוצדיה■ ־ברכיה
 רבי ע״ל ווא בר _(הנן : חנא ע׳״ל קרטיגנאה חנן (רב ד׳ דל׳״ג
 רבי אחר חנן (רבי ׳: הנינא פזיע״ל בן חנן (רבי : אבא בר *'חנן

 משוס * ׳3 ה׳ חולין איד בד יעקב א״ר ־ א׳ י״׳ו ב״ ט״׳ו וכה1צ י
 רבי וגע״י • גוריון אבא מ׳ בשס בילקט וכ״ה א״ י״׳ב מגילה ר״׳ח
 זרעיס חרע גירא לחד חזיוהו ענן ורב חנן (רב : בשר׳״ח ענן

̂ל 'בהדדי i א״ל ושמתיה חד ניתי א׳ i כלאים הלכות אין ( היורימו 
 אמדכשמתיה גופכי בי ושערי הטי זרע דקא חזו. תו־ ) לכס יוחווריס

 ל^זדקיי״ל ומאירות צוהרת כלאיס הלכות אין צהריתו׳( מרא׳״ללא
 : אמר־רב הנן רב אמר אבין א״י׳ר : א׳ ל״ט יאשיסקדושין כרבי

 ופי״כ * ל וצ׳״ה א׳ דס״ד הגע״י פ״ אלעזר רבי משוס חנן (אבא
 כו״ ר״א משוס אי מ״׳ה גזיר j ב׳ ג״ יומא * ק׳׳ךק״ל. ב׳ 'קי״׳ט

 • אליעז^ ר׳ משוס א׳ י״ז ובסנהדן כו״ אומר שזורי שמעון -רצי
 מש״״ראליעזר שאול זה^אגא מצלתא מביא. ע״ג ל״צ משפטיס ־מלז׳״י

ר צואול׳אמר שאבא עציצו לי), ׳זט׳״סהוא׳ט  רבה למדבר אליעזר מ״
ט 'ומכלתא - ופי״ג ל׳׳ ^ פ ש  בל '3 ל^ודל״ה ודל״״ב ג״ מ
גלדה ^^ןע. רל ;משוס י א/ (ר'*ךל ד״ג לל׳ב

 בדור איה חנן אבא רש״ג לאגדת א׳ דק״׳ה
לן יהלשע• ורבי ברוקא p יוחנן ברבי ישמעאל ־ודבי־ פגחס

 סע״ג דצ׳׳ב והיוחסין * קדמק שהיה נו״אה מזס יי
ג  זה לו וכ״ל.דצא היגד לא וראיה נחמן ת ־בזלזן חנן top מ

 משוס אומר חנן אבא התנבאו מה במתנה יהנב^1
 ומגוב גוג עסאי על אמד דב׳נהען 'על.עהקישלר אליע>י י2

T g כי.י'אליעזר היה קדמון כי אינו חס י סזמך ר־נ
ל׳ : רמיזלןדג׳׳ק ־

ס ב פ ר ס ב ע ן ק פ ע ב  ־נבמי י וד'יוחמ ̂ש 3 חכיצא ו
̂מואל נ״ת אשה «ו טלהי 6ג׳׳ ־׳,יצינא4 א׳־אחר iS'Wיני י

ג ר י ««י^ ח

ונערתי רש״י עיי׳י תמיעליר מינוילא ימימא^ר יפקינארנלא
ט׳ ל רנ ס • וכמננס׳יו״סיוד״ערע״אדכרש״יעיהר • נע״א ^

ל ל יא ^  ונעת־נין : הי׳ נרש״יהופר א׳ ט״ו נ״״ וכתב אמציך ש
 מ ♦ עונדא לא נ״ש אמיה לר׳ ש״אל אחר א׳ נ י א כ

ה נ׳■ י״ט כ״ק (סנהדרין רג תלמיד שלתיא נר קיננא ^ מני  נ׳
ס  הנליס כל ני מ״ג טרה דרנ משמיה ע״ק וניצה ת ה וסוכה רג מ
ת נעא א׳ ה ס נידה א כ קג  לרל נ״ש הנינה אר׳ א׳ ינ״ה ־ ח

א נ׳ ל״א וניצה ; ס׳ל היט ומר ת ה  את? וליה ת יצ״ל ט״ס מ
׳»s ונע״ר • א׳ ט' הוליו נ׳ ל׳ד נמסות ־ ת ונשס נ׳ נ ונונ

י ת סנא הממנא עליה V״׳ י • W עמרם י
א רנושלר׳הייאנררנ • נ״ש תנינא רד ל t ל יתולין ^י ה ל נ ) 
 ל׳יד תירושלחי דרג קחי רנ נר להייא מתני נ סע ה צ תכינין

! ני תי הוי מיי נ ־ ת ני ל״ייא מ י  משחיה נהנא נר תיננא (
 נ״ס כ״ה עירניו אשי ת אחר ; א׳ י ל הממיע פ ס אלעור דר
מ ינדי״״ ל״נא׳ ל'נ,י״ה א־ינא י׳ ל א ל ל ט ר ר ח א ? ל ^  תי

 נ״ר אנינא ר׳ אחר * ל ר ' ל רנ ני אחרי ־ א׳ 1 ד טצה
א׳ כ״א נדריס עניו ואיתי א' קי״ג ותאכיל הגוזל ה׳ שמואל אחר

״’״ ’אי י א״י יי א י  • יריא נר אר״א יל׳ל P״״ ׳•יייאל א״י י״י
 ״״n אסיו״י' ה׳ שמואל אחר • ע״א ליל תעטת דשחואל משמיה

 ל וך״נ א׳ ו׳ ניצה א׳ ל׳ט י״ה א׳ יע״נ א׳
א׳ (תענית א׳ • ז' (נריהדרנא^^יג״ס רנאיצצא • ונח״קה׳

י י?״•”’ י  תיננא רנ נעא ־ היא א״'י איל' איי' י
י א י י אר^א״; א3ס תיכנא ת והא יא״ל ני' ל א ״־ ^ ״

י כי^י כי׳ ' ״יי א! ״ f י ״  שה^; גוי לא^אמר אלא ת ק״ייי ,'
I ■1 ר̂י nV מנא א״ל כו׳ בהן א׳ וכלבית מליאה עריבה

 רר^ית מ׳״ג צרש״י ייתנן יר' ושמואל מרב לי שמיע קראי מג׳
^ו) מקרא נעל עליהס לסמור כדי שהה ? (ע׳ א ט ה ץ ס ^ ה  י

 יכתניו׳זנויןשהיהתלמידשחו,!* ־ הוא א׳ והכל אידי נר תנמא ר׳
 ושמויו מרב לי שמימי קראי תג דאמר משוס ואי ל מנ ידעתי לא
 בשלח ובמכלתא * רבותיו יהיו יוחנן וד׳ רב גס א״כ יוחנן ור׳

 ך״. אומר אהאי ר׳ ע״ב ״ל7 משלטי״ ובל׳ אידי בן חנניה ״4
םידל- המכלתא כי הוא זה אס אני ומסופק : אומר איד בן חנינא

y ׳3 ד״ג דינמות פ״א ובירושלמי בשבת בירושלמי כ״ג פ׳3ו עחקא   
̂, • א׳,הוא הכל כי ונראה יהודה בש״ר ברוקא תגינא ̂̂ן י גירו , 
ורבהונא פכא רב ׳3 נ״ח הרואה פ׳3 • יהודה ש״ר3 ג׳ ל״א המדיר  

3 אשר רוך3 עליו וגרנו איקא 3ר3 חנינא ברב ביה פגעי יהושע 3ר  
^ ישראל כס״ר חשבינתהו־עלואי א״ל ושהחיינו ליריאיו מחכמתו תלק  

האי טלי ליהחכימת אומרו הרזיס חכס זברוך הני׳ב׳ ובריךעלייהו  
חתכי זביד ורב הפי ;שכיב;.:.חימאב״אומתני עהעיכייהו יהבי  

̂) ,רב ״' ל ל׳ה ברכות הכי , רבקיננא ’ ע״פ חכינא בריהדר״ איי  
3 מיננא דר׳ לבריה אמר־רגה (וצ^ע^דהא רבא תלמ׳יד אבין ר  

אמי • ל פ״ה דאבודכתוצות משחיה מעצייתא תילתא לך אימא  
רי • י סע״א ו' כריתות תחייהו אמרי" אכין בר וחנכיא אבין בר  

2  . בהס ופגע ה3ר ביה תכו אבין בר ואביי אבין בר חנינא  
. שעת כל פ׳3ו ל פ״ז 3ל׳ * ל י מגילה ״ ׳3 דפ״ו פר״ע מתנא  
̂ר ẑ כי ": ר גבייהו אביי ויתיב * מתנא בר רבא בהו פגע א׳ ל״ז  
: אי׳ ל׳ו ^ליו (בכיצד דרגא בריה חיננא רב * א׳ פ״ט משתתפין  

חינגא כר׳ חכים מאמאן אחר א׳ וחוליןקי״ב * חפרשוניא יבה)  
ייבא בד חלו רב על רפא אמר וכן הוא רבה דגברא דרבה בריה  
פרשוכיא ברש״י !ין1צו ובל רע״ג מ״ב התכלת פ׳3 • חכיס מאן  

חיכנא (רב ׳ ע״ש אנינא׳מפשרוניא בר איקא רב • חקוס  
p i בריה (היננא ״ ר״ה־בר״י ע״ל ״3 ק״י ע״פ יהושע דרב גרי׳   

/ ושס פ״ק ג־יטין ירושלמי לאשתו גט וזרק רופא היה אסי מ׳׳ס פ  
. ̂ר ממל בך אסי דרב בריה חיכנא סע״א דמעשרוג וספיק לעזר בש ! 

ירו׳ אימי פר רביצחקיופדשמואל תינכאבד רב ( ״ יסא בר חנניה  
ה״ וסי׳ ו׳ שי' בר/יצתק׳שא״ע אצינא רב־ • א׳* י׳ מברכין כיצד צ׳  

̂-ס וחו5ררב*הונא,צ1א( ■קכ״א זמ^מגילה ■^ל'ל^הישע ^  
^ .והיותסין.'מב<א * בסמו־-ג״ר.'ר״פ.י״ד ?רצאמיה יהושע ר׳ ר^צאק  

̂א . * שמואל תלמיד וצחק רל״אנן־מ• ונרצה ׳יצחק בר אצינא ואב  
חסדא רב אמד 0מקוס (שס ארדאן מיננא (רב יי  

אשתיק



m הרג^ט ר1£( אות  t m ה
 יכטהנפ^״ד 5דר וי5א (חינגא • ג* 7״p האומד ה׳ וורדאן *אשתיק

 אבוי סלנ״ד fp פ״־ד תעגית ♦ שנהגו מקום ר״פ ירושלמי גניה
 משמיה הנא יןפנא מ • יכטה דנר אנוי רע׳יר וגדס״ח נטה דגר
 3ר ע״ל א׳ ע״ה צולין כיצד פ" יוחנן אר׳ אסי (אר׳ (ל׳.׳מ) דרג

 חייא גר חננא (רג ״ גנו רגה גנו כהנא רג ־ אידי גר חיננא
 (רג • יפלה גר חייא ר׳ עיי׳ • א״ כ״א 3פ״ נתגות יהודה 'לרג

 שמואל גש׳יר אסי ולי אסי גש״ר • א״ 5ל״ גכורות רג אמר קיננא
 יונתן ור * קמיה אריכא אחא רב תני • ׳3 לא תמיך יצחק גרג

 (רג י פרנך ר׳ ועיי׳ • נתשן גר ענייני דרומא נתן לר׳ שאלו
 הנא רג צ ע ניסיא גר חיננא (רג * חנינא ע״ל נפא גר חננא

 יהודה גן (היננא ♦ רגחנינא ע״ל קרחנאי (קננא • גיזכא גר
 רג : ב״ת דימי רג * חיננא גר אמי ר׳ (חיננא • חיא רנ ע״ל

?ן ’‘רגעוקגאלי * עולאג״ח • נ״ח רנחנא • ג״ת־ הונא  י
 ג ;פ דוסא ן3 הנינא ר' • חנניה אחר אכתוג חננאל רג • ג״ח

 קייס (גדרו פ״טע״ו) סוטה • ה״ פ״ה גרנות במשנה דאגות
 זה שס הנזכר הורקנוס גן הוא אגיו דוסא אס מסופק דאגות ר״ג
 דוסת ר האג דגרי ואק״כ ב״ד הטנא ר׳ הגן דגרי תתלה זה אחר

 שכיח זה ה ג מסא רגי וזה דוסא גן הוא זה כי (אף הורקנוס גן
 יוחסין וכתג * רג או רגי ולפעמים • סתס נקרא לפעמים גש״ס

 רגי גן היה חמא ט פתג ל׳ת וגשם כהן היה המא גר חנינא ר׳
 גמספר זכרו לא ס והרמג • כהן היה f3 ל׳ת א״כ דוסא גן חניכא

 ריג״ז גימי היה ג׳׳ד ר״ח כי לדעתי (וראוק •־ יא3שה הכהניס
 דרך גספר • רגי גיתי קנינא ר׳ של אגיו ותמא החורבן קודם

 חנינה ר׳ כי הנ״ל לפי ואולי רופא היה ג״! ר״ת כי ח״אש/ אמונה
 אגיו מאבי הרפואות הכמות וקיגל רופא לכ היה נכדו חמאהיה גר

 : נשמעת ותפילתו גניסיס ומלומד גחל חסיד והיה : '•(ע״ש
 ארישיה דמלהא צנא ודארי גאורחא אזיל דהוי ב׳ ך׳״ד זגפ״גדתענית ‘

 ני מטרא פסק גצער וחנינא גנחת ל׳ע רגש״ע אמר מטרא אתא
 וחנינא לשדותיהם) מיס (שצריכין גצער כ״ע אחר לגיתיה <זטא

 כ״עניזון יוצא וגכליוס-ג״ק : ויומאכ״גג׳ : 'גנתתאתאחטרא
 : ח י וברכות ש לע מע׳*ש חרוגץ גקג לו ודי גני חנינא גשגיל

 דגר לתנור משלכת והיה התנור לחמס אשתו רגילה היה <ל'<׳ש
 כיסופא גתנורמחמת שאופה השכטס טישיהיוסג^יס עשן 'שמעלה

 דמידי ידענא ואמרה גישא שגגתא והוה : לאפות מה לה היה שלא
 ונעשה לקדר ועיילי איכספא : אגגא וטרפא ואחזי איזיל לה לית
 שכינותא לה אמרה : לישא מלאה ועריגה ריפתא מלא דהתנור נס לה

 :נכנסתי המרדה להגיגו אנא אף לה אמרה ריפתך דתרכ׳ חרדיך אייתי
 היתהשס גניסיס שמלומדת מפני נכנסה מרדה להגיא היא אף הנא
̂ד  לצדקיס שגנוז חמה לו שיתנו שיתפלל אשתו לו ואמרה : וטה כ

 דפתורא כרעי׳ הד ליה ויהיג יד פס כ^ן יצתא והתכלל לעה״ב
 ואיהו כרעי ד״ג אפתורא אכלי הצדיקים עתידיו גחלמא וחזי דדהגא
 חד דשקיל אפתורא דלאכלין לך ניחא אמר׳לה : כרעין דתרתי
 נס תנא : ושקלי רחמי געי דלשקליה רחמי געי ליה אמרה כרעי

 לא משקל יהגי מיהגי חשחיא דגמירי הראשון חן האהרון הי׳ כמל .
 שמן לה עציגהדאחליף דהוי לכתו חזייה שמשי גי חד יומא : .שקלי
 יאמר וידליק לשמן שאמר חי לה אחר : בשרגא ורמיא .זנח^

 : להגדלה אור ממנו שנעלו עד המס כל מלק והי׳ שידליק •להומז.
 שבגנות (שאוכליןירק עיזך להקאמפסדון ואחרו ̂.והויליה.לניזיס

 תדא כל לא ואי דוגי ליכלינהו קחפסדן אי להו אמר שצ־אחריס)
 : גקרכהא דובא אתיא וחדא חדא כל ו.לערג גקרטיהו לוגא .

 לואיכו אמרה שמך לקמה ואמר גיתזלאמטיכשורי (שככתרגנתה
 אני אומר פלימו תנא :* כשורתא מטו לימטי.כשוייר איכר אמר

 • ולכאן לכאן אמה והיו בתפילתו ג״ד קכינא ר' שקירה הגית ראיתי
ג׳ גע״פקי״ג • ובחדא״ג גע״י רש״י עיי״ עיזיני לו היה .<חהיכן

 יש וכ״״א מ״ח רגוא וי״ת היא יוצאה מחלת גת שאגרת שכיח דהוי ,
 ליהאילאודמכחי אמרה ג״ד ר״ת גה פגע א׳ פעם רשותלחגל ,לה

 פשילוי תרתי לדמך משוינא ובתורתו גני גחכינא הזהרו ברקיע ״^ך
 לעולם גישוג תעגרי שלא עליך גוזרני גרקיע אי׳חשיגנא לה :אמר

 שגתות ליל ליה ־שגק פורתא רווחא לי שגוק מינך במטותא ליה למרה
 ואמר החולה על והתפלל ג׳ ל״ד א״ע פ׳ וגרנות • דגיעית ילילי

/ של כנו על והתפלל * מת וזה גפיו שגורה כשתפילתו תי עה  ר
 חופר נחוניא גת • גנו על והתפלל ריג״ז אצל תורה ללמוד והלך

/ וגל׳ג *. מ׳ עלתה זו בשעה ואמר לגור נפלה (ע״ש) ע
 י לע״ל לצדקי׳ ציצית להטיל אשתו דעתידא גיס יי^^יץליתא י'

היה דאס תחתיו ־מעין ונפתח ערוד ?והרג א׳ כירושלמי
; ?גרגר ערוךע* עיי' ; ל׳דמת טהר״ח תחלה בחיס פוגע ערוד

i
 אגן להקדיש שרצה קהלת ת׳ ודיש הזית מי׳ גריש • ^ גרנות

 ואמרו מלאכים לו ונזדמנו להוליכו ליתן שכר לו היה ולא לירושליס
 tע^ כו׳ להם ליתן וטקש גירושליס •והעמידוהו ידו להם שי^ לו

 ״ שגת גליל לאכול ישג ג״ד ר״ח א׳ 3ך״ ליא גדחאי * המעשה
 משכינת' שאלתיו תבלין א״ל נן מהו׳ ליה אמח מלפניו השלחן ונפחת

 ועלה למחר להפריש מע״ש שהתנה התנאי והזכיר עשרתיו ולא
̂׳ב קי״ג קשרים אלו פ׳3ו דנ״ג פ״׳ה געירגין * מאיליו השלחן  סע

 גני ראשונים ואס • אנשים גני אנו מלאכים גני ראשונים אס
 :ג״ד ר״ק של וחמורו רפג״י של כחמורו ולא כחמורים אנו אנשים
 במ,סכ̂ת ג״ד ודר״ח ד״ז שוחעין בהכל מפורש דרפב״י חמורו פרש״י
 רגי של גחמור * מזה בתענית נמצא לא אגל * עכ״ל תענית
 נ׳*א בתענית גשס״ה ומצאתי ( * הליל עיזיס כ״א Y׳3 חנינא
 שגנגו מעשה ספ״ח גאדר״ן אגל • יוקרת דמן יוסי ר׳ של חמורו
 מעשה דדמאי פ״א בירושלמי אגל • גו׳ אפל ולא ג״ד ר״ח של חמור
 דתענית וגפ״ג א׳ ך״ז ש״ק כתג : ע״ש רפג׳י של חמור שגנגו

 גמה : כוונתו אולי נראה היכי ידעתי לא נתעשר נראה,שלסוף
 גמשגה * ממנו ולקחו שחזרו זהגהאמגואר של שלחן רגל לו שניתן

 יוחסין כתג : מעשה אנשי גטלו ג״ד ר״ק משמת מ״ט ע״ע ס"פ
 זכה למה תעניות פ״ח שהתענה ישעיה ר׳ : הגית חורגן שראה
 נקגר ג״ד (ר״ח : תלמידו נשתתוהע״שהי׳ גואו שירת לומר הכלג

 גמליאל גן ר׳חנינא : איצטרגול' ראוגן ור׳ גא׳׳י ואשתו גערגייה
 : ט״ו פ״ג מכות : א׳ פי׳ ג״ג : ד׳ פ״ג קדושץ (גמשנה דיגנה

 : ׳3 ״מ7 ט׳ גמשנה פ״ו (וגגכורות : הנניא) ח׳ פ״ק מנחות
 ספ״ד) כלאים בתוספתא וכ״ה חנניה) ע״ג ד״ס קונס פ׳ ונדרים
 :אגל גגית ואגדה שמועת אומר היה ג״ג חנניה א׳ ך״ג מ״ק וגסוף

)3 ול״ס ׳3 ל״ד וע״ז א׳ ך״ג דגרכות (ופ״ג בתוספתא  יהודה ר׳ ׳
 גפ״ר ג״ג ר״ח דע״ז פ״ג (ובירושלמי ג״ג חנינא גש״ר גמליאל גן

אמור) (פ׳ ובספרי גדול חכם והיה אחיו שהיא ונראה ג״ג) יהודה
/ להיות גורלו עלה הגירא איש פנחס דיומא פ״א ובתוספתא ,  ר

 וכי ג״ג אר״ח זהג דיכרי המחצג ומלאוהו -גאגניס תוצג ומצאוהו
 • הבית גזמן שהיה נראה ולפ״ז ט' היה חתנינו והלא היה סתת

 כיל׳ג א״א •{וזה * ור״מ שמעין ר׳ גזמן היה שהרי והאריךימיס
 נ״ג יהיה גנו חתן ואיך ־(ע״ש) החורבן בזמן קטן היה דיגנה
 אמר איך ״־)5 (<ז' דכידה פ״ה גתו׳ מצאתי אבל הגית) בפני

 ל״ג הקן לו היה איך דיגנה •גמליאל גן ^׳ח היה אי הוה חתנינו
 אבותיו חתן אלא קאמר ממש חתנינו לאו וי״ל היה החורבן אחד הלא
 א״ 3׳1ע״ז (וגהו׳ עכ״ל חתנינו אלא היה חתני דלא משמע וכן

 של דולו היה ג״ג ור״ק רגי של אגיו שהי׳ ב׳׳ג ר״ש של אחיו שהיה
 יהודה ור׳ : ג״ג ר״ח כתג א׳ דק״ת רותסין רש״ג תאגרת■ * רגי .

 גן ורבי־יהושע גרוקה גן יוחנן ר׳ של גט ישמעאל ר׳ בזמן ג״ג
 • גמליאל' גן גע״י אגל גמלא גן ר״ח סע״א קי״א גיזלק • קרתא
 גא״ק • אנטיגנוק גן חנינא ר׳ ע״ל *, ר״ח דגרי נראין אמר

 להאטלו עגמו וגקשו בגיתו יתירה אימה שהטיל א׳) חריטין^(ד״ז
 שהקיל הפילגש איש היהוו היה פ׳ אות ג״נ (כתג • ח״ה אגר

ה אימה  הראשוניס מעשיו לתקן גא והוא שם כדאי׳ אשתו על ^
 א5ו ונזהר בדגר והכיר שטת נכשל ועתה הTית אימה אז דהטיל

 משמו אמר אגא רגי : גנו אולי הטנא גר׳ ר״ג (יש : עכ״ל אכל
 ל פ״א קדושין * ב׳ ל״ט ע״ז משמו אגהו רני : א׳ נ׳׳ג נדרים
̂׳ב טריס  עס;ר״ במשנה ופליג ״ ע״ש עקשיא גן קמיא רגי : ס

 דגחס אלו יוסי א״ר : גשמו קנינא גר׳ יוסי רגי • הגלילי יוסי
 'רגי : גשמו נחמן גר יצחק רגי : פ״ג נגעים תוספת׳ ר״ח־ג״ג

 פרקכו׳ לי ואמר ג״ג קנינה מצאתי שמעון א״ר * גשמו קריספא .
 תוספתא אלעזר לדגי לו אמרו משמך והלא לו כו׳אמרו לו אמרתי

 מעגרין כיצד פ׳3 הגלילי יוסי רגי של גנו קטכא רגי : פ׳׳ג פרה
 ל6 איו ג׳׳ג ר״ש של גג״ד י\ו אלעזרז^תיו ׳א;)ורגי3(חוליך^
 דגי א׳ ל׳׳ב (וגר״ה גרוקא גן יוחנן רגי גן ישמעאל דגי תי־ועס

״י ק ור״ק גךגרוקין יוחנן  אמור וגספוא • רשג״ג לפני הגלילי' י
 רגי : חנניה כדריס וירושלמי דיזוליץ ל)ז3ו ל כ״ד ואלו׳מציאות

 יקזותפ^׳ג ד ל שגיעי״א׳ (גתשנה : הכהן אנטיגמס •קניגא,גן
 : ב״ה ל״ז ; ר׳א ־י״ ל ג׳ ל׳ו בכורות ־• ה׳ פ״ד .קדושץ : ל

ה׳ ״ תמורהג״טל  מ׳׳ט שהוציאו מי פ׳^תג״<ופ׳ נידה : ל׳ו
/ ל מ׳ זגכורות : ■ב׳  שכחו והרמג״ס ח;ניס) ג׳ מדל״ח • ג׳ מ

 ♦ כחלל המכים הייתי גוכיר אמר גתוספתא ג טןהכהטם להזכירו
 אסקפקךלסו יוסי ורט יהודה רני ל.) (ד״ל כמה עד פ' .וגמרות

 טהרות דקמכטר^ ל׳א ר״ח של רגנןלגגי-גנו שדרו בטהרות מלתא
5וגפ׳־המפ^ * ישמעאל ל׳עווד׳בזת{ והיא כהן*היה) (פרש״י נז

דך׳ג



j־m ואמוראים התנאים סדר אות,  m

אמר גמליאל ען תניכא י3ר bi(<ר״מי מרי׳ נראיד אמר דך״ג
̂)־ נראין  בשם גשמו. שמואל י* (וצ״ע. ריב״ז של. הגירו דגרי־ר״̂מ
 בנזיר אביו הדירו חכינא (רבי :• במוספע׳ דתמורמ הסמא:ה־׳ד ?׳"א־

 רבי א״ל נדרי־ס לעונת הגיע אס ובדקו גמליאל רבן־; לפני■ והגיאו
 עצמיא׳׳ל בשביל אהיה אני גחל ואם אבא בשביל קעו-אכיאהיה אס

 שהורס עד מועטים היו לא * ב^ראל הלכה שמורה בך אנד ^זמעה
̂יזנניה קנינה רבי סש״ד to ובירושלמי׳ ג ר סירל׳ע  החרו ב

 עמר כו׳ ואמר שערוה ב׳י הביא אס בודקן. רשב״ג כו״יוהיה אביו
 אני צדוק p אר״א כו׳ אני מובטח ואמר כו״ ונשקו גמליאל רבן;

 רבי * למדקו רשב״ג והביא בתו׳ בבבלי רשס ביבנה שדרש ראיתי
 דחמא לעיל ש ת (ולכי : קהא בר תנינא רבי של זקנו הגדול קנינא
̂כ דוסא p קנינא רבי בן היה.  חנינא ר׳ הגדול חנינא רבי זה יהיה אי
 ריב״ז בימי היה דותא בן ר״ת כי א״א זה כי צ״ע אך • חסא בד

 גם הגדול קנינא רבי לפני היה קרא קגינא רבי כי ומציט הנ״ל
 אבין בר קייא רבי שלה : תלמיח יוהנן תי שהיה ינאי דר׳ קומי

 • א׳ דמ״ג התולז פ׳ הגדול חנינא רבי משוס מלמדינו ר״א היה וכן
 וביבמות (שס) ינאי רבי קמי • ע״ג) ד״ל (ברכות קרא הנינא רבי

 התיר שלא הגדול הנינא רבי אצל לי ר\ה גדול צער : סע״א ״מ7
 בר הנינא רבי : א״ ך״ב מגילה ׳3 דך״ז תענית הפסוק להסוק לי

 דוסא בן רביהנינא גן היה אביו תמא ר״ת (ולדעת הכהן קמא
 : ב׳ נ״א בכורות בכור של הפדיון להחזיר רגיל (והיה : (ע״ש)
 בראש שישב צוה ודבי בש״ס) הנזכר קנינא רבי סתס הוא כי ונראה

 ועיי״ ומהצהוע״ש שני® ב׳ ממנו גדול היה אפס רבי ני קיבל ולא
 (ע״לריב״ל * לציפוראה מטר מביא שהיה יוחסין כתב לוי)*
 אם ואמר הגדול חייא רבי עס מינצי והיה * טעה) כי י^אה

 ששבו שמואל גנות והתיר * (ע״ש) בפלפולו יחזיר תורה משתכח
 והחיה לאכטוניטס רבי עם הולך והיה * אבא בר שמן רבי (עיי׳
 לרבי הלך שאנטונינוש ב׳ (ד״י דע״ז פ״ק אנטונינוס שהרגו העבד
 והתפלל שהרגו ומצאו עבח את לקרוא וא״ל ר׳חנינאב״ח את ומצא
 מימי ג׳) דחולין(ד״ז פ״ק כדאי׳ רופא והיה פ״י וי״ר והחיו) עליו

 מ״ט"^,התיר וביומא * לבנה הTפר מכת על אדם שאלני לא
 וקם א׳ למושל רע״ל עם והלך : בשבת רפואה לו לעשות לריג״ל
 במערבא עליו (אמר * (ע״ש) מלכים פכי פניהם כי ואמר לפטהס

דתעלי אפינא וקאי (חיעטף • די״ז סנהדרין חטנא רבי הוא
/? *  ג P השואל(דקכ׳׳א פ׳ ועוירא תיכלא ואמר בכה ולא בתו לו מתה

 בהןרש״י) בקי או היה שידא(שד יונתן לי קכ׳יבאר^האמר ביבמות
 ̂א׳ דס״ו בגיטין זה ולבנין להו לית דבבואה בבואה להו אית <טאה
 ר״ח • שידא יוכתן וצ״ל וש״ס כו׳ מואה בני יונתן למדני אר״ח
 חמין ואמר מנעלו וחולץ א׳ רגלו על עומד והיה שנים פ״ בן היה

 בציפורי לרש : א' ך״ד חולין בזקנותי עמדו בילדותי אמי שסכתני
גק״ה ארון ליה עבדיה ( • )יוסי רבי עיי׳ ( בתים בחשך מתר

 פי׳ק ( ירושלמי בשם ב׳ ל׳ח מ״ק תן' מפורסם מת שהיה
^ן דרבק חברון חנניה רבי דמך כד ע״ד ד״פ דמ״ק  ארון לי ע

 אזל ואמר מט י״ג עליו קרע יוחק רני א״ iרכ' במ״ק • בשוקא
 ובירושלמי * מש״ש יוחנן רבי עיי' : מיכיה מסתפיכא דהוי גברא
 קד קמא לציפורי מטבריה סליק הד יוחנן רבי מציאות אלו ס״פ

 עמא וכל דמך רבן חד א״ל במדינתא קלא מה א״ל מתחן נחת ";3 .
 ואייתי שלח הרנא רבי דהוא יוחנן רבי ביה,ידע מיטכלא לריק
 בהלה של שאינו קרע כל תני כן ולא * ונזעון דשובתא מבין מאנין

 אין עכןT ולא ומיקריתיה דתה מיעבד נעה יות̂נ רבי קרע איט
ס  בכיו היו חביריו . הרעות שמועות משוס אין רביה להוא ^ו

 דל״גב׳תביריו ובש״ק * ברחמא ורביאושעיא : שצתיר״גור״ש
̂ש אושעיא רני והס תימהקחש גט היו ̂ג ול  :י3בר עיי׳ טעה ור׳

 (צ״לקנ״ג לקורבן התק״ףק״כ שנת(ג״א) חרבי ש״קשקיבל וכתב
̂א עי̂י להורכן אלעזר רבי חביריו ובצ״ד * ל
 י' ומלך אפס ורבי דשמואל ואנוה ולוי ^־*קפרא חייא ורד הקפד
 ור״ל יוחנן ורבי ינאי ורבי ׳3 דקי״ג ודוהסין תתק״צ א ג עד &טס

 כה;א גר אבא רבי ־ אר״ה אבא א״ר •* אלעזר גן ור׳יש .ודינ״ל
̂ת זוטרא בר אבא רד * אר״ת זבדא בר אנא רבי • שמו5  * אר

 * אר״ת אילעאי א״ר * אקווה בר אחא בש׳יר * אך״ת ל׳דאילי
̂עאי א״ר  א״ל כו׳ א״ל אילעאי לר׳ איתיב : בציפורי ר״ה הורה אל

 * חדך מדעתא טצלן רחמנא אדרבה א״ל לעתא רקמכאטצלןחהאי
 רביאמיאר״ת אמר * אליאאל׳ק * כרי״ה נעביד אין אחר אילפא

 אמר ״ אר^ת אסי מ אמר פ״ק מעשהת ב׳ ק׳'ל ט"נ רבי אמר
מו * בשמו ברכיה רבי » םמן נוט רב • רגו אחר אשי <ב ח ת

 לחמי• לי אגללג 3̂מלי המכוכאהא א״ר •י אר״ת תהוכא י אד״ח
 ב' קכ׳יה שבת אר״ח זירא א״ר : שאלו ספרא המנונא רב • ר״ת

 ‘ בשמו חיננא בר זעירא ' אר״ת יTזע : סע״ב ̂*ט וגיטין
 יוחסין כתב אבא בר חייא רבי : חביבא ורב • בשמו זריקא רבי

 ׳ מריא בר תייא ‘וד * בשמו אדא בר קייא רבי • צ״ע ר*ח תלמיד
 קגיכא ר׳ * הזקן חכיכא רבי א״ל • בשמו תנין תי י חלבו רבי
 ד זביכא בר יהודה ורבי * המטרש שס לו לחסר רצה סיסי בר

 כשהלך רבייוחנן ־י חבית שהיה ע״ל בשמו יוחנן רבי : ריב״לע״ל
 ור׳ • יונה ורבי : מנענע היה פתאום יכנוס שלא בשלומו לשאול
 קמ'ה : אלעזר בן יונתן ורבי • עכמאי בן יונתן ורבי * יונתן
 :בשמו גבולייא יעקב רבי * בשמו אידי בר יעקב רבי : ינאי רבי
 ברבי ישמעאל א״ר * ירמיה רבי * בשמו מריון בר יצחק רבי
 ברט ישמעאל נש״ר : ע״ש באסכרא חנינא לרבי ולייט ־ יוסי

 י3ור ♦ הבירו שהיה שס ונראה בשמו לוי רבי * אחא בר יעקב
 ר׳ אחר שלח : א״ל חט רבי : נשמו תכחוס בר מנא תי • מונא
 י3ור • חישא בש״ר ג שיאה יהודה רבי אחות כשמתה חנא

 עולא * בשמו ישמעאל בד עולא * נהוראי אבא בשס י מרינוס
 למר התיר : שחו עולא • בשמו בירייה עולא : בשמו דקסרין
 : שאלו עקביה ־ אר״ת אגא בר שמעון בן עמרס רבי : עוקבא

 3ר : בשמו פרנך רבי ̂ אחיו אולי הכהן קחא בר פנחס רבי
 רע״ב פ״ז יומא אמפייסי ולא לפייקו עי״כ י״ג והלך הקפידו

 דלא כתב הר״ו רסי׳ בא׳׳ח וט׳ץ תלמידו היה שרב רמב״ס וכתב
 ה3ר • אר״יז ושמואל רב ׳3 מ״ג ערבה לולב ובפ׳ : תלמידו היה

 הגא בנו אי שבקת : א״ררומכוס * ורבנ״ת *. בשמו ברזוטרא
 * מחנו קנל אבא בר שמואל *' רב אר״קע״ל שמואל רב : צ״עשס

 רט : תתני נדב בר שמואל רב : אר״ת חתנו סבא שמואל רב
 נתן בר שמואל רבי מיניה בעא : בשמו יהודה בר הייא בר שמואל
 רט - מיניה• געא ר״ל ד ע״ש אבא בר שמן לרבי התיר : אר״ח

 דטורבבו ספרא שמעון רבי : שב״י בש״ר : יוסיני בן שמעון
 בר שמעון רבי : ל ל״׳ג ברכות בשמו בלוטא שמעון רבי ► שאלו
 א3ר מותנא בבית אליעזר רני את שאלתי חטנא א״ר ז בשמו אבא

 ונראה * א׳ ד״ה פ״ק בכורות שאלות כמה הגדול) המדרש (בבית
 ר״חנינא א״כ יהושע רבי של חבירו הגדול ר״א הוא זה דר״א משס

 • קמא בר קנינא רבי של זקיכו הוא ואולי * הוא מי יודע איני זה
 י3ר בזמן תנא אלעאי בר יהודה רבי תורגמן עקביה p קנינא רבי

 כו׳א״ל רניוסף (אמר * פפי בר חנינא רבי : חנניה ע״ל ע״ש
 אטי אחר יוסך כדרב שלחה פפי בר דר״ח לקמיה שלחוהו כו׳ אביי
 חניומי דרב קמיה שלחוה לה תלה כיפי כפי בר קנינא רבי אעו
 כתובות נחמן א״ר חכיומי בר יוסך א״ר הכי להו אמר פו׳ נתוחי ברב
 מטרוניתא ההיא תבעתיה נרפפי ר״ח : ג׳ דפ״א שנפלו האשה פ׳

 ערר ואיתסי חלתא היא עבדה וניבא שיהנא נפשיה ומלי מלתא אמר
̂דאכילו בביה וטשא  שם מחזקי(שמצויין הוי ביחחא עיילין ׳3 בכי

בנן מזיקים) ך ^ .^ קדושין קיסר נושאי ׳3 א״ל נטרך חאן א
 כטןרבקנינא ד^בכשריס1לרנ;?

לקראת נפיק לא - בר^פפיוחביריז
לר שלפנינו (והגי׳ בב״נ כתג * ע״ש הונא, דרב ארונו
 T3 ור״ה פוטיפרע ^ היא (כו') מטרוניתא תבעתיה כפי)

 ולזר האב את שהסית ^מו את׳הק להסית ובאת יוסף בן מנשה הוא
 תכעותה צייק ורבי וניצול סכנה לחקוס החוצה וינס כנגד ערק

 י3 אפריס שהיא צדוק לרבי להסית כו׳(ע״ש)חזרה מטרוניתא
 והרהרה קהp והוי ג״ה בזה ונסה טתקנה ואז אליה שמע ולא יוסף' ‘

 עכ״ל• צערתיר לא האי לילי ידעיש אי צדוק לרבי בתש^לאמרה
 אלעזס-^עמלשוט רבי של אביו שהוא יוחסין לדעה רבי^ואזה

 ו^רה דפ ונסה פפי גר אתרר״ה צדוק לרבי להסית לחזרה משמע '
 של אביו איט זה דר׳צ נראה ידעית אי לר״צ בלבס״סאחרה בתשובה

̂קלה• יא3מ דבגחרא וכ׳׳כ החורבן קזןס שהיה ר״א .  לר״ק מעשה ^
 אנהו^ור'אלעי)י רניאנ^ב^ ז וצ״ע • מעשה'דר״צ והדר '53

 כדת בן ור״א יןנפקא1יצ ורבי אליקום, בן יוחנן ירבי זירא ורבי
 ורבי * קמיה אטמי בר אדא* רב : ע״ש אליקוס בן שמעון ורבי
 החולץ נפחא יצחק ורבי אמי ^בי : יוסף בר יצחק רב : יוחנן
pןTש ורבי : '3 מ״ק rל.fוהיוחסין כפא.( גר קנינא (רבי : י 

 הטאעטיט ע״כ הוא א׳ ופפי כי*פא סבר וטאהיס זכרו השמיע
 יגזb צדקה מחלק הוי ־ הוא כן ולא #®ו ר״ק גשס כפא ת

 גטלרעך תסיג אל רבי אולפן כך לא דמ<»א׳א״ל7 דבהון ביה פגע
 :סוףכאס - מקחיה וערק אף יכפה בסתר אתן כתוב כן ולא א״ל

 עגידליהרעוסיך זיל לח״ה ואמרו ילאצלןJור מלאדהמומהיהאוהט
אמתזי ־ > -



קאm דדת ואמוראים התנאים סדר אות «י
 לכאן שנא מי דאשרי תלמודאי דכהדד לייוס שנקיה א״ל ליה אתהזי

 דוכה^אי׳ל לי אקוי א״ל לי׳ אתחזי יוס ל׳ לנתר נידו ותלמודיה
ל) כתנרך ליא״ל לזנעתת דלמא ליסכינך א״להנ לחיי ל ד  נעית (

 קיימתי' דלא ניה דכתיב מידי איכא מי ותזי ס״ת איתי א״ל לי למעניד
 משיה כה כי ואה״ה (כרילל) ראתן ננעלי איכרהית תי ח״ל

 חבסית לא7 וניזירי לעליזא דידיה נין דכורא עמודא ליה אפסיק
 שמואל רנ (עיי׳ נדרא לתרין או נדרא לחד אלא דנורא עתודא

 כנודקכמיס נשניל עשה אמר אלכסנדרי קרנלגניתר' יצתק) 3נר
 עצמך כנוד נשניל עשה אשגה לא אניך כנוד נשניל עשה אשגה לא

 לכפות הורה : איסתלק גך) ויתעסקו זיספדוך אליך שיקרנו
 דפ״ג מגלהין ה׳ ירושלמי מריתה ני נהלוס לו והראה יוסא׳ המיטה

 ורני מרתא נר ואנא : ט״ס נל הנין ר׳ א׳ ס״ה הדר נה׳ : א׳
 נר אהא רנ : אנימי נר א7א : ספרא ול נפהא יצהק ול אנהו
 ל׳א (ע״ל) אלכסכדרי ל : ״פ3 אר״ח אילא אר׳ : נשמו הפא
 נט המא ר׳ : פ״ז ותרומה דשקליס ספ״ה קומי;עירא תני

 ע״ל נפהא יצהק ר׳ : ומאכיל הגוזל ל ירושלמי יוחנן נש״ר
 ורג : רע"נ דנ״נ לדאיכה סימון ול ׳• ורשלל ור״א ירמיה ול

 ורשי״ל : תמרתא כפר איש שילא רנ דרש אמר : ע״ל ספרא
 : ג׳ דל׳ג מגלהין ירושלמי הייא נר תנחוס ל לגני סליק : ע׳׳ל
 קלד מגילה (רנה ל״מ : יוחסין ל׳כ : רנ נזמן שלהא הנינא ל
 ונתנהומא : יוחנן נש״ר לוי ור׳ דסכנין יהושע ור׳ שלקא נר ל׳ח ג'
 ני״ד 12שמו ונשת״ט : יוחנן ול ורילל שיקלא נר חמא ר׳ תצא ל
 : שלקא נר אחא ועיי׳ : דסכנין יהושע ור׳ שלדא נן חמא .ר׳
 ל את שאל )נ׳ נ״ז ( הפרה שנגח שור ס״פ עגול נן חנינא ר׳

 תנחוס ר׳ אצל ותלך עונ כי נאמר לא ראשונות נלוחות אנא נר קייא
 עגול נר חנינה ר׳ סע״ג ד״ז הנע״י ס׳'פ ונירושלמי ( * חנילאי נר

 אחיא נר תנחוס נש״ר אדא דרני נריה חנינא ר׳ : הזקיה נש״ר
ת1̂| ונירושלמי סע״א ו׳ חזית מ׳ * אדא נר חנא (ע״ל  ול |

 חנן ונש״י^זנ • הייא נר תנחוס נש״ר חיצנא או חנניא הנחנקין
 ן%רת<א3 חנינא ר׳ • ננו יוחנא מר ל״מ) ( 3ר תלמיד אדא נד

 ר״ת ל די׳׳ז ל׳ג פאת נירושלמי תורתא) נן ויוחנן הונא (ע״ל
 נש״ר תורתא ר״ה ינאי נש״ר פ״ז ד׳ די״ז תרומות חזקיה נשס תורתייהו
 מעמידץ אין ל תורתא לני אזל מנשי ל ♦ ל דמ״ז פי׳ שס הושעיה

 דנרכות ופ״ג • אחיו אולי הורתא נן אלעזר ר׳ עיי׳ • א׳ דך״ו
 שהיה ל (מעשתניהודי * לרשנ״א צהדא תרתיה ר״ח הורי ל ל׳ו
 לפרסי הפרה ומכר מנכסיו וירד המעשה ימי ו' כל חורשת פרה לו
 לחרוש רצה השנת יוס וכשהגיע ימיס ו׳ כל נח חרש הפרסי והיה א׳

 נדדה ולא מאד אותה והכה לחרוש רצתה ולא רונצת והיא כמנהגו
 יש מוס כי לי שמכרת פרתך עול וא״ל היהודי אצל הלך ממקומה

 כך עשתה שנת שנשכיל היהודי והנין היוס לחרוש רוצה שאין נה
 • אעמידנה ואני עמי נא היהודי א״ל נשכת לנוח מנהגה היה ני

 פרתי ואמר שאזנה ודינר* היהודי ולקתה הפרה אצל שניהם הלכו
גרמו ועכשיו היית נרשותי כשהיית יודעת את

עמדי חמך שמ?רתיך*.לפרען עוומתי
ח׳ל על^ד£יה עמדה מיד והרשי ^י  פרתך אעפי״כ'עול הפרסי ^ז

 י להעמידה אליך אוכללנא צייע^^עסשחרנזלא הדחיס לי ותחזיר
 : נאזנה שלחשה הכשפיס לי שתאמר ממני* תפרד לא ועוד

̂׳ל*לא לנכות היהודי התחיל  ״ יאמיכך מי הפרסי א״ל אני מכשף וי
 לחשה ואתה : עמדה ולא עליה ויגעתי נקר נמלמד הכתי אני

 ועה.נך.וכך3נש א״ל תעמידנה לא כשפיך אלמלא • ותעמידנה
 גך 1הפר.נן ששמעה כיון עמדה רע"כ נאזנה לחשתי
נוראה שיתה לא לה שאין זו פרה מה לי אוי ואמר
 את מכיר אינו djp דעה לי ונתן ית׳׳ש בדמותו ^.ראתי ותני

 שמו ונקרא תוח&מרנה ללמוד וזכה וני»\יר הלך מיד יךאו3
 הלכוע שסו גנלryאא^ עכשיו ועד הורתא ן3 חנינא רני בישראל

pjנההוא *נתגלגלה ושתי ת״א ג״א ע״ל ־ <ןאן^שיות ׳ 
 נזמן טירטאה חנינא ר׳ * אחשווריש הוא שנ^ןר והגוי תורתא

א' פ׳3( ייחנן ר' יוחנן רני קמי תני טירתא ר״ח ת'י/
 ר רני קמי טריעאה חנניה 3ר א״ כ״ע וכתמורה מקום שס פרש״י
 ארבע פ׳ פריתות יוחנן מד׳ /עא • הנינא רבי ונדל״א יוחנן

 (ונ״ה ערנאי חייא ר׳ 3כת והיעזסץ • סע״א ט׳ מרה מחוסרי
 יוחנן רני תלמיד עיכנאי) חייא ו< א׳ דע״ב גדול כלל פ׳ בתו׳
 שערי ומזכה * הנינא שסיר׳ שלפנינו והגי׳ כפרה מחוסרי ד׳ נפ׳
 פסתיס חוזאה ׳{בפג״ה רננהמן החנאהנזמן ר׳חנינא * תרי לני
 :סע״נ מ״א הצלמים. כל פ׳ נ׳ קי״א ב״ש פ״ ינמות א׳ פ״ח נ״מ א׳ ט׳

עירבץ סע״נ דק״ל דמילה פר״א לרנה אחר • ל ע״ו היד כל

 אניו שלחו אנהו נר חניכא רי ״ מחסנאה חע 3ר ע״ל ל״נ פ״ג
 קנריס אץ המנלי אנמ לו ושלח מתיס קינר ןר\ה ללמוד לקסרין
 דע״ו ל׳א (חגיגה עוברין אלו ה״פ ירושלמי לשם שלחתיך נענריה

 חזקיה ול * נ׳ ל״ג קדושין אנהו נר׳ אר״חנינא חזקיה אל ־ ל
 ’ הלל נד חטנא ל • אחרון פ׳ נכוריס חיפא דמן אנדומי נש״ר

 חלה כירה ופ׳ פ״ח פ״ת חנניה * ע״ד פ״אד״מ (תרומות ירושלמי
 ופ״ח הלל נר חנניה ל סע״נ ע״ה פ״ד ומגילה : ב׳ נ״ט פ״ג

 ׳ פ״ח יומא סע״א י״ג הזורק ופ׳ דינחות ופ״ע א' ס״א דערלס
 קייא ר׳ תלמיד היתה אחרת סורח פרש״י דפרת מסורא חנינא ר׳
 ל ם״א נשך (נאחהו חנ״ל ידעתי לא * יוחסין עכ״ל אנא נר

 לרנינא דפרת מס׳ירא חיננא 3ר א״ל לפרת לסורא אקלע רניכא
 זו ואין פרת כהר על היושנת סוראדפרת כרש׳׳י נו׳ מצריס יכיאת
 ל אולי לרבינא אמר דפרת מסירא חבינא 3ר ע״ל • סתס סורא
 הנזכר והוא • זכרו שכה והיוחסין * מסורא חנינא (ר׳ • הוא

 נ״מך׳׳גסע״ב וס׳ ׳3 3נ״ דנריס קלו ה׳ כרכות נש״ס פעחיס הרנה
 אחררנאשיאמרליחרזוטרא ־ פי׳׳נקל״וא׳ ־ א״ ע״ט קדושין

 לאר״ת ׳3 ונסעה * סע״א 3ל נידה חסירא חנינא ל נה קשה
 הלכס דלמא כ׳ עס תסתרי אל * לאשתו אדס יאמר תל משורת

 מסרא אלעזר אל זה ענין חניא ויוחסץ * עצמו ע״פ דקינוי כר״י
 • הש״ס ביל מסורא נמצאר״א לא כי הוא טעות כו׳ אדס יאמר ח.ל

 אמו סע״נ דס״ג אעפ׳׳י פ׳3 • מסירא אר״ת א׳ כ״ה תועה ועיי׳
 ונפק עמו למר אותה זוטרא מר ונפה עלי מאוס אניו על אמרה
 נר bih ת. סמן אנדיחי נר תנינא 3ר * חשורא תנינא ר׳ מיניה
 * נ׳ ס״א פ״ח נדלס ׳3 יס״ד האומר פ׳ 3ר (אמר (ל"מ) אהנה
 ביבי נר קנינא ר׳ * (למ׳׳ז ששת נר תנינא ר׳ ־ ׳3 דצ״ז נ״ק
 בר תכניה רב ראיתי אשי רג (אחר אביי נץ והיא אשי 3ר בזמן
̂״י ע"פ • נען־  (כי״כ לאניי אמר חניומי נר תנץא ר׳ * ע״א לק

פ״ חנהות * לאניי אמר לח ר״ה לה ואמרי נתוחי 3ר
 נדני ״מ3 תנניה ר׳ תני נקלט טרף ונפ' * ע״א ד״ע ̂אל1י^ ר׳

 ומנחות * נראנ׳׳י נ״מ ת“ר ׳3 פ״ג ונזנחיס נ׳ ח״ה ראנ^יג׳׳ש
 רני * ראלי נדני וצ״ל נראנ״י למ ל׳ה תני ההוא ענין ו̂; ך

 יוסף נר תנינא ר׳ • הס אתים אולי ״מ3 יוסף 3ר מניותי ר3 אחא
 בן לו היה רבא כ״א יוסף שיקרא ן3 לרבה שיהי׳ (ל"מ דרבה נריה

 סע״ב דס״ה הדר פ׳3 רק רבא בר יוסף בר ל׳ת ל״מ גס יוסף, 3ר
 ורבי אנא נר חייא ור׳ רנה) נר מזכיר (ואינו יוסף נר הכיכא

 ואלו * זקן יוסף נר חנינא ר׳ את וקראו יוחנן לל שאלו אסי
 נימי זקן היה איך רנא נר או רנה נר זה יוסף בר חנינא ל היה
 תלמיד שהיה יוסף נר חייא ל ולל ט״ס הדר פ׳3 ואולי : יוחנן ר׳
 כריה תינת וניוחסין • אחיו יוסף נר חנינא ר׳ או ע״ש יוחנן ר׳

 איעסק רניכא חנינא 3ר : יוסף נר חמא ר׳ ועיי׳ ־ ע״ס דרנה
 תינוקות פ׳ דתא הא מר סנר לא ואחר ( חנינא 3ר ניה לנריה

 סע״ב ע״ט מכתות יוחנן דר׳ משמיה שלח חכינא 3(ר * א סע ו ס
' ינמוח ־ ׳  אושעיא 3ר עיי׳ למסמכיה מצטער היה יוחנן ור׳ נחג
 • לת דרנה משחיה חנינא 3ר יוחסין 3כה • רנה של אחיו זהוא

 ירושלמי ז2שחו נן (חטנא * דמעשרות רפ״ק חסדא נש״ר חנינא 3ר
ק קונה  ולרבי שאלו טגלייא בן יצחק ל * חנניה פ״ק שנת ל
 • פ״ג דמאי אחא ר׳ לקנל מתריס הוי יאות חנינא (ר׳ * יוחנן
 האזינו פ׳ הלופקרי יוסי אבא (עיי׳ ספדי טבעון איש חנינא (ר׳

ל • יהודה ר׳ נ״א ער״ל  תנחומא חנינא לל אמר הזקן הניכא (
 סיסי נר הגיכא (ר' •* נ הנ הגדול חטנא ר׳ הוא ואולי שופטיס

 .״ר5ס סנהדרין ירושלמי כנודך לית יוחנן ל קיסיןא׳׳ל מפצע הוי
 סיסי נר איכייני ׳3 די״א שאכלו ג׳ פ׳3ו כיסוי בר ג׳ לי ברכות
 פה אכתוב ע״כ סיסי נר חנינא ל שהוא ונראה פצ;א חקז ונדנה

ע איטף ר ̂ר (  אשה נמה ל אלעזר נש״ר : הנינאבןפזי) ל
 ל של וכנו המפורש שם לו למסור ורצה חנינא לר לציפורין סליק
 נרמאות נהיגין אתון אמר ואתעטש המטה תחת עצמו ןw חכינא

ש יונה ר׳ גגי * סע׳׳ד ד׳׳מ הממונא ל א פ 0 ליה ולא לך לא  ל
 נתו״נרכות * נשמו סימון ל ׳ נשמו אניון נר יהושע .ר׳ • פ׳/־

 חלפתא נן ר׳-יוסי של דודו והוא ׳ סרסי נר חניכא ר א ח מ
עניו גאף פתחו ל ד׳ דכ״א הי״ט נ״ר סנסן כן חנינא (ר * ש ע

 י״״י«ץ ■ סצ״ג ושה״ט ׳5נ הנן ר׳ הקת (תה
« P י ו.נמ Pהגינאי״פ י יצ״ל ט״ה * הזי נן שחעון ר׳ י״ג '׳ • 
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חית ואמוראים התנאים סדר אות ^
 ס״פ וגידושלמיי ! ט״ס נ״כ אולי ״פ3יותצן ר׳ סקל״ט היליס יז״י3ו

 : פזי P תנינא ר׳ הוא ני נראה פזי ר3 איניא ר' מנרכין כיצד
 : ה3הוריותרפ/כתו3ו א3כתו יזנינא (ר׳ ; סיסי ר3 הנינא ר׳ ע״ל
 עגתנייה תניכא (ר׳ : 3רפ״ סנהדרין ירושלמי ר״ל שס3 אהא ר׳
 גדול כלל פ׳3ו ג* ד״י רכות3 ירושלמי : אצלו אסי ור׳ יונה ר׳

 פאה3ו : גרד ליזמת זעירא ר׳ עם סליק 3פ״ תרומות3ו ענהונייא
 ירמיה י3ור את הרי יוסי ר׳ א״ל הלק ר״פ3ו מנא ר' לפני ׳3 י״ו

 שמואל ש׳'ר3 אנדריי ר3 חנינא (י׳ : פ״ה ע״ז ר״ל שס3 אמרו
 :פ״ד מגילה זכיי ש״ר3 : ג׳ ’3 פ״ק רכות3 ירושלמי : סוטר ר3

 קנינא (ר׳ ז פ״ק את דרך מספת״ נתן חשי׳ר ןאורי3 חנינא (ר׳
 ר׳ : חנינא ר3 א3א הנינא ( ; סע״ג לק״ך אסתר ̂ר3ר עטל ר3

 * ״ה3 יוסי ר׳ : ״ה5 יוהנן ר׳ : ״ח3 יהודה ר״ : ״ה3 זעירא
 רג הנינא (ר׳ : ״ת3 תנהוס ר׳ : ״ת3שמואל ר׳ : ׳'ה3 יוסף ר׳

 : ר״ח3 3יעק ר׳ : ר״ת3 הייא ר׳ : ר"ה3 אסי 3ר ו ר"ת3 אחא
 י3(ר : ר״ק3 ה3ר או רנא : ר״ח3 פנחס ר' : ר׳ירמיהנר״ח

 ע״ל איקא ר3 קנינא ר׳ : עיזקא ן3 חנינא ר׳ : רוקא3 חנינא
 פזאי פ׳ אות יוחסין : חנניה ע״ל הפהניס סגן חנינא ר׳ : חיננא

 ר׳הנינא : חנניה ע״ל א3עקי ן3 חנינא ר׳ * (ל"מ נו3,ר׳חנינא
 י3ר • חנניה עי״ל אונו איש חנינא ר׳ • חיננא עיי׳ יצחק ר3

 ר״ה • חנא ע״ל קרתינגאה ר״ח ‘ חיננא ע״ל כהנא ר3 קנינא
 יצהת ר3 ר״ח • חנא ע״ל לואי ר5 ר״ח * חיננא ע״ל ין3א ר3

 ע״ל קטינא 3ר3 ר״ח * הונא דציפורין'ע״ל ר״ח : חיננא ע״ל
 ׳ חיננא ע״ל שלמיא ר3 ר״ח ־ חיננא ע״ל שילא ר3 ר״ח • חנא
 אחר תמצא חננאל תנמאל חנילאי * חוניא ע״ל חוורן ית3ד ר׳׳ח

 לי״כ * א׳ פ״ד גייר פ״ט חיס3ז הנהנים סגן חנניה ר׳ ־ חנניה
 פסחים משנה3 ות3דא (פ״ג יוסי ור״ ר״מ עס חולק כי • ד׳

 '3 א׳ 3פ״ עדיות : א׳ פ״ו : ד׳ פ״ד שקליס : א׳ די״ד ו׳ ל׳א
 יו3א שס3 הלכה אמר : א׳ פ״ג פרה : ל פ׳׳א נגעיס : חנינא

 :3ככל וץ3ר ח3מז ע״ג אש שי־אה אמר ) ל (דך״א דיומא ספ׳'׳ק3ו
 כל אומר ס״ה חנינא ר׳ א׳ ד׳׳יח דיומא נ׳׳ק ן3החור אחר ג"כ והיה

 ״ס3הרמ הלכה האר ס׳3 3כהו : ס״ה חנינא ר׳ א׳ דל״ט רה״ד3ו
 עמו דחולק נר״ע דלא ח3המז לקיץ נסכים דמותר ס״ה כר״ח פסק

 דר"ה,ס׳'ה ותי׳ ירו3מח כר״ע הלכה הלא כ״מ והק׳ דשקליס פ״ד3
 תירץ על הק׳ הנ״ל ס׳3ו דמקדוש מילי3 טפי קי3 היה מסתמא

 וצ׳׳ע : ע״ש הסגן ן3 שמעון ר״ נו3 (ע״ש) ירו3״זק3רי : כ״מ
 ור׳ישמעגז ׳'ג3רש עם היון כ״ה נהרג : ן3החור שעת3 נהרג שהרי
 קודם שהיה ד׳ דך״ז פ״ק פסחים כירושלמי סתק״פ) א״ח (ש״ע
 א״כ ן3החור זמן3 נהרג ״ג3דרש ויחע הזקן) ר״ג (ע׳׳ל לאושא
 פ״א שכת (גמשנה ןגרון3 חזקיה ן3 חנניה : ן3החור אקר אושא

 יוחסין 3כת תענית מגילת 3וכת הכית זמן3 היה 3לטו זכור )ד׳
 תלמיד שמוע ן3 יהודה ר' כי דר״ה ל׳ק כנראה כולם לא ע׳׳א ר״ך
 תענית מגילת וסוף ת3דש פ״ק3ו תענית במגילת והוא שמד יטל3 ר״מ

 (וכ״ה ב׳׳חב׳גכתכומגילתתענית חנניה ן3 אלעזר ר' של סיעתו ני
 באלעזר מעשה דשמחות (וגפ״ו : יתרו ל ומכלתא תצא ס״ס בספרי
 קזקיה בן חנניה בן אלעזר שצ׳׳ל (נ״ל גרון ן3 וחזקיה וחנניה

 ב״ש ומצאה) במקדש והתפלל מנה ק׳3 שלקחו ס״ת שאבד ״ג)3
 ל) (י״ג דשבת ספ״ק דברים י״ח גזרו וכביתי לבקיו ע<!ו וכ״ה

 התכלת(דמ״ה פ׳ לטוב וזכור יחזקאל ספר ידרש יין גרבי ש' והעלה
 ן3̂ חנניה רבי ז ח״ג נידה ב׳׳ה הנינא א׳ י״ג ובחגיגה םע"א)
 ר״ה •־ ה') פ״ב תענית סוף כסכנין במשנה דאבות (פ״ג חרדון

 מלכות הרוגי מל א׳ )ל ל״ב סנהדרין ל י״ו תעכית א׳ דך״ז (
 ד״מע^אנראה המלך (ובעמק ר״ע שנהרג אחר ביתר שנכבש בזמן

 ך״ה תק״ה סי' א״ח ובש״ע *• אלישע ן3 ישמעאל ר׳ קודם שנהרג
 נשרףר׳׳ח בו ר״ו הכהניס ור״חסגן ורשב׳׳ג ישמעאל ר׳ נהרג סיון

מקהיל שהיה אותו תפסו כשמתר'יוסיבןקיסמא ת) 3
 להוד בתורה רק עוסק שהיה ניצול ולא תורה ללמוד ברבים קהילות

 לו ונתחלפו צדקה על גזבר שהיה אעפ׳׳י פיטא) בן א ר (עיי
 פ״ק יד(עיי׳3ע לא כדבעי על׳ז משלו ונתן פוריםבצדץה מעות
̂ז  אשתו ונהרגה • לעה״ב שיזכה א״ל המצוה זאת ע׳> )3 ז י דע
 פי' ורש**י בפרהסי' לתלמידיו השם מלמד שהיה בידו חיהתה שלא

 ברוריה : זונות של בקובה נתנה ובתו : מ׳׳ב בשם משמש שהיה
 הקוסטינור שהיה פלה מסכתת (בסוף (ע״ש) בתו ר״ח אשת
 בבהלה הקוסטינור ונבהל ממנו ומתרחק מצטנן והיה האור בו הציץ
 בי יגע שלא קוני בשם השבעתיו א״ל מכבה האור לחה רבי א״ל

 ועיין : כו׳ שעה לו המתין השתים מן גזרו אס שאדע עד האור
אעתיק ע"כ שס וט״ס סע״א ןל״ל ׳f< ״ט5 וגש״ק ג׳ דל״א ניוחסין

 ל׳ג ישמעאל אר׳ ז״ל לתקן ותבין ע״א ד״מ המלך עמק מ״ש לך
 וחרפה וכלימה גושה כל לך אומר ידידי הפנים שר סוריאל לי אמר

 ועשו למטה וירדו תבלה למלאכי הקב״ה שצוה לופינוס רשע לאותו
 נעוריו ואשת ופליט שריד בהיכלו נשתייר ולא ונחרצה בלופינוסכלה

 ומחמדי בניו כל לפניו וחוטלין שרוכין היו ופלגשיו : ואמהותיו
 מוטלים שהיו ביתו באנשי גדולות בהלות אותו מבהליס והיו עיניו
 לקוברו לופינוס של מהמתים א׳ ונוטלי' בנ״א באים וכשהיו לפניו

 והיו פולטו התהום היה ממנו ידו שחשך וכיון התהום בולעו היו
 מכל מתבייש והי׳ מלכותו היכל בכל ונבאשו ונסרחו לפניו חוטלין

 רשע לאותו זו וכלימה בושה כל מלפניו ויוצאין הנכנסין חלכיות שרי
 חכם אותו על בך חזור א״ל להורגו יוס שהגיע ב״ת חנניה ר׳ על

 בידו יספה גפים וכנ הללו ביתי בני וכל ואני ימות אחר יהרג שלא
 אומר ידידי ש״ה סיריאל לי אמר אר״י כו׳ חוזר אינני הזה ובדבר

 : למטה לירד ציווני שעה באותו ישראל אלהי זהריאל עשה מה לך
 בבית והולכתיהו בלילה ישן שהיה מהיכלי לופינוס את וטרדהי וירדתי

 ר״ת את והכנסתי וכלבים חזיריס לקחה ב״ת ר״ת בו שישב האסורים
 לאבירי ומלמד המדרש בבית כפלאות ואומר יושב שהיה בהיכלו ת 3

̂הירה  לופינוס להם נראה : ראשם דיוקני דמות והחלפתי ישראל
 ואשתו : ראשו את חתכו הקנה בן נחוניא ור׳ והוא ב״ת ר״ק כמו
 קשר ב״ת ור״ח ב״ת ר״ח של בבתו ובתו לופינוס של באשתו ח ר של

 ששה לופינוס של פניס בצורת הרישעה גפיס על ומלך מלכות כתר
 : קודש בכל צריכטתי אלף צריפטמי אלפיס ששה בה והרג חדשיס
 למעלה חיים חביריו עס נסתלק ואק״כ הגמונים) וא ק (ובש

 הרשעה גפים לפני ב״ת ר״ח בצורת לופינוס והעתץו ובטהרה בקדושה
 את חתכו והלא : ב״ת ר״ת החת באש והשליכו והטילוהו ותפשוהו

 ותפשוהו שלמעלה ב״ד אוהו והחיו חזרו שהחיתוהו חלאאחר ראשו
 בם' ז״ל שכתב יוחסין בס' לתקן תראה ואהה : ש ע באש והשליכו
 חיסר ליפיכוס נראה ב״ת לר״ק קיסר לופינוס כששרף אחרו היכלות

 ללופינוס שלמעלה ב״ד החיו דאשוואח״ז וחתכו כר׳נחוניאבןהקנה
 p3 ונעשה ב״ת לר״ח שרף כאלו ושרפוהו : ב״ת ר״ח בצורת והיה

 חדשים ששה רומי על ומלך כלוכינוס הקנה בן נחוניא ר׳ ונדחה
 ואחריו ב״ת ר״ת את שרפו ע״ל סיון וך"א הגמונים אלפים ו' והרג

 והיה בקיסר נחלף ב״ת ר״ח כתב ובש״ק ז על׳ל הסופר ישבב לר׳
 עיכיר הלא : עכ״ל ושרפוהו שריו עליו והעלילו חדשיס ו׳ קיסר
 איכה וח' ספי״ב שמחות במסכת' : ויזטרון דברים ב״בול רואות

 ותפסוהו רעה לתרבות שיצא ב״ת ר״ח של בכו מעשה ; ג סע ה דע
 ע״ו והניחו בכבודו׳ כתנוהו ג״י לאחר מכוח נמצא והרגוהו ליסטין
 • ואחו אביו של בכבודו לפניו מקלסין והיו נעיר והכניסו חיטה
 ומלתו והרגוהו רזן את וגילה לליסטים שנתחבר הגי׳ הנ״ל וברבה

 ממי עליו לקלס וגקשי א3כלי3 נתנוהו ג״׳י לאחר וצרורות עפר פיו
 • בני על אומי ואני לו הניילו להם אחר הניחן ולא אביו כבוד
 הסיתי לא ולחלחדי חורי לקול שמעתי ולא ) ה' (משלי ואחר פתה
 עליו קראת ואמו • ועדה קהל בתוך רע בכל הייתי כמעט אזני

 קראת אחותי * ליולדתו וממר כסיל מ לאביו כעס )ז י שס (
קצץ פיהו ימלא ואחר שקר לחס לאיש עריל ) ד (שם עליו י I ! . _ .1 ___—ווזץרד דר יז

• ע״ש ׳זבירו י ^ ׳ י........... ,■
ר׳ את לבקר והלך * רילז תלמיד שהיה א ר בשם אמר כי ע וצ

 היא יפתח בת ג"כ בס׳ כתב * בזמנו פרטא ר׳ : קיסחא בן יוסי
 נח) בדור ח״א (ע״ל סיילו! מזנות בתיבה היהה דחעוגרת חס אשת

 לתקנה כדי עליה רבות צרות עברו לתיקונה הזה בגלגול בבואה ועתה
 וניצולה יפתח תיקן שהוא ב״ת ר״ת בת היתה והיא אביה ע״י נשחטה

 עצתם שמרה זונות של בקובה וכשכתנוה בשחיטתה נתקנה כבר כי
 והשומר ר״מ והצילה חקודס עשתה כאשר * בזנות לחטוא שלא

 כעלה חס תיקון בההיא לו היה שייכות ר"מ שרצה מה דעשה ההוא
 ב״תדנשרף הואר״ח יפתה כתב י׳ ובאות ׳3 באות • הראשוועכ״ל

 ובתו ׳• נהרגה גאוחיותיו השס שהוגה בו חיהתה שלא ׳גל ואשתו
 אוכל לא ל̂ה פי פציתי ואכי כתיב וביפתח מוסגרת זונות של ה3קו3

 וגס ק״ה על כשרף ע״ז כי נתקנו ועתה השם הוגה היה וזה להשיב
 ובתז מיחה לא גס^עתה אז חיהה לא כי פה אשתו היא אז אשתו

 חטאה שלא שראה ור״מ : על׳ל עתה ניצולה כדין שלא שנהרגה
 והסוד * וניצול ענני דמאיר אלהא שיאחר לשומר ואחר אותה פדה
 דמזומןלעה׳׳ב קוסטינר בא פ' ו׳.ובי"ר מאחר קרכייס בספר עיי׳
חרג עליו נהפך ני משה של מקסטינור עיבור היה : דע״ז פ״ק

של



m קב חית ואמוראים התנאים סדר אות
 (ז<״כ) ההוא לתסיו המיתה למהר הסד ועשה נדכר הרניש לושה של

 ן3 חנינא ר״תרבי רחנ״תידיס והארץ ל׳ה כהר ה׳ מעין וכתס׳׳ל
 ליהרג הוצרך לכן קמור גן שכס כקליפה שנלקח ואפשר הרדיון
 כיצוץ פרת וכשכהרג משכס לצאת היה דל״א וכל״א * להתלכן
גחכינאי כן חנניה רכי • הקדוש ״ ס  כ״ג מכות כמשנה : דאכות (

 קטנה כת והניח שנשא אקר : כשמו) ראכ״י ח׳ פ״ד כלאיס : ט'
 ר/קנעא ר% ׳3 3״p7 שס אעפ״י(אכן פ׳3 עמו ורשכ״י ללמוד הלך
 רשכ׳״י של )קופתו ימי סוף ( הלוליה כשלהי 3ר לכי קאזל הוי כי׳ח
 לא )3ר לכי עמך ואלך קופתי ימי שכלו עד לי(המתן איעככ א״ל

 קנניה רכי ק׳ דקפ״ט פך״א מות אחרי פ׳ וכרכה כו׳ ליה איעככ
/ שס שהו כרק ככני ר״ע אצל תורה ללמוד הלכו ורשכ״י חככאי ן•3  י

 לא ר״ק ענייניהם) כל לידע לכיתו (תמיד משלה הוה רשכ״י שנה
 והשיאה א3 נגרה כתך אשתו לו שלחת כיתו כנו מת וידע שלח הוה

 מי להס ואמר הדכר) לו גילת’ לא (שר״ק הקודש כרוח ר״ע וצפה
 ואזל רשותא 30נ אומר הוא מה ידע וישיאה ילך כוגרות כת לו שיש

 )כיתו הכיר (לא אקרת לזווית דפכייא אשכח כיתו גו לעייל עי3
 כת אומרות הנערות ושמע מיס הנשיס שממלאין כמקוס ישכ אזל

 שנכנסה עד אחריה והלך כתו שהיא והכין ועלה כדך מלא קכינאי
 שיצאת עד לראותו אשתו הספיקה לא פתאוס אחריה ונכנס לכיתו

 שהמתינה שנת י״ג לאחר שכרה זו זו ענייה רכש״ע אמר גשמתת
 תרי יתיג הנ״ל וכל • עכ״ל לגופה נפשה הזרה שעה כאותה לי

 ל'כ כחגיגה ר״ע לפני דכריו והרצה : נו״ 3ר שנין־ככיה סרי
 הנ״ל כרכה מפורש וכן )שס תו׳ ר״ע(ל'כ תלמיד הוא ׳)3 (די״ד
 :ר״ע של דורו קודס שמנאו נרמכ״ס דלא )ר״ע אצל ללמוד שהלך

 נ״ל ר״ע משוס שאמר כינאי כן קנניא רכי נגעיספ״א (וכתוספתא
 מצאני שמעון א״ר סימן(דנ״ככ׳) כא פ׳3ו : קכינאי וצ״ל ט״ס

 כן לו (אמור כו׳ לר״ע כשתגיע לי ואמר כצידין קכינאי כן חנניה
 מכיר) אינו זה שלקות כן אר״ע לר״ע וכשכא כיככה העיד שלקות

 ה' מן והוא ♦ מתיא כן אלעזר י3ר עיי' ( יכנה חכמי מד' והוא
 ר׳ וי׳׳א מלכות הרוגי מי' שהוא י״א • חכמיס(ע״ש) לפני הדנין
 כהי הגלילי יוסי רכי עס ומצוי • הוא ולא הנחתוס יהודה

 כ״ח חנניה רכי כו' אומר משולס כן יוסי רכי א' "נ0ד וכמנקות
 אינו וזה : חכירו ריכ״ז כהג״ה רע״כ דקנ״ט יוחסין 3כת * אומר

 אכיו חנינאי ורכי רכו ר״ע של רכו היה ריכ״ז תלמיד הגדול ר״א כי
 רק נזכר שלא לזרעיס כהקדמתו רמכ״ס כתכ : דמ״ט כפר״א נזכר

 אונו איש חנניה • כ' פ״גדמכות(ך״א כמשנה עוד ונזכר ככלאיס
̂כ׳ האומר פ׳ כגיטין ז׳ כמשנה : כ' י״א כסנהדרין (העיד  (דס״ו
 ̂רש״י) (משמושלר״עשנחכש האסורים מכית הלכה העלה קנינא)
 ’ חכמים(ע״ש לפני הדנין מה׳ והוא יוסי ורכי ר״מ עס וחולק

 הקכ״ת רצה אכות וסוף מכות סוף כמשנה עקשיא כן חנניה לכי
 :ר״ע דכרי על כתוספתא מקומות ג׳3 ונזכר • ישראל את לזכית

 עיי׳ ענן ככפר קכורתו • שמעון ורכי גמליאל כן חנינא רכי עם
 כ״ג חגיגה עקכיא( כן חנניה רכי : גא״י חנניה כהר איש ילפתא

 וכדפ״ח חנינא) כ׳ עירוכין(ד״ו תקלת ג') נ״אעקיכא(כמשנית א׳)
 וכה׳ קי״ז (דיכמות יכפי״ד * • ר/ נפני יהודה ורכי הוא דכתוכות '

 רני הלך א' פעס חנינא א״ר זעירי inA )ע״א ד״נ (טומנין אין
 כן חנינא רכי פכ״ח כאדר״ן וכן לתלמידיו ואמר עקיכא כן קנינא

 מי פ׳ ודפסחיס : כ' פ״ג ופר״ע ע״כ ׳0 אשה כמה פ׳3 ̂יכן עקיכא
 כיצד וכפ׳ עקכי־״ ן3 חנכיא ורכי נתן ורכי רכי פלוגתא א׳ צ״כ שהית

 ג׳דכרי׳ 3׳ סע פ״ז שס עקכיה חנניה א' ופ״ז ע"כ0 ה״ו יישתתפין
 • עקיכא ן3 חנניה רבי רע״א ך״ו וכסוכה ׳ עבריה לאנשי התיר
 : ר״י לפני תורגמן הוא היה יהודה רכי של כנו כשמת ק מ כסוף

 סתס והוא יהושע רבי אחי ן3 חנניה • כט יהושע רכי (חנניה
 ל״ג יוחסין כ״כ )א׳ מ״ג ( שהוציאו מי ה׳ כדאי' ככרייתא חנניה

 פקוד לנהר לכבל והלך ס״גרע״ב) הרואה פ' רש'׳י לוי (והיה • ׳3-
 ויוחסין (נתן ורכי יצחק רבי גכי אגרת ג' רכי ליה שלח שנה לעכר
 שלח הכוונה אלא * אינו וזה נתן ורכי יצחק רכי עמו והיו לתב

 לקדושת כתב כחדא )נתן ורכי יצחק רכי ע״י ר״ל גכי אגרת ו.׳
 קדוש שהוא מפני כח״ל יעכר שלא והזהירו משכחו שהיה פ״י חנניה

 תיישים נעשו שהנחת גדיים כתב וכחדא • כדין שלא לעשות ראוי ̂'ן
 _ כק״ל) לעבר לך מותר כא״י כמותך הנחת שלא תאמר שלא (ר״ל
 י שוקע ותהא האטד לךלמדכר צא עליך מקבל כתכאסאיןאת וכחדא

 קרא )עליה ומקריכ כח״ל כמה ככונה דה״ל ר״ל ( זורק ונחוניין
 ורבי יצחק לרכי וככדס ראשון אגרת קרא ואוקרין(ר״ל קדמייתא

 רצה (פ״י מכסרתיהון בעא תליתאי • ואוקרין תנייכא <תן)
וקרא יצחק רני אוקרתיוןקס לכנר יכול את לית לי׳ אמרין לכזותס)

 הואיל חנניה מועדי אלא שאין פי' חנניא מועדי אלה כאוריית׳
 ה׳ ודכר תורה תצא מככל כי ואשלים נתן רכי קם * כח״ל ועיכל־
 • מירושלים ה׳ ודכר תורה תצא מציון כי לי' אמרין פקוד מנהר

 ע׳שה יפה וא״ל לנציכון כתירא כן יהודה רכי קמי עלייהו קכל אזל
 ונדרים א׳ י״ט פ״ק סנהדרין ירושלמי * כח״ל לעכר ראוי ר'שאין

 רני אחי כן חנינא כשהלך א׳ ס״ג הרואה פ׳ ונככלי • א׳ מ' פ״ו
 כ׳ אחריו שגרו כח״ל חדשים וקוכע שכיס מעכר היה לגולה יהושע

 למה להם אמר קכוטל כן זכריה של כנו וכן כיכר כן יוסי רכי ה״ק
 הס הדור גדולי הללו אנשים הכריז כאנו תורה ללמוד לו אמרו כאתס

 של הללו אנשיס עליהם הכריז מטהרים והס מטמא הוא התחיל כו'
 להם אמר לסתור יכול אהה ואי כנית ככר לו אמרו כו׳ הס שוא
 להם אמר כח״ל מעכר שאתה מפר לו אמרו מטהרים אתם למה
̂ל מעכר היה יוסף כן עקיכא הלא  כמותו הניח לא ר״ע אמר כי
 גדייס לו אמרו כא״י כמותי הנחתי לא אני אף להס אחר * כא״י

 להסיהא תשמע לא אס • אצלך שגרוני והס תיישים נעשו שהנחת
 ועשה יוחסין 3כת ־ ת״ח כ׳ ר״ג שלח כהכ וכיוחסין * כנידוי
 ׳)המכלת3 ך״ד (פ׳המפלת כנידה דודו יהושע ור׳ ר״ג כזמן הוראה
 סלך * לידה טמאה אחו ר״י של אחיו כן חנינא הורה נחש דמות

 וכיוחסין * כימיהס יוסף רכי חצינו לא אך כשס״ח יוסף(וכ״ה ר'
 יהושע לר׳ ר״ג שלח ר״ג לפני דנריס וסיפר הגלילי) יוסי רכי כתכ

 לקראתו חנינא כלתרכי יצאת וכהליכתן עמו כא אתיךר״ל כן הנהג
 אחו לה אמר מהו כחש כמין המפלת רכי לו אחרה )יהושע רכי (

 ואמר טמאה אמו חמותי לי אמרה משמך והלא לו אחרה טהורה
 נזכר דכריה מתוך כשלאדס עגול עינו וגלגל הואיל טעס מאיזה לה

 מרכנן צורכא ש"מ אכיי אחר חנינה הורה מפי לר״ג שלח יהושע רכי
 צדק צדק * מדכר ליה מדכרי דכי טעחא כה ליחא חלתא דאמר
 כ׳ דל״כ סנהדרין (לגולה יהושע רכי אחי כן חנניה רכי אחר הרדוף
 ראה פ׳ ( כספרי : הוא שט״ס הרגש לא שמעוני ונחלת ט״ס וניע״י
 ור׳ ר״י אחי כן חנניה ורכי חרש כן חתיא ורכי ״כ3̂רי ע״ד) ד'מ

 החצות ככל שקולה א״י שישיכיז כגדיהס קרעו לח׳׳ל כשיצאו יונתן
 מאלו שכ״א אלא כיחד היו לא שאלו נראה סע״א ד״ל יוחסין 3וכת
 ור״ת כרומי כ״ה חתיא ורכי לנציכין ׳ לככל ריכ״כ לק״ל יצא
 י״ז ״פ3 כיצה כש״א אומר חנניה (דתכיא • לגולה ר״י אחי כן
 רכי וצ״ל ט״ס אולי יאשיה אחי כן חנניה ׳3 ע״ט ככתוכות : כ׳

 וגדולי נתן רכי לגכיה על חלש חנניה רכי ׳3 מ״ז כחולץ : יהושע
 חנניה אמר יצחק רכי אומר יהושע רכי * רא״א א' י' חגיגה הדור

 הרואה פ'3 (פרש״י לגולה כשירדתי אמר ספ״ק * אומר אחי־ר״י כן
 קהלת ״מ3( : אכא אחי יהושע רכי אצל וכשכאתי שנים) לעגר
 כשכת חמור על 3ורכ כישוף לו עשו נחום ככפר המינים ׳3 דפ״ה
 רע״ד דק״ד ושס ־ שס ומת לככל וירד רכואה לו עשה ר״י ודודו

 וראכ״עכש״ראלעזרהמודעי : ר״י אחי כן חנניה רכי־ זה 3טו
: ינאי כרכי דוסתאי ורכי ז חכירו אחייא רכי : כ' ל״ה שכועות

 עוכרין כשהיינו אתה זכור הושעיה דרכי אחוי כר חנניה לרכי ר א (
 ואמר ושאלינון זכדא כר א3 רכי עכר חכיכך הושעי' ר׳ חנות לכני
 כר יוסי ר׳ עיי' : 3סע״ דע״ד פ״ג מגילה ירושלמי כו' 3ר כשס

 יוסה א״ר א׳ ס״ד כ״ק וכתעכית * ט״ס המקומות וכא׳ חנינא
 קומי קייחין הוינן כד את נהיר הושעיה 3דר אהוי חנייה לרכי

 עכר כו׳ ליה ושאלינון זעירה רכי עכר הכיכך הושעיה 3דר חנותיה
 וודאי וזה * אחוי כר חנניה לר׳ וצ״ל ט״ס נו׳ ושאלינון יסה רכי
 ור׳ זכדא כר אכא רכי כי הנ״ל יהושע רגי אחי בן חנניה רבי אינו

 אלעזר ר' * דרכיאכהו כריה חנניה (רכי • כימיו היו לא זעירא
 כר׳ אר״א ועוד כו׳ מעשה אכהו דרכי כריה חנניה כש״ר יוסי כר׳
 חלפתא כן שמעון רכי שמע כו׳ ואחר רכי שמע כו׳ מעשה יוסי
 יוסי ר׳ זה יוסי גי׳ אלעזי רכי כי ונראה ד׳ ה ע איכה מ״ר כו'

 ר׳חנינא ואינו קדחין הוא אכהי דר׳ כריה זה חנניה כר כןחלפתאא
 דפ״ד קהלת כרכה הנ״ל ענין אכן ״ קדחוןהוא כי ל הנ אכהו דר כריה

 ועודרכי כו' מעשה אכהו דר׳ כריה רחניכא ש3 אנעזר לרכי ז ד
 הוא אלעזרזה דרבי י״ל ולפ״ז כוי רבי שמע כו׳ ר;וסי ש3 אלעזר
 אלעזר כש״ר אמר אבהו ר' דהא אינו זה גס אך ’ פדת ר כן א ר׳ סתס
 • אכהו דר' כריה חנינא ר׳ כשס אלעזר ר' יאחר ואיך פעחיס הרכה
 : יהודה כן (חנניה • ״3 דל״ד חזית מ' איכי דר׳ כריה חנניה (ר׳
 שגרמה הקפדה קשה ימיו כל דורש היה יהודה כן חנניה יהודה אר

 דכ״ה ספ״כ שמיני פ׳ ספרא דכריו על חשיכ הריני לטעות למשה
 יסא דרכי כריה (חנניה : ע״ש יהודה כן חנא זה ואין * א׳

 כשלת חכלתא יזלניסי גן חנניה (ר׳ ♦ חיננא ע״ל סה״ק מעשרות
ציפרייא קייא ר׳ כבי עכידתיה עכיד עכברי גן (חנניה * כ נ

תרומות



חית ואמוראים התנאים סרר אות
 מגזר אדא נר רי:ומואל קמיא (ר" י 3פ״ שנת פי״א :גרמזות

 3■(ר : ע״ש אנילזי מ־ אלא 3ר ^מיה ותני יזנניא (ר" : נ״ש5
 קחיה תני תנגיא 3(ר : ע״ש לרנה אמרו אושעיא ור׳י קנניה
 לרבי משמיה תבניה (רנ : א״ ;׳כריתות א׳ צ״ג מכהות לתא
 שהוציאו מי פ׳ תכניה רב תני פפא (א״ר : א* ל׳׳ל הכתות יוחנן
 יורן בש״ר חנא ר׳ קומי : יהזלה בש״ר תכניה (ר״ : א" ל׳א

v ור״ תכניה (ר״ : פ״ב הוריות נשתט תמיל ירושלמי ju נ כהנא 
 <p : תע״ג ל״ם פ״א קדושין ירושלמי תזקיה בשס זידא וד*

 לשמוע רצים שהעס וראה בציפורן אבא בר תייא ר״ ביה מקתמך
 ממנו שלמד דורש יותנן ר״ את בתייו שראה ושמת יוחנן ר' דרשת

 אבא בר תייא ר׳ (ע״ל ב׳ דמ״ת פ״ג הוריות ירושלמי אגדתא כל
 מיכה יותכן בש״ר פ;י בן יהודה ור'‘ • ״מ37 וספ״ב שס הוא וט״ה
 מנתם רבי את שאצו יונתן ור* * זידל ר3 יהושע ור׳ • פ״ק

 רכ״ב שמואל בשס * פ״א קדושין פ׳א מ״ש כנתת בש״ר ♦ סלמיא
 (תנגיהר״יותי : המצניע ת״פ יצתק בר שמואל נש״ר : לערלה

: ב״ת שמואל ר׳ ג ב״ת ישמעאל ר׳ : ״ת3 יצחק ר״ : תכטה ר3
 תכניה ר׳ : תנינא ע״ל : גמליאל בן תכניה : ב״ה שדזעון ר׳
 תכניה : תיכנא ע״ל : שלחיא בר תכניה : תיננא ע״ל שילא נר
 הנניה רב : תיננא ע״ל אבין בר תנניא רב : הנינא ע׳*ל אידי נד

 רנהכניא : הנינא על ביבי הנניאבר 3ר : תנינא ע״ל נרמניומי
 3ר : תנינא עיי׳ שמואל בן תכניה 3ר : תנינא ע״ל תוורן דנית

 אתיו יעקב ר׳ אידי בר תנילאי רב : תנינא ע״ל הלל בן תכניה
 כתובות שמואל (אחר ר״י תלמיד היה יעקב ר׳ (ר״ל יוחנן ר׳ בזמן
 ך״ב יומא א״ ד״ו ובתענית : ׳3 קל״א פי״נ א״ 3נ״ גיעין א״ ע״ע

 הכילאי (רב : תכילאי צ״ל נראה שמואל אחר ב״א נהילאי רב ׳3
 חתחנאה תנין עיי'רב : א* פ״הל׳ז חתוזנאהאמרלרבאשיעירבין

 (ר׳ : ב׳ מ״ג נידה ראב״ש משוס תנילאי (א״ר : הוא א׳ אולי
 הנילאירבאחא : תנ-וסברתנילאי ר׳ ע׳׳ל : חנילאי גר הנילאי

 ר'נתחיה : ב״ת תנא רב : ;״ח ב״ת הונא : (ל״מ חנילאי נר
 פרה ועשה ל בבית כ״ג המצרי תנמהנ : ב״ח תגתוס ר׳ • *ת3

 וריב״ז הלל בימי והיו בןפאבי ישמעאל והיהקודס פ״גדפרה אדומה
 ושמעון טבאי בן ימדה ור׳ המעגל וחיני הקף ן3 אליועיני (בימיו

 חננאל רב : ל׳ייז ( ירושלמי זירא בש״ר הנחאל ר׳ : צ״ע שעת בן
 : מגלתץ ירושלמי נתן בר אבא לר׳ שלת : רב תלמידי ברונא ורב
 אבין בר איקא אר׳ : אבין גר איקא רב עיי׳ שאלו הקדמון אביי
 זילו א״ל הונא מרב בעו : תבירו ברונא רב : ע״ש תננאל ארי

 מנתות גשמו אתר ר׳זעירא : ך״דל פ״ג בכורות תנכאל לרב שיילו
 חננאל לרב אשכח תסדא ת : תגיא ור' ג' ע״א מגילה וירו׳ ב׳ ל״א

 מגילה כו׳ התורה כל ראוי א״ל הכתב מן שלא סכריס כתב דהוה
 ור' : סבא ייבא ור' : סופר שהיה א׳ י׳׳ע ח״ק ובהו' סע״ב י״ח

 דבריס אלו פ׳ פסהיס רב אחר : רב קחי׳ מתסיא אבא בר יצחק
 רבל׳ה לה רסואמרי ליה אורי ב׳ י״ג פא״ד סע״א וק׳׳ג א׳ ס״ה
 י״ע מגלתין אלו פ׳ פרנסתו כדי לדרכו ומוכר כותב חננאל לרב

 דרב בריה ששע׳ ר׳ : ערך בן ר״א עיי׳ קבורתו (מקום : רע״א
 איזה שס ויש ע״ג לסוף קרוב דע״א פ״א מגילה ירושלמי תכנאל
 גברא תסא : ׳3 (דפ״ת פר״ע פא3 בר תכנאל ת : גושעוש

 ג׳ דקכ״א גתרא האשה (פ׳ יבמות גמיס ואיטבע רב בזמן רבה
 ואינסבאכו׳ דתסא דביתהו אזלא לההא כוורא אכלו אלהיס כתמן אר׳
 דסליק איתא או רנה גברא דהסא דתכסבא לה הורה נתמן רב א״ד
 תסא רב אמר רנא אחר רע״א נ״ז הזהב נפי : כו׳ ליה אית קלא
 אמי ר' פשיט תסא רנ אמר הדר כתמן רב אמר כו׳ אמי ר׳ נעא
 מנ״ל ידעתי לא : כו׳ רבו אהסא פליג לא נקמן דרב התו׳ כתבו כו*

 לרב הל״ל ועכ״ה לתסא כוורא אכלו רבו על יאמר יךfז̂ רבו דתסא
 דכססא כסא תסא גבי אפקד ערא האי ל פ״ה בכתובות גס : תסא
 ידענא הל״ל אחיד לא7 בחתא ידענא נתחן אר׳ פקוד ולא חסא ושכב
 אחד חסא שזה בעיני קרוב והיה : תסא ברב פ על או הסא ברבי

 שטבע שזהו כתב רש״י אך • וטנע הל*ל פקוד ולא ושכב יזדאמר
 רות גמד״ר : ל דך״ג המפלת פ׳ תסא אמר רנא : וצ״ע ננהר
 עתיT לא : רב בזמן שו:יה היוחסין מ״ש : אמר חסא רבי ׳3 מז״ו
 תסא רב אחר ׳3 דמ״ע סימן בא פ׳3 דא;״ ממה לו יצא ואולי מל׳ל

 אך בעזרו יהיה המקוס אחרו רב }(פרש״י הגדול רבינו זה ר57
 זה דבר תסדא רב אחר ̂א דיז״ה בבכוחת ההוא עגץ כי הוא ט׳יס

 הגזול ■לולב פ׳3 זה לשון לומר רגיל תסדא 3ור אחרו הגדול רבינו
 זה דבר תסדא אר׳ סולזן נא נס״ גשס״ת וכ״ה ׳3 ול״ה סע״א ל״ג
 תחא רב ̂ ננו לחא ייהא ( ו כתמן דג היהנזמן א״כ והכאגי כוי
ר תסדא רב ברש״י ב' ד דח (נתולין הכהן תסדא רב : נרתיה נ

ט^ל כדאי* היה כהן  פ* נשאו אתים כהניס זוגות פ׳ הניזקין נגי
 נגיטין זה תמצא לא בנרות תתפש אס אף עכ̂*ל כהנת אתיות זוגות

 כדאמרינן ה'ה כהן ר״ת נרש״י ׳3 ד״י דשבת ובפ״ק הנתקין פ׳3
̂י חיתה אתת עיר גבי  פ׳* הנשואים אקים כהניס זוגות פ׳ ובה נא

 הטליז מאור הראה ולא נהרדעאכו׳ ועד חסורא ובדקו אתמת זוגות
 ותמצא וראה צא מקימו איה שכת כי ראה גס ראה * מוצאו חקוס
 בא״י היתה ’א עיר ז״ל א' מ״ד מברכין כיצד פ׳ בברכות מקומן

 זוגות לפי כשואיס כהניס אהיס זוטת פ' בה שהיו שמה וגופנית
 מבנתיה בר אשכהו ולא ועדנהרדע׳ רבנןמסורא ובדקו כהנת אתיות

 דאיכהו ואע״ג תמא בני עוקבא ולמר לרמי נסיבין להוו תסדא לרב
̂״ל כהני הוו לא אינהו כהנתא הוו  של טעיתו יצא ולדעתי * עכ
 סכר ההוא שבכרק לכי הנזקין פ׳ בגיטין כדאי׳ ש במ הגולה אור
 היו נהניס אתיס כ׳ א׳ ב דע׳ איכה ברבה ומבואר * תורנן ענין

 מאתים תק גפנה כתדת הלינהו א' בלילה אתיות כהנות לכ נשואיס
 בירושליוי וכ״ה ראליסpו חלויס תוך אתיס בלא ואתיות אתיוה בלא

' פדד תענית ס א ע ט  בהדא א׳ בלילה נשאו נו׳ כהניס זוגות ס
 ב^לה תנ״ל ברבה כתב טועה תלמיד ואתה נו' חאתיס תוץ גוכנא

 והכוונה להתקנה כהונה מתנות שבעל גוכנאותחי׳ בתדא תלונהו א׳
 פ׳ נשאו אהיס כהניס זוגות לפ׳ נשואין נעשה גופנא ששמה בעיר
 אימ אבל כוי אתיות בלא אתיס נשואיס יזו! אחיזת כהנת זוסת
 • הנ״ל בברכות רק תסדא רב מבנות הכ״ל וירושללני ברבה מזכיר
 עני והיה * אגב בתורת רק זה דבר להביא גדרי לכוונת הק יצאיעי

 ירקא אכלי בעניותי לא אנא ׳3 (דק״מ תולין כ3 והעשיר
.___^__,tL.A״A ט״ח ורי׳ * נו׳ נעתיתתי

לדידיבנהד תמר ;לקמח,) ״ . 1 ל׳ \
 ואיי התו׳ וכתבו בניו לו נתקיימו שלא לפי ס (פרשב עדיפי
 מרי רב קשישא חר ־ ינוקא מר נחמן 3ר לו היו בניס דהרבה
 עמ» בנתן אתר נראהדלהכי אלא תתגיפא) ורב חנן (ורב פנחס
 יזיתו״ יאיזר ( יי' עייזי^ ר1וי רמי הדור גווני קתניו שהיו
 י53ש עייני מעי די)חר 3מ והיוהסץ (ע״ש) רנא )שאה רמי
 הץ ואיז״כ אותס יקתו כטדי שניל נותיי3 אנל הנמים יצאו אולי

̂ן ועושר הוסת ס' מיתי והי' : יותר אי הנחים גטס )'לו  וארי
 • סע״ב ״”(י קמשץ שנה י״ו נן אשם נשא : ע״ל ימים

 מלמיג נלדאי לי אמרו : עש״נ החיו היה רג הק רנא נר הנן רנ
 ■rtn מנולנל והיה : נ׳ דנ״א נ״נ ינמות תהיה) (הנם הוית

 ור״יזמך.״, נולוגונומנלנולידר״ת מרתע היה הניח ששת שרג עד
 ממר, גמל ורב י א' ס״י נ״י עירנין דר״ש חמתני׳ שנוותיה

 ר״» תחי שניהה לא מ״ע נריה לרנה הונא רנ ואחר : (ע״ש
 כירא דייגי cr׳p : יע׳יא דנ"נ יין המוציא ס"נ שמעתיה דחהדדן

 ■ נ׳ ר״ג תענית ננל השידי והם ; ע״ש ( הקרא ורג הונא רנ
הייא רב להו תנא : הייה נל נייני יתני הוי הונא ורנהנרנ ר״ה
נ־ שנת לכנוד קילקא יידיזו ה״ י ע״א י״י יי,™ יי
 הונא רנ ויתיב נמועד ומתקשטת זקנה הימה אשתו : ת ט קי נ נ

י קמיה הינגא גר  : .נ• ט׳ מ״ק ילדה אלא שאט לא יא״י ח י
לאמה» בצערא איטעיס היה לאיסטניס ה ע כל בתענית חישב ר

(נגיטיןתיהסקיןדל׳וא׳ושנהוהו : ליהמינלאנאירתאעהדק״ה
* משר השיא דרג לדציני רננן ש 5 מדצע, נר אי״לידי נל ל L 

 toVלהניא צריו לחה ק' והטינעילאנלנאדציני אנלנא השדא
 V,יאי׳ וי״ל לשחעיה אקלידי צל ח^זדלאיחשר דהרי ואר״ח

 ^ העציוז ניו השמיש חן לר״ה ליה שלר«וחציאיו ׳3 דע״ה יה"כ
 4יוי משום לא דציני אקלידי לש״עיה משר לא חה״ט ה״א א*כ שליו

 ׳ הניא לכן העצים נין הנמצא השליו חן שמעיה יקה שלא אלא העצים
 5נש טוט׳ מעשה ש׳ ( זה עשה העציס השינות דנשניל דאר״ת הא

 אתר ־ נחתא השדא דרג ׳3 דך״ן סיר תו׳ עיי׳ נ׳) אניוקי׳ת
 אי- מ׳ ^מוד )3(ר רבינו מדברי אר״ח רב אחר הונא ברב רבה

 רבה אמר א״ד : גרגרבתא תסדא) (רב תברין כפל כתמן
̂ n3ח הונא (רב הגרין בר נפל אר״נ כלמוד (רב) : רבינו מדברי

 היר) רב תלמידי ור״כ ור״ה ר״ה שלשתן תבחן בר בריה ורבה הוי
 אחר ולו י̂" המפקיד פ' ב״מ9ו » רשייי א׳ כ״ה א״צ פ׳

̂אמוראי© להביא הגמרא לפון זה שאין גרסי׳ רב רש״י כתב רבה  דברי
 משמיפ אר״ת והיט הי׳ חסדא רב תלמיד דרבה ועוד : למשנה סיוע

וו»* : ר*ת של תו שהיה רב אמר וכן רב גרסי' אלא דתלחידו V,# ־ - , ׳ '•״י׳ ; V W "י״ ״

 שמעשה מביא שהגמרא אלא היא ר״ח מדברי ולא רבה דגרסי׳ כתבו
 פ* בתר אבל : עכ״ל תסדא רב כמו ופסק תה לפני בזה נמצא
א׳דמתסזזא מ״ע דג״ק פ״ה ובאשר״י : קבירו רבה ר׳׳גב׳ נ״מ

גדול



מג ,דדת ואמוראים התנאים סדר אות ^
 לקמיה אזלת כי לרבה. אליאופעי׳ ל ד״ו ״ח3ד ערנה־דבכ״ק גחל
 ודנלתינו כו׳ רב ומנו רבינו משוס ר״ת דרש : מיניה בעי ל״ח־

 דבר אלח : ב׳ דל״ק מברכין כיצד עולא ומנו כו' מא״י היורדין
 לולב בעזרו יהיה והמקוס )רב הרש״י ( אתרו הגדול רביני ;ה

 קסא רב אמר ב׳ דמ״ט סימן א3 ובס׳ : ב׳ ול״ה סע״א דל״ג הגזול
 דבר תסדא רב אמר וצ״ל הוא ט״ס ע״ש כו׳ הגדול רבינו זה דבר
 : כו׳ זה דבר הסדא רב אמר א׳ מ״ה בבכורות זה ענין וכן. כו״ זה

 לו שיאמר מי שאמר ב׳ ד״י פ״א שבת בעיניו קביבין היו רב ויברי
 מחסיא בר רבא ולל מתנות ב' לו יתן דרב משמיה קדתא מלתא

 ורב דרב מיניה דבעיא ל דלז ובע״ס : לו ונתן כו׳ דרב משמיה
 דרב נסשיה נה כי ב׳ דל״ח ובעירובין ; מרבי הייא ול קייא מר׳
 שה״ק מה סקנ״ו רלב׳׳ח ב״ת (כתב : אדרב דרב למרמי ר״ה ע'יל

 • יוחנן ל בימי היה ולא הסדא רב אמר ירושלמי בתלמוד שנמצא לך
ח כי כן אדנו ̂הראב״ד כמבואר יוחנן רבי בימי היה ל  בקבלות

 נעשה ולה ל ל״א יויזנן רבי שחת ב׳ דק״ו יוחסין ועיי׳ : עכ״ל
 קודס עת הסדא דרג א' דעה יש כי והראה ח׳׳א ועיי׳ ס׳ לא ראש
ח ס״כ3ו : יוחנן רבי  ס׳ לא מת א״כ לשטרות לל תרי״ב חת ל

ח ד״א וי״א : זצ״ע  רב יוסף שארית בל * הונא רב ע״ל מת ל
 וביבמות א׳ קי׳יז דבליס זה לו דיצא לי ונראה יוחנן רבי תלמיד חסלא

 ל ל׳ז ובל׳ז קכ״ב ובסי״נ מאורסה בערה ל ובדדריס * ב׳ כ״ה
 יוחנן א׳׳ר חסדא רב אמר א׳ ל״א כמה עד ובלס א׳ ך״ג חכות
 אחא א״ר ב׳ דל״ג לש בל דאי׳ צ״ע לדעתי אך : בכללים עיי״
 ולר׳ לו ציית חאן ר״ח א״ל יוחנן דר׳ משחיה חסדא לרב עויא ברב
 ולרבי לך ציית מאן לרבא אר״ח א״ דנ״ט ובנדרים • רבך pיוח

 היה לא דרבא לך ציית מאן לרבה אלח שצ״ל ונ״ל • רבך יוחנן
 נולד ותא יהודה רב קורס מת יוחנן מי י״א דהא יוחנן רבי הלמיד
 לרבה חסדא רב אמר ע״ב ד״י בשבועו׳ ראיתי וכן יהודה רב כשמת

 ובמעילה : והנאני רבך יוחנן ולרבי לך ציית יזאן
 ב א ד דכ ג פ וברכות • רבך יוחנן ולרבי לך שמע חאן לעולא
ר הונא רב למר ח א״ל יוחנן ל  בפוחי יוחק רבי לי אחרה אס ל

 במה למטרכסיה שקל דרבי ביבמות אמרו והלא ; ליה צייתיני לא
 משה רבך וכי יוסי בר״ ישמעאל רבי שאמר כו׳ לאבדון מיקה שלא

 אמר ואיך חסדא דרב רבו יוחנן רבי היה ואלו (ע״ש) רבי לא1
 אס במ״ש ועוד • רבינו וצר״י דהל״ל רבך יוחנן ולרבי הנ״ל לכולס
 פ״ה בעירובין התו׳ כתבו והא ליה צייתיני לא בפומי ר״י למרה
 היה ̂ לא דעליו אבוה בר מרבה אחי רבי מיניה עא3 סע״ב דנ״ט
 א׳ דך״א פ״ג במנחות : היה דרבו ליה תציתו לא נחמן רב לימר
 דלמא א״ל אשתוק כו׳ א״ל כו״ שקרש דס יוחנן מר׳ מני רבי געא

 דמ״ב דבכורות ובפ״ו : חסדא רב דאמר מלתא אדכרתן אמר כו׳
 רבי ולימא ישמעאל ולר׳ לת״ק חש דלא מאן יוחנן רבי בה תהי ב׳

 מחלוקות חסדא רב דאחר בתראי לרבנן תש דלא חאן נמי יוהנן
 תלמידו שהיה מוכח ואינו יוחנן רבי בזמן שהיה נראה הרי : כו׳

 שטעות ובתו׳ : בתו׳ ב׳ ךד וברכות * א׳ דל״ג מציאות בס״פאלו
 רב בי אחרי פ״ז ובזבחיס • הונא רב תלמיד חסדא רב ב׳ דמ״ז

 חסדא ורב הונא רב הוא רב בי אחרי׳ הא תו״ מ״טדרבחסדאכתבו
 הסדא הונא רב דאחר דבריו לשבח רגיל שר״ה מצינו כי כו׳ תלמידו

 תלמיד שסרש״יר״ה וכתב : א״ ד״ז וחסדאוןמילךבגיטיןפ״ק שמך
̂ה )||ןןר ר״הר״ג יע״״ל ר  וחסדאין שמך חסדא יוחנן רבי דנירוש̂צ

 הונא רב בפני הוי תלמיד ר״ה מ^ין ובס׳ כ״כ פ׳3 והרי״ף •־
 תלמיד כמו ר״ח כתב והיוקסין * רבו במקוס כתלמיד הלכה *ין ו

 פ״ ובתו׳ לר״ה ר״ק^זנר א׳ דקי׳״ו ביוחסין רש״ג ונ״כ ( לר״ה הבר
 קבר תלמיד ורב"^מנונא היה דר״ה חבר תלמיד ר״ק ב״ כ ס הדר
ב״מב׳ בכפרי דר “ הלכה בפסק הוכא רב עיי׳ חסדא^(ע״ש) לרב

 אין שכה ח׳ דעד ב דצ״ב ש ב ;כתב תהדדי נגבי עייני ̂ולח להדדי
 כי בספרי כדאי״ משנתו וחכמת רבו של דעתו סוף על עומד ל־־ס

 ויתיבר״ה דר״ה דעתיה דחלש משוס תעניתיס מ׳ ר״ה יתיב י*'א)
 ע״ס חסדא מרב הונא רב בעא • לרייח דחשידי תעכיתיסמשוס יי',
 אתר או ר״ה מות אתר ר״י נעשה ר״ח אי הובא רב עיי׳ : א׳ ז
 פומי פסוק היה ולא : ע״ש שניס י״ בסורא ר״י והיה יהודה רב

 מגרסא ופסק רב דבי דפקעארזא עד ליה יכול מ״ה היה ולא מגרסא
 ולא תכף חת מסתמא הדא״ג וכתב חגלחק ופ׳ א״ ל״י יזכות ויז*'•
 • לגבורות דהגיע א׳ כ״ח מ״ק צ״בשנה בן שהיה לפי דיומי כרת הוי

 : ל דכ״א יבמות ובתו׳ דע״ב דיומא בתרא פ׳ רבא קודס וניטר
כו׳ סטר כו׳ יצחק א״ר אפוריה ק״ת לאתוגי סטר כפשיה נח כי

1
 על יוסי רבי בצו לך כשמת * א׳ כ״ח מ״ק כו׳ אמי בר יצחק א״ר

 לתדוה ניזל אמרו לכיתות המה קבריה בגו שמע בלילה קבריה
 א״ל כו׳ דלן בהדי לחייס. מה ולמריי כו׳ דר״ח דאורייתא דהילולא

 דאפילו בידו ותלמודו שגא מי אשרי תלמוד וקייס מהכא זיל ברי
 לא ט וצ״ע חגי ר״ ע״ל ויחי פ׳ ציוני ליה לקרביה יוכלו לא מ״ש

 כהן נקטינן אר״ח בסוטה :• יוסי רבי שמו גן לו שיהי מצאתי
 טרושלמי א״ע דבפ׳ תימא ד״ דכ״ו שס ב״ש וכתב כהניס קורא
 חסדא רב ד״ב י״ל ושמא * ישראל החזן שיהיה צריך להיפך אר״ה

 יראו לכתחילה דוודאי ול״נ : עכ״ל ר״ה בו שהזר עי״ל ־ הוי
 יקרא דלא ה׳״א ישראל שס אין ואס ישראל יטה כהניס שהקורא

 pנקטי לכ״א כהניס קוראין דאין א״ כהן רק אין אס כמו כהניס כהן
 ע״ש כר״ה הלכה ור״ח הונא רב : וק״ל כהניס ג״כ קורא דכהן

 ג״נ כתג * ושמואל(ע״ש ר״ה ־ כר״ה הלכה ורגא ר״ח (ח״כ
 שהיה עלי חתו וכולן מות ול״ בניס ל׳ לו והיה בועז זה אבצן א׳ אות

 ח׳ ג״כ ה״ל הפרעתוני הלל גן עבדון * כודנייתא למנוח קורא
 גמורים צדיקי דתרוייהו חסלא ורב רבה היו הס בניס בר ול׳ בניס

 ר׳ : א׳ כ״ח מ״ק עיי׳ עכ״ל תכלי ס׳ רבה ביה הלולי ס׳ ר״ח בי״
 מיניה ובעא : דר״ח לאמורא אטי אמר * אר״ח יצחק ברב אבא

 אושעי׳ רב * אגיתרשלחליה * אבימירגו • א׳ י״ד זגחיס לר״ח
 הונא ברב אחא רב ביד שלח : ע׳׳ש אחא בש״ר ״ חנניה ורב

: לפניו עולא־ בר אחא רב : וצ״ע יוסף רב בר אחא רנ • לרבה
 בר אחא רב ־ : קחיה עזא גר אחא רב : ע״ל עויא גרב אחא רב .

 רב : בשמו אידי רב ז אמי גר אחדטי״ רב לי׳ רמי • סבא אויא
 רגהשמיעי חגברא קראומראר״ח ור״ת אר״ת כגרא אבין גר אילי

 אמי ר״ לפני שלו פסק הביאו ג׳ ך״א פ״ג יבמות אחי רבי ומנו לי
 כו׳ אחי רד לפני והגיאו אמי רבי דברי על הק׳ אח״כ עליו והק׳
 חיככא גר דחי רב ̂ לפניו דרש גלילאה : אשי בשס : ע״ש

 בר הונא רב : קמיה קטינא ברב הונא רב : ע״ל רגו הוכא רב
 זוטרא מר : ע״ל חבר תלמיד המנונא רב : ע״ל' קמיה חיננא
 בש״ר : זעירי אמר : אר״ז אר״ח : אר״ה זירא א״ר : גשמו

 לרבי שאל : בשמו קזקיה רני * ר״ה בשס זעירא ור׳ י זעיריא
 קי^ ר׳ • בשמו אשי בר רבי.חייא : ע״ע ופ׳ מ״ש סוף חזקיה

 אויא גר קייא רבי : בשמו כתן בר קייא רבי : גשמו אגון בר
 ברבה קייא רבי ; ע״ל לי״ תנא מדינת״ ברב חייא רבי : בזמט

 : טריא גר תמא א״ר : וורלאן .חיננא3ר : בשמו נחמני בר
 ; דמעשרות רפ״ק הסדא גש״ר חנינא רב : הנילאי בר הנא רב
 :אושעי*. ורבי חנניה רב : בכו חנן רב : חמיו רבא בר חנן 3ר

 : וע״ל יוחנן בס״ר : יהודה א״ר : בשמו טבי רבי : חננאל רב
 יוסס רב ל יוסה רבי יוסי רבי לפני : יונתן א״ר : יונה רבי
 להיפךר״ק ר״ת רש״לוגי׳ גי׳ לפי ב׳ סע״א צ״ז הזורק פ׳ מר א״ל

 : אר״ח יעקב רבי : לקמי׳ אתא סבא ייבא רבי : לרב אמר
 רט : ״•3 מ״ד סוכה יצחק א״ר : לפניו הדייבא יעקב ר׳ מר מסף
 בר יצחק רבי : ל״ל ר״ח בקבורת וטה תלמידו אמי גר יצחק
 ירמיה א״ר 1 מרימר לרש )ירמיה (א״ר אר״ת • תלמידו שילא

 מרי רב : בכיו קשישא ומר ינוקא מר : מונא רב : אבא בר
 3בר למט אמר : קתיה איסק בר מרי : מר בר מרי בשס : בנו

 : כנו כיזחן רב ־• אר״ח מתנה רבי : אבא גר ירמיה בר׳ הונא
̂^ הגירו נחמן רב  בר כתן רב : אר״ח יצחק בר כהחן רב : ע׳

 קרא * צ״ע קחיה עוא : קמיה אביי בר נתן ר׳ : תצמידו אבין
 בר עוקגא מר גשס * עוקבא מר אמר : ע״ל רבותינו עולא את

 ת * ל׳ל חתנו החא בר עוקבא מר : עוקבא גא3ר : יןייא
 שמואל בר פפא ת ״ מ3 פנחס רבי : מיניה ובעא גשמו עמרס
 תא : ע״ל ו3ר רב • קטינא א׳״ר ‘׳ בשמו פפא 3ר : וצ״ע
 עותרי לו שיתנו והתפלל ב׳ כידהס״א סבא לר״ק וקרא ותלמידו התנו
 דרשי' רבה וא״ל )ע״ל (הגירו או תלמידו רבה : ליה י״3ויה דר״ח

 משמאי תדרשון מעלייתא מילי הני דכלכי רעוא יהא ל א' כו׳ משמך
 • ״ה33לר אמר • ליה אקשיה שמואל בר רבה : א״צכ״הסע״א פ׳
 היננא בר רדן ג בשמו שילא גר רבה : על הונא ברב ה3ר

 :מיני׳ געא • התנו המא בר רמי • שילא בר רגינא אמר : קמיה
 שבתי ר• : ברפפא פרס ר׳ • תמרי בר רמי ל א׳ : אבא בר רמי

 א״לר״שזדבר : רבישזביאר״ת : שנדרו שותפץ פ׳ ירושלמי
 הדר פ׳ ז5מר״ וכעא מיניה געא ששת רב נ שילא רב א״ל : יימר
 3ר א״ל ״ מערנא גר תהליפא רב : בנו תהליפא רב : א׳ ס״ז

 ״ (ל״מ ירמיה מר׳ געא יוסף נר הסדא רב • אבדימי גר ההליפא
 גר הסדא (רב * זעירי(ל״מ רגו הקדמון גר הסדא רב

. קסדא ת או (חסלא •־ ג״ נ̂״ ברכות דגדיס אלו ס״פ אבדימי
S3 אבדמי □ג



טית ואמוראים התנאים סדר ̂ אות ^
 f<33 ן3 ר״י (מסיד : ״ת3 שמואל :׳ ״ת3 אכין י ג״ת אנדמזי

 : צלף שעלה ל ק״נ שואל ל3ו • אלעאי ר3 יהודה י3ר ועיי׳
 ל די״ת כ״ג רכות3ו • ה•3רי פדה א׳ הסיד ׳3 תכ׳׳ז מפנין פ׳3ו

 י שיהין חופר שהיה ושקלים * מספרות רעות ושמע א״ חסיד
 הקדמה3 יוחסין 3כת : א׳ לשר שלום החזיר שלא3סע״ 3ל״ א״ע וס׳
 א33 ן3 ור״י הכ^ יוסי י3ור יועזר p יוסי חסיד שס3 הוזכרו אלו
 החסיד ושמעון הקטן 12שמו ור״ע וטי3 ן3 א33 והלל אלעאי ר3 ור״י
 היו ראשונים הסעיס ד״א ד״י כדריס3ו : על׳ל ועזרא המלך ודוד

 הסדא 3ור הונא 3ר ל33 תסידי ג כו״ חטאת קרק להניא מתאווין
/ מענית  הריפי ׳• ניו3 ורנה י משרשיא 3ר (חקלאה : ל ך

 ל י״ז דסנהדרין (ספ״ק ואנימי איפי) עיפי(עיי״ דיתא3דפומ
 אלעזר ר׳ ־ (חרסום • נרש״י רע״א י׳׳ז מנחות א׳ ל״ט וקדושין

; נו3 יונתן רני ־ (הרשא י רנימתיאנט * (הרש . ט3
: נו3 שמואל 3ר • (התאי : רניימרננו * (תשו

טית אות
 3א ית3 וי״מראש שנת) (רש״י עופות ציע ט׳ רישנא ות3טא

 מאימתי • ל ודקמ״ו • טני רע״נ י״ז שנת ־ שמואל (אמר
 רישנא ות3ט לני ציני מעיילי מכי שמואל אתר ומטר טל מזכירין
 3לול פ״ ירושלמי המנונא נש״ר עני טאגי(או : א״ י׳ מענית
 ל ע״ו נרפות יאשיה א״ר • כירה ירושלמי חסדא נש״ר ־ הגזול

 קורא היה פ' • ל ס״ה יומא • א׳ ס״ג הרואה פ׳ * דנרים ל
 דאינה ופתיחה האשה מציאת וירושלמי • א׳ צ״נ חלק • ל ט״ז
 יוחנן(נשם א״ר * פ״ג) תרומות ינאי נר״ יאשיה ורני : ל ל׳ג

 שמואל נשם • א׳ ל״ד תמורה נחמן 3לר רמי : שקלים ריש כהנא
 (ר״ ♦ ננו יהודה רני ־ טנאי : דתילה ר״א וס״פ הערל פ׳ ירו'
 מגילה דרשל׳ג טעתא אחר אלעזר י3ך פו״ דרשל׳ג טעחא אמר טני

 )א׳ ך״נ שמואל(ר״ה נזמן טני דמר נריה נר טני : 3ע״0 ו׳
 זקנו טני : שמואל אמר עיקנא מר אמר טנא דמרי ריה3 י3ט

 עוקנא מר נשם אמר ננו ן3 פי (וז״א עוקנא מר ממן י3ט של
 נדור ושמואל עוקנא מר שהרי שמואל נזמן שהיה 3פת נו3 ן3 ועל
 זוטרא מר י3ט 3ר ( : נרתיה נר אנדומו רני עני (רני : א״

 לא ש״י גס למ״ז (יוחסין פ״פ רג תלמיד טאלא רני : נריה
 השמיע פי האות וזה (ע״ש טנלא הואוצ״ל ט״ס ספק וכלי •* הניאו

 ל ומ״ט א״ מ״ד (חולין טנות 3ר : מתנו מלא והש״ס טנלא את
 הוי לא דעלמא הלילה ליה יהני דאי טניומי 3ר לה ואמרי טנית)

̂ז חלק נדנוריה משני  לה ואמרי סע״א מ״ט 3הזה פ״3(ו א״) (צ׳
 ואמרי וצ״ל דט״ס נ״ל כ׳ 3דצ״ ל׳ש פתי שמיה זוטרא נר שמואל 3ר

 מ״ שמואל נשם • 3הזה פ״ שם לרנינא אמר ( )טכיומי רנ ליה
 לרנינא שמואל פי.נין הקדמון הוא הנ״ל דרנינא ול׳ל פו״יו שמואל

 עני ( ־ יחים פ״פ טנות 3ר שהאריך או ניניהם רנ זמן האחרון
 ענד הוא וחס טני נמ״ק חס הוא ג״נ 3פת ע״ש) ־יננה0 ר״ג ענד

 ענד פטני לסמוך ראוין שהיו לחס היו עבדים הרבה ובל׳ר ננדים7
 ובנבואת (ע״ש) אשי רב בר מר הוא טניומי : ת׳ אות ע״ש ר״ג

 אחאמדפתא רב מלך ולא ראש יהיה טניומי שחותם מי שאמר שוטה
 מלך גזר בימיו רש״ג באגרת א״ דק״ז ביוחסין ופתב (די״ב דל׳ב ל׳ק
 בנית תכין ובלעו אשי רג נר מר והתפלל שמדות מרגרדמלכא פרס

 מר א׳ דל״ה ונש״ק : ׳3 דקי״ז וע״ש ־ השמד ונתנטל משפט
 לכבוד שנים חמשה ן3 בהיותו לראש הישינה נני העלוהו אשי נרב
 י ליצירה ר״ו ד״א שנה נןי״ט ומן אביו כסא על שנה י״ג ^ב אניו

 חתם הא (וק׳ עפ״ל טביומי רג הישיבה בני קראוהו שניו ולרפות
 אשי 3ר אחר ד״ע פתב דהא וע״ק • ראש שנעשה קודם כך שמו
 אלו פל ואתר אידי(ע״ש) רב ואחריו (ע״ש) מרימי ראש היה
 שנה י״ג ומלך רע״ו ד״א שנת אשי 3ר כסא על אשי רג ר5 מר 3יש

 שנת ותת יומי3ט 3ר נק׳ וע׳׳ז לישראל טוגיס יייי® ^ יץי
 שמרימר מ״ש3 בהג״ה שם 3וכת * א ס דק ן P* ש ‘
^ היה  הינא מ רגליה דתקיה ״ת1גי אמר דהא אשי רי אתי ל

איו ויהיה אשי 3ר אקר ר״י מ!ןנעשה יי ®׳י* ’י ̂ ^
מיתוש אתר לר״י שגיס ה׳ גן אשי יי יי "י ' ̂ ‘ ?

לו קתם דהא טניוחי נקרא ע״ל ®יים ״יי ^ ייי ־ א™
ותת ש״ק ומ״ש י מ"ל3"33 קתדא׳״ג וקה ר שנעשה קודם

̂ג מלך כי זה לו יצא שרם ט י ן5  היו שימיו נר״ע וראה שכיס י
̂ט  שנהכרחכעשה מזה לו יצא א״כ שטס ט י׳ היו ימיו כי הלן ־ י׳
 3ר • אמי 3י מות אחי מלך הלל לפי אבל ־ שכיס ה׳ ן3 ר״י

 : אשי 3י גי מי ואחריהס אעי ורב ומרימר • נתן בר הונא
מימין יש״״ג נ״ת כמג : טוניס ימים ר״ל י״ט היו ימיו מ״ש א״כ

א (הוא ♦  פשנ״־ו כמג וס״ל רכ׳יז) י
̂א (הוא ^ ד ר״ו ומת וח״ש ־ י׳כ נ״יצאי ) ר/ א  • p«׳ לינירה י

 בי נ״ד 3הזה פ׳ דאניי משמיה טניוהי (רב * ח רפ א ד א עח
ק דתא משמיה * ׳3 פ״קי״ד קדושין  ואיןזהמר * סע״ב מ״א ל

 ־ אשי 3ד נולד יבא שמת וניוס יבא קודס מת' דאניי אשי רב ר3
 ירושלמי תזקיה לרגי שאל טרומי (רג : אניייינא בשם ששמע או
 טרומי רג והו א"נ ארי משוס קזקיה יל׳ש נ רע׳ ל׳ דנרנות נ 5

ר : לארי משמיה שאמר רני ע״ל ( נדנורו שינה שלא טניומי 3(
רר־ עונלא עגל טנלא רני א׳ לקי״א ט״נ3 טנלא (רני ; טנות
 שלחיא נר תנינא לא״ר א״ל האי מאי נתחן רנ ל א 3הקצ ן3 זנריה

י אהלי זיל א״ל הקצל נן זכריה כר׳ הלכה לרנ משמיה ^ ו  M נ
 ד מריתנא כרשנ״ס ־ מאיני של״יא נר תננא רג לך מכיקנת

 עיר לסנהלריו כ״ק וככרש״י נ״ש רי׳ק לך יסייע ולא לר משמתינא
 הוי כהו טגלא לתי אישכזימא נ׳ לקל׳׳ג הזרוע ונכי : נא55 רג

 למגי ישראל טנתא נהלי אשתתף טנלא רני א״ל מלתא ליה ולקיק
מו חייניה בהדך משתתפי ממתנתא דמפערת ר ב'  ר-יי וד̂י י

™ ט רני לו מ־יקנא לא יאי זילשליס ק״ל כטרן טנלא  לא^א
 אתא לכי א״ל תט חר עניל מ״ט א״ג ר"כ קחיה טננא רני אזל
 ל 4 כה אמרי לריס ארינ׳ל,זקני מלרומא תניכא נר אתא רני
 ״י!-״ מר ילענל א״ל תייג יאילר תנא! ממתנות פטור שנתות וג

 4 מסתתא׳אנל קנע ללא היני ה״ת א״נ נ״ת תתא נרר
תייי תאיצו לו ״־'תצא ־יש״י ־ מסתתא ^4נליאיי ?1א, עו  ו

 יוסוששמעגא^^ א״ר רע״א לע״ה הדר ל ־ חתזנן מאונך לו
 ? משמי יס?א רנ3 נהמן רג לרש א׳ ע״ק מנתות : לחמר ^לא

רלל וה׳ מרג טנלא רני נעא ׳3 ד״ו לעירונין ק כ
״׳ א' ’י" י־״ז ג ; ת 4 ^ ’״'׳ ש״יציאי ייי י

ת הרל ני חרג וצ״ל ט״ס מרנין נעא אי א לק י • א׳ ע  יי^ו* י

ל4יינמות א׳ ח׳ אשה נמה ל רג נשס אנא נר ותנין ■ י . ׳
. טבלא אר׳ תכתים אר׳ : סע״נ לכ״א פ״ג סנהלרין רנ נשם אנינא
 : נשמו יהולה 3ר : נ׳ ל׳ח סנהלרין רנ אחר נרונא רג אחר

 if*., טנרי (בר : בנו דוסא ר״ * (טבת : בנו יצחק ר׳ (טבלא
 לוליאיי ר' ' טברי בר לוי : ג״ ע״ה מגילה ירושלמי יצחק לר
 ״״ij (קדושין לרבא (רמי) קישנא בר טובי רב : עברי בר

 * X • ׳3 ח׳ יבמות שמואל אחר ׳3 י״ע ב״ב קיסנא בר טובי רבי
 r • ’ ׳3 ק״ד תכיניו המוציא וס״פ א׳ ס״ד אעל׳י ל / ל י״ב

 ׳ 14שלןן אמר קיסנא בר טניומי רב : סע״א ח׳יא התכלת
ר נר טוני 3ר : ט״ס ע״א ע ל״ ישחעתל ר׳ פ )3/■

י ״ י' = י' י״’’ י ״י י יי‘ לקחיה־) (צ״ליז ״יי'” י’ י
4( ו נ"״ ”״יצי רצ נ׳ ו ל" נ״ק : נ' ל״ט תוגין ״3 לי  2?’י
 ” ̂ י .לרןערי* מעי כי שיכני כטיט דהוי אחגושא האי

 ״!"”א ס-ר לשכה ושנקיה שיניתנו וניקש אניי אתא נליקנא
 • ל;ימ לגרז על הניתו ילא ייצ" ייני” יניקש נליקנת ותכשיה

 ררויגיר מתנה רנ נר טוני לרג אתתיה א סע א דקר שמת חי נכ
 L JLh מתנה 3ר3 אתלנויה רג אתא לפניא נצפרא ניה לנכסיה

י כתנינהי מרננן צורנא לא ומר מרננן צותא מר יאמר אהשת לי  מ
? לו היו לא מתנה לרב כי יכראה ־ נחמןנו׳ הרג לקמ אתא  י

 י וי* הנ״ל לנ׳ אקותס כשנתנה נאו לא למה נ דאל ̂לי יי'® י
 f רי, • נ״ח הוכא רג : נ״ח אחי ר׳ : חתנה נר אלא 3ר

 אית״, טניא : חתנה רג נק׳ אתרון מתנה הה וצ״ל נ״מ
 '”?i י״״ ר4ת יאשיה אר׳ : א׳ '׳'י P״” ייצא איינא ושמתוהי

ו טוני 3ר ״ א׳ מ״ה לך לו כמ״א נ״ו יצתק נ  L א ״ ’ מ, י
חינ״ט • ׳3 ז׳ כילה קטינא 3T3 טוני אני ר׳  אמיי׳ל)? • (טוני

 .רריז^^׳די • ״ט3חלקי 3ר • טוביה בר זוערא מר • (טוביה
־ נתן ר׳ / ׳  (למ״ז1ר״ תלמיד רנטונייאכי ־ נ׳׳ט סכרא מ נ׳

ק טוטאי רב וסעיני ל ע ס ט ואולי  ■ תוטאי דקמשין(עיי״ ל
 ־ טיטס בר הייא ר׳ (טיטוס ״ יז (ל הונא לרג אמר עולי ד
 טייפי (רבי * טימי בר יהושע ר״ (טימי י טיטוס בר יהודה ר׳

 • הערל ר״פ יוסי לר״ בעי ג׳ ך״ג ל׳ג דמאי אבהו בש״ר סמוקה
 - בש׳ ההוא ענין א׳ דל״ז בב״ר אבל וך״ג א׳ י״ג חזית מ׳ טרייא (ר׳
 בקדושין כדאי׳ הכהן ערפון ר״ * ברכי׳ בש״ר א׳ ר״ב וב״ד ניבי

 שהיה (כרש״י לדוכן אמי אחי אחר עליתי א׳ כעס )א׳ (ע*א
 • ו׳ כ״ג פאה • ח' פ״ו * מ״ג פ״א נרפות (נמשכה : כהן

טנ' • ה׳ פ״ד תרומות * כלאיסכ״הח׳  חעשרותל׳גט״־ * ל׳
 פ״י׳ כסחים • ד׳ פ״ד עירנין : ב׳ פ״ג שנת • ט׳ ד׳ ל׳ינ מ״ש

/ תענית י ה׳ ל׳ג ניצה ̂ ז׳ ״י ז* ו׳ פט״ו עמית ־ ע״ ל
כתוסת



m ̂ט התנאים סדד אות דm טחת ראיים1ה ק י

̂ה מיי י ו׳ פ״ו נדריס • <"ג פ״ט ׳ * ו׳" פ׳׳ז ל ל׳ה פתונו'  • ה׳ פ׳
 פ״ד • ז׳ פ״נ ״מ3 • ר\ פ״ה ב״י, • י״ג פ״ג קדושין י ו׳ פ״ו
̂׳ פי׳ זנחיס • י״ פ״א עדיות • פ״ג אבות י' פ״א מכות • ל  ח

 * ד׳ פ׳׳ד * ט׳ ק׳ ז׳ ו׳ פ״ב כנורות • ה׳ פי״ג מכתות * ״r פי״א
 פי״ג אהלות : ז״ פנ״ה * ז׳ ד׳ פי״א כלים ' ל ל פ״ה כריתות

 מכשיריןפ״ה • ג' פ״ד ידים • ה״ פי׳ מקוואות * א׳• פט״ז • ל
(  שכת3מעשה • הקפר אר׳אלעזר פ״ח ונתוקפתאדכתונות ־ ל

 רע״א דכ״ה יוחסין וכתב חרומה להאכילן נשים ש׳ קידש בצורת
 אחי אחר שעלה מרש״י וכ״כ ( כהנת היתה אמו שנס בחדות אי׳

 ור״ט • לוי שהי׳ אמו אחי אחר ברש״י בע״י אבל כהן שהיה אמו
 שהכל שיר כלי ושאר בחליל להכות לוי אחר הלך ור״ט • כהן היה

 י על^ הלויס צעירי עס קול3 ומריעין קטן שהי׳ או בהס כשרים
 ופ״א ד׳ דמ״ז דהוריות פ״ג וירושלמי ע״ד ד״י בהעלותך פ׳ בטפרי
 • יתקעו הכהניס אהרן ובני ל-! דע״ב דמנילה ולא • לחד׳ דיומא
 שמעון’ראיתי לא אס בני את אקפח אר״ט ב״מ ולא תמימיס רע״א

 י״כ בהקהל שמא הן א״ל בחצוצרוח מזריע ל ברנלו חנר אמי אתי
 עקיבא שיצא אבינו אברהס אשריך בדות שלא העבודה א״ל וביובל

 הא להלכה ומסניס מעצמו דורש עקיבא ושכח ראה טרפון מחלציך
 שס ואמר ב׳ דס״ו האומר ובל עכ״ל מחייו כפורש ממך הפורש כל

 ד״מ הממוכא פ׳ (ובירושלמי • ישראל כל של אביהם ר׳׳ט ,במגילה
 קהלת (וברבה בשורה‘הכהניס אחי בין הייתי עומד אלט סע״ד’

 כלט אזני והטייתי )לדוכן אמי אחי שמעון עס עליתי רע״ג צ״ב
ג  (מוכת • עכ״ל השס את הנהניס בנעימות מבליע ושמעתי ל

 ר״ט רע״ב לו פסחיס ובבבלי * ע״י כגי׳ דלא כהן היה אמן שאחי
 א״ל המדרש לבית באת לא מ״מ וא״ל ר״ג מצאו המדרש לבית גא לא

 א* זקן מצאו )עלל עבודה דנקרא תרומה שאכל עבדתי עבודה
 השנה ןמות בשאר תרומה מהבל שאשה אחריך מרננות הבריות א״ל
 לי שאמר ילז מ״ר בידי שהלכה בני את אקפח אלט אדס מכל

̂לו אא״כ • לקבל שלא עלי מקבל עכשיו * לקבל אתה מותר  יש
 לכ״א ובבכורות ( : הגיגה סוך תוספתא : קודש רביעית בתוכו

 ג׳) דל״ד מצורע (פ׳ ובספרי לבעליו בכור פדיון שהחדר ג״)
 לי תן בני יהודה א״ל לביתו ר״ט אתר והלכתי היה שבת יהודה אר״

 בכי יהודה א״ל מקל מחנה לי ונתן ידוילהלוז ופשט לו ונתתי סנדלי
 ארז של שהוא הלכות ז' ממנו ולמדתי מצורעים ג׳ טהרתי בזת

 לכ נראה מכאן כו׳ ובגבוליס הבית בפני ושלא הבית בפני ומטהרים
 בפ״ד כ״א שס אינו ( דשמחות בפ״ו שם יוחסין כתב : כהן שהיה

 וזהתימא : ר״ט את שאלו בןיהוצדק שמעון ר׳ כשמת הלכהי״א)
 יותר ר״ט יחיה איך יוחנן ר׳ של רבו היה יהוצדק בן ר״ש שהרי

 ובא בלוד יהוצדק בן שמעון שמת שלפנינו והגי' ( שכיס ר' מן
 לחכמים ושאלו כו' לטמא הגולל שנסתם מאחר הגליל חן אחיו יוחנן

 נשאל לא א׳'כ : עכ״ל ויראה הקבר לו פתחו יטמא אל ואיורו
 באבל אי' מגלחון אלו פ׳ באשר״י ראיתי ■ לחכמים כא' לר״ט
 שנסתם אחר מגליל אחיו יוחנן ובא בלוד יהוצדק שחת מעשה רבתי
 שמעון ר׳ נזכר לא אבל לר״ט ששאלו זו לגי׳ אף לר״ט ושאלו הקבר

 ועוד • לתמיהתו מקום אין וא״כ יתוצדק שחת רק יהוצדק בן
 נקרא יוחנן ר׳ של ורבו : יתוצדק ק שמעון שמת שמהות לגי' אף
 שהביא דבכורות בפ״ק וכן שם היוחסין עוד וכתב : ב״י שמעון רבי
 היוחסין וכתב רבי ר״טעדימי ימיס האריך ואיך חתור פטר רבי לו

 לר״ע קדמון ור״ט רבי נולד ר״ע שמת יוס כי א' דנ״ט ט׳ באות
 (דיבנה) 12גמלי רבן הןא ואולי • רבות שנים רבגשיחיה כמו שהיה

 כיצד בפ׳ ועיי׳ :י3ר לא ברבי דנקרא (ע״ש) רבי ג״כ שנקרא
 דחה ליישב מ״ש והנה : רבינו למדתכו לר״ג ר״ט שאמר מברדן
:ר״ג אלא הנשיא יהודה ר׳ היינו לאו לר״ט חמור פטר רבי שהביא

 יהודה רבי רע״א די״א פ״ק בבכורות שלפנינו דהנוסח אינו זה
 פ״ ובמ״י : באשר״י וכ׳״ה לר״ט והגיאו חמור פטר ה״ל נשיאה

 פטר ה״ל רבי בגמרא לפניו הי' שהגי' וא׳׳ל : ה״ב סי׳ תשא
 נשיאה יהודה ר״ הגי* בעצמו הוא הביא הנ״ל ט׳ גאות דתא חמור
 איך התמיה גדלה יותר ובאמת : לר״ט והגיא המור פטר ה״ל■

 רגינר של בנו בן שהי׳ נשיאה יהודה ר' על יחיס ר״׳ט האריך
 :אגוזי׳ גל שנקרא דר׳״ן ובאבות דס״ז התקגל פ* בגיטין ; הקדוש

 אמר וא״ל ופרח כפתור אמר מתוקן דגר אדם כשאמר דצ״ב ג״ר
 שהאכיל׳ במשפה סע״ב דכ״ח ( כמה עד בפ׳ : עמכם בני ירד אל

 הלכה׳ ר״ט) אמר התירו גיגנה וחכמים לכלבים אחת פרה ר״ט
 סנהדרין מלשלם ופעור את לג׳׳ד מומהא ר׳׳ע (א״ל ערהון חמורך

 גדול עשיר שהי׳ ר״ע על אמרו ג׳ די״ק כלה במשכתת ( : ל״ג
או א׳ עיר לך א״ל,ר^ונךשאקח ר״ע מצאו צדקה נומן היה זלא

 י לערים וחלקן׳ ל׳ע <טלך זהב דונרי' אלטם ל 1ל כתן מיד ג׳
 בילו תפסו העיירו<שלקחת' הם היכיך וא״ל ר״ט מצאו לימים

 הולפץ והח לפניו! והניח תיליס־ ספר והביא המדרש לבית והוליכו
 הע^ זה 5א״ כו׳ לאביורס נתן פזר לפסוק שהגיע עד וקוראים
 רבי : רבי.ואלוצי• א״ל ראשו על ונשקה ר״ע עמד לך שקניתי
 ■ קונם פ׳ ןבכדרים : בהר ת״פ רבה ועיי׳ ארך בדרך ואלופי בהכחס

 ג־ברא האי תארם־אשכהו אכל ר״ע דשביעית פ׳׳ד ויחשלמי א' דס״ב
 שזה לסיפוו איי אמי בנהר להשליכו ורצה בשקא ואתתיה שקליה
 :תורה בכתר שהשתמש ימיו כל ר״ע מצטער והיה ושבקי : הרגו
 ידחים רמז ליאור להשליכו בשק והושם ירמיה הוא ר״ט ג״כ כתב

 והיה וניצול לבור הפילו ירמיה וגס תארס לודאי שני על התנבא כי
 ששאל לכי מפיו כת■ ונפל לאכול ישב דדמאי ל׳א ירושלמי : כהן

 דס״א פ״א ובירושלמי ב׳ דל״א בקדושץ : טהרות ע״ג ועשה קרדום
 עם נתייחד שלא ב') דפ״א יוחסץ י׳ (בפ׳ : לאמו כבד איך ל

 דברי שכל חמותו עס תלמיד אותו ונכשל א' תלמיד עליו ולגלג כלתו
 תלמידיו עס שלמד בר׳״ט מעשה אדר״ן בסוף : אחת חכמים
 רחצוה ואשתו לאמו ואמר לביתו להכניסה צוה : כלה ועברה
 במנחות : בעלה לבית שתלך עד לפניה ורקדה וקשטוה וסיכוה

 לשק׳ שינוי בקצת ג׳ ך״ה פנחס פ׳ ובספרי ב׳ דס״ח ישמעאל ר׳ פ׳
 קודם שבאות מנחות ר״ט אתר ספרי ז״ל א' דל״ה ביוחסין (גס

 בד וביזגהות ( נת̂ת בר יהודה ר׳ א״ל פסולות יהח הלחם לב׳
 1צהב א״ל מיו וצהבו ר״׳ע בו נסתכל כר אמרת אס לא נחמיה)

 גיעזד אר׳ יחים תאריך אס עליך אני תחיה הזקן את שהשגת פניך
 (וגגחרא בכתיז אלעי׳) בד׳ יהודה אר׳ (ובגמרא : יהודה בר׳

 נחמן גר יהודה ר* היכץ אמרתי ובעצרת המר היה הפסח) בפרס
 שהיה פרש״י דיבמות בפ״ק י: עכ״ל לו הלך לז אחרו (נתחיה)

 לקרות הטיתי ר״ט אמר מרכות כיבפ״ק לפרש׳׳י וראיה שמאי מבית
 : י*'ג זבחים בני את אקפח לישבע רגיל והיה : ל׳ש כדברי

 :א׳ דקי״׳ו כ״כ כ׳3ו רע׳׳א די״ז דשגת ופ״ק דאהלות פי׳״ו ובמשנה
 מקפא ר״טשהיה על (שאלרגי ובב״״ידפ״ה : לעיל גס ונזכר

 ן3ו בת כ״א לו נשאר לא ואמרו) בך לד נשאר לא אס בכיו את
 בל אבל : אותה נשיך לא א״ד בתו לו ונתן תורה למדו ורבי בתו

 אזמזי טרפון גר׳ שמעון ר׳ תניא ב*) (ל׳*ט • הדינים שבועות
 י אביו בתיי זה ואולי הללות ד' אמר השבעים כל בה׳ (ובדמ׳׳ז

 בירושלמי ״ טרפון רבי ולא טרפוך p סתם רק שמו מזכיר ואין
 לאחותה ואמר ר״ט של אשתו שמתה פ״ז ושמחות ב׳ ד״ו דבמדת פ״ד
 של רבו וחיה * הכהן־ יוסי ר' ע״ל (וכזה אחותך בני ופרנס צא
 בהגדת שמזכירו אעפ״י א' מ״ה (תו׳ע״ז ר״ע ושל הגלילי יוסי ר'

 ל׳ל בכתובות הכותב פ׳3ו ביבמות האשה פ'3 אגל ר״ע) קודם פסח
 ' bv ופסק ר״ע של הגירו או רבו הוא אס )(בגמרא מסתפק ב׳

 ע״ה מחביריו כר״ע (והלכה ר״ע של חבירו הוא כי הרא״שכר״ע
 לומו* הרשני' רבי ר״ע אמר שבספרי אעל׳י )הלכה בפסק ר״ע
 בס׳ 9כת רע״ג דרי״ט הברכה זאת פ׳ שלח וגס' ( )א׳ דבד

 ת"פ3 מפורש מצאתי חבירו או ר״ע של רבו ר״ע אי בדבר מגמגם
 הר* שלמדתני מה לומר הרשני־ א״ל כו׳ עקיבא ר״ט א״ל ויקרא פ'

 • תרשם ממ״ש ועוד עקיבא שקרא ממה קדא לר״ט תלמיד שהיה
 • אחי ̂־״ט ראב״ע) צ״ל (כמדומה ראלי קרא דידיס בפ״ד
 יבמות א׳ י״ד קדושין ר״ט לסם יושביס■ היינו א* פעם יהודה אר׳
ל״ן♦ וסוכה ׳ א׳ דפ״נ חלון ס״פ טרפון גש״ר ואמר • א׳ ק״א

 רןץ * קען כשהיה׳ ללניו המגילה וקרא * וע״ל • ל״ת כידה א*
 •י מרחשא׳רפו שאול אבא • בשמו העיד הבוסם יהודה בר׳ אושעיא

̂י שמעת ל : ע״ש• ישכו ישמעאל ור' המודעאי אלטזר ור׳  שזו
 מגיעי שהיה תלמיד י\' דר״מ נראה ד״מב׳ יוחסין כתב • שאלו

 רגיי פולס׳היו שס המוזכרים כל כי דך״ד החפלת פ׳3 כדאי׳ לכתפו
 ״ טובאלר״צז קדס א׳דראב״ע פ״ו יפחות בתו׳ ראיתי (אך ותלמידו

 ■י אבאשאול■ עיי' תלמידו ר״מ׳ יהיה ואיך לר״מ טובא שר״טקדס נ״ש
מכי^ היוחסין׳ (טרפון ־ '3 ל״ב סוגה מר ליה שרי רבא עליו אמר

: ול״ח טרפון גן יו־ת ר׳

'1:

עד אות
 ך5 מתס רבי • יאיר p ״הושע ל * יאיר ן3יהוד^ ל (יאיר

 יוכתך ר׳־יאשיהוד' • יאסין בן יוסי ל : ע״ע ייאסיו P( יאיר
ל יאשיה ר׳ דאתמר  בלשון קאמר הס שתנאים. אעפ״י ס' יונתן ו
 שמעון ור' * אחרוניס-כמול תנאיס שהיו (ונראה מימרא

 15״3רי שהיה־בזמן נראה כי וצ״ע ׳3 דנ״ז יומא ישנים תוספו' ברבי
ישמעאל. ל תלמיד יאשיה■ סריי יזגפן «ר : ל לז פ״ם ובמנחות

ניומא



יוד ואמוראים התנאים סדר אות «י
א׳ דק׳׳ח שרצים ל פ׳3ו : יונתן ר' עם נ״ז׳סע״ג״הליג ביומא
 ה״ד נקוטה : יונתן ל שצ״ל נראה אומר נתן ר׳ יאשיה ר׳ דגרי

 אומר יונתן ר׳ יאשיה ר׳ לנרי כו' דתניא סע״א דך״ד ארוסה ל
 ורבי ריב״ב עיי' בכלאים יאשיה כר׳ סבי כ״ג עלמא נהוג : כו'

̂וס ובה' : אילעאי  נקמיה ר׳ עם כליג אביו בשם א' נ״ד שנהגו מר
 ר״פ ספרי בתירא בן יהודה ר׳ לפני נמתי יאשיה אל • יהודה ור'

 זעירא לי סק דברים ג׳ יאשיה אר׳ ג׳ מ״ת תצא ל ספרי3ו קקת
 בתירא ק יהודה ל לפני הדברים והרציתי כו׳ ירושלים אנשי משוס
: תנא שהיה הנ״ל הוא אולי הגדול יאשיה ל סל״ה וגשה״ט : ע״ש

 יוחנן רבי בזמן דנ״א) ישמעאל ל פ׳ (בע״ז דדריה יאשיה ל
האחרון) דר (ע׳ והערוך קשישא יאשיה ל לאפוקי אלעזר ור׳
 דע״א ובמנחות : עכ״ל זקן שס שהיה (מכלל גילו בן דדריה פי'
 בדורו שהיה פרש״י לי דמפרשת עד אכרעך תיתב לא אלעזר אל א׳
'3 ל״ו ובקדזשין : תנא שהיה הגדול שיה יא ל לאפוקי גילו זבן

 כמותו אמורא בחרו שהיה רש״י כתב דדריה יאשיה לל ל׳א אמר
 יונתן דר׳ פלוגתיה בר יאשיה ל בימיו היה שעדיין מכאן להבין ויש

 אמורא א׳ י״ט רל׳ג ובסוטה : קשישא ר׳יאשיה וזהלאבוקי קייס
 פלוגהא בר תנא שהיה לאפוקיליאשיה פדת ל׳אבן של ובחרו הוא
 אכרעך תיתב לא לו לומר חרעא אורח דלאו זקן שהיה יונתן זר׳
 ללא ופירש חרש בן מתיא ר׳ עס לומד היה : לי דמפרשית עד

 ירושנמי : לתענית נפקי זגדא בר אבא ור׳ יאשיה (ר׳ : בשת״ט ע״ש
 איבו ד : שמו עבי דר ברתיה בר אבדומי ר׳ : דתענית רפ״ב
 שחלו חגי רבי : בשמו חגא ר׳’ : יאשיה בר׳ אחא ר׳ : שמו

 אר׳ מתנה בר טוביה ל : בשמו טבי ר׳ : סורה בן פ׳ ירושלמי
 ר׳ : נשמו אחא בר יעקב ר׳ : בשמו הלי בן יונתן ר׳ : יאשיה
: שאלו עזת בר מנשיא רב : כהנא רב : שאלו רדיפא בר יצחק
 בר תנחוס ר׳ : חייא נר שמעון לר׳ אמר : ב׳ ׳3 סוכה רב אמר

: יאשיה בר מתנן ל : יאשיה בר אחאי ל (יאשיה : אלעאי
 א׳ ל״ט (מנחות קחי הוינן סבי ה׳ לרבב״ח סח דאושא יאשיס ר׳

)3 ל״ג גע השולה ופ׳ : בשס״ה שס דשתואל משמיה  ארבב״ת ׳
 אלו והר׳ ב׳ כ״ח כחס עד ה׳ בכורות אושא דמן יאשיה ל לי שח

 תזיא להוצל אזל כהנא רב ( חהוצל יאשיה ר׳ : רע״ב ל״ח מוחין
 יאשיה דר׳ מאתריה ל׳כ) א״ל כו׳ גברא האי א״ל כו׳ גברא להאי

 ודורש הוי מהוצל יאשיה שר׳ לפי בדינים אתה בקי (לפיכך את
 הנזקין פ׳ (גיטין עולם יסוד וצדיק עליה קרי ומודיען) לרניס
 קרוב והבה״כ לנהרדעא קרוכ בבבל הוצל יוחסין כתב רע״א דס״א

 הקברות מת וי״ח מקום שם י״ח דהוצל עלמין ובית עזרא למדרש
 דב״ג פ״ק ורדעובדיה יאשיה ר׳ : עונמו בית אל אדם הולך כי

 ולרב יאשיה לרב שרא רבא א׳ 3ך״ יתפור לא (פ׳ רבא ביה הנו
 רבי : (ע״ש טבי ול ינאי בל יאשיה (ר׳ : (ע״ש) עובדיה

 יתביה תננאל ורב ברונא (רב רב תלמיד יורין בב׳ ולהלן סבא יבא
 ק״ג ע״פ רב אמר הכי ח״ל סבא יבא רבי עלייהו וקאי בסעודה ^

 (ענני מרי עני א״ל נחמן מרב בעא : בי ס״ו דס כסוי רע״ב
 סבא ייבא ר׳ פעמים הרבה מביא ק(ובזוהר ׳3 ח״ע ב״ק אדוני)

תמוה (ייבא * סבא ייבא דרב באגדתא האזינו פ׳ אידרא עיי׳ והל
ל • ב׳ ך״ב ב״ב דרב משמיה נדבך בר דאשיין  יוסי בר ייבא (

 תייא ■ר׳ * ייבא בר אהא ל (ייבא * ב׳ ה׳ ה״ק עירכין רב אמר
רמ;ב״י• • מספראב״י • מסתאב״י • ב״י רבחנין • נ״י
 ל) סיין־ הפועלים פ׳ (במשנה) הבבלי ידוע ר׳ ♦ ב״י שמואל ר׳

 פ׳א״ד הגיגה (במשנה טבאי בן יהודה י ר״מ משוס ר״מ תלמיד
 שטח בן ושמעון נשיא) שהיה (רמ״א גדול חסיד היה א׳) די׳׳ו

 קבלו דאבות) פ״א ונתאיהארבלי פרחיה בן מיהושע (קבלו וT3ה
 Yאב׳ • לבית רי״ג תרכ״א שנת חשמונאים מלכות במחלת מהם

 נגמר ול ד׳ דע״ז פ״ב שם ובירושלמי • ג׳ י״ו שם pלהי ותכ״א
 המעגל להוני ששלח נשיא היה שמעוןב״ש ונראהכי ג׳) ך״ג הדין

 ובאבות שם שבקגיגה אעל׳י נטיא כמו ^(ע״ט) את הוני אלמלא
 בין והחילוק משנה סתם שהוא דעתו לפי -זהו כר״ח נראה במשנה

 בכללים ועיי׳ • א׳ די״ו וביוהסין מ״ק qp y י 3לא נשיא
 וקיבל וטעה צדוקים של מלבן להוציא זומם עד והרג * כהקדמה

 לבכות יום בכל והלך ב״ש שמעון בפני כ׳׳א יחיו כל יורה שלא יו ע
 יוחסין כתב ב׳) ה׳ מכות נ׳ י׳׳ז (פא׳^ שחת עד הרוג אותו על

 בני הנ״ל דף בחגיגה לא שם (אינה סנהדרין ובירושלמי ב׳ די״י
 ירושלים בני והיו לאלכסנדרי ערק נשיא יתיה ממני בעון ירושלים
 ארוסי מתי עד הקטנה לאלכסנדריאה ■הגדולה מירושלים פותבין

 לתלמידיו ואמר אילפא ט פירש עליו עגומה יושב ואני אצליכס יושב•
מתלמידיו א׳ א״ל הטירה חההיתה שקבלתנו הבית בעלת אתם זכורים

 שנסתכלס וא׳ שחשדתני א׳ אצלך רעות ׳3 א״ל שבור היו עיניה ר
 נא̂י אס אלא לא או יפ״ה היא אס שואל שאני סבור היית מה בה

 לגדולה שנכנסתי קודם בתחלה אומר ספ״י באדרן • היא במעשיה
 לירד האומד בה וכשנכנסתי : לחייו עד עמו ארד עלה האומר
 פרחיה בן יהושע ר׳ ועיי׳ * חמיו של עליוקומקוחוס אפיל מחנה

 ואליועני המצרי חכחאל * ן5 אחרו הס שגס קפוסאי בן יהושע ור
̂קף בן  ע״ש) בתירא בן סתם (והוא בתדא בן יהודה ר׳ : בזמנו י

 פ״ו .פסחים * *שבתפ״טז׳ ט״ו פ״א בכורים (במשנה כתב
 שבועות : ד׳ גיטיןפ״ב : א׳ פ״ו נדרים ; ׳M פ כתובות * ג
ל ̂ גו פ ת ו י ד  אהלות * כליסכ״בד׳ * עירטןפ״חן׳ * ע

 יוחסין * ה׳) פ״ד מקוואות • פי״אז׳ : ג׳ ט פ נגעים ז פא
 בר יהודה ר׳ ע״ל ריב״ב הוא יהודה ר׳ סתם לכעחים 3 רע ו דת

 ואמרלריב״ב ר״א לפני ודן דברים הרצה טדנגעיס ספ3ו אילעאי)
 סע״ב דיייא יוחהין כתב ‘ ז") (משנה א בפי וכן אתה גדול חכם

 ריב״ב הס הלל בזמן שהיו בתירא בני כתב לתענית ק פ3 י ^רש
 ש״תדר״ז בירושלים ור״י ישי מזרע והיו (ושמעון אחיו יהושע ור
 דע״י ד׳א דכ״ה (יסיפו מיתות ׳7 פ׳ בירושלמי כי נהירא ולא ) א

• הלל rMr היה הושע’ ויי רינ״נ נולי יהושע וו׳ י״א מ ״ט
 ̂אצל א׳ למקום נאו לרומי יי״י• יהושע ור' ד״א הלכו א' העם ל ז (

 הגיא ואק׳־נ א׳ ליזיי הלך להגיהם שהניא מאכל ומכל הודי
 TO ,pt שאניו להס והשיג י נן עושה למה אותו ״אלו ל־י״ס

שינא לאניו שיאחר וא״ל ישיאל הנחי שיראה ע־ ההדר חן יצא שלא
אר ”י איי־י ט צליו א״ל ע ור״י מכומס הוא שמא תשש ני שתעשה מה ראה יהושע לרני א אר

̂א י'יע ״״י 'יע ל' ״״ ט שערה״א״? א׳ אשה הוציא לתלוש ונשהתתיל לגדל והתתיל  ג
 ” U ואמ^י■*״ תתיר שלא ואמרה שעשתה הנישוו שהתיר

0 כי יכולה שאינה ואמרה עליה יגלה T 0 X ר  U ר״ ״
 6בתיר בן יהודה לר׳ למוקחי וזכה עליו והתפלל ופלטו ים של שר

 דיינו/ הזה הצדיק להעמיד אלא עלינו!!כאן לא אלו אחרו
 ונתמנד א׳ הלכה ידעו שלא הנשיאות חן ^דחו בהירא בני איך
) הלל עש  1ך ע״י ריב״ב ריב״בדהאנולד יהי׳ בייקומס (

 • צ״ע יהושע ר׳ עם העיד די״ד ובכתובות : הלל תלמיד יהושע
 להו!,ז הנשיאות שמחלו בתירא בני כי פ״ג פאה שמיס להם וכתב

בניהם מבכי או מבניהם היה וריב״ב במשניות הנזכרים אותן אינם

 נ^איס היו דהא נתירא גני להו קרי שנשמכו קודם ^•תעדת
־ זה מכן ש כדאי׳ הנית נוח! מגל ננצינין היה נ טג׳ אנל ע

) נלשהס ג ג ורי רינ״ג ל“וא השהיס שאכל דא״ל גוי נהאי ( (
 נירושלים/ פרוסה ומצודתו ננצינין את וא״ל נו' מאליה ך סנו

 Ac או ( מראיה ועטור זקן שהיה לרגל הלך שלא מה ם הרשג
 ל נסערי מוכה נסמוך ע״ל מיא) ה״ל נציני! א״כ קרקע לו היה
( דהוא ראה ל  יחים והאריך ) שס שחים להס אשור נחדינת ה

לאנא ריג׳־נ גרכת ע״י נולד שמואל כי ; ,3ור ש״אל

״י יל  גזמולוישאמד גס שהיה נראה (וקי״ו ג 'P ״
 דכ״ד ובתולין : ה^ילי יוסי כר׳ להו ודרש הוי נ דריג אתרא לרב

 אצ(!ו היה רישבא יוסף כי ומציכו • ריב״ב את שאל רישבא יוסף א
 שירי ריב׳׳ז התקין ה״מ3 משחרב דכ״ט דר״ה ד פ ט י כ ובר • לוי

 לברי אריב״ז בשבת ר״ה חל א׳ ופעם ב״ד שיש בכ״ח בשבת תוקעין
 כתב ע״א ד״ל היוילסי! כתב : כו׳ נמן לו אחרו נתקע בתירא
 הרוגי י׳ בזמן החורבן ראה ולא ושמאי הלל מחבורת ריב״ב למב״ס
 • מציבין והיה ור״ע חוצפית ור׳ זותת ובן עזאי בן ובזמן מלכות
 ראה פ׳ בספרי כי החורבן אחר הרבה ימים והאריך ריב״ז ותבירו

 ללמוד ריב״ב אצל לגציבין הלכו הסנדלר יוחנן ור׳ שחוע בן אלעזר ר׳
 : כתובות בסוף וכן • וחזרו ובכו א״י וזכרו לצידון והגיעו ממנו
 ר״ע) תצמידי (שהיו שמוע בן אלעזר ור' הסנדלר יוחנן ר׳ והרי
 חר׳ן גן חתיא ור׳ ריב״ב בספרי ושם * החירבן אחר ג׳ דור היו
 בגדיהס קרעו (ע׳׳ש) לל׳ל כשיצאן יהושע ר׳ אחי בן חנניה ור׳

 3ובפ'לי״ * שם דר והיה היא ח״ל נציבין שהרי ריב״ב על וצ״ע
 מצאתי לנציבין כשהלכתי יוסי אל א׳ דק״ג חליצה מצות פ׳ דיבחות

 הוא שלחני ועל הן אחר בריב״ב בקי אתה כלום לו אמרתי א׳ זקן
 בעירי הייתי שלחני גרס שם) באשר״י (מובא ירושלמי ובתו' תדיר

 (תלמיד הנ״ל ג׳ מחבורה ג״כ היה יוסי ור׳ תמיד היה שלחני וכל
 האסורים בבית ר״ע את שאלו נ') (דק״ה ג״ש פ׳ וביבמות ר״ע)
׳■5 דצ״ו הזורק פ׳ ובשבת ( ואסר גנציבין ריב״ג את ושאלו ואטר

וצ״ז



ת » ר או ד ם ס אי תנ ם ה אי ר מו א ד ו ה « יו ה

 נז'ר3ו הדן) לימן עמיד אמה וכך כך לן א3עקי ״נ3ארי א׳ %)
3״3ורי ד׳מ את מצאתי (ע״פ) אלעזר אר׳ פ״הדסיר ונמוסלתא

 א״ל עליו מגלת נזיר אין דם רניעית אומר יהודה ר' כהלכה ודנו
 ממל ן3 יהופע3 אתה קי3 לר״מ לו כמתי תירא3 גן שתק כו* ר״מ
 דור ר״מ כי התורכן אקר גדול זמן וזה • הוא הלכות וכעל הן א״ל

x' (ותנה • אשתו כשמתה סוף3 כל3ל וירד ר״ע) (תלמיד P3״ 
 ין3מנצי3רינ״ דשלה אע״ג זירא אר״ א׳) (דצ׳׳׳ו חלק כל״ שכע באר

 יהודה כר׳ וורידין3 והזהרו אונסו מתחת תלמודו ששכח כזקן הזהה
 נכרא ולא היה לא זה כתג כז׳ תורה תצא שמהן ע״ה ככני והזהרו

 ר״ל כמשנה שאמר סתם יהודה ר׳ קודם רג זמן היה ריב״ג שהרי
 כר יהודה רכי שהוא הוורידין את שישקע עד יהודה אר׳ השוקט

 • ל הכית תורכן קודם והלל שמאי כקכורת היה 3ריכ״ אלעאישהרי
 אקר ג׳ קכורה שהוא יוסי ור׳ ר״מ כקכורת היה יהודה רני וקלו

 נכרכות וכ״ה יסודה כר׳ כוורידין הזהרו ארינ״ל וצ״ל כו׳ הקורכן
 ל הציור עס פרשיותייכי (אשלימו לכניו אריל׳ל • ל ד״ה פ״ק

 כזקןשקכק והזהדו יהודה) כר׳ נוורידין והזהרו וא׳תרגום) מקרא
̂אה אגכ (וכתורת • עכ״ל )אנסו מחמת תלמודו  ע״ כערוך תי
 הוורידיןוככרכות שישקע עד אומר יהודה ר׳ דך״ו דקולין כפ״כ ורידין

 הכ״ל וכחלק דל׳ק הקנה כן נקוניא רני כגמרא השקר תכלת פ׳3
כתכלת נמצא לא כי הוא טעות עכ״ל יהודה כר׳ כוורידין הזהרו
 ריל׳נ מחק הדג והנה * ל־הנ״ל ל״ת ס״א3 רק כלום השחר

■ כ תמיהתו מכת רינ״ל שצ״ל ומגיהה הנ״ל חלק3 הלל כזמן כ 3רי כי י•- .■.־׳ ״ ׳ ^
 מנחות התי׳ מ״ש שכח איך ־ ג׳ דור ר״מ חכורת כזמן ור״,יהודה

 כענין ״כ3רי דורש ולעיל כו׳ אומר ריל׳ג ל ס״ה ישמעאל ר׳ ה׳
 * סתם יהודא רני וגרס כתירא כן מקק גרשון רנינו ונס׳ אקר

 הנ״ל) ג׳ נכסקיס כדמוכח הכית נזמן הי׳ ר׳׳א היו שנים ושמא
 מכשפות נעלו יהושע ורני דר״א כירושלמי דאמרינן א׳ היה ועוד

 ר״י זה כי ריכ״נ למחוק א״צ התן׳ לדעת א״כ • 3רינ״ של מאכיו
 יותר נראה אכל * השני היה כוורידן יהודה כר׳ הלכה שאמר <׳*כ

 ונשיאת הלל לפני נשיאות נהגו נתירא נני שהרי היו ׳3 כי מוכרח
 כשנעשו נתירה כני ומסתמא הקורנן קודם שנה ה׳ התחיל הלל

 שנים כמת ג״כ נשיאים והיו שנה מ׳ או ל׳ חנן פחות היו לא נשיאים
 לק״נשניס ק-לס החורכן כזמן היו א״כ להלל הנשיאות שנתנו קודם

 ק׳ עכ״פ שהיה רני תלמידי שהיו ושמואל לוי נזמן ריל׳ג ונמצא
ל׳ יהיה א״כ • הקורכן אחר שנה  כי ההכרח א״כ שנ•: ר״ן כן 3ד

 סוף סוף מאד ימים והאריך היה א׳ כי מההכרח או • היו שנים
עאי נר שהוא יהודא ר׳ יוסי ר׳ ותלמידיו ר״מ נזמן רינ״ג שהיה  • ̂ג
 מהילות ואלף • הלל ריכ״כנחלח את מחק ונקנס נ״ש תמיהת זאזלא

 תמנו נעלם איך מספריו כנודע נקיאותו לגודל הקדושי׳ מעצמותו
 כה״כשל 3כצי וכעיר אשור למדינת כציניןסמוך (מדינת הכ״ל כל

 עיי׳ כמידון קכור מ׳'כ 3כת • הסופר עזרא ועיי׳ גא״י ריכ״ג
 כירושלים שהיו הנשיאוס מזרע והס א׳ דנ״ג יוחסין כתג * רשכ״י
 אלו ואמר יחזקאל שהחיה ממתים כניהס) (מכני והס הלל קודם

 אס מסתפק האדס כתורת רמנ״ן • ׳3 (צ״כ חלק מהם התפילין
יוחסין • ■ א׳ דכר שאמרו כעמר תימא כן יהודה ר׳ הוא ״נ3רי

אלו ומשענת משען )א׳ (די״ד דתגיגה 3נפ״ עליו אמרו * ל״נ
1 I I  i  n  \  n / I י t ' ^

 משענה נ״ד) (והוא נ״ח ע״י) גי' (כ״ה רינ׳׳נ כגון משנה ^עלי
 ממשה שהיו משנה סדרי ת״ר שיודעין וחניריו תימא כן יהודה ר

 ראיה זה ואין : הנ״ל רמכ״ן נסתפק זה נעכור ואולי ־ הלל על
 נכללים (עיי׳ הננלי לקה שלא א' תנא לוקח לפעמים היחשלמי ץ
 שמעיה נחנורת היו כתירא כני כ׳ די״ח יוחסין וכתב * נז מ

 אלעזר ר׳ כשם ־ אתריו נשיא הי׳ שהלל כיון עקכיה כמו ואכע-יון
 פנחס כן אלעזר • פי״נ אהלות תוספתא כשמו א ר ־ מתיא ן3
 אר׳ • אליו שלח נג כג כן • דפ״כ נגעים לר׳׳א אמר ♦ שמו3

ומנחות י״ד נתונות יהושע ר׳ עם העיד ׳ לריכ״כע״ש נמתי יאשיה
.  / /  . II

ר׳ • 3סע״ ד״ל 3פ״ ע״ז נשמו יוחנן ר׳ • ק״ג  של כנו יהודה (
 יהודה ר׳ של תכירו הכהן יהודה ר׳ * (ע״ש א׳ ע״ו כידה ריל׳ז

א) גן כ  ויש • קורכן אחר ראשון מכת והוא דעדיות מ״נ פ״ח (נ
) ן3 גהעתעקאסהוא ל שריל? כיון נראה ואינו ך״כ יוחסין וכתג ד

 לדעת כ׳׳ז יוחנן וע״ל<׳ ׳ אכיו נשם להזכירו לו היה גשיא היה
 כן יהודה ר׳ : היד כל כפ' ר״ע עם וחולק : כהן הי׳ לא

 דעדיות ונפ״ו )א׳ עוד (ע״ל הנ״ל הכהן יהודה שלר׳ חכירו אנא
מ״ד הלכות ה״ העיד א) כן ר״י (ו  וכפ״ א׳ דל״ה יוחסין 3וכת ננ

) השחר תפילת ל ד ) (  ה״ העיד נכא כן יהודה ר׳ שם אמר א׳
הו שזהו אומר והייתי * תהס דכריס  ואנא נכא כי גנא גן ה7ר/י

א • בלשנים אותם מנין 5שהריזנ׳) אלא אחד ר3ל נ ג ק ה ד הו י ר׳

ת י ז׳ ה׳ ג׳ פע״ז יכמות * מ״דה' פסין פ׳ (נמשכה  פ״ו עדו
)3 פ״ח • א׳  וסמך וסמיכה קנסות דכי נעלו הוא ואלמלא : ׳
 שמעון כן א׳ י״ד (ונסכהדרץ שמוע כן אלעזר ולר׳ לר״מ זקנים ה׳

 יהודה ולר׳ נחמיה לר׳ גס וי״א יוסי ולר׳ ולר״ש יהודה ולר׳ )ט״ס
ה אלעאי כר  ונהרג אלעאי) כר הוא יהודה ר׳ סתס כי כפול (ז
 כן יוסי ר׳ ועיי׳ גא״י כקכר ושם לשפרעם אושא כין קיצים ש׳3

 ושלא נאריכות סע״כ) ק׳ וכע׳) י״ג דסנהדרין פ״ק עיי׳ קסל;א
 וכתמורה ־ א׳ כחסיד מעשה רע״א ד"פ מדונה פ׳ (ננ״ק חטא
 אלא לש״ש מעשיו כל א׳ דכ״ד ע״ע פ׳ ונירושלחי • סע״נ ט״ו

 א33 ן3 ר״י היה שזה ומפורש עש״נ לרפואתו דקה נהמה שגידל
 נע״ז 3לעו וזכור מלכות הרוגי מי׳ והוא • אלעאי נר ר״י .ע״ל

 שכיס ת׳ ומן שנים ע׳ וחי א׳ דל״ה יוחסין כתנ : שם וסנהדרי׳
 נתעכית וישנ טהור טמא על אמר לא ומימיו הסוס שינת אלא ישן לא
 רצה איצטרנולי ראונן ר׳ א׳ זקן היה שנהרג וניוס : שכה נ״ו

 ימים לחוף אמר (ולזכולן * וטהור נתענית והיה תחתיו ליהרג
 תחומי ׳3ו הריס ׳3 נין 3שיש ננא נן ר״י מיתות על נו רמז ישכון
 הוא גרשון ן3 יהונתן ג״כ3( : ויחי פ' דקנ״ט * ונהרג שכת

) (דקס׳׳ד נעמי הזאת נפ׳ רות נמ״י הנזכר החסיד  א׳ הסיד א׳
 כאשפה לישג שהוצרך עד כו׳ אדם משוס יקכל שלא עצמו על קיגל

 כספים נ׳ לך שאלוה רצונך וא״ל ערני כדמות אליהו עליו ונגלה
 ונשתכר חפצים וקנה לו ונתן הן ואמר ותחיה נהם ונותן נושא ותהיה

 הקכ״ת אמר ותפילתו חסידותו ושכח ♦ שנתעשר עד שנה יצא לא
 נמלאכה ומצאו הלך • עלי ועכנת נעולמי לי היה א׳ חסיד לאליהו
 מנכסיו וירד לו החזירם לי החזיר סלעים ג׳ לך שנתתי אני א״ל גדולה
 לי תשכע אס א״ל כו׳ אליהו אליו חזר ונוכה יושג האשכה על והזר
 חסידותיך עונת תשמור שאתה כספי׳ נ׳ אותן לך מחזיר אנא אס

 היה הוא : כו׳ והעשיר כספים נ׳ ונטל הן אמר תפילתך ושימש
 יצטרך שלא לע׳) כומר שנעשה יונתן הוא מנשה ן3 גרשון נו שמאל
 האוצרות על ממונה שמוהו קנוג שממונו דוד שראה וכיון לכריות
 דוד כשמת קי״ד) פי"נ (עיי׳ לכו ככל לאל ששכ שמאל ונקרא
 עליו ושרתה כתשוכה וחזר כו׳ לקלקולו וחזר והסירו שלמה החליף

 נתגלגל לכן * השיכו אשר הנמא אל ה׳ דנר ויהי׳ הה״ד הקודש רוח
 עצמו שהשכיר כמו אדם משוס לקכל רצה ולא כעניות זה כחסיד

 כחסיד מעשה כל מטתז״ל ידעת וככר * לכריות יצטרך שלא ■לע״ז
 והתם )ע״ש אלעאי כר יהודה ר׳ או ננא, נן יהודה ר׳ הוא סתס א׳

 לכן וחסיד כשר היה עשיר וכשהיה עני שהיה שהחמץ נראסונה
 כשהיה וכאן לסורו חזר שלמה וכשהסירו האוצרות על דוד שמוהו

 יסיריס ל3מק והיה ערכו מניר היה וכי וכשר חסיד היה עני
 ישאר עליו עושרו כעוד אס נקנקנו לתהות רצה ואליהו מחהנה

 ועמד לכסוף העשירו לכן לעניותו שחזר עד עמד ולא כראשונה חסיד
 : תכירו הנ״ל הכהן יהודה ר׳ • עכ״ל ככל תיקונו וזהו נחסידותו

 מצוה עכיד יהודה אנא ( ז התמני ושמעון י וצ״ע חכיה ז ריל
 צדקה לגכות ור״ע יהושע ור׳ ר״א והלכו מנכסיו וירד טוכת כעין
 ירושלמי * ונתעשר עליו והתפללו חציה להס ונתן א׳ שדה ומכר

ר׳ • עש״נ א׳ דמ״ק נתרא פ׳ הוריות  רני נכו הנושם יהודה (
 רני, כרתותא כפר איש (יהודה * ע״ש ר״ע לפני העיד אזשעיא

 ואנטליוןפימ שמעיה נזמן דורתאי ן3 (יהודה : ע״ש אלעזרננו
 • שכת חקה אין חגיגה למה כדרום לו 3ויש חרתאי וננו הוא

 אמר ווא נר קייא ר׳ ־ ע״ש צדוקי שהיה ונראה ע״נ ד״ע פסחים
 ר׳ • רע״ד ט״ו פאה ירושלמי היא דרשכ״י דורקי נן יודן ר״ תנא

ר׳ * א׳ ז׳ מנות שטח כן שמעון ר׳ י\שוס דוסתאי ן3 יהודה ) 
 תוספתא פ׳3 ר״י דורש היה כך יהושע אר׳ פטירי כן (יהודה : ט״ס

 : (ע״לר׳יהושע כשסכןפטירי אומר יהודה וכפ״יר׳ דסוטה סה״ה
ר׳  כתכנית עור על המקרע 3פ״ גיטין כתוספתא פתור׳ כן יהודה (
 מה אמר הגלילי יוסי ר׳ כשר 3כת כתכנית הרושם : פסול כתג
 מה אומר פתורה כן יהודה ר׳ כו׳ חיים רוח כו שאין מיוחד ספר
 3כת גודגדא ן3 יהודה ר׳ : המחוכר יצא תלוש שהוא מיוחד ספר

: גודגדא P יוחנן עיי׳ : ר״א תלמיד : א׳ ודס״א א׳ כדל׳׳ט יוחסין

.y ■ ״ ̂ ̂ ׳ ■ 1״-1u גר יודן
ר׳ : ראט פתר כן ■יהושע ר׳ ע״ל פתירוש כן יהודה  כן. יהודה (
 מעשר כסף5 ציר לוקחין היו אכא כית של ר״א לפני העיד גדש

 (יהודה * דמ״ש פ״א ותוספתא חערנין ככל וכל׳פ כ׳ א׳ ך') עירכון
 ע״לחלפתא ד׳ דך״ג 3רפ״ יתרו מכלתא ר״ג את שאל עכו כפר איש
 (ך״ : ט3 שמעון ר׳ : אגרא נן יהודה ור׳ : יוסי ר׳ של אכין

ד ז4 יהודה נ



m ̂וד ואמוראים הרגאיס סדר אות
 יגיכות ספ׳*נ ודרמלמי t פדגי ;!מואל פפוס נן

 אר' נו׳ פהולך זה מי יהופע לר׳ אר״ג א* דע״ו הספינה וגפ׳ ז׳
 C יהודה גג ע״לספוס : מעפיל כ״פפכל יהודה ר׳ זה יהושע

 ונראה (ע״ש) גמליאל הניכאנן כש״ר דגנה גמליאל גן יהודה ר׳
 ורשג״ג : (ע״ש אחיו והלל ב״ן. נשר״י ג״ג ור״ק : אהיו שהוא
 פניד צהגו ר״ע שא״ל נחמן או נתמיה גר יהודה ר״ : רגי של אביו

̂יפון ל ע״ל הוה וכן יחים תאריך ולא הזקן את 'שהשגת  C ג
 גן עס ונהרג t א״ קל״ג סי״נ יהודההגהתוס (ר״ : פ״ת מנקות
 של לשונו שראה ונגמרא גאשפה לשוט ראה ואלישע ) ע״ש קזטא

 של לשונו רעה דיגתס גערן וישג ל וט״ר : (ע״ש) ר׳קוצפית
 תימא גן יהודה .ר* : יאסין נר יוסי ור׳ : תזיר גסי נלהנה ר״י

 : ה״מ חי׳ היה שלא וי״א מלכות הרוגי מי׳ א״ דאגות) (ספ״ה
 גפי כמותו והלכה : תת״פ ג״א עק״א : ע״ש דמא גן ר״א ג״א

 אליהו דבי הנא : 3קי״ וגע״פ פ׳׳ד וגיסין צ״ד הפועליס השוכר
 ר״י כתב אבות וצנקלת ( כנמר עז הוי אומר תימא גן ר״י ) (ע״ש

 ’ר : סע״א די״ז דעירנין ספ״ק עוי׳ : דמא גן נקרת תימא בן
 (קנורתו גגא גן ל׳י על ומשענה משען גשמו דהגאי גן יוחנן
 ר"מ Tשמועתצח גן יהודה (ר׳ t ערך גן ר״א עיי׳ עלחא נכפר
 עצה ציעול קניריו עס הלך ושנת וחילה תורה נגעל גזרו א׳ פעס

 והפגינו לכו להן אמרה אצלה מצויין רומי שגדולי א׳ ממעהניתא
 מכל נשתנינו מה : א׳ חס גני אקיכסאנקכו לא * שמיס אי גלילה
 : א׳ י״ע פ׳׳ק ר״ה י״ט ועשאו אדר נכ״ת היה וזה ונעלס :ולשון אומה

 גן ר״א של הקטן אתיו הוא אולי ל דמ״א יוקסין כתג : א' י״ק תענית
 הזהגיס הרגו לגנו כי ג׳ ח׳׳א פ׳׳גדע״ז (וגירושלחי :קרונו או סחוע
 גש׳׳ר נון גר׳ יוסי א״ר ע״א ד׳׳ס פ״א וגיצה * צאן מאות משלש יותר
 מטמא "ש3 יהודה רשגג״א * שחוע גן יהידה ר׳ של גננו מעשה יוקנן
 גש״ר אגרא גן יהודה רגי ( : ד׳ דתשס״ב כליס תוספתא ר״מ משס
 פ״ו נידה ג״א ר״י דנרי כראין רגי אמר א׳ דקל״ד הזרוע פ׳ מא\ר
 י״ח פ״ד פאה ירושלמי לו השיב ור״ח חגר גן יהודה רני א׳ ונ״ג

 וגתוספתא זהו ודאי ‘ תגרא גן ד״י פ״א כתזגות וסרושלמי י ל
 יהודה ע״ל עכו כפר איש אגרא גן יהודה רשלגגש״ר דכלאיס פ״ק
 * ר״מ תלמידי אחיו • אגרא הלסתאגר רבי אולי • עכו נפר איש

 לר״מ שאירע מה ר״מ עיי׳ העבת (יהודה : יוסי בש״ר ואמר
 לצאת שלא רגיל היה בר״ח מעשה הענתותי יהודה (רני : שס

 געצחו ותמה לצאת והקדים שהרית התפלל א׳ יוס שעות ד׳ עד מבה״כ
 על היוס נס עושה הקג״ה שמא לצאת שהקדמתי מיומיים יום מה
̂יל הילך לאן שני את א׳ ששואל נקשיס נ׳ ראה רגע ומעט ידי  א׳

 א״ל ביתו ואנשי ובניו ואפתו העגתותי יהודה את להרוג ה* שלחני
 וכששמע * מנכסיו צדקה עשה לא שמימיו מפני מהא״ל מפני יזגירו
 ביתו וגני אותו להמלט אוכל שמא אצלו אלך כלנו אחר כך ף״מ
 לעגור שרצה בנחש פגע ננהל ר״מ• שהגיע כיון אהד בדרך ר״מ הלך

 רשותו בלתי הנחל יעבור שלא עליו וגזור ענת־תי ר״י את לה^וג
 שראם טון : יכירו שלא פניו וכסה ענתותי ר״י לבית ר״מ הלך
 ר״מ כששמע • נכסינו לגנוב שרוצת גנב אלא זם אין אמרן אותו
 גא גיתו גני עם לאכול ר״י וכשישג • הגמליס באטס וצ-נא הלר
צו גגיו והגעמהשרשהילי איו  לגרשו לדנעחווי
 • ולשתות לאכול לו נתנו אנכי רעב כי * שאוכל עד מכאן זז אינו א״ל
 הלהסותנו זאת סול לר״י השלקואמר מן א׳ להס אח״כ ר״מ געל

 אתה ועדיין לשובע שאכלת דייך לא אר״י לצדקה לך זאת ואתור לי
 פניו מעל הצעף והסיר הנר את כבה ר״מ עשה מם * יותר מגקש

 מיד מ ר שהוא ר^ירוהו * כד כשראו שלר״ת לאורו הבית והבהיק
 לך זה וא״ל לר״מ ונתנה הלאה צסל לפייסו רגליהם על עמדו

 במקוה ובניך אהר גמקום אותה ושלא אשתך את קת ר^מ א״ל ^דקה
 ור״יכיון ר״מ גגית ונשאר עשה ולו הגית מן אוציא ונצותיך אחר

 לביתר ובא הנחל ועגר הצחש את ר״מ התיר בלילה שעות ׳5 שעברו
 מיר להרגו וגקש ר״י גגית הנחש ונכנס לצרכיו ר״מ ויצא ר״י ^ל

̂ל הנאש ומצא לגי׳ת ר״מ נכנס  שלתט הקלה א״ל לכאן טיגך מה א
 ל<ז יחיו שכל מפני א״ל למה ר״מ א׳״ל 1ית3 וגני ר״י את להרוג
 ויינו מ^זמו והשקני האכילט ^זש והלא לו ענה צדקת עשה
תן(י ועול  לשלומי רשות לך אין ט הגית מן צא לדרך צדה למס נ
א מן הוציאו רע דבי לשוס גהס  ואמר גפ&יו הדלת וסגר צע״פ הי
 א״ שעה שעבר לאתר למאר w תפתה שלא לך השמר לר״י

 בעליי לי פתה לר״י ואמר אשתו קו׳ל5 לר״י ונדמה גערמם הנחש גא
 תפמא אל ר"מ א״ל עלי עומל׳יי גייל וקור צינם שהרי הד^ז אץן
 וא״ל הגדול מ3 קול3 הנאש וקרא מעט עמר קוצה אשתך אין לי

Y* • היום(יעות אותי יאללט שלא אט מתיירא כ♦ אבא• לי התא f

 ̂ ״ ׳ גצז לי ומתיו ואל שלד לך מך אינה הקזרא זה ט תחוש אל ר״מ
 היורהז זאת זבכל ובנותיו גניו כקול לו ונדחה ג׳ פעם הנקש קרא
 להרוג יכול היה שלא הנאש כשראה תפתח ולא לקולו תשמע לא ר״מ
 שהעליוניס אזי ואחר גקרקע לארז ונקגט ונגהל נזדעזע ר״י את

 גאו שעות נ׳ לאהד * ומת עצמו והפיל מגטלין ותחתונים גוזרים
̂י אשת  הלילה באו אם להם שאל לר״י ר״מ ואחר ובנותיו וגניו ר׳

 ר״ם אחד אמש שנמסו הנית מפתק יצאנו לא ואמרו אותך לקרוא
 על מת הכחש ומצאו יצאו כלילה הקורא היה מי ואראך גא לר״י

 המקום כרוך ואר״י והודאה שנח ליתן התקילו ומיד הבית מפתן
 ריקם יחזירו לא שינא עני שכל ונשבע לר״ח והודה הנס לי שעשה

ס׳  השחי תדלת (ירושלמי ענתוריא יודן רגי * מעשיות) קטן (
 יוסם ר׳ קומי בעא פ״ג הוריות : ופר״ע ס״ק ע״ז א׳ ח׳ ג רע ז׳

 איש (יהודה : טן גר׳ יוסי רני קימי שם וגגמרא שקלים סוף
 רט קדחה(ע״ל גן יהודה רבי * גנו(ע״ש אלעזר אנליס כפר

 קרחה גן יהודה רגי יש חלק פ׳5 דל׳׳ח לוחסין )קרחה גן יהושע
 לגצוע מצוה אומר קרחת גן יהודה רגי ג׳ ד״ו דסנהדרין (וגפ״ק

 ע״לר״י • ל זכריה גח״י וכ״ה קרחה כן יהושע רט הג̂י גע*י אגל
 ל פ* יגמות ישחו אומר רשג״ג יאיר בן יהודה (רבי : לקרח גן

 הוא אלעאי בר׳ יהודה רבי : רפי״י את אילי דמ״ג יוחסין גתב
 (בחשכה * ריג״ב ע״ל • א׳ דך״ו א״צ (רש״יבפ׳ יהודה רט סתם
 פ״ו • ז״ א׳ פ״ד • י ד׳ פ״ג • ג׳ ׳3 '1? לב כרכות פ״ד אגות

א פאה : ג׳ פ״ט * ג/ פ״ז ־ ד׳ ג׳ א׳ פ׳׳ו * כ' פ׳׳ג * ג׳ ל
cד ‘ ׳ ה * ו' ל ח ׳ ה״ ל׳ פ״ז י׳ פ״ו • ה׳ ל  דמאי : א׳ ל

א ג * א׳ ל ג : ג׳ ג׳ ל ד • ו׳ ל ה ־ ז׳ ל ^ • ל ג׳ ל  לוי
א כלאים : ה׳ ׳3 ג * ע׳ ז׳ ג׳ ל  פ״ח • ט* ז׳ ג׳ פ״ד * ג׳ א׳ ל
עי׳ ־ ל׳ תלבה׳ו׳ : ל א׳ • שגיעי ג ל ״ ל ל ^ ס • פ׳  ל
א תרומות : א׳ פ״י ‘ ח׳ ל א׳ פ״ע * נ׳ לז * ה׳ א׳ • ג׳ ל

ג * י׳ ה׳ ד׳ ל ה״ג ד * ט׳ ל ט * ג׳ ל י * ז׳ ו׳ ל ח״ ג׳ ל ל
א מעשרות - *• ו' א׳ פי״א * י״א ג י ח* ז׳ א׳ ל  J רןי ס* ג׳ ׳3 ל
 : י׳ ל כ״ר : י* פ״ג מ׳׳ש : ו״ ה׳ פ״ה * ל פ״ד * ז׳ ה׳ פ״ג
ג חלה : ק׳ פ״ה ד : ל ל  גכוריס ל נ* פ״א ערלה : ל ל
ג * י״א ז׳ ו׳ א׳ ה״א א שגת : י״ג ו׳ ל  * ד׳ • ט׳ ל

ט * ז' ו׳ ד׳ ג׳ פ״ח • ד׳ פ״ו * ל פ״ה * א׳ פ״ד * ה׳ ̂  ל
. ה׳ פי׳׳ז : ז׳ פט״ז : ל פט״ו • ה׳ פי״ג * ד׳ לי י ז׳ ו׳

ך : ג׳ פי״ט * ל פי״ת • ל פו״גא׳ • א׳ פך״א * ה׳ ל ל
ג י׳ ל א׳ פ״א עירוגין : ד׳ ל פך״ד ג ’ ל ד' ג׳ ל ל ל א׳ ל

ד * ל ז׳ ה׳ ה * י׳ ל ה׳ י ל • י״א פ׳׳ז • ד ב׳ לו • ו׳ ל
ט ♦ ז׳ ו׳ ה׳ ד׳ ג׳ פ״ח פ״א פסחים • ל׳ו י״ב ג׳ ל פ״י * ג׳ ל

ג * ה׳ ג׳ ח ‘ ג׳ ג׳ לד • ל ה׳ ל ח • ח׳ ז׳ ד׳ ל « ז״ ל
. א׳ פ״א יומא : י׳ו לז • ת׳ פ״ו * ד׳ פ״ג * ג׳ פ״א שקלים

פ״% • ז׳ ו׳ ל א׳ פ״א סוכה ^ ח׳ א׳ פ״ו • ד׳ פ״ה * ו׳ ה׳ פ״ד
ג * ל ל  ניצח : ל ל פ״ה * ל ה׳ כ״ד * ט״ו ח* ז׳ ו׳ א׳ ל

א ד׳ ״ ל פ״ג ‘ י׳ ל ה • ל ל פ״ד • ה' ו׳ לג  ר״ה • ד׳ ל
א תענית : ד׳ ל״ג ג • א׳ ל ד * ג׳ ל ל מגולם : ז׳ ל א  * ל

ק : ל א׳ • ׳tkV ו׳ פ״ג ׳ ד׳ ל ב ל א ל . ל ר ל ל
ג * ה׳ ג׳ א׳ 3 ׳5 ג חגיגה : ל ל • ו ט' ינמותפ״ג ג ו׳ ל ל
לן * י כי״נ • א׳ פי״א ״ ו׳ ל׳ת * ה' פ״ו * י׳ ט׳ ז׳  rA כ
י׳״,. • ל ׳3 פ״ד * ב׳ ל׳ג • ח׳ פ״ג כתובות : ה׳ פט״ז ׳ ה

י ‘ ל ל ל׳ז * ו׳ פ״ו * ט * ל ל ל ] כדרים : ל ל ל
ל * ל ג׳ ״ ג׳ ל ל) * י ל ל׳י ’ ה' כ״ה • ל לד * פ״ג

ח ג ־ ׳3 א׳ פ״ב * ז׳ ל׳א נזיר : י׳ פי״א ♦ ה׳ ל • ו׳ ל
ל׳א • ן׳ לז • ג׳ ג׳ ל׳ג * ג׳ א* ל׳א סוטה : ז׳ ג׳ לו ‘ ג׳
ג : ג׳ צ״א גיטין : א׳ פ״ט : )׳ ג׳ ל ל ג • א׳ פ״י • ל ל ל
ל כ״ד • ת׳ ל׳ג קדוטין : ל פ״ט * ל פ׳׳ז * נ׳ פ״ו * ת׳ ר
ג * ל 3ל ג״ק : י״ד י״ג ל ד * ט׳ ל הי לו ‘ל ז׳ ל ל
i’ * ת ט : ו׳ ג׳ ל ב ג״ח : ר* ל ג • ר ל ל ; י״א ח׳ ל ל

ד ה׳ ל ז׳ * פ״הי' : י״ג ט׳ ל ( : ג׳ ל׳י * ט* פ״ז * לו ל
ג * י פ״א ג • Y׳1 ה׳ ל ה • ל ל׳ד . ן׳ ׳3 ל . ל ׳3 א׳ ל

ח • ׳1 א סנהל^ : י ל ל' * י ל ב יי ך ג׳ ל  גי ל ל ל
ק׳ * י ג׳ ג ג׳ ־ ל ד ^י • ל ^ ל ם׳) * צ׳ג׳ לו • ל ג׳ • ג׳

ה׳ • P ■ ־ ......... ......... . לנ
̂ז • ל׳ן,י • ך פ׳> ץ • ג׳ י׳יא5 • ׳5פ״ט • י״ב ל ס׳  : י ל

ל • גי ממוו^לא ב׳ • כ״נ ץ • לג א • לם־<. ‘ הי ל ו ל
פ״ו



קו »r יוד ואמוראים התנאים סדר אות
א׳ : ה׳ ד״ צי״א * ר\,ן׳ 1% ״ א פ״ח ״ ה״  :פי/
'ל א׳ פ״ג ‘ א* 3פ״ ̂זולין  א' ז פ * ו' ה׳ ד׳ ל׳ן • ל פ׳יה • )

ט • ו״ ג' ׳1 ד מורות : פי׳^ד׳ ״ ל פ״י • ז׳ ל א׳ ל׳ / ״ פ
• י י ג׳ ל׳ח * ו״ א׳ r״D * ^ פ״ן • ל פ״ה • ט׳ ל כ״ר
; ח ד ;פ • א׳ פ״ה • ל ל׳ד • ל ל׳א עירוכין t ק׳ ל׳ט
י ה ז פ • ל פ״]ו • ה׳ ל׳א תמורה : ה׳ פ״ט * ה' ל׳ח

 ג׳ כי״ג ; הי״גה׳ • ה״ ל ל פי״א : י׳ ט׳ ל ל פ״י • ל ל״ו
 ט׳ ג פ׳ * ל ל פ״ב פרה : 3י״ י״א ט׳ ק׳ פי״ד : י״א י'

:ל J א׳ פי"נ • ט׳ ה׳ ^״א • ה״ פ״ט . י״א י׳ ט׳ ח׳ ל׳ח
 ט פ • ל ל פ׳׳ז • י״א לו • ר\ פ״ל * א׳ פ׳/ * ז׳ פ״א גידה

/ : ל פ״ג זבים : ה״ ל ל׳י * י״א ט׳  מקוואות : ל ל א׳ ל
ה : י׳ 3ל ט ♦ ו׳ פ׳׳ז • ט׳ ה׳ ל לו • ל ל ל ל ו׳ א׳ ל
rא׳ פ״ג ״ }' ל 3ל • ה׳ ל א׳ לא יום ול3ט : ה׳ לי • ׳

ל׳ו • ז׳ ן׳ ה׳ ל ל׳ג : ל V ר\ 3ל׳ מכשירין : ה׳ ל׳ג ידים
ה : ל ל לד : ל לא טהרות : ל ל לו : ו׳ ה׳ ל
ק : ל ט * ל ל #* עוקציז : ד׳ ל

ג ) ל ל  דק״ג• פי״ג מנחות( כ״מ3 ריס3החד ראש והיה : ל
 • עכ״ל ת3ש נמל ע״ד ד״מ מעשה משוס כן ליה קרי פרש״י 3ל׳
 שעילה יהודה הקיסר ציווי3 ל דל״ג ל׳מ גל והוא * ט״ס איזה דש

 הוה רגי דגיה מוריינה יהודה י3ר שס מכהות התו׳ וכתגו יתעלה
 דשמא דגריהס כל עושין היו פיו ועל להם הוראות מורה לרש״י
 דל דאפשר רע״א דק׳׳ד שס וכתגו כשיא ית3 על ראש קיסר מומו
 קייס היה (ע״ש) ר״י קודס לנפטר ל׳מ ימיודאפילו3 היה •הודה
̂:ון דל •בהלולי  ל היה ל הסיד3 מעשת כל • רני ע״ל י3כר שח
 • 3סע״ דק״ג עציס המזל פ׳ אלעאי ר3 יהודה ר׳ או א33 כן יהודה

 לרופאיס ושאלו מלגו מכה שהיה נהסידא׳ מעשה 3ס̂ע דט״ו וכתמורה
 ולא וגדקו כו׳ שהרית רותת 3הל שייניק עד תקנה לן אין ואמרו
 י3ר הוא ל כחסיד שאמרו כ״מ ושס : עון אותו אלא ו3 מצאו
 זה חסיד כי כירושלמי מפורש אכן • כ״א ל׳י או ככא כן יהודה
 ריכה שפדה ל כחסיד (מעשה • ע״ש ככא כן ר״י היה פו׳ מגנת

 לתלמידו ושנה וסגל ירד למהר מרגלותיו תאת השניגה ולמלון כו' ל
 מעשה דאמר היפי כל כרש״י ג׳ דקכ״ז מפניו ה׳ פי״ת שגת פו׳

 למהלאפרש״י וק׳ • אלעאי כר ר״י כגאאו כן יהודה ר׳ גהסידל
ג )3 י״ח ( ל  מספרת שהיו רוחות ׳3 גכי ל כחסיד מעשה דכרכו׳ ׳
ע פ׳3ו ( כן׳  נתן ושר מתפלל שהי׳ ל כחסיד מעשה 3סע״ 3ל״ ל
 ואמר ג״א ר''< או ננא ר׳^גן שהיה )שלוס לו החזיר ולא שלום לו

 מותר קרי דגעל גתירא גן יהודה כר׳ קיי״ל דהא דק״ל הג״מהעשיל
 הוא שהחסיד פרש״י לכך לטגול הוצרך למה א״כ 3ך״ גרכות נד״ת

 -*. נד״ת אסור קרי דגעל שס נרכות וס״ל ר״י סתס שהוא ל׳א ר״י
 ״ ד״ך כ״ג פ׳ גסנתדרין דאי׳ 3כת הנ״ל כתמורה הזנת ברכת וכעל
 (כרות) גועז זה היופי והכל פוטיפר) (כאשת יוסך זה החן ^ןר
 לחה ק׳ ול׳כ ) דול כאשת ( ליש כן פלטי זה תתהלל■ ה' יראת אשה

 • כועז חסידות ממש שהוא זה הסיד של חסידומ גס קחשע לא
 אשה שס ואי׳ כ״א ר״י הוא כחסיד מעשה שאמר דכ״מ י פרש׳ לפך

 א׳ כטלית מתכסין ו׳ שהין אלעאי כר יהודה ר׳ זה תתהלל ה׳ יראת
 נערה על א3 שלא זו מעלה וא״כ דנדריס ו׳ פ'3ו כמורה ןעוסקין

 גסדוניו מתעטף והיה : ודפת״ת * על׳ל מעלתו נגד הגל הוא י
 של כד נוטל והיה : ׳3 כ״ה 3פ׳״ שכת ה׳ למלאך ודומה התצוייצין

 א׳ דנ״ה הרואה פ׳3( : א׳ י״ז (כתוכות הכלה לפני ומרקד הדס
 כרכית למלוה דומין פניך מטרוניתא ליה אמרה ׳3 פ״ומ״ט וגדריס
 יש כסאות כתי ך״ד אלא אסורים שכיהס לה ואמר חזירים ימגללי

 או ליה שאמרה ג׳ דל״ז ע״ה פ׳ וכירושלמי • כהן עצמי כודק ואני
 • פניו תאיר אדס חכמת 3דכתי גי שכיח אולפני א״ל את חתר שתייה

 מי פ׳ קהלת ומ׳ * תגא על רישיה חזיק דפסת כוסות ד* וכששתה
 ״נ)7( הנודר פ׳3 : יין המוציא ר״פ וירו׳ סע׳׳א לק״ה גהתכס

 שמכבדת מלאכה גדולה ואמר אכתפי׳ גולפא שקל המדרש לגית אזל פי
מעיל שעעני נרך ליה מנסה ונד מעיל לו עשהי> ד״-שתו ,!עליה

 גליחא שדרי כס' ליה לית •לאמרי ד״י אתא ולא תענית זר4 ורשג״ג
 לידאתהסי נמזא לא מיהא עושי לו והראה המהצלת והסיר קינל ולא

 יהודיז אר׳ סע״א ד״ל ל׳ל כתענית : נס דרך היה וזה מעלמא
 הרינה פת לו מניאין ט״ב ערג ג״א ר״י של מנהגו הי׳ p רג אמר

 כמי ודומה מיס קיתון ושותה ואוכל לכירייס תנור p דשג כמלת
 לכשירצה חכס ר״״י לס״ז התקבל פ׳ נגיטין : לפניו מוטל שמתו

 וגתז׳ • א׳ מ״ג יוחסין גהייו מפיס גטו שהיו כדעתו כשיתישכ
 מתון ור״י ומקשה חריף ר״מ ודלחא חר״מ יותר כשירצה קכס

 (פר״אדמילה ת"נ שהוא סיפרא סתס והוא * ע״שכרש״י ומסיק
 '3 דצ״ו תפולין המוציא ופ׳ רע״א מ״א נקלפי טרף וס׳ רע״א קל״ז

 סיפיא חיכר 3ר וצ״דנתג * י״ג שגועות פ״ו סנהדרין כי׳ג קדושין
 ופ״י א׳) (דכ״א מ״ק גסוף • אדיכא אגא ע״ל דר״יכ״א אליכא

 ר׳ ונכנס ( תורגמן עקכיה גן קנניא ר׳ היה כנו כשמת דשחחות
 ותורגמן למתורגמן ור״ח כ׳׳ע לר״ח הוא ולחש כצדו וישג כ״ע חנניה

 טופסי 3פות שהיה הדרה ככן מעשה יהודה אר׳ ’ לרכיס השמיע
 יזוז ככולן מכשיר אליעזר ר׳ כולן את חכמים ופסלו 3כער גיטין

 חכיריו(שהיה על ימיס והאריך • 3ספ״ גיטין תוספת׳ נשים מגיטי
 גרסינן יהודה ר׳ אחר סע״כ) (ד״ל ר״ה גסוף : ע״ש רכי כימי
 נסיון * ריכ״ז את מימיו ראה לא שהרי ר״י ליה אמר גרסי׳ וצא
 גד יהודה רכי גלגול היה וזה עילאי כר׳ שכא כפוטיכרע יוסף של

 מ7יהו ר׳ * גלגולים וע׳ סע׳׳ג ד״ע וישג וי״ר ג׳ דע״ה ע״ה עילאי
 כרכות וגתו׳ עירכין כר״י הלכה ור״י ר״מ ־ כראכ״י הלכה ורתכ״י

 עירנין עוז מגדול ועיי׳ ר״מ כשיטת יוחנן ר׳ איקס לכד ׳3 ח״ט
̂מ • כמחיצות ולא כעירכין כר״י הלנה ש״ג י״ע ונס״ב פ״א  כ׳

 המה>ל כדכדי קיי״ל מ״מ חלון ס״פ נוותיה הלכה כעירכון ששנה
 א׳/ז וככ״ג שכת מה׳ והג״מפי״ו א׳ צ״ה א׳ מ״ו עירמן עיי׳ נגח

 vכיצי־ א׳ י״א וכנורות שס עירגון כר״י הלכה ור׳׳י ר״ש • שנ״ח
 פ״ד עתי״ט להיפך כתכ קי״ט ר״ס כי״ד כ״י כי והימא * א׳ ך״ז

 בשלפי סע״א דט״ו גאשישית סמכוני פ' הזית גרבה * ח״ט דגכורות
 ור״מ נחמיה ור׳ יהולה ר׳ הן ואלו לאושא רבותינו נתכנסו שחד
 לר׳ כגוד חלקו כר יעקג גן ור״א יוסי גר׳ זר״א ורשג״י יוסי ור'

 !&f< של ומקומו עיר ין שהיה אלא חהס גדול שהיה לא יהודה
 לצד זתיס עין יכפר גא׳׳יקגרו כתג ״ ודרש יהודה ר׳ נכנס מכבדו

 ושס הרגה ומצגות מערה לו וסמוך גדולה מצנה ועליו לכפר צפון
 יהודה שר׳ כתג אחר ובמקום צדיקי׳ והרכה אילעי ר׳ אכיו נקכר

 (כדא>׳ מובהק רגו עזריה כן ר״א • ככפרכניעס נקכר אלעי כר׳
 וברכות רגו שהיה שס ואחר רי״אמשוסראג״ע רע״אYד׳ במגילה

 ר דח״׳א יוחסין וכתב הקזמץ גפ׳ ריו היה אליעזר ר׳ • ג׳ ט״ו
■ל♦״ דף גיצה • ע״ש ר״א תלמיד אלעאי ר׳ אביו שהיה לפי אולי

 • דרכיה רגיה כלומר רשג״א וכתג יהודה דר׳ רניה אליעזר ר׳ א׳
 עזד4 גש״ר • יעקג גן ר״א א״ל * פ״׳ג נזיר תוספתא ר״א משם

ער׳ מ3 ר״א ־ גיגנה היה ורשג׳״י יוסי גר׳ ר״א עס ׳ מתיא גן
 דכתוכות פ״ח עקגיה גן חנניה ר׳ עס ר״ג לפני למד * גר״י יוסי ר׳

 :דרכי הא דידיה הא שס ואתר ר״ג משוס ג׳ (ק״ג הגונה וכפ׳
 צן חנינא לר׳ שלחו רגי'וסי : גשמו חננ'ה רבי נ ע״ש זגחיס

 ן׳ ד״י מגילה ר״ט לפני קטן כשהיה המגילה את קרא : אנטיגנלס
 ואסר מהמגשל הנודר פ׳ נדריס וכמשנה א׳ ל״ד ונזיד ד״ט משוס

 יהוח: ר׳ : ל׳א יבמות ר״ט לפני ישג גשר׳׳ט ל״א סוכה ר״ט לי
 המגילה קייתי קטן כשהייתי רגי אחר הלמידו היה ר<ו 1הול הכשיא

: (ע״ש) ר״י תלמיד רני דשגועית וגספ״ק : ך׳ מגילה ר״י לפני
 רלו הגלילי יוסי ל : גשמו דהגאי גן יוחנן ל : כשמו יוחנן ר׳

 שגופות ז’ט׳ הלוקין וגל א׳ צ׳ דג״ק פ״ח במשנה הגלילי יוצןי כש׳״ר
 רכי יוסי גל ישמעאל ר׳ א״ל ו גנו 'וסי ל • ג׳ תמורה ך״׳א
:גשמו למאשא : גשמו מובא ל : א׳ סוכה'״ח אגא כריש כך
 חגיריו נאמיה ל ירושלמי הגלילי יוסי מ״ל יהודה גש״ר מני ל

 הכי יהודה ל : לפרו העיד שיחין חופר כחוניא ל : סוממס
 עזריה ול זה הוא ר״י וא̂ו ורקנ״ט רות מי עזריה ל קמי שכיח
 גר יהודה גש״ר סימון גל יהודה ור׳ עזדאה ר׳ : ר״א של אגיו

̂ג יוחסין חגירולתג ל״ש עס ואולק ז רגז ל״ע : אלעאי  'h מ׳
ל יוסי ור׳ ר״מ החגורה גזאת שהגיא רמג״ס על ומימא  יהודה ו

 שחעק לל ד״ ככת והגיאו : מרשכ׳״י ^זרון יותר שהיה נתן ור׳
 וע״דל : מהתלמוד הלראה כפי מפורסם טעות וודאי וזה : ר״ עס

:א׳ כדור יוסי ור" רשכ״יוד״י הוא ור״ש ר״גז כי חזית מ׳3 מ״״ש
̂׳״ש תכירי שזורי שמעון ר׳ ̂ד  שמעוין ל : תליייועי׳ל כרכי :
̂  פ׳׳כ מכות א׳ ד״ל לי׳ק■ סנהדרין יו<נז גן יהודה ל ( : כו3

אןמר טיכעים איש יהילה' ר׳ ( : כ׳ כס׳ W הפיא רע״א
ספרי



יוד ואמוראים התנאים סדר אות »
די מי  הנשיא יהודה ל : חמיא ר׳ גצידו ומ״כ ער*׳ל ^}ןנו (
 (עיי״ הקדוש רגינו ונקרא משנה3( דקדושין סתסמ״׳ג ר!י ונקרא

^ן  (דיבנה) וגזליאל ן3 שמעון ר׳ ן3 והוא רנה רני וניזרא נסמו
ש) והוא|^!ל  אנות : מננימן ואמו : מאנין דוד מזרע (ע״

 * י״א פא נכוריס : ה׳ פה מעשרות ̂ ד׳ הו שניעית ־. סה״ד
 : ל פא סיר i י״׳א שג כדריס : ל 3פ נתונות : ה׳ לו שנת
 : ג׳ פה p"3 : ל פה ̂יטין : א״ פה : ה׳ פ; סוטה • ה׳ לד

 : ל הו מנקות : ל׳א פה ; ה׳ פד : ו׳ פב ע״ז : א׳ 3פ מכות
 : ל פד גסירכין : ו׳ פז נכורות : ט* ה׳ ר\ ל לי״ג : ו׳ פח
 : ל הה מעולה ; ל לו ; ל ל״ד תמורה : ק׳ ל לע ; ה' לח

 א׳) (דנ׳״ו נהמה נמה פ*3ו ־. )ע׳ פי״ק אהלות ; *7 לג מדות
 V היה משה כמו : דדוד נזכיתיה ודרש מהלך מדוד דאתי רני

 :הלל : שנת כמו וקדוש מערני נר כמו להלל V רבי כן לאנרהס
 ר״כדיננה : נ« הנהרג לשמעון ־• נכו הזקן ר״ג י ננו שמעון

 משניות נפ״י לרמנס לנהקדמה : נכו רני : נט שמעון ל : נכו
 יוחסין ונס׳ והשמעו׳ ע״ת חהני נן שמואל נשסהלח וחש״ש לינחות
 לל תר״מ עי׳ חכמיס משנת נע׳ וכן עופר השמעות נ״נ א׳ דקכ״ח
 י אנעיגנוע * הצדק שמעזן ־ לתכחיס י״נ ודור ״ תיקון צריך
 ‘ שמעיה ‘ שעק נן שמעון ־ כרתיה גן יהושע ־ יועזר נן יועי
 ומזלות וכנניס * שנעיס י״נ כמעפר א׳ דור ורני ורשנ״ג כו' הלל

 * ול׳א • ורינ״ז • דורות ז׳ הנל עד זה נאוכן או * וחדשים
 חקנל ולרמנ״ס ל״ה מקגל והוא י״נ הרי ורני * ור״מ ל׳ש ר״ע
 מן הקדוש רנינו נן גמליאל רני נן גשיאה יהודה רני נן הלל ועד : ל״ד
 דורות מ׳ רמ״ו נמגע״א * נ׳ דכ״א יוחעין • דורות י׳ הזקן הלל

 ועשה ׳ דורות מ׳ אשי רב עד חמשה לרחנ״ס • רני עד מחשה
 קדושנ״כ יהודה אני גי׳ מאימתי נראשחגורו שחו (וחתם משניות

 עניו איך תחיה אך • חג״ע נעל נשם נאדאנרהס לעפר בהקדמה
 א׳ אך תמתי שצ״ל כתב ונערוך • קדוש יהודה עצמו יקרא כמותו

 מאימתי 3כת ורי״ל * מכוון החעלר הכולל דעס המנין מן אין
 וחשלרו המזיקים מאימת ל?;ין ק״ש קורין כי ולהד אימה לשון

 העזל נריש * לזה כוונה ותמצא להחעכריס נעלרי עיי׳ תק״א •
 הנרייתות אנל עדרס ר׳ אלא רני קידם היו המשניות ר״תכי אומר
 המשכיות על רני שהועיף מה הוא תלמידו חייא רני שונה שהיה

 וכשראה נישראל תורה ור^ניז : רניאושעיא ועיי׳ עכ״ל(וע״ש)
 שהכרה אעל״י לה׳ לעשות עת אחר חצוייה והשכחה ה^לות אורך

 די״ד תנא(נתענית והיה ־ שנע״ל תורה לכתוג דאעור תורתך
 נפ״דדע״ז • הדורות נעדר ח״א (ע״ל ואחורא ולליג תנא רני ב׳

 דלעחים ול״ק * ת״ר או תניא נלשון ול״א תייא ורני רני אתמר
 לאמוראי מיוחד שמעתא ולשון דרני שמעתתא הא כחאואזלא י״ג7

 לפי לאמורא אמורא אלא זה ואין לרני איתניהרג דקי״ו הגוזנ .ונל״
 ורב חייא לרבי רבי נשאר הגדולים וחתו התנאים דנרי כשנסתחו

 ולפעחיס תנא שהוא הקדוש רבינו מ״ע ה״ק אמוראים(ת׳ בערך
 אמוראים ותחלת התנאים עוף היה הוא כי לאמורא ליה חשיב

 אנעוניכועמחמת עס נתגדל ורבי השמד מן נחו רבי שממן ונהיות
 רשנ״ג של חניריו החכמים וראו והצלה ריות והיה החילו: גזרת
 אעפ׳׳י רני ע״ש ונקרא אותם ולעתוס והלכות הדנין לעדר אביו

 שלכשיאיסעוד בכן נשיא להיותו א׳ רנו לפני זכסלחיר שהיהנחור
 ומלמדי שונים ל ר תנאים נקראו זמן אותו ועד כולם ניצולו שנשנילו

 ונניו ר׳ נשאר הזקנית ע"פ ונרייתא המשנה חתימות שאחר נמצא
̂יא ורבי  וברייתא במשנה שנאו אעלי״י אמוראים התחלת נכלל ונניו ח
 על׳ל אמורא שהוא אעל״י המשכה בעוף ריב״ל דברי קבעו וכן

 התנאים עוף רני עי״ו י״ע ונע״כ גרני ור״ג נש^ה רהודה רני וע״ל
 רוב • דפ״ו עירובין עשירים חכגד היה ורני • נתן רבי עם

 לקיניתן נשרייא דאין • ב׳ נ״ג בעירובין חלרנעןכדאמר תלמידים
 מלכא משנור עתיר דרבי אהרורי * ע׳ משנה תרומות סוף ר״ש

 וגדולה תורה מצינו לא רבי עד ומחשה * פ״ה ב״מ קי״ג (שגת
 בצורת בשנת אוצרו׳ ופתח : ל״ו הנהדרו' נ״ט גיטין א׳ בחקוס

 אנותפ״ה ובניו נר' נתקיימו קכמיס שמט וז׳חדות ״ע3 יונתן עיי״
 וגיירו רבי של חבירו רוחי מלך אנטונינוע : חכעי״ נן ר״ש עיי״

 הולך ור\ה למעלה וחטין בשקים פריכא דהבא לרני ושלה בעתר
 לפני משחש והיה קעמא) בן יועי רבי (עיי׳ לרבי מס בכל במערה

 ואמר רבי קודס וחת למטה בעלייתו עליו שיעמוד לפניו וגחין רני
 דק״י רבה ונקהלה ,• עש״ב ע״ב ד״י דע״ז פ״ק קנילה נפרדה רני

 : רבה דאנטונינוע נו־יה גר זעירא אנטוכינוע ר׳קודס שמת רע״ד
 במה לרבי ושלח * דצ״א הלק דברי׳ כמה לרבי שאל אנטוניטע

ב״רפל״ד ט״ מ״י רגי את ושאל לס׳׳ז ב״ר לו שנקעד אוצרות ימלא

 העתכל למלכות רני מהלך * לט״ז וי״ר עליו שיתפלל מוני ובקש
 עשה ויני • אסתר ח״ לרבי עעודה ועשה • פע״ח נ״ר בחדא״ל

 ןאכטוכינופ3 שלאעוירס בתו יועטינא : פי״ח עעודהבשנתנ״ר לו
 בימיו היו קיסרים וג׳ * מ״ה נידה נשאת נכמה אשה לרני אחרה

 גזרו וכולם קאחרוס ואחריו אנטוניטס חרקוס ואחריו אנטונינוס
 אחרו )צ״ד וכנדוהו הקדוש רנינו אל חסד והטו הנוצרים על שמד
ה נסתכלתי לא חיחי א״ל הקדוש רביכו לך קורין למה לרבי ^  ב
 דע׳׳ד ומגילה ג׳ כ״ע סנהדרין סוף וירושלמי דקי״ת (פ׳כ״כ שלי
 • היד כל בל׳ נשוי שהיה אעל״י ולמטה מאבנטו ידו שלח ולא א')

 קהלת רכה ועיי׳ ענה) במטלית מלובשת ידיו שהיו אמתו ע״ ונטדוך
 מילה נרית על שמד שהיה הירושלמי כהי קדוש שנקרא או * '1

 וכן יוחסין וכתב • הספיר לבנת וכ׳״כ ■ ותלו לשמיה אביו וקדשו
 (ונחו׳ השמד נשעת רני(זר״עני^רג כולד ר״ע שמת יום כי נראה

 אחו וההליפתו רני של לאמו אוהבת היחה המלך אשת כי נ׳ ד׳׳י ז ע
 לפני אותו והניאו לרבי הכיקתו המלך ואשת והניקהו נאגטונינוס

 הגיקה רני של שאמו לפי לכן נשצום ופטרוהו ערל ומצאו המצך
 מרגליות לרבי שלה ארענון תת״ק ג״א על׳א נתגייר לאנטונינוס

 מתה א׳ אשה י אשה נחה פ׳3 ריש אות נ ג כתב ( • ה פל ר נ
 ואשת בנו והכיק אשה כדדי דדין ב׳ לו ונפתחו כהניק נן והניחה
 לעה/ לזכותה הזה באיש נתגלגלה רני את שהניקה בזכות המכך
̂יתית חילוף ענייה דהיותו זה גרוע כמת דדרש ואניי  של בהיכלו דר
 פרש״י החודש לקדש טב לעיין זיל חייא לרבי אמר (רני * חלו
 שגזרו פי׳ וחורי • כ״ט יום כל הישנה שראו לפי עליו ירננו שנא
 ימי כל דהא וצ׳׳ע א״ כ״ה ר״ה החודש יקדשו שלא נמקומו שמד
 • שמוע נן אלעזר רני עיי׳ * אליו יזסל הטו הקיעריס כצ רני
 ובטבריה שערים בנית סנהדרין ע׳ עס היה רני ל א יותעיןדך כתב

 עשירי גלות סכהדרין גלתה ושס מכולם עמוקת ועבריה ולפורא
 . ׳3 (סנהדרין שעריס בנית היה ושכונתו * תזקן ג ר ל ע

 אוירא ובסיס דמדלי לציפורי הוליכוהו וכשחלה הנושא ס״פ ונתונות
 נגמר נל׳ לכבודו כרכים דרך שערים לבית הוליכוהו מותו ואחר
 שמעון נר׳ ר׳׳א וחנירו • דחגילה נפ״ק כדאי׳ ובטבריה ־ הדין

 ואמרה רצתה ולא אשתו ליקח רני ניקש ראנ״ש מיתות ואי-ד
 • ג׳ י״׳ב המצכיע פ״ וירושלמי ־ חול בו ישתמש קודש בו שנשתמש

 • קולתיהתלא זייגיהכולנארעיא תלי ביתא דחרי באתר חמרין תחן
 אמרה חתני גדול חי בחע״ט אבל ממני גדול דגתורה נהי לה שלח

 נחע״ט אבל )בך ענה שפיך אלא ( ידענא לא מייד דגדול בתורה לו
 53קי יסוריס חבינין רבי אמר כו׳ יסורים עליה קיבל דהא ידענא
 מעשה זע׳׳י להיפך וי״א בצפידנא וז׳ בצחירתא ו׳ שנים י״ג עליה
 מצטרך היה לא דרבי דיעורי שני וכולהו ע״ש הלכו מעשה וע״י באו

 לביון וכשנכנס י פ״ה דפ״ד הפועלים פ׳ ״מ3ב • לתטרא עלמא
 .נחותי ששמעו עד הפרדות לקול קולו ועבר צועק היה הכעא
 בציפורי היה שנים וי״ז * שלו(שס רופא היה ושמואל מעינו וחלה
 «(ב׳׳רפצ״ו ־ שכיס י״ז חצריס בארץ יעקב ויחי נפשו על וקרא

 מדוע א״ל לבא אליהו איחור בר״ק א׳ ופעם בישיבתו שכיח ואליהו
̂׳ל איחרת  וכי ומגטגא ומצלי ידיה ומשי לאברהם אלאוקן£גןס א
 נרחמיסומייסן יתקפו שלא יחד שלשתן ןקמיtl8^pליעק וכן ליצחק

 חייא רני איכא א״ל בעה״ז דוגמתן ויש א״ל זמניה 07קו משיחת
 ‘אס י״ג גחיר הוי רבי מ״א פ״ד ננדריס • פ״ה (נ״ת ע״ש ונניו

וייא אגמרי הלכתא » והזנירן אותן ושכח רני חלש ־ ז' לרב̂י
 ורבי יזייא גקר-לרבי קצרה וההוא <הו אזח וששה • חייא
 ח״קדי״ורביגזרשלאישנ>^הלחידיסגשוקויצא3( • ע״ש לרבי
 רני ואקפד בשוק בב״ח ולרבה לרב אחיו בני לב״ ושנה קייא רבי

 דנקיטמלאא ידע ביזוץ לך קורא מי עייא וא״ל לבקרו ר״ח <אתא
 מ׳׳ט א״ל נו׳ תא • שלא ל' ביוס • יוס ל״ נזיפותא נהוג בדעתיה
 שניע לא קרית אס א״ל תהנה בהיז הכמה לכתיב א״ל הכי עבדית

 בחו׳ן עליו מכרזת התורה בפנים הלומד כל כדרבא בחוץ חכמה פו׳
 יהודה ר נולד רגי שמת יום דהא אחר רבי לא כדרבא מ״ש פו״

 בפכיס הלומד כל סתס אמר רבי אלא רבא נולד יהודה רב שחת ויוס
 אמך שרבא מהורסס היה שאז כדרבא אמר גמרא וסתם והסדרן פו׳

כ׳ ו דל ג פל ר וב כלאים בירושלמי • בכללים עיי׳ זה דרש

 J t' T י ׳׳ ו״ נ נזיפה חייח ר ו;הג
בצעים חי א׳ תלמיד להם שדרש במה שטעו נמה וראה א׳ למקוס

אינו



הז . »sr יוד ואמוראים התנאים סדר אות ^
 כטל׳ אא״כ יורה אל תלמיד וגזר • ציס3 מי אלא ואינו מכשיר איט

 לתלמידיו סעודה עשה .* )ע״ש ( ולרג לרנל׳ח רשות ונתן רשות
 גלות על ודואג עצב היה ולעולם ״ וי׳רה^ג וקשות רכות לשונות
ש) לפניו קידה לוי אחוי לשמחו וכדי ישראל  תייא רבי וכן (ע״
ש) משמחו היה בדחי הוי קפרא וגר ) (ע״ש  הנודר ונפ׳ • (ע״

 ידיו מעביר וכשהיה * לעולם פורענות אתא ר׳ דאחיך יומא ״נ7
 שערים גבית גת לו מתה * ל די״ג כרכות עמ״ש קיגל עיניו על

 לפניו באה אחר אלישע גת * היום כל מלדרוש נמנע לא ואעפי״כ
 רגי נקרא מקומות גג׳ ד׳ דמ״א דע׳׳ז פ״ג גירושלחי ( ♦ ע״ש

 דשרי ב״ד ליה וקרו וגסנדל ובשמן גגיטין רבותינו משיא יהודה
 ־ ע״ש גנו גן כשיאה יהודה ד הי׳ דזה משמע וגגגלי : משחא
 שאל • א׳ ל״ב מערגין גכל פ' אגא מלגרי דגריו נראין רבי אחר
 ׳ רגי וא״ל ♦ ימים הארכת נמה קרתה גן יהושע ר׳ את דגי
 בכלום ר׳ הרואה • (ע״ש) יחיו לחצי שיגיע וגרפו ברכני רבי

 לא ח״א (ע״ל שנה מאה קי רבי * נ״ז הרואה פ׳ לחכמה יצפת
ש) ר״ע שמת יום ונולד תתקע״ט)  ג״א נשיא כעשה ל׳ ובן (ע״

 (רגה דר׳ לכתפו ורב לכתפו מגיע ור׳ בדורו ארוך ר״ח ♦ תתק״י
 עיי׳ לכתיפו תייא ור׳ בדורו ארוך ל ך״ד ובנידה ) פ״ע במדבר

 לגניו אמר פטירתו בשעת דק^ג הנושא פ׳ גכתוגות * שאול אנא
 ושלהן במקומו דלוק נר ויהי׳ • אב אשת שהיתה גכגודאמכם הזהרו
 פעם * לביתו אתא שמשי גי דכל כו׳ במקומם מצעת ומטה ערוך

 לא תו יתיג דרגי שתיקי אמתיה אתרה אגבא קרי שכינה אתא א'
 היו שלא יאמרו (שלא ראשונים צדיקי על לעז להוציא שלא אתא

 הפני יוסף רגי) כמו לגיתס לגא רשות להם היה שלא צדיקים
 בהאי סברו במותי ישמשוני והס גחיי שמשוני הס אפרתי שמעון
 לההוא ש״מ אמרי לעדסי ערסייהו דקדיס דחזו כיון קאמר עלמא
 בהיקו אהבה בר אדא רב ישב היום בנגואה ואחר כו׳ קאמר עלמא

ש) אגרהס של ש) בבבל יהודה רב נולד רבי שמת וביום (ע״  (ע׳
 הני ישןהל להכמי ואמר שא״ר) נגואות דע״גהרגה יוחסין י׳ פ׳3

̂וני אל א״ל נכנסו צריך  לאהר^ ישיבה והושיבו י בעיירות תספ
 בני ששמעון י אעפ וא״ל בהספל) עסוקים תהיו (ולא יום

 הנינא חטא ביראת אבותיו מקום ממלא שהיה נשיא בני גמליאל
 וסד • ומצות ע^תורה בוכה והי׳ (ישיבה) גרחמאישבגדאש

 נ ה נשירכת סדרי הגדול בגו ולר״ג חכמה סדרי הקטן בנו לר״ש
עיי׳ ברמים נשיאותך נוהג  מרה זרוק פירושים) ג׳ רש״י (

 מ־נייס חולי והיה ♦ פצ״ו (ב״ר מותו לפני צוה ג״ד • בתלמידים
 טי׳ ורש״י : המות על עמהס דעתם מעיים שחולי מפני בשלשול

 • בירושלמי וכ״ה • עוונותס וחתמרקין שמתייסרין כ״כ ב״פ
 ימים ך או י׳ מעיים בחולי מותם חתייסרי^פני ראשונים חסידים

 למרק כתבו כ״כ ל והתו׳ • זכא^לעה״ג שיגאו עוונותס למרק
 וכתגו דשמחות פ״ג ועיי׳ • נהיים!טהורים להיות ושתייה אכילה
 רגי אגל מתפילין פטורין מעיים שהילי י אעע שם הנושא פ׳ התו׳
 • להזהר היטג יודע והיה מדאי יותר גקדושה עצמו מנהיג היה

 מאן ואחרו רחמי וגעי תעניתא רמן גזרו כפשיה דנח יומא וההוא
ה גהרג ידקר דרגי נפשיה נח דאמר  לאיגרא דרגי סלי^^חתי
#ותחתוני ךני את חגקשיס עליונים אמרה  יה״ר רגי את קשו5
 הכסא לגית עייל זחנין כמה דקזאי כיון לעליונים תתתוניס שיכיפו

 לתחתוכיס עליונים שיכונו יה״ר אמרה וקמצער להו ומנה תפילין ייזלז
 ‘חאיגרא שדייא כוזא שקלא רחמים מלבעי רגצן שתקי הוי ילא

 אשכת עיין זיל קפרא לגר רבנן אמרו דרבי כפשיה ונח קישתקו
 אראלים ואחר כתה לאחורי׳ לקרעי׳ ואהדר ללבושיה קר^ה דנה

הצדיקים) (הס למצוקים אראלים נצחו הקודש בארון אחזו ומצוקים
 וידוע גלוי רגש״ע אמר מעלה כלפי אצבעות י׳ זקף פטירתו גשעת
 קטנה באצבע אפילו נהנתי ולא בתורה אצגעותי גי׳ שיגעתי לפניך

 וחזרת צנון פסק שלא נ׳ י׳ פ״ק וגע׳׳ז נ״ז הרואה פ׳ דאי והא (
 ונסתר נגלה על רמז צ״ה ובס׳ ביתו לגני התו׳^היינו כהגו משלתכו
 יגא ואמרה ב״ק יצאת גחכוהתי שלוס שיהא יה״ר ♦ ע״ש שלמדו
 כל ואמר ג״ק נפק רבי שמת ביום וגו חשכבותס על ינוחו שלום
 יומא כל כוגס ההוא * עה״ב לחיי מזומן רגי של במיתתו דהוה

 לאיגר׳ סליק הכי דשמע כיון אתא לא יומא ההוא • קחיה אתי הוי
 בעצמו חבל האיך כתוגות גמהרי״ט ועיי׳ כן' ג״ק יצא ומת לאיז

 התערה הפתח נגד והמצבה הקדוש רגינו קבור בציפורי גא״י נתג
 מריתץ מקברו טוג וריח וגניו ואשתו : חייא ר׳ עיי׳

 וגשגת גכח רץ השבוע ימי כל חיים מיס גאר ומעין ויותר פרסא
 יצא ומת הכפר שאצל במערה ור״ג שמעון ור׳ א' טיהת אף זג אין
ומעשה בע״ש ומת • עה״ג לחיי מזומן כונס הייוא אף ואמרה נ׳יק

וי
 טוב י לכלאים ופ״ע הנושא פ׳ כתובות בירושלמי עיי׳ כו׳ כיסים

 התו׳ כתבו קדושה בטלה רבי שמת יום ואותו : כאן להעתיקו
 משמת דמ״ט סוטה בסוף כמ׳׳ש הקדוש רבינו אותו קורין שהיו שם
 אחר הכהן חייס והרר * בכלל וקדושה ויראה עמה בטלה רבי

 קדושה בטלה דהאי לו מטמא הייתי תם רבינו כשנפטר הייתי אלמלא
 (ד״ו שמתו מי פ׳ בירושלמי אחר ובהדיא כהונה קדושת היינו דהכא
 ר׳ דמך כד ) לנשיא כהן שיטמא מהו )רע״א דנ״ו ובנזיר סע״א
 לרבינו נראה ואין היוס כהונה אין ינאי ר׳ אכריז נשייא יהודה

 מהרי״ע ב״ת ועיי׳ : הפרס בית בטומאת דהתס לרגינו דגדוחה
 אין פ׳ הר״ן וכתב • תיירי ודאית דגטומאה דכתג דק״ג בכתובות

 כמת כהונה לגבי עשאוהו בכבוד חייבין הכל נשיא כי המודר *בין
 מה תמיה ואני ׳3 דמ״ז היוחסין וכתב • והטור רחג״ס וכ״כ חצוה
 נחלקו דפאה ספ״א (בירושלמי • הנשיאים מכל יותר גרבי חידש
 לומר א״א כי זה יתקן רחבה שדעתו חי הנשיא יהודה ר׳ עם רגי
 יהושע בשדה מצאתי ואח״כ * גרבי ע״ל נכדו נשיאה ר״ל הנשיא ר״י
 הוא דרבי לומר ואין הנשיא דר״י פלוגתא בר שם שחסר נראה ז״ל

 בר היה דלא בנו בן נשיאה ר״י הוא הנשיא יהודה ור׳ הקדוש רגינו
 שס היינו רבי במקום ברבי לגרוס יש או הקדוש דרגינו פליגתא

 גן יעקב ור' • אביו רשג״ג רבי של רבותיו * גרגי שנקרא חכם
 גנא גן יהודה ר׳ * שסמכס ר״ע תלמידי וה׳ • ) ע״ש ( קורשאי

 של אביו יעקג ר׳ ולא רבו הוא במשנה סתם יעקג ר׳ ואולי (ע״ש
 יעקב ר׳ או • דאלישע ברתיה בר יעקב ר׳ או )ע״ש ( אלעזר ר׳

 ר' לי שנה רבי אמר סע״א דס״א גיומא ( • בחגיגה הנזכר העיא
 יעקב ר׳ בשם אמר הנשיא יהודה ר׳ ׳3 די״ד וגגיטין י יעקג
 פ׳ ושבת א׳ דצ״א ( גגות כל פ׳ וגעירגון * מאיר ר׳ משוס שאמר

 רבי תלמיד רבי סע״א דע״ב ומנחות ב׳ קח״ז גרש״י ג׳ דל״ג ״מ3
 רבי אחר )ב׳ ט׳ חפות ותו׳ המצניע פ׳ ירושלמי ועיי׳ הוי שמעון

 ך״ו א״צ פ׳ ורש״י * בתקוע שמעון ר׳ אצל תורה ללמוד כשהלכתי
 יהודה ר׳ ג׳ * ע״ש) ( י׳'כ פ׳3 שחוע בן אלעזר ר׳ ב׳ רגו סע״א

 (געירנין ממנו קגל המשכה וכל מאיר ר׳ ד׳ (ע״ש) אילעאי גר
 דחתיתי חחגריי דחחדידנ׳ האי אריכא) אגא (ע׳^ר׳ רב אמר די׳׳ג

 רבי י״ג א׳ דק״ד והנסכים המנחות פ׳3 התו׳ כתגו מאחוריה לי״מ
 רבי שזכה א׳) (דסי׳ג משילץ ה׳ ביצה דירושלמי עוגדא משים
 ידיהן אחורי מטפחין שהיו בנו דר״ש גהלולי ר״מ שראה על לתורה
 שמע שבת התירו רבותי לקוליהוןאחר ושמע מאיר ר׳ עכר בשגתא

 ר״מ שמע ביתינו בתוך לרדותינו שגא זה הוא חי אמר לקליה רני
 קדליה מעל פקוליה רוחא אפרה אבתריה נפקו וערק דרגי קליה

 זכיתי לא אמר האהוריה דר"מ הדלי׳ וחחא כוותיה מן רגי אודיק
 ונעירנין ־ אחוריה מן דר״מ קדליה דחחי נגין אלא לאורייתא

 מתדידנא הוי מקמיה חזיתי׳ ואלו אחריו גישיגה יושג שהיה פרש״י
 היה גרני שמעון ר' ונירושלחי • מורייך רואות עיניך והיו טפי
 ושמעתי * כן לעשות לת״ה שנה אין א׳׳ל ר״מ הזיה גשוק אוכל

 דמ״ה יוחסין וכתג * יוחסין ר״ח נדמות היה מלאך כי אימריס
 יהודה דר׳ (ע״ש) יהודה ור׳ יוסי ר' קודם מת ר״ח ני וקשה ג׳
 מיתות אחר המדרש לנית ר"מ תלמיד סימכוס את להניח רצה לא

ש) ר״מ  התוס' (אכן • גרני ר״ש גחופת יהיה איך א"כ (ע״
 ר״מ אפילו כי רני בימי היה יהודה דר׳ כתט רע״א ק״ד מנחות

: עלאי גר ר״י ע״ל עכ״ל גרבי דר״ש גהלולי היה קודסיר״י דמת
 יוחסין וכתג • ר' לפני כפוף והי׳ (ע״ש) קלפתא גן יוסי ̂׳ ה׳

 על קראס ולא ר׳׳ל במשנה ( שמותם סתם רנותיו שהם מפני אולי
 רגי • יוחאי בן שמעון ר׳ במשנה מזכיר שלא ר״ל אגיהס שס

 דרך כ״א בשמו רבו לקרות שלא כבוד דרך אילעאי) בר יהודה
 קרחא בן יהושע ר׳ ב׳ דנ״ט יוחסין (כתג * א׳ דמ״ו ע״ש נעלם

 אכן ע״ל) ברכני רבי לריג״ק רבי שאמר מצינו (וכן רבי של רגו
 התכלת וגפ׳ ( * רבי של חבירו שהיה יוחסין כתב סע״ב נדקנ״ט

 סדי• לסי וצ״ע הוי רבי של רבו הגליל' יוסי ר׳ התו׳ כתגו ג׳ דל״ח
 רד גס דרד רגו היה הגלילי יוסי ר׳ תלמיד יהודה ר׳ כי הדורות
 אך * רד של אדו רשג״ג של גג״ד היה הגלילי ר״י של גנז חנינא

 הים וא״כ שוטה גלילי דר״מ דגיתהו לו שאמרה ימים האריך כי
 • כל̂ל רבו הזכירו לא איך תחיה אך * דרגי ורבו יהודה דר׳ רנו

 מגלהין(ורשג״ס ה׳ הרא״ש פסקי אדו רשב״ג כגד אפילו כמותו הלכה
כדאי׳ רגו היה לאלו אע״ג בכתובות מרדכי הגהות וכ״כ ג״פ) פ׳
 דוכתאמלתא בכל מדתני ממנו יותר רני נתחכם אח"כ הפועלים פ׳3

 ל והרא״ש י״ע הלק כריתות בספר אגל * אגיו רשב״ג הודם דרד
 דאין העיר גני פ׳3 הרי״ף ובפי׳ הנזקין ונפ׳ שם והר״ן שם המקבל

 למקומות טעם נתן והרשב׳׳א • אלו עס כשחולק כרד הלכה
s f ה שהלכה נ
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 ־ אנין יוסי ש״ר3 ישמעאל ר״ עמו נחלת אס חוץ הנ״מ יא3ונפ׳זהמ
 ״3 י׳׳ד נידה עיי׳ * כרבי הלכה ורב יוסי ר׳3 ישמעאל ר׳ ל3א

 שנמר מי עתו חולק היה אטלו כולל כפלוני נדקיי״ל מזה כקטיכן
 מ״ת פסתים ותו׳ ־ ד׳ משסה כ״א מעיס כתי״ע לו.ודלא סקדס

 דאמוראי פלונתא ויש t לאמוראי עודפלוגתא אץ אס דווקא א״
 א״ ונ״א א׳ כ״א כתובות * א' ך״ז פסיזיס עיי' מתביריו אפילו אס

 מ״ה נידה תוס׳ כתבו • השני תוע ע״מ ׳3 קכ״ב ב״ב ובתוס׳
 בפ״ה רמב״ס (וכ׳*פ • רשג״א לגני כרבי הלכת אחר אעפ״י מ׳ ל

 נר״ש ר״א לגבי כרבי פסק הדוע כהן של באבנטו המקדש כלי <וה׳
 בית מה׳ פ״ג רמב״ס פסק לחה החחונת א״ל פ׳ בתחיד ג״ש וכתב

 אע״ג דני נגד כראנ״ש לדרוס צפון נין היו המנורה שנרות הנחירה
 אעפי״כ (ע״ל) הפועלים בל כדאי׳ בתורה מיניה נר״שעדיף ור״א

 רשנ״ם פסק מזו וגדולה ידזנירו כרבי והלכה הנידו מגדר יצא לא
 כיון היה דרבו אע״ג עליה אביו דפליג היכי כתי להלכה ג׳'פ פ׳3

 ובי״כ י בצ״ע והנית ז״ב פ״ וכפרש״י י עליה פליגי תיס דלאו
f י״ע ס״כ וכתב מתכירו י3כר לסק t אביו נשם הלכה אמר ואס 
 ולא מחנירו כרבי הלכה 3רפ״ *b י״ג קרנות ובתו״ * כמותו הלכה

 י א׳ דמ״ג נזיר ובתו׳ סע״ב דמ״ו שהוציאו מי פ׳ ובתו׳ • מתביריו
 הלכה יהודה בר׳ יוסי ור׳ ר׳ * נתן(ע״ש כר׳ הלכה ורבי נתן ׳1

 (ובכתנוי ר׳ יבית שפחה ההוא ל׳ה נהר סוף ה׳ חעין (בחס״ל * כד׳
 מ״ק3 בפרט פעמיס הרנה נש״ס שתוזכדיס דרבי שפחות אותן רי״ל של

 על שפחה ראתה שאחז״ל שפחות מאותן דנריס הרנה חהס שלמדו די״ז
 ומעלתן היס על שהיו שפחות אותן חסוד יחזקאל) ראה חהשלא היס

 וכמה נשבילה גברא בההוא נידוי רבנן נהגו לכן החכמים מן בדולה
 היה ר״ח הנשי״א יהודה רני פ״ד נחגע״א * חהס שלמדו דנריס
 כתב ״ וגלגולו עשו של ניצו׳ן ואנטונינוס אנינו יעקב של טצוץ
 סדרי ת״ר שונה היה כי הקדוש רנינו הוא מתושלח כ׳ אות כג״נ

 ה׳ אות וע״ש * ק״ מן כלול סדר כל סדריס ששה כתג ורבי משנה
 חי נכנס בנו יענץ * ע״ש א׳ ניצוץ הקדוש ודגינו וריב׳׳ז רפב״י
 הלבין כונס כי לבן הוא (הנ״ל) כונס האי שס נג״נ * ע״ש ̂ג״ע

 רחב״ס 3כת * תיקונו היה ושס אברהס נסוד היה ורבי םגגדיס
 יהודה בר׳ יוסי ורבי יוסי ברבי ישמעאל ורבי בנו ר״ש בהדיה זהיו
 אפסור/ ורבי ב״ה חנינא ורבי ורב חייא חטיאורבי כפר יעקב דבי
 * ממנו קנלו אלו אושעיא ורבי יוחנן ורבי ושמואל ול׳ק ינאי ורבי

 ינאי ורבי אושעי׳ ורבי יוחנן ורבי שמואל היו דלא הישג וראב״ד
 יוסי בר״ ישמעאל ורני בנו חמא ורבי ביסא ור׳ לוי אלא מ?״ד וב״ק
 דשמואל אבוה אגא י ע״כ חב̂׳ היו הס לקוניא בן יוסי ודבי

 זוטרא ר3 אבא רבי ז מיניה בעת ממל בר אבא רבי נ מלתידו
 ג בשמו זבדא בר אבא רבי : בשמו אחא בר אבא תי ג נשמו
 אושעיא ר״ : ע״ל רד כשמת נולד ב״א אדא רבי : תלמידו אבדון

 אילט : קמנו יאשיה נר אתאי תי : תלמטו ביסנא נד חמא בד
̂בן : נזמנו  חניה נר״ש ר״א : חנירו עקיבא ק או יהודה איסי
 : חתכו אלשע בן : הקפד דד״א : הגידו פרטא בן ר״א J זע״ל
 : תלמידו אפס רבי ג אפוטדיקו רבי ג נשמו אסי רב אחי דבי

 ביד רב *• וצ״ע קומית כתנא בר בון רבי ג בשמו הקדמון אשי ב1
 זונין בן דיתוס : ע״ל חג״ד ביסנא או גיסא רד ! וצ״ע אבין נר

 הונא רב ג ננו גמליאל מי : לרד שלח דרס p : בביתו שוגה
 רד : א׳׳ל זונין : שאלו זוגא רבי : ע׳׳ל ד״ג ר״ה : נשמו
 חייא רבי : תלמידו קייא ברני הזקיה ** נשמו זעירא דבי : ̂חדא

 מרי״ בר תייא רני : צ׳/ג מהומין טיאדצפר רד ז חבר הלמיד
 * ע״ל ביסא בר חתא תי ז תלמיח שאול בר הלפתא תי *• נשמו
 i ר׳חנינא * חנינא דד של מ3א חמא רבי מדכא גר חמא רד
 הנין רבי • תביח הנחס בן הנן * נזמנו עקבי״ p חנניה רני

 ג בזמנו הגזד יהודה תי * תלמידו כקוסא p יפדה רני • נשמו
 רינ״ל : טמוי יר%ודה רד ג נשמו יהודה רג ׳• נשמו יהודה מ

ר גולגלו מ ppi'רני ״ יוחצן דני •' ג״ד נשמו ורבי תלמטו  נ
 שאול ן3 יזגתן רד : נשמי יונה תי נ דשינתו נתו או אקדינו
 יונתן ור׳ * עכמאי p מנתן רד • תי אמר יונתן מי : וזלחירו

 P יוכתן רד •״ ציתיז לק׳וניא Pר׳1 * נזלזר אלעזר ק
 יהודה בד״ יוסי רבי : תלמידו טארל בן יוסי רד * תלמידו עמרם
̂ו תלפ̂ת p יוסי רבי .* אבירו  ״ זמרי p מסי דבי ג יי

̂י  לקורא נן יוסי זד׳ : תלמידו בד׳׳ש גר׳׳א יוסי י3ר ג תאמך ר
 מי צ הדדז קפכותא יוסף • דוסתאי גן יוסי אגא גשס '• פ״ל
ע יכאי י :pצ אקא מיייעקג צ מאפדתיס יעקב מי ; 1<נ 
רד ׳. תגידו תמית נסר איש זעקג חני : נר־הרנא יעקב רני

 נר יצחק רצי צ נשמו חגה יצחק דד צ נשמו אקולא p יצחק
̂׳גרוקה יוחנן בר׳ ישמעאל רד : תלמידו אנדיחי  רני צ הבירו נן

 ישמעאל רצי צ רד לפר העיד כהריאל או אל סתרי p ישמעאל
 מנדי מכפר יששכר דגי •* חיני״ בעא ור׳ תגידו נןחלפתא יוסי ׳1נ

 שאין לויכמזזחה א״ר סע״ב ד״פ ונמכחות תלמטו לד ז נזמנו
 שאדם ירע רבי סקנ״ב תחו׳׳י כתב א׳ ע׳ ודגחות * נקדקדו חוח
 דגר לכן * והשגתה עיון ממיעוט א״ל שיטעה ראוי ולא הוא גחל

 צ מצחס רני : סי״א סרח״ו עי״ד רות גובה או מכעס לא קשות
 נתן ־• לפרו שילא בר נתן : רבו מאיר רד צ קומי גורמן אתי

 פלימו צ חנירו פדת רצי : חדרו סומכוס ור׳ : ע״ש הננלי
 : פרטי רצי : גשמו פנחס רד : קנטווצ״ע רפב״י ̂ חדרו
 •* דו3ע קלא : תלמידו צדוק רד : לפניו פרטא רני נכר פרטא

 מגארות מיס חלה עליה קרי א3ר : תלמידו 3ר : תלמידו נרקפרא
 שאול אכא : נזמנו רוחנוס : תלמידו רננ״ת צ עמוקים

 בן שמעון רבי : ^נו רשנ״י צ רשנ״נ : תלחטו שמואל צ שלו
 רבי : ר״ל : ר״שבןחלפתא : רשנ״אחנירו קניה מעכו יהודה
 רני : ננו שמעין רני : אדו רשב״ג : ממט מנשיא בן שמעון
 רניט הוא הנשיא יהודה רני ן3 גחציאל רני של בגו נשיאה יהודה
 ולא והתירו גויס של שחן על נחנו ונ״ד והוא אמורא והוא הקדוש

 זקן עלו כתיננא לא ואי אכיל שמואל וא״ל צאכול רוצה 3ר היה
 מעמידין אין נע״ז(נירושלחיל כדאי׳ ואכל עליה אטרח * ממרת

 במשנת נ״ דל״ה נע^זלהנ״ל ונננלי : ד׳ ל׳ג פ״א ובשבת ד; א מ
 ר3 נשיאה יהודה דרבי רב״י נ״ג * השיין התירו וב׳ד רבי

 יהודת רבי ואזיל חסתחיך )א׳ דל״ז ( בגת׳ כדאמר שרייא נריה
 בבית אמש טית לא שמלאי א״ל שמעיה שמלאי אכהפיהדרבי נשיאה

 הייט דגמרא נשיאה יהודה ורצי ’ השמן את כשהתרנו המדרש
 יהודה רני אחרי׳ וה״< אמוראים בימי שהיה ברד גמניאל רד נן

 בי שמעון רבי של בנו י\א רד ואלו נו׳ הורה ר״ג שג בנו הנשיא
 רש״{ 3כת במתני״ ז״ל ע״א דל״ו שס התו״ וכ״כ ; עע״נ גמליא;

 בדיה צר הנשיא יהודה ל־רל שמן התירו וצ״ד רד גרשי׳ דצא
 זקיט רצי שסידר צחשנה זה דצר קצעו חרו וחכמי התירו זב״ד

 בימי שהיה נשיאה יהודה רבי פאן הנזכר הנשיא יהודה רבי וחותו
 אמורא וגלפון אומוהצסיא משנה(צרייאאקורא משון אחוראיסאצח

 ובל השמן התירו וצ״ד רבי הנ״צ וצירושלמי כשיחה אותו קורא
 ובסנדל ובשמן נגיטין רנותינו הנשיא ייהודה רד נקרת מקומות

 ונל תשמן התירו וב״ד הנשיא יהודה רד וצי׳ל ט׳*ס שיש ונראה
 מי (נס״פ * התו׳ עכ״ל נשיאה יהודה דני והוא כו׳ מקומות

 יטדה א״ר רנותיכו מאן להינשא התירו רנותינו נ׳ דע״ו שאחזו
 נטשל נן נשיאה יהודה רד משחה(פרש״י דשרו נ״ד שמואל אמר
 )ואזל חסתחיך נע״ז כדאחרי׳ אמוראים נימי שהיה הקדוש דנינו
 נשיאה יהודה רני יוחנן א״ר אנא נר הייא דרני נריה אנא א״ר
 הודו ולא הורה רש״י) הקדוש רני(ינינו נר גמליאל רני של בס
 נמשכה סוטה נסוף וכן ( )על׳ל שעתו כל לה ואמרי סיעתו כל לו

 ר״ל א״ כ״ה7 חכמה תחלת ס׳ כו״ ויראה ענוה בעלה רד זמשחת
 : הקדוש ברנינו ור״ג וריב״ל רני וע״ל נמשכה הדור חכמי קנעו זה גס
 רבי כקרא מקומות ג״3 ד׳ מ״ח שאחזו חי ובל החפלת פ׳ וירו״ (

; ׳3 ל״ג ע״ז ובמו׳ וסנדל ושמן בגיטין רבותינו הנשיא יהודה
 ול״ג נשיאה יהודה רבי שחן(ר״ל התיר יהודה רני גרס נתוספת׳

ר״א נמ׳׳ש ני״ג ול״א הנשיא ר״י קראו לחה וק' ( : התיר רבי
 אותו שקורא התלמיד בכל בשלחה ברבי בר״ג נשיאה ר״י ב״א נד׳ח

 יהודה רבי אוהו דקורח נחתכי״ אבל הוא רבי מוכחדלא נשיאה ד׳׳י
 דהנרתכאי וי״ל רני שהוא לטעות שלא נר״גנרד לומר ה״ל הנשיא

 אדו נשם לקרותו להו לחה קתס אוחו קורין נימיו שהיו זאמוראי
 דמיו(ע״ל)דהא שהיו ושמואל חדנריסהלכךדב דממנו למזעהזא

̂י  רד שהיה. ושמואל א״כרב רק יוחנן(ע״ל) רני נימי היו נשיאה ד׳
ס דחיהס(ע״ל היה נשיאה גסר״י א״כ דמיהם טחנן  י״ר תו׳ מ
 שר<י אהדיהס שהיה דא״ל ושמואל) רצ כיח' היה נשיאה ר״י ל״ך
 אמרו כאלו התם אותו קראו לכן נשיאה מר״י לרנ שמואל סק״

 לקרות ^ריך אחדו היה ב״א נר״ח ר״א אנל יהודה רני שלנו הכשיא
oci ג ז״ה חולין שלחה (חגיגי נטעה שלא אדו f צרד ע״לו̂׳ t 
 כי שכתג ציפ״ת שם עיי״ לאת ת3 לינה ותצא פ'וישנת רנס עיי׳

 יחוכית נשיאה ר״י הוא רד איקפד הצשיאיס שיענישו נאמד שם ד1
 י״עסה״ו ס״כ3 אנל ״ הפרנס לפי מד צענין עירוצץ ייייסלמ

 אמורא היה כט׳אה יהודה רבי אך תנא היה הנשיא יקודה רד כתג
 נעא ; ל וני׳וני-\ת : רע״צ A בע״ז כמ״־ש אמי רני יזלמט
ול< : זנהלנצו אש שן5<י לתוך הטטן אמי מר׳ לשיאה ר״י מיט'

משמע



m יוד ואמוראים התנאים סדר אות r« קח
 צורנא ההוא גל א׳ ד״ז דמ״הן מהא אמוראים למי פהיה מפמע
 גגרארגה רמן ליה אמרו יהודה רג ומת יהודה רג דשמתיה מרננן
 יהודה דרל לגל זיל אלא לך דלישרי הכא ליכא יהודה כרג להשיב
 אמי רל עיין בדיניה עיין זיל אמי לרבי א״ל לקמיה (אזל לשיאה
 בירושלמי(ל אבל ע״ש) כו׳ רשב״ג עמד ליה למשרי סבר לדיניה

 רל תנא שהיה הנשיא יהודה רל את קורא סע״א) ד׳׳ל הנחנקין
 ברל נתקיימו הכמיס שמנו מדות ז׳ כל יוהנן דא״ר נשיאה יהודה
 רלנו הוא נשיאה הוא רל הוא אבהו וא״ר נשיאה יהודה רבי ומנו

 גויס של שמן גבי רבי הוא הקדוש רלנו עלמא וכולי • זנקדוש
 • הנשיא ר״י הוא רבי הוא רבי מאן שלפנינו והגי׳ : י״ח סי׳ זע״ש
 ס״כ מ״ש ״ רלנו הוא הנשיא יודן רל הוא רבי הוא אבהו א״ר
 לההיאצ־דנא שלהו למה ק׳ נשיאת יהודה רבי של רבו היה אמי לרבי

 נשיא שהיה מפני ואולי רבו אמי לרבי ולא נשיאת יהודה לרבי מרבנן
 לו ויתיר נשי̂א אצל ילך נידוהו מי יודע אינו דאס במ״ק לאמרי׳

 הנאתי ואה״כ המנדה שמת או נידוהו מי יודע אינו אס לי ומה
 מתירין אין ממדיו דכ״אסע״דמת״א מגלתין פ׳ בירושלמי מפורש

 נשיא כשיא יש אס אבל נשיא שס כשאין בד״א ב״ל יהושע א״ר לו
 לגבי זיל הכא ליכא יהודה כרב רבה גברא במ״ש צ׳י׳ע אך ממירי

 תיו לא יהודה כרב רבת גברא היה דאלו משמע נשיאה יהודה רל
 דווקא צריך המנדה מת אם הא נשיאה יהודה לר׳ אותו משלתן
 לעיי׳ •vfy לר׳ נשיאה יהודה רל אמר איך ק׳ גס להתיר לנשיא
 גדול אין אס היינו נשיא דצריך דהא וי״ל • כשיא צריך הא גדיניה

 : שצ״ד סי׳ ל׳׳ד בבייי וכ״נ נשיא א״צ גדול יש אס אגל המנדה מן
 שיאה יהודה דרבי רבו שהית אמי לרבי אותו שלקו לא מ״מק׳למה

 כי וכ׳׳נ : המנדה יהודה מרב גדול היה לא אחי רל שמא י״ל
 לר״ה כייף היה אמי ורבי ״ ע״ש הונא מרב גדול ר״י ד׳׳ע לדעת
 במשנה נזכר זה שהרי השמן Tהת רבי דלכ״ע הוכקתו * ע״ש

 שמן התיר נשיאה יהודה רבי לפניו הגי' שהיה ונראה תנא שהיה
 עיניך הרי • נשיאה יהודה רל רל את קורא בירושלמי כתב לכן

 דברי נגד הם השמן התיר הןא רגי גמ״ש כריתות ס׳ ליי הרואות
נשיאת (ר״לר״י נשיאה יהודה רבי אך ומ״שס״כ • רש״יותו׳הנ״ל

 וממעשה חיני׳ מ״געא אחי רבי תלמיד אמורא היה ברבי) ר״ג נן
̂זאי  לר׳ נשיאה יהידת רבי וא״ל יהודה רג דשחתיה מרבנן צורבא ז
 מינית בעא ע״ג דל״ג בע״ז תו׳ נגד ג׳'כ הס אך • ינן73 לעיין אחי
 דאינו נראה התי׳ כתבו אש לכבשן החזירן אמי י3חר נשיאה ר״י
 ואף הק־וש רביני של בנו בן היה אותו כי משקא דשרי נשיאה ר״י

̂(ע״ל התירו ורבותינו עליה ותני נזכר הוא בברייתא  שהבאתי להינשא
 נשיאתדגזר ר״י של מו בן ושמא היה אתריו אלא שאחזו) חי י«פ׳
 הקס דאחר )ב׳ די״ב פ״ג ( דח״ק נשיאה ר׳׳י והוא י\ה שחן על

 )אחי רב צ״ל ( אסי רב ושמע ארחאי קפילא דאקיס מיא דאשיד
 אמי לרבי נשיאה ר״י שלח א׳ ד״ך גר״ה תו׳ וכ״כ : עכ״ל זאקפד

 ר״י זה אין כו׳ מלמדינו היו יוחנן רפי של יחיו שכל יודעין הוי
 ושמואל רב למי שהיה תעחידין אין בפ׳ השמן שהתיר נשיאת

 דההואבנו כי׳) אכול שמואל וא״ל לאכול רב רצת שלא לעיל (כמ״ש
 יוחנן רבי של תלמידו דהכא והאי היה הנשיא יהודה ברל ר״ג של

 הנשיאה דר״י התו׳ מדברי לנו יצא * עכ״ל ושמואל לרב כייף דהוי
 נשיאה לר׳׳י ושלחו יהירה רב דשמתא בההוא ומעשה אמי מעאחר׳

 ן3 שהי׳ נשיאה ר״י של בנו בן הוא דיניה דלעיין אמי לרבי ואמר
 ר׳ תלמיד נשיאת ר״י הא ס״ל ס״כ בעל הרי הקדוש רבינו של <ני

 של בכו גן הוא ולהתו׳ הקדוש רלנו בן ר״ג בן נשיאה ר״י הוא המי
 בוכרא ה״ל נשיאת ר״י א׳ דך״ז א״צ בה׳ וכן • הליל נשןאה י ך
 דרל לקמית שדרי׳ ) בכורות אוכלין כהניס בביתו ל< והיה י פרש (

 ירמיה רל ואיתיחא ס׳ זריקא רבי א״ל למחזייה דלא סבר ^מי
 לחחזייה דלא סבר אבא רגי א״ל כפחא יצחק דרבי לקמיה שדריה הדר

 צערה הוי נשיאה ר״י בימי ב׳ די״ד בתעלת * כו׳ ירמיה רבי א̂׳
 מטריתין אין אתי ר׳ א״ל עהי למגזר סבר נענה ולא תעניות י״ג גזר
 דעבל הוא לגרמיה אמי רבי אבא בר תייא דרבי ברית אבא א׳׳ר לו׳

 עד מתעניןוהולכין יוחנן דא״ר להתענות) רוצה היה שלא (פדש״י
 גשחיס וירדו תעניתא גזר סע״ב דכ״ה שס • השמיס תן שיענו
 דכ״ל ושס • כו׳ אמי ר׳ א״ל לאשלוחינהו סיר התמה הנץ לאחר

 כמה אמר מערא אהא ולא רחמי בעא תעניתא גזר א׳ר״יכשיאה
 גמליאל בן ליהודה בשבילו) גשמים (שירדו הרמתי משמואל איכא

 : חערא ואתא דעתיה חלש כך למיו דע$תא לחי אוי כל לדור אזי
 וה״תכיחע:הד״דוכ״היהי׳השל • ר״ג ק הוא נשיאה <זהר״י
 מל דבעא נשיאה דר״י לתז׳ הכרה קצת ונראה • הראשון בנדכ״ד

דמציכו * הקחש רלנו בן מ־״ג נשיאה ר״י של בנו גן הוא אמי

 כו׳ובר״ה ואמר נשיאה קמיהדר״י ל׳ל סע״ביתיב ד״ך רפ״ד בנזיר
 ר״ל יתיב הוי אידו ביום דינר נשיאה לר״י שלח מינאי ההוא ב׳ ד״ו

׳ט כ״כ וגפ׳ נשיאה ר״י מתום אר״ל א׳ דקי״ט ע״פ3ו •• קמיה  ̂ק
 ג׳ מ״א נידה א׳ ד״ך מגלהין אלו • א׳ ך׳*ב דככורות ובפ״ג סע״ב

 אר״למשוס ר״אדמילה ובפ׳ * נשיאת ר״י תלמיד דר״להיה דנראה
 יונה ר׳ ג׳ דפ״ב פ״ג מ״ק ובירושלמי נשיאה שצ״ל נראה הנשיא ר׳׳י
̂מר פ׳3ו * כשייא יודן בש״ר ורשב״ל חייא ור׳  ל דכ״ד בקודש ח

 דחעשרות ופ״ק ע״ד ד״ב ברכות וירושלמי אר״ל אמי רל אחי
 וערק ר״ל על כעס נשיאה ר״י * פ״א ושקלים כירה פ׳3ו ד׳ דמ״ה
 אמי ר׳ א״כ • סע״ב די״ד ל שמואל מ״י ואהדריה יוחנן ר׳ ואזל

 תלמידו תלמיד אחי מר׳ בעא רבודר״ל נשיאה ר״י ואיך ר״ל תלמיד
 עליה שאין ראיה זו ולדעתי * תלמידו לתלמיד תלמיד ויהיה

 הוא הקדוש רלכו בן בר״ג נשיאה ר״י כי תאמת ע״כ • ובה ת:
 בן נשיאה ר״י של רבו היה ר״ל תלמיד אמי ור׳ * דר״ל רבו היה
 דס״ט הדר בפ׳ התו׳ שהקשו מה יתורץ ובזה * נשיאה ר״י של בכו
 כסייא נשיאה לר״י דחזיא כיון דחדושא בחוחרתא דנפק ההוא א׳

 ר״י הא ובתו/וא״ת * רשית מבעל בצנעה שבת שחלל זה כגון אחר
 Tוהקפ די״ב שהפך מי פ׳3 דחדושא בקוחרתא נפק גופי נשיאת

 שאני חשוג דחדס משוס עליו אקפד ח״ט שס ואחר אמי ר׳ עניו
 של בנו בן הוא אמי ר׳ עליו שהקפיד נשיאה דר״י הכ״ל לפי : ני׳

 הוא שבת שחלל זה כגון נשיאה ^ר״י הדר פ׳3 א״כ נשיאה ר״י
 הוא העיבור שתיקן הלל ר׳ * הקדוש גרבינו בר״ג נשיאה ר״י
 נשיאה ר״י היינו חאביך שמעתי רבה הושעי׳ ר׳ א״ל * בנו

 נשיאה ר׳׳י היינו יהודה דרב אקלעא אישעי׳ ור׳ • ע״ש הראשון
 • ע״ש נשיאה ר״י לקמיה שלח דשמואל אבוה .אבא : ע׳׳ש השני

 חקולא יצחק ור׳ וזעירא זברא בר אבא ר׳ : שאלו תחל בר אבא ר׳
 נסייא • חלון ובס״פ ד׳ דך״ו פ״ב כתובות ירושלמי נשיאה בשר״י

 ירו׳ ושאל נשיאה ר״י עאל יוחנן ור׳ ינאי ר׳ : כשיא ובס״פהבע״י
 משמיה שמלאי ור׳ • ע״ש שמלאי ור׳ ינאי ור׳ * א׳ י׳׳ו פי״׳נ

 ל״ו בכורות נשיאה ר״י משוס וריב״ל שמלאי ר׳ לה ואחרי דריב״ל
 ואמרה יוחנן ר׳ ואזל יוחנן ר׳ קחיה אמר אבא בר שמן רב • ב׳

 ולא אושעי׳ מר׳ בעא יוחנן ר׳ * א׳ נ״ב כידה נשיאה ר״י יה קח
 גברא לאי יוחנן ר׳ אעו אושעי׳ לר׳ נשיאה אר״י השיב ולד״ל יב1ה
 כתב * שיאה לר״י חהנן אר׳ דמ״ד ברכות * א׳ נ״ז יבחוה ה3ר

 חסדא רג רבוחדתן של התנו רבא) (צ״ל אבא בר חנן רב יוחסין
 אר״ת שכב נשיאה ב׳ דך״ב בח״ק שראה מה בוודאי * בבבל הספידו

 דנשיאה חנ״ל אך * קריעה ואחוה אסיתא כפי רגא בר חנן לרב
 ־ גסחוך ע״ל גא׳יי מת נשיאת דר״י ועוד י נשיאה ר״י היה זה

מי גריה בר נשייא ר״י דמך כד א׳ ד״ו דברנות פ״ג בירושלמי  י
 דכ״ו ובנזיר וסאביה זעירא לר׳ אבא בר חייא ר׳ דחף נשייא יהודה
 ר״ת וצ״ל (ט״ס וסאביה גא בר זעירא לר׳ חייא ר׳ דחף רע״א

̂בא  אחתיה כהוריינלו) (בנזיר נהוראי דחכת כד זעדא) לר׳ בר
 שאל ׳ (שס) סליק ולא מנא ר' בתר חטנא ר׳ שלק נשיאה דר״י
 רנ׳!ן נשם הנשיא למות פסקו גו * ע׳׳ש נחמן בר שחיאל לרב
 נינהו תנאי קפרא וגר חזקיה דל״ה ע״ז גתו׳ * הזקן רשב״ג עיי'

 הנשיא יהודה ר׳ קבורת גא״י (כתב : נשיאה יהודה חר׳ וקשישא
 אולי גציכורי נקבר הקדוש רבינו כתב אהר ובמקום מבנית בעיר

 י3ר : רבי (תלמיד כקוסא ן3 יהודה ר׳ : נשיאה' יהודה ר׳ צ״ל
 לר׳ רבי אמר קחייהו קנוסא בן ר׳׳י ואזיל באורתא אזלא חייא ור׳

 ב״ק ר״י שמא חייא ר׳ א״ל לכנינו גדולה שמראה זה היא חי חייא
 ג״ק יהודה לאו אי א״ל לגגי מטו ט לש״ש מעשיו וכל הוא תלמידו

 דפ״א חרובה )ניחי כלומר ( דפחלא בגיזרא לשקך גזרתיכהו את
 משוס א׳ ע״א הבית המוכר רבי לפני גקוסא בן ר״י הירש : ע״ב

 שנגה שור סומכוס אחר * סע״ג דקי״ה והרוטב העור ס׳ יעקב ר׳
: י״ק יומא ב: 1<!׳/ ״  *3 דפ״ה יגיעיס הדברים כל פ׳ קהלת נח׳ ל

 כשכיס לו ועשו מוהיהן ופצע המינים נצח : ) שס ס וט ( נ ב י ר
 שמעון ר׳ חשס : פחחץ ונעשו עוסת אגכיס מלא כלי לו שהיה

̂י * גתוסלתא פ״ד נגעים  בש״ר נקוג p סע״ד דקנ״ד תזריע זבמ׳
 גן צ״ל ואולי שמעון גש״ר נקוגא גן יהודה ר׳ ח׳׳ל ואני שמעין
 חגירי יהודה בן יוסי ור׳ יהודה גן אלעזר ר׳ יהודה ( : כקוסא

 ; רבי הבירי יהודה ך׳ בד שמעין דד' אלעזר ר' יהודה (ר׳ : <בי
 כמס ואמר רבי קמיה סדרי פסק ברגי שמעון ר׳ חייטי (יהודה
 פ׳ זה מלה״ר כלך רבי כתבי'וא״ל חייטי יהודה א״ל זה כתב <זיושר

 אל דלעולס ספיא) דרב אהוה דימי ת (עיי׳ : ל ג״פ״דקס״ד
 ופי׳ ע״ש גנלתו לידי א3 שבקו שמתוך חביח של בשבחו אדם יספר
כלר ר* אמר איר יל׳ע • שזנאי בפר יקפר אל ט׳ מל״ת קח״ג

וזלה״ר



m יוד ואמוראים התנאים סדר אות
 למו אמר דרכי וא״ל חייעי ר״י של שונאו הי' לא רבי דהא ר’מלה׳
 א״ת ; שונאו בפני לפעמים ישבת פן אדם לשבח עצמו ירגיל שאל
 ממשמעו כנראה ישכה לא אוהבו בפני גס דלמא כן לפרש לסמ״ג חנ״ל

̂א הגזר יהודה ר׳ : די״ו בעירכין ורש״י רשב״ס  מוהל היה לר
 שאלעי אושעי׳ ב׳אר׳ דק״ל דמילה (בפר״א : הקדוש רבינו בזמן
 i ספ״ג ר״ה ירו׳ אחא בר יעקב בש״ר : בירו״ וכ״ה הגזר ר״י את
 יהודה : פ״א מגילה שם נשריב״ל סימן ור׳ אהא בר יעקב ור׳

 (ע״ש) ג״ח זא׳׳ז לידתן ונתעכב א׳ מטיפה נולדו ףי״חייא ותזקיהבני
 (היה ינאי ר׳ של התנו רגי) (עיי״ : כאבות שקולים ושלשתן

 גבוה במקום עומד והיה לע״ש מע״ש חמיו רי׳י בשלום לשאול רגיל
 אלפן כן לא תלמידיו לו אמרו : לפניו לעתור כדי מרחוק לראותו

 רבה לגברא ר״ל ג סיני לפני ישיבה אין א״ל : ד״א לזקן רבי
 שמשי בי ע״ש וכל אחרון) פ' בכורי׳ ירושלמי מרחוק אפילו כמותו

 לא א׳ פעס דנורא) עמודא קמיה אתי אתא הוי (וכי לביתו בא
 ונח כשגגה והיה עונתו ביעל לא קיים יהודה אלמלא ינאי אר׳ בא

 קמיה יתבי הוי א׳ ל״ח בסנהדרין ב׳) ס״ב אעפ״י (פ״ נפשיה
 כו* דאיבסוס כיון מלתא דלומרי היכי כי חמרא אגברי אמר דרבי
 בר״ה יהודה י״אא׳רבי (ובזבקיס ־ נסמכו ולא אביהם) שם והיה

 רב ב׳ ק״ה הגשר כל פ׳3ו כו׳ אילפא שמע בר״ח ר״י ב' ובדי״ג
 ובה׳ * וחזקיה ינאי ר׳ ההוא בענין שמזכיר ובדק״ו בר״ח יהודה

 ל • ט״ס ורבי רב פיגת בר״ה יהודה רב ב' ק״ב תפילין המוציא
 ע׳ חגיגה * '3 מ״ג כירה (פ׳ דגרייתא תנא לקיש בן יהודה
 פ״ה ושם לקיש) בן תי' נמחק בשס״ח • ב׳ נ״ג יומא • סע״כ

 אחרי ספרא בשרילל רשב״ג * א׳ מ׳קהלתדפ״ז בשסרשב״ג : א׳
 ר׳ ׳ א' מ״ז כירה ב״ל יהודה כר׳ הלכה יוחנן אר׳ * פ״ח מות

 שמעון ר' אולי * א׳ ד״י ברכות ( דברייתא תנא מנסיא גן יהודה
 מלכות כתר לך רב המלך לינאי שאמר גדידים בן (יהודה ז אתיו
 (כפרש״י גרים ואמו אביו גרים גן יהודה * תר״ע ג״א ח״א ע״ל

 ושלח רשב״י תלמיד * גיורי גר ובירושליוי ב׳) דל״ג נ״מ פ׳ בשבת
 חלפתא בן שמעון ר׳ ואל ובתו׳ עכמאי גן יונתן ר׳ ואל אצלו בנו

 שרשב׳יי מה שסיפר וע״י (מ״קפ״קד״ט) שיברכו (ע״ש) ט״ס
 במעדה ונטמן רשב״י את להרוג ורצה למלכות נשמע זו אומה גונה
 פ׳ (שבת ומת עיסו בו ונתן אותו ראה רשב״י וכשיצא שכה י״ג

 כדמשמע היה גדול דחכם עצמות גל נעשה ל״ג תו׳ וכתבו ב״מ)
 ב״ר מרשב״י תורה לשמוע הלכו ור״י יצחק ור׳ * הנ״ל פ״ק גמ״ק
 וברח משה נשמות רשב״י ב׳ דקצ״ד הכמה נובלות (כתג * פל״ה

 לפני שסיפר גרים בן ויהודה : מפרעה חשה כמו מלכות מחמת
 ורש״י לחצרי(ובגמרא עצמותיכמשה גל ועשאו חצרי גלגול היה מלך

 • עצמות גל נעשה ל״ג ולמו׳ למלך שנשמע אלא לתלך סיפר שלא משמע
 קודמת העיר דתיי בןחלפתאמנין יוסי לרבי שאל חוצי איש (יהודה

 גי׳ במערה טמון והיה כו׳ אגודרמס לרני קרא אתרת עיר לחיי
 ופ׳ רע״ג דל״ח דשגיעית פ״ה ירושלמי ־ עעמא האי על ליקים
 (וגתנחומא נריא גן יהודה רבי * הוצא איש ג׳ מ״ב דנדרי׳ אחרון

רבי ד׳ דס״ו פ״ג ובתענית • גדיא גו ג׳ ע׳׳ז אירה וח׳ תצא פ׳

 יהושע ור׳ נירון בן יהודה (רבי • שכחתי צבור צרכי ובעסק קגר
 גר (עיי׳ פדיה גן יהודה דגי ; פ״ט שמואל ח׳ לוי בש״ר דסכנין

 קדושים וס' פך״א בראשית רבה ( קפרא גר של אחותו גן )פדא
 הדין גידיא יונה א״ר * דשביעית פ״ה יונה רבי קומי היושב פכ״ה
 (ע״ש) ברבי יודן (רבי : ד׳ דס״ו פ״ג תענית ירושלמי מעגל חונה
 בחקתיס״ם רבה ברכיה בש״ר ב׳ ך״א קדושין דרש ברבי מדן אר״א

 ר׳ פ״ב ע״ז ובירושלמי ברבי יודא רבי ראה ובתנתוחא א׳ דר״ח ל״ו
 .הי״נ(ל״מ) חכינא בר יהודה רבי : ע״ג ד״ח דרביע״ש בריה יודן

 אמר תלמידו(ור״ל היה שר״ל מפרש רע״ב) די״א(דעירובין בפ״ק
̂ל אמר שס ויברושלמי ל ט ח כתובות משמו  • הלכות כמה בשמו ר

 ובה׳ ד׳ לכ״ת שם דדהבא ליער׳ ר״ל וקנסיה ליה אקפיד נ ב׳ וחד
 חנינא־לרב בר יהודה i't< ׳ ל ופאה * ג ו ד שם .החובל
 היננא בר יהודה רב רמי * א' ליו מנהית יהושע דרב בריה הונא
ע ׳ ל יייל ליק בר״י הוכא לרב ל  רב עס דבר ר״ל של רבו איך י

 ר״ה כי אף ביניהם רב וזמן רבא תלמיד שהיה יהושע ברב הונא
 רב ויש • רבא לתלמיד רמי ר״ל של רבו איך יחים האריך גר״י
גי ג ב״ח יצחק  ערלה מסתכל בהיל מחבריה חניןדאכל בר יורן (ו
ב ,כ״א ״רע״ב ל  ברכיה בש״ר ד׳ ס״ב פ״ב קדושין נירו׳ חנן נר ,

יהודה תני א׳ דע״ת ( יומא גרוגרות יהודה ז ד׳ דך"ז הלק כ׳

 ובל׳ת מטפחת ובטינא אריב״ל י״כ3 טינא לישבע״ג אסור גרוגרות
 גרוגרות ר״י תנא חזקיה א״ר : גרוגרות יהודה תני דק״ה שרצים

 יות רבי ( : שחו כך גרוגרות יהודה ובת״י שם כינוי ערוך כ״י
 בא נר חייא א״ר ג׳ ס״ג ה״א קדושין ירושלמי דרשב״י ברתיה בר

 ספרא(בש״רהושעי' בן יהודה רבי • רשלי דתני כו׳ יודן רבי תני
 • ב׳ ע׳ פסחים בס׳ אר״י אלעאי א״ר • רע״ג ע״ו פ״א חגיגה ירו'
 סנהדרין מספרתא בר יהודה בש״ר אלעאי (א״ר חספרתא יהודה רב

 רע״ב דע״ג הדר פ׳ הסבר יהודה רב : ד׳ כ״ט פנ״ג וג״ר א׳ ח׳׳ד
 הסבך גורסי׳ ורי״ף ובערוך * הכי ליה קרי חורפיה ע״ש פרש״י
 יהושע דבספר עירו ע״ש א״נ • סבכה גדל הי׳ סבך גרס ר״ח ובהו׳
 ומעשה • הסבר כר״י הלכה רב אחר נחמן א״ר י וסבכה מדין

 יהודה(סתם) רב : הוא זה ואולי סמך אות כתבתי סבר בן מן רב
 א׳ ודס״ח רע״ב דל״ד וש״ק ד״ע (כתב (ה״ע) יחזקאל בר

 יוחסין וכתב שמואל אחר בנהרדעא לראש שהיה ׳3 דק״ס ויוחסין
 שהיהראס ובע״ה יוחסין(ד״ע) ובפ״י חביות ס״פ דחשחע א׳ דק״ו

 נ״ז ובהא״ט ע״ב ד״ס הנזקין פ׳ גגיטין ותו׳ וכפרש״י בפוחבדית׳
 וכן ע״ג ד״ך נידה ורש״י בפומבדיתא התקין ׳3 דס״ז ובנידה א׳

 סבא והוא תמרי) בר רמי ע'י׳ * ע״א דק״י הבשר כל פ׳ מוכת
 : י״ר ד״א א׳ דס״ח י׳(וש״ק ד״א לראש היה ־ (ע״ש לפוח'

 בתר ירשג״כ )ע״ש ( הונא לרב הישיבות ב׳ וחזרו יהודה רב וחת
 ר״ה עיי׳ תו׳ וכ"כ שנים ב׳ אחריו יהודה רב וחי ר״ה מלך שמואל
 יוחסץ י׳ פ׳ רבי שחת יום ונולד : ר״י או ר״ה גדול וחי מש״ש

 רש״י משמואל לחד רב מיתות ואחר רב תלמיד (והיה * ב׳ דע״ב (
 : )ב׳ ט״ז ע״ז רש״י ועיי׳ שחת חי ר״פ ורשב״ס א׳ ט׳ סוכה

 כוותך שינכא א׳ דל״ו חברכין (כיצד שיננא אותו קרא שמואל
 בה׳ וכ״ה כשמואל הלכה שמואל דקלסיה אע״ג שס ואמר מקתברא

 פ׳ • ב׳ כ״ד ר״ה * א׳ קכ״ג א׳ ז׳ שבת * ב׳ כ״ח מערבין גפל
 קמ הומך פתת שינכא א׳ דנ״ד ן מעברי כיצד פ׳3 ־ ב׳ ט״ו א״ד
 כתונום * הלולא לבי דמיא עלחא דר\ר ואכול הטוף שיננא * כו׳
 ס׳ • ״3 ע״ח גיטין • ׳3 ל״ו א׳ ל״ב קדושין * א׳ נ״ג א׳ י״ד

 קל״ג הי"כ ־ ג׳ ט״ז ♦ סע״א י״ד ב״ק (ע״ל) ׳3 ד״ס הנשרכין
 בר שמואל רב א״ל : א״ י״ז א׳ י״ג היד כל פ׳ ׳3 ח״ג ע״ז * ׳3

 הערוך ס״י * ג׳ י״ב כתובות דשמואל משמיה לן אמרת שיננא יהודה
 והוכיח ־ גדולים שינייס בעל י״א שכון 7ה מלשון מחודד שיננא

 רישך שיננא שמואל וא״ל דל מזעקת אזנו אוטם וא״ל שמואל את
 דנ״ה בהמה במה בחמימי עוקבא מר הוא דרישך ורישך בקרירי

 ע׳ ובערוך ד״י ב״ב בתו׳ הגאונים(מובא ופי׳ * עוקבא מר עיי׳
 לסי תלמידו יהודה רב ממדרגת למטה יושג שמואל את שראה נגד)

 שמואל * בריב״ל יוסף ע״ל ראיתי הפוך עולם לז״א • ככ״ל שהוכיחו
 מד״ח מפסיק היה ולא ־ א׳ י״ג אשה(נידה ילוד זה אין עליו אמר

 מ״ל מתפלל והיה ( מפסיקין אין אנא כגון ואחר כרשג״י לתפילה
̂דל״ס יוס ל׳ נל תלמודיה מהדר שהיה פרש׳׳י * יום לל׳ יום  ר״ה
 בה״א • זקופה בקומה ר״א הלך ולא • בראבא חייא רבי עיי׳ א׳

 גמירנא יהודה חרב אנא (ע״ש) חייא גר יוסף א״ר ג׳ די״ח דחולין
 חשחיס ספק אבא בר ירמיה א״ר דאר״י גרס דגברא ספיקא דאפילו

 ת״ש (בחלק • סע״ג ̂׳ו ובכורות • דשחואל משחיה ספק דרב
גבורתא רבא ואתר באויר הפורה במגדל ואחיתופל דואג געא בעייא

̂׳?ין ואנו ^
 בקדרה ירק שכובשת האשה חטי הוי כד ר״י ואלו סדריס ד׳ קחתני

 מתיבתא תליסר מהנינין ואנן קחזינין ושמואל רב הויית אחר כו׳
 רב ׳3 דכ״ד תע;ית3( * חטרא אתא חסאניה שליף כד ר״י ואלו

 מטרא ואתא חסאני׳ חד ליה שלף מעיה1ש נהוני דרב בריי; כהנא
 אמרהקב״ה אקרינא שלפה אי אליהו וא״ל השני סנדל למשליף ורצה

 רחמנא אלא בן דמשגח ולית נפשין מצערין ואנן עולמי) •אחריב
 דהץ מרבנן צורבא ההוא א׳ די״ז חגלהין פ׳3ברכות( * בעי לבא
 ציה צריכי נשחתיה נעביד היכי יהודה רב אמר • שומעניה סני

 • דשמיא שחיה קחהלל נשמהיה לא רבהון) דהוי (דאתריה רב^
 הרג אס יוחנן א״ר הכי א״ל • בהא לך שחיע מידי לרבב״ה אמר
 י ר׳ שתהיה כו׳ לאו ואס • מפיו תורה יבקשו ה׳ למלאך לוחה
 צומאחרננן ההיא גס ואתא ביה לשיולי רבנן אתו ר״י אחלש לסוף
 • כי וקחחייכת * לי דשמתיה מסתייע לא א״ל אחיך ר״י כדחזי

 בדיחנא דאתי לעלתא אזילנא דכי אלא קמחייכני גדידך לא א״ל
 אתא דר״י נפשיה נח ליה חניכי לא כוותך רבה גברא דאפי׳ דעתאי

 ליכא כר״י דחשיב רבה גברא ליה אמרי לי שרו א״ל מדרשא •לבי
 א̂׳ לך דלישרי )(ע״ש נשיאה יהודה רני גגי זיל לך ללישרי הכא

עמדי' ליה למשרי סבר נו' בדיני׳ עיי׳ פוק אמי לך׳ אמר לגביה
שמואל



קט « יוד ואמוראים התנאים סדר אות
 נהגו לא רני נית של שפתה מת ואמר רגליו על כתמכי נר שמואל
 ;ירא א״ר . עאכו קניריכו יהודה ג״ש ננידוי ראש קלות קכחיס

 אתא לא שנין כמה דהא המדרש לנית סנא ליה דאתא דקמן מאי
ל ( • ע״ש ליה שרי לא ליה משרא כעי לא ש״מ  ד״ע יוחסין י״ נ

 דשקיל עד נעור א״ל נישרא לי הגו לענת אמד גנרא ההוא א״
 שויסקל נר יהודה מאן אמר נרישא יחזקאל נר יהודה דרנ שמעיה

 גנרא ההוא רגיל לר״י אמרו ושמתיה שיפורא ר״י אפיק (גרגרן)
 גנרא ההוא אזל • הוא דענדא עליה אכריז ענדי לאינשי דקרי

 נו (לימלו הונא רנ לגניה ר״י אזל נחמן דרנ קמיה לדינא אזמניה
 מנעי לא מיזל א״ל • לא או איזיל א״ל )ר"נ לנכי לילך לו יש אס
 נפומנדותא ראש אתה ממנו גדול (שאתה את רנה דגנרא משוס לך

 לריש דיין (שהוא נשיאה דני יקרא משוס אלא ננהרדעא נחמן ורכ
 רש׳׳י כמ״ש שס ננל ישינת שעיקר לפי לל ( )הנשיא וחתן גלותא

 מעקהא״ל עניד אשכתדר״נ אתא זיל קוס * ׳3 לנ דך נסנהדרין
 שנתמנה כיון שמואל אמר אידי נר דא״רהונא להא מר ר3ס לא ר״י

 הרנה ע״ש כו" ג' כפני מלאכה נעשיית אסור הצכור על פרנס
 משתמשין אין ר״י א״ל תשקינן דונג(נתי) תיתי א״ל • כאלה דנריס
 שואליןנשלוס אין א״ל לילתא(אשתי) שלתא מר נשדר * כו׳ באשה
 אינשי כשאר נשווך דלא תיגרי׳ ליה שרי לר״נ ילהא שלחה כו׳ אשה
 אנתראי מר שדר דהזמכה טסקא א״ל הנה אדוני נא למה ר״נ א׳׳ל
 • למר משדדנא דהזמנת׳ טסקא גמרינא לא דמר שותא ר׳׳נ א״ל

 לר״י א״ל גנרא ההוא אתא אדהכי כו׳ לו והראה הזמנה שטר הוצא
 אמר הכי א״ל • מלכא חשמונאי מניה דאתיכא ענדא קרית לדידי

 ר״נ א״ל • הוא ענדא קאהינא חשמונאי מדנית דאמר כל שמואל
 שנא אס.קודס הלכה שעורה ת״ח כל אנא דא״ר הא מר סנר לא

 • לו שומעין רנו נשס לתלמידיו שמועה ההוא אחר לידו מעשה
 דקאי חתנה רג איכא הא א״ל • מרנו ששמע לומר נאמן אין וא״ל

 אתא יומא ההוא • י״גשנין חזיהלנהרדעא לא רנמתנה * כוותי
 וחדכרעא אגודא כרעא חד קאי כי שמואל אמר מאי דכירמר א׳ל

 קאתינא חשמונאי מדנית דאמר כל שמואל אחר הכי א״ל ,*נמנרא
 רנ אניו של רנו היה • כו׳ הוא דענדא עליה אכריז כו' הוא ענדא

 שיננא שמואל וא״ל הכי התנייהו לא אנא לאניו ואמר יתזקאל(ע״ש)
 קחייהו אשה ואזלה 3עסר אזיל הוי • לאניך(ע״ש) הכי תיחא לא

 נכשריס אוזר נור והא א״ל גיהנס מקמיה כרעיך דל לר׳׳י רנ אמר
 כר׳חנינא אלא • ואת אנא* כגון דכשריס יימר מי א״ל דחי שפיר

י _  רני • רע״א דכ״א יוחסין י׳ ל ״ כהנא 3ור צדוק ורני הפי נ
 מיניה נעי ואי דעתיה ונדיחא דחתוה אכתחי דקאי לר״י חזי זירא

 ל׳ש כו׳ נרישיה מסגי עיזי ל׳ש -א״ל • א״ל הוי עלמא חלליה לל
 כהן פ׳ • נית קני.; היתה אשתו : נ' דע״ז יין המוציא * הרנה
 לאהרן ניחא לח אמר והליש כהנתא נסג • נ׳ דס״ג הנע׳׳י וה׳ גדול

 נולמוס לאחזו רגיל היה : מ״ע פ״ג פסחיס ואיתסי נזרעי׳ דאידנק
 היה זקן פרש״י וחתס וקרי מצטער ר׳ייי י ׳3 דל״ז כירה רש״י

 עיניו והיו גדיל זקן שהיה רנה ע״ל ל י״ט גיטין כהות ועיניו
 דך"ד המכלה כי׳ רו נדו ארוך והיה * א' מ״ד נכורות הו׳ משונות

 יוחסין רש׳יג )נ״ח ד״א היינו ( לשטרות הר״י מה שאוצ אנא עיי׳
 הנגיד לר״ש הג״מ מניא כ״כ נר״י קי׳׳ל ורנה יהודה. 3ר : י^י״ו

 שהיה כר״ה הלכה הונא ורכ ר״י ־ ל׳ש כר״ש הלכה ששת ורני ר״י
 :אר״י זנדא נר אנא רני : נשמו כהנא כר אנא רני : ע״׳ז רגו

 • שאלו אנא ורבי א״ראנא נזמנו ני׳ מהגר! אנא • ע״ש ננ״ח חניז
 אכיי דהא וצ׳׳ע ואשר״י נרי״ף וכ״ה ב/ לז אשה במה דאביי משחיה

 ועוד יהודה רב שחת יוס כולד ורבא * ע״ש ג־ילי ?י
 אחר יהודה דרב כריה יצחק דרב נרי׳ איסי גת נשא לזקניתו לאביי

 • עולא ועיי׳ הקדמון אביי שזה וצ׳ל * בעליה משני שנתארמלה
 אנין לר׳ אמר תלמידיו אדא רני נני ורנה אנין רני ־ אנימי אמר

 אמר חשוחאה ואדא • נשקיא דמן אנין רני * אחי נחמן 3נר
̂לא • לן׳  אושעיא רבי ׳ א״ל אימי ר3 און ׳ תלמידו ליילי ,

 אבין גר אידי 3ר ♦ אר״י אדא נר אחא 3ר * נרי וקראן תלמידו
 • נשמו פזי נר איניי רני * נשמו דשחואל אנוה אימי ׳ ארייי

 יא״קאסי אסי א״ר יהודה ר־נ * איסינכדוע״ל • אחיתנוראה
̂י  פטירת ואחר אסי 3דר משמיה אר״י נרש״י רע׳׳א י״ז ינמות * אר
 נדנך נר אשיאן * ונשס״ת חהרש״ל לגי׳ שןוואל לפני נא ר^א

 רנ • אר״י אנין נר אשי רג ־ הקדמון אשי רג אמר * נשמי
 דימי רג • נשמו נרכיה רני • ליה רמי נרונא רג * נשמו ניני
 יהודה נר הונא רנ • רנו וי״א חנירו ־ענא 3ר ״ קחיה יצחק נר

 ״ תלמידו אנא רני של אניו זנדא רני • קמלה המני׳כא רנ ־ א״ל
אמר • נשמו זעירא רני ♦ טוני׳ נר זוערא רנ * ע״ל זירא רני

 א״ר ״ נשמו זריקא רני ״ נשמו חנינא נר זעירא רני • זעירי
 חייאנר רני * כררנ לחייא חתני * נ׳ י״ תענית נ׳ ז' חייאשנת

 • נש״רחמאדכפרמתומץ • א״ל יהודה נר חייא ר׳ ״ נשמו אנין
 נר תנינא רנ * תלמידו אדא נר תנא רנ • נגדתאה תנא א״ל

 • אנא נר חנן ורג • נשמו עזקא נר חנינא רני * נשמו איקא
 נת ״ ע״ש חנירו השני נשיאה יהודה רני • א״ל חייא נר קננא
 ר״ ״ נשמו אחי נר יהודה רני * ננו נשאה חנינא נר יהודה רני

 יוסך 3ר • נזמנו אושעי׳ נר יהודה רני * משמו אניי ן3 יהודה
 שמואל אמר יוסך 3ר אחר יהודה א״ר א׳ דך״ז פ״נ ופסחים תלמידו

 רניוסך * שמואל אמר יהודה א״ר יוסף רני צ״לאמר ואולי ט״ס
 מרתא נר שמואל כר יצחק רני * יצהקננו רנ ‘ נזמנו נקמני נר

 רני ״ ע״ל אנא נר ירמיה א״ר * פנחס נר יצחק נש״ר • סמנו
 פמא רנ * אחוה כהנא רנ ״ כהן נש״ר • כזמנו ניראה ירמיה

 הכהן אנא נר שמואל נר לוי * קחיה שמואל כר לוי • השניקמיה
 • חונאנשמו רני • לוי ורכי * נזמנו סימון נר לוי רני • נזמנו

 אושעי' נר נתן רני * ע״ל חנירו חתנה רני * תלמידו מנשה רני
 מעמ'״ * נשמו עוקנא נר נתן רני • נתן זרנ * עמו פליג

 רנא * תלמיח כהנא נרנ רנ * רנו רנ • קפתאי נר * דעולא
 כירנא הוא ט״ס סע״א צ״ז עציס הגוזל פ׳ לדידך יהודה לרנ אמר
 ואיךא״ל תלמידו רנה וצ״עפי רנה ״ל5 אולי יהודה רנ כשמת נולד

 ורננ״ת * תלמידו רכה ע״ש יהודה רכ סכא אמר ורנא * לדידך
 רנ3 רנה : נשמו אדא 3ר3 רנה * יצחק נר רכה א״ל * ,ע״ל

 נר רמי • אחיו רמי * נשמו דפומנדיתא רחנה ־ נזמנו עסני
 • יהודה 3כר שמואל 3ור • רני שמואל • תחרא כר רמי • פפא

 : לפניו מהגרוכיא אנא נר שמואל רני * שילת נר שמואל נש״ר
 • חוזאה חייא כר שמעון נש״ר • חנירו נחמני נר שמואל רני
ר  כשס״ת וכ״ה ׳3 ד״ט דנרכות פ׳׳ג דרג משמיה אשי כר יהודה 3(
 נר שמואל 3דר כריה יהודה 3ר ( * 3ר כתלמידי מניאו ש״י גם

 נ״מ פ׳ שנת א׳ מ״ח א׳ מ״ו שאכלו פ״ג נרפות 3דר משמיה שילת
 נע״י שילא נר רע״א קנ״ג השואל פ׳3ו נ׳ קי״ח כ"כ ה׳ • נ׳ ל׳

ר • נר״ש ר״י כ׳ די״ד ל׳ק ועירונין שילת  נאשר״י) שילתכ״ה (נ
ל  מגילה ג״ד ל א׳־כ״ט י״ר ותענית ר^א דצ׳׳ז תפילין המוציא ו
 שמואל 3ר3 נ׳ קי״ט ל'כ ונפ' • מנחות דנריס כמה א׳ ה׳

 נר ר״י א׳ ל״ח כירה ונפ׳ * דרנ משמיה נרא״ש) כ״ה שילת (נר
 א״ר נשתנה הגי׳ נרי״ף אנל רב אחר כהנא א״ר אבא ר’א׳ שמואל
̂ידהא״ר בר שמואל  א״ראסי יהודה נר שמואל ונאשר׳יירנ יהודה יר

 קטג ראה שמואל כר יהידה • תיקין וצריך 3ר אמר הונא א״ר
 : ד׳ דל׳ג ואיכה ד׳ ״רח״ו נשא רנא מת אעכי׳ל נפל ולא מרירי

 מ אחר נ״ז אר׳׳י אנא א׳ל יהודה 3ר (אחר זנדא ני' יהודה 3ר
 כרכות זנידא כן אר״י זוטרתי ן3 א״ראנא * ל דע״ג יוחסין י׳ פ׳
 זכדי נר דר״י לאחיו הורה הונא רג • א׳ ק״ך פי"נ ־ ׳3 3י״

׳ אחיו סימון רני אנא רני • רע״ג דל׳נ חגלחין פ' ירושלמי
 דרג כריה יהודה 3ר * נרפות ירושלמי נשמו נחמן נר שמואל רבי •

 נזכר לא כי הוא וטעות ( יוחסין ל׳כ 3ר תלמיד חרתא נן יהושע
 שחיע יהושע דרבי מפרקי יהזשע 3ר3 יהודה ל׳ר ל ח״ג נעיז ל׳א

 מפרקי יהושע ברב הונא א״ר א רש' הגיה וכן ואשר׳׳י ברי״ף אנן לי
 אידי דרג נריה אר״ה רע״ב דך׳׳ד בר״ה ההוא וענין לי שמיע דאניי

 חרתא נן יוחסין ומ״ש יהושע וצ״ל ט״ס ג״כ אידי דאביי מכרקיה
 עיי׳ הנשס ישעיה נן (יהודה * לו היגד מי זו כסאה רב Tהלמ
 סדר (ע״ל אגא נר יהודה 3ר ־ הנושס יהודה כרבי אישעי׳ רני

 נשס שאמר ל׳'מ (3ר אמר יוחסין כתג )ל ל״א חכחות ( )התנאיס
 ג״כ ל״מ אדא נר יהודה 3ר ס״ת ה׳ קטנות נהלכית ונרי״ף 3ר

א״ר אידי נר יהודה 3(ר '• אילי נר אלא אדא נר ר״י בש״ס
 לואי) גר וצ״ל (ט״ס מלואי יהודה 3ר ־ א״ דל״א ר״ה יוחנן
 ע״אנעא ס׳ ונידה קי״גא׳ קשריס אלו יוחנן(נפ׳ רני מיני׳ נעא
 עירכיוכ״ג לוי נן יהודה (רני ־ לואי נר יהודה מרני יוחנן רני
 יוסיז ור׳ אחא 3ר • הכליס כל פ׳ ירושלמי שאלו יוחנן רבי ל י״ו

 מגילה ירו׳ רבי נשס וריכ״ל אחא ורני * גדול כלל פ׳ ירו׳ נשמו
 יהודה רני לגבי אתא אנטולי אנא זעירא א״ר * ע״א ד״ע פ״א
 שמעון(כחולין גרבי יהודה רג * פ״ג דמאי כריה למנחס שלה לל

 נר״צז יהודה דרג לגני שדר יוחנן דרכי צמחיקחיה אתא כי א׳ מ״ח
 משוס יוחנן א״ר • ״3 דקי״ד ונפי״נ * יוסף נר יצחק 3ר עיי׳
 דלא משוס קאחר מונהק רבו היה דלא משוס פרשנ״ס נר״ש ר״י

 ר״ איתניה רע״א קט״ו ושס משמו דנריס לומר יוחנן רני הורגל
 סנהדרין פזי ן3 שמעון דרגי כריה יהודה (רני : נר״ש לר״י יוחנן
להתסאשכחתי׳ דראכיסל^ת א״ר . א״ג ט״ן נרפות י״אל פ״ק
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יוד ואמוראים התגאים סדר אות

I

 אמי ר3 ינאי ודני זריקא ורני • א״ ז׳ תולין א׳ 4ך״ סוטה • ׳3 י״ט ס״ב מטלה ״ ׳3 נ׳׳ד פ״ה סוכה ב׳ קי״ד שנת פ'3 נר״ש לר״י
 לתענית פ״ג ופרש״י יוחסין 3כת נןפזי יהודה רט : לגיתו אקלעו

 כרש״ינתענית מצאתי הגדול(ולא קייא רני של נכדו אמו שס בזי
 א״ די״ו ונתענית • כלום פי׳ ולא פ'3 אר״י שס שאמר ד״ו ב״נ
 ,רני א׳ קמ״ט ננ״נ נתו׳ אך • כו׳ אמר ר״ל כו' אומר פ׳3 ר״י

 * רחל נר ומארי )ר׳ אמו(ע״ל אחר מייחסו פזי נן שמעון
 שס הוא א״כ ע״ש פזי רני נשס פזי ן3 ר״י כירושלמי מצאתי ואני
(הזי נן יוסי רני ע״ל ( כזוהר ג״כ כנראה הכס :  פ״ז ונשקליס )
 דניצה וספ״ג נהמה כתה ונס״פ דלי״ דנר פ׳3 ר״י תנא ע״ד ד״נ
 דלייה 3ר כפ׳ ר״י תני אשה נמה וס״ה לו אמרו דל״ו דנר נפ׳ ר״י

 כירושלמי * א׳ דע״א למגילה ופ״א משילין ופ׳ * וספ״ג אחר
 כפיו נושא שאין כהן כל אלעזר ש״ר כפ׳ רע׳׳דר״י די׳׳ז א״ע ״פ0

 אחורי וקאיס רישיה חזילן הוי השיש הוי כד פ׳3 ר״י בעשה עוכר
 אלו בירושלמי • כהן שהיה נראה (ע״ש) כפיקלנרא ר״א עמודא
 נשס פ׳3 ר״י ייסא רני לפני אחר כהן נר אנא רני א״ דפ״ג מגלהין

 חאניךהדא שמעתא אתה נפ׳א״ל ר״י עס יוסה קסרני יוחנן רני
 :ושאלון־ליהכו׳ מתה נחמיה אחוידנר אלא כן ל״א אנא א״ל וזלתא

 נגרי נר איינו ורני * אחא רבי * ע״ל נשמו כהן נר אבא רני
 רני • רפ״ג ר״ה ירו׳ משחו אימי רני הישן ופ׳ • פ״ה תרומות

 ר״ה ירו״ זעירא נש׳׳ר * הונא רני פ״ק קדושין ירו׳ בשמו נון
 נש״ר * משחו חזקיה רבי * דציפורין רובה חונה נש״ר : ב״ג

 ״ חנניה ורבי * נ׳ נ״נ פ״ק סוכה ירו׳ אושעיא דרבי אברי חמא
 יודןקנוטקי״ רני * סיסין בך יהודה ורבי * טיטוס נר יהודה ורבי

 • הנינא בר יוסי בש״ר • יונתן נש״ר • ע״ל יוחנן בש״ר * נשמו
 • רפ׳׳ג ר״ה ירו׳ נשמו אחא בר 3יעק רני • קפודקיא ינא׳ זר׳
 * טומנין פ׳ ירו׳ חנינא בר ירחי׳ בש״ר • נשמו הדרומי יעקב רני

 * אבא נר שמעון ור' * רפ״א שקליס רני נשס • ע״ל פזי נש״ר
 כי סע״א דך"ג (נרכות יוחנן רבי תלמיד קלוסטרא יהודה רני

 וצ״ע כו׳ אמרו גלוסטרא ור״י עקיבא רני * אמר דימי רב אתא
 יהודה ר׳ : בתלמידיו הניאו לא וש״י יוחנן רני תלמיד שהיה מנ״ל

 פא׳׳ד • א׳ וי״ו נ׳ ד״ח ג״א כתונות דר״ל חתורגמיניה נחמני בר
 תמורה נ׳ ל״ז סוטה נהמוני ^ ע״נ ד״ס גיטי( ♦ דרשות ב׳ א׳ י״ו
 העבירו בקולמוס והנשתייר כותב חשה סל נשס ובח״ר * נ״ י״ד
 נחמן בן פ״ט שמואל ובשח״ט הוד קרבי לו היה וממנו ראשו על

ג׳ (ברכות הביבא נר יהודה רב * ר״ל נשס  שרציס ח׳ פ׳ * י̂״
 עסיק יהודה רב * ב׳ ך׳ חכות * פעמים כמה ב״ח ר׳׳י נ״ ק״ח

 אעפ׳׳י פ׳ שמואל אחר א׳ ח״ב מברכין כיצד ב״ח ר״י ביה לבריה
 מערביןד״ל בכל יהודה דרב משחיה אחי בר יהודה (רב * א׳ ד״ס

 יהודה דרב משמיה אביי בר ר״י ב׳ צ״ב האשה ס״פ ובפסתיס * ׳3
 וכתובות אמי בר נ׳ כ״ט ובכורות * א׳ דנ׳׳ז בנידה ההוא ענין אבל
* ספ״ב תרומות ר״ל בשס • ב׳ ה׳ ח״ק דעולא משמיה : ב׳ כ׳׳ח

 :■אחיו כתן רב אולי רבנן קמי״ ליקום אפתחו יתיב כשחלש זירא ר'
 שאלו ידע ולא ב״א ליהודה שאלו ( * הלק פ׳ אושעיא בר יהודה

 הוי • ע״א ד״פ חלון פ׳ יהודה לרב שאלו ידע ולא מתנא לרב '
 רב * א׳ דצ״ג פג״ה חייא בר .הונא3דר נריה ללוי טחלא קליס
 קשרים אלו ר"פ (וכ״ה חסידא סלא דרב אחוה) החוהי(צ״ל יהודה
• דחחרא דנא ת׳ ליה תקיפו רגהונאכד לפני נכנס ב׳) י״ט ויומא

 א״ל ואליר\ • ׳3 ר״ס פ״א ברכות אהבה בר אדא רב לה ואמרי (
 ״3 כ״ס השחר תפילת (פ׳ , * תחטא ולא תרוי ולא תרתח לא

 ב׳׳ד האחרון וביובל יובלות פ״ה מן פחות העולם אין א״ל ואליהו
 כהנאקמיה אחוהדרב יהודה רב * ב׳ חלקצ״ז • שם ויומא נא.*

 וכאן ר״ה קמיה יהודה דרב אהוה כהנא רב ע״ל (ל״מ הונא רב
 רנה חנ״ל ידעתי בזמןרינ״ל(לא סימן בר יהודה ר׳ • ט״ס נראה

 ופ׳ תבא ור״פ ׳3 רצ״ד ראה פ׳ ורבה * ב״ס יודא ב׳ דרפ״ז דברים
 רני א׳ דפ״ג מגלחין פ׳ בירושלמי ג סימא נר ב׳ ז רפ׳ דברים
 אחרי הכי א״ל בר״ס ר״י עס ירמיה רד קס כו׳ יוחנן בש״ר סימון

 אבוך אלא מלתא הדא* מיניה ב״נ שמע לא יוחנן דרבי תלמידי כל
 בשריב״ל סימן כו׳דא״ר איתאחרת לא איתאמרת אי יעקב רבי א״ל
ברכיה ר׳ * נגרי בר אייבו ורבי בשמו יודן בר אנא רני * כו״
 בן יהושע רני * אלעי בר יהודא בש׳״ר * בזמנו הוניא רני • בנו

 לוי בש״ר * כהן ורבי ־ נהוראי בן יוסי נש׳׳ר * בשמו ניתוס
̂פ תנחומא  לולינוס רבי * טרפון בר׳ לוי ר נש׳ • משפטים ס

 פרוזדירי ר׳ * בשמו עזריה רבי * נהוראי בש״ר * בשמו דרומי
 שלום ר׳ * ב״ ח״ז ב״ק קרנא רני בכזקין תני ־ נשמו נחשא נר

בש״ר ברטיטסרביאחא יהודה (רני • שה״ך שנא נש״ר • נשמו

 הוי ג״ט יהידה חמא א״ר * ג״ ד״ו פ״ג ברכות ירושלמי אלעזר
 בן יהודה רבי בכורים סוף דיחזיר(לא״י) ע"מ זקן ומינהו ברומי

 בש״ר דקסרי רבנן * שרצים ת׳ פ׳ יוחנן בש״ר בא בר שמעון פזי
 אחא בש״ר * הנזקין ס״ה וגיטין דשביעית פ׳׳ה סיטם בר יודא
 • א׳ ס׳׳ו איכה מ׳ אחא בש״ר סיננא בן יהודה (רבי * האליל ס״פ

 פ׳ ירושלמי אחא נש״ר פזי בן יהודה רבי סיסין יהודה.בר (רבי
 יהודה רני * הוא א׳ הכל כי והשכיל ראה * רע״א דס״ד האומר

 ור' * בשמו זוערתי אבין * דברים כמה א״ י״ב (סוטה זבינא בן
 יהודה רבי ( ־ ב׳ צ״ט פג״ה חלוב בר יצחק ורבי חנינא ורבי אחי
 (יוסי ר׳ של אחותו בן יהודה רבי * א׳ דל״ב דנדריס פ״ג ביזנא נר
 ח״ט כתובות ההוא ועכין סע״א דקל׳׳ט י״נ (ס"פ חנינא כצ״ל) נר

 וט״ס סע״ד מ״ו הנזקין כ׳ ו.גטין בירושלמי ההוא וענין * סע״ב
 כזכר וכן ב״ח יוסי בש״ר ב״ח ייסי דרבי אחתיה בר יודן רבי וצ״ל שם

 הרואה (פ׳ החנונא רב בהדי נתן בר יהודה רב * תרומות סוף נירו׳
ש) ישמעאל בן יהודה * ד״סא׳ ע״  ליה הוה • ב׳ קי״ח (חולין (
 ח׳ בירושלמי אשה במה פ׳ מלמטה במטלית בסנדל ויצא ברגלו שחקי

 גלימא ממנו ונפל בתורה הוגה היה ישמעאל בר׳ יודן רבי * א׳
 א׳׳ר שילא בר יהודה רבי * דרכים עוברי יקהו שלא הנחש ושמרו

ס ע פ ) סי  קל׳יט-סע״א חולין פ׳ שבת יוחנן רבי את ושאלו כו׳ א׳ א
 יהודה רב אמר סע״א קכ״ו הכלים כל ס״פ3ו ב׳ קמ״ב■ נוטל ופ׳
 א״ר שילא בר וצ״ל (ט״ס יוחנן א״ר אסי א״ר רבי אחר שילת נר

 פ׳3ו • יוחנן א״ר אסי א״ר ב״ש אר״י דע״ב ושם ברי״ף) וכ״ה אסי
 אשי א״ר • • ב׳ פ״ב יבמות • א׳ מ״ד כירה ובפ׳ א׳ קכ׳׳ז מפנין

 יהודה רב • א׳ ס״ג נידה * אר״א אסי א״ר צ״ל נ״ל אלעזר א״ר
^"מ) רב בזמן עולא בר  מר • הנ״ל שילא בר הוא ואולי אסי(

 בבי עירובייהו דחותבי חברכתא לבני (אשכחינהו רבא בזמן יהודה
 ס׳'פ כלגאה רבא א״ל טפי ביה גוו להו אמר אגובר דבי כרשתא

 מר דבי יהודה מר לי אמר אביי אמר * ״3 דס״א חעגרין כיצד
 לבי אקלע • א׳ ח״ח קולין דאבימי משחיה • ב״ ט״ז ע״ז יוחני

 חורבא ב3 דרגה בריה שמואל ורב יוסף ורב * יהודה בר הונא רב
 • חרליקין במה בפ א3ר בזמן הוכא בר יהודה * א׳ נ״ח קדושין

 המצניע ופ ־ ב׳ פ״ז יבמות לרגא אמר מדאסקרת יהודה (רב
 נ״ה א׳ ה ל טדה א נ״ג א׳ צ״ה נזיר * מדיסקרהא א׳ דצ״ג

 בל טעה (שאכלו ג פ פכא רב לפני לןך.ימר בר יהודה רב * ׳3
 רב בר ומר מדיפתא אחא ורני חרימר בר מר יהודה ב׳ דמ״ה זה

 3דנ" ובכתובות : דחריחר לקחיה אתו וחכמה בזקנה שוין היו אשי
 3לכתו סוראה לאבא כשהלך בהדאי מר ניעול פפא רב א״ל סע״ב
 • דרבא משמיה מריחר בר מר יהודה רע״ב ד"פ ושם ־ לבנו כתובה

 קרמו אי בצואה עיין רבינאוא״ל קמיה קאים הוי מדפתי יהודה (רב
 דפרי כלכלה אייתי אשתיתא בר יהו־ה (רב ־ א׳ דכ״ה ברכות פניה
 סע״א נ״ב שהוציאי מי פ׳ יוסף כרב כמאן כו׳ אושעיא גר׳ נתן לרב

ש) אדם שם אשתיתא פרש״י  : ברתותא חיש יהידה רב ונאלכסי (ע'
ר • הנ״ל הוא אוגי (צ״ח איסתירא ר3 יהודה 3ר  בר יהודה 3(

 הינדאווא תרגום כוש מארז הכדואה יהודה : ׳3 י״ג כריתות אחיתאי
פ' נתגיירו שמואל(ע״ש) 3כו<3ו הוא  ב׳ ד ע הספינה המוכר (

)3 סימן(דג״ט ל מחוכא3 זכה זוטרא ומר ־אשתעי)  (מרזוטרא ׳
 ך"נ קדושין * מותו קודם דו3ע3 ותחזיק מותו קודם אצלו היה

 פרש״י הנלואי מבי דאתי הימלתא ׳3 דפ״א פ״ח ביומא * סע״ב
 בזמן שהיה אבהי(ל"מ רבי בזמן שלוס ן3 יהודה רני : כוש מארץ

 חתניה ורבי ־ ע״א ל׳יי ל׳א ב"נ ב״רשלוס ר״י דרש * אבהו רבי
 רד סע״ב לליא א - ומגילה * דגיטין פ׳3ו • הבונה כ׳ ירושלמי

 )סק׳׳ו שח״ט יולן דרגי גריה מדן (רבי • שלום בר יודן בר יודן
 אסיגלשין י3ר היא דניייסא ג׳ ך"ה כ״ו דמאי יוסי דרבי קומי בעא

 אדס בהם יפגע אבא רבי עס שהלך סעך״ו שמות ובזוהר ירושלמי
רד.י3 הלוי יהודה דבי ( * המעשה ע״ש לואי בר לחחא שחו א'

 רי.י ־ בראש/ת תנחוחא וח׳ רע״ג דרט״ו ל׳ג במדבר רבה שלום
 צדדייה בן ר״י י\רק חן הטדר ר"פ (בירושלמי צרויה בן יהודה

 מ לקחיה (אתא מהז^וניא יהודה רב ’ ביצרייה יונה רבי ע״ל ■
 ן3 יהודה (רבי • ע״ש מתתיה בי* יהודה * ע״ש חניוחי בר הונא־
 י קרחה בן ר״י ע״ל ערבה לולב פ׳ ירו׳ נחמן בר שמואל בש״ר לקרת
ל א׳ ך׳׳ז תמיד פ״ק מסורא יהודה (רב ה ו  ׳ א׳ פ״ט הסדנ
 דק׳יד פי״ב כתובות קזא בר דני במתטתא תני קזא בר יהודה (רב

 דכפר חחא דר״ בריה יורן ר' ( ־ חכס שס קזא בר פרש״י קע״א
ת יהודה (ר״ * ד׳ ך״ו פ״ב כתובות ספ״א תענית ירו׳ תקומין  א

ח מגילה חיל גביר לה ואחרי גבורתא כפר ת ר״י דרש • ח׳ י'  א
נרנ יהודה (רב * א׳ ס׳׳ה אעכ״י פ׳ היל גבור א״ד גבוריא כפר

יצחק



m יוד ואמוראים התנאים סדר אות m

 יחזקאל ר5 ימדה ro יצחק צת היא אולי נ' ל׳ו תעניח ♦צתן
ד׳ י יהי״י (רן • תורתא נן יוחנן ר׳ עיי' נרחורתא יהודה (  י

 נר שמואל ור חנפה רע״א ו׳׳ז <לאיס ונריש א׳ י׳ל מגילה יוצשי
 i א שמואל ומ״י א' סי' תיליס מ' מזעניח רחי״ג ירושלמי גחמן

 נר יהודה (ר' • אניו או ננו יהודה נר מנשיא רנ • מנשיא
 יעקנ עיי ״»-ין מניח יעקנ נן יהודה ( • תצוה ילממו אלעזר

ר' • ״פנין מנית יצחק נן  וחרס דליקא נפל אימי דנהר •ודן (
 ח ח ויומא כהני נל פ ס ירושלמי ערק ונורא גדישו על צילתיה

הוח ם יי "״‘יי *״ י*י•' י̂■ *—•— ־־ . ״

 ע״א ערלה ״ ה׳
 ס״גג' ״ ק״אז׳

 ־ ט׳ ה״נ סוכה * ג' 3כ״
 י״ג ה״ד יבמות * ד׳ כ׳׳ד

 • ע׳ ל ז׳ ן׳ כ״א כתובות
׳7

'0 פ׳׳ז עירבין * ל פי״נ שבת
ר פ״ע • ר\ ב׳ פ״ו

פסחים
 יומא *. 7פ״ד שקלים

 * ו׳ א׳ פ״א תענית *
 * ז׳ א׳ פט״ז * ז׳ פי״ג
פ׳׳ז נזיר : ו׳ ל׳י נדרים

א׳ פ״ק

ק׳ נ פ ה ר
♦ ׳7 פ״ח :

• ב׳ פ״ב
פ״ו • ה׳ ב׳ א׳ פ״ה • ל פ״נ * א׳ פ״א סוטה

ר׳ • אעפ״י ע׳ ,ךן־ ״, ך3  דסכנין יהודה (
ל • עהע  הכותג פ ס׳ כתובות ירו״ יוסי ר׳ קומי• שקלי בר יודן (

ר בש יוסי ל קחיה (אמר קפודקיא יודן ל • טרפון בן יודו ל
י גן יהודה n י ירי' ״ אבא ח פי אהלות (ובתיספתא וקדושין יבמות סוף ציידין .איש

ל • אליעזר ל משוס צידון איש יודו  פ׳ רבה חלכייא בר יודן (
ע/ צו ד י הרואה ירו׳ פילא בר יודן ל ( • איוב ריש ומ״י ל ק

j f .JU-  *fJ tפו 
זבחים
•חולין

ט ז * ב י פ ט פ ב ז בז פ ■עדיות ב ג פ *
 ה׳ פ״ב ע׳׳ז • ו׳ ה״ ״i פ״ח * ו׳ ה״ א״ פ״ג •
מנחותפ״גד״ • פ״טא״ • ו׳ פ״ח • ד׳ פ״ז ־

 המורה • א׳ פ״ו עירכין * ״7 פ״ט * ו׳ פ״א בכורות
ד * ס׳ ז׳ פ״ג כריתות * א״ ל״א מעילה • ל ל ל

 ג ז׳ פי״ד * ז׳ פי״ג * ד״ כי״א כלים • ו׳ ל׳ג קינין
ג׳ פי״ד : ח׳ ג״ פי״ב : ט״ו פ״ט : ד׳ פ״ג אהלות :

פ̂׳ : י״א פ״ד נגעים : ל ״ז
ד׳ פ״ט * ד״ פ״ה : א׳ :״א

ח : \ ג׳ ל
ו״ ל א״ פ״י

פי׳^
כידה

ד ו פד״ ד פ : ג׳ כ״א י
: י׳ ־ ׳

ה פ

ר' • רע״ד קדושיםקצ״נ ורנה נ׳ אחרי רנה נו׳ פתח גלייא מדן (
 • ע״ש עיני אליהו נש׳ר גלייא דמן מדן ר׳ • סע'^ קפ״ן מות

 נן יוסי ור' חגדלייא יודן ר ( ־ מעגל הוני עיי' מריא מדן ר' (
מן • (ע״ש יעקנ תד מ ר׳ מהנן גלילא ( ר׳ • ננו ר' דןנ ר׳יו ) (ע״_ יעקב
 וענין כי״ז שמואל ומ״ פלמים והרבה ד״ה ברכות׳פ״ב ירו׳ אייבו
 אנוי• יודן (ר׳ • איבו בש״ר יודן ר״ רע״ג ס״ח איכה ברבה ההוא

 דמאי ד׳ ד כ מיתות ד׳ ופ׳ * ד׳ ד׳*פ דמ״ק ל׳ק ירו׳ מתניה דר׳
חלה • פ״א ערלה • מתליא דכלאיס ג׳ ר״פ3ו סע״ג ך״ד פ״ה

/ שנתפתת נערה • ול׳ג רפ״ק ע׳׳זפ  שבועות ע ופר * ד פ
 אצת רע״ב כ״ת

q^' אבא * רלל*ד
פר״ד קדושים רבה נחמן בך שמואל בש״ר ׳ • איני ש״ר3 ( יוחכן

 איכה מ״ ר״ל בשם נחמיה בר׳ יודן ל ( • ט״ח
ר י אבדון (ע״ל רבי תלמיד יודן א ״ מ דן ליו )

א׳ לא איכה רבה אחא לר״ שאל  (יהודה • שקפאי שמעון בש״ר א׳ ^א
 ר י ב איסי ♦ יהודה בר אבא (יהודה י בנן תייא ר׳ מיפו

 חנא • י ב תייא ר׳ * לי הונא רב • ל׳י מסתאי י ב״י אלעזר
 שמואל ר • י ב סמא ̂ר * ל׳י מתתי״ * ל׳י חנניה או חינכא או
 (יהוצדק • ל׳י כהנא * יודן בר רמי (יודן : ל׳י ר׳תנתוס : ל׳י

 (במשנה הנשיא פרחיה בן יהושע ר׳ * בניו שמעון ור״ ר'ישמעאל
 קצלו הארבלי ונתאי הוא (וקיל תשמונאיס בזמן סע״א) פא״די״ו

 ומתתיהו לא) (אבות ירושלים איש יוחנן בן ויוסי יועזר גן מיוסי
 הנקרא ינאי וכשהרג הבית לבנין קנ״ב תק״ס ג״א שכת יותקן ן ו

 י ר ברח )תל׳ע ג״א ה״א ע״ל ( החכמיס הורקנוס בן אלכסנדר
 רבי ותליוידו * מכוא אמון הנקרא מצרים של לאלכסנדריא בפ׳

 עיר ירושלים מיני וכתב שיחזרנו המלך מן ביקש שטת בן שמעון
 אמר שוממה יושבת ואני בתונן שרוי בעלי אלכסנדרי ליכי הקודש

 אחרון (בס״כ * (דמ״ז סוטה סוף כדאי׳ והזר הוי שלמא ^׳מ
 אני לגדולה לירד לי האומר כל בתהלה אתר סע״ב ק״ט דתכתות

 מעיל אני ממכה עלה לי האומר כל עתה הארי לפני ונתנו לופתו
 בן יהודה קופסאיזר׳ בן יהושע ר׳ (עיי׳ חמין של קומקום עליו

 הבית לבנין רצ״ו לירושלים ובא ימים והאריך * לן אמרו טגאי
 ואותו * תלמידו היה בתלמוד הנזכר וישי * ללע א ג

 ע׳ כמו * הלל בימי שהיתה המלכה הילני בימי היה בו שמאמיכי׳
 ועיי״ סשמ״ה נצהון וס׳ 3סע״ ך״ד ש״ק הבית חורבן קידם שניה
 דכ״ה יחייא אבן כתב ( ותרע״א זתשס״א ותשכ״ד תק״ס ג״א ת״א
 שטעה תראה הנ״ל ועי״י הנוצרי של רבו ושמאי הלל תלמיד נ׳׳ס ר״י

 ותלמי׳ המלכה הילני בימי שהיה איש אותו ממעשה העתק ובידי
 משה חותן ויתרו ב״פ ר״י קבור חיטין בעיר גא״י כתב • ״פ3 ר״י

 עדיות ד׳ פ״ח יבמות (במשנה * בתירא בן יהושע ר׳ • לצ״ע
 בתירא בן סתם נקרא שנסמך וקודם )ה״ פ״ב פרה * א׳ פ״ת

סתס בתירא בן והוא :׳ א׳ ג׳ תערת בשמיה ליה קרי וזמטן

א׳ פ׳׳ד זבים * ג׳ .ליי
 : ה׳ ד׳ פ״ג יוס טבול : א״ פ״ג : י׳ ח׳ ז׳ פ״ב מקואות : א׳

 טהרות : ל פ״א מכשירין : ד״ פ״ד : ב׳ א׳ פ׳׳ג ידים : ו׳ פ׳׳ד
 ל״ב סנהדרין בפקיעין (והיה : ט״) ז״ פ״ח : ב׳ פ״ו : ב׳ פ״ב

 אבות ובפי׳ יוחסין וכתב : יולדיצו אשרי )דאבות ובפ״ב ( : <׳
 לך"ד הולכית היתה מעוברת אמו כשהיתה דיבמות פ״א בירו׳ דאי׳

 ואני ( יולדתו אשרי וזה חכם העובר שיהיה שיתפללו מדרשות
 עליו' קרא הרכינוס בן יונתן סע״א ד״ג דיבלזות בירושלמי ראיתי

 המדרש לבית עייסתו מילכת אמו שהיתה אני זכור דעה יורה מי את
 שהלך רפ״ג (דמאי תלמידריב״ז והיה בד״ת) אזניו שיתדבקי בשביל
 אג״ד והיה : )פי״ד אדרי׳ן המשולש החוט וקראו : ריג״ז אחר
 ור״ג לוי והיה : ראב״ע ועיי׳ (ע״ש הנשיא דיבנה ר״ג של בב״ד
 עיי״ ( הלויס את עזרא דקכס אע׳׳ג תורתו מפני המעשר לו נותן

 מעשר לו שנתנו כתב מ׳׳ש סוף המשנה בפי׳ והר׳׳ש )ב׳ דפ״ו יבמות
 ולא (ע״ל) וברכות בהוריות כדאי״ בדוחק כרנסתו שהיה ראשון
 ללוי דווקא הקנס דקודם ביבמות שם ר׳״ע לדעת או לעני קנסו

 לכהן מתנותיו דהנותן עני מעשר גס לו נתן ולא לכהן גס ואת״כ
 ליטול(תו״ יכול ראשון מעשר אבל זוז ר׳ לו היה רעבא״נ מביא א׳

 חבירו גודגדה בן יוחנן ור׳ במקדש משורר והיה : א׳ דך״ז קדושין
 בהגפת ב״ג יוחנן לל לסייע רצה ב״ח ג׳ור׳׳י י״א (עירכין שוער

 : השוערים חן ולא המשוררים מן שאתה בני חזור וא״ל דלתות
 :סוכהנ״גא׳ שינה ראינו לא השואבה בבית שמחים כשהיינו ואמר
) (ד״׳י דנידה ובפ״ק בןהורקנוס ר״א חבירו ׳ ר׳׳א פטירת אחר ל
ר׳״א דברי על אמר א׳) (פ״ג גיטין ובסוף : ר״יא דברי קייס
דרדקי צופים מאותן היו ור״א ור׳׳י : מותו אחר הארי חשיבין אין

אמר (ד״בב׳) הגיגה בסוף  עיי שנשכח מננפך שדרשו
 מדבריכם בושנו
מיד ב״ש

ר״׳א

ר' הלך
 דביי על טעס ב״׳ש של א״ תלמיד וא״ל * ב״ש
עצמות לכס נענתי ואמר קברו על ונשטתח ״י)

אהלות ובתוסכתא : יחיו כל התענית מפני שיניו והושקה ב״ש

 בן ור׳׳י יהושע ר׳ העיד • *ל ד ק הבונה פ׳ ובמשנה * ע׳״ש (
 שמעין ורבי יהודה ר״ אחיו

יהושע ר׳ ׳ ע׳׳ה קדושין י״ד כתובות ע״ט יבמות עיי׳ * (ע״ש

 כמתי ואמר התלמיד כדברי שונה להיות יהושע ר׳ חזר ולא א׳ ספ״ה
 שונה להיות ר״י וחזר וצ״ל ט״״ס ואולי : עכ״ל ב״ש עצמות לכס
 יוסי ר׳ עס (שהלך במרכבה גדול חכס והיה : נענתי ואמר נו׳

 היה יוס ואותו מרכבה במעשה ודרש יהושע ר׳ פתה בדרך הנהן
 והיו בענן קשת כמין נראה בעבים שמיס ונתקשרו תקפות׳תמוז;

 חתן במזחוטי לראות שחתקבצין אדס כבני לשמוע מתקבצין מ״ש
 ואשרי אשריכם אמר רילז לכני וסיפר הכתן יוסי ר׳ הלך וכלה

 בכשפים נקי והיה * (ע״ס פא׳׳דדי״ד ראו שכן עיני אשרי יולדתכם
 * (ע׳׳ש בתירא בן יהודה ר׳ שנולד גרס ותפילתו הכישוף וביטול

 ר׳׳ג עס שהלך ע״א) ד״י (פ׳׳ג ובהוריות : נורא מעשת עי׳ש
 היה יהושע ולר׳ * המזון גמליאל לרבי וכלה ביס וטעו בספינה

 ותמה הספנים שמטעה שנים לע״ עילה א׳ כוכב שיש שידע חזון
 ואין סע׳׳ב) ל״ח יוחסין (עיי״ * בך שיש החכמה כל אחר ר״ג
 שר״ג בעבור (דך׳^ז) השחר תפילת ברכות ־ עש״ב עושר לך

ונתנו הנשיאית מחנו לקחו ובבכורות ״1י ך"ה בר״ה אותו הטריח
I n .  .  ^ 9! M . .

מכותלי ג ר ואמר ס״ יהושע רבי נתפייס ואל׳כ עש׳׳ב לראב׳״ע
סעגה׳׳ב פי״ב מנחות נתירא

 פ״א ברכות (במשנה .• ל לן נזיך (רש״י חנניה בן הוא סתם
• ג׳ פ״ב שביעית *’ ד׳ פ״ן • ח׳ פ״א כלאים נ ג״ד פ׳׳ל נ׳

 ■■־ * ט׳ ח׳ ז׳ פ׳׳ד תרומות • ה׳ פ״ט ״ ג״ פ״ה ♦ ז״ פ׳׳ג
ט׳ פ״ה מ׳׳ש • ב׳ פי״א • י״א י' ט׳ ט׳ ג׳ ׳3 א׳ ל׳ח

 '׳׳א
פ״ב הלה

 חצד ב׳) (דט׳׳ז דע״ז פ״ק פרש״י ־ אתה שפחמי ניכר ביתיך
 חכמה וככרש״י • וגופו לבושו מכבס היה לא בתורה עוסק שהיה

 כתב שלו חדשות בפנים חראן שמעון ור' * מכוער בכלי מפואר
 דעשה פי' ור״ה פחמי ״ד,שיהי׳3א היה כי הדעת על עולה איכה

 בל כ״א שס (אינה נשחט תמיד ל בירושלמי וכ״ה חחטין
) דס״ז דחענית ובפ״ד ד״ ד״ז השחר תפילת דעביר אשכחיה ל

מחטין



יוד ואמוראים התנאים סדר אות
 (אינו • החמין דעניד הירושלמי שס3 כתב והיוהכין • מהטין

 ״ נרש״י) (שס נפת וי׳׳א • הל׳ל נרכות רש״י3 אלא בירושלמי
 וז״ש מאש מוצל אוד זה הלא כ״ג יהושע גלגול שהיה ג״נ (כתג
 עשיתי אני אר״ע במשנה מ״ש וכסה״ב • )פניו והושחרו את פחמי
 * ר״י נתעשר א״כ ממ״ש זהב דינרי כספם את יהושע ולר׳ לר״ג
 טרי בן יוחנן ל הגיתי ולא דבריו לבטל ר״י ר״גרצה •מיתות ואחר

 • ו. ור ל׳א מיתות אחר הי׳ כי ימיס האריך כי ונראה ־ ־(ע״ש)
 שהלכו ארז דרך מן גפ״ד • שה״ר וריג״ז ור״י ל׳א אתרוניס דורות

ג  פילוסופוס פכי לקבל כלך לר״ג ד׳י ואמר ול׳ע וראלע ור״י ל
 (בנידה ־ ש ע כורי גן יוחנן ר' אצל תורה ללמוד הלך * כו' חבירינו
 ור%י׳ שס לבדוק החכמיס יוכלו ולא טומאה בו היה א׳ מקוס ס׳׳אא׳

 במים ושראן סדינים הביא שמו בן'חנניה יהושע ור׳ א׳ זקן שס
 ל׳י א׳ כ״ה שס • לח טומאה ומקום יבש טהרה מקום שם ופרס

 אנשי שאלו דברים י״ג ב׳ דס״ט ושם * חנניה צ״ל דרש חנינא בן
 הזקן ר״ג במיתות היה • חנניה צ״ל חנינא בר ר״י אה אלכסנדרי

א עס  : מעולם טובה פסקה משמתר״י ע״ע פ׳ במשנה • ע״ש ל
 : ל׳ו ד״א ומל : ותינוק אשה ונצחו ב׳ דנ״ג דעירבון פ״ה
 הקיסר וא״ל דנ״ט בפא״ט כדאי׳ קיסר טריאנוס בבית גדול. והיה

 וא״ל עלאי דבי לארי׳ נמשל וא״ל רבותא מה לארי׳ נמשל אלהיכן
 • והפילו ציהם פרסא ת׳ רחוק הוה כי רחמי וגעי שיראהו הקיסר

b נהוסונתור פרסא ש׳ רחוק וכשהיה נפלו רומי וחומות עוברות 
 למקומו שיחזר שיתפלל ממנו וביקש מכסאו נפל והמלך ושיני ככי
 ובל : קיסר ובת : לקיסר שעשה מה עוד וע״ש * היה וכן

 •* כ̂ו בחלום שיראה מה לו _שיגיד הקיסר שא׳׳ל רע״א דנ׳׳ו הרואה
̂ט לכ ובפ׳ ̂׳י  דגכורות ובפ״ק : נודף שבת שצ תבשיל למה שאלו קי
 דבי סבי הא וא״ל שנים לז׳ וא״ל מוליד לכמה כחש שאלו ב׳ ד״ח

 ואמר מ׳ חידות בכמה הנ״ל לסבי ונצח כו׳ שנים לג׳ אתרו אתונא
 א׳ אפיקורס ב׳ ה׳ ובחגיגה : עש״ג שמיס'לארז בין וכתלא שם

 וקטלו האפיקורס הבין ולא ברמז לו השיב ור׳.׳י ברמז לו הראה
 :לב רבה דברים גזירה לבטל לרומי ור״ג ר״א עם הלך :הקיסר־

 שאלו ד׳׳צ ובחלק • פ״ד ע״ש יודן אבא שם והיה ר״א עם הלך
 : עתידות ויודע מתים מחיה שהקג״ה מכין ב״ה ר״י את רומיים
 והביא מכוער בכלי מפואר תורה קיסר בה א״ל א׳ ז׳ דתענית ובלק

 ה פס ר ובג : ד״נ ונדרים כסף בכלי מתקיים לא יין משל לה
 מספיקים היו ולוליאנוס ופפוס בה״מ לבנות גזר שהמלך תולדות זמ״י

 י ור כו במלכות למרוד היהידיס ורצו הלשינו והכותים גולה לעולת
ש ופפוק לוליאנוס ונהרגו • עש׳׳ב אותם מנחם היה  כתב( ע

ץ כמו ב׳ דך״ז ש״ק .  חורבן לפני היה דהא הוא טעות לחורבן ל
 ג״א היה ׳שזה בח״ב כתב ולד דל״ז יוחסין ועיי׳ : מיד זאחריו
 כל כי בתורתכם כתיב הלא ב״ה ר״י את שאל א׳ מלך : תת״ף
 רואים אנו והרי משפט ודרכיו צדיקי׳ משפטיו ואיך משפע דרכיו
 במומין בלא קצת שנולדים יואשם חטא לו שאין למי מזיק שהוא
 אמכם ר׳׳י וא״ל * עולה זה הלא עגן להם ואין אילם פסח עיור

 לרעת בהם והכופרים לעה״ב שכרם להרבות הזיקס שבהם .הטובים
 הבראס ערס הזיקס ע״כ בטובה ולא הרעה בדרך ובחרס חעלס

 עמי ושלה דינרין אלף לי תן הדבר זה לך אבחין אדוני רצונך ואס
 שפגעו עד עמו וילכו המלך לו בהסויתן שתאמין נאמנים אנשים '3

 אלה והנה להרגני המלך שציה דע ר״י וא״ל אמו מבטן עיור א'
 לא ואס לי ההזירס מידו אנצל ואס בפקדון אצלך יהיו דינרין אלף
̂* ראו והאנשים לידו המעות העיור ויקה • במתנה שלך יהיו  • הדבר

 וא״ל לעיור ר״י ויבא הימי׳ ליזקופת ויהי * לדרכו הלך והעיור
 והצילני הושיעני הקב״ה כי א^ך שהפקדתי הממון לי תן בחסדיך

 ויען • ומשאך ערהתך בעבור שכרך אתן ואני ׳ החלו מיד
 הרבה ולא מעט לא לי שתאמר ממה מכירך איני אני בחיי העיור

 ראוי איני ואני כלום אצלי הפקדת ולא מעולם דברים היה ולא
 שניהם וילכו לשפוט למלך עמי לך היפה א״כ ר״י לו ויאמר לסקדון

 לו ויאמר ידעתי לא ואמר פקלוני לי תן ויאמר • המלך לפני
 אל ויעידו הנאמנים האנשים ׳3 את ויביא לדבריך ראיה הבא המלך
 המלך אל העיור ויען י’ר' מן דינרין אלף העיור שקיבל המלך
 * לתלותו המלך ויצו כלום’ לי נתן לא ומעולם אמת זה אין אדוני
 אני באזניו לו ויאחר א׳ איש והנה לתלותו בדרך הולכין הס ויהי

 לו ואומרת עמו ומשחקת פלוני עם מספרת אשתך את שמעתי
 האלף.דינריו ונאכל לאשה לך ואנשא העיור כעלי שימות עד המתין
גדול ויקרא דבריו העיור וכשמוע * יחדיו  ואלך התירוני ̂קי̂ל
 לי עשית זאת כל ר'י ל וא הדינרין והלא והתירוהו היינרץ ואביא

בלי נותן הייתי אס כ׳ש • צדיקים עדים כל המעות נתת' ואס

 •ויען * עיור יצרך ואמת היושר על שיוצרך ספק בלא אבל עדים
 במדותיו וישר במשפט צדיק אלהיכס כי ויציג אמת ואמר המלך
 סוף־עירכון בתוספתא • מעשיות קטן ספר * עולה לפניו ואין

 מועט מקרא בשערה תלויין •כהררון ומעילה חגיגות שגת הלכות
 בצבתא צבתא אר״י מכאן שיסמכו מה על להם ואין מרובות והלכות

 ״ עכ״ל הוית בריה לאיי הא הוית מה קמייתא צבתא חתעצדה
 ׳3 ובה״עדל״ג * ׳3 דל״ח ש״י ועיי״ ס״כ כר״י הלכה ור״י ר״א

 עיי״ ממנו קבל הגר אונקלס : סצ׳^ חו״י וע״ת ט״ס כר׳*א דהלכה
 • חבירו ר׳׳א * לכניו יהודה ר׳ של אביו אלעאי ר״ * עקילס

 ורבי * ע״ל חסמא ר״א * בשמו יהודה בן אלעזר ר״ ״ וראב״ע
 חגיגה היה מי של שבת בפקיעי״ פניו להקביל הלכו ברוקא בן יוחנן
 ״ צ״ע בזמנו ברוריה • עמו חולק בג בג בן * פי״ד במדבר ורבה
 C בשמו חנן אבא * בשמו הקצב בן זכריה ר״ • ע״ל דיבנה ר״ג

 וריב״ב ריב״ב עם העיד : פטירי בן יהודה בש״ר : אחיו בן חנני׳
 • הורקנוס גן "ר״י • עמו חולק בתירא גן יהושע ר׳ : מתפילתו נולד

 נורי גן יוחנן ר״ : רבו ריב״ז * מיניה גמר ממל בר יהושע ר״
 יוסי■ ור״ : הורקנוס בן יונתן : ע״ל גודגדא בן יוחנן ר׳ : רבו

 איש חליפקורא יוס' אבא בשם : בשמו יוסי ר׳ : ע״ל הכהן
 ישלוע^ ר׳ : בשמו ישבב ר׳ : בזמנו חדיד איש. יקים ר׳ : טבעון
 :אלנתן בן נחוכיא ור״ : אלישע בן ישמעאל ר׳ את פדה : תלמידו

 ר״ע : משמי ספרא רב : בשמו סימון ר' : בשמו גהוראי ר'
 דוסא ר׳ אצל ובא לחשבונו בי״כ ר״ג כשגזר אצלו הלך ור״י תלמידו

 ור״ : ו׳ ר״ה כייכס ר״ עס העיד : א״ ל׳ה ר״ה הורקכוס בן
 העיד אמר רשב״ג • בשמו ב״ע שמעון : בשמו תדאי ו.ר״ : צמק
 גמר חמל בר יהושע (ר׳ : זוחא גן דר״ש בשלומו שאל : ר״י
 שאל ראב״י : ראש פתר בן יהושע ר׳ עיי׳ חנניה בן יהושע מר׳

 והי׳ (ע״ש) משולם בן יונתן ואת גמלא בן יהושע ומר׳ ממנו
 : ע״ש ב״מ מר״י ללוד שמוע בן ור״א : ע״ש (וריב״ב ר״מ בזמן

 והי״ אליעזר רני של הקטן אחיו הוא אולי הורקנוס בן יהושע ר׳
 בן יהושע ר׳ לפני והיה בלוד ר׳׳א היה ואז ראב״ע את שמיני ביום

 ולר״ע ריב״ז תלמיחשל תלמיד בןהורקנוס יהושע וקראלר׳ חנניה
 (פרש״י תלמידו תלמיד ג״כ שהיה אף כבודו מפני ריב״ז תלמיד קרא

 נסתפק ולא • ג׳ דך"ז מ״ה רפ״ה במשנה סוטה היה ר׳׳ע תלמיד
 בנו כי הורקנוס נן אליעזר ר׳ של בנו שהיה ה;רקגוס בן הוא אולי
 (ר׳ : הורקנוס בן ר״י קוראו וכאן הורקכוס רבי נקרא ר״א של

 )אביו שם כך כתבו ותוס׳ שמו כך (פרש״י ראש התר בן יהושע
 אתר״ינן מצאתי )מהוס (שם לערדסקיא כשהלכתי אליעזר א״ר
 לר׳ח) אמרתי (פרש״י לו אמרתי ר״מ לפני ודן יושב שהיה פר׳
 אחר רי׳א כהס (והתו' הן. א״ל מחל בר יהושע בר׳ את בקי אס

 אמר V לחי אר״א או לרח״י ר״מ ואמר כו׳ בקי אס בפ״ר לר״י
 ובתוספתא * ב׳ כ״ו יהושע(נזיר רבי משוס חח^ בר יהושע רבי
 בן יהודה ספ״ד אהלות ובתוספתא נו׳ כשהלכתי אלעזר א״ר שס

 בחשכה ושס * כו׳ בפ״ר יהודה וצ׳׳ל הוא ט״ס ג"פ שס פתידוש
 ביוד אליעזר רבי פעמיס כמה והו׳ וברש׳׳י פעמים כמה ובףחרא

 יהושע ר׳ לי אמר כך )ר״מ ואמר ( ע״ש אלעזר רבי וצ״ל ט״ס הוא
 לי אמר כך ) ר׳׳א כתבו־אמר יהתו׳ ( יהושע רבי חשוס ממל בר
 כן׳ לעידהקי׳ שהלך ע׳״ש שמוע ן3 ר״א שהוא וכ״נ כו׳ ג״מ ר״י

̂וייו שהיה מאיר דקראו וע״ש את בקי מאיר ואחר  יהושע (י׳ • יז
 בייסות בת לחרהא שנשא וקודם רע״ג דנ״ז ייחסין כתב גמלא בן

 אלמנה עושרה) וע״ש ביתוס בה מריס ג׳ דס״ז חינה (וברבה
 יומא כ״ג אותי שיעשה דדינרי תרקבא מלנא לינאי נתנה עשירה

 דס״ו האומר שבריש המלך ינאי אי^זה ותו׳ ברש״י ע״ש : י״ה
 וכ"כ במקומו אקר ממגא היה ולא כ״ג הי׳ דהוא ישראל חכמי שהרג

 שקידשה ב״ג יהושע במשנה א׳ ס״א הבע״י ובפ' : ב׳ ד״ח ישנים תו'
מרתא של בנה ב׳ נ״ב ונכונה : כנסה ואח״כ כ״ג נעשה ואח״כ

 קאחזיכו קטיר ביבמות דאמר והא היה דצ״ג הנ״ל בב״ב התו׳ כתבו־
 הכשיר דאלכ ביומא כתב והריטב״א מחנו חשובים אחרים שהיי לכי

 כהן שם שהיה אלא היה וכשר דחסיד ■עי״ל היו ב' כי וי'א עצמו
̂ין בחכמה מחנו גדול אחר  ממט שאל י ראב' ־• מהם ל׳א אן ובת

 מתיא בן יהושע רני * משולם בן ומיוגתן חמל בר ומיהושע
 דברים ג׳ • ו כתובות • 3 וקי ק״ו ושבת י ה׳ ל׳במשנה עדיות
 יהושע ר׳ ופירשו היתר ולא איסור לא ול״א ישמעאל רני לפני אמה

pיוה ור׳ ר״א ואחיו * ראב״ע את שמינו בזמן היו! א״כ ־ ״מ3
פ׳3



היא m יוד ואמוראים התנאים סדר אות ^
 צתפ שנפנו פ"נ גע״ז נירושלמ' זאא ן3 יהושע (ד׳ * השוכרי גל׳

 צנשיכת ושווא ע״ש נקש גגשיכת מת ג״ד אלעזר ר׳ יוחסין כתג
 זה מזכיל כירושלמי כי רע״א ד״מ יוחסין וכ״כ 1"3 ר״י היה נחש

 זה סע״ד ״מ7 דע״ז כפ״ג כי העיד שקר אך כ״ד כיהושע המעשה
 יהושע ר׳ • ישמעאל ר׳ של אחותו p מא7 כן כאלעזר המעשה

 לרכי ואמר סע״א דקמ׳׳ז חניות ס׳ כשנת ר״ע7 חתכו ככוסאי גן
 דמאי * קלוצאי כן א׳ וכדל״ע קפיסאי כן ל ל״ה וכנורות (שס)

/  דל״ג עוכרין אלו ל פסחים וכירושלמי .*קנסוי קע״א ך״ג7 ל
 שיוציאני מי כל שנכנסתי עכשיו השררה מן כורח הייתי ימי כל סע״א

 כעי דהוה ח״ו נון כר׳ יוסי אר׳ ־ ‘3י יורד אני חמין של כקומקוס
 * דכוותי שמיס שס מקדש דחורן לי יימר מאן אמר דהיה אלא לה

 מנקות כרש״י השני לפי׳ כן יאמר הוא שגס פרחיה נן יהושע ר׳ עיי'
 דתניא כ׳ ל״ה ככורות : טכאי כן יהודה אמר וכן • סע״כ לק״ט

 אומר יוסי רכי כו׳ אומר רשכ״ג כו' אומר קפיסאי p יהושע ר׳
 עס ודכר לרשכ״ג שהקדימו ימיס והאריך זקן שהיה נראה • לו׳
 וכפ״גדככורותקפוסאי • כןקנוסיו מעשרות סוף כתוספתא ו • דכי

 רני • הזקן רשנ״ג עיי׳ אומר אנטיגכוס כן קנינא ר׳ כו׳ אומר
 • האסורים לנית מיס לו שהניא ר״ע של (משרתו הגרסי יהושע
 • כ׳ ל׳א פסין פ׳ גריסין טוחן שהי׳ ל״א מקוס שס גרסי פרש״י

 (רכי ♦ סע״א דק״ח שרציס ל פ׳ הגרסי ר״י את כייסות שאל
 שר״מ רכי לפני העיד (ע״ש) ר״מ של חמיו כן זירון כן יהושע

 אמר זירוז א׳ דקמ״ז חניות וכפ׳ • נ׳ ו׳ חולין ירק עלה אכל
 ר׳ * כ״ז יהושע ג׳ דך״כ פ״כ דמאי ונירו׳ • תולין וכפ׳ • לרכי

 קרחה כן יהושע ר׳ * קרחה נן ר״י (ע״ל עקינה ר׳ כן יהושע
 (נתכו נ׳ ל״א דר״ה ל׳ד • ו׳ ל׳ג פאה * כ׳ פ״נ כרכות למשכה

 דככורות נהרא פ׳ : )ה׳ לז סנהדרין : י״ח ל׳ג נדרים מו'
 חוץ השוס כקליפת ישראל חכמי כל עזאי כן שס שאחר א׳ דנ״ח

 : קרחה כן נקרא לכן כנו היה יהושע ור׳ פילי ר׳׳ללע הזה מקרח
 יהושע רכי נקרא כן לר׳׳ע שהיה ומציכו וערוך) רשכ״ס (וכ״כ

 ר״ע של כנו יהזשע ר׳ שאל וכירושלמישס א׳ דשכועיתד״ז (ספ״ק
פרלי  שאל יוסי אר׳ פ״א נגעיס וכתוספתא : מר״ע רינ״ק) (
 אעפ״י פ׳ ודרו׳ ונתיספתא : ע״ל ונפסחיס : ר״ע של כנו והושע
̂תנה אשה נשא ר״ע p יהושע כרכי מעשה ד׳ דכ״ט ̂־  שלא עמת ו
 : )הורה ולחדתן ומפרנסתו זנתו שתהא אלא לפרנסה ולא לזונה
 כדכתיכ גנאי כלשון ומזכירו נשמו רי׳ע להזכיר סנו ומי תו׳ ותק׳
 מהכא לרינ״ק מין האי אחר א׳ קנ"כ השואל וכשנתפ׳ : קרה עלה

 רינ״ק את ר׳ שאל דל׳ח ונמגילה ; נתכווין ולגנאי כמה לקרחינא
 ימי לחצי שתגיע יה״ר וא״ל כרנני רני וא״ל ימוס הארכת כמה

 נת כשנשא ר׳׳ע והא ר״ע) כן יהיה דריכ״ק לומר אפשר ואיך (
 רני נולד ר״ע וכשמת שנה ק״ך והי היה שנה מ' P שנוע פלנא

 לא שנוע כלנא כת ר״ע כשנשא ראשונה שנה ד״י נולד ואכילהה̂ץ
 כן היה הפחות לכל ורינ״ק : רני כשנולד שנה פ׳ נן ל׳א ר״י היה
 שנה) ע' היא ימיו לחצי (שיגיע רני את כשנירך שנה ק"מ

 שנה שנעיס שנותינו יחי שהן מכרנו היה ̂לא שנה מע׳ דנפהות
 היה שאז ר׳׳ע כשמת נ־לד דוד אחד ל׳צ ( ס׳ כן רני היה ז5ו

 כשכרפו נמצא שנה) ס׳ הוא ק״ת עד פ׳ מן שנהא׳׳׳נ ריכ״קכןפ׳
ומה שניס י׳ רק כרכו לא ע׳) (שה! שניו לחצי שיגיע רילק
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 כן אז ר״ע הי׳ ונשאה שניס ך״ד אחר לניתל פ א ן הנשוא
̂לז ס׳ד ^  ס״דהיהרינ׳׳קכמיתות ן3 ר״ע כשהי׳ ריכי׳ק נולד ״ס כ שנה

 שנולד ר׳ א״פ שניס נ״ו הוא ק״ך עד ס״ד מן פי שניס ו נ כן ר׳׳ע
 לא דריכ״ק הוכיחו וככר שכיס כ״ו כן ריל׳ק אז היה ע ר שמת כיוס

י ה̂י א״כ שנה מק״ח כהות ימין לחצי ̂י
 נמצא )פ״ד הוא ק״מ עד ל׳ו מן כי שכה ד פ כן רני היה ע"פ

 ק"מ מן חצי (פי ימיו מחצי יותר רני היה מ ק׳ ן3 ״ק3ךי כשהיה
 התריס (כמגילת כיסים <רכיכו פ״ד) כן אז היה י3ור ע׳ רק הוא

 פ׳ נתוס׳ הואי.ראל׳ע עזאי כן שאמר הקרח חן דחוץ ככ״ר שמצא
 שהיה מצאתי) (לא כירושלמי שאמר ראכ״ע היא קרחה הי' י״צ)
 דק״ן נשכת התו׳ וכ״פ : ענ״ל אדס שס מפרש ור״ת • קריז
 הוא וקרח קרחה ששטו היה אחריני איש אלא היה ר״ע דלא ע״א
 ר״ע של נכו יהושע קודסר׳ הרכה ריכ״ת ונולד קרח כמו אדס שס

 ״ק3רי כי התו׳ מדנרי הכלל : א׳ קי'׳ג פי״נ התו׳ וכ״כ : עכ״ל
 ״ק3רי כי התו׳ כדעת ׳3 דל״ח יוחסין וכתכ ז ר״ע של כנו אינו
; תאר שס הקרת p הל״ל ר״ע ן3 היה לאלו ר״ע נו היה ,לא

1
 שם יהיה כמקרה קרח לר״ע עזאי כן שקרא א׳ פעס כעכור ועוד
 • חלק פ׳3 קרחה כן יהודה ר' וככריית׳ * כן צקרא לעולס כצו

 כר אמי ר׳ ג״פ שיש (אף * על׳ל קרה היה או אחיו שהי׳ אול'
 כ״ק אמי שר׳ לפי ריכ״ק של אחיו שיהיה לספק אין ע״ש קרחה
 רכו והוא ימים האריך ריכ״ק היוחסין עוד 3וכת * רכ כשס אמר
 אף זו נכואה לו היגד מי (א״ק ע״ש רכי של שנותיו כפל והי דרכי

 חתצי יותר רכו חי שלא יאמר מי ימיו לחצי שיגיע רכי את שכירך
 ריכ״ק אז שהיה ימיו לחצי שיגיע לרכי כירך ריכ״ק ועוד ״ ימיו

 הכיפה נתקייס אס א״כ שכיס הרכה זו כרכה אחר ר׳כ״ק חי ודלחא
 ימיו מן החצי רכי ימי יהי״ לא ח׳*ח אז שהיה יממ הצי רכי שיהיה

 התו״ למ״ש התמיה גדלה והנה * וק״ל הכרכה אתר ריכ״ק שחי
 נרתיה חזית הוה שכוע דכלכא רעיא ר״ע מ״ש על ׳3 דס"נ אעפ״י ל׳

 אמר 3ר לכי אזלת לך מקדישנ׳ אי ליה אמרה ומעלי צכיעי דהוי
 שנה י״כ 3ר נכי יתינ פו״ ושדרתיה כצינעה ליה איקדשה אין לה

 שנים י״נ יתיג ציית לדידי אי אמרה פו״ תלמידי® אלף 3י״ ואייתא
 כרתיה אף פו׳ שניס י״נ יתיכ הדר עכידנא כרשות אמר אחרים
 התו׳ כתכו ♦ פו׳ רהילא כתר רחילא פו״ עזאי לכן כן עכדה דר״ע
 אר״ע ׳)3 עוכרין(מ״ט אלו כפ׳ דאמר והא ומעלי צכיעי דהוי חזית

 משמע כחמור ואנשכט ת״ח לי יתן מי אומר הייתי ע״ה כשהייתי
 שהיה משוס אלא ת״ח שונא שהיה משוס לא וי״ל • מעלי הוי דלא

 גס אותן שינאיס ת״ח והיו תורתן מכני ע׳״ה על שמתגאין הכור
 להירושיס מדרס ע״ה דכגד * כהס ליגע אותן מניחין היו לא

 ר״תשהיה לפי״ וקשה * עפ״ל תס רנינו היה חצות שומר אנלח״מ
 : מ׳ כן שהיה עד אשה נשא לא ואיך * ע״ה כשהיה חצות שומר

 נשא ולא שכה לך׳ שהגיע כיון ׳3 דכ״ט וכקדושין כנידה אימא הא
 ואיתא : עיירה כהרהורי יחיו וכל עצמותיו תפח הקנ״ה אומר

 ♦ דנסכת עד אפאי תחזי לא המנונא לרכ חסדא אר׳ כקדושין שס
 מהשיכו אשה נשא דלא ואחר רשע מי להסתכל דאהור חדא״ג ופתכ

 ויאירו ־ yעל אכאי תחזי לא לכ-״א עכירה כהרהור יחיו שכל לפי לרשע
 של חמיו כן ישוע כן יוחנן רני דידיס פ״ג כמשנה ראיתי כי עיני
 ישוע אשהכת לפ״זהיהלו א״פ * רע״ג ד״ד חזיה כרכה וכ״ה ר״ע
 לזה כאמן ועד * לחופה י״ח כן כשהיה נשא ישוע דנת י״ל א״כ

 של תו5תח היה מה רפ״ו כאדר״ן דאי׳ ע״ה כשהיה אשה לו שהיה
 על עומד היה א׳ פעס פלוס שנה ולא היה שנה מ׳ כן אמרו ר״ע

 עליה כופלין שהדיר המיס לו אמרו זה אכן חקק מי אחר הגאר כי
 תקשין ד״ת • הקשה פסק רך מה כעצמו ק״ו דן ר״ע היה מיד פו׳

 תירה ללמוד חזר מיד ודס כשר שהוא לכי את שיחקקו כנרזלעאכ״ו
 למדני רני א״ל תינוקות מלמדי אצל תורה ללמוד וישנו וכנו הוא

 כית אלף לו 3פת הלוח כראש וכנו הליח כראש ר״ע אחז תורה
 את 3לתיי ר״ע עתיד פו״ ולמדה ת״כ ולמדה תי״ו אלף * ולמדה

 יאמרו והס למדתה לא מה מפני להס אומר ואס כדין הענייס כל
 • היה ומדולדל עני ר״ע והלא להו אומרים היינו ענייס שהס מפני
 כניס לו היה ר״ע והלא להס אוחריס טפינו מפני אימריס ואס

 ואפשר * ע״ש אשתו רחל ואת אותס מפרנס והיה הרכה וכנית
 ראשונה מאשתו כניו וזן כלכאשכוע נת כשנשא מתה ראשונה שאשתו

 לשונסדכתו כמתק רמזו שכועע׳״כ כלכא כת היא י״ל אשתו רחל ואת
 (ועיי׳ רחל ששחה לפי רהלה כתר רחלה פו׳ עזאי לכן כן עשתה
 כרתיה ליה ר״עאיקדשה ד״נ המנושל חן הגודר נה׳ נוסת וכפי ר״ע)

 ואכסכית אזלא נכסיה מפל הנאה ואדריה אדה שמע שנוע דכלנא .
 פרנס שהלך קודס ואז פו׳ 3ר ני הוי זיל ליה אמרה נו׳ נסיתיא ליה
 לר״ע נאחרס הקדיס לכן השכיי׳ רחל ואשתי ראשונה מאשתו כניו
 הל״ל * אשתו רחל ואת אוהס מפרנס והיה הרכה וכנות כדס לו היה

 וכנות כניס לו שהיה מוכת הרי • וק״ל ונניו אשתו מפרנס והיה
 שנים ך״ד אחר שכוע פלנא כת שנשא התו׳ ולדעת עני כשהיה
 תלמידים אלף ך״ד עס ר״ע פשכא הכף פי עשיר היה אז שקדשה

 שנשאה את״ל ואף אעפ״י פ׳3 כדאי׳ ממונו חצי שכוע כלכא לו נתן
 ולא תורה ללמוד הלך תכף ואח״ז מיד ונתעכרה כשנתקדשה תכף

 אע״כ * הרכה וכנות כניס לו היה מהיפון שניס ך״ד לכיתו כא
̂אלו לו שנולדו  י״לדריכ״ק א״כ • שנוע כלכא כת שנשא קודס כניס

 היה ואז דר״ע חמיו ישוע כת ראשונה מאשתו ר״ע של כנו היה
 התנה כנו יהושע רני לכן עני אז ר״ע והיה * לחופה י״ח כן ר״ע
 שס על יהושע כנו שקרא קצת רמז וסמך ז לזונה שלא אשתו עס

 ך״ או י״ט או י״ת כן ר״ע כשהיה ריכ״ק נולד לפ״ז * ישוע חמיו
 13ר היה רני את וכשכירך שנה ק׳ כן ריכ״ק היה ר״ע כשמת א״כ

 ״מ3רי כשהיה נולד רכי כי ק״ס ן3 ריג״ק היה אז כו׳ שכה ס״ גן
 וכזה י ימיו לחצי גרנו ע״כ שנה פ׳ הוא ק״ס מן החצי א״כ ק׳ גן
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יוד ואמוראים התנאים סדר אות
pוערוד ורשנ״ס רש״י ודנרי רש״י על התו' נעלי תלונות כל רו 

 ראיה להביא לי ויש * וקיימין שרירן ר״ע ק הוא ריב״ק כי שכתבו
 השואל פ״ בשבת דאי׳ ♦ ר״ע גן הוא ריב״ק כי עוד סמך קצת

 לקרחינא חהכא לריב״ק היה) צדוקי (סריס גוזאה ההוא א״ל א׳ דקנ״ב
 קרחתו על ולהקניטו • הקרח עד מכאן יש מהלך הוי(כמה כמה

צדוקי א״ל הסריס) עד שמכאן (כמו לסזניא כמהכא א״ל גתכווין)

 ע״ש מיניה עב וקבור דתפיר הא ולא הא דלא אינש ברגלו.בר
 חין שאמר ע׳׳ד דק״י סוסיס על עבדים וראיתי בל קהלת (ורבה

 : מנעלים בלא ריג״ק הלו הרי • לר'עקיבא) דברים אלו א׳
 בנו יהושע רבי את ר״ע צוה ז״ד ת״ר א׳ דקי״ב בפפתיס ואי׳

 כקליפת ישראל חכמי כל בסוטה כדאי״ כו׳ ריב״ק הוא ותו׳ (פישב״ם
 חקור בסוטה)(אבל כדאי׳ יוחסין וכ״כ הזה הקרח מן חוץ השוס
 בשס״ת ראיתי ואח״ז הנ״ל בבכורות רה בסוטה זה תמצא ולא ודרוש
 יפסיקו (שלא העיר בגובה תשב אל בני בבכורות) כדאי׳ שתקנו

 תמנע ואל ת״ח שראשיה בעיר הדור ואל רש״י) ושביס עוברים
 ולצוות להזהיר ר״ע צריך לחה והה׳ • כו׳ רגליך מעל מנעליך

 א״ר א׳ קכ״ט מפנין פ״3 אי׳ (הוא מרגליו מנעלים ימנע שלא
 :לרגליו מנעלים ויקח ביתו קורות אדם ימכור לעולם רב אמר יהודה

 שהלך הסריס הצדוקי אותו שראה בנו הוא ריב״ק כי הדבר הוא אלא
 מנעוריו רגיל היה שכן ואפשר יהך הולך שהיה ש״מ מנעלים בלא

 ומה • מנעלים ימנע שלא לצוות הוצרך ע״כ עני ר״ע שהיה
 לקרותו לנו אין בעלמא בבדיחותו עזאי בן שקרא מה התו׳ שהקשו

 ע״ש י״א סי׳ ח״ה f? ע״מ ״מ״ש עיי * הוא גנאי דלשון שעה כל
 הנ״ל דלפרש״י צ״ע אך • הוא גנאי שם לא כי ותראה עקיבה רבי

 דסריס במעשה והלא קרה נקרא ר״ע כי קרחה גן יהושע רבי נקרא
 קרת היה דריב׳״ק משמע קרחא ברחא ריב״ק את דקרא הנ״ל

 אך לגנאי לו יהיה שזה אלא קרחה יהושע לקרותו וה״ל ״ בעצמו
 • קרתה בן ר״י נקרא ע״כ הזה קרח ג״כ נקרא ר״ע שאביו לפי
 משערות קרת שהיה יןרח ר״ע את קרא עזאי גן שבאחת אולי או

: הנ קהלת מ׳״ח ראיה סמך ויש * יהושע רבי בנו כמו  ש וח ל
 : דרשע משמיה מסקי לא הא ק׳ קרת כמו אדם שם קרחה התו׳
 דור ♦ דק״י בחלק דאי״ ר״ע בן הוא ריב״ק כי סמך קצת עוד ויש

 אספו שג״ להס יש רא״א ר״ע דברי לעה״ב חלק להם אין המדבר
 צדיקים על אצא זה פ׳ ל״נ אומר ריב״ק * בריתי כורתי חסידי לי

עלי אלו בדיתי כורתי זבת עלי בריתי כורתי דור שבכל  זגיז חמ״̂ו
 ריב״ק א״כ י ד״ת על לשחיטה עצמם שמסרו והביריו ר״ע אלו

 זבה עלי דרש ע״כ אב יכבד ובן ר״ע כאביו וסבר ר״א על חולק
 ובתורת . וחגיריו זגחזהאבא צ״עדהל״לעלי אך ♦ עלר״עאגיו

 * העיר בגובה ילמוד שלא ר״י לבנו ר״ע שצוה במה לדקדק יש אגב
 שלא רבי דגזר מטעם זלמא * ושביס עוברים יפסקו שלא פרש״י
 אףד״ת בסתר ירך מה יריכך חמוקי משוס בשוק לתלמידים ילמדו
 לבנו צוה דר״ע ראה דרבי רבו וריב״ק * די״ו במ״ק כדאי׳ בסתר
 • בשוק ישנו שלא הוא גס גזר לכן העיר בגובה ילמוד שלא ריג״ק

 דקנ״ט היוחסין • i'o דר׳ פ״ב ושר׳ ופך״ז פי״ב ב״ר שאלו א׳ גוי
 מי לריב״ק רבי שאחר לעיל הבאתי אבל דרבי חבירו ריב״ק סע״ב
 דנגעי״ ופ״ז סע״ד דתשס״א דכליס מוספתא ראב״ע משוס : ברכני

 * פ^ג ״מ3 יין בן חוחז לראב״ש שלח • בזמנו תדאי בן אלעזר ר׳
 ב״ ל״ח ב״ק אריב״ק אבא בר הייא ר' * בשמו אבין גר תייא ר'

 בן חנינא ר׳ * פנהס בן וחנן * י״א הוריות ך״ג נזיר י״ד מגילה
f נורי בן יוחנן ר׳ אצל הלך ♦ בזמנו דיגנה ר״ג o כ״ע דכלאיס 

 מגילה ירג״ יהודה בר׳ יוסי ר׳ א״ל * א׳ נ׳׳ג דסוכה פ״י^ וירו״ ׳3
 רשב״ג ״ ברוקא בן יוחנן ר״ בן ישמעאל ור׳ : ע״א ד״ע פ״א

 היה • ל״א בכורו׳ ז׳ ע״ז ור״ש : א׳ קהלת רבה בשריב״ק מתני
 ר' ♦ בשמו תנחוחא ר׳ • פ״ד כ״מ רבי של אביו רשב״ג עס משב

 רע״ב) היד(די״ח כל פ״3 רש״י כ״כ חאחוראיס והוא לוי נן יהושע
 עולם הליכות כתב רכ״ג ומגע״א תוואים עס תנאו הרמב״ס אבל
 • אמוראים של ראשון חדור כולם וריב״ל ור״י 2̂ושמו רב כי רמב״ס בשם
 יוחסין כתב • מברייתות שמחובר חכמים ונפ׳שנו המשנה בסוף והוא
 הקב״ה עתיד אריג״ל עוקצין בסוף התנאים בסדר יוד אות ריש

 אולי שם הביאו אמורא שהוא אף עולמות ש״י צדיק לכל להנחיל
 יוחנן ור׳ יוהק חר׳ גדול ריב׳ץ כי בשמו וכתבו ״ רבי אאר־לפני

 תו״ בשם נשיאה יהודה ר אצל ש מ׳ ע״ל * - ׳*ל5ע י3ר לפני קי״א
יהודה ר״ וע״ל אמוראים לברי גתשנה חכמים קבעו דברים כמה

 אימת א״ל דג׳׳ע דקאיאפתחי לאליהו אשכח דצ״ת חלק פ״3 * הנשיא
 אריב״ל עחהס) היתה (שכינה הזה אדון כשירצה א״ל משיח אתי

 אשכחיה הו אצלם) הוה (לשכינה שמעתי ג׳ וקול ראיתי שנים
 דאתי לעלמא אתינא א״ל דרשנ״י דחערה אכתחא דקאי לאליהו

 א״ל משיח אתי אימת א״ל כו׳ ראיתי ג׳ הזה האדון ירצה אס א״ל
 נגד) צד באותו (בג״ע יתיב והיכי (למשיח) לדידי״ שיילי זיל

 שלום א״ל וחור' רני עליך שלום א״ל לגביה אזל כו׳ דרומי אפתחי
 אליהו לגבי אתא היום א״ל מר אתי אימת א״ל * לואי בר עליך
 ולאביך לך אבטח א״ל לואי בר עליך שלום א״ל לך אחר מאי א״ל

 שלחא לך יהיב הוי לא אתם גמורים צדיהיס לא (דאי דאתי לעלמא
 לי דאמר בי השקר קא שקורי א״ל דאבוך) שחיה מדכר הוי ולא

 • תשמעו בקולו אס היום לך אמר הכי א״ל אתא ולא אתינא היום
 וחביאין עליו ראתן(השוכנים בעלי של הזבובי׳ הזהרו דע״ז החדיר פ׳3

 גאהליה עייל לא ר״א בזיקיה יתיב הוי לא זירא ר׳ אחר) איש על החולה
 • חיכרך הוי ריב״ל * מבואה דההוא מניעי אכלי הוי לא אסי ורב אחי רב

 שכיב הוי כי * חגנא התורה כי בהורה ועסק אצלם) (נדבק בהוא
 אתחזיליה אזל רעותיה עגיד זיל למה אחרו ליפער) זמנו (כשהגיע

 לי הב לחיי א״ל מקומי והראני לג״ע דוכתאי(הולכני לי אחוי א״ל
 דלייא להתס חטא כי ניהלי יהבי באורחא לי מבעית דלתא סכינך

 א״ל • בקרנאדגליחא גיסאנקטיה לההוא נפל שוור ליה מתווי קא
 אי ניהדר אשבועתיה אתשל אי הקב״ה אמר אתינא דלא בשבועתא

 קול בת נפק ליה יהיב לא ככונאי לי הב א״ל • גיהדר לא לא
 מקום פנו קמיה אליהו חכרת לברייתא דצריך ניהליה הדר ואמרה

 פיזא תכעקי י״ג על דיתיב לישב״י אשכחיה אזל כו׳ פני לואי לבר
 הןא״כ א״ל בימיך היןשת נראתה א״ל הן א״ל לואי בר הוא את א״ל
 אחזיק לא סגר אלא נראה) (דלא היא ולא : לואי גר אתה אין

 מביא וקצת לקט •שיבולי ספר ובסיף כלבו בס׳ : לנפשאי טיגותא
 מעולס לפטור זחט כשהגיע * ג״ע חסכת׳ בשם א״ דצ״א בש״ק גס

 אצלו מ״ה בא כו׳ חמך שיבקש מה כל לו עשה לחה הקב״ה אמר
 א״ל לך אעשה מחני מבקש שאתה דבר כל אלא כו׳ זמנך הגיע וא״ל

 ואומר לפניו מכריז ואליהו כו' בג״ע מקומי שתראני חמך מבקש
 גמליאל לרבן מ״ה הלך נו' לרשב״י ומצא כו׳ מקום פנו לצדיקים

 אליו ואשלחך בא אלא עשה יפה ר״ג א״ל ריב״ל לי עשה כך וא״ל
 וכתוב ואוצרותיהם וגיהנס בג״ע 'שתחפש‘מחה• בבקשה לו ואחור
 גגיהנס ישראל ותבכי נג״ע גויס יש אס ־ אלי אותם ושלח אותו
 ז״ בה ומצא גג״ע וחפש ר״י והלך אעשה כך ריג״ל וא״ל ח״ה הלך

 בקשתי אריב״ל כו׳ ’ורוחב באורך מילין רבוא י״ב בית וכל ברדס
 לאיראן צדיקים משוס רשות לי נתנו ולא ולראותאיתו גיהנס למדוד
 ולא כלו גיהנס לי שיכתוב קומם ששחו מלאך לאותו שלחתי גיהנס

̂ל בן ׳זמעון ור׳ כ״ג ישמעאל ר׳ המיתו שעה שבאותו יכול היה  גמלי(
 מלאך אותו עם ללכת יכונהי ולא השחוע ונאה צדיקים ועשרה
 עמי והלך ‘ המלאך קכור עם וקבלתי עמדתי א״ יום לגיהנס

 האור את ראו שס שהיו והרשעים גיהנס לשערי שבאתי עד האור
 פ״ ק״ח אבל • מכאן שיוציאנו הזה האור לזה זה ואמרו ושמחו

 ראשונה פ׳ נק״ש שמדקדק למי בג״ע קדרים מ״ב שהראו אי״ לך לך
 ב״ס שמדקדק לחי ממרין ע״ב לו הראה ואח״כ תיבות מ״ב בה שיש

 לחדקדה שערים נ״ לו הראה ואח״כ תיבות ע״ב שיש ושחתם עד ב׳
 היכלות ע״ב לו ואת״כהראה תיבות נ״ שבו הארץ על עד ושמתם מן

 בגיהנס אה״כ לו הראה וכן אתת אלהינס עד ויאמר מן למדקדק
 מגע״אדל׳גועיי׳ ע׳ חדקדקיס שלא לאותן חושך של חדרים להיפך
 ביתאקמא משתנא כד אגדה נשס כ״כסין יעקב בעין בכותב הלאות

 ז״ כל עשב״ג גפותייה מילין ונ״ בארכה מילין ק׳ הגיהנס דבחדור
 שוכנים בא״ ג״ע בהי התיסכו׳מ׳ וראיתי • בהם הנידונין וחי בתים

 • המלך ומנשה בע״ת בו ׳3 * עליהם הנביא ועובדיה גרים בו
 ואהרן ומשה דוד בית מלכי וכל המדבר ודור האבות בו ג״ • עליהם
 בקידוס המתים גו ו׳ ־ ואליהו משה ה׳ :צדיקוסגמורי׳ בו ד׳ * חחוניס

 בתיס וששה : ישקאל של עוונותיהם בשביל המתים בו ז׳ * ה״
 אומות י׳ בו ויש רחבו ונ׳ ארכו אמות ק״ א״ חדור והס גיהנס5

 ג׳ : ודואג עע״ז אחרים אומות י׳ בו : דוד בן ואבשלום עע״ז
 אומות י' ה' .* וירבעם איחית י״ ד׳ : ועדתו וקרה אומות י׳

 שרצח במ״ש מבהיל הדבר והנה : כו׳ ומיכה אותות י׳ ו׳ : ואתאב
 ישמעאל ר״ המיתו שעה שבאותו יכול היה ולא הגיהנס לו שיכתוב

 רני של אביו ולוי : הבית חורבן בשעת היה וזה כו׳ ורשב״ג כ״ג
 התורנן אחר שנה מק׳ פחות לא עכ״פ היה י3ר תלמיד היה יהושע
 היוגכענז מלכו? הרוגי י׳ כל כי דבריו נראין ועוד ק״א) (ע״ל

ר״י המיתי באותו-שלנה כתג ועוד עקיבא) ר׳ (עיי׳ שקר וזה א'
כ״ג
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/  וש״ק : מלכות הרוגי י׳ רק מצינו דלא צדקיס וי׳ ירשג״ג כ

 כתג ־ שקר וזה רינ״ז בימי לג״ע תי נכנס ריג״ל סע״א דך״ז
פ׳ שמות ס' סוף גרבה אגל יותסין  היי וס״פ ל קס״ד פקודי (

 שריל׳ל נראה * הצלמיס כל ר״פ וירו׳ ל ק״נ ייתז וה' פס״ג שרה
 פטרוס גן יוסי ורגי לוי גן וזבדי דריג״ל לג״ע הי נכנס ולא <זת

 סילוקן דגשעת לדהות שיש אעפ״י א׳ פסוק ל׳א אמר סילוקן בשעת
 ס"פ ויגש וגל׳ר * האשה פ׳ וירו׳ פ״ח ( בתרומות • קאתר
 אעפ״י קושג בן עולא את שמסר על עמו אליהו דבר שלא ל׳ד)
 (די״א) גולין פ׳3ו * הוא חסידיס משנת וכי א״ל כי כך שהדין
 לא זכותו הגין שלא ממקומו פרסאות ג׳ אריה שא^ו איש בעבור

 ריג״ל ג׳ דס״ו פ״ג תענית בירושלמי * ימיס ג׳ עמו אליהו דבר
 סחית ריל׳ל אמרין צפוראה והוון ונהתחטרא בדרומא תענית עביד

 א״ל לריל׳ל ואייתי שלה כו׳ צפוראי מן מיא עצר תנינא ור״ מסרא
 ולא לתעניתא תרוייהון ונפקון להתענות עמן מיכק מרי משגת
 רני ולא מערא מחית ריל׳ל לא קומיהן ואמר עאל מטרא כהית

 ושמעון רכיך ליגהון דרומאי אלא • צפוראי מן מערא עצר קנינא
 מילא ושמעון קשי ליבהון וציפוראי * ומתכנעין דאורימ[א מילא

 חמא ר׳ נזה ענין תענית ובנבלי * עכ״ל חתכנעין ולא דאורייתא
 רגי יוחסין כתג * הוא א׳ ענין כי ונראה וריב״ל ׳ הניכא ר3

 ריג״ל כתג וכאן שס עכ״ל לציפורא״ מטר הביא המא בר הנינא
 בדרום גשמים על התענו ושניהם ג״ה ר״ח בזמן והי׳ א״י בדרום היה
 דרום שאנשי הסיבה ונהנו נענה בציפורי ר״ק כי היות עם נענו ולא
 ראה ׳ עכ״ל תענית בירושלמי כדמוכה לשמים נכנע לבס היו לא
 ריב״ל ג׳ דפ״ז פע״ה וישלה פ׳ ברבה * פיה על הקערה הפר כי

אשכהי׳ לקדמותיה הנינא ר' נפק לעכו כשאתא * לרוחי
 * עכ״ל יריכו על צולע והוא לסבך את דחי א״ל יריכו על צולע
ד כתב  ונטלע(ע״ש) מעלה דגריסכלפי הטיה אביו שלוי לפי משה י
 יעקג לסגך דמי אלא הטא מהמת ג״כ אטלע ריב״ל שבנו יהשג לא

 הוי דלוי ל ק״ג דגכתוגות ברש״ל וכתב : עכ״ל הטא בלא שאעלע
 כייף הוי דלא ממנו גדול הי׳ ור״ת תבירו שהיה ר״ל ר״ה גני יתיב
 בחכמה שוין ור״ה לוי ג׳ כ״ט בשבת רש״י וכ״צ (ע״ש) אפס לר׳

 לכ״נ טפי דזוטר דריב״ל לקדמותיה ר״ח הלך איך וא״כ • ושנים
 ולכאורה • עכ״ל הוא ונכון גנו רינ״ל ולא לרומי סליק הוי לוי דגרםי׳
 לוי כ״א אטלע דריב״ל גש״ם מקום נאיזה חצינו דלא כדנריו נראה
 ולוי (ע״ש) דרגי קמיה שכיה הוי הנינא ר׳ דהא א״ק • כנייל
 לעכו שנא עד צולע שהוא אוחו ראה לא ואיך דרגי תלמידו ג״כ היה
 ר״ח היה שלא ואפשר : אטלע רבי לפני קידה שהראה מכה דהא

 ומה : אותו ראה לעכו וכשבא כשאטלע רגי לפני שעה גאותו
 אר״ח דהרי טפי דזוטך דךיב׳׳ל לקדמותיה ר״ח הלך איך שמתמיה

 ריב״ל את קרא הרי לתעניתא עמן מיפק אדוני פי׳ מרי ל לריג
 אחד שר קימי עלון וריב״ל ר״ה א׳ ד״ט א״ע פ׳ ובירושלמי : אדוני

 קאיס את יהודאין אילן קומי מן לו אחרו לפניהס וקס דקסרין
 קראו ואדרגא שוה מעלתן הרי עכ״ל המית דמלאכין אפיפון א״ל
 הפן ריג״ל בעי א׳ דח״ט וביומא : הספרים לשבש אין א״כ רבי
 והא : קשיש דריב״ל למימרא ראשונים שאלת ראה אר״ה כו׳ ומת

 (פרש״י מריג״ל קשיש היה דר״ח ש״מ הנינא ר׳ התיר לי אריג״ל
 התיר לי הל״ל אלא רבי הבחורים על לומר הזקנים דרך הי׳ דלא

לג  ג״כ הראשונים חן אני ראשונים כשאלת דחשני ע״ש ע
 קשיש דר״ת להוכיח הש״ס צריך לחה וצ״ע ״ בזה מתקשה

 הרגה מיניה קשיש שהיה תוכרח דהא חנינא רבי מדקראו ל .
 ישב ר״ח מותו לפני צוה רבי ־ ל דק״ג הנושא פ׳ בכתובות דה

 • ומחצה שנים שני ממנו גדול אפס ר׳ שהיה ח ר ולא^קיגל ברהש
 אפם רגי יתיב • ומחצה תיגת הסר דנ״ט אשה במה גפ י וברש

ק ׳ P ר ויתיב ברישא  נכפף היה שלא המדרש לבית (יז
 ברישא ר׳׳ח ויתיב אפס דך׳ נפשיה נח גגיה זיתיג לוי ואתי אקם) ̂ר׳
 גגרא לרב ואמרו • לבבל וקאתא גגיה למיתב אינש ללוי ל׳ל ולא
 ה״ל ולא ברישא ר״ח ויתיב אפס ירי נפשיה נח מ ש אחר אהא רבה
 אפם ור׳ נפשיה נח ר״ק ואימא * וקאתא גביה למיתב אינש ללוי

 לר׳ לוי ומשני וקאתא גגיה למיתב אינש ללוי ה״ל ולא יתע כדיתיג
 ״ מחכו זקן שהרי אשה במה פ׳3 כרש״י • כייף מיכף הי' .אפס
̂י שס וכתב  ר׳ של מדרשו לבית נכנס לא השוב ר״ה שהי׳ חתוך רש
 ולא (ר׳^ להכא וקאתא אצלו לוי ישב כבודו ומשום נחק וישג אפס
 בתורה לא הימנו גדול ר״ח היה שלא ר״ת) אצל המדרש בבית ישב
 ר״ח הי׳ אלו (ר״ל עב״ל לכאן ובא לוי לו ניכף ילא שנים ולה

 גדול לוי הי׳ ואלו ’ ליה כייף לוי הי׳ בתורה או בשנים הימנו גדול
בראש לישב ר״ח רצה שלא כמו בראש יושג ר״ה היה לא בשנים ממנו

 היה שלא להכא.(פרש״י וקאתא בשנים ממנו גדול אפס שר׳ מפני
 לכאן ובא ליי ליה ניכף ולא בשנים ולא בתורה לא הימנו גדול ר״ת

 בנו יהושע ר׳ א״כ בשנים שוין ולוי דר״ח מזה כלמוד נמצא * עכ״ל
 גדולה הוכחה לך ואין : נשנים ממנו גדול שר״ק פשיטא לוי של
 הוכחה זה אין רבי ר״ה את ריב״ל שקרא דממה ועוד • וק״ל מזו

 • דרבה רגו הי׳ עולא דהא • רבי הגתורי׳ לקרוא הזקנים דרך דאין
 עולא שקרא ומצינו • במקומו כ״א כמבואר דרבא רבו הי׳ ורנה
 : ראיות הרבה שכתבתי בכללים ועיי׳ סע״ב דקל״א בהולין רבי רבא את

 לירושלים יונתן ר׳ עם ועלה • א׳ Yדמ׳ ערבה לולב פ׳ תו׳ מא״י והיה
 שהחשיךדקצ״ו פ/מי נו׳ בשבת מאךדג״א אפינקסיה כתב ״• פ״ג (ח״ש

 כ״א שס הזרוע(אינו בפ׳ כדאי׳ לוי והיה • גרבי(ע״ש ונקרא * א׳
 • ע״ש לוי היה דריב״ל בריה בר חיאשה כי ב׳ דק״ו הבשר כל נפ׳

 כמ״ש דייקא עבדיך את להראות החילות אהה דך״ג (בחגע״א
 רב זמן דהיה מאד והת׳ ע״ש השוערים חן ריג״ל שהיה הלוי ועבד
 ובירושלמי במקדש משורר היה חנניה בן יהושע ורבי החורבן אקר

 לפד ברכתי לא מימי אריב״ל ׳3 דמ״ז הנזקין פ׳ וגיטין א״ע פ׳
 דך״גרע״ג פ״ג בהוריות שגע באר וכתב לפני ישראל בירך כה^ולא

 וכ״ה * רוטנטרג חהר״ס בשם י״א ס״ס ועטא״ח היה לוי ריג״נ
 לשוןהאשרי סי׳קל״ההגיא בא״ח הנזקיןוהג״י ס״פ גגיטין באשר״י

 במגילה נמצא לא כו׳ ברכתי לא מימי אריב״ל דך״ח במגילה דאי׳
 בקשו בימיו ׳3 דנ״ו פ״ה מ״ש ירושלמי ועיי׳ הנ״ל בירושלמי כ״א

 מסייע yריב׳ ייעל מאן אחרין לכהונא מעשר ליתן שלא להימנות
 אלא לוי היה לא דריג״ל קהת הוא ריב״ל כתג ג״נ וגס׳ ( • ללוואי

 • עכ״ל קהת גהיותו חמש לוי גן ריג״ל להורות ורצו ישראל גן
 לגי אזל לא • ג׳׳א גרנות ח״ה לו סח דנריס ג׳ • הנ׳׳ל נגד והוא
 הלכות כ׳ או ס׳ אמר : ך׳'ו ח״ק גנים נלא דאזל מאן אלא אכלא
 : ע״ש פדיה גן יהודה מר׳ שלמד צגור גצרכי שעסק חכח שכח

 וחתני סע״ב ס״ח גדול כלל כו׳ לכס יהיה א׳ תורה לגריה חקרי
 גנשיא שנתחתן לפי יוסף 3ר גנו לפני קם • א׳ ה' הוריות לנריה
 מוהל מכיר והיה : דרשות הרגה א׳ ופ״ט גפר״עדפ״חג׳ : ע״ש
 לה׳ ויתפלל רגיס ימים צם רינ״ל : א׳ ל׳ל אעפ׳׳י פ׳ ירו׳ שלו

 pלךה יש אס לו ויאמר לקראתו אליהו והנה אליהו את לו שיראה
 מעשיך ולראות עמך ללכת ככסף אני ריג״ל וא״ל אותך אמלא אצלי

 שתראה מה כל לשאת תוכל לא אליהו א״ל ממך קנחה ואצחוד געולס
 לא ר״י וא״ל ופעלי מעשי ראיות גהודיער עמך ואטריח ממעשי

 תנאי אליהו עמו ועשת גשאלה עליך אטריח ולא אנסה ולא אשאל
 עמו ילך שלא ונפלאות■ מאותות מעשיו סינת ממנו יגקש שאס

•̂  ואין ורש אגיון חסכן איש לגית שהגיעו עד שניהם וילכו עו̂ד
 לקראתם ויצאו השער נפתח יושגין ואשתו ואיש א׳ פרה כ״א לו

 לפניהם ויניאו ניתס גמיטג ויושיבם עמס וישמחו לשלום להם וישאלי
 ויתפלל לדרכם ויקומו'ללכת גגוקר ויהי שס וילינו ולשתות לאכול
 הדנר על ר״י ותמה • שניהם וילכו מיד ותחת הפרה על אליהו

 שכגדנו הכבוד מן הזה לעני שכר היה לא בנפשו ויאחר ונתענף
 המיתה לתה אדוני לאליהו ויאחר * זולתה לו ואין פרתו נהרוג אלא
 התנאי זכור אליהו וענה * כבוד לכו עשה והוא האיש של פרה

 : לך אומר אני ממני להפרד רצונך אס אלא ולשתוק להסנות
 באו ובערב היום כל וילכו • עוד ענהו ולא משאלותיו והחריש

 אכילה בצא וישבו לכבדם השגיח ולא אליהם פנה ולא א׳ עשיר לבית
 גגוקר ויהי׳ לגנותה עליו והיה שנפל היר בביתו לעשיר והיה ושתיי׳
 נוסף והתימה והיגון * משם שניהם וילכו הקיר וגנה אליהו ויתהלל

 זה עשה למה לו מלשאול יצרו כגש אגל * אליהו מעשה על ר״י בלג
 ספסלים שס שהיו גדולה ה״כ3ל לערג והגיעו * היום כל והלכו
 העניים יאכול חי מהם א׳ ואמר נסאו על יושג וכ״א וכסף מזהג
 שיגיאו ומלה ומיס מלחם להם 3ר ואמר א׳ ויען * הלילה האלו
 אליהו להס ואמר וילכו וגגוקר וילינו כהוגן כבדם ולא * לכאן להס

 יגון צר״י ונוסף * היום כל לדרכם והלכו ראשים כולם ישיחכס
 ויראו לערוב פנה והשמש ׳ א׳ לעיר וינואו ענה ולא יגון על

 ויקבצום גדולת ושמחה טוג גלב לקראתם ויצאו העיר בעלי אותם
 הגדול בבית ביתם גמיטג ויושיבם עמהס וישמחו יפות פנים בסבר
 אליהו ויתפלל בבוקר ויהי גדול גנגוד שם ויליני וישתו ויאכלו שבהם
 דבריו ר״י כשמוע ויהי • ראש.אחד אלא ה׳ לכס יתן לא ויאתר

 ויאמר שעשה אלת המעשים כל על ולהחריש להתאפק יוכל ולא
 אני ממני להפרד לבגך את יש אס אליהו ויאמר * סודותס הודיעני

 ט דע * שראית המעשים ועיקר הדברים סוד ואודיעך הכל אפרש
 ואני למות אשתו על נגזר היה היום אותו פרתו שהרגתי האיש

׳' ע ראיתי ועוד * אשתו נפש כמון פרתו להיות לאל התפללתי
האשה
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t t h ̂יוי ̂ ל(?ל3 גדלל למילעלת מרצא טוצא  לל אגליאי אע
̂יתי אס הקיר  אטמנן* מוצא והיא יסלדה מגלה היה לנצוהו מלקה ה

̂הצ  ימה ולא הקיא יפיל מהרה והנא לו מימי ול׳כ * ונאף גדולמ
 לפי ראהיה 3לנד ש^ס3רו3 עליהם התפללהי אשר והאנשים י • עוד

̂-ול ומחלוקות 6לה רעה שהוא  ל׳אשכל3ש לפי ומקשנואם עצתם3 ג
 ראע3 עליהם שהתפללתי והאנשים • ונאים 3וכחר נשחת ראשים

 אד לעצה ועצתם מעשיהם ו3שישו לפי ויישוכם להם ה3טו הוא אקל
 ולא עצתם •מקליף ולא יניהם3 א3י לא מאלוקות ורוק נו וישחקו

̂׳נ תס3מקש תופר  הפפינות תטנענה לים3קו 3נרו המושלים אמרו ע
 הולך הנני וא״ל אליהו צוה ועוד ♦ צקאמרצאקדחנקתתישנעיר

 משקקת שהשעה רשע ראית אס * תועיל אשר3 אודיעך לכן מעמך
 ראית ואס * לרעמו שהוא לכי עליו תתמה ואל יצרף יסיתך אל לו

 עירוס3ו וצמא 3רע3 ויעיזל ויגיע קלדו יחי ומצטער מיצר צדיק
 רוקך3 תכעס ואל אפיך יקרה אל עליו נאים יסוריס או כל וקיסר

 ך3ול דעתך3 3וקפו יוצרך3 ספק שוס לקשוג ך3ול יצרך יתעך ואל
 תעשה מה לו יאחר וחי קיש דרכי על ועיניו דני וצדק צדק ני

 למעשיוהר׳ציסים * דרכו3 והלך ירו3שלוסק3 איש שאלו ואק״כ
 ל 3ס״ עירונין תו' ״ל3כרי קיי״ל יוקנן ורגי ״ל3רי ; 3יעק י3ר3

̂׳ש ר״ן3 א׳ דח״ה החודר ין3 אין ס״פ כדריס3ו ׳3 ודס״ה  תל3ו ורק
 יוקנן ר״ י3לג אף כריל׳ל הלכה סע״א ל׳׳ה מעמידן אין ̂פ תן׳3ו

 וכן יוקנן י3כר הלכה יוקנן י3וי שמואל הא7 * שמואל י3לג כ״ש
ל הלכה פסק ואמוראים תנאים גסדר  פ׳ מו׳ וכ"כ מקום ככל כר̂י

b"Jt ואפילו הוא סחכא ר3ד כ״מ3 כדיכ׳׳ל דהלכה עוד וכתכו א* דצ״ז 
̂*מ3 כריל׳ל פסק הגאונים ה'3ו • יוקצן י3ר י3לג  הרא״ש וכ״כ * כ

 כרינ״ל הלכה תו׳3ו • יוקנן ר׳ י3לג כריכ״ל הלכה וערכה לולג ר״פ
 גיעין א׳ ך״ג קדושין א׳ ך"ז מגילה וצתו׳ t יוקנן י3מר דקשיש

̂׳א ל״ט  פ׳3ו הקכוס כאמצע מפילות חיעטות מהלכות קיז t סע
 כריל׳ל פסקו הגאונים רוג ואכ״ה מפסקת אינה רזל3 של מקיצה צולין
 כסוקה להלכה זה מאמר הגיאו הנאמרין אלו פ׳3ו * המנהיג ל׳כ

 דתכיא כמותו הלכה אין דע׳׳ז פ״ק וקלנדא • כהכים כלכת בענין
 אינה • לכהן שהתירה חג״ש סקות גיורית וכן • יוקכן י3כר

 • ת3דש ל׳ק יתפלל עד המנקה שעת לטעיס שאסור חש׳ וכן הלכת
 דכסקו3ל3 האי 3ור ר״ת חצטרפין וקטן ט׳ והלכה השקר תפילת פ׳1

 (וע״תרשנ״אסתס״דהאדאמרהרא׳׳שהלכהכרעל • כמותו
 ד ר יומא לעניס תאוה 3כת י הגאיניס כן אמרו לא יוקנן י3ר לגכי

 ׳ם3רמ שס3 יוחסין וכ"נ ככללים עיי' יומן דר׳ ו3ר היה ריב״ל א׳
 עיי יוחנן רכי תלמיד ריג״ל 3כת י״ע ס*כ אנל * דגיטין פ״ק

 יוחנן ר׳ ׳3 דצ״ט קלק ונס׳ * דיכחות סכ״ק כמרדכי וכ׳׳כ * למעה
 שנת לאתריה אקלע הו3א ר׳ * לריכ״ל ר״י הקדם אמרי וריכ״ל

 קכיגאה נר אחא 3ר r א׳ ח״ו כירה ירו׳ א׳ י״ד ינמות מ״ו
 אחא רג • פ״א מגילה ירר ר׳ כשס אחא ויב * נשמו אחא ד׳

 3ר * נשמו איכון ר׳ ♦ תלמידו קחא נר אחא 3ד ♦ קרטיגכאה
 הקפר*נראה אלעזר ר' • נשמו אנין ר3 אידי 3ר * ארינ״ל אידי
 רבי • ש ע׳ אלכסנדר ר' ♦ נשמו פדת נן אלעזר ר׳ * רנו שהי'
 • נרני נקרא * אנטיגנוש נש״ר * נשמו אסי S * נשמו אחי

 רבי * נכו כן כרכיה ר׳ * נזמנו נירים ר׳ * קמא נר ר׳׳ביסכא
 * אחיו) הוא כי (ונראה * נקלוס נראה לוי נן לזבדי * זוגא גמליאל

 יה׳ קריא ר נש • נשמו קמא נר זעירא ד׳ * י^זנידארינ״ל
 ר עס פליג • מותו אקר רנה חייא ר' את לראות ורצה יזלון

 שנת ירו׳ אנא נר חייא דר׳ : כתעי׳ על חסתחוך t רנ בר קייא
 נר קחא וד׳ : עוקנא נר קחא ר״ : נשמו מלנו ד׳ ** ל׳ק

 זנדי נר קנן רנ : קרטיגנאה קנא ור׳ : מינא ור׳ : ןקלא5
 קהלת רנה לוי ן3 יהושע ר׳ נשס אלעאי נר יהודה ר׳ •ג צזחנו

 קדחו אלעאי נר ר״י כי וצ*ע . א׳ דצ״ד ואראה אני ושנתי פ3
"1ללק< אך טונא :t ורני : נשמו או נשיאה יהודה נש״ד : אינו 
 :נשמו פזי נן יהודה ר׳ : סע׳׳א ע' ה״א מגילה ידו׳ לוי נן יהויה

 ג סימון נר׳ יהודה ר׳ : רנו נרי׳ נן יורה ר׳ ו גזויו יורן ר׳
 וע״ל א׳ ל״נ סוכה ארינ״ל יוקכן ר׳6 ׳• נשמו דהכצין יהושע ר׳
 דס/ונמכקות לו הוציאו ופ׳ ׳3 י״א ונד׳יה רנו או תלמידו יוחנן ך׳

 יוסי ר׳ 1 גונרין דנית יונתן ר׳ צ ע״ל יונתן ור׳ 1 פליגי צ״אא׳
 ג' דס״ד פ״ק נפעכית וכצ״ל ד׳ דמ״ד כ י מ׳ נידושלמי קציצא צר

 ר' :נשמד פטרס ן3 יוסי ר׳ • נדלוי סימון נר יוסי ל : קמיו
 צ׳׳ד ארינ״לשנת יוסף אי׳ * נני יוסף דג 1 שאלו דכמוראי יוסי

 ר׳ .* ארינ״ל יעקג אל i ינאי נש״ר : הלמיוו היה אי וצ״ע א׳
 אידי נר 3יעק ל *• כ איינ אהא נר יעקב ד׳ 1 אירי נר אחא נר יעקנ
כקמצי נר יצקק רני : ג י״ו כ׳׳ג נרכות ירו׳ תקולא יצקק ור׳ :גשמו

 רב• ‘ וע״ש פי״כ ירו׳ נשיר נחמן נר יצחק רני ‘ איניה נעא
 אנא צי ישמעאל רצי י נשמו אחי נר יצחק רני • נשמו יצחק

 מלוך ר׳ ‘ נצו נן חיישא דני • נשמו כריה נר לוי רני ‘ ארינ״ל
 חריון רל : תלמידו מתון רני : נשמו דשאנ חנא רל : נשמו

 רני * נשאו נצו סימון רל * נשמו יצחק נר נקמו 3ר : ארינ״ל
 * קחיה אגדתי׳ מסדר עוקנא מר * אריל׳ל עולא * נשמו סימון

 • פדיה נש״ר * נשמו עזריה רני * נשאו עוקנא רני
 נר משוס ארינ״ל פזי נן שמעון א״ר * קדישא קהלא נשם • כדת

 אתר ‘ ארינ״ל ורנאננ״ק * 3ר * נ״ק משוס ארינ״ל ‘ קפרא
̂א מגילה וירושלמי ס״ט לו נא ל׳ס רני  ארינ״ל ג״ד רני אמר * פ׳

 תלמיד היה אניו לוי שהרי וצ״ע א׳ קי״ג ע״פ ירושלים אנשי משוס
 שלק אמר • והכאני רני הינת אינו ונע״י * נשמו אמר ואיך רני
 שנתי ר׳ • נשמו אנא נר רמי : ס׳ ינחות רומנוס רני את רני

 שמואל ל • כשמו לוי נר שלמן רני * עוקנא נר שימי • נשמו
 רני ■ תלמידו נקום נר שמואל * נשמו שמואל אמר * נתן צר

 ' נ' ל״ו נכורו' נשמו שמלאי רני : חיני׳ נעא 3נד נר ׳שמואל
 אייתי אנא נר שמעון רני • ע״ל כזי נן שמעון רני : ר״ל נשם
 ,נחדנר שמעון נש״ר * נשמו אחא נר שמעון רני * קמיה גיטה
 ״ נשמו קייא נר תכקוס רני * ארילל תנקום רני : פי״נ דנה

 יהושע (ר׳ : כט״ו נהעלוהך רנה שלום נר׳ לוי ן3 יהושע (רני
 אקא נש״ר יהא רני אמר פ״ג קלה דרומיא הרואה פ' ירו׳ הדרומי

̂ג ונע״ז ערנה לולב ס"פ יונה רני קומי * המצניע ל'  ע״ג ד״ל פ׳
 אינו אס אני ומסיכק : דרומה ר״י משוס ספרא א״ר ־ בננלי
 • דרוס לאנשי תענית גזר רינ״ל ני אי׳ של נדרוחי שישנ רינ״ל
 נ׳׳ד גזרו ג״ד דרומיא אר״י הרואה ס״פ בירושלמי דאי׳ קצת וכ״נ

 ומגילה יהושע של קרמה הן ואלו מעלה של נ״ד והסכימו שלמטה
 ב׳׳דשלמטה עשו ג״ד אריב״ל דך״ג מנות ונסוף נשס שלוס ושאלת

 דברי הרי מעשר והבאת שלוס ושאלת מגילה שלמעלה ב״ד והסכימו
 בירושלמי שס אי׳ אך נתכוה רינ״ל מ״ש הס הס דרומיא יהושע ר׳
 יהושע ר' דג״דשאמר נראה א׳יכ המעשרות אף רינ״ל נשם אנין ר׳

 3״3נ דאי׳ הלצה ע״ה י״ל רינ״ל הוא וקס : ריב״ל אינו דרוחיא
 לעולם ארינ״ל יצכין להעשיר ידרים להחכים הרוצה יצקק אל נ׳ כ״ה

 עושר בימינה ימים אורך שנא׳ מתעשר שמתקתס שמתוך ידריס
 יהושע (ר׳ : א״י של נדרומא 3ליש רינ״ל בקר לכן נשמאלה וכבוד

 כנקס נש״ר יאיר ן3 יהושע (ר׳ * צדוק נר ל׳א עיי׳ אלישע נן
 ירו׳ יאיר נן כנהס נש״ר כהנא נר אנא ור׳ כרכיה ור׳ : יאיר ן3

̂ו פ״ג תענית  יהושע נעי יוחנן (אר׳ ר׳יהושעעוזאה : רע״ג ס׳
 וס״ד ני׳ מ״ז יומא עוזאק ר״י כשעה הדר יוחנן וק״ר כו׳ עוזאה

 דסכנין יהישע ר׳ : אומר עוזא יהושע״קיש ׳3 ל״ק ונדרים הושיע '
 t(ע" לוי נש״ר כסי) 3דר נריה אנא (ור׳ גא״י) ר3נק (ושם
 בר קנינא ור' שלקי נר אקא ור׳ : א׳ נ״ט איכה רבה רילל נשם
 מגא ור׳ : כירון נן יהודה ור׳ : יוחנן ונש״ר סיחין נש״ר ‘שלק
ל : פכי נר קייא ור' : נשמו כפי ר׳ : 3דשק  נריה יהושע (
 ד״ח וב״ר : ע"כ ד"צ קהלת מ׳3 אכון דכפר קייא בר תנקוס דר׳
 מטרוניתא וא״ל לחנוכה סוכות בין פירש<ספינה * הנין כפר ג׳

 : הוה וכן לו היתה לא קכורה וגס נקלוס אניו א״ל וכן יפריש שלא
 מ״ק א׳ דקל׳ו הכליס כל פ׳ דעולא (משחים אבא בר יהושע ר׳
 : הלנות כמה ע״א ל* מכהות 3ר אמר גידל רג אמר :̂ ׳3 ל
 א״ל כו׳ לעילא יהושע 3ר איתיג ׳3 3ל״ קיס3ז3ו : א׳ ט״ו ״נ3

 :אחיו א3א נר יצחק ר׳ אולי י א3רא3יה'שע ר׳ הוא אולי 'חטונך
 דפסהיס פ״ק כהנא רנ כשנכער והי׳ נגרא אנין נר אידי בר יהושע 3ר

 מצאו -ק נחיתתו היה ולא כגרא אנין נר שס כזכר ואין ׳3 (ג׳
̂ק א׳ ל נרכות אידי 3דר נריה יהושע (רני י שחת  נ׳ ה׳ מ

 באורו כמ״ק הנזכר אדי ד־־נ נריה קיננא ור׳ :רע״ב דפ״ב עירבין
אקלעלדרנאשיוא^ליטעוס : נשנתי״אא׳ : אחיו אולי ענין  
 רנאשי וצ״ל יע״ס רנקסי לני '3 3ל" נתענית עכין ואותו מייי מר

 יהישעהכהן :־(ר׳ איץין 3נר יצחק 3ואוליר • נכללים עיי׳
 ל׳ר יצחק בר קנינה נש׳׳ר ס"כ שק׳׳ט יצחק נש״ר נחמיה נר׳

 נהר רנה אנא בר הייא בש׳׳ר אנא ור׳ קייתא נר לוי ול • י’''
 נשמו מנקמה רני : פ״נ שקלים זכיי ן3 יוחנן נל*ר ז ג׳ .דר״ג

 זעירא ר׳ קמיה משמש הוי גמורה בר יהושע (ר׳ :אהרי תנקוחא
 יהושע (ר׳ :רפ״ד תעניתשס זעירא ר׳ עס ופליג כירה ירו׳ד״פ

 יושע רני הנא יצחק נר שמואל אר׳ כ״א שנת פ״א ערלה איריא
̂ייא ̂ר סימון ר׳ אניון נר יהושע (ר׳ : עוכרין ר״פאלו ירו׳ אי  נש
 פ״א איכה ת׳ אני; נר ע"; מ׳ המחונא א״ל כ׳ ירג׳ סוסי נן אנייט
עדה קראן והי׳ נורקי(ע״ש) ור׳ עימי דר׳ נריה יהושע (ר׳ : רע׳׳ד

קדושה



קיג זיי יוד גאמוראים התנאים סחר אות
ר׳ : קדושה  לכ״ד כ״ר סימון כר יהודה כש״ר כיתום כן יהושע (

ר׳ * ל צ״ד  וסלקין ישמעאל’ כר׳ ינאי לר׳ שאל זידל כר יהושע (
ל זירא ר׳ ינאי ר׳ לגני  הנניה ורכי כהנא כר כון ור׳ הושעיא ו

ר׳ • ה״כ ע״ז וירו׳ ה״ח תרומות  מגילה מ׳ אכיריס כר יהושע (
ר׳ * ל קכ״ד י • כי״ג שמואל מ׳ כנגדי דר׳ כריה יהושע ( רנ ) 

 איש אושעיא אנא כר יהושע ר׳ • ו׳ סי׳ משלי מ׳ הדיה כן יהושע
 שלום כר הלוי יהושע ר׳ * ) (ע״ש אביו שמת יוס נולד עריא
 כר יהושע ר' ♦ (ע״ש שלום נר הלוי יהודה ר״ צ״ל אולי (ל״ח
 רכי אקי כן מרתא כן יהושע ר׳ * (ל"מ שמואל ר׳ אתיו נהמן
עיי׳ תייא ר׳ • וצ״ע חרתא כר נר״י יהודה 3ר (  נר יהושע (

ר׳ * (ע״ש לוי כר ננימן  * אכהו לר׳ שאל דדיריי אהוי יושוע (
ר׳ • ע״ש  ר' א׳ נ״א איכה רכה : אתא נש׳׳ר נחמיה ור׳ יהושע (

 ר׳ כנו • ר״ע של חמיו (יושוע * הוא חי ידעתי לא זה יהושע
ג • יוחנן ר  חיננא • נר״י נחמיה רכ * כנו הונא רנ יהושע (
 יוסי ר׳ • יהושע נן יוחנן ר׳ (יהושע • נר״י ששת רנ ♦ כר״י

ר׳ • ״י3 שמעון ר׳ • כ״י ישמעאל ר׳ • ״י3  אלם כן יהושע (
 כג״ע ומושכו מושכך 3הקצ ונכס שאתה כלנך שמח כחלוס לן הגידו

 שמיום לי אוי ואחר כשניערר״יחשככלכו * וחלקךשויןכא׳ והלקו
 הלכתי ולא כתורה אלא עמלתי ולא קוני כיראת תמיד הייתי שנולדתי

 מעשי שקילין ועכשיו תלמידים ה׳ לי והיו ותפילין ציצית כלא ד״א
 לנית אננס שלא תדעו לתלמידיו שלח ♦ א׳ 3הקצ עם ותורתי
 נג״ע הכירי שהוא מעשיו ומה האיש זה הוא מי שאראה עד המדרש

 עד אכיו וכשם האיש כשם ושאל לעיר מעיר הלמודיו עס הלך מיד
 אתה למה לו אחרו הקצ; ננס ה'נן מיד שאל כשנכנס עירו אל שכא

 מה להם אחר כמוהו מאיש ותשאל וצדיק חסיד אתה אותו מכקש
 שלחו מיד אותו שתראה עד נלוס מחנו תשאל לא אדוני א״ל מעשיו
 ומי אנכי חי ננס א״ל אותך שואל נ״א יהושע ר׳ לו ואחרו בשנילו
 כלכו חשכ עמנו ולך עמוד לו אחרו אותי שיאל שר״י כישראל אכותי

 משחקים שאתם עמכם אלך לא ואחר הוא שקר לו שאמרו מה שכל
 עטרת עינינו ואור ישראל אור אתה לו ואמרו לר״י חזרו מיד כי

 אחר • עמנו לילך רצה לא הוא הלא כשכילו תשלחנו איך ראשינו
 נכס אצל כעצמו ׳י ר הלך • אותו שאראה עד אשג שלא תדעו להם

 ישראל שעטרת חיוחייס יום חת ואמר ר״י פני על ננס וכפל הקצג
ע א3 ^  מעשיו מה א״ל דנר א״ל עמך לדכר לי יש דכר א״ל • מ5ל

 ואינם זקנים ואס אכ לי ויש אני 3קצ אדוני א״ל • חלאכתיך ומה
 וחרחיצם וחאכילס חלנישס אני ויום יום וככל רגליה׳ על לעמוד יכולין

 ואשרי אשריך כני וא״ל ראשו על ונשקו ר״י עמל מיד ♦ כידי
 כג״ע חכירך להיות שזכיתי חלקי ואשרי נעים ומה טוג מה גורלך

 כר אמי אר׳ • יוד ר׳ • אכיך את ככד כדכור מעשיות קטן ס׳ (
/ יוד ה׳  קטן אולי יוד) ששמו חכם פרש׳׳י סע״ג דך״ב דתענית (

 (קדושין חזינוהכא קא קרת יוד יוסף רג אמר קרת (יוד • היה
 וכשס״ח חכם שס פי׳ וערוך גדולה עיר עשאו קטנה יוד פי׳ נ׳) די״ן

 • יודקרת דמן יוסי רכי כמו עיר שם קרת יוד גאון פי׳ ן.ליןן3
 חזינאהכא קא קרת יוד יוסף אר׳ רש״י גרסת5ש ונחידושיריענ״א

 עיר קטנה מיוד כעושה לצורך שלא נדכריס האריך זה הנא ופירשו
 הכא חזינא קא קרת יוד רכה אמר גורס הראכ״ד אכל : גדולה

 כתענית כדאי׳ כניו על אפילו הס היה שלא מאד קשה אדם והואשם
 קושיא זו שאף לומר לכאן הניאו ולדוגמא יוקרת דחן יוסי ר' על

 רני ויש כנו יעקכ ר׳ (יוחאי * עכ״ל נכון יותר וזה היא קשה
 (כעא שמואל כזמן יוחנן מר * ע״פ פ׳ יוחני 3ר ״ כ״י שמעון

 • כ׳ ט״ז פ״ק ע׳׳ז יוחנא מר דני יהודה מר א״ל מגלחין פ׳ משמואל
 דרכ כריה יוחנא מר לה ואחרי אדא בר ( תנא דרב כריה יוחנא מר

ש) לכיתו ס^רא ורב רבא אקלע כיזנא ר3 קנא  להו עכיד (ע״
ר * א' הזרויג* פ׳ תלתא ע;לא מ  כר חנא 3דר כריה יוחנא (

jp3^ מתתיהו בנו י׳) פ״ט סוטה (במשנה גדול כהן יוחנן ♦ ע״ל 
 שנקרא יוחנן י־׳׳ל חשמונאי כ״ג יוחנן כן מתתיהו כתפילת שנזכר לחו

 דחגילה כפ״ק וכן עולם כיסוד וכ״ה מתתיהו של אניו והיה חשמונאי
 לישראל שעמדו וכניו חשמונאי ׳ג כ יוחנן כן וחתתי׳ הצדיק שמעון

 יוחנן כתנ (וה״ע • רבות תקנות ותיקון צדיק והיה יוונים נןמי
 היוחסין הכיא וכן לזרעים כהקדח׳ רמכ״ס (וכ׳׳כ מתתיהו בן כ״ג

) דקנ״ט רמב״ס כשס הג׳׳ה3  כד״ג ז״ל חשמונאים כימי שהיה א׳
: דורכ׳אנטיגטסור״אכןחרסוס : הצדיק שמעון ראשון דור סע״א

 מתתיהו כן יוחנן ד׳ דור : יוחנן כן ויוסי יועזר בן ייסי י•' לור
כ עכ״ל) הארכאלי ונתאי פרחיה בן ויהושע ל ו ו רמכ״ס (  אכל ל

ג יוחנן כי בידם טעות  : פרק )|^[מ״ש מתתיהו של אכיו היה ל
הפטין! קול ה ro וגיטל שני מעשר וידוי והעביר הדמאי הקן והוא

̂זה להם נראה המפרשי׳כי הכיאו לא וזה מירושלים  אסאי׳ן מותר ש
 פרות שתי ועשה דמ"?) ע״ע פ׳ (עיי׳ כמ״ק כדאי׳ יאכל מה לו

 עורה אוחרין שהיו המעוררין ניטל ועוד (ח״ה) דפרה כפ״ג כדאי׳
 לשוחטן לאת השוורים להפיל טגעוה שסידר הנוקפין וניטל תישן למה

 הוא ינאי בימי שהיה נראה וכפי״נ ׳3 די״ו יוחסין כתכ : לקרננות
 חאנטיגנום שקיבל וכתב : עכ״ל תימא וזה נכסיו כשהקדישו וכנו
 כשיצא ל״ג ובסיסה : הבית לבנין שנים צ״ב שהוא ת״ק ג״א שנת

ק מק״קשחע  חקת ר״פ (כהכז״ר : ש״ה ורבה כו׳ טליא נצחן ל
 כ״ט ובברכות ריב״ז כימי שהיה ח׳) (משנה דפרה פ״ג הר״ש כתב
 שטת בן שמעון ר׳ בימי והיה החכמים שהרג ינאי הוא אכיי אחר
 שמעיה קודם היה ושב״ש החורבן כשעת שהיה לריב״ז הרכה וקדם

 תלמיד וריכ״ז הלל של רכס ואכטליון שמעיה כי עכ״ל(ר״ל ואגטליון
 שערים שאו עזרה צווחה ועוד א׳ דנ״ז שנהגו מקום פ׳3( : הלל

 מקדשי כרסו וימלא פנקאי של תלמידו נרכאי כן יוחנן ויכנס ראשיכם
 כשרים כהניס ככלל ליההכא 3דחשי לדקדק יש כתבהדא״ג שמיסכו׳

 ימים שהאריכו שני ית33 צדיקי׳ דקחשיג (ד״ט) דיומא ובפ״ק
 שכיס י׳ כאבי בן וישמעאל שכיס פ׳ כ״ג ויוחנן שכה מ׳ הצדיק שמעון
 נרכ̂א יוחנן קחשיכ ולא חרסוס בן ר״א של שכיס י״א לה ואחרי
 ר״ל ליישב יש ומזה נרגאי כן יוחנן היינו כ״ג יוחנן דהיינו ואפשר

 ונעשה שכיס פ׳ ששימש יוחנן : נרבאי בן יוחנן יהיה פרושינו לפי
 1למעלת פנחס של תלמידו שהוא אמר פאבי בן ישמעאל דגבי )צדוקי
 נרכאי כן כיוחנן אבל מפורסם שהי׳ רבו אלעזר בן פנחס היה כאלו
 איןשסרבופנקאי למעלתו) (ואלוהיה פנקאי תלמיד שהוא אחר

 שנה פ׳ ששימש כ״ג יוחנן הוא (ניחא) אס אבל הוא מי מפורסם
 פנקאי לו לגנאי רבו שס דשינה ניחא צדוקי כעשה ואח״כ בכ״ג

 דהכא יוחנן היה אס כמי וניחא פנחס של תלמיד עיד שאינו כלומר
 (ר״ל כ״ג יוחנן הוא פנקאי) של תלמידו נרבאי בן יוחנן (ר״ל
 כ״צ מתנהג שהיה חשמונאים) מכני שהיה צדוקי שנעשה כ״ג יוחנן

 גוזלוא סאה וח׳ עגלים ש׳ בסעודתו אוכל (שהי׳ ועשירות בגדולות
 כ״ג חשמונאים מבני שהיה לפי גרכייין) ט׳ ושוהה סעודה נקנות

 מתתיהו את כשרים כהניס בכלל התם 3חשי לא אמאי וק״ק : וחלניס
 tוי : דחנוכה בנס אותו ־שחזכירין : היה כשר כ״ג דוודאי כ״ג

 ה* דיראת הנ״ל דיומא בפ״ה מ״ש לפי וצ״ע ♦ עכ״ל ודוק ליישב
 כהנים ח״י רק שמשו ולא שנים ת״י עמד ראשון בית ימים תוסף

 שכד מקדש זה תקצרנה רשעים ושנית : נהנים 3י״ ריטב״א וגי׳
 ששימט ח׳ מהם צא כהניס ש׳ מן יותר בו ושמשו שנים ת״ך שעמד
 וי״א פאכי בן ישמעאל של וי׳ כ״ג יוחנן ופ׳.ששימש הצדיק שמעון

 לאהוציין כ״א ימיג יא שניס) קיי״א (עילה קרסוס נן ר״א של
 ונעשה ר״ג יוקנו ששימש שנה ל קחשינ לא למה וצ״ע : שנהו
 • נדוהי שנעשה הוא כ״גהוא יוקנן ששימש וס׳ דמ״ש וי״ל ־ צדוקי

 לא למה געשה ואי צ/ א' היו כ״ג יוקג! ל ני נ״ש ליעת או
 בשם דס״ה ב״ש כתב ׳ שימש כמה הצדיק ג כ יוחנן את קחשיב

 העביר כ״ג יוחנן כי היו כ״ג יוחנן ׳3 כי מעשר מ״ה ע פ ס 3רמ
 ששימש כ״ג יוחנן ואינו הצדיק שמעון אחר שהי׳ הוא מעשר הודיית

 והוא מתתיהו בן שמעין גן (הוא צדוקי ונעשה שנים פ׳ ג כ3
 סע״א דכ״ה ובש״ק * יוחסין כ״כ ינאי ונקרא הראשון הורקנוס

 כרכאד בן (יוחנן • שנה ל״א ומלך (ט״ס) שנה מ׳ כ״ג3 ששימש
 זקני בתיראעלו בן יוחנן (ר׳ ♦ כ״ג יוחנן ע״ל פכקאי של תלמידו

 יוחנן אר׳ א׳ ס״ג ובזגחיס סע״ב דח״א מנחות לעלייתו וב״ה ״ש3
 ״כ3 יהודה ר׳ הגי׳ סע״ב ד״ח במנחות עצמו ההוא ענין אכן ״ב3

 יונתן ר׳ לך שלח ובספרי יוכשר איזה ותראה כ״ב יהודה ר׳ עיי׳
 זכאי ן3 יוחנן רבי ״ ט״ס א׳ לעלייתו וכ״ה כ״ש זקני שעלו כ״ב

 אבות ושמאי מהלל (קיבל לזרעים בהקדמה רמב״ס כ״כ הכהן
 סוכה • ד׳ פ״א שקלים • ג׳ פך״ג * ז׳ פט״ז שבת כמשנה • פ״כ
 • ׳3 א׳ פי״ג כתובות * ו׳ ל ג׳ א׳ נ״ד ר״ה • י״ב פ״ג * ה׳ פ״נ

 • מ״ב פ״ה בסנהדרין זכאי כן * ט״ו ט׳ פ״ט • ׳3 3פ״ סוטה
 ♦ י״ו פי׳׳ז ב׳ פ״ב נליס * ה׳ פ״י מנחות * ז׳ ג׳ פ״ח עדיות
 דל״דא׳ מדליקין במה פרק רש״י שנ״כ (אמת • ו') ג׳ פ״ד ידים
 אך • בשס״ת כ״ה (פ״א פרה נמסכת' כדאמרינן כהן היה ריב״ז

 תלמידיו' שאלו דאהלות ופי״ז פרהכ״ג (בתוספתא רק שס מצאתי לא
 בבגדי למדתכו לו אחרו 3בבגדי;ה א״ל נעשית כמה פרה ריכ״ז את
 כששמעו שכחתי עיני וראו ידי שעשו ומעשי אמרתם יפה א״ל לכן

 • התלמידס לזח מכקש שהיה אלא יודע היה שלא לא עאכ״ו אזני
 חקת) ר״פ ובספרי כו׳ אלא יודע היה שלא לא שאלו הזקן הלל זי״א
 אריכ״ז כתבו 'f'yi( 3 מכהות תו׳3 (אכן שכחתי ידי שעשו מה אס

כהר הייה לא דריל) משמע לעצמן זה מקרא דורשין שהכהניס אלא
f8 והא נח



יוד ואסוראים התנאים סדר אות

{

 ע״הי אלא עצמו מהוא לאו כו' יד ששרתה מה נספרי דתניא והא
 מה לומר ילול היה שלא אלא היה הלל י״א נסלרי שס ומ״ש הוראתו

 שרפו שלא ה״ט היה) הוראתו דלמאע״פי ׳ל (ר יד ושרתו שעשי
 • כהן היה לא רינ׳׳ז ק״א סי' שס תו׳ פסקי וכ״כ על׳ל בימיו פרה
 למה כפשטה יד שעשה והבין פרה עשה דריג״ז רש״י לדעת צ״ע נס
 :פרות) ששרפו מי דקחשיב מ״ה פ״נ פרה במס׳ אותו קקשיב לא
 פרנס שכה מ׳ שימש שנה מ׳ בפרקמטיה עסה שנה מ׳ שנה ק״ך וקי

 נ״א (כולד ספרי) ובסוף ס״פויקי ״ר3( מ״א סנהדרין ר״הדל״א
 בן לו קורץ היו למד הוי כי ע״ב מ״א בסנהדרין (ואי׳ • תשי״ג

 ליה קרו לומד הוי וכי • תאנה בעוקצי זכאי בן ובדק תעשה זכאי
 בברור ב״ד והיה * דהשתא) ע״ש יב׳׳ז רבן ליה קרי וכי • ריב״ז

 לברור אצלו הלך יהושע ר׳ ב׳) (ל״ג סנהדרין הקורבן קודס קיל
 ̂מ קודס הלכות שנקבעו נמצא וכן • פ״ב מעשרות תוספתא קיל
 שפרנס שנה מ׳ כי בר״ה ונראה • וסוכה בר׳יה ישראל שפרנס שנה
 בזמן הנהרג בנו ור״ש הזקן ר״ג בזמן א"כ הבית בזמן רובס היו

 נשיאים אקרים שהיו כיון אב״ד היה או הוא גס פרנס הקורבן
 ר״ה סוף רש״י כמ׳־ש קניס שתי הקורבן אסר נשיא היה ולפקות
 לריב׳׳ז עשה טיטוס סע״א דך״ז ובש׳״ק שתים או סע״בשנה (דל״א
 וביוקסין ובאדר״ן בניזקין כנראה קורבן אקר שנים ג׳ ומלך לנשיא
 תקנות ט׳ שתיקן כיון ) הוא ט׳י׳ס שניס ה׳ נשיא שהי׳ נהג א' דך״ב
 במה ס' ובתו׳ א׳) מ״א הגזול לולב פ׳ (במשנה • קורבן אקר

 שתלך (קודם הקורבן אקר שנתיס מלך ריב״ז ׳)Y 3(דנ׳ בהתה
 הריגת אקר נשיא ר״ג היה לא למה הטעם (ע׳ש) דבנה ר״ג
 לפ״ז Yצ׳ נ״כ הקורבן אקר שניס ה׳ תתל״ג ג״א נפטר * ר״ש אביו
 • לר״גדיבנה הנשיאות נתן ג׳שניס או ׳3 נשיא שהי' אקר דבקייו י״ל

 ריב״ז קבע שנה מ׳ הקורבן דאקר ס״כ בשס כ״ג ישמעאל ר׳ וע״ל
 היה נשיא שהיה ובזמן * ותו' רש״י דעת נגד והוא ביבנה ישיבה
 מירושלים סנהדרין כשגלו רע״ב ̂׳א פ״ד ר״ה רש״י כמ״ש ( ביבנה
̂ז בימי ליבנה  אעפ״י א׳ דכ״א יוקסין וכתב ־ הזקו ר״ג עיי׳ )ריב׳
 תלמידיו נכנסו בנו כשמת (פי״ד באדר״ן כדאי׳ לדימסית שהלך
 בן ר״א נ״א עזריה בן ר״א שנכנס עד תנקומין קיבל ולא לנקמו
 יפה למקום לדימסית אלך אמר מלפניו וכשיצא תנקומין וקיבל ערך
 הוא • מרובים שת״ח למקום ליבנה נלך אמרו והס יפיס ומיס
 נתגדל ליבנה שהלכו הס • בתורה שמו נתמעט לדימס*ת שהלך

 בל ב׳ דק״א איכה (ובת׳ • ענ״ל) נשיאות קודס היה זה שמס)
 כשמת לפניו תלמידיו ה׳ היו קייס שהי' זמן כל כו׳ יהולל העושק כי

 '3 קמ׳׳ז קביות ׳53ו ע״ש לאמאוס הלך ערך בן ור״א ליבנה הלכו
 (דצ׳^ב') ביומא * תלמודו ושכת כו' לדימסית הלך ערך בן ר״א
 • ריב״ז בהס שגער עד ההיכל שערי נפתקו הקורבן קודס שנה מ׳

 אספסיינוס עס שישלימו ירושלים לאנשי אחר ריב׳׳ז פי״ד ובאדר״ן
 והוציאו ארון לו שיעשו יהושע ור׳ ר״א לתלמידיו ואמר לו שמעו ולא

 אקר הקיסר מן ושאל לפניו קן ונשא אסכס'ינוס לפני ובא חת כאלו
̂׳ש צדוק לר׳ והרופא ר׳׳ג בנו את להציל רשל׳ג שנהרג  ועיי' ע

 סנהדרין ראש היה מאד זקן אעפ״ישהיה ״ איכה מ׳3ו בפ׳הנזקין
 כדאי' בסנהדרין בניס לו שאין וחי וסריס זקן מושיבין שאין אעפ״י

 (בירושלמי ״ שבע בניחןובס׳באר נקלת והטעסעיי׳בס׳ בפאד״ח
 בקורף ולא בקץ לא חיני׳ זעין תפילין היו לא ג״ ד״ד פ״נ ברכוה

 זיו בטלה ומשחת ״ הרונליס קופת ונקרא תלמידו) ר״א וכן
 אפילו מעולס שלוס אדס הקדתו ולא ט׳ ד״ח ע״ע (פ׳ החכמה

 הימים כל אס אחר פט׳׳ו בב׳׳ר • ׳3 די״ז פ״ב ברכות בשוק גוי
 ולא חרבותיו שלמד מה לכתוב מספיקין היו לא יריעות והשמים דיו

 שיחת שח לא קל״ד ב״ב פ״ח סוכה ־ ביס המלקק ככלב חסר
 קפ״א דף כ"כ פ' בשבת פרש״י בערב לפניו בא מעשה * חולין

 א' י״ח בר׳׳ה • מדנה פרש״י א׳ קמ״ו חביות ובס׳ מקוס סע״א
 שמא ריב״ז וא̂״ שנה י״׳ת נני חתיס בירושלים היתה א' חשפקה
 ד*א נחסכת׳ • יחיי עשי יק ״ירה ״סקי 0̂" ״ל' ?‘ילס״י

ש) קאמייכר לשמעון יהושע ר' את ששלת ח פ  מלקה שהי' (ע̂׳
 עושין ופ׳ ״מ3 פ'3ו נתוספתא דחעשר בפ׳׳ה * אצלו אונל שהי מי

̂בדבי י׳ט כסין  כמו מדרשות בבית שנסדרה ברייתא פרש״י רינ״ז א׳
ע הייא דר סוספתא  ממנו שקבל הלל נשיאים ד' וראה * ט) (

 ב' היו ז ורע הלל ובימי * הנהרג ורשב״ג הזקן ור״ג בנו ור״ש
 ע״ש) בימיו כ״ג (יוחנן לאני P וישמעאל המצרי הנמאל ל׳ג

 חולק היד כל פ'3ו יהודה ר' נקרא גדול הכס בן לו והיה • וצ״ע
 ורבי ור״ג ריב״ז ״ (ע״ט הכהו ר'יהודה הוא ואולי ר״ע עם

 בר ישמעאל דר׳ כ״ג אלישע גן ישמעאל ר' הוא (אולי ישמעאל
חנניה גן ישמעאל ר׳ או תלת?ו יהושע ר׳ תלמיד הי' דר״ע פלוגתא

 ור״ע(וצ״ע הורקנוס בן ור״א ערך p ור״א )באדר״ן למטה הנזכר
 עצ ודורשין יושגין היו ור״א) יהושע ר' תלמיד ג״כ היה ר״ע צי

 תלמיד׳ ה' לו שהי' * דאגות גפ״ג * פ״ז (כר״א הלבנה מולד
 שמעון ור׳ הכהן יוסי ור' חנניה גן יהושע ור׳ הורקנוס בן ר״א

 • ערך בן ור״א חנניה) בן וישמעאל הגי׳ פ'״ג (וגאדר״ן נתנאל בן
 דר׳׳א תלמיד אמרו ג' ה׳ וביצה * ל״א ל' ך״ט ר״ה תקנות ועשה
 • (ע״ש) היה שרבו אף * רילז וחנו חבירך עליך נמנו כבר לר״א

 לו אחרו בוכה התתיל לבקרו תלמידיו נכנסו למות ונטה כשחלה
 חוליכין היו ב״ו לכני-חלך אס א״ל בוכה אתה למה פ״ה נ״י רנינו
 כסא והכינו הטומאה מכני כליס כנו אמר פטירתו ובשעת נו׳ אותי

 כל פ׳ ובירושלמי : כ״ח השקר תפינת פ׳ שגא יהודה מלך לקזקיהו
 ב׳ צוה למה מצורע פ' ברש״ל עיי׳ * סוטה וקוף ג' ח״ב הצלמים
 ובקס״ל • א׳ ניצוץ ורבי ריב״זורפב׳׳י פ׳ אות (כתבג׳׳נ • דגריס
 בקין מעורבים דחשה זרועות ג׳ סוד ור״ע ריב״ז כהרנ״ה ה׳ מעין

 ביוחסין ־ עקיבא) ר׳ ע״ל יעקב היה וריב״ז שוין שנותיהם לכן
 ריב״ז וקבירי והלל משמאי קבלו הלל בן שמעון ור׳ ריב׳׳ז דקנ״ט

 זה (גס ר׳׳א ובנו • צדוק ור׳ שקר) וזה (ע׳׳ש יעקב בן ר״א
 (מביתרחשא שאול אבא • ל׳ג אלישע בן גאל ישת ור׳ אינוע״ש)

 ר״ג (ע״ש) הנהנים סגן ר׳קנינא (ע״ש) החודעי ר״א ע״ש)
 ורבי (וצ״ע) אכטיגנוס בן קנינא ר׳ * הנהרג בנו ור״ש הזקן

 (ע״ש בןדמא ור״א * הקטן ושמואל (וצ״ע) הרדון בן חנניה
 (ע״ש קנינאי בן וחנניה (וצ״ע) בבא בן יהודה ור' אינו) זה
 אצלי ללמוד הלך כי ע״ש אינו (זה דוקא בן קנינא ור' אינו) זה

 * בתירא לבני אמר ־ בוכרי לגן אמר י קבירו היה לא א״כ ריג״ז
 בר יהושע ר׳ * בשמו ברכיה ר׳ • אבשלוס גן קנן אמר יפה אמר

 מרי בר רנה • וצ״ע תלמידו הקנה בן נקוניא ר׳ : גשמו נחמיה
 את קונטריקון פרש׳׳י שאלו עוד דך׳׳ו השוחט פ׳ בחולין • בשמו

 בפא״טאריב׳׳ז ראיתי דל״גא׳ כתבש״ק • אתריג״ז כתבו ר״גותו'
 רבי לפני דרב אחורי שוראן עשרה שגע יתיגנא הוינא כד נהירנא
 קל״ז הגז ראשית בקולין כדאי׳ זכאי בן לא יוחנן אר׳ זה כי (טעה

 קקס״ע ובמהרי״ק א׳) נ״ד בחולין לזה ודוחה אריכא אבא ע״ל ב׳
 חוטעת טקחא ודאי על׳ל הוי אקר הקדוש רבינו או הוו ריב׳׳ז נ׳

 5צ״ בתהרי׳׳ק גס ואולי לפני מהרי״ק ת אין וכעת • לו נזדמט
 ואין הוא א׳ ריג״ז וא״כ זכאי בן לא יוחנן ר׳ סתם והוא יוחנן ר׳

 נקבר המדרש בית ואצלו הרחב״ס קבור העיר לפני בטבריה י שני
 גא״י ותלמידיו ריב״ז נקבר הקברות בית ואצלו כהנא ורב יוחנן ר׳

 ב״ש זקני הלכו הקורנית בן יוחנן ר' * לוי בן יונתן ור׳ ריל׳ז ומ״ג
 אחר ל ד״ד וביבמות • א׳ דכ״ת פ״ג בסוכה (משנה לבקרו וב״ה

 ארי ל י״ג עירבין * כו׳ נעשה מה רשג״ג א״ל כו׳ כג״ש נעשה
 שהיה ראיתי לה ר״י אצל תורה לומד כשהייתי צדוק גר׳ אלעזר

 ותוספתא ׳3 ט״ו מות3י א3א את והודעתי צורות3 שני3 קרובה פת אוכל
 נורי בן יוחנן ר׳ * בנו יוסי ירושליס איש (יוהנן * דסוצה כ״ב

 קופה ספי״ח ובאדר״ן ס״ז התקבל פ׳ גיטין הרוכנים קופת (ונקרא
׳ א׳ כ״ה (ר״ה החודש קידוש3 ר״ג עס חולק * הלכות של
• י״א פי' תרומות * א׳ פ״ו כלאים • דנ״ח מעשרות משנה3

 3״5 ♦ א׳ דל״ב ר״ה * א׳ ח״ה שהוציאו מי פ׳ : ב׳ פ״ד קלה
 נדרים * י' ל'א כתובות * א' פי״ד יבמות • ו׳ ה׳ ופ״ד * ח'

 . ל ל פ״ט חולין * י׳ פ״ג עדיות ־ ז׳ פ״ג "מ3 : ד׳ פי״א
 • ו״ פ״ג כריתות * ב׳ ד״ז א׳ כ״א תמורה • ו׳ פ״ו נכוחת
 .ז׳3פ" אה^ת * ל לל * י״די״ז פי״זה׳ * ג׳ פי״א • פ״גז׳

 חו״י : א' כי׳ נגעים : ג׳ פי״ד * א׳ כי״ג • א׳ פ״ח • ז' פ״ו
 ה׳ פ״ג יוס ול3ט : ה׳ ׳3 א׳ פ״ו מקוואות : ח' פי״ב פרה : ו׳
 ר'יהושע הניחו ולא : עוקציןש״גלו׳) : טהרותפ״חו׳ : ו'

 חערבין בכל פ׳3 כר״ג הלכות ופסק ע״ש) דיבנה ר״ג דברי לבטל
̂י״א א״) (ח״א  וא״ל תורה ללמוד אצלו הלך ר'יהושע ב' ושסה״א

 יוקרן רבי של בנו ישמעאל (אר' דהרוחות פ״ז בתוספתא : רבי
 נורי בן יוחנן ר׳ אצל ברוקה בן יוחנן ר׳ שהלך ) מעשה ברוקה בן

 ישחעג! אר׳ רע״א דח״ו פ׳׳ק תרומות (ובירושלמי : שעריס לבית
 ל׳ב ר״י אבא אצל לנ ר״י שהלך מעשה ברוקה בן יוחנן ר׳ של בכו

 עס באתי א׳ פעם רבי אמר דסוכה פ״ב ובתוספתא : שריו) לבית
א  ב׳ ך״ו יוחסין וכתב : שעריס לבית ב"נ ר״י אצל צדוק בר׳ ל

 הבר והיה : ברבי סתם נקרא דר״ג וצ״ל בזמנו היה לא רבי כי
ע  א״ל נבלות מאכיל אתה מתי עד לר׳׳ע ב"נ (אר״י ר״ג לפני ל
ע  ג א׳ ד׳׳ת בכורות ישראל ממון מכלה אתה חתי עד ״נ3 ללי ל

ע ו' ובזבחיס  ז שס״ת כצ״ל אומר כורי בן יוחנן רבי ל
דבריה ר״פ וספרי ׳3 ח״ה קדושים וספרא ב׳ (?עירכין

כ״ט



קיד י» יוד ואמאורים התנאים סדר אות »
ע  רנן לפני קונל שהייתי ידי על עקיבא לקה פעמיס הרנה נ' ל׳

 גרבי תינת אינו אנל נע׳׳י) וכ״ה נמליאל (ונשס״ת גרני שמעון
 * ) אהנה לי והוסף ככ״ל) גרני נק׳ שר״ג דיננה (ר״ג היינו
 * ד' ל׳ דגריס פ׳ ספרי לראש תסמא נן ר״א עס הושינו ור״נ

 יוחסין כתנ תסמא ור״א גודגדא נן יוחנן ה;י׳ר׳ א׳ י' אכןנהוריות
 אנטינוסמסר מנית א׳ זקן א' ל״ת (יומא • עיקר והיא א' דל״ע
 חעא ליראת יצפה נהלוס נ״נ ר״י הרואה • סמנים מגילת לידו

 לר׳ נמתי • א׳ ל״ט קדושין הגדול ר״א משוס • מ׳ ס"פ אדר״ן
 הימך קינל אס אני תמיה נ״נ יוקנן לר״ נמתי יוסי אר׳ כו״ אליעזר

 חילפא • הרדיון ור״אנן ♦ פ״ו כליס תוספתא תשונה אליעזר ר׳
 * להיפך או לפניו למד יוסי ר׳ של אניו קלפתא ל • נשמו אגרא גר

 נפיקה אומר אתה מה א״ל חלפתא ר׳ אצל נ״נ ר״י ב״א יוסי אר׳
 תוספתא^כליס מטהר שעקינא אלא כן אומר אני אף א״ל טהור א״ל
 א״ נ״נ פ״ק סוכה ירושלמי אצלו הלך קרחה נן יהושע ר״ * ג״ת

 ור׳ : נ״נ ר״י לפני נא מעשה יוסי אר׳ * גשמו הגלילי יוסי ר׳
 תו׳ כתנו סע״א ס״ה נזיר עזאי נן משוס יוחנן אר׳ * גשמו יוסי
 איך לתו׳ הכרת (אס אמורא יוחנן ר׳ ולא נורי גן יופק ר׳ שזה

 סתירה תמצא טונא לו שקדס עזאי נן משוס אמורא יוחנן ר׳ יאמר
 דוק עזאי לנן הקודמים תנאיס משוס אמורא יוחנן ר׳ שאמר לזה
 יוחנן ר׳ • עמו למד רשנ״י * התו״ כט״ נ״ל שאין וע״ש * שס
 נסוכתו אליעזר ר׳ אצלו ושנת אלעאי נר (יוחק • (ע׳׳ש גג גג גן

 רני : הוא הכס אס ידעתי לא נ׳ ך״ז סוכה נקסרי העליון גגליל
 * עירנין וסוף משתתפין כיצד (ר״פ (נמשנה נמקה גן יוחנן
 * ו׳ פ״ו ונמשנהינמות א׳ מ״ה וערנה לולנ א״ צוליןפ״נ כיצד ונפ׳

 * א׳ ק״ל ופי״נ * ה׳ פ״ח נ"נ * ג׳ פי' נ״ק * א״ פ״נ נתונות
 * י' פ״ח נכורות • א' מ״ה הנשנעיס כל ופ׳ • ז׳ פ׳׳ז שנועות

 יהושע ר׳ פני לקנל הלכו חסמא ר״א של חנירו * י״א) פי״ז כליס
 ישמעאל ר' ננו * פ״ז סוטה ותוספתא א') ג׳ (חגיגה נפקיעין

 גודגדא נן יוחנן ר׳ • כורי נן יוחנן ר' אצל הלך * רני של רנירו
 החליל דנס״פ אע״ג סע״ג דל״ח יוחסין כתג נמקדש ושוער הלוי
 לכהכיס אלא חותר ואינו הפניס מלתס שכרן שערים דמגופי אמר
 * בתמיד כדאית׳ מקומות ג׳3 שוערים היו הכהניס גס כי ל״ק

 נעילת על נ״ג ר״י פ״ב שקליס בתוספתא • פ״גז׳ חגיגה (נחשנה
 נן • הלולב על דיפאי צן • המפתחות על טוטפת נן * שערים

 * התניתין על שמואל ״ התנורים על ננימן • הדוכן על ארזא
 ימיו כל אוכל והיה ־ )העציס על פלח בן * המלח על מקליע גן

 ונמשנה * יוחנן ׳3 י״ת חגיגה משנה עיי׳ הקודש טהרת על חולין
 ׳ ד״יא' (הוריות ותכונה במספר הכס והיה ♦ חרש ר״פ יבמות

ש) חסמא ר׳אלעזר לנר  (ע״ש) יהושע ר׳ עס במקדש והי׳ (ע״
 כורי נן יוחנן ר' (ע״ל מזון לו שיהי׳ כדי בישיבה אותו חיכה ור״ג

 ספ״ז בעדיות • נ׳ נ״ה חולין הגלודה על עמו אלעזרספרא (העיד
 פי״ד ויבמות * ה״) משנה (פ״ה בגיטין אבל גודגדא נן נחוניא ר'

 * הרמב״ס הניאו לא לכן ההוא עדות ב״ג יוחנן ר׳ גרס )ב׳ משנה
 נני או בתו נני • נזמנו סגנאי נן מכחס (ע״ש) יהודה ר' אחין

 עליהם רני והתפלל רני בישיבת והיו ושומעים אלמיס הין אחותו
 )א' חגיגה ( הש״ס וכל וספרי וספרא הלכתא יודעין והין ודברו

 ב״ג ר״ז של ננניו מעשה ע׳'נ) (ד״מ דתרומות פ״א ובירושלמי
(בס׳ • גביהן על נעשה שבירושלים טהרות וכל חרשים כולם שהיו

 שנולדו ומידד אלדד אחיס ׳3 הס אלו אלמיס אחים ׳3 א' אות כ ג
 ולידתן בגט עחרס שפטרה אתר לוי גת מיוכנד פרנך בר אלצפן מן

 * אלמיס נולדו ע״כ שלס נלג היה לא דגט מאחר בדמעה אז היה
 3כתי דלא ברשות שלא נבואתן פרשו כי אלמיס היו אחרת לסנה גס

 כלקו לכן לאחור אומר כשאין לאחרים לאמרס ראוי אין כי לאמור
ע׳ גלשונס  פ״ג משנה ר״ע של חמיו נן ישוע נן יוחנן ר׳ * ש (
ל דידיס ו ר״ע עיי״ • עזאי גן אמר (

 • במשנה א׳ פעס ל״א כזכר אינו רמב״ס כתב • ״ק3ףו ׳1ועי
 הסנדלר יוחנן ר׳ • משולם נן יוסי ר' עיי׳ משולם בן (יוחנן
 כלים • ד׳ פ״ה כתובות * ה׳ פי״ב יבמות גמשנה • פ״ד (אבות

 לח דכתונו׳ ופ״ה דתולין (פ״ק יהודה ור׳ ר״מ חבר * ה׳) פ״ה
 וסמכו ר״ע משוס ר״ע תלמיד א׳) וד״ל א׳ ך״ב שמתו מי וה״ * ל

 ז׳ שנכנסו מעשה בקודש חומר ר״פ (בירושלמי • גקטנותו ר״ע
 ורבי יוסי ור' יהודה ור' ר״מ רימון גגקעת השנה לעבר זקנים
 מעלות כמה אחרו הסנדלר יוחנן ורגי וראלי נחמיה ל שמעון
 מר״ע שמעתי כך אר״מ • י״ב אומר יוסי ר׳ * י׳׳ג ילי״א גקודש

 שיחשתו שלא מה ר״עעומחת את שימשתי הסנדלר יוחנן י״גא״לר׳
' אמרו ישינות אלכסנדרי) אלכסנדרי(ר״ל?זהוא יומןהסנדלר י

 בנשיקה ועמדו אמת) דגר הוא ר״ע את ששימש חה (ר״ל לאמתו
 חצות פ׳ בירושלמי • וע״ש זע׳׳ז הקפידו שלא כ״כ בחבה (פי״

 שהיה גית ועברקמיה רוכל גרמי עביד הסנדלר ר״י ד׳ ד״ב חליצה
 אודיק מהו לבינו בינו חלצה מחטין געי חאן מכריז והוי חבוש ר״ע
 וגיוחסיןכתב * סנדלין עושה והיה • כשר כו׳ לך אית ואמר ר״ע
 ראיתי ואני ( סנדלכון וגביש ראמות תרגום כי מרגליות נוקב י״א
 * העורות בו שורה שהיה שלו הכלי שראה בנימן מסעות גס׳

 שחוע בן ור״א ר״ש את הסנדלר ור״י שמעון בר׳ ר״א שאל גספרי
 רשב״ג * אבישלוס גן כתן ר׳ * יוסף בן יונתן ר׳ • לריב״ב הלכו
 אתי דאבי כתובה יוחסין מגילת בידי יחיאל הכותג אני * בשמו
 מאור רש״י ממנו יוחסין שלשלת וסדר הסנדלר יוחנן דרגי מזרע
 עיי׳ מירון בכפר קבורתו * הכ״ל זקני ואבי מהרש״ל והגאון הגולה
 סעודה לעבדיו עושה אטלו לגנו שאמר מתיא ן3 יוחנן ר׳ ־ רשב״י

פ׳ פ״ז ב״מ י״ח יצאת לא כשלמה  דפ״ג במשנה הפועלים השוכר א'
 מה חפכי חגרין מ״ש לי סחו ד״ד אמר דהבאי ן3 יוחנן (ר״ • א׳
 ב' עירכין יהודה גש״ר ״ מצורע ספרא ע׳׳א ך׳ פ״ב כדרים כו׳
 • רע״ב די״ז פר״א דשבת פי״ט ירושלמי • ד״ד סנהדרין • ג׳

 * ב׳ ד״ד סנהדרין תיחא בן יהודה בש״ר * ג״ וד״ד א׳ ׳3 חגיגה
 ו^ש ( : ב״ 3מ״ מנחות אומר ג״ד ר״י זגמליאל בן חנינא ר׳ דברי
ר׳ • זכרו שכח  גר יוחק (ר׳ ־ דגניז ר״ג ע״ל הנזוף יוחנן (

 * החותמות על פ׳3 יוחנן שקלים פ״ה ובמשנה פט״ז סא״ז תדב״א פנחס
חנן ר'יו  איש יוחנן רבי ״ ד דל״ג משפטים מכלתא יאשיה בר (

 שנת פ׳ ר״י היה יוחנן ר׳ * נחונייא ר׳ עיי׳ ( חורתן בית בקעת
 • טבילה בשערי יושב והי' • תתק״ץ ג״א ח״א עיי׳ * במצרים כיוסף

 יופיו בדמיונם ישימו גס נשים טבילת ברכת על אמן להשיב כדי
 דיוסףקאתינא מזרעו אנא ואמר * ש״קל״דסע״א * כמוהו וילידו

״ א״) פ״ד ב״מ א׳ ך' (פ״ג ברנו' בישא עיני ביה שלטא דלא
 רבי כמ״ש אתינא מיוסף אנא ולא דיוסף מזרעו אנא לומר דייק (

 מיוסף יצאו זרע נציצי י׳ קנ״ט ע' בראשית בזוהר דאי׳ מדוד דאתי
 יעקג תולדות אלה בסוד כיעקב שבטים י״ב להוליד ראוי היה כי (

 היו לכן )ג׳ רק הוליד צפרניו חי' שיצאו טיפות י' ובעבור יוסף
 מלכות הרוגי י׳ ד׳ דקל״א משלי וגמ״י ״ ע״ש מלכות הרוגי י׳

 לא מלכות הרוגי די״ המלך ובעמק בגלאנטי ואי׳ * חכ״י בחטא
 כן הוחזר יוסף כי לפועל שבטים מהשבת יצא שלא כמו • נהרגו

 עשרה ע׳ הגדול בחבורי בזה הארכתי כאשר הרוגי'מלכות בי׳ היה
 אותר שמכרו גרס אחיו על שדבר לה״ר עי' ויוסף • מלכות המגי

 • דיוסף מזרעי וז״ס יוחנן ר׳ בני י׳ חתו נ״ל ע״כ טיפין י' והוציא
 דאמר בניס י' לו ומתו * )יכפר הטוג ה' שגיתי ואס רמז והוא
 • כשעורה מן פילות שהי' ביר דעשרה גרמא דין פדת בן לר״א
 ע׳ וערוך * א׳ קט״ז פי״נ רשג״ס מטמא שאינו היה שן וי״א
 וכתב ־ אדם עצם היה ולא הגראה ר״ל גיר עשרה וי״א • גרס

 מתו גניו ט׳ גאון ניסן למר סתרי׳ במגילת שמצא בהגה״ה יוחסין
 העצמות רק נשאר ולא בשרו והותך רותחת ליורה כפל והעשירי

 ושחן גן לו ונשאר • האנשים בו מנחם והיה קטנה אצנע ולקח
 יהודה רב חגר והיה שמואל עס ללמוד לגבל ומיד תכף ושלחו מתנה
 והיה • גרשב״ם ע״ש בן הכית שלא נראה דקט״ז ובפי״נ ( עכ״ל

 מאד יפה והיה • (ע^ש) בתו זעירי שיקה רוצה שהיה גנות לו
 דפ״ד השוכר פ׳ גג״ת כדאי׳ זקן הי׳ פריס הדרת לו היה שלא אלא

 חסנסל היה שיוסף מכת אולי עיניו מכסין עפעפיו (והיו • א׳
 מה וע״ש דכטפא במזלגי ומגביהו ־ זקן חתימות בלא ויצא בשערו
 (ע״ש דג״ק בתרא פ׳ תלמידו כהנא רב עס גדול דבר לן דאירע
 בנזיר ואמרו השחי בית שער לו היה ולא • א׳ ד״ט תענית וגרש״י

 יוחנן ר׳ ב׳ דמ״ו משה ויקהל כתג * נשרו זקנה שמחמת א' דכ״ט
 יוחסין עיי' * עניינו ע״ש זקן לו היה לא לכן כוקבא מבחינת היה

 והיו • בטהרה חולין שאכל קצת כדעת כהן היה שלא ׳3 דכ״ח
דכ״א) נוטל היה (פ׳ בסוטה כדאי׳ נשיאה לבי לפרנסתו מסייעין

 קוב ושמע לסחירה חבירו אילכח עם הלך * נשיאה דגי טוחנן לא
 אמר • שמע לא יאילפא שמע הוא מהם לאחד שעתיה דקייחא

 ולא • (ע״ש לר״י ונתחנא לביתו וחזר שעתיה קיימא לי ש״מ
 היה פ' ירושלמי לו חדק שהי' בחורף ראש של תפילין מניח היה

 לפי צדו) על מונה י׳5( מצלי כי ק״ש (וקרא ’ ג' קורא!ד״ד
 כמ״ש נראה מזה • ׳ys 3 קורא היה פ׳ ברכות בשר בעל שהיה

 ש״ר תפילין בין חוצץ דבר יהא שלא ק״ד ג' כלל בתשובה הרא״ש
 היה ולא תפילין חצות מבטל ר״י היה למה דמותר איתא דאס וש״י

 ולא בדבר נסתפק רשב״א וכן • אחר דבר או הכוגע על מניחן
וע״ש עכ״ל ראו.הירושלמי לא ט דהתירו ששת וגר כר״ן דלא התיר

ע׳



יוד זאמוראים התנאים סדר אות
 לא למה ומיישב זה הירושלמי הביא שם ובג״י בא״ח ך״ז הי׳ ע׳

 כאלו המתירין על היוחסין הישג ונהנס הכובע על יוהכן ר׳ הניח
 ניזונות אלמנה בה׳ דאי׳ א׳ דצ״ב ב׳׳ש כתב ־ הירושלמי ראו לא
 מנעל התרת מן חון עושה תלמיד לרבו עושה שעבד מלאכות כל ד׳

 התרת דווקא ולאו ♦ הוא עבד יאמרו שמא בראשו תפילין לו כשאין
 כליו אחריו להוליך כגון לעבד המיוחדים מלאכות שאר ה״ה הנעל

 יוחנן רבי לכ״א ד' דקדושין פ״ק מאי׳ בהם נקנה שעבד למריזז
 לי דמתרגס מאן מקומות ובשאר מערבין בכל פ׳3ו המפקיד פ׳3

 בראשו תפילין לו היה שלא לפי מסוקא לגי בתריה מנא מובלינא נו׳
 שאין מה אפילו אלא לרבו כתלמיד כבוד לו שאחלק לבד לא אחר

 מסתמך(פירש הוי יוחנן (ר׳ ♦ עכ״ל) לרבו לעשות חייג התלמיד
 ירו אידי בר יעקב ר׳ על בשר) בעל שהיה פי׳ ויפ״מ • נתאכסן
 הגי׳ א ד דמ דשקליס ובפ״ב • ג׳ דפ״ג מ״ק ב׳ ד״ד פ״ב ברכות

 רבי משפטים ס״פ גח״י מובא ובפסקהא • אבא בר חייא ר׳ על
 כתפיה על מסתמך והוה לציפורא מטבריה וסליק מטייל הוי יוחנן
 וזבנתיה דידי הוי דון אחר חקל בית חד מטון אבא בר חייא דר׳

 ת ר התחיל כרס בית וכן כו׳ זיתא בית וכן כו׳ בתורה לעי הבעי
 לו׳ שניתן דבר שמכרתי בעיניך קלה ברי חייא א״ל כו׳ לבכות ב״א

ע ב״  היו דמך כד יום לח׳ שניתן דבר וקניתי נבראו ימים בו׳ מ
̂צ ר״י שאהב באהבה ביתו הון כל איש יתן אס עליו יזורין  בוז התור
 דאמינון בגין אלא לאורייתא זכינו לא אמרו ור״ל ר״י • לו יבוזו

 א' דס״ג משילין ס"פ ירו׳ דידיה גיליקין מן דרגי אצבעותיה
̂ו (בחלק נפחא בר ונקרא  יצהת רבי הוא דנפחא טבא אר״ל דנ׳
̂יס בכל נפחא בר ליה קרו פרש״י * נפחא מדבר גפחא  עייל מאן הש

 יוחסין כהור סגי ע״ש או יופיו ע׳׳ש פ״א נפת הי׳ אביו נפחא בר
 ע ול נפחא בר נק׳ לחה ט״א פ״ה הפועלים פרק ב״ח חדא״ג ועיי׳
 לא אחאי לי קשה כתב ובב״ש * ע"*ש נפחא היה אביו שם דלחא
 יוחנן רבי הוא • היה רגו.מובהק שהרי רבי כבוד בלשון ליה קרי

 ר״יוא״לשמעת בשם כעסר״לעלר״אשלאאמר כ״הב׳ (ובכתובות
 נ״ת דר״ה פ״ב ובירושלמי ♦ משמי׳ אמרת ולא גפתא דבר מילי

 ביבמות ״ הנפת בן שלמדני הלשון ראה ר״י על יונתן אר׳ סע״א
 פייסי אידי בר יעקב ור׳ משמי׳ אמר דלא ר״א על אקפדרי׳ דצ״ו

 חזאי יוחנן ר׳ אר״א ♦ הנ״ל ומ״ק ושקלים ברכות ובירו׳ )(ע״ש
 ב רע ב דל זבחים (בתו • (ע״ש אמן;א מעלייתא בחלמאמלתא

 הכי משני לא יוחנן ר׳ ועל ופליג הנא רב ד״ח בכתובות דודמשני
 כתובות תוס כ וכ הלכה) בפסק (וע״ל תנא היה לא יוחנן דר׳
ח  לתנא רב את מחזיק היה ולא הוא אמורא יוחנן רבי א סע ̂ד

 כו יוחנן ר׳ פי׳ תפיסה שיעור וכמה דמ״ה נזיר מיהו עליו דפליג
 ל וע כורי בן יוחנן ר׳ ע״ל • תנא שהיה יוחנן ר׳ נמי קיכא
 רב לי יש עליו אמר ואת״כ חברינו להדס לשמואל יוחנן רבי ■כתב
 ידעתי לא סע״ב דפ״ג יוחסין כתג * ש ע ( בא״י היה ר״י כי בבבל

 לנשים מכיר שהיה ע״א ד״ל אעפ״י פ׳ (בירושלמי • אביו הוא ̂מי
 כדאית׳ כשהולידו שמתה לפי אמו היכר ולא פי׳ אמו עם דצבתן

 מת אחו עיברתו אנא כגון תמאן שלא לחי אשרי ׳3 דל״א בקדושין
 אחי ר׳ ליה סמכו בדרגא סליק יוחנן ר׳ * אמו מתה נולד קביו
ל  אמרו * א׳ ב ס׳ אעפ״י פ׳ ואסקינהו סליק דרגא אפחית אסי ו
 מסתפעא דהוי גברא אזל אמר מני י״ג עליו קרע דרב נפשיה נח ליה

 ד כ ק מ נו אזל ואמר כו׳ עליו קרע חנינא ר׳ וכשמת • מיניה
 לגבי סליק • ׳3 צ״ט ב״ק דמעון בכנישתא קמיה עובדא הוי • א׳
 משוס דעמרא חלוקך לבוש א״ל • דכיתנא בחלוקא נשייא יהודה ר׳

̂פ ירו׳ עיניך תתזנה ביופיו מלך  לשאול כשהלך * גדול כהן סי
 מות אחרי (רבה מכעכע היה פתאום יכנוס חנינאשלא ר׳ בשלום
 יומא תאנה של למזרחו ורץ א׳ פעס בולמוס אחזו ״ א׳ קס״ט

 החובל ופ׳ אעפ״י פ׳ ירו׳ לעבדו נתן שאכל מאכל מכל ♦ ב׳ ל״ג
 לאלהא לה ונשבע רפואה לו לחדה וחטרוניתא בצפידנא חש ׳ ׳3 ל׳

 יומא לבנ״א שגילה ה׳ תלול יהיה שלא לה וגילה חגילנא לא דשחיא
 יוחנן דרבי אימיה לי אשתעאי נחמני בר שמואל אר׳ • א׳ פ״ד

 שר׳ להבין וקשה * כנ״ל בלדתו מתה דהא ר״י שנולד קודם (היינו
 רבי יהיה איך יוחנן בש״ר פעמים הרבה אחר נחמני בר שמואל

 שמעון בר׳ דר״א להדביתהו דאשתעאי רשג״נ) זקנת לעת רבו מחנן
 הקטן וגנו השוכר פ׳ ב״ח אחותו נשא ר״ל * פ״ד הפועלים פ׳ ב״מ
 והיה ר״ל מת ר״ל שציערו ועל (ע״ש) אצלו לחד ר״ל חות אחר
 שם • שימות עליו והתכללו דעתיה ושף ר״ל מת שע״י בוכה ר״י

 שתת בזקנותו * ר״י מת ר״ל למיתות שסמוך נראה ולפ׳׳ז • דפ׳׳ד
 שאחזו מי פ׳ רש״י) (לתשמיש לנערותו החזירו שהם ואמר יזמין
ע שמעתי מחנן אר׳ א׳ ת כ7 בב״ב • א׳ קי״א שרצים ק׳ ובל ו׳׳

 לאושא מיבנה סנהדרין שגלתה גליות י׳ (פרש״י אושא מהולכי
 משחייהו) יוחנן (דא״ר הלכואושא מאן ע״ב שם ואי׳ כו׳) ומאושא

 בימי היה לאושא הסנהדרין דגלו ר״גהזקן (ועיי׳ ישמעאל ר׳ הוא
 דרבי רבו ור״מ מאיר דר׳ רבו היה ישמעאל ור׳ : )דיבכה ר״ג
 מסתמא 1ישמעי מר׳ ששמע יוחנן ר׳ א"כ * יוחנן ר׳ של רבו ורבי
 התמיה גדלה והנה • זקן יוהנן ר׳ היה רבי בימי וא״כ היה גדול

 י״כ3 הריחה יוחנן דר׳ אימיה ׳3 דפ״ב ביומא דאי׳ מה לה אוכל לא
 הילד והשקיע לה ולחשו הוא די״כ לה לחישה אמר דרבי לקחיה אתי
 שם ואחר • יוחנן ר׳ ונולד : בבטן אצרך בטרם עליו ואמרו מיד
 השקיע ולא לה ולחשו הניכא לר׳ ושאלו י״כ3 דארחיה אתתא האי

 הרי ע״ש פרי אוצר שבתאי ונולד מרחם רשעים זורו עליו וקרא
 לח״ש הכרח ג״כ דחזה ונ״ל • רבי בימי נולד יוחנן דר׳ נראה
 חר׳ שמע התנא וזה תנא שהיה יוחנן ר׳ דיש נזיר תו׳ בשם לעיל

 פ׳3ו א׳ (ע׳׳ד הדר פ׳ חלחשך יוחנן ר׳ יוחסין כתב * ישמעאל
 אלא מלחשך תיבת שס שאינה אלא ההוא ענין א׳ (דצ״א גגות כל
 לאמו שלחשו ע״ש כן ונקרא ר״יהנ״ל שהוא ואפשר סתם) יוחנן ר׳

 בת״פ דאי׳ ואר״י לחשך חי ל״ג רש׳*י שם ובתו׳ : עכ״ל בי״כ
 לחשך חי אומר הגלילי בר״י ר״א ראה פ׳ ובספרי כו׳ מקומות בכמה
 דגרסי ואית * ועקנ״ט עקנ״ב פעמים כמה כו׳ תורה אמרה

 שלחשו כוונתם אפשר עכ״ל מלחש שנולד ומפרשי אחת בתיבה מלתשך
 'P כח״ש ימים האריך ר״י סע״א ל״ה ש״י כתב ( * בי״כ לאחו

 א׳ בדף מ"כ ואני עכ״ל אשי רב אחר עד לרנ״תשנה קרוב תרומות
 שנה ש׳ מן יותר חי יוחנן ר׳ כתב ש״ק נ שנה ת' שתי נושן ישן

 נמצא (לא דיומא בתרא פ׳3 כנדאה ת^ליז) ג״א עלח״א ת׳ (או
 לכי (כוונתו אשי רב אחר אפי׳ חי היה ■א״כ שם) י מזה נראה ולא
 אחר חי היה א״כ כ״כ ימים והאריך כנ״ל רבי בימי נולד יוחנן שר׳
 רבי להיות ויכול • אשי רב קודם שמת בידינו וקבלה )אשי רב

 (ומ׳׳ש א׳ דל״ג ש״ק בג בג בן יוחנן ר׳ הוא ואולי הוה אחר יוחנן
 בח״ק אי׳ דהא לקבלה צריר מה אשי רב קודם שמת בידינו קבלה
 בן יצחק ר׳ עליו כתח כדת) ר׳ (ובע״י יוחנן ר׳ כשמת ׳3 דכ״ה

 רבי ויתיב כו' בצהרים השמש גא כיוס לישראל היום קשה אלעזר
 בין דורות וכמה • יוחנן ר׳ ע׳*ל ־ ושלשים ז׳ עליו אסי ור' אחי

 בן אגא אחר אתר להד אזל יוחנן ר׳ * אשי לרב אסי ור׳ אמי ר׳
 כבן שישאלוני מה לכל להשיג ויודע גדול אדם ר״ל ( דהכא עזאי
 לי שאל סב קד אתא השוס) כקליפת ישראל חכמי כל שאמר עזאי
 (ירושלמיבכורי״ ינאי לר׳ ושאל דהכא עזאי בן אזל אחר כו׳ תק
ע״ל מלכים צורת כל נכפפו כשמת הצלמים כל פ׳ בירושלמי : פ״ב

 כתב ל צ״ה ין—
ע׳ רביכו לקדם לרב ר״י  (ע״ש תנא רב ועוד ) אריכא אבא ל (

 נידה * ל ז׳ יבמות תו׳ כמ״ש יוחנן ר׳ על כן אוחרין ואין וע״ל)
 : ה׳ כלל ב׳ דל״ה ש״י ועיי׳ ( בתמיד המפרש וכ״כ וע״ל ב׳ ך״ב

 אתי׳ יוחנן דר׳ אע״ג סע״ג דל׳ו י״ט סי״ א״ע נועם דרכי וע״ת
 דהתו׳ אע״ג רבי ופליגעס הוא ותנא יוחנן דר׳ עבריה רב כרבי ללא

 דר״י להוכיח יש ופליג הוא תנא ר״י חדל״א ד״ח בכתובות כתבו
 רבי עה ופליג תנא ס׳^דר״יהיה דהירושלמי וי״ל ע״ש היה אמורא

 ביצה שם יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ור׳ שמואל • בתרא תנא דהוא
 שהוציאו חי ל ועיי׳ ל ע״ט חלון פ׳3ו : ׳3 ק״ד ב״ק ובתו' (

 דשמואל לגבי כר״י קיי״ל דוכתא בכל בתו׳ ב׳ ס״ב הדר ובפ׳ • דמ״ו
 וכתב ב׳) כ״א בכורות ובתו׳ א׳ דס״ו וע״ש כשמואל קיי״ל בהא

 ב׳ צ״ה חולין : יוחנן מר׳ גדול הוא גס שהיה פלא זה גס בתחו״י
 ר״י על ושמואל רב פליג כי אבל * סק״א בת׳ ורשב״א : ב׳ קל״ז
 לפסוק רי״ף רגיל שכן רפ״קדהוריות (וכ״כב׳׳ש ושמואל כרב הלכה
 • עכ״ל הביות) פ׳ הראש (וכ״כ שנים במקום ר״ייחיד דה״ל משוס
 א׳ דנ״ד חכמה תחלה ס׳ כר״י דהלכה דנראה דצ״ז ג״ה בפ׳ ועיי׳

ד ר״ה ובתו׳ (  כר״י דקיי״ל ושמואל רב עליה דפליגי אע״ג ב׳ דל״ד ל
יוחנן רבי • א׳ קמ״ה ל חביות פ׳ תו׳ וכ״כ • ושמואל רב לגבי
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לי הלכה מברכין כיצד ל שרייה דרב לגבי ליתא לר״ה ר״ה לגבי כ
רגו



הטו יוד ואמוראים התנאים סדר אות «
 רכו 3ר גני דאפילו ׳3 3ל״ מנחומ ונתן׳ ♦ ר״י לגני כ״ש • רגו

 דנעי כוותיה סנרי לא דר״ה ותלמידי נעירנין כדאמרי״ כמותו הלכה
 * מגלחין ה׳ ועיי׳ עכ״ל דמ״ק נתרא פ׳3 אהוריה ס״ת לאתוניה

 ממנו נגכוה לס״ת אותני מדלא נגנוה מונח ס״ת דאפילו ונראה נתנו
 אדרנא t״3 3וכת עכ״ל הארכתי ושם רנה הקומז נה׳ פרשנו וכן
 אינון לאו דמגלחין התו׳ דאלו ד׳ דק״ג 3וכת * להיפך כתנו שס
 אחרונים מדנרי אלא התו' נעל ר״י דנרי שהם רנה דנהקוחז מו׳

 רנו שהיה דצ״ע וכריתות ס״ע כר״י הלכה ור״י אלעזר ר׳ * עכ״ל
 והא תחו״י וכתנ נ׳ קכ״נ תמורה * נ׳ קנ״ד נ״נ עיי׳ • דד״א
 א״כ כו׳ ישכח שמא מוכה כ״ג י״כ ענודת מה׳ פ״ג הרמנ״ס דפסק
 היינו א׳ כ׳׳ה יומא כר״י ולא כר״א וזה מכה לא אס כשר נדעכד
 ג' מו נר כר״י הלכה ור״י ר״ל * דר״א כוותיה סתס דת״כ יזשוס

 הפועלים פ׳ דר״ל רנו ר״י כי ר״ל) (עיי׳ * א׳ ל״ו החולז ר"פ
ל  ע קל ונחולין סנ״א) ש״ג י״ע ם״כ כ״כ ודקל״ו קנ״ע י״נ (ונ

 * ̂ ינוקא לר״ל ר״י קרי למעילה ושפ״ק ׳3 כ״ע נתו׳ ועע׳׳ז .א׳
ש) הריס עוקר שהיה ר״ל על אמרו כי אף ין (ע״

 ש) (ע מר״י נחריפות מופלג היה 3ר תלמיד כהנא רג ואפילו הנ״ל
 ודווקא ג מי פי״̂ז שנת ה׳ נמ״ע ועיי׳ * מלתא תליא נחריפות לאו

 רא״נ רפ״ד וננ״מ הזהנ פ׳ תו׳ וכ״כ דנפשייהו אלינא בדפליגי
 תלמידו רינ״ח היינו יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ור׳ חנינא נר יוסי ר׳
 רני ה3 תהי • עשנ׳׳ג כרינ״ח הלכה מיניה קשיש שהוא א' ל3א

̂ל הכי קיי״ל לחלוק וירא ה3 מדתהי יוחנן  קפרא נר משים שאמר כר
 ה3 שתהי לפי לטעם צריך למה <ותמוהא סע״נ ל״ט נ״נ רשנ״ס

 יש נפירש חולק היה אס אף7 קפרא כנר הלכה לכן לחלוק וירא
 נתרא נהגוזל * למעה עיי׳ דר״י רנו שהיה קפרא כנר לפסוק

 ד״א ה״א ע״ל נר״ת נתגלגל נפשו * יוחנן ר׳ נה תהי נ׳ 3דקי״
 יויזסין כתג • כהנא רג ע״ל יוחק ר׳ כקנר נענריה * תתס״ה

 )ד׳ג^נ (פסתיס הקדוש רנינו א׳ * יוחנן ר׳ של רנותיו אלו
) נעמידה ור״י נישינה רני לפני משמש היה 3ר כי נא״ט ש ע ) 

אר יונתן ר׳ א כ׳ נ׳ צ״ט וזנהיס רני אמר אר״י ׳3 פ׳׳ח ונמכחות
 י' * יגי משוס ל״< סוטה ’ שס״ת
 אי ל א כו היא משנתינו לא רני יוחנן ר׳ א״ל כו׳ ינאי אר׳ כע״נ

 גנרא דקלסך לאו אי יוחנן לר׳ ר״ל א׳׳ל לו׳ קספא לך דדילאי לאו
 מה ינאי ר׳ וא״ל • א׳ ט״ו ר״ה ינאי מר׳ נעא : כו׳ ה״א רנה
 מ דק תולין פ׳ ממך טפי מתני׳ לפרושי דידענה פרש״י ולך לי נין
 מרנותיו קנל שכך יוחנן לר׳ ינאי ר׳ שאמר 3סקנ״ ונתחו״י : א׳

 שקל יוחנן דרני י״ל או הילק אין החכמה ועיון השגה מצד אנל
 שמת מי ונפ׳ * )(ע״ש היני נר לאיסי הוא אמר שכן למטרפסיה

) (קל׳ד  נר׳ יכפור לא תלמידו נר״א יוחנן ר׳ יכפור אס אמרו נ׳
 דר׳ רנו ינאי ר׳ נרש״י סע״נ קל״ז הגז ראשית (ונפ׳ * רט ינאי

 ינאי דר׳ תלמידיה יוחנן ר׳ 3סע״ ד״ס דקדושין פ״ק ונירו' יוחנן
 שמואל ר׳ מטת לפני ינאי לר׳ שאל יוחנן ר׳ ב׳ ד״ו פ״ג נרכות וירו׳
 פ׳ ונרשנ״ס • עולתו הקדיש יהוצדק נן שמעון) שצ״ל (נ״ל

 ר׳ ג׳ • נאריכות ינאי מעתידיועיי׳ר׳ אין ונפ׳ נ׳ דפ״ד הספינה
 והיוחסין שנה י״א לפניו שלמד שס) (ל״מ העיר נני פ׳ רנה אושעיא

 דר׳ רנו אושעיא ר׳ העיר נני ונפ׳ כיצדמעגרין פ׳3 3כת אלף אות
 נ׳ ד״ל הנהנק'ן פ׳3ו ר"פ מענרין כיצד (ונירו׳ שניס י״ח יוחנן

 נלא אפילו אושעיא ר׳ ו3ר לפני לכנוס יוחנן ר׳ רגיל הוי שנה י״ג
 יוחנן אר׳ א׳ דנ״ג מענרין כיצד ר"פ לי333ו לכבודו רק לימוד צורך

 3וי״ א׳ דגר אלא למד ולא גרני אושעי׳ רגי אצל גדלתי ימיס ת י
 והיו כ״א והכמות כ״א 3ל ימיס ני״ת ר״י ולמד לו ̂היו תלמידים

 הולכין כשהיינו אר״י סע״א דמ״ז תרומות ונירו׳ גאמה ד יושניס
 פ׳3ו א׳ נ׳׳ז ינמות • תורה ללמוד לקסרין ה3ר הושעיה ר׳ אצל

 מיניה ר״ל ונעא מידי ליה ול״א אשתק אושעי׳ מר׳ ר' נעי הנע״י
 רא3ג לאו יוחנן ר׳ אטו אושעיא לר׳ נשיאה יהודה אר׳ ליה <פשט
 פ׳3ו ׳)3 קי״נ ( קשרים אלו גל חייא ר׳ ן3 חזקיה ד׳ • רנה
f לקין y מ׳יד סוכה ונתי • נש גר דין לית ^קיה אמר ועליו א׳ 

 וזגחיס ע״ה מנחות ועיי׳ ך״גסע״ב מנחות ונהו׳ כו׳ והאמר ד״ה א׳
 שהוציאו מי ונס׳ * יוחנן ור׳ חזקיה פליגי א׳ ט׳ וחגיגה נ׳ נ״ו
 נני פליגי * יוחנן דר׳ תנו חזקיה פרש״י א׳ נ״א וקדושין א׳ ד״נ
 חזקי׳ נתו׳ נ׳ פ״ד המגרש פ׳3ו • ׳3 ה׳ יומא יוחנן ור׳ חייא ר׳

סכהדרין3ו׳ר׳שמעוןנןיהוצדקרכו • נכאה מר׳ קמ גס ה׳ * רני
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 ולא נקר רועה נ״י לר״ש ר״ל ליה קרי דך״ו 3ז״ פ׳3ז * רט שהיה
 הרא״ש * (ועש״נ) ואר״תדתריהוהעכ״ל ר״יעלכטדרנו מיחה

 חזקי״ דע״ז 3פ״ ונאשרי רי״ף וכ״כ רנו קפרא גר כתג שמת מי פ׳
 רט הי׳ ריג״ל גס יוחסין כתג • יוחנן ר׳ של רגותיו קפרא וגר

 • (ע״ש רגו נהוראי גן יוסי ר״ • תלמידו דריג״ל די״א (ע״ש
 עכ״ל לשטרות תק״ל הייא מר׳ קנלו יוחנן ור׳ ושמואל ס״כרג כתג

 יוחנף ר׳ מ״ש עמך נא אציגה והנה ״ מר״ת קנל ר״י אס וצ״ע
 אר״י • רגוהיו היו אס ותקיש תדין שכתנתי הכללים ועפ״י נשמס
 גר אגא רני גשס * נשחט תמיד פ׳ ירו׳ אגא נר אגא לי אמר
 גשיראלעזר • איתי אלפןר׳ * וע״ש) (ל״מ יוחסין נ״כ ממל
 • אחרי ור״פ ג׳ קפ״ו ופי״ט ג׳ קפ״ה פי״ח ויר׳ הגלילי יוסי נר׳

 • שמעון נר׳ ר״א משוס * ר״י תלמיד והיה ע״ש אלעזר נש״ר
 מ״ג סוטה ׳3 מ׳ נרפו׳ יעקנ נן ר״א משוס • דרומא ר״א משוס

 דמ״א ע״ז ירו׳ צדוק נר׳ אלעזר מר׳ אני אר״ימקוגל דגרי׳ כמה נ׳
 תנא אר״י * לוי נר גנימן אר׳ אר״י * גניי ר׳ גשס : סע״ד
 תנא אר״י • זוגא ר״ג את שאל • נרט ר״ג את שאל י גרדלא

 אר׳ ׳3 כ״ה וגזנחיס * א׳ מ׳ ג״מ חייא אר׳ אר״י * לוי גן זגדי
 ר״ז א״ל שס וכ״מ אר״י אגא גר אר״ח צ״ל כי ונראה אר״י חייא
 הכי אר״י * אגא גר ר"? וע״ל נ״א אר״ח ואר״י כו׳ ג״א לר״ת
 רן; :רני, קרא סיסי גר הנינא לר׳ • הונא דמן חלפתא ר׳ אמר

 • חנניה מר׳ אגדתא למד * אר׳חנינאכירהמ״זא׳ * חנינאמשמו
 ע״פ דנריס ג׳ ׳3 ל״ה מגרכין כיצד עילאי נר יהודה דר׳ משחיה
 ששגה מלמד רני משוס • א׳ גיטיןפ״א * א׳ י׳ יומא * קי״דא׳

 אחר • '3ר אמר פ״א ומנחות • דל״ו נ״ז סוטה לאיתנה קשתו
 געא • גתירא גן יהודה גש״ר (ע׳״ש) נשיאה יהודה ר׳ קחיה

 נשס * ע״ש שמעון בר׳ יהודה כש״ר • לואי גר יהודה מר׳
 • א׳ ע״ט צולין כיצד חנניה גן יהושע ר׳ משוס ה3 ומטו * רינ״ל
 משוס • זימרא גן יוסי ר׳ משוס • יונתן נש״ר * א׳ ך״ו מנחות

 שגת יוסי מש״ר • קיסחא גן יוסי ר׳ משוס * הגלילי יוסי ר׳
 גן יוסי חש״ר * פ״ד וג״ר דגריס הרנה א׳ ז׳ נרכות • א׳ קי״ח

 * אגא כן יוסי אגא משוס * יהושע גן יוסי מש״ר * קצרתא ־
 מש״ר * הוצל איש יוסף געי אר״י י ע״ש חנינא גר יוסי אר׳

 ע״ד ח״ה סע״ג ס״ח יגמות ׳3 ג״ יומא * א׳ ט׳ חגיגה ישמעאל
 סוטה : שמעון נש״ר זה ונ״רמ״ה : ׳3 ע״ה קדושין : סע״א

 :א׳ ך״ז מגילה מאיר מש״ר : מ״ש וע״ל י״א ע״ז ׳3 ך״ו א׳ י״ז
 תמורה ׳3 מ״ו ׳3 3מ״ נ׳ ל״ו : נ׳ ל״ה סוטה : ׳3 נ״ז קדושין

 : דגליא חנחס גשס : יודפאה מנתס חש״ר : ׳3 כ״ד ע״ז א׳ ג׳
 יוחנן רני סנא נר ניחא : חורתן נית נקעת איש נחוניא חש״ר
 נן פנחס חש״ר : פ״ג רנה דנריס עקינא נש״ר : זעירא נשס

 הרנה ׳3 ז׳ פ״ק נרפות רשג״י משוס : משמואל נעא : ערונא
 כ״כ פ׳ : סע״א נ״ה : א׳ מ״ו : א׳ ל״א *• א' וד״י דנריס
 סוכה : ׳3 ה׳ יומא : ׳3 פ״׳ד פסחים ׳3 ס״ד הדר פ' : ׳3 קי״א
ט  : העיר גני ופ׳ : ׳3 ו׳ מגילה • מ״ה : א׳ ל׳ • ל ל׳

 כתוכות • א׳ ק״ג • ח״הצ״זא׳ * כ״גא׳ ינחות ־ גיצהי״וא׳
 • ג׳ ס״ד נדרים • ‘3 ס״ח • א׳ נ׳׳ז קדושין ־ ׳3 ס״ז * ׳3 נ״ג

 שמעון ר׳ משוס וצ״ל ט״ס א׳ כ״ז ״מ3 ״ י״ו ג״ק • י״ג ד׳ סוטה
 ע׳ מ״ה ל״ט ך״ד סנהדרין * קט״ו ק״ט 3״3 • נ״ת ) יהוצדק ן3

 מנחות • ך״א י״ח שבועות • י״ד מכות • הוריות * ק״ג צ״ג
 ך״א נידה * נ״ט כריתות * ׳3 ל״א נכורות • י״ז עירכין • צ״ע
 שמע"רני * איכה רנה ־ פ״ד רנה נמדנר • פ״ז ב״ר • ס״א

 מגילה גמליאל ן3 שמעון נש״ר ♦ וצ״ע מתני אלעזר ן3 שמעון
 נר תחליפא 3ר ליה תנא * המחוזי שמעון ר׳ משוס • א׳ כ״ז

 ז״ל. סע״א דס״ה נזיר סוף עזאי ן3 משוס יוחנן אר׳ • מערנא
 משוס יוחנן אר׳ תפיסה שיעור כמה דתניא תנא האי כי דאחר הוא

 יוחנן ר׳ היינו לאו יוחנן ר׳ התו׳ וכתבו נו׳ עפר נוטל עזאי ן3
 בשלהי פתנו סע״א ד״ח כתובות ובתו׳ נןנורי יוחנן ר׳ אלא האמורה

 תנא האי כי חדאמר כוונתם * תנא שהיה יוחנן ר׳ נמי איכא נזיר
 בן יוחנן ר׳ שהוא כתנו ולא * דנרייתא תנא שהוא מוכת דתניא

 ר״ע של תנירו הוא נורי גן יוחנן ר׳ כי בעיני נראה ואין ( • טרי
 רני שהוא כעיני וקרוג *• גשמו יאתר ואיך ר״ע תלמיד עזאי ונן

 • עזאי גן כדברי שאמר שחציט ר״ע של חמיו גן ישוע בן יוחנן
 ״ עזאי גן את שמכיר הש״ס נכל מצינו לא כורי גן יוחנן ר׳ אבל
 עיגול כחצי שרשמתי ומה ויוחסין ש״י שמניא יוחנן ר׳ תלמידי אלו
י * גמקומו צ״ע וקצתן שהוספתי מה הוא  אנא (ר׳ * אגא (
ר׳ * נשמו ממל נר ר׳ • יסי נר אנא (  רני ׳ נמנא כר אגא (

רני • כשר״י שאמר (ל״מ ירמיה נר אנא ר׳ * יעקג כר אנא
f9 אגא נט
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 אבא תי״ * מאנל בש״ר שאמך (ל״מ אאסין קסי' דמן אבא
 • כהכא בל אבא ר״י(רבי תלמיד שהיה ־יוהסין(ל״מ היפה דמן

 * אבין רני * אבהו (רבי אנא נר קייא דרבי ברי׳ אבא (רבי
 אבויה בר אדא (רב • קסרין דמן אדא רב' ■י - יזס׳דא בך (אבין

̂מ ( עוירא בך אתא רב • תנא בר אחא רב מחסין(למ״ז  . שיאמר ל
 בר אחא (רב * אבא בר אחא רב ♦ עויא בך אחא רב • בשר״י
 רני ♦ נגרי בר אייני בשר״י שיאמר אתאי(ל״מ רבי • יעקב
 רבי י חבירו שהיה ונראה וצ״ע אילפא * אילא רבי • אידי

 רבי • אלעזר ̂'רבי יוחנן א״ר ברכיה בר׳ אלעאיי רבי • אלעאי
 רב ’ אר״י אשי (רב • אסי רבי ̂ נאה שפיר אמי אמי(רבי

 רב ׳ ביבי רב * ביבא רב • (בהא ־ אר״י(למ״ז אבא בר אשי
 בר בנימן רבי * יפת בר בנימן לבי' ־ (בלוועי • אבין בר ביבי
 רבי • גידל בהא(רב עיי׳ יוחסין■(ל״מ אר״י בתא רבי ̂ גידל

 אמי בר הונא רב ( • הונא רב • דימי רבי • מתון בר לוסתאי
 • אר״י כדת בש״ר שאחר אחי בר הנא עיי׳ (ל״מ יוחסין אר״י

 • פליגי הושעיה ורבי ‘ רבה אתי (לבהושעיה י הונאצפוראי
 והוא תלמידו זעירא רבי • מבתא זכיי • זכאי רב ־' זירא (רבי
 חייא רבי • אבין בר חייא (רבי • (ל״מ חביבא רב ’• בשמו אמר

 חזקית כי וצ״ע ׳3 ל״א המדיר ופ׳ א* ע״ד פ״ג מגילה ירל בש^י
 ובירושלמי • אבא בר אייא רבי שצ״ל ונלאה י׳יי של לבו חייא ע׳
 א״ר שצ״ל ל׳ל יוחנן בש״ר חייא א״ר אבא א״ר הע״ד ד״ה א״ע ל

 בשבת מצינו וכן אבא בר תייא אבא״א״ל א״ל צ׳׳ל או אבא בל חייא
 (רב ברי״ף שס כדאי׳ אבא בל חייא בש״ר אמר אבא דרבי א׳ קי״ג
 : אבא בר חייא (רבי * אשי בר חייא (רב • הונא בלב יזייא
 וצ״ע(רב בוזי בר חמא (רב • חלבו רבי * יוסף בל תייא (רבי
 בשר״י(ורב שאחר ל״ח (יוחסין יוחנן רבי תלמיד ־שאונה בר תנא
 פתור̂א חנא רב צפוראי הונא עיי׳ צפוראה תנא לב • אבא בר תנא

 בגדי אתר ושלח שחת ושמע חנינא רבי את לבקל הלך ‘ קמיה
 בר חכינא רב ־ ע״ל סע״ד מ״ז פ״ג הוריות ירושלמי וקרען שבת

 * בשמו חנינאשלקא ר׳ י רבה של (רבחכינאאחיו * יוסףוצ״ע
 ■ טבות ר׳ ‘ וצ״ע חסדא רב * בשמו חנניה רבי • רבא בל חנן רב

 נשיאה יהודהי רב ‘ שמואל בשס כ״א בשר״י שיאמר ל״ח ( לישבא
 ר״י תלמיד גלוסטרא יהודה רגי • אידי בר יהודה רבי ־ השני (

 חנינא ר׳ עיי׳ בשמו דסכני׳ יהושע רבי ט״ס ונראה ל״מ (יוחסין
 : בשמו מרייא בן יוחנן רבי • וצ״ע בשמו יודן (רבי • שלקא

 ר' (עם * יוסי בן יוסי (רבי • מתון יוסטאיבר רבי • יוכה רבי
 ציידני יוסי רבי * בשמו זמינא בר יוסי (רבי ׳ ממלחיא מסי
 * ע״ש חנינא בר יוסי יוחסין(ל״מ(רבי בזמנו אליקוס בן יוסי רבי
 • יעקב ר׳ • יעקב רבי • חמא בר יוסף (רב ־ אבא בר יוסף לבי
 רב ‘ יצחק רבי ‘ אחא בר יעקב רבי * חבר תלמיד אידי בל

 ; פאסקא יצחק רבי עס ־ נפחא יצחק רבי * יוסף בר יצחק
 בר יעקב בל יצחק רבי ■* טבלא יצחק רבי • קסקאה יצחק לבי

 ‘ בשמו מרי בר יצחק (רבי * עכו כפר איש יצחק (רבי * גיורי
 בשר״י שיאמר יוחסין(ל״ח ר״י תלמיל עיטוש כפר איש יצחק (רבי
 יצחק לבי • ב^מנו(ל׳׳מ) שהיה יוחסין כתב מגדלאה יצחק רבי
 יצחק רב' ( ‘ כתובה קייא בר׳ יצחק (רבי • ע״ל אלעזר לן

 * ירמיה ר : יוהסין(ל״מ בזמנו אלישוב בן יצחק רבי • דיהבא
 רב' • כרוספדאי רבי • אר״י כהנא רב • אבא בר ירמיה רבי

 רב' עיי בשמו לוי רני * יוחהין(ל״מ יוחנן רבי תלמיד לווטי
 ‘ רבי־מישא • מני מי • (בר^אמ' חתסיא רב * תנינאשלקא

 ‘ מרי רב • (ל״מ ירמיה פר חצשיא־ רב • צגדי צר מישון (רב'
 בשמו מרינוס ־רב'* אצא(צ״ע בל ירמיי׳ בלב הונא ברב מרי לב

 בעא אילא דרגי אחוה נחום רבי * מיניה בעא מרון רבי ‘ ע״ש
 בר נתן רב ♦ 'ה׳3טו בר כתן רב ‘ בשמו נחמן (רב • קומי

 * עולא * יוחסין(לח״ז יוחכן רבי תלמיד עוא * אושעיארבאפרא
מ * עילא ממישן(רבי עוקבן (רב * ישמעאל בר (עולא ) 
 ״ צרכך רב' •־ פזי (רבי • פדת י31 ̂ ענן(ל״מ מ ; עמרם

 * חכיכא בר וצ״ע(רצא צשמו ראובן (רבי * בשמו קר'ספא רני
 * וצ״עשס תלמידו בשמו רבה ‘ כהן בל לבה • ע וצ ' רבאאר (

 * הוכא ברב רבה * עולא בר מה ‘ חכינא בל לבה * ת 35 רבה
 * בשמיה מחסין(לח׳׳ז(רבץ מחצן לבי תלמיד שאונה בד (רבה

 (רב • משמואל • שיזב' רב תלקיה(למ״ז בר רמי ̂ ר״ל
 בר (ובשמואל * אבא צל שמואל (רב • יצתי! בלב שמואל
 3ד ‘ יהודה ̂נ׳ר שחיאל (רצ ♦ וצ״ע ע״ל נחמן ר3 או י נחמני

 • הכהן אבא בר צמן רב • שמלאי רבי • איד דרב שישא(ברי״
‘ פזי בן ̂זמעץ (רצי * זירי־ בר שמעון מי * וצ״ע שמן (רב

 ׳ כי • אנא בר שמעון 3̂ר״ל(ר ־ צור דמן יעקב בן שמעון רבי
 אמרי יוחכן ר׳ תלמיד' שמעון ורבי יהודה רבי אמר דמי רב אתא

 יוחנן א״ר אר״ש סע״ב דס״ו האומר פ׳3ו * ל דך״א פ״ג ברכות
 געא אליקוס בן שמעון רבי י הס מי ידעתי לא ור״י זה ר״ש

 • תנחוסברמריון (רב ־ רבששתאר״י ‘ רבישפטיה * מיניה
 יוחנן רבי • נ"מ (תנחום רבי * פהוד דמן תנחום מ לי״ הנא

 משוס יוחנן רבי • המכותי יוחנן (רבי ̂ יוחנן רבי (ע״ל מלחשך
 מ״ה ערבה לולב פ' המכותי יוחנן רבי משוס המחוזי שמעון רני

 רבי • נחוניא(ע״ש הגי״ חורתן בקעת איש יוחנן רבי * רע״ב
 רבי * אי נ״ת ע״ז יהבי הוי נהוראי בן יוסי ארזא(מי בן יוחנן
 יוחנן ר׳ * סימן רבי בזמן דיפו יוחנן רבי * מ״ס ברכיה בר יוחנן

 יוסי רבי של אחותו ן3 יוחנן רבי * ב״א יצחק רבי עיי׳ (אבין בר
• ל׳ח ר״י של אחותו גן יהודה רבי עיי׳ ט״ס ואולי חכינא(למ׳׳ז בר
̂י (  אלעזד נן יוחנן רבי • ב״ח יצחק רבי עיי׳ חניכא בר יוחנן ר

 יצחק. רבי עיי׳ ברכות קסקסאה יוחנן רבי * יונתןל׳א (עיי׳
 תו׳ פי׳ ב׳ ד״ג .( כסחים ריש חקוקאה יוחנן רבי * קסקסאה

 סי׳י״ט■ ביהושע חק ע׳ עירו(ערוך ע׳׳ש וי״א מחוקק כמו סופר
 ר״ לפני ובא יזתז אצלו הפקיד א׳ אדם ובדי״ג חוקוקה) משס *ויצא

 קיי̂א ר׳ גבי דפיסחא דיסקיא ״נ3 חד הפקיד סע״ג דך׳? שס תירו'
 פ׳ ירו׳3ו י3לר שאל הוה חוקוקיא יוחנן ון3 ר׳3 יוסי א״ר רובא

 • י3שאללר חייז רובא ר״ה גני אפקיד תקוהיא יוחנן רני המפקיד
 אליקוס ן3 שמעון רני עיי׳ וט״ס למ״ז ( אליקוס ן3 יוחנן רני
 אחוה יוחנן רני נ׳ דצ״ד (ע״ש המצניע פ׳ רנינא נר יוחנן רני

 הגי׳ ונרי׳׳ף • ־ יצחק נר נר נחמן לרב אמר )דרבינא גריה דמר
 פ״א׳ חגיגה ירו׳ ספרא דרב אחוי יוחנן רצי ( ־ דרב גריה אחא רג
 ירו׳ בסוכתו היה חונה ורב דגוכתא סכרה יוחנן (רבי * ג׳ ע״ו1
 חייא רב שמואל קומי אמר חכןמגוכתא בהמה במה ובר״כ הישן פ׳
 דגופתא יונתן. רבי ב׳ ע״ד7פ״ג מגילה וירו׳ * כן נהג לא אשי בר

 ועיי* אנוגא לר׳ חמא דגופתרא פי״ב ומ״ס ספרא אבוכא לבר חמא
 וירו׳ • שמואל מ׳ מרייא בן יוחנן רבי ו גופתא בר יצחק רבי

 כיצדצולץ פנחס בש״ר * ג׳ ט״ו פאה ירו״־ יוחנן בש״ר נ׳ כ״ה פד״מ
 יוחנן רבי ( * מר' בן יוחנן רבי סע״ד f דק׳ אחרי פ׳ סך״ב וי״ר

 • א׳ מ״ו סוטה * א״ פ״א חלון וה׳ ׳3 קכ״ה הכליס כל פ״ שאול בן
 רבי אי ויע״א א' נ״ז ובסנהדרין • סק״ה שק״ט בשמו לוי רבי

 אולי רבי תלמיד הכלים כל פ׳ ב״ש יונתן כתב יוחסין וכן ב״ש יונתן
 • רגייצחקב״ש ברשילאעיי׳ יוחנן (רבי * 1ע̂׳ אחיו יוסי * ט״ס

 קצרתהבש״ר בן יוחנן (ר׳ * ב״ש חנא ע״ל שאינה בר יוחנן (רבי
 סע״בדקרצינון י״ב דברים אלו פ׳ ברכות ובירו׳ ד׳ חזיתט״ז מ׳ יונה

 משילין ס"פ3ו * סימאי בר מנחם ע״ש סימאי בר נחום בש״ר
 יונה ר׳ שס3 ב״ק יצחק ורבי ♦ קצרת בן יוסי רבי ויש * דקצינן

 יוחנךזצפרין (ר׳ * ט״ס אולי פכ״ט שמואל ומ׳ נ״ו פ״א ר״ה ירו׳
 ע׳ סנהדרין הונא א״ר בןמולדא יוחנן (רבי * צפוראה הונא ע׳׳ל
 : נפ׳ הנינא ע״ל פזי בן יוחנן רבי ־ ״מ3 חנן א׳ ובדע״א ע׳׳יא

 יונתן עיי׳ יוסף בן יוחנן רבי ( • סק״י שח׳׳ט יוסי בר׳ יוחנן (רבי
̂י  : ש”ע חתניה ורבי יהושע בכי ישמעאל ורבי יוחנן רבי ( '* נ׳

 יוחנן (רבי : אחרי פ׳ ילמדנו גלילא דמז יודן ב״ר יוחנן (רבי
 בפסקחי בתו׳ שס ואי״ • ג׳ ל״ת וירו׳ ן^ח׳ ה״ק יומא תורתא בן ״

 ובריעב״א * ב״ת יהודה רבי שס והגי׳ פרה ע״י שנתגייר מפרש
 לקרוס רצתה ולא לגיי פרתו שחכר על כן שנקרא ירו׳ בשס שס

 המעשה ב״ת וחנינא ב״ת הונא באזנה(וע״ל שלחש עד • בשבת
 א״ל בתורה וקרא עמוד א״ל י״ע לפני בא א׳ פעס * באריכות)

 ולרבה • מ״ ר״פ תשא כי פ׳ ש״ר ושבחוהו הפרשה על עברתי לא
 בלחייך עשבים יעלו עקיצא לר״ע שאמי א׳ דע״א ה׳ בלע פ׳ איכה

 ר״י מנחות סיף ובתוספתא * קדמון שהיה נראה בא אינו ועדין
 בן יוחנן (רבי • קדשים בזיון מפני שילה חרבה ח״ח אמר ב״ת

 ברכות ירו׳ ענתניותא יוחנן (רבי * צ״ע יונתן רבי עיי׳ עכחאי
 טומנ'ן(מ״ט נחה פ׳3 יומיה בר * מענתות פי׳ א׳ ט׳ א״ע פ׳

 נכנס יוס אותו פרש״י לרנא יומי ר3 מרבנן ההוא איתביה סע״ב)
 יעקב דר׳ אבות אידי רני על והמפרש לשורה נכנס או המדרש לבית

 בט יעקב רבי שהיה אידי ר״יבר של אביו בא איך כי טעה (ע״ש)
 ביבמות חבירינו אתי מן עליו יוחנן רבי כמ״ש יוחנן רבי של חבירו

 רט : בנבל וזה בא״י זה •גס • רבא לפני אביו אידי יבא (ע״ש)
 למטרא עלמא מצטרך הוי כי דא״י מתקיפי חני(הוא אבוהדר׳ יונה
 וקאי עינורא בזחא ואייתי איזיל ביתא לאילשי' ואמר גולקא שקיל

 מטרא ואתי רחמי ובעז חכסישקא והוה וצניעה עחיקתא בדוכתא
יוכה ר* לאביו מני רבי ושאל ׳3 ך"ג תענית וחסידים הכמיס שניהם

̂ והיה



קטן יוד ואמוראים התנ>דפ סדר אות
 )יר^ ר' תלמידי מכי) רט עיי* גרהנינא יוסי מי עס שותף והיה׳
 ואמרי זעירא רגי תלמידי ירמיה ורני יונה (רגי : זעידא (או
 ר' סע״א ל״ כנורות יוחנן רני תלמידיה זעירא ורני יונה רני לה

 נ׳ ך״ז תמורה • א׳ כ״ז הזהנ נ׳ יוחנן דר׳ משמיה יונה ור׳ ירמיה
 קמיה הלכו אקי) רג והוא ייסי שצ״ל יוסי(ונראה ורכי יונה רני

 ונצת נמלחמה צורתן שראה אמר להניהס וקס נאנטוכיא א׳ שלטון
 יוסי(ונירו׳ רני של ננו שמת שמע • א׳ ד״ט א״ע ה׳ נרכות ירו״

 הניאו א״ דל״ד ע״ז ונתו׳ • אנהו רני של ננו נ׳ ה״ג מגלתין כ׳
 שאכל אף היוס כל התענה ) ט״ס נוודאי הגלילי יוסי רני של נכו

 יוסי ור׳ הירק מן הנודר ר״ה ע״נ שס ד׳ ד״מ כדרים ירו׳ מקודס
 נ׳ מ״ג נחולין * נ׳ קנ״ה שהחשיך מי ה״ נשיאה דני אפתתא דרש
 נהניזקין וכן ־ חכס שס ירוחס רני כי״ מנלעת זירא א״ר יונה
 א״ר אר׳׳י די״ו מגילה • א׳ י״ד ע״ז א׳ י״ד כ״נ ונרפות • א׳ נ׳״ט
 ד״י פ״ק ונשנת • מפרשים יש כדעת דלא ונח״ש נת״ח ועיי׳ זירא

 הוי זעירא רני פ״ג נחלה כו׳ וח״א כו״ ק״א זירא ורני יונה רני א׳
 תלמידו היה יונה רני כי יהושע שדה פי׳ יונה דרני עליה מסתמך
 דרני חמוי יונה רני ♦ זעירא נש״ר יוכה א״ר דחלה פ״ק כדאמר

 נש״ר ״ ע״ש כשייא יודן נש״ר ורשנ״ל חייא ורני יונה רני •* אמי
 • עולא נר אחא ול * הונא נר אחא ורני ♦ פ״נ תרומות אניי

 • קומיה מרום נן אלעזר רני • נש״ראלעזר • רניאיניינרסיסי
 נש״ר ־ גוריון ר' * רנינוןנרכהכא • אשיאן רני * אמי רני

 נש״רהמנונא : וולס נר חלנו ורני • הושעיהמ״שפ״נכ״גרע״ג
 זירא א״ר ♦ נשמו זנדי נר יעקנ נן זנדיה רני • פ״ה מעשרות

 חייא נש״ר ־ חזקיה נשם * חונה נש׳׳ר * רנו זעירא רני ע״ל
 • נכוריס סוף ווא נר חייא נש״ר * נקודש הומר ירו׳ נא נר
 ורני * עוקנא נר חמא א׳׳ר ־ קומי* נעא מדיה נר חייא רני

 • היתינקומיה ר׳יהודהנרפדייה * נש״רחסדא * הניכאענתנייא
 יוסי ורני * נשמו קצרג! נן יוחנן רני • דרוחיא יהושע ורני

 רני ־ יוסי ורני פ״ג נרפות ירו׳ הנינא נר יסא נש״ר • ו.לילא
 * טנליי נן יצחק ורני * קומיה דרומי׳ יוסי רני • נזירא נן יוסי
 • מיישא א״ר ; נשמו לווכטי רני • נשמו קריצפה יצחק רני

 נש״ר * מיניה נעא סנא נר ניחא * סנא נתן ־ אדא נר נחמן 3ר
 * עילאי לר׳ אשכח * ישמעאל כר עולא • נשמו כסא ורני כהא
 • החנרנשמו פנחס רני ־ קומיה פרוטה נר פלופי • פדייה רני

 • חייא נר רנא * קיוספא נש״ר • יומא ריש ירו׳ קפרא נר נש״ר
 שמעון נש״ר • פ״ג חלה קפודקיא שמואל אמר • רדיפא דני

 פצ״ח נ״ר נשר׳׳ל נרכיה ורני • זכריה נן שמעון נש״ר * יזסידא
 דנא לו נודק היה החליפא נר יונה רני * הייא נר תנחום נש״ר

 יונה (ר׳ • ע״נ פ״נ(ד״ל חולין פורח שהיה נעוד עוף ושוקט לז
 ונזיר מערנין נכל וירו׳ תשא כי והנחומא פך״ו שמואל מ״ נוצרייה

 דכלאיס ופ״ח שהפך מי ופ׳ דניצה ונספ״כ נוצריה פ״ה יומא ו כ
 נמה ונר״פ נוצרייא מהמנושל הנודר ונפ׳ מכא רני קמי נעא ס וס׳

 אניושל יונה (רני : יהודה רבי ע״ל * צרויה נן יונה רני נהמה
 הישן פ' עוזיאל בן יונתן ׳( • נכו אנא רני יונה ( * ישמעאל רני
 נ״ע יונתן שנכולס גדול להלל היו תלמידים ‘ס א' קל״׳ד ונכי״נ 'ל׳ח

 א׳ * נ״ש עם וחולק נשרף עליו הפירת עוף וכל נניאיס ותרגם
 ונ״ש סע״נ קל״ג שס מסיו "ע3ל> ונתן כשורה ננו נוהג היה לא

 כתג • יב״ע עלי הטא־ז ואמר ותרמילו נמקלו (ע״ש) אלמ קר‘*
 ומלאכי זכרי׳ מחגי קנל ננחרותו ימים שהאריך א׳

 מות אחרי זוהר הגר אונקלס וראה ריב״ז וטתוהיהמהטרי ו
̂ל א, : ) ע״ש ( אונקלס דק נ״ע שס.יונתן כירP לא א

 ולא תנאים נימי כעשה כתוגיס תרגום א׳ קט״ו כ כ פ תו נתנו
 דמגילה פ״ק תו׳ וכ״כ • עשאו יוסף רג כאומרים ודלא * יונתן

כתבו נ״ע יונתן 3כת א׳ דנ״ל ויוחסין .*חכרו מי נודע לא כתוכיס
וי״א לציון ונא לפרש כשרצה היה ס״ת שמגלה היא^זה מי ונ׳׳קשיצא

 עיי׳ לצנת סמוך עמוקה נכפר כקכר * ̂ ׳3 ה דפ שס מלך ה׳ פ׳
 צדיק ועוד גא׳׳י וכ׳׳כ זולצבאך א׳דסוס דצ׳ד פנחס זוהרנפ כגליון

 יוחנן רבי ע׳׳ל נתירא נן יונתן רני : מצבה ועליו מוקרט שמו א|
 פי׳ שטן נכור קראו דוקא רני ואחיו הורקנוס נן (יונתן * נ"כ

 כי האס בכור כי׳ צמת ורב כתב די״דרע״א והיוחסין * היי^
 ועיי׳ מתלמידי-שמאי והיה * שועה בכור האס לנמר קורא נגמרא

 (ע״ש) יהושע רבי על שאמר ומה סע״א ג׳ פ״א יבמות ירושלמי
ע יעל ש) י״  איש הרשא נן יונתן (רני : לי״ו ינמות ועיי׳ (ע״

 א״ר • ד׳ מ״ק פ״ק מעשרות ביננה וחכמים ר״ג את שאל גניסר
 דתרס״ב כלים תוספתא ניננה זקנים לפני א׳׳ג ב״ח יונתן שאל יוסי

ס יוסי רני אחיו Tהע משולס נן יונתן (רני • ג׳ רני אחיו מ

̂י (ע״ש) חסמא ר״א נשם שאמר יונתן  ומיהושע מלונו שאל וראב
 אבטולמוס נן יונתן (רני ־ ממל(ע"ש נר ויהושע גמלא נן

 ונזנהיס ־ ב׳ פ׳׳ז סנהדרין * נידהי׳׳טא׳ ־ ב׳ ד כ חולין ש) (ע
 סוף יוסי נר״ יונתן ( * יונתן רבי ל שצ׳ נראה נמן רני נ ט מ

 יונתן ר׳ ד׳ דנ״א דמעשרות ול׳ה ‘ פ״ד סוטה יוסי נן * מעשרות
 .1פ" יוסף(ברכות גן יונתן רני • אמרה רנו ר״ע בשיטת נרןוסי

 בן נתן דני כו׳ אומר יוסף נן יונתן רני כו* אומר יוסי רני דך"ב
 כו׳רבי אומר ר׳׳ע של תלמידו הסנדלר יוחנן רני כו׳ אומר אנשלום

 ונר״ה * כו׳ מעוני התורה המקיים כל פ׳׳ה אנות * אומל יהודה
 פליג רע״ב דפ״ה ובנידה * כו״ אומר ב״י ר״י כדהניא סע׳׳א די״ג
 • ב׳ פ״ה יומא • מכסיא נן שתעון ורני יהידה בר יוסי רני עם

 ובכלים פ״ח תרומות בתוספתא ’ יוסף בן נתן רני מקומות ונקצת
 בןעזאי אומר יהושע רני רא״א נ' מ״ז שאכלו ג׳ פ׳ * א׳ ם דתש

 * אומרים אחרים אומר יוסף נר כתן רני כו׳ אומר נתן רבי אומר
 כו׳ אומר’ יוסף בר כתן רבי כו׳ אומרים אחרים ב״ ל״א ובמגילה

 ר׳׳ס ואדר׳׳ן • ב׳ ם"א ונידה רע"נ אע״פיס׳ ובפ׳ כו׳ אומרים יש
̂בוולאי ♦ ול̂׳ כ״ט  בר יוחנן רבי א׳ קל״ט הקן שלוח ונפ' א׳ הכל ^
 נסדר אך א״ב נסדר להניאו שכחו היוחסין והנה ■ ס ט ח ג יוסף

 וכיון * כהן הויא אס גסתכקתי וכמנ * הגיאו א׳ ע דמ הדירות
 שמואל רני של ורגו בנרייתא יאשיה רבי של חנירו הוא תנא שהוא

ש) נחמני נר ע  בימי קייס היה יונתן רני של חנירו יאשיה ורני (
 היה אס והספק התנאים נסוף הרמנ״ס מנאו זה ונעבור ש ע א ר

 סימאי מר׳ יונתן רני נעא )נ״ ד"צ ( הפועלים השוכר פ3 כי כהן
 פרש״יכהןהיה ושכרנו׳ יין למד אניך מבית א״ל נו׳ לפרה חסמה

 ע״ש ננה״ק אזלי הוי יונתן י3חייא#ר רני שמתו מי נפ׳ אנל
 סורר נן של קברו על ישנתי אמר דע״א ובסנהדרין * א ח די

 • כהן היה שלא נראה בןלקוניא) יוסי נן שמעון רבי (עיי׳ ומורה
 סוף שהוא כיון יאשיה) רני של (חבירו יונתן רני שזהו נראה

 ברפלוגתא והוא רני נימי היו שניהם כי בזמנו חייא ורבי התנאים
 ד״ע המקשה ונפ׳ * כהן היה האחר יונתן ורני * יאשיה דרני

 זה הוא ואולי * נהר וספרא עזאי נן עס יונתן רבי דנר נ ע
̂ר ̂ז  שנזכר המקומות כל כי וצ״ע ״ עכ״׳ל אנות(פ׳ד) בפרקי ה

 ל׳א יוסף נן יונתן רבי מזכירו אינו יאשיה רגי וחנירו יונתן רני
 ן3 יונתן רבי אצל היוחסין כאן מניאו ולמה * יונתן רבי סתם
 קדום מזמן היו יאשיה וחבירורני סתם יונתן רני כי אמת ״ יוסף
 שמעון עם דנר סתם יונתן ורני ש ע ישמעאל רני י תלמח שהיו

̂עיל הראה כאשר הקדמונים מן היה יוסף נן יונתן רני וכן נןעזאי  י
 יאשיה ר׳ ס4 * עזאי גן עס ג"כ וחולק חולק היס חי עם
 ץז7נן*פ הוא ר״א נימי שהיה עד ימים מאריך היה יונתן רבי של
 א׳־׳כ וע״ל) (ע״ש חייא רט עם שהיה יונתן רני ומצינו * ש ע

 דני של רנו שהיה יחים האריך יאשיה רני של חנירו יונתן רני גס
 : זה לפני עיי׳ יאשיה רני וחנירו יונתן רני * נחמני נר שמואל

י יונהן י • דאנות פ״ד יונתן (ר׳ גלגולו ומי ע״ש ( אניתר ו
* סתם יונתן ר׳ של וחבירו תלמידו או רט הוא חי לך וחנתוב

 צ״ב קהלת רבה נשמו אנהו ר׳ * נשמי אנא נר חייא אנא^נר ר׳
: ל״ה פ׳ וי״ר בשמו תייא נר אחא ר' ׳• נשמו אנין י • ̂ ^

 נרכ״ה רני : פמ׳׳ו נ״ר נשמו יפת נר בנימן רני : חלעאי ור׳
 זעירא ר׳ : ע״ה ע״ד נ״ב נ׳ כ״א בכורות אר״י דימי רב • נשמו
 ורג : אי׳י אנא נר חייא ר׳ *: חייא ור׳ : קניבי ור׳ : נשמו

 :״ל3ורי : א' ס״ז נ״ק אר״י חסדא אר׳ קננא ורב : אנא נר קנא .
 דמת יונתן ר׳ נשם : ך"נ ס׳׳פ חות אחרי רנה נשמו יוחנן ור׳

 : משחו יוחאי נר יעקב ר׳ : ינאי ור׳ : יוסי ור״ : גונרין -
 : מפמו חנתס רט : ישמעאל י3וי : נשמי אהא ני 3יעק ר

 זנהים רני אמר : דרימא נת! שאללר' = א’״ל״ לי ■שאל
 : ורננ״ת : קכרא ונר : נשמו רני! י״א נשם יז pw נ ט צ

 רני : תליזידו נחמני נר שמואל רני • ׳י אר אמי נר שמואל ר'
 יושי !5 שמעון נש״ר : יקום נ! שמעון לר הקשה שאלו שמלאי ■

 רני : מנילה מ׳ נשמו אנא נר שמעון : עזאי וג! : לקוניא נן
ע שאול נן יונתו  יונתן ור׳ ענמאי נו יונתן ר׳ : נ׳׳ש יוחנן ל (

 שע״אעננאי) טומנץמ״ט נמה נ' חמא (נר הנינא ור נןאלעור
 : נ״א חנינא ור׳ נ״א יוחנן ור׳ נ״ע יוחנן ר׳ ו (ונרי רד ממן

̂אנהו  חדליקיו נחה פ״ וירו״ ספי״א תרומות נ״ע יונתן לי שנה אר׳
 ור׳ אליו בט שלח ורשנ׳׳י נמשנתינו) ונקי היה גדול אדם ד׳ ד״ ד׳

 טונא קדס רשנ״י כי וצ״ע ( • שיברכהו ע״ש גריס נן יהודה
נסמך א׳ זירוד נן שמעון ור׳ : אבהו) ור׳ חמא נר חנינא לר׳
בירושלים : ל ט״י גינייייז : אנא נר שמן ת עיי״ נסייר לא וא׳

משפחה



m מד ואמוראים התנאים סדר אות
 לתוטא )p (יוסי נן יונתן ל : עכתאי גית של גדולה <זשפתה

 : ל י״ח שטעות כיה) פסק קלא (שקל שמעון מאתיו געא
 ן3 גר״י שמעון מר׳ יונתן ר׳ שאל ד׳ דמ״ו פ״ג הוריות מירושלמי

 והס הקדוש ורכיכו ״י3רש נימי נתריה) מזרק כיפה ונעא לקורא
 עכמאי) ן3 יונתן (הנ״ל אלעזר ן3 מכתן ר׳ : נכורות נהנים
 ״ת33ר זמן3 אלעזר ן3 מתנן רני 3כת ויוחסין ע״א ד״ך (פא״ד

 ור׳ : וא׳הוא (וע״ש) לקוניא ן3 יוסי ר׳ ן3 שמעון ש״ר3 ואמר
 רבי הוא נשמו ״נ3 שמואל ר׳ מ״ש אכן : נשחו נחמני ר3 שמואל
 תלמיד ע״א) ך׳ (חגיגה עמרס ן3 יונתן ר׳ * וצ״ע סתס מנתן

 פ״ק 3ב״ נצורת בשנת אפילו תורה מכבוד להתפרנס רצה ולא רבי
 רבי * הוא ע״ס נ״ע כתן ר׳ ל ל״ו ובע״ז ינאי ל ע״ל א׳ (ח׳

 ברתיה בר אנדומי ל קלי ן3 יונתן (ר׳ * ירושלמי הילא בר יונתן
 בשרילל גוברין דבית יונתן (ר׳ * (ע״ש יאשיה בש״ר טבי דר׳
 ורבה • ד׳ ד״ב חזית וח׳ ’פ׳׳ז יומא ירושלמי בשמו אמר סימון ול

 ור׳ יונתן ג׳ בדצ׳׳ז הוא ענין אותו כי ט״ס כתן ר׳ א׳ ד״צ קהלת
 יהודה בש״ר יעקב ר׳ א׳ דקפ״ד מצורע וברבה * שס בשמו יונתן
 בש״ר עזריה ורבי הגי בר׳ יונתן ל ( • גונרין דנית נתן בש״ר
 פמ״בדמ״ו וננ״ר ק״ערע״א קהלת מ׳ חנינא בש״ר מריון בר יצחק

 ורבי זכריה ורבי : יצחק בש׳׳ר סתס רק מריון בר כזכר לא ד׳
ל : 3פך״ שמואל מ׳ מריון בר עזריה.בשר״י  אחיי קיפא יונתן (

 שמואל רני שאל קבורה איש (יינתן : ע״ש מנסימא בר דמנחס
ל : יוחנן רבי עיי׳ דגופתא ספרא יונתן ר׳ : ע״ש נחמני גר ) 

: פ״א ושקלים ד' די״ח רפ״ה פאה ירו׳ אחא בר יצחק בר יונתן
 סיף י״ע ס״כ סברא סוף סימנא ורב גדא ר׳ מעשה סוף יונתן ר׳ (

 (ע״שועיי׳ שידא יונתן למדני חנינא אר׳ : (מנחןשידא : ש״ג
 : א׳ צ״ו עירבין נתן ר׳ עס פליג הקיטוני (יונתן : שידא יוסף

 ע״ל ר״ל בשס מסטא רבי •* יונתן בני ורבה : יצחק ר׳ (יונתן
 יוסטא רבי : והעלייה הבית פ׳ יהודה בן יוסטא רבי : וסטינא

 יוסטא (רבי : חכס שס מ״כ פי׳ רפ״ו ב״ר ברכיה בש״ר חברא
ל * ב״מ מסתאי ע״ל מתון בר  בייתום בש״ר סימון בל יוסטי (

 יוסטא (רבי : בל׳ס יוסי ר׳ ע״ל רפ״ב ושקלים ג׳ ך״ג הדר 'רו׳
 ומ׳ ד׳ דל״ו ופ״ו פ״ק שביעית ג׳ י״ב פ״ח ברכות ירו׳ ברשונס

 רב ב׳ ך״ו חזית ומ׳ : א׳ דר״ב פל״א אמור ומ״ר פך״ג שמואל
 מנא ר׳ קומי בעא : חייטא (יוסטא • סע״ג ובדל״ג בשמו הונא

 ע׳ פ״א ומגילה ע״ע לס׳ ה״א ושקלים יפ״ה ומ״ש פי״א תרומות
 שמצא סע״ג דל״ג שמתני נפשי ידעתי לא בפ׳ חזית מ׳3ו : ע״ג
 הרבה כי דע : ע״ש. ציפורי על ממשלה לו ונתן המלך בעיני קן

 לשלוח רציתי לא ויוסנא ויוסטא ויוסף יוסי בין והתחלפות שינוים
 יועזר בן יוסי : וחכם ראה ואמה : נמצא כאשר העתקתי יד

 ש״ק כתב : ז׳ מ״ב די״ו ופא״ד : דאבות פ״א (משנה אישצרידה
 ב׳ י״ח ופא״ד א׳ י״ו בפסחים ול׳ה : ילסף קלרין יש א׳ דכ״ג

 :הנ-״ל דחגיגה ב׳ פ׳ כ״א נזכר לא כי רמב״ס כתב קל״ג) ובפי״נ
 כשם אמר באדר״ן : הלכות ג״ דעדיות מ״ד' פ״ח עוד י׳כזכר

 וחמור א״א של בגמלים כנראה בהמתם p חסידים שהצדיקים
 ירושלים איש יוחנן בן יוסי חבירו עם פליג : ב׳״ד- ור״ח שרפב״י

)3 די״ז (יוחסין וכהן נשיא והוא אב״ד שהיה  שבכהונה וחסיד ׳
 חכמי בין ראשונה מחלוקות הזוגות תחלת ׳)3 (י״ח כא״ד גמשנה
 : טבאי) בן יהודה (עיי׳ די״ו) (ע״ש בי״ט לסמוך אס ישראל
̂( ושמעון מאנטיגכוס וקבלו ת״ק) (ג״א וב״ד מאנטיגנוס או הצדי

 כשורה נוהג היה שלא בן לו היה יועזר גן׳ יוסף ב׳ דקל״ג בפי״נ (
 (כתב מלכא כלילי גאדיל בת נסיב אזיל אקדשה דדינרי עילתא ה״ל

 לצורך דג וקנה אשתו והולידה ינאי) בזמן תימאשהיה והוא יוחסין
 הקדש של לגזבר ומכרה מרגליות ואשכח הדג וקרע שילדה אשתו
 • הגזבר ביד שהי׳ עליתי ז׳ ולקח דדינרי עליתי נתליסר האפוד לאבני
 יועזר בן יוסף וכתבו ) הדור חכמי ( עמדו לשמים הקדיש וששה

 דסוטהמ״ו פ״ט במשנה * ע״ש) כו' שש הכניס בנו * א הכניס
 פרש״י • האשכולות בטלו יוחנן בן ויוסי יועזר בן יוסי משמת

 יש פר׳ בתמורה וכפרש״י וג״ח חטא ויראת תורה בו שהכל חיש
ת כל שם ואי' * ג ו ט גקרבנות  עד חשה מימות שעמדו האשכ̂ו

 בסמיכה איפליגי הא והק׳ רבינו כחשה תורה ידן לח היו ל הג זוג
 תורה דלמא דג̂׳ מנ״ל וצ״ע ־ שני בסוף פליגי כי וחית ננ״ל
 הבושם ערוגת בס' מ״ש ע״פי ונראה חטא ויראת תורה או וג״ח
 מפני מספר להקרא ראשון הוא הקדמונים לדעת ג׳ ז״למספר כ״ט
 ג׳ ועל וקוף ותוך ראש או ואמצעי קצוות ׳3 ונפרד זוג בו שיש
 משולשת בקדושה מקלסין השרפים לכן פחות על לא כל לומר יצדק

תליתאי בירקא תליתאי לעס י תליתא ואורייתא משולשת כהניס וברכת

 לא דהכל בו שהכל איש אשכולות שדרשו אחר פרש״י לכן • עכ״ל
 חטא ויראת תורה בהם היה דברים ג׳ ע״כ מ״ג פחות על נופל
 ויצאתי • עניינים הרבה זה עם ישבתי הגדול ובחבורי * וג״ח
 דט״ז יוחסין כתב * מאד נצטרך הוא כי בזה זה בחבורי לגדרי חוץ

 וירח פ׳3 ב׳) דע״ד פס״ה תולדות (פ׳ ובב״ר תיליס כיבח׳ רע״ב
 עכ״ל היווני׳ בשמד יועזר בן יוסי נהרג כי ראיתי בגדיו ריח את

 יועזר בן ר״י של אחותו בן היה צרורות איש יקום הנ״ל מ״ר (ז״ל
 עליו כתלה שיהא קורה לפניו מוליכין והיו בשבתא רכיבסוסיא והוה
 אדוני עליו שהרכבני הסוס ראה יוסי לר״ יקים א״ל יועזר בן ר״י

 ימיך כל בתורה עמלת ואהה לי ועלתה לבי בתאות הלכתי כלומר
 שיהי׳ הקורה ר״ל עליו שהרכיבך סוסך וראה ^ שעשית וחצות
 בו נכנס למכעיסיו ^ו רצונו לעושי כך אס א׳׳ל כו׳ עליו נתלה
 סשה׳׳ת ב״ד מיתות ׳7 בעצמו וקייס הלך עכנא של כארס הדבר
 גדר והקיפן העצים וערך ניחא בה וקשר בארץ ונעצה קורה הביא

 תחת האור והצית באמצע חרב ונעץ לפניה מדורה ועשה אבכיס
 ונפסק שקשר נימא באותה ונחנק בקורה ונתלה ואבנים העצים
 יועזר בן יוסי נתנמנם ונשרף גדר עליו ונפל חרב קדמתו • הכימא
 קלה בשעה יוסי אר׳ באויר פורחת אחותי בן יקים של מטתו וראה

 צרידה שהוא י״א חמאם כפר גא״י כתב * עכ״ל לג״ע זה קדמני
 חבירו אב״ד ירושלים איש יוחנן בן יוסי ׳ יועזר בן יוסי קבור שם
 ט׳ פ״ט טהJס • במשנה דאבות פ״א ( הנשיא יועזר בן יוסי של

 ט״ס פ״ז וברמב״ס כהן היה ולא ־ בטלוהאשכולות) משחת דח״ו
 ובן יוחנן בן יוסי וצ״ל גדול כהן יוחנן בן יוסי יועזר בן יוסי שכתב
 משנה די׳׳ו ובפא״ד * הסופר דלג ליוחנן ומיוחנן * כהן,גדול יוחנן

 • (ע״ל יוחנן בן יוסי אבא ויש • יוסי ובמשניות יוחנן בן יוסף ב׳
 דשבת פ״ק חסידכדאמרי׳ ב׳) פ״ח עדיות (במשנה הכהן יוסי רבי
 על עליו אחרו רע״א די״ט שם שלפנינו (והגי׳ הטיל הכהן ר״י
 משמע זו גי׳ לפי א״כ החסיד יוסי ר׳ על לה ואמרי הכהן יוסי ר׳

 גוו ביד ידו כתב נמצא שלא החסיד) יוסי ר׳ אינו הכהן יוסי דר׳
 ״ן3רי פי״ד ובאדר״ן ( ריב״ז תלמיד * י״ו בתוספתא וכן מעולם

 הכהן יוסי רבי דאבות ובפ״ב • שבדור חסיד הכהן יוסי לר׳ קרא
 (ע״ש) הגלילי יוסי רבי הוא שזה שכתב ד״ע כדעת ולא חסיד)
 של אחיו גוריון בן יוסף שזהו די״א כתב א׳ דכ״ז (ובש״ק • העיד

 שמעון ר׳ (ובירושלמי יהושע ר׳ ב׳ די״ד פ״ב בחגיגה • נקדיחין)
 אנונדרוש אף אמרו בדרך חהלכין היו הכהן יוסי ור׳ נתנאל) בן

 לריב״ז הכהן ר״י וסיפר ע״ש כו׳ יהושע ר׳ התחיל מרכבה במעשה
 על היינו מסובין בחלומי ואתם אצי אף כו׳ אשריכם ריב״ז ואמר
 לכס מוכנים גדולים טרקלין לכאן עלו ואמר ב״ק עלינו ונתנה הס׳

 הלחידיכס ותלמידי ותלחידיכם אתם לכס מוצעת גדולות ומוצעת
 שם וכתב ־ עכ״ל השכינה לפני היושבות שלישית לכת חזומנים

 במשנה וסכר * יהושע ר׳ של חבירו הכהן דר״י לעניס בתאוה
 בסוף )חבירו הקצב בן זכריה ר׳ עס העיד פ״ח ( בעדיות לבד

 ואמר ע״כ3 וטמאוהו ע״פ אשתו שחתה דשחחות ובפ״ו ך״גא׳ ח״ק
ההוא ביום מיד ונשאה אחותך בני ופרנסי לכי הקברות בבית לאחותה

 טובא קדס כי (צ״ע רבי אחר ויצא מטמא היה הכהן ביוסף מעשה
 ח׳׳ל ויצא נטמא הבבלי יוסי פ״ד ובשמחות הוא כי..א׳ ונראה לצידון
 הגיורית בלורית שאלה ב׳ די״ז (בר״ה : ^ידין יוסי ר׳ אצל ללמוד

 ר׳״עולימוד שבא עד כו׳ לה והשיב הכהן יוסי ר׳ לה כיטפל ר״ג את
 (במשנה הגלילי יוסי ר״ : ערך בן ר״א עיי׳ (קבורתו : כו׳

 פ״א עירבין :י׳ פ״א בכורים • ו׳ פ״ד שביעית : ג׳ פ״ז ברכות
 גיטין : ה׳ פ״ח סוטה : ג׳ פ״ג כתובות : י״א פ״ז פסחים : ו׳

̂זפ״ב : ו׳ פ״ח צ״ק : ג׳ פ״ב  3פ״ מכות : ך פי׳ סנהדרין :ב״
 פי״ג * י״ג פ״ה זבחים : ה׳ פ״ב הוריות : ה׳ פ״ג עדיות : ז׳
: ד׳ : ג׳ פ״ה : ג׳ פי״ד חולין = ל פ״ה מנחות : ׳3 א׳

 פ״ה נידה : ד׳ פ״ג : ׳3 פ״א פרה : א׳ פ׳׳ח : ו׳ פ״ב בכורות
 והוא (ןשמעאל3ור הנינא ורגי אלעזר רבי בניו יוחסין כתב • )ח׳
 (טעה : ש (ע׳ הורקנוס ן3 אלעזר רני נשחת שנכנסו חד׳ א׳
 דמ״ה ע׳׳ז בתו׳ : ש ע קלפתא ן3 יןקי י3ך ן3 הוא ישמעאל רבי כי
 וכןבגיטין כו׳ חר״ע זקן היה הגלילי יוסי דר' הכא משמע כתבו א׳

 אמהו דבסוף ותימא ור״ע ראב״ע קודם הגלילי ר״י מזכיר דמ״ו
 המדרש לבית שבא שמו הגלילי ור״י א׳ תלמיד : א׳ נ״ז מקומן
 ‘חי;י3 ליה אמרה ב' נ״ג ובעירבין כו׳ רבי טרפון לרבי אמר החלה
ל (ה שוטה גלילי ר׳׳ע של בתראי מתלמידי שהיה מאיר רבי לשת

לחימר



?י«> 'וד ואמוראים תזנאים סדר אות «י'
 הכר תלמיד הגלילי דר״י ונראה ללוד) נלך באיזה בקצרה להימר

 שמזכיר כמו לר״ע קודם בגיעין שמזכירו אף ממנו בשנים לר״עורך
 כדמשמעבנ״בדכתובות שר״ערבו לר״טאף קודם פסחר״ע בהגדת

 ישמעאל שלר״ בניו כשמתו מ״ק (ובסוף גזירות) דייני שני ר״פ3(
 ובל * עכ״ל ור״ע) וראב׳״ע הגלילי ור״י ר״ע זקנים ר' נכנסו

i< (ובה׳ ר״ע של חבירו שהוא הרא״ש כתב נערות אלו ' f א׳ די״ד 
 אמר לא ובאדר״ן • חול שכינה עושה אתה מתי עד עקיבא אמר

 מגלה שם) וילקע ׳3 דלא חקת (ה׳ ובספרי • ר״ע משום
 הדברים מן א׳ זה בשרה התירו ביבנה תטאת מי ששתה פרה חכמתו
 תשובה לו מצא ואח״כ ר״ע וסלקו ר״ע לפני דן הגלילי ר״י שהיה
 כו׳ הגלילי יוסי שאתה לך אלא אדם כל לא א״ל לחזור אני מה א״ל

 והגדיל כרצונו ועשה ותימנה וצפונה ימה האילמנגת ראיתי א״לר״ט
 ארצה וישליכם הגלילי ר״י זה בא העיזיס הצפיר והנה ר״ע >ה

 מקומן איזהו ס״פ המעשה זה וכמו מידו מציל הי' ולא וירמסהו
 לשמש תחלה כשבא הגלילי ר״י א׳ י״ט קרח פ׳ ובספרי • (הלל

 ר״ע קפץ ר״ט שתק כו' לכהן מתנה חטאת רבי א״ל חכמים לפני .
 בפ״ק • ור״ע הגלילי ור״י ר״ט כ״מ3ו פו׳) דורש אני כך בני א׳׳ל

 כו׳ אומר יוסי ר׳ כו׳ מלחמה מערכי חוזר אומר הגלילי ר״י דסוטה
 סתם יוסי ר' שאין ראיה וזה הגלילי יוסי בש״ר יוסי אר׳ ובתוספתא

 ר׳ כי כתב ולע * חלפת̂א בן הוא סתם ר״י אלא הגלילי יוסי ר׳
 רילז תלמיד הכהן ר״י שהרי אינו זה גס הגלילי ר״י הוא הכהן יוסי

 • ר״ע לפני דן הנהן ר׳׳י יהיה איך הגלילי ר״י של רבו ור״ט
 הגלילי ר״י פי׳׳ז בלר ( * רילז תלמיד שהיה ר״א תלמיד שהיה
 לאשתו כתובה ראב״ע ונתן כו״ אותו מבזה והיתה אחותו בת נשא

 ומבשרך שנ׳ הגלילי ר״י ופרנסה ענייה והיתה לאחר ונשאת וגרשה
 ונראה נהר פ׳ וי״ר ניזונות אלמנה פ׳ ובירושלמי * תתעלס אל
 גסות בלא יפה יפה מלקט ספי״ה באדר״ן • דראב״ע רגו שהי' שס

 • פי׳ שמחות ידו על שידבר לאחר רשות ונתן בנו מת * הרוח
 ההר בראש דלאתה מכפר למעלה • חלפתא בן יוסי ר׳ (ע״ל

 נקבר הזתיס הר תחת לכפר וחוך בכפר כקבר אלעזר ר״ ובנו קבורתו
 נפתלי בקדיש קבור הגלילי ר״י ובמ״ב גא״י הזקן הלל ואינו הלל ר׳

 בן אלעזר רבי ♦ מ״ה זבחים בשמו רא״א • ערך בן ר״א עיי׳
 בן חנינא ר׳ * לפניו מצוי חכינאי בן חנינא ר' ־ בדורו תרדיון
 ר״ח הגלילי ר״י דברי * א״ ס״ג מנחות במשנה עמו פליג גמליאל

 הוא סתם יהודה ר׳ ״ יהושע ר׳ אחי בן חנניה ור■׳ : אומר ״ג1
 הוא כי וצ״ע '3 ל״ח מנחות תו׳ תלמידו רבי • תלמידו אילעאי ר3

 י•ר״ א' ל״ט קדושין נורי בן יוחק בש״ר * (ע״ש בעיני רחוק
 בן יוסי רבי * פל״ד וי״ר א׳ ג' תמורה הגלילי ד׳י משוס 1יוחנ

 הבבלי נתן רבי ♦ בשמו דוסתאי בן יוסי אבא * בשמו דורמסקת
 חוני בן יוסי * א׳ חולין'ע״ה בשמו אלעזר בן שמעון ך' * בשמו

 יוסי רבי א׳ מ״ז סוטה * דך״ג בנזיר (במשנה) דזבחיס ק רפ׳
 )ב׳ י׳ הוריות חוני בר' • קי״ב תמורה * ל ק״ה חלק • ב״ח

 הבית מזמן יהי׳ וא״כ * עליו חולק (ע׳׳ש) • עזריה אחי ושמעון
 תלמידיו שאלו דצ״ח בחלק לאבות ספ״ו קיסמא גן יוסי ר׳ * באחרונה

 א״ל אות נשאל לא אמרו אית תשאלו שלא בלבד א״ל דוד בן אתא אימת
היה שעה שבאותו ■' ארס של (פרש״י הזה השער גשי̂ט
̂״ל ולא ויפול ויבנה ויפול ויבנה בארס  הן לו וו».כו׳אמרו51יחזיר

* אעפי״כ לו אמרו אות תשאלו שלא אמרתס הלא להס אמר
 ובשעת * "מהפכו * לדס פמייס מערת מי יהפפו פך חס ל ח

 שאין רש״י) עמוק ארוכי(בקרקע לי העמיקו
̂זאיוהוס ק גוג במלחמות תבן(פרש״י בו אופל מדי ״

 פן לפרש שדקדק פרש״י עיי׳ הזה השער פשיפול חדא׳׳ג כתב יזגוג
 סימן הוא פעתיס ב׳ השער דנפילת רומי) (ר״ל ארס שער ;על
 לקמן הסוגיא מתוך ומיהו • כתובים בכמה האמור ארס מפלת על

 העתיקו פטירתו בשעת דאמר ב״ק יוס' רבי דר היה דנא״י ̂נראה
 מעיר ב״ק אר״י חכמים שנו ובפ׳ פו׳ גא״י ארון לך דאין בארוני
 אפשר והיה : • עכ״ל בארס היה דלא משמע אני חכמים של ־י-דולה
 לישב כוונתו שעה באותו היה בארס בלישניה רש״י דייק לפן ׳לומר

 היה שעה באותו רש״י פתב לזה דר היה בא״י להא חדא״ג ׳תמיהת
 היה שעה באותו רש״י לדקדק דמה הדא״ג דהבין י״ל • ־בארס
 וזה עליו באצבע כמראה הזה השער כשיכול ריב׳יק מדאמר בארס
 ימאן חדא״ג אבל * בארס היה שעה באותו לפרש לרש״י 'הדריה

 אליו ותראה השער שראה לפרש הכרחי כך כל אץ הזה דלשון זה3̂
 לפניו שאין אף וידוע המפורסם לנר על נופל הזה לשון כי :באצבע

 ההוא ביום כתו הכוונה סיר מדבר גאו הזה ביום יתרו פ'3 כמו
ירושלים זה פירש הזה הטוב ואדאה<^ר נא ואתחנןאעבדה ץכןגפ׳

 כמראה הזה ואמר היה ממנו רחוק כי ׳ירושלים ראה לא משה והרי
 כיוצא ורבים שכנתנו זה ציון הר ע״ז סי׳ תיליס וכן * באצבע

 לו שיש במי בחקתי פ׳ בחיי ובס׳ )האיש משה זה כי (וכמו בהם
 בדבר ממש זה לשון להבין ואין זה לשון נופל בבירור ומכירו ידיעה

 (שתות האיש משה זה כי שנאמר כענין הוא אבל האדם לפני העומד
 : עכ״ל עתהס עומד היה ולא בו ידיעה להם היתה שכבר )ל״ז

 עכ״א • לקמן נזכיר כאשר ארס בשער יושב דמשיח ידוע ובאשר
 וע״ז שם שעה באותו שהיה הפרח אין וא"כ * הזה שער לשון
 רש״י דמ״ש ידמה לא לבבי אך ; דר היה בא״י דהא חדאי׳ג כתב

 הזה השער כשיכול ריב״ק חדאמר נלמד לא שעה באותו היה בארס
 אף הזה לשון לומר דדרך רש׳׳י מעיני נעלם דלא באצבע כמראה
 מדאית̂י שעה באותו בארס שהיה רש״י הוכחות אלא בפניו שאינו
 לבקרו ן הרדיו בן חנניה רבי הלך ב״ק יוסי רבי כשחלה פ״ג בע״ז
 שהחריג והצליחו המליכוהו משמים זו אומה בכי חנניה ריב״ק וא״ל
 תמה בחיקך וס״ה ברבים קהלות ומקהיל יושב ואתה אלהינו בית
 שנפטר עד מועטים ימים היו לא פו׳ והס״ת אותך ישרפו לא אס אני
 הספד ולהספידו לקברו רומי גדול' כל והלכו קיסתא בן יוסי רבי

 וס״ת קהילות מקהיל שהיה ב״ת חנניה לרבי מצאו ובחזירתן גדול
 בתו ואת כו׳ ס״ת ואת אותו ושרפו זמורות חבלי והקיפוהו בחיקו
 בן חנניה רבי גת ג״כ היתה ר״מ ואשת נו׳ זנות של בקובה הושיבו
 של מקובה הנ״ל אשתו אחות את להצילן מאיר רבי והלך הרדיון

 רומי בשערי צורתו וחקקו ר"מ וערק הדבר ונתוודע ברומי זנות
 בא״י -חת היה דאילו בארס שהיה רש״י הכרית וזה כו׳ לתפסו כדי
 כנודע לא״י רומי בין רב מרחק דהא לקברו רוחי גדולי באו ־איך
 כשהגיעו עם רבתי פ'3 איכה ובח״ר א״י וגלילות בנימן מסעות חס׳

 כעס כו' שביהודה קפלוטות מריח אני א׳ אמר רומי של לפתחה
 וא״ל היום באתא מאין אותו ושאל פלחנסר בא פו׳ אדוניהם עליהם
 מהלך היום באתא יהודה מארץ א״לאפשר היום באתי יהודה מארץ
 אין ואס היום ובאתי לספינה נשבה רוח א״ל פרסא מאות ארבע
 בקדרה שמבושלים יהודה ארץ של קפלוטות ראה לי מאמין אתה

 מארץ מרחק כי מפורש הרי ע״ש כלום מהם טעמתי לא ועדיין
 שחגר יצחק תולדות ס׳3 ראיתי וכן פרסא ת׳ הוא לרוחי יהודה
 רחוקים שהרחיוס לפי לשונו תשמע לא גוי תבא פ׳ ג״י על זקיכו
 קרובים גבל אבל לשוכינו שומעם אינם ע׳*כ ישראל מארץ מאד

 מיתתן שנתוודע עד רב זמן כ״כ אשההי וכי • עכ״ל לשונינו יודעין
 וחת בארס שעה באותו שהיה וודאי אלא לקברו שבאו ועד לרומי

 תמה לחה חדא״ג על אני עמה ועוד חדא״ג לתמיהת מקום ואין שם
 להתמיא לי׳ הוי יותר לרוחי נא איך גא״י דר הא ב״ק מסי רבי על
 בר״ה כדאי׳ סיננין בכפר גא״י דר שהיה תרדיון בן חנניה רד -על

 והקהל לרוחי בא ואיך ׳3 3ל״ וסנהדרין ׳3 י״ו ותענית א׳ דך״ז
 לומר ההכרח אלא בתו ואת רומי גדולי אותו שתפסו עד קהילות

 עמד אך : תלמידיהם עם ברומי להיות נזדמנו בא״י שדרו אף
 והלל ואשתו שמאי שם נקברים מירון בכפר א״י בגלילת מ״ש לנגדי
 יוחנן ורבי ק'סמא בן יוסי ותי בכו ור״א ורשב׳׳י ותלמידיו הזקן

 : בא״י שמת נראה הרי עכ״ל ואחיראיס תנאים ושאר הסנדלר
 להסהאות שהראה שעה ובאותו גא״י דמת לרש״י י״לדס״ל ומדוחק
 נעלם איך מראות נבהלתי אך : בארס היה לדם פמייס מי שנהפך
 דהא שעה באותה בארס דהיה שכתב ז׳׳ל רש״י הגולה אור מעיני

 דן בחלק הוא גא״י פמייס והא לדם פחייס מי מערת מהפך יהיה
 דנ״ה בבכורות ואי׳ אביהם דן כשם דן ללשס ויקרא ־י״ט ביהושע

 פחייס ממערת יוצא ירדן ותניא מדן שירד ירדן שחו נקרא :לחה
 פמייס זו לשם ד״ו ובמגילה הירדן בראש היה מערת פ״ה פרה ובמס׳

 דודי ובתרגום זופחייס דן פך״ז ובפר״א זופחייס לישא בילמדנו וכן
 דתרומות ספ״ח ובירושלמי פמייס דמתקריא דן לשם החור מן ידו שלח

 ע״ש לטבריה סמוך דפמייס ע״א ד״ע פס״ג תולדות פ׳ רנה מ׳3ז
 הירדן יוצא משם דן הוא פחייס בנימן מסעות ובס׳ ובערוך׳ במ״כ

 ̂קדוש פה יאמר ואיך ארמן לנחל שעות.ונופל ג׳ והולך ממערה
 חעדתפמייס מי שנהפך לתלמידיו והראה שעה באותו בארס שהיה
 רב מרחק לראות לתלמידיו היה רמות עיניס וכי בא״י שהיה לדם

 מיהו מדנתיב זה כל נעלם קדא״ג הגאון מעיני גס : לא״י מרומי
 • בארס היה דלא משמע פו׳ ארוני העחקו דאחר דלקמן מסוגייא

 דהא בארס שעה באותו היה שלא רש׳׳י דברי לדחות כד זה אין
 לפטירתו בשעת ודלמא ארוני העמיקו אמר פטירתו בשעת אמר
 יותר בארס היה הזה השער כשיפול לתלמידיו ד9כשאי אבל בא״י היה
 ׳פמייס להס שהראה בא״י היה שעה באותו כי להוכיח לחד״ג היה

 פמיים חי שנהפך דאוח הנ״ל מכל יצא.לך בא״י שהיה לדס נהפך
לדם ס 60 .



m יוד ואמוראים התנאיים סדר אות
 מדורות ויג̂ד : היה ^סמא ן3 לוהי רנל פל פטירתו גס לז־ס

 יוסא רגי את לקנור לא״י רג הרהק רוחי גדולי או3 איך הקישיא
 ן,חרש3 מתיא י3דר גא״י3 דאי׳ תמה ועוד ולהספידו קיסחא ן3

 סנהדרין3 כדאי׳ רומי3 דירתו היה מתיא י3ר והא א׳'י3 ון3על3 נקנור
 הא ותמוה לרוחי הרש ן3 מתיא י3ר אהר תרדוף צדק צדק ל 3דל״
 ר״־ אחי הכניה ורכי ״ת3 מתיא י3ר כשהלך ז״ל ראה ל כספרי אי׳

 עכ״לא״כ המצות ככל שקולה תא״י3שישי כגדהס קראו לח״ל יהושע
 איך ועוד לזה הכריחו מי ל׳ל שהוא כרומי נ״ח מתיה י3ר 3יש איך
 שס אי׳ דהא לרומי מתיא י.3ר אחר הרדיף צדק צ־ק ואחרו גזרו

 3"3 ר״י אצל ין3לנצי הלכו הסנדלר יוחנן ודני שמוע כן ר״א גספרי
 אפילו הרי עכ׳׳ל וחזרו א״יונכו את וזכרו לצידון והגיעו פורה ללמוד
 אחי רני ׳3 דל׳ח מציאות אלו וכפ׳ • לח״ל לילך אין תורה ללמוד
 כפרסייס אנו אין כי תדחל לא רומאי ליה ואמרו דינר אודיא מצא

 כדאי׳ עכריה3 ר״י היה אמי 3ר והי' ע״ש למלך אכדה האומריס
 הנה : לשס רומאי הניא ומי א״י3 ועכריה נ׳ דקי״א הכשר כל פ'

 נשיר אלשיך 3הר מ׳׳ש מרגניתא מצאתי כי י7ו3כ ויגל לגי ישמח
 לאליהו אשכח ריג״ל דצ״ח כחלק לאי׳ ז״ל ככרמל ראשך פ׳3 השיריס
 שיילי זיל א״ל דוד ן3 אתי אימת וא״ל דרשנ״י דמערתא אפתחי
 פתיז נגד ג״ע3 פרש״י ( דרומי אפתחי א״ל יתיב והכי א״ל לדידיה

 רשכ׳׳י למערת אתי למחר היום א׳׳ל מר אתי אימת שיילי (ואזל רומי
 ולא היום שאמר קמשקר שקורי א״ל דוד ן3 לך אמר מה אליהו א״ל
 לו חר3 לא למה 3נחש זר כמו )תשמעון כקולו אס היוס א״ל אתי

 הלא ועוד נק״ל רומי׳ לעוחות ולא א״י ומת1לי שחיס3 להסתופף
 רכים יחיס צריך היה רוחי לעיר וללכת א"י3 היה ״ל3 יהושע י3ר

 סיפר ולמהר משיה למקוס הלך אחד גיוס כי אמר כגמרא ושס
 מערה כי ד״י) חז״ל(כע״ז אמרו גס א3י היוס א״ל שמשית לאליהו

 צלאז״לה״ללאנטונינוס נגחרא אינו זה (לשון לרומי כיןצפורי היה
 הוו יומא ל7ו רגי לני מכיתו אתי דהוה ) מערה פרש״י ( נקירתא

 והאיך לילה גכל ללמוד אגטונינס הולך והוה כהדי) ענדי ׳3 אתו
 מהלך והוא המערה היה ציפורי ועד רומי של גדול מכרך כי יתכן
 נראה (וכן לילה גכל 3וש והולך כנתייס הגדול ויס חדשים כמה

 לקיסר לרומי הורדוס ששלק 3״3ד כפ״ק לרומי מא״י 3ר דמרקק
 שנה וחזר שנה ונתעכב כאורחא שנה שהלך ה"מ3 לכנות לו להרשות

 ששמה עיר לציפורי 3קד היוס עוד ראינו בעינינו הנה אך )וכו׳
 מלכותו עיר כשס דומי שמה ויסב אנטונינוס מושג היה ושס רומי
 רומי של פתחה נגד משיח כי אמר ועליה ישראל ארץ קרכ3 זהיה

 בגלילת ראיתי (וכן : עכ״ל רינ״ל דבר ושס כבודו השמיס <נל
 ר׳ כקבר לשפרעס אושא בין ז״ל המקומות וקחשב בא״י שהלך אי׳

 ומשם לסכנין ומשס לביבל הלך ומשס מלכות הרוגי חי׳ בנא בן זיהודא
 לרוחי ומשם חרש בן מתיא רבי קבור שס לעלבין ומשס לערבייה

 וצ״ל ט׳׳ס (אולי טיזרין מערה ואצל ייגעס בן אביה קכוד שס
 ורבשב״ג חהללאל בן עקביה קבור בחערא הצדק מימן קבור סמייס)

 הרי • ובניו ואשתו הקדוש רבינו קבור בציפורי ‘ רבי של אביו
 המקומות) הס קרובי׳ כי לציפורי וסמוך בא״י רומי עיר יש כי יזבואר

 והק׳ ציפורי של בקרונו רחן רבי ׳3 ר״ה מגילה בתוספת נראה וכן
 כדאמר יהד כשהיו אנטונינוס בימי שהיה נראה היה בטבריה רבי הא

 נראה הרי כו׳ ת״ח שהיו לכי ממס טבריה בני לשחרר שרצה בע״ז
 והנה : רבי שס שהיה לטבריה סמוך א"י3 היה שאנטונינוס מהזס׳
 א״י של ברומי דר היה אנטונינוס של אלו הקיסר שאפילו אראך
 בשם ע״ב ד״י בע״ז דאי׳ זה לרוחי סמוך דר היה רבי של ואיי-יו
 למול שלא הקיסר גזר רבי דכשנולד מטהר חלב מטמא חלב מדרש
 רב״יוהחליפתואמובאנטונינוס של לאמו אוהבת היתה הקיסר ואשת

 אותו(ר״ללאנטונינוס) והביא לרבי הניקה הקיסר ואשת זהכיקתו
 הניקתו רבי של שאמו ולכי בשלום ופטרוה ערל ומצאו הקיסר לפגי

 ההיסר מושג שהיה מיכה הרי היוהשיז וכ״כ ער״ל נתגייר )!אמוניניס
 של ואמו אניו הא גח״ל ™ל נרותי יושג היה יאילו י שנא נרומי

 של ואמו אביו הביא מי כי הילדים להחליף אפשר ואיו י נא היו רבי
 ועוד * תשובה עליה שאין ראיה וזו נל׳ל הג״ול ברוחי להיות רבי

 דקלוטנוס הכ״ל תולדות ס׳ גל׳ד דאי׳ נאי׳י דרים היו דהקיסרי ראיה
 לכניסת סמוך לטבריה וישלח מלך ונעשה בטבריה תזרים רועה היה
 יוכלו שלא כד לפמייס אחד יוס בנוקר לפניו החכחיס שיבאו שבת
 על השגיחו שלא עליהם ויעליל יגיעו לא במ׳יש 0ג שבת רןוים לבא

 ובגא״י * לטבריה סמוך בפמייס ישב הרי מ״ש בכי׳ ע״ש גזרתו
 הקיסר אגושטיש היכל מקים ההר על לשס קרוב פמייס במטרת צתב

 היכל לו היה אגושטוש הרי הנביא עיו צקכי ושס פריצים של ומעיא
סע״ג ״א4דן חמל ולא ה׳ פ׳ איכה • א״י שאוא נפתייס

 טנרים כמן מיל י״ח על מיל י״ח גדול פרס לו היה קיסר אדירנוס
 הקסרים כי נראה מזה גס ע״כ ביתר מהרוגי גדר והקיסו לציפורי

 להקיף לשס הרוגים צ״כ הביא חי הגדול ברוחי דאילו דריסבא״י היו
 הקיסרים דריס ושם נא״י רומי שיש הנ״ל ע״פ והנה * חהס גדר
 עם קסמא בן יוסי ל כי והמבוקות הקושיות כל וסרו ושקטו נחו

̂י זה ברומי היו תלמידו  סמוך שהוא לדם פחייס מי והיפך שבא׳
 שנרוחי הזה השער כשיכול לתלמידיו ואמר שבא״י לרום ונראה
 לקברו שבא״י רוחי גדולי ובאו מת ושס משית יושב ששס שבא״י
 היה ב״ח חתיא ר׳ ורן הנ״ל לרוחי סמוך עיר בחירון נקבר וע״כ

 ב״ת מתיא דר׳ ראיה ועוד ־ בעלבון בא״י וקברו שבא״י זה ברוחי
 הקב״ה ושלה עניו את שעיור ויחי פ׳ בילקט דאי׳ שבא׳׳י ברומי ישב
 שריפא א״י של מלאך רפאל והא ע״ש אותו וריפא רפאל המלאך את
 יורדין א״י מלאכי ואין בא״י שהיא ממרא באלוני שהיה אברהם את

 נ״ת מתיא שאל די״ז במעילה מצינו וכן ויצא פ׳ רש״י פח"*ש לח״ל
 ודאידר״מ אלא ק״ל של לרוחי אתרשב״י הביא חי ברומי רשב׳׳י את
 רוחי הוא דפחייס י״ל אגב ובתורת * א״י של ברומי 3ןש ב״ח

 משם קרוב היכל לו היה ואגושטוש דקלועיינוס ישב דשם שבא״י
̂יש כנ״ל  נס' דכתב רומי נקרא הוא בא״י שהוא דקשרין לומר או

 רומי ג״כ ונקרא בקסרין ר״ע כשנהרג דשמחות בפ״ה ז״ל יוחסין
 תעקר עקרון דמגילה ובפ״ק • עכ״ל צור מגדל שהיא זעירא
 תקוע יתד והיתה החולות בין שיושבת ארס קסריבת זו ד׳) (צפניה
 אותה קורין והיו לכדוס חשמונאים וכשגברו יווכיס בימי לישראל
 דעקרן אע״ג קסרי זו תעקר עקרזן התו״ וכתבו צור מגדול אחידת
 חדא״ג כתב עליל ארס כבשו שוב ושמא פלשתיס סרני מה׳ היתה

 ומלכות כמ״ש לעקור שעתיד עקר קסריקסריגי׳ זו תעקר עקרון
 לארם ראש ונעשית פלשתים מסרני אחד והיא תעקר מהרה זדון

 קסרי כבשו וחשוחנאיס כבשוס והיוונים תחשב כנען לארץ ופלשתיס
 א׳׳ן־ מלכיס של מטרפילון שהיתה קסרי שס ובמגילה * עכ״ל מהס

 ״ מלט מכא דחוקמי א״ד חלניס) גני שס (שחגדלין מלכא ביה דחרבי
 תאמץ אל שתיהן ישבו או שתיהן חרבו לך יאחרו אס ♦ וירושלים קסרי
 רישא פרש״י ( אחרבה אמלאה שנ׳ תאמין אחת וישבה אחת חרבה
 עכשץ אהרבה אמלאה האח ירושלים על צור אחרה יען לקרא

 בחלרו שהיה ציפורה זו קטרון במגילה ושס : בחורבנה אתחלא
 כתג ורש״י זנולן נחלק שהיה ל״ג) חול(דבריס עמונו ושפוני זבולן
 טרית טמוני חלזון זו שפוני יוסף רב ואמר וזבולן יששכר בחלק שס
 וקסריבתאדוס הול היה זבולן דבחלק ואחר לבנה זכוכות זו קול

 שהוא מציפורי רחוק היה לא דקסרי נראה א״כ החולות בין יושבת
 בשער יושב דחשייז האלשיך דברי יצדקו א׳׳כ : זבולון בחלק קטרון

 ״ ירושלים ישב א' חרבה דאס כשיכול ב״ק ר״י אמר השער זה ועל זה
 מטעם קיסר נקראיס רומי שמלכי לפי קסרין נקראת מה׳׳ט וי״ל

 ס׳ חילף קסרין הוא קערון שמא או : שס ישבו בע״ז התו׳ שכתבו
 יוסי א״ר רע״א דפ״ה ׳3 זכריה בת״י דאי׳ ציפירי הוא וקטרון ג״ש
 ציקי חוכרי שווקים אלף ק״פ בה והיה בשלוותה ציפורי ראיתי אני

 והיה בציפורי אנטונינוס בימי דר שהיה הקדוש רבינו א״כ : קדרה
 הקסריס כי מכרעת השכל ולדעתי : אנטונינוס בית עד המערה

̂  אשר אדום למלכות הגדול שרוחי א״י(אף של ברומי דרוס היו
 על נקרא שבא״י זה שרומי אפשר רומי מלכי הקסריס נקראו שחו
 וראי״ טוב האויר מכח בא״י דרוס והיו אדוס שבמלכות רוחי שס

 מתקלה היה ועריהם אדום מדינות כל ז״ל ע״ג דך״א רש״א נדרשות
 והגה • עלל חדנתס ונשמדו עריהס כל אבדו ואח״כ לא״י סמוך
 ואמר בירושלים שהיה ’ בגיטין קמצא דבר ממעשה ראיה קצת
 יהודאי בך חרדו לקיסר ואחר אזל מלכא ביה קורצא ואיכל איזל
 אזל הקריבו ולא נו' חומא ביה ושדי לזלהא עגלא ע״י ושלח כו'

 לנער אמר לירושלים אתא כי קיסר נירן עלייהו שדר נו׳ לקיסר
 עליה שדר ונתגייר ערק באדום נקמתי ונתתי א״ל פסוקך פסוק

 את ושלח לביתו וחזר לקיסר ונתקבל כו׳ ג״ש עליה וצד אסכיסינוס
 ע״ר שבא״י ברומי הקיסר חושב שהיה מחייב השכל א״כ ; טיטוס

 ירושלים על רבים חיילות שלה וג״כ הקיסר אל ״כ3 קמצא בר הלך
 וימים ביניהם רב מרחה שהוא אדום שבמלכות ברוחי היה ואלו

 : רבות שנים לזה צריך היה ובחזרה בהליכה בנתייס ומדברות
 פ׳ שס שיש הגדול רומי עיר בסיפור גניחן מסעות בס' וראיתי

 נה״מ כלי טיטוס נתן ששם ומערה קסריס ד' שבנו גדולים בתיס
 מלכות הרוגי עשרה מוכחים חלולשס והוא טייבר לנהר סמוך והר
p< בגצילית ראיתי אך f' קבורתן מלכות מהרוגי הרבה כי ישראל 

 יוסי בר׳ אלעזר ר״ ומעשה * מפורש א׳ בכל תראה כאשר בא׳׳י
באיזה ידעתי לא • והפרוכות נה״מ כלי וראו לרומי שהלכו ורשב״י

רומי



קיח m יוד ואמוראים התנאים סדר אות י»
 מפינה3ן3והושי ה"מ3 כלי כל לקת שעיטוס הנ״׳ל 'ן1גינ3ז * רומי

 א״י3ש לרוחי שמירושלים אפשר או הגדול רומי נראה עירו3 להשתנת
 מ"ש3 תדא״ג מ״ש 3אג תורת3ו • נספינה לענור צריכין היו

 ונפילת ניסיי ר373 נופל אות מלת נו׳ אות תנקשו שמא ״ק3 ר״י
 אהרת ה3סי3 או ישן נין3 דלפעמיסיפול וניסיי אות זה אין השער

 תורתו כנוד מהוד מחילה3 • נסכו׳ דגר הוא לדס היפךמיס ל3א
 דשלא3ל3 א״ל שהרי אות לשס להס ל״א השער כשיפול כשא׳״ל לוודאי

 אחר שיהי׳ מה על עכשיו הוא אות ני מטעמיה ולא * תנקשואות
 עכשיו לדס המיס הפיכת ע״כ תשמעו. כקולו אס מעט או 3הןר זמן
 * וק״ל ית״ש כרצונו שיהי' זמן כאיזה השער שיפול אות הוא

 כספרי (ודרש דורמסקית דמשק תרגוס דורמסקית איש יוסי י'
 ושה׳|ר • עדדמשק שעריירושליסיגיעו ג׳עתידין כ״ט דכריס פ׳

 דל״הסע״א קדרךע״ש מקוסששמו שס ויש מדמשק אני לר״י אמר
 וכן דורמסקית כן יוסי ר״ כ׳ ג׳ (ונחגיגה • ט׳ סי׳ זכרי׳ ומ״י

 * דורמסקית כן ר״י משוס אומר יוסי נר״ ר״א א׳ דל״ט דקדושין כפ״ק
 פעמיס כמה וכספרא סכ״ה ונשח״ט * הגלילי יוסי מש״ר שאמר

 אתה לתה כרכי יהודה לרכי דורחסקת כן אר״י הנ״ל לכריס פ׳3ו
 ♦ רע״א • רא״א א׳ ז׳ וגמגמה * כו׳ הכתוכיס עלינו מעוות
 נראה ס״ז וחולין פל״נ וג״ר • )אומר דורמסקית כן ר׳׳י רמ״א
 ראכ״ע את שמינו כיוס והיה ־ שס־מקוס לא דורחסקית אניו דשס

 ומואכ עמון שהסכימו וא״ל (ע״ש) הגדול לר״א ללוד ונא לנשיא
 כדאי״ ליריאיו ה׳ סוד הלל״מ שהוא ואמר נשניעית מ׳׳ש מעשרין
 ר׳׳א עליו כעס ל ד״ג ונחגיגה * ̂ מ״ג פ״ד ידיס מ״ס כמשנה

 עיניו וחזרו עליו והתפלל לו נתרצה ואח״כ כידו וקכלס עיניו ויצאו
 אפרתי החוטף כן יוסי ר׳ * פל"נ נ׳׳ר ס״ג חולין * למקומם
 כתחלת 11ישמע ר׳ ושנה דכלאיס ספ״ג כמשנה ישמעאל ר׳ (משוס

 ר״ש שס וכתג • החוטף כן יוסי לר״ ימיו וכסוף * לר״מ ימיו
 • ה״עס^ףספרו וכ״כ האמת יותר כ״ה ליוסי וידע כשסירושלמי

 רכי ’ רשכ״י עיי' מירון ככפר קנור חטופה יוסי ל כתנ ונגא״י
 סוף ישניס תו׳ וכ״כ ( כ״כ כפ׳ כדאי׳ חלפתא ר׳ כן הוא סתס יוסי
 כיצה תו' החורכן אחר כא׳׳י והי׳ יהודה) כר' יוסי ר׳ (ע״ל יומא
 (כאנות • )דעירנין תו'דפ״ת הכית כזמן היה ולא * א׳ ד״ה
 י פוט' * ז' פג • פ״נד׳ פאה • ג׳ פ״כ כרכות ונמשנה * ה״ד
 א' פ״נ כלאיס • ג׳ פ״׳ו י ה׳ ג׳ פג ה' 3פ״ דמאי * ה׳ א׳ פ״ז
פט • ו' ה׳ פ״ח י ה׳ פ״ז * ז' ה׳ פו ♦ ד׳ פ״ה * ז׳ פג * ז'
־ א' כי • ח׳ ד׳ א' פ״ט * ט' א׳ פג • ו׳ פ״כ שכיעית • ט׳ ז׳

 ג׳ פ״י • ס' פח * ג׳ ל׳ט * ו' ה׳ ד׳ כ׳ פכ ־ ג׳ פ״א חרומות
 • ה' פ״ה • ז׳ ה' פג • ח״ פ״א מעשרות * י' פי״א * יא <ז'

ערלה • ח׳ פד חלה • י״ד כ׳ פה * י״א פד * י״א הי» מ״ש
• י׳ ח' פו • ׳3 פה ־ ג׳ פג * ה׳ פג שפת * ט' י'

 • ח׳ ד׳ פי״ז • ה' ד' ׳3 פט״ז • נ' פי״ד * ג׳ פי״נ * ז׳ פח
 פז * ד׳ פג • ה׳ 3פ״ • ז' ו׳ פא עירכין * ג׳ פך״נ י ג׳ פי״ח

 * ז' פח * ז' פא פסחיס • י׳ ט׳ פ״י * ד׳ ג' פט * ה' פת • ט׳
ט • ו׳ ד' פד יומא * '3 פח * א׳ פד שקליס : ח׳ פ״י * ׳3 ג
ר״ה * ׳3 פד כיצה * י׳״ד ז׳ פג * ט׳ פא סוכה ־ ג׳ פז * א׳ פה
מגילה • ז׳ פג ״ ט׳ ח׳ פג תענית * ו' פד • ׳3 כג • ז׳ ה׳ פא
y ̂ז : י׳ פד ינמות : ה׳ כ' א׳ פג : ח׳ ה׳ פא מ״ק * ל פ׳
f ; 'פ״ו : ח׳ ז׳ פה : י* פא גתוכות : ד' פט״ז : ד' ל״יא 

פד נזיר : ׳3 א׳ פי״א : ו׳ ה' פו : ח' פד נדריס : ג׳ פז *
* ה' פת : ה' פד : ג' 3פ סוטה : ה׳ א' הט • ל

:ו' ה׳ פד : ט׳ פג קדושין : ע' ז' פז : ח' הה י׳י״ין * ^
: '3 פ״י : ח׳ פח : ז׳ פה : ה׳ ד׳ ב' פג מ ב • י כל P נ
פ״ג סנהדרין : ו' ה׳ פ״י : ז' פח : י״א י׳ ̂ה = י• פא ג 3

: ט׳ ח׳ פא חכות : ד׳ פט • ל היז • ד׳ פז • א פה : ק׳
• ז׳ פ״נ • א׳ פ״א ע״ז : ל ה״א עדיות : ד׳ פז שכועות

* ו׳ פ״ז • א׳ פ״ו * י יי׳ ̂''ל זנחיס * ה' ג׳ פ״ג
• ה׳ פ״ט * ה׳ פ״ו ״ ׳3 א״ פ״נ מנחזת : ג׳ פי׳׳ג
: ׳3 פ״ט • '3 פ״ה * ז' פ״ג * ז׳ פ״כ תולין : ז׳ פי״א

 : ג' פ״א עירכין ״ ה׳ פ״ה ־ ד' פ״ג * ח׳ ז׳ ו׳ פ״כ כנורות
 פ״א כריתות : ד׳ ג' ה״ד * ג׳ פ״א תמורה : פ״חא׳ ׳ ל׳ ל׳ג

 חדות : א׳ פ״ו ־ ח׳ ז׳ ו׳ ה' ד' פ״ה • ׳3 פ״ל * ל פ״ג ׳ ד״
ל ס)פ״אט׳ : קיניןפ״אד' * ל פ״ג * פ״נ פ״ב • (כלי

א' : פ״חת״י : פ״גי׳ * ו׳ : ז׳ ו׳ פט״ז • פי״גא׳ • פ^ג
: '3 פך״כ * ט׳ ד' ג' פי״ט • ד׳ ג׳ א׳ פי״ח ׳ י״נ ו׳ ה׳ פי״ז

פך״ת ״ י״ ט׳ פך״ז • ן׳ ל׳ א׳ הך״ו • ז׳ פך״ה : ד׳ '3 פך״ג
פ״ג ״ (אהללת)־פ״נז׳ ; ל׳ ל פ״ל ״ ל ג״ פר״ט • ן׳ ל

: ז׳ א׳ פי״א • ג' -פ״י * ה' פ״ט * ג״ ה״ז * ׳3 א׳ פ״ד • ו׳
(נגעים)פ״ו : פי״חא' * פי״זא׳ *' ׳3 פי״ד • פי״כג׳ל

 פ״זז' • פ״הא׳ו' * ז' ל ל פ״ג (פרה) * פי״גי״כ ‘ ה׳
(נידה) : ט׳ פ׳ ג׳ פי״א * ג' פ״י ״ ד' פ״ט * ח* פ״ת ‘ י״א
א' ה״ט • א׳ פ״ז * ת׳ פ״ה • ה׳ ׳3 ה״ל * ו״ פ״כ • ת׳ פ״א

t ז׳ ׳3 פ׳׳׳ל * ג׳ 3פ״ * ל פ״א (זכים) : ה׳ פ״י * ט׳ ׳3  
פ״ו • ד׳ה׳ ׳3 פ״ה * ג' פ״דא׳ ־ א' פ״ג : ׳3 3פ״ (מקוואות)

ג׳ פ״א יום) (טנול : ו׳ פ״י ־ ו' ׳3 פ״ט • ד' '3 פ״ח * י״א
 א׳ 3פ״ * ד׳ה׳ א' פ״א (ידים) *• ז׳ פ״ד • ד׳ ג׳ '3 פ״ג : '7
 פ״הו׳י״א• * פ״גג׳ * פ״אד׳ה' (מכשירין) : פ״גה׳ * ד׳

״ ה' '3 פ״ה * י' ח׳ ה׳ פ״ד * 3א״ פ״א (טהרות) ; ז' פ״ו
(עוקצין)פ"א : ח' ג׳ א׳ פ״י ״ ז׳ פ״ט * ת' ׳3 פ״ח ״ א׳ פ״ז
) פ״ג * ו׳ ה' ד׳  פ' וירא פ' (כ״ר3רכ ן3 3יונד מזרע והיה : ל

)3 מ״ו נידה 30 (ינמות הוא עשה עולם סדר וסתם * צ״ת  ׳
 קורות ראו ולא נמילתו הסתכל שלא קי״ח) כ"כ פ׳3ו מאד חסיד והיה

 שיעלה לו יאמרו אס חניריו דעת על ענר חלוקו(ולא שפת יתו3
 ין3לאחוריו(ועיר וחזר דנר אמר ולא עולה היה כהן שאינו אף לדוכן

 נכל הלל וחגומרי ת3נש סעודות ל מאוכלו חלקי יהי ואמר )ט״ו
 דרךמצוה3ו מעיס כחולי וממתיס חמה דמדומי עס והמתפללין יוס

 כציפורי שכס וממוציאי עמוקה) (שהיא כטנריה שנת וממכניסי
 המדרש ית3 ממעמידי ולא המדרש כית ומיושני נהר) (שיושנת

 • נו) ואין אותו שחושדין וממי צדקה חמחלקי ולא צדקה מגנאי
 והמתין נחורכה התפלל דנרכות(ד״ג) נרפ״ק אצלו רגיל היה ואליהו
 דינמות פ״ו) (צ״ל ונפ״נ * ג״ד מאליהו ולמד שסייס עד אליהו

 (וכחלק עזרתו) מה3 עזר לו (אעשה לאליהו אמר (דס״גא׳)
 ג׳ לגכי אתי לא הוי קפדן אליהו אנא כציפורי ר״י דרש ׳)3 קי״ג
 על א״ל אליו נא לא לחה ר״י וא״ל לגני אליהו כא ג״י ואחר יחיס

 היה חלפתא רכי ואניו * מר קפיד הא ר״י וא״ל קפדן שקראו
 אתר הלו כו' תרדוף צדק צדק אד״ח (ונפ׳ • ר״ה נסוף כציפורי

 וכתב 0ציפור3 ר״י התקין א׳ י״ט דסנהדרין וכפ״ג לציפורי ר״י
) (ל״ג ״מ3 פ׳3 נח״ש תמה ואני א׳ דס״ג יוחסין  המלך שגזר ל
 דהא קשה (ולי כציפורי היו ואכותיו הוא הלא לציפורי יגלה שר״י

 דפ״ד הפועלי׳ השוכר פ׳ כ״מ3 אי׳ והא לציפורי שיגלה גזר המלך
 את לאסיא ערק אניך יוסי כר' ישמעאל לרני אליהו דאחר רע״א
 חא״י אינו דאסיא ספמ״ד לך לו ״ר3 ועיי׳ (ע״ש) ללודקיא ערק

 ח״לע״לפפוס הוא לודקיא וכן * אסיא אשכנז וגערוךכתנתרגוס
 ׳ מציפורי יגלה שצ״ל אומר הייתי דמסתפינא ולולי ־ ולולייניס

 ועוד * יגלה מקום לאיזה להזכיר למלך לו תה לדקדק יש דהא
̂!חקוס הנשיא) יהודה י3ר איייא(עיי׳ כסיס דציפורי  ינרת יפה ו

 דהא לי קשה אך י• וק״ל אחרת למדינה יגלה א כ׳ גלות זה ואין
 שפעי יוסי דרני נפשיה נח כי א׳ דק״ט נחלק דאי׳ כציפורי מת

 או ״ לציפורי חזר המלך דכשמת י״ל ואולי ־ דמא דציפורי חרזנא
̂י  כו׳ כתיס תושך3 התר נציפורי ר״י דרש כחלק שס דאי' ל י או
 נציפורין מחתרתי ש׳ לילה ההוא אקתרין כו' אפרסמון חפקידין שהיו
 רני ע״נ סיף ד״ל ך״ז ונר״פ דח׳ש אחרון ר״פ כירושלמי אנל כו'

 נח כי : נתיס ש׳ ואחתרו נתיס כחושך חתר כציפורי דרש חנינא
 אחר דלעיל ואיידי היה גדול דאדס פרש״י כו׳ שפעי דר״י נפשיה

 האי נמי נקט התס יוסי דרכי דאתריה כציפורי אחתרתי איהתרו
 אטו וק' נ״ש 3וכת : עכ״ל הוה דמציפורי לאשמועינן נפשיה דנת
 שהראה לאשמועינן אלא הוה מציפורי יוסי שר׳ ידעי׳ לא השתא עד

 ועי׳? נתיס כחושך התר שדרש כמה חטא שלא ציפורי לגני משחים •
 לאשיא גלה ר״י דהא רש״י כוונת ואולי : עכ״ל כתיס ש׳ אחתרו

 כהנלאשמועי׳ לזה דציפורידמא מרזני שפכו ולחה מת שס ומסתמא
 רושם נעשה לזה שגלה קודס מקומו היה שזה לפי היה דחציפורי

 נר ר״י כשמת הצלמים כל ר״פ ונירושלמי : וק״ל נציפורי חותו3
 נלודקיא) חת לא הא (צ״ע לודקיא3 דס צינורת משכו הלפתא

 דציפורא מרזכי שפך כ׳ כ״ה ונח״ק גזורתא על נפשיה שמסר על
 על נפשו שמסר פ״א : ק״ה על נפשו שמסר התו׳ ו3כת : דמא

 לציפורי יוסי ר׳ כשהלך הנינא אר' סע״א דל״ח ונכירה : המילה
 ואמר : שס אז נתיישכ ואולי מקומו לאו דציפורי משמע כו׳ תזא
 זכרים) נרו לו שיהיו כדי ושונה נועל ־(שהיה נעלתי כעילות ה'

 פ״ק וכירושלמי התו׳ וכתכו כ׳) קי״ה (שכת ארזים ה׳ ונטעתי
 רק אלא עונה מצות כהן לקיים רצה ולא היו דכמות אי׳ דיכחות

 וכ״הככ״ר : עכ״ל : ראשונה כיאה דהיינו יכום חצות לקיים מי
 ה' ת״כ ט׳ ( נעל בעילות וה״ אחיו אשת יכם פ״ה פ׳ וישב כ׳

נטיעות ה׳ ואלו : יהנה שלא כעל סדן ודרך לפניו) נפלו יכמות



W יוד ואמוראים התנאים׳ סדר אות
 ור׳הלפתא לר״א) ר״י מהדיס (ובגמרא ישמעאל ור״ ר

ר/אבדומוס) הנ״ל וג״ר ב' r1 יבמות ריש (ובירושלמי ולס
 ר/אלעזר

ור״אבטולס
 ג/אותמ׳מהלה (כמבבס׳ : לרביחלהתא (מקדים ותיחנחס

 משה שהי' שעה לפי שדגרו צלפחד בנות תרצה מלכה נועה חגלה
 ג״כ ונתעברו זכו אמט תתייבס יהושע בח״י כדאי׳ יבמין ס׳ דורש

 ה׳ לו וילדו סדן דרך שבעל צדיק •מאותו וקכמיס תסידיס אבשיס
 אעפי״כ קלפתא גנו לו מת בחייו א׳ דח״ג יוחסין בס׳ כתג : בניס
 טעה כי לך ואראה : דשמחות •פ״י מתורגמן ע״י היוס כל דרש

 לקרות אסור א״ דכ״א במ״ק דאית׳ אסור מתורגמן ע״י דאדרבא
 בכו שמת ומעשה ־ נמנע אינה, לו צריכין רביס היו ואס בהורה

 המדרש לבית ונכנס קלפהא) מזכיר (ואינו בציפורי יוסי ר״ של
 למיפק דלא סבר חלתא ביה איתרע רבב-ת : כולו היוס כל ודרש

 אמורא לאוקמי סבר מוהר לו צריכין רביס אס ר״ה א״ל• לפרקא
 כי עביד היכי ואלא : תורגמן יעמוד שלא ובלבד רב א״ל עליה

 וישב עקבי׳ בן ר״ח ונכנס המדרש לבית ונכנס ר״י של גנו דמת הא
 להשמיע ותורגמן לתורגמן ג״ע ור״ח ״ע3 לר״ח הוא ולחש בצדו

 ונתן הגלילי יוסי רבי של בכו מת אי׳ דשמחות ובפ״י עכ״ל לרביס
 יוסי רבי של תבנו שס נזכר ולא עכ״ל ילו על שידבר לאתר רשית
 נפטר והוא לו קויס נפטי ר"מ : הגלילי ר״י אלא חלפתא ורבי

 (בירישלמי : (ע״ש דר״ה ופ״ק דסוכה ל׳ק כדאי׳ יהודה רבי קודס
 חולי לבין קדשיס קדשי שבין כשס רבי אמר האומר ס״פ בגיטין
 כשס אחר ישמעאל ורבי : יוסי רבי של לדורו מרינו בין כך חולין
 רבושלרבינו (והיה : אבא של לדורו מרינו בין כך לעפר זהב שבין

 אר׳ ובדנ״ג : ולר״ש יוסי לר׳ רבי שאל : תינוקות בפ׳ הקדוש
 יוסי בר׳ ישמעאל דאר׳ ב׳ י״ר דנידה ובפ״ב : יוסי מר׳ שמעתי

 דברי ושומע יוסי רבי הוא הרג דברי מנית גיסכא בר חמא לרבי
 יוסי רבי היה מתחלה מפרש ר״ת התו׳ וכתבו : רבי הוא התלמיד

 בשס״ק) כ״ה תלמידים (מחמת : רבי כתחכס ואת״כ מרבי גדול
 חי יוסי ר׳ היה שאס פי׳ ורש״י א׳ נא׳ טומנין במה פ׳ תו' וכ״כ
 וגסנהדריו : הנשיאות מפני כ״ד) (סנהדרין : לרבי כפוף היה

 ב׳(ע״ל דק״ה ביבמות וכ׳׳ה זקן הורה כבר עליו רבי אתר א׳ דכ״ד
 דהכי פרשב״ס גרבי יוסי לרבי ארשג״ג : יוסי) בי׳ ישמעאל רבי
 בתוספתא : ע״א ד״ק ע"פ הדור גדול כלומר חלפתא בר׳ לר״י קרי
 שהיה הילוך לי ואמר בצידון רבי בן יוסי מצאני אר׳׳ש דזבחיס ל׳ק
 ר״י והיתר בקסרי בעיני חשתי א׳ פעס ארשב״ג : כו׳ כוסל ר״מ
 חלפתא גר יוסי רבי והוא שבחרו חריף החכס יוסי פרש״י ברבי

/ דברנות בתיסנהא י יסוכה רפ״ב (בתוספתא  (ובפסחיס אתר ר
 דברי מחגב אתה יוס בכל ר״י וא״ל כו׳ יוסי לרבי אמר רשג״ג הנ״ל
 לכבוש הגס יהודס רבי דברי מחבב אתה ועכשיו יהודה רבי לפני
 אלהיס שס מן יניקתו יוסי רבי קצ״א חגע״א כתב : כו׳ המלכה את
 מקומות בצ״ה כמוהו הלכה לכן )עת״י פנחס בר״ח כדאי׳ יוסי גי׳

 ר״ל ופ׳ הצ׳ וסודו בבית מלכה לכבוש הגס וז״ש מלכה כמנין בתלמוד
 פעמיס צ״ה כמותו הלכה לכן פ״ו שעולה אלהיס משס שיניקתו מאתר
 (אדס ברבי ר׳׳ג אצל שהלך חלפתא באבא מעשה יוסי אר׳ ע״ש.
 על יושב שהיה ומצאו לטבריה רש״י) היה רבי של אביו אבי גדול
 שאנדריצוס בא״י זתיס היו לא בימיו : ר״ג עיי׳ ( יוחנן שלחן

 במה בפ׳ עורות מעבד והיה : דפאה פ״ד : זתיס וכל א״י החריב
 ואמר הוה שלתא אבא יוסי בר״ ישמעאל אר׳ סע״א דמ״ט טומנין
 מתקוטטת הוי אשתו : עליהן לישב שTהמ לבית עורות להביא

 וסס״ג ופכ״ה פי״ו ג״ר שאלו חטרונא : מ״ח פ' ב״ר אמתיה עס
רבו היה ר״ע : וקהלת פ״ג רבה במדבר פ״ג ש״ר ופה״ו וס״ח

 יהודה ר׳ עס והלך : - הנשיא יתודה רבי (ע״ל שמוע בן א ור ש ע
 וברייתא במשנה בכ״מ כמותו הלכה •* ל ס״ג יומא בונמוס ואתזוס .

 ברש״י ע״ש א׳ נ״א שהוציאו חי פ׳ כדאי׳ עמו דניחועו הביריו נגד
 : ׳3 משתתפיןדפ״ג כיצד פ׳ ובתו׳ המשקולות בקו ישר דגר קו ׳כיס

 ובגיטין : די״ד דעירבין ופ׳יק : וראיוהיו טעמיו א׳ כ״ד ובב״ק
 א׳ כ״ת תענית ובתו׳ .* ברורה תורתו פי׳.כל דס״ז־א' התקבל פ'

 רני ז תרומות׳ וסוף מ׳׳ב פ״ה בחי״ש תי״ט על והימא־ תהו״י וכתב
 רבי ז ש״ג י״ע ס״כ הלכה.כר״י ור״י ר״ט וכן יוסי ורבי ז־גקמיה
 הכלל על סמכו ולא ל״א (ביצה יוסי יוסו,.הלכה.כרני ורבי ־יהודה

 היצרך יהודה רבי דבמ דמסתגר משוס כר״י הלכה ור״י יהודה דר׳
̂דח״ז ; ליהושע ניזלה (גת! יוסי כר׳ ־לפסק  ועספ׳׳ת א' ועתחא׳י
מ״ק ובתו׳ א׳ ל/ ה ר תו׳ ועיי׳ ( ע״ע ןן.»ן7ק ובתו׳ דנמות

) (סנהדרין כר״י הלכה יוסי ורבי ר״מ : ב׳ וך״ו סע״ב י״ז י  ו׳
 ׳ יהודה אר׳ ספ״קדע״ז (ובאשר״י עתחו״י שלר״מ בגזרותיו אפילו
 ׳ ורי״ף בגמרא וד׳ת יוסו כרבי הלכה צ״ל כר״מ הלכה שמואל אמר

 שמעין ר׳ ♦ דהוריות רכ״ק ב״ש וכ״כ הרא״ש כסקי ובקיצור
 ’ איצטרך מה וק״ל תחו״י וכתב עירובין שס כר״י הלנה יוסי ורבי
 • ר״ש לגני כר״י ס״ל כ״ע הרי ס״ל כר״י אנא בב״ק למיחר ר״נ

 * רבו אבטולמוס : כר״י הלכה יוסי ורבי אליעזר רבי (מ״כ
 אלעז̂■ רבי : עקיבא גן איסי עיי׳ תלמידו יהודה בן איסי

א  שבת תוספתא יעקב בן ר״א משוס העיד ' קומיה בעא לר̂ו
 כל גמליאל רבן משוס אומר יוסי רבי * אלעזר אבא א״ל •* פט״ו
 בידי שאין כל ס״א * כו׳ בעל לה שיש לאשה דוחה אומנות שבידו

 ר׳ ע״ל פ״א קדושין תוספתא ‘ בעל לה שאין לאשה דומה אומנות
 עס אכילת זמנין יוסי א״ר ’ בשמו הונא רב * אלעזר בר׳ יוסי
 מ״ת ברכות בבבלי סיסי(ובהו׳ בר חנינא רבי ועס אבא חלפתא מי
 שערות ב׳ שהביא עד עליו ולאהיוחזמכין דודי פי׳ חביבי סיסי) א׳

 הנינא א״ר : פצ״א מקץ כ׳ ורבה ב׳ די״א שאכלו ג׳ פ׳ ירושלמי
 חולק הכהניס סגן חנניה רבי * ע״ל לציפורי יוסי רבי כשהלך

 ליף אוכלין היינו יהודה א״ר * עמו חולק אונו איש חנני׳ ̂ עמו
 היה פסה ומוצאי הייתי עמכס יוסי רבי א״ל ר״ט עפ״י חג במוצאי

 איה יהודה *• סמכו בבא בן יהודה רבי : דשבועות פ״ד תוספתא
 ק׳׳ו. ע״פ יהושע בש״ר : בשמו אגרא בן יהודה רבי * שאלו הוצא

 תוקפת׳ ־נורי בן יוחנן רבי לפני מעשה בא : בשמו מקנן רבי : א׳
 שאל אחר * י״ו פ״ג כליס שס ב״נ יוחנן רבי בשס פ״ד שביעית

 יוסי א״ר : בשמו אבינא בר יעקב רבי : ביבנה חרשא בן יונתן
 בש״ר יוסי נש״ר סימון רני • לו סח נימוס : ז ט7 ר שה מאיר

 איש יהודה גן שמעון רבי : חבירו שזורי שמעון רני : נהורייא
 לרשב״ג והתיר : ח״ה נידה ע״ה ע״ז בשמו רשב״ג : בשמו עכו
 משולס בן יוסי רבי = ך׳ חכות בשמו רשב״י : לסונה חוץ לישן

i כ״א נזכר לא רמנ״ס כתב ( ’o בכורוא עוד וכזכר ח״ו דתרומות 
 כו ונראה יהושע ור׳ ר״א דברי על )א׳ ל״ז ופ״ו ׳3 כ״ד מ״ו פ״ג
 תלמיד אלעזר גן שמעון רבי עס חולק וגפא״ט ״ מאד זקן היה
 )יוחנן לכנינו והגי׳ יונתן(ע״ש חשיס הלכה והעיד בגלגולת ר"מ
 (ובפ״ג) ובפ״ג א׳) הנזקין(ס״ג ס״פ חסמא ר״א משוס שאמר אחיו

 קדישא קהלה שהוא עליו ואחרו. )אחיו נתן (רבי בתוספתא דדמאי
מנסיא בן שמעון רבי עס ב׳) ק״ז קהלת רבה קדושה ועדה לע״ש

ואבא * ׳
 ו' דעירובין ספ״ק במשנה ( יהודה ברבי יוסי רגי : דוסאי בן יוסי

 • גרש״י ע״ש עלאי בר הוא סתס יהודה רבי אביו על ופליג רע״א ז׳
 פ״א סנהדרין : ל ל׳ז ב״ח : א׳ נ״ה ו׳ משנה שנהגו מקוס ובפ׳

 משנה חולין • סע״ג ט׳ הגולין אלו ופ׳ * ו׳ ג׳ פ״ב מכות : ג׳
̂זבחיס א׳ י״ח פ״ק ג׳  ע״ש' דתנחות ספ״ה ז׳ ^משנה א׳ פ״ו ̂:

ז׳ פ״ט בכורותדס״ג
: ח״ז פ״ד גיטין .א׳

■ע״פ (פ׳
ן־י : המורה וב^יי̂י

̂ג׳ המורה  דס״נ מ״ו פ״ת נדריס : סצב
 פליג סע״ג די״ט דעירובין פ״א ירושלמ\3

̂י ו1"  לרבי צות ג״ד : פע״ו ג״ר א׳ ו
 וגסוף * נ׳ ד״נ ההליל פ׳ רבי עס _

 ר״י ונכנס מלודקיא רבינו שבא ׳3 :ידנ״ט
 ברי ר״א־ור״ש קלט וביוחסין • יהודה בר׳ ור״א יהודה בר׳
 קתימאי גר״י ר״י ׳3 ל״ה ובעירובין.פ״ג רבי חבירי יהודה רבי

 סתס ושנאה הרבה במקומות דבריו רני שראה חי כל קרי פרש״י
 מי פ׳ אלעזר י3ר משוס •־ שמעון ר׳3 ר״א עיי׳ ‘ ׳3 נ״א בכורות

ה -שהיה ^ו מב׳ צ״  דנגעיס וכ״ו דסוטה רפ״ק ובתוספתא ד״ג ד
 : א׳ קל״ו דחילה הר״א אוחריס גר״ש אליעזןי<ץ^ץר״א מש״ר

̂ו .!קדושין  • אחר יוסף גן יונתן ור״ אומר גר״י ר״י : ע״ו ונדרים ע׳
הקצב גן זכריה גש״ר : ב׳ פ״ה יומא אמר קנסיא בך שמעון ורבי

 : דביצה סכ״׳ד יעקב רבי עס וחולק * קרחה ן3%יסו לרבי אמר .
 יוגי אדרבי יוכי דרט מקשה ב׳ ד״ו מכות דקכ״א ובשבת יומא סוף

 ובהו׳ י*נן'הלפתא9|6 ןןר; פרש״י יהודה ברבי יוסי רבי ההוא ומשני
 דכגי; משוס הוא <>צןדה5גר ההוא־ר״י משני דלא הא א' ד״ח פ״ק שס

 יוסי רבי דכתיב אף ^׳ג״^רי הוא חלפתא בר ר״י ש״מ ר״מ בהדיה
 ן3 איסי ע״ל לס״ו נזיר .א״מ‘עלי יהודה גרבי ר״י דהא אחרי׳ סתס

 עזגי ן3שמעון' א״ר : כו׳ אומר בר״י ר״י ר״ע דברי : עקיבא
 הבמי כפר איש יהודה ברבי יוסי רגי : דבכורות בהרא פ׳ תוספתא

 אדס חלוקה בן יוסי רבי : אנויה גן אלישע דברי על דאבות פ״ד
 (אכן : (ל״מ המשנה מן ואיינו (הושע ור׳ ר״א בזמן וחכס חשוב

 - (ע״ש זימרא ן5 יוסי רבי בזמן שהיה הלוקה בן צדוק רבי ראיתי
מתעטשות והיו מנמר בהרי לתנא היו עיזיס יוסיבןדולגאיאחר (ר׳

מריח



mקיט יוד ואמוראים התנאים סדר אות
 יוסי (רגי : שלוס גן יוסי רגי ע״ל ג' דל׳״ט יומא הקטורת נזרית

 הקטורת מריח מתעטשות והיו לאנא היו עיזיס אמר שלוס ן3
ר : סע״ג של׳ע  ב׳ י״ן, ר׳׳ה שזורי שמעון גש״ר כינר יוסייגן י3(

 ורני (ע׳׳ש) קגוטל גן וזכריה ודוסתאי כ׳״ג שגיעית ותוספתא
 רע׳׳ג די״א וגיגמות ־• ל׳ג גשכיעות תוספתאי יהודה כרכי דוסתאי
 אותו ושלחו עזריה גן אלעזר רני גשס אמר ג' דנ״א תצא .וספרי

 : ) ע״ש (ל׳ל3 שכיס ר3יע שלא יהושע רני אחי גן חמיה י3נ!ר
 תוספתא אליעזר רני משוס כיפר גן ר׳׳י ־ ג׳ מ׳׳ז יזשוסר״אכידה

 פ״קדשניעי״ גןשמוער״א אלעזר נש״ר ודרש : פ״ג פ״א שגיעית
 (ר׳ ־• יאשיה גר אתאי רני נ ג׳ י״א יגמות פ״ג וניצה ד׳ וג׳ 3ל'

 גני ר״א וא״ל לאונלין אצלו רנו אליעזר רני שהלך פרידא גן יוסי
 יוסי רני ע״ל (צ״ע שס ונתוספתא : סע"נ די׳׳א פ״א עירונין

 ל׳דמ״א נדריס אליעזר רני משוס פרטא נן יוסי (רני : יוסי נן
 • ל׳ק ד״א ר״ג את שאל טנריה איש חדאי גן יוסי (רני • א׳

 שאין והגין מצפצף עורג גר״ש ר״א ושמע מת דפקועון יוסי (רני
 נן קטן נן לו והיה וקניריו אנא ורני הוא ואזל עמו שיתעסק מי
 על פיו עליו וגכה אניו עס שיתעסק אדס לשוס הניח ולא שכיס ה״

 קת לך תקח הגכיס ואת האס את תשלח שלח כתינ רנש״ע כיו
 אש עמוד והפסיק הילד לקול אנא ורני לא ונכה ואחותי איתי

י/ כורסייא לגגי סליק הילד דמעות ל׳ק ויצא יניהס3  ניתן אנשיס ו
 עיניו יוסי ר״ ופתח הילד עס שתלמוד שניס ך״נ לך ואוסיפו ג'נך3

 (נ״א וש״ע עולס נאותו שראה מה יגלה שניס י״ג אחר ר״י זא״ל
 דמתינתא סהסלא אלפיס ש׳ אזדזעו הקטן גני שהוריד דמעות ש״ה)

 (רני : עשנ׳׳ג עשל׳ח נלק זוהר עלי רחמי נעי וכולהו דרקיע
 נן יוסי (רגי : עי״ז שמות זוהר אונו כפר איש יעקג ן3 יוסי

 יוסי (רני : האזינו פ׳ זוטא אידרא ריש זוהר רשנ״י לפני יעקג
 סליק ־ סע״ג שח״ט אחא נש״ר : רפ״י יכמות ירושלמי 3יעק ן3

 פ׳׳א ותענית רע״א י׳/־ הרואה פ׳ ירו' מגדלייא יודן רני מנקר
 לו לו זוהר ור״א רשנ״י לפני חגן דכפר יוסי (רני : ׳3 דס״ד

 • אסמכיה יוחאי גן שמעון גר״ אלעזר נר׳ יוסי רני : ערמ״ג
 נ״ד שוכרתו ג״ג שנשכרת זונה וכל א׳) (דפ״ה הפועלים פ״ רני

 • דאמו אחוה לקוניא ן3 איסי נר שמעון לר׳ ומסרו יופי מחמת
 נרשג׳״י ר״א אגיו של נמערת הכניסו ולא רני נישינת יתיג גדל זכי

(ע״ש) מערה כצער היה שלא אלא ממנו גדוליס שהם לא נ״ק זיצא
 אומנות שנידו כל גמליאל רגן משס אמר אלעזר גרני יוסי רני (

 יוסי (ר״ ; יוסי רני ע״ל ל׳ק קדושין תוספתא גדור לכרס דומה .
 חילוף לקוניא גן יוסי נן שמעון רני (עיי׳ לקוניא נן שמעון גרני

 (גנ׳׳ר הארוך יוסי רני • לקוניא ן3 יוסי ן3 יונתן ועיי׳ גיסחאות
 נראה רגי היה נראה הארוך יוסי שרני כ״מ ג׳ ק״ח כצ״ז ויחי ל׳

 יוחסין 3כת )נ׳ דק׳׳כ נ׳ פ׳ ונש״ר ♦ רכי עס תמיד שהיה עמו
 נ מנ״ל ידעתי הגנלי(לא איסי והוא יוסי רני הארוךכ״א אסי רני
̂וץ מרדכי ניצוץ שהיה ג"נ כתג ̂י  זתרא גן יוסי רני : ע׳׳ש רגי י

 נשא הקדוש רגינו כן )א״ ל״ו בכורות ותו׳ סע״א ע״ח יומא (כהן .
 אמוראי״ וראשית ©תסאיס אחרית והוא כ׳) (דל׳ג : אעפ״י פ׳ גתו
.ג׳ ד4מגילה,ין ות״ סק׳׳ז שח״ט נשמו אינו רגי  אלעאי דני , : ,

׳ ״ משמו
סע״

פ/ פי״ו מכורע ופ־ נ רע ת וגדע וינח ט ט  I’vuuin P ק
יוחנן רני : ק״׳י וסי״ סך״נ ושת״ט רפ״ה רכה ונמדגר ייקהל
ועירגין כ״כ ובה״ • א׳ צ״ו כתוכות א״ ק״ה הבוכה ה ס גשמו

 רני • ב׳ פ״ז עירבין * כ׳ פ״ט סנהדרין נ׳ ד״י ונרפות 3 ו ט
 שהיה זמרא גן רנ^סי את ראיתי אני אמר ע׳״ש חלוקה ן3 צדוק
 גא״י כתב ־ שס %זא בכורות להתיר רשות וכטל בישיבה ויושג זקן

^״י לעלמא קרונ מכפר רחוק מחמד רטאל  • זמרא ואניו קב̂ו
 נ' דקס״ד פילז״ס) (תיבת רגה שמת סוי פטרוס גן יוסי רגי

 ג״פ ר״י סע״ד 5דפ׳׳ מגלחין פ׳ מ״ק (נירושלמי רינ״ל) וע״ל
̂יה דרינ״ל קמוי  ליה שלח קדמייהו אבילות) (ר״ל עוגדא הו̂י

 משוס או שרי אי ידענו לא עימיה דילמדו תלמידים ג״ קהרא נר
 • מותר אורה אחר להוט היה אס תירהי,אן;ן אתר להוט שהיה
 ורגנן טרטס בן יוסי ורני לוי ן3 זגךי א/ דקע״ג צן ר׳'פ וגרבה

 ורבי קפרא בר ד״ דק״ה צ״ד פ״ ויגש פ׳ וג״ר פטרוס צ״ל כו׳ ל׳א
 לוי(ע״ש) נן זנדי ג״ דק״ג פצ״א מקץ ופ׳ יוסי ר׳ צ״ל פטרוס בר ייסף

 ״ דמיכן כד קריא אילין אמרין תלתיהן בה׳׳ר יוסי ומי ורינ״ל
 נטגריה מקוס שס (והוא דמעונא גכנישתהון מעונאהתרגס יוסי
 ושמע הנשיא (על כו׳ הכהנים זאת שמעו מעונאה נק״ לכן
לשאול ר״ל סליק ערג ולפנות נשיא) היה (להישרגי וגעמ רני

 אמר מעונאה יוסי כו״ מעוכאה ליוסי עלוהי ופייסי דרגי שלמא3
 כו״ הן א״ל בד״ת הוא ויודע א״ל עולהי ואקפדת דאורייתא מילה
 כאמה לומר ימשול עליך המושל כל הנה מ״ד רבי א״ל לגגי סליק
 ועתה א״ על לפייסו סיימתי לא עתה עד אר״ל כו׳ א״ל כו׳ בתה

 • ב״ דפ״ט פ״ ל וישלח וג״ר דסנהדרין הפ׳״ב ירושלמי הוספתא
 זולז דפוס עשמ״ב הדנריס אחר פ׳ לך לך גזוהר פזי בן יוסי (רני

 עותרא בעי מאן מכריז הוי מהתס אתי כד אגא רבי ע״ד ד״ס וך3
 כ״ע מתכנשין הוי באורייתא וישתדל יתי דאתי בעלמא חייס ואורך

 געיכא רבי א״ל לגני אתא א״ יוס בשבגותיה הווה א״ רווק לגבי
 א״ל שמך מה א״ל ודאי הא א״ל עותרא לי שיהיה באורייתא למלעי

 דעותרא מארי יוסי רבי ליה וקרו ליה שילמדו לתלמידיו א״ל יוסי
 אן רבי א״ל המיה קאיס הוה ליומין בתורה ואתעסק יתיב ויקרא

 קלא ושמע לחזר נכנס קעגיד לש״ש דלאו ־ש״מ אמר עוהרא הוא
 ואנא שג א״ל לגביה תג להוי רגה דגגרא לגביה תג תענשיה לא

 ונפל אפקיה נידו פז וכלי קד גברא אתא אדהכי עושר לך יהיבנא
 ובעינין זכינא לא ואנא באורייתא למזכי געינא רני א״ל נניתה נהורא

 כו׳ אבא לי דשביק סגי עוהרי לי דאית בגיני בהורה דישתדל מאן
 תשתדל רווק לההוא א״ל עותרא יהיבנא ואנא בתורה למזכי ובעינא
 לר׳ אבא רבי קרא כסא ההוא ויהיב עותרא לך יהיב והוא בתורה

 בתורה יגע והוי פז כלי ותמורתה וזכיכית יערכנהזהב לא א׳״ל יוסי
 במעוייומא דאורייתא חמידו עאל ליומין ליהעותרא ב״ניהיב והאי

 מנקנא ותה א״ל קנכית מה א״ל רביה אשכחיה • ובכי יתיב הוי חד
 למזכי אלא נעינא לא האי בגין דאתי דעלמא חיי אנחנא) (נא׳
 גנרא לההוא ליה קרא עביד קא לש״ש דהא ש״ח השתא אמר לגנאי

 יתיר חולק לך יהיגנא ואנא ומסככי ליתמי והב עותרך טול א״ל
 דפז כסא ההוא יוסי רני ליה אהדר לעאן דאכן מה בכל באורייתא

 ר׳ והיינו פזי ן3 (גנוי) ננוי ומן שמיה מן אעדי לא יומא ועד
 וירא פ״ ונצ״ה • ע״ש ובנוי הוא אורייתא לכמה וזכה פזי בן ייסי
 בירושלמי • וכנ״ל יוחק ר׳ לפני מסי ר״ שגא זה רע״במעשה ד״ך

 חנינא גר ר״י דהא וצ״ע חנינא נר יוסי נש״ר אמר טומנין גמה פ׳
 ר׳ הוא ואולי טונא קדס הנזכר,בזוהר אנא ורבי יוחנן רני תלמיד

 הרבה כי בכללים מ׳״ש כפי או * הנא שהי׳ הקדמון שהי׳ ב׳׳ח יוסי
 אהבה מלידת סיפד ׳ הקפר ר״אלעזר עיי׳ האחרונים כתבו דגריס
 ור׳ • א׳ מ״ב ע״ז יאסין בר יוסי (רבי * (ע״ש אדא דרב אבוה

 יאסינאה בר וביצה * יאסיין סע״נ ד״ז מנחות הנחתום יהידה
 ג״כ יאסין גר איסי רני ובאשר״י ט״ס אבין בר יוסי רבי (וברי״ף

 אכן • יאסין בר יוסי רני ד׳ דק״ג רבה וקהלת • ב׳ ד״ח ט״ס)
 הוא ואחר * יוסי ן3 יוסי רני ג׳ ד״ו גרכות בירושלמי ההוא ענין

 במנחות דאמר דברייתא תנא יאסין גר אנל לקמן עיי״ אמוראים חן
 יסיאן ר״יגן איתיגי וגע״ז אמרו הנחתוס ור״י יאסין גר דתניאר״י

 שאול ן3 יוסי ־ יוסי בן יוסי ורני אשיין גר יוסי רבי ע״ל • אמר
 (לא אדא בר יוסף ר״ תלמידי וחלפתא) (יוחנן ואחיו יוחסין כתב

גשמות מביאו אינו עצמו הוא גס * הש״ס בכל אדא בר יוסף מצאתי
 : א׳ דפ״א חלון ה׳ רבי אמר • לפניו נזדקר טעות ואיזה יוסף

 ל׳׳ת) ובשס״ח ג״ש יוסי (צ״ל אסי אר׳ יעקב אר׳ רבין אתא כי
 אר׳ גמדא בר חייא אר' ♦ רע״א ד״ע טומנין בתה פ״ רבי אמר
 משוס רני אמר ג״ש יוסי אר׳ ארינ״ל (ע״ש) רבי אמר נ״ש יוסי

 אינו שס ג׳ ך״ז תמיד מ״ט יומא א״ ך״ז ב׳ י׳׳ד ביצה קדישא קהלא
 גרוך רני וא״ל * ג׳ נ״ב וע׳׳ז ג׳ ך״ו נידה חרבי בעא • רני תי׳

 גרס וזה • א״ ז׳ גיצה רב אמר * אגידתי לי שהחזרת לשמים אתה
 הרגיז ולא זו גמרא על עצמו סמך רנכי בתלמידי שהגיאו ש״י לבעל

 ן3 יוסי ואר' דאמר ע״ב שס וכ״נ רני אמר שצ״ל ונ״ל • בטעותו
 ע״א שס שאמר לפי אלא מקומו שס דאין * כו״ רבי אמר שאול
 פ״3 • רגי אמר נ״ש יוסי רבי ואמר עכא רבי אמר ב״ש יוסי רגי
 * אמר נ״ש יוחנן רני כו״ אחר נ״ש יוסי רני ״3 קכ״ה הכליס כל

 (דמ״א המפקיד בפ״ רש״י יוחנן רני של רבו כהוראי גן יוסי רל
 יוסי אע״גדר׳ כתג! והתו׳ ג״נ) יוסי אר׳ יוחנן אר׳ וסע״א רע״ב

 היא ולא יוחסין כתב * כו׳ עליו פליג יוחנן רגי תנא הי׳ ג״נ
 (רבי • לעזר ר״ דקאמר מה ב״נ יוסי רני שמע אמר דנירושלמי

 ״ דר״ה וספ״ג הגזול ולולב סע״ב ד/ פ״ג נרפות ירו״ גשמו אחא
 סימון גרני יהודה רני * ע״ש wC3 אנוי חייא ורגי נרכיה ורבי

 פא׳״ע רינ״ל את שאל ♦ א׳ צ״ג קהלת וח״ ד׳ קצ״ו פך״ז ויר׳ נשמו
 גן. (צ״ל קוצירא יוסי רני • יתני ארזא גן יוחנן ורני : נ״ דנ״ז

 מנ״ל ידעאי (לא יוחסין כ״כ יוסי גן יוסי דרני חתני קצרתא)
 דהא כן לומר א״א ועוד יוסי ן3 יוסי דרגי חתני שהיה זו ננואה
 יוסי בן יוסי דר״ ומצינו קיצורא יוסי בש״ר אמר יוחנן י3ר7 חצינו
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■Cיוד ואמוראלם אים4הת סדר אות

 אלעזר ן5 יצחק נש״ר אמר יוסי כן יוסי דרכי ועוד כש״ריוחכן אמר
 תן דכר אמר גס ע״ש יוחנן רכי את הסהיד אלעזר כן יצחק ורכי
 יוסי כר יוסי דר׳ מצינו גס • יוחנן רכי תלמיד שהיה אלעזר רכי
 קוצירה יסא רכי ג' י״ז ג״פ פ' כידו׳ וראיתי * ר׳א תלמיד היה

 הנוסח שהיה טעותו גרס זה אולי יוקה רני כשס יוסה דרכי חתני
 יוסה רכי כשס ר״ת כר הכוונה יוסה כרכי יוסה דרכי חתני לפניו
 שהוא כאשר דרכו יורה האמת אכל • מסה כר שהוא הכין והוא

 והוא יוסי שס הזכרת כסדר יוסי כן יוסי להכיא השמיע למה תמוה
 רכי סע״כ דצ״ה ת״ל סופר השמטות יש אלא• פעמים הרכה נזכר
 ר׳ ״ יוסי כן יוסי דרכי חתני קוצירא יוסי רכי • כול מנהר יוסי
 ׳ יוסי דר״ חתני קוצירא יוסי רכי להיות צריך וכך כן׳ מעונא יוסי
 וסמך יוסי ותיכת הנקודה ונשמט מעונא יוסי רני • יוסי כן יוסי

 כ״ה כי קוצירא יוסי רכי קראו לכן הנ״ל דג״פ ירושלמי על עצמו
 כן י״ד ר״פ וכ״ר ס־ג״א וישל׳ע ע״כ ד״ה כ״מ פ׳ כירו׳ אגל שס

 • קצרתא כן יוסי כש״ר אמר יוהכן ר׳ סע״כ דקנ״א וכשנת קצרתא
 כש״ר יוסי כר׳ אלעזר ר״ סע״ג נ״ע7 ר״ה סוף כירושלמי וראיתי

 כש״ר יאמר איך הוא קדמון יוסי כר׳ ר״א ט צ״ע קצרתא כן יוסי
 ה׳ תזכיר לא כ״ט ס״פ אמור פ׳ כרכה ההוא ענין אכן י נ״ק יוסי

 ורכי • קצרתא כן יוחנן רכי ויש ־ מאד והנאני יוסי נר׳ אלעזר
 • וצ״ע יוחנן ר׳ תלמיד שהי׳ יונת רכי כשס שאמרו קצרהא כן יצחק
 כש״ר • יין המוציא וס״פ ד״וג׳ פ״ג כרכות ירו׳ יוסי כן יוסי (רכי
 תרומות אלעזר כן יצחק כש״ר ♦ סל׳ד י״ח פ״א גיטין ירו׳ מקנן
 תלמידו פתורה כן יוסי כן יוסי רכי אצל אלעזר רכי הלך י הפ״ק

 כ׳ דנ״ג פ״ה כעירכין • סע״ד די״ח דעירכין פ״ק ירו׳ י לאוכלין
 כלשון משתעי היה כי יאסין כן יוסי רכי ע״ל אסיון נר יוסי רני

 כר יוסי רכי הוא או יוסי כר צ״ל אס יודע אינו כו׳ אמר חכמה
 משתעי דכרייתא הנא אשיין כר ר״י כתכ ויוחסין ’ הל^ יאסין
 הוא אולי כ׳ דך״ד יתרו חכלתא אסי כר יוסי (רני • חכמת בלשון׳

 ישמעאל רכי ג׳ ע״ט דף שס כמ״י ההוא ענין אכן הל׳ל יאסין כר
 כירושלים קדישא (יזעידכשסקהלא חליקוס כן מסי ר׳ • יוסי ברכי

 • יוחנן רכי כזמן )אליקוס כן שמעון רגי עיי׳ כ׳ ד״ט ברכות
 אמור ר״פ וי״ר ע״ג ד׳׳ס פ״ק קדושין ירו׳ ( ממלחייא יוסי רכי

 סליק כשמת • ג׳ מ״א פ״ב ע״ז ירו׳ מנא רני קומי פמ״ז ונ״ר
 איכה מ׳ פסאקא יצחק י3ר עמהן וסליק חסד לגמול ור״ל יוחנן רני

 פא״ע נ״י יוסי מש׳׳ר יוחנן חר׳ יהושע כן יוסי (רכי * א׳ דס״ה
 ונחית הוא (דייני חנינא נר יוסי רכי * א׳ ך״ד כידה כ' דמ״ו

 ר' הוא כמערכה עליה מחכו סתס * א׳ ל״ע נ״ק דדינא לעומקא
 מיני׳ פ״ג כנזיר הא תימא וכתו׳ כ׳ די״ז לסנהדרין פ״ק כ״ח מסי

 עלית מחכה כו' ריכ״ח ליה מתקיף איקא כר אחא רכ אמר א׳ דמ״כ
 שס מישור (וכאורח * נסיר תו׳ וכ״כ ריל׳ח על היינו במערכה

ק' זו וקושיא תיו ־■א׳־דכ׳־ריכ״ק כדכ״ט ההו׳ כתגו הא צ״ע נסיר
כו׳ ריכ״ח לדכרי חתם עלחו והא דפריך הנ״ל סנהדרין גמרא על
 היינו ריכ״ח הוא דמתכת כסנהדרין מ״ש ר״ל * על׳ל הוי נ׳ הא

 של רכו הוא עליו מקכין שהיו ומה יוחנן רכי־ תלמיד שהיה ריכ״ח
 יוחנן דר׳ ריכ״חרכו דכסנהדריןהוא למימר דלהיפךליכא יוחנן מי
 האריך יוחנן דר׳ ואחר הונא רנ אקר רינ׳׳ח מזכיר כסנהדרין להא

 אחר יוחנן ר׳ של רכו יזכיר איך א״כ ר״ה כחיי ומת הרכה ימים
 לא זה גס יוחנן רכי של מרגו מיירי שכנזיר לדעתו אע״כ הונא רב

 איקא נר אחא רנ על ריג״ח שהק' על מחכין היו כנזיר כי יתכן
 היה יעקב כר אחא ורגי יעקב כר אחא רכי של אחותו כן שהית

 איך ר״ה קודם מת ימים דהאדיך יוחנן רבי ואס הוכא רב תלמיד
 במקומו התו׳ של מימא ע״כ כראיקא ר״א על יקשת יוחנן דכודרכי

למה יוחנן ר׳ תלמיד כריכ״חשהיה איירי שניהם ובסיר דכסכהדרי?
̂יין ^̂ • ריג׳ת על עליו חמו ונמיר מל׳ח על דמחנועל;ו ̂^

 יוסי ר׳ עליה חהייך נו׳ קייא תרתי רע״א ״ י״ ״יייאי ״י ״
• נמערנ׳ עליה מקנו וגנו׳ איור א סיג יי אפי אר׳
^ אס אר ק w ה  מ׳ג נ׳׳ק רינ״ק ומנו לי שממג מה ״

̂■ ייסי אי' ג נ ליס אשה נחה נ3 נ )קנינא גר' ונע״י (ל
ה ש״ה4ד ניאהוי אייל׳י־ ־־ מי ה ה ו

נ׳ נקע׳ד מגילה ילקה י איאגייייא י עי■ אושעאחני
״  ור׳יושינרתטנא אלעור יייג׳יליי׳ ייאיי י י ’ י י" ״י^יי^ 'י
׳דד״ו מישמסן ׳5 נרמה )וגא מהאי וקז■ זוגא מהאי קד , ■

^^^^^א׳-אייל״אישא^קינונמוסתד׳?
 WW מעשה הנה! ייסי ״"י’ איס! איא א״י א׳ י'"ג ליק נמער״ א «

הנה[ «ו«י ניג״ע •יל')׳ לצויו ורקז, סנינא גר W מי זל מי'

 ל כי ותראה הכהן אבא רבי ועיי׳ ריכ״ז תלמיד מאד קדמון היה
 שמעון ר׳ כ׳ ד״ל ז״ב פ׳ פ״ג כסנהדרין : יוחנן רבי תלמיד א׳ היו
 מלתא מסתייע ולא לריכ״ח למסמכיה משתקיד הוה אליקוס בן

 הלכה דידע איכא מי א״ל יוחנן דרבי קחיה יתיב הוה חד יומא
 איזיא״ל לימא א״ל ידע(ריכ״ה) אליקוסדין כן ר״ש א״ל כריכ״ק

 כך א״ל שמעת כיצד לי אמור כני א״ל סמכיה ברישא מר גיסלוכיה
 כו'וקלסיה יוחנן קחיהרבי ריכ״ח תני כ׳ דע׳׳ז וכמעילה : שמעתי

 המקשה וכל : יוחנן לרבי איתיבי ב׳ כ״ז וביבמות : יוחנן רני
 מעלה של כישיבה ויושב : יוחנן דרבי מ״ע אריב״ק סע״א דע״ג
 תלמיד היה דריכ״ח נראה הנ״ל מכל : קייא רכי עיי׳ יוחנן רכי אצל
 יוסי א״ר יוחנן א״ר יצחק א״ר ע׳׳ב ד׳׳י פ׳׳ק ובברכות : יוחנן רבי
 אריב״חמש״ר יוחנן א״ר יצחק וא״ר יעקב כן ר״א משוס חניכא בר

 הגזיל לולב וכפ׳ : דכריס כתה אנ״י בש״ר אריכ״ח ושם • אב׳׳י
 כדרכי חבע״ל ליה עכיד מאי תמכרו ט האי יוחנן ורכי ע״ב ד״מ
 3ע"0 דע״ח ובכתוכות רע״א דנ׳׳ט אשה כמה וכפ׳ : כ״ח יוסי
 זכחיסי׳׳ד : אחר יוחנן רכי כו׳ אחר ריב׳׳ח כ׳ דך"א דסוטה ופ״ג

 צ״ל אולי • חנינא כר יוסף רב שחתו מי ס"פ וברכות ב׳ י״ח א׳
 אשר״י יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ורבי חנינא בר יוסי רכי *• ע״ש יוסי

 שאלה עכ״ל כהיפך כתב הכותב תתוי״וצ״עדכפ׳ וכתב * ספ׳׳דדכ״ק
 שור ה׳ והראש הגמרא לשון לך אעתיק והנה : ע״ב דצ׳׳ג צ״ד

 • יתומים מעליית אחר יוחנן רכי • חאן מעליית ע״א דל״ט שנגח
 ! ׳3 ד׳ דף שס כירושלמי וכ״ה (אפוטרופסין מעליית אמר ריב׳׳ח
 ריב״ח של רכו שהיה יוחנן נרכי דהלכה ונ״ל זה ס'׳פ הר:"ש ונתב

 מקכלץ וכי יוחנן רכי בה תהי )כ׳ דקי׳׳ג ( כתרא כהגוזל כדחוכח
 כתלמיד הלכה ואין כז׳ רינ״ח חיני׳ קבלה כע״ד כפני שלא עדות

 ריכ׳׳ח שכהס לכושל ינתנו א׳ דה״ד ובכתובות : ענ״ל רבו בחקוס
 כירושלמי) (וכ׳׳ה אתרלכתובותאשה יוחנן ר׳ * שבראיה לכושל אמר
 דאיהוקשיש כריל׳ק ועכדיכי׳ רע"כ ד׳׳ט כ׳ סי׳ שס הרא״ש וכתב
 יוכן אכן : זא״ז סותרין הרא״ש דברי הרי : ענ״ל יוחנן מר׳ טפי

 : ריכ״ת לדברי יוחכן רכי דברי את מקדים ככ״ק למה כשנדקדק
 כנזיר דאי׳ הענין אלא : יוחנן לרבי ריב״ת דברי מקדים ובכתובות

 ואינו היה תנא ע"כ דשחעתין חנינא כר יוסי רכי ז״צ כתו׳ א׳ דכ״ט
 וריכ״ח ריכ״ה משוס ארשכ״ל שהרי כאמורה שנזכר שבש׳׳ס אותו

 ואיך (כנ״ל) סתט יוחנן רבי כסנהדרין דאמר יוחנן רבי תלמיד
 פ׳׳ק סוכה (ירושלמי : עכ״ל הוו תרין וודאי אלא משחו ארשב׳׳ל

 עניו הכיכא כר יהודה רבי משוס אר״ל כ׳ כ״ע פ״ד וכלאים א׳ דנ״ב
̂זא אריכ״ת אר״ל כסיר בס״א וכ״ה ב״ח יוסי רכי וצ״ל ט״ס ההוא  ד
 על מיוסדים ומיושריס מחוורין א״כ • אר״ל אריכ״ח שלפנינו כגי׳
 לפישריב״ה ריב״ה לדנרי יוחנן רכי לכרי הקדיס ככ״ק כי d אדני

 אכלככתינות ־ שהו^רט יוחנן כרבי הרא״ש פסק לכן * תלמידו
 רבו תנא הוא זה שריג״ח לפי יוחנן רבי לדברי ריכ׳׳ה דברי הקדיס

 והוא • יוחנן מרבי קשיש שהוא כריכ״ח פסק לכן יוחנן ךכי של
 בת׳ עצמו הוא מ״ש שכת איך התמיה גדלה ויותר ’ ונכון אחת
 יצדק רכזה : הנ׳׳ל סיר חתו׳ היו ריכ״ח ל כי א׳ דך״ז השני חוט

 אתריכ״ח הקדים וכן כו׳ ב׳׳ח יוסי בש׳׳ר יוחנן א״ר פעמיס שכמה
̂ןכן : מחנן לרבי  אפילו ריב״ת את הכונס כפ׳ שהקדים תמצא ^

 : סאה נס' סאה אריב״ח שיימינן היפי * רט'יוחנן של לרבותיו
 הררדוח ס׳3 תרקנ אמר ינאי דכי • קלקיס כס׳ קלח אחר חזקיה
̂ד1 (ע״ש) יוחנן רבי של רכותיו היו ינאי דחזקיהורבי וידוע  אי

 דב׳ התו׳ כפי׳ האחת אלא * דרכו רנו לפני התלמיד הסדרן הקדים
 יעזו׳ מ̂״3 נחי יוצלת וגזה :יוחנן' מר׳ קשיש היה וא׳ הוו ריכ״ח
 המ^ש ־ ייג״״ יזשס א״ר ישל׳ל ני הנ״ל וגידושלמי הנ״ל
י  ״טלק ׳ ” .איע״ל אייג״ק ־׳״'״פ ייי׳ = אי״ל ד־״ח ־3 י

 אה הקדים אמר רינ״ל פי׳ אמר ה ׳3רי ד נ ושקלים ג׳ י ו השקר
קשימ םיא זה ריג״ת ני אלא ייקנו יריי רני שהיה ל לדיג ק ריג

(וכרא׳':: חמא רכי כ׳ חכיותדקמ') גס״פ • מחנן ומר׳ ל מריב
 הרא״שכר׳ פסק כו׳ ־אמר יוחנן רגי כ̂ו אמר הטנא כר יוסי) רני

 דבריו דהקדיס אחר • הנינא כר יוסי רגי ט״סהוא ע׳׳כ נ א יוחנן
 עירכין סיו כתוספתא : ןק״ל כרילח לפסוק ה״ל ליוחנן לרבי

 זה ריכ״ה כי נראה שביעית של אבקה קשה כמה וראה נא אריכ״ת
ג׳ דכ״ע דכריס פ' ובספרי : כתוספתא שהביאי אחר קדמון הוא
 היה כנאה ודני דכריס כמה ע״ש אמר ריכ״ח נו׳ אמר כנאה דכי
 ל■ כי יען היו ריכ״ח ל כי כחרה ראיה הרי ע״ש יוחנן דרכי דגו
אגהו : הזט או הראשון חי דוק היו כ״ח יוסי -יני  ומגדף כשמו ̂ר
 רכתחאגרגאיקאוחתקיך : רכיאניןאריל׳ח • דבריו(ע״ל) ע

א״ר ׳ זגיריון ־ גיסנא ומי * צ ע נשמו אסי רבי : ל ע ̂ליו
נח הי



קכ m. יוד ואמוראים התנאים סדר אות .
 דוק הונא נש״ר יאמר איך וצ״ע דנ״נ דבריס אלו ל נרכות הןנא

̂השכה  ואשר׳׳ישס גריי״ף כי הוכא נש״ר שאמר ומצאתי וינעתי י׳א
 הרגה כי שס דוק והנאכי • הונא א״ר קנינא גר יצהק ר א הי׳י'

 : תמא גר זעירא ורגי ' הילא רגי • הונא גש״ר אמר לעמיס
 חייא רגי * גון גר׳ קייא רגי ־ יזזקיה רגי * גשמו זריקן רגי
 :נשמו עוקנא גר חמא רני : קלגו ורני * ותילכיא ־ גמלא בר
רני : גמליאל גן המיה נש״ר : אושעי׳ דרגי אגוי חמא ר ש'3

: ר׳יודןנראהתיה : נתרא הגוזל ר״ה ירושלמי גשמו הזי P יהודה
 : נשמו יונה רני נ גשריג״ל * ע״ש וצ״ע אהותו גן יוהכן ייני
 גש״ריוסי : ונשמו גלילאה יוסי רני על אקפד • גון גר׳ יוסי רני
 נשמו כזי גן יוסי רני : ל׳ל גשמו הכהן יוסי רני : הגייא בר

 גר לוי ורגי : יסא רני : גשמו אקא נר יעקג רני : ע״ל
 כסא רני * יונה נר' מני ורני : ותליי : מנהס גשס : יזייתא
 המא נר עוקנא מר : עוירא ורני • שמעיה סוגא : בשמו

 כ״ה ובכריתות •־ גשמו שלה רנין : גשמו קריסלא רגי : אריג״ת
 ארילח דמצינו אר״ל נרהנינא) שצ״ל (נ״ל אר׳׳י רנו! אתא כי ב׳

 גשמו דקסרי רבנן • בשמו עילאה בר תנהוס רגי : ע״ל או־״ל
 גלילאה ור״י יונה רני * גלילאה יוסי רני ( : א׳ ד״ה ב״מ כ ירו׳

 לאתריה ואקלע סע״א דנ״ו פ״ז ונזיר ג 00 כלאיס ירו' בשריג״ה
 : ציידנא יוסי (רני : א׳ דמ״ו כירה ל׳ רינ״ה ואקהד דרילא

 ירו' יוהנן נש״ר • מציידין היה או מצודות לעשית אומנתו לי'.
 • תרומות סוף ירמיה רני קומי נעא ציינא • א׳ ד״ה ל״ד ברכות
 וע״ל כ״ג ל' ונזיר ניזונות אלמנה פ׳ ירמיה רני על פליג צי'דנא

 רב שהיה דרוקרת הוא אולי (יוקרת דמן יוסי רני : יוסף רני
f ( )קרת יוד ע״ל שס דר הונא o מקוס שס א׳ כ״ד דתענית ( 
 שהטרית פרותך הוציאי תאנה דאמר משוס וגתו גנו על המל שלא
 היה וא׳ יופי נעלת וגתו גזמנו שלא יאסף נזמנס שלא להוציא קונו

 ההוא ה״ל לעפרך לגריוהשוגי קמצערת אמר לראותה <זשתכלננקנ
 גצרי או טפי ואי עילווי' אגרא מותני הוי ליה אגר הוי כד המרא

 • ע״ש אשי רג לגגי ואזל אגיןשנקיה נר יוסי רני ותלמידו אתי׳ לא
 קיומיאה געיר נקגריס ואגיו הוא : דוסא בן קגינא רבי יעיי׳

 תאכיס האילן עומד ועדיין נשבר שמתקנין פעס וכל שגורה בכיפה
 וסגר שטעה וכמדומה גא״י יפיס מיס גאר ואצלו נזמנו שלא שהוציא

 אלישע,שגירה הוא ג״נ (כתג : נזמנס שלא פירות הוציא יוסי רני
 ותמר אמנון תיקון לננוונתוהס המות גירה ועתה בתינוקות דוגיס

 לתיקונס ההסיד גני נגלגל גאו אלישע) נן ישמעאל ר' דוד(ע״ל בני
 • עשית מדוע לאמור מגניו א׳ עצג לא דוד כי הדגרי' חילוף ףא!

 דר״ידיוקרת המרי כתג ונאותה' : צנאות לקנאת אכזרי סההיה
 כי להורות רצה נשמיס ארוגות אלהיס היעשה שאמר השליש !ן

 לשקרא ניסא עביד הקג״ה ואין למגול וראויין המגול גני היו
היה גס לנניא מאמין היה שלא אלא האי כולי י

״׳ דנלאשהשהשתכלה ויחע אלישע היא יי״י מיי ״
 היא דינה כתג ד׳ וגאות • בתינוקות דוגיס וגרה מד מ̂ת בו

 לתיקונה עינור נהאי ירדה חמור גן שכס שכדגקה ועל י דר למורתי
 ׳3 ך׳ אבין(מ״ק בר יוסי רני : מ״ג ג״א א ה ועיי׳ : ל עכ

 הגירו י ע״ש דיותרת יוסי רני תלמיד היה ומקודס אשי רב תלמיד
 נשסריב״ל : ־התנו הלל רני : גזא ורג • זנידא ן3 יוסי יני,

 יצהק ר׳ : קומיה מרי נר יצהק רני : יוסף ורני : גרכייז
xי  :אתיו אולי ־אגין גר יצהק רבי ויש ’• שיזגי רגי א״ל ללני; ;

פ׳יא שקניס דגרכות רפ׳׳ק ירו' סקל״ג ״״ו בש׳׳רא^
ור׳ • גש״רוואר״גזוגאשאלו :

 לולייני גר הייא ורגי : זעירא • הילת רגי ^
: הנינא גר יוסי גש״ר : פ״ג תרומות וחנן ר גש •

 אמר • ״ק3 ריש לוי גש״ר : פ״ג שביעית גשמי מלכה נר לה:ת
 • 3סע״ דכ״ט ופ״ד פ״א כלאים רג גשס : ̂חחרון פ נז;ר פיקא בי

ג ׳האומר ד  מ״ש יצהק גר שמואל בש״ר : מותרת יש פ ור מ
̂-3 שמואל רני : שמיי נשס : ־ ל  ספ״ק יהושע שדה כתג : כ

 מרבי זה גתלמוד מפורסס יותר נון נר׳ י ר ג סע׳ דקי״ט לעז־לה
̂ירא :כמותו הרמג״ס פסק לכן שמו על הוא הירושלמי שרוג כמעט ז

 כר פ״ג ושקלים רע״ג דע״ה מגילה סוף ירו׳ גיגי כר יוסי יני '
 הונא גש״ר •־ שאלו זיוהא גמלינן : ןן3 בר הגי' יכירו' יכ־ץ3

 יוקך עיי׳ הוצל איש יוסי (ריי : פ״ה שס שמואל גשס שס
 ר3 יוסי רני גמערנא אמוראי תרי (זנידא בן יוסי מי ■ ־ ■ה־-נצ'
 : ב׳ ל״ג א׳יע וס' א' ך׳'נ פ״ג גרנות כליגי כי** ̂ייסי ייצי אי־'ו

̂ך 3 ופ  לולג וכל ’ המצניע כ ס' כליג־י זכדא גר י ור' ’ ל א מ
• ע׳ע״נזגדא וגמבהות : ע״ק זגילא ר״ינר • סע״נ דצ״ז

 הכהן אגא רגי רו5ל ג זכידא גן יוסף רגי בהעלותך פ' וגתנהומא
 יוסף ל (ע״ל אגא גר יוסי (רכי : יוסף ורג גזא 3ר * פפא בר

 בד יוסף רגי ע״ל אבהו בר יוסי (רבי ־• אנאי בן יוסי ואבא ב״א
 בקודש הומר לד כלאיס יוהנן גלר זמינא גר יוסי רגי ( ־• אגא

 גריזללא אגא רגי *• הנינא גר׳ ג׳ כ״ג גגלי גתו׳ אגל א׳ דע״ט
 יוסי ור׳ יוסי גר יוסי רבי אשיין(ע״ל גר יוסי רגי : אהיו אולי
 דנ״ד ועיגס לולג ירושלמי לל גשס אשיין גר יוסי * יאסין גר

 קדושים ותנהומא ( אמור פ' וי״ר צייתור איש יוסי רגי : סע״ג
 עקיגא וגמ״י עקג ספרי עקביה גן יוסי (רגי * א׳ רוה שגירש
 ע״ש אהא רגי אהיו חגרקתיה יוסי (רגי : ע״ש איסי ל׳ל זאדלי
 הגז ראשית (פ' גול מנהר יוסי רני ♦ (ל׳'מ שס יוהסין כ׳'כ

 ׳3 ך״ג קהלת מ׳3ו א׳ ק״ח הלק קסרי דמן יוסי רגי * א׳ .קל״ו
 ♦ המגוסי יוסי ר׳ ־ יוסף ר' (ע״ל מניומי גר איסי רני * איסי
 • התנאים גדיד ע״ל יוסף ורני הכהן אנא רגי הכהן(עיי' יוסי רגי
 גופתא גר יצהק ר' (ע״ל מונא רגי לפני גופתא גר איש יוסי רגי

 יוסי ר' * מוזכר שאינו יוסי רני והניא הליאו שלא היוהסין וטעה
 ורגי הנניה ן3 יוסי רני ( * לה יוסי ואנא יוסף עיי' ( הנן גר

 שאלו טלמיא מנהס רגי * ע״ש משמו מריון בר יצהק ורגי עזריה
 א׳ קכ״א גפי״נ ( 3ר כזמן כתן גר יוסי רני * ע״ש ברכיה ולר׳

 ואזל אשכהיה ולא לנהרדעא ששת דרג נתרא אזל א' ע״ה וננדריס
 תלמיד היה ששת 3ר כי אינו רב נזמן שהיה מ״ש • למתוזא בתריה

 רנ א׳ נ״ג ובשבת 3ר תלמיד שהי' יהודה רב תלמיד שהיה הונא 3ר
 הרואה ס"פ3ו זירא רני א״ל אשי 3ר3 הייא מרבי נעא ״נ3 אסי
 אמי ע״ל א׳ והכל כתן בר איסי דקאמר מה אשי רג אמר א׳ ס״ב
 איסי • ״כ3 אסי עצמו נפני מדור לכ״א עשה והיוהסין נתן בר
 צפוראה הונא 3ור • פא״נ\ מדאה יוסי רני ־ ״נ3 אשי • לנ
 אגין דככר תנהוס דרני נרי׳ יוסה רני ( • ע״ס ( עוירא ורב
 שבועות ירו׳ יונה רבי קומיה דרומייא יוסי (רבי * לב שבת ירו׳
 חגלהין ירו׳ 3ר בשס מתנה ורב הלגו רבי מנשיא בר (יוסי ־ כ״ק

 הגזול לולג 3ר גשס פרנך ר' • היננא ור׳ * פ״א מכות פ״ג ומגילה
 ס״פ ירו׳ משמו יונה ורגי גזירא גן יוסי (רכי • יוסף רג ע״ל

 סע״א ה' פ״ו ג״ר גשמו לוי רגי אלעאי גר יוסי (רגי • הרואה
 רגי • א׳ ך״ו סוכה משרשיא לרב מתקיף אלעאי גרב יוסף רני

• סע״ג דע״ג פ״א מגילה ירושלמי אילעאי נר יוסה גש״ר פכהס
 • א' ך״ג נזיר ובקומה ו׳ על נקוד למה תוני רג גן יוסי רגי (

 ורכי דעופא מוהין אלא אכל דלא רישא יוסי (רגי • יוסף ע״ל
 גן יוסי (רני * ד' ע״ה איכה מ׳ לגגיה ואתקגל לנצרה אזל אנא

 יוסף ר' ע״ל קמא ר3 יוסי (רני • רע״א קלט תולין פ' אלישע
 יוסי (רני • הוראה סוף והוא עלא לא מלך יוסי 3(ר * לת
 ן3 יותכן ר׳ • (יוסי * אסי רני שהוא נראה כירושלמי יוסה או

 אגא רני * דלי אחוה מרי אבא • יוסי בן יעקב ורני * יוסי
 ר׳ * יוסי גר׳ ר״א * לי אדא רגי * פ״ג שקליס דר״י אקוה גר

 דוסתאי או דוסא גן יוסי (רגי • גלי שמואל רגי * גר״י יונתן
ג מערייהדמאי דןגש״ר דכפר יוסי (רגי * יוסי אגא ע״צ  3ך״ ל

 : יוסטי ר׳ ע״ל פ״ד מ״ש גשריג״ל סימון גר' יוסי (רגי • <שע״ג
 דכפר זעירא רני גן ימקי (ייסא * יוקף ע״ל סימאי גן (יוסי
 למד יהודה ורגי יצהק ורגי יהודה רכי. עס הינוקא ודגר ראמין
 טנריו דמתנר דפטישא רישא יסא ‘ר ליה קרון והוי דגריס ג׳ מאגיו
 • יוסף רב סיטאיע״ל גן יוסי (אגא - ועע׳׳א עש״ה שמיני זוהר

 רנה חייא אר׳ * רע״א דל״ת נה־דל^ פ׳ ב״ר התורתי יוסי א3א (
 טבעון איש הליקזפרי יוסי אנא * אמר התורתי יוסי א3א כו׳

 רמלם שס) כינוי 3כתו וערוך לעירו כינוי ג׳ משנה מכשירין (ריש
 יוסי אנא משוס יהושע ̂־* כו׳ נש״א שסעקומו וטנעון כינוייו ט׳

 עדיות (משנה חנן ן3 יוסי אנא * הכינאאישטנעון כו׳ונספריר׳
 (ע״ליוסי ירושלים לאיש ינמותלג • מדותפ״נמ״ו • דלט

 ראלי בזמן ונראה * סלה מאיר •נש״ר־ ) ירושלים איש יוהנן ן3
 נרדלא כהן אגא משוס ־ ע״ש נשמו אותר נטנית כן שאול א3וא

ג ד'-*-סזטה כ״ט דנריס ■ספרי ̂בן ורבי ע״ב ד״ך ל  יצחת אלעזר
 פ׳ מ״ר עיי׳ • ישמעאל ורבי דרוס ככר איש

 בר״ש ר״א ימה איש Xיוסי (ע״ל יוחנן בן יוסי (אגא • □ע/
 צזתלים ׳3 ו׳ כריתות ־ פ״ב■ כלאיס יה׳ כו׳ יוסי אבא
 ♦ מאיר ר מש • הקטן שמואל משוס יוחנן בן איסי א׳ ךך״א ך״א

̂ו נהן אר״ המקוזי יוסי (אנא * נ״ג יגמות ̂א בשח  בשלה מכל
 פרש״י( א n ומנתות אמור ספרא ההורס יוסי (אבא • ס״ג

 לגנאי כנהו דאיך מקום שס כתבו ותוס׳ שקוע הועמו י ההורס
שהוטתישקוע זה הורס ׳3 דל; ממרות כתנני יעקב שארית ונס׳

כל



יוד ואמוראים התנאים סדר אות
 לו אמרו כא״ עיניו ב' שכותל אלא תדוס איו אומר יוסי רגי כו'

 תורם אצל הדין שאמר התורס יוסי רגי דנקרא י״ל ע״כא״כ הפלגה
 שהיה תורם אצל הדין שאמר יוסי רבי יוסיזההוא שר׳ לסימן להיות
 פנתס ילקט התורכי יוסי (אנא • עכ״ל המדרס בבית להס ידוע

 בשמו יותנן ורבי אבאי גן יוסי (אבא ♦ ספרי בשס ע״ג דרמ״ז
 בר צ״ל נ״ל אבא בר יוסי מש״ר יוחנן אר׳ ב׳ ובדכ״ה א׳ דצ״ז זבתיס
 • שמיני ספרא • נ״ב סנהדרין דוסתאי בן יוסי (אבא ♦ דוק אבאי

 פ״ב יומא דוסתאי בן יוסי אבא משוס אומר רגי ב׳ ד״ה נשא וספרי
 ורבה ופאד״מ ד״מ ובפ׳ ב׳ קי״ו זבתיס * א׳ נ״ב מנחות * ב׳ ך״ב

 הנזכר ענין ב׳ פ״ז פע״ת וישלת וברבה * הרבהדבריס נשאספי״א
 לרוסאי בן פל״ב שמואל ובמ׳ רבי וצ״ל ט׳׳ס ב״ד יוסי אבא בשס רב שס

/ ובפא״ד  נשא ובספרי • דוסתאי בן יוסף אבא ובע״י דוסאי ב׳ י
 וברבה יוסי אבא מביא פעמיס הרבה כי ט״ס יוסי בן אבא רע״ב ק'

 א׳ כ״ח פ״ד וברכות • דנהא בן יוסי רבי א׳ קפ׳׳ד הי״ז מצורע
 יוסי בש״ר ־ חסאי בר יוסף רב א׳ מ״ט ופא״ט ב״ד יוסף אבא

 דוסאי בר אבא ר׳ ך׳ סי״ וגשח״ט • פ״ב תענית תוספתא הגלילי
 ורגי דוסאי בן יוסי אבא ״ ב׳׳ד יוסי אבא צ״ל לדעתי השד שהרג
 1̂ישמע של אתיו (יוסף * ספי׳ו כליס תוספתא • המשולס בן יוסי

 איציס בן (יוסף ־ (ע״ש גדולה בכהונה משמש היה קמחית בן
 אחר וחינו פסול בו אירע נ׳א ביוסף מעשה יוסי אר׳ • מציפורי

 הוריות המוט כהן ולא כ״ג לא להיות הכהכיס אתיו הכיהו ולא תחתיו
 שאירע ב״אכו' ביוסף מעשה סע״ב די״ב פ״א ביומא אבל • ב׳ י״ב

 דהוריות ופ״ג רע״ד דל״ה שס בירושלמי וכ׳׳ה תחתיו ומינהו בכ״ג פסול
 ל ד״ט דמגילה ובפ״א : תוספתא התו׳ הביאו וכן * רע״ד דמ״ז

 ׳ תחתיו ומינהו בכ״ג הסול גו שאירע אילס בן יוסף בר׳ מעשה
 החסידים) פסקו (ומשמת יוסףקטכותא • ט״ס ותי׳בו רבי תיבת

 ששורש לפי ושרשס חסימ' של תמציתן מ״טשהוא ט״ו ע״׳עמשנה ל
 ור״י בבא בן ור״י הכהן יוסי רבי אתר יהיה א״כ קטן והתחלתו מד
 בראשית (בזוהר : עקיבא בן (ע״לאיסי קסידיס אלעאישהיו גר

 שליט דאלהיכין אמרין אתון לרשב״י שאל אומות מן פילוסופא על״ד
 אגל כו׳ כמוך מאין העיס חכמי בכל כתיב והא כו׳ שמיא רומי גכל

 גשמים ומוריד מתיס מחיה מאן לו והשיב : כו׳ אית ישראל גתכמי
 כו׳ גשמיס והורידו מתיס החיו ואלישע אליהו וחצינו הקב״ה אלא
 אורייתא ואוליף קטינאה יוסף ליה וקרון שחלים בכפר ואתגייר אזל

 (ובש״ק׳דל״ב * עלל אתר דההוא וזכאין תכימון בין ואיהו סגיא
 אינו כו׳ נתגייר רשב״י שבימי נראה בראשית זוהר בהקדמת וז״ל א׳

 ושמעון חיפא) (חן הפני (יוסף * הנ׳׳ל בזוהר כא׳ בהקדמה
 • הנשיא יהודה ר' (עיי׳ רבי קודס ונקברו רבי את ששמשו אפרתי

 בירושלמי וכ״ה יוסי ובאשר״י א׳ קלא כ״כ פ׳3 ( סימאי בן יוסף
 דליקה נפלה יוסי) ל לח לד ונדרים ב׳ מ״ה לה ויומא כ״כ ס"פ

 של גיסתרין אנשי ובאו בשבת בשיחין) (ובירושלמי גשאן גהצירו
 מפני הניחום ולא הי׳ מלך של שאפוטרפוס מפני לכבותה ציפורי

 וירדו )הענן קשר Tח חובו שיגבה לגבאי הניחו (א״ל שגת כבוד
ח (ובש״ע • וכיבו גשמים  א״צ לכבות שבא עכום סלה סשל״ד ל
 אבל גרי״ף (ולה שימאי בן יוסי אבא דקט״ו (וביבמות • בידו למהות
ח ב' עמו היי סימאי בן יוסף אבא גאשלי  רבי והשיא וטבעו בספינה ל

 עד ונכנס לש קידש נהשון כי ג"נ וכתב : נשים עפ״י לנשותיהן
 שידאור ן3 אליצור גס גלגולו היה יוסף וזה יס של בנחשול קוטמו
 רצה ביוסף בבואו עתה ה׳ על שחלק קרח מעדת היה כי בו נתעבר
 ש״ש לקדש רצה והשתא • ליס שקפץ בגופו ה׳ קדש ותחלת■ ה׳ לקדש

 ובאו לנחשון כס שנעשה וכשס מאודו -בכל בממונן שישרוף בממונו
 שחילל עכן הי׳ גס ממונו להציל הגשמיס באו ק חוטמו עד המיס
 בממונו ש״ש קידש והשתא : ממון אחר להוט שהיה בשביל שנת

 יהודה גני פ^ בן וא׳ זרח בן א׳ היו אחים כי ועכן נחשון ושייכות
 שהמית ומה ורוחא כפשא ול״א נשמתא תיקן ל״א גאלם יוסף וזה

 עכ״ל והתראה עדיס היו לא כי היה שעה הוראות עכן את יהושע
 איש יוסף הוא עקיבה) גן איסי הבבלי(עיי׳ יוסף : ■ אלף אות
ר • סע״ג קי״ג ע״פ גשמו רב : ׳3 י״ז זגתיס הוצל  בעי יוחנן ל
 פ״ג פרה ובתוספתא :דבריית̂א תנא א' נ״ב יומא הוצל איש יוסף
 : א' מ״ו כתובות ״י5רצ! ביה תני צירוכא יוסף (רב : הבבלי יוסי
 ר' הוא אולי • למ״ז (■יצחק גר נחמן רב בזמן צירנאה יוסף רבי
 שהיה הנ״ל צירונא יוסף רבי או *• יוחנן בש״ר שאמר ציידנא יוסי
 לל שאל רישבא יוסף ( ׳ ב״י ר״נ ״כ3 ש״ ונתחלף : ב״י ר׳׳ש בזמן

 רישא ליה אייתי לביתו לוי אקלע א' נ״ד חולין בתירא בן יהודה
 דריב״ב אתריה לל לאתשחתיכיה אחאי ללוי רבי א״ל בחלבו דטווסא

ובפר״א א״ קי״ו הנשר כל פ׳ בחלב מותר דעיף להו דרש ואתינא הוי

 מוחק רש״ל • כו׳ אמאי ללוי אמר אמי רבי ע״א דק״ל למילה
 לרופא וצוה ברגלו נימי שעלה פכסס בן (יוסף : עמו והדין אמי

 מטמא שאין לך צא לבנוכחוניא ואמר השערה כחוט להניח גשיחתך
 עמו וצדק בצדקו אוגד צדיק יש עליו וקרא מאביו מ״ה אגר על

ד ושמחות אתור פ״ ספרא ס1יוסף : סכ״ח ל ק  ובירושלמי • מ
ג פ׳ נזיר  שבת לכבוד א׳ דג קנה שבת מוקיר (יוסף : יוסי ל

 (קי״טא׳) כ״כ ל עליתאדדינרי בי״ג וזבני מרגניתא במעיו ואשכח
 • שבתא פרעיה שבתא דיזיף חאן וא״ל (ע״ש) סבא ההוא בו פגע
 פא״־ט הנשיא חתן ׳)3 דלו מריב״לפלט (בעא ריב״ל גר יוסף

 ואתנגיד חלש * בנשיא שנתחתן לפי לפניו קס אביו ג׳ לג (קדושין
 יוסף ל ״י7 וב״ב : א׳ ד״נ עוגרין אלו פ׳ ראיתי הפוך עולם ואחר
 יהודה רב עיי׳ הפוך עולם ומ״ש בע״י וכ״ה גריב״ל צ״ל יהושע ברב
 ואנגיד חלש יהושע ברב הוכא רב כתג והיוחסין : יחזקאל בר

 דעביד חעלייתא חילי לך אימא אוריא בר א״ל חחא בר זעירא : ע״ש
 תלמיד מקום) מדויל(שם מנשיא דרב בריה יוסף רב : ע״ש אבוך

 שאחזו חי פ׳ רביכו ילמדנו לשמואל ושלח מנשיא) בר יוסי רב(עיי״
 יוסף רב חלוף יתבי יהודה ורב דרג ותלמידי שמואל א׳) (דפ״א
 כ״ע ואתר שמואל ואקפד כרב עובדא עביד : ג׳ לו נידה בלח
 : ׳3 דע״ט קדושין רבה בקגא כיילו מרבנן והאי זוטא גקבא כיילי
 3(ר : א׳ ס״ה אעפ״י יוסף דרג קמיה אשתו באה מיתתו אחר
 קנינא בר יוסף (רב : ב״ ג׳ זבחים ג׳ דס״ג האומר פ׳ אמי בר יוסף
 רב ויש * היואסין הביאו לא ומה״ט ט״ס אולי חנינא בר יוסי ע״ל

 (ברכות יהודה מרב בעא נחוניא ברב יוסף רב *• יוסף בר חנינא
 ב״ע׳׳ל דע״ג ספ״ו פסחים קונאי בר (יוסף • א׳ ך״ד ב״ דלג פ״ג
 : א׳ קי״ו כ״כ פ׳ אבהו מר׳ בעי חכין גר (יוסף : חוני בן יוסי
 שהוציאו מי פ״ א׳ ך״ג ברכות נחמן רב אמר מניוחי בר יוסף (רב
 : ב״ש פ׳3ו : ב״ ק״א חליצה מצות פ׳3 : ׳3 ע״ו קלון פ׳ א״ י״ה

 ״מ3 : ל ע״ ב׳ מ״ה א׳ ט״ גיטין : ״3 ולק סע״ג פ״א כתובות
f i ל קת׳ח א׳־נ חל״ג נ״נ = א׳ ס״ד א' ל״ג ל ט״ו נ״מ : א׳ ! 

 אחא רב אולי • א' ח״ח א׳ מ״ז ׳3 י״ג חולין : א׳ מ״ז שבועות
 : א״ ח׳ עירבין אגדימי בר יוסף (רב : ב״ח הוכא ורב אתיו ״מ3

 אהרון ו?פ' ל ך״ז (ביומא : אגהו רבי בזמן חיא חבוש גר יוסף רב
 ושס * P״״ יייא תבוש בוודאי אגהו לר׳ רמי הבו בר יוסף רב דפ״ז
ר דלז  ממנו ומבקש קברו על גנ״א י׳ מגיאין קבו גר יוסף ל

 (למ״ז אדא בר יוסף רבי נ רבהגב״ת בכי ושמואל (יוסף : מחילה
 יוסף ר׳ • יוסי אבין(ע״ל בר יוסף רבי ז שאול בן יוסי רבי ע״ל
 איש ונתאי הכהן יוסי (ע״ל הכהן יוסף : יוסי (ע״ל זבידא בר

 בו יוסף(סתם) רב : יוסי בלאלעאי(עיי׳ יוסף (רב : תקוע
 קבירורבה : יהודה רב רגו רדג״ז) כללי סוף׳3 י״ת (חולין חייא

 ס״פ חיים מקור נהור(כתב יהקגיwור : תלמידו. רבא : נחמני בר
 להגיא וצוה יום ח׳ אפל בבית ישב יוסף רב ני אמרו ז״״ל לך שלח

 שזה ספק ואין נהור סגי ונעשה גהס והסתכל שיש אבני לכניו
 הרופאיס מגחלי וא׳ אשי רב עשה שכן ואמרו : הפרישות בתכלית
 די כי יותר לראות רוצה איני ול׳ל לרכאותו הרופאים וגאו נסתחא

 הדברים מקצת נראה שלא יווני' החכם אמר ויפה שראיתי במה לי
 חרישהף (דפ״ז)אמר הקובל וגפ׳ : עכ״ל) • טובמשנראס

 לרבנן גינא יומא עבידנא ממצות סוחלפטור לי דאמר חאן אחיכא
 ! כו׳ המצווה דגדול פו׳ דאמרו עכשיו ועבידנא דפטירנא כו״

 זרעי זרע ומפי מפיך ימושו לא לו שקראו עד תעניות ק״ך והתענה
 4אחרי מאה שלפנינו והגי׳ * יום מ׳ ג״פ דהיינו דפ״הסע״א ״מ3(

 רגיוסס כדמתרגס לכ״א בתרגום בקי והיה מהרש״ל) מ״ וצ״ל ט״ס
 שתורה לפי ט״ס) דנ״ק פ״ג נתב ובש״ק ב״ ד״ג ג״ק תו״ (עיי״
 בלשון עכ״א נהור סגי היה והוא לאומרה.בע״פ רשאין אין שבכתב
 נוור א״ כ״ח ברכות • ד״ג דמגילה פ׳*ק ריטג״א וכ״כ (הרגום
 : חהוך• דמתרגחון היינו סע״א דס״ד אשה במה פ׳3ו • ממועד
 : סע״ג ל״ג יומא דרשיעי ונכסיהן חקיס וחרבות א׳ ס״ח פסחים
 ח׳ י״ג דקדושין פ״ק : ׳3 ודכ״ח א׳ כו״ ובח״ק • סע״ב ודע״ז
 תרגום באשדוד ממזר וישב ״3 דע״ב יוחסין י׳ ופ׳ • פרצו ונאוף

( ל נזיר : א״ ל״ה נדרים : ר״י  אורק עיי״ ליה ל׳׳ג ס״א3א׳
 כדחתרגס • דהאיקרא הרגומא אלמלא אר״י * ב' צ׳׳ד הלק מישור

 רב וכן במשניות בקי והיה : א׳ ק״י חנחוה א׳ מ״ד ע״ז ז ר״י
 (נרש״ל כו' שבכתג דדברי׳ ע״פ3 שונין והיה נהור סגי שהיו ששת

 גדלא תניא תלי דאברהס מרי ואחרי תלמודיה ושכח ותלה מקק)
 בכל ובפ׳ * א' ד״ד דמכות ופ״ק פ״ה פ״3 א׳ ד״ב (כתוטת הניא

 ד״י ופ״ק : הלתא הא לי שמיעי לא יוסף א״ר א׳ דמ״א חערבין
ונל ; אביה הינא חרב הונא ברב דרבה שמעתי לא פרש״י ע״א

!די
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aV רע״ג fp הד״. ל 3ר א״ל נ׳ ודע״ה א׳. 71  משמיה. אמהיהי אנא ל
 ל3ו • .ליqו־ניאיזלו3 וניס דאנרהס מרי יוסף א׳!ר נ!א אלא דרג
 שמעתי ולא אני יהודה רג תלמיד א׳ מ״א נדרים :ג'.. עות־פ״ט כל

 ונפסהיס • תלמודיה ושכח שהלה נרש׳׳י אמרת וא״ל,<?גןי.אתה מתנו
̂'נ  שכה לן׳פרש״י אמרת בפירש מתנא נר אדא 3ר א״ל •: סע״א י

 ר!׳י.נזנהיס לכ״א יוהסין כתג :, ■ ה;כרוהו ותלמידיו כשהלה מלמודו
 ראה כי תלמודיה ששכח נזקן הזהרו צ״מ)7כ״אנמנהנת, שס (אינו
 הד נזוייס א״ל אניי מקשה ר\ה נאשר. : כגוד היו'נוהלןל שלא
 נעלו מתרץ וכשהי׳ נ׳) קי״ה מתקן(זנהיס ולא לכייליל היי גרא
 המקשים על וקרי האמינא מה ידע הוא רנה דגנרא מר עליו אמר
 אכל זירא רני סליק (כי . : סע״א דס״נ (שםפ״ו קעורה נני

 ושמואל דרנ מאתריה ולא ליה אמרו (ע״ש) : ושמואל דרג מונרמת
 יוסף רג שמע מכ״ע דכמר הייא נר יוסף רנ אמרה א״.ל,מאן את

 גרס דגנרא ספיקא דאפילו גמירנא יהודה מרנ אנא אמר ; ואיקפד
 מצלה (הוה :דאיכא-אנא ענוה תתני לא ע״עאמר ע׳ q)p3 (ע״^)

 נשם סע״א דק״נ יתרו ל ני״ר א׳ קי״ע כ״כ פ׳ שנת לכנוד ציני
 איקוס אמר נאה איחיה שמע כד נהור סגי .יוסף1ר ראה גליאה

 דרפיק דפרדיסא קרנא ה״ל (צ״לרכ).יוסף רני : שכינה כזקמיה
 לז מנהות תרין הד על מיא דורי התרא ועניד ריכקא טפי יה1

 הדעת ואניני והרתהנים הרחמנים הייס אין הייהן ג' אמר * א׳
 דעתאי אנינא א' כ״ט ונסוכה • ל קי״ג ע״פ ני איתניהו וכולהו.

 כדאי׳ יהודה 3ר נהר נפוחנדיתא היו יוסף רנהורנ * א׳ ך״ג ונ״נ
 אל'כ יהודה רג ניה דהוי שיפורא האי )ע״ש ( הנזקין פ' נגיעין

 ידע הוה יוסף רנ * נערה פ׳ עיי׳ יוסף רנ ני׳ ואה״כ רנה ניה
 אגמרן לזה זה ואמרו נראשית מעשה פומנדיתא וסני נמעשהמרכנה

 המקשה פ׳ יוסף רנ ומנו ידעי פומנדיתאי רנא אמר * י״גא׳ כא״ד
 יוסף ורג רנה שהיו לטמנדיתא סמוכים ושילי היני * א׳ דע״נ

 ישנ יוסף רני כתנ ונצ״ד • ל ס״ג א״נ פ׳ ל׳מ רש״י גה שנין1י
 ל דק״ס יוחסין (וכ״כ פ״ה ומת פ״נ ד״א נסורא רנה כסא :ל3

 ישנ ומ״ש • פ״ב ד״א דהוי לשטרות תרל״ד מת נ׳ דקי״ו שם נרש״ג
 קנילן ולא את- מלוך לחנירו כ״א ואמר • נפומנדיתא כא׳ ז״א נסורא

 יוסף רב מתם ושלחו די׳׳ד) הוריות וסוף (דס׳׳ד) נרכות קוף
 א׳ 3י״ מ״ק יוסף רנ אמרכרש״י סיני ן1יצר נר נחמן (אר׳ לזיני
) ד״ל תערנין נכל (ל  הריס עוקר ורנה במשניות נקי שהי׳ ל

 קנל לא אפ״ה * חיטה למריה צריכין הכל אמרו עדיף מהס איזה
 רנה מלך • ומחצה שנים ל יוסף 3ר דמלך דאמריכלדאי רנייסף

 עיי׳ קרא לא לביתו אומנא אפי׳ רנה שמלך זמן וכל ( שנה ב״ב
 פי׳ ו-הרמ״ה אתר פי׳ פי׳ גאון האי ורב * היריות סוף רש״י <ז"ש

̂לא-הי/חולה  כשינוי שס שינוי אי׳ דעוצנה מלתא הא • נ״ש עיי׳ '
 דיתיב עד איפרקא ולא שנה ך"ב יוסף לרב רבה בה קשו ימי מעשה

̂זה (פ׳ מעשה כשינוי דהוי ופרקה ברישא יוסף רב  * נ׳ דס״ו מרו
 דיתיב עד כו׳ נה קשו דקנס מלתא הא רנא אמר נ׳ נ מ' ונכתונות

 וכתבו * השור נכח תבואות ורב עצמו על וקרא * נרישא ר׳׳י
 אר״ל ׳3 נ״ה וברכות שור דכתיננכור שור אקרי ליוסף משוס התו׳

 חלומות נתקיימו שלא כמו שכה ך״נ עד טוב לחלום יצפה ל׳עולס
 שנה ך״נ אחר עד יוסף מלך שלא כמו ״ שנה ך"נ אחר עד יוסף

לנמגנן.לא  נמצא שנה ך״ב עד כלדאי יוסף לרב מ״ש נתקיימו ל̂י
 דומה שם פשטדשינוי לכן לזה אירע לזה שאירע

 יוסף על רמז (נראה א׳ ח״נ (סנהדרין * מקז (לרש-׳ל
 שור ע״ה ס״ס וישלח פ׳ ונ״ר הרבה תבואות ואסף נמצריס שהים

̂. ןה  מכרת דכפה לר-נכן י״ט וענד שכה ס׳ מן יותר וחי ; ייה
ת מ גשריס) דפרת כיפי נשוק כשמת * • א כ  אהדדי ̂(

מקוס * א׳ י״ט ברכוה לק״ש למטתוסמוך נ׳יואפקוהו ה (כ ע״ק
 בפורים סעודתו מחליף והיה * חמא יוסף^נר קדירתו.עני׳^רכ

 • (ע״ש רנה נגד הלכה פסק לעכין •* (ע״ש רנה עס נ־נאנלות
 ע״ז • א׳ 3ך״ ג״ק הונא רב לפני אנא זרני אנא דרני אחורי יתיב

 תרגס גרשאה אהא), 3ר שלפנינו ^גי׳ אלא נ״א אנא ״ ל נ'
ש) תלמידו אניי ״ קמיה  נוטל פ׳ דרדקי ורנא לאניי וקרא (ע״
 •׳ סבא אלא רנ • ע״ל תלמידו מתנא נר אדא רנ • ל קמ״ג

 עירבין אושעי׳ אר׳ • במדרשו אוירא רנ * אהנה נר אדא ורנ
 סנר ^וסף רנ3■ אחא 3ר : א׳ Yקכ׳ מכנין פ׳ א׳ ה״ת א׳ ע״ח

i3ר • משמיה הונא נר אחא רג • צ״ע יוסף רב קחיה מימר 
 • קמיה אחי רב ־ פנחס נר אחא רג * משמיה רנא נר אחא
 אר> אסי אר״ יוסף )3ר (צ״ל רני א׳ • רנ נר איקא מ ♦ אידי

♦ • רנניני * כלהכליסקכ״הל פ׳ יוחנן ה קמי ראניו  רננינינ
״• רשו7מ3רנדימי<ריוסף • רנגזאיע״ש * מאספרק גודין נשם

̂א3  gn
 יןש/א׳3עיר לר״ה .תמיה3.ותו .״מפנין. ס״צ הונא 3ר ניס הוי,

 (נכעס) לאפיה ר״י אהדרינהו ר״יוכל א״ל1ואר״י ר״ס קמיה יתיב
 דרג אחוריה יתיב * ותו' גרש״י ע״ש ע״ל ונקולין א׳ י״א קוכה
*נחמן קמי׳רב ב״ח ור״ה תייא נר סונא  מניומי נר הונא .רג, .
 • משמיה פנחס נר הונא ״.רב נרחיננא ר״ה א״ל • לקמיה אתא
 ד קומיה וואלס'נעא נר * נזמט הלל ר׳ * נזמנו מדיהמרא סונא
 רג • לקמיה נרניכחמן זוטרא מר * זירא דרבי אחוריה יתיב
 חייא ר׳ * א׳ פ״ז כתובות חייא אר׳ • חזקיה ורב * נשמו חוגה

 • עוקנא נר חמא ור׳ • מיניה נעא אנין נר חייא ר׳ ־ הונא נר
 רג ׳ הלכה למד.לי׳ חייטא חנן ־ ליה שלח החלינא כר חנן רב

 ר' * רביטונו/נר.נחמיה א״ל * להיפךע״ש מראו חס״אקראו
 דפ״ד י״כ פ׳ יהודה 3ר א׳ )ע״ל רנו יהודה רב * מתכה נר עוני

 יוסף 3ר אשת • מיניה נעא רבא נר יוסף רג ־ ארילל • ׳3
 פ׳ע״פ * יוסףשידאא״ל * בעלה אחר-מות לפניו נאה גר.מנשיא

 רנ • דר״כ ואחורי כהנא אר' • אחא בר יעקג ורבי ־ א׳ דק״י
 שלק * נחמן אר׳ * מיניה נעא מרדכי רב • חנירו השני כהנא
 • קמיה יוסף ת ויתיב יעקב נר נחמן לרב א7חס 3נר נחמן לרב
 • ע׳-ש נזמנו דצוציתא נתן * ע״ל סיני קראו יצחק נר. נחמן רב

 פ׳ עוקבא מר אצל חמרא שתי *. עולא קמיה * אסיא לנתן נגדי
 הב אמר • רמגנחס • תחליפא נר ענן א״ל * א׳ ק״מ תולין
 עירנין 3ר פרש״י נלמד רני מדנרי אמר ׳3 לי׳ה גייעין ׳3 ס״ט יומא
 ־ רנינו ילמדנו א״ל רנה נר רנא י ע״ל תלמידו רנא * א׳ י״א
 ,*מיניה ונעא חנירו שהוא וע״ל מר א״ל רנה * חנירו הונא נר רנה
 דרבא כריה רבה * ליה מתקיף שירה נר רנה * עולא נר רבה
 משיג • משמו דרנינא אגוי * מיניה ונעא רננ״ח נשם ליה שלח
 רג עס פליג * לקמיה אתא רחנא • * הקדמון רנינא דנרי על

 ̂ וצ״ע אמי נר רמי אמר • אנא נר רמי אמר * וצ״ע רחומי
 י ארשנ״ל ♦ קטינא נר שמואל רב א״ל • קמיה ניסנא גי שמואל ר׳

 נרג אחא 3ר יוסיף (רב * חנירו ששת רב * נרני שמעון אר׳
 בזמן אבא נר יוסף רב ל וצ״ע נרי׳ נחמן רב • נרי מר ־ .יוסף

 רנא נ' דק״ח שרצים- ח׳ פ׳ דאיתא ) רנא גזמן שצ״ל נ״ל ( רג
 תרוייהו שאמר כ״מ נכללים וכתבתי אמרי אנצתרוייהו נר יוסף ורב

 כשמת כולד שרבא יהודה לרב פלוגת'ה.(וצ״עששאל נר הוא אמדי
 לרנא שקדמו ששת ורב עוקנא מר ונשם יוחנן נש״ר אמר גס ר״י
 לא ועכ״פ * ששת 3ר נשם אמר רנא אביו-של התא נר יוסף דהא
 3ע״1( נ״ט הרואה פ׳ יוחנן אר׳ אבא נר יוסף 3ר • רב בזמן היה.
 • סע״א ד״כ ע״ז לאתריה ירמיה גר 3̂̂ר אקלע נ״א יוסף אר׳
 דקמ״ד שמת חי פ׳ נ״ב: שמואל אמר עוקנא מר אמר. נ״א מסף &ר׳

 אסבר אנא נר יוסף לרב ששת רב אחר ׳3 ד״ז נעירנין ־ ‘סע״ב
 (צ״ל יוסי לרני ששת 3ר א״ל נ׳ דקי״ב ומאכיל הגוזל פ׳3ו י: לך

 • יוחנן דרבי טעמיה לך אסנר אנא) (צ״ל אבהו נר יוסף)
 רב לה ׳ואמרי ששת לרב חמא בר יוסף רב א״ל נ׳ דע״ב א״נ פ׳3ו

 (ע״ל הכי הונא אר׳ חי ששת לרב אנא נר יוסף) (צ״ל יוסי
 יוסף) ר׳ (צ״ל יוסי סע״ב-רני י״א ברכות * אנאי) נן אנא-יוסי

 יוסף 3ר ר״ל • יהודה ולרב מתנה לרב שאלו אנא ורני אנא בר
 מענרין כיצד (פ׳ רבא של אניו קחא נר יוסף 3ר • רבא של אביו

 נ״קקי״ב אר״אושעיא • קנ״זג׳ ט״נ אנא רני ליה שלה דנ״ד־א׳
 נר ) יוסף 3ר שצ״ל (נ״ל יוסי רני בה פליגי במערבא אמרי ־ ׳3

 זירא ור׳ קחא נר יוסף 3דר נריה רנא לה ואמרי זירא ורבי חמא
 : ל מ״ג שס נחמן אר׳ • נ׳ ל״ט גיטין מחנן אר׳ • ׳3 ה׳ נוצה
 • ע״א ד״ע א״כ ופ׳ • א׳ שנת-ס׳׳ג : ב׳ כ״ו ע״ז ששת אר׳י
 תינה אינו ורי״ף וגראש ששת אר׳ קמא נר יוסף נר׳ רנה אחר
 יוסף) 3ר צ״ל (נ״ל אסי 3ר • נ׳ ע״נ שם ששת לרב ואמר ־ - רנה
 רמי • א׳ דצ״ג החובל ס״פ ששת רב אמר לרבא-הכי אמר חחא נר

 דל״ט כ״ד גיטין עמו פליג חמא נר .רמי * א׳ נ״ח ב״מ • לרבא
 נקגר־ צינה עץ ומשס־עד קמ״ו קנר מלוח מעיר פרסא •הצי • ׳.3
םיני,ור1י 3הונאץר 3ור פפא 3ר  רג • (גא״י חתא ר3 יוסף 3וס̂ף

 יוחנן כר׳ בטריפות נרי הכיס־יוסף רבא אחר ( • דרנא נריה <זסף
מ ל חולין-כ״ה  משמיה דרגא) (צ״ל גריה׳דרג יוקף מ ./•ד

 רב א״ל * ל ס״ד יבמות יוסף *:׳נעא-מרנ ג׳: ל-׳ג מנחות דרנא
 טפי־ זהיר במה אבוך דרבא) (צ״ל דרנת כריה יוסף לרג יוקף
 דרבא נריה לר״י יוסף ר׳ א״ל * ^"^0 י״יז4י כ״כ פ׳ בציצית א״ל

 כיצד׳ פ׳ ס״ל כחאן אגוך • ל י״ג ברכות עניד הוה היכי אנוך
̂■ עירכין סע״א ד״מ גיטין פפא לרב שלח ־ ג׳ פ״נ משתתפין  ך״

 (צ״ל ?רבה ברית ל דכ״ה לא״צ • ס״פהאומנין לאביו ואחר ־ ׳3
 ״ יוסף גרב נחמיה 5דל קתיה אתיא מיתתו אשמו-אתר : - א3דר
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יוד ואמוראים וזתנאיים סדר אות %
 ♦ וכגאי :ור׳ינאי ורביחרנאוצ׳׳ע • מיני ורנ * כנו אנא רני
 פפא לרנ איתינ * נ״ נ״מ פ״ (שנת שחעיה־ ־נר׳ יוסן> רג

 לרנ אמר • נ׳ נ״נ ״3 ט׳ מנחות • סע״נ מ״א שהוציאו חי ר"פ
 (תתמא חסידא סלא דרנ נריה יוסף רנ * נ׳ i<' תמורה פפא

 עירטן סוף ג׳ חולין נ׳ דע״ג פ״ו פסחים פפא דרג קחיה
 זנחיס • פפא לרנ אמר שמואל דרנ נריה יוסף (רנ * סע״נ ל״ג
 * רפ״ז ד״א עח״א גט המניא פ' חתום מני יוסף רנ ( * ל ד״ו

 ״ יוסף לרנ ואמר שידא) יונתן (ע״ל לרנפפא אמר שידא יוסף
 אנא נר.מסאי(ע״ל יוסף (רנ • יוסי ע׳׳ל זימרא נן יוסף (רני
 יוסף (אנא : יוסי אנא דוסתאי'(ע״ל ן3 ייסף א3(א : נ״ד יוסי

 חנן כר יוסף אנא •* ר״פנא הגרדיש״ר אכנימוס מתנו שאל הננאי
 (יוסף : כנו עקינה רני : כנו סומכוס יוסף ( •* יוסי אנא ע״ל
 : יוסף נר׳ הונא רנ : יוסף נר דיחי רני • יוסף נר אחא רני
 : חסדאנ״י 3ר *• נ״י חנינא רני : נ״י חחא רני ״י3 חייא רני
 ענן רכ •* נ״י נתן רכ : נ״י יצחק : ״י3 יונתן : ״י3 יוחנן רני

 • יוסף נרנ אחא רנ יוסף 3(ר : ג״י שימי : ״י3 רנה : ״י3
 עוקנן : נרי׳ נחמיה 3ר : נרי׳ נתוני׳ רני : כרי׳ החכינא 3ר

 : נ״ח דוסתאי (ע״ל מהון נר יוסתאי : נרי׳ פפא 3ר : כרי׳
 ר״ג את שאל הנירא איש יועזר : • מ3 יוסי : צרידה איש יועזר
 3ר : חי״נ דערלה פ״כ נ״ש תלמיד מזרח נשער : עומד הזקן

 : א׳ די״א כרכות יחזקאל 3ר (,תני יהודה 3ר של אכיו יחזקאל
 רכ וא״ל הכי' תתני לא א3א יהודה 3ר וא״ל כו׳ כריה לרמי ומתני
 ל״כ וקדישין • נ׳ ד"פ הנשרפין פ׳ הכי לאכיך תימא לא ̂זמואל

 אניו לפני שיקוס שמואל אניו'ואמר של ו3ר היה יהודה 3ור * יא׳
 : ׳3 ל״ג קדושין קחיה קאיס נמי ושמואל מעשים נעל שהוא לפי

 ופ׳׳ג י א׳ 3י" עירונין יחיאל 3ר ואיתימא אחלי רני (יחיאל 3ר
 : נ׳ כ״ח מערכין כל3 ופ׳ * שליחותי עושה שליח חזקה ׳3 ל״א
 חסדא 3ר כזמן ) ע״א ד״י מ״ק ׳3 י״ד ניצה א׳ דע״ז חלון ופ׳

 : א׳ מ״ז יומא יחיאל רני אמר יונתן נר רנה אחר דניצה ל׳ק
 ינאי נש״ר יילי דגי : א3י ר׳ את ע״ל יינא : נ׳ מ״א פ״ד כדריס

 (רניימרנרשלחיא : נכו טדיס3 (יטסיס : ספ״ד ע״ז ירושלמי
 מי ׳3 ס״ו אשה נמה דאניי משמיה ׳3 ק״ז הנשר כל פ׳ לאניי אמר

 :̂ שלמיא נרני כ״כ סיטה ב׳ ז׳ סוכה ׳,3 ו׳ מ״ק א׳ קנ״ו שהחשיך
 ל״א מנחות פפא 3לר שלח : 3סע״ נ״ג נרפות זוטרא למר אמר

 נמה ס״פ דרנא) (צ״ל3די משחיה : א׳ ט׳ ״כ3 א3לר 3איתי : א׳
 אמר אשי 3ור * נ׳ יקמ׳׳ו חניות חדיפתא(פ׳ ייתר 3ר : א̂ש
 פ׳ כהנת שהיתה אשתו נשכיל אכל ( ייתר רנ : שאחזו חי ס״פ

 הכוכס.ס"נ וס׳ א׳ צ״ה נתונות אשי לרנ אמר : א׳ 3דקל״ הזרוע
 ׳ זוטרא למר עדות ידע * ׳3 ס״ג ע״ז א׳ ק״ה עציס הגוזל ופ׳ א׳

 : ע״כ ד״ל שנועות לאמימר אשי 3ר א״ל דאחימר לקחיה אתא
 ז ׳3 קע״א נ׳'נ פהנא 3לר ואמר א׳ כ״ט ע״ז כהכא ־לרג איתני
 פ' נוכרא שרי יומר מרימר עליה קרי ננכור עד מפי עד אפשר
 נרג פנחס דרכ לפרקי אקלע : א׳ ל״ו נכורות ׳3 דקמ״ה חניות

 קע״ג ד״א ח״א (עיי׳ : א׳ כ׳׳א לא׳׳ט ורניכא חניני 3ור : אחי
 נרפות : זוטרא למר שזני(אמר נר י*חר 3ר : שניס יולךז׳

 נר יימר 3ר : יימר(ל״מ כר שזני מניא יוחסין : נ׳ דנ״ג פ״ח
 נתונות יהושע 3נר הונא ורנ פפא 3ור חשו (נר רנה כזמן חשויי

 פ״גד״ח עיהנין חסיא 3דר קמיה אתא סנא יימר 3(ר : נ׳ פ״ד
 (ייחר)3ר : א׳ נ״ג נתונות ו רכא חרננחמןוא״ל נעא : ע״נ

̂׳ט זנחיס נשס״א לה הלל 3דר בריה  ר' •* הלל נרג רנא ע״ל א׳ ד
 נחמן רנ אשת ילתא : יוחסין נ׳׳נ אסי ר׳ הוא כירושלמי ייסא
 והיא כה לזנות מפלצת אסא'ועשתה אס מענה גלגול ש)(היא (ע

 אני שאמרה ק׳׳ט כחולין כדאי׳ אסוריס לדנריס חתאוה היתה כ ג
 רני •* ג׳׳נ ♦ נחמן 3ר כזכות ונתקנה• : 3נחל נשר לאכול רוצה
 נזחן ע״ש) (דוסתאי ורני' אלעזר רני תנאיס ושכניו הקדייייו ינאי
 ואולו יוחנן ר׳ ינאי׳היה״כימי נרני רניאלעזר ני ור״ת(ולע) ד״ע

 : תנא שהיה )ע״ש ( יוחנן רני יש כי נתונות תו׳ נשם כמ״ש־
 ורני ינאי רני נקנרו גפליה נגינה נחערה שס עכנרא גא״י (כתנ

 רני שגס אך ינאי רני איזה ידעתי ילא נהוראי(אנן ורכי דוסתאי
 ן3 סכא ינאי ־(ר׳ : זה ינאי רני של ננו שהיה שס נקנר חהתאי

 ינאי■ רני : למטה רנה'עיי׳ ינאי דרכי לקחיה אתא ינאי רכי •נכו
 : רני אמר ינאי א״ר ׳3 דלד הספינה פ׳3 רנו (רני : (רכה)

 פ״3 חצינו אך : רני אמר ינאי א״ר יוחנן א״ר א׳ קי׳׳ג י"כ ונס׳
 אצל זו) לי(נשאלה היה גדול צער זירא נ׳א״ר דלו איןמעמידין

 ינאי י3̂ןר ינאי לרני יוחנן ורני ייוהנן רני אצל אסי ורני אסי רני
סדר נראה הרי * דני אצל ג״ע ןך״י עחרס ן3 יונתן רני אצל

 ונינמול! *־ מרני נ״ע ר״י1 עמרס ן3 יונתן לרני ינאי רני מדרגתן
 כולם וכן רנו 3מר קנלה כלומר 3נר הונא 3ר קנלתן סדר א׳ דצ״ג

 היה) זה מדורושל זה(ונשס׳׳ת של חרנו חזה למעלה (ע׳׳ש)זה
 נר״מ ורני כרני חייא ורכי חייא כרכי ינאי ורני ינאי כרכי 3ור

̂י הרי : עלל כר״ע וראנ׳׳י כראנ״י ור׳׳ח  ורני הייא כרכי ינאי ר
 יונתן קייאור׳ ורני רני רנו היה ינאי לרני ני נמצא :כרכי חייא

̂ש היוס כהונה אין ינאי רני אכריז ר׳ דמיך כד עמרס ן3  :(ע׳
 לרניוכן שימש רב שהרי לרני מרב דורות ג׳ חשב נתחו״יאיך 3פת

ח  'שאל ינאי רני רפ״ז דמאי כירושלמי : לר״ע חונהק תלמיד ל
 ישראל על שררה להנהיג את עתיד א״ל נו׳ א״ל רנה חייא רני את

 חייא ר׳ שצ״ל ולל רנו הייא לרכי שאל ז׳׳ל ׳3 ך"ג סוכה נתו׳ מונא
 נראה הנ״ל מיכמות אכן : רכה חייא רני לקרותו מורגל כן כי רנה
 דלג ונינמות : חייא כרבי ינאי ורבי שאחר רנו היה חייא דרבי

 וא̂׳ כך הלכה שאין וסבר רצוץ קנה נחלום ינאי לרכי הראו רע׳׳כ
 ונקש ודורש יושב היה : עשה ויפה אחר פסוק שהוא קייא רני

 א״ לכ ובחולין :פך"ד• וי״ר פי״ח רנה ונמדנר פ״י נ״ר מרתיע
 רני של חמיו והיה : תשובתן הרונין יקבלו חייא רבי בני על אמר

 ‘ מתקדשין היו לא דר״י ננתיה ן ע״ש ( רבה חייא ברני יהודה
 תלמיד(ע״ש) יוחנן רני : יייא קדושין דדינרי מתרקני נפחות

 ובפי׳׳כ : נ׳ ד״י "מ3 א׳ קט״ו ״ק3 ינאי י3דר משמיה יוחנן א״ר
 לרבי ואמר יהוצדק בן שמעון דר׳ ערסי קומי לר״י שאל : הלל
 יוחנן לר׳ ינאי א״ר כו׳ ינאי א׳׳ר : ) ע״ש (ולך לי בין מה יוחנן

̂יך לאו אי אר״ל כו׳ הספא לך לאודדלאי אי  הוי רנה גברא דקל
 א״ר : סע"כ דלב רבה האשה פ׳ יבמות ב׳ ך"א מכות כו׳ אמינא

 רני א״ל כו׳ ביבמה תופסין קדושין שאין מנין זקניס ל׳ נחנו ינאי
 מכיס ליההזליסזאב מקלס ינאי רבי והוה היאכו׳ חתני׳ ולאו יוחנן
 פתר יכול קלוסיא אילין כל בתר ר״ל א״ל וגו׳ ויתכס להכס תן וגו׳
 משוסתד יוחנן א׳׳ר : סיג״א ה״גלס״ד קל־ושין ירושלמי כר״ע לה
 א״ר א׳ ד״ה פ״א כריתות ש ׳3 כתב : א' ט״ן יומא ינאי רבי דבי

 היס יוחנן רבי של מובהק רבו ינאי רבי דהא ל״ג יוחנן א״ר ינאי
 • 3ל״ ברכות ינאי רבי דבי : בכללים מ״ש (עיי׳ חבחיס פ-״ב עיי׳
 יומא • ל צ״ה נ׳פ״ב עירוביןע״ז : קמ״א פ״ה ע״ד 3נ" ל׳ שבת
ו א׳ ס״ה  אומר פמעון רני כו׳ אמרי ינאי רני דני ב׳ כ׳׳ח סוכה ל

 נתונות •* קי״ג ינמות •* כ״א מגילה • לר״ש שהקדימו ולע
ys : נ״מק״גק״הע׳׳ז : צ"נ לק : ט״ו גיטין : לו קדושין 

 איכהומגילה:׳3לרפי״די״ט : נידהנ״ז : זבחיםע׳ : י׳׳טס׳׳ב
 הי״דרג ס׳ בהקדמת רמב״ס כתב : הרואה ה׳ וירו׳ ע״ג ס״ה ועיי׳

 רצת ויש • ככיא ילא היה לא עליו כתב וראב״ד ינאי מר׳ קינל י
 נס׳ להיפך דחציט אף : ינאי כר׳ ורב הנ״ל דיבמות מגמרא ראיה
 אמר שלל ג״ל אך רג אמר ינאי א״ר יוחנן א״ר סע״נ ל״ע כירה

 לל זה רצוץ ז*ןנה סמך ועל י3ר אמר ינאי א״ר פעמיס דכמה רני
 תלמיד ינאי ר׳ היה לא היעות דלכל רב כתלמידי ינאי ר׳ ש״י שכתב

 מבית היה רב כי ממנו גדול היה ורב סע״א דצ״ו יוחסין כתב * רב
 כרבי ורב הכ״ל דיבמות גמרצ מן ונסתר הניזקין פ׳3 רכי של דינו
 : א׳ י״ה מעילה ♦ ׳3 י״ז סוכה ינאי בש״ר לקיש ריש ־ ינאי

 :א׳ פ״נ 3או״ פ׳ : א״ ׳p גיטץ : ב׳ י״א עירבין : ׳3 לו ״מ3
̂ב ג' נידה  ואמר שנתא מעלי מאני לבוש א׳ דקי״ט כ״כ פ׳3 : סע
 נשחוריס ולא נלנניס תקברני אל לבניו ואמר : ולקל״ב כלה נואי
 אד׳ יויזהיו כתג : מ״ט קדושין ך׳ נידה י׳ תענית : קי״ד שנת
 שלפנינו הג̂י אנל ו ת״ק ירושלמי ממתקני ולא חקלקלתא ילפי ינאי
 ינאי ר׳ אצל ה?וע יוהנן רגי • )ע״נז ( זה אחר ננו שמעון רני
 1חש: מעט ינאי רני יוחסין 3כת : פ״ה נ״מ חנינא רני אצל ור״י

 דקי״א פי״נ3 דאי׳ נמה כוונתו (כוודאי עכ״ל כדאית׳ננ״כ נעיניו
 ר׳ ואתא’ שמעיה שמלאי דרני אכהפי׳ ינאי רני ואזל חסתמיך א׳

 דאתא אינש ך3 ינאי) דרני (שמעיה א״ל י לאפיה נשיאה יהודה
 עיניי והחלו היה זקן ינאי רני (פרש״י יאי וגילתא יאי הוא לקנלנא
̂דה דרכי לגולהיה גששיה כהות)  לרש״י ל חנ׳ לצ״ע ; נשיאה יה

 למר שלח ׳3 לק׳׳ת שרצים ח׳ פ׳3 אי׳ כהותדהא החלו זקנה דמחחת
 1צונ טיפת טונה ליה ושלה שמואל חר של מקילור לו שישלח עוקנא

 חאירא (נחי ערנית נקמין ורגליס ידיס ורחיצת שחרית נעיניו ליתן
 הי̂י זקנה מחמת שלא הדברים נראין : קילירין מכל ) עיניס
 הרפואות מספרי נודע רפואהכ לו אין זקנה מחמת דחלישא כהות עיניו

 מככיי כהן החזיקו לא מה מפני נקי גוף צרינין תפילין ינאי אר׳
חליוי אחר לובשן היה ינאי ורבי כו׳ חנירו אצל הפקיד א׳ הרמאים

 חמוי ר׳׳י : ע״ג ד״ד נ׳ו־נרכות פ׳ ירושלמי חמרקכו׳ שהחולי ״י4
ע״לר׳ ג׳ ך״ז תפילין המוציא פ׳ וירו׳ נ׳ ד׳׳ד הזית מ׳ אמי דרט

ינאי



m קכביוד ואמוראים התנאים הדר אות
־ראמי3 מאי  :תינתחמוי חסר כלהכליס נשנתס״ס ועניןההוא :
 הלכה יוחנן ורני ינאי רבי : ט״ס יונה רבי דגיטין רג״ב בירו׳ אכן
 רבי יש כי יען : א׳ דל״ה ה״ע יוחנן דרבי רבו שהי׳ ינאי י3לר

 הקדימן י ר בשס אמר חי ותשכיל ותבין יגאירבה ורבי קדמון ינאי
 ינאי מר בעו זירא ור' אבא בר חייא בר׳ אבא רבי * רבה ר*י או

̂*י אבין רבי  כתובות י אר׳ אושעיה אר' : כהנא בר אבין רבי : אר
 בשמו מאישה ורבי חנינא ורבי הונא ורב אחא רבי • סע^א דע*ע

 אייבי ר׳ : וצ״ע משמיה דרבא בריה אחא רב : ב׳ ע״ג איכה מ׳
 : אר׳י אלעזר רבי : אר׳׳י איניי רבי : בשמו אילא רבי : אר״י
 חתנו אחי רגי : אר״י אסי רבי : בשמו אנעיגנוס בן אלעזר רבי
 חולין י אר הונא רבי : אר״י לימי רב : זונא ;מליאל : ע״ל

 וצ׳ע : רע״א נ׳ וערבה לולב ס״פ זירא אר' ינאי אר׳ : ל קכ״ב
 ור׳ יוחנן רבי תלמיד שהיה אסי רבי תלמיד היה זירא ר̂ב הא7

̂חי̂ד תלמיד תלמיד בשס יאמר יוחנן דרבי רבו ינאי  ;ירא ור :תל
 ־ עומנין ס׳יס ר״י דבית חד משוס זירא רבי : לעיל מיניה <עא
 בשמו חזקיה ר׳ : מברכין כיצד ירו׳ ינאי ר׳ לדבית זעירא רב שלה

 בשמו חילא רגי : ע״ל קייא לרבי שאל : ווא בר חייא נש״ר
 קרי כוק ר״י וא״ל קחיה חנינא רבי : אר״י תורתאי חנינא רבי

 : קחיה קרא חנינא רבי : רע״א דנ״ו אעפ״י־ כ׳ לברא קראיך
 עיקר ינאי דבית בשס ר׳ כו׳ ינאי רבי רביה בשס פזי בן יהודה רבי

 בב״ר ההוא וענין הרואה פ׳ בירו׳ כ׳׳ה היה זכר דינה של עובורה
 שם אין גס ר״י רביה בשס בפ׳ ר״י שס ואין נשתנה ני׳ ע׳׳ג ס״פ
 ר׳יר^דהנשיאה : חתנו רבת חייא בר׳ יהודה : בשסדביתכו׳ רבי

 רבי : בקלפי טרף ירו׳ בשמו ב׳״ל יהושע רבי : ע״ל לגביה אתא
 רבו עוזיאל בן יונתן רבי : תלמידו יוחנן רבי : גידל בר יהושע

 :חבירו יוסף בן יונתן ר׳ : ג׳ ס״א קדושין ירו׳ יונתן ורבי : ע״ל
 רבי : בשמו סבא ינאי דרבי בריה בר ינאי רבי : בשמו יילי רבי

 :בשמו פטיש בר מני ר׳ : חקולא יצחק ר׳ : אר״י יוסף בר יצחק
 רבו רבי : ע״ל תלמידו רב : רבאבשמו : ע״ל עוקבא למר שלח

: עמו ונליג נשמו ר״ל : ע״ל שמעיה שמלאי : (ע״ל) ל  ע
 ר נ נרני ש ור : ננו שמעו! רני : א׳ י״א סנהדרין רשנ״ג נשם
 רבה ינאי דרב משחיה סבא ינאי דרבי בריה בר ינאי (אר׳ : •ה״ו
 דך״ב נדרים ארבעה פ׳ פ״ג ובנדריס : סע״א דל״ב מגילה סוף

 ; רבה ינאי דרבי לקמיה אתא סבא ינאי דרבי ברתיה בר רע״א
 לו שיטמא חמא ואר׳ רבו ג״כ שהיה חמיו מת זעירא ינאי (רבי
 :ברבי(ל״ח שמעון בר׳ ינאי רבי : א׳ נ״ו נזיר ע״ג ברכות ירו׳
ר'  רבה ינאי ר׳ הוא אס אני מסונק * אמר אמי דר׳ חמזי ינאי (

 לביה אקלעו זריקא ורבי ( הכהן אחי בר ינאי רבי : וע״ש הכ״ל
 יש וחזה : א׳ קי״א הבשר כל פ׳ פזי בן שמעון נר׳ יהודה רבי

 ינאי בנו את וקרא אמי רבי של חמיו היה ינאי דדני ראיה קצת
 בר׳ ינאי ר׳ : מנ״ל ידעתי לא ( : ספרא רב בזמן : חמיו ע״ש

 אשי רב (וצ׳׳ע) ברבי שמעון רבי בזמן ב׳) דה״ו (ב״מ ישמעאל
 ברכות ירו׳ נחוס ר׳ את לגביה שלק זעירא רבי א׳ י״ד מענית שמו3

 ״ ע״ד ד״ח הערל פ׳ ירו׳ יוחנן בש״ר זריקן ורבי א׳ ד״ת כ׳׳ד
 ישמעאל ר׳ ־ פ״ד דמאי יוחנן בש״ר : זידל בר יהושע רני שאלו

 תענית פ״ק עירבין ירו׳ ד״ל בשס ־ לשיילי לגני אזל זירוד <ל
 ישמעאל) בר׳ (צ״ל ישמעאל בש״ר ייני רבי זה לפני ושס * ׳יג״א
 (^רו׳ר״פ לפנירבהונא קפודקאה ינאי רבי : ייני רבי בית גשס
 פזי בן יהודה ור׳ לונא רב דיינן והווי עובדא ה״ל רע״א דט׳׳ז ג
 א' ל׳ט פ״ב תמיד שמואל אמר נחמני נר ינאי (רבי • מיזא ורב
 תני אבא בר חייא דרבי אחוה ינאי (רבי : אחיו אולי יעקב 'לבי

 ינאי ר׳ : (ל״מ ינאי בר שמואל בר ינאי רבי : נ׳ ע׳׳ד סנהדרין
 בר אבא ר׳ וצ״ל ט״ס {ואולי כהנא רב בזמן רגא בן יוסף רבי בן

 :(ר׳^נאי :לינאי' ננאי ין3 ונתחלף ננאי ע״ל ע״ש רבא בן יוסף
 ״ יעקב רני • יאשיה רגי * חייא רני ׳ ינאי בר׳ אלעזר רבי

 הוא בירושלמי ייני (רבי * שמעון רבי * שמואל רב ♦ רמיטא
 אסי רב י הוא ייסא רבי ♦ ע״ש׳ חיגנא בר ינטה (רב ״ עאי רבי

 הנשיא יהודה רני בן יעבץ ( * בנו שמעון רני (יסיני ״ ע״מ
 ״ ר״י של ברו בן סכ״ח יחזקאל ובמ״י ספ״ק זוטא ל״א לג״ע חי <ככס
ט מ (י ע  אחור פ׳ ברבה ההוא וענין א״ד ר״פ ירו׳ בשמו חגי רלי י

 אחר אלישע של בתו בן רני-יעקב * בשמו הונא רב ג׳ דקצ״ה
• שס ל״־מ ( דנגעיס בפ״ד תנא שהוא ב׳ דך״ג יוחסין (כקב  'בס׳ )'
 הוא אמר רבא ספ״ק קדושין גמרא מביא ד״רע״ב תצא כי פ׳ פנ״ח

 בן אוא זה יעקב ורבי כו׳ בהע״ל מצוה שכר דאחר הוא ר״י סני
 ב״א דר״י ואפשר כתב ע״א לר׳׳א הנ״ל ובס׳ אחר אלישע של בתו
ושופע׳׳גועי״ל נ״א לר״י ס״ל אמנם עמוד נאומו ושם־ ע״ב שס וכן

 3ע״ ד״י לך לך פ׳ וכ"כ ר״א. ר״י הוא הוא דאחד כז׳ ב״אס״ל דר״י
 חלילה • אידי בר ר״י ע״ג די״ז וירא פ׳3ו * ג״פ ב״א ר״י וע״ג
̂מ והחזיק * ט״ס אלא הדורות לסדר בחבורי דוק כן לומר  בחיי בכ
 ז״ל (דל׳׳ט) דקדושין ובפ״ק א׳) (קח״א חולין בסוף עה״ב

 ״ חוטא היה לא בתו בן יעקב כר׳ קרא להאי אחר דרשה אלמלא
ל בקדושין ושס ב׳ דע״ז לחגיגה פ״ב ובירושלמי  ראה אחר אלישע ה̂נ

 שאין לומה שכרה וזו תורה זו אמר חזיר בפי חוצפית רבי של לשונו
 יודע היה ולא רעה לתרבות ויצא ימיס והארכת כתיב דהא חתן'שכר

 ארוך שכולו לעתיד יחיס והארכת ממנו לסניס יעקב רבי שדרשה
 ואולי • בזה טעה אלישע אחו אבי שראה על זה דרש • עכ׳׳ל
 ק״ג ה״ק וב״ת * ברתי בר וצ״ל ט״ס ממנו לפניס יעקב רבי מ״ש
 ור״ יעקב ר׳ שס וכתב כו׳ ממנו לפניס הנ״ל ירושלמי העתיק סי׳

 האמת.דהלצה. אבל וברייתא במשנה יותר שנזכר כר״ש הלכה שמעון
 נמצא אחר בזמן היה ור״ע ר״ע תלמיד כיר״ש מר׳׳ש לקשיש גר״י
 יהי׳ דר״י הכרח זה אין (ולדעתי רמ״ט סי׳ עכ״ל חר״ש קשיש ר׳׳י

 • דר׳ רט היה זר״ש רבי בימי היתה אלישע בת דהא חר״ש קשיש
 עקיבה רני שדרשה יודע היה ולא דק״ב וקהלת דח״ח רות וברבה
 וצ״ל ט״ס נ״ל סיה בר עקיבה רני ג׳ דקפ׳׳ז קהלת בילקוט וכ״ה
 זוצזא בן פ׳ באבות האמור הוא כי ונראה * )ברתיה נר יעקב רבי

 ב׳׳ז'הנ״ל שב״פ לפי זה לומר בעיני וקשה ( לפרוזדור דומה עה׳׳ז
 בתו בן דברי יקדיס ואיך אומר אבויה בן אלישע זה אחר אמר
 הסדר שמר לא באמת ני אף * אבויה בן אלישע לדברי יעקב רבי
 יבנה איש לויטש ואח״כ עזאי בן ואח״ה זוחא בן שאחר ההוא בפ׳

 ואח״כ צדוק ר׳ ואח״כ ישמעאל ר׳ ואח״כ ברוקה בן יוחנן ר׳ ואח״כ
 1ר״י ואה״כ יונתן ר׳ ואח״כ יוסי בר' ישמעאל רבי ואק״כ יוסי רבי

 יהודה ורבי שחוע בן ור״א הסנדלר יוחנן ר׳ ואח״כ רא^י ואח״ה
 ורשכ״איושמו^ יעקב ור׳ חרש כן חתיא ור׳ ינאי ור׳ נהוראי ור׳

 אבויה) גן אלישע ואח״כ הזקן ר״ג בזמן שהיה לכולס הקדוס הקטן
 מצאנו שלא נהירא ולא יעקב בן אלעזר רבי של אביו הוא כי וי״א

• יוחסין כ״כ יעקב ברד) צ׳׳ל ( בר אלעזר אר׳ אחר לא וגס זה
 יהי׳ יעקב בן שר״א לומר שא׳׳א והכרחית מופתיית בראיות ו׳ל״נ (
 Tתלמ היה ראב״י דהא • אלישע של בתו בן שהיה ^עקב רבי בן

ש) ר״מ של ורבו ר״ע  1ר״( של רבו היה אחר דאלישע וידוע (ע״
 דראב״י לומר א״א ע״כ ״, דר״ח רגו אלישע של גתו בן בן יהיה ואיך
 היוחסין לדעת ופשיטא * וק״ל גןגתודאחר יעקג שלרבי גן יהיה
 על היה ג״ז יוחנן דרבי וידוע ריג״ז של חדרו היה דראב״י וב״ש
 בן בן יהיה דראג״י לומר אפשר ואיך אחר אלישע של מילה ברית

 עדיין יוחסין וכתב * הוא) אחר ודאי אלא * אחר אלישע בת של
 בבריית׳ גס ר״ע בזמן שהי׳ דכפרחטיא יעקב רבי * הוא אס בספק
ש) רבי של ורגו ר״ע תלמיד וקדוש גדול חכס ה* (ובחגיגה (ע״

 גן נ״א קורשאי יעקב ר׳ * יוס דרגי'בכל אפיה לקגל רגיל הוי ב׳
 נימא (ע״ש) נתן לר׳ דאמרר״ח ב׳ (די״ג בהוריות נזכר קורשאי
 קוקשאי גן יעקג רגי שמע ליה דלית געוקצין תני פתח לרשג״ג

 רשג״ג יהיג עוקצין ותני גרס והוי דרשב״ג נוותא להד ויתיג ואזל
 והוא ״ קורשוי גר א׳ דקס׳׳ח רגה ובויקרא עוקצין וגרס דעתיה

 יעקב ר׳ j המצניע וס״פ ע״פ ר״פ גורושלמי (ע״ש) דרגי רד
 היינו (ע״ש) דרגי רגו הוא ועירוגין גשגת ופ^־ דאגות פ״ג סתס

 (וכתב בגמרא הנזכר סתס יעקב רבי : במשנה גזכר׳סתס
 א״ר פעחיס הרגה שאמר. למטה עיי׳ יוחנן( רבי תלמיד שהוא ש״י

 אחא) גר (וגע״י יעקב רגי כשמת סע״ל כ״ה בח״ק : 'וחנן
: ביממא ככד אתחמיאו

 יעקב רד הוא אס ותשכיל סתס יעקב בש״ר האומרי׳ לפניך ואסדר
 תלחיל שבגמ׳ סתס יעקב רבי או רד של רגו וברייתא -דמשנה סתס

: יוחנן רבי
 א״ר יעקב א׳׳ר אילעאי א״ר : י״א^סע״א ברכות א״ריאושעיה

 אמר : יעקב מש״ר אבליס איש יהודה בן אלעזר : אחא בר אנא
 נקוסא יהודה רבי : א'' ול״ל ב׳ כ״ט השאר תפילת פ׳ חסדא רב

 שאמר יעהג 3̂ר משוס הנשיא יהודה רבי * בשמו רבי) (תלמיד
 ^המוציא יוחנן א״ר : אריב״ל :בי י״ד ספ״ק גיטין ר״מ משוס

 : פ׳כלשעהכ״הא״ : ב׳ קמ״ה תגיות פ׳ : א׳ פ״א יין
 פ״«א או״ב כ׳ : ל ל/ כתובות : רע״ב ה׳ מ״ק : ׳3 צ״א האשה

 ו̂ר סנדלא יעקגזבן רגי : שאול בר יוסי א״ר : א' מ״ב מנאות ׳3
 אחר *• נ״ י״ג ע״ז יחמי לזה זה אמר אידס ביוס פיתא זבן ירמי׳
 ברתחליפא ירמיה לרגי אמר : א׳ י״־ח מ״ק לך אסגר ירמיה לרגי

 : ור׳נתן : חני א״ר : וע״ל ע״ה ״מ3 תאיר בש״ר : לך אסבר
ל • ׳זאול גן מפי עיי׳ א״ריעקג רבין • כדא בר נשס •3יעק (

בר
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כי״5*.ס3לר צמר * גכצ״ל ל ל״ג מניזו̂י נר.חני;א
א • <אזיט אד ק חנניה ר3נ״ת ל ? ע רגיי )  ,אישכער:ה;ניה.3:.
i fp דקנ״ט יוחסין כ״כ רני של מירו p ר קגנרתם ע  עגן.ג;יי נ

 אמור חנן(מ״ד־ דער יעקב רגי : חנניה כפר איש רני'חלהמ
א ‘ ד״ נ״ח ואיפה ל דמ״ח פ־'״כ ונשא  נקך.לת רע^ נע׳י׳ד ל ו

ל  ;סנהדריןפ״גתענימרפ.ת נ׳ ד״ט ל נשסר״לירו׳ ג <׳נ
 :א.1רנ.א(7 יעקנ-אטה רני : <ו שמוה זנהי. אנא דרני משמיה

 מעשר^נעול נ׳ כ״נ (נמ״ק רני עס אדור גלוצ אחא נר יעיןנ רני
 שע^ א׳־ הדור גלול וניאש. רני ומנו לתלמ וניוגש א׳/שמת,אניו

 א דל מ נ פ נשנת .להיפך וי״א אחא נר יעקנ רני וחנו לחלוץ
ל ואמר יתני אללסר, ורני סיחון רכי *3  נר להוא מקמיה ניקוס '

 נראה יעקב נר אחא .ו.רבי4העאי לפיל להוא אמר : אוריוץ
״ : אחא נר זב1ימ ברי. .רבדישמעאל ־ נט שהוא ■ י .  .רני.ישתעחג.^י נט שהוא ' '

 גזמץ היה, שזי: נר.אהא,צ׳עאחר יעקנ שאמרונש״ר ^נה־׳קלמ
 אסדר אחא(אק״כ נריןצאיוגר.רב יעקג רני כל אכתוג <כ : רל

. :, השכיל ואתה נשמו האומר. מי
 אניי.(קמשין לפני למדג ואגיג הוא יעקנ אהאגר לרב יעקנגריה ל

 ירושלמי חוורן נחוניאלנת נש״ר אחא לרב נליה יעקב רבי : כ״ט
 סזורק ירו׳ אחיי נר אלא נש״ר התטנא נר אנא ורני : ל׳א שקליס

 לרני אמר : אגהו רני עיי׳ היפה דמן אנלימי לרני שאל : ט4
 ר׳ אלע־ : מנרקתיה יוסי דרגי אתוי אחא רני לפניו : ע׳׳ש אנהו

 א׳(בשס״ח כ״ז אסימ״ק א׳׳ר : רנינו משוס נ״א איל;;א.אר׳׳י
 ' ע״ת אסי א״ר ונדנ״ה ב/ קי״ו זבחיס נ׳ ך"ז תענית )ק׳׳ס אהא

 א״ר/-ירא : הזורק בש״רהחנננאס״פ : סוכהל׳ק ?ש*'ר,הושעיה
 גש^ יסא ורגי חזקיה ורני : זעירא בש״ר : .א׳ רכות<׳/3

:בשמן הזקיה רני ז פ״ק שנת ירו׳ חזקיה בשס יוחנן,'  ר ̂נש .
̂ו חיננא : ל׳ ר ברכות ירושלמי• קייא.נר.אנא  ניצה ירו קרתייר

 רני הושעיה דר׳ אטי חמא נש״ר : קרעיגנאת הנא אןציי',3.
̂י® בשייר : רנ נשם נא נר רבי.קגלא.חנן t.חנינין ? ,.:־יי׳  .י
̂ודס  ג׳,שאכלו כ' יוחנן בש״ר : א׳ ך״ז יארינ״<מ^׳ק פזי בן־ ו

 הלר ק.ופ פ יבמות ירו׳ יוחנן גש׳׳ר אסי נדבי פ״ק ויאשלמיסוכה
^ נש״ר ׳J שגמ.ל. ו  בירושלמי ג׳ ג׳ נ״ק שנת פ״ג מ״ש י

 נשס אחרו ירמיה ורני שאתה אני יוסי.זכור רבי וא״ל יוסי ש"*ר3
 :חנינאירו׳נרכומי׳ב נר יוסי נש״ר : ,̂א ד״ל לאעב״י ירו׳ ר״ל

 רבי : כהן רני : פ״א ינמות ירושלמי נחמן נר יצחק ש״ר3
 • ל רשב את שאל עקביה אמר : חזקיה בר חנא רני ז, מיישא
 נר שמואל רני את שאל - : ג׳ ג׳ שנת ירו׳ נשמו לקסרין רננן
̂  שמלאי ;--.א״ר אנא נר שמואל נשס ז שמואל רבי : יצחק

̂  א״ע פ׳ אלעזר בש״ר אנא נר שמעון ורני : סע״ג י״ו
 קיך׳ז מ׳ ר׳׳ל אמר : האומר פ׳ ינאי בש״ר ריב׳׳ל אבא בר שמעון

 יעקבאאוה (ר״ : נשמו עכו כפר איש ברחייא תנהוס רני • א'
 נרתיהלר׳ יעקננר (רני *• א׳ ע״ו סנהדרין יעקב בר אחא דרב

 חיא אשקיין א״ל נדל כי אחא רבי זקינו אצל ונתפדל, יעקב בר אחצ
 כתג והיוחסין : א׳ מ״ע אנא.קומה רתיה1ר.3אנא. ברך אמו א״ל
 ני׳ סוטה 9בשו זקינו עס נדלי'rא יעקב דרב בריה בר יעקב רבי

 בשה אידי נר אחא נר יעקג (רני : ט״ס או לו נזדמנו אחרת
 רנ(תרנח;מ^, תלמיד אנא ר3 יעקג רני : לחאיספ״א ירו׳ רינ״ל
̂•3א נר כתן רנ תרנחא • א׳ דמ״א המפקיד פ׳ נ״מ דרג קמי  א.

 יות̂( א׳׳ר יעקנ נר אנא רבי :• הוא אחיו אולי )שס (3דר קמיה
 (די״נ דעירונין פ״ק רנא נזתן אנא נר יעקב רב : הוא ט3 אולי

 את וקרא רנא א״ל נו׳ א׳־ל- א3ר לניה אקלע ז לרנא איתניה ׳3
 ל׳ע זנהיס שגישתו סני כמה א״ל ורנא דק/יסע״א ע״ה מר רנא

 שהניא כמו רב א׳-תלחיד אנא בר יעקב רני נ׳ כי (לפ״זנראה ז ׳3
 שניהס ושימש היה שזקן או לרנאי שהיתיג יוא׳ * רג בתלמידי ש״י
 יי(:פ׳~אל\3א תלמיד אנא נר יעקב רני *♦ סני רנא קראו ע״ג

 וא׳׳לשקול כו׳ דהחרא חניות שמצא ושאלו דאניי קמיה. אתא מציאות
 והיוחסין ואניי רנא עס אותרשדגר הוא א׳ (ואולי : לנכשולר^גל

 רבי נקרא מציאות אלו. זתד״פ ואוצי־ עצחז נפני מדור א לה עשה
 נעירניןהכ-׳לאימא וזנקיסנקרארניעקנ-אך ע״פ דס׳ ופקנגאותו

 תלמיד אגא-̂א נר ^עקג רני יהיו,ני היותשין ולדעת ; יעקג י1ך
ה רב ואולי : אניי של וא׳ רכא של ו̂א 3ר'  ; אחיו אנא בר ^

 3יעק 3(ר : א׳ דמ״ו 3״רשמ״3 אחא נש״ר אנא נר יעקנ רני
 יכסאואמה לי- מדלה א3רנ-א דאתינאמניה דעד אמרלאניי אטה גר

 כיון־דנל תקנל לא זמאגיו קנל מאמך א״ל אעמך היכי לי מזנה
 ?מ״ע תפ ונמד' : ׳3 א h א פ קדושין דעפיה הלשה שא מורס
.,רגי1< ׳א3ד׳ דמגילה א פ וגירושלמי נר-אטה יעקג רני ם־נ״ד

̂  ע״ר זי״ד- 3פ״ נרכו̂י שס ההוא ועכין, אהא נש״ר אניה ר3 יעקג
̂שביעי־ת מות אחרי וכ״ההנחומא• ♦ נש״ראהא יעקבנראניי  ול׳בד

 דנרדליה ̂י< נר ר״י סע״ד פ״א שס ששת נש״ר מנלתין פ׳ ו.ירו׳
̂׳׳ל א׳ הכל כי ונראה • פ״ק סוכה אניי נר .• דשניעית פ״נ  ני׳ ו
 כבן דאמר יוחנן לרבי• חנר תלמי׳ד אידי (רב) נר יעקב נ.רני אנא
̂נןאידי מוכרחת זו ראיה ואין סע״ג צ״ו חנרינו(יבמות אידי  מ־״׳

 למדמריב״ל יעקב ר׳7 מצינו אך אידי על חנירינוקאי הנירינושמא
 ; ותלמידו יוחנן רני של חנירו יעקב רני הוי א״כ יוחנן רבי נכן

>qf ר׳ למי יומא דתד 3ר ני נר שהיה אידי על חנירינו לפרש דא״א 
 יומאא״< נייזרנדחד נר היה יעקב נר׳ ע״יאילי ני' אכן ע״ש יוחנן
 דת״ה ראיה: עוד נ״ל : •יוחנן דד׳ חבירו היה אפשר אניו אני אידי
 רני הוי אלמלא נ׳א אר״י כו׳ יוחנן א״ר ׳3 לנ״ז נפא״ט דאי׳ היה

 יכו-ל היה לא פרש׳׳י פרכס לא להיתרא חנרוותא דהורו נאתרא יוחנן
 פ׳ יגתנן רני אמר • כן אומר היה לא. רנו לעל ולקנתר כנף לטד
 5י3 ר5 לאניו קורין והיו * ננו •אנא רני * נ׳ ■מ״ו■ שהוציאן מי
 למעה עיי׳ יעקב ר׳7 אטה אידי ע״לרב •גי׳ע״י ולפי יומא דקד רב

 אר' ז פפא נר אנא רני ; נעיניך יוכשר איזה והראה נסמוך
 ורן : חנינא נר אחא ורב *' נ׳ דכ״ע השקר תפילת פ׳ אושעית

 קדא גניכון תרתי א״ל קמיה וקחו א3 נר שמואל ענר אילאיתני
 פ׳ נכוריס ירושלמי מת לפגי עומדת תורה שאין וחלא זקן שחיט
 לסולתא זיל להא נר אנא לר׳ אמר זירא ר׳ * נ׳ דס״ה אחרון
 (רנית׳) *• יוחנן מר׳ שמע אי מיטה ובעא ב״א יעקב לגביר׳ לצור
 שמיע נפירש ב״א יעקב לר׳ זירא ר׳ א״ל אריב׳׳ל * ב׳ מ״ג ב״ס
 הנע״י ונפ׳ א׳ דמ״ו שהוציאו מי פ׳ עירנין חכללא או ריב״ל חן 'לך

 נפיר׳ו נ״א לר׳׳י זירא ר׳ א״ל ארינ״ל נ״א יעקב אר׳ סע״ב ד״ס
 ונפ״ס לך אחר רק רני זירא ר׳ קראו ולא * מרינ״ל נך שמיע
׳• ע״ש רבי לא-שמע שמע נ׳׳א יעקב לר׳ זירא אר׳ נ׳ ד״ה 'דחוצין

 חנינא אר׳׳ * -למעה־ עיי! אושעיח דר׳ אנוה קמא * נשמו זריקן ר׳
 קול*ן ארינ״ל ל׳א י<ג̂ק אל הנן אר׳ * א׳ מ״ד חנרכין כיצד פ׳
̂׳  דע״ה יותסץ פי׳ אריל!ל׳ דאמר רנו שהיה נראה רינ״ל •* נ׳ .ר
 זקן היה -לשכונתו * סוטה וסוף ר״ה סוף וירו׳ נ׳ דפ״ו גיעין ב׳
̂שאחר נ׳ כ״ה ניצה רינ״ל את ושאלו ננלודקי יצא א׳  • נשמו וע״ל
 • נהמה גמה ופ׳ * נכוריס סוף יונתן נש״ר * ע״ל רט יוחנן ד׳
 • ל ד״מ א״ע ׳0 ירו׳ רונא יצחק נש״ר • יעקב נת מ 3יעק ר׳
̂יציון א7א נר לקמא נחמן אר׳ * ע״ל נחמן 3ר  שלקית קו שלי

 כק ונעא.תיניס׳^דאזל ב״א יעקג ר׳ •לגני וזיל דצור אסוצמא אקיף
 בר'יצתק;׳אוי.הרנסץ גחמן •ורב ■ ־■ ׳3 דכ״ה ̂■׳צ פ׳ ניצה נפשיה

סיעי\ • (ע״ש) אושעיה• דר׳ אנוי החא לר׳ ליה ̂ויהנון .
 • נסמוך למעה עיין נשמו .רנין * נשמו פדת ר׳ •* פ״ד 'ח״ש
 יעקב אר׳ ין3ר אתא' ט •־ פ״ד כלאיס לקיש ן3 שמעון• ר׳ בשס
 ברכות ירו׳ חסידא שמעון. ר״קשיש׳׳ר סוף חסידא שמעון אר׳ לא
̂ימצל עס פליג • • ג׳ ד״ה ■פ״ד ^̂  • ב׳ ס״ב הרואה פ׳ נחמני נר ר
 שקרו אחהינדרזס במשפחה מעשה אושעיה נר אידי נר 3יעק (ר׳

 גר יעקב רבי ע״ש לבודקן רוחנוס את רט ושלח ערעור עליה
 אלעזר נש״ר עתליה נר אדא נר יעקג ר׳ ( ■ ■לקיש נזמףריש ;אדא

̂גהיה  3יעק ל ■ י•׳ דמ׳״ג. פ״א גיעין ירו׳ בו מסתכל זעירא ?ו|
מ!,6ן ^.י  קח״ט א׳ י?'̂' הבונה פ׳ יעקב נת- נר יעקב ר׳ ־ י;

 ע״מ פ׳ ירו׳ חרלן דנית חוטא *נש״ר * דניים נ' ■ב?בצ!'-»צשואל
-1ו ׳ ״ / . י ״ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .■

 יעקב ר׳ • שמואל ת3 רחל נר חחרי רג עיי׳ ,סע״נ כ״ה ברכות
 אך רי׳י הלמיד שהיה (ל״ח יוחנן ר׳ תלמיד (ע״ש) בי.וריי בר
ר׳ * •יוחנן ר׳ תלמיד הי׳ יצחק ך׳ בנו  לוי ורני גטלאה יעקב (

 יי פ״ג־ חלה קנינה נש״ר גנוליא א׳ דפ״ג קהלת מ׳ חכינא בש״ר

 נשס ענליי נר יצחק •ר׳ יוחנן ר׳ ■קומי יעקג־גטליא הנ-י אימי אר׳
 תלמיד נחמכי יעקנ-נר ר׳ ׳ יוחסין־ י׳* וס׳ הערל פ■׳־ ירו״ רשנ״ל
 אולי ינאי רני * ל ונ״נ נ׳ ד״נ א״ע פ׳ שמואל (אמר * שמואל

 דמילה (נש״פר״א חגי. ר׳ בזמן נמריא כפר, איש יעקב ך׳ ׳: אחיו
̂ט רפ״ז ״ר3 ״ • ־ חגיי לר׳ שאל נמריא־ <סר  רע״ג7 הקת ופ׳ א' ל׳

 גנוריא *־כפד לינמויד פ/׳ב לי-זירושלחי ק״ד־ קהלת ןמ׳ <ןע*ג
 נשנ\ז נכריות של ננת למול שחיטה.וחותר טעון נצור־דגיס קורה

̂,• ליה שלח ןזט שמעדל ̂לק  כטריא־בצור כפר יעקב תדגוס ׳‘תא
א דכולק סמא מהילה <«ןיר<7לך- ק ^  טימא לה ליתT למרגליות מ

 ■דחתמכץ איליו תרגום * הרואה ר״פ פגמס-ירו׳ גל'דמשנ^ז-נהי
שס <גקנד דנלוריס שרא פVו׳T הקיצק לעץ אומר הוי בכסף

נננרתיין



m קכגי» יוד ואמויאים התנאים סדר אות
 יעלןן• ר׳ * היזודעי אלעזר ר* עיי' נא׳יי דרכים כפרשת מנרתיין

 רכי קמי מנרכין כיצד וירו׳ אמור (ילמדנו אנהו גש״ק זנדי נר
 * זעירא ור׳ • נשחט תמיד יסא ר׳ קומי עא3 דשניעי׳ פ׳״ד אכהו

 ורבי * עוקבן בר נתמיה ור׳ * טבליי גר יצחק ור׳ • יזלגו ור'
 ל״ג קדושין אגא בר שמעון ר׳ חקמיה קמו אלעזר ור׳ • אילעאי

 ר' ; אבלו ר׳ תלמיד תחליסא גר יעקב ר׳ • גנו זגדיה ר׳ * נ׳
 כתמן רב של אביו יעקב ר׳ * קוניא עיי׳ רני בשם מאפרתיס יעקב
 שמו^ דחר דייני ספרא מן אבא נחמן אר׳ )נ׳ דט״ז ( ״מ3ד כ״ק
 שאביו תתס נקמן ר׳ אמר שזה התו׳ לשיטת ואזל יוחקין כ״כ היה
 כתג והיוחקין (ע״ש) יעקב בר הוא נחמן רג וסתם סופר. היה
 לדעת והיינו שמואל דמר סופר היה נקמן רב של אביו יצחק רב

 רבי • תרי לבי שטרא ומזכא יצחק בר הוא נחמן רב שסתם רש״י
 חסדא לרב היו בניס ה״ א״כ (למ״ז) המפקיד פ׳ חסדא בר יעקב
 בניס ה׳ לו היה א״כ במ״ש תמיהתו הבנתי (לא • יוחסין עכ״ל

 עיי׳ לר״ח שהיה הידועי׳ בניס ד׳ על נוסף הוא יעקב ר׳ כי כוונתו
 חסדא גר יעקב ר׳ כי והאחת לו היו בניס ז׳ כי ותמצא חסדא רב

 הסדא בר יעקב ר״ ותמצא בנרות תחפשנו אס ואף • זכרו ל״מ
 12ושחו ג״ח ואבין חסדא בר אבדימי עוד ותמצא חסדא 3ר גן אינו
 לא פ׳ הערוך גי׳ כן מקוס) (שס הידייבא יעקב ר׳ * הסדא נר

ר׳ • חסדא רב לפני סע״ג) (דך׳׳ז יחפור  • ינאי בר׳ יעקב (
 רבינא בזמן נפתלי גר יעקב ר׳ • פט׳׳ז מ״ס בשמו אמר נחמי־ ר׳

 דרגינא משחיה פקוד מנהר יעקג ר׳ * ט״ס אולי יצחק ר׳ (ע״ל
 בר הונא משחי'דרב ־ רע״ג קנ׳׳ז ג״ב ג׳ צ״ח א״ צ״ג (כתובות

 רבי • ג׳ ל״ג כתיבות דרגא משחיה * א׳ מ״ט סנהדרין יהושע
 ד״ב פ״א (וביבמות תעניות סדר ירו' יוסי ר׳ לפני דרומאה יעקב

 • דנ״ז נזיר פ״ג הוריות רפ״ג ותרומות יוסי ר׳ קומי דרומייא ׳4
 יעקב (רבי • ל ד״א ברכות ירו' פזי בן יהודה ר' בשס דרומנא

 יעקב ר׳ ־ א׳ דמ״ת האומר פ׳ ירו׳ בשמו כחחן^מר רב ארמנייא
 אגונה בר * ג׳ קפ״ג מגילה ח׳ יצחק ר׳ ^ןמי (תרגס אגינא בר
 ♦ סיסי גר לוי בש׳׳ך אגונא גר א׳ דפ״ג וקהלת א׳ כ״ט חזית וח!

^  גון בר׳ יעקב (ר׳ • גשמו אמנא גר אלעזר זתני'לד׳1ע85^י׳'
דנ״ד גדיא בן יודן ור׳ יצתק,עטישיי״ גר חייא ור׳ •' עס
ג * ד׳ ק ע ^  • עוקבא ע״ל פ״ב בכורי' אלעזר גש״ר חמא גר (
 (ר׳ • הישן פ׳ ירושלמי מנא ר׳ הוי שושגיניה יפליטי גר יעקב ר׳

 ילמדנו יוסי בר יעקב רבי • פקודי ר"פ ילמדנו אסי בר יעקב
(ר׳ • דאסיי- גר אד״מ (ר״פ ירו׳ סיי בר יעקב ר׳ * בהעלותך

ק3ר״ע עיי׳ בדגש כתפו עד מיל ג* ןדוסאי^»לך3יעקב ; ^ ד  ות3ו1ן
*סע״ב קי״א י גר דמכות ופ״ק דאסיי אד"מ ןבירו׳יך״פ .  ופ׳ מ
 * ספי״א יגמות שאל דסיי בר ר״י אמרו דקקרי רבנן *״■ דסיי גר נ״ג
ר׳  תענית אשה גמה * ד׳ ד״ז השחר תפילת ירו׳ סיסי גר יעקג (
 מקוס פ׳ יוסי ר׳ קומי סוסיי בר * פ״ק מעשרות סיסין בר ל׳ד

 עומסיי יעהג ר׳ * הקורא ס״פ יוסה ר׳ קומי פ״ג נידה שנהגו
פ ״ ס רו׳'( עקב * עמסוניא ^הג י  יהודה לרב אמר מיצאי (י

 : א׳ פ״ד הדס כיסוי גפ׳ לרבא הקשה מינאי ־ א׳ ך״ג מגילה
 גרוסה יעקב (ר׳ • תשא כי ילמדנו יונתן גש״ר יוחאי בר יעקב (ר׳
ר׳ • נחמני בר שמואל עיי׳  נחמן ור׳ חכהחא ר' דקסרין יעקב (
' ־ דקסרין ר׳׳ע ע״ל בשמו דיפו ר  רשב״ל בשס אימי גר יעקב {
ר׳ ׳ האשה מציאות ר״פ ^י׳  יחזקאל בר יהודה דר׳ גריה יעקב (

 חולין סע׳׳ג (ק^׳ט תילין פ׳ קרחא יעקב : יצחק ר׳ עיי׳ ס ע
 קרחינאי יעקג דתני סע״א עירביןל׳ו * קרחא יעקב ^

 ויהודה גופנין מבית יצקק גן יעקב (העיד • סע׳׳ג כ״ח חלק וירו
 סוף תוספתא מעולם גה שהיזזיקו קסרין על גוגייו מגית יעקב ן3

 42ישמע ר׳ • צור דחן (יעקב • שס בר״ש מובא * ח פי אהלות
שמעון : (ו3 ר׳ * ול ב ק ע  • ב״י אחא ר׳ • יעקב גר אגא (י
 * "ו3 לוי • ל׳י יpין י3ף • ל׳י חייא ר^י * י 3 אלעזר י3ר

י הפא רב • ״י5 ר׳ • יעקג בר שמואל ר׳ ״ וצ״ע ל )
 • בנו יעקב רבי • (יפליטי * גנו הקליר אלעזר רבי • יעקכ

 היה בנימן רבי (ר״ל יוחנן רגי תלמיד בנימן דרבי אנוה יפת רני
ש) תלמיד  מזכירר׳גניחן חכסדגכ״מ היה אס ידעתי ולא ר״י(ע״

 ורבי יהודה ורבי יצחק (רגי ירת רבי או רב נקרא ולא יפת נר
 תנא קדמון שהיה נראה ע״ב ד״ל פ״ג מנחות שזורי שמעון ורבי יוסי

 רגי הוא נפחא יצחק רני הוא : טבלא גן יצחק רבי * דנרייתא
 אחא גר יצאק רבי־ הוא : אלעזר גן יצחק רגי הוא חקולא יצחק

 שכולס לפרש ונוכל ע״פ פ׳ דאגדתא פנחס בן יצחק ר׳ הוא דשמעתא
 סתס יצחק ור׳ נפחא יצחק לרגי הס שמות שד' או אחד לאיש שס

לאעל׳ל ר״י הוא נשמעתא האמור ר״י וסתם מ' ר״י הוא באגדה

עיי׳ 1 מחסין  : טבלא בן יצחק רבי הוא בפ׳ע״פדקי״גסע״בז״ל (
 :דשמעתא אחא בן ר״י הוא אלעאי בן ר״י הוא חקולא בן ר״י הוא
 ג׳׳א ר״י פרשב״ס אחי נא שמעו וסימנך דאגדתא פ׳3 ר״י הוא

 בשמעתא המכר סתס ר״י כל היא נפשיה באנפי מלתא דשמעתא
 בעיניך ראה : עכ״ל מ׳ ר״י הוא באגדתא סתס ר״י ב״א ר*י הוא
 דכתג דמוכה עות1ן ועוד נפחא יצחק רבי כלל נזכר לא בגמרא כי

ך במ״ק אי׳ דהא אלעזר גן יצחק רני הוא  חייאבך רבי יתיב א׳ ל
 אלעזר בן יבתק דרבי אקילעא נפחא יצחק ורבי אמי ורבי אבא
 ואני : טבלי נצנים ובתנחומא טבלאי גן ג׳ ל״ט גקלפי טרף וכר׳

 אלעזר בש״ר טנליי גר ר״י : עצמו גפני גמדור וא׳ כ״א אעמוד
 יונה ורבי שמואל בן ולחנינא יוחנן לרבי שאל •־ פ״ב שביעית
 ״ט3 ור״י זבדי בר יעקב רבי קומי עוגדא אתא ״ מקומו (שכחתי

 קומי גבלייא יעקב תני : סע״א ד"נ ל׳ב נידה ירו׳ חלבו רבי וא״ל
 בשלי זגיד גן שמשן רבי ג בשרב״ל(ע״ש ג״ט ר״י יוחנן רבי
 (בחולין נפחא יצחק רבי ג ב' ד״ח נדריס אריכא חייא א׳׳ר ב״ט

 ^תק א״ר רע״ג דנ׳׳ב בהמה במה (בפ׳ ט״ס) נפחא בר א׳ דע״ז
 נבאין דאמר נפהא יצחק כרבי אי שס ואמר כו׳ אדס מנוי בגאין
 תחלה מדהזכיר צפחא ר״י הוא ר״י דסתס נראה היה : אדס מנוי
 בבאין נפחא כר״י אי אמר ואח״כ מנוי בגאין (סתס) יצחק א״ר
 ר״ל דנפהא טבא אר׳׳ל דצ״ו בחלק טבלא) בן ר׳׳י (ע״ל כו׳ מנוי
 גס׳ : ) (ע״ש יוחנן רבי הוא נפחא מדבר נפחא יצחק רבי ח״ש

 רבי מסת ושס יהוד׳ ר׳ כמו נפחא בעיר דקל׳א בנימן מסעות
 לרבי אשכח אבא רבי : גא״י ול'כ לפניה קכר והוא נפחא יצחק
 ברחרתא אגא : א׳ ל״ת ביצה נפחא ור״י פזי גן שמעון ורגי אגהו
 : (ע׳׳ש) נפהא ור״י אנהו ורני : ספרא ורבי פפא בר חנינא ורגי
̂ו רגי  : אלעאיע״ש ורבי נפחא יצחק ורגי פפי נר חנינא ורגי אגי

 ורני •* נחיפא נפחא יצהה רני שנקגר וע״ש היפא ̂דמן ואגדימי
 ל״ד נאמרים אלו פ׳ פליגי נפחא ור״י אמי רני : ע״ל אלעאי
 מגרכין כיצד * א׳ ך״ו הגיגה : ג׳ י״א פ״א מנחות • סע״א

 4יומאמ"נ : נפתא לר״י אמי רני איתיג : יומאמ״נג׳ : מ״אא׳
 אסי ורבי אמי רבי • א׳ ד"נ שס אמי לר׳ נפהא ר״י ואיהיג : ׳3

ס הכונס פ׳ נפחא יצחק רבי קמיה  קמיה אבא ור׳ גידל רב : ב׳ ל
 זריקא(ע״ל רבי (ל׳ל) זירא ר׳ : ע״ש נפחא לר״י ור״ז זירא רבי

 ד!ך מ״ק אלעזר בן יצחק אקלעאדרגי אמי ור׳ אבא בר חייא ורבי
 חנינא ור׳ : ע״ל פפי בר חנינא ורבי : שאלו חלבו רני : ע״א

 קמיה אתא : לקמיה נכור שלח נשיאה יהודה רני : ע״ל פפא נר
 רגו(ע״לר׳אושעיה יוחנן ורבי סע״ג ך״ד מציאות אלו יוחנן דרגי
 צ״ע אמר יוחנן רבי אמר נפחא ר׳׳י נ׳ ס״ב הרואה פ׳3 : )רבה

 יצחקקאלעזר ור׳ : יוסף בר יצחק ורבי : יוחנן לרבי שהקדומו
 כסר איש ישמעאל רבי : איתיביה זריקא ורבי ירמיה ׳רבי : <ל
 לקח פכי רב (ע״ל ספרא ורב : ורי״נ אמי לקמיהדר׳ אתא ימא

 :דרשאפתהא לביתו אקלעו יוסף גר יצחק ורבי רבץ : (ע״ש תו3
ל הכליס כל ס"פ גלותא דריש ע״ ל(  : ע״ל פזי גן שמעון ורבי ל
ק ואיקפד ששת רב ושמע דרש  דר״ בריה תנחוס רבי : ב׳ כ״ד ל׳
 עיי״ נפתא ר׳׳י לפני בא מעשה אמי לרבי אמר עכו כפר איש חייא

 טבלא) גן יצחק רבי הקולא(ע׳׳ל יצחק (רבי *• הבירא שר אחא רב
 שמת מי ופ׳ ג״פ פ׳ ירו׳ גשמו אבהו רבי : בשמו זגדא גר אבא רבי
ס ירו׳ הושעיה בש׳׳ר : גזירות דייני ׳3 יופ׳  רבי ג גט הזורק ל

 י נשיאה(ע״ש יהודה בש״ר חקולא בן ר׳׳י זבדא בר רני.אנא זעירא
 בקלפי טרף פ׳ ינאי בש׳׳ר ורילל : א׳ ס׳׳א פ״א ערלה הזקיה בשס
 :ך״וד׳ דכתובות ופ״ב דסונה ספ״ק ירו׳ ברגי שמעון ורני : ירו׳

 מ יצחק רבי ( : טבלא גן יצחק רבי אלעא(ע״ל בן יצחק (רבי
 : לפניו צפוראי אבין א׳ קס״ג ג"פ פ׳ ׳3 ל״ה הגזול לולג אלעזר
א אמר : דציפורין אבודמי דרבי אגוי אמי גש״ר  למד פדת בן ל

 ירו׳ שמי גר׳ הושעיה לר׳ מפקד : עליו ונחש בשוק מוטל וסדינו
 ק״נו א׳ ך׳׳ז כתובות דחזקיה משמיה : שהפך חי ופ׳ הזורק ס״פ

 ורבי אמי ורבי אבא גר תייא רבי אקלעי יתיב : ג׳ מ״ח ע׳׳ז א׳
 נפתא יצחק רני : בשמו יוסי בן יוסי רבי : ע״ש נפחא יצחק
 לששנאבר׳שמואלגראגממי : ע״ש פדת רבי את הספיד : ע׳׳ל

 (ע׳׳ל אתא בר דשמעתא) (סתס יצחק רבי : ע״ס מני ולר׳ שאלו
 יצחק רבי : אתא בר יצחק ב״ר יונתן רבי : טבלא גן יצחק רני

 ב״ ר׳׳ז חולין טנלא) בן יצחק רבי (ע״ל פנחס גן גאגדתא) (סתס
 מ • שס פ׳(חולין3 יצחק א״ר יהודה 3ר כ״ט ס״פ פכ״ת ארר׳׳ן
ש) לרב בירך יצחק  יצחק רני :אסי ור׳ אמי רגי תגר נחמן(ע״
 בר יצחק רבי וע״ל א׳ ו׳ כירה ירו׳ רבי עס מסחי) (עאל רובא

o רנה יצחק רבי ג׳ ד״ט א״ע פ׳ וגירו׳ אגדימי p אגא ר׳ : תי
גר סג 3̂



דn̂טודאים״5ו התנאים סדר אות ^
 וג״רש״פך' : פ׳׳י מדומות ר״ל שס זוגא ע״ל צ בשמו יעקב נר

 דבי יצחק לקמ!) (עיי״ אמי בר דבי יצחק (רבי : רניא יצחק
צ ע״ל ינאי רבי

 ע״כ כנ״ל דאגדתא ר״י וסמס : דשמעתא יצחק רבי סתס יש כי יען
: דברייתא תנא ר״י סתס ויש צ ותשכיל הבין

 בר אבין רבי צ בשמו אדא בר אבא רבי צ בשמו זמינא בר אבא
 :עויראבשמו בר אחא רב צ בשמו אחא בר אדא •רבי : בשמו אדא
מי צ בשמו אדא בר אחא רבי צ אל׳י קעינא רכ3 אחא רבי  :לאי
 חי ל׳פ אלעזר בש״ר יצחק רבי תניא : בשמו טברי בר אלוני רבי

 : בשמו אבא בר אחי רני צ הס חי ול׳א ר״י ידעתי לא שהחשיך
 בנימן רבי צ להניו דן בא ול יפת גר בניחן רני צ בורקי ורבי
 קטינא בר הוצא רב * בתא צ בשמו ברכיה רבי : אל׳י לוי בר

 חייא רבי בני ויהוז־ה הזקיה : אל׳י יהודה בר הונא רב צ אל׳י
 : חסדא רבי בקבורת והיה ב׳ מ״ד סוכה אל׳י חסדא רב צ גשמו

 צ ע״ש יהושע ל אחי חנניה לר״ נתן ורבי יצחק רבי ע׳׳י שלח רבי
 יהושע רבי : ד' ח׳ הערל פ״ ירו״ ריבי׳ל בשס : שאלו טברי בר
 : ׳3 ל״ה • ׳3 י׳ ב״ ד׳ ברכות יוחנן א״ר צ בשמן נחמיה בר

 אבינא בר יעקב רבי צ ׳3 ח״ג זבחיס דרשות כמה א׳ ה׳ תענית
 רי״ה רבי קרא כהנא לרב צ שאלו סחורה יצחק רבי צ תרססקמיה

ר אביה בר מארי : שאלו צנברייא לוי רבי צ א׳ ד׳  ׳ צ יצחק ע
 בש״ד ♦ סע״ב ז׳ ברכות אל׳י נחחן אר״ ע״ש נחמן לרב בירך
 א׳ י״ מגילה מיניה גחירנא רבא אחר •• בשמו עמרס ר״ * נתן

 אל׳י חמא בר רמי * בשמו אבא בר רמי * ̂ א׳ ל״ב ברכות ובשמו
 אר״ל * חרתא בר שמואל בש״ר * ׳3 ל״ט יבמות ב״ ל״א ע״ז

 פוקו ששת אל * בשמו נזירא שמעון * א׳ י״ד ע״ז '3 ה״ מנחות
 פ׳ בבבל לשמעתיך הונא רב תרגמיה כבר יצחק לרבי ליה ואמרו
 גגות כל ר״פ א׳ פ״ט (עירבין אבדימי בר יצחק ל • ב״ מ״ג כירה
 ■’ * )א״ נ״ד פסחיס ב״א יצחק דא״ר הא לכו שמיעי לא אביי אמר
 הבשר כל בפי כדאי* רב של רבו א׳ התו׳ כמ״ש היו ב״ יוחסין כתב

 רבא של רבו א׳ ובהנשרפין ־ יבמות בריש וחצינו • הספינה פ׳3ו
 תפילת בס״ה והב״ • למרחץ רבי אחר שנכנס בכירה חצינו והראשין

 ב׳ ל״ג א״ע פ׳3ו רב (הרש״י רבינו משוס ב״א יצחק אר* השחר
 אעפ״י פ׳3 אבל • רע״ב מ״ד מברכין כיצד פ׳3 וכן פלוס כרש״י לא

̂ו  רבא) של (נ״ל רבה של רבו רב תלמיד וזהו רב) פרש״י א׳ דנ
 רבינו תעס ב״א יצחק אר׳ הנ׳׳ל אעפ״י פ׳ יבתו׳ ( ־ יוחסין עכ״ל

 דהכא ב״א יצחק ור׳ רבי הוא דרכינו גרס לכך ופו׳ וק״ רב כרש״י
 * עכ״ל ומדות כתל דאתניי׳ דרב רבו והוא דרבי תלמידו הקדמון הוא

 כתבו ב״א יצחק ור׳ חסדא רב סע״א דצ״ג הלחס שתי ה' וגחנחוה
 רב של חבירו שהיה משמע א״ דצ״ח הלחס ״3 פ״ ולקמן כאן הו״

ל׳י חסדא  היה והוא א׳) ד״ק חלק וח״א ח״א חסדא ורב לא (
 יבמות בריש הנה אתיא ל׳א יצחק רב לי אחר רבא דאחר דרבא רבו
 • א׳ ה׳ וכריתות ׳3 וס״ז א׳ ובדנ״א ב׳ (דע״ה הנשרפין פ׳3ו ד״ג

 שס וכתבו ב״א יצח̂י ל לי אמר רבא אמר ב׳ י״א ספ״ק ובחגיגה
 ע״ב ד״מ כירה בל כדאשכחן רבי בימי היה א' ועוד )חיו ב״ חתו׳

 רובא) יצחק ר׳ (ע״ל למרחץ רבי אחר נכנס א״ כעס לא יצחק רב
 תנא איכא ע'*א)p (דל׳ז הספינה כל דאמר רג של רבו היה וי\א

 רב דאתניי׳ גרס ורשלס לא יצחק לרב אחויה מדות לרב דאתרי׳
 הבשר כל מל ראיה חייתי ול׳ת בחדות רג לו ששנה כלומר לחד בלא

 אחוייה כחל לרב דאתניי׳ תנא איכא דאחר היה רב של דרבו ע״א דק״׳י
א יצחק ל יתכן איך כאן התו׳ (וכתבו ב״א יצחק ר׳  רבו שהיה ל
 כולד רב תלמיד יהודה רב שמת ביוס דהא רבא עד שהיה'חי רב של

 דהוא רב דאתניי׳ שס לגרוס וא״א כו״) הוו דב׳ ואל׳ת * דבא
̂הדר נלאפכת; ממכל כמל ל3ד לי״מ ציה שכיתי מכיקה כהל אכי ליה קמ
ל * לי-עלל ל^״ף י׳ ר׳ סליק כי הלל הספיכת ע

התל' כתבו כו' מדות לרב תכאדאתני אינא א״ל לזעירי אשכח עזר
 רבז היה אותו הלל בכירה רבי בימי א׳ היו א ב יצחק ר ג ת חר
א ר״י ע״כ דהכא דשלא יומר מיהו כו' רבא בימי וא׳ • רב של  ל

 הא אלעזר לרבי קאמר היכי רב של רבו ס״ד דאי רג תלמיד הוא
 אל אינו שלפנינו י (והגירקא יוחנן אר׳ אבהז אר״ עליה איתמר
 את היה'קורא אבהו ר״ של רבו שר\ה יוחנן ל אפילי והא יוחנן)

 דלד בפא״ט כדאמרי' רבינו לא יציזק רבי של תלמידו שהיה דב
 ונ׳׳כ * רבינו לקדס לרב יוחנן ר״ כתב ב״ לה (בחולין עלל
 רנ חלש יוחנן דר׳ רבו רב אס א״כ י הנ״ל הבשר כל ל התו'
 ל תלמיד אבהו ל של רט ופשיטא יוחנן דר׳ רבו יהיה ב״א יצחק

 אתחרעליה הא ב״א יצחק ל (יאתר) יבא ואיך יוחנן ל תלמיד
ל אבהו אר׳ אחר וכן א׳ דמ״ד המכקיד פ״ גתו׳ <כ״נ י יוחנן א

 ואיךאחררצהסדא רבחסדא תלמיד רבה דהא רבגרסי כתבו לנה
 הונא רב הביא איך די״ד חולין התו׳ תמהו לכן • דתלמידו לזשמיה

 בכללים ועיי״ * ממנו שקטן רב בר קיייא רב שדרש ממה ראיה
 השחר תפילת ס״פ התו׳ כתט שלא ותמי״ ־ • תו׳ דבלי היפך ותמצא

 ויותר ♦ הנ״ל דבריהם לכתוב ה״ל רב משוסרבינו י שפרש • ל הכ
̂ז דבל תחי מ משוס ג״א יצתת אי נ״ז ונסון־ א׳ ח״ה המ̂ו  תי
 חכרשי לא ל׳א ר״י חנרש דלא קרא כל רנא אמר רני נרש

 יצרת ר׳ אתא כי אכיי אמר אלא סע״א ל׳ח P5r'0 ; ב' ו. ח זנקיס
 סחור )רנה אחר שצ״ל כ״ל נשס״ח נ״ה רנא אחר ( אנדחי נר

 ד״ר הסין ל אדא נר וצ׳ל (״"ס אדם נר יצהק רנ • <ו אדתני
 3רע" (סוליוט״ו 3ר תלחא־ ני) ט׳׳ז סנהדרין נרבאדא • נ סע

(חרתא נר שמואל נר הק5ן רנ • מ אמר  אנא רני • )ע״ש :
ת ג קר  ב״ש ד״י ביה בריה אחאיאיעסק ורב אהילאי רב שב

 אמר סע״ב ל״ג כ״ש פ׳ * ג׳ כ״א כתובות הונא לרב שאל * מ ב
 ב״לן א^י צ״ל נ״ל • הונא רב אחר חרתא בר וביצחק דבי לבא

 בש״ר * רע״ב ד״ל חולין רביכו קראו זירא ר׳ * ס ט רבא מ נ
 נחמו דרבי קמיה יתיב ״3 ך״ו כידה כהנא דרב קחיה אמר יהודה

 ל״ת השוחט ופ׳ רע״א דה״א התודה פ׳ מרי עני ל א׳ כו וקאחר
 שאכלו פ״ג־ א׳ י״ג גיטין דרב משמיה • ואחר ר״כ' קמיה 3יהי א

 ברכות סע״ב כ״ט המנחה קומץ וכ׳ ״3 ס״ה האומר ה׳ * א' מ'ו
 • ופ״ד דרב משחיה ב״ח שמואל אילאברג ר׳ *' ״3 י״ג ופ״ב • א״ ג׳

 אילא דרב וכ״נ ״מ3 ב״ש יצחק רב הגי״ ברי״ף־ אבל באשר״י
 ק5 לא אפתי אחר ׳3 ק״ו פסחיס * בש״ס זכרו עוד נמצא שלא

 קמיה קאמנא הוי סגיאין זחנין לשמעתיה ואשכחתינהו דרב נפשיה
̂ל חיוא בר רמי יתיב * ב״ י״ו מגילה בשמו רבה * דרב  פ׳ כו' א׳

׳ השוחט  וב״ד רבי דדרש לודאי שמלאי אשכח לנציבין כחת * להא
רט • א׳ דל״ו ע״ז נשיאה) רייהודה (ע״ל שתן התירו  יצקר (
 ‘א בר יצחק (רב • ־ א׳ צ״ז תפילין מוציאb •פ׳ שמואל דרב אבוה
 י1ית ורב יונתן בר יצחק רב ( • ב׳ דמ״ה פ״ג הסהיס רב אחר
 ,1ית יזככאל ורג מחסיה בר אנא בר יצחק (רב * ספ״ב כידה יירו׳
 ירושלמי * ר^ בשס חונה בר ושמעון רב לגי סלקין כו׳ חיתב כו׳

̂ סע״א דע׳׳ג ה״ב מגילה שס קמיה חננאל ורב ע״ד די מברכין כיצד
 f בכנימח יוחנן ר׳ קמיה הוה עובדא אחר אתא כי יוסף בר יצחק (רב '

 אדה, הא וה״ק כו׳ עלהאביי וסמך כו״ בשבת שחל בי״כ דחעון
 סומר* יצקה עליו לסמוך יס יוקנו נס״ר אנין ח״ש ר״ל דסיוכא

t״ קזר ואס יוקנו ר לקני שעה כל חצוי אנין ני סחנא נר לאו r 
 יצ״ר רב אנל הוא ו.ס ואחר תיו סימע אקלה שאחר מדנר מקנן
̂  יצ רב ־ נ׳ ס׳ד הנע״י ל ־ קזי אס לידע לקניו חצוי אינו
'^’(נעשף לתיקו השי ולקש שדים נמעשה שואל (היה יוסף גי
א’ ל״•’^' י״ א״״-יי ^י' דר״א אייק אחא נקא ייסא ל״ י
̂-א ומלשון האח שנלעו היה דנס נראה רש״י מלשון • א׳  הגמ

 נחערנאאמריאחררניצקד ־ האח שקקע היה דהנס משמע
 דצינורא שלית מסיים רי אחר אתא ני '3 3י״ ל׳יז שנת יוסף נר

 Pיpח הוי • א׳ ל׳ ך״ה אונייה קל אינש שמע לא ניננה מקיעה
 JJדק' נ״ק ל נ״ב נקקא יצחק רני לקחיה אתא ̂אנא ר' ניה )וזי

 ההוא אשנא נותאי חני אחרא לאתייי שדריה אנהו ר' ־ סע״א
 םיר» אנהו ‘יי אנהי לר' וסיקר הלך כו' אליהו היא תו' כתנו סנא

 קוליו נחוריס נקריס שעשאוס עד זזו ולא אסי ור' אתי לר
עיי׳ ד״וא׳ ^ נאוכלסא יקא' א״י לי' אשני ־ רשנ״א) ( ^  ד

 t׳w׳5 ונכתטת ־ א׳ 3יע״ קסהי׳ זמניו מ׳ מיניה תנא ני׳
 אניי לניה אקלע * יאישא יצ״ל ״״ס דאינשי ונקסקיס ע״א
 להאדריג״לריצד״נר״, מר לאסנר ל כסאוכסאא אכל דנרך יזזיא

I'י ׳׳ י' ״ ^ י ׳ א נ נקירש לא עינ
ל״ אמי ר׳ ־ א׳ ״ אתמרנדניתד א אסי י׳ 0( היג רנ ל ע׳ ) 

ע  קנע ללוד מקסטקיא אתא ׳ פסי נר תנינא ר׳ קמיה )ש (
«t • יהודה רג ניה r יהון^ ר׳ • ייעתר ל מילדות הנעלס ח׳ 
 ׳0 • א׳ נ׳ית נ׳ מ״ה נירה יואנן אר׳ ־ ליי״יי ^"׳ ש״״ז, נד׳

ד ־ א׳ י׳ תענית • סע״א ך״נ עירנין א קח׳ז קניות ^ ת חו  ינ
 ^ר׳ יצקק ר׳ ־ דנריס קחה א׳ ח״ג קולין ־ א׳ ל׳ ^סנהלדי! ־ ״

״ גר נתו' ושס א׳ ך׳'ו ונתמורה • נ׳ ס״ה נידה ייקגן אר' יוסי  ז,,
• יד ק״ה הבשר כל ינאי אר׳ • יוסף צ״ל יוסי ר3 בתו' זה ואחר
 ירמיה דרגי בתדה אזל * (ע״ל) כפחא יצחק ר׳ ׳ ג׳ מ״ג נזיר

 ■*. אומצא מר בעי לא א״ל צמחי צמחי דקייחין קזינהו דטנהי בשוקא
 יותנן דרגי לקחי״ אתא דכי א״ל יכשרנה) אס לדעת היה .(רוצה

 לא וליה להיתר זחורי שמעון בר״ יהודה דר' לקחיה משדר ־
ל ק ״ מ א/ ש) דרדקי קראו מיהT זר״ ♦ ל צקר ״ (ע״ רני

* בר



r« יוד ואמוראים התנאים סדר אות m מכד
 חוליו פפי רנ לבי אקלעו ואניי ויבין יוסף) (צ״ל יוסי ר5

 ורביו ׳ * א׳ מגיזות דגי דני מזוזתא כולהו אמר אתא כי ׳
 לרצא) שאמר (ל״מ א3יוסף,לר בר יצחק רב יוחסין כתב ׳ (ע״ל
 הוא סומקא יצחק • ) (וע׳׳ש אחיו יוסף בר דימי רב ואולי וכתב

 יוחק (אר׳ עכו כפר איש יצחק ר״ • ע״ש יוסףהנ״ל בר יצחק רב
ל • ב׳ ז' ע״ז א' ל״א גכורות  ירו' יוחכן לר׳ שאל דיהבא יצחק (

 עס פסאקאי ג' דס״ה איכה (מ' פסקאה יצחק ר׳ * נ״א ניצה
 יוחנן ר׳ קמיה קסקאה יצחק ר׳ • ור״ל יוחנן ור׳ ממלחיא יוסי ר׳
 יוסי ר׳ קמיה הרגמא קסקסאה רע״א דנ״א שאכלו ג' פ' ברכות (
 • יוחנן דר׳ משמיה חנינא) בר יוסי ר׳ קמיה (ובאלפסי אבין ר3

 בד יעקב בר יצחק ר׳ • ע״ס בברכות קסקסאה יוחנן ר' כתב ויוחסין
 הדד פ׳ א׳ י׳׳ח מגלחין אלו ב' כ״ע תענית יוחנן דר׳ משמי׳ (שלח !-יורי
 רני בזמן כתב ויוחסין ')3 ק״א פלה סעת מ״ו כתובות * א׳ ק״ב

 וזעירא :ממל בר אבא לר׳ (תנא עוטוש כפר איש יצחק ר׳ : (ל״ת
 ינאי רבי דבי משוס זעירא רבי קומי אמר עטישא ר״י : ע״ש
פ/ סוטה ירו' זעירא ליה תכי סע״ד ד״ך לאת  : בגו חייא רבי ר
 ב״) כ״ב מ״ק וירו׳ רפ״ג נזיר מערבין בכל פ' ירמיה רבי לו הורו

 יבמות ירו׳ אר״ל אוסטייא בר יצחק (רבי : למ ( יוחנן רבי תלמיד
 אבל יצחק סע״א י״ט בסוכה ( אלישוב בן ינחק רבי : ג* ב׳ ל״א
 : ב״א יצחק רבי דברכות נ״ג ההוא ענין ירו׳ שס מביאין התו׳

 : '3 ך״ג פ״ג תענית שתתיפה יונה בר' מני רבי על׳אשת והתפלל
 גנביס היו לא ובזכותו גנביס פרש״י מחתירת׳ו ע׳ אתחתרו לשמת

 : ב׳ ל׳ה מ״ק אלישוב רבי כשמת הגי׳ בגמרא אבל ע״י גי׳ כ״ה
 סמוכים היו שהבתיס עמודים ע׳ נתבקעו כשמת רפ״ג ע״ז ובירו׳

 יצחקמגדלאה ר' : יוחנן(ל״מ רבי בזמן כתב והיוחסין : עליהם
 :בשמו מלאי ר׳ : א׳ ל״ג נידה : א׳ כ״ה ב״מ סע״ב פ״א (יומא

 (רבי • יוחנן(ל״מ רבי בזמן ב׳) ך״ז נידה •׳ בשמו שבתאי דני
 :כיצדמברכין ירו׳ יוחנן בש״ר אבין בר יוסי רבי קומי מרי בר יצחק

 רבי :מרי̂ו בר ד׳ ט׳ והזית סע״ח ובשח״ט (מרון בר יצחק רבי
 ור׳ * א' דצ״ב קהלת מ׳ ברמריון בשר״י הונא ורב ביבי ורבי איבו

 רבי ירמיה ור׳ : פך״ב שמואל ח' בשמו חגי בר יונתן ורבי זכריה
 בשם : חנניה בר יוסי בש״ר הבע״י ס״פ ירו׳ חנינא נש״ר אבהו
 המצניע ס״פ ירו׳ אוריין בר יצחק (ר״ : א' קכ״ב תיליס מ״י ד״ל
 נחמן) בר (או צחמני בר יצחק רבי : הנ״ל מריון בר הוא אולי

̂ז שבת א׳ מ״ט לא״ט  אלעזר א״ר : אושעיא א״ר נחמי בר א׳ ל׳
 ר׳ והא כו' אלעזר מר׳ יליף נחמן בר יצחק (רבי : א׳ מ״ח (ידה
 בש״ר : ספ״ב נידה ירו׳ דחיפא אבודמא לר׳ אמר נחמן בר יצחק
 :(ע״ל) נשיאה יהודה רבי : ב׳ ד״ט א״ע פ' ירו׳ גמליאל בן יזניכא

 ור׳ נשייא יהודה רבי תמן והיה בלדוקיא היה אריב״ל נחמן בר ר״י
 אר״י * ד׳ ח״ הערל פ׳ ירו׳ יוסי רבי קמיה עובדא אתא שאלו זירא

 פ׳׳ח יומא בי״כ שעם של בסנדל שיצא ריב״ל את ראיתי נחמני ר3
 חיני׳ לי מפרשי לדידי : א׳ מ״ה מרינ״לחולין בעא : דע״חרע״ב

 יעקב ר׳ נחמן בר ר״י יוסי(ע״ל) ר׳ •־ ג׳ דל״ד א״ע ס״פ דריב״ל
 יהבידינר אידי בר יעקב ורבי : פ׳׳א יבמות ירו׳ : בשמו אחא ר3

 י״גב' ר״ה שמואל אמר נחמני בר ר״י : ע״ש ביסנא בר ^רבתמא
 בתו׳ : נחמן בר ירו׳ בשם ב' כ״ט שס ובתו׳ ע״א ד״ל סוכה ובתו'

 ירו' שמואל בשס נחמן בר :ל׳ב ד״צ פג״ה : סע״ב ד״ל מנקות
 רבי עס : א׳ י״ג בכורות אר״ל נחמני נר : אוחזין שנים ס״פ

 ב' ט׳׳ז פ״ב שבועות י : עמו ופליג א׳ ך״ג מגילה פזי בן ׳*ייעין *
 יצחק : ל׳׳ד ס״ס שת״ט מנתם בר יצחק (רבי ל ב׳ י׳

)3 קט״ו יבמות ביבי דרב אחתי (בר מותק רש  שחו היה כך ׳
 היה איך כי במשובה חמשיס כלל הרא״ש כמ״ש גולה ראש ה ה ולא

 חלוב בר יצחק ר' • ר״ג לתרי חיישינין אמר איך וגס יחידי הילך
 הרואה (פ׳ אחי ברב ר'יצחק * ג׳

 ברב זה אכן בסמוך הנזכר הוא א"כ ?י (ל / א) ע ד׳יס
 איזה ’ א׳ י״ו ׳(בתענית חסדא רב תלמיד אמי בר יצחק ר׳ • אחי
 לעס ומרוצה נאה ופרקו בשדה יגיעה לו ויש לו ואין תיטפל רגיל
מפנין פ׳ חסדא רב לבי אקלע ’ בר* עינייהו ויהבי

 רב בקבורת היה ע״ב ד״י פ״ק (מ״ק חסדא אר׳ • קע״א דקכ״ק
 כמה ב׳ ט׳ סוטה אמי ר׳ דבי יצחק (אר' • א' כ״ה (שם לסלא
 נשא פ׳ ורבה * א׳ קט״ז ופי״נ י ב' דס״ב אשה במה פ'3ו דרשות

 דבי אחר יצחק אר׳ עי׳ב ד״פ יין המוציא פ׳3ו * סע״א דרל״ב פ״ט
 א׳אר״י ופעם דברים כמה אמי החפלתאר״יאר' ובס״פ * אמי ר׳

 דבי (יצחק • ר׳'פ דבי זוטי ע״ל ♦ אמי אר׳ ונל׳י אמי ר׳ לבי
 שמואל רב בזמן פזי בן יצחק ר׳ • א' דפ״ו י״כ פ׳ אתר ינאי ר׳
״ ״פ3 ויוסי ״פ3 יוחנן יש ד ט״ס אולי פזי עיי' /ליייי יי

׳1

 א׳ ה׳ זבחים יתבי ואביי זירא ור׳ י״בא׳ (ח״ק אבא ר3 יצחק ר׳
 אבוה בר יצחק ר׳ * א' ד׳ ברכות איד ברב יצחה אר׳ לה ואמרי

 אידי ברב יצחק (רב : אבא בר שלפנינו (הגי׳ זוטא הקומץ ס״פ
 יצחק (רבי • אחיו יהושע ור׳ חנינא ר' ואולי אבא בר יצחק ע״ל

 דע״א פ״א מגילה ירו׳ דרגה סופר) (פי׳ כתובה חייא דר׳ ריה3
 שמואל ח׳ חייא בר יצחק ר׳ * פי״ג יבמות ירו׳ יוחנן גש״ר ע״ג
 אמי (אר׳ רדיפא בר יצחק רב • בנו אולי יצחק ברב חייא (ר׳

 שאללר׳יאשיה• ־ ב׳ כ״ג שגת פ״דאר׳הונא שקלים א׳ ק״ו כתובות
 (אר׳הונא חכיכא בר יצחק ר׳ • ירמיה לר׳ שאל * פ״ט שביעית
 ונדרים דברים כמה א׳ דס״א אעפ״י אר״ה חנניה בר ׳3 ד' כתובות

 אר׳/: חכינא בר יוסי ר' ב׳ דנ״ב דברים אלו פ׳ וברכות • ב' ל״ח
 ל״ד ובסנהדרין ואשר״י ברי״ף וכ״ה ב׳׳ח יצחק ר׳ וצ״ל ט״ס ונ׳׳ל

 יהודה ר' ויש ג״ח ר״י כתוב שהיה' ט״ס אולי ב׳׳ת יוחנן ד׳ רע״ב
 סחורה (יצחק * אוחנינאברביצחקאוליבנוהוא רבחיננא * ׳׳ח3

 מגילה ג׳ פ״דדס״ז תענית ג׳ ד׳׳ז השחר תפילת ירו״ לר׳יצחק שאל
 יצחק ור׳ קפרא בר ׳3 דק״ז קהלת מ׳ קפרא בר יצחק ר׳ ( * פ״ג
 • ב״ק יוחנן רבי (ע״ל קצרתא בן יצחק (ר׳ * כו׳ אמרי קפרא בר

 ד/ כירה ״ פ״ק מעשרות מנא מר׳ געא גופתא בר יצחק (ר׳
 יצחק (ר׳ • רע״ב דמ״ד פ״ק וע״ז ד׳ דל״ד צולין וכיצד בירו׳ • ׳3
 ר' מנמנם וקא ירמיה דר׳ קחיה ב״ר יצחק ורב אבין רבי יתיב ״ר3

 (ר״ה אבין בר יצחק רב * סע״ב דכ״ט פ״ג (כדרים כו׳ ירמיה
 א׳ ך״ז שסעות סע״א דע״ו חרובה פ׳ א׳ דע״ז יוחסון י׳ פ׳ א׳ י״ז

 ר׳ מביא (ל"מ־ויוחסין רבה בזמן א׳) ל״ח בכורות 'א'3מ״ זבחים
 רב ׳ אחיו אולי אבין גר יוסי ר׳ * ט״ס אולו ל״מ אבין בר יוחנן
 דברים ב׳ א׳ די״ד פ״ב בשמו אבין בר אידי (רב אשיאן גר יצחק

 והרוטב העור ופ׳ א׳ ק׳׳ה הגשר כל א׳ופ' ל׳׳ג חולין א׳ ך"ז כתובות
 אר׳ ב״א אר״י סבא המנונא אר׳ * סע״ב ל״ח בכורות ג׳ קכ״א
 ובר׳׳ה א׳ דצ״ז (וביבמות ר׳יצחקברזירא * סוכהמ״גא׳ * הוכא

 ול׳ה זעירי בר יצחק רבי ב׳ וגדל״ג זעירא בר יצחק רב ׳3 ד״ך "מ3
 בר הושעיא ר' ♦ זעירא בר פנחס ובילמדנו * ב׳ ל״א בכורות3

 מ״י זעירא ברבי יצחק גש״ר יהושע ר׳ • בשמו דקסרין שמלאי
 אמי רבי תלמיד חיפא בר יצחק ר׳ * סע׳׳ג דצ״ו י״ט סי׳ תילים

 אמר : ׳3 ל״ג ע״ז אבא ר׳ (א״ל ביסכא בר יצחק ר' * (לח״ז
 ופ׳אחחן פ׳׳ג שקלים ביבי לרב אחר • א׳ ד״ך זבחים רבי אמי לר׳

 רב כשמת * סע׳׳ב קי״ג יבמות פדת ר׳ את שאל ב׳ ק״ג ומנחות
 דפומבדיתא קשא ובד הלולי לבי וגידמי אסא שנה אותה יביאו שלא גזר

 בשם * א׳ דק״י שרציס ח׳ פ׳ רפואה ה״ל ולא חויא וטרקי עבר
 יצחק רב * א׳ דכ״ו פ׳׳ז נידה ארשב״י • אחרון פ׳ שקלים שמואל

 איסי ת3 חומה (ע׳׳ש אביי אשת חומה של אביה אבי יהודה ברב
 ב״לז פ׳ בר״י יצחק לר׳ יהודה רב (מתני ) יהודה ברב יצחק גרב
 מוצא בנו יצחק לר׳ יהודה רב (מקרי : א׳ ך"ג סנהדרין ב׳ ל״ה
̂׳י פ׳ אמך זו האשה חמות מר  יהודס רב אדבריה * ב' ס״ג הבע

 התו״ וכתבו אר״י אלא כו׳ יצחק ר׳ לה מתקיף ודרש בריה לר״י
 מתקיף כו׳ שמואל אחר יהודה רב אמר * ג׳ י״ג תענית הלכה וכן
 פריך אבוה יהודה רב דעל התו׳ וכתבו יהודה דרב בדיה יצחק רב לה
 לדידי * א׳ קנ״א שבת■ גשמו יהודה רב • רע׳׳א דצ״א המצניע פ׳

 צ״׳ו תפילין המוציא ופ״ ב׳ ד"פ חלון פ׳ דאבא מיניה לי חפרשא
 אבל ג׳ ׳3 חזית מ׳ יחזקאל בר יהודה דרב בריה יצחק • סע״א

 (אר בר יהודה 3ר ״ ט״ס יהודה ברב יעקב ר׳ '3 דרכ׳׳ז נשא פ'3
 עולא האיך לראות שלחו יהודה רב אביו * בנו אולי יצחק ברב)
 ורגרבותי״ וא״לשררותיהדמר אביו עליו וכעס אביי את ושלח מגדיל

 * ׳3 ק״ד ע"פ מפומיה שמעתיה תימא דלא למר גרמא דמר
 אחא ורב ׳3 ע״א יוחסין פ׳ ולאנסיב דגדול יצחק רב את ראה עולא
 הונא ורב : ע״ש כהנא ורב ורבה בב״ח שמואל ורב הונא ברב

 הביאה נחמן רב אשת ילתא : ע״ש שמואל בר ורמי הונא ברב ורבה
 א3̂ : ע׳׳ל עולא ״ כהנא ורב : ע״ש רבב״ח ול־פני לפניו דמא

 קמיה שכיח הוי רבב״חע״ל : רבהע״ל : ׳3 ל״ו שבועות אותי בר
 כקטן אלקפתא רמי א״ל ששת רב קמיה ואתא שבקי חמא בר רמי

 שמואל ורב (ע״ל) שמואל בר רמי * ע״ש ב׳ צ״ו זבחים ריחא
 מד בהלולידאבא משקי הוה רבפפא • ע״ל ששת רב • ע״ל בג״ח
 גי׳ כ׳׳ה ואקפד מקמיה קם ולא יהודה ברב יצחק לר' כסא ודלי

/ ׳ בהלולי פפא רב תלמיד יצחק ר' כתב יוחסין אבל שלפנינו ע ) 
 בעל היה בב״ח גריהדרגה יצחק ר׳ * היוחלן עם שהדין פפא רב

 בר א3ר א״ל * אביי ונשאה ומת יצחק) בר איסי (ע״ל חומה
 אלעזר דתי משמיה אבוך דאמר מעלייתא מלתא לך אימא אוריא
̂וי חזית חכא גר גר אר׳׳י ׳3 דע׳׳ן וביומא ״ ג׳ ח״ג סוכה לזע

דאזל
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̂ל  נד אר״י א״כ ליב נצ״לן ונן תלמידיה אשי נר חייא ר׳ לגני דא
 מרנריהדר״הנ״ק דאנא נהלולי פפא ת תלמיד יצחק • חכא נר

 היוחסין גי׳ וגראה ע״ל יהודה נרב יצחק ר׳ שלפנינו (והגי׳ לקדושין
 לא יצחק ונק׳ (ע״ש נחמן דרג אנוה יצחק ר׳ • פפא רנ עיי׳
 • סע״נ ל״נ פ״ג (עירנין משרשיא רנ3 יצחק 3ר • יצחק ד׳

 גדול ואדס נ׳ ק״ד הנשר כל פ׳ אשי רג לני אקלע 3סע״ ל׳ד למנחות
 יצחק רני * מגלחין פ' נריה-דרנ יצחק 3(ר * ׳3 ח׳ ע״ז הוא

 (אר׳ חסדא רג תלמיד שילא נר יצחק ר׳ * יונה ש"ר3 קריצפה
̂שדא אר׳ מתנא  שהיה וחנ׳׳ל ר״ח נשס ל׳א א״כ א׳) ל״כ קדושין י
 רני * שילא ר3 יוחנן ר׳ טוחנין נמה ונירו׳ חסלא) 3ר תלמיד
 כ״ע פ״ד (נרכות קרטיגנין דמן יצחק ר׳ • פ״ק יומא ןלוי3 יצחק

 יצחק רני ׳• נ״ק יוסי ר׳ צ״ל (אולי קיסמא ן3 יצחק ר׳ * א״
 3(ר * ספ׳׳ך נר״ רניא יצחק ר׳ * צדוק גר׳ ר״א (עיי׳ הכהן
 3יעק הניא יוחסין א׳ צ׳'ו נתונות לרנינא אחר נפתלי ר3 יצחק

 נרסגרין יצחק (ר׳ * ה<א ס״ס אולי לח״ז רנינא נזחן נפתלי נר
 יצחק (ר׳ • א׳ דס״ד איכה מ׳ סימון נר' יצחק (ר׳ * א׳ ט׳ זנחיס

 ננו אלעזר ר׳ דרוס ככר איש (יצחק • סל״א שח״ט תרדוו ן3
 ר׳ או יצחק • (ל״מ * נו3 שמואל ר׳ ״ אנדוחא (יצחק ״ ע״ש
 או חנן רב ♦ נ״י אחא ר׳ * נ״י אדא • נ״י אנא ר׳ ‘ יצחק

׳ ב״י לוי • ג״י ישמעאל ר׳ • נ״י טוביה או טובי ר׳ * ב״י חמנא
* נ״י שמואל רב * ב״י שילא ר׳ • נ״י רנה • ב״י נתחן רב
 ר׳ * עזקא בן חנינא ר׳ עיי׳ יקא בן חנינא ר׳ * יקה או יקא (

 איש יקוס ♦ פ״ז ( עדיות יהושע ר' עס העיד הדיר איש יקוס
 * (יקיס • בנו תונא רב (יקיא * יועזר בן יוסי עיי׳ צרורות
 וא' דברייתא תנא א׳ היו שניס אלעזר בן ירמיה ר׳ * נגו אשיין

 (די״ח פסין עושין ופ׳ א׳) וס״א רע״א (דנ״ח הרואה פ׳ אמורא
 אגעזר ר׳ ויש * .א׳ דק"ט ובחלק • דרשות הרבה א׳ וד״ט א״ב

 מאיר בש״ר ירמיה (אנא • (ע״ש רשב״ג בדור שהיה ירמיה *כן
.3לר לכ״א היה 3לר חבר תלמיד אבא בד ירמיה ר׳ * פל״ד ןי״ר
 רע״נופ״ג (דך״ז השחר תפילת כ׳ מר בדיל מי אמר ולא בדלת מי

 כתבו אסי רב לני איקלע סע״ב דק״ו ע״פ ובס׳ * ל ח׳ דעירבין
 עולא דאמר רע״א דמ״ו בקדושין כדאי׳ הונא רב חלמיד שהיה הו׳
 בר ירמיה ר׳ התלמיד דברי ונראין כחומז שקשין הונא דנרי על

 ברוב גרסי׳ בברכות ככ״ל לרב ת״ח היה ב״א ירמיה דר׳ אע״ג אבא .
 כתבו כו׳ קדושין ובתו׳ עכ״ל ירמיה ר׳ ובקדושין ירמיה רב ספרי׳
 ירמיה ר׳ ד׳ כ״ה כתובות ובירושלמי * הוו ירמיה רב דתרי ונראה

 ג ע״ש גדול בע״ת היה אביו אנא * אסי ר״ (ר״ל יוסי ר׳ ווא גר
 רני : ב״א ירמיה אר׳ אבא אר״ א׳ כ״ז חולין מר א״ל אבא ר׳

 קבעתי בגידל אנא ב״א ירמיה אר׳ : נעאחרבאסי : אבינאבשחו
 ל״ו בכורות יהודה לרב שנאת ליהודה קבע וגידל לגידל) (שניתי

 חתנו חייא בר הונא רב : בנו הונא רב : ע״ל רבו הונא רב : כ׳ .
 לי מפרשי אר״ז ב׳ ח״ז פח״ה ב״א אר״י זירא אר׳ : בשמו ואחר
 בבית יהודה ורב אבא בר חנן ורב : ׳3 י״ב תענית ב״א דר״י חיכי׳

 ק״ג הלק ב׳ נ״ה הרואה פ׳ ב״א אר״י חסדא רב : נשקיא אנין ר׳
 ספק ל״ה גיטין שבתק״נא׳ בשמו יהודה רב * ב׳ י״ב תענית : ■א׳

 רני • נ׳ ך״ג נידה יוחנן אר׳ • ב׳ ל״ו בכורות דשמואל משחיה .
 נחמן רב * נכדו חיי׳א נר הונא נר לוי • ע״ש תתליפא נר ירמיה

 א״צ פ׳ רב אמר • א׳ קנ״ג נ״ב מקוס פי׳ טמיא לשוס אליו שלח
 כל ה׳ רב ומט רבי את שאילית • ב׳ י״ט מגילה ‘ שע״א נ״ט
 רבא • ב״א אר״י תהליפא בר רבה * ב׳ ך״ב ביצה א׳ ל״ז שעה
•א׳ נ״ו הרואה פ׳ רב אמר ב״א אר״י  ששת רב ♦ א׳ ח׳ כתובות .
 תהליפא נר ירמיה 3ר * לשחעת אמר כבות<י רב ר״ש וא״ל גשמו
פ׳ יומא וא״ל ב׳ ס׳ ופח״ה ג׳ מ״בי ע״ז לך אסבר יעקב ר׳ (א״ל

 ר׳ צ״ל רש״ק כתב עקינא ר׳ א״ל א׳ דס״ג ובזבחיס • עח״א י״כ
 דתענית ספ״ק אבא נר. ירמיה ר׳ תלמיד כתב-יוחסין * יעקב)
 ירמיה (ר׳ ״ ע״ש יריל/ב״א אר׳ תהליפא נר רנה אכן (ל״ח

^נו כפלה.עטרת פ׳3 איכה מ׳ לשבשב  שס מ״כ ט׳ ב״ פ״א ד״ ר
 שעשה או זמורות חתך *3שי שס פי׳ סוטה סוך ובירושלמי חקוס

 בראשו עטרה שהניח רע״ד ןק״י ה3ך ובקהלת ושיבוש שחוק דרך
 נר׳ ברכיה ע״ל.ר״י * הוה וכן רישיה מריס נייח שמואל וא״ל

 פ״ג הונא רב תלמיד יוחסין כתב (סתס) ירמיה ר׳ * סימון
 • הונא רב תלמיד הוא אבא בר ירמיה ר׳ כי הוא וטעלת *' לקדושין

 בימי א׳ היו ירמיה ר׳ ׳3 ד׳ בתו׳ דגיטין בפ״ק ׳3 לצ״ב ב״ש כתב
 הונא רב יתיב גת׳׳ש אי׳ ב״ ד״א דגיטין בפ״ק כי טעה ‘ שמואל
 ירמיה ר' ׳3 מזכיר ואינו היו ר!׳ה ל תו׳ כתט ירמיה רבי קמיה

י המדיר מה׳ וכיאה * היו ירמיה רג ׳3 אבא נר ירמיה ר׳ וע״ל •

 כתר* עדיך להתס סליק כי יזנו וחד דאמר מאי״ שהיה (דע״ה)
 וכי רבנן לקאמרי מה ידע לא הכא הוה כי ירמיה ר׳ דהא מכייהו
 ‘ ע״ב ד״ס ק״ק כ׳ (בזבחים • טפשאי בבלאה לן קרי להתס סליק
 דברי על אמר א׳ דנ״ב התכלת פ* מנחות ל״ד פסחים א׳ נ״ז יומא
 טפשאי בבלאה ר״י דאמר תה דרנא קמיה אהדרוהו טפשאי בבלאי רבא
 רגלו בעייתו על המדרש חבית ואפקוהו * ע״ל רבין (עיי׳ כו׳
 בתרא ובסוף דך״ג יחפור לא פ׳ (צ״ל דב״ב פ״ק נ׳ תוך א׳

 כך (אלא לי שלחתם שאתם כדאי איני אני שאמר ב׳) (קס״ה
 דאמרי (היכי * המדרש לבית עיילוהו דא על תלחידיכס) דעת

 ונשא * ׳3 די״ז דסנהדרין ספ״ק ירמיה ר׳ הוא במערבא אחרי
 אשת במה פ׳3 * מעשר א׳ אדס לו כתן ה״ב (ובשביעית /כהנת
 תרצת יוחנן אר׳ רבב״ח אחר כו׳ גזברית באשה ירמיה אר׳ א׳ ס״ב
 ובאשר״י א׳ ס״ה אשה בחה אבא מר׳ ■בעא * רבא אמר אלא אשה
 י ופייסו והקטטו מר אבא לר׳ וקרא * אבא חר׳ יהודה רב בעא הגי׳
 אבהו לר׳ איתיב • ממל בר אבא בש״ר • כהנא בר אבא ר׳ א״ל

 לקחיה אתא קמיה גלא טרק חמוה בר * ׳3 ט״ז ״מ3 ברי לר״י וקרי
 קמיה אזלית כי אבין לר׳ אחר * ׳3 קי״ב ב״ק אבהו ור׳ אבין דר׳
 בבלאי עליו אמר אבין ור׳ : א׳ פ״ד צולין כיצד ליה רמי אבהו דר׳

 לר״ אמר ירמיה דר׳ קחי ויתיב ירמיה דר׳ אחורי (ואזיל טפשאיע״ש
 לדבריי והודה טעמא לו כרשתי כיהלי דאסברי אבין לר׳ טילי זירא
 למעלה השני טבריה לחמי סמוך בטבריה קברו : א׳ י״ב נידה

 בר אדא בש״ר : גא״י באבן ירמיה ר׳ קבר הראשון טבריה מחמי
 1קי׳* המקבל פ׳ דאילכא משמיה : דחוטריה אידי ר׳ א״ל : אחווה

 בר בון ר׳ : אשי לרב אחר : אסי מר׳ בעא : אלעזר ור׳ : א׳
 ברכות זירא ר׳ קמיה : ור׳דיוסתאי : רבדיחיבריוסף : חייא
 חנחות כן אומר אתה רבי א״ל ואמר ר״ז קמיה יתיב : א״ע ר״פ

 : ׳3 י׳׳ז ב׳ י״ב א׳ ד׳ מ״ק א׳ ל״ד ביצה מר״ז בעא : פ״א.סע״ב
 זבחים ׳3 ל״ד בכורות : ברי לר״ז וקרא ׳3 מ״ח שבת ב׳ ל״ו נדרים

i גיטין א׳ ך״ו א׳ ז׳ 'n : שבת א׳ מ׳ פסחים ירמיה אר׳ זירא אר׳ 
 משמוע אוזן מסיר עליו קריר״ז להתפלל לעמוד ממהר הוה : א׳ ז׳

 א׳ קמ״ז חביות פ׳ אסור וא״ל מאי הכי וא״ל קמיה יתיב ע״א י׳ הורה
 זריקא ר״ א״ל * בשמו זעירי ר׳ : בשמו וזעירא : זעירא בשם

 - חונה מ : כו׳ אמת דבר עליו וקרא : אבהו לר׳ עיילת כי
 : אבא בר חייא בש״ר : הגדול חייא בש״ר : תלמידו חזקיה רני

 קייא ור׳ •• ורא׳׳ש ורי״ף בשס״ח ב׳ י״ג דברכות רפ״ב קמיה ויתיב
 ירז״ חכינא לר׳ שאל : עטשייא יצחק ברב חייא הורהלר׳ : ליפו

 pp : ענתנייא חכינא ורבי : ככי בר חנינא ור׳ : פ״ד סוטה
 ד̂ר בשס״ח) ירמי׳ (אר׳ חסדא אר״ : בשמו מבצרה ברכיה גר

 יהודס לר׳ 3כת : (ל״מ מיניה. בעא יוסף S3 רנהסדא : מרימר
/ מגילה ירו׳ נשיאה  יוחכי אר׳ ’• סייויו בר' יהודה ר׳ עס : פ

 פרש״י מחנן אר׳ וכן ׳3 ס״ג אשה במה פ׳3ו ע״ב ופ׳ א׳ ס״ג יומא
̂בי : מר״י שמעתי  יוסי רני : בזמנו אבין בר יוסי רבי : יונה ו

 יסא דר׳ ברתיה בר יסא רבי : יסא רבי : קומיה געא צייני
 ליל אסבר יעקב ור׳ דעת בלא פי׳ יתמיה זא״ז וקרא יעקב ור'
 יצחק לר׳ קרא : קמיה יתיב ב״ר יצחק רבי : גפחא יצחק ור׳
 ד : עטישיי׳ יצחק לר׳ הורה וע״ש ׳3 י״א גיטין דרדקי יוסף בר

 ;שאלו ספרא ירמיה ר׳ : מדיפתא ירמיה אר׳ : רדילא בר יצחק
 : מלכיה בר כהנא בש״ר : (ל״מ תלמיח תנחום בר׳ ישמעאל רבי

 בל םמא רכ : תלמידו ברכיה בר נתן רבי : קשישי מיישא ורבי
 . ד״וסע״א הוריות כסץ ירו׳ רב בשם : בשסמרעוקבא : ירמיה

 אמר קיסא נר רניא שחת מס : ע״ל טפשאי נבלאי רנא את קרא
f יומא ירמיה אר׳ רנין : חסדא לרני p אמר : רדיפא ר׳ : א״ 

 * חלפתא נר שמואל ורני : א׳ ע״ו כיצדצולין א׳ ך׳ חולין שמואל
 כשמת יצחק נר שמואל רני : נשמו הושעי׳ דר׳ אחוי שמואל ר׳

 ור'■' : ׳3 ו׳ פ״ג ברכות ירו״ זעירא מר׳ הלכה ירמיה רבי שאל
 תנחוס גר שמואל : פסין ור״פ ב׳עירביןפ״ק י״ו פאה בשמו אמר
 : yאר׳ : ג״ ח״ה ערגה לולב 3 צ״ז חלק נש״רשנ״י : גשמו

 פא״ט רב אחר ( 3ר תלמיד אחא נר ירמיה : אנא נר שמעון רני
 ונפ׳ ז ̂ א' (פסין׳כ״ה יהודה 3ר אמר ביראה ירמיה • ״3 כ״א
 כיראה דר״י להתניה גיטא אשקליה יהודה רב : סע״ב נ״ג ק״ה

 רב תלמיד מנשיא דרבי אבוה חגופתא ירמיה ר׳ : א׳ ל״ד גיטין
 ירמיה אר׳ בול מנהר אסי (אר׳ חדיפתא ירמיה רב : (ע״ש יהודה

 : רע״ב ט״ו ספ״א זבחים חדיפתא ירמיה א״רב הכי אשי לרב
 רג עביד אמר : בנו מנשיא רבי : ב׳ קע״א 3׳׳3 כהנא לרב אמר
 ע״ז פכי רב אחר לדידי א׳ ק״ז סנהדרין א׳ נ״ב ח״ה עובדא ללי
• ׳3 ל״ד זבחים דרבא משחיה : וצ״ע בכו חדיפתא רב : א׳ מ'

רבה
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 r נ׳ א ל׳ מנחות מדיפהא ׳ירמיה אר״ הקי• אשי לרג אמר י1ןננ דנם

 רמי * קיסיעש ומיא-בן * ל״גא׳ קדושין רניגאיתיבקמיה
 • תנינא ב^ ירמיה ר' ( ♦ א׳ י״ט ג״ י״ק מגילה א״ל ר.חמא5

 ער' : ג הל תרומות דרומיא ירמיה (ר׳ ♦ בשמו פזי בן יודן ל״
 תענית : ג' V השחר תפילת ירו' ירמיה לר' שאל ירמ^.סכרא

ג מגילה נ״ר-ל׳ז-ג׳  לבצרה כנישתא ■ריש י רבה. ירמיה •<ך' • ל
 צמה כן. ומזכירו ב' -'ע9שנחז רנה ירמיה מר׳ לעילא ספהלא גלך;̂■

 מר,עוקכ^: ̂־י׳ הבצלי• עוקבן של אחיו (ירמיה, * פעמים
 רבכהנא - ב״י :׳הונא בנו אבא (ירמיה •י, (ל״ח נתן בר ירמיה

 אגחדיס (יש * רבהב״י *■ ב״י מנשיא ר' * ב״י מיישא רב * לי
 כג (חולק הסולר ישבאב ר״ * תוסלאה ורבה • נתן ר׳ עיי׳

 למצוה נכסיו חומש אמרו והלא הזקן ר״ג לו שלח לעניים נכלו
 וגפ'ב ר״גהזקן בימי דהיה משמע כתב פקודי ר״פ (בש״ר ע״ש) (

 לדברי ר״ע וחזר כו׳ לר״ע ישבב אר׳ א׳ (ל״ב .ל״ במשנה דהולין
 שיגעת כל ר״ע א״ל כו' ישבב בר׳ מעשה ס״הא' ובנזיר * ישבב ר'

 וגעירכין • כו׳ רע״א כו' אומר ישבג ר׳ ב* "ל7 ובחמ!ין • לריק
 :נכסיו צל לבזבז ר״ע הניחו שלא ד״נרע״א פ״ד וכתובות * כ׳-׳חא'

 להיה משמע * יוסףכו׳ בן עקיבה נצווח-על אמר ך״ט בכתובות
 בזמן ישבב ר׳ הי׳ ללא משמע א״כ החורבן אחר שהיה ר״ע זמן5

 דס״ג יוחסין כתב (עכ״ל) • יחים שהאריך ואלשר • ר״גהזקן
 השנה בראש ול׳ה שס-חכס ישבב (ל״ב׳א״) בחולין רש״יכתב ע״א

ד) (א׳ הימיס הואבלברי וכן ולל (ט׳׳ס  גבי ברש״י) לה ל
 והרגוהו מלכות הרוגי חי׳ והוא י״ל משמורה שס ישבאב וא״כ משחרת

 לכלבים ונשלך בתענית והיה ציצית להס ועשה כשאמר ק״ש כזמן
 וישב ־:. אשריו הנבואה חן הוץ כמשה והיה הוקבר ולא הוספל ולא

 ישבב ר׳ * ק״ב ל׳ משנה לב. חולין יהושע בש״ר ע״ש ראלע לפני
 : (ע״ש קמחית בן ישמעאל ר׳ ־•(ישבבאחיו (למ״ז לוי ר׳ כשם

ע (ישועחמיושל  (ברישיעא : ועיי*.יהושע • יוחכן. ובגו • ל
ל מגילה יךו• אבהו דר׳ אמורא הוה  בן ישמעאל רבי : ג׳ ע״ר ל

ג פאבי  ו מט ע ע פ׳ (משנה כהונה זיו בטלה ומשמת וחסיד ל
) זרוע בעלי היו ביתו בני אבל לי  ז (דנ שנהגו מקום פ בס ר
 • פנחס של ישמעאל-הלמידו יכנוס •בעזרה עליו יצא ולק א׳•)

 ביוחסין ו )פ׳ פרה ( א' פרח ועשה שנים י׳ גדולה בכהונה ושימש
 • אחרונה פרה ועשה א׳ שגה רק ששימש יוסיפין בשם כתב ל 'דכ׳׳ד

 • הלל בימי : ע״ש הקף בן ועיני המצרי חנמאל היה (ובימיו
 ומסרה יחיד עבודת בה- ועשה מנה ק' של כתבנות לו עשתה אמו

 אומר ישמעאל ר׳ לב לרה ובתוספתא : ב׳ ל״ה כ״ג יומא ̂צבור
ס נראה יום בעמל אחת פאבה בן .הורה  אלישע בן ישמעאל רבי• : ל
 אלישע ר׳ נקרא גדול חכם ר\ה כתב -לרש״י הפרדס (בספר * ל׳ג-

 והתהללו קעניס מתים היו ובניהם גדולים חסידים היו הוא.ואשתו
• שס מאד ומאריך ישמעאל ר׳ ונולד״להס לקולם ונעתר ה' אל
 שלו הבלה בספר נחוניא של אביו קנה ממנו כמג ישמעאל רני וזה

ג ישמעאל אני בשמו ואומר  אצל כשהלכתי הייתי ’ שנה בן-י״ג ל
 שר הוא מי לי יודיע מחנו ושאלתי תורה ללמוד הקנה בן נחוניא
 ופרשתי בתענית עמדתי ותכף שמו יופיאל והשיב שמו ומה סתורה
 אותו והורדתי גדול שס אמרתי ולבסוף יום מ׳ הענוג מכל עצמי
 וכל נבהלתי אותו וכשראיתי ברק כמראה ופניו אש כשלהבת וירד

 אדסמהטיבךשהרעשת בן לי ואחר לאחור ונרתעתי נתפרקו איברי
 שאמר לפנימי וידוע גלוי ואמרתי עצמי והחזקתי שלמעלה פמלייא

 בן לי אמר ומיל • לער״ק אלא לכבודי הורלתיך שלא עולם והיה
 לה ויש הואיל טהורה נפשך כי אף ותולע רימה סרוחה טפה אדם

 בתענית תשב לך לאתגלי הרצה אס ולכן אתה הנגוףטמא בגוף חברה
 ולא מזוהם לבר תטעום ואל יום בכל טבילות ך״ד ותטבול יום מ׳
 ■ והורתיך אפל בבית ושב באשה תסתכל ואל וירק קטניות -תיני <ל

 ובהיר וזו̂ר בגמ״ כנראה : הרבה תורה ולמד עשה וכן לרצובך
 : א׳ דכ״ט ש״ק : המלאכים עם ומדבר כרצונו ויורד עולה 'והיה
 להקטיר נכנסתי א׳ פעם ב״א ישמעאל אר׳ : ד״ז דברכות ל׳ק

 כסא על יושב צבאות ה׳ יה אכתריאל וראיתי ולפנים לפני קטורת ’
 יה״ר רבש״ע לפניו אמרתי ברכני בני ישמעאל לי ואמר ושא רס

 והיה ב׳ דכ״ה יוחסין כתב : כו׳ כעסך את רחמיך שיכבשו מלפניך
 פ׳ בכתובות אותו לן ולא הגז ראשית איש לו שהביא בבצע מואס

 : פ'שופטים ובתנחומא : ב׳ לק״ה גזירות דייני בלב׳ (צ״ל .המשא
 כ״ג ישמעאל דרבי היכלות פרקי כתב ד׳ דל״ט המלך עמק (כתב

 גפים של גדול מכרך קשה שמועה וכשבאת היה בשבת ה׳ היום אותו -
 בן ור״א ג״א ישמעאל ורבי רשלג ובראשם ישראל אבירי י׳ מפשו
שראה וכיץ שלהם פדיון מירושלים מ״ת לאלפים מא P ור״י זמא

׳1

 חן ובקשתי למרכבה ^רידני עמד הגזךה* הקנה ׳בן גהוניא רבי
 ב״ד כתבו י* לי ואמר : מח״ה מלפני גזרה הוא חס ש״ה סוריאל

 עצתו על הגזמה כל לסבול קיבל וסמאל כו׳ לסמאל ונתנו' שלמעלה
 עליהם קבלו ש״ה לי שאתר מה והודעתו כשבאתי ב״א אר״י עשג״ג

 הקנה בן ר״ג לפני יום אותו החטריס.ועשו כל ושמחו שמיס דין
 הרכינן אחריו ואנחנו גשמחתינו הנשיא יתחיל ואחרו ושמחה משתה
 דר״ שס ונראה .* א״ ד״מ ועשי׳ב יין ונשתה זמר מיני כל לפנינו

 גי ודס״ז ד׳ דס״ו וישב ועי״ר תרדיון בן חנניה רבי אחר נהרג ב״א
 השמועה ובאה ב״א רשב״גור״י שנתפס בפ״דדשמחות : ועיי׳ר״ע

 כ״ג ב׳׳א ור״י רשב״ג כשתפסו פל״ז ונאדר״ן : ולר׳׳ייבן,בבא •לר״ע
הגורל כ״ג •בן  בפ״ק : ב״א ר״י ראש חתט ואח״כ רשג״ג על ונפ̂ל

 ומתוך היה מלכות וחהרוגי כ״ג ב״א ר״י של קרקפלו לי״א דע״ז
 באפרסמון אותו וחנטה פניו עור להפשיטו קיסר בת בלב נכנס יפיו

 כסרש״יוכלרש״י רומא בגנזי מונחת ועדיין משונה נלא קיימת שתהא
 מונת ג״א ר״י של קרקפלו א׳ והרנטניקכ״ג ונפ^העור הרואה בל׳

 דס״ג יוחסין •כתב : למכשפות-במלחמה וזה פרש״י מלכים בראש
 אית׳ מ׳ ס״פ באדר״ן כי לאמת לחכמה יצפה בחלום הרואהו, א׳

 שנדפס בפירש שס וכתב לחכמה יצפה בחלוס רני-ישמעאל הרואה
 פ'3 : חכמה שנקרא קלשיס נסדר ועסק ל׳ג שהיה לפי מחדש

 ישמעאל ר׳ על כאחר דזה טעו שניהם נראה-ני אבל : (דל״א) ״מ3
 הפרענגת מן ידאג בחלום ר״ע הרואה שס דאחר ר״ע של קבירו
 ומפורש לחכמה יצפה הוא חביח ישמעאל ר' א״כ שנהרג לפי (ר״ל

 ידאג בחלום אלישע בן ישמעאל רבי הרואה רע״ב דנ״ז הרואה פ׳3
 ר׳ כי כתב חננאל רבינו א׳ דל״ה יוחסין ׳0 כתב : הפורענות) מן

̂^ (ר״לר׳ תינוק כשהיה ישמעאל ר* את פדה חנניה בן יהושע  ישח
 ישמעאל ר* את פדה חנניה בן יהושע ר׳ כי נראה ואינו ר״ע) של חבירו

 כ״ם הנהרג כ״ג ר״י היינו א״ ודס״ג סע״א דכ״ה וכ״כ :עכ״ל אלישע בן
 חשמונאי בית מלכי כשצרו ב׳ דס״ד במנחות אי* והנה • מפורש

 אמרו שעה באותו■ ה״א) (עיי׳ נו׳ זע״ז וארסטונלוס הורקכוס
 ס׳׳ס למשמע והא התו׳ כתבו כו׳ יוונית חכמת בכו שילמד ארור:ימי>

 ישמעאל רבי של אחותו בן ) דמא בן (צ״ל דמה ב׳ דצ״ט הלאס ב'
 ללמוד אס-מותר,לי התורה כל ישמעאל■אני-שלמדתי• רבי את שאל

 משמע כז׳ ולילה יומס והגית הזה ■מקרא עליו קרא יוונית חכמת
 קרא לא אפילו ולמ״ד : ולילה יומס והגית דכתיג -משוס לאו אי

 צורך דאיכא היכי היינו דשרי משמע ימיש לא מצות קייס ק״ש אלא
 לו התיר שלא ומה ר״ג לבית שהתירו כמו■ היה למלכות דשחא.קרוב

 ורבינו ♦ ביתר״ג כמו צבור צורך כ״כ היה לא שמא ישמעאל רבי
 חכמת ללמוד שלא שגזרו (ר״לקודס היה גזרה דקודס תיח שמואל
 התו* וכתבו לו) אסור ולילה יוחס והגית משוס אך מתיר היה יוונית
 גזרה) קודם יהיה ישמעאל לרבי דמא בן ששאל כן(דמה לומר ןא״א

 פדאו חנניה בן יהושע שרבי היה חורבן אהד ישמעאל רבי הא7•
̂* חנניה בן יהושע ברבי מעשה הניזקין(דנ״ח פ'3 תינוק כשהיה  שה
 והווצומוו רואי וטוב עניס יפה בבית יש א׳ תינוק לו אמרו לרוחי

 למסיסה נתן מי אמר • * פתח על ועמד הלך תלתלים לו סדורות
 אחר ״ וגו' לו חטאנו זו הלאה׳ ואמר תינוק אוהו עגה וגו' יעקב

 שאהדנו עד מכא! זז שאיני העבודה בישראל הוראה שמורה מובטחני
 אלישע P ישמעאל ר׳ תינוק אותו וחכו עליוכו׳ שפוסקין ממון בכל
 אדונים לב' שנשבו נ״א ישמעאל רבי של ובתו בבנו מעשה • כו׳

 נהןנן אני אמר זה : הלילה כל ובכו הוולדות ונחלק כזווגס ואמרו
 : לעבד אנפא כ״-ג בת נהנת אני אומרת והיא שפתה אשא • כ״ג

 הוריות ובירושלמי צדוק) רבי של מת בן היה שזה צדוק רבי (ע״ל
̂  אבל א׳ תיטק חנניה בן יהו:ע רבי שפדה הזכיר ב׳ דמ״ח פ״ג

 שהיה אחר ישמעאל רבי ואכיצו : ב״א ישמעאל לרבי שפדה הזכיר
 כ׳}כ קדם לא כ״ג) אלישע בן ישמעאל ר' (ר״ל מלכות. הרוגי מי׳

 גמליאל (ושמעון) ואמרינןהלל עמו נהרג רשב״ג)׳ (צ״ל דר״ג
 פסק חשמונאי ומלכות ק׳,שנה ־הבית פ;י3 נשיאותן נהגו ושמעץ

 אחר ישמעאל ר* ואפילו התו׳ ומ״ש .* כו׳ שנה ג ק הבית פני3
 אחותו בן דמא מ דלמא (ר״ל כ״כ קדס לא מלכות הרוגי מי׳ שהיה

 קאלישעכ״גהנהת ישמעאל ר״ של אחותו בן היינו ישמעאל ר׳ של
 שזה נתט ע״כ הגזרה קודם היה וזה יוונית ללמוד מותר אס שאלו
 ר״י היה לא בוודאי החורק קודם שנים ק״ג היה הגזרה כי א״א
 ומסתמא את״כ או החורבן םמן נהרג שהרי ק״ג החורבן קולס כ״ג ב״א

 שהרי גדול ב״א ישמעאל ר׳ אז היה הגזרה קודס דמא בן כששאלו
 וש^ הים גמל מסתמא התורה כל כשלמד היה ששאלו אחותו ן3

 שעפ3 מאד זקן יהי׳ א״נ : מ׳ בן עכ״פ היה גדול פשיטא מר״י
הק^ ן3 גחוניא מר' ללמוד הלך שטם י״ג ן57 ועוד : הריגה
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m ̂ם1 הו/נאיט טדר אות יוד אמורא
 ור״נ הורה סתרי כשלמדו שנה מ׳ בן גדול ב״ה ר״נ היה ומסתמא

 יהיה א״ג מלכות הרוגי עשרה הריגה בשעת למרכבה הורידו ״ה1
 ור״י : יותר או שנה לק״ע קרוב הקנה בן נחוניא' חורבן גשעה

 ודאי אלא : ותשכח דוק הריגה בשעת שנה מקמ״ג מהר יהיה ״א3
 רבינו כפי' לפרש אפשר וא? ההורכן אחר היה דמא בן ששאלו זה

 אחותו בן הי' דמא דגן לך יקשה ואס : היה הגזרה דקודס שמואל
 גן יהושע ר׳ פדה ואותו ר״ע של חגירו ר״ל היינו ישמעאל רבי של

 ישמענז ר׳ הוה שפדה דזה כנ״ל שס מפורש דהא הנזקין גפ׳ חנניה
 ישמעאל ר' כי לקמן׳ אכתוב כי קשה לא הא ומשוס : אלישע בן

 ר״י א* ב'היו כי אלישע בן ישמעאל ל הוא ל׳ע של הגירו סתס
 :זקנו היה הנהרג ואותו ל*ג היה ולא ב״א ל׳י סתס וא״ כ״ג ב״א

 ובת בן׳כ״ג אני אמרו ב״א ר״י של ובה בגן מעשה אךיממ״ש'תכף
 יצא : צ״ג שהיה הוא הוא יהושע ר״י שפדה ב״א ל׳י א״כ כ״ג

 ר״י זה אין החורבן אחר שפדהרגי׳יהישע ישמעאל רבי כי מזה לך ־
 דלא חננאל רבינו כדעת ר״ע של• הבירו ל׳י סתס <'א הנהרג ב״א

 פדה חנניה שר' היוחסין דברי קצת נראין והיה : היוחסין כדעת
 רואי ועוג עיניס יפה תינוק מדאמר כ״ג ב״א ישמעאל רבי את
 ומ״ש : פניו עור הפשיטו יפיו שמתוך ברש״י לעיל נזכר וכבר כו׳

 אחר אלא כ״ג ג״א ל׳י היה לא יהושע רבי שפדה דאותו לעיל התו׳
 ישמעאל דר׳ התו׳ מ״ש וע״פ דר״ע פלוגתא בר ישמעאל רבי היינו

 הת:׳ מ״ש ועפ״י : אלישע בן ישמעאל רבי הוא דל׳ע בר-פלוגתא
 12ע ישח לשונסאצלר״ אביא כאשר היו אלישע בן ישמעאל רבי דתרי

 פדה יהושע רבי דהא צתורמוס קשה זה אך : דר״ע פלוגתא בר
 כתמנא עזריה בן אלעזר ל כי וידוע תינוק והיה החורבן אחר אותו’

 פ״דדדיס במשנה ואי׳ : שניס׳עש״ג ה׳ כמו החורבן אחר לנשיא
 עזריה אלעזי׳ק ישמעאל ר׳ ראב״עא״ל שנתמנה ביוס נו ג' משכה
 :כו״ אחי ישייפא! ראב׳׳ע כו׳א״ל מחמיר שאתה ללמד ראיה עליך
 : ראב״ע כשנתמנה גדול היה ל׳ע של חבירו ב״א ישמעאל רבי הרי

 : תינוק והיה חומן אחר פדאו יהושע דרבי לומר• אפשר ואיך
 וא' ^iהנהרו כ״ג ל׳י א״ היו אלישע בן ישמעאל ר׳ דג׳ אצ״ל

 יהושע רבי שפדל החורבן אתר תינוק שהיה וא׳ : ר״ע של חבירז
 פלוגתא בעל־ דר״י צ״ל הוא כן ואס : הנ^ג ל׳י של בנו בן שהיה
 בעל ר״י דהא הנהרג כ״ג ל׳י של בנו אינו אלישע שמו שאביו דל׳ע

 שנים הרבה ונולד החורבן אחר שניס ה׳ היה גדול דר״ע פלוגתא
 אלישע יקרא ואיך ישמעאל ל היה הי שעדיין החורבן יקוים

 ואין : הי עדיין שהיה אבין ע״ש ישמעאל בנו כ״ג ישמעאל בן
נ שנהרג ג כ אלישע בן ר״י הוא ל׳ע של חבירו ישמעאל דר׳ לומר
 תינויז כשהיה יהושע ל שפדה ואותו
 ישמעאל ר א ו דך בשבועות לאי״ • הןא שכן הדבדס גראץ

 כמ איהו ופרע בכלל דורש שהי׳ הקנה בן נחוניה רבי את ששימש
 נהגתי וכבר כו דרש זו גס איש נחום ששימש ר״ע וכרע כלל דרש
ללמוד כשהלכת; הייתי שניס י״ג p כ״ג ישמעאל אני מ״ש לעיל

 ג ר את להרוג ורצו החורבן ביוס נהרג הזקן דרשב״ג ונודע %חד
 דמפורש לעיל הראתיך וכבר • (ע״ש) ריב״ז והצילו בנו ליבנה

 שנתמנה ביום הי היה ר״ע של הבירו ישמעאל דל דדס נמשכה
 של חבירו דר״י לומר ח״א א״כ •־ החורבן אחר שכיס לאב״עה׳

 היוחסין כמ״ש ז־כאמר לא אס * הנהרג כ״ג ב״א ר״י הוא ר״ע
 נראה בתלמוד כי כד״ע דלא החורבן אקר נהרג כ״ג ר״י כי א״ב דכ״ה
 בו ישמעאל אר׳ הניא ד״ס הגתים חזקת בס״ק החורבן אחר שהיה

 לאכול שלא עצמינו על שנגזר הוא דין ה״מ3 שהרב מיוס אלישע
 זלא אקרא אני ב״א ישמעאל אר' די׳׳ב דשבת ובפ״ק • כר בשר
 חטאת אביא בה״מ כשיבנה אככקסו וכתב והטה פעסא״קרא אעה

 * ד״ת על כהדוס עצמו שמשיס ב״א ל׳י שאני שס ואמר ט* שמינה
 כמו נהרג ההורה אקר רב זמן ואפשר החורבן אתר דבהרג ואסכןהוא

 וא״נ החורבן(ע״ש) אחר שכה ע״ג או שכה לב נהרג חלכות הרוגי מי׳
י כי להיות אפשר  עדין והיה שנהרג כ״ג ר״י הוא ר״ע של חבידו ל

 אךההכרחלומר : שטס ה׳ החורבן אחר ראלע שנתמכה ביוס קי
 יהושע ר׳ דהא התו׳ כמ״ש בכו וא״בן הנהרג א' היו ב״א ר״י כיב׳

 שהיה היה הנהרג של בכו בן ב״א ר״י ע"כ החורבן אחר מיטק
ולפ״ז * ט׳ משמים נגזרה י|ס לידע לרקיע ועלה הביע ממן כ״ג

 5ר״< מדאמר החורבן אתר נהרג ב״א לר״י צלום יוחסין הוכחת אין
 בה"מ כשיבנה ומ״ש ״ עצמינו על שנגזר דן גה״מ שחרב נ״אמיוס

ר’ זה -דלתא ־ חטאת אביא י  הנהרג ב״א ד״י של בכו בן היה ^
 ושמחות ס״ע מעת pהחור רשג/גשעת 6ע היה הנהרג כ״ג ור״י

 : להולמן קשה כי הדברי׳ וישוב עיון ■צריך עדין אך : ואדר״ן
הקומןהוא אחר כ״א ר״י התינוק (שעפדה1דר׳/ יוחסין מ״ש אבל
שימש א״כ׳ כ״ג נקרא אס ״ כן ילומרהט כ״ג ב״א ר״י

מ5 כשהיה  יהי׳ ואיך ״ קטורת להקטיר ולפנים וכנ^#ןמש|נפל ל
 שהתינוק לומר א״א גס תס״ל נשס מ״ש הבית(ע״ל קורבן אקר תינוק

 אחר שכיס דה׳ הוכחתי לעיל שהרי ר״ע של אניח ב״א לי היה
 הוא יהושע ל שפדה אותו ההכרח צ״ל אלא * גדול לי היה קורבן

 יוסי בר׳ ישמעאל א״ר א׳ דק׳׳ד יבמות בתו״ : כ״ג לי של בגו ׳גן
י הא ק׳ אלישע ן3ישמעאל; רבי את ראיתי אני  נהרג אלישע בן ל

ע קודס  ״ יוסשמתר״ע נולד ורבי לרבי כפוף היה יוסי נר׳, ולי ל
 של זקנו היה שנהרג ואותו הוו אלישע בן ישמעאל רבי נ״ וצ״ל
ע אהך ארבה שחי דאפשר יוסי גר״ ר״י שראוהו ב״א  עכ״ל ל

 רשבי״א שילה וזו זו אומר ישמעאל רבי סע״א קי׳ע זכקיס בתו״ ועיי׳
 דהתס דק ולא ישמעאל כרבי מוקי במגילה רש״י כתב ירושלים וזו זו

 והכאד רבי בימי שהיה יוסי בר״ ישמעאל ע"א)רגי במגילה(ד״י
̂ע פלוגתא בר אלישע בן ישמעאל  וכ״כ : עליל של רני דר׳

 ישמעאל רבי ר׳׳עהוא של חבידו ישמעאל דרבי א״ דס״א' זבחיס תו׳
 i היו אלישע גן ר״י ג״ המבוכה'דע״כ להסיר וכדי : אלישע בן
ע של קגירו *וא׳ • הקורבן בזמן הנהרג ׳א״  כשצעשק גדול שהיה ל

 ׳: אותו ראה יוסי גל סמעאל שר׳ וא׳ ♦ לנשיא ראג״ע
 זמןהחורגןולאתך3 ריג״זהיה ז״ל גס״כי״עסט״ו מרגכיתא וחצ^ני
 ללגדננס הנשיאות חזר ואחריו שנה מ״ ביבנה ישיבה קבע החורבן

 והיה ראב״ע נתמכה דגנה לר״ג שכיס ג׳ או ג׳ אחר וא"כ : ע״ש
 י3ר שפדה ג״א ר״י דאותו י״ל ולפ׳׳ז :החורגן אתר שכיס מ״ג "אז

י היהנמ החורכןזה אחר שהיה העוק כשהיה יהושע  הנהרג ג״א ל
 אך : ראג״ע שנתמנה ממן גחל והיה ר״ע של חבירו והיה

ע לא רילז כי כ ר׳הדל׳אסע רש״יסוף דעת נגד הס הכ״ל ״כ0  נ
א החורבן אחר נשיאות  4ר״ נשיא נעשה ותכף שתיס או שנה ל
 היה ראנ״ע ט ס״כ לדעת ומוכרת : ראכ״ע עיי׳ תו׳ וכ״כ דגנה
 התורגן דאחר ותשכח שס דוק למלך ארנונא ושנה שכה בכל מעשר

^ מ״ג לנשיא כשנתמנה י״ה בן היה והוא בהמה מעשר 'נטל ס  שני
 גלגול ישמעאל תי ע״ג מגע״א ח״ש עוד אראך והנה : החורבן

 וגק בת אתי ישמעאל לרבי ר״ע שאמר וז״ס שמעון גלגול ור״ע יוסף
 כ״גהנהע• ישמעאל רבי כתב וגחס״ל : מש״ש ר״ע (עיי׳ דורש אני
 א״כהיהנראהכיליקבירו : באריכות לקמן עיי׳ יוסף גלגול הוא
ע של  המבוכומ כל ליישג וחזור חזור • הנהרג כ״ג ר״י הוא ל

 שמתו היה הצדק יוסף כ״ה נהר ה׳ מעין בהס״ל כתב : הנ״ל
 דוגמת יפ״ת היה לכן הנהרג כ״ג אלישע בן ישמעאל בר״ מגולגל

 יוסף של זרע טיפת ניצוצית י׳ פגס לענש'לתקן ראוי והיה יוסף
 גץ שנה יוסף ונמו כתוגתו ויפשטו נגד פניו עור הפשוטו לכן

 מזת נראה : עכ״ל הגויס נין אלישע גן ישמעאל רבי כן מצריס
 כתנאי וכבר הנהרג ב״א ר״י היה יהושע רבי שפדה דאותו דס״ל
 יוסף את ויפשטו בעון רקנ״ע ועיי״ : ע״ז אשר התמיה מן לעיל

 בכיו אל יעקג ויאמר פ׳3 ויחי פ״ ע״ש ישמעאל רבי של עור נפשט
 ־ מלך ללניו היה שלא יאשיה בסוד ליכ״ג ג״כ בס׳ כתב : האספו
 כו״ אלילים ימאס שמי כקרא שנולד קידס שכה סכ״א מלכיס ובמ״י

̂״י וכן  לה כשנראה תוTמל אחו את ובישר סנדקו חט״ט היה כ״ג ר
 והופשטבשרו פעמים כמה לילה מצוהאותה מטבילת וחזרה כשהלכה

 כדאי׳ בבכיה ובת גן וחתו ככברה יאשיה של בשרו כל שעשו כשם
 יה״ת כי ותמר אמנון לתיקון היה זה )הנמקין(הנ״ל פ' גגיטין
 ובת p3 אחרת פעס להיו הגס ״ ויפה רואי טוב אמנון וכן 'היתה

 להסב״ ראוי היהה ft תמר הוא גס והיא (ע״ש) דוקרת יוסי דר״
 .נפרעיןמן כן המסובב מן שנפרעין וכשם טוב לא לצדיק ענוש גס

̂י כתב : הקטן שמואל עיי׳ * ריב״ז הגירו :עכ״ל הסגה  גא׳
 כ'/ ישמעאל רט קנר לן ןך7ןקל שזורי שמעון רבי קבר שס שחור

 : אלעזר גן שמעון רבי קבר 1ואצל מלכות הרוגי מ״י אלישע בן
 (כתבו דרדעקיגא כלוגתא) (וגר קבירו (סתס) ישמעאל רבי

 באריכו̂״ 1מ̂' כ״ג אלישע גן ישמעאל רגי ע״ל אלישע בן הוא התו׳
 דמאי ־• פאהפ״די׳ • ל פ״ז ברכות במשנה : ופ״ד דאבות (פ״ג

 : ד' פ״א שביעית ז ׳7 פ״ו : ז׳ י״ כלאיס : ד׳ פ״ו
 שגתפ׳.׳כ : ד״ Yכ׳ הלה : ה׳ פ״ג מעשרות : ה׳ פ̂׳ תרומות

שקליסל/ : פסקיספ״יט׳ : ג' פ״א עירונין ; ג׳ פט״ו נ ״3
נ'



קכו ימי ואםוראום התנאים יסדר אות «י•
 פ״ג כדרים : ל פ״ה כהונות : ל פ״ג סוכה : ל׳ ג" פ״ד : ג׳

/ ״נ3 : ג׳ פ״ו נזיר : ו״ פ״ט : י״א /  : ל ל׳י ד׳ פ״ז : 7פ
 ל פ״נ עליות ; ל פ׳/ 1 ה״ 3פ״ שנועות : א׳ פ״א סנהדרין

 מנחות : ל ל׳ד : ל 3פ״ : ׳3 פ״א ע״ז : ג״ פ״ה : ו׳ ה׳
ל3 : תוליןפ״טל : פ״יא׳ : פ/ ת רו ׳פ״ו־ו׳ : כו

/ מעילה : ה׳ 3פ״ כריתות :עירוכיןפ״חז׳ : ה״ פ״ז : 3י״ פ
ה : כליספ׳׳בל : ׳4 ל אהלות : ג׳ פ״ז : ל ל /  עעים : פ

ת : ל פ״כ : ל ®״א  פ״א פרה : ג' פי״נ : ל פי״א :ט׳ ל
ר נידה : לחי״א : ל;י״א : ׳4 ג ״ : ל  זניספ״א : 3לוי
ט : ל פ״ת : א׳ פ׳׳ז מקוואות : ב׳  : ג׳ פ׳׳ד ידים : ו׳ ל

 אעלי ׳3 דכ״ה כתכמקסץ : ״)3 עוקציןפ״נ : ל לא יסהרות
 תלמיד ישמעאל רני כי סונר מדע3 וכן דעדיות 3פ״ שהרמנ״ס

 רני הורה לשנת נפ״ק כי אמת ישמעאל כרני הלכה ופסק • ר״ע
 שלא כלי ר״ה הורה נכאן מתניח כלע שהלכה אעלי כלי הנינא י'

ע שהלכה 3גהש  אעלי חנירו אלא תלמידו שאינו נ״ל אנל ‘ כל
ק שנסוף ח ל ל ט לנקרו זקנים ל נכנסו ניו3 כשמתו נ׳) (  ל

 לרן זה רגותיו את שהטריח להם ואחר ור״ע הגלילי ור״י וראנ״ע
 א׳ יכנוס ולא נהגלה ונקי גדול חכם הוא כי אחרו והס • מוסר
״ כ״ג ממנו לירא ראוין היו לא תלמידו היה ואס הגירו בדכרי
 אס לנ״ז מקומן איזהו (ס״פ חיס3ח פ״ה3 א׳ דכ״ט יוחסין ־<כתנ
)3 (דע״ה יומא ■נסוך■ וכן ללע־־טעית ואמרו לאו אר״י  אמר ׳

̂ו היה ואס טעית  הגמול נשער כי אעלי טעית עליו יאמר איך רכ
 נשום נמצא לא זו גי׳ טעית ללי אחר ר״ע כיומא הגי״ להרמנ״ן

 ראי״ ועוד ״ ע״ז יעיד הנ״ל מקומן אסהו ס״פ הגי׳ ועוד ״ ספר
׳33 שמצינו אעפ״י • ר״י׳לר״ע דנרי מקדים פ״מ3ד חנירו ■שהוא

 פ׳3ו -־‘ מקום כפל לא ל3א חידוש זהו לר״א קודם ר״מ מקומות .
מ  (ע״ש) ללע רני פחו היה ור״ט * אחי לר״י ר״ע א״ל דנ׳׳א ל

 וסנהדרין א״ די״א לכרכו׳ פ״ק אחי vלר׳ שקרא לשניהם השווה וראנ״ע
 כמשיב יהושעהריני ל ואחר • דידיס אהי־בלד וללט * נ״אג׳

 לר׳ישמעג) ואחרו צאו יהושע אר׳ א׳ מרומד״ך33(ו אחי טרפון על
 סיפר ללוד אלעזר ר׳ אצל דורמסקית ן3 יוסי ר' וכשנא * יועית

 רבותיו כזמן נשמעון ישמעאל ר׳ דגרי יהיו א״כ (ע״ש) המעשה לו
ע ־של א וגן ולט יהושע ור* ל  עזאי ן3 ופן אחי שקראי השווהו ל

 ישמעאל לרני שמשתי שלא על חגל אחר ללע קכך תלמיד •שהיה
 יעסק שיחכם הרוצה ישמעאל אר׳ קע״ה ב״נ וכסוף ־ ע״ש) (
̂וצה וכל נו' ד״מ1  שקילס אצגפ״י ננס כן שמעון את ישמש נד״ח ר

 חבירו ננס ן3ד וידוע רבי ולא כנס ן3 וקראו כר״י הלכה ננס לבן
 א׳׳ל כו׳ אומר הוא הרי רבי לר״א ר״י א״ל ונסיפרא • ר״ע של

א מתווכח.עס שהיה נראה אתה הריס דקל י״א  ♦ ר״ע של רבו ל
 חלוקי ל׳ שמעתי לראב״ע חרש בן ר׳מתיא שאל דפ״ו יומא ימיף
 ישמעאל ר׳ יוחנן אל לשבועות ובפ״ג • דורש ר״י שהיה כפרות
 בכלל דרש כמי איהו ופרט בכלל שדרש הקנה בן ר״נ את ששימש

 איהו ומיעוט ברבוי שדרש ג׳? איש נחוס את ששימש ר״ע ופרט
 ואס אלישע) בן ישמעאל ר׳ (ע״ל עכ״ל ומיעוט ברבוי דרש כמי
 רבי ע״א דכ״ט וניוחסין * כמותו אמר לא למה ר״ע תלמיד הי׳

״ הוא טעות ומיעוע ריבוי לדרש לז איש נחום את ששימש ישמעאל
ח לתג  בגבינות ממנו שאל שכן יהושע רני תלמיד ישמעאל ר׳ ל

 חזית ובמ׳ ׳3 קי״ו הבשר כל פ׳ ברש״י הגי' וכ״ה ׳3 כ״ט (נילז
 ישמעאל ר' שאל הגי' בע״י אבל : סע״ד ד״ח דודיך טובים כי פ

 ישחעגז ור' • ושילש כיפל וכן מלע שאל ריכ״ש ב״ת הגי' וכן ע <זר
ע אח שס קרא י כגי׳ וטיאה * אתי ל  ישמעאל דר' וריב״ש ל
ע את קרא  אתי ג״כ ישמעאל ר׳ את קרא דר״ע מציגו דכן אתי ל
 אכן * אתי ישמעאל ר׳ את יהושע ר׳ שיקרא גש״ס מצינו ולא

ל יהושע. ר׳ אתר הלך ישמעאל ל דפרה ט פ <תוספתא  הטהור ל
 ישמעאל ר׳ א״ל • אתר לדבר השיאו המפתח את הסיט לקעאת

 השירים שיר ובמ״י • פו' דודך טובים כי קורא אתה איך אקי
 ודאי הלל גבינות בענין ישמעאל ר״ את יהושע ר' שאל '3 דקלה

א פ״ב (שם ירושלמי בשם א' ל״ה ע״ז ובהן׳ • •ט״ס * סע״ג ל
 קצת ונראה * שעה באותו קטן היה ישמעאל דר׳ חזיתהנ״ל) זח׳

ל זה ישמעאל ר׳ היה יהושע שפד^ תינוק דאותו חזה סמך ל ) 
 בימי קטן היה ישמעאל דר׳ כאן כנ^ה ממ״ש) כ״ג אלישע P ר׳י
 לכפר ישמעאל ל אצל יהושע ר׳ שהלך דכלאים בלו • יהושע ר׳

ע ־הוא • בגפנים ירושתו והראהו חזיז נ״א עזיז  אגות נקראו ול
 - דס׳׳ז התקבל פ׳ גיטין מזויינות חנות ונקרא • (ע״ש) העולם

״ לפ-חלת תנא ר״י דבי • כדרשת התורה בי״גמדות לי מי תנא
י ־דבי • אתנא מלי פריך דוכתא בכמה א׳ ד״ה פקתיס ובתו׳ • ל

 מושבותיכם בכל אש תבערו לא ר״י דבי דתצא ״3 ד״ו פ״ק וביבמות
ל מה  והקשה רש״י) מלאכה כל תעשו לא נאמר כבר (והלא ל
 פרת עליה תייבין שאין (לומר יצתה ללאו יוסי לר׳ אי ת״ל מה

 שאץ תאמר (שלא לתלת נתן לר׳ אי בעלמא) ללאו אלא זסקילה
 איט או לה ובתו״ כו״) מלאכות בכל שבת שיקלל עד סקילת קייב
 דאמר יוסי כר״ ישמעאל ר׳ לאוקחי בעא היכא כהן יהודה ר' הק׳

 קרא ישמעאל דר׳ אחר די״ב דשבת בפ׳״ק הא יצתה ללאו הבערה
 דבהענרה אליזא שחינה חטאת אביא ה״מ3 לכשיבנה ואמר והטה

 :12ישמע ר׳ על 12ישמע ר״ דבי מתנא התו׳ הקשו (הרי כרתככ״ל יש
 W הוא ר-יע של חלדו שהוא ישמעאל ר׳ דאתא מכאן מונח גס

ל דהא אלישע בן ישמעאל  שס והטה קרא ישמעאל שרבי חתו' ה
ן (ע״ל מהטה בןאלישעקרא ישמעאל ר״ אמר  ישע)12ר׳ישחעאל̂־

 נהרג הא חטאת יבא בה״מ כשיבנה אמר איך כ״ג ב״א ר׳׳י וא^היה
 כתב ♦ ע׳׳ש) לוי אדתני לוי דבי תנא פריך (כה״ג ״ החורבן בשעת
 ־• התורה סוף עד שמות מספר מכלתא ועשה סע״ב לכ׳/ט .יוקסי[

 הזם מהחודש ישמעאל דר׳ חכלתא וראיתי * ר״ע־עשהחכלתא וכן
 לת ל״ה ך״ז ך״ו י״ב שבת ר״י מי (תנא • אש תבערו לא .עד

f p ז׳ ת' ג׳ פסקים * נ״א י״ט עירבין ״ קנ״א קי״ו קי׳׳ד ק״ה 
 מ״ד לט כ׳׳ח ד' יומא * ק׳ ז׳ ז׳ תערת • י׳׳ז ט״ז ר״ה * ל׳׳ה
 -״ כ״ה י״ב מגילה * נ״ב מ״ט סוכה • פ׳׳ח פ״א לח־ס'^ נ״ד

 ר קחשין ״ ק״ו ע״ב מ׳׳ט ל״ג ה׳ כתובות ״ ׳3 כ״ו דף יבמות
 סוטה • פ׳׳ת נדרים • ע׳ ס״ו נ״ונ״טס׳ גיטיןו״ • ך״וך״טנ״ו

 ע׳״ז • ק״ך לב • קי״א ס״א ב״ח • פ״ד ס״ד ב״ק י לו י״ג ׳4
 • ק״ת ק׳׳ו צ״א צ״ ע״ג ס״ט מ״ב מ״א ל״דל״ה סנהדדן ״ ך״ג י״א

 י׳׳ב זבחים : מ״ו י״ד ט׳ •שמעות : י״ט ה׳ מכות : ד״ו הוריות
 קל״ב ס״ז ס״ו ס״ס נ״ט ת״ב חולין : ק״ה פ״ח : מ״ח ך״ד ט״ו

 t- ט״ז עירטן : י״ז ה׳ בכורות : ע״ח ס״ו כ״ מנחות 1 קלז
 בש״ק : ג' שה״ר : כ״ט במלבר רבה : י״ג כידה : צ׳׳ד כריתות

 חברו כ״ג לא ישמעאל ר׳ כי טעה היכלות פרקי וחבר כתב ׳3 דל״ב
 ר״י (שהוא רבי של קבירו ישמעאל ר׳ בת״ש טעה גס ע״ש) (

 : חברו ר״ע של חבירו זה ד״י כי זז״א חכלתא חמל יוסי) בר״
 הלחידו־ שהיו דר״ע אליבא וכולהו ישמעאל ר׳ סכרי סתס ה״ע ומ״ש
 רמב״ס וכ"פ בתמורה מפורש וכן ר״ע rתלח היה• ר״י־לא כי טעה

 Tתלח שאמר כ״מ3 א׳ י״ג לקדעירבין • רשב״י עיי׳ ־בתשובותיו
 ל׳י חשזס תלמיד־א״ אמר : ר״עהואר״מ לפני ישמעאל בש״ר א׳

 לכנו למד ר״׳ח סע״א ד״ך נוטל היה פ״3ו : •ב׳ ד״ו פ״ק יבמות
 וחזר וגמר ישעעאל מר׳ ולמד ובא הפלפול מצד יודע היה ולא ד״ע
 • כנגדי דן ר״י היה אר״ע דמקוואות בפ״ו • בסברא חר״ע ולמד

 שזורי) שמעון אר״ (נא״ אר״ישמעאל (ד״פע״א) מרובה כ״3
 חרעין שהיו לחהחרבו אבא בית היו העליון גליל של בתים מבעלי

 ככול שעורים פסק ר״י דכתובות בכ״ה * ביחיד ד"מ ודכין בתורשין
 דנדריס בספ״ט ־ רעות שהשע<ריס לאדום סמוך שהיה מחיטין
 ברעב ישראל בנות מפרנס היה ר״י פ׳>: ובתוספתא ) א״ב (לס״ו

 כשמת שם ובמשנה זהב) של שן עשה (ולאחת יפות שיהיו כדי
 על כמו בכינו ישמעאל אל ספמא) (וההוא בנות עליו הספידו

 מפרנס־לכשיס שהי׳ שם (ובירושלמי עדנים עם שני החלבישכס שאול
̂ס והשקן סאכילן קביריס כת וכשראה כו׳ למלחמה בעליהן שהלכו  וה
 על ובנה למאן באה בתו • ומקלסו חכם מכי הלכה טעם שומע
 : כפרתן אני ישראל בני שבע דנגעיס ובפ״ג • נ״ב נידה כתפה

 ומצאו למלך שריפה חייבה זונה-שהיתה שלקו יוTתלת דמ״ה בכורות
 בני בישמעאל געורו לרבותינו עליו קכלה אחו : איברים רנ״ב
 לה אמרו כו״ ישמעאל אפשר פניהם נתכרכמי בה כבוד נוהג שלא
 רגלוי משגז בעי אנא וועדה חבית נפיק כדו 6אמר לך עביד מה

 כבודה הוא רצונה והוא הואיל לו אמרו לי שגיק ולא מהן ומשתי
 ר״י על זה כתב וש״ק : ׳3 כ״א דקדושין וכ״ק ג׳ ט״ו כאה ירו׳

 ונאשר ולצמקי אחותו בן דחא לבן ( חלומות וכתר :‘\.ז ר אלישע בן
 דנ״ה כ״דדמ״ש בירושלמי אכן : רע״ב נ״ו הרואה פ' היה כן כתר

 לרבי שאלו הנ״ל הצדוקים מחלומות קצת ב׳ דס״א איכה וברבה '3
 ישמעאל ר׳ כו״ קזקיה א״רע״א דכ״ח בכת״ה : יוסי בר״ ישמעאל

 שגלתה פרשב״ם אושא מהולכי שמעתי יוחנן אר׳ שם ואמר כו' אומר
 ואי׳ כו׳ ג״ש שהיא ליהקה מנין שאמרו לאושא) מיבנה סנהדרין

 ישמעאל רני משמיהו) יוחנן (דא״ר אושא הולכי מאן ע״ג שם
 :(ע״לר׳יותנן) : באותוזמן היה להושהוא גמירי הכי (כרשב״ס

 4כ״ אלישע ן3 ישמעאל ר׳ אצל שכתבתי לדבריי ראיה נראה מזה
 ר׳ בזמן והיה כ״ג ר״י של גנו גן היה ר״ע של חגירו ישמעאל דר׳

חס בזמןדט "כ4 היה יוחנן ור' רבי בזמן שהיה יוסי בר' ישמעאל
מוכרת



m י)מי1ואםוראום' סדרלזזתנאים ■אות
 k אדו ד״ס דמי היו אומא שהלכו הזקן ר״ג5 כמ׳׳ש ג״כ מוכרח

קן סמן היו אושא דהולכי שס״ל כזה רדס שמעו כמו דלא רד הז  ר/
 בעדיות ״ כשיא רד ־שהיה בזמן נולד יוחנן דר׳ צ״ע אך עשנ״ג

 ־ ד»נה בכרס הכמיס לפני ד״י אמר דבריס ג' ד׳ משנה ל׳ב
 ד׳׳ד קוטה בתו׳ • ור״ע ור״ט ישמעאל ר׳ דסוכה גל׳ג • ושה״ר

 כתב * יהושע ור' דר״א למלתא ישמעאל ר׳ מקדיס למה תימא א'
 (והרמב״ס כהן היה ישמעאל דר׳ ונראה א׳ וך״ו ב׳ דכ״ה יוחסין

 חולקעסר״ע (דמ״ט) בפא״ט כי שזכר) הכהניס לאוזכרו־בין
 מסייע כהנא ישמעאל אמרו קיבה בחלב היתר אבותיו משוס אמר
 כהכא ישמעאל ומשל רמז ואולי ‘ כהן היה כיצד פדש״י ולא יכהנא

 בפא״ט ומצאתי ט׳ מלכות מהרוגי שהיה ל׳ג אלישע ישמעאל־ק :ז!ר׳
 נראה אינו וזה ל׳ג ב״א ר״י והוא הוה רש״י־כהן של טרושי' ■בקצת

 רשב״ג עס נהרג הראשון ביניהססי רב וזמן שניס הס אלא גתלמוד
 היה שנהרג דאוהד חליצה מצות ל־ בתו׳ ול׳ח דיב״ז־ שמלך :קודס
 ע׳/ל יוסי׳עכ״ל בר׳ ישמעאל •ר׳ שראוהו אלישע בן ר׳׳י של זקינו

 ישמעאל ־רבי• התו׳ לשון העתקתי• כ״ג אלישע בן ישמעאל ד׳
 .יצפה ר״י-בחלוס הרואה - .■•ל׳ג אלישע־ בן י״י ע״ל cpv זגלגול
 בן חנניה זד׳ שמוע בן ר״א ס״כ כתב • •כ׳׳ג ר״י (ע״ש 'לחיכ̂ח

ל יהודה ור׳ ־הרדיון  ושמעון וד׳׳ש נחמיה ור׳ ור/מסי ה־סנולר יוחנן ו
 ד״ע־לזקמתו העמיד דאלו ר׳׳ע •-וע״ל על׳ל ממנו קבלו־ עזאי !ן

 עיי׳ קבורתו שס (רפאדיה ישמעאל ר׳ אה ראו שלל בעיני 'וקרוב
 ע״ש חבירו כמו יהודה ר׳ אבירשל■ אילעאי ר׳ ‘גנדזר־ איש דחוס
א עס ישב ־ ״ תלמיח «וא  ראב״ע ־ ע״ש טרפון ־ור׳ החודעי ל
 ׳• אלעזר׳רבו רבי • דרוס כפר איש יצחק בן אלעזר ורבי י ■ע״ל

 אנעיגנוס בן ר'חנינא • בשמו זכריה ר׳ * גמליאל ק אלעזר זאבא
 יהושע ר׳ ״ בשמו נחמני בר חייא רד ״ רבו יהושע רבי * עזתכו

 יוחנן רד • ע״ש דמא בן יהושע רבי • לפניו דבריו פי׳ חתיא :גן
ר'יוסי יונתן ר״ • אר״ימשוסר״י ׳ ע״ל מחט ישמע  החוטף בן •.

 ייני ר׳ * ע״ל הגלילי יוסי רד •* חנן בך יוסי ואד/ זהלתידול•
• ע״ל תלמידו מאיר רבי ־ ייני רבי בית •בשס ישמעאל רבי גשסי
ד  • ע״ל רבו או חדרו ר״ע * בשמו נתן רד * בשמו מתיא ד

 ימיס האריך רשב״י י ככסע״ל בן שמעון רבי • בשמו סמואל
 גרוע אותו וקרא ריב׳׳ז תלמיד חנניה בן ישמעאל (רבי * אחריו
 שמחזקת עמוקה) ערוגה ד״א ובמסכה (יבשס״חבערוגה ־גמדבר
יוח^ ר׳ של בנו ישמעאל רד • ריג׳׳ז עיי׳ פי״ב אדר״ן מימיה

י ב״ק (במשנה ברוקה ־גן  כ״כ (פ״ א׳ ט״א סנהדרין * ג׳ ל
 ״ ג׳ י״ח נזיר • א׳ ל״ד כ׳׳ש פ׳ • ב׳ קל״ג זמילה ור״א ל קי׳׳ו

 ביבנה בכרס חכמים חפי שמעתי אמר • א״ כא״ א׳ כ״א מנחות
פו׳ חכחיס על אבא נחלק לא אחר ״ ודע״ה ב״ מ״ב i'o ייבחות

 P צ״ל ברוקה גן ישמעאל רבי א׳ ך׳׳ז דשגת גפ״ב * א׳ דק״ל מי״נ !
 רד של בנו א׳ ך״א דעירכין ובפ״ה ״ ל״ת ובשס׳׳ח ־ב״ג יוחנן דד

 מצורע פ׳ ובספרי * ובשס״קל״ת • יוחנן רבי יהודה!ן־־ברוקהלל
 • ישמעאל ר׳ שצ״ל ומ״כ * יוחנן רד של בנו שמעון רד אמור זפ׳י

״ ג׳׳כט״ס נ״ל א׳ דצ״א האשה פ׳ גפסחיס וכן ♦ -ל״ת ק״א ובעל
 תכניה ר׳ עס אביו רשב״ג בזמן הקדוש רגינו של חבירו יוחסין גתב

 נזכררשב״ג בר״הדל״ב׳א׳ אמת׳3 גד״ךא׳ וכ״כ הגלילי יוסי קרבי
 ר' בן ישמעאל רבי אגל ברוקה גן־ יוחנן ורבי יוהי בר׳ חנינא ורבי

״ תדאי גן אלעזר ור׳ • הזקן ר״ג עיי׳ שה נזכר לא ברוקה בן יוחנן
 חק ואבא • פנחס בן חנן ורד • דיבנה גמליאל בן קניכא ורבי

ע ♦ קרהא בן יהושע ורד * גדורו ר׳ ״ בדורו ר̂׳  P ישמעאל (
פ וחכלתא א׳ דפ״ח י״כ פ׳ יומא דאב״ע ̂ל תשא כי ל • לויהסרד ע׳

 * א׳ די״ד הרואה ל וירו׳ סע״א ל״ב שבת אלעזר גן ישמעאל רבי
״ נ״א ויש אצלו חרש בן מתיא רד הלך ־ פ״ג כלאיס ותוספתא

בר״ ישמעאל רד * ישמעאל בר׳ או בישמעאל גן אלעזר רבי ויש
 ה״ע על3 וטעה דאבות) (פ״ד גןחלפתא יוסי) בר׳ (הוא מסי

 כדאיי 3TOv׳5 יוחסין'דמ״ה כ״ג הגלילי יוסי רד בן הוא כי שכתב
 י6יוסיהגלי ר׳ שכתב טעה עצמו הוא ״ ׳3 (ע״שדקי״ח כ״כ ס׳
ל ישמעאל רד1  ושכא הגלילי בר״-יוס׳י ורביחנינא הגלילי יוסי ג

 ד׳ לו והיו רבי של האהוב קבירו י כאן כמ״ש טעה ה״ע כי מ׳׳ש
 פגע ולסטים גנביס לתהוס המלך ומבנהו ״ )מסי רכי ע״ל (̂ אהיס

ל להריגה אלהינו עס א^ז'אוקר מתי עד זא״ל אליהו גו  חא ל
ק1איעבדהורמנאללילכא^יאללאד  אמערוק^לודקיא לאסיא עי

 ע׳״ש לציפורי ערק אביו יוסי רד הא1 צ״ע ״ דפ״ד הפועלים ת׳
א עס פניס אל פנים עומד (זפשהיה ״ מ׳׳ש  הוי שמעון בר׳’ ל

ט״ בת פחמת זאינר^ז ־כייטן) מתחת שניהס ץ3 בקר עיילזזמד
1^גוי^/רוע^:^אמרי< איבריה פירש גרוך צרדפ מט׳ ע׳׳ש ?דן

 (היה ׳׳ גרס:דרעיה ולא נהורא ונפל גליהדאיבוץת דגרכות ל׳׳ק
 וא״ל ואזל מפסע והיה המדרש לדת pכנוhחתאחר לכן כבד איש

 ללחוז שבאתי אני א״ל קודש עס ראשי על שמפסע הוא מי ׳יאגדון
 ללמוד היה הגון משה וכי א״ל מר׳ ללמור אתה הגון וכי וא״ל מרבי מורה
 יוסף א״ר הוא אלהיס רבך וכי א״ל את חשה וכי א״ל הגבורה ׳מפי

 יוחסץ כתב : רבי אמר רבךולא דא״ל בה״ע לחטרפסי רבי שקליה
 ממס דינו גבה פי׳ וערוך מיחה ולא ששמע על גמולו א׳ דת״ט

̂שנטל  אתתיבמס אדהט : חובתו כנגד העונש חן וגורלו חלקו ■ד״א
 אבא אחר כך ישמעאל רבי א״ל אזל בדקה זיל לאבדון רני אמר לחלוז

 תיבאדוכתך לאבדון א״ללבי גדולה בין קטנה בין אשה אבל נתיב י/יש
 שצריך חי ישמעאל רבי אגדוךמפסע'ואתי.א״ל הוי זקן הורה’כבר,

 אליכסע לו צריך שאין וחי קודש עס ראשי על יפסע קודש‘ ל^עס
 ב׳ וטבעו אבדון נצטרע שעה באותה אדוכתך לאבדץ.אגס• רבי ל ׳א

 דכספיה רחמנא גריך. יצחק גר ^זמן ׳א״ר כלותיו'3 ומיאנו ;בנוו־
 דח״טא׳ יוחסין וכתב :• (ק״ה,ב׳ חליצה פ׳-מצות ; לאבדון-בה״ע

 סימן(דח״קא׳. בא פ׳ בחשצה כדאי׳ ישמעאל כרבי הלכה נ״ל-שאין1־
 ובדקי״ח * דבריסצוהאת־רביע״כקי״ג ג׳ *• ־(ל-פ-התו׳שס

 רשב״ס וכתב אביך שס3 דבריס כחת לנו אמור רבי לו שלח כשחלה
 חלה רביס חלאיס ושמא רגיבחליו לו ששלח מצינו מקומות •בכמה
אכי אמר • רבי לו שלח כשחלה א' ט״ו זשבת :וצל׳ק  לכתוג יכ̂ו

 תכא הוא • ד״ דע״ד הקורא כ׳ מגילה ירושלמי פוחי מן קריא ••כל־
 ן5 יוסי גר' שמעין רבי לביה אקלע : ס״ד׳ב׳ אשה במה פ׳ ופליג

̂לי״ :לקוניא  השותה מר. סבר לא א״ל זיחנא בחד שתיה כסא יהביה
 ופריטי מתוק ויינך קטן בטסך אחרו לא א״ל גרגרן הז׳ טסויבב״א
 פותכאוא״ללר״י דרי גברא ההוא : ב׳ דפ״ו כיצדצולין ריזגה.ס״פ

• ׳3 ל׳ מציאות אלו משורת־הדין לפניס שוין ליה ויהיב לי ללי
 בכי^ * ר״ע של וT3ה ישמעאל רבי (ע״ל חלומות פותר והיה
 פ׳ וגירו׳ : ל״ת ובשס׳״ח יוסי צ״ל יוסף ג״ר ר״י סע״ב ד״ך ספ״ב

 אטי בשס יוסי צ״ל אדי משוס יוסף בר׳ סע״א ד״ח לכ״ג אצחנה
 אתי ל חזית־ מ׳ אבא רבי משוס : יוסי בר׳ זהר״י אחר מביא ושס

 • דסנא אז יסא3 רני נ אלעזרהקפר- ור׳ ; וצ״ע ג׳ דך״ו יזלבנץ
 ביסכא נר חמא וחני : בב^ה קייא לרד -אמר ׳: בשמו הונא רב

 חדנאאמר ורבי יסא בר׳ ׳3 ד״׳ל ■אעפ״י ל ובירר׳ ז ־ מיניה -בעא
 חנינאכךאמררלי א״ר סע״א דח״ט בבבלי טוחנין במת גשמו:וגפ׳

̂א. יוסי.וקדושין גר׳  דr3בע״ש- שבת של התפלל:אבא כאן וא׳-׳ל • ע׳
י  רבי • ל דדה כו׳ דפלי תנינא דרבי עליה באסכרא ולייט * ל

 :גראלעאי יהודה לרבי אמר • א׳ וקי״ט ל קי״ג שבת ודניה געא
קי״ן| ע״פ בשמו רגכהנא :־ אלישע בן ישמעאל רבי את וראה

 נש״דנתי נ א׳ ל׳ד יומא חרש בן חתיא דרבי משחיה שמע : א׳
 רט : ורהנ״י • בשמו שסין גר ענני רבי : פ״ה אהלות תוספתא

 7 ע׳׳ל לקוניא נ! יוסי נר' שמעון רבי לגי אקלע : בשמו שמואל
ד : נ״ט זבחיס בשמו בר׳ בי׳שמעון1 ר  הים קמחית בן ישמעאל (

 ראן שלא אמו זכתה בכ״ג שמשו אחין וז׳ תככיו במלא קבין ד׳ ׳חופן
 לן הוציאו ר״פ יומא ויוסף ישבב ואחיו שערה קלעי ביתה קורות

 קנ״ת סל״ט איוב (ובמ״י סתריאל בן ישמעאל (רבי *• א׳ ח״ז7
 ר׳תזרןן לפני העיד מקזס) (פרש״י חערקתהדלננה כתריאל) ג׳

 ןאףן : שלו המסס בבית יתוש זק קלפין ס״ר להס יש שבמקומינו
 נפלה ל וכעס חודו על קרונות י״ז עליו ועברו במקומו נפל א׳

ד : ל דנ״ז בכורות כרכים ס׳ וטבעה יוכני בר ביצת ר  ישמעאל (
 בס׳ אכן שמעון רד וצ״ל ט״ס אולי ב׳ י״ג הרואה ירו׳ גמלזאל בן

 ישחעאלכ״ג•־- ר' גשס פעחיס הרנה ומביא כך ג״כ הנוסח שד״י
 ובתוספתא :ג׳ 3י״ המצניע ירו׳ שמעון ור׳ : שזורי ישמעאל ר׳ <

ד׳ : ט״ס ואולי :שזורי שמעון עיי׳ : רפ״ה ־תרומות  ישמעאל (
 צוד דמן יעקב בן ישמעאל (רד : ב״ל שמעון (ע״ל לוגא גן

עיי׳ עיי׳ יהוצדק גן ישמעאל רבי : שמעון־ב״י רד (  שמעון ר׳ (
 :היוחסין וטעה בר״י שמעון (עיי׳ יצחק כרב ישמעאל רבי : ג׳״י
ש) נחמד בר תייא רבי של רגו אמורא ישמעאל רבי טעה ט (ע״

ViJ ■ v r  ■J h ׳ ■־ ר
 רבי בן ישמעאל רני ןק^ו!לא.היה לחס לחס ישמעאל בש״׳ר זר״ל־
 ב׳׳ד יצאי רבי את אזל׳ילשיולי זירול גן ישמעאל רבי ( : ̂וגה

 ועיי׳ ע״א ד״ל פ״ג ע׳׳ז מייא ן?ני משזס אד״ל הכי ואמר ישמעאל
ד עיי׳ רבי של אדו ישמעאל רבי זירול־ז• בן שמעון ד אי(  למי ינ

 תיבלקבלי ר״ל א״ל אדיג״ל הכי ־לד״ל אי(־אמר3א גר זפ׳ישמעאל
x דבד שאמדת m ר׳ : םע׳-׳א קכ׳׳ב •והרז־טב מנור וישדמזך^פ׳

ישמעאל



קס »r כף ואמוראים התנאים סדר אות ״
 פי״ג שמיני וה׳ רע״ב קפ׳״ד מצורע פ׳ נחמן(וי׳׳ר נר ישמעאל

ר ב' (וילמדנו סע״א דל׳פ  נש״ר נרכיה א׳יר נחמיה) עקנ(נ
 : נחמני סקכ׳׳ד ובשת״ט : נחמן גרב ל דקע״ד צו ול : הלגו
 הצוה ר״כ במ׳״י ההוא וענין סע״ד קש״ו וי׳״ר : גשמו יודן רגי
 •’ ג״ קל׳נ פיז׳ז מצורע רגה נתן גש׳״ר : נקמני גר שמואל דבי

 זו הלכה בידו העלה דימא כפר לה (ואמרי ימא כהר איש ישמעאל
 :ג' נ״ז נדריס נהחא יצחק רגי קמיה ואתא אמי דרגי לקמיה אתא
 יגמות יח׳ יושיע ע״שגני מתניא ור״ : יוחנן ורגי ישמעאל (רגי
 ור׳חנינא יושי ור׳ אקא גר יעקג גר ישמעאל (רגי : סע״ג ד״ה

 ניטין ירו״ יודן דרכי אגוי ישמעאל (רגי : טומנין גמה ירו׳ גשמו
 ירמיה רגי תלמיד תנתוס גן ישמעאל רבי : ע״ש ג׳ דמ״ג ל׳א

 : ע״ש ירמיה גש׳״ר תנחוס גר שמואל רבי יש אכן : (למ״ז
 ישעיה (ר׳ : ל׳י רנא : עולאג״י : צ״ע ג״י מר : (ישמעאל

 הכלב זכה למה תעניות פ״ח התענה דוסא גן הנינא רגי חלמיד
 גדול אדס תלמיד אלמלא־ מלאך לו ונענה נשתחוה■ גואו שירה לומר
 טעס כתבתי וגחגורי : שע״ג דנ״ז סקפ״ז גא פ׳ (מ׳״י כן' אתה
 ד״ק קהלת מ' (מנדי דכפר יששכר רגי ̂ תעניות פ״ה למה <כון
 וי״ר : חנינא גר חמא ורני : פע״א דנ״ז ה״א ר״׳ה וירו׳ ע״ד
 גכהרמנדי (קבורתו * רע״ב דנ״ח פנ״ג וה׳וירא ל דקל׳ו פ״א

 אדוני גלגול היה ידיו לו נחתכו גרקאי כהר איש (יששכר : א"י4
 תחת מקלעין היו ורגליהס ידיהס בהונות קצוצי מלכים ש״ע גזק

 למטרפסיה יששכר דשקל רחמנא גריך (דנ״ז) גהסחיס וז״ש שלחנו
̂ : ירושלמי יתא ר׳ * אלף אות ג״נ גה״ע

m כף אות m
 ג״ת כדי לה ואמרי אשי גר שימי ר׳ ואיתימא ההא רג (אמר גדי

 גקלהי טרף גה׳ כדי לה ואמרי אדא רג מתיג ♦ סע״א ד״ג רפ״ק
 מגילה כדי לה ואמרי רגא אמר • ל נ״ה מנחות ג״ ע״ג א׳ מ״ד

 והא״ג א׳ ע״ג חולין • א׳ ג׳ דנזיר רה״ק • א׳ צ׳ יבמות * ב״ ג׳
 ריב״ל ואיתימא רגא אמר • א' קי״ה והרוטב העור וה׳ א׳ פ״א

 כמו חכם שס אינו יוחסין כתג סע״א) ת׳ הוריות כדי לה ואמרי
 (ר״ה נסבא כדי (כהה) כמו חכם זכירת, גלא שנאמר אלא שחשט

 סהדיא ההדו בכדי וכן ר״לחנס ניהגא) כדי כ״ז-הימנים וג״מ ד״ה
 עכ׳׳ל(וכ״כ וכדו אלא וכדי גגט לכתוב אין לכן ׳)3 (ד״ה בתענית

 ג״ש וכתב (ל״ת) הרואה גה׳ כדי לה ואמרי עולא אמר וכתג ה״ע
 (ל״מ הוא ת״ח שם להרש רש״י רגיל מקומות בהרבה ז״ל ?הוריות
 • קאמר התמא אלא גגרי בלא מלתא להא מ״ד איכא וא״ד גרש״י)

 מגילה ומ׳ ג׳ ה׳ ה״ג שבת (ירו׳ אנא גר חייא רגי של אחיו כהן רג
 ור' נאזי נר אביחי * הוא א׳ אולי כהן נתן רב ע״ל תע׳׳י• ח קי

 גהר מ״ר לוי גש״ר סימון יהושעגר׳ ורבי כהן (ר׳ ״ אגה^גזלזנו
 א׳ענין מ״ז רות מ׳ לוי בש״ר דסכנין יהושע ורבי * א׳ ל״דר׳׳ה כ׳

 יעקב ורגי חזקי׳ ורגי א׳ קי״ט מגילה מ׳ עזריה בש״ר ־ ההוא
 ‘רבנן גשם מיישא רבי אחא ורגי * א' ו' ה״ג גרכות ירו׳ אחא גר

 גש״ר גראבון כהן 3(ר • דמאי וסוף יין המוציא ה׳ ירו״ ?קסרי
 * ג״כ נחמן רבי • כהן גר אבא רבי • כהן * סק״י שח״ט גיגי

א מנ  הגיות פ׳ (רש״י אסי רג כמו לרב חבר תלמיד )(קמא גג
 • די״ט פ״ק חולין וגתו׳ הבית את המוכר ה׳ זכ״כהרא״ש ג׳ דקמ״ו

)3 (לל״ו (ובהאד״מ ושמואל) הונא מרב גדולים והיו  לגמרא '
 סדרי פסיק א׳ דקנ״ב השואל פ' וגשגת לסברא ילא ̂ריר היה דרג
 ״ דרג פרקי גשילהי יתיגנא הוי אר״כ א׳ דס״ד וג"מ * דרג קמי

 סע״גאחוי ד״ג חליצה מצות ה׳ ירו׳ * מרג געא במהאשה ונר״פ
 • א' דס״ג הרואה גפ׳ * כו׳ ואמר רב שמע כו' דר׳׳כ לאימיה
 דמי א״ל צרכיו ועשה דשח שמע דרג פוריה תותי גנה ג׳ ה׳ הגיגה
̂ל תבשילי שר̂י כדלא דאנא פומי תורה וא״ל ארעא אורח לאו הוק ו̂א

 לא ומסתמא ר״י יוחנן רבי היה ר״כ כשעלה א׳ דמ״ד סוכה וגתו'
 רגה וגהקומץ • רגו חייא גר׳ חזקיה ימי כל ר״י מתנן רגי היה

 חזקיה בימי א׳ : פעמיים עלה ושמא גייא לגני אשכח ר״כ כשעלה
 דמסתמא כתבו ב״ דפי״ד המגרש וגפ׳ שם התו״ וכ״כ יוחנן רגי בימי נא״

 לא חי חזקיה היה דאלו ר״י של רבו חזקיה מת כגר ר״כ כשעלה
 געל היה לא ר״י וגם יוחנן רגי לפני ויושג חזקיה את מניח היה

 ק״ק בה׳ דאמר והא קי״זג׳ ג״ק תו׳ ועיי׳ קייס געודחזקיה ישיגה
של אביו קייא מר׳ אפילו גדול שהיה גרגי שמעון לרני אשכח ר״כ

 ״ ר״י לפני ולומל גרני שמעון רבי את מנית היה ואיך חזקיה
 וגימי גרבי ר״ש' נימי הגלה הנ״ל ולפי ♦ עכ״ל לא״י עלה דג״ה לכ״נ

 שכתגו הנ״ל מנחות בתו״ מובן וכן עלה ג״ה הרי ר״י וגימי חזקיה
 גהעס היה יוחנן רבי לפני כשעלה ועכ״ה • העמיס כמה עלה ר״כ

 כשעלה וילד ר״כנער היה ירושלמי גשם בסמוך שאכתוג מה ולפי ג׳
 הרג ר״כ דקי״ז גתרא הגוזל גה״ • להולמו קשה יוחנן רבי לפני

 ויהבל לא׳׳י pP רג וא״ל חגירו תגן ליקח לגוי שהראה א׳ למסור
 לר״ אר״ל לא״י וכשבא שנים ז׳ יוחק להקשות,לרבי שלא עצמו על

 לר״כ אותגיה למהר במתיבתא ר״י ושיעיכן ממנל עלה ארי יוחנן
 אחורי לר״״כ דאוקמי עד אקשי ולא שמעתא ר׳׳י אתר קמא גדרא

 דתהוי רעוא יהא אר״כ שועל נעשה שאמרת ארי לר״ל אר״י דרי ז׳
 קס לר״י להקשות שלא עצמו על שקיבל שנים ז' חילוף דרי ז׳ הכי
 שמעתיה אמר ואקשיה אמרשמעתא ברישא מר נהדר לר״י א״ל ר״כ

 לכולי שלפי בסתרקי ז׳ על יתיב ר״י הוי קמא בדרי דאוקמא עד ואקשי
 אתר גביכיה ומסרחי הוי סגא גברא ור״י * ארעא על דיתיג עד
 הלשא ביה קמהייך סגר שפוותיה דפריטי הזי ליה ואחזי׳ עיני דלו

 דרכי ליה אמרו עגיד היכי לגנלאה חזי אר״י דר״כ נכשי׳ ונח דעתיה
 ויכנס פיך התח עככא אמר עכנא מהדר הוה מערתא לגבי על הכי
 אמר התה לא חבר אצל חגר יכנס אר״י פתח לא תלמיד אצל הרג

 ידענא הוי אי א׳׳ל ואוקמי׳ רחמי געא פתה רג אצל תלמיד יכנוס
 חצית אי א״ל גהדן מר ליתי השתא דעתאי חלשא לא הכי דמר דדרכי
 כל שיילי אוקמי לא לא ואי אזילנא שכיגנא לא דתו רחמי למבעי
 • היא דילהון אחרי דלכנן יוחנן דא״ר והיינו ופשטיכהו דה׳״ל ספיקא

 (פ״גדמ״ט) : '3 דפ״ד המגרש פ׳ רש״י עיי׳ גהסחיס רש״י וכתב
 גלאי לא כהכתא דנסיכי לאו אי כהכא רב דאמר * לביתו ר״כ שהלך
 לא שהרי אינשי כדגלי גליתי לא א״ל גלית תורה למקום והלא א״ל'

 חי הכי בתר אלחא מלכות מאימת אלא גליתי תורה מקום בעבור
 דפגע ע״ג) ד׳״ה קורא היה (פ׳ בירושלמי גגרכות אחרי׳ ועוד הוה

^א  מת שהיה עליו שלועג כלומר בשחיס עגד מאי א״ל גברא גיה
 גו פגע גגרא ההוא ומת מהתם גגרא דההוא דיניה גזר א״ל וחיה

 מבשרה דאימי ג״נ א״ל דר״י לקמיה אתא נמיהכיומית א״ל אחריני
 מזה מוכח האיך זהת׳ • רש״י עכ׳׳ל כו״ חיקרא דאגוה ואנתתי

 הג״מהעשיל גשם אלכסנדר חוהרר המופלא מפי ושמעתי דקיאח״כ
 שמע שמת אחר אלא גלה פהכת שלקח זה שבעון לר״כ מנ״ל דק׳

 גגיאתו תכף זה אמר דלמא א״ק * ודפח״ח מת זה געון כי בשמיס
 ליה אמרו דסתס ול״נ * וק״ל ליישג ויש ר״י שהענישו קודס לא׳״י

 לא כהנת נסיגנא לא אי אמר ואילו • ליה אמרו תלמידיו פירושו
 הלא תלמידו ר״ל ליה אמרו איך שמת קודם לא״י בביאתו תכף גלאי

 היס ומהיכי * ר״י הענישו למחר הכף דהא • גלית תורה למקום
 שס בירושלמי שמפורש כמו לגבל שחזר אע״כ ־ תלמידים אז לו

 ממני רשות נעל דלא הוי מה אחר לבבל כהנא נתת לר״י דאמרין
 נמשל א״י (פי׳ מגזהו איחיה לך דאמר מה ליה אמרו לגבל לחזור
 למכגדיו למקום ר׳׳י וא״ל ילך להיכן בגל הוא דאגוה ואיתתא לאס
 לגבל ובחזירתו • עכ״ל רשות נטילת הוי וזה לגבל שילך היינו אותו
 נ״ל ועוד • כו״ תורה לחקוס. לאו ליה ואמרו תלמידם שם ה״ל

 סגץ עולם הוי כהנא ז״ל שס ירושלמי ע״פ לביתו שהזר אחרת ראיה
/ א״ל גשמיא קלא מס א״ל א׳ גליעל אותו ראה להכא סליק כד ז  ג
 רג, א׳ אות יוחסין ספר וכתב * ככ״ל נו׳ אקר ו3 פגע וכן • פו״

 בירושלמי כדאי׳ ונער ילד הוי ר״׳י לגבי כשסליק כהנא רג ז״ל אסי
 ולדעתי * ונער ילד שהיה בירושלמי מקומו איה הראה ולא עכ״ל

 • קליק כד סגין עולם הוה כהנא הנ״ל בירושלמי גמ״ש כוונתו
 מהקלא פחיןא״ל גר חמתי גאשר״י מפורש כן מצאתי כתיבתי ואחר

 דהוי בירושלמי ז״ל יוחסין פי׳ ״ כו׳ גברא דההוא גז״ד א״ל בעלמא
̂ו ירושלמי על ובפי״ * והנאני וילד נער שהיה עולססגין  ובפי׳

 מס יודיענו בה׳ ודבק זרח שהוא כלומר.שאתר פי״ סגין עולם נתב
 דלפיטרושו טלגה עכ״ל ובמצות בתורה זרח ״ כו׳ בשמים יש קידש
 את סג\ו עולם : קלא מה סגין עולס א״ל פחין בר קמתיה קל״ל
 בעל 1ומ׳/ו .♦בשמיא. שמעת קלא מה לי אמור בתורה וזריז חכם
 • בשמים עתם שמעתא קול מה פי׳ בשמים קול מה א״ל הפי׳
 לו שיגידו זאת לשאול ישראל ארץ מחכמי א׳ מצא לא וכי טעה ג״כ

 מוג כשהיה בשמים שמע מה ששאלו כפרש״י הכוונה אלא זו נבואה
•גק״ל  ואיתאניה״ וילד נער היה יוחנן ר׳ כשהענישו לפניך הרי .
 (תלמיד אבא חייאגר ר' ג׳ דסנהדריןד״ת ג״ופ״א דנ״ח דר״ה פ״ב

 מו איזורי מן ומצלי וקם רבכסנא עאל ומצלי הו^קאי יוחנן) ר׳
 כהנא ורב קומיה מעביר דלא ליס יתיב צלותיה ב״א תעא ר׳ דתסל

 גגוכו נהיגין אתון הכין א״ל כהנא רב דתסל מן בצלוהיה מאריך
H D מצעי־ץ



כף ואמוראים התנאים סדר אות
 אם עלי דנית על וכתיג עלי מדדת אנא רד א״ל רגרדן מצעדן
 אגל מתכהר אין וחנתה קגת׳ • ומנחה גזגח עלי דת עון יתכפר

 טפרוי דאיתעגדין עד למיסג וזכה עלוי וצלי גתפילה לו מתכפר
 אדומות צפורניו שנעשו עד זקן שנעשה פי״ דקקה כהדא סמוקון

 כשהיה מת ולא שהזקין עד את״כ שחי מזה מוכח א"כ זקנה מרוב
 יוחנן מר׳ רשות שנטל דרואלמי לעיל שמפורש ופשיטא ״ קטן

 הגולה מאור על ותמוה תשוגה עליה שאין ראיה חו • לנכל שיחזיר
.T''גלילות גס׳ ראיתי אכן • הדח ומקום זו ראיה הדא שלא ׳ 

 מאד יפה והיה : וצ״ע כטנריה כהנא ורג יוחנן ר׳ קגר א״ישראה
 אגהו דר׳ שופריה מעין ורב דרב שופריה מעין כהנא דרג שופרי

 מעין ודר״א )שופרי מעין ודרב דרב אינו א׳ פ״ד הפועלים פ׳3(
 כתג * א׳ דנ״ח הגתים חזקת (פ׳ דאדה״ר מעין ויעקב דעקג
 א׳) הזרועידקל״ב (פ׳ דגחולין כהן היה אס להסתפק ויש יוחסין

 היה לא שגלה ר״כ התו' וכתבו )אשתו גשדל אכל כהנא רג אחר
 נסיגנא לא לי אמר א') דמ״ט וגפסחיס כהן) היה והשצי כהן

 ר״כ היה שגלה זה ובוודאי גתוס״) ע״ב (ע״ש גלאי לא כהנתא
 פ״ק בקדושין כדאמרי׳ כהן הי׳ אשי רב בזמן השני ר״כ כי הראשון

 או היה כהן ר"כ ד״ג התו׳ (וכתבו הגן פדון על סודר לוקח שהיה ד״ח
 א׳ הוי ר״כ ׳3ד וי״ל שם די״ד ובתו׳ ״ אשתו בשדל סודר שלקח
 ובמקומות עכ׳׳ל) כהן היה הראשון אשי רב דמי וא׳ יוחנן ור׳ רב דמי

 (לק״י) ובפי״כ • קי״ג ע״פ נפ׳ דאמרי׳ כהן שהיה נראה אחרים
 שיש אעפ״י אנא כהנא תימא ולא בשוק פשוט.נבלה לר״כ רב אמר

 גברא אנא כהנא יאמר שלא ואחר שם בעל היה כהנא שרב לדחות
 דהא כהן היה לא הא וא״ת פי"נ בע״י ריטב״א וכ"כ ( כו׳ אנא רבה
 והנכון חשיבות לשון דכהנא וא״צ היו ד״גר״כ אשתווי״מ בשביל אכל
 וגס״פ * )כהן היה שלא 5ש תו׳ וכ"כ כו אמר כהנא רב ששחו לפי

 מסייע כהנא רב הונא) רב (אמר א׳) (דק״ה תפילין המוציא
 פנים ויש ישראל) מטהוריס עדיפי טמאים כהניס (דאחר כהני
 עלי־שר״כ לדת נשבעתי לכן ע״פ שמואל בח״ אבל * ולכאן לכאן
 דלחא (וא״ל כו׳ עליו נתכעס אבא ור׳חייאבר בתפילה מאריך היה

 ז״א אשי רב של רבו השני כהנא רב על והתפלל נתכעס ב״א ר״ח ■
 ור׳ יהודה ר׳ של רבו רב בזמן שהיה יוחנן ר׳ תלמיד ב״א ר״ח דהא

 • אשי רב נולד רבא שמת וביום רבא ואזינולד זקן כשהוא חת יהודה
 ואר״כ )אשי רב של רגו השני כהנא רב על התפלל ב״א ר״ח ואיך
 נראה כהנא) רב על שהתפלל בירושלמי עלי(וכנ״ל חגית שהוא

 כח״ש לומר יש הא בשביל אי אומר (ואני • עכ״ל כהן שהיה בפירש
 דעסיק אדי קאתו עלי מדדת תרוייהו ואדי רבא די״ח בר״ה רש״י

 פרש״י שנה מ׳ חי לחוד בתורה דעסיק רבא שנה ס״ חי ובג׳׳ה בתורה
 קאתי עלי מדדת אמו שמא כהן היה לא דרגא אשכחן הזרוע וס"פ
 מעלי שהיה לפי כהן כהנא רב שיהיה חזה ראיה אין א״כ * עכ״ל
 ועי׳ס * כהן היה שלא ג״נ גשם וע״ל ( • וק״ל אמו מצד היינו
 רב בימי הוא אחד דכהנא י״ל א"כ מאד יחים דהאריך לעיל מ״ש
 ואיך דרבא משמיה אשי לרב אחר כהנא דרב ז״א אגל • אשי ורב

 ומ״מ • הוו רבכהנא ב׳ וע״כ רגא גשם יאחר רב של חבר תלמיד
 כמ״ש אשתו בשביל ג״כ סודר שלקח דחה • כהן היה אס הכרע אין

 ורבי יאשיה לרבי יורש השאיר כשמת דרושלחי • וצ״ע •־ התן״
 כו״ אמר יוחנן ורבי כו׳ כהנא רב אמר • צוואה עדי כתב אלעזר

 • מיניה קשיש שהיה לר״י ר״כ את הקדים למה צ״ע א׳ נ״ח ב״ק
 רע״א ד״י חגיגה בתו׳ * חר״י חריף שהיה לפי או • בכללים עיי׳
 דלא הוא שט״ס כמדומה בבלי ש״ס מיניה דלשתכח ציים כהנא רב

 גאיס והוי לאושפזיכא דלידן א״ל רב * ע״ש זירא בר״ אלא זח מצינו
 סנהדרי״ לך דחשמתינא פרש״י מאונך רב מפיקנא צייתית לא אי אר״כ

 שהוא אעפ״י מר״כ חקשינן ו׳ כלל הפורש נתיב ש״י (כתב • א״ ח״
 אדי אגל הוא רבה דגברא משוס ע״ש ושמואל רב מן כמו אמורא

 סע״ב ד״ג ח״ק התו״ (וכ״כ מיניה מקשי״ לא גתראיהוא מאמוראי
 דגברא משוס יוסף ורב לרנה מיניה חקשינין הוא אמורא אע״גדר״כ

 * עכ״ל טוגא חריף דהוי יוחנן דרבי במעשה מאשכחן הוא רבה
 דהוו רבנן נמי והוו ופליג תנא רב רש/ בשם ״3 דקי״ג יוחסין כתב

 אסי ורב כהכא ורב ורגב״ח שילא ורב שמואל מון גלהודי אמוראי
 * ע״ש זקנינו אבהו בר ורבה אהגה נר אדא רב בסופם ודמיהס
 אמר מטרוניתא תבעי דקולי מזדן היה ר״כ א׳ ד״מ פ״ק (קדושין

 אליהו אתא • לארעא מאיגרא ונפל סליק נפשאי ואקשט איזיל לה
 ליה יהיג ענןןתא לך גרס מי א״ל פרסי ת׳ אטרקית וא״ל וקבליה
 פנחס ניצוץ ור״כ כזד היתה מטרוניתא ג״נ כתג י דדינרי־ שיפא

כהנת״ נסיבת לא אי דאמר כהן היה לא עתה הכהןזהוא אהרן בן
אליהו לאתא הרגה אשר תחת להכשילו רצתה וזאת (ל׳ל)־ כו׳

 כהנא 3ר * עכ״ל חס פ הוא דאליהז כנ״ל השייכות בשביל וקבלו
 הוינן כי אר״כ יוסף רב (אמר יהודה רב לפני יוסף רב של חדרו

 דרב אחורי יוסף רב ״ וכצ״ל סע״ב דס״ז הדר פ׳ יהודה רב ביה
 אקלע • א׳ י״ז ספ״א יבמות יהודה דרג קמיה ורגכהנא : כהנא
 תנא * א׳ ת׳ מ״ת הודה רב אחר • ג׳ ך״ב נדרים יוסף רב לדה

 רבי : רע״ב ל״ג ביצה לר״י ר״כ איתיב א׳ י״א יומא דר״י קמיה
 • ב׳ י״ט חולין יהודה דרג קמיה כהנא ורב דר״כ אחורי יתיב אבא

 תלמיד שהיה הנ״ל הראשון א״ היו התם כהנא רב ג׳ כי נראה ולפ״ז (
 יהודה רב בשם ואחר יהודה דרב קחיה יושב שהיה וזה • לרב קבר

 • האחרון אשי רב של רבו שהיה שלישיvור • ליה ואיתיב קחיה ותנא
 אחר ה״ לחלוויי לגבן מר סליק א״ל כתנא רב לבי אקלע אשי רב
 לאיצטרופי סק תא לי ואמר יהודה קחיהדרב הוהקאימנא כהנא רב
 הקדמון אשי רב זה כי נראה סע״ב) דק״א חליצה מצות פ׳ ה״ ני

 תלחיד היה הראשון ר״כ כי יהודה רב תלמיד שהיה זה נהנא ורב
 5חב*דר תלממ ואיך לרב גמור תלמיד היה יהודה ורב רב של חבר
 (ג״ל רבה תלמיד T(האחרון כתנא רב • יהודה רב תלמיד יהי׳
 ״ הקדמון) ר״כ (ע״ל כהן והיה אשי רב של ורבו רבא) תצמיד צ״ל
 בהו פגע סנהדרי״ תגי רגא) צ״ל אס (צ״ע רבה לפני ספרא ורג
 מנזיפותא טובא בה אחרי דחר חטיבותא ליה אמרו חמא בר רמי
 רנאשי * נ״) (דח״א בודקין היו פ׳ חדא ולא בה אמרי לא דמר
 ור״כ אנא אשי רב אחר • רע״ב ד״ך פ״ב כתובות לר״כ עדות ידע

 • ״3 דנ״ב הנזקין פ׳ גיטין יתחא חעירא דאימיה אשטרא חתחינין
 ובצע תרתי דנקט לר״כ חזינא * ח״ט פא״ט לר״כ חזינא אשי אר׳
 • ״3 צ״ה וב״ק סע״ב דקי׳׳ז כ״כ פ״ שירותא אכולי בצע ר״זירא חדא
 דלתא אתו לא מ״ט א״ל רבנן אתו ולא נגה דר״כ קחיה יתיב חשי רב

 שמיעי לא א״ל באורתא לתיכליה ל ולחה צ א פורים בסעודת טרידי
 זיחני^ ח׳ מיניה תנא הכי אמר:רבא א״ל נו׳ רבא דאחר הא למר

 אמרתי אשי רב אחר בתו׳ רע״א דק״ב בחנחותפי׳׳ב • ב״ ז״ מגילה
 3ר ביתי שהיה האחרון כהנא רב והוא גרסי׳ דר״כ קמיה לשתעתא

 רב אחר דק״ו בזבחים וכ״ה • ע״ש דוכתי בנמה כדאשנחין אשי
 ר״ר ביה הוינא כי אשי רב אחר • דר״כ קמי שמעהא אמרתי אשי
 השואל פ״ שבת ־ פ״א יבמות א׳ מ״ב א׳ ל״ט מברנין כיצד לן אמר

 דאמר הא מר הנר לא א׳ '1 סונה מר קראו אשי רג ; נ׳ 5ק״
 לרג כהנא מ א״ל • א׳ קל׳ו דמילה כר״א א׳ ג ו א ס וי • רבא
 בחדא כולהו אטו א״ל מאי הכי דשמואל כוותיה הלכתא רנא אחר אשי

 ת״טלא לר״כ מרבצן ההוא אחר * א׳ ך״ד ברכות מחתינהו מחתא
 ״ דפ״טסע״א ר״ע פ׳ יהושע ברב הונא ורב פפא רב קחיה שכיחת

 מת אשכיזינהו אידי ברב יהושע לרב רבנן שדרינהו חלש כהנא רב
 אביו rrb רב כי השלישי) (ר״ל השני כהנא רב נראה ׳ נפשיה

 לרב אמר ור"פ רבא תלמיד פפא ורבי רבא בזמן היה יהושע רבי של
 : השני כהנא רב דחי יהושע רבי שהי׳ פשיטא א״כ האחרון אשי

 רבכהנא * שנים קמ״׳גכ״ח ד״א שמלך ח״א (ע״ל • השלישי
 מאדה׳׳ר שהם דבבל ציניתא בי עד נהרא מפום אשי גר שיחי לרב ויה12

 ר״כ הוא ט * דוק ב׳ מ״ו סוטה ע״ע ופ׳ א״ ל״א א״ע פ׳ ברכות
 ש״ב ה״ע כהנא כרב הלכה אשי ורב כהנא רב * השלישי • השכי

: א״ דל״ה פ׳
 כהנא רג ״ ל״ג חלקן והיוחסין ר״כ ב״ היו התו״ לדעת כי יען

 - יוסף רב וחדרו יהודה רב תלמיד וא׳ * לרב חבר תלמיד קדמון
 רבותיהם סדרתי ע״כ ־ סתם ונזכרי׳ אשי רב של רגו האחרון ןה״ג

 לט דברו חי עס ותשכיל תבון ואתה כא״ ותלמידיהם וחבוריהם
: הדור

/ רגא בר יוסף בר אבא רד : השני ר״כ ע״ל תלמידו אבא רד  ר
 (ר״כ קמיה קרחינאי אדא רד • רכ״ק רבו אבהו רד • אחרון
 ברב אחא 3לר • הונא ברב אתא רב * אר״כ אתא רבי • אחרון
 :קדמון לר״כ רבאסיחביח * מירקיןנקאהר״כאחרק ריפא יוסף
 קדרו הונא רב * גידל אר״ אדי נר דני רב עיי׳ • אחרון ר"כ

 כמו הוי ור״כ רב תלמיד ר״ה דהא צ״ע אך יוחסין כ"כ קדמון לר״כ
 הונא רב • אחרון ר׳׳כ יהושע ברב הונא רב * לרב חגר תלמיד

 זגיד רני קמיה * ואספדיה זניד לרב אחר * קבירו איקא ברב
 • רגו קזקיה • קדמון אר״כ זעירי • אר״כ זעירא • מנהרדעא

 נר חחא ר׳ ״ חלבו רד • קדמון ר״כ בזמנו אבא בר חייא רבי
• בשמו טאד • מניאמעא חנן רב • ליה אשתעי דחסא ברתיה

• קדמון ^ר״כ3 פ״ה פר״ע יוחנן אר♦ • השט ר״כ רגו יהודה רב
 ־ א׳ ק״ב פי״ג יבמות כהנא אר״ • א׳ ל׳׳ב מנחות גשמו יוסף רב

 ״ רנאוצ״ע בר יוסף בר״ ינאי רבי • אחרון לר״כ רבייחראיתביה
״ קמיה מרתא נר שמואל בר יצחק רב י רבי קראו יצחק רד

ורב



הצח «י למד ואמוראים התנאים סדר אות
̂' יהודה 3ר3 יצחק 3ור  מדיפתא ירמיה ר׳ ״ הונא 3ר3 אחא 3ר עי

 דרנינא גרי׳ למר אחר רכ״ק יוסי ר׳3 ישמעאל ש״ר3 • יה3אית
 כשועא מידי יוציא מקרא דאין ידע ולא הש״ס כל נחיר י״ח ן3 כשהיה

 אולי או האהרין rr ר״כ אס להסתפק יש * א' ס״ג אשה גמה ל׳
 ננאי ר׳ • גזחנו חקלאי גר משרשיא רג • ימים שהאריך הראשון

 המדיר עולאפ׳ שס3 ״ אחרון ורנספראר״כ • א3ר גר יוסף גר׳
 לרג אמר • קדמון ר״ל א״ג ע״ו סנהדרין ר״ע משוס • א ע״ד
 • איתי גר רגא • אחרון ר״כ דרגא משמיה • פפי ולר׳ פפא
 • אחרון ר״כ רגו רגה • א׳ ל״ג מנחות נשמו רגה : תלמידו רנה
 שנא 3ר * ע״ל גי' פגע גרחחא גר רמי • קחיה שנא גר רגה
 ר״כ אשי גר שיחי נשס • שיחי רג קחיה • מרי שילי • א״ל

 * ג״חjJ רנה נר שמואל ורג • גשמו שילת נר שמואל ר׳ • אחרון
 כו׳ ל לר שאל כהנא ירמיה אר׳ * רכ״ק גזמנו גרני שמעון רני
 כלאים ירו' וצדיי' ר״ל על מצודתו כהנא פרס הכא גון נר' יוסי אר׳
^ס ורגי • קדמון ר״כ א' ס״ג שגת אר״ל * א׳ ך׳׳ז ל״א  נר ת
 כ ר3 רנה / נר״כ מרי רג * כהנא (רג * אגא נר חייא
 אחור ומ׳י * ג ע דמ״ג נזיר יעקג גן אלעזר נר׳ כהנא (רג

 כהנא רג * ש ע ראג״י נדני ר״כ והתני וצ״ל : ט״ס רע״ד קע״ח
רג)  3נר נ׳ ך״ד תענית סדר נפ' • נ׳ ע״א (ינמות נחמיה (נ
 • מערא ואתא מסנא חד יהודה לר' שלף יהודה 3דר שמעיה נחוניא
רג) רנכהנאנר תכי)  (סנאכיצדצוליןדע״ונ׳) חיננא (

 • רנ נשס אחר רנה וגנו שמואל תלמיד שיהיה (ל״מ שמואל תלמיד
 כהנא רג ־ נ׳ צ״ז (נ״ג חרנא נעא דרנמשרשיה חחוה רנכהכא

 לרנכהנא איתיג נא נר והנן זעירא (עיי״ דרג משמיה תתליפא ר3
 מדתכי׳ לר״כ איתיג (ונשס״ח נ״ ס״ו מנחות מחייג ר״ע מתתיהו נר

 • מניומי נר כהנא נש״ר ט׳׳ס) מתתיהו נר תינת הרי מחייג ר״ע
 נר כהנא ר' נשס תחליפא נר כהנא רג נ״ ד״ח דעירנין ונפ״ק (

 3ר לה ואמרי דרג רנוה כהנא נש״ר מלכיו נר כהנא ש״ר3 מניומי
 ושמעתת׳ הואיל כהנא רג אמר כו׳ דרג רניה היינו מלכיו ר3 כהנא

 כהנא דעירנין ק נפ כתנ והיוחסין כו׳ מלתא נה אימא הוא דכהנא
 כאשר הגי כי הוא ס ט כו׳ מניומי נר כהנא נש״ר מתתיהו גר

 לרנכהנא איתניה • ל כנ׳ שלפנינו הגי׳ הנ״ל נמנחות רק העתקתי
 הנ״ל ח שש כגי״ וצ׳׳ל הוא שט׳׳ס הראיתיך וכנר חתתיה נר

 אולי הש״ס נכל למ״ז מתנה גר כהנא רנ רג נתלמודיי הגיא ונש״י
 שאחר מצינו לא גס הוא ט״ס ונאחת הנ״ל מתתיה גר לר״כ כוונתו

 ״ הוא ט״ס כי זה צפני (עיי׳ מתתיה גר כהנא רג * רג נשס
 (עיי׳ מלכיו נר כהנא (רג * זה לפני עיי׳ מניומי נר כהכא (רג
 ״ ג׳ י׳ מנרכין כיצד ירו׳ רג נשה אגין גר יוסי ורגי זה) למי

 • זה לפני עיי׳ דרג רנו כהנא (רג • גשמו ירמיה ורגי הוכא רג
 ירמיה גר כהנא (רג • 3ע״ ד״ס הגע״י פ' נתן גרג כהנא (רג
 הונא דרנ קמיה יתינ יהודה דרג אקוה כהנא (רב ׳ שמואל גשס

 (רגכהנא ♦ גנו אגא ר׳ יודן בר (כהנא • ב׳ דקי״ת הנשר כל פ׳
 • למ״ז נר״כ חייא רג : הונא גויג דיחי רג עיי״ ננו רימי 3ר
 3ר ״ ג״כ ניגי רב או ־ ג״כ אנין רני ־ נ״כ אנא ר' * כהנא (

 נן עיי׳ כונרי * ג״כ שמעון * ל״ח נ״כ שמואל • ״כ3 קיננא
 חניא והיוחסין ־ יוסף רג עיי״ אניי של אניו (כייליל • כיכרי
 • גיריס ע״ל כיריס (רני : ננו יוסי רגי (כיפר • בנית יייליל

 (ר' • שכ״ז ג״א ע״ל צדקיהו את תיקן חתנו ר״ע שבוע (כלגא
 קפרא וי״ג דסנהדרין פ״ק כפרא נר * נכו יהושע רני * כנגדי

 דר'שנתאי בריה כרוספדאי רני * ר׳מנתסגנו ־ ^כפרי * גק'
 שכן ונראה שנתאי אר׳ אר״כ א׳ ס״ס ובסנהדרין • א׳ ז מ (נידה

 • א' ך״ד כריתות נ׳ י״ו ר״ה יוחנן אר״ אר״כ ׳ ט״ס וננידה צ״ל
 ששי אלא לש״ת סליק לא דחיומא ונזוהר ׳ שהסשכיס אמר וכזוהר

 נח כ״ וניר׳ ע׳ תי׳ נתיקוניס ועיי' * הכוונות נס׳ הטעס עיי'
 קריספא■ הוא ירושלמי נלשון כי ונראה • מחנו נפלאות ע״ג דל״א
 ־ גנו סומא * (כתנת • גנו שמעין רגי * (כרסנא • ע״ש

: ישמעאל רגי גנו * כתריאל

% •«למד אות#•  *

 :ע״להללדכפרא * דכפרא לא (דני ״ אילא רני (ע״ל לא דני
 רנדיחי : (לואי : כנו שמעון רני או ישמעאל רגי • (לוגא

 (דקל״זסע״א: ופ״ר״אדחילה (דצ״וג׳) לודאפ׳הזורק : נו3
 גזמן לודה) ר' : א׳ ס׳׳ז פ״ג תענית גירו' : רע״ג ע״א ינמות
 רני תלמיד לווטי רני : (ל״מ ננו שמעון רני (לודיא : שמואל
̂״א עירדן יוחנן (לויהסרד : השיר על נכו הוגרס : (לוי : ה

׳1

 נגדי עושה שהיה גאון פי״ סרד ע״ וערוך מהו לי הורש לא פרש״י
 ל״ת יומא : מעריך ( וחכס גאון פי׳ צ׳׳ד : שרד כלי או : סרד

 מהלכין היו ור״ע וראג״ע ישמעאל רגי תשא פ׳ ריש וגמכלתא א׳
 (יומא אתריהן מהלכין ראג״ע גן ישמעאל ורגי הסרד ולוי נדרך

 תקל״ע סי׳ הושע סוף (ונילקט סיסי גן לוי הוא סתס לוי : שס
 :סיסי גר לוי כגון טוגיס דרשניס טוניס קראיס קחועמכסדנריס

 סימוניא נני פ״א ל״ וישלה פ׳ וגרנה חליצה מצות ס"פ בירושלמי
 מתניין ספר וחזן דין דריש ״נ3 חד לנא תן ליה אמרין רני לגגי אתון
 והושיבהו גדולה גימי לו עשה סיסי בר לוי לן ויהג צורכי׳ כל לן ועגד
 דין■ מה כו׳ דס רקקה * אגיגן ולא חולצת גמה גידמית שאלו עליה

 ליוז אמרו רגי לגני אתון כו׳ אחת גכתג הרשוס לך אגיד דכתיג
 לכון יהנית דכוותי ״כ3 חייכון להס אמר • דפייסנתך פייסיכא הדין
̂זה־ א״ל כולם וכן כו׳ וא״ל מהו דס רקקה ליה ושאל אייתי שלח  ול
 עליו וקרא עלי רוחי וטפח גדולה גיחה לי עשו א״ל להס השגת לא
 שינוי קצת וגגגלי ונרנה כו״ לפה יד זחות ואס נהתנשא כנלת אס

 אפנקסיה־ כתג • ע״ג ד״ל זגחיס ״3 ק״ז שגת מרגי בעא • לשון
 ״ א' דקכ״ו שהחשיך מי פ׳ הקדוש רנינו ומכו רני קחי אמרית

 גקדקדו מוח אין כמדומה רגי וא״ל * א' דע״ג יוחסין י״ פ׳ רגי וא׳׳ל
 •tר״ עיי״ א׳ נ״ג סוכה סכיניס גת׳ רגי קמי מטייל הוי : ע״ש
 מדוכתיה דאטמא גוקי ואטלעדשף רני לפני כריעה והראה : ב״ג

 ג״ס לוי ד״גסע״ג פ״א ברכות וירושלמי כ״ה תענית ״3 ך׳׳ג מגילה
 כלפי דגריס שהטיח חכח הא גגמרא והק׳ : נתרפא ולא נפסח
 לטרוס עלית רגש״ע אמר חטרא אתא ולא תענית שגזר אטלע מעלה

 : א׳ כ״ג סוכה לו גרס וזה זה ואחרו גניך על חרחס אתה ואין
 פעמים י״ג תאניס על חים כותכין שהיו מגני י׳׳ג נר שכרא לרגי שדר
 הטעם וישלח פ״ גרש״ל כתג : מגג ע׳ ערוך ועיי׳ א׳ דק״ז ע״פ
 הקג״ה שהשגחת שאומר הש״י בהשגחת כופר בחדות הכופר ננ״י דאי׳

 השחיס דכתיג השכינה רגלי כדוחק והוי גתחתוניס ולא נעליוניס
 רגלי דוחק כאלו לחרוס עלית שאמר לוי א״כ רגלי הדוס וארץ כסאי

 : מדה כנגד מדה מדוכתאוהוי נדחק דאטמא גוקי נעשה לכן השכינה
 : ע״ש ג״ די̂׳ ספ״ק סנהדרין חרגי לוי חכחיס לכני לחידין סתס
 וע״ל : עש״ג ג׳ ד"פ מנחות לוי פרש״י רני לפני לחידין אמרו

 קודם צוה רגי דק״ג האשה פ׳ גכתונות : נזה דעות חלוקי לחידן
 אפפ ר׳ שהיה לפי קינל ולא נראש ישנ חמא נר חניכא רני מותו
 "פ3 ר״ת ויתיג כראש אפס רני ויתינ ומחצה שניס נ׳ מחנו גדול

 פ'3ו : אכס לרכי כפוף היה שנא המדרש לגית חוץ (פי׳ אנראי
 לניפ נכנס לא חשונ נ״ח שהיהר״ת מתוך נ׳כרש״י אשהדנ״ט נמה

 שלא אצלו לוי ישג נ״ח ר״ת של כנוח ומשוס אנס רני של מדרשו
 כשמח לכן לוי לו ניכף ולא נשניס ולא נתורה לא מחנו גדול ר״ת היה
 ואתא גני למיתנ איכיש ללוי היה ולא נראש נ״ח וישנר״ח אכס׳ רני

 כלילאשרי ודרש לנהרדעא אקלע רנה גנרא לרג דאמרו והיינו לננל ,
 וכ״נ שמואל של רנו שהיה (וע׳׳ש שמואל של ̂חכירו : רינ״ל עיי׳

 דמפרשת עד אכרעך תיתנ לא אריוך לשמואל אמר נ׳ דל״ת התכלת פ*3
 12שמו •* לגדול כן לומר ארעא אורח דלאו דדריה יאשיה ר׳ עיי׳ לי

 בנה״כ התפללו ולוי דשמואל אנוה : א׳ י״ עירנין דלוי משחיה
 לעיר גייסות נאו ד' ןס״ו פ״ג תע«ת כירושלמי : (ע״ש דשף
 הדן חן חדאחלה רנש״עאסנטלת׳ אמר הגג לראש ועלה ס״ת כטל
 ידו׳ ויגשה כדין פ3ע ותלמידיו נראו לא מיד הלון וא״ל יעלון ס״ת

 אין לומר אזלון ולא ידו ינשה לא כן ענד תלמידו תלמיד לון ואזלון
 נירושלמי־ : ונת״יסוףהושעסתקל״גישקצתע״ס : נפגע שוטה
 עליה אפטר לוי ר׳ דמך כד א׳ דקי״ו קהלת ורנה ג׳ ד״ה פ״ג כרכות

 משל ע״ש לכ״ע הקנ״ה לפני סיסי נר לוי חניג ־כו׳ דשחואל אנוי
 לשאול חות לחצר שמואל כשהלך נ׳ ד״ח שחתו מי פ׳ כרכות : כו״

 למתינתאדרקיע׳ אזל ליה אמרי גניה מאניוהיכיןזוזידיתחידאפקדי
 לישיגת (חוז אנראי יתינת מ״ע א״ל אנראי 3דיתי ללוי תזיא אדהכי

 דלאסלקית שני הנך כל לי לאסליקיתא״לדאמרו מ״ט מתיס) שאר
 למתיבתא לך מעלינן לא לדעתיה ואחלישתא אהס דרגי למתיבתא

 ללד ועיילוהו ללוי כעלהן חשיככא לאניואי שמואל ואמר דרקיעכו׳
 מנשיא׳ רג עיי' לוי כת דאזל עד מאי כילה ללוי שלחו : ) (ע״ש
 נסוף • ע״ש לוי דני נקדושין תני זירא נר שמעי' רני *• מדוויל

 כלוי נסק ורמנ״ס הערוך חילת ושל קניס של אף אחר ולוי ע״ע ל
̂ש ושמואל מרג יותר גדול היה דלוי משוס  כהנא־ נר אגא ר׳ : (ב
 עיי״• אגא גש״ר : ד׳ דצ״ח קהלת מ״ ראשו על ונשקו שדרש שמע
 גר׳ אנת ר׳ : גשמו פפי גר אנא רני : יונה דרגי גריה חכי רני

 ■ ירו׳ ללוי שאל אגלט ז נשמו דחיפה אגדימי רגי ו גשמו ספרא
אח׳ בש״ר ׳ שקלא גר ורגיאהא *: גשמו אתא רגי : א׳ ו׳ כירה

גר.



ן|מד ואמוראים התנאים סדר .אות
 :ע״ל אהס ר׳ : תמרתא מכפר שילא נר אחא גש״ר : חטגא נר

 לרמי כו׳ לואי ר' תנא אמר דמי רב אתא כי * בשמו נרכיה רני
 זנדי : נשמו זנדא רני * א׳ ר!ט״ו זנקיס לוי אדתני לואי י37 הנא

 חייא ר׳ נ נשמו ואומר חתנו זכריה רני : ננו הוא אולי לוי נן
 : עוקנא נר קמא נש״ר : נשמו חכינאי רני : נשמו פפי נר

 הנינא רני : ע״ל חמא נר הנינא רני : חנינא נר חמא נש״ר
 ריב״ב : נשמו סימון נר יהודה רבי : ננו יהודה רני : שלקא
 דסכנין יהושע ורני : נירון נר יהודה ורני : ע״ש וצ״ע נזמנו
 יוסי ר׳ : שאונא בן יוחנן בש״ר : שאול בן יוחנן בש״ר : נשמו

 נר יעקב ר׳ : רישנ״א יוסף : אלעאי בר יוסי בש״ר : בון נר׳
 רני : נ׳ ח׳ סוכה מאיר בש״ר : בשמו כהן רבי : נשמו אבינא

 : דבליא מנחס נש״ר : בשמו יונה בר׳ מני ר׳ : בשמו דשאב הנא
 וכ״ה סע״ג די״ד פי״נ ב״ר נזירא נש״ר לוי רני : חנסיא נש״ר
 מדוויל מנשיא ר׳ : זעירא סע״א די״ג פי״א ההוא ועגין פ״ב ס"פ

עוקנא מר : נשמו קוזות נן סימון ר׳ : נשמו מתנה ר׳ :נזמנו
המפקיד פ׳ רנ עס פליג : אמררבפפי : בשמו פנחס ר׳ : נשמו
 1שמוג : תמרתא כפר איש שילא בש״ר : (ע״ל) רבי : א׳ ה״א

: א׳ ד״מ דופן יוצא ר״פ לואי בר תני : (ע״ל וTתלמ או הנירו
שרצים ח׳ עיי׳ לוי של בנו שהוא נראה עוקבא מר לפני לואי נר ■

: חנינה או לואי בר חנה : לואי בר הונא רב (לואי : ק״ה,ב׳
 כ״ט חולין ל צ״ז עירבין סנא לוי משוס אר״ל סנא (לוי : ב״ל ה3ך
 לשחיטה אין סבא לוי ר׳ משוס לקיש) בן צ״ל (אולי שמעון אר׳ נ׳

 מרובה סוף ועד מתחלה לשחיטה ישנו אחר יוחנן ורבי לבסוף אלא
:נשמו ר״ל שיאחר מצינו לא אך סיסי נן לוי הוא ואולי : א׳ לע״נ

 סנא הוא אולי נ׳ ח״ה י״כ פ׳ ירו׳ בשמו ר״ש סוכייה לוי רצי (
 שמו כך סוכיא לוי ופי׳ בשמו ר״ל סע״א דך״ו תפילין המוציא ובל

 לוי הוא י״ל א״כ לקיש בן שמעון ר׳ היינו בשמו ר״ש י״כ בפ׳ ואולי
 אנא) בר דאנא (בריה שמואל בר לוי : נתמו ר״ל שאמר סבא

 שמואל נר (לוי : ורמי ורנה פפא רב ואחיו יהודה רב בזמן הכהן
 הוי חייא בר הונא ורב סע״א י״ט מנילה יהודה דרב קמיה קרי

 ד״ק סנהדרין אסתר מגילת מטו כי יהודה רב דני מטפחת מתקני
 רב דבי אפיתחא קיימי דהוי חייא בר ולר״ה אבא לר׳ אשכח : א׳

 בר לוי ר׳ : א' מ״ז גירה פ׳ יהודה דרב לקחיה ואתא כ^ הונא
 אחיו שהוא הלל לרני אמר ״3 כ״ח דברכות (פ״ד נחמני נר שמואל
 (אקני סימון נר לוי : אתיו נחמן ורבי לזה סמוך שס שהזכיר
 :סע״ב דק״מ חולין סוף דשמואל לקחיה אתא יהודה לרב שובכו פירות

 : הספינה ר״פ ירו׳ נשרינ״ל ניריי (נן ריב״ל בזמן בוד בר לוי
 ל״א מגילה הונא דרג קחיה (קרי הונא רב תלמיד בוטא בר לוי
 לחחא נר לוי רני : מנ״ל ידעתי לא רב בתלמידי מנאו וש״י נ'

)3 כ״ט (ר״ה הנינא בר חמא אר׳ א׳) ט״ו (ב״ב  נ״ג ונזנחיס ׳
 ורבי חמא נר לוי פליגי : חמא בר דנריס כמה בסופו ובמ״ק נ׳

 ה׳ ברכות ארשב״ל חמא בר לו< אר״ * ג״ד א׳ י״ו תענית קנינא
 לוי רבי * זה לפני עיי׳ חמא נר (לוי : הוא א׳ אולי • רע״א
 והוא ע׳׳ש זכריה דרבי חותכו צ״ל אולי (ל"מ זכריה דרבי התניה

 בר״ הונא בר לוי * (ל״מ זנדיה נר לוי רבי : סיסי נר סתס לוי
 נהמה (במה דלוי המרי קדמיה נאורחא אזלי הונא נרב ורנה חייא
 אנוה אתא כו׳ טחלא ליה קליף אושעיא נר יהודה ורנ • קע״נ נ״א
 ופ׳ א׳ דצ״ג ג״ה פ׳ אנא נר ירמיה רני דאחך אנוה אחר הכי א״ל
 גרשוסאר״ל רבאידינר * •ר׳לוינןפרטא שהחשיךדקכ״וא׳ מי
 ר׳ לפני פנטי נן לוי (רבי ״ ע״ש ביריס אר״ נחוס או*׳ פרטא ן3

 נר י״נ ר״פ ומס' • רע״ג ק״ה קהלת מ׳ ב״ ע״ד מגילה ירו' הונא
רני * פיטוס בן לוי רבי * חנינא לרבי שלח לאטי  טרפון נר״ לוי (
 דומה ענין אכן א״ ס״ה איכה מ׳ בשמו אמר סימון בר׳ יהודה מ־בי

 • פלטא נן • עג״ד ס״ה נאיכה וכ״ה פרטא נן מות אחרי פ בס לו
ח׳ קנינא נר' ורנייוסי ח״ק) (סוף ^חייתא לוי  נהרדר״ג (ונ

 אנא נר חיי^ נש״ר אנא ורבי * נחמיה
 פי׳*א נשא ונרנה * אבא בר חייא דרבי נריה אנא רב ג וצ ס ט
 לך פ׳ ההוא וענין ’ אנא נר דר״ח בריה אנא ורני ג רע ג רח7

ס אלו ר״פ וירו׳ * ט״ה הויית נר לוי ג׳ מ״ג לך י ^  יוסי ורני נ
ר * נרכיה ורבי  נריהדר׳ לוי (רני * הרואה ס״פ חייא נר לוי (

 ד״ל פ״ב נרפות ירו׳ נזירא בר (לוי * נ* ק״א קהלת מ׳ זעירא
 ביבמות וכ״ה כזירא בר שמעון נירושלמידשקליס ענ^ההוא אבל ׳3

 שאל צננרייא לוי (רני ׳ ט״ס לוי א״כ נזירא שמעון זה עמן צ׳׳ו
 זבדא נר אבא לר׳ שאל ד׳ ו ל ו פ' שניעית אימי ולרני יצחק ־בי4

רני * ל׳ט שס  קהל אקרי לא לוי של שנטו אמר יעקנ נר לוי (
גש״ר טנרי בר לוי • צהעלותך סכתומא ר״ גר לוי רני • הוריות

ש) יצחק נר לוי  (לוי * נןטנרי לוליאני רני וע״ל • ל״מ (ע״
 • היכי נר לוי ר׳ • שלוס לו לוי * נשמו טנרי גר לוי • יצחק בר

 שהביא הוא חכס אס יודע אינני דרגא בר (לוי * ברכיה בר לוי רבי
 (לוי ־ א״ מ״ה גיטין זהב דינרי אלפי גי״ג בתו שפדה ממנו ראיה

 • ב״ל יהודה רני * נ״ל זבדי : נ״ל בנימן * לוי נר אנא רבי
 רני • נ״ל שמעון ר״ * נ״ל שלמן * נ״ל פנחס • ב״ל יצחק רבי

 בכיפה ניננה קנרו * (פך״ג ונפר״א פ״ד אנות יננה איש לויטס
 (ונ״ר ’ ע״ש חייא ר׳ של אניו טנרי נר לוליאני רני • גא״י קטנה

 • יצחק נש״ר טורין נן צ״ח ס״פ ויחי ופ״ ־ טנרון נר נראשית ר״פ
 נש״רישמע:! • נ׳ונח״ישמואלב׳סקס״בנןטברי ובפ׳נשאדרנ״ז

 לולינוס ר' * אלכסנדרי פפוס) (ע״ל לולינוס ׳ י״ח סי״ שח״ט
ר • ג׳ דר״פ ראה וח״י פסקתא סימון בר׳ יהודה בש״ר דרומי  (נ

 בעא ליוונטי (ר׳ ־ רע״ד דנ״ח פ״ב חלה ירו׳ נשרינ״ל לוליתא
 מסקי הוי • דמאי סיף יונה בש״ר • מותרת יש פ׳ ירו׳ יונה לרבי
 לואי נר לתמא * ננו לוי (לתמא ״ א׳ ו׳ כירה פ׳ יונה רבי עס
 שנת • פ״ג ברכות ירו׳ לייא (רבי • שלוס נר יהודה רני ע;י׳

 ונירו' נשמו ניסנא ר׳ • אשה נחה פ׳ חייא נר׳ שמעון ר נש׳ נ פ
 • לעאיי ב״ ס״פ וחלה אלעזר נש״ר לייע רבי ג׳ דק״א דמאי ־ריש
 אמר מחל בר הגי׳ א׳ די״ב פ״ק יבמות ( שמואל נזמן מאני נר לילי
 • וולס בר הלל עיי״ אלס בר ליל (רני • שמואל אחר עוקנא מר

 לפני (למידיו ־ נ״ל רנה או רבא ♦ ליחא נר אנא רני ־ (לימא
 סע״ב ד״פ מנחות ובתוס׳ (ע״ש) לוי הוא חכמיס לפני או רני

 בברייתא חצינו סט״ו ש״ב לל׳ ונס״כ • אחר חכס רני לפני לחידין
 די״א מגילה למזבח שנגלו דנר יבא אומרים חכחיס לפני הלחידיו

 ללוי כוותיה תניא כו׳ דנר יניא אמר לוי נ׳ ט ד מעילה ל וצ ס ט
 דנר יביא כו׳ אוחריס חכמיס לפני הלמידין הלכה להיכן זו מעילה

 דרבי משתי׳ קתני איהו לוי היינו חכחיס לפני פרש״י׳למידין נו׳
 הוזכר לוי מצינו שלא בסנהדרין הנזכר לוי לא שס כתבו והתיספ״
 • עצמו מלוי לוי לדברי ראיה שיבא שיטה זו שאין ועוד * בברייתא

 בן שמעון ר׳ עיי׳ ננו יוסי לקוניא : אלעזר הוא בירושלמי לעזר
 ן3 שמעון ר׳ : לקיש ן3 יהודה ר׳ : (לקיש : לקוניא ן3 ייסי

: בכו יהודה ר׳ : לקרת ( : לקיש

•מם אות•%• • • •

 • פאהפ״נא׳ : א׳ 3פ״ ברכות משכה : פ״ד (אבות מאיר רני
 - ה׳ 3פ : נ׳ פ״א דמאי : ה׳ פח : ה׳ פ״ז : ג׳ פה : א י פד

 : ה״ ה״ו • א׳ היי * ט׳ פ״ד* :יאו פ״בט׳ כלאיס :ג' פ״ה
• ד׳ פ״ז : ל פה : ט״ ג׳ א׳ פג : ט׳ 3פ״ שניעית : ו׳ ל

: ל א׳ הי׳ • ז' ו׳ ה׳ ׳3 פ״ז ־ ג׳ פו : ׳3 א׳ פ״ד תרומות
 • פהי״ד : א׳ פג מ״ש ־ ד׳ פ״ד * ה״ ג׳ 3פ מעשרות : י׳ פי״א
i ו׳ פא נכוריס : ז׳ ו״ ל א׳ פ״ג : ה׳ הא ערלה : ׳3 פ״א חלה
ל״ג ־ : א״ 3פ עירניו * א׳ פט״ו : ז׳ פח : י׳ ח״ ג׳ פ״ו שגת

פ״ט : ה״ נ׳ פה : ד״ פ״וא׳ : ל ״3 הה : י׳ ט׳ ד׳ פ״ט : ל׳
: ו׳ פד : ו׳ פ״ג : ח״ פג : ז׳ ד״ פ״א לסהיס ׳• ט׳ הי״ : א׳

 * ז׳ ו׳ פ׳*ג יומא : נ״ פת : ה״ ה״ב : ז׳ ו׳ הא שקליס *• ה׳ פ״ו
 תעריח* : ל ל״ל ביצה : V ז׳ ו״ פג : ז׳ ו׳ פ״א סוכה : ו׳ פד
 • ה׳ הא ח״ק : ג׳ נ׳ פד : ל 3ה״ מגילה : י׳ ל״נ : א׳ הא

 פ״ו : ד׳ א״ פה : ג׳ ה״א כתובות : ד׳ פטז : ה' פט״ו ינחות
 ל *פנ : ד׳ ה״א נדרים : ד׳ פיג : ז׳ ג׳ פ״ה • י׳ ת׳ פז : ו׳
ג׳ פ״ט : ז׳ ה׳ נ׳ פת : ה' ד' נ׳ פ״ז : ל פד : ח׳ פ״ג : ה׳
: א״ פט : ל ה״ז : ו׳ פג : א׳ פ״א נזיר : ז' פיא : ל ל

: : ל פ״ב סוטה  פה : ז״ פד : נ׳ פ״א גיטין : טו פ״ט פדל
ד : ט׳ ל׳ פג : ל 3פ״ : ד׳ פא קדושין :ז׳ פ״ו : א׳  : T ל

:ו׳ פא נ״מ : ל נ׳ פט : ט׳ ד׳ א׳ פד : ט׳ פ״ג * ל פג ב״ק
ג : י״ כי׳ : ה׳ פו : ה׳ פ״ד : יא פ״ב : ו׳ ל 3: ; ד׳ פה ל

פ״ז : ל הו ̂ : ״3 א׳ פ״ג : א׳ 3פ : א׳ פ״א סנהדרין : ו׳ ;ט
rא מכות : ״ כד : ל ה״א שנועות : ה׳ ה׳ ג׳ 3פ : ג׳ ׳3 ל
/1 ______ . ___ W

ט : י״ ל׳ ג׳ א׳ לק : ד׳  ת פ׳נ : ד פא עירכין : ח ה׳ נ ל
 כריתות : ד׳ ג׳ פ״ה : א׳ 3פ תמורה : ה׳ פ״ט : ה״ פז : ל
פג מדות : ה״ פ״ו מעילה : ל פו : ל ג׳ ל פ״ג : ג׳ ל פא
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3■ J ׳: ה״ ל ל׳ג לליס ן י  ג ̂ •״ ה״ה : ר\ ל ל׳ן : ל ל ,

 7 היה • יא י׳ •ה׳ ל׳ * א׳ פטז • ד׳ א׳ הט״ן ^ ד׳ היג
 • ל ז הך ; ל הך״ו • ׳r ר\ ל ל א: הכה י י׳ ט׳ ד׳ ל הי״ט
 פת : ה ז פ * ל פו • א', פג : ל פ״ב (אהלות) • ו׳ פכח

פית * 3 ז פט׳ * פטוט' ♦ פי״גו׳ * פיאז׳ ־ ל ל פי׳ * ל
• ה׳ ל הו • ל 7פ״ • ה׳ ל פג • א׳ ה״א ♦-(נגעיס) ל

.* 3פ״אא׳ (פרה) * י״ג פיג • הי״נה׳ • ל פיא ־ ל פ״ח
(נידה) * ח׳ ל ה׳ ל היא ׳ : ק׳ ל׳ק • ל ען . ׳p פ״ג ־ ה״-3פ -

ל ס"! * י״ג א׳ פו : ז׳ ■0 כר • ל פ׳׳ג :•ל. פג ״ '7 פ״א
 פוי" * ל פ׳׳ה * א׳ פד • פ״ני' (מקוואות) ה' א׳ פט

 (מכשירין) * א׳ פב (ידים) • ו׳ א׳ פג י ה׳ פא יוס) (טכול
 : ל פ״ג : א' פא (טהרות) : ה״ ל ק״ן ל פג : י׳ 3פ"

 :פי׳א׳ג| : ל פט : פ״קל : ל ל פז : ט" פ״ו : פהז׳ט'
ל) (עוקצין) א ״ פ  כיטוגרמ״א אותו ותרא א׳ 3י"7 כקוטה : (

 כשהוא 7נול אומרי׳ אחרים כו׳ אומר נחמי" רני כו" רי״א שמו 3טו
 אומרים אחרים ל 7ס״ ע״ז תו' ועיי׳ ל י"ג7 תו׳ שם כתנו מהול

 ר'׳מ היינו לא אחרים7 מכלל שמו 3טו ר״מ מדאמר ומקשי״ כו'
 ״ט7 ( דנרכות ובפ״ק אחרים לר׳׳מ דאםקוהו אמר הוריות ונשלהי

 ין3עיר מ״ו רכות3(ו אומרים אחרים (רע״א) אפליגירמ״א ) ב׳
 ואמר )ר"מ כלא שנזכרו אחרים (וע״ל מ״ו זנחיס ט״ז 3״3 3<״

 קכע^ס ויה3א ן3 מאלישע שקיגל שמועות צרפת כקונטרס שראה
 שמו(ונ״כ3 ק^וס שמועות שאר אכל אחר שמו מפני אחרים גשם
̂׳כ  לך ואית ^̂>א1;תן..$^ נרכי דהא מסתכר ולא } י״ט סי׳ י״ע ס
ת ו3 כיוצא עשו נמי לר׳'מ1ע קניע שמועות כל  הוריות כ״ש 3(נ

 אחרים נשם קנעום מאלישע שקיכל מה לומר דא״א א׳ ך״ד7 פ״ג ^
 לו דאשיקו קודם שאמר הלכות דאותן וי״ל כן קראו קנס מכה דהא

 מועטות הלכות רק אמר לא איך צ״ע אך ( )כשמו קכעו אחרים
 דאסקוהו דלאחר נראה אלא ההוא) מעשה אחר אחרים כשם שנזכר
 נתו׳) (וע׳ש דנרכות נפ״ק וכן מהול שנולד ואמר כו חזר חחריס

 כלשון אחר לקרותו רצולנזוהו לא הנ״למ״מ כ״ש 3(וכת תו׳ עכ״ל
 אומרים יש נתן לר" וכן נעזרתו עמו הוו שאחרים לפי י״ל או יחיד

 דאסקוהו אחר כ״ש מ״ש השני חוט נ׳׳ת 3וכת : עכ״ל רניס כלשון
 שתירץ מה ו.ם דסוטה ספ״ק התו' דנרי הם אחרים נשם נזכר אחרים

 התו׳ ומ״ש עכ״ל ודחאו התו׳ זכרוהו : ס׳ שקינל מה לומר דא״א
שי׳ א׳ שער ל״ל ס״כ וכ״כ כו׳ אחרים לו לאסקוהו אחר ו3 דחזר

 מחוסרי is פ׳ וככריתות תעשר עשר ר״מ דרש ד״ת כר״ה ז״ל ל״
 וי״ל ר׳'מ היינו ואחרים כלכ״א ד״ת אומרים אחרים די״א ככרה
 תעשר מעשר כו הזר דהוריות ממעשה אחרים כשקראוהו ימיו לסוף

 ונירושלמי הכסף קונה 3זה כזקנותו חזר ר" מצינו וכן ליה דרש ולא
 : החוטף נן יוסי ר׳ עיי׳ נזקנותו ישמעאל רני חזר פ״ג כלתים
 דכריו למתני לתנא למה נו דחזר אחר ק׳ סי״ פ׳א נש״ר ונינ״ת

 הפסיק ולמה ר״מ לדנרי אחרים דנרי להסמיך ה״ל ועוד הראשונים
 עודאעפ׳׳י וכתנ ור״ע) נחמיה רני (ונדנרי : יאשיה רני נדנרי

 שלפעמים ר"מ הוא אחרים כמ״ש דווקא לאו אחרים לר״מ שקראו
 שנכתוכ כל ולכן אומרים אחרים וצ׳׳ל שחו נודע שלא חי דעה ימצא
̂כיניהס כשמו לר״ח לקראו הוצרכו ר״מ דעת אצל דעתו  להכדיל
 א״כ שם ר"מ דעת נזכר ולא סתם אחרים מזכיר אם וק׳ ׳: ענ״ל

 ואם : הוא שמו נודע היה שלא אלם או ר״ח הוא אם נודע. לא
 ואיך ר״מ הוא ר״ח מזכיר ולא סתם אחרים שנזכר ל'מ תאתר

 ר״ח שאחר דנר על כ״א שמו נודע שלא דעה יזדמן לא הש״ס בכל
 (ע״ל אחר מאלישע שגמר לכי ר״מ נשם אמר לא הקנ״ה : דעתו

 אחרה אשתו היתה נ״ת ר״ה כת נרוריה : וע״ש שילא) כר רכה •
 תרקנא שקל זונות של כקונה אחותה דיתנה חלתא ני זילא כי לר"מ

 כיסא מתרחיש : איסורא נה איתעניד לא אי ואחר ואזל דדינייי
 אמר אנא אחרהדשתנא לי השמיעו לה אמר פרשא כחד ננשיה נקט

 אחר טוכא מנאי דשפירין איכא אמרה לך שיפסיק עד אמתין לה
 תרקכא ליה ויהיכ דידה שומר לגכי איסוראאזל כה לאאתעכיד ס"מ

 וכי א״ל לך יהי׳ וחצי כחצי הייסכו עליך המלך יעליל ואס דדינרין
 דמאיר אלהא האחר א״ל המלך חן אנצל כמאי הדינרין ויכלו שלחו
 דאכלי כלנא הוי : כזה שאנצל אתך שאחת ייחר חי א׳׳ל ענני

 דחאיר אלהא אמר לחיכליה עלייהו אתו כהו פתק קלא שקל אינתי
 אלהא אמר לתלותו וכקש מלכא שמעו : לו ויהנ שנקוהו ענני

 הדכרי״ וסיפר לתלותי חצינו דלא האי וא״למאי עניאקתוהו דחאיר
 יומא •* לתפסי ליה דחזי כל דרוחאי אפתחי דר״מ לדמותיה הקקו

 הוה הוא לא שיאמרו הזונות לכית רהט אנתריה רהטי חזינהו חד
כאלו קכקתו כזונה ליה אדמי אליהו א׳׳ד הזונות לכית אזל היה דלא

 ומצץ•. א׳מאצכעותיו וטכל הוה גויס נישול א״ד אצלה חניל היה
 לא הוה ר״מ אי אמרו : סע״ד 3ק׳* דף קהלת רכה ועיי׳ הכרתה

 לרש״י ערק דכרוריה ממעשה וא״ד : לככל וערק הכי עכיד הוה
 חוץ כספרה (וכתכה קלות דעתן נשים חכמים מ״ש על שלגלגה

 וצוה לדכריהס להודות סופך חייך ואמר א׳) ל״ב (ש״ק מכרוריה
 על' רכים יחים כה והפציר עכירה לדכר לנסותה התלמידים חן לא׳

 הדכד לה וכשנודע )ש״ק התלמיד תחת ר״מ ונכנס ( שנתרצית
 ר״מאעפ״י : (ע״זדי״ח ר״מ ערק טסופא ומחמת עצמה חנקה
 א׳ הלכה על יהושע רכי שאחר א״ כת כזמן היה ג״ חחכורה שהוא

ש) כרוריה אחרה יפה אכיה על כרוריה שחולקת  מ"^ עיי׳ (עי׳
 *t ושלמדה : יהושע רכי כזמן ר׳'מ שהיה לומר שא׳׳א מיוחד כדף

 כרכי ר׳יש כנשואי קייס והי׳ : דסתוה כיומא חכחיס מ״ש הלכות
 ; זירוז כן יהושע רני עיי״ זירוז כת אחרת אשה ונשא : ע״ש
 עירכין ע״פ3 ויתרות חסירות כדקדוק התורה כל ויודע לכלר והיה
 : כעסיא שכיס לעכר ר״מ שהלך אלעזר כן שמעון אר״ א׳ י״ג
 ועפעפיך כיה דמקוייס ואמרו וקראה מלכו וכתכה מגילה שס היה ולא

 מתוך שניי׳ 3שכת ד׳ דע׳׳ד (ובירושלמי כ״ י״ח מגילה נגדך יישירו
 וסופר חכס ר׳ימ א׳ דס״ז התקכל פ׳ וכגיטין : קראו וכשניי״ הכתכ
 ; קהלת וכח״ : אני לכלד לו אמרתי ד״ך כסוטה כדאמרי׳ פרש״י

 ושתי ואכל שכת ככל סלעין ג' לעי והוה מוכחר 3ט כתכן הוה ר״מ
 גלוי שס וכעירכין : לרכנן אוחרכתא ומפרנס כחדא ומתכסי כחדא
 שלא כמותו הלנה קכעו ולא כמותו כדורו שאין הקכ״ה לפני וידוע
 ועל טמא טהור על אומר שהיה דעתו הוף על לעמוד חכיריו יוכלו
 ה״מ3כ ר"׳מ הרואה ך״ד ובסנהדרין * פכים לו ומראה טהור טמא
 שהיה סע״כ דל״ח וכסנהדרין : זכ״ז וטוחנן הריס עוקר כאלו
 שועלים משלות וש׳ מתלי תלתא אגדתא תלתא שחעתא תלתא דורש

 : משלים מושלי נטלו ר״מ משמת דמ״ז ע״ע פ׳ ונמשכה לו היו
 מאיר ר׳ את שראה מחכיראי דמחדדנא הא אמר * רג וי״ג ורכי

 ל״ע ובירושלמי : הנשיא יהודה ורני אריכא אכא עיי" ( מאחוריו
 חכתה מחנו למד כידו שאחזו מי ר״מ של מקלו ׳3 דח״א דנדריס

 והיה אותו חשרת שהיה רשכ״א עיי׳ : אחר ט" ע״ג הפירש ש ע
 דפ״נ ומ״ק ׳3 ד״ה קורא היה פ׳ לחיpירו3ו : ר״ח של מקלו כידו

 אדם גדול אדם דר״מ ציפורי לאנשי משכת היה חכירו יוסי רכי ד
 פ״ כגיטין : כו" כשנת אכלים כשלום שאל א׳ ופעם וצנועה קדוש

 ר״מ ואקלע שמשי כי כל כהדדי מינצי דהוי תרי הני א׳ דנ״כ הנזקין
 ווידאפקי השטן ואחר שלמא דענד כישימשיעל ג״ ועככינהו להתס

 כשמיה קדייק שהיה כ׳ דפ״ג וניוחא : מניתי גכרא לההוא ר״מ
 דור כי הוא רשע אמר כידור שחו שהי׳ לאושפיזא אתא כו׳ ומעשה

 אכיו וא״ל אכיו כקכר הקכרית ככית כיסו כע״ש והטמין תהפוכות
 וא״׳ל החלום לר״ח סיפר ולמחר כראשו שמונח כיס שיקח כקלוס
 אמר דלא (והא כיסו ר״ח כטליןזלאורתאשקיל שמשי דכי חלמא

 רשכ״ג עיי׳ עצמו הוא כמ״ש חורידין ולא מעלין לא דחלוחות לי׳
 : וימצא אכיו כקכר לחפש וילך לו יאמין דלא ירא דהיה וי״ל דימה

 שניי״ לילה עד ימתין ואז כו׳ מעלין לא שמשי דכי דקלום א עכ
 :וק״ל מ״ש כליל כיסו יקח לכיני כיני ואז קול כליל שנית יחלום אולי
 כהך כאשה שטן ליה אידמי חדא יומא ענירה כעוכרי מתלוצץ והיה
 דמצרא פלגא מטא כי מצר^וקעכר נקט מעכרא הוה לא דנהרא גיסא

 וכתורתר ר״מ3 הזהרו ברקיע עליך דמכריזין לאו אי יצה׳^א״ל שכקיה
 מ הזהרו ואמר : אי דה״א יוחסין י׳ פ׳ מעי כתרי לדמך שוינתי

 קל״ד לחילה זכפר״א : 3פי״ לשכת כתוספתא : (שס כתי מפני
 וא״ל הניחו ולא רפואה תלמידו רשכ״א לו ועשה ר״מ שחלה : א׳

 מרי על לעכור מימי לגי מלאני לא לאחרים מתיר שאני אעפ״י
 לכותיים מצאו כימיו : רע״א ד״ג דנרכות פ״ק ירושלמי וכ״ה קכיריי
 הוכשרו הצדק שמעון וכימי לחולין פ״ק גריזיס כר^ יונה דמות
ריטכ״אונס״ תמ״סעיי׳ ג״א ק״א ע״ל ונפסלו לסורן חזרו ר״מ ונימי

ד״צע״ב: סנהדרין ר״מ את שאלה קלופטראמלכתא : מ״עפך״א
 והייתי כיס מטרפת א" ספינה וראיתי כספינה מהלך הייתי אר״ע

 ודן ישג קפוטקיא לחדכת כשעליתי ר״מ ומנו שכה עלת״ח מצטער
 עדשהקיאכי לתכירו טרדני גל א״ל העלך מי כני לו אמרתי כהלכה לפני ־

 מי© שאמרו חכמים דגרי גדולים כתה אמרתי שעה כאותו ליכשה
 לר״ע אירע וכזה בתראקכ״אסע״א האשת פ׳ אסורה אשתו שאל״ס

 הוא ר״ע לפני ישמעאל רני משוס א' תלמיד שאחר כ״מ : ע״ש (
 (ע״ש) חר׳׳ע ואח״ל ישמעאל מר׳ ואח״ב חר״ע למד מתחלה ר״מ
 של פטו ונתכרכמו כראש וישב ומינהו לר״ע מוכהק תלמיד והיה
ש) ר״ש  סמכו ואת״כ כקוד שהיה קכלו ולא ר״ע וסמכו •' (ע״
 ליתל וכוה f>vf<3 כל׳ל ומת ״ א׳ י״ל סנהדרין ככא כן יהודה רני
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מם ואמוו־אים התנאים סדר אות «
 ורבי יהודה רבי קולס מת : רלאיס הון> ירו׳ ימא גוף על ארוגו
 : וסומכוס הנשיא יהודה רבי עיי' ל לנ״ב לקדושין פ״ב כלאי' 'וסי
 פסוק לתינוק ושאל הבית להחריב הקיסר ששלחו נירון מזרע ר״ע

 בעי ואמר ישראל עמי ביד באדוס נקמתי ונתתי ואמר הסוקך לי
 פ׳ גיטין ר״מ ממנו ויצא ונתגייר ערק גברא בההוא ידו לכפורי
 ר״מ דרשת שמעה אשה * תתכ״ע ג״א ק״א ע״ל א׳ דנ״ו הנזהין
 : בוטא בן בבא ע״ל ר"מ של בפני׳ שתרוק לה אמר ליצן ובעלה

 השומע כל כי שמלהממשרקה היה ונירן בר״מ ניתקן נירון כתבג״נ
 בשס ב׳ דך״ז בראשית בי״ר : תיקונו והוא מאכזריותיו שורק

 זעיראשהוא א׳ ויקרא במגע״ארנ״ב ואי׳ חע״ע ניצק ר״מ מקובלים
 מיני א׳ עליז יזלאך יש אס בסוד א׳ חסר אלף גי׳ הפנים שר מט״ט

 וחכמתו יניקתו אשר מט״ט ניצוץ שהוא ר״מ של בתורתו לכן אלף
 בע״ה אחז ומט״ט ב״א אור כתנות בתורתו כתוב היה לכן אלף מן
ס וס״ס מט״ט טז אפי מיז'  גי' וס׳׳ת מאיר ר״ת 'ריב ׳יוצא לכן'

 שכלול והטעם : סמאל ני' אפיס בסמאל שנאתי בסחאל גי׳ קל״ג
 ׳גויס'נתתיך 'המון בי״ר ואי׳ שנתגייר מנירון בא כי יורע מטוב
 קליפת פי״ב בק״ש ואי׳ : נגה מקליפת באיס הגרים כי נגה ר״ת
 כשהטוב : הטמא מטהרת שהיא לפי אדומה פרה נקראת נגה

 ושפתים ודפח״ת מ״ו א״א בכתבי כ״מ כו׳ להיפך ופעמים מכריע
 של שהיהניצוצו לפי אף ולא רבים לשון אפיס מיז (אמר : יושק

 דמסאל מסטרא ורע דמט״ט מסטרא טוב ט״ו בע״ה שאחז מט״ט
 עמדו לא ע״כ רע נגד טמא פנים ומ״ט טוב נגד טהור פנים מ״ט
 טהור פנים במ׳׳ט השרץ לטהר יכול היה כי ר״מ של דעתו סוף על

 אחוז שהיה מאחר תורה ללמוד ר״ע הוצרך ע״כ טמא פנים ובמ״ט
 סוד ט״ט הוא מט״ט של תוכו ר׳׳ל מצא רמון ר״מ לז״א ט״ו מע״ה

 מן רמון אותיות ונשאר דאורייתא טעמי וט׳ דאותיות נקודין ט׳
 ב׳ דהן ותוכו דמט״ט רמון באותיות אחוז ר״ל מצא רמון מטטרון

 בגזירותיו כר״מ הלכה : י״ר) עכ״ל זרק קליפתו אבל אכל טתין
 בקנסין ולא : עביד מי ד״ה בתו׳ א׳ ל׳׳ז יבמות ב' ס׳ א׳ נ׳׳ז כתובות

 ד״הוחכ״א■ ע״ב ד״ל המניה פ׳ ובתו' הג' בשם א' דק״ד (תו׳תבהיס
 ביצה : ב׳ צ׳׳ד ב״ב ע״ע )לטמא ד״ה א׳ ודע״ח א' דע״ב א״נ ופ׳
 כתבתחו״י א׳ מ״ז א׳עירבין כ״ת בכורות : ר״מ אלא ד״ה א׳ ר׳׳ז

 בגזירותיו כר״מ וקיי״ל : בגזירותיו כר״מ הלכה ממ׳׳ד לאפוקי
ש) יוסי רבי נגד אפילו  אין כעת כי וצ״ע להיפך שכתבתי (ע״
 תוס׳ (וע״ש דנדריס ספ״ב ועתי״ט ר״מ נגד כ״ש לפני) הספר

 גגזירותיו כר״מ דהלכה משוס כר״מ הלכה דנימא וצ״ע ספ״ב ד״ך
 אלא בגזירותיו כמ״ש הלכה ליה השבינין דלא שמא או נחומרותיו
 לכ״ע שם כי נהירא לא מש״ש מ״ה פ״ק ע׳׳ז וע״ש עכ״ל) בקנסותיו

 כר״מ דקיי״ל בש״ס מוכת ולענ׳׳ד ודוק למגזור השייך בדבר גזרינין
 ומדיוקא אר"מ להק׳ לו ולמה כו׳ דלא הוא טב דקל ר״מ מדהק׳

 דהכי מר״מ מדהק׳ אע״כ שרי טב דקל אפילו דס״ל ור״י חת״ק ■לק׳
 בריש כדמוכח רבים לגבי אפילו בגזירותיו כר״מ קיי״ל : ע״ש .ק״ל

 ד״ה ב׳ ובדי״א גזרה ד״ה א' ט׳ דשבת פ״ק תו׳ • ׳3 ד״צ אעפ״י
עיי' • כר״מ קיי׳׳ל לא גגותהכא כל פ׳3(ו • יעמוד לא  א״ח (

 וברח בנזירות שבדר עבד י״ט דין פ״ב רמב״ס כתב א׳ דל״ת נזיר
 כר׳ דהלכה א״א ובריבות לרבו ויחזר שיצטער כדי יין לשתות אסור י

 הלכהכ^מנ״יריתיי משוסדקיי׳׳ל עיי׳תי״ט<ל״נ ישתה דאמר 'יוסי
 א׳ r מ וכימות א' מ״ז נעירונין כדאי׳ שחתמיר כמקום דהיינו
 דקנסיני׳ כתב דרש״י אע״ג לרבו ויחזר שיצטער מחמיר הוא זכאן
 לאו בקנסותיו כר״מ הלכה ואין לרבו שיחזר צער ליה דלהוי ־לעבד

 ובפי' בחבורו גסהרמב״ס מקמירי׳עליו ר״ל אלא קבס שהוא דווקא
 לשון שייך ריבי׳ גבי ודווקא קנס לשון נזכר לא והברטנורא המשנה

 דמחמירין לומר שייך כאן אבל דצ׳׳ד וב״ב דף ״מ3ו ד״ל בב״ק קנס
 הלכה אי דלתו׳מסופקין דנדרי' ספ״ב בתי״ט מ״ש לפי ופשיטא עליו

 * בקנסותיו אף כר״מ הלכה פסק רמב״ס דלמא בקנסא״כ גס נר״מ
 ורוב הואיל כר״מ הלכה בברייתא יהודה רבי עס ר״מ שחולק אעפ״י

 דר״מ אע״ג פ״ו סנהדרין ד׳ גיטין צ״ו (עירבין כר״מ משנה שתס
̂׳י הלכה יהודה זרבי  * ה״ג בעל נגד הכלים כל פ׳3 אלפסי כמ״ש כר

 ר"מ האיך א^כ רביס להיות הסתס דמהני דע״ב ד״ב ביצה (בתו׳
 א״מ3 (ע״ש כרבים והלכה יחיד יוסי ורט רבים והוי סתם ׳נזכר
מ מעשה • הנ״ל גזיר  ומתארח רגל בכל לירושלים עולה שהיה ב̂ר
 של בכבודו מאד זריזה והיהה וצנועה יפה ואשתו הטבה יהודה אצל

 ר״ת ושמו א׳ ת״ח יבא אס לה ואמר אחרת ונשא ומתה • ״מ1
 ר״י לבית ובא לירושלים ר״מ ועלה הרגל כשבא : בכבודו הזהרי
 ללכת ורצה ר״מ בכה * מתה כבר ואמרו אשתו על ושאל קטבא

בכבודך שאזהר <עלי צוה כגר אדוני לו דאארה ב^דו אואו ותפשה

 בציתר ליכנוס רשות ליי ר״מ׳אין לה אמר ״ ראשונה מאשתו יותר
 שלום לו ונתן הטבח ופגעבר״י לחיז ר״מ יצא • רשות לי שיתן עד

 ר״מ והלך יותר בכבודך מזורזת וזו אשתי מתא כבר אדוני ר״י א״ל
 והיה לפניו משמשת והיא ולשתות לאכול לפניו אשתו והביאה לביתו
 ימינו בין ידע שלא עד ושכרתו עיניה בו ונשאה מאד יפ״ת בחור ר״ח

 אור עד עמו שכבה והיא ר״מ עליה ושכב מטה לו והציע לשמאלו
 -י הלילה כל עמה והתל ובקומה בשכבה ידע לא שכרותו ומרוב הבוקר
 הביאה לבית כשחזר להתפלל המדרש לבית והלך ר״מ קם למחרת

 לפניו ומשחקת מדברת הימה• והיא כבראשונה ומשתה מאכל לפניו
̂*מ והיה  מגיש והיה בפניו פניה מעיזה היתה איך בעצמו מתמה ר

 שחקת והלא בי תסתכל לא ולחה לו אמרה בה להסתכל רצה לארץ-ולא
 היו לא ח״ו ר״מ לה אמר ממני מתבייש אתה ועתה עמי הלילה כל

 על כך'וכך סימן לי תאמיני לא אס לו אמרה • מעולם דברים
 וצעק ובכה מאד נפש• מר והיה עמה נשתגע כי ר״מ ■הכיר בשרך
 • לי יש תקנה מה ועכשיו שלמדתי תורת' שאבדתי לי אוי ואמר-
 אקבל שיחייבני ומה לפניו עווני■ ואפרוש ישיבה ראש אל אלך אמר
 ואפר קרועים ובגדיו הדרך בכל צועק והיה לביתו לחזור הלך עלי
 א״ל לך אירע מה לו ואמרו קרוביו כל לקראתו ויצאו ראשו על
 אקבל שיצוה מה וכל ר״י אל אלך א״׳ל לעשות בלבך מה א״ל וכך כך
 קולך תשמיע אל לך ימחול והקב״ה היתה שגגה לו אחרו עצמי על

 לי יחחול לא הקב״ה לכס אשמע אס א״ל בניך על לעז תוציא שלא
b לר״י הלך מיד • יצליח לא פשעיו מכסה שנ׳ לעולם עונותי 

 לי אירע וכך כך העולם אור א״ל • מבקש אתה מה החכם וא״ל
 להאכילד הן לחיים הן למות הן לי שתאחר מה שכל לפניך באתי ע״כ

 לפניו בא למחר בדינך שאפשפש עד המתין א״ל עלי אקגל לאריות
 מקבל אני ר״מ וא״ל לאריות להאכילך וראינו בדינך פשפשתי ר״י א״ל
 מישראל גבוריס אנשיס וקרא,ל״ב החכם צוה מיד שמיס דין עלי

 ורגליו ימו וכפתו מצויות שהאריות מקום היער אל להוליכו ואמר
 יאכלהו אס לו יעשה מה וראו באילנות עמדו ואתם אותושס והניחו
 מן עליו שקיבל מפני גדול מספד עליהם ונעשה עצמותיו לי הביאו
 באו לו והלך והריחו א׳ ארי בא הלילה ובחצי כן ועשו * •שחים
 ארי בא עשו וכן שניי' בליל גס כן עשו א״ל • לו וספרו ר״י לפני

 גליל גס עשו א״ל לחכם והגידו באו לו והלך והריחו עליו ונוהם ח׳
 ועשו שמיס דין עליו אין כי אצלי הביאו בו נוגעין אין אס * כן ג׳
 ועקר בשיניו והכהו אצלו ושואג נוהם א׳ ארי בא הלילה ובחצי כן
 הביאו א״ל לחכם והגידו הלכו למחר מחנה ואכל מחוליתו צלע לו

 והביאן הוליכוהו מיד כולו אכלו כאלו כזית מחנו ואכל הואיל אצלי
 ואמר ב״ק יצא לביתו ר״מ וכשחזר לרפאותו לרופאים וצוה לפניו
 (רבי • א' PP גסהר עכ״ל הוא ומזומן* עה״ג לחיי מצוות ר״מ

 דרוס לצי בטבריה * עש״ב ממיתה ר״מ שהצילו אנתות^ ■יהודה
 רא״א מאיר אר' • גא״י אלישע תלמיד ר״ח קבר עבריה חחי דרך
 • ל״ח חוליו בשמו ראל׳י • רגו יעקב בן אלעזר רבי * נ״ע יומא
 אלעזר ר׳ • למאיר לו אמרנו אר״א • חבירו שמוע בן אלעזר רבי
 רבו״וע״ש אחר אלישע * דולאי בן אלעזר רבי * בשמו צדוק בר'

 ״ תלמידו ינאי בר׳ דוסתאי * תלמידו מקשאה אפרים : וע״ל
 חתניה זיוותאי * בשמו אבין ורבי הובא רב ־ חישאגב דוסתאי שאלו
 • תלמידו חבטה כפר תלפתא רבי • חמיו זירוז * יוחסין כ״כ

חולר ז־מליאל יזטנא רבי • חבירו יוסי רבי של אביו הלפתא
איש חנניה * הכהניס סגן חנניה רבי ־ בשמו חנן רבי • עמו
 ידוע • קנ״ג שבת בשמו חתנו * חמיו תרדיון בן חנניה : אונו

 סמכו בבא בן יהודה רבי : רבו טרפון רבי * תלמידו הבבלי
 ״ ע׳׳ן בשר״ח רי״א : טע״א י״ט פא״ד אומר היה מאיר יהודה אר׳
 יהודה ר׳ • תלמידו שמוע גן יהודה ר׳ • לפניו דן ריב״ב • ס״ו
 בן יהושע ר׳ : חמיו בן זירוז בן יהושע רבי : גשמו אגרא בן

ר׳ ל בשמו יוחנן רבי : חבירו הסנדלר יוחנן רבי : בזמנו ממל
בן יוסי רבי : בשמו הנן גן יוסי אבא •' חבירו החוטף בן יוסי

 ירושליס איש יוחנן בן יוסי אבא : מאיר וקראו חבירו חלפתא
 יעקב ר' : שר״מ3 יעקב רבי ־ בזמנו הקדמון ינאי רבי : בשמו

 : ע״ל רבו ישמעאל רבי : בשמו ירמיה אבא : בזמנו חעיא כפר .
 הגרדי נימוס : ר״ח היה אומר נחמן ר׳ אמר : בשמו לוי רבי

 רגו עקיבא ר' ל תלמידו סומכוס ל ע״ל חבירו נתן רבי : שאלו
: ר״מ היה אומר פדא אר׳ : בזמנו מסא בן עקיבא ■רבי : ע״ל
: וע״ל תלמידו שמעון רבי ל וע״ל תלמידו רבי ל תלמידו רב
 שמעון ר׳ ל בשמו פרגריטו שמואל :.רבי וע״ל גרבי שמעון רבי
 עכו כפר איש יהודה בן שמעון רבי : וע״ל תלמידו אלעזר גן

בר שמעון רבי : קבירו שזורי שמעון רבי : פע״ו ג״ר גשר״מ
קפרא



קל מס ואמוראים .התגאיס סדר אות ^
 כו׳ לנכי שקל תנו האומר אומר היה ר״מ אומר רשג/ : קפרא

 :א7מא גן ע״ל (מאדא :ק״ו כ"מ שר״מ3 : ספ״ו כתובות תוספתא
 גיזנא (רב) בר מארי רב : בנו לולי מאני ( : מישא ע״ל מאישה

 פ׳יג צולין כיצד יצחק (אר׳ אבוה בר מארי : מרי ב׳ (א״צג״ח
 (רג (ל״מ שמואל בזמן מר בר מארי : א׳ קכ״ה חולין : א/

 שלח א׳ דע׳.׳ו הערל פ׳ שמואל אמר עוקגא מר אמר מר בר מארי
 אבא ר״ שלח : א׳ צ׳׳ז ב״ק הונא מרב מיניק בעא אבא רבי ליה

 נפשיה נח אדהכי כל הונא דרב מיני׳ געא מר בר למרי זבדא ר5
 בר חמא רב ורבותינו כו' אבא אמר הכי רגה*בריה א״ל הונא דרב

 (צ״ל מרי בר מרי : ב׳ דפ״ו המגויס פ׳ חסדא רב וחברינו וריא4
 מר בר מרי דרש חסדא רב אמר א׳ צ״א הספינה בפ׳ מר)

 נחמני בר רבה : א׳ ל״ח סנהדרין דבריס כמה א״ עושיןפסיןכ״א
 קודס הקדמון מארי רב : ב׳ אביי־מגילהז׳ ביד מר בר למרי שדר
 רבי בתלמידי הגיאו (ש״י מרי רב : (ל״מ השואל ל נחמן רב

 שאמר דגריס כמה ע״א ״מ7 מברכין כיצד גל מצאתי שק אמת יוחנן
 :ך״דא׳ ברכות פפא לרב מרי אר׳ מצינו אך : יוחנן אל מרי רב

 תלמידי שהיו : א׳ קי״ז חולין ע״א מ׳ סוטה זביר רב עס נפליג
ט זבחיס מרי לרב אשי רב ואמר א3ר  כשמת נולד אשי ורב ׳3 ל
 מארי רב ואולי : טובא לו שקדס יוחנן רבי תלמיד יהיה ואיך א3ר

 שכתבתי ע״ד או : ׳ הס מארי 3ר ׳3ו יוחנן רבי תלמיד היה הקדמון
 :בדורו היה ולא רגו היה שלא אף פלוני משוס שאומר גכלליסדמצינו

 : אחיו ושאר : אחיו פנחס וע״ש (ע״ש) ממאריברגחסדא
 חסדא ברב פנחס גר תארי רב : (ע״ש א3ר קמיה קמו ולא

 (כ״ה הונא רב גר מרי : א׳ קי״ז ב״ק אשי רב לקמיה (אתא
 כצ״ל אבא בר ירמיה בר הוגא דרב בריה נר בגמרא) והגי׳ גע״י

ל  : ׳ת ל ובשס׳ח א׳ דל״א א״ע ל בברכות וכ״ה א׳ ס״ד הדר נ
 אמרי ב״א ירמיה גרב בר״ה למרי חסדא רב א״ל א׳ ך״א7 פסין וגפ׳

 מקוס (הוא : פרסאות ג׳ בשבת דדניאל לבה״כ מברניש אתיתו
 רבי ל ר : דאבוה אבוה אמר הא אגורגנין סמיכתו אמאי בבבל)
 השחר תפילת פ וגר בבל: גורגנין דרבאין משמיה אבא בר ירמיה
 תנאו י וש : יוחנך אר לא ירמיה בר׳ בר״ה מרי אר׳ א' דך״ו

 רב תלמיד היה ירמיה רבי אביו אבי כי וצ״ע : יוקני רבי בתלמידי
 : אבא בר ירמיה ר׳ של נכדו מרי גר רמי : יוחנן ל של חגירו

 פ׳3חסדא( רב קמיה איסק בר מרי : ירמיה גר׳ מנשיא רבי ע׳׳ל
 אשי רב בימי א׳ ׳3 דך״א יבמות תו׳ היו ושניס ׳3 דל״ט המפקיד

 זוטרא ומר ואמימר אשי רב ל ך״ב מציאות אלו ובה׳ הכא כדמשמע
 בר הנה הנ״ל המפקיד פ׳3ו : איסק גר מרי דבי למסתניה ייקלעו

'̂PP ח דר לקחיה אתא הוזאי חגי אחא ליה אתא איסק בר א״דחרי 
 :ל עכ אשי רב נולד שמתרבא וגיוס (ע״ש) רבא בימי נפטר ור״ח

 רב בניו רחל בר מרי רב בסמוך (ע״ל גיורי איסור בי* מרי רב
ש) זוטרא ומר סבא איזא  שמואל(בר בת רחל גר מארי רב : ^
k דבת בריה מרי רב א׳ דק״ג השואל (ובלח הכהן) אבא m 

 : רב סע״ב דל״ו השולח פ׳ בגיטין ההוא וענין ב׳ דפ״ח וגפר״ע
ל ל  מגוי ונתעברה נשבית שמואל בת : שתואל דבת ברא מרי) (

 הורתו מאד רב והיה )(ע״ש גיורא איסור ושמו צתגייר ואח״כ
 רש״י כ״כ באמו תלאוהו כבודו ומחמת בקדושה ולידתו בקדושה שלא
 מרי רב שס (כמ״ש רגא בזמן הוא התו׳ וכתבו דע״גע״ב א״כ מ
 הכא כדמשמע כו׳) לדבא והדרזגנא בית ההוא ליה השכן ייזל ר3

 ביה זוזי אלפי י״ג ה״ל גיורא איסור א׳) (קמ״ט
 והיה אכשרי רבא אלא ב״ר מרי לרב אכשרי רב ל״ג ש) רבי*
 ״ דרגא לקמיה אתא ׳3 קכ״ד הכליס כל ובה׳ גיורא איסור של גנו

 אשתיק מרגא שמואל דבת גרה מרי רב רמי א׳ r דט ב פ גרכות
 בכמה פרש״י * ששת אר׳ הכי א״ל בהא לך שמיעה מידי ק״ל

 ובסוכה כו' ונשבית היתה שמואל ובת רחל בר ליה קרי מקומות
 • דרבא לקמיה אתא ׳3 דקי״ב הבשר כל ובה׳ • לרבא חזינא א׳ דמ׳׳ן
 שהחשיך מי פרק כדאחרינן רבה של גנו שהיה אחר מצינו ועוד

 פ״3 החו׳ וכתבו : עכ״ל בר׳ מרי דרב אבוה רבה א׳) (דקנ״ד
 פ׳3̂ הוי בקדושה שלא הורתו בר׳ מרי רב במ״ש הנ״ל שצות חי

 שאמו לפי כו׳ לפורסידבגל ומנייה גר׳ מרי לרב אכשרי ההולזהנ״ל
 להיות ויכול גר היה וודאי וזה ביה קרינין אחיך מקרב מישראל

 )(הנ״ל שהחשיך חי בה׳ מיהו איסור של גנו שבכאן אותו שהוא
 מ״ש מיהו : הוו רחל בר מרי רב דתרי ונ״ל היה גמור ישראל

 בגיותווהורתו שמואל בת על שגא גיורא איסור בר מרי רשג׳סירכ
 יוחנן א״ר דהא נראה אין בכתובות כדאמרי׳ שנשבית בקדושה שלא
 ע״כ בקרובתך אטפל זיל (ע״ש) אבא גר שחן לרב הנינא) ל (צ

הוא ושמא הוה אתר שמואל דבת בריה מרי רב בעלמא ש מ גראה

I
 לפי, אמו ע״ש אותו שקורא ומת שהחשיך(הנ״ל) מי פ׳3 שנזכר
 בכי נחמיה ורגנא עוקגא כדאשכחןרגנא שמואל אחר ליחסו. שרוצה
 עכ״ל מריס אמו בן שאול פזי-ואבא גן שמעון רבי וכן דרג ברתיה

 רחל גר מרי דרב אחוה רגא הנ״ל שהחשיך מי ובל * ,(ע״ש)
 אבוה רבא (ר״ל גתרא ללישנא ב״ר מרי דרב אבוה רבא לה ואמרי

 דבבל בפורסיה ומניי׳ ב״ר מרי לרב אכשרי דרבא הא קשיא )נו׳
 אבוה לה ואמרי לג׳ רש״י כתב * הוו רחל בר מרי הרי דלמא נו׳

 אבוה לה ואמרי לג׳ ובתו׳ כו׳ בתרא ללישנא נמי גרס דגרס ומאן
 • בריה למרי אכשרי דרגא הוה גר מרי דרב דאגוה מוגח דהא כו׳

 דרגה לחימר וליכא כו׳ מישראל שאמו כיון דבבל אפורסיה וחנייה
 גיורא איסור כמו גיורא רבה הל״ל דא״כ הוה גר נחי מרי דרב אבוה
 דהיינו (הנ״ל) שמת חי בה׳ משמע ב״ר מרי רב של דאביו ועוד

 : ברי׳ מרי ורב כו׳ כו׳ ה״ל גיורא איסור דאמרי׳ גיורא אןןור
 דומה בריה ̂׳ר מרי רב לג׳ דהתס אע״ג כו׳ בקדושה שלאי הירתו

 איסור צ״ל ב״ר מרי רב היה שהוא אמרי׳ אי מיהו היה שאותו הוא
 הורתו התס דאמר שנתגייר קודס שמואל מר בת רחל על בא גיורא
 אשתגין שמואל דבת דגנתיה ך״ג בכתובות ואמרי׳ בקדושה שלא

 כשבתי ואמרו חנינא דרגי לקמיה דאתו ואע״ג עליה בא אז ושמא
 סע״אבנתיה ך״ג שס אמר וצ״עדהא אמרי כולהו לאו אני וטהורה
 נשבתי אמרה הא חנינא דר׳ מדרשא לביה עיילי כו׳ אישתבין דשמואל
 שמן לרב ואמר כו׳ אני וטהורה נשביתי אמרה והא אני וטהורה

 שהיתהעוד וא״ל אמרי דכולו נראה הרי בקרובתיך איטפל אבא בר
 דהא בר׳ מרי את ילדה ואותה אני טהורה אמרה שלא שלישית א׳

 שלא הורתו כו׳ דמרי רשב״ס מ״ש הנ״ל שמת מי פ׳3 התו׳ כתבו
 הנ״לדלמא ולפי בקרובתיך איטפל מאן לרב אמר ר״ח דהא בקדושה

 מרי רב אי תימא מיהו * טהורה אחרה שלא מאותה היה מרי
 איסור חי איך הנ״ל) החולץ דיבחו׳(פ׳ היינו גיורא דאיסור בריה
 )כו׳ למרי אכשרי רב לפניו היה (דהגי׳ רבא עד רב מימות כ״כ
 ואפילו רגא נולד יהודה רב שחת ויוס דרב תלמידו יהודה רב והא
 אפורסי' חדחנייה רב בימי הרבה בתורה גדול היה כבר גנו מרי רב

 ביבמות דגרסי׳ כפר״ח עכ״כ כ״כ שתי יתכן איך כחי חח ורב דבגל
 האשה פ׳3 (וחצינו ג״ר מרי לרב אכשריה בערוך) אשי(וכ״ה רב

 ואע״ג אמראחימר) הכי אשי ב״רלרב מרי רב אמר ב׳ דצ״ב רבה
 קטן מרי רב שהיה להיות יכול ־ אשי רב נולד רבא שמת דביוס
 אפורסייהו ומינהו וזקן בתורה גדול היה אשי רב וביתי רבא בימי
 בימי קטן היה ב״ר דמרי התו׳ ח״ש לי (א״ק התו׳ עכ״ל דבבל
 שהיס נראה רבא עס בר׳ רמי שמזכיר כ״מ3 דהא אינו זה • רבא
 רבא קודס כולד שהיה אראך ועוד • לעיל דוק רגא בימי גדול

 ׳3 דך״ד דתענית בפ״ג אי׳ דהא * שניס י״ד או י״ג בערך עכ״פ
 חלא דמלאי מלאכי חזינא אנא שמואל דנת ברה מרי קב אמר

 גשמים על יהודה רב שהתפלל גיוס היה זה י פרש׳ קימחא ה הו
 לקטן עדות דאין גדול היה זה מרי רב כשראה ומסתמא * ש ע

 בר׳ אלעזר רבי (עיי׳ ♦ ע״ש קטן נקרא שניס י׳ בן יהיה אפילו
 אביי של גילו בן היה ורבא יהודה רב כשמת נולד ורבא ) צדוק

 אביי אחר ומלך אביי מיתות אחר ראש נעשה ורבא • ) ע״ש (
 ע״דשניס לערך רבא חי א״כ שנה חי ואביי * ע״ש שניס י״ד
 אפורסיה למנייה אשי רב וכשאכשרי רגא שחת יוס נולד אשי ורב

 רב במות היה דמרי נימא אס ̂אף * גדול אשי רב היה מסתמא
 נמיתות סמוך דמלאכי׳ מעשה שיהיה שכיס י״ד או י״ג בן יהודה

 מק׳ יותר אפורסי אשי רב כשמנייה מרי רב יהיה א״כ יהודה רב
 וי״ת רגא שחי שניס ע״ד ״ יהודה רב מיתות בעת שניס י״ד שנה

 שתי יתכן ואיך : אפורסי כשמנייה אשי רב עכ״פ שהיה שניס
 מתד״א רב שהרי התמיה גדלה כ״נ לא אשר התו׳ שתמהו כמו כ״כ

̂א או נ״ה א ד׳ מת יהודה ורב ג׳  מיתות בין הרי * ח״א ע׳׳ל ׳P ד׳
 מנייה דרג י״ל א״כ * שכיס נ״ז או נ״ה יהודה רב למיתות רב

 עסקים וכל שניס ך׳ גן ב״ר מרי רב והיה יחיו סוף דגגל אפורסי
r ך׳ בן ג״כ רבא היה רבא עס למרי שהיה b ד״ גן מרי רב היה 

 רבא של וך' יהודה רב שחי כ׳׳ז או ונ״ה ימיו בסוף רב כשמנייה
 זה אכשריה:מטעס רב גי׳ מתקו ולמה צ״זשכיס צ״האו יעלה
 אכשריה רב אס דאף להיות א״א אכשריה רב הגי׳ למחוק וה״ל
 נ״ז או ונ״ה שכיס מך׳ פחות לא מח רב אז הוה א״כ יחיו סוף

 ואמר אשי רב ונולד רגא חי שניס וע׳*ד יהודה רב שחת עד שכיס
 בן עכ״פ אשי רגJהיה אז אשר אחימר אמר הכי אליו מרי רב
 ♦ קס״דשניס גן עכ״פ אשי רב לפני מרי רב יהיה א״כ שניס ט״ו

 היה אכשריה אשי רב התו׳ גי׳ ולפי להתגדר ת״ל לי הניחו ומקוס
המלאכי׳ שראה במעשה היה י״דשניס שנה ק׳ מק יותר אז מרי רג

כשגזר
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 ונולי רנ'הודה של ירדו סוף3 יהיה אפילו תעכית יהודה רב ישגזר
 כשמכייל אשי רב היה עכ״ה שכיס וט״ו רבא רי שכיס וע״ד רבא אז

 דהא' ככון אין לדעתי אשי רב גי' וגס * וק״ל שכה מק', יותר הרי
 טרסי על אותו לחנות אשי רב בימי גדול זקן מרי רב ־היה בוודאי

 ובאמת השמקיס על חמונא איגרדמין הרהדרין ע׳ הערוך הי׳ דנבל
ל  •חההשיטא סנהדרי׳ כמו וב״ד עצה יזכמי ופי׳ עליו הולק מ״ע ג

 נראה א״נ הגדול) ר״א בסנהדרין(עיי׳ זקן איןמושיבין קשהדהא
 היה אכשרי רב הגי' שהיה מת א״נ נכונה יותר אכשרי רבא דגי״
 ונשאר הנקודה ונמיזק רבא והכוונה רב כתוב שהיה נקודה רק חסר

 רב שלימה תיבה בדפוס שנשמע צ״ל א"כ אשי רב גי״ אבל * רב
 כשאת איסור מיתות אהר אולי דע״ג בב"מ כתב ר״ש : וק״ל אשי
 קורגו קנז בן כמו ב״ר מרי של הורגו אבי רבה והיה לרבה רחל
̂׳ אביי אמר הכי שמואל דבת בריה מרי רב אמר : דקנז  ב״מס

 ע״ש מרי רב בכי זוטרא ומר סבא אחא רב : ^נ״א דה״י המקבל
 דאבייפח״ה משמית שילת בר שמואל דבת בריה מרי (רב : ורבת
 והוא הוא ט״ס שילת בר דתיבת אחיכא דחסתפינא ב'(לולי דלא

 למה דאל״כ דאביי משמיה ג׳'כ שאחר זה שלפני שמואל בת בר
 לייחסו דרצה התו׳ בשס לעיל שכתבתי כמו וא״ל אמו אחר מייחסו

 שאול ואבא בס' ור״ש דרב ברהי׳ בכי עוקבא רבא כמו שמואל אחר
 בר שמואל דבת בריה מרי מרב ראיה להביא להתו׳ ה״ל א״כ לו׳

 רב בר (מר : הוא אחד כי היוחסין הביאו לא וחה״ט וק׳׳ל שילת
 ביצה כהנא דרב גריה מרי (רב ̂ שילא בר רבה ע״ל ט׳׳ס שילא

 : א׳ נ״ו זבחים א״ צ״א ב׳ מ״ד א׳ ך״ג ב״ק ״3 ל״ סוטה א׳ ז״
 ידעתי ולא רב בתלמידי מכאו וש״י ( * ב׳ ל״ג א״ י״ב בכורות

 מרעוקבא בר (מרי * רב תלמיד היה אביו כהכא רב דהא מלל
 ס״פ ״מ3 אשי דרב בריה מרי רב ( * ׳3 מ״ג חולין שמואל אמר

 מר ועיי״ אשי רב אמר הגי׳ אלא אינו ובאשר״י א׳ דק״ג השואל
 יצחק רבי : מארי בר חמא רב (מרי : הוא א׳ אולי אשי ברב

: ״מ3 תכהוס רבי : ב״מ רבה י ״מ3
 אבא כמו שמס מרי נראה ולי א״ באות מרי אבא העתק היוחסין

: חנן ואבא יוסי
 נחמן רב ואזל גלותא ריש מרי אבא * פפאע״ש דרב מרבריה ׳אנא

 מן"ז נידה עיי׳ לטבול רצתה שלא קטע על אשתו לפייס יצחק גר
 חתניה נחמן רב ואזל ו׳ סי׳ בת׳ וחהרש״ל • מסורא אדא רב ב'עיי״
ב״ב) כתמן רב (עיי׳ ברוך בר נחמיה אר״ מרי אבא • לפייס

 פ׳ יהודה רב אמר ע״ש) מרי אדא נא׳ אבין בר איד אר׳ ,
 דמ״ו פ״ה תרומות (ירושלמי יוסי דרבי אחוה מרי אבא ״ אשה

 כי לי (ונראה אמורא שהוא יוחסין כתב מריכו״) אבא רבי דע״ב
 אבא ר״ בירושלמי פעחיס וכמה מקומות בכמה יוסי אסיקורא רבי
 (אבא • ע״ש אבחרי וכן מרי אבא כמו ופי׳ אמברי ר׳ וכ״פ מרי
 כ״ט גיעין רב בשס מרי אבא אמר הונא רב בר רבה אמר * מרי
 (רבי * מרי אבא דר׳ אביו אבא ר׳ ב״ ע״ו שאחזו מי וס״פ 3כןע״
 ורבי חשילין ופ׳ פ״א ביצה ירו׳ מתניה ורבי אלעזר ור׳ מרי אבא

 רב בני קשישא ומר ינוקא מר ♦ רפ״ב שקליס חנניה בר פנחס
 שנולד ינוקא מר הקדיס רע״ב ד״ז ב״ב תו׳ כתבו (ע״ש) חסדא י

 מנחות כו״ לאביי אמר בזקנותו קשישא ומר • ר״ה של גיכקותא
 ״ אחר אשי לרב קשישא מר ״3 קי״ד שבת אשי לרב אמרו ‘ ׳3 ק״ט
 מר ״ לאתרין אמימר אקלע א' פעס, ׳3 צ״ו ב״ק • א״ <ז ננ״פ

 רב אס וצ״ע אשי לרב אסי רב א״ל כו״ אשי לרב אמר בר״ח קשישא
 הקדמון אשי לרב אמר קשישא ומר אסי רב בימי שהיה זההקדמון אשי
 וע׳״ל האחרון אשי רב בזמן שהיה ן לאתרי אמימר אקלע יאמר ואיך

 יבמות • סע״א כ״ח תעטת סוכהח״א׳ * מרברבאשימש״ש
 פ׳ יוחנן דרבי משמיה אמרינן הכי אשי לרב ואמר • ב״ קט״ו

̂ז ד׳ המגרש  בריה מר • ינוקא דמר בריה אמימר * א׳ פ׳
 ויראת יצחק) בר נחמן רב אמר ב״ מברכין(דל״ט כיצד פ׳ דרבינא
 (ס״א אשי} במה פ״3ו דרבינא בדיה מר ומנו כולס ידי יוצא שמיס

 עינא׳דמיא ואיבראליה למיא צחא (דהוי כיסים לו ונעשה א׳)
 אשיתא ליה אתפרקא פריצא גמלא עליו נפלו א׳ ופעם * וןשתה

 תו׳ תלוס תענית מתענה והיה א״) (נ״ד הרואה ר״פ לגוה על
 pp השנה כל מתענה היה גי״ט שאך כתב ומרדכי * והגאונים

 מעונג והיה ״)3 ס״ח (פסחיס • ועי״כ מפורים.(מעצרה)
 ויבטל כינה יעקצנו שלא השבוע ימיס לז׳ בגדס ז״ אמו לג ועשתה
 ביותר שמחים חכמים היו בנו ובחופת א׳) ס״ה הדר (פ׳ מלמודו

 המנונא (רב היה ובקופתו * זוז ת׳ שוה לבנה זכוכית כוס ושבר
 לפ״ו וצריטן קיימיןבאיש אנו אין כלומר דמיימיטן וויי מזמר זוטי

• דרבא בריה במר זה מעשה סקכ״ז משת״ט ־ במין קיימין להיות

 חסידאי על התלמוד בכל משל ממנו ולקחו ) א׳ דל״א (^׳פא״ע
 סעי׳ג־ א׳ דכ״א ( דבמות פ״ב עליה חתס דרבינא בריה מר אטו

 שניות ראה הלל רב אי׳ דהכי זה אמרו חסימת משוס לא (ול״נ
 שממנו יאמר מי הלל לרב אשי רב וא״ל וקחשיב־כו׳ רבינא בר דמר
 *׳ סדבריס) יצאו ממנו שבוודאי שנדע עליו חחוס לא והא הדברים יצאו
 ברית מר י ״3 מ״ג דרבא־חולין שנאו כלפי היובתא חותביני אמר

 קמ״מ חביות פ׳3ו ד״פ יק המוציא ״3 ק״ו חלק לבריה אחר דרבנא
 א״•׳ ס״ג אשה ובמה ׳3 כ״ה דברכות בפ״ג וכן דרבנא בריה מר ׳3

 ״י ל״ג־א׳־' ופסחים ׳3 ד״ג ע״ז • סע״א מ״ * א״ ל״ט וקדושין
 תרגמינא דרבינא בריה ומר זיראיאנא אר׳ ׳ ע״ל זוטא המנונא

 נחמן דדב משמיה • רבכהנא א״ל ״ אחוה יוחנן ר׳ • ב׳ נ׳ נזיר
 - א׳-1ת,ק״ח3ש יצחק בר מרב-נחחן עא3 • ׳3 נ״ח הרואה פ׳

 לביאבידך לילך (ורגיל יוסף דרב בריה מר ״ זכריה בר נחוחי ורב
 פא״טמ״ת אשי רב א״ל ״ א׳ קי״ו כ״כ ל לסכוניה בעו א׳ ופעס

 ע״^ גיטין * ב״ ביצה־ך״ז *־ ׳3 ח״ה כירה דרבא משחיה ־ ׳3
 f קשיש מר י א׳ מ״ז ד״'סע״א בכורות • ב״בקח״בב״ • סע״ב
 דר״א משמיה א׳ צ״ה • אשי לרב (אמר המצניע ס״פ דרבא בריה
 חכם) (פרש״יישס (מר ־ דרבה בריה א׳ דצ״ו * הנ״ל ס״פ

 (ממזותמ״ג אחאי רב בשט תכלתא אייתא (שסמקוס) ממושכי
 ״ (ל״מ השחר תפילת פ׳ נחמן רב על מתקיף ישמעאל בר מר • א׳

 פעתיס י״ כמו כו׳ מר לי אמר אגיי אחר ב׳ דק״ה הבשי כל בל מר
 בריה מריון רב (עס דרבא נריה אחא בר מר : מר לי אחר אביי אחר
 א̂״ אידאי בר (מר : אהבה בר אדא רב בר מר : ע״ש דרגין

 דק״ו חליצה מצות ס״פ אידי בר (מר * שימי(ע״ש בר אדא רב
 חר דברי על הישב כי וכ״נ אשי גרב חר ואשר״י ונרי״ף סע״ג
 מר ( : ע״ש אמימר בר מר ( : אשי רב של חבירו שהיה זוטרא

 רב לבי אמשטרדם אהי(ובדפוס רב לבי אקלע אסי רב * אשי גרב
 רד בן הוא כי ונראה א׳ ד״ח כתובות אשי ברב דחר בהילולי )אשי
 וש״ד ״ בר״ת קשישא מר ע״ל * בסמוך למעת כמ״ש הקדמון אשי

 אף רב בימי גדול שהיה כוונתו הקדמון על וודאי רב בתלמידי חכאו
. ׳3 ל״ת סוטה אשי ברב מר (אבא : תלמידו שהיה חלל צ״ע

)3 תפילין(ק״ב המוציא פ׳ רבא לפני אשי ברב (מר  יוחסי! כתב ׳
 לאד • עכ״ל אשי רב נולד רבא שמת דיוס הקדמון אשי רב דהוא

 קמיס קאיחכא הוה אשי ברב מר דאמר בענין שס בתו׳ ראה לא
 ליה אמיכא • ליה וקמהדר סדרא אבי רטיה ליה נפלה דרבא
̂ל הסלא רב דאמר הא מר סבר  התוס' כתבו לי סבירא לא ̂א

ה דאבא קחיה גרס ר״ח דרגא קחיה קאימנא  בגמרא הגי׳ (ול
 אין אבא דרבי קחיה קאימנא הוי וברי״ף )באשר״י וכ״ה שלפנינו

 א3ר שמת דיוס דמא קמיה דל״ג נראה וכן )דורו לפי דוק נראה
 בי זה דאין התו״ לדעת רואות עיניך הרי : עכ״ל אשי רב נולד
 3ר דהא * אינו חה והכרה : יוחסין כסברת הקדמון אשי רב

 לעיל כזכר דהא אשי ברב מר בנו וכן רב טילי היה הקדמון אשי
 תכף מת ורבאסי אשי ברב דמר בהוללי אשי רב לביה אקלע רבאסי

 נשחת גדול הקדמון אשי ברב מר היה א״כ (ע״ש) רב מיתות אתר
̂נ״ש אחר שאמר רבי תלמיד היה הקדמון אשי ורב • רב  ; רבי
 היהתלל̂ז תנינא דר׳ וידוע ע״ש זי2א רב הנינאאחר רבי מצינו גס
 רבע״^ בשם אשי רב שאמר אף בראש ישב חנינא רבי צוה שכן רבי

 רד תלמיד היה הונא רב ומציפו הטרו כמו שהיה היה גדול ^כ״ס
 L יו3לא אשי ברג מר יאחר ואיך : הונא רב תלמיד חסדא ורב
 הסדא כד׳ שיסבר לאביו יאחר דאיך הסדא רב דאחר הא מר סגר
 חסדא-ועיי״ רב בזמן אשי רב חי היה אפילו תלמידו תלמיד שהי׳
 די״ד בחולין התו׳ תמהו לכן מחנו מקטן שמועה מביאין דאין ה״ע

 3מר קטן והנא רב בר חייא רב שדרש ממה ראיה הונא רב שהביא
 לכל ותשכח הקדמון אשי רב ועיי״ * בכללים ועיי׳ ע׳״ש הונא

 :האדר״ק ס״ל לא ין3לא אמר ואיך : ממנו קטן רבחסדא הדעות
 האחרון אשי רב נר הוא זה אשי ברב דמר לפרש התו׳ הוכרחו א״נ
 שני פי לומר בהכרת אבל • טעה והיוחסין אבא לפני גורסין ע״כ
 בהלוליה אסי רב שהיה הקדמון אשי רב בן א׳ היו אשי ברב מר

 ענץ לפי ׳3 נ״ח אולין אשי ברג למר אושעיא רב א״ל ( ‘ רל׳ל
 אושעיא רג נמצא אגל • האחרון אשי ברב מר שהיה נראה שם

 שמת גיוס אשי רב שנולד דרנא קחיה אושעיא ורב אסי רב בזמן
 פסילנא אשי ברב מר אחר • הוא הקדמון אשי ברב מר א״כ רבא

 נראה רע״א קי״ט כ״כ נגופאיפ״ דחטבעלי לדינא מרבנן לצורבא
 מרבנן צורנא אתי דכי לי רבאתיתא אמר זה לפני שהביא הענין לפי

 גזכומיה מהפיככא אביסטאנחהדלא רישי לאחזיגנא לטנא לקמאי
שחתם אשי רב נר מר • האחרון) היה זה אשי רב בר מר א״נ

‘ ׳ התלמוד



̂ים התנאים סדר אות » ̂סו̂ר קלאdo וז
 דקטנותא א3דא הא (אמר עניינו (ע״ש) רתס וטניומי ־התלטוד

 אמר * נ׳ כ״ט גיטין עליהן 3להשי ויש קטנזתא3 (שאמר היא
 מדיהתא אחא 3זר ׳3 3קכ״ כי״נ אשי 3ר3 מר אמר אלא כו׳ אשי 3ר
 אשי רג3 למר אשכח ינא3ר ״ חכמה3 שוין חרימר נר יהודה 3ור

 • נדורו מרדכי 3ר * סע״א דל״ו מנרכין כיצד מר לעניד וא׳יל
 כמר הלכה * ״3 דק״ה הנשר כל ל שהזיק מה שישלם לשד החרים

 דע״ו המקשה ל וחוורי וי״ג ואודיתא שנועה ממיפך נר אשי רנ3
ג יומא עיי׳ כו׳ נר כו׳ הלכתא לית ד״ג  נחו׳ א״ צ״ו כתונות א׳ ל
ט סנהדרין כו׳ אלמנה ד״ה  • א׳ מ״א עות15ש * ע״ו חולין ל ל
 נהדיא אהמר דלא היכי דכל גאון האי ר׳ נשם ז״נ ל הרי״ף כתנ
 גמרא נכולה אשכחן ולא כוותיה הלכתא אשי נרנ כמר הלכתא לית

 הפך וסי׳ וחיורא שנועה מיפך נ׳ מהני נר כוותיה הלכתא דלית
 לפני המדורי נר מר * אשי נרנ סמא 3דר נריה מר • ).עכ״ל לנן

 המדורי) נן (ע״ל 3סע״ דק׳׳ז שרצים ל׳ח שמואל (אמר שמואל
 אסנר המדורי נר רנא אמר שם תכף כי שמו מר אי אני ומסתפק

 דלל פומנמתא נר (מר • המדורי נר מר אמר ולא (ע״ש לי
ס עירנין כו׳ תננא ביה  ידעתי לא ממנו ראיה אניי והניא ע״א ל
מ (מר • אמימר נזמן חייא נר מר • היה חכם אם  שתמצא ל

 מארי מר ( * ו׳ אות לל נשם למ רנ ה̂ו מר והאמר בתלמוד .
 (מרי • מר כמו ומרי )ע״ש ( שמואל נזמן טני מרי * בנו

ק זנחים נשמו אמר רנ מנוג • מארי אחר ע״ל  (לטנ״פרש״י ל
 לירק פאה ננו שנתן r ל'־טא נכן מעשה יין מניא ( • חכם שם

 שנהגו מקום ל ירושלמי שחו כך יין מניא ננן לי׳ אנין ונא לעניים
 אחוידר׳ (מגנילה * ננו מנחם רני ־ (חנסיחא • סע״נ דל״א
 ד״ו ל׳׳ג נרכות ירו׳ אחא רני נשם יוסי ר׳ קומי אמר כהן נר לנא

 (חהללאל • ננו אלעזר (חהנאידני • גנילה א׳ נ״ו נזיר • ל׳
 (מולדא ״ חהללאל נן עקניה עקינה ן3 איסי מהללאלעיי' ן3 ליסי

 ל״ט מצורע (ספרא דנרייתא תנא מונא רני * מולדא נן יוחנן 3ר
 חונא (רני • חונא רני קומי נעא חנינא נר׳ גמליאל רני רע״ג
 חסדא ורנ חונא רנ * נ׳ דרכ״א נמדנר ס"פ ח״ר פליגי חנינא ורני

 ח׳ יהודה רני נשם • קדמון ר״מ כי וצ׳׳ע • (ל׳׳ת שמואל תלמיד
 מגילה • חנא ר׳ לפני גופתא נר יצחק רני * 3סע״ ק״ח שרצים

 אנא נר ירמיה אר׳ ושם * מונא כר׳ הלכה יוסף 3ר אמר רע״ג ♦״ח
 ואחר • הלכהכר״ח אין אמר ושמואל * כר׳מונא הלכה רנ למר

 נר מונא רני ( • א׳ ח"נ חנרכין כיצד מונא כר׳ הלנה שמואל
 (חונטהיהדןלפניר״עהוג^ילכו׳לל ♦ מנא רני ע״ל תנחום

 פ ר ונסכרא • ל ס׳׳ח ל׳ג ר׳'פ כשנת דנריך על מוסף הריני ליע
 עיי׳ נחערנה עליו (מחכו ־ מנסיא ע״ל מותיא (רני ״ מצירע

 חניוחי ר׳ יוחנן אר׳ איךי ך3 מקםיא ו3(ך • ד3 יזשי
̂א ׳ (תהסיא • עייש נשמו חלקיה בר  * ׳?”!א

 • א פ ש וע הכס שם פי׳ נ׳ כ״ה פד״מ ירו׳ לקדשים תנא (מטי
 רגי • אנא ר׳ (מינא • רפ״ז מקוואות נמשכה מידנא (אנשי
 יוחסין כתנ שני נניה אחרונים נזמן מאישה רני * גניי שמואל

 כי נראה אינו וחנן אדמון נחנורת היה כי רמנ״ס ומ״ש ל ד״יז
ר׳ בפאה  ור' מאישה מר׳ שקינל הלגלר נחום העיד ו׳) משנה 3(

 ושמאי הלל אחר מאישה ר׳ א׳יכ מהזוגות שקינל מאנא קינל מאישה
 נקרא ר״ח מאישה (רני * אנטליון עיי׳ • הלל של בכיו גימי

 סע״ג ד׳ 3פ״ נרפות דרינ״לירו' נריה (רנימיישאנר *
*I נתףל׳ל ־ נ׳ ק״ו הנשר כל פ׳ לוי והיה סע״ג ד״ס ק ה ^ י

 ג ונדך ל דריג ־נריה נר * סע״נ דך״ד נרכות * נ׳ ^^ח י
 דע״ז ופ״נ ד״ד שרצים ס״פח׳ נירו׳ ל״ת זנשט״ה ס ע׳ ל גירי^ א

 דישו משחיה ליה לחש נ״נ והד נלע ה״ל ^ייל׳ל ^יי״ י י'יי
ה^'י ואינשס  מהמיית גה פלןא״ל א״למילין לך לקיש מ

 אר׳ סימן ונתן פקדון ובידו 3שכ ׳ השליט מלפני שיצא כשגגה והיי
̂י  ר׳ דמ׳׳ד רות מ׳ עיי׳ ׳3 דפ״ה כתונות אמוד הוי דלא ידענא א

 ל׳א3 ה3הר ואמר יחים ג׳ נהליו נשתקע ל דריג נריה נר מאישה
 לנקרו אזלו וד״ל יוחנן רני כששמעו ננזיון ושם נכנוד פאן ראיתי

̂ל גדיה יוסף עיי׳  ר' מות אחרי פ׳ סוף נרנה ־ זה מעשה דרינ
 אקר מישא רני יש מישא (רני * ט״ס ל 3דרי נרי׳ נר מנשיא
 או • הקדמון מישא נש״ר אמר חי תנין ע״פ אמוראים עס שדבר
 ירושלמי נשמו אנא ר׳ * ר׳מישא וא* מאישה ר׳ א׳ ניניהם דיצוק
 ר׳ ־ א׳ קכ״א והרוטג העור פ׳ אנין ורני * נ׳ מ״ד פ״א גיעין
 נשס כהן ר׳ אחא ורני כ״א נכוריס ירו׳ פ״ק עירנין נשמי אחא
 * מעשרות סוף זעירא לר׳ אמר * המוציא פ׳ שם דקסרין רננן

 ״ נשמו ייני נר חייא ר׳ • אחא נר יעקנ יר' מן ור׳ חזקיה י3<ר
• ל נדריס אלעאי עי יהודה מ״ר * מאישה אר חנינא אר

 מ5ש נירושלמי יויןנן נש״ר ‘י ״3 צ״ט הזורק ל יוחנן רני בעי
 ורכי : ינאי נש״ר ״ פ״ג מורים מיאשה אר׳ יונה אר' : ל׳ק

 הלכתא ירמיה לר׳ אנהו רני א״ל ירמיה זר׳ * ע״ל אחא נר יעקג
 * קמ״הג' נ"נ דרדקי ואת קזינין כוותןדאצן א״ל כוותןאוכוותייכו

 ירו' רני אלפן כן לא יצחק נר שמואל לרני אחר * ע״ל כהן רני
 שקלים יצחק נר שמואל ̂ש״ר ירמיה ורני י ד' ד״ה ספ׳׳נ נרכות
 (ר׳ : ננו שמעון רני : (חישא • זניד נר שמעון ר׳ : רל״ג

 נר מישון ר׳ ( * נזיר סוף ירו׳ נשמו יוסי ל ירמיה נר מיישא
 דנרי (מכריעין * מתון ע״ל יוחנן נש״ר אינו ורני יודן ור׳ נגרי

 • ׳3 3מ״ גיטין ד״ך קדושין איכון מאן אתפרש לא פרש׳׳י חכמים
 יותנו ל על פי' נמכתיר נתייעץ ולנ״ג) מענרין כיצד ל מכתיר
 של אניו מלאי ״ חכם שם וי״מ התלחידי׳ ומוסמך מכתיר שהיה

 קל״ט תולין ל : ל צ״ח חלק שמעון נר׳ ר״א (משוס אלעזר רני
 שמלאי ר׳ : חלאה ( • ר״ל משוס כו׳ חגדלאי יצחק רני משוס א׳
 ר3 אחא) 3ר 3(יתי נערניי׳) (הדר ערנאה מלוך רני * גנו

 כר״ש הלכה ארינ״ל מלוך אר׳ ואחר הונא ת קמיה (ע״ש) עזא
 ל סליק כי קאמר כר״ש הלכה אין אין קאחרת ערנאה מלוך א״ל

 חיי א״ל כל׳ש הלכה ארינ״ל מלוך אר׳ דאחר ניני 3לר אשכח זירא
 מלוך דר׳ לאתריה אקלעיגין אסי 3ור אנא נר חייא ור׳ דאנא דחר

 שפחות שפוד רנמלכיא • אסי אחיורני ר׳ נזמן א׳) ח״ט פלט
 (ניצה מלכיא רנ וגיננה) מקלו אפר נלורית מלכיו (רג וגומות

 אל א׳ נ"נ נידה • א' כ״א מכות • נ׳ ח״א ( כתונויג )ך״ה ־
 אקלע ״ סע״א וכ״ט רע״נ (ל״ה ע״ז שם) מכות אהנה נר אדא
 אהנה נר אדא (אר׳ מלכיו 3ר * א׳) מ״ו כירה שמלאי רני לני
 ל • אהנה נר אדא אר׳ מלכיו אר׳ • ב׳ כ״ה לצ פ׳ מלכיו אר׳

 דגנרא מלכיו 3כר חכים מאן (רנא) רנה אחר נ׳) דס״א אעפ״י ׳
 טעה 3ר תלמיד ש״י 3כת * א׳ קי״ג י״ד ר״פ (ינחות הוא רנה

 • 3דר רנו נו3 כהנא 3ר : (מלכיו ‘ רנא כזמן שהיה נראה כי
 • צ״ע ״מ3 אסי (רני • אנא דוני אנוה רני<ומל ־ מחין (רני

 יהושע רני נזמן שהי׳ אלא ״מ3 יהושע רני * צ״ע נ״ח זירא רני
 דצ״ו קהלת מ׳ חנא (רני ״ נ״ח רנה * נ״מ לילי ־ חנניה ן3

 ל תלמיד שהוא כמדומה * נשיאה יהודה רני עיי׳ כהן היה * א׳
: פפא נר תנחום רני עיי׳ אסי

 i<{' מני ולפעמים מנא לפעמים מזכיר א׳ עכין נירושלמי כי יען
: כאן שניהם א״נ עפ״י אסדר

 דציפורין אנדיחי ר׳ * י5ם ר3 אנא לר׳ ה״ק • כהנא ר3 אנא רני
 אלעזר ל י י״ט לאחר ואספידו ני״ט חת אנין רני • מיניה עא3
 קדושין * חוליןכ״אא׳ חני אר׳ אסי אר׳ * ליה מסמיך קגייא ר3

 ל • קחיה נורקי רני * לו והודו שאלו ארמנייא רני • א׳ י״ג
 דקוכתיה לגמליאל נדר היתר • פפא נר תנחום רני עיי׳ נרכיה
 • זוגא ר״ג שאלו • קומיה עילאהנעא נר ל׳ג * נריה נר ולר״ג
 הלל לל שמי נר הושעי׳ לרני כתג * אינינו נר ר״ג ליה נעא

 : קומיה היתיג תונה ר׳ : זעירא נשם זריקא רני * הורה דכהרי
א דמאי ירו׳ דרש חזקיה שמע  מכא אר׳ ׳3 דנ״ו נזיר ירו' ועיי׳ ל

 נראה הכא קאיס אחא נר יעקג רני דהוה אתה נהיר חזקיה נד׳
ס  עצים הגוזל ר״פ דנירו׳ כו׳ נהיר קזקיה מנאלרני א״ר וצ״ל ל
 ר ̂אתא נר חייא ורני : אחא נר 3יעק נש״ר דרש חזקיה שמע

 אלו פ׳ חטנא לר׳ אחר חני רני : קומיה נעא אדא נר קייא רני
 מנחות הסדא אר׳ מט ר׳ : לפניו חנניה רני : ע״נ לך מגלחין

א  לתי געא • הגלילי יוסי נש״ר יהודה נש״ר מט אר׳ : א׳ ל
 .נוצרייה יונה רני : שם מנחות יוחק מר׳ נעא חט רני : יודן
 מיט״ נעא יוסטי : ליה נעא שונס נר יזסטא רני : ליה נעא
 ; ממלחייא יוסי ורני : פ״א שקלים שונס נר איסטי או מני דר׳
 פח״ה מט אר׳ 3יעק רני : וכצ״ל נ׳ ס״א טדה ינאי אר׳ חני רני
 : מני ר׳ שס3 נחמן ת : קיומי׳ מגופתי׳ יצהין רני : ׳3 נ״ט
 יאונן ל : ליה עא3 עזרא ר׳ : קמיה עולא : שאלו נפתלי רני

 : ספרא׳שאלו שלחיא נר : מני רני נשם רננ״ח : קומיה פא3
 תנקוס ל :נראנודמי שמואל ר׳ : שמיי רני א״ל : שמאי ורט
 לצור הלך אנא נר קייא (רני תנחום נר מנא רני : פפא נר

 אותו נדית לא למה וא״ל pלר׳יות סיפר תורמסון שהתיר ואשכחיה
 השעה יודע יוחת רני א״ל היס למתק ויודע הוא גדול אדם א״ל

 כסנדרי׳11ד זכאי ור׳ מתוקים הם שעה אותו3ו להקנ׳׳ה מקלסין שהמיס
ת ^מדוזות יה״ חגינא נש״ר : רע״א מ״כ ע״ז ירו׳ ג״כ ידע  ל
א קדושין ירו׳ נשמו )אסי רנ (הוא יוסא  J ה״ד מ״ש הדר ופ' ל
 רילל נשס דשאג מנא רני : יפליטי נר יעקנ דל שושנינו היה

ת*:זומא לוי גש״י לסכמן יהושע ומי שס (ל״מ קשרים אלו כ׳
ז ^7 ס1נצ ס



m מם ואמוראים התנאים סדר אות
ל מצות  תכתוס רגי של רנן מכאינציפורין רבי : מות אתרי (

 בר בתנא רבי ע״ל מנאה (רבי : ירמיה בר תנקום ושל קייא ר3
 ״ זעירא בר׳ מנהמא ר׳ : ב׳ די״ד קזיה ח׳ מנאמן (רבי : זבדא
 נחמן ורבי ובעי״ו ע״ו ס״ה שמואל מ״ מנשיו בש״ר מנהמא (רבי
 (מנות * בנו קייא רבי מנהמה * ע״ש יעקבדקסרין בש״ר ליפו
 • ע״ם אמי (ברב תנחום רבי בזמן דצור מני רבי * בנו הונא רב
 והיתה (ע״ש) אלישוב בן יצחק רבי קמיה יונה דר״ בריה מני רבי

עיי' לו נעשו ניםים וכמה כו׳ ונתיפה כעורה אשתו  יונה) ר״ (ו
 ר׳ עס שותף היה יונה רבי ואביו • עש״ב ״3 ך״ג תעניות הדר פ'

 יוסי לר' מני אר״ : יונה רבי וכשמת יין בגרבי חנינא בר׳ יוסי
 רני מנא אר׳ דמ״ש פ״ב ירו׳ הוא שלי יונה עליו. שכתוונ חביות כל

 בר בון ולר׳ אביו יונה לר׳ שאל ד׳ נ״ו פ״א ר״ה פ״ג שקלים אבא יונה
 * ל״ע פ״א נדרים יונה ר׳ א״ל מני ר׳ מתקיף סה׳״ק ח״ק ירו׳ כהנא

 בבית אבוי מן דשמע מילין בחבורתא מורי הוי כד יונה) (בר׳ מנא ר״
 אומר היה בביתא שמעמאבוי ואם : יונה אר׳ כן אמר וועדאהוה

 • בזמנו בראנישוב אבא ר׳ * מגילה סוף ירו׳ יונה בש״ר ר״ אמר כן
 אביו מני ורבי יונה רבי א״י חסידי • הונא ה׳ באות יוחסין כתב

 • תבא תנקומא אבא בש״ר שאמר לוי בש״ר מני רבי • בנו (צ״ל
 כריתות ב׳ וד״פ ב׳ ס״׳ו דברים אלו פ׳ פסחים סעיש נר מני (רבי

 • א׳ קל״ה הגז ראשית ר״פ ינאי רבי משוס * א״ מ׳ נידה ב׳ ז׳
 חלקיה בר מני (רבי * ב׳ מ״ח חולין אליקוס בן שמעון ורבי ור״ל
 לעבודת ויצא )ב׳ פ״ג חגיגה במשנה (הלל של חבירו מנחם • ע״ש

 לאנ״ד(חגיגה תחתיו שמאי ונכנס זהב לבושים אנשים ה׳ עם המלף
 הורדוס על והתנבא נביא כמו גדול חנם שהיה גוריון בן ובס׳ ליי׳ו)

 עושר לו ונתן שנה נ״ז ומלך שנה ל׳ מן יותר שימלוך קטן כשהיה
 בן יוחנן ור׳ ר״ג בזמן ח׳) פ״ז (עדיות סיגנאי בן מנחם : גדול

 שתעיד על לראש בישיבה שהושיבו עדיות סוף ובתוספתא גודגדא
 (פ״ד ביומא במשנה מוזכר מנחם רבי : עליו תמהון והיו ההלכות

 בנו הוא כי נראה יוסי) רבי דברי על סיף-שסvומ ״ ב׳.מ״ד מ״ג
ש) וורדימוס שבקרא יוסי רבי של  היינו ־ כ"כ נפ׳ כדאמרי׳ (ע״

 א״כ בנו מנחם רבי דהל׳יל זה דוחה ויש * מנחם היינו רדמוס1
 יוסי א״ר ובתוספתא • יוס̂י רני של בנו מנחם אינו ביומא זה

 יוסי בר״ מנחם רבי * ב׳ ט״׳ז ויקרא פ׳ (ובספרא אומר בני מנחם
 ובילמדנו * א׳ צ״א שבועות ל״אב׳ ובפח״ה ב׳ ע״ה גדול גלל בל וכן

 יוסף ברבי מנחם רבי א׳ דק״ח ובחלק יוסי בר׳ מנחם רבי תצוה
 אומר א׳) דכ״ו העיר בני (ר״פ ובמגילה * יוסי וצ׳^ ט״ס נראה

 הנא שהוא שנראה סתימתאי יוסי בר׳ מנחם רבי דברי שהמשנה-
 (וברש״י רשי״י) ע״ש סתימתאי מנחם רבי ב׳ דק״א (ובכתובות

 סימאי בר׳ מנחם רבי ע״ל קדושים בנן.של למתקרי א׳- דפ״א כדרים
 א״ר קדושים של בנן נקרא סימאי בר״ מנחם רבי * טעה.) ט

 אסתכל דלא קדושים של בנן נקרא ולמה אמר של-קדושיס בנן יוחנן
 י א׳ ד״נ ישמעאל רבי פ׳ בע״ז וכ״ה א׳ ע״פ(דק״ד בצורעמטבע

 דזוזי בצורה הסתכל לא מנחם היינו-רב הסתכל •דלא התו׳, וכתבו
 דרבי נפשית בדנת ב׳ דכ״ה דמ״ק ״3 פ׳3 כדאי׳ ואמו על-אניו לא

 ובפסחים * אסתכל צלמנייא־משוסדלא כל אשתנו ברסימאי מנחם
 דקרו (ר״ל ואמו באביו קדושתו ותולה ומסיים כן התו' ג״כ כתבו
 וכתב • קדוש היה אביו שגס )קדוש ולא קדושים4ז«5נן-.3 ליה
 כד ג׳ ח״ב הצלמים כל ר״פ ובירושלמי • תנא רשב״ס.שהוא שס

 נקרא ולמה כו״ מחצלן איקונתא קהון סימאי בר נחום רבי למוך
 בירושלמי • בימיו מטבע בצורה הביט שלא קדשים קודש איש נחום

 נקרא למה ג״ כ״ט והלק ־ א׳ עד7 ופ״ג סע״ב מגילה־ליאדע״ג
 וכ״ה־ * מימיו. מטבע׳ בצורת הביט׳ שלא קדשים קודש איש נחום

 ע׳ והערוך *■ ע״א ק״ח דף ידיך תמצא אשר כל בס׳ ברבה.קהלת׳
 הרי כו׳ סימאי <ר מנחם רבי דמוך כד הנ׳׳ל ירושלמי הביא מהצל

 שלא מןשל׳קדושיס הוא סימא' בר״ מנחם דרבי הכ״ל מקומות בכל
 ״ ומימהצליי״ צלמנייא אשתעוכל וכשמת חוזי בצורת אפי׳ הסתכל

 ע״ז ובתו׳ כו׳ כל אשתעו חקצל ע׳ בערוך זכ״ה כו׳ אשתעג-כל
̂׳׳א .ובנדרים * כו׳ כל שתנו הגי׳ ופסחים  יהודה בן איסי א׳ דפ״א פ

 מ״ט־ א״ל יוסי בר' ורדימוס יוסי-אשכתיה •דל אתא^מגץבתא לא
 היינו יוסי בר' ורדימוס פרש״*י כו״ דאבא מדרשא מדלביה לאאתי

ש)  ״ עכ״ל קדושים של בכו דמתקרי רבי^.^ס׳^גר׳.יוסי(ע׳
̂יאור רש שכה  קדושים בנ׳ך־של הוא סיחאי בר' מנתם רבי כי הטלה ̂מ

̂וס לא  דמ״ק גמרא גי׳ כי לומר במחשבתי ועלה יוסי בר׳- רבי^מ
ה ב סע ק כ7 ג פ תי  הגי׳ ובע״י יוסי בר״ מנחם דר* שם דאי׳ ^עי

 ראיתי אך והוו.למתצ^יהו סימאי-אשתעו;צלענייא ר׳3 מנחס דר.
של גנו מנחם דל צלמגייא&כו׳ ר׳ שנתב נרש.י שס

 .נ עכ״ל ע״פ3 כדאמרי׳ דזוזא בצורתא אף הסתכל שלא קדושים
 שהוא כמו סימאי בר״ מנחם רבי היה במ״ק רש״י לפני הגי כ א
 ברבי ר״מ דמ״ק הא התו׳ הביאו וכן סיחאי בר״ מנחם רבי פ ע3

 לפטו הי׳ שכחה בנדרים פירושו כותבו בעת לומר וההכרח * סימאי
 ובל״ז בנדרים רש״י דברי כל מכאן וסמי לסימאי ייהי בין וטעה
 ברבי נחום • וק״ל דמי כנטול יתר וכל בנדרים הם מותר לברי

 יוחנן ר״ * סע״ב ד״ט א״ע פ׳ ברכות ירו׳ אבוי בשם אחר סימאי
 די״ג דברים אלו פ״ ברכות ירושלמי סימאי בר׳ נחום בש״ר לקרצינן

 עלאי ר3 תנחום ור׳ נגרי בר אייבו רבי • למילין פ ובס׳ 3 סע
 מנחם רבי • רייתא(ל״מ)3ד תנא כפרי בן מנחם רבי : נשמו
 דמן מנחם ל * המקבל פ׳ ירושלמי רבי (קומי גוריון דר אחוה

 ברכות ירו׳ בשמו יוחנן ורבי לוי ורבי כנחס נחום(רני ל ע א גל
 בש״ר יוחנן ל * אמור ודלמדנו ך״ז ס״פ אמור ר ומ ב ח ד ד פ

 מכקס • גלילאה מנחם בש״ר יודן ר׳ • סנ״ו שח״ט דגליל מנחה
 • יודאפה ׳3 די״ג מעילה ב׳ ק׳׳י זבחים בשמו יוחנן (רבי יודפאה

ג בתו ש ע  ג' נ״ד ערבה לולב ירו׳ חנינא בר' יוסי רבי דמעילה פ
 רין סכה; פעור נעל של שרו עליו שנא גופהא בן מנחם ר׳ יותפי

 מגלגל שהיה אריח גופתא איש במנחם מעשה ד׳ נ״ח חלק ;ובירו
 חלונו וברח עליו ועמי השפוד נטל פעור של שרו אליו ונא בחניות

 ממרר נתיירא מקללינו אתה מה מנחם א״ל השני בלילה אליו א3
 גבתא בן פנחס ד״ דרמ״ד בלק ובמ״י • חקנלך איני עוד ̂ל וא

 ל״(♦ ו חייא רבי בני בזמן שערים כפר איש מנחם רבי • דחריח
 איקי רבי תנחום בר מנחם (רבי * ע״ש בשמו אדא גר (אבין

 בש״ר קיפא דיונתן אחיי מבסיחא בר מנחם ;רבי • ש בשמ^ע
 י^ ^ ה א״׳ר (רבימנחם • דחעשרות אחרון ס׳פ ירו׳ אמי

 המדיר ל אמי א׳י מנחס א׳ר אגא נר יוסף א'ר ;, יהודה
 נש״ר (מנקס • א׳ ל״ה נרנו״ אמי ר א מנהס ר א א

ה  • ע״ש היזהר אלעור נש״ר נהה נן מנהס (רני ־ האה י
 חמ^יז רבי ב׳ צ׳׳ז דף הטונה ברבות פ' קהלת רבה טלמיא מנחם

 חנכיר בן יוסי בש״ר ברכיה ורבי טלחיא למנחם שאלון יונתן זרני
׳ . ך3וירעי ויענך דין טלחיאמהו מנחם לון שאל אחר  י ן

 ו»׳ ■נ' דרמ׳׳ד' נשא ה' רנה אנונא נר אלעזר דתי המניה מנהם
 קל?) מגילה ומ׳ יוסנה נר׳ שתעו! נש״י • ח ודע נ א ך הזית
 נה^יד 4 יהשע נש״ר מנהמה (רני : אנעא נר יעקנ ר נש ג סע

ל (מנהס • אמן נר ניני ונש״ר מות אחרי ה' ילמדנו  יה?,״ נ
ס לד נר ה חנ ץ ״ ש מ מנהס איש,י ( מ רניאלעאי י נן  f נ׳

 מגיומז : מנא ע״ל מני רני : מ נ מנשיא מ נ אלעזר רני
 חלהית בר חניוחי ר׳ ( * ע׳׳ש חרתא בר אבא בנו (נחמן רב חבר
 ורב מנימין) דר׳ אבוי חלקיה ע״ל רב בזמן שהי׳ מ (ל׳ רב בזמן

 : ״ןא׳3 גיטיןפ׳הנזקין חייאיתבי בר הונא ורב טוביה בר חלקיה
 . ט״ס סע״א ונד״ב ׳3 ג׳ יומא יוחנן א״ר אידי בר מחסיא א׳׳ר
 תלמיד ב״גהיה חמא דר׳ וידוע ׳3 ל״ג מנחות גוריא בר חמא א״ר
 : רב ממן מניומי ר׳ יהיה ואיך בשמו אתר ב״ח מכיומי ור* רב,

 (ע״^ המקבל פ'3 יוסף ורב רבא בזמן נתומי דרב בריה מרומי
 קמיה קאי הוי * נחומי בר מניומי א״ר אשי רב אמר ׳3 ע דק

הרבה היה דאמימר וע״ש * ״3 ודפ״א א׳ ס״ט כתיבות דאמימר
 »0יו רב בזמן יהיה אמימר קמיה דקאי חניומי ואיך רבא אחר
 2 ״ק5 ע״ז שוקייני שהוא b ■לרבא אמר אטא תניוחי ( • ורנא.
 f-״<o למנייהו אסיא מרומי בני וקרעונהו א׳ רפואה דרש רבא

 מ • מניוחי בר אדא ב"מ אבא חניומי ( ״ סע״ב קל״ג דמילם
 • רבהוכאב״מ גידלב״מ• רב • ב״מ אלעזר רבי • ב״ת אחא
 רגכהנא • ג״ת יוסף או יוםי מי * ״מ3 חנניה או קנינא מי

 רבא • ב׳׳ח רב • ג״מ נתן רב • צ״ע ב״ת נחמן רב *• -מ3
מ3 ר • בכימן יבא(ע״ל חייא-בזמן בר מנימין • ׳ מיןג מני ) 

 ר״ע מתלמידי חבר לי היה המצרי גר חרמין יהודה א״ר המצרי
̂ו הערל פ ט סוטה ’ רל^ב דע  א״ל פ״ה קדושין ובתוספתא ̂ד

ע  : גכובייא בנימן (ע״ל סקסקאה חניחין * טעיתה בניחן ר'
 פדיס מוכר כרפ״י דלוגשא כנדוקא ליה כנדוקא־(איג־לי מנימין
 כוורדקא או פונדקי נמו פנדוקא גרסי׳ אולי לי״ ערוך ומוסף

 בד מנימין * '3 י^׳ט כא״ט דרבא לקחיה אהא * מבשל שפירושו
 • ׳3 י׳ סוכה אשי דרב עבדיה (מנימין ״ ע״ש אחיו אבוה איהי

 דרב משחיה מכסיא דר׳ ברפריה מנסיא .רב * לנימן ע״ל (חלימין
 דר׳ משמיה מסיא דל בריה בר מוסיא ׳3 ד׳ (יומא רבה מלסיא
 רבי (מנסיא * מות אחרי ילמדנו מנסיא ׳'ר1בנ לוי ר׳ * מוסיא
 יהורם 3רTתלמ מנשה רב * שמעון רבי * מנסיא בר יהודה

7?" (> סימן תו׳ כתבו בזכרים( איזמל מכניס סימן דיזולץ(ד״
̂זמעתא ל

:• ̂4



־לולב »ir י מם אות «»
 א״־א״ר דל׳׳א ל פ׳3ו צנפיו תמת ממיסן י}כא ממה דרג שחעתא5

 וכפא״ט * אויא רכ3 אחא 3ר וא״ל קרניס לו שאין מנשהגאיזמל
 גזלן אר״מ כ״ה דיגחות פ״ב3ו • דגכגי דינרי הני א׳.אר״מ ג״א
 דך״ו ע״ז3ו * אר״מ ב׳ ע״ד גדול כלל פ׳3ו שהחשיך מי ריהסופ'3דד
 פרש״י את דיהולאי תלמיד א״ל כו׳ גצגי הני3 פגע מנשי 3ר א׳

 אס אלי■ מני(מסופק קמ״ה׳א' חניות פ״3" • יהודה 3ר הלמיד
 C רני ע״ל נגללי׳ עיי' נרייתא על כמו תני עליו שאמה אחר הוא
 מפי עד ואין ועננים זתיס עלדריקת אלא חייג אינו ד״ת מננ^ דני
 צ־׳ה תפילין המוציא מנשה דני תנא * אשה לעדות אלא כשר עד
 3לר אסי רנ אמר א׳ דל״ו נכורות * ׳3 ע׳׳ז יומא • ׳3 זדצ׳׳ז נ'

 ר3ח תלמיד היה אסי 3ור * מנשה רני תצי הא (הקדמון) אשי
 3לר קדמון שהוא ע״ככראה יהודה רנ תלמי׳ נשם יאמר איך 3לר

 3ר •: מנשה רנ ולא יהודה רנ תלמיד היה מנשי 3ר ואולי יהודה
 המוציא לעילא אמר ורנה לניתו איקלע (עולא נזמןעולא מנשה

 כי עצמו נפני מדור לו עשת למה יידעתי לא * א׳ דק״ד תפילין
 • יהודה רב תלמיד הנ״לשהיה הוא א׳ א״כ א' נדור יהודה ורב עולא

 ונראה סע״א דע״ג פ״ג מגילה ירו׳ זעירא ר״ קומי יתיר (משה
 דרך כן מנשה רנ כקרא דשס אף הנ״ל יהודה 3ר תלמיד הוא כי

 : יהודה רנ תלמי־ שהיה זירא רני הוא זעירא ונירר • הירושלמי
 • 3סע״ די״ע 3פי״ ינמות הונא רנ קמיה 3יתי ניד ז ר3 מנשה 3(ר

 ראיון ואץ * נ׳ דמ״ת ל׳ז שנועלת ב׳י׳:• ק״ת מנחות 3ר אמר
̂יאינ׳קמיה 3ר תלמיד שהיה  קמיה 3יתי דהא אשי 3ור ר״ה שהר

 נשסאניי שאמר סתמא זניד 3ר3 אני,אס-הוא (ומסופק ר״קשקדס
 הונא רב (אמר גדא נר מנשיא 3ר : זוטרא ומר אמימר !כפני

 אניי וא״ל תסדא דרב משחיה ואמר דאניי קמיה יתיב‘ ג׳ י״ג ה0נ}ו
3ר נשס שגונלי ר3 מנשיא 3(ר : ׳ אי ד״ז ספ״נ מנחות מרב

 בתלמידי הניאו ע״כ ש״י לפני הגי׳ היה שנן ונראה א׳ כ״ט עירולן
̂י׳ רב  ר3 מנ^א רב הניא לא ע״כ גרדסק עיי׳ נשתנה היוחסין ו

 עלחץ בנית )רנה ( יאשיה לר׳ שאל עזת ן3 מנשיא : שגונלי
 רב אחר ירמיה נר מנשיא 3(ר : א׳ ^ט פ״ב דהוצל(סנהדרין

 חדיפתא ירמיה בר׳ מנשיא (רב : ׳3̂ נזיר׳־ס״ה א׳ ס״ת פסחים
 ש נ אנא ור׳ חגיפתא נגחרא אנל בע׳׳י הגי׳ ל׳ה שומני גד ומה

 •לקבריה שמיע דלא מלתא רמא חד כל אחרי מהדדי מפטרי
 יהודה נר מנשיא רב *• א׳ ס״ד הדר פ׳ כו׳ הונא נרב מרי אמר7

 מנשיא רג : נט אילי יי'מנשי יהידה (רנ • נחמני נר ינה מצין
P נחמן(שס רב בזמן )־ א׳ ך״ו נ״ח ׳ א׳ ל״נ (מנחות 3יעק •
א' נר מנשיא מ צ  עליו זימן ולא (תנאהלכתא־ספראספרי) ^

ף.נד  זמין דלא אלא ב״ה דרמי נפשיה נח (אחר״רנא׳לא חמא יי
) דמ׳׳ז שאכלו )׳^צ״ג1עלי  דרג משמיה : ׳3 מ״ט שס רב אמר ל

 תא בזמן היה כי וצראה רב בתלמידי־ מביאו■ וש״< :ל״יג׳ פהיזיס
 שאלו ה ארגב רב־עמרס אמר • תקליפא נ״ת׳והונא־בר ה3ר עיי׳
ט אח מי הונא רבי אולי • ע^ח יומא פדת ן3 אלעזר י  ירמיה ו

 בזמן מדוויל) תיבת מצאתי (ולא חדוויל מנשיא3ר : ותיזאחיו י
 דלו' נפשיה נח דאזל עד מאי כ^ה ללוי שלרץ בשכר (נני שמיאל

 : א׳ קל״ט תולין פ׳ להו שלח חכימת אי שמואל'לרצ׳דזפש־יא אמר
 מנשיא 3דר ריה3 רניוסף * נ׳ ל״ה מיחגשיאאארי^זואלמנהות

 נפ׳ אולי ע״ש מחויל נר״ח ר״י מקומות לשמואל־ונכמה שלח ^
נר מנשיא • הוא אחר או חדוויל תינת חסר הנ״ל :־'^^מנחות

w■; ״ ׳- V • גזתן שהי נ מג י, . ' ־
ד״ת אשה במה מנשה־ירו׳ נר ̂,**('מנשיא ע ררבא
̂י 3  גידל 3ר • דנירש מנירי (מנשי • מנסיא־ הוא אן

 א' ק(׳ט תולין ום׳ ?ה'ב׳1ומנהות'( ג׳ ל׳ ט^ה מנשיא 3ר : גנן
תי * מנשיא 3ר סתס אכ״ל  (ר* : נשמר דבי'מנהמה : מנשי (

 r (ץנשיא : דרינ״ל^ע׳׳ש נריה גר חיישא) רני (צ״ל מנשיה
 (*מסיא־ע'^ : ̂׳ח־ .עולא[ ז נ״ח יוסי לני : מנשיא נר י-י^ל

 רני נן מעדי^ ׳(רני :־ מו יהודה רני : .(מספדתא : מנסיא
אי : פ^ב.ךדחאי ירו' נשמו דן דכפר יוסי רני :מעדיא: ^נ (זז ' 

 נר^ יוסי רני נמערנה עליה מחכה : ירמיה רני נמערנא אחרי
 (שאל■ מרדכי 3ר : מאדי אחר לעיל (כתבתי מר r חנינאע״ש

^׳ אחר הכי אשי לרב אחד : ׳3 צ״ע הזורק פ׳ ילאניי ייס^ לרג  אני
 מרדכי 3ר אזל אדא 3ר אחר : ורנא הונא דרב משמי' מהגרוניא

 וא״ל כו׳ אויא 3ר מתיג אשי 3לר אמר : אשי רג קחיה אחרה
 : ע*ש הלחי נתקיים פרשנ״ס בחלום אויא בר הונח נ1 חזינא אשי רג

לרב אמר : א׳ ה׳ נכורות אשי לרג אחר : נשיייד עיי אמיחר

ן
 עצנ הוי אשי 3ר : סע״א ד״צ החובל משמיה'דרנא אמרי הכי אשי
 ע״ת מניח רנא והאחר מר עציב אמאי לנינא א״ל ע״ת הניח ̂לא

 בר״ה ולא גליות של ני״ט דאחר אימר א״ל ומתנה להנירו מי״ט
 לרנינא מרדכי רג א״ל ר״ה של נא׳ט אף אחרי נהרדעאי והא א״ל

 לא מר מן לי שחיעי נפירש רש״י) למר תותני לא '(מנהרדעאי
 רב של תלמידו מרדכי רנ יפרש״י א׳ ד״ו ניצה דנהרדעאי הא ס״ל
 מרדני 3ור כיסא עד לרבו לויה ב׳) (דמ״ו נסוטה דאחר אשי

 ניה עד לה ואמרי כיפה ניה ועד (חהגרוניא עפ׳ל אשי לרג לווייה
 כו׳ אמר יימר 3ר א׳ דנ״ט הנזקין פ׳ נגיטין רש״י וכ״פ : דורא
 הישיבה בני מרדכי לקמיהדרב ושדדוהו אפפוהו פו׳ אחר נרנ׳אשי מר

 הפכו ככוונה אלא טעו דלא א׳ דצ״ב נ״ש וכתב הדבר והפכו עעו
 לדברי יודה אילי וחשנו אשי ברב מר של אוהבו משוס'דרנ״מרדכי ■

 שמואל אמר ׳3 מ״ד מקדש האיש פ׳3 ממש פרש״י וכה״ג אשי 3ר3 <ור
 דרג קחיה אפפוהו,שדרוהו נגו דברים קרנא ומיאון־אמר ̂:ט צריפי
 הוה כי עונדא הוה הכי לאו מר לבר אמרו זילו להו אמר : ע״ש
 לו' אדרגא כרעי׳ וחד אארעא כרעא חדא אשי) (רב מר קאי

 היה אשי 3ר תלמיד מרדכי 3דר רני של לבנו מר לנר אמרו פרש״י
 שיעור לו אין לרג תלמיד לוית גני אחרי׳ ונסוטה מקומות נכחה

 3לר מרדכי 3ר לויה הגי׳ נע״י אנל : כו׳ לרנאשי לויה מרדכי 3ר
 רג א׳ ל״א ע״ע פ׳ ננרכות וכ״ה : פו׳ חהגרוניא אשי נר שיתי

 כגי׳ ונראה ל כו׳ ועד מהגרוניא אשי נר שימי לרב לויה מרדכי
 לויה ג״כ זצ״ל ט״ס א״ע פ׳3ו : אשי לרב לויה מרדכי דרג נסועה

 אשי נר שימי נשס מרדכי 3ר שאמר הש״ס נפל תמצא דלא אשי לרנ
 שאל מרדכי 3ר דהא ועוד : נשמו דנר יאחר לא איך רנו היה ואלו
 נעא דרנא חנירו (ע״ל) ומאניי : דרנא רנו שהיה יוסף מרג

 כפא לרב ואיתיב דרנא משמיה אמר אשי נר שיחי וכן כנ״ל מרנא
 יהיה ואיך דר״פ חנירו נמו היה מרדכי 3ר ע״כ רגא תלמיד שהיה

 :מרדכי דרנ רנו יהיה מרדכי 3ר של חנירו תלמיד אשי נר שימי רג
 לשימי לויה ור״כ אשי 3ר של רנו שהיה רנכהנא דהא לך יקשה ואל
 של רנו ר״כ ואס : אשי נר שוחי 3דר משמיה אמר ור״כ אשי נר
 שהיה מרדכי 3ר יהיה לא ואיך אשי גר שיתי 3ר תלמיד היה אשי רנ

 לא הא משוס אי : אשי גר שימי רג תלמיד : אשי רנ תלמיד
 תורה היה לא אשי עדרג רני ומימות כשיא אשי 3ר שהיה לכי אריא

 *: אשי 3ר לגד לתלמיד מרדכי 3ר כחשב ע״כ א׳ במקוס ’וגדולה
 ונשס״ת : אשי לרנ לויה מרדכי 3ר וצ״ל דגפ׳א״עט״ס ע״ככראה

 וראה דרנא רנו יוסף לרב ימיס־ששאל האריך כי (ונראה : ל״ת
 : ע״ל חאניי שאל : רנא כשמת נולד אשי ורב אשי רכ3 מר את

 אמר^חיחרוחרזוטרא : רבאדאע״ל : ע״ל מהגרוניא אנימי
 מרג נעא : בנו אשי רג : ע״ב ד״נ טומנין נמה כ׳ אשי ורב

 אמר : (ע״ל אשי רנ3 מר : (ע״ל יימר ת : (ע״ל יוסף
 אמר (ע״ל) רנא :סע״נ ד״כ טוחנין נחה קטינא רג מתינ לרנא

: לרנינא ל ע  : אידע״ש נרב שישי רב אחר הכי אשי לרג אער (
 :(חרייא : ■ ננו ר׳אלעזר :(מריס : מארי אחר לעיל כתנתי מרי
 רני : "מ3 יוחנן רבי : נ״ח חייא רד : ל״מ ( תריא נר אנא

 (ע״ש) מריון נר רבה תנא לה ואמרי־ (ארינ״ל ללני־רינ״ל חריון
 הסין עושין פ׳ היטס בן בגי יש תימרות ב׳ )(ע״ש רינ״ז נרנ״י

 ואתרי ארינ״ל מריון אר׳ רע״ב ל״ב הגזול לולב בה' אנל *־ א׳ י״ט
 וסוכה נעירנין ונע״י כו׳ ל,תימרות רינ״ז משוס ב״ח תנירבה לה

• חריון נר (דני * מרי נר רנה) (או רנא תנא לה ואמרי
 ״מ3 דאדי לקחיה אתא חריון בר דד נצינייתא דשרא שדא דיו
י• א׳ ת׳ 3"3 ( מריון בר דני איתמיה צדקה רמי רגא * נ׳ כ״ד

 * דרדן נריה מריון א׳ ך״ו ״נ3 רנינא לכני אדן זר מדיון 3ר
 'סע״ב די״א שהפך מי פ׳ גמלא ה״ל דרנא נריה אחא דרב נריה ומר

 • ״מ3 תנחום רני * נ״מ רנה * מריו; בר יצ^ רני (חרמן
 רג תלמיד יהיה דחריחר ל״מ ( הונא דב תלמיד זוטרא ומר מריחר

 ומצינו מעונין נפל הונאס״פ דרב משמיה דרש זוטרא אךמד הו^
 בסמוך שאכתוג כמו אשי 3ר נזמן שהיה רנעא עס מרימר הרבה
 היהמרימר כי אמתכראה * זוטרא מר עס למריחר שייכות ואמה

̂' דרשמרימר’ שס״ח) ירמיה (אר׳ חסלא דא״ר קדתון א׳  פ
̂ותלמיד עס חרימר שיהי׳ אנל א׳ דפ״ח המגרש  הוכא רג מרזוטרא

 רב Tתלח הונא רב תלמיד זבדא נר אנא ורד מרימר / חצינו לא
 גד זנדא בר אנא ורבי מרימר שיר\׳ מצאתי לא זה גס יוחסין ל׳כ

תדור' לו עשת ר״הולמה תלמיד הוא זנדא נר אנא רני רק אהדדי
 לפכקי אקלעי למופזוטרא אמר יימר רב תימא ואי (מריחר * ׳3

 היכא נדרג מקוורתא אלא קשיא א״ה • ע״ש אחי רנ3 פנחס ורב
־ ע״ש גוכרא יימרשרי עליה ומרימרקרי י ל״קא' ע״ה ר״פ כו׳

ואמר



m סם ואפראים אות״סדר״הת^ם
̂זורק ל גשגמ לרבינא ואמר  יומא א׳ קכ״ט׳ מפנץ וקי סע״א ד״ק ר
 אמר • *3 דל׳א יין המוציא נ׳ למרימר רגיכא ואימיג ב׳ ל׳א

 1י״נ גיטין דמי 3דר משמיה מרימר אמר אמימר לי אמר דבינא
 .נדרים (יוסף) 3דר משחיה אטך אמר הכי ינא3אר אמר ׳ ׳3

 * כפי דרג משמיה אגוך אמר הכי סע״א ד״צ רל׳גוגפי״א ד״ס פ״ת
 רבא של רנו שהיה יוסף דרג משמיה דרגינא אמה (וצ״עשאמר

 (רב א״ל האחרון מרימר * רגא תלמיד שהיה פט רג ומשמיה
 בר מרימר ♦ א׳ מ״ז (פא״ע ביתרת כרגא הלכתא לית) אחא

 מר הוכא * (מרימר ; א׳ צ׳ץ השואל פ׳ (ב״מ רבא טמן מנינא
 היה מריחר ד״ע (כתב ♦ מרימר ר5 מר יהודה * נרמרימר

 בסוף שהרי נהירא ולא א׳ דק״ז מחסין וכתב אשי רג אחר ראש
 רב אקר ראש שהיה נראה נתן בר הובא דרג רגלי דחקי אי׳ מ״ק

̂א עיי׳ אשי(ע״ש  רבי קומי מרינא (בר • מש״ש קפ״ז ד״א ק
 (שאל ע״ג ד״י כ״מ פ׳ פ״ו ברכות ירו׳ ווא בר קייא ורבי אTזע

 אביו חריכוס רבי : דמילה ר״א ר״פ ירו׳ אחי ולרבי סימון לרבי
 תייא רבי לפני שבתאי רבי וגגו דטהרות תוספתא שבתאי רבי של

 ע״ג ״ו7 מברכין כיצד (ירו׳ אושעיא בר מרינוס רבי : (ע״ש
 ע״כ אושעיא ג׳ ואיוב ך' סי״ ירמיה מ״י והוא יהושע בר׳ נס״ד וב״ר

 הלכה יוסף רב אמר : א' ל׳׳ז נידה מרינוס רבי ( : ט״ס יהושע
 מרינוס ר׳ נירש א׳ דנ״ו זבפח״ה : א״ ד״ס אעפ״י פ׳ מרינוס ר״3

 רבי של משחו כתבו ותו׳ יוחנן רבי של משחו רשב״ס פי״ משמו
 חמא ר׳ קמי דייגין והוי לכלתיה ע© הוה מורינוס רבי •• אלעזר

 ר״ אבי חמא רבי וצ״ל ט״ס (נראה הושעיה ורבי קפרא בר אבי
 ירו׳ לרבי שאל ור״ח רובה הייא לרבי שאלו קפרא) ובר אזשעיא
 ג״ר נהוראי אבא בשס חנינא ורבי ♦ רע״א דל״ז פ״ו שבועות

 והיוחסין רב של דודו (מרתא • בנו רביאלעזר (מריטס : הצ״א
 ורשג׳׳ס * מרתא בר שמואל עיי׳ אשה או איש מרתא אס מסתפק

 ביבמות כדאמרי׳ חייא רבי של אחא חכס שס כתב א׳ דנ״ב נת"ה3
 בסנהדרין כא״ ביבמות ואינו • חייאעכ״ל ורבי והנא ואיינו מרתא

 בן יהושע ר׳ ועיי׳ בסנהדרין כדאחרי׳ בשס״ה אח״כ וכ״מ א״ ל׳ה
 כי דרבב״ה דביתהו הנ״ל ח״ה פ׳3 ועיי״ : אשה דמרתא !:מלא
 נשים תכשיט הס דכיפי ואחר • דמרתא כיפי הני אמרה שכבה

 בב״ק רבה והניח אשה דמרתא נראה היה )האחרון כף ערוך עיי׳ (
 דר׳ ל;שחיה מרתא א׳ דק״ג ע׳'פ גל ראיתי אכן * מרתא לדודתו
 בחרהא מעשה אעפ״י פ׳ בירושלמי : איש שס דמרתא נראה יהושע
 זומרתא ואין יפ״מ כתב כו׳ מס בכל יין לההכמיססאתיס שפכ!קו

 אגא דהוא מרתא ר3 אבא וע״ל : הנזקין בפ׳ הטכרת בייתוס ת3
 חרתא בר אבא קראו ולפעמים אשה דמרתא נראה היה מגיומי ר3

 יהושע ר׳ בניו • וצ״ע אביו ע״ש מניוחי בר ולפעמים אחו שס יעל
 משה * מתון ע״ל נגרא בר משין (רבי • שמואל ורב • וצ״ע

 • ב״ח יוחנן ־ (משולס • ע״ש הונאהכהן רבי של אביו עצרי ר3
 רב טמן חלקאי בר משרשי̂י רב • ״מ3 יוסי רבי : ב״ת יונתן
 החיו רבכהנא משרשיא (רב * ב׳ ד״ק (ניזונות אלמנה ל כהנא
 א׳) (דל/ פ״ק קדושין אביי תלמיד רבא בן משרשיא רב • בנ״ש
 רבא • ע״א ד״נ ( פא״ט יוחנן כר׳. בטריפות ברי חכם רבא אמד

 (רב • לרדנא אמר הנין בר משרשיא רב בנו אולי חשיישיא ר5
 משרשיא מ • ע׳׳ב ז דס׳ פא״ט לרבינא אמר אחא דרב בריה משרשיא

̂ין פ׳ יהושע בר הונא רב טחן רב וזה רב ר5  יוחסין כ כ פסין עו
 חצינו לא אר רב בר אחא רב ועיי' חש״ש דרב אבוה אבא (ע״ל

 חשרשיא (רב * יש ע׳יס אתה ואולי ב״י ר״ה טחן זה רב מ"*ש ש״ס5
 דרבי בריה חשרשיא (רב : ע״ש רב בר אחא רב של בנו בן אהוא
 הספינה פ׳3אמי. ברב משרשיא (רב * א׳ דפ״ב הספינה פ״ הייא
 (רטמשרשיא * ע״אpיןלר^ומרד״eיקדוpלרנא אמר ב׳ פ״ה־

 • א׳ ע״טדקט״ו ב״ג ר״מ לי אמר רבינא אמר * נתן נריתדרב
̂ב ד״ל פ״ג גיטין איד דרג בריה חשרשיא (רב / ע״ז ע  ״ צ׳ י

 • הוא ע״ס זוטא הקוייז ל אידי בר משרשיא רב מביא והיוחסין
 רבמשרשיא • א׳ ע״ת הזורק פ׳ גיטין דמי רב מ* משרשיא (רב־

 י ב׳ דפ״א (דפ״ב דבמות ל׳ד רביגו ילמדמ הפי לרב מתוסציא
 עיי׳ רבא נר סתא רב בימי פרס מלך הרגו פיןוד בר משרליא (רב
 ביבי רב בנו • ביבי דרב בריה משרשיא (רב * Yרל׳ ל׳א פ״א
 רב אחר : (רבמשרשיא • ע״שוצ״ע פ״פ;יוחסין דגי־רדן־ פ״ק

 בדותא משרשיא דרב • ב׳ דע/ ל׳ק שבת רב דבי משרשיא
 ציד בש״ר • א׳ י״ב הוריות לבריה אחר * ׳5 דל׳א גיטין היא
̂יה מתלןיף •־ ר״ה מף ירו״*  לרב מתקיף * לק״ו חלק זוערא מר ל
 קחיה עיילית פי לבריה אמר • א' ך/ <£וכה אלעאי ברב יוסף

מכיק הוי לא האי פולי דייקינין אי ספא רג צ״ל ^ני׳ פפא 3(1

 % א״ מ״ו שהוציאו מי פ* לרבא אמר ־ א׳ מ״ח שהוציאו מי ׳פ׳
 שהחשיך מי פ׳ לרבא איתיבי׳ א׳ כ״ה פ״ג גיטין * א׳ ס״ח •הדר

 rתלמ שהיה התו׳ ונתבו • ׳3 ט״ זבחים ״3 קנ״א ב״ב ב׳ קנ״ך
 ה׳ ב״ק דדבא משמיה נ׳ ד״ג מנחות תוס״ וכ״כ רבה של ולא רבא

 רב * חשרשיא ברב יצחק רב ־ ״3 ל״ו יבמות רגינא א״ל * א׳
 מגלחץ אלו שיצי דקלי טעון משרשיא דרג נפשיה נח כי ־ בנו סמא

 ג! וא׳ יוחנן מר׳ בעא * א׳ צ״ו ב׳׳ק (אריב״ל מהון רבי * דכ״ה י
 דמתדן (וצ״ע רע״ג דפ״ג מגלחין פ׳ ירו׳ מתון ממון יוחנן רבי
 מתון (ר׳ * בשמיה מסקי ולא אהבה בר אדא רב עיי׳ נכרית שס
 דצ״א פ״ב ל בב״ר אבל קרת פ׳ הגרשוני תפארת בס׳ כ״ה נגדי בר

 •• (מתון * יוחנן בש״ר איבו ור׳ יודן ור' נגרי בר משון רבי רע״ג
 מתתיהו(במשנה) נא׳ שמואל בן מתיא • ״מ3 יוסטא : ״מ3 דוסתאי

 כמותו והלנה ת״ק על חולק דתמיד ופ״ב )א״ כ״ח דיומא רפ״ג
 וחחונא * הבית בסוף שהיה ונראה בחברון שיאיר עד שאמר
 הוא דשקליס ובל׳ה דק במנחות ועיי׳ ביומא כדאי׳ בבה״ת הפייו׳

 •0 כהן היה אס ידענו ולא במקדש ממונים שהיו חסידים מט״ו א׳
 וק הקינים על ממונה מהם א׳ היה פתחיה שנקרא מרדכי גס

 ורמ אפקשיוו בן ונתוחא * ע״ש שיחין חופר נחוניא רני החסיד
 (אבות חרש בן מתיא רבי : ע״ש פליגי וריב״ב ור״ע ישמעאל

 אחרר׳חתיא תרדוף צדק צדק א׳) ס״ג פ״גתרא יומא במשנה פ״ד
 סל׳ו רחב״ס ׳)3 דל״ב (סנהדרין קסמא בן יוסי ר׳ עח״ש לרומי

 קרע ח״ל כשיצא ממנו) גדול ב״ד היה לא שבימיו בהג״ה בסנהדרין
 ך׳ דברי סע״א ר״ר ביומא יהושע רבי אחי וחנניה ריב״ב ע״ל בגדיו
 י אומר ב״ק חתיא רבי נו״ אומר נתן רבי גו׳ רע״א הגלילי יוסי
 % יומא סוף לראב״ע שלה ׳♦• במעילה כדאי׳ רבו הגדול אלעזר רבי
 בד״ת יאשיה רבי עס עסק פ״ו יומא כפרה חלוקי ד׳ לראב״ע שאל

 אלהיסתייסאעפ/ דברי לעזוב לך מה רגי א״ל ארץ לדרך ר״י ופירש
̂י״ו רט הלך הל׳ת י̂י

I • י '־״יו . - - ׳ - ׳
 אחר ובנדרים יומא ובסוף ״ כ״א עס ותשובה הס וג׳ שמעתי

 רשב״ז ״ רל׳א אדר״ן רבי נתן לר״ אמר )ע״ש (ישמעאל בש״ר
 זמן שהיה ונראה כו׳) ככרה חלוקי ד׳ ממנו (ושאל ברומי מצאו
 שאלמרשב״{ א׳ די״ז ובמעילה כו״ ממנו שאל ב׳ נ״ג (וביומא ממנו
 דגריס ג׳ אמר יוסי נר׳ ישמעאל רבי * שטמא שרצים לדם מנץ

 יוחן היה ב״ח חתיא רני אבכיר מ׳ בשם ויחי פ׳ במ״י : משמו
 פנץ וקלסתר לחמה דוחות פניו וזיו בתורה ועוסק המדרש בבית
 ט ונתקנא שטן עבר א׳ פעם באשה עיניו נשא לא שמימיו למ״ש
 ג״ח ר״מ רבש״ע הקל׳ה לפני אמר חטא לא כזה אדם אפשר אמר
 אץ א״ל ואסיתנו רשות לי תן אחר הוא צ״ג א״ל לפניך הוא מה
 כדמותה שלאהיתה יפה באשה לו כדמה ♦ לך אעפי״כ לו יכול את

 שנאחר המלאכים בה שטעו קין הובל אחות נעמה מימות לעולם
 ך5ה אותו שראה כיון לפניו עמד האדם בנות את אלהיס בני ויראו
 צד לכל מהפך היה לימין פניו הפך שמאל לצד ועמד לאחוריו פניו
 שהיה לתלמיד ויחטאניקרא יצרי עלי יתגבר שמא אט מתיירא אמר

 בעיבין ונתנוס לו והביא ומסמר אש לי והביא לך וא״ל לפניו חשרת
 הקג״ה קרא שעה באותו לאחוריו ונפל נזדעזע כך השטן כשראה
 אתה חי א״ל ועמד'לפניו בא ב״ח מתיא את לרפא לך וא״ל לרהאל

 מה הניהני א״ל עיניך לרפאות הקב״ה ששלחני רפאל אני צ״ל
 לך א״ל ב״ק חתיא א״ל וכך p א״ל הקג״ה לפני חזר היה שהיה
 ענ״ל אותו דיכא מיד יצה״ר בו ישלוט שלא ערב אני לו ואמור

 בינו חרב ונעץ שצ<ל בת מיכל שלקח ליש בן פלטי היה מתיא רבי
 ליקק רוצה אני אין לשאול דתל״ל לעכבה לו היה לא עכ״ז לבינה
 נש״) נאמר ועליו לרב כבוד הולקין ה׳.אין חלול שיש ובמקום אותה
 ממראית כהנה מ״מ בה נגע שלא -ואעפ״י תענוגיה מבית מגרשון עמי
 עיניו ועיור עצמו וציער לתקן עתה רצה שלו שאינו במה שזן עין

 רצה ולא יצרו נגד ונתאזר כו״ להסיתו לשטן נמסר זה ולענין
 ״ ג״נ הצדיק יוסף ניצוץ מתיא ור' פלטי ושניהם כו׳ בפניה להביט
 יוחנן ור״ יהושע ור״ אלעזר רבי : גא״י באבן כקבר עלבון בעיר
 סנהדרץ־ אלעזר רבי מתם (שלחו : מתיא בר אסי רבי ’ בניו

 אל ושלחו חתנה בן לו היה יוחנן (רבי מתנה רב • ׳3 י״ז ספ״ק
 • יהודה(ע״ש) רב וחבירו לבד לו נשאר והוא משמואל ללמוד מל
 (פסחיס כו׳ שלט ̂ןסיס אגא לשין אין בפופניא דרש מתנה רבי
 קן מצא שאלו פפונאי * מתון רב נתב ויוחסין א״ דמ״ב כ״ש ס״פ

אבא גר יוסי ורט אבא רגי : קל״ע הקן שלוח ה׳ אדס של ראשו3
שאלי■



נון ואמוראים התנאים סדרז אות
 ר3 אנא רני ̂ ״ ׳3 י״א נתונות יהודה 3ולר ממנה רנ את מאלו
 אנא רני ♦ סל׳ג תענית ירו' נשמו ?עירא ור׳ נרכיה ורני להנא

 לשחעתתא אמרתי אשי 3ר אמר ״ '3 '3 שנת לאניי אמר • ממל ני
 ר׳נרכיה : הקדמון אשי רג היינו א״ מתנהזנתיסכ״ט 3דר קחיה
̂ר ; לקמיה מניומי נר הונה 3ר ״ הייא נר הונא רנ : ע״ל  א׳
 שנא ״ א״ ל״ו נרכות * ל מ״ג נתונות שמואל אחר אר״מ זירא
 מ״גל׳•■ נתונות רב אמר ר׳״מ אמר אר״ז • א״ מנחות נ' ל״א
 • מנותה״א ירו׳ חנישא נר יוסי ורני חלנו רני * ע״ל זעירא רני
 קדושין חסדא א״ר . כרנך רני קיננא ור״ • לקמיה שדר חנא רנ
 : ע״ל מטשא ן3 יוסי רני (ע״ש) קנירו יהודה 3ר • א״ 3ל״

 לוי נשס • אר׳ימ שילא גר יצחק רני * ע״ל אנא נר יוסי רני
 רג עיי׳ נחמן רנ אצל לנהרדעא נא לא שנה י״ג ״ נסמוך עיי״

 •ל׳ ק״ת שרציס ח׳ ה׳ דשחואל ואנוה נשס'לוי עוקנא ומר * יהודה
 מגילה ירו׳ 3ר נשם חמל נר נא רני עמרס ורני • ל ך״ו ־יז״ק
 לז נ״ק אר"מ רנה אמר • ע״ל 3נשסר * פרנךוע״ל ר״ * ל״נ

 אמר • תלמידו שילא נר רנינא * אר״מ שילא נר רנה ‘י ׳3
 עד אנרעך תיתינ לא שמואל וא״ל * וע״ל ל י״א סונה שמואל

 אניו חתנה • נחמן נר שמואל ורני * ל ל מנות לי מפרשי״7
 חתכה שהיהנ׳ ניהנרח דנתנתי מתנת נר עוניה (עיי״ רנה של

 רניאחיל׳ח * רניאחדנויהלמ ״ (מתנהרנאדאלמ
 וע״ש נ״ח טוניה רני • ל׳מ תייא רני • וצ״ע ל׳מ הונא רנ

 ושמע לסחורה סליק חתניה (רני • ע״ש ירו׳ יוק רני ננו יזתניא
 ח״ נ״ג אלמנה נ׳ ירו׳ אומריס יהושע נר ישמעאל ור״ יוחנן רני

 • שמואל נן (מתתיהו : שלוס נר יודן ור׳ מרי אנא עיי׳ 3םע״
 יהודה נר מתתיהו : א׳ דהכל שמיס לחס נתנ ״ נ״ש מתיא ע״ל

 ויוחסין • פא״ט שמואל תלמיד א׳ ס׳׳ז פא״ט • ל ע״ט מנחות (
• ננו הוא אולי חתתיה נר יהודה הניא

נק אות 1̂
 אייר נאגאי סיג׳ג ס״ו (וגינמות רנא נר qoi'דרני נריה איJ«א

,j!,• ,מי • ט3 אטמי (גאיי • אגא ,ר׳ ,,א  חעאה (
• פסחים תוספתא יוסי רני זמן3 כנו של בנצו ג  ר וי ̂(נגדא פ

 לו לו פ ר ננ ונצ׳ל ׳ חנס שס מ״נ נ״י ל קצ׳׳ד קדושים כ'
 רראינז • ל׳נ אנין רני עיי׳ נגרי או (נגדי פמ״ודנ״אג״'

 (נדנך j ננו שמואל רנ (נדנ • מתון או ננו משון רני • נכו
 : ה ט פ נזיר נמשנה פ״ד (אנות נהוראי רני ׳ מו אשיאן
 ונפ״ק^ירנין נשנתקמ״ז (ע״ש) נחמיה רני זהו י׳׳ד) פ״ד קדושין

 ר אלא אמיתות שמו(הגי נהוראי רני אלא שמו ר״מ לא ל לי״ג
 ולמה נתוראי) רני הוא דר״מ רמנ״ס כמ״ש דלא * שמל מאישה
 שמו נהוראי ולא נהלכה חכמים עיני מאיר שהוא ר״מ שמו נקרא
^ נן אלעזר רני לח ואמרי שמו נחמיה רני אלא  נקרא ולחה שמו ע
 יוהקין 3וכת • וע״ש) ( נהלצת חכמים עיר שמנהיר נהוראי שחו
 ין נענור הוא הנ״ל דעירונין פ״ק מ״ש סע״ב ע״נולס״ד ׳ד״מ
 3 כ ג לו שיש א׳ חכם יש לומר הוסיף מאישה רני שמו ג״כ הי״

 מאיר שחו כינו מאישה רני כמו נחמיה ורני נהוראי רני שמות
 א(ר לשון נהוראי אותו כינו נחמיה שחו א״ קכס כן כמו אור למלן
 הגח׳ נשם זה פי״ כתב ג׳ דצ״ו רצון מלא נס׳ * ערך נן ר״א וזהל

יצאוהדנריס כנר כי ראה דפח״חולא 3וכא ישעי׳ קייס רני שיליאל
 לו א׳.שיש מחכם כשאמר נע״פ וכן * זת״ת ילקהין מ׳

 יוסף גמליאל נן איסי שמות להס ׳כרש אתרים זכר שמות הרנה
 פירש ר״ח כי מצאתי זה ואחר )1(ע״? נלאא' יצחק רני הוצל איש
p • מאישה רני נק׳ ר״מ ט נן) פי״ ונין1עי3 גה״ת ראיתי (וכן 

 נהוראיעכ׳״ל נקרא ערך נן ר״א וכן נהוראי רני הוא נחמיה ורני
נרש״י נראה כן נחמיה רני הוא כהוראי רני כי ש מ׳ •

 כספדיס הא ושינוש נתוספתא לה ג ל י פרש זה) נניסח זו גמרא
 א?ל יוחסין וכתג • כהוראי רני הוא נחמיה ד̂ר נעירנין דקיי״ל

 דנמשנה ״ אינו זה ערך נן ר״א אלא שמר כהוראי רני לא ש יו
 חולק קמשין ונסוף יוסי רני נהוראיעס רני חולק נזירדס״־ו סיף
 מעשה נ׳ 3דך״ דר״ה ׳3 ונר׳*פ יהודה ורני ר״מ עם נהוראי ריי
 רשנ״ג לפני נאושא נשנת עליו להעיד העד אצל שהלך נהוראי ?•*׳

 (ע״א)(אףשנגמרא * ןערך^אהיהטחנס3אניושלרניור״א
 כו האמת ח״מ רשנ״ג לפני נהוראי מי שגא מפורש אין שלפנינו

̂׳ג ונימי לאושא שגא הוא גמליאל ר״ עיי׳ נאושא סנהדרין היו רשנ

 דאל״ אינו זה כהוראי רני הוא מאיר דני רמנ״ס ומ׳׳ש * הזקן'
 יהומ רני וסמכו ״ קגלי ו^ לר״מ סמכו ר״ע דסנהדרין נפ״ק

 3ור יהוד<ור״ש ורני שמוע ן3 ור״א יוסי ורני ר״מ את ̂נא ן3
 נחמיה V לחוד ר״מ הרי נחמיה דני את גס שסמך מוסיף אויא
 (עיי׳ נחמיה ר׳ תוספתא סתם ר״מ סתס-מתניתן אי״ גס ״ לחוד

 נחמיה ורני ר׳'מ פליגי נ׳ ט״ו ומגילה י״ג לי׳׳נ (ונסוטה ר״ע)
 פו׳ אומר נחמיה רני כו׳ אומר נתן רני כו׳ דמ״א' דצ״ט נגחלק

 רמ״א סע״א ד״מ מנרכין כיצד פ׳3כו׳'ו אומר נהוראי רני ונספרא
 ר״ דל״א ונדרים * כו״ אומר יהודה רני רבי'נחמ<אומר'כו׳ כו'

̂א לו׳ אומר נחמיה  ויוחסין רש״י שהחליטו מהו צ״ע (אך * רמ
 נמ״ר דאי׳ הגמרא לשון משמעות כפי נחמיה ר׳ הוא נהוראי רני כי
 ונמ״ כו׳ ראו מה נחמיה ורני נהוראי רני פליגי ג׳ 3דרצ״ 3עק פ׳

 הס רמ״ה הא והק׳ תינת רמ״ח נק״ש נחמיה אר׳ נהוראי אר׳ רות
 רני תניא א׳ דצ׳׳ז ונחלק • אמת אלהיכס ה׳ חוזר הש״ץ ומשני

 אומר נחמיה ר׳ תניא נו׳ ילנינו נערים נא שנ״ד דור אומר נהוראי
 לטגג זכור אליהו א׳ רותדמ״ה נרנה • תרנה העזות נא שנ״ד דור
 ■ א׳ ד׳׳ה מואב נשדה הוליד ושחריס 3דכתי דין מה נהוראי לרני שאל

 • 3סע" י׳׳ד תמורה יהושע נש״ר • שאלו אליהו נהוריי׳ ע׳״ל ח׳
 ׳ פליפס ר׳ א״ל • נשמו סימון נר׳ יהודה רני •׳ פי׳ רנה ונמדנר

 נהוראי(משמיה ר׳) ״ ינאי רט עיי׳ נעכנרא קנורתו נהוראי ר׳
 נ׳ (א״כ לשמואל הרנה ר״נ קדיס כי צ״ע כ' דנ״ה פא״ט דשמואל

 נהוראי ר׳ ומנו א׳ זקן משוס מנאה רני * אמורא וא׳ תנא א׳ הס
 נר (נהוראי ״ ננו יוסי רני (נהוראי י זנדא נר ניזנא רני עיי׳

 ר׳ נשמו נהוראי (אנא ״ פ״ק מעשרות ירו׳ שמעון נש״ר שינייא
 למה ושרצים שאלוזועות אליהו נהוריי (רני * מריטס ור׳ קנינא

 נהוריי״ נש״ר יוסי נש״ר סימון רני • ג׳ די״ג הרואה פ׳ ננראוירו׳
 (נהוראי * הוא א׳ ודאי אלי׳ ששאלו ע״לנהוראי * פ״א ינמות ירו׳
 3ר נזמן גהילאי 3ר ״ עט״ו ויקרא זוהר ניס כס לו נעשה סכא
 (נהרנלאי * עיי׳רנקנילאי ״ אידי נר (רננהילאי • הונא

 נ״) די״ז (ספ״ק נסנהדרין פרש״י ׳3 ת״ ניצה א׳ ד״נ שאכלו ג׳ פ׳
 נר .דגערוך ־ רניוני נר נרש״י ושס נריני נר רמי שהוא מפרש
 ג (ע״ש ניזנא נר ניני רנ מתנו נהרנלאי י נשס״ח וכ״ה נרוני

 אמרי נהרדעאי • (ע״ש תמא רג דנהרדעא אחראי (נהרדעאי
 ואי ננהרדעאי היה ושמואל 3רע״ ל״ו המפקיד נ׳ ך״ז נ׳ י״ט מ״ק
 r7 פ״ק שנועות דרנא משמיה נהרדעאי אמרי • ע״ש הוא חננל

 א״כ פ׳ פרש׳׳י : תכס שהוא לו הגיד מי ידעתי נוולא'(לא * א׳
 זקנים אסיפת נספר וראיתי •• והיא אתה ונוולה את א׳) (ס׳׳ז
 את ונוולא את נתשונה גאון פלטרה נר צמח ר׳ נשס פ״ה בנ״ח
 נין ארמי נלשון כי הגאונים תשונת נשס שס ר<׳י (וכ״כ : והוא
 אומר ואני והיא אתה או והוא אתה לומר כשרוצה ננקנה נין בזכר
 אתמא ההיא כח״ש אשה שס הוא שיהיה איך יהי׳ עכ״ל שמה שזה

 הוו א״לאי לה זבן מקריניי ארעא לי זנין זיל לההואגנרא דאמרה
 נשמות היוחסין הניא ואיך אחי ומולה את א״ל לה מהדרת זוזי לי

 משום ותניא המפלת פ׳3 וכה״א שלך הוא 3קרו לה אחר : חכמים
 יותכן אר׳ ניני וא״ר פכים צורת שצריך סנדל על העידו. רנותינו
 ניני 3ר נה זכה זירא אר׳ זו משנה נשנית נקוניא רני של מעחתו

 לשמעמיה אמרה כי יוחנן דר״ קמיה יתיבנא הוי ונוולא אנא נשמעתיה
 ונוולא את וזה אנין נר נעל 3ר (ע״ל אמרה הוא אף הדיס : הך
 איהו יתיב הוה קד יומא מי.שאחזו נפ״ וכן :־ נלנד והוא אני

 3כתי לאשמדאי שלמה וא״ל נלנד ואשמדאי דשלמה מיתא ומולא
 נראה א״כ : על׳ל שלי׳ט סי'3 ע״כ מ״ש אלו כו׳ לו ראס כתועפת

 היוחסין הגיאו למה א״כ מפרשי ול׳נ הוא פירושו נוולא תינת כי
 מחצן ר׳ : (נורי : הכס הואשם (ע״ש) ניולי סנר־כי אולי

̂נ ופ״ 3פ״ ס"פ נ״ר : פי״ט שמואל מ״ נזירא גר (גזירה : מ3  י׳
סי״ תילים ונמ״י זעירא הגי״ נפי״א אנל נזירא בש״ר לוי רני

 לפי' הלנלר נחום : שמעון ורני (נזירא : סירא פעמים ׳3
̂י מנחום ר׳ פ׳נמדנר (ונתנתוחא .מאישה רני תלמיד סופר)  הננ
 שני מטת אחרון נדוך הזקנים) מן שקנל (ל׳ש) מאסה נש״ר

 לפחות הגזית נלשכת הזקן ר״ג טמי שהיה ו׳ משנה דפאה פ״נ3ו
 המדי נחום נודקין היו נפ״ כדאי׳ הטת חורנן קודס שנה מ״

 שניואקר וסיהנזמןנית : הואנתוססתס נ״נפ״הג׳) (נמשנה
 העלם חן שעלו הנזירים הימר ״3 3דל״ ד׳ במשנה פ״ה ננזיר7 החורנן
 וי״א : נולדים הייתם יודעץ הויהס אלו ואמר חרונ ה״מ3 ומצאו

 גזירות דיני מ״ג הוא כי אמר) נתן רצי ק״ה (כתונות גמרא3
̂^ דנרי/ואמרו כמה אמר דע׳׳ז נפ״ק (ע״ש נייושליס שהיו  נשת
׳3̂tרמ3(פת : המדי נחום טעה זו tf׳3 ׳5!ובנזיר *נאמר ולא הדגר

שלא ׳ סח



mנח ואמוראים התנאים סדר אות ^

 במשנה הפצינה המוכר בל עול ונזכר :ל׳בדשבת. נזכררת &לא
 שאכלו ג׳ בל ( בברייתא הזקן ̂תוס • הנ״ל ובסיר א״ .דע״ת
 נחום יצא לא בבהמ״ז חמלה אוץ אמר שלא כל רא״א סע״ב מ״ח
 ללימו תורה שתכיר אומר יופי ר׳ ברית שיזכיר צריך אמר הזקן
 או הלבלר נחום הוא אס מסתפק והיוחסין ותורה) ברית אמר
 לצ׳ קרוב מיא שנעשה רבי בזמן היה לפלימו המדי(וצ״ע נחום
 איש (נחום : טובא קדחו הנ״ל נחום וב׳ עח״א החורבן אחר שנה
 גמזו מקום יש סלה ובד״ה מקום שם ו״מ גמזו ע׳ בערוך זו גס

 גס דרשו לכן בפתח וכאן ביוד בד״היגימזו כי לעיני׳ תאוה וכתב
 מעיר ל י א״כ גמזו נחוס ולא זו גם איש מדאמר ועוד לטובה זו

 ר״ע של רבו בתנאי׳ לב בסדר להביאו שכחו היוחסין * היה גמזו
 ברכות • פך״ג וב״ר א׳ ך״ו שבועות סע״א די״ב חגיגה שנה ר״ב
 דכ״א תעניות סדר פ׳ בניסיס מלומד והיה י לר״ע לחשו א׳ ך״ב
 נקרא לכן לטובה זו גס אומר והיה ובחלק : נפלאיס מעשיו ע״ש
 • לטב(ע״ש שמיא מן דעבדין מה כל אמר ר״ע תלמידו וכן זו גס
 של עיבור גס'זו איש נחוס ג״נ כתב ״ אותו שימש ישמעאל <ר׳
 שגנבו זהב במקוס שמלאן בעפר לו שנעשה נס הנ״ל בתענית לוט

 היה לוט אברהסכשהצילאת כן עסהעפר מדנה כבש והמלך ממנו
 עכי יד בסדוס ריהס שלא על ורגליו ידו ונקטס • הרבו עפר

 וניצול פאה) סוף ובירושלמי בתענית (כדאי׳ החזיקו לא ואביון
 נחרב הבית מן שיצא תכף פה גס : סדוס נהפך ותכף מסדום
 כמ״ש נופל הבית אין בבית שאני זמן כל שמובטח אומרו וזה הבית

 (רפאדיה ״ עכ״ל שמה בואך עד דבר לעשות אוכל לא כי המלאך
 * לגא״י ישמעאל רבי קבר הימנו ולמעה חצבה ועליו נא״ג קבור
 בר׳ מנהס ר׳ עיי׳ • סימאי בר׳ נהוס וכן קדשים קודש איש נחום

 אהוהדר׳ נהוס תי * תנחום ר׳ (ע״ל ירמיה בן נחום * סימא'
 נפת בר נהוס * משילין פ׳ ירו׳ יוחנן רני קומי (בעא ביצה אילא
 שמעי (נהוס : נחמן ע״ל פפא בר נחום (רבי * חנהס (ע״ל
 כו׳ סתס ואח״כ כו׳ מחלוקת בעא אכתפי חסתמיך הוי אבהו דרבי

 שמעי נחום ז״ל רש׳׳ג בשס א׳ דקי״א ויוחסין סע״ב כ׳ידדבמותמ״ב
 ומחלוקות בחתטתא סתס בעירובין מך׳ מיני׳ אבהו.בדבעי דרבי

 בעירבין עכ״לאינו לו מנין חיוא ר׳ שנאה לא ר* וא״ל מאי כברייתא
 גרשון בר אידי אל נחוס (רבי • כנ״ל אחר ובנוסח ביבמות כ״א
^ רבי ע״ש ביריס אר׳ נחוס אר׳ פרטא בן לוי אר׳ ע  לר שלחו ז
 ר בש ת ד 7 פ ברכות • ג׳ ס״ה פ״ב תענית ירו׳ ישמעאל ר׳3 ינאי
 פ ירו אבא בר שמואל שס3 ״ בית המוכר ר״פ ירו׳ בא בר הייא
 י אעפ פ כמותו הלכה יוסף וא״ר גליא איש (נתוס 1.מעברין כיצד
 עיי׳ר׳נהוניא : (נהוסבןקנה : מנחם רבי ע״ל ; ע״א ד״ס
 שמואלגן^יס,^״ : וצ״ע נתוס בר רבה : (נחום : הקנה 'בן

 א ג נחומא רע״א אזמר ישמעאל רני : אפקשיון בן (נחומא
 ת נ רפ״ג יומא אומר ריב״ב כו׳ אומר שמואל בן מתיא כו׳ אומר

 ואמרי נחוחי (רב : גחמן רב (עיי׳ אדא בר גתומי (רב : נ׳
ל : ״מ3 קנינא רבי (ע״ל לאניי אמר מניומי בר חנניה רב לה ) 

:נהומי דרב גריה (מניומי : ב׳ דע״א הדר פ׳ פליגי ורבה כחומי
 :א׳ קרב עירבק א׳ קכ׳׳ז מפטן מאביי בעא זכריה בר׳ נתומי רב ו

 ק{׳ו ר״א ל דרביגא בריה ומר א״ב י״ו ביצה דאביי משמיה
 ובשס׳ת דרבינא (צ׳ל דרבנן בריה מר אי yדט׳ ובכריתות • אי

 נחמן רב ב ה ך הרגל טצד וגפ׳ : תרגמינא ב׳׳ז נתומי ורב )ל״ת
 אבא בר רריא בר נחותי רבי : נתומי רב צ״ל ג״ל לאביי רמי ל׳ז

 במשנה : דאבות (פ״ג הקנה גן נחוניא רבי : נחמיא (ע״ל
 וחסיד, גדול חכס ריג״ז תלמיד הבית ממן : מ״ב) פ״ד ברכות
 נתוניא ר׳ שהוא ונראה : קבלה סודות על הבהיר ספר ועשה
 מתנות איבל שלא ואמר ימים' האריך זכות באמה ר״ע ושאלו הגדול

̂י הייתי בממון מתרן :ממתיו על עמד ולא  בני פ׳ אינו) (בע
 ששאלו זה) לפני שס (צ״ל ואמר הזר אבלשס ;א׳ (דכ״ת העיר

 בקלון שלא.נתכבד ואמר ימים האריך במה הקנה ב( נתוניא רבי את
 מדות ̂׳ אלו הייתי בממון וותרן עמי תבירו קללת עלתה ולא תטרו

 חבירו בקלון לכבד שלא מתנות קבל שלא זה ואולי הגמל בר״נ היו
 סשתר תפילת פ׳ מרכות וגפ״ד ״ לחבית ולא לו נותנץ *שהיו

 רני דברי נראין אריב״ו“ * ה״מ3ל גכטסתו מתפלל שהיה במשנה
 היה דלא נראה כחוטא רבי מדקראו ב׳ ד״י ב״ב הקנה בן .!כחוטא
 גס (ע*ש) כ״ג אלישע בן ישמעאל רבי של רבו והוא • .תלמידו

 האבלה סומת ממנו וקיבל ר״ע) של חבירו ישמעאל רני של רט’
 • עש׳ב מלכות הרוגי י׳ משמים נגזרה אם לידג למרמה הורידו

 כחוטא הפליאה ס׳ חבר הקנה בן כחוטא רבי ,מג״ע ׳0 'במןלמה
̂״ע וקןלין מדיות ; גו׳ ע״ה ורוו ר״א הליג סע״ג ק

 אלא אלקנה בן תיבת ט״ס נראה אלנתן בן כחוטא רני ע׳׳־ל יהושע
 ' ישמעאל רני בענין א׳ דך״ט יוחסין כתב : כחוטא רני סתס הוא
 ראה לא הקנה בן נחוניא דרבי וידוע הנ״ל) כ״ג אלישע (בן

 ואדרבה • ראההחורבן שלא מלל ממני נעלמה זו ידעה • החורבן
 לידעאס־ כ״ג אלישע בן ישמעאל רבי את למרכבה העלה הוא דהא

 מן ראשון היה ישמעאל ורבי מלכות הרוגי י׳ גזירת משמים <»רה
 היוחסין ולדעת • החורבן בשעת הזקן רשב״ג עס מלכות הרוגי י׳

 אע (קנה • החורבן הקנה בן ר״נ יראה א״כ החורבן אחר גהרגו
 כי פה להעתיקו ראיתי נושן ישן יד כתב קבלה בסכר מצאתי גדוד

 נחוניא רבי של חלציו חיוצאי הוא ובאשר היה דור באמה ידעתי לא
 נחום בנו גדוד אבן קנה אמר ז״ל : פה אותו כתבתי הקנה בן

 • תורה סתרי הבין הוא אשר * הקנה בן נחוניא רבי רס ממשפחת
 מעברת בנך אשת כלתך הנה בחלוס אבי ראה אלפיס ד׳ בשנת

 זכר אשתי והמליטה היוס ויהי כקוס שחו וקרא בן לך ויולדת
 לדבר והתחיל לבוראו הכיר שכיס ג׳ ן3 ובהיותו נחום שחו וקראתי

 והנהג״ מפניו ז״ל אבי ונרתע אלהיך ה׳ אנכי בפ׳ רצופים ימיס ג'
 גטרה מדת נגד פי* שחור א׳ ביניהס קטן א׳ ונער באו אנשים
 ת״ת נגד ירוק וה״ג כו׳ חסד חדת נגד פי׳ לבן והב׳ כו׳ מדה׳׳ד
 נחום בני אך ממני דמי ברת כשראיתי ואני כו׳ מלכות פי׳ והנער
 כז״ באתם למה וא״ל בגדיהם בכנף ותפש אליהס ונקרב נתחזק

 למטה מה למעלה מה לשאול שנכנס שהבין הנער לקת אבי וכראות
 וכתבו * לפניך וישבו נחום בנך את קח קנה ז״ל אבי אץ כו׳

 עומלין עודם לאבי שבאו האנשים והנה כו׳ שרשם ול״ת מ״ע לכס
 לננס שצורתו א׳ וענה באתם למה נקום בני אותם ושאל שם

 ןv7ולומ אני לפני יושבים היינו שנים וי׳ כו׳ מקרא להשמיעכס
 אנשים לג׳ כו״אמר אבי נפטר י״גשטס ואחר נפלאים דברים ממנו

 נתוניא (רבי • עכ״ל מ' למה גדוד אבן אביו ולאבי קנה ולאביו
 כפר איש אלניק בן נחוניא רבי * הקנה בן כחוטא רבי ע״ל הגדול
 נ״א • ור׳־יהושע ר״א עס חולק ב׳) פ״ו(משנה בעדות הבנלי

 אומר )סע״ב והרוטב(קכ״ט העור ס״פ3ו י׳״ב ובכורות • נחמיה
 הנזקף הענין הוא (כי ט״ס נראה הקנה בן נהוניא רבי זה על

 ורבי ור״א ניזוטא רבי סתס מזכיר ושם ל משנה דעדיות בפ״ו
. ב׳) במשנה זה לפני הנזכר אלנתן בן ר״נ הוא ובוודאי יהושע

 גודגדא בן נחוניא רבי ״ הגדול נהוניא בש״ר כחוטא רבי ובברייתא .
 • כ״ה גיטין ״ ט׳ פ״ה עדיות במשנה )יוחנן רני (עיי׳
 קופר-שיקיי החסיד דשקליס) (רפ״ה נחוניא רני * קי'ב יבמות
 (עיי*1במקד ממונים שהיו הסידיס חט״ו רגלים לעולי ובורות
 P חטנא רט ואמר לבאר בתו שנפלה ומעשה • שמואל בן מתיא
 • ובירושלמי ע״א ד״נ וב״ק ב׳ קכ״א יבמות עלתה זו בשעה דוסא
 בריה נקוטא רבי * נ׳ ד״ת ספ״ב סוטה יהודה רבי לפני העיד
 ♦ ברבנחוניא יוסף רב ויש * בר״י נחמיה (ע״ל יוסף דרג

 בית בקעת איש נתוניא (רני ״ (ע״ש פנחס בן יוסף בן (נקוניא
 90V * א׳ ל תענית ״ ב׳ ג׳ מ״ק בשמו אמר יוחנן ורבי חורתן

 א̂י יוחנן רני י׳ באות הניא והיוחסין * ב׳ זבחים ״ א׳ מ׳/־
 - בסוכה ״ח3 בקעת איש נחמיה נ׳ ובאות יוחנן רבי בזמן ב״ח בקעת
 נקוניא (רבי : נחוטא רבי שלפנינו הגי׳ אבל ״ ־ לב׳ שטרי מזכה
̂ש טבת בר דוסא נש״ר  הוראות מורי כל לי אמרו נחוטא א״ר * ע
 יוחכי א״ר נתוניא רבי ( ״ נ׳ כ״ה חולין פפא בר כרכיש הלכה

 כחוטא (ר׳ * גוילא ע״ל w משנה נשנית נתוטא רבי של מעדותו
 רבינא * ״נ3 אבדיחי רבי * (נחוניא * הוניא ע״ל הוורן דבית

 העמוסיט שמעון רבי לה ואחרי העמיסוני נחמיה (רבי * ״נ3
 אלחיד ה׳ לאת שהגיע כיון שבתורה אתין כל דורש (ע״ש)היה

 ל5דך״ כ״ש (פ׳ ת״ח לרבות ודרש ר״ע שבא עד פירש ,מירא
 ור״עמצאו דלי בית איש נחמיה * ו' בכורות מ״א ב״ק נ״ז קדושין
 הבית בזמן הזקן מר״ג ששמע וא״ל שטס לעבר לנהרדעא כשיצא

 אומר «א p יהודה רבי כי א״ל ואז אשה לעדות כשר ע״א ני
/ ושמה משמו זה העיד ור״ע כמוהו  סוף מקן ר״ג של נכדו ר
 ר״עהעיד ח׳ משנה פ״ח ועדות * א׳.נמשכה וקנ״ב קט״ו יבמות
 נחמיה(פ״ה רבי • נתוניא ע״ל אלנתן בן נחמיה (ר׳ • משמו

̂ז דתרומות  ובמשנס מ״ד י״ז פ׳ פ״ח ושבת מ״ה דמעשרות ופ״ג מ
 פ״מ סוטה : ד׳ פ״ג נזיר : י״א נדרים נ ו׳ פ״ה יבמות

 : זנהיסט״גו׳ • פ״יג׳ * ל׳טא״ ״ פ״אן״ סנהדרין : ד'
 ט״ג מכשירין * טטליוספ״גא׳ : זטספ׳^ג״ * טדהפ״טג!

 רבי הוא אס * פ״ד נדרים : רפ״ה נגעים : דך׳׳ט כלים : .ב'
 גן נחמיה מזרע שהוא צ״ח פ׳ ויהי פ׳ וברבם (ע״ש) כהוראי

אלונתנקין פ׳ עיי׳ (ע״ש) נבא בן יהודה רבי (סמנו י .צמר׳ומא
דפ״ו



קלדנוץ ואמויאיים !חגאיט1 סדר אות
' צ וגתו׳ • דנו דד׳׳ע אלינא גיזמיה רט מוספמא זסמס י יל׳ו  
זלר רי׳ע תלמיד נחמיה רני נ׳ ל׳מ נקלפי rpD ♦ .נשס  cp1> 

ר״ע שאל ל׳ד מצורע ונספרא • א״ נ״ל שנהגו מקוס פ' אניו  
ור״אנןיעקנ(וזנתיסס״ה)ונ״מ נחמיה רני ושס * אתר״נ  
ר ור״ש יוסי ורני יהודה ורני ר״מ השנה לענר הלכו זקנים ט״נז״ ' 
אלעזר ודני נצמיה רני * ע״ש הסנדלר יוהמ ורני וראנ׳י גחמיה  
נ״ר הגלילי יוסי ר'3 אלעזר נש״ר ־״ ה״ז• מנחות תוספתא אומר  
עירונין יר״ש * י״א מדות י״א ־מהות יהודה רט עם פליג * ג״ו  
(נחמיה • ש״ג י״ע ס״כ כר״נ הלכה נחמיה ורני יהודה רני ״ ה׳  

ממנו ניקש א׳ ועני • דסועה ספ״נ ירו' ר״ע את העיד שיחין איש  
ספדו ואמר ומת ואכל נשר שיקנה מעות לו ונתן תרנגולת לו איתן  

כפר איש ר״נ ג׳ די׳׳ד פי״נ ונ״ר * פאה סוף נחמיה להרוגי  
(רני • נחוניא חורתן(ע״ל נקעת איש נחמיה רני • סיחון  
ורג נחמיה ״ מנהמא רני ע״ל דקסרין יעקנ נש״ר דיפו נחמיה  
טומנין נמה יוסף (רנ) נר נחמיה רנ ־ נחמן (ע״ל מיוך נר נחמן  

̂נ גריה הונא דנ7 זוטרא־נריה מר א״ל ״ נ׳ ע' נכורות י ת׳  y7׳ 
■ אשת * (ע״ש מתטנן אהא נ״י דר״נ הא אתון לרנינא פפי 3דר  

אשכחתינהו • א׳ דס״ה פ׳אעפ״י לקמיה אתא דרנא נריה יוסף רג  
: ר״ ע״ל ׳ נ' י״ע מ״ק יהושע רנ3 הונא ולרג פפא ולרג פפי לוינ  

קתיה * לפני הגמרא אין כעת ט״ס א׳ אולי יהושע רנ3 נחמיה  
7 לנהרדעא זוטא הונא 3ר3 לרנה שלח ־ סע״א ל׳ח א״צ פ׳ א3ר  

רנ ׳ 'וקף3ר3 המכונא רנ עיי׳ י נ״ כ)״ו ״נ3 ״ א׳ ס״ט ות3נתו  
לר ^יתי נחמיה (א״ר נשיאה דני חתניה נחמיה רני * ננו דימי ' 
הונא 3דר נריה נחמיה ״ א׳ דע״ח ופ״ח פ״א יומא אסי ורני אמי  
שהוציאו מי ונל ״ הנילאי נר הונא 3ר מצאתי חנילאי(לא נר  

א״רחסדא לתחום ח^ נפק הטלאי 3דד נריה נחמיה רני * ׳3 מ׳׳ג  
״ ויכנס ננ״א של מחיצה עשה וא״ל נצער נחמיה תלמידך נחמן לרנ  

נר נחמיה (רני * ע״ש דרנ נרתה נני עוקנא ורננא נחמיה רננא  
מר נר נחמיה רני ( ; ירו״ זנדי נר 3יעק ורני יוסי י3ור עוקנן  
אחוה נחמיה (רננא * הרש ר״פ ירו׳ יוסף דרני נריה עוקנן

1  ̂? \?u  ̂ ורגיו גלותא דריש
( לעוקנא וע א.נ צ מ 3אשי 3מר נעא לותא4 ריש רגנחמיה דני  
. ;רני • ע״יר ד׳ע אינה לר אלעזר ק נחמיה (רני ״ מ•3 אולי  

הפחה נחמיה רני : נחמן רני ע״ל נחמן נר שמואל מ־כ נחמיה  
ירו אנא נר הייא ־חיני נריה נחמיה (רני : פנחס מנחומא ' 

רנ3 נחמיה 3(ר : נחומי רני א״ דך״ד פ״א פ/ונדמאי נרנות  
ור׳ נחמיה (רני : ל י״ט מ״ק פפא ולרנ פפי לרג אשכח יהושע  
נרב נחמיה רני הוא אולי א״ ל׳א איכה רנה אחא נש״ר יהושע  

̂ורני כלאים ירו׳ נחמיה נש״ר נחמיה (רני ״ עזריה פ״א  
י5(ר * א סע 3ק״ ינמזת מרנה נחמיה רני נעא ״ נרכיה י3ור  

רני * נ נר טוני רט * הואמרנר׳״נ • נחמיה רנ אז נחמי®  
שמואל רני ♦ ר"נ3 הכהן יהושע ור׳ ״ נר׳׳נ יודו רני או יהודה  
רנא ; נ נ ר״ג עוקנא ״ נ״נ חייא (נחמיה • דר״נצ׳/נ אחיו  

3 ו נפח׳הדמ (תו׳ כ״כ יעקג נר הוא נחמן(סתם) רג * ״נ  
רניני ילמדנו/ יעקנ נר נחמן 3לר חס^ 3נר נחמן מ נעא ׳ג')  

^ הכי ר״י א״ל קמיה יוסף 3ר 3יתי הוה מעיד אינו או מעוד   
^ נחמן רג הוא הגמרא שנכל סתם נחמן 3ר תו״ כמנו שמואל מי  

י שנזכר יעקנ נר נחמן חד תמצא לא הגמרא מכל מדע יעקב ׳  
שנזכר ( הכא ט אצלו אחר נחמן רנ יש א״כ אלא אניו  

נ׳ע״ש ק״ה נתונות ) *b וך״ד ח׳̂א וסנהדרין מנ/תהלא  
( וטרושלמי ל  i ’m ̂נר רנ חו נ שהוציאו מי פ״ ׳1מ יצחק נתמן

ממרנ^ר״^ימקנורנששתואטאכתובלקמןהרנהשנזכר פליג
יעקנ נר ר״נ אמר ולא ׳סמס ר״נ ונזכר יצחק ר3 נחמן רג  :■ 

( ̂ו ר״נ ימיי^לליגי ל ייייא ונמלי סתם ר״נ דהוא משמע )ור׳י  
ס״ה מפרש״י שמשמע כמו ולא שלט גמ׳3 ש ד7 גהא פ״ נר להוא  

ואזל חליף ימני יצחק נר נחמן 3ור רנא )3 סע א (דל הגט פל  
אזל רנא לכרתי לא51עליס& ופרס ללהנא נגוהרקא יעקנ נר ד״נ  

רישגלותא דט מנשי רנאדלמא א״ל אזל לא יצחק ר״ננר : לגניה  
̂י ( צריכנא לא אנא : להוא צריך רנא א״ל : הזא נר ר״נ פרש״ - _ — f  ___ A

עו דר : ל רש 3גתשו ה כ גלותא ריש חנתמרי קמן היה ננ
 זכ״־כ נשיאה דני התט שהיה אמר והרוטג נעור להא (ל׳ע ־ו^יטג

 3יעק נר נחמן 3ר על יצחק נר נחמן 3לר רנא ומ׳ה : י רש
לרט מצערן ר״זי טה שאחזו• מי ונש' ג הוא ג דר ממי ללמא

f ואשת המיא נת ר״נ אשת פרש״י ילתא שמעא חסידא עמרם i b 
 המזכר ונל : היתה ר״ג שנת התו׳ כתנו א״צ ונפ׳ : ע״ל 3וחשו
 לט התנא ר״נ ״ס3דר״ג.לרש דקרניתו׳לננא לר״נ ר״ה לאמד נית

 שילתא י׳-יותסץ.דר״נ פ'3 ורש״י.כהנ דייכיס נמקוס ורגיל נשיאה
̂ג ודיין הנשיא חתן היה אשתו  הנשיא ת3 האממשהנתה ולפ״ז : לר
 ר״ס בנית תשווגה. היתה ע״כ ר/ אצל אנ׳׳ד היה ר״נ שנעלה אלא
 ששת רב של חנירו, 3יעק נר נחמן רב הוא סתם ר"נ כי נראה ואין

 נגיטין• עכ״לצתו׳ עשיר שהיה פי3 לו שא״צ יצחק נר רננהמן ומ״ש
 ממוכת נשיאה דגי חתני• דהוי סתם ר״נ הוא יצחק נר דר״נ הנ״ל)

 יוחנן אר' נחחןלעולא אר׳ שס א׳(ז״ל דקל׳ד והרוטג העור פ״3
 לא מפומיה לי יוחנן רט אמרה אם אלהים ר״נ א״ל אין א״ל הכי

 עולא אמר הכי אמי לר׳ אמר אושעיא רט סליק כי ליה צייתנא .
 נשמעתיה מזלזל נשיאה דני חתניה דר״נ משוס א״ל ר"נ ליה אהדר והכי
 יצחק נר אר״נ נ') (ל״ט השולח פ׳3 דאמרי׳ ועוד יוחנן) דרגי
 דרג משמיה א^ירא אמרי ממתוזא דאתו ורנגן הלכה אמינא אנא

 מי'שהוציאו יצ&ךונפ' נר ר״נ לאו סתם אלמא^כ הלכה אין נחמן
 רנא 3וימי דרנא אחוריה יצחק נר כתמן רג יתיג אתר (הנ״ל)
 מקומות נכמה וכן א׳) דקנ״נ שמת מי פ״3 (וכ״ה נחמו קמיהרנ

 פ״ כדמשמע רנא תלמיד הוי יצחק נר כחתן ורנ א^נ רנא אמר
 חייא רני א״ דנ״נ ת״ה פ'3 : הנ״ל פח״ה התו׳ עכ״ל יתפור לא

 (והנה : יעקג נר דר״כ משמיה יצחק נר לר"נ אשתעי מהורמיז
 לא יעקנ נר הוא סתם דר״נ התו׳ לדעת נרורות ראיות לך אניא

 רג אמר '3 ד״ח פסין עושין ופ׳ א' דס״א הרואה נפי : יצחק בר
 דר״צ הרי כו׳ יצחק נר כתמן רנ לה מתקיף היה ע״ה מכוח נחמן
 ד״מ כ״ש פ״ ומסהיס : התו׳ וכ״כ יצחק בר נחמן 3ר לאו סתם
 א״לר״ג שמואל אמר נחמן רנ אמר יהודה נרג הוכא רג אמר סע״ג

 נחמן אר׳ ״3 דנ״ז אשה נמה פ׳3ו : מר קאמר לר״ה יצחק בר
 הדר ונפ״ : דקא נמי מתנית׳ יצחק נר ר״נ א״ל כו׳ שמואל 'אמר
 מתכיתין יצחק נר אר״כ הסנר יהודה כרג הלכה נחמן אר׳ נ׳ 3דע״
 אומרים וחכמים נחמן אר׳ א׳ דכ״ד לו הוציאו ונפ׳ 5 דיקא כמי
 אר׳ ״3 דס״ט ונשכת : תניכין נמי אנן אף יצחק נר אר״נ כו'

 נכידה : יצחק בר ר״נ לה מתקיף כו׳ אנוה נר רנה אמר נחמן
 ב״מ3 וכן יצחק בר אר׳׳כ אתר פלפול ונאותו נחמן מרב נעו א׳ י״ו
 א״ל : ב״ג חליצה אר״כ נ׳ דק״א חליצה מצות פ׳3ו * סע״א צ״ג
 ;שהוציאו מי ונפ׳ השולח פ׳3 וכנ״ל : יצחק נר אר״נ מ׳יאלא רנא

 יצחק נר אר״נ אלא ואמר עליו וה״ק נחמן אר׳ א' כ״ה א״צ פ״3ו
 אדי אמר כו׳ תכי אנא ר״נ א״ל כו׳ הונא נר״ רנה דרש ׳3 תדך״ז
 מוכת מפורש הרי : יצחק כו׳אר״כנר בר״המסתברא דרבה מותי״

 מזכירו ולא סתם נחמן רב את מזכיר : יצחק בר ר״נ שמזכיר אף
 :יעקב נר ר"נ מזכירו דלא שכתבו התו׳ כסברת דלא יעקב נר ד״נ
 : נרניצתק ברבהסדאאו דהיינו אחר נחמן רג שמזכיר בחקוס אלא
 דס׳׳ז שאחזו מי נה׳ : יצחק מ־־ב אינו ר״נ דסתס מוכת מ'מ אכל

 כו״שתעה גלואא ריש ביה מצעריןליה הוה כי תסידא עמרם 3ר '3
 כדאית״ וחשוב א^ד ואשת הנשיא נת נחמן רג אשת פרש״י ילתא

 למיפק לילתא שרי נחמן רג סע״ב כ״ה א״צ פ׳3ו : והרוטב נהעור
 יש אא״כ התיר לא הא התו.׳ וכתט ר״נ של אשתו פרש״י נאלונקי

 גולה ראש שנת רניס לצורך הולכות כמי דלמא וי״ל צורך'רטס בה
 ורש״י כתמהתו׳הנ״ל צ״עדהא • עכ״ל, ורניס^עקממנה היתה
 ורנה הסדא רג 3ע״ ד״י ונסוכה ♦ הנשיא מ3 היתה דלתא הכ׳׳ל

 אב̂׳ ד״נ פרש״י כו״ נסוכה ר״< אגנינהו ר״נ לט אקלעו הוכא 3ר3
 אקלע ר״נ ״ פיו על ועושין מלה ראש בבית ומצום ונגיל היה

 ואמרו ׳)3 י״ד (סוכה הונא נרב ורבה חסדא רב לגני עול לסורא
 האי א׳ דל״א ונסוכה י ׳3 מ״ח שמעות דרבושמואל להא נעקרו
 דט רננן. וכולהו גלותא ריש ליה אמרה ד״נ7 אתאי.קמיה סנתא

 לני אקלע עולא ׳3 דנ״א שאכלו ובפ״ג ״ יתבי /זולה בסופה ר״ג
 דנרכתאלילתא כסא ייר לשדי לעולא א״לר״ג ובירך ואכלו נהמז רבי
 מילי מהדורי לעולא ושלחה דחמרא דני ת׳ שברה ונכעסה שלח ולא
 הרי * (ע״ש ילתא ♦ יצחק נר נחמן 3ר תכף מזכיר ואת״ז מ׳

 • השיא בת היתה היא סתם גחמן רב אשת היתה שילתא ממאר
 עייט כן3לר אמר אנוה נר דרנה סע״ב ד״פ הערל פ״3 דאי׳ ולדעתי

 לו היה לא שר״נ לט נתי לו ואתן הנל מעלה שרו אי נחמן 3ר3
 מזרעו שהוא כתנ רש״ג וגאג׳ ״ מה ומעט הנה מעט אלא זקן

 היתה ילתא א׳'כ דד מזרע משיאים ט וידוע אתו מד ומנר
 ר3 נחמן 3ר3 דלעיינו כתג דל״ה דש״ק אף ״ אטה נר ח» מ

 אךמציכונמקומו״ * יצחק נר רש״ידסתסר״כמא לשיטת אזל יצתק
תו היה ני התו' ונמנו אהוב סי תס שם אמר סמס שי״נ ךטס

של



,f i וא©(לה«ים'־׳גמ התנאים סדד אות
St5 א* מקוס3 דק מציט יצתק ר3 נממן 5ר ל3א )1(ע׳^ ר״נ 

̂גרצ גשס שאמר  אטה'ומר מי רבה חמן הים אס א"כ ״ אטה ר^
 ̂•איה וקצת * משמו אמר רביס שבמקומות ישמס ר״נ מסתבר

 ובפ׳המוגרביתדס״ה ״ מלויו ע״ש רהי׳ רבה שמו בן לר׳;< שהיה
 הלכתא ר״ס א״ל כוותיכי או כוותינו הלכתא הונא לרב אר״כ א׳

 פרשב"ם«לנתאכוותיכי דייני דמהרבימולבבאדר״נדשכיתי כוותיכי
 תתנא ר״נ ר״ג כי דמקרגיתו • היה תלמידו כתמן ורב * שמואל

 מעשים וראה דיניס דשכיתי* מירס במקום ורגיל היה נשיאה ̂לבי
 עוקבא ומר רמי ל דצ״ד ובפ״ידכתובות ״ האיךז־כין יוס בכל
 דייני(ע״פ אנא לר״ש ואר״נ נממן ורב ששת רב לפני באו קמא בני
 ומעשה כזה ענין א׳ דקנ״א ״'וב״ב דייני לא והישיבה).ומר ר״ג

 ביתידי ד״ח דן אנא כגון אל׳נ ד״ה דסנהדרין ובפ״ק * אמרת
 כ״ע אר״כ א׳ דש״ו א״נ כו׳.ובפ׳ מכס אנא כגון א׳ דל״ז ובכורות

 לך אמינא לא לרבא אר״כ ב׳ דצ״ו וב״ק * דרדקי בדיני ידי7 לגבי
 אנא עלי הברין רבהוכא דאמר מ^י לי תימא בדינ^א יתיבנא כי

ל) מלכא ושבור א «  תברין הונא רב את .וקרא * בדניס אמי (
 הנשיא מתן היה מ־יניס בקי שהלה זה נמצא י מקוימת בהרבה ע״ש
 אר״נ א' כ״ה א״צ ובר״פ * ״ ששת ורב הונא רב של אבירו היה

 נחמן רב של הבירמ הסדא ורב הונא רב פי' ברברבתא הברין ,נפלון
 דרבא וידוע .״ רב תלמידי היו ור״ה ור״ה ר״כ שלשתן גי דש״י !פי'
 סתם לפרש״יר״כ שיהיה יצהק בר ל״נ ואיך מסדא רב תלמיד היה

 תבירו תלמיד שהיה רבא תלמיד יהיה הסדא רב של ^היה,יזבירו
 • שהיה יצהק בר ר״נ יהיה לרש״י אתס נממן דר׳ ועוד * חסדא 'רב

 בר ור״נ קי״א ד״א ורבאמת * ג׳ ד״א חת ורב ושמואל הלמי^רב
 רב לפני כשלמד ר״נ הי׳ גדול ומסתמא רבא חות אחר מלך ־יצחק
 'ובע״ז ״ ויותר שנה ק״ל בערך במותו יצחק נר ר״נ יהיה א״כ

 רבו חסדא רב כי נראה • חסדא רב אמר יצחק בר אר״נ א' דס״ג
 ׳ יצחק בר ר״נ אינו סתס ר״נ א״כ סתס ר״נ של חבירו ר״ח והא
 (שהיה יהודה לרב אזחיניה גברא האי ע״א ד״ע יוחסין י' ובפ׳

 יהודה רב אזל ) לנהרדעא ( נחמן דרב לקחיה לדינא ) בפומבדיתא
 או איזל א״ל ר״נ) לפני לילך לו יש אס בו (לימלך הונא רב לגבי

 ושאתה את רבה דגבדא משוס לך מבעי לא מיזיל ר״ה א״ל אחל לא
 הוא טלה דף׳-ל״ב בסנהדרין ופרש״י בפומגדיתא ראש את מחנו גדול

 (עיי'ערוך בנהרדגנא ור״נ * שס בבל ישיבת שעיקר פוחבדיתא
 בשלתי ר"נ א' דקי״ו ביוחסין בנהרדעא) היה ר״נ כי השני נהר ע'

 * חברין דקראו ר״ה קמיה דעייל אשכחן ולא שנהרדע׳ רבנן עס ומחוזא
 רש״י) הנשיא וחתן גלותא לריש דיין (שהוא נשיאה דבי יקרא משוס א12

 מרשלמא ר״ננשדר א״ל כו' בנה דהוי נחמן לרב אשכח אזל זיל קוס
 אשתו שהיהה ר״נ סחס הרי • נו׳ בתו לדונג ואר״כ כו' לילתא
 בשס ׳3 דק״ז יוחסין ובס׳ • בנהרדעצ לראש היה הנשיא. בת ילתא
 בפומבדיתא מלך יהודה רב כתב רש״ג ס63 רע״א ובדקי״ז ד״ע

 רב ואחריו רבא ואחריו אביי ואחריו יוסף רב ואחריו רבה ואחריו
 מלך לא יצחק בר ר״נ הרי • בפומבדיתא מלך יצתק בר נחמן

̂יצחק ר״נסתסר״נ יהיה איך .א״ג * גנהרדעא  את שהזמינו בר
 שאין ראיה וזו ״ שס מלך לא לנהרדעא:!מעולס לר״נ יהודה רב

̂ליה  ״ יצתק בר לא יעקב בר הוא סתס דר״נ התו' כדעת השובה. <
 למ״ה דלימא לרבא וביקש טסס היה נחמן רב* ^ מ״ק.דכ״ת בסוף
 לי אמר ואי צעריה ה״ל דלא לרגא אמר מותו ואחר לצעדיה דלא

 ־ דמ״ה בעינאדכפישיבעיתותא הוי לא עלמא דליהדרלהאי הקב״ה
.dj שהיה סתס ר״נ יצחקדהא בר איט סתס נחמן דרב הוכתה מזה 

 רבא מות אתר מלך יצחק בר ור״ב רבא בחיי מת ע״ש דרנא רט
 הוא סתס דר״נ לפרש״י סמך קצת לומר מקום נראה והיה • <:(■
 לסבא ידא יהיב אביי סע״א דל״ג דקדושין בפ״ק דאי' :. יצחק .בר

 לפשוטלהס שלוחים משדר רבא עליו) ונשענים לזקנים ידו (פישט
 Tתמ גוזאי(סרוסיסשהיו משדר נחמן רב• לא) עצמו הוא ל3א ק•

 לפניו ^גמוד רגילים ואב״דהיו הנשיא התן שר שהיה לפי לפניו
 הסריסים שולה היה לפנח עברו זקנים וכשהיו דין ציית דלא מאן ולכנף

 לאו דאמראי בתורתו) לזלזל* שלא לא עצמו הוא אבל בידו להחזיק
 : אגיי) ע״ל (רש״י) שוקא איכא אבא בר נחמן כמה תורה
 סתס נחמן דרב לומר מוכרח נחמן לרב ורבא אביי מדהקדיס א"כ
 בת׳ * לר״נ רבא את הקדים ע״כ רבא תלמיד שהיה יצחק בר הוא
 יצחק גר כתמן רב לרש״י היו סתס נהמן רב ׳3 כתב השני מט

 תורה לאו אי דאמר נתדושין הנ״ל א׳ יעקבולטד בה נחמן רב נלמו׳
ה ̂?א בר נחמן מ  בר שר״ל לפרש שנדחק לא אס • בשוקא איכא ^

 עכ״ל האי כול̂י מחק אץ 1ממ מ דל
^׳<מןדיס שהקשימי א?א:.• ^

 ל5א ״ אבא בר זהר׳׳נ היה ריו3ל^ד1נתמן לרבי ורבא אבץ
 א׳יכיהיה ואב״ד השיא חתן שר שהיה לפטו היו ״יסיס5 פי׳ רש״י
 הנשיא חתן ג״כ יהיה אבא בר וגסר״נ ואב̂׳ הנשיא חתן סתם ^נ
 לר״נהיימ ורבא אביי שהקדים מה אלא הדעת מן רחוק זהו ד ואב
 שליו ורבא לסבא ידא יהב בעצמו אביי כי התרוממות עשה א כ כי

 אליהום ר׳ כי תלמידיו היו דשלוחיו ואפשר עצמו הוא ולא שלוחי
 ילתא • סריסים שלח ר״ננסגברמא אבל ״ ותלמידו שמעיה היה

̂ן יהודה ברב יצחק רב לקמיה והדר דרבב״ח לקמיה דמא אייהא  ניד
 היא לא ̂!מא בעלה ר״נ קמיה אתיא דלא הא התו' וכתבו כ ע ך ד

ב (הונא חרב ־דביתהו ״ כוקפו לבו •יהיה שלא נקי(ואולי  אתרמ̂ו
 דאשת מקמה איקוס אמר נחמן דדב קמיה דיכא לה הוה ה) ר

 אווזא בר עליה אפרח חבירה טענות יסתתס שלא וכי; כחני חבר
ב ד שבועות ע  ממל וא׳׳ל מר ברכני יצחק לרב נחמן א״ר . • ל

 שיהי, יה״ר אלא ועושר ותורה בניס לך ה̂ר אברכך במה כו׳ לאילן
 קצת הדברים נראין והיה סע״ב ד״ה תענית כמותך מעיו* צאצאי
̂ל כמ״ש עשיר שהיה יצחק בר ר״נהוא דסתס י לפרש ראיה  לע
ס  נחמי רב באמת אך • עשיר שהיה נשיאה לבני צ דא התו מ
בגוהרהא יעקב בר נחמן ורבי דחמרא דני ת' ששברה עשיר היה

̂י״ג צערן  5ואקט אמי רבי שמע צונן לי אטמין וא״ל ״ ׳3 ברכות
• א׳ קי״ו ע״פ וא״ל א' נ׳יה טומנין במה אקפיד מ יוסף.מ ר א

אדאא* אידי בר יעקב רבי לגבי W ציון שלית אדא בר לחמא ג אר
ה זריקא לר׳ ואשכח נפשיה נח צ י ה ב ״ ׳ ך  בפ׳ל׳שד״מא״ • ב

 (לר^. לאבא ליה ציית חאן ר״נ א״ל ילתות לא נפש בעל רבה אמר
 2 • לתתי אבין בר ורבא הונא רב דהא רבנות) לשון אבא קרי
 k ^-7 יבמוח ג׳ י״ח יומא ליומא לי הוי מאן מכריז לכשנציב אתי
לנחמו שקלוה מטראאמר אתי ולא רחמי תעניתאבעא גזר נחמן רב

̂ העטת ״״יא ״י

ר׳^קמיהי׳^ דמ׳זב״יתיב רבעקה
 1תאור ימשל היה qpv נהמוייג מ מלמיו ר׳׳י דהיה מראה

^ על יאמר יאיר יציית ני נ ר הל רנו 5 פל״ייו תל 1 • W 
& יצסת מ־ מי׳ אינו מ׳׳א וכתנ הלמה יגמת נס׳ עיינתי נ  י

! הר'< 1נל'הגנ גה״ה לתי׳ קשה יהיה נהמןדאל״כ רנ סתס ,^ ס  נ
 יצ״;? נר גתמו ע״לרנ נתו׳ שה (איט אהי מ של תניח הוא

 5 י רט שהוא יוסף מ א״כ ח־בא אחורי דתיב רבא מן קטן והוא
 ־ לדעתו שכוונתי ושמחתי * עכ״ל בריצהק לר״נ קלסיה איך רגו
 לרבו שקראו יצדק יוסף 3ר של רט שהיה סתס נחמן רב על אבל
 נחמו רב דרט יוסף א״ר 3ע״’דל״ב בעירוכין ראיתי אכן ״ סיר
 ר״ס^ דרשינהו סן ע' בערוך וכו * כסיני קראי להני יצחק בר

 • שתדמןטעומבג׳מקומית וקשסלהגיה * כסיני קראי ^!קלהכי
p התר לדעת לפ׳׳ז סוה שמואל דמר דייני ספרי מן אבא כתמן ר 

 יצחר• בר נחמן ת וע״ל יוחסין וכ״כ בר''יעקב הוא סתם נ דר
 והן! : עש שמואל דמר ספרא היה יצחק דרב היוחסין שס וכתב
 דו»3כ לשון הערוך פי׳ ״ ד״מ שבועות היסת שבועות תיקן

 ט' ור״ו עצה לשון שהוא יסיתך כי לשון וי״מ לשבע עליו שהכבידו
 קייא מן משיק אי א״רנהמן ״ לישבע Yבב׳ שיסיתיהו לשוךהסתה

 foא כטן בהייס מגמתו יש אם ב״ש וט׳ דצ״ת הלק אנא ״ הוא
 התני ר״נ ובתדא״ג ‘ דר״ג התני שהוא לרדות ושבט. מושל שאני

 ג׳׳ג הוא שהיה ואפשר חד מבני הנשיא) חתני שהיה דר'*ג(ע״־ל
 כחלון 3מ׳^ור עיי׳ סוטה סוף כדאי׳ חטא יראת שהיה או חד מבר

̂ל ו6( • יצחק בר  אמת לין ודאין מורח שיהיה משיח דמעלת י׳
 כמותו והלכה ע״ל כדרלקי בדיכא לדידי שא^רפ״ע מעלתו היה וזה

 ר״כ דרש רט היה שמואל ״ ע״ל יחידי דן אנא כטן ואמר נדינא
 ל״ק מברטן טצד פ' עולא וחמ ותררינו שמואל ומנו רבינו משום

 משוס נחמן רב דרש כו׳ אניי בר ביר רב ואיתימא ארי׳כ * ל
 ודרש עליה אמורא ר״נ אוקי הדר גו' שמואל כצ״ל) ררמ(וממ

 ״ סע״ג י״ו דעירובץ פ״ק ביד הוא טגטת לפרפס דברים.שאמרתי
 פ״ג‘יומא ע^א ד״י כתובות ״ א' פא״טדמ׳׳ד חולין שמואל ׳אמר

 דרגא אחורי' יצחק בר ר״נ יתיב )1תלמידו.(ע׳/ היס מא י ל
 רנאא״ל איתביה כו' אר״נ * (ע^׳ל) יעקב בד דד״ג קמיס זרגא
המרנא 3ואותרן-ר את דאותביגן השתא עובדא למעמד קברי ׳אנא

בסירא



JW סוד:ח««»ו אות
̂נ4מוכ< orr< גס ־• ג׳ ל׳׳א פה״ה דא3עו 1לינ3ע לא נסו̂ף  :דל

 ׳; גור זאזמן̂ן הל̂׳ א״ג7 תא תלמיד יציזתשהיה נרג אינו 0ת6נ
 מג מ- ״ב3; נר״< סריקי וקי3 תתלו׳ לא לכו לאזאמיכא מא אמר
 : )v מ?גמילין אין פ׳3ו א' ל״ז ורפ״ק דקנ״א שמת
כת, לקה5מונא.< <ת נהמן ע״ל-יז״א • ד״כ
A׳-כי׳p3v( גזיכא<־<ג״ש) זכר״ג נאיסורא הו̂ס  y 
 הלכה הזהב ל והרא״ש- )ש <ע י כדינא זר״נ ששת׳נאיסזר כיב

̂חקא כר״כ  קכ״<-הישג ל׳ק 1״pp זגש״ך •י מדר׳׳ש בדיגא
 קי״א רמ״ע ע״ת האומנין) ל תו׳ (זכ״כ תזלק כל נגד רה־ ע׳׳ז

 על וישוב עשב״ג ש״ך על שהק״ מה יי׳א סי׳ יעקב טא זע״ת
 נידה תו׳ עיי״ לא ל גט אבל חד גבי חד כללי הני • הקושיות׳

 יפסוק שהש״ס הוא שמצוי וע׳׳תתו״י פליגי ולא ד״ה ל״א וע׳׳ז • ל
 כרבי הלכתא מ״ש על ילק״י המקבל בל שהק׳ מה א״כ הכלל נגד

 קידרת בחשן נחמן 3דר מתיה ♦ וק״ל נחמן כרב קיי״ל והא כהנא
 עיליש רב ושמע עמו ואשתגיין צדקניות עיליששה רב גידיהוסגר

 כו׳ אותן יפדו שלא אותן שירחיק לשביין שיאמרו לזו זו שאומרת
 • דמ״ה השולח ל גיפין כישוף ע״י היה הקדרה שהגיסו ומה
 בסדוס הנשארות לוג! -בנות ׳3 נתמן־הס רב בנות ב״ אות ג״כ נתב

 המשגל מתאות גסדוס גמארו ןיהי.כמצקק וגו' חתניו אל וידבר פמ׳׳ק
 מלך בלע תיקן הוא עיליש ורב• אלו של■ מעשיהס כן:עתה והזימה
 ליונה דמתיל אברהס בזכות וניצול סמלכוס׳ ניד שבויים ותיו סדום

 ואתריס ניצול וכן<׳פרבעילשתיקומ • טצולז ולא נענעו וחגיריו
 ניתקן ולק התעוררת עשה לאברהם והתחתן וסואיל - טצןלו לא

ש מע̂כ גלגול ילתה * עג״ל עילש ברב עמה  בכפר קבורתן «
 * מיניה בעא אבא לני ״ בזמנו אטמי בר אבא * גל״י ברעם
 אר׳3 -• פפי בר פפא,*■אבימי בר אבימי ״ ותלמידו משמיה אביי
־ מתנא בר ^ ור״■ • אבימי בר אזל ׳• ובשמו אהבה נר אדא

 נר אחא רב א'ל • ברחנינא אתא בש״ר * יעקב נד אחא לב י
1̂״ * ^ ■* אחאבר^מנץמיישמי ^־ת הונא

 • ל ע אנץ ר ■ • בזמנו אידית רזד • איבן ׳ ־מתנא אתדנויהדנרב
 חנן ר עיי • אשי לרב אמר ‘ חבילן אסי <בי * אמיתר־בשמו

 ״ אבץקמיה רבביביבר ״: מלמומ. תביט * נזחחנאדפי-ע״סהוא
 י^ף נר דימי רב ♦ קמיה מניומי בר גידל מ - רבביזנאבזמע

• צ ע חביוץ רבאונא ו ׳ מיטה בעא פנו ״,הון מיניה ובעא נשמו
L ^ ̂ גר הונא רב
חל? ?ר הוגא רב וקמיה עמו חולק דלוי אטה תייא נר

״ נתן גו־ הונא ר בש • אר״נ יהודה בר״ הונא רב * מיטה נעא
א״לתהמנונא ג * '׳  יל’ * זניר י

 פ כתוב ג ך ה ר נ זירא.אר רבי • משמו נחמן זוערא׳ברב !מר
 ת^א זעירי אמר • לר״נ שאל זעירא • א׳ י״ב ב״ל ‘א״ צ׳׳ח
 . בשמי חתורמין חייא רט * מתנה ברב חייא לרט אמר • חגא
ט אמי גר '.חייא ר  רבי סרוזאת חייא רט • אבא בר הייא ״ו
 חמק ר : ל ע ציון שליח אדא בר חחא : קתיה מסף בר קייא

 • זמ̂נ3 חנן א3א : נזמנו חוזנאה הכינא רני ‘ דה?א נרתיה יבר
 רב : ג לר רמי עני : ע׳׳ל חדרו הסדא רנ : וצ״ע רט ייזסא

 ייבא מי I לקמיס אתא מתנא בר עוני רג : לגטה אןל
 קת'ו חניות ל יוחנן נש״ר : ע׳׳ל יהודה רג : נעאהיני׳ .סבא
 יוסף 3ר : אר״כ חמא נר יוסף רני : מטומי נר יוסף ר׳ ל
לנ  יצחק אה׳; ; ע׳׳ל■ נרנו יצחק רט ל יעקג נש׳״ר : ע״ל א

 ׳ר?י • קל״א דתילה פר״א יהושע 3נר הוכא 3ר זאיתימא
 : <ל יהודה נר׳ יצחק רט : קתיה מרתא נר ^נר׳שמואל יצחק
 ל׳ה ר״מ,כתומה היה אומר אר״ג - *״ ׳אבא גר ירמיה למו. .שלח

ל ך״׳ד ג׳־ך״ג גיטין ק ״  •: הטרו מטותי רט : בש״רמני ג נ
 : וצ״ע לה מתקיף ישמעאל גר .מד ־ : נזמט יעקב בד מנשיא רבי

 נחמן רב : תלמידו חנילאי בר ־נחמיה :משמיה־ מרבריה-דרטס^
 רבקמיא : סחורה רב על רתת •* רניכו־ ילמדנו א״זל

ח :,עןלא יאביח ע״ו־׳א׳׳קו^ן זבחים לעולא ואיתיב מי
 ר'עילאיאבוה ^יניו נרעילאה עולא : ב!וקרצומרע״ל ע״ו

^ רב *. איתט׳ חמא גר עוקבא רט :לסכמ: •לרבה ר' ^ א קנ  fעו
 ג^מרס *רט : בשמו עמרם רגי : סבא עיני ד׳ א״ל :־ איתג'
חמיה שמיאל בר הפא רבי־ : ע״ל ענן רב ז לקמי׳ הסידא

זרומ2!1ב'׳ ל א׳ל׳גמ״ה י״ג פסחים ^ורדינ-םוטהי״בב׳
̂י לי• ̂יה־ביצס : ע״ל תלמידו רבא : ע׳ל י  רבהאותיג
 ־ורבה : (ע״ש אבא רבה את קרא : א׳זדי״טא״ סעגל׳ ל׳נ
 נ שילא־אר׳׳נ בר רבה :וע״ל ב׳ ל ב״א רמ״ק שם : נתן בר

נר וגה :־ א״לדבסזיעי :רנהנראטן : אר״נ הונא גרב רנה

 בר רבה קרא-אנא ̂ועי הוגא ברב למה : ׳ל- רט-ע אמה
 סל היגי : להטו. בא רמי. :א״ל גר־שמואל ̂רמי : קניגא.קמיא

 שילא; אר״ ;אר״נ. שקבי רב : שבא .ת. :חמא.אך״נ-ואיפיבי-
רבששתמנירי .; אא׳ג ניסנא בר שמואל רני : גנ׳ל דגו שמואל

 . א׳ נ״ת מ״ש.פ״ד ו״T יעקב בר נחמן בר׳ נחמן ערב ״, ; אבין
 כתט ותוס׳ ספסזיבגחמן הנא רש״י (לדעת יצחק נר ד^.נחסן

 הנשיא״לכ״א מה.חתן ולרש״י. : י?ןקב נר־ הוא נחמן רני (סתם.
 נקמןסמס 3ע״ל.ר שהיה.?גשיר. לפי ולתו׳ נשיאה לגני ריו5שאין.

 בן מנה עליו חסלא\אמר 3ר3 נחמן רב יוחסין כתג ״' נאריטת)
ט׳ דך״א ע״ש (עעה פעגמת ה^מר פרגא ^  יציזק בר נחמן רג ע
 מנם הוא חסדא במ. נחמן ורב פרס בן מנה שהוא עצמו ^ אמר

 שם נסמך לא יצקק שאביו פרס בן מנה עצקו בךמ^ע״ש׳קרא
 לא מ״מ שמואל ימי סופד היה שאביו. אעפ״י יוחסין 3כת • לב)

 דמך מיני ספרא חן נחמן.אבא רג אמר נ׳ ע״ז ב"מ (עיי״ נסמר
 שלו אביו א׳'כ יצחק. נר הוא סתם. פחמן רב לרש״י אמת הוה שמואל

 נתקן רב דסתס התו״ אקילדעת כאן מחסין כמ'■ש שמואל ^הסופר
 ר״ יוחסין וכ״כ שמואל רב היהסופר יןגקב רב א״נ יעקב נר״ הוא

 לבי שערי מזכה רבשמואליא״כ •היה•,סופר נחמן של<רב אביו יעקב
 קצת והיהנ״ל • התו׳ כדעת כתב־דעיקר עצמו והיוחסין v מרי
 אפיקתא אנא יצחק בר נחמן אר״ ג׳ נ״ה א״צ פ״ בביצה לאי״ סמך
 שמואל למר סופר היה שאביו לפי והקנו לעולא משמשא׳ שמואל לקר.
 והים ״ לעולא משמשא ׳ואפקי אצלן רגיל נחמן רג גנו היה לכן

 בני בפ- לאי״ יצחק נר הוא, נחמן רב לסתם• לרש״י סמך, בראה.קצת
 והוספת״ וספד סיפרא תני דהוי ההוא מגלחין פ׳ ובע״י לכ׳־׳תב׳ העיד
 הי נספדיה סיני אמר מר ליספדיה כתמן לרב ואתרי אנע ושטג
 בבל לתסילי מקיפאילאי׳ בץ מה חזי תא לחסר סכרא מילי .צנא־

 לא לתנא סועה בשלהי לאמר בבל מהסילי יצחק בר נחמן פרש/לב
 תתט לא יצהק -גר נע׳-<-אר״נ אנאך(כ״ה לאיכא יראת׳קעא. תפכל
̂לא -בחטן־ אר״ עמרא הגי׳ אבל  דר״בבר עי״ לגי׳ התני-א״ח סתס

 בלv•3ימpח סקס ד״ב את קרא העיר בני ו«״ אמדלאתפני וצקק
 רב הוא מקומות דגשני הגמרא גי״ לט •אנל •• ^״י הזאבש״ א׳ג

̂ז כירה <נפ׳ * ״הכרע אין בהמן׳קתס־  ^מרי יצחק בר ר״נ נ׳ דל׳
 לסתס כפרש״י י״ל א״נ •” במעשיו חדקמן שהיה פרש״י '^ובדא

 גשס״־ת אכן במעשיו מדקדק יצתק'שהיה ר״נ'בר וא9 ר״נחס^בנל
 דעוט-א מרי סתם נחמן ר׳ דגרסי' דלספריס כתב אוק0גהצושו-ג?ר

 דאימים שהחשיך מי בסי׳פ * •בספק נשאר א״נ׳עדיין ע״ש עכי מחא
חמן  שנקתים לא הוה גנכא כריך כלדאי לה אחרו יצחק נר .לדנ̂-

̂יה1  דשמיא אימתא עלך דלהוי היט כי ליה׳כסידישך אמרה .לגיה־ר
 קאמרס אמאי ילע הוי לא יצה״ר) בך ושלוע (שלא רהתי וכעי
 רישיה מעלויה גליחא ;פל דקלא נדיס,תותי ,קא יתע חד יומא ליה

 ■תמרים) (אשכול לקיבור פסקי אלמיהיאדיה׳סליק ללקלא ויזזא
 •י״ג) א׳ שמואל < ^לכו שאול שנה ב-ן ב: 3'דך ביומא * גשיביה

 נר נחמג 3ר לה מתקןף תעא עעס עעס שנה׳שלא ךבן הונא אר׳
 בחלתיה סיוטא חזאר״כ וצואה נעיע שמלזפלך שגה «ן• אימא יצתק
 בחלמיה סיועא הזא הדר קיש נן ״שאול עצמות לכס בענית■ אמר
 דעתיומא• אניני והיה • קיש-מלו״ישראל p שאול לך נענית אמר

 ומהרש״ל כסיני להניקראי יצחק ר״גנר ף,לדש0יו אר׳ • ע׳-א׳ ״ל7
 גג׳האשהשנתארמלה • מש״ש מבתמןבזתס עיי׳ יצחק בר מוחק

 דינא ט לקדמנא נפק דנן שערא נקב.ביה ואי אר״נער־יצהק ב דך
̂ד, ודלמא לא.צהיך ;תו  אשי דרננא דינא ביה ביה דכתיב כו׳ ^צנף נ׳

^<קעשהוא אורהת סתברש׳י ̂ם במתא ישיבה ראש היה ל^ל̂י  מןזס
̂נ.בחמןב<■נצתק-דל .'נימי  פ'%ג3ו • עפ׳׳ל א,מראדשמעתת׳kד

 דרנבהקן קמיה אמריתהלשחעתא אמי רב אמר ע״א ;ןמנ^־־לק״ב
 אשי נימי-רג שהיה האחרון כהנא גדסי׳ כהנא׳ דרב קמיה •תו׳ •בתט
 (ע׳ל ונח^ר-מקמיהרנא היה מא גרקי׳דרבדשל לא ממן ד? :אכל

 5:0 קמיה י׳pאי''.גנ•J אשי רב נולד רגא :וגמסל־שחת ״נחמן׳),3<
 אינו נחמן רב ד^ס לשיט^ אזלי התו׳ עכ״ל טש^ יצחק ׳בחתן,בך
 דק״גע!ג מחסין 3במ להא לי ניחא לא זו <הנח:ניסא ;;נדץצקק■

 אחר מלך יצחק נחמךבר רש-״ג-לרב ובלקי״ז־רע״א-עס ד״ע <שס
 הייס שנות ׳ובס״ ד״אקי׳/-• קי״ז-עח״א ד״א ונפ?«־ שנים ד״ דבא

ר חצורע-לקל׳ג פ׳  יצקק בר נר.חן ורב לשערות תרס״ג מה א3ע/
 בן אשי רב היה א״כ רבא כשמה מלר אשי רב ואס ו תרס" שנת מת

 רבאשישמעתמא אמר שטסבמיתותרב<י¥זו-ןריצתקואיך .'אוד'1
0 קמיה 0



̂ים1ואם )«י&ז3דות סדד נון ̂?
 ר3 ט^ר״ל ר״י היה אשי דרג רש״י כתג ואיך י^זק ר3 ר״כ קמיה
̂ר דיך׳׳ז והיוחסין • מאדוצ״ע תמוה והוא יצהק  מרס״ז׳ מת רשג
ת ימים שהאריך יוחסין כתג : קע״ו ״א7 דהוא  דהיה נראה (ו
 ועי̂י מכתף והיה * וצ״ע אשי 3ר נימי וגס ורגיאסי אמי ר* נימי

 אמי רני לי מקלעיו אי אמר שגת לכגוד תשמיש כלי להכיא ומיק
 יוחנן רני אקלע אלו א״ד * א׳ קי״ט כ״כ מכתיננא לא אסי ורני
 נמ׳׳ש צ״ע * אסי ורד אמי ורד יוחנן ר׳ את ראה אס וצ״ע כוי

/ מרי ואנא * לכאן שייכין אין אס יעקג ר3 ר״נ3  • חמיו ר
 א״ל * אויא ורג ״ ע״ש אהנה ר3 אדא רד ♦ נזמנו אנין רני

 אכתפיה מסתמך יוסף נר ליריא ל׳אר׳ אחא in': גלילאה אחא 3ר
ירד נר נ״י דר׳יה  אמימר ״ ע״ל כדורו אסי ור״ אמי אחתיה״̂׳
ו  ר* א״ל • ע׳״ל אשי־נדורו 3ר צ׳׳ע נ׳ י\ חולץ אסי אר׳ • ^ו
 ‘ חנידו יהושע נר׳ הונא ר״ • נירש דמן ודדל •' אדי נר גיד
 תייא ותי • נשמו. חונה רני • לגדה אקלע נר'נתן הונא רד

 אדו נר חייא לר׳ 'נעא * נשמו מהורמין ר׳דיחייא • אנא ר3
 וא״ל • נ' ל״נ פסחיס עתיV שהנחת ?עתך תנוח וא׳יל א' צ״ז ג״ג

 י יהושע דרני אנוה חחא ורד * נ׳ ד״ק הזורק ד״ז גינות
 ״ א׳ ס״ג ע׳׳ז א7חס אר׳ • חסדא חנן־׳נרנ לרני אמר
 יוסף רני • נזמנו רני̂ס נר יוחנן רד * לוי ן3 יהושע נש״ר

 מל '•אידי נר יעקנ ורני * ■יוחסין(למ״ז כ"כ נזמנו נאה איר
 לרג אמר ־ וע״ל יזסדא 3נר נחמן 3ור ״ מינ̂י נעא רדגא נר

 ר״פ נ’ר נשס * צ׳׳ד חדרו א׳ ח׳ כריתות דרנא משמיה כפא
 רנא נ׳ מ״ו קח״ה הו־ רנא׳רנו * א׳ מ״ו סוכה רג אמר ־ א״ע

 נר רנה * יחפור לא ל ועיי׳ א׳ נ״ו הספינה פ׳ עליו מקפיד
 נעא רנינא • אשה נמה ר״פ אנוה נר רנה אמר ״ נזמנו שומנא
 3ר :; ע״ל שמואל למר שימש • קמיה תני שלמו 3ר ״ מיניה
 חניות'קמ^ ל חסדא דרג משמיה ) ע״ש ואלו ( חסדא נרנ כחמן

 רדנו ילאדנו יעקג נר נחמן לרב שלח ענלא דרד משמיה ״ א'
 יוסף רג יתינ והוי ׳3 פח״המ״ו • ל ק״ה כתונות א׳ ך׳׳ד ז״נ ’ג

 אנוה אמרJסא יעקנ נר נחמן רג א״ל א' ח׳ וכסנהדרין * קמיה
 יצחק נר נחמן 3ר ארננן כרגא רמא * דרג משמיה ^נוך
 מנה שהוא עליו אמר יצחק נר נחמן רנ פ"נ נ"נ תנ״ך על ענדת

 : ומלאכי זכריה חגי■ משוס סימאי ר׳ העיד דרש ״ ע״ש מכה גן
 אנא יצחק נר נחמן רג א״ל היא נורכא הא רנא אמר כו׳ דרש

 דרג משמיה א^תי אנא ׳3 י"נ ושנועות ל ל׳ת חולין אמרתי
 המצניע ל ל^ידעא (אקלע גוריא נר נחמן רנ * שימימנהרדעא

 : רג תלמיד שהיה גוריא נר תמא (עיי׳ רנ תלמיד א׳) צ״ה7
) (ק״ה גזירות דייני ל ל כהן נר נחמן דג  דמי ט'אתא־ר)י ל

 ת ל ל/ קדושין • ד״ז ל׳ק סנהדמן לצ ר״נ דרש ׳אמר
 רד קומי י 3רע״ ע' מגילה (ודרו׳ נחמן נר שמואל נר נחמן
 ל׳ט קהלת מ׳ נשמו תכלמא רני * א׳ די״ז שמת מי ירו׳ אחי

 נש״ר ד׳ ג׳ פ״ק נירו׳ וכ״ה נחמני נר לש ר'נ נח פ׳ ונתנחוחא ד׳
 :נר״שנרנחחן נחמיה רני רל׳ג צ״נ ומ׳קהלת נחמני נר שמואל

 ל׳נ שנת 3ר אמר •אנא נר נחמן רנ (ואמרי'לה זנדא רנ3 נחמן רנ
 מגיא (ויוחסין ל ל׳ה שנת רג אמר רנא נר נחמן 3ר * ל דכ״ה
 זכריה(ע״ל נר כתמן 3ר • )למ״ז ( רנא נר נחמן־ נר׳ אנא רני
 חנינא רני הוא לאדי(אולי מרותי נר נחמן 3■ר * נהומי ׳רג

 פ׳ אשי לרב (מפרהעיא ר׳ניאןשי נזחן פרעא ן3 נחמן 3ר • ב"מ
 אר״נ מרי אדא (אמר צר'נרוך נחמן 3ר * א׳ דל׳א יוחסין י׳
 אדא אמר * ל ס״ו אשה נחה יהודה א״ר אדן נר אשי א״ר 3״3

f יהודה ת אמר אדן נר היית א״ר נרוך גר׳ נחמיה א״ר מרי ' v 
 אוליהוא אנדחי( נר רננתמן * טעות מהמקומות נא׳ * א
 נר־פפא נתמן־ רג * (לח״ז חנץ נר נחמן 3ר * ל׳א חרנא רד

 ואי^ רהמי נעא צמתו וצא נהרני שד א׳ פ״א ע״נ ד״פ t1f׳3(
 ס״ז'א״'• יומא ר״א'אקפד משוס פ׳3 נחום * 3ע״ ס* פא״ע מערא

 שס נפוחנד^א ונח״ג גא״י כמנ' * ננו אולי נחמן נר כפא 3ר
ל נחמן ורנ נתן 3ר נקנר  מנאו וש״י נתן(למ״ז נר• נחמן רנ י נ

 t נל׳' יותף{פתנתינחמיה 3דר נריה נחמן רג ־: 3ר בתלמיד
 אושפזתי נר נחמן רג ׳ • לא ניק (לאנתי אואעיה נר נחמן רכ

 אושפיזתאשסאמו כירש גר) (ערך והערוך דתערת ל׳ג כפא לרג
 נאמן דרג הבין הייזאסין והנא * אושפרתי שס והגי׳י פלא ^;רג

 פ״כ עןי׳ נחמן רג הניאו'שמות לחה דאל״כ אושפזתי ן3 הוא
 שרף מידי זטעס ^ניה חלש תערת גזר פפא דך״דרבי דתעכיות

 נר ־ נחמן' רנ א״ל מיעיא אתא ולא רחמי צעי דדייסא כימא
̂י ״ חיערא אתי צוה־ אלזריימ־ כינכא מר שריף אי אושפרתי  ונע׳

^1 אי אושעו׳ נר חן1̂ רנ א״ל הגי׳ נחה ש׳ וחציר ־ כו' מר ך

 כי אושעיא נר נינן 5ר כתנתי אכן • אושעי׳ נר נחמן ת אשה
 צ״ל ג״נ נע״י ואולי 1ע'/ הוא וט״ס אושעי' כר נחמן תמצא לא

 הערוך נעד ליישב ורציתי נו׳ מר שריף אי אושעיא נר נתן א״לרג
 שדתי אך • ע״ש׳ ידע אב לר״פ היה לא ט אמו ע״ש לר״פ שקרא

 נחה היוחסין שטעה שיהיה איך יהיה * זירא רני עיי׳ נרגא נו
 חנן עיי״ חנהרדעא נחמן 3(ר • אושפיזתא כר נחמן רג שהניא

 (רננחמן * חיננא ע״ל ״ איקא 3ר3 נחמן (רנ * רדעאwמנר
 פ׳ שמואל אמר אדא 3נר ״ ל ל׳׳ד עירנין שמואל אמר אדא נר

 תנא אמר יוסה ומי ל׳א נחמן תנא יונה א״ר * ע״א ד"פ קלון
 ד׳׳ק ונעידגין ־ ד׳ ד״ד ל׳נ ונרכות רל׳נ מגילה ירו׳ סבא. נחמן

 ל״א ביצה • א׳ והכל יוחסין הניאו וכן שמואל אמר נ״א נחותי ׳3
 ש״ר נחמןדפד (רב ״ זה לפני עיי׳ סנא (נחמן ״ נחוחי ׳3

 • נחמיה ורד חנהמה ר׳ ע״ל לטרע׳׳נ דקהרייןנ״רפנ״גדף יעקב
 ״ (נחמן • עה״א ד״ארי׳ל מת ג״ש נסורא הונאר׳׳י נר נחמן 3(ר

 פפא 3ר * נ״נ ישמעאל רני • נ׳״נ יצחק רני • נ״נ יהושע רני
ר< • ע״ש כן נקרא אדי נחמני * ל׳נ שמואל ורד • נ"כ

 של(ר׳ אביו נחמני • כהן היה רנה של אדו הכהן(נחמני נחמני ׳
 ינאי רני * נ״נ קייא (נחמני-רני * ורנה ורדחכינא) אושעיא

 פרוזדרין רד (נחשא ״ ל׳נ שמואל ורני • יעקננ״נ רני * ג״נ
 ג״ (מה׳ פא״ט הונא רב אחר דולי * ננו עיניני (נחשון * בני

 חכיומ מקומו ע״ש פרש״י כ״כ פ׳ ניותי • חכס שס פרש״י
 5ר״ ירו׳ זעירא נש׳׳ר יוחנן רני סנא נר ניחא (רני • ׳ ברמה
 יונלן ורני ’ מותרת יש ירו׳יל׳פ יוכה לרד נעא דכלאיס' אחרון
 ר3 רנא של זקט ־נתומי רד ׳ הערל ס״כ ירו׳ המנונא בש״ר

 אתה אולי נחותי מניומי־ברג עיי׳ (ל׳׳ח נחמן רג נזחן חניוחי
 נר׳ (רסנחומי ״ נחמן (׳ע״ל אדא ני נחותי־ רני י ט״סהוא

 ״ח5 דמוס לי יוסי־־עח א״ר נימוס • נחמיה ע״ל בא נל חייא
 <'דחוסזז^! ^ הגרטי יהושע דד של• אתיו ׳3 (ד״י דנכורות

̂פ׳נא וש״ר נ׳ ט״ו פא׳׳ד אתר״ח שאל  חז׳ל׳והלרא^ שאל-את ר
 ן1לא׳׳ כולסיפיס ע״גלאעחדו ד״נ דאיכה ונפתיחא הנכאי יוסף אנא

עייג כס״ה תולדות פ׳ נב״ד וכ׳׳ה הגרדי וכאברמוס עס10כ  ך* י
^3 הגרטי יהושע רני של אחיו הנ״ל נימוס כקרא איך ותמוה

להדאן» ר״מ והלך אמו חתה * אנגימוס נג׳ צ׳׳ל א׳ ואולי • גוי
 ירושלמי(פסהי® זעירא קומי תני דקומכי * רות מ״ר פניס לו

ד׳ ־דן ט.מר ד׳ פ׳ ל׳א p׳VY■̂<׳׳  גטת נקנויש^ה ־ ק־/
 נעזדה פתח w 3פ״3ו דמדות ונפ״א חסיד שהיה נמשכה נזכר שני

 וע״- משמאל וא׳ מימין א׳ לו היה פשכשין וג׳ נקנור שער והוא
 נקנך נשער יקל|ראשו לא בגרנות לכ״א ק״ק נגד מכווין פ״א נשקלים
 יולדות ומטהרין סוטות משקין נקנור שער נפתח פ״ק ונסוטה

 שחצורעיס נקנור שער נתקדשו לא צולין כיצד וגפ׳ וחצורעיס
 3פ״ ובתוספתא דותא ונפ״ג לנהונית ידהס ומכניסי׳ שס עומדין
 ^ לאלכסכדריס שהלך לשנת איתו ומזכירים לדלתותיו נעשו טסיס
 על סוער והיה היס על והניאס נחושת דלתות ׳3 ועשה מצרים

 גדלת עצמו וקשר השדי׳ להשליך ־ורצו לקהל א׳ והשליכו המלחים
 זהי^ מזעפו היס עמד ואז עמי תשליט להשליכה רצוצכס אס ■ואמר

 שי̂צ לחקדס ההיא דלת היס והשליכו שהשליכו אותה על מצטער'
 13 ל'נ ונמדות י * והקיאה uנלי גדול דג וי״א • חסיד אותו

 ^,1וי״אן רסיס נהס שנעשו מפני נקנור חוזמשל זהג של השעריס
̂י שנקרא.שער אחר גוריון נן ודוהפין * כזהב שמצהינין  נקכ

 חשמונאיס דמי נשער אוהו ותלו היוונים שר לנקנור שס שהרגו
 הושע אדכאל דת מקוס שס הארנלי ניתאי . דתעדת ספ״נ וכ״נ

 נחשנס ל׳א (אבות ״ לנינוה סמוך מקום וי״א שומרין והיא י׳
 ציטרי נאר<אל,נין וקבור הזוגות חן אנ״ד והוא א׳) ד״ו א״ד פ׳

 • הארנלי- כתאי ואצלה כארבאל נקנרה דינה וישלה פ׳ (ונמ״ב לטנריה
 ׳rדדיס3דה-קcה ועל ורני־זעירא ניתאי נקבר גארנל גא״י כתב

 לדליק ק יהושע רד עיי׳ * אדה״ר ק ושה אחותו ודינה שנטיס
 ק׳*ל טהיה ממנו קבלו ולא מניהו חלות הניא תקוע איש גיתאי ,

 לרן עליו להמוך וראד גלול אדס שהיה ודרושלחי יזלי% סיף משנה
 אטיעס נן נחשנה ושס • טנה לקניע ילמדו שילא מוזנו קנלו לא

 העלז אנטיגניט) הגי׳ כ״א (ונתמודה וי״גאכטינוס בערוך) (כ״ה
 קבלי ולא וטמן יין בכוריו הביא הכהן יוסף קבלו ולא מנבל גכורויו

 ן*5ל שס קסידיס־ואנשז כולס וקבלו מאפחיא בכוריו הניא 'אדיסטון
 ניתאי * א׳ דקי״א (כי^ל בחרא שמואל תלמיד ניתאי • הזכרתיס
 ׳ נ״כ שמעון * נ"נ שאול אנא * כנס ״ ע״ש זיוותאי ̂אמריילה
 ג פ נרכות ירו׳ נסא (רני • אלס ן3יהושע רני ע״ל 3(ננשק^צ

אידגי״ה תהליכצועס רד עס אכלית זיחכון כמס • סע״א ו׳
וני^ו׳



קלונון׳ ואמוראים ״התנאים סוד אות «י
 עלי זמין ולא יזניני סיסי <ר0יזג'נא מי למהדרין 3״pp (וגירי'

 לעזר. תינסהגש״ר • ל) (שסי״א ־ שערות ל שהגאתי עד
 הגוזל • יזייא בר בון בש״ר פ״ד שביעית ־ ל פ״ה פד׳׳מ שס

 רבי ״ המפקיד ר׳׳פ הניכא גר׳ יוסי גש״ר * יינה גש״ר גתרא
 לאגא אנא קכיס לא אמר כיסא רגי ' פסין עושין ל בשיזי ייגה

 * תורות סוף בחנוכה שריפה שמן מדליקין אחר אגוך אימא לי ואמרה
 רנה איכה דקסרין נסה רגי ( י ספ״ק עירובין גשמו רדיפה י5ר

 נפחא * גנו חנחס רגי ־ נפה * ניסא ע״א קכ״א ומגילה ג׳ ליו
 נראה (וצ״עכי נפהא יצחק רגי של אביו • כך נקרא יוחנן׳ מי

 הצירות ה׳ לו שהיו נפהא גגן תעשה יהויה i'f< שס׳עיר ככתא
 והיה מנא לרבי שאל נפתלי רגי • סע״ב דע״ב הדר פ׳ כל נאושא

 יעקב ר׳ • עקומות אצבעותיו פ̂׳ ומגילה פ״ד •תענית ירל בהן
 או * גנו יהודה 3ר נקוסא * ג״נ יצחק רגי ויש לח״ז נפתלי בן

 • גנו יהודה רבי * (נריא ־ גנו יוחנן רגי * (נרגאי ״ נקונא
 נתן ̂ר׳ • גנו אגאשאול ־ (נש • בנו שמעון רני * (נרשייה

 אג״ד לגלר הבגלי )ה׳ פ״ג שקלים * מ״ה פ״ט ברכות משנה (
 נקרא למה (עש״ג הגירו.ר״מ רבי של אגיו רשג״ג של בישיבתו

 • א׳ פ׳ חולין * שגועותל״הג״ * עע׳׳זט״ו •אומרים (יש : י׳״א
 לאו י״א הני ל ט״ו ג״ב גתו׳ (- - • ע״ו מנחות • א׳ ע ך כסהיס

 (ג״ק לעומקאדדינא ונהית דיין והוא ע״ג דת׳׳ע וגשל״ה רני'נתן
 ראש היו אבותיו וכל היה) אג״ד פרש״י נ׳ קי״ז ב''מ -* א׳ נ׳׳ג

 והיה לא״י ר״נ ועלה גגגל ר״ג אגיו נערןךשהי׳ (ע׳-ש בנגל גולה
 אכול אליהו א״ל ד״ע) שאחזו מי פ׳3( עמו מדבר •ואליהו אנ״ד)
 (וגל מילואן על תעמיד שלישפשתכעוס והנח שליש ושתה שליש.
 ר״נ אשכח עכנאי בתנור יהושע ורגי דר״א במעשה נ׳ גי׳ע ד\.אג

 בניהם שמלו קפוטקיא למדינת הים לכרכי והלך )׳\ ע״ש :( לאליהו.
 אותן קורין והיו וחיו ומלו וא״ל-המתינו ירוקין שהיו וראה ומתו

 ל מ׳׳ז -חולין * סע״א קל״ד דמילה פר׳׳א : הגבלי נתן שמו על
 רבי בו וכתוב אדה״ר של תפרו ראה) ירהינאי •שמואל ושה״ר.)

 שניתם לרבי נתן אר׳ דפ״ו) הפועליס פ׳ משנה ר.בי.נסן-'תוף3
 והעזתו גי הימה ילדות רבי מ'•ואמר ברוקה בן יוחנן משנתינסכר׳

 פנים שהעזתי גי היתה ילדות.ושטות פרשב״ם הבנלי בנתן כגיס
 שנתפתת״ נערה פ׳ ונירו׳ א׳ דקל״א (פי״נ שאינו בדבר ודחיתי!

 מה הבבלי נתן את שאל רבי יוחנן בש״ר זעירא רני * <תצג״א ג״ע
 לג̂ן אתא לנו שנית את לא ברוקה בן יומן כר׳ הלכה לומר .ראו
 ;א׳ דמ״ד בתו׳ התכלת פ׳ ועיי׳ ־ הבנלי נתן את קפחה א״ל אביו

 ר דע׳׳ג) הספינה המוכר וגפ׳ • ס״ה גיעין הוא נבלאה נתן ר״
 (ובכתובות דוגות קרי דאי' וסומכוס בוצית ליה קרי בנלאה נתן
 הרגה ספרים ועשה • סומכוס את שאלתי נתן אר' א׳ דנ״ב פ״ד
 מ הג וחוה איס תולדות ס׳ רח׳ית כתב • ואדר״ן משניות כתו

 נתן ור׳ רבי ח'ג וחליצה יגוס גה' חיה בחלק • משולם בר ייוחס
 דרביה נתן רני שאני מהביריו כרבי דהלכה אע״ג נתן כרבי הלכה
 אביו שהרי (וצ״ע ב' דת״ג יוחסין עיי׳ דאנוה ^ביה w.הור■דרבי
 נתן רבי נקבר גפומבדיתא יא״י נס' כתב • אב׳יד ר״נ1נשיצ היה
^ (לא ד  בר נחמן ור׳ נתן ר׳ נקבר בכוח׳ ובת״ב הוא זה אס י
 ר״ משם אומריס אחרים ־ בשמו שמעון בר' אדא רב * החא יג

הנינא רני *. ד״ג עירכין דוסא ור׳ י פ״ב מעשרו׳ •תבסכתא
̂שרין ..גן .......................: . . . ̂לי̂י

 ״3 זל*א יין המוציא ״ ב״ ע̂׳ יוחסין ופ׳י סע״ב ק״ב הבונה
 ב״רי • ׳3 ל״א המדיר פ׳ ירו״ יוחנן אר׳ הושעיה בר * הושעי׳

 כתמך נם נתב זחיותסין • א' י״ת ניטין לשמואל מתקיף הושעיה
 אזשע̂י נר *גחמן א'רב ס״ה אשה במה פ׳37 זה לו יצא אושעיא נר

 נמהאשה פ׳3 נרי״ף אך ב״א נחמן יוחנן רבי בתלמידי בש״י והביאו
 נש״ס■ זכרו עוד ב״א נחמן רני כמצא לא כי ונ״ג ב״א נתן רב הגי׳

 ־ בזמנו אשתתי בר יהודה רב * אושפיזתא) בר נחמן רב עיי׳ (
 אפתתי• ויתיב אזיל מגרסא חליש כד זירא (ר׳ טובי בר כתן רבי

 מר׳ וקבל ״ אגרא ואקבל מקמייהו אקום רבנן חלפי כי ב״ע דר״נ
‘ פ״דל׳חא״ ברכות זימני ס״ ולמדה יוחנן הלכהבש״ר שאמר זירא
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r7p. ח אר' • ׳3 מ״ד הושעי׳נזיר בר דד״נ לחבריה .שכחינהו מי  

̂וד פליג^עס-רב ד א' קל״י: הגז ראשית הו^עיה גר נ ד יר  
ר״ יוחנן מר' געא ״ רע״א ל״ב קדושין אחר ח ג נ ר כ . רי

 .ל״ ( ירמיה ר״ תלמיד ברטה בר' נתן רב • ל״מ ( רב תלמיד
 מרגמא ד״ה פ״ק ב״ב (־ לצדקה זוזי ת׳ אמי כר נתן לרב תא אכט
 •א״ל • ב״ מ״ט כתובות ע״ב דק״כ השואל פ׳ בשבת דרבא קמיה
 חאגוה שמועה ליה אתא * ־ א׳ קל״ה פי״נ דאביי להא חוש רגא
 .לרבינא אמר ״ סע״א ד׳- מגלתין פ״ דרגא קחיה אתא חוזאה מבי

 כתן לי אמר אשי רב (אמר זוטרא חר בר .נתן • א״ ל״ סנהדרין
 א̂ו י כ״נ איסי * ב״נ אבא ״ נתן ״ א' כ״ט סנהדרין נמ״ז
 ר' • ל״ח ( ״נ3 ירמיה t ״נ3 יוסי רבי * ״נ3 יהודה רב • ונ*נ

ת * ״נ3 ר׳שמואל ״ ב״נ רבא • ל״ח ״נ3 גחמן  חייא ר׳ נתן (
 ריש שילא בר נתן ״. ר״כ3 משרשיא רב ״ בר״ג כהנא רב • ר״נ3

 שם כתן ר׳ משום ׳3 נ״ת (פא״ט רבי לפני העיד דציפורי טבחייא
 מרגמא ב״ ל״ב ביצה ג״ד רב אמר אבא בר נתן רב ( • ע״ב <׳

̂ז ייו׳ שימאל קומי : • מ״א־א' המפקיד פ' דרב קמיה  ־׳ ספ״ב ע
 פ״ב מ״ק ירו״ אבל לנחם אבא בר שמואל לר׳ אלעזר עם-ר׳ הלך

 - אתיו ע״ש אבא בר יעקב ואולי כתן בר אבא יש * א׳ לפ״ב
 ר5 צ״ל אולי ב׳ צ״ה חסדאפג״ה קמיהדרב אתא אביי נר נתן (רב
 • הוא זה אולי רבחסדא תלמיד היוחסין שכתב אבין נר ר״נ וע״ל אבא

 מ״ה חולין כו״ א״ל עורו ברוב ובדק דרב קמיה אבין(יתיב בר נתן 3ד
 קמים שהיה אביי בר ר״נ ע״ל חסדא(ל״מ ר׳ תלמיד יוחסין כתב )ב

 אביי גר נתן ר׳ מדא שאין האות וזה לאמן אביי מן ונתחלף חסדא רב
 צלי לאחיו א״ל ביתא כריש אבא נר חייא דר' אחוי כהן נתן (ר׳
 ללדת עת פ׳3 קהלת מ' אילפך קטר לולבך דאתקטר הן א״ל עלי
 ״ ב׳ י״ג גרנות יהודה רב אמר ■עוקבא מר בר נתן (רג • ב׳ ד״צ

 יוסף מ ונגדי גליות שני.של מ״ע תלך אסיא (בר) נתן רב)
 חיננא ר׳ אותו שאלו לרומא נתן (רב : א' דנ״ב שנהגו (מקום

 ורפרם לביתו להגרוניא אקלע נתן (רב * להדר ירו׳ יונתן ורבי
 מדעתיה לאפוקי רפרס ובעא אתא לא ורמנא לפרקי אתו רגנן וכולהו

 רבינא א״ל כו׳ לפרקא מר אתא לא מ״ע לרמנא נמחר אמר ג דר
 מחנן אר* אגא בר שמואל אר' * א׳ ע״ח יומא כו' מר סגר לא

 ורב יהודה רב * א* כא* כ״ג פ׳ נזיר רנא אמר כו' נתן ר׳ חיתיג
 ־ א׳ ע״ה התדר פ׳ ניראה נתן (רגי * משילין ר׳׳ה א ל ניגן
 פ״גמ״גג׳) פסחים ספ״ז (זגחיס נתן נר הונא אבוהדר' נתן ■רב

 רב ׳ מס״ח וכ״ה יכצ״ל סע״ב דקי״ז ע״פ (פ״ פכא רג קמיה
 • יונתן ע״ל אבטולמוס בן נתן רב • יונתן כתבתי גוברין דנית נתן
 ע״ל אחא בר יצחק בר נתן רבי ' יונתן ע״ל עמרם נתן*,בן ר׳

 ס״פ3( כתןדצוציתא * יונתן כתבתי יוסף בר <תן ר׳ • יונתן
 יותר תשובה בבעלי גדול לך אין רב אמר • סע״ב דנ״ו נהמה במה

 אבא נר ירמיה דרבי אגא־־אנוה ומנו וא׳גחריט בדורו חיאשיה
 רב אמר ״ א3א בר ירמיה דר׳ אבוה דאבא אחזה אחא לה ■ואמרי
 והוינו גלופא ריש נחמיה בר עוקבא ומנו )בדורינו א׳ ועוד- .יוסף
 מנמנם קא נפירקא־והוה יתיגנא הוה יוסף ׳יב אמר •דצזציתא. ׳נ^

 סאיחו ע״ש לצוציתא פרש״י וקבליה פשט^י^ דקא גחלתא ׳וחזאי
 על דולק נר שהיה במדרש מ־״ת־מצא ובתו׳ ראשו בציצית ,המלאך
 ד״מ פ׳3 (אינו יוחסין עכ״ל מי.ממעות גל וכפרש״י ראשו־•

 בתים מר ליה לחיו עוקנא למר שלחו ז׳׳ל סע״ב דל״א ז״ב בל כל
^ קבל הבבלי עוקבן שלום משה) (פי׳  לחיו כרל׳י (ע״ם) ק
 בתפרעין בתיה שגידלתו כמשה לכיו עור שמקרין לכי בתיה נבר ליה

 גסמי ומצאתי פניו תאיר אדם וחכמת שהיה-חכם ע״ש ליה ;לדזיו
 לחולין ונפל איש באשת עיניו שנתן בע״ת עוקבא מר שהיה הגדה
 ופטרה יצרו וכבש לו נתרצית דחקה וחתוך ממנו ללוות נצרכה לימים
̂זןיק וכשהיה ונתרכא בשלום  השמים מן בראשו דולק נר• היה יוצא.
 1הפ ליה כתמ להכי כמי הכא בשבת צוציתא נתן לי' קריה כך וע״ש
אג״דהים חר.?גוקנא רש״״י ונתב עליו.עכ״ל זורח שהיה האור ע״ש

בס״



tm מד twjrtrr ̂איים מן ־ זאמ
 והגאןדמכמונרממלי^^יזשלצ^נשעדר מי(#נהמהי^ל^)

 לשון יצא כי ?תמ7ועו : מלאליס ועשהקמצומיז נקצןגותו
 ואדא׳ פי שאלמות ועיי׳ למיו היושניס׳ מלזנו ש?דיןו על מציצ'ותיו

 ע״שמלאף3ע^גמןכמ על״ליוחשין(ונערוך ♦ יוש^ל׳ל מ/כי
 לו שהיה פ״א * נתשונה וקנליוז משיע-ידיה דמר כיצזצין ד5מ

̂של  נע״יו שהיה כפרה לו שיהא נשרו ששורטין עיזי׳ס שעיר חלוק
̂ז* עוקנא מר אוידע׳ יוהסץ כמב עכ״ל)  ואמרו שמואל נ?לזן אנ
̂  א*׳א■ וזה ״ נמןדצןצימא והוא נראשו אור לו ויצא נע׳׳ת שהוא

 ואכשר * שמואל לפני עזקנא־ ומד יוסף לפגלרנ היה דצוציתא גאן
 ירמיה דר׳ אנוה )אנא היה״( דצוציתא גיכמן והאמת שכיס שהיו
 אלה אנא הזה נח״ש׳כינתןדצוציתא הוא שקר זה <אממ • על׳ל
 ולזגועוקנן נלדיצו א עוד רניוסןז אחר7מפורש דהא ירמיה דרני
 ע״ש ראשו נציציה המלאך שאאזו כתןדצוציתא זהייל ר״ג' גיזתיה ?ר

 דלזרעוקנא ז״נהנ״ל וצ״ירא׳ש־רש״יה״פ * זהנקראכסןדצוציתא
̂אנ׳ד  שהיה ר/ גהמיה נ׳ל עוקנו מכורש ונשנת : * נע״ה היה שהי

 רע״א רנ״ה נפת״ה דא̂י ועוד עוקצא זר1ולא.־אמר אשף. רג נזחן
 משמיה ר״ג 5נחמי נד עזקנן לי אשתעי מולי תלת רנה-הני אמר

 יהודה רנ תלמידי היו, יוסף רב‘של לרנה-תנירו וידוע כו׳ דשמואל
̂ורנ נימי הרי שמואל תלמיד שהיה  נחמיה נל יוסף־היה'עוקנן רנה

,A / מר כי ספק ואין *' • שמואל למי אניד •היה• עוקנא ומר 
 ספר׳הגדה אותו ואולי ״ נתמיה׳לחוד• נר ועוקנן ̂לתוד עוקנא
̂תט״ש רש״ימר שמלא  וצ״לעוקנן עוקצא מר היה עוקנאהיצדנע

 נספר ר״ע נזמן היה דצולתא נתן ט מצאתי ואר * נר־נחמיה־
 ויהי • ז״ל א׳ דל״ז התנו לדוש יעקנ נד' ניסיס ר׳ של יזעשאת

 ושחה נעל נעולת אשה 3ויאה * דצוציתא נתן ושחו עשיר אחד איש
 להתחלוא נתן ויצר מאד 7יפ״ת:ע חאדוהאשה עני נעלה והיה הנה

 עמך 3שתשכ עד להדפא תוכל לא לויהרופאיס ואמרו חנה ̂יגןנוך
 ותדנר תנא החפאיס אמדו יענור ואל ישראל־יחומ חכמי ואמרו

 הרנה חונות ואיו מאי קליועד ויאריך יחכן א1ו ההכמיס אמךו עמן
 והיתה ונלילה פווהינייוס ואשמזהיתה הסוהר לנית ויתנהו חנה לנעל

 נפשו ותקצר' הסוהר ננית־ רניס ימיס ויהי * לנעלם להס גה1<ז
 מקיים כאלו' ממיתה א׳ נפש הפודה לאשתו ויאמר היום ויהי * לחות

 חחנו ונקשה לנתן ולכי עלי חמול נחיי קצתי ואני רנות גפשות
 שהוא ידעת הלא לו ותאמר ממות נפשי ותפדה ממון לך שילווה
 ואיני הרנה נחחון שלוחיו נאו יוס ונכל נעכורי לתות ונוטה יזונה

 להלוות יו1ג אלך ואיך יראו«י'לעולם שלא להם ואומר מקנלהתהם
 נהאריך שמא זה דנר לי אומר היית לא דעת נך היה אס • ממנו

 אף נחרי לניתה ותלך עליו ותקצוף מדעתך ויצאת נשתטית סורך1ל
 ואראנו אלך ותאמר עלמ ותחמול הדניעי ניזס־ ויהי אליו נאה ולא

 ינקש הקנ״ה ׳ לה ויאמר למות כוסה ותמצאהו ותלך ימות טרס3
 ותנשאי שאמות שתלצי רואה אני אנל ׳ ־נעווקי ויתפשך ממך חמתי
 ויאחר • חלין ואנא ואלך ׳ועזבכי אותי נרש ותאמר : לאשה לנתן
 ותפול ז״דול צקול ומזעק ־ לו להנשא הפצת שאא דנרי זה הלא לה
 ונאפי לני לומר כאלה ראה ומי כזאת שמע מי ותאמר צניל ■על

 -ועזבני מעלי לכי צעלה לה ויאמר הסוהר מניית והוציאני ותטמאי
 ונצרת-נעלה נצרתה לניתה'ותקשנ ותלך עלי הקנ׳יה׳ שירחם -עד

 שלא והושיעני הצלני ה׳ אנא ותאמר ־הנה ותתפלל עליו ■ותחמול
 לנתן להניד וימהרו סריסיו ודאו נתן למת ומלך נענירה ■אכסל
 חכשיס תהיו -הדצר אמת אם להם ויאמר נשער עומדת חגה :הנה

 גס לה. ויאמר • ־■ ניגר אנה הנה שנאתו לו ותאמר נחצר ותנא־
 תרצי אה מרת לה ויאמר עיניו וישא ־מה ותנא חכשית תטה את

̂קשאי שאלתי ומאמו־ ותעש נקשתך ומה לך וינתן ׳שאלתך ,ומה  ו
 צדקה תהיא ולך האוהד־ m תנוש שהוא ק־זכך לאישי שתלוה
 ל״תךלהגחכצה-ז־ראמד־־לההנהץא׳עשיאי דצרענדיו • לפניה׳
 רצוני עשה׳ ועתה •״ מאהנמך' מאד חולה שאגי ידעת זאת •רצגכך

 ■לה •לי ואין. כנפיך ותאא׳ ־נידיר׳ הנני אנה י ־לו ותאמר ; ץתתייני
 •עה׳ינ קיי לקצות לך..שעה שנאה־ אודיעך אנל •־ * כיך *להחחת

 על תאסאני שועט.ואל W העולם־ וסונ שכרך תפסד ;•והזהרולא
 כאשר הדנרותשאר שונה תאכד ואל לחפצך שהגעת וחשונ עלי3;

 שתתנחם נד7הקלה'ואל׳'מעשה ניקורי נהרסמזחשוב ויתס <יכלה
 טונ ־'ושכי אדוניס חיים ־לקצות שעה׳קלה־והמנע לף וזו זאהרימך

 וניגיע נעחל־מ אלא זה לדנר להגיע ארס יוכל שלא 3עה״3ו מעה״;
 ןןמעזלשכלך אס קלה נשעה נוראך ־לר־צק להגיע יטל ואתת מ־נה

 מריה׳ויגער האיש ויהי־כשמוע .• וטןןך־לך שללך ניצר שתגער
 ויתפלל לפני ויתנכל ארצה כניו’על מסול ממטתו ויקום '!יצת׳׳ר

לו ולסלוח ועונת ש:*ה1 ׳צדדך ולהדריכו מאןתן ולשנל• יצרו

 לאגם נתן ויאמר לו ויעתר יעלהוה״1'ו^וננאשומשלימה1עווצותי
 נדמים מנוא הזח היום כליתכי אשר טעמך ונדון לה׳ את לרוכה

 ותפדם האשה ותלך ־ לניתך לשלום לכי ליי הושיעי וידי וענייה
ציאו את  האמין ולא עשתה אשר את לו ותגד הסוהר חנית נעלה̂ו
 כי ויהי • ממט העלימה והיא אליה נא נתן ט השד כי אישה לה

 על רוכנ איש וירא החלון נעד ׳עקינה רני וישקוף הימים ארכו
 מתלמידיו לאחד ויקרא כשמש ומזהיר וזוהר גדול זיו ראשו ועל סוס
 ויאמר זונות רועה נתן זהו ויאחר־ סיס על 3כ1הד האיש זה מי ̂״ל

 מהרו להס ויאמר לא ויאמרו ־ראשו על כלום אתם התראו לתלמידיו
 גדולינלכתן אור ראשך על נני לו ויאמר לפניו וינא אלי והניאו

 דנרי ויומעהו עשית מה הודיעני 3עה״ מיורשי שאתה יודע ואני
 נתשונם ושונו יצרו נכינש והכנעו התאפקו על ר״ע ויתמס חנה

 על אור הקצ״ה הזריח וע״כ גדול דנר עשית אמגס לו ויאמר ״ שלימה
̂זועאכ״ונעה״נועתס * שראיתי הזה הגלול הזיו ראשך  והנהזהנעה׳

 הפותת ויפתח לפניו 3ויש לן ויעש תורה ואלמדך לפני 3וש שאעלי נני
 למעלה הגיע מועטים לימים‘ויהי • נתורתו' לנו דלתות סוגר ואין

 חכה נעל ויענר היום ויהי א׳ נמעלה ר״ע נצד וישנ נחכמה גדולה
 מן, לא׳ וישאל א׳ נמעלה ר״ע נצד נתן את וירא ר״ע מדרשות על

 • הזס המעשה כל לו ויספר הגדולה לזו נתן עלה איך התלמידים
 שעמי ■קנאה הרוח וישקט אשתו חנה לדנרי האיש תאמין העת וזה

 ל♦ מחל לה ויאמר אשתו ראש וישק לניתו וינא אותה שחשד עליו
 והגידו ושאלתי ר״ע נצד היום שראיתי עד נתן בדנר שחשדתיך על
 נדאגה הייתי ט כפליים כפלו שכרך ירנה הקנ״ה • דנריו כל לי

 אלי שנגלה הזה נדנר נרחמיו הקב״ה שהישיעני עד ננפשי גדול
 נתן נקרא נחמיה נר דעוקנן לך ריקשה י״ל ועפ״ז : עכ״ל היום

 ע׳׳ן! שהוא צוציתא ״נ3 עוקק ולא כתן אותי קראו למה • צוציתא
 כק״׳צוטתא היה ר׳׳ע נימי שהיה שנתן לפי אלא ״ דנורא ניצוצי
 הוא אמת וה' נתן ע״ש נקרא אור לו היה עוקנן גס האור ע״ש
 P גרשון ן3 דונתן נכי״ג דאי׳ ע״ד לזה דוגמא ״ האמת 'יודע

 חנשס מעשה שעשה אלא משה נן והלא הוא מנשה ן3 וכי מנשה
 נמנשה שתלאו עו״ל כתנ וחדא״ג נמקולקלי הקלקלה שתולין מכאן
 למ נכל תשונה יהונתן עשה כן לנו ננל תשונה עשה מנשה כמו
 אקרוניס מה לאחרונים ראשונים מקיש נמה נמה ונס״פ • ע״ש
 מ 1A3 לדקדק יש נאשר עי״ל * כו׳ לשנא נהן ותלה עשו לא

 נתן והיינו נחמיה נר עוקנן ומנו טורינו נע״ת א׳ ועוד יוסף
 מרתא מר אנא שאמרו שמצינו כמו דצוציתא נתן הא ולא דצוציתא

 הננלי יוסף הוא הוצל איש יוסף הוא ) יוטומי(ע״ש בר אנא הוא
 נןמהללאל איסי הוא גמליאל ן3 איסי הוא אר״י גורי׳א ן3 איסי הוא

 רט הוא הקלא נן יצחק רני הוא טנלא ן3 יצחק רני וכן )(ע״ש
 הכוונה דצוצותא נתן והיינו לשון נקט אלא אלעאי(ע״ש) נר׳ ׳יצחק

 נתןדצוצותא כמו ממש ראשו על אור שהיה נחמיה נר עוקנן כמו‘
 משולם נחמיה יהויכין עד יהודה חן א׳ ק״ך יוחסין ל עיי׳ • כו׳

 שפט יוחנן הזקיה שמעי׳ שכניה עונדי׳ ישעי׳ לקייי̂־ נרכיה חמיה
 נתן הונא נר אנא עוקנא : נחמיה נתן הונא דצוציתא ענן'נתן

 נסתנאי כפנאי מר הונא זוטרא מר הונא כהנא חרימר זוערא ־מר
 רדנו עם המחלוקות שעשה זנאי ק דוד גלותא ריש־ שלחה חסדאי
 נ׳ קק^ ועיי' נקיצור 6עול דורות ז״ליעכ״ל כיומי סעדי׳
̂ל (רני י• שם שכתנתי מה תשג״ז ד״א עח״א ̂׳א נתנ  פ̂י כר
 מלו אלהיס כמלאך תארו חשה של אנותיו ראו נתנאל א״ר ופכ״ה

: יקותיאל שמו וקראו לשמנה אותו

m סמך אות m

 אלעזר) נן שמעון לך׳ סנא ההוא אשכחיה וי״א דהולין כ״ק 'סנא
 הוא סנא) ההזא מזכיר שהוא דכ"מ י"מ סנא ההוא תו׳ כתנו

 3נעונדאדרשנ״י(דיהי ל״ד דל״ג נ״מ כןנל׳ לומר (וא׳׳א * ■אליהו
 משוס א3ס ההוא להו תנא נ׳ ד״ה פ״ק נרכות - • ׳ ונא) עיני 'נו

 ך״ג נ״מ נפ' • ע׳׳נ ע״ש סנא ההוא להו אמר ד״ח ־ש*ס’ • רשנ״י‘
 ההוא א״ל תולין נס״ה • יקדיס שלא נלנד סנא ההוא להו תנא
 מרני סנא ההוא נעא נ׳ צ״ה החצציע ס״פ3ו ־ אנהו לריני 'סכא
 מוקיר ליוסף סנא ההוא פגע א׳ קי״ע כ״כ פ׳ ״ אשתיק 'זירא

ק יכסי.יס ׳ ע׳׳ש שנתא  י מיהT לר״ סנא ההוא ־ל-א״ל לן ל
 וכן יישר סנא א״ל׳ההוא כו׳ ואחר ירמיה רני יתינ ע״א ד״ק חלק’

 יהודה לרנ סנא ההוא א״ל נ״ג־נ׳ שנהגו מקום ו'כ׳ ׳ : יוחל! 'א״ר
̂וא ל כ״ה כקודש תומר ־ -יישר  ני לרגה אמר סנא ר

< צ החליל ל : לאילפא ליה תנא סנא ההוא א׳ לא לג לתענית
סע״א



m סמך ואמוראים התנאים סדר אות m קת
 א״ל סע״נ דע״ו שאיחו מי ס״פ * לאניי סנא האוא תנא סע׳׳א

 • ההואסגאלרנא א״ל עונרין אלו ס״פ • סנא לההוא אלעזר רני
 טועה פרש״י לה תכיכא אנא סנא ההוא א״ל א' די"נ לקדושין ל׳ק
 סכר רנא א׳ דע״א יוחסין נפ׳ : לה •הנינא דאנא זו נמשכה אתה

 ♦ דסנאשס משמיה שמואל אמר * סנא ההוא א״ל נפרקי למדרשי
 ל י״ט שס לי שמיעה דרנא מפרקי סנא ההוא אמר א׳ י״א מכות

 סנא ההוא להו תנא ירושלים אפתחי אושעי׳ ורני חנינא רני 3יתי
 המפלת ל • סנא לההוא אר״א א״ דל״ז פ״נ ע״ז י רשנ״י דט3

 נ׳ ח' דנידה ופ״ק לך אסנר אמי לרני סנא ההוא אמר סע״נ לו׳׳ז
 ירמיה רני נעי ל י״נ דזנתיס פ״ק יוחנן א״ר הכי סנא ההוא א״ל
 רג דפומנדיתא סנא : כו׳ יוחנן רני פתח כי סנא ההוא א״ל כו׳

 ואמר נראשית מעשה תנו הוו נ׳ (י״ז סנהדרין עינא 3ור יהודה
 רכא קמיה • א׳ י״ג פא״ד מרכנה מעשת להוא דלנמרי יוסף לרג
 הונא 3ר דסורא (סני • רע״א פ׳ ל דע״ע הלון ל ל קי״ז ע״פ

 מקומם) ע״ש סרויה (או קרויא סנא * ל י׳׳ז סכהדרי׳ חסדא 3זר
 אדא א״ר • דהגרוניא (סני * ל מ״ה כירה יוחנן(ה׳ מר׳ נעא

 י״א שנת צמק נר״ אלעזר א״ר • דהגחניא סני תני וכן אהגה נר
 המנונא לרני אמר הסדא דיג לפרקי אתו לא דנזניא (סכא * א׳

 לסנהדרין פ״ק המנונא רנ 3ר דני (סני ♦ א״ כ״ה קדושין צנעינהו
 * הונא(ע׳יש רנ דהוא כתנו ותו״ א״ ע״ה חרונה ה׳ ורש״י ל י״ז

 נרכות כרינ״נ יאשיה ורני כו״ אלעאי כר׳ סני כל עלמא נהוג סני
 מעשת סנר (נן י ננו ניחא • (סנא • ל קל״ו חולין א׳ ן״נ
 שיש לו נודע א׳ פעם יחיו כל צדקה לעשות רודף שהיה סכר ננן

 נחה נידו היה ולא אשה לישא ורוצה אליו קרונה א׳ נמדינה יתום
 לאותו ונתן והלך נכיהו שמצא מה כל הסכר נן נטל לחופה להכניסה

 שם והיה פרסאות ד״ ארכו שהיה א׳ ננהר פגע ונהזירתו יתום
 עשה תרן לאותו סנר נן כשהגיע ושנ עוכר לכל שהזיק א׳ מנין

 פגענאדס הנהר כשענר הזיקו ולא לס וענרעליו גשר כעין עצמו
 לו והסיח נאת מאין א״ל • הן לס;א״ל אתת א״ל ניותר מכוער א״
 לפטור זמנך שהגיע עמי פנקסך ההוא האיש א״ל לו שאירע מה גל
 שחים כלפי עיניו ונשא לירקון פניו נשתנו שעה כאותו העולם מן

 זו מועטות נשנים ימות וג״ח כתורה שהתעסק חי רנש*ע ואחר
 ני יתעסקו ולא כנהמה חדירתי חוץ ואמות • שכרה וזו מורה
 עדשתלךעל זמן לך הרי ואיל נ״ק יצא שעה נאותו • ניתי אנשי

 לס א״ל משם יוצאים וכלא א״ נעיר פגע ממ״ה שענר כיון מיטתך
 חכם כאן יש לו אחרו פניו ואקניל א׳ תלמיד או גדול חכם כאן יש

 שמת שפיפון אותו שראה כיון אצלו הלך ליש נן שפיפון ושמו י-חל
 לס לך מה שפיפון א׳׳ל • מוריקות שפניו וראה אליו והניאו גו

̂ל כלום או צריך אתה פת שמא ס ואי  כל הרי לכלום אני א"צ ל
 מה כל לו וסיפר מוריקות פניך לחה א״כ שפיפון א״ל עמי מונ

 שהקנ״ה מונטאני תירא אל עצמך חזק שפיפון א״ל נדרך לו ^אירע
̂ילך  כל את והקיף גדול ענן נא ימים ה״ שעברו כיון המיתה חן י
 שמקיף גדול ענן רואה אתה אין תלמידיו אמרו * שפיפון של גיתו
 שעה כאותו * לנד זה לנית או מקיף העיר לכל אס א״לראו גיתך

 שפיפון א״ל בידך לי שיש פקדון לי תן וא״ל שפיפון לפני ח׳׳ה <א
 * לך לו שפיפון א״ל סנר ונן חייך א״ל אצלי לך יש פקחן ליזה

 הגנורת לפני הדנריס והשינ מ״ה הלך כלום אצלי לך אין לחלאכתך
 בשמך שהשנעני לביתו לכנוס שפיפון אותי מניח אין רבש״ע ואחר
 הסבר בן היי אלא מבקש אין אני חייך לו אמור לך א״ל הגמל

 והשינו נ״ס חיי אלא מנקש אני אין שפיפון חייך וא״ל ח״ה הלך
 לשני אעשה מה ואמרה ב״ק יצא שעה באותו כבראשונה שפיפון
 אומר ותגזור שנאמר לקחייה וא״א גזרה גיזרין שאנו אלו צדקיס
 שאני צמק ני חושל ומי אלהיס ביראת מושל צמק וכתיב לך ויקוס

uוהוסיפו לכו להם אחר מבטלה אני ונשגילו מנטלו וצדיק גזרה זר 
 יהודה ועיי׳ : מעשיות קטן ס׳ שנותיו על וא׳ א' לכל שנים ע״ לו

 סיכיה רני * ננו יצחק רבי ־ (סברין : הוא זה ואולי הסבר
 : סוניה לוי בש״ר צ״ל ואולי ׳3 ל״ג דנריס אלו ירו׳ בשמו ישנ״ל

 (סומהנרכתלת ״ ננו שמואל3ר ׳ (סוטר • קוגא(ע״לפוגא
̂ל גשם  נכל ר״פ (במשנה סומכוס * ל דרנ״ו פי״ד נשא מר׳ ר

 א״) דפ״ב (במשנה ר״מ משוס או״ב בפ׳ ה״) פ״ו ״ח3 מערכין
 להנית שלא יהודה א״ר ר״ח מיתות (ואחר המובהק תלמידו והוא

 קדושץ ונכנס סומכוס ודחק הס שקונטרין המדרש לבית מתל^׳יו
) ח״ט נזיר נ נ נ7  על אומר שהיה ב״) דעירובין(די״ג ונפ״ק ל

 כרט מאד מפולפל והיה • טעמים מ״ח וטהרה טומאה דבר גל
 כתן ר׳ (ע״ל סע״נ(והואמא״י דקל׳ט יותסץ ר^ייס׳ של (חנירו

סומכוס תרכוס רפ״ב יוסי(ירו״ P סומכיס ובברייתא • הבבנ

 חאריכין באחד המאריך כל * דנרכות רפ״ב באלפסי וכ״ה יוסף ר3
 איסי בר באשר״י אבל ♦ סומכוס זה דבר אחר די״ג ובבלי ימיו לו

 וזה סע״א דפ״א פ״ח כתובות סומכוס אה שאלתי אבא א״ר : ט׳״ס
 כתן ר׳ * נקוסא בן יהודה * ע״ש אריכא אבא רני הוא אנא רבי

 • רע״ב מ״ז פ״ב כתובות חעירי (משמיה הפא נר סורחב • שאלו
 (משתבת סחורה 3ר * בניו חניבא ורב ) ל״מ (אבא רבי סורמקי

 הביאהו לידך כשיבא א״ל הוא גדול דאדס סחורה לרב נחמן לרב רבא
 דהכי אדעתיה נדרת א״ל דר״כ לקחיה אתא לחשריה נדרא ה״ל לידי
 פי׳ ( לקלעך זיל א״ל ר״נ אקפד זחנין כמה אין דהכי אדעתי״ אין

 ופתת סתורה) 3ר נפק לך) לפתוח יודע ואינו הואיל לאושפיזך
 מן לו ותפארת כו׳ האדם שיבור ישרה דרך (איזה לנפשי פיתחה
 לנפשיה) ושרה נדרי לא דהכי אדעתי ר״נ דאיקפד והשתא האדם
 במשנה האיר סחורה רב יוחסין כתב • סע״ב דך״ב פ״ג (נדרים

 כי (טעה : על׳ל פטירתו בעת עליו בגמו והרע רנה עיני א״
 חשאוי נושאין ורבו אביו היה • במשנה א׳ דל״ג בב״ח הוא כן

 ולא הכמה שלמדו שאמרו רבו ובגמ' אניו של ואת״כ רבו של חנית
 חכמתו שרוב כל אמר יהודה רבי ר״ח דנרי ומשנה מקרא שלמדו
 רבו זהו א׳ במשנה אלא עיניו האיר לא אפילו אומר יוסי רני מחנו
 נסדר (פרש״י ליסטרין זוהחא דאסברן סחורה רב כגון רבא אמר

 כף שהוא ולמדני הוא כלי מה יודע היית ולא שנוייה הוא טהרות
 קרע שמואל ל )לצדדים והקלחת הקדירה זוהם נו שמסלקין גדולה

 פותת וא״ השחי לאמת יורד א׳ דאסנריה מרבנן ההוא עליה מאניה
 מדהניא עליו קרע רנא גס כי הביו • כו׳ בתמיד היא (משנה פיון

 רבו היה סחורה דרב ועוד : וק״ל וטעה קרא אך קרע דשמואל
 רכ אחר רבא אמר א׳ די׳׳ט דע״ז ל׳ק תוס' כמ״ש דרבא מובהק
 בכמה שהרי מובהק רבו היה סחורה שרב משמע הונא אר״ סחורה

 וך״ו א״ ד״ה דברנות ספ״ג ( משמו דברים הרבה אמר מקומות
 נ׳ מ״ט סנהדרין א' ך״ד נ״מ פ׳ * אר״ה אר״ס רנא אמר א״

 והא )אר״ה א׳ ך״א הרגל כיצד * ב׳ ח׳ מנחות א״ ק״ו יבמות
 אית התם ליסשרין זוהמא דאסברן הנ״ל מציאגת אלו ס״פ דאמר
 אלא ממנו קבלתי לא אפילו וה״פ רבא דגרסי ואית * רנה דגרסי

 התו״ ער̂׳ עליו לקרוע חייב אני חידוש דבר כ״כ בו שאין זה דבר
 דה״פ כתנו נ״ מ״ט מיתות ד׳ ונר״פ , * א׳ ק״ו יבמית תו׳ וכ״כ

 ובשאר ר״ל ליסטרין זוהחא (רק טפי אגמרן לא דכפשיה משמיה
 אפילו קאמר הכי א״נ )הונא דרב משחיה סחורה רב א״ל מקומות

 שעתא נההיא א״נ : בכך רבו נחשב בלבד זה דבר אלא ממנו למד לא
 מר׳׳ס למד כירנא מזה לך יצא ״ עכ״ל טפי מיניה גמר לא אכתי
 ליסטרין זוהמא ממנו שלמד בשביל עליו שקרע כתב ואיך דברים הרבה
 מהילות ואף • עליו קרע שרנא מוזכר לא בעצם שהדבר מלבד

 שכתבו דק״ו וביבמות נע״ז * מקומות בב״ התו״ הקדושים מעצמות
 דלא א״ דבר רק מרבו למד לא אפילו לקרוע שראוי רבא שאמר
 לנהוג שחייב במשנה הנזכר דברים לענין כ״א אתמר קריעה לענין
 למד לא אפילו ד׳'מ בר״פ עצמן התו׳ וכ׳״כ מאביו יותר ברבו כבוד
 וכתבו דקדקדו דתו׳ ועוד * רבו כחשב בלבד זה דבר אלא מחנו

 כמו עליו קרע שרבא כתבו לא אבל עליו לקרוע שראוי רנא שאמר
 (ובע״ירבא) רבה אמר נעירנין ב״ ודנ״ד : • וק״ל היוחסין שהבין
 אמר הנ״ל י״ט בע״ז הוא זה ענין כי הוא ט״ס אך אר״ה אר״׳ס
 • סחורה נר אבינא ר״ ♦ יהודה בר אבא ר׳ עיי׳ קבורתו י• רבא
 פ״ב ירו׳ סידור (רבי ־ בנו מנחם * (סיגנאי * ב״ס הונא רב

 שאל (סילני * דפוסים ב״ב וכ״ה סידור רבי תנא רע״ג דחלהדנ״ח
 אידי דרב נריה סימא (רב * רפ״ג שניעית בא נר חייא לרבי
 : רבסמא ע״ל • אשי נרב סימא (רב • א״ כ״ה מנחות אשי לרב
 • חלק ר״פ לתח״ה מנין אומר סיחאי ר״ (תניא פר״ע סימאי רבי

 ברבה ההוא וענין ב״ דנ״ג פמ״ח וירא רבה סיחאי בש״ר רביאלעזר
 ר״א ההוא ענין א׳ דרנ״ז נשא וח׳ סימא בר' ר״א א׳ קי״ג קהלת
 ג״ דפ״ג קהלת וח׳ סיחאי נש״ר ר״א וצ״ל הוא וט״ס חיים ברני

 אר״ס אבא נר חייא אר׳ * הלנו ר׳ עיי׳ בשמו תייא ר׳ • סימאיי
 יעקב רבי • חיני׳ בעא יונתן רבי * א׳ י״א סוטה א׳ ק״ז חלק
 משוס סימאי רבי העיד חסדא בר נחמן רב דרש : נשמו אידי בר

 בלוד שניס לעבר הלכו צדוק ור׳ ״ ל י״ט ר״ה ומלאכי זכריה חגי
 חנקס רני סימאי בן יוסי אבא * גזהק כרכי נטרפחת והורו

 • ע״ש קדוש ג״כ היה סמאי ר׳ כי קדושים של בנן נקרא בנו
 וי״ר פל״ט ול׳י פ״ל ב״ר אריג״ל סימון (רני * בר״ס עזריה רבי
 • ופ״י פ״ה רנה דברים • ופי׳׳ב פ״ד רנה נמדגר ופל״ד פ״א

 סימוו ר' י שה״ר חלפתא בן שמעין בש״ר : פ״י וי״ר בש״רכתן
)p (̂לי בן יהודה ר״ של אחיו זכלי  • זבדא) כר אכא (ע״ל ז
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m סמך ואמוראים חתנאיס סדר אות : m

 עליה. ואהער אילא) (ד״ל ליא עאל זניד נר סימון ר׳ דמך כד
 קומי ננסחיס האסה וס׳ אילא ש״ר3 הישן ונס״ס דגרכות פ״נ ירו׳
 יוכה ורני : כ״ז סימון נש״ר הנהס ור׳ הזקיה רני * אילא ר׳

 ר' קומי נעא נ״ז ר״ס : ג' דנ״ד קהלה רנה נ״ז : סימון נש״ר
 ס״ס וישנ נ״ר 3ר נשס : ע״ל הכהס רני : 1ה״י שניעית ירו׳ יוסי
 ר״7 איזוי אנא רני רע״ד ס״ה יוהסין הי׳ ונירושלמי ג׳ דצ״ו כ״ה

 ורגי : כו״ אחוי ר״ס אי׳ ת״ה ר״ה שס כי הוא ט״ס נ״ז יהודה
 כדרים כחמן נר שמואל ור׳ : טמא שהיה מי ה׳ ניrכק נר שמואל

 אנא רני : זנדי נן הוא סתס סימון ר׳ אס אכי מסופק : פ״ו
 אקא רני : אחא ור' : חיפא דמן אנדימי נש״ר : פ״ו שניעית

 אלעזר ור׳ : סיסי נר איכיי נש״ר : ע״ל אילא רני : שלקי נר
 אמי אר' : נ׳ ל״א נ״מ ל שנת אחא נר יעקנ רני וחלף יתני
 מר לוכחיכהו סימון לר׳ זירא אר׳ : א׳ ל׳׳א כהונות יוקכן אל
 חילפייא נשס : ע״ל חזקי׳ ר׳ י א׳ כ״ה נהמה נמה דגיר״ג להני

 יהודה ור׳ : זורהJ יהודה ר׳ : נשמו חלקיה רני : ה״ד שניעית
 : נשמו דסככין יהושע רני : תדאי עיי׳ יהושע נש״ר : פזי ן5

ק א׳ י״ו עירכין נשריג׳׳ל : אניון נר יהושע רני  : נ׳ קט״ו ל
 :גונרין דנית יונתן נש״ר : ע״ל יונה ר׳ : נזמנו דיפו יוחנן ר׳

 : ע״ל יוסי נעא : פ״א ינמות ירו׳ נהוראי נר׳ יוסי נש״ר
 תרומות פדיה נש״ר : פדה נש״ר : ע״ל אחא נר יעקנ ורני

 :ע״ל רנ נשס : חמא נר פנחס ורני : ע״ל פנחס ורני : הפ״ד
 ומ״ר מנרכין כיצד ירו׳ ר״ל נשס * ע״ל נחמן נר שמואל נש״ר
 : אנא נר שמעון נש״ר : נזירא שמעון נש״ר : רע״נ ס״ה איכה
 :סימון נר׳ יהודה רני : סימון (רני : יהושע הדאינש״ר ורני
ס יצחק רני : נר״ס יוסי רני : ננו יוסטא רני ל  • נ״ס לוי : נ
ס שמעון רני ל  לעזר רני הושעיה נש״ר דתרי סימון (רני : נ

 :דרילל נריה סימון (רני : ד׳ לה כירה פ׳ ירו׳ הושעי׳ ש"ר3
 ס״כ גדא 3ר (וכן סנוראי מרננן סימונא 3ר :׳ נכו נרניה רני
 :(סיננא : נחמן רנ ועיי׳ (ע״ש יוסף רג הוא סיני : סש״ג '"ע
 : לס חנינא רני : נ״ס איטיא ר׳ : (סיסי • נכו יהודה רני
 רבי סיסיי (ר׳ : נ״ס לוי : נ״ס 3יעק רני : נ״ס יהודה רני

 יוחנן רני : פ-״נ נרכות ירו׳ סיסי נש״ר לוי ורבי חיפה דמן איני
 סיסי ר׳ רקמה ואלנישך פלקט ע׳ וערוך : פ״א מעשרות נשמו
 נן ישוע הוא סירא נן : פוקריטון תרגס עקילס נ\רפירין אמר
/ יהושע של ננו שהוא י״א סירח או סירך  : ג' עזרא הנזכר כ
 פתנשהיהנן ונלקוטימהרי׳׳־ל יהודה שנע ספר נתחלת וכ״כ • ןנחגי
i 3כת : באמנטי שנתענרה ירמיה נת ואמו ירמיה ' i תמ״ת ג״א 

 גס נתלמוד דנר זה מצאתי לא כי הוא נעלמא גוזמא דעתי לפי
 דהי׳ ר״ל עלל מדרש נשוסאגדהאו זה שנמצא שמעתי לא מרנותי

 שכ״ה ראה לא ושקר גוזמא הוי ע״כ נאמבטי אשת שתתענר זה דנר
נס' (ועיי׳ זירא ר׳ וע״ל נאמנעיעינרה רע״א דט״ו נחגיגהפ״נ

ק וכתב : בהקדמה סירא בן  מנתו ירמיה של בנו נ׳׳ס קע״ג די׳יט ל
 שהיה וי״א בנתונות) מזה ראיתי לא : עלל בכתונות כנראה

א (ע״ל קנורו השליס <?דו סידא ן3ו הצדיק שמעון בימי  ג״א ל
 רב • סלא ואחא • סלא אנא עיי׳ (סלא * המ״ח וג״א רצ״ח
 אר' סלא (רב * נט יוסף רב ׳ אתיו יהודה 3(ר חסידא מלא

 ל״א ביצה ירמיה אר׳ * ע״א ד״ע יוחסין פי׳ ׳3 ז׳ תענית המנונא
רנ) נד רנסמא • א׳ ג (כתונות ירמיה (  (רנ * א׳ לא ל

 * נ׳ 3דס״ הרואה פ׳ אדא נר הנא אר׳ ונשמו מרי דרג נריה המא
 התפקיד • נ׳ י״וא׳קולץמ״ז זנחיס (דתא נריהדרנה רנסחא

 ״ מת רל״ד וד״א רי״ו ״א7 שציס ך׳ פומ׳3 ר״י עח״א * נ׳ מ״נ
נ פפא רב (א״ל יינא נריהדרנ סמא 3ר  • ספרא רג ע״ל א׳ ט׳ ל
̂ל (ט׳׳ס אתי בר סחא רנ • יהודה נר סמא 3ר  • ע״ל אסי וצ׳
 זנחיס לרנינא ואמר (ע״ש) אנונרס נשס חלקאי נר סמא 3ר

 רנינא מקודשת (אמר רקתא נר סתא 3ר . * ס'מאי א׳ ק״ג
 דרנינא קמי׳ נ׳ לי נאשרי נ״מ • א׳ ט׳ קדושין מקודשת אינה אמר

 ♦ נשס״ח סתא רב סתס רק נזכר איט ד״י גמ׳3ו א'יא דרג משמי׳
 רב לן אמר אשי 3לר רנינא חשרשיא(אמר 3דר בריה סמא רב

 (רב • ׳3 לז חולין דרנא משמיה ליה דאמרת משמך נר״מ סתא
 אשי א״ר סמא רנ אכסף ו׳5 אשי 3ר קמיה יתגיה ורנינא סמא

 (רב • א׳ מ״ב מנחות הוי מא״י רנינא • מינן כתרי מנייהו הד
̂אשי אמר אסי דרג נריה סמא  דרג נריה סמא 3ר לה ואמרי לר(
 סימאנריה רנ להא׳ מכתות * דל״גרע״ג נתונות אשי נרנ אשי

ט נתונות־ ועיי' • אשי לרב אשי רנ7 ל ו  אניז נקיי חת ( ׳ ה
 ואגניה * ) אניל בחיי שמת לרש*י מנ״ל ברוך זרע ועיי׳ )רש'י (

סמ^ רב7 ומבריק נו׳ אשי מ7 נריה ממר אשי 3ר7 לברתיה ןנינא

 ^ י״ח ונ״ק א׳ ך״ד ׳3 זנתיסי״ט לרביכא אמר ־ אשי דרב כריה
 ל״ג ) זה לפני הלל כתובות אשי (לרב אשי ברב סמא רב : סמיא

שי(ע״ל נרנ רש״א גי׳ לרנינא אמר * ב׳  : ירמיה) בר רנה א
ר׳  סמלינןסועה * א׳ פ׳הערלדע״ד סתיא א״ר אר״ל * סמיא (

ג ׳9 ל ד ה( קנ מ )3 ה חכס פרש״י ׳ ס  שסמלאך(והתו׳ פי׳ וערוך פ
 משמו חלנו נרני ברכיה רבי סמוקיד אבא ( * הפרושיס נ׳ נתנו
ר ל  הרואס פ׳ ובירושלמי : שמו כך מ״כ פי׳ סע״ד דרי״ד פ״ג רנה מ
מ ואולי סמוקה אנא נש״ר חלנו ור׳ נרכיה רני א׳ די״ג  לאהמקומו

סן * נכו חילפי • (סמקאי • אננו * (סנ חנינ  ; רני
 ־פא׳׳כ דרנא אחוה סעורס רב ( * ננו שמואל רג * (ססרטאי

/ ע  מותז ואחר לצעייה דלא למ״ה הייס גוסס רכא וכשהיה ג׳ ד
 כ״ת ח׳׳ק סוף. דס כהקזת רק צער ה״ל דלא וא״ל רנא אליו נראה

 וננתרא שמיס ירא יוחסין 3כת ספרא 3ר * ננו ספרא 3ר ׳ א׳
) הגוזל פ׳3ו החמור נענין נלננו אחת ודונר לקייס א׳ קי׳׳ו ד ) 
 נדרך אריה להס ונתלווה נדרך אנשיס הרנה עס שהלך כס לו נעשה

 שדי ספרא 3ר על היוס וכשהגיע ואכלו חמור לו א' שדא יוס ונכל
 החמוד דמי חמד שלא לפי וכראה שלי חמור הארי אכלו ולא ליה^)
 ורש״י * א׳ פ״ח 3״3 ורשנ״ס החמור מענין ידעתי (לא • עכ״ל

 וא״ל ק״ש קרי דהוי גאון אחא 3דר שאלתית נשס א׳ ך״ד נחכות
 שתק ממון מיעוט משוס ר3וס וכך ננך עסקך לי הב א׳ אדס

 נמיעוע אלא לקנל רצה לא תפילתו 'לחחר מרוביס דחיס לו והעלה
 7שע״ ונת״ח * נכך להקנותו נ■:'3 דגמר חשיס ראשונות מעות
 חעשהנר״ש ג״כשוב והניא ע״ש ט״ס ונראה אחר עגין3 הביא דל״ג
 למה לר׳׳ס א״ל א׳ נחסיד פגע תלמידיו עס נסייל לע'י־ חוץ שיצא
̂י ^-'י־וי כ כ מר טרח  לא ר״ס א״ל ו פניו להקנ״ל גקו־אתו א’^
 לחה לר״ס1תלחידיו אחרו למייל אלא ;יר ת להקניי' כוונתי היית

 א״ל לשתוק לך היה ליה אתרו משקר הייתי ונחה א״ל כ"כ לו אחרת
 י5נ ועיי׳ ■ ^־ל׳ל אמיז ודונר מקייס הייתי לא שתקתי אלו
 בענץ הוא אכל זו גמרא על כוונתו ל״עתי סע״ג דצ״ד הנפה גיד

 קי״ןן כ״כ פ׳ דבהמה רישא חחריך היה שבת (לכבוד * )ע״ש אחר
 • וקדושין סע״א) קי״ג קי״ג ע"פ (היה בכרך הדר רווק ר״ס )א׳

 חייא) (א^ר * ע׳ז הוא גדול דאדס נר״ס לחינאי משתנת אבהו רני
 א״ק ננ׳׳י וכ״ה נ׳ ל״ד א״ע ס״פ (רבי דני חד משוס 'ח ס: רב אתר

 • ברני ר״ג הוא רביה) ע״ל ס״ך ש״ג י״ע וס״כ ה'ע כתב סק״א
 אמי ר׳ דני ח־ הגי׳ ונרי״ף ינאי רני דני חד משוס הגי׳ (ונאשר״י

 בר יוקנא מר ית3ל רנא עס אקלע ( ׳ יזייא א״ר תינת שס ואין
 לסן ענד נחכא נר חכא דרג נריה יוחנא מר לניה לה ואמרי חנא

 א3ר ליה זכי כו׳ במתנות לי זכה לשמעיה רנא ואחר תלתא עגלה
 קמיה אתא כי נגד מעדה נחלמא לר״ס אקרויי אכל לא ׳ור״ס אכל
 דמראקרינק אשמעתא דענרי משוס ספראדלחא 3ר א״ל יוסף רב

 לרנא ולקריין כו׳ רנא כלפי הכי אקריין מ״ט ואלא כו׳ גחלמא
 אחא רב אתא הכסא לנית אעל ( * ע״ש ( היה נזוף רנא )ומשני (

 הוכא 3ר נהייה אתלוו חא״י נפק ר״ס ( * נ׳ ס"נ הרואה פ׳ בחר
 3ור איקא נרב ר״ה צ״ל ( נ׳ נ״ב פסחים איקא רנ3 כהנא ורנ

א) שם יגיד ומקל נעצו עליה קרו יוסף רב * גהנ ̂ 3א ’■ לו(
 שפיך משה רנא על אמר * כלאים סוף ירו׳ זעירא רבי את שאל

 V(פרש׳משה אר״ס כו׳ אנא א״ר א׳ צ״ג נפג״ה * ש) קאמרט(ע
 נלא ופליג איסור עס עסקא עניד ( * כו׳ חשה רנא אמר )ת״ח

 טי יוסף א״ר הא אניי א״ל כי הונא 3נר דרנה לקמיה אתא דעתיה
/ ל״א נ"מ נחמן א״ר ־מניועי ע  אביו א׳ קח״ד שתת חי פ׳3( • ס

 צוה כשמס * רנא לפני אחיו ותינעו עסקא בהו ועבד זוזי הנית
 (א׳׳ל המדרש בכית יוס בכל חצויין שהלכותיו עליו שקרעו קביי
 כל ה׳ זריקא לר׳ אשכח סליק כי כי להתס סלקית כי לר״ס ־אביי

 אבא רני ושלחו אנא לרני ואיתניה אנא א״ר ״ ל ק״י הנשר
^ מרהא נר אנא * חמא(ע״ש נר יוסף מרבי מעות לגטת  אנהו ז

 משתעי אבהו רכ\ אר״ס * פפא נר חנינא ורני נפחא יצתק ורני
 ו>י א׳ י״א יומא • א׳ ך׳ בכורות לאניי אמר * א׳ י״ג ברכות

 עירונץ אר״ס הכי יוסף 3ר א״ל לאניי נ׳-איתיב מ״ה ׳שהוציאו
 •: יוסף נר אחא ־רב ־•־ אתא 3ר * לר׳אושעיא אחר * א׳ ק״ג

 ואיסור : ע״ל עמו עסקא עטד איסור •* הונא 3בר אתא רנ7
 : ׳3 ך׳ פסין עושין • ׳3 ה״ שנת יוחנן א״ר אמי א״ר * ^יזרא

רב * חנינא נר הונא ורב * חינכא בר דמי 3ור * אקיו דימי רב
 ע״ל איקא ברב הונא

ע״ל זריקא ורבי * א׳
 פ׳ פאו׳׳נ החנונא א״ר אר״ס קירא א״ר
תייאאר״ה א״ר * קטופסאה חייא א״ר

 אר״ק : ע״ל ר״ח אתה ידעתי לא בשס״ח וכ״ה א״ע ה״פ ברכות
ע״א ל' קדושין מניה בן יהושע בש״ר * א׳ ל׳/ 0T9 תייא א״ר

וצ״ע



קלח m עין ואמוראים התנאיה סדר אות •
^ מר • ג' ל׳ ע״ז ממ^7 ביהושע <ש״ר ̂ טו<א קדמז כי ״ע5ו  יות̂נ

 ורג * אתיר ■יוחנן רכי ♦ '3 ל״א סנהדרין יוחנן א״ר * חנא נר
 לרנא רמי • לו סיפר עוירא רני ״ למסה עיי׳ נחמן רב ־ גהגא
 * תשפ״ב רמז פנחס נמ״י וכ״מ רג שס וט״ס נ׳ נ״ט נשחט ממיד

 לו.׳ ספרא רנ קפחינהו אמר רנא * ע״ש רבה לפני כהנא ורב
 חברון ר״סעליו אתר רבה * מרתא מר אבא רבי סמוכיעיי׳ רבנן

 * חמא בר ורמי ־ ע״ל הובא ברב ורבה • א׳ קל׳ד הכליס כל ל׳
 בריה ספרא רב • ע״ב י׳ חברךבכורזת ספרא נחמן לרב ל׳׳רששת

ג לרנינא אמר ייבא לרב ל׳  בר ספרא רב • סמא ע״ל א׳ ה׳ (
 * (ספרא ♦ דרבא(ע״ש אחוה סעורס בר ספרא רב • טוביה

 * (סתריאל • ב״ס רבה * בס׳ יהודה רב * וצ״ע גנו אבא רני
: בנו ישמעאל רבי

עין אות
 עדר% ׳ בנו חנינא רבי • (עגול • אדא (ע״ל שמלאי א״ר עאדא

 P שמעון ורבי משולס כן יוסי רבי קדושא) קהלא (ע״ל קדושה
 וז׳׳ש בחסידו׳ מפורסם אדם נימוס ערך ערוך (עדי * לזנסיא

 וערוך כעדי לג׳ הוי בנימוס תוכתר מרדכי ב׳ די״ב במגילה רש״י
 יבינו ולא ידעו ולא רש׳׳י בכוונת השתבשו ורביס כנ״ל ופי׳ כעדי ^רס
 הזרוע;לקל״ד בס״פ עדל • אחר פי׳ רי״ף פי׳ עס הנדפס בע״י ועיי׳

 ובערוך שפתיס ערל ע״ש תדל) בן ששמו אדסשועה נרש״י ע״ש א׳
 מדקדק היה שלא אדס והיה בדלית עדל ששונה ויש ערל בן ערך

 סעות שמא השש דליכא עדל בן אתה שונה אס א״ל וכן נשמועותיו
 גדל בן בנשון שונה היה ז״ל מרי ואבא טעמא קאמר דהא הוא

 דעתך תן כלומר ׳לומר ׳דעתך ׳תן ר״ת פי׳ תדל) שצ״ל (נ״ל
 ורבי חסדא דרב קמיה עוא • עכ״ל טעמא קאמר דהא • נדבריו
 בנידה חמוד דס והריח דרבא קמיה עובדה רב * רגו(למ׳׳ז יוחנן

 עובדיה רבי ולא דס הריח רבא כי שסעה ותראה רבא עיי* (
 עובדיה ולרב יאשיה לרב שרי רבא • ב׳ ט״ז ברכות דרבא קחיה הגי
 • יהודה בר אבא רבי עיי׳ קבורתו / וע״ש א׳ דך״נ יחפור לא פ׳
 • (עוזיאל א׳ ד״ע ב״ס ופ׳ ב׳ (דך״ז השוחט פ׳ דרש גלילאה ובר4<

 חוגיא בשס חוורן דגית הוניא דר׳ נריה עוזיאל (רבי • במ יונתן
 רפ״ג ביצה וירו׳ א׳ ד״ד שגת חזקיה ורבי • (ע״ש חוורן בית7

 * רבה דעוזיאל משמיה עוזיאל נר׳ עוזיאל רגי • רע״א דס״ב
 עוזיאל דרכי גריה גר עוזיאל א״ר א׳ ד״ה פ״א (ובמ״ק ירושלמי

 עוירא (ר׳ * באלף כתוב פעמים רוב כי אויה ע״ל (עויה * רבה
 : עוירא בר אחא (רב ־ סבא עינא ע״ל גחמן לרב איתביה סבא
 ומוציא מכניס (פרש״י כנסיות מפטיר )ע״ב ק״י (ע״כ עוירא דג

רני רנה רבי לפני א׳) (דנ״א פא״ט המדרש לבית סתלמידס ) 
 יושבין מדאה יוסי ור׳ ציפוראה הונא רב והוה )רש״י הנשיא ̂הודה
 ודבר כן׳ רני והפכה הכוסות בית בעוני מחט רבי לפני ובאת לפניו

 (ובס׳ )אביי ולפני ספרא רב לפני מא״י כשבא עוירא רב סיכר זה
 ולפני ר׳ לפני היה איך רש״י על חולק צפוראה הונא ה׳ אות יוחסין

ניי  באמתבפא״ט * עכ״ל הדור גדול רבה רבי ר״ל אלא ספרא ורב ̂י
 פרש״י ולא■ חייא רבי ואת רבה רבי את שימש רב שס אמר א׳ לנ״ד
 סוף ־אך ־ הנשיא יהודה רבי הוא רבה דרבי הכרת שס כי כלוס

 אקלעו חנינא בר יוסי ור׳ חלבו ור׳ עוירא ר׳ * א׳ ?תובותל־קי״ב
ל יוחנן ר׳ תלמיד היה ב״ח יוסי לר* וידוע * אתרע ■להאי  יוקנו ו
 עוירא רב ־ היו ב׳ או ימים האריך אולי א״כ * רבי בזמן היה

 זציבא קמיה אדא רב * ב׳ קל״א פי״נ א׳ נ״ה חולין דרבא משמיה
 וא?תי^א עוירא רב דרש * רע׳״א מ״ג מנחית עוץא דרב משמיה
 דךבוזיקנין משמיה זימנין עוירא רב דרש * א׳ נ״ב החליל פ׳ דיב״ל
 לבעל גרס זה ואולי • ל דקי״ט ע״פ דרבאשיה׳ משמיה לה אמר
 עגירא רב דרש הגי׳ גע״י אכן * רב בתלמיד עוירא רב דמנא ס׳״י

̂ה אסי דר׳ משחיה וזחנין אמי דר׳ משמיה אי׳ל זמגק  פ״׳ג ברכות וכי
 בע״ס א״כ דרשות ב׳ א׳ ז׳ גיטין ב׳ פ״ד וחולין ב׳ ד׳ וסוטה ב׳ לך

 וקדושין (ס״פאעפ״י רבה עולה כקרא עולא * ש״י בעל ט״סוטעה
סוף נחותה ועולא ( י דגיטין פ״ק סבא עולא ורגי ־ א׳ ל*'א

 רבותינו תסדא רב (דרש • נדרים לא״י מבבל עולה )והיה ללאיס
אתא כי ־ ב׳ דל״ת ברכות יוחנן דרגי משמיה עולא וחנו היירלין
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י ״  אחר י־זלזי! ׳ג׳יד״ חזי׳גנק נבבג קקנע ' ב ״
מ׳ צעריה ובלילה בתורה עסקי לא ובבלאי בזוזא דזזבשא ננא מצת

גנלאהקמשקוץ דמשקרי סיני ט אסר חטרא אקא ילא

׳1

 דקחצפצ< רבנן חזא עולאאקלעלפזחבדיתא * ׳3 תעניתד״ט מטרייא
 ליה נפוצי יהודה רג להו אחר שבתא ויבנן קחחללין אמר גליחייהו

 רג אחר לפומבייתא אקלע עולא ״ רע״א דקמ״ז חבוות פ׳ גאפיה
 לא מגדיל היכי וחזי דפרי כלכלה ליה אחטי בריה יצחק לרב יהודה

 רבא של גילו בן אביי כי וצ״ע • ׳3 ק׳י׳ד פסחים אביי את ושלח אזל
ש)  נקיי ל'פ גדול אביי היה ואיך יהודה רב כשמת נולד ורבא (ע״

 לקטן עדות דאין * וע״ש יבדיל עולא איך לראות ששלחו יהודה רג
 בפומבדיתאממי דס לראות רצה לא * בר״צ ר״א עיי׳ י׳ בן אפילו
 יהיב עולא * ע״ג ד״ך נידה דר״י אמריה שהיה יהודה רב של כבודו

 חטונךכו׳פ׳הזרוע רבי א״ל נו׳ לעולא איתביתרבא מתנתאלכהכת
 ואשר״י רי״ף וגי׳ סע״ב דל״ב זבחים הו׳ הביאו וכן ־ סע״ב לקל״א

 איתביה א׳ דנ״א פ״ז בנזיר * לכהנת מתנת׳ הבו אחר עולא אתא כי
 ואיך דרנא רבו עולא כי נראה לעולא רבא מדאיתיב * לעולא רבא
 רגא של רבו חסדא רב דהא ועוד נך רבי-מטו לרנא עולא אחר
 וצ״עוכןרבה (ע״ל) עולא וחנו היורדין רבותינו אמר חסדא ורב
 כתלמיד דעולא קתיה ויתיב עולא אמר רבה אחר ואחר דרבא רבו סיה

 מילי מחהדורי לו שלחה כתמן רב אשת ילתא : בשםרבו) שאומר
 יצחק בר נחמן (אר׳ : ע**ש ( דברכתא כסא לה שלח שלא על

 ־ עולא • ב׳ ל״א גרכות יפת בר בנימן כרבי לשבשת עולא קבע
 י1ו^ לעזלא אבא אר׳ משמאלו ורגנ״ח לימינו אזל אבא ורבי• רכב

 ואמר איתביה אבא ור׳ ב׳ כ״ג כסחים יוחנן דר׳ משחיה דאמריתו
 דחיא באגנא דיתיב לרבב״ח חזא * כו׳ מרבנן האי דמי אבא לר׳
 * הונא ברב לרבה חזא שלפנינו והגי׳ ע״ש ס״כ Tשהחט חי כ׳

 דגרי ונראין לעניים וכעשן לשניים כחוחז הונא דרב הא עולא אמר
 ובתענית • סע״ב דמ״ה קדושין אבא בר ירמיה ר׳ הוא תלמיד

 • לעיניס וכעשן לשיניים כתומז קשים חסדא דרב הא אחר ׳3 ל״ר
 ס״ת חולין עיינין ומלאינין ושמואל דרב מעכרא לן יהיב חאן אחר

 כ״ש כ׳ דעולא קחיה ור״ז זירא דר׳ אחוריה יוסף ורב רנה * ב̂׳
 וכן עולא תרגחא ( * כתיבות בא״י ונקבר בת״ל חת * ׳3 דל״ז
 עולא מ״ט סע״ב נ״ה מעברין כיצד כ׳3 * א׳ ס״א יומא אכס אר׳

 ר״ ״ רבו יוחנן לר׳ הקדימו למה צ״ע כו׳ אחר יוחנן ר׳ כ^ אחר
 אכיי * גשמו אסי אר׳ כהנא בר אבא רבי * וע״ל ליה איתיב אבא
 הושעי' א׳.ורב ע״ו חולין אושעיא אר׳ : כפא גר אגימי * ע״ל

 אלעזר ר' • בשמו אדא בר אחא רב .* '3 ל״ב זבחים לעולא איתב
 הלכנת כמה ב׳ א׳ י״א ב״ק ר״א גשס ואומר א׳ ל״ד חולין תו׳ רבו
 ר׳ : ע״ל גשמו אסי רבי : א׳ ע״ד המדיר כ׳ ב׳ כ״א פסין■ וכ׳

 רגי : בתא : עולא האחר לרבה אמר אשי רב : היני בר אסי
 חמא בר הונא רב : ע״ל רב-הונא : ליה רמי בירי דמן דוסתאי

 : בן.זכאי : אמר קמיה זירא רבי : קמיה המנוני) רב : גשמו
 חמא ר׳ : בשמו אבא בר תייא ר׳ : בשמו חגא ר׳ : זעירא ור׳
 חנילאי בר חנא ורג : צ״ע אסי גר חייא ר׳ : בשמו אמי• גר

 ציית מאן לעולא ואמר ע״ל חסדא רב : ב׳ ל׳ מנחות חנינא אר׳
 יהודה לרב ואחר ג׳ ס״ת חולין א״ל יהודה רב : רבך יוחנן לרבי
 יהודה רב : ע״א ד״מ כ״ב ע׳׳ז בשמו יהודה ורב א׳ ע״ו שם

 נר יהושע רב * א׳ קנ״ב חולין אריב״ל * בשמו אחי ר3
 יציזקנרג רב את ראה • ב׳ ס״ז הדר יוחנןה׳ -א״ר בשמו־* אבא

̂ול יהודה  ך״ב ר״ה <הגא ורג • גשמו ור< : וע״:ל נסיג ולא ד
ט ב׳ ר ח; קו  נחמן 3ר ♦ חכשה:בזמנו רב • .9שקלי ריש ?זני) ׳'

 שמע עמרם רב * בשמו אבא בר עולא • מר ועראו ליה איתיג
 רב אמר * א׳ לן״ו חולין פזי בן קמיה * כדא בר בשם ־ ^מנ<-

 ליה איתיב רבא ; אולי עולא בר רני/■ * ל קח״ג חביות ר"כ
̂י׳ל רבסברב * ע״ל  * א׳ ל״ד חלון תו׳ חבירו רבב״ח * הונא-ע
 קשיא לדידך רבה וא״ל א׳ נ״ד יומא ל ג׳ מעילה אחר-עולא רבה

 בן שמעון גש״ר • בשמו חיננא 73 רבין ־ ל צ״ג שהיה מי ה׳
 זבחים א׳ ק״א ב״ח ל ק׳ חגיגה ל פ״ו כסהיכו אר״ל י יהוצדק

 רב או (עולא • יהודה גר שמואל רב לביה אקלע * ל ל״ב
ע בנאה -רט • ״<ב3 אתא רב • עולא  • ב״ע רבה או רבא * ל
 ר<ה3 עולא נחמן(רב רב לכני עילאי בר עולא * ב^ע ,רבינא

 כ״נ ביצה • ל״ה הממונה א״ל וכ* א׳ קכ״ט חכנין ׳9 עיצאי לרב
 שלח נחמן רב קמיה דיבי ה״ל ♦ ל י״א זבתיס ־ א׳ ז* ב״ק • א׳

: סע״א ל* שבועות ומצות בתורת עמות חברינו עולא יוסף רב ליה
 א3א ר3 רנעולא ־ (ל״מ ׳ מג^ה חאביי בעא אשי־ בר עולא רב

לנפשית) טיבותא אחזיק ולא וגרסבתירה ונפק עי'ל שייף ברך (שכל
קמתנקין ג׳  עזלא * ת׳ ע״ד החליר עולא ^זר ♦ ל (דכ״

 געאר׳ירתיה מ׳ ראשו נ״סצקטס הכאעו^ן א׳ לג׳ (סוכה היננא
• א״ ס״ה נא״ג ובקיר היכנא מ• 1לא .־ ״ .מעלע ראשז נקטם

עולא



py ואמוראים התנאים סדר אות
 ד״ה כתן״ א׳ 3דכ״ שס נראה היה שכן פא״ע(אמת זכאי ר3 עולא

 * עכ״ל זכאי ר׳3 מעולא אמי ולר׳ כהנא לרב דכריך כו׳ נעקרה
 שגן אחר הכוונה ♦ אמר זכאי גן עולא אחר הגמרא לשון אגל

 מנו ידענו לא זכאי גר מלרש״ישכתג וכ״נ * וכך כך אמר ;כאי
 גשי׳ס הרגה ועוד חנו ידענו לא זכאי גר עולא לרשוס לרש׳׳י דה״ל

 הזכירו ולא זכאי גן דקראו אתר הכוונה אלא חנו ידענו ולא שנזכרו
 גן יוחנן רגי שיש לפי זכאי גן שהיה זה הוא מי ידענו לא נשמו
 של גנו שהיה אחר הכס אדס או יוחנן רגי על הכוונה אס זכאי
 גר עולא : זכאי גן הוא עולא כי וקגר היוחסין וטעה ׳ זכאי

 חעשרות לעזר גש׳׳ר ג׳ ל״א החדיר פ׳ וירו׳ צ״גא׳ (חלק ישמעאל
 דע״ג פ״א חגיגה ירו׳ לעזר גש״ר ג״י עולא זעירא ר׳ : פ״ג
 שחן גשר נ״י לעולא שהאכילו גחלוס ראה זעירא רגי * ע״ג
 ריש יוחנן גש״ר * פ״ג ח״ש הגון טעם אמה ממנו שיקגל רמז

 כלאים לעזר גש״ר יונה ור׳ * מקשה ויאות יונה אר׳ וספ׳׳א דמאי
 (רג) נר עולא רג * המודר גין אין ר׳'פ ירו״ יצחק נש׳״ר • פ״ט
 ד״ט (ג״ג דאימיה ארחתיה משגש עולא * א׳ 3מ״ (ג״ק אידי

 קרי ששת פרש״'לרג אלעזר) דר׳ משמיה אשתעאילרנא * קע״א
 נשס ונתו׳ גאון צמח ור׳ והערוך • יונקתו ר״ל ואיחיה הכי ליה
 שדיה אמו שתגלה גרס כי ) (ע״ש אחי גר אחדנויה רג על ר״ח

 עולא ששת לרג קרא דרגה דא״א הי׳ ור׳׳ן • ששת לרג הניקה כי
 וי״געילא' : וי״גאילעא • הואלגגירנה גגרארגה משגשדל׳ש
 הזורק פרק גיטין דאגיחי משמיה מנשיא גר (עולא * וי״געיולא

 דרגא קמיה ♦ ל קי׳׳ז רגאע״ה לפני רג גר (עולא * א׳ דע״ט
 חאגיי עא3 סע״ג ך"א מגילה חרגא געא ״ ל פ״ז יומא ושגחו

 ואלו 3פ״ נידה ירו׳ הנינא גש״ר דקסרין (עולא * ״3 ך"ד שס
 עזר1ג אר׳ ♦ חאגיי עא3 נירי דחן פרש״י גיראה (עולא * עוגרין
 ח״ק אלעזר אר״ ניראה עולא אחר חלנו אר׳ * א׳ ט׳ מגלהין

 ירו׳ חנינא נש״ר לעזר רני נרייה עילא • תענית וקוף א' ך״ו
 נשמו הלנו רני ־ חגלחין ירו׳ הלנו רני גרכיה ורני : מגלחין
 קומי תני שכפא (עולא • פי״ג וי״ר שמעון גש״ר : א׳ ד׳ מגילה

ס) זעירא ר״ א״ל קפ״נ ע״ז ירו״ דוסא רני ש  חזנא (עולא : (
 (עופרן : נאמריס אלו וק׳׳ה פ״ד מגילה רפ״ז יומא ירו׳ יוקה ור׳

מי אנ״ד עוקגא מר : ננו רנה  נ״ ח״ד קדושין רש״י שמואל (ני
 כתג ג״ י״ו נח״ק ורש״י גכפרי ונ״ד הוא סע״ג ק״ה שרציס ל פ׳1

 וכשהיו היה) גולה ריש עוקנא מר כתנו ז״ג ק"פ ותו׳ נשיא שהיה
 מר היה התלמוד ונשעת שמואל על עוקנא מר לדין יושנין

 רש״י כתורה רגו היה (דשחואל שלו אמות נד״ שמואל לפט עוהגא
 אמר )נ״ (ט״ז מ״ק אושפמה עד שמואל למר חלווה והיה שס)

 הא נחמימי דרישך ורישא נקרירא רישך שיננא יהודה לרג שמואל
 ק״ז האשה מציאת פ׳3 : א׳ (דנ״ה שגת קייס ונ״ד עוקנא מר
( ׳ עה) מצאו פטירתו ונשעת נניקיס מלומד שהיה נ שנ  אלפי (

 ונזנז קל^א וזוודן רחיקא אורחא ואחר צדקה שעשת 3זה לינרי
 יותר ינזגז אל המנזגז דאמרו (אע״ג נכקיו פלגיה) (צ״ל שליש

 שלוס נתיה כנר ליה לחיו לו שלחו : רשאי מיתה נשעת מחומש)
הדרן עליו חעניר שהי׳ אחיו ירמיה על קדחנא קנל הגגלי עוקגן

 א ל סנהדרין נטגריה פנינו ויראה השיאו וא״ל )שסירקו ף״,ו (
 אינו כי ע״ש ( דצוציתא נתן והוא נע״ת שהיה ואחרו : סע"נ

 גניגא • דצוציתא עוקגן י״ע נשס מש״ש תשנ״ז ד״א ועח״א כן
 למסרן וגידי עלי העומדין גנ״א אלעזר לר׳ ושלח ליה מצער היה

 המדרש לנית עליהם והערג והשכם לה״ דום ליה ושלח למלכות
 שהוא (ואמר : וע^׳ש) א״ ז׳ (גיטין נקולר נתנוהולגנינא ומיד
 גגינה אכל לא גישרא אכל כי חלתא נהא אנא לגני חחרא גר חלא
 :א׳ ק׳׳ה הנשר כל פ״ אכילנא אחרת נסעודה ואנא תע״ל למהר עד

שכינ  הונא רג א״ל : ול׳ ז׳ עליו למיתוג סגר קחוה נר ליה (
 צ׳ וחמותו חמיו אלא אשתו לכנוד אמרו לא למיכל געית צודנייתא

 ד״ ליה שד יומא כל דהוה נשגגותי׳ עניא (הוי : נ* ך״ מגלתין
 גרת לגיישו שלא וכד הוא מי לראות ח־שאיוסא״רצה זוזיגצינורא

 יהודה ניצ^ עואגא מר כתגג״נאותח׳ : ס״ז נתונות אש לתנור
 מה לז״א יהודה כני להלבין שלא מוצת היא כתיג ונתמר מתמר ואשתו

 אנוה אנא גשס : כו׳ אש לכנשן להפיל לו נח תר דאמר האי כולי
 • קמיה אתא יוסף נר אחא רג • נשמו אושעיא רני ״ דשמואל

 ק״ח שנת גשמו זירא רני * ל׳ז שניעית ונשמו ע״ל הונא ת א״ל
 3ר * נ׳ ד״ס אעפ״י כ' לו התיר הנינא ת * זכאי א״ר • נ״

 עיחנין נ״ קי״ט נ׳ קי׳ו כ״כ פ״ • נ״ כ״ט נרכות נשמו חסדא
 פ״ש פ׳ •* א' ליל ע״ז א׳ כ״ח גיטין ג״ כ״א פסין ופ׳ * ל ט״ו
קמיה ׳ גשמו טגא מרי נר טני רני • גזמט טאני ׳ א׳ ח׳

 : פ״ק נשרינ״לירו׳ עוקנא ר״ • א׳ י׳ גרכות מסדראגדתא רינ״ל
 שלת רנה ינאי רגי * גשמו אגא נר יוסף ר״ ־ ע״ש יוסף רג

 נשם * לפניו לואי גר * נ״ ק״ה שגת נשמו ירחי׳ רני * ליה
 • נשמו מר נר תארי • גשמו מאני גר לילי * נ׳ ק׳׳ח שנת לוי
 מר׳ דשמעה גתר ומשט עליו והק׳ אמר רנא * מר א״ל ענן רג

 אחריכן כחי ונעלחא עוקגא מחר דשמעה גתר התו׳ וכתנו עקינא
 נ״ ח״ג חולין * א׳ דנ״ג פ״ז סיר תו״ עוקנא מר גימי רגא שהיה

א דמר מאד והת״ • ע״ש עוקנא נר לגני תורא הטריף רגא קנ  עו
 ואיך רגא נולד שמואל תלחיד יהודה 3ר ונשחת שמואל של חנירו
 כמ״,;ו לא ולדעתי * רנא מחנו שישמע עד קייס עוקנא מר יהיה
 עקגיהדאמר 3ר אלא עוקגא מר עקינא רני גחקוס להגיה התו׳
 p״u כי נראה ויותר • (ע״ש עקגיה 3כר הכיס חאן עליו רגא
א נר נימי שהיה וצ״ל עיקנא מר נימי רנא שהיה התו׳ ח״ש קנ  עו

 שרציס ח׳ פ״ שמואל אחר • עוקנא נר לנני שור הטריף רנא כי
 ינחן^ * א׳ ך"ג ר״ה * א׳ כ״א חלון פ׳ דשמואל משחיה א׳ ק״ט
 :פזי נן שמעין ר״ קמיה שכיח הוי ־ א״ ע״ו הערל ופ׳ * א׳ י״נ

 ״ עוקגא מר נר נתן רני • עוקנא מר נר מרי • עוקגא מר (
 רנכא • נ״ ס״ג יגחות נשמו אחר חסדא רג חייא נר עוקגא (תר

מ גרתי גני נחמיה ורננא עוקגא  ונקראו * ׳3 נ״א (פה״ה * ד
 אדנריס א׳) (דצ״נ כג״ה לחלכית) וקרוגיס עשיריס ר״ל גאיס שרי
 רשות לו נחן הי׳ ג׳) קט״ו פ״(ע״פ ודרש עוקגא לרנכא חסדא רג

מו ׳ אדנריה א׳ כ״ט א"צ פי׳ ורש״י ( לדרוש ע
 אמד ייייי׳זן ̂ר ״ עוקנא לרג וגסוטה * העיר נחנואית

 דחקרניתו אתנן * סע״א מ״ג כירה א׳ ל״ו ניצה (אשי לרג
 אשי רג נראה נ׳ ל״ז שס יוחנן כר׳ נעגיד אכן כוותן ענודו ושמואל
רג * הקדמון  ל״ך עירכין * נחמן לרג איתניה אנא נר עוקנא (

 דשתוא^ו משחיה לרנה אשתעי גלותא ריש נחמיה נר (עוקגן • ׳3
 וישכקלן^ * דצוציתאע״ש נתן והוא • לרגא ונרי׳׳ף א׳ נ״ה פח״ה

 . נכן נחמיה ר״ * יוסף דרג נריה עוקגן (מר עוקגן מר נר
 חשמ, גיזנא גר גיתא ורני תנחום א״ר פרנא א״ר עיקנא (א״ר

 חקד,^ דרג חתני שרהס רמי ואחיו חחא נר עוקנא רג * ע״ש
 א״ך • א׳ כ״ה ג״חעירונין עוקגא מר • א׳ ח״ד חנרכין (כיצד

 . א׳ ס״ה פא״ט נחמן לרג איתיג • ג׳ נ״ה זנחיס חנינא נר יוסי
 3ר * עוקבא * נ״ צ״ד כתונות נחמו ורג ששת רג אחיה אתו

ג * קחא ־ ג • גניו שיחי / ר  רמי מנרישנא חיננא נר עוקגא (
 גרנחיננאמפשרוט ע״לרנאיקא * א׳ צ״א האשה פ׳ פסחיס לרגא
 זה לפט הסכר (אולי חפשרוכיא עוקגא 3ר ־ הוא א אולי לרנא
 אחיוע״למד ירמיה ור׳ הגנלי (עוקגן * איקא רג וע״ש ־ הוא

 גי׳ילתש כ״ה (נר עזרא רני ־ רנה עיי׳ הריס (עוקר • עוקגא
 אלעזר לר״ עשירי דהוא אגטולס דרגי נריה קס׳׳ו) סי״ שחות פ״
 הסופר לעזרא עשירי ראנ״ע פרש״י לעזרא עשירי דהוה ומריה גן
 פריד,/ רני לפני ודרש אוריין גר והוא ע״ש פרידא רני לפני נא

 ר״ע מנחות נאדיריס מאדריס לאדירים ויפרע * אדור יגא
^ יש כי א׳ ונדנ״א א׳ דל״ח יוחסין כתג ־ א״ דנ״ג המנחות ר  ג

 ש^^ הוא עזריה ן3 אלעזר ר׳ של אניי הוא אנטולס נן עזריה דרני
K גי' למעט לכן צ״ד סי׳ רינ״ש נת׳ הגי׳ וכ״ה הרידא רט לפני

11עזרי נן אלעזי וי״ לראל׳ע י׳ הוא אגטולס גן עזריה דר׳ כתג
 , ״ מפורש וכן אחי רני נזמן היה פרידא שר׳ לפי לעזרא י׳ היה

 נדנריו גלגול קצת ע״ש לעזרא י׳ הוא דראנ״ע השחר תפילת
 1(ר״ן עזייה דר״ הכרח ומ״ש ; כמ״ש היוחסין כוונת עיקר
^ ר׳ לפני שגא אחר ר״א אגיושל אינו עזרא) ר״ שלנו טסח ר  פ
^ ר׳ כי רחג״ס כדעת י״ל הא משוס אי אחי רני נזמן שהיה ר  פ
 רחנ״ס לפני הגי׳ שהיה אפשר היוחסין וכתג ע״ש החורנן קודם נולד
 ואל • הנ״ל כגי׳ פרידא ר׳ לפני נא ראנ״ע של אניו עזריה שר'

̂  היה פרידא רני שהרי אמי ר' גזמן פרידא רגי היה איך התמה
עזרי^ ר׳ כתוב שהיה לפי הגירסאות גלגול וכן * שנה מת׳ יותר

אין נן עזרא רני גמרא גי׳ אגל גע״י וכ״ה אנטולס גר
 , ע ראג ̂של אגיו הי^ אגטולס נר עזרא רני ני לומר לטעות

 ופסתיס ז ופ תרומות ריש ירו' ר׳חנא קומי נעא עזרא (רגי
 ע ראנ של אניו עזריה רני ( : גדיל כלל וס"פ ספ״א ומגילה

 עזרי^ רבי קחיה שכיח הוי יהידה ר׳ עזריה רבי ( .׳ זה לפני
 עילו^י בר יהידת ר בש סימון נר' יהודה ור* : רות ומ״ רקנטי׳

 : א׳ דס״ה אינה מר״ סימון נר׳ יהודה נש״ר : מ״ב ״פ0 נ״ר
 חרמן נר יצחק ור׳ : פח׳ב נ״ר יצחק נש״ר : חגי נר יונתן ורט

 ור׳ : תצא ופ״ ראה פ׳ וילמדנו א׳ דלן״ע קהלת מ״ר חנינא גש״ר
רת • כ׳^0 שח״ט אמרו גרכיה ורבי נחמיה קנו עיי' עזריה (

ר״א



מ?יט עין ואמוראים ־התנאים סדר אות »
 פט״ו ״ר3 כשריכ׳׳ל סימון ר׳3 ור״י pnrp תי : ערך ן3 ר״א

 מתהלהיס דורות יש כי הוא חי יודע אעו זה עזריה רני • זכך״ו
 עזריה רני • כשמו כהן ר׳ * היו עזריה ר' ל או ל ואולי עמו

 קנן ור׳ כהנא נר אנא (רני * קנינא ן3 יוסי ר׳ נזמן קנן דמר
 ׳ נ' דקע״ג צו כ׳ ויר׳ חטייה דכפר עזריה ר׳ נשס תרוייהון

 סימאי נר״ עזריה (רני • ל׳׳ח) יוסי־כ׳׳ה ר׳ נזחן שהיה מ'ש
 רניקנינא * (עטל * ננו מנשיא ״ (עזת • יהודה רני ע״ל
 * לננאי כן קראו ורני (ע״ש) קייא ר״ הוא עיא ( * כנו

 • אילא ע״ל יוקנן אר׳ עילא (רני * ננו קנינא ר״ * (עיזקא
 • אליעאי ר׳ צ״ל אולי א׳ ה״א מנקות אניי לגניה עילאקלשעל 3(ר

 (ע״ש) דרגה אנוה עילאי (רנ ־ ננו יהודה רני * עילאי (ר״
 * נ׳ י״ג ע׳׳ז יונה רני אשכקיה עילאה (רני • נקמן רג לכני

 • הונא ורנ מ3 אנא רני עילאה רני או עילאי 3ר או עילאי (
 יוקסין כתנ נשחט) תמיד (סוף עילש רנ * תנהוס ור׳ • זעולא

 (ע״ש) נקמן 3ר של ננותיו להוציא והלך העוכות נלשון ידע עילש 3ר
 שהיה ה״ד נגיטין ז״ל מל ע׳ ונערוך ( : על׳ל השולק ה׳ יטין4

 נרק עילש • לכדו צפצפה ויונה העופות שיקת יודע עיליש רג
 שס הגמרא וז״ל הוא כן לא כי אקי נא ראה ׳ עכ*ל וניצל וערק
 נלישנא דידע גנרא ההוא גני יתינ קדא יומא משתנע עיליש רנ דמ״ה

 רש״י) גנרא לההוא עיליש (רג א״ל קרי זקא עורנא אתא דציכורי
 הוא שיקרא עורנא אחר נרק עיליש נרה עיליש א״ל קאחר מאי
 א״ל קאמר מה א״ל קריא וקא יונה אתא אדהכי עליה סמיכנא זלא

 תתרקיש ש״מ נמתילא ניונה כנ״י אחר • נרק עיליש נרה עיליש
 הסנין איש ואותו עיליש (רנ גנרא וההוא איהו ערק קא כיסא •לד

 וההוא נמנרא ניסאענר ליה לדידיהאתרקיש רש״י) העופות נלשון
 ידע לא עיליש רג הרי • הגמרא עכ״ל וקטלוהו אשכקוהו גנרא
 ־ הערוךוהיזקסיןלהיכך ואיךכתנו • גנרא ההוא אלא עופות לשון
 גנרא עיליש רנ רנא אחר • זה לתקן הרגיש לא הערוך מוסף גס

 א״ל כו׳ דרנא קמיה למימר עילש רג סנר • נ' דס'ק כא'*נ ־רנה
̂ג פיי׳נ אקישנה נעתה ה״ אני א״ל איכסף כו״ דקצצתא דייני  דקל״
 הזורק ר״פ גיטין רנא אכסיף כו״ לרנא עילש רנ א״ל * רע׳׳נ

 עוליש רג ־ סע״א דלו השואל פ״ נ״מ לרנא רנעילש א״ל נ״ ע״ז
 א׳ ך"ז נר״ה עינא (רנ * נקמן רנ עיי״ סדוס מלך נלע תיקן
 עינא ורנ יהודה רנ ב״ מ״ק וערנה לולנ ונפ״ • עינא רנ וזתינ
 כיסוי ונל • ד״גרע״נ שס דתני מאן זוטרא מר אמר כו׳ ת״א
 *• לשונו כרש׳״< מיניה לאמורא לשמטיה רנה אחר נ׳ דפ״ד הי־ס
 נקמן לרנ סנא עינא רנ : אמר ע״ הערוך וכ״פ חתורגחט ־ל׳א
 עינא רנ אינו (שס לאמורא לשמטיה רנה אחר הדס כסוי ונב״
 עינא רנ סתס כי הנין )זה לפני עיי׳ סתס עינא רג אלא סנא
 ור״נ נקמן לרב איתינ : סתס עינא לרנ הניאו לא ע״כ סנא הוא
 האשה פ׳ ופסקים סע״נ י״ד מגילה (ע״ש) אוכמא פתיא א״ל

 עיכא : )ע״ש ( אליהו דני תנא ע״ל היקף נן עיני : א׳ דע׳׳ח
 :איפי. ועיי׳ ע״ש דפוחנדיתא קריפא דכוחנדיתא רקנא נני יאנימי
 רגי (עכמאי : נני קנניה : (עכנרי : אטו קזקיה : (עיקש

 אקר נ' לסמ״עחר נהקדחה עמיהוד (רני : ננו יונתן או יוקנן
 לא:מצאתי : עכ״ל עמיהוד ור״ המודעאי ר״א ור׳׳ע ר״ט הקורנן

 כ׳׳ה פ׳׳ג רדה הולד יצירת נערן אמר עמרס (רג : נש״ס זכרו
 נכורות ארי א״ל מ׳ עמרס רב מתקיף : אחל נר אנא ור׳ •* <׳

 זה לפני כי.זזס אנץ נר אידי רב צ׳׳ל זאולי אניך ר׳ א״ל :א׳ י״י
 למדיקשיאזשאילית מ״שט׳א״ל-אף־ אל׳ע אנין נר אידי ר*

 שמואל ■אתר כקמן אר׳ אר״ע אנין נר אמי מ אמי כו׳ נחמן לרב
 אר׳ אר״־׳יצקק■ ארןאר״ע נר יrא אר״ ־: יז״ט־כ״ ג׳ ל

 זנקיס : א׳ כ״א •שנועות א׳ ט׳״ז מכות x׳'r ל ע"״ מנקות יוקנן
 יצקק אר״ עחרס אר׳ אנין נר ביכי אר״ : א׳ תמורה : נ׳ ג״ו
 : ב״א' אידי 3ר ואולי.צ״ל (יל״מ הי(קסין הרא כן יוהנן אר׳
 היוהסין המא כן ידקצן אר' יצקק אר' אמן׳אר״גג נר דמי אי-

 נר קנרא ;3ור סנא המנונא 3ר : כ״א אידי׳ רנ צ״ל ואולי ל״מ (
 קייא אר׳ : (ע׳׳ש) ת אמר הכי ר״ע א״ל רב ותלמיד שלמיא

 קסדא מרב בעא : ע״ל שלמיא נר קנניה ר' : אר״ע אכין ׳כר
 י״א שטעות יוקנן אר׳ : נ״ כ"נ קולין קסדא אר׳ ע״א י״ע ^

 נא ר״ מתנה ר״ : ארנל׳ק אר׳׳ע תקליכא נר מנשיא אר׳ •
 : צ״א כתונות נקמו 3לר שלק : פ״א חכות יח׳ רב כשם ממל •בר

ע את וקראו נאתא אזלי המא נר ורמי גתמן ןרל  נכורות סנא ר
 :נ׳ ק״ה נ״ק :חשועמס ס״א : 3ל אין כי״ תרלא קראי רגא • י 17י״ ח״ק רג אמר : נ׳ ו ך' גיטין עולא מן שמעתי ' ך

פקע דידי לתאי משוס ואחר 7ך דר אחא זלקע •איזא

׳1

 :ע׳׳ל רננ״ק : ״3 ד״ך ספ׳״קדנ״ח כו• אחר ומר וגדפו שחרפו על
 מילי חהני לן ניחא ליה שלק יחזקאל נר רמי : ע״׳ל חמא נר רמי
 ששת ר׳ וא״ל : ׳3 י״א נתונות ששח 3ר אמר כי 3יתי : אסי 3דר

 :א׳ וע״ז א׳ ע״ו ע״ז ביי קראו ור״ש לר״ש ורמי סע״א א ינחות
 המפקיד דמקטא נקופא פילא דמעיילי את מפוחנדתא דלמא ר״ש א״ל
 עחרס 3ר : ׳3 נ״ג פק״ה ששת 3ר לן אמר מלתא הא : נ״ ל״ק

 כ״כ פ״ קנינא אר׳ אנא נר שמעון (אר׳ אבא נר שמעון דר״ נריה
 י׳ פ״3 קסידא עמרס 3ר : א׳ ד״ע סנהדרין קנינא אר׳ נ׳ קי׳״ט

 3ר לני אסקינהו לנהרדעא דאתאן שנייתא הנך א׳ (דפ״א יוחסין
 קדא קלפי דקא נהדי חקחייהו דרגא שקולו אחר קסידא עמרס
 עשרה ליה יכלין הוי דלא דרגא עמרס רג שקל נהורא נפל חנייהו
 נורא ואמר קלא רמא דדרגא לפלגי מטא כי סליק לחודיה דלייא

 עמרס ני תיכספו מוטנ א״ל כסיפתון ליה אמרו רננן אתו עחרס ני״
 ונפק מיניה דינפק ליצריה אשניע דאתי נעלמא ולא דן נעלמא
 קמור ן3 שכס ש׳ אות ג״נ 3כת : ) ע״ש דכורא כעמודא מיניה
 והיה רמז 3יעק נת דינה על שנא על קסידא עחרס נרג כתקן
 נדחכיוחי הונא 3(ר : עכ״׳ל חענירה ניצול ועתה אש יעקנ נית
 ואחמ דשטרי מלוגחא לו הניחה אחו : תכלת ניתו מאנשי זנין
 נחמן 3ר אשת ילתא : א׳) דקנ״א שחת חי פ׳ נחמן 3ר לפני נאו

 דס״ז שאחזו חי פ׳3 כ״א שס (אינו הנזקין נריש רפואה לו עשתה
 יוחסין 3כת * )א׳ י״א סוכה אשי נר קייא דר׳ rלקמי (אתא : ב׳

 נראה • עמרס 3ר ע״ל * תרדא רנה לו קרא זין אות נ׳ נס״ס
 שלזת מעחידין אין וגס׳ • קסידא הוא סתס עמרס הניןזדנ כי

 יונתן רני • עמרס נר קייא 3ר (עמרס * יוסף רג קודס
 3דר לקחיה אתא הוה דיתחא אכוטרופס צנעא (עחרס * ננו

 ע״ל (עניני • היה קכס אס לא.מעתי • נ׳ נ״נ גיטין נחמן
 א״) (דק׳׳ו נתינות עמו־סוף אליהו והיה ענן רנ • ענני

 ליה אית דינא לו שאמר לפי לקנל רצה ולא גילדני לו הניא א׳
 מאקרוני למנען דלא ותקנל נעיכא לא דמר דני גנרא האי ואחר

 דאנא דינא להאי מר נדייני נחמן רג לקמיה שדריה • נכוריס ־
 לדנא ואקדמיה הוא דקרוניה ש״מ ר"נ סנר לדנא ליה פסולנא
 אסתתס ליה דענוד יקרא דיניה בעל כיוךדקזי קחיה דהוי דיתתיה
 ונעירקחי נתענית איתיג * אליהו אסתלק מעשה חהאי טענתיה

 עד קמיה ויתיג ואנקי תיטתא וענח ליה מנעית והוי * • ואתא
 זוטה אליהו וסדר לתינה חוץ למד רכה אליהו סדר סדריה דאפיק
 נתנשילי התעסק שקור פלי לונש היה * ע"כ התינה תוך שלמד
 ה^ אתיא כד קנרין הונא 3לר שלח *. א״ דקי״ט נ״כ פ״ שנת

 לו ואמר ששת 3ר את הונא רנ ושלח נכסין ־עישור אגני אתתא
 * נרישא מרזקי ני יתיג זמאן חמטלטלין או ממקרקעי. ענן ענן
 מציאות פ״ נתונות ר״ה לי דעניד מה מר חזי וא״ל עוקנא למר ואזל

 ר* עיי׳ ר״א משוס א״ ל״ט קדושין אזלי קנן 3ור • א״ ס״ט האשה
 אמר קנרין והונא כו״ נדק שמואל אחר מר נחמן 3ר א״ל ׳ קנן

 היה הונא רג דהא מר קראו לחה וצ״ע י א׳ דנ״ו פא״ט נדק 3.ר
 רננקיזן א״ל • קנרין שקראו ענן רנ על רגז ור״ה ר׳'כ של •קניח

 ״3 3י״ שנת 3ר אמר • ׳3 כ״א קדושין שמואל מר טה הויהו כי
 קדושץ א״ל שמואל חותרת יש וס״פ טרה ר״פ וירו׳ דנרכות וספ״ד

: ׳3 מ׳ שטעות שמואל אמר • ב״ פ״ג הערל פ׳ ינחות א׳ ל״ט
 שמעית * א׳ צ׳׳ז נושאין ר״פ ממות • ״3 ל״ו • נ״ ד׳ ;חולץ
 לאיטה שמואל שהתיר לקי וסתר * ׳3 גיטיןמ״ד שמואל דמר ־מיניה

 יוסף לרכ תקליפא נר ענן )3ר * נ׳ דע״ד וביןTע • איהי .־בר
 לרג נ״ת קנן רג שלק נ׳ דצ״ז כחלק אכן יוסף רג עס שדנר ;(ל״מ
 נש״ס עוד נזכר לא כי עקנ״ת זצ״ל ט״ס חנן כי ונראה ע״ש .יוסף
 קאיחנאקמיהדשמואל הוי סגיאון )(זימנין השמיטו־היוחסין ע'׳כ

̂׳א  דשמואל מיניה לי מפרשי לדדי • א׳ אעפ״יקס״א ופ׳ א״ :ע״פ־׳
̂׳ק פ״ג ■מ״ק  לפני שהיה הונא רג של אניו זה ההליפא אם * א׳ י
 סוף קייא נר ענן רג) * שמואל קתיה ענן ר״ ננו איך • דנא

 ענן אנא נה וכתונ דאשכקנסורא גיטא ההוא רע״א מופ(דקי״ו3י
 רנא נר קנן רנ עס העיד • כו׳ ותרבית פטרית קייא'נהרדעא נר

 אמר רגא נר )קנן ס׳׳א ( ענן 3(ר * וגנינא שמואל חר :קמיה
̂א ר״ה רג  יוסף נר ענו רג ( * רנא נר pק רב עיי׳ ־ א׳ ל

 (ענינינר ־ רנהננווצ׳׳ע * (ענן * ס׳׳ה שק״ט אידי •נש״ר
 • נ׳ דצ״נ קהלת מ׳ המפירש שס לו לחקור קנינא ר״ שרצה נקשון
 מ״ה אחי ר׳ ואקפד ( * נשיאה דני אפתקיה דרש ששון נר ענני
ט־״ ישמעאל דר' משחיה נ׳׳ש עימיני ̂ נ׳ פ״ק ונזנקיס א״ כ״ד
׳־־ ה * נ״ נחהאשהס״ד : .(עפרקע״לעיהרן * ונ״שטעה̂ו

 נגעים • א׳ כ״ס * מ״ד פ״ג במרות (במשנה חהללאל p יה
״אW 9 7י

 פ יוסי
עקניה



עיז ואמוראים התנאים סדר אות «י
 : י״ע רכות3( הלל כזמן ! ו״ פ״ג גידה : ג׳ פ״ה : ד׳ ג״א

 ננעלת עזרה שאין עליו העיד אלעאי נר יהודה ורני ה״ד) לסהיס
 פ״ג ונאנות : כמותו חטא ויראת נעגוה מישראל אדס על נע״ס
 : כו' נאת מאין דנריס נשלשה הסתכל * ושכלות ענוה הורה

 ויעשוהו שאמר מההלכות שיחזר לו כשאמרו מ״ו) כ״ה ונעדיות
 שלא א׳ שעה רשע אהיה ולא ימיו כל שוטה אהיה אמרמוטנ אר׳ד

 חכמי״ סגרת שיקח הכס שהיה מ3ל נווצוה חזר נשנילשררה יאמרו
 מפי שמע הוא כי הלכות כל כן עשה שלא מה והתנצל סנרתו ולא

 ננו וא״ל * לנדו ממנו כ״א שמע לא בנו אגל חכמים כמו מרוניס
 ומעשיו יקרגוך מעשיך גני וא״ל רצה ולא חכמים עליו שיצוה

 משקין אין נמ״ש ואגטליון שמעיה מיתות שאחר ונעטר ירחקוך
 השקוהו א״ל השקוהו ואגטליון שמעיה הלא ואמרו הגיורית

 כדי להם חגמא אלא כיור מי השקוה שלא פ״א כמותה נריס ר״ל
 וכתב * נתנדה שלא ח״ו אלעאי גר אר״י שנתנדה י״א * להכחידה

 * גסכרי קצת ולאמתגנימישכןנראה נתנדה אולי ד״לע״א יוחסין
 ר׳ (עקטה : כא׳׳י ורשג/ יששכר ור׳ מנדא לכפר חון (קגורתו

 עקניה ירמיה ר״ * רשנ״ל את שאל עקגיה אמר אחא גר יעקג
 אמררגא רנעקגיה ־ סע״ג כ״דדי״ט סי.־ה ירו׳ הנינא לר״ שאל
 יורה גענין הוא רגה דנגרא עקגיה רג לאו אי למיעגר חכים מאן

 קלחת) (פי׳ דודא ההוא א׳ דע״ו נע״ז כ״א (אינושס פסחים דולה4
 הגי׳ ובערוך כו׳ חכים מאן רגא ואחר גדנכא עקניה רג לה אהדר

ך איזהו דבפ׳ טעותו לו יצא ואולי עוקנא רג  ההוא ע״א ע׳ q7 מ
 דח״ג כ׳^:ירה גתו״ ראיתי אגל ויהיג תקיל עוקגא מר דגני דודא

 * גדכפא ליה אהדר מגוי יורה זנן עוקנא מר ע״ז נשלהי כתגו ב׳
 עוקנא מר ונתו׳ עוקנא רב כתג נערוך אך • הערוך כגי׳ הוא
 מר א׳ נ״ג דף נזיר בתו׳ וכ״מ שם כאשדכתגתי בעיני קשה וזה

 וישר' * איסיגנו * (עקניה : (ע״ש רגא בימי עוקגאשהיה
רגי ״ עקביה גר חנניה או חנינא רגי * וצ״ע עקגיה גר יוסי

פ״ו ♦ ג׳ פ״ה : ג׳ פ״ד גרכות גמשנה : דאגות (כ״ב עקיגא
ז' פ״ז :. י׳ ה׳ פ״ד : ו׳ ג״ פ״ג : ו׳ פ״א כאה : ג׳ פ״ז • ק״

: א״ פ״ו • ז׳ פ״ה : ו׳ ג״ כ״ג : ג׳ פ״א כלאים : ה׳ ל׳ח
ך : י״ פ״ג : ח׳ כ״א שגיעית (פ״ח : ג״ פ״ו : ו״ ל

ו : י״ג יו ל פ״ד ’• ג' פ״ג תרומות : ו׳ ג׳ פ״ט ״• ו' ל
 ח״ כ׳׳ה : ט׳ ז׳ פ״נד׳ מ״ש : ו׳ ל׳ד : ט׳ ה׳ ל׳ג מעשרות

 ז׳ פ״ג ערלה : ט׳ ה' ד׳ פ״ד : ו״ כ״ג : ג׳ א׳ כ״ג מלה
ח :: ג׳ כ״ג שגת : ט׳ כ״ג גכוריס ט : ה׳ ל  • א' פי״א : א׳ ל

 ח״ פ״ה : ה״ ד׳ פ״ג : ג׳ עירונין־פ״א : א׳ פי״ט : ג׳ ■פט״ו
ד : ל ו לי : ט׳ ל א כסחיס : ל ג : ז׳ ל : '3 לו : ד״ ל

ג שקלים : ט׳ ו׳ פ״י •* ו׳ ב׳ ל׳ט : א׳ ■ל׳׳ז ד : א״ ל ד׳ ג׳ ל
ה : ז״ ו׳ ב יומא : ז׳ ל ג סוכה : ט' פ״ח : ג״ לז : ג׳ ל  ל
ג גיצה : ט׳ ד׳ א ר״ה : ג׳ ל  ל׳ג תענית :ה׳ ל׳ד : ט׳ ו״ ל
ד יגמות : ד׳ פ״ד : ד׳ •ג״ ד' י״ג י״ג ל ח ל  : ה׳ ג״ פי״ג : :

לו : ל ל׳טב׳ : ב׳ פ״ה • ג׳ כתוגותלג : ד' כט׳׳ז •־ ז׳ ו״ פ
י : ו״ ה׳ כ״ט : א״ כ״ז נדרים : ד׳ פי״א : ד* פי״א : ו׳ ל
ה סוטה : ד' ל׳ז : ו״ א״ לו : ה״ לד נזיר  ל ג״ א׳ ל

ח : '7 ט : ה׳ ל ו ד׳ ל ל  ״ק3 : י׳ פ״ט : י׳ פ״ה ביטין : ל
ח״ ח : ד׳ לו : לג ג : פ״גז' ״מ3 : ו״ ל ״  ג״בלא : לגי

ט' : ו׳ ג ״ז : ל י א׳ ג ל : ל נ׳ ^ ד' : פ׳ ו ג' : ל ז  : ל
ע ט : י״א פ׳׳ז : ח' פ׳יג : ד' פ״א סנהדרין • י׳ ל : ו* ל
א מסת : ד״ פי״א : ו׳ ל א׳ לי ג : י׳ ז״ ל שנועות •: ז׳ ל
 :ת׳ ז' ו׳ ג״-ל א״ פ״׳ג ־• י' פ״א עדיות : ה' א״ פ״ג : ה׳ פ״ג

ה׳ א׳ ת ה׳ו׳ : ע״זפ׳״גל : פ״  פ׳׳ג : ג' פ״א הוריות : פ״ג
ע ׳ י״א פ״ח זגחיס : ה׳  • ל פ׳׳ד מנחות :ד' ט״׳ג *♦ ל ל׳
ה פ ל : ל כ״י : ט א : חוליול׳ב-ד' : פי׳״גה' : ל׳

ט ל

ח  : ד׳ ל׳
כ״זה׳ : ו׳

א׳ פ׳׳ג : ט׳ ת׳ ז' ו׳ כ״ג בכורות
 ל׳ב־ד' חולין

פ׳׳ו: פ״דד׳
: ׳ח פ ^ ׳  כריתות : א' כ׳׳א תמורה : פ־־טה׳ ו

ה״א מעילה : ז׳ ה׳ ד׳ ל נ׳ פ״ה : י' \ ת ז J ה • ה נ 9

ס) * א׳ לט״ז עי  י' ט׳ ח׳ ז׳ Y׳9 : א' ל׳ג ג ל נ' פ״א (נג
י : ד' ג׳ כ״ז : ד׳ ל ל׳ה  פי׳^ : ל פי׳׳ג : א׳ הי״א * א׳ ל

ה׳ : ־י' ג ל ( ה ר פ ׳ : ( ט י ג א • ל ה״ : לחי״  לי
ל (נידה) ג ל : ל ה ג : ל ״ י ו ל : ל ת ל : ל  פ״י

נ׳ א ל ( ס עי א׳ : ל 4ל (מקואות) : ׳3 1פ״ : ( ז ל

ל ח ה' t ל ד״ ל׳ג ס) טליו ט א׳0(ידי ל ( ג ל  (מכשירין) ל )
 i ט׳ ל״ז ל נ' א' פ״ה (טהרות) ל א״ לו ל ד׳ פ״ה : ט״ פ״ל

 מגני צדק גר היה) ויוסף(יוסף גן : )ח״ ו׳ ה' ל״ג )(עוקצץ
ד ר״ע ל ח״א עיי׳ תש״ס ג״א נולד סיסרא של בניו  תש״ס לא נ̂ו

 ונהרג גןס״תשכיס החורבן סמן הרה א״כ תתלח ל׳א היה והחורבן
 שנה ע״ג שנהרג וי״א שנה נ״ב החורבן אחר חי א״כ תת״פ ל׳א
 תשפ״א ל׳א טלד א״כ שנה ק״ך וחי תתק״א לא הוא החורבן אחר
 פרנס שנה ומ׳ ליחד שנה ומ׳ שנה מ״ז גן החורבן בזמן הוה א״כ

 את כשהעטרו החורבן אתר ג״ש אותו למנות ביקשו ואיך ישראל
 כי כ״ג ישמעאל רגי אצל הבאתיו ס״כ לדעת אכן נשיא להיות ר״ג
ג ואחריו החורנן אחר נשיא רילז היה שנה מ'  אחר ולש דיגנה ל
ה א״כ העבירו זה  לנשיא לחנותו בקשו לכן שנה צ׳ גן ר״ע אז ל

 והיה שבוע כלנא גת שנשא אחר שנה מ׳ גן כשהיה ללמוד •והתחיל
 אטה ואדר (ע״ש) היה שגוע דכלגא ורעיא שנשאה קודם צנועה
 והתיר תלמידים אלף ך״ד עמו והגיא שנה ך״ד ולמד מחנו הנאה
ל • לנ המבושל חן הטדר גפ׳ נכסיו חצי לו ונתן צדרו חמיו  וג

 יהושע ור״ ר״א אצל שלמד שנה ך"ד שאחר וי״א • ג׳ דס״ג אעלי
 גע״מ * הלל אשתו נשא ואז שנה ס׳^ גן והיה לביתו גא

 גוי ר״ע לדעת אך הקני חגר אשת יעל על שגא חסיסרא גא ר״ע
 דיעל רע״ג ד״ג יהושע גילקט אי' אכן • ממזר הולד ג״י על הגא

 ״ (ז״ר סיסרא עליה שגא אחר דנתגיירה י״ל א״כ גיורות היתה
 ד נקרא גן לו ר\ה ומחנה שנשאה קודס אשה לו שהיה (ונראה
 חתו הלל תלמידו וכל ) הכרחית ראיות עש״ג קרחה גן יהושע

א עצרת עד מכסח (באסכרה) ל  ט״ו שהוא העצרת פרס עד (
 והייט * לזה זה כבוד נהגו שלא על אייר ח״י עד זה קודם יום
 שחס העולם והיה ׳ לחופה י״ח גן וסי׳ לישא וחותר געומר ל״ג
 ורוי יהודה ור׳ לר״מ ושנאה שגדרוס רבותינו אצל ר״ע שגא עד

 רבי גמקיס נחמיה ר״ קחשיב העומר שער הכוונות .(וגס׳ יוסי
 וגב^י * ל דס״ב הגע״י (פי שמוע גן ור״א שמעון ור' יוסי)

 הסנדלר יוחנן ר׳ יותר ג׳ קתשיג ד׳ דס״ז כס״ח אברהם ויוסף ל׳
ל ור״לז נחמיה ורגי יהודה ר׳ (וא״ד ,וראג״י ל יוסף ו ל  יוסי) (
 הכוונות (וגס׳ * הסנדלר יוחנן ור׳ בןחכינאי חנינא ורגי זרשב״י
 והוא הסנדלר ר״י והקטן ר״מ שבכולם גדול ר׳״ע תלמידי ז' גהג״ה

̂  ס״פ תתנתומא • )•מהרל׳ז ר״ע עקג להלביש הסנדל היה
 ואלולי כולס ומתו בנערותו תלמידם מאות שלש לו היה ר״ע שרה

 • שחו על חייא שיס^ תלמיד היה לא בזקנותו תלמידים ז׳ שהעמיד
 לוס3 או גלוס אוצר ונקרא • ג׳ צ׳׳ג סנהדרין גרק בגני והיה
 גיטון עצמו גפני דגר כל בירר ואח״כ יחד הכל בערנוג שלימוד ר״ל
 קוץ מגה״ח לעמוד סעת הגיע מימיו אחר ולא דס׳׳ז התקבל פ׳

 והיי חחרא אחר כוש כל על גנו במשתה • ק״ט ועי״כפסת^ס ע״פ
 מגרכין כיצד ס״פ ובירושלמי ( ־ ס״ו בחה^אשה • רבנן לפום

 חמרא ואחר מגרך היה תגיות b על גנו לשמעון משתה ר״ע כשעשה
 ר׳א ר״ע של גנו יהושע רגי שאל • ולתלמידהון רבנן לחיי :טגא

 פל ר״ע על אמר עזאי שגן (ע״ש) קרהא גן יהושע ר׳ שהוא
 וגס' ( * הזה הקרח חן הס השוס כקליפת לפני ישראל חכמי
 אתה שיש או * ט״ס ר״ע על כך אמר ראג״ע כתג א׳ שער ה׳׳ע

 רץץ עזאי גן ח״ש סתרים ילתJמ גשם כתבו י״נ גפ' דהתו׳ השמטה
 ע״) ע״ש קריז שהיה עזריה בן ר״א על זה אמר הזה הקרח חן
 לר׳׳ע קוריו היו הישיבות כתג סע״ג וגש״קדכ״ח * גןקרתא) ר״י

 סי״ ח״ד ת״ה וגע״ח * בפלפולו החכמים כל קורת שהיה לפי קרח
 ישראל חכמי דכל דרך.ארן הלכות על עזאי גן עגר לא כתג י״א

 גדאש ור״ע ישראל חכמי אצלו נתכגדו גדול כבוד אלא השוס כקליפת
 חס לשוס הקליפה כמו מ׳ לתורה ־שומרים הס ישראל שחכמי כו׳

 גא״ת שוס שגע״פ הורה עצמה שהפרי הוא טהור הוא קרת ר״ע
 ואנכי קרה בסוד היה ר״ע כתג עור קרן וגס׳ • ע״ש בפ״י ב״ש
 מי הזה הקרה יצא מי מבטן וז׳ס אור מאורי גס' כדאי׳ חלק איש

 עה׳ין בראשית ובזוהר חלק■ איש יעקג שהס הקרח יצא טנה דאיהו
 קרח יצא מי מבטן z(;*זה נקרא וחדת־יעקג ביסוד הוא קרת סוד
 3ע״ ד״; בתעטת דאי׳ ע״ד אחינא דמסתפינא ולולי * ע״ש הזה

 אורה א' וגמקוס מעונן א״ גחקוס נראה פרש״י קרחי דגיני שמשי
 שערות לו שיש כקרח נאמצע ושחה גשמים ומכאןיורדין מכאן וגתו׳

 ממשפחת שהיה דר׳׳ע י״ל כן עכ״ל אחר במקום וקרת א' במקוה
 ראג״ע הקדים • כנ״ל עצמו מצד ואור קרח היה ומצדם גרים
 לפי לחכמים ראש שהיה מחט השוג היה שר״ע אעפ״י נfר קודם

 ׳W נשיאותו מפר גס מר״ע יותר מיוחסת ממשפחה היה טראב״ע
ר ג׳ ב' דוחא גמרא פ׳3ו שס מהרי״ט כתג ♦ א׳ דק״ס גזירות די

גני



קט » עין ואמוראים התנאים סדר אות
ך  והשיג ראג״ע נענה ר״ע נענה קתני שגת שדוחה לל׳נ מנין ג

 הימא אך • לנשיא ראג״ע שנתמנה קודס היה הה צ״ל גרישא ר״ע
 מ״מ הגירו דהיה למ״ד אף ר״ע אהר ליה דהשיג טרהון דר׳ מההיא

 תו׳ תלמידו עזאי נן את הקדיס * עכ״ל היה הרגה ממנו גדול
 גן דוסא ר׳ א״ל )א׳ (די״ז דיגמות גפ״ק • וגכלליס א׳ ד׳ סוטה

 גקר לרועה הגעת ולא מסעו״ה הולך ששמך ר״ע אשריך הורקנוס
 ורעגו רשו כנירים ר״ע על שקרא סע״א ד״ג שס וגירושלמי (

 כשירד גא״י כמותו הניה ולא ־ הוא גתורה גגור שאדס אני מכירו
 ומכני • יהושע) ר׳ אחי הנניה (ע״ל שניס לעגר לנהרדעא

 יוחנן אר׳ לחזור עתידין שאין שגטיס י׳ ועל המדגר דור על שאמר
 מוסר ומקגל עניו והיה * נ׳ דק״י חלק .*להסידותו ך״ע שגקי

 עלי אני מעיד נורי גן יוחנן אר׳ געירכין) יש פ׳ (די״ז עירכין
 עליו קוגל שהייתי ר״ג לפני ע״י עקיגה לקה פעמיס הרגה ש״ו

 ראשוני׳ של לגן א׳ דנ״ג געירגין ואמרו * ע״ש אהגה לי מושף' והיה
 היכל כפתח שמוע גן ר״א ואחרונים ר״ע זה אולם של גפתחו

ש)  ונכנס • ור״מ ור״ע ור״י ור״א ריג״ז אחרונים וגשה״ר • (ע״
 עגירה מתלוצץגעוגרי (והיה • (חגיגהדי״ד גשלוס ויצא לפרדס
 יצה״ר שנקי דקל ונחצי וסליק דקלא גריש כאשה שטן ליה זאדמי
 כתרתי לדמך שויתין ותורתו נר׳׳ע גרקיעהזהרו דמכרזי אלמלא וח״ל
 זונות ג' לו שיגר א׳ שילטן פי״ו נאדר״ן * רע"ג יוחסין י׳ ל מעי
 נגלות כנשר אליו שריחן ואמר כו' עליהם פנה ולא מקושטות יפות

ה ומ״ש ל׳ק קדושין עניים וגזנר פרנס והיה • ושרצים  ורש״י ל
 ס״פ נירושלמי • ג׳ אופן עור קרן ס׳ עיי׳ והטעם דנ״מ •ל׳ק
 כנר הוא אס ראג״ע א״ל גלעס זה גרכאל גן אליהו ר״ע דרש גשם
ה  אחר נכנס ־ עמך להתוכח עתיד הוא לא ואס המקום עליו מ

 העזת כאן עד עזאי גן ולל דגריס ג׳ ולמד הכסא לנית יהושע ■ר׳
 נכנס עזאי גן וכן צריך אני וללמוד היא תורה ואמר נרגך כדך

 הרואה ה׳ כו׳ כאן עד יהודה ר׳ וא״ל כו׳ ולל הכסא לגית אחריו
 א' דנ״ו פ״ו נזיר וירושלמי ספ״ד (שמחות * וירושלמי ל ס״נ7

ח זוטא וד״א  ומצאתי השכמתי חכמים לפני זכותי תחלת זו אר״ע ל
 קגורה למקום שהנאתיו עד שנת תחומי ג׳ גו מטפל והייתי סרוג

 דמים שהכת כאלו כסיעה כל על יהושע ור׳ ליר״א ואמרו וקגרתיו
 לזכות נתכוונתי שלא נשעה ק״ו חטאתי לזכות שנתכוונתי <כשיו
 נשער זקנים יוסנין היו א׳ העם נ׳ די״ח כלה ונמס׳ • עאכ״ו
 אל ממזר אלא ראשו גילה וא׳ ראשו כסא א׳ תינוקות ג׳ ♦עגרו
ע הנידה גן יהושע  מלאך האיך ללע אמרו הrהנ וגו ממזר אל

 רגם כי חגירך אמרו ענוה מצד (אולי חנירך דנרי לענורעל לנך
 גשוק קיטניות חוכרת והיתה אמו אצל הלך אקיחנו אני א״ל )היו

 לחיי מניאך אני שואלך שאני דגר לי אומרת את אס בתי לה ^תר
ג ל ע היה לי השבע לו אחרה ע  לה אמר גלנו ומנטל גפה נשנע ל׳

 מחני ופירש לחוכה כשנכנסתי הייתי נידן א׳׳ל • טמנו מה זה גנך
 הנידה וגן ממזר היה נמצא זה גן לי והיה שושגני עלי ונא עלי3
rה׳ נרוך אמרו שעה באותו רבותיו כשהכחיש ר״ע היה גדול ^מרו 

 אומר טרלון ר׳ ר\ה • יוסף לר׳׳עגן סודו גי׳לה אשר ישראל יןלהי
 אגינו אגרהס אשריך (ע״ש) מחייו חמךגכורש הכורש כל עליו
 היה גרים גן הא וק׳ • סע״א דל״ה יוחסין מחלציך ר״ע &יצא
 לזה והכרח ישראל גת נשא יוסף אניו ואולי * מאברהם יצא כיצד
 מקרב היה לא מישר^ אחו היה לא אס שנים ועיגר ר״י שהיה כיון

עיי׳ ניה קריכן •אחיך אחר ר׳׳י שהיה כתג וגד״ע • שמעיה (
 יודע
.דסנהדרין

גדו שמתו ̂ ^y 1 ̂ ־.
 (וגשחחו׳ שעשיתם כבוד גשדל מנוחם שהוא ואמר ישראל כל והספידו

 שידע מנוחם שהוא ואמר גדול חכם והיה שמעון גנו שחת )כ׳׳ח
̂זננו  • לרגיס וזיכה הורה ולחד גדול הכס שהיה לעה״ג מזומן ,

 נשמתו שיצא עד חולה שהיה זמן כל מדרשו גית גיטל לא אפ׳'ה1
 היה ר״ע ״ סיום כל ודרש דשג הקברות לבית ספסל לו והביאן
 עצים וטגנן כפחם ושחור ערום א' אדס פגע הקברות נגית מהלך
 הזאת ענודה מה וא״ל והגנמדוהו ר׳׳ע עליו גזר כסוס ורץ ־קרבה

 אעשירך אתה עני ואס אותך אפרק קשה ואדוניך את ענד ^רזהאס
 אתה חי א״ל עלי החחודס ירגזו שמא תעכנני אל ממך מקשה א״ל
שיך מזה  ושורפין עצים לחטוב אותי שולחין גכליוס אני מת א״ל מע
 הייתי חס גבאי א״ל שהיית חנאכתיךנעולס א״למההיה כסס אוהי

מהממזד׳ שמעת כלום א״ל צעניי׳ ומצער לעשירים פנים
 יכול שאיני דבר מהם שמעתי א״ל לכורעגותך הקוף יה אס

יענו והקהל קדיש ואומר בצבור עומד שיהיה כן לי הייז שאלו וה

 אלא זכר ן5 הנאתי לא אגל הפורענות מן אלתי יתירו מגרך איש״ר
 חלמח חי זכר יהיה ואס זכר תלד אס ידעתי ולא מעוגרת אשתי
 אחריו לחכש ר״ע קיגל שעה גאותו • געולס אוהג לי שאין .תורה

 • לנוקעה עירו ושם שושיגא אשתו ושם עוקגא א״ל שמך מה ר^ע א׳׳ל
 על שאל גגיהנס עצמותיו ישחקו אמרו עליו ושאל ר״ע הלך מיד

 ואפילו ערל הוא הרי א״ל גנו על שאל וזכרה שמה ימת אמרו אשתו
 ולא לפניו והושיבו ומלו ר״ע נטלו מיד בו עסקנו לא חילה מצות
 וא״ל ב״ק יצא יום מ׳ בתענית ר״ע שישב עד תורה עול מסבל היה
 כתה מיד אותו ערבתי לפניך והלא רבש״ע אמר מתענה אתה מה על

 הקהל לפני והעמידו החזון וברכת וי״ת וק״ש תורה ולמדו לבו הקב׳׳ה
 קדיס ואחר ב׳ש׳כ׳ח׳ל׳ו אחריו וענו החגורך ה׳ את הוא ברוך ואחר
 בחלום לר״ע בא מיד הגיהנ׳ חן אגיו את והתירו איש״ר אתריו ענו והס
 ר״ע פתח גיהנס של מדינה והצלחני שהנחתני דעתך תנוח וא״ל

ס׳ ־ ודור לדור זכרך ה׳ לעולם שמך ה׳ ואמר  וגתד״א * קטן (
 : דנלרא בזקוקין ע״ש לריב״ז אירע מחש כזה מעשה ספי״ח זוטא
 חמיו מן • ע״א ד״נ הנויר בס׳ נתעשר דברים ו׳ וחן עני והיה
 : זהב דינרי מלאה ספינה של איל מצא עוד * הנ״ל שגוע נלבא
 והלכו מעות ̂.'למידיו i׳׳.*j^הוצרכו א׳ ופעם זהב חלאה תיבה ועוד

 ערבים והים והקב״ה את ה ותה לך לר״עאלוה אמרה א׳ לחטרוני׳
 החטרונית׳ הלכה ר״ע חלה הזמן כשהגיע לפרעון זמן לה קגע נדבר

 היה ולא חולה שר״ע לפניך וידוע גלוי רגש״ע אחרה הים שפת על
 ל'כ ( קיסר גת נשתטית מיד ־ ערג שאת ראה חוגו לפרוע מדו
 אגניס מלא ארגז ונטלה ) הקיסר נשתטה גרש״י אגל והרא״ש ר״ן

 החטרוני' שהיתה גחקוס הביאתו והים ליס וזרקם זהג ודינדי טוגות
 ר׳׳ע נתרפא לימים לה והלכת הארגז ונעלה הים שפת על יושגת

 החוג כל הרע והוא חעיג אצל חזרתי א״ל המעות עם אצלה ונא
 ומןאשתושלעורנוסרופיס • נתעש׳ ומזה יותר לי שנתן מה לך והא

 א״ פעס בדנריס ומקנתרו הקיסר גפני גקראי מקפחו ר״ע שהיה
י אשתו א״ל וזעף סר לגיתו נא נ  מפגי א̂*ל זועפים פניך מה ע

 הוא זימה שונא אלו של אלוהיהם א״ל ננליוס אותו שחקנתר ר״ע
 לה נתן יפ״ת שהיתה לפי עגירה נדגר אותו ואכשיל רשות לי תן

 ושתק רק ר״ע כשראה שוקה וגלתה ר״ע אצל והלכה ונתקשטת רשות
 אפרש לא שלישית לך אכרש ג׳ א״ל ג׳ אינון מה ̂ל אמרח ונכה

 מטסה שגאת על רקקתי )לה וגילה גו שהפצירה וגרש״י ( * לך
 נרמז שצכה ושחק * בארעא דגלי שוכרא האי על נכיתי • סרוחה
 אחרה * להודיע רצה ולא * לו ולהנשא להתגייר שעתידה הקודש

 והכניסה לר״ע ונשאת ונתגיירה הלכה אין לה אתר ישתשוגה כלוס
 (ש״קכ״טרע״אשרהקיסר • שלום גר קטיעה וחן • הרגה מתון

 סע״ג ד״י דע״ז פ״ק ותלממיו לר״ע ממונו כל שנתן שנתגייר)
 עצתו חל מותו וקודם עליו מיתה הקיסר וגזר ישראל על טוג שדגר
 :לכדו מחצה לאהרן מחצה ר״ע ודרש והגיריו לר״ע נכסיו כל והניח
 פ' עשירים מנגד והיה * ל׳ט שגת דדהגא ירושלי' לאשתו ועשה
 כישוף ע״י קישואין כנטיעות לו למד ר׳׳א : משתתפין(דפ״ו כיצד
 היתה שגתי אר׳׳ע * א׳ ס״ח סנהדרין יהושע מר׳ גמרא והדר

 ולא ודגש גיין עיסה להס ולשתי ור״י ר״א אצל )א׳ פסח שהיה (
 ברכות לכרך רשות לר״ע כתן ר״א : א׳ דל״ו כ״ש פ׳ דגר לי אחרו

 לפני דנתי • כ׳ ל׳׳ז סוכה ור״י גר״ג הייתי צופה אר״ע • נ'ו
 נקראו ישמעאל ורד ר״ע : ב׳ מ״ח פסתיס רגינו ילמדנו ר״ג

 ישמעאל א״״ר t פ״״א ר״ה וירושלמי דפ׳׳ג שקלים העולם אבות
 הזהג כ׳3 רש׳״י כתב : ב׳ ע״ה יומא טעית לר״ע ואמרו צאו

 נחום את שימש : עליו הולקין והתו׳ : היה ■ב״ש מתלמידי ר״ע
א ב״ר ך״ו שבועות : י׳״ב (חגיגה שנה ך״ב זו גס איש  וב״ר ל׳

 וכן לטובה זו גס לומר רגיל שהיה כ׳״ג) ישמעאל ר׳ ע״ל כך״ג)
 : 3ע״ ד׳״ס הרואה כ׳ (ע״ש לטג משמיא דעבדין מה כל ר״ע

 מרבי תורה סתרי למד : ופנ״ג עך״ב ג״ר ישמעאל רבי ושאלו
 הכל בתאמר באבות ותראה )חנ׳׳ל ידעתי לא ( הקנה בן נחוניא

 מרבי למד וקצת : התורה סודות ידע כמה נתונה והרשות צפוי
 עפרמעידך c4יהושע^מיע א״ר ̂ ע״ש חדרו נקרא אבל טיפון
 תלמידו תלמיד והיה דך״ז סוטה כו׳ תלמידך ר״ע והלא כז׳ רינ״ז
 יהושע ולר׳ לר״ג עשיתי אני אמר * הזרקנוס גץ יהושע רבי עיי׳

 לכד יושנין הייד א׳ פעם יהודה רבי אמר דס״ז מ״ש זהב כספן
 שאץ הלכה להראות מגולגלת דצה וגמע נע״ש ,ד״עוט״דחל

 ור״מ בדורו ארוך היה : א״ מ״א מערדן גכל בע״ש ,משלימין
 ר״׳ע שבא עד • שאול אגא ע״ל כ״ט במדבר רבה לכתילג ־מגיע
 ס״ו נ' כ״ה ונדרים סע״ב י״ז וגר״ה * ס׳׳ד אשה במה כ׳ וליחד
לרדת אלהיך ה' את ודרש ר״׳ע א3ש עד : ‘ו׳ בכורות ס״ב ב״מ

ת״ת



עין ואמוראים התנאים סדר ־ אות
עיי׳ ̂נ״ח  קודמץ חייך ר״ע שדרש עד י )העחיסוני נחמיה (

 :נרכותל״ה ועולה מקצר היה נצכור מתפלל כשהיה פטירא) (ע״ל
ע של אניו כשמת רפ״ט ־(שמחות  : חלץ לא והוא לפניו קלצו ל׳

 מצאו ואת״כ עליו ונצטער שנטנעה כהר״ע שהיה ספינה ראה ר״ג
 שנא וגל גל וכל לי סדמן ספינה של דך א״ל העלוך מי א״ל שדן
 ור׳ וראנ״ע ר״ג : מאיר ר׳ (ע״ל ינמות סוף ראשי נענתי עלי

 ונכוור״ע ק״ק מנית יצא ושועל חיל ק״ך המון קול שמעו יהושע
 ורינ״ז והלל כמשה שנה ק״ך וחי : איכה ורנה ך״ד מכות משחק
 את פרנס שנה ות׳ שימש שנה ח׳ ויחי ס״פ ורנה ספרי ונסוף
 וזרח פ״ ומ׳קהלת דע"נ יוחסין י׳ פ׳ רני כולד שחת יוס : ישראל
 - חשכה תורה כמד נעלה משמת : נ״ח פ״ ונ״ר ד׳ דך״ג השמש

 מעיינות ונסתמו תורה זרועי נטלה ונגמרא מ״ט ע״ע ס״פ
עיי׳ יהודה רני סיפרא סתס ר״ח חתכי׳ סתס ̂ החכמה  אנא (
ש) ר״ש סיפרי סתס * אריכא  • נחמיה ר״ תוספתא סתס (ע״
 סנהדרין תלמידיו שהיו דר״ע אלינא וכולהו יוסי רני ס״ע וסתם
 רני רגיל פרש״י סתיחתאי ר״ע דנרי זו ̂א די״ז נחכות * דפ״ו

 ג' דכ״ה נש״ק * ע״א ד״ל ונכורות עכ״ל נמשכה דנריו לסתוס
 אנינו אנרהס שחנר יצירה ספר ויש יצירה וס׳ מכלתין חנר ר״ע

 נפסק זוהר ונהקדחו׳ ישניס נשכתי אנל • פירש עליו חנר ורמנ״ן
 ונעו לגנזה אקלע ר״ע * הוא א׳ שהכל כתנו דלאטיש יצחק ר'

^ע עוקנא ר' אלא ר״ע ל/ התו׳ וכתנו י״ד ע׳׳ז נ,־׳ מיניה  לא ד
 אקלע פל״ג ונ״ר לגנזק אקלע ר״ע א׳ ונדל״ע * מסתפק היה

 כתג משפטים ספר סוף הרחנ״ס יוחסין כתג * חדי של לגינזק
 משית שהוא שחשנ היה ניתר מלך נןכוזינא של כליו נושא ר״ע כי

 נחדנר לר״ע נתגלו למשה נתגלו (דנריסשלא ג״אתת״פ ח״א עיי׳
 דור לאדה״ר הקנ״ה כשהראה א׳) (די״ח דע״ז פ״ק * פי״ע רנה

 • נמיתתו ונתעצנ נתורתו שחח ר״ע של לדורו כשהגיע כו׳ זחרשיו
 ר״ע שינא למשה הראה הקנ״ה (דנ״ט) הקומץ ונמנחותפ׳

 וכשהיו מריו ושמע שורות י״ח לפוף 3ויש והלך דורות כמה נסוף ־
 דורש והיה חשה שחת חסיני לחשה הלכה ואמר לך מנין לו אוחריס

 והראהו לאחורך חזור למשה אמר אז הלכות של תילין קוץ כל על ר״ע
 דס״א הרואה נס׳ ננרכות כדאי׳ (לרש״י נחקולין שוקליןנשרו שהיו

 והשיג שכרה וזו תורה זו מ״ש אמרו כו׳ נשרו סורקין שהיו ב׳
 לחשה כמו להס השינ (ולא ♦ מחלד ממתוס ה׳ ידך חמתיס סקנ׳׳ה
 זו רנש״ע אחר • נרזל של נחסרקת נשרו וסורקין כו׳) שתוק
 לפני נמחשנה עלתה כך שתוק הקנ׳׳ה וא״ל שכרה וזו תורה
 ועיי׳ • מיתתך יהיה נשחיטה השנתני נשחיטה עקינה ר״א זא״ל

 מותו קודס שר׳׳א דס״ח) (כד׳׳ח ונסנהדרין * א׳ ס״ע ■ססחיס
 ולא תפוס שהיה חסידותו נ׳ כ״א דעירנין ונפ׳׳נ * מיתתו ^״ל
 וזה חכחיס דנרי על ולאאענור שאחות מוטג ואמר נע״י נלא </כל
 שעשה ויכוח וענין • הגרסי יהושע (עיי׳ וננית נזקנותו היה

 * ) ע״ש ( נתורה יעסקו ושלא שחד כשגזרו עמו יהודה נן פפוס ־
 היה ר״ע הריגת יוס נח׳ ז״ל נ׳ דכ״ה שרה היי פ׳ הייס שנות <ס׳

 שלא כדי עליו שוחריס וחינו הסוהר לנית והחזירוהו כיוסהכפוריס
 • וקנרו לכנודו כהונת וניטול אליהו נא י״כ מוצאי עד כו׳ אותו ^קנרו

 ונגא״י נאנטיפרוס נמערה ונקנר נאריכות ט׳ סי׳ משלי ח״י עיי׳
 נתהוס חפוזריס תלמידיו וך׳׳דאלף מערה על נענריה סתנשנקנר

 דשמחות נפ״ח * נתשרי ה׳ נחנש א׳ דל״א ש״ק כתג : מענריה
 צור) מגדול שהיה זעירא רוחי ג״כ (ונק׳ נקסרון ר״ע כשנהרג

 ודרשו נגמהס קרעו נ׳׳ת ולרפיח ננא נן יהודה לר׳ השמועה דנאה
 שלא אלא כהו נתורהנכל עמל שלא או גזל מפני נהרג לא ר״ע על

 שלא ניתודה מקוס היה שלא עד ינ״ח ענר ולא * הרעה ־יראה
̂׳ך סוטה נירושלמי .• ^הרוגוס שס סיו  פ׳ תוספ׳3 מונא ע״ג ד

 אתא הרשע טורנוסרופס קמיה מתדין היה ר״ע א׳ דל״א כשס
 או את טיפש או סנא סנא א׳׳ל וגחך קרי שרי קי׳ש של עונתה
 יוחסין מקץ פ׳ נחיי 3כת * נו* תיפח א״ל ניסורין מנעט

̂״ן  שהיו מהס שנראה נמחזוריס הכתוניס מלכות הרוגי י׳ א׳ ך
 החורנן נשעת נהרג רשנ״ג כי כן ואינו ♦ א׳ נזמן רשנ״ג עס

 נכא נן יהודה רני ־ אחרוניס וה׳ אחריו שנה לש' קרונ ור״ע
 ורני הוצפית ורני )ולל ט״ס ( ׳ סחאי ורני נ׳׳ת ור״ח
 עיי״ : שרס ע״ג התורנן אחר ניתר שכנשוה נזמן הסופר ישנג
 הנית נזמן היה ר״ע כתג נ״ דל״ה וניוחסין • הת׳״כ ג״א ת׳״א

 לדעת שנה ע״ג או הנית תורנן אחר נ״נשנה ניתר שנחנש ותיעד
 הראשון היה והוא א׳ דל״ז יוחסין * הגר) עקילסר ס״ע(ע״ל

 וכשהוציאו ותניריו) ר״ע מלכות(לכ׳יא הרוגי נ״י (ר״להעיקר)
ליה אחרו נאמה עמ״ש לקנל מכוון והיה היה ק״ש זמן להריגה

 נפשך צכל זה מקרא על מצטער הייתי ימי כל א״ל ע״כ תלמידיו
 נאחד מאריך אקיימנווהיה לא לידי שנא ועכשיו נפשיך נוטל אפילו

 נאחד נשמתך שיצאה ר״ע אשריך נ׳׳ק יצא נאחד נשחתו שיצאה עד
 נן חנניא ור׳ כ״ג אלישע נן ישמעאל רני עיי׳ ס״א ד׳ הרואה פ׳

 : הי״ג פסחיס וד״דלננו לרשנ׳׳י צוה ה״ד : נר<גו אימת תרמון
 אניי (ע״ל מקין נפשו שורש כי הגרים נפשות נורא ר״עהיה
 נכווטת ) כ״ה נהר ה׳ מעין עזאי(חס״ל ונן אניי דוגמת ושמאי)
 ד״ דס״נ וישלח פ׳ ועי״ר עקי״נ אותיות יעקג גלגול ר״ע האר״י
 ונריא״ז • עקינא ר״ה אל נית עלה קוס יעקג אל אלהיס ויאחר

 זרוע אור פ׳ נחלום לו והראה נה״א או נ״א לכתוג איך שנסתפק
 דס״ז וישנ פ׳ וע״ש : עקינה רני ס״ת שמחה לג ולישרי לצדיק
 רועה היה שיעקג כשם מנע״ח ג׳ נטף כתג ז ר״ע א׳מענין וס״ז
 לי היה 3יעק כמו חמיו שנוע דכלנא רעיא ר״ע כן החיו לכן צאן

 (ול״כ טורכוסרופס ואשת רחל נגד שנוע כלנא נת ר״ע כן נשים נ׳
 נגד ריל׳ק) עיי׳ אשתו לו היה שנוע כלנא נת שנשא קודם כי

 נת דוגמת וציפורא יתרו צאן שהיה,רועה חשה ניצוץ ור״ע לאה
 א3כל כן וכדר כוש מלכא דוגמת טורנוסרופס ואשת שנוע כלנא
 ותמנע פ׳ שאחז״ל כו׳ לידי נא זה פסוק ואחרו • משה ויואל כמו
 את לקחת רצת שלא יעקג נגלגל חטא והוא ישראל שמע פ׳ כמו

 נתד רחילא וז״ש כו׳ רחל נגד אשתו ויחי פ׳ שם וכתנ • כו׳ תמצע
עיי׳ רחילא  ל ד״מ המלך נעחק רחל) היה אשתו שם כי רינ״ק (

 נשכס שהרג לשמעוני 3א נית כשיא סלוא נן זמרי גלגול היה ר״ע
 ך״ד היו גלגולם זמרי עם נזנות שנית נהרגו לכן אלף ך"ד שנימולו

 ר׳״ע א׳ דל״ג ע״ש סך"נ מאכ״ח נע"מ כח״ש ר״ע תלמידי על אלף
 גלגול ר״ע אי׳ ונר״צ ראונן גלגול היה ור״א שמעון גלגול היה

ונולד יעקנ לקראת לאה שיצאה כמו ופ״ח ועמגע׳׳אע״ג • יששכר
 ונתס״ל ג ר״ע ממט ויצא סיסרא לקראת יעל יצאה כן יששכר
 הי^ וכזני תיקונו והוא ר״ע הוא זמרי וג״נ כ״ה נהר ה׳ מעין
 הית^ ואיזנל ר״ע שלקח טורנוסרופס אשת היתה ותיקונה איזנל

 ,ן5די ק היה וזמרי ממנו להנקס פנחס שהוא אליהו את רודפת
 ךדאל^ היה שמעון חשנט שהומתו אלף וך"ד שמעון שנשאה קודם

 הוטהרו שלא שיטיס עון נזכרס לזה זה כנוד חלקו שלא ר״ע תלמידי
 ר״ע נתעשר חילי ו׳ מן ע״ג נחגע״א : עכ״ל תניינא ומתו ממנו
 ינחות ווי״ן התורה נכל ר״ע דרש לכן שנע״פ תורה סדרים ו׳ סוד
 ת3ו נת אחי ישמעאל לרני ואחר ד"נ) כסנהדרין תו׳ כמ׳׳ש ס״ח
 ישמעאל רני כי הגלגול סוד3 אחי אחי ואמר נ״א) דורש(שס אני

 אלישעP ישיזעאל רני (עיי׳ ‘ שחשן גלגול ור״ע יוסף גלגול
 האחוהשהוא ולהכיר לתקן נא לכסוף אנל הכירוהו לא מתחלה כ״ג)
 החשנץ לכווין יכול ולא העומדים ווי׳ משה וכששכח ו׳ אות מצד
 כוי ווי״ס עשה האלף ואת אחר אז ר״ע של נשחה אליו שנא עד

 נחמיה (ע״ל שמעון את אליהם ויוצא וז״ס )אתי^ע״ל כל ודרש ־
 סומ על רוייז נקוד אניהס צאן את לראות וילכו וז״ס •העמוסיני)

 שחות כזוהר כדאי׳ אהגה להיכל זכה נאחד נשחתו וכשיצא כו׳ זה
 כשהייתי ר״ע שאחר וה״ס גרס חמור יששכר כוונת ונס׳ : עתנ״ז

 : רינ״ק (ע״ל מ״ט פסחים כחמור ואנשכנו ת״ח לי יתן מי ע׳׳ה
 ר״ע את ממנו ונטל נעקנו אחז ויעקנ עשו של נעקנו היה ר׳׳ע

 חרסוס ן3 ר״א ע״ל האר״י) (כתני ו׳ שדרש ר״ע ו׳ היינו •ועקנו
 כר״ע הלכה * נ״ל נתעשר חילי ו׳ מן וז״ס עשירות סוד השם של ו׳

 ס״ד) ש״ג י״ע ס"כ חנרכין(כ"כ כיצד נפ׳ כדאי׳ ר״א רנו נגד
 • הלכה נפסק רנא עיי׳ * כוותיה עגדי׳ ר׳׳א נחקוס ר״ע ל״ו נרפות

ר׳ עו  הרי״ףינמות פ״נוכ״פ עדיות עתי״ט כר״ע הלכה ישמעאל ל׳
 : הלכה נפסק ר״ט ועיי׳ הרא״ש שס יכ״כ פ״ק ונקדושין • פט״ו
 כתונותפ״ד : נ׳ ס״ה שס ונתו׳ ח״ו עירונין כר״עחחנירו הלכה

 מתניריו דלא מ״ד פ״א נגעים תי״ט 3וכת חרנו דלא ♦ נ׳
 ^משמע דשניעית ספ״ק נתי״ט אכן * סע״ג רצ״ה סקס״ט תש״א
i יומא נתו׳ משמע מחניריווהכי אפילו דס״ל ' l הו׳  ע״פקי״ד נ׳(ונ

xחקנירין קיי״ל אי אעילן תקן״י 3כת * חחניריו כר״ע דקיי״ל ״ 
 הרתנ״ס • חכמים עם כחלק אס משא״כ יחידים עליה נדפליגי היינו
ש נן ר״א ר׳ נגד כר״ע הסק  הא ״ יהו;זע (וכשדה • יעקנ(ע״

 מושג׳ שמג מפורש פלוגתא כשנר היינו מחנירו כר״ע הלכה דאמרי׳
 כמותי הלכה אין אז נסתם אלא נשמו מפורש כשאין א^ נרייתא או

 כרניס הלכה ורניס ויחיד הוא דרגיס אליניה סתמא האי דאמרי׳
 כתכ נ׳ דקנ״ט יוחסין כתג • חהגיריו ולא מחדרו כר״ע והלכה

 ור״ישחנגאל * וראנ״ע • המודעי רמנ״סדחיר״עהיור׳׳טור״א
 נרול;ה נן יוחנן ור׳ ננס כן ושמעון ♦ אוט איש וחנניה ורינ״ק

^ ור׳ ־ חסמא ור״א גודגדה ן3 יוחנן ור׳ ״ נט ישמעאל ור׳ ^ י
נ:



קמא דז ואמוראים התנאים סדר אות
 רני * לפניו העיד הנושם יהודה ר׳ נן אושעיא רני : תימא נן’

 ר״א * ע״ל נזמנו ראנ״ע * רנו הורקנום נן ר״א • נשמו אתא
 ר״א * המודעי ר״א * תסמא ר״א ♦ תלמידו ״י3רא ־ שמוע נן

 ר׳נרכיהנשמו• • נלצהשאלו • אופאניהשינעלדנריו נןפילא
 י תדקא ר׳ ׳ א״ל זונין ♦ ע״ל הורקנס נן דוקה ר' * רנו ר״ג
 • פיטום נן הכן רני • פנתס נן הנן • אנטיגמס נן הכינא ר׳

 נו הנניה רני ♦ הכינאי נן הנניה ר״ * נשמו אונו איש הנניה
 רינ״נא״ל * יהודה ר׳ * ע״ש הניח או רנו טרפון ר׳ ״ עקשיא
 • אלעאי נר יהודה רני * הדין את ליתן עתיד אתה עקינה

 יהודה ר׳ * גלוסטרא יהודה ור׳ • עמו הולק אגא נר יהודה ר׳
 • ע״ש ננו רינ״ק * משרתו הגרסי יהושע ר׳ • ע״ש נהמי׳ נר
 ,יוהנן ר׳ • ל״ע שנת רנו יהושע ר׳ ־ התנו כפוהאי נן יהושע ר׳
 כורי נן יוהנן ר׳ * נזמנו מתיא נן יוהנן רני י נזמנו גודגדא נן

 יוהנן ר׳ * ע״ל הסנדלר יוהכן ר׳ * תורתא נן יוחנן ר״ • הנירו
 • נזמנו יוסף נן יונתן רני • תלמידו יוסי נר׳ יונתן ר״ • גשמו

 ינאי רני : ע״ל יוסי רני • ע״ש הנר תלמיד הגלילי יוסי רני
 הסיפר ישננ ר״ * אלישע פל בתו נן יעקנ ר' • נזמנו הקדמון

 רנ * לוגה נן ישמעאל ר׳ לי סת * הנירו ישמעאל רני ־ לנירו
 מוננז • ע״ל תלמידו ר"מ • נזמנו הסדר לוי • נשמו כהנא
 נהוס * רנו הקנה נן נהוניא רני • המצרי גר מנימן * לפניו
 נית נחמיה נשס העיד * תלמידו נהמיה ר׳ * רנו גמזו היש
 • עזאי נן שמעון רני ״ ^תו העיד שיהין איש נהמיה * דלי
 ר״שהשקמוני• * נןלוגא ישמעאל או שמעון ר׳ • ^מידו שנ״י ר׳

 ״ וצ״ע תלמידו אלעזר P ש ר • ל ע ננו שמעון • התימני ר״ש
 בן עקינא (ר׳ • נשמו ששת רני * נשמו יהודה נן שמעון ר׳

 • דחשא ן3 יעקב ר׳ ע״ל א׳ דק״ה יוחסין רש״ג כ"כ ר״מ נזמן דוסא
 הגי״ דקי״ד ( הלוקנל פ׳ נ"מ פדא דנר משוס אמורה עקינא רני
 פנדא אר׳ עקינא אר׳ זנדא נר ניזנא אר׳ הרואה ונפ׳ יעקנ ר׳

 ר׳עקינא • נ״ז יעקנ צ״לר׳ אולי (ל"מ עקינאנרזנדי • ע׳׳ש
 ר״ ׳ נ״ע איסי ״ (עקינא • דקסרין יעקג ר׳ ע״ל * דקסרי
 לפני התורה תרגם אינקלס) (ע״ל הגר (עקילס * נ״ע לנינא

 אותו וקלסו ג׳ דע״א דמגילה פ״ק ירושלמי נדחי׳ יהושע ור״ ר״א
 והכרית יון נלשון שתרגם פמ״ה מ״ע ולדנרי מננ״א יפיפית ואמרו

 אדם אין מ"מ א׳ ובזמן צדק גירי שניהם ועקילס שאונקלס בראיות
 הדש תלמיד ועקילפ קדמון הנר היה אונקלסהגר רק שמית א׳יבנ׳
 ־ הזקן ר״ג בימי והיה הלל נימי התגייר אונקלס כי ולר״י לר״א

 ל״ פ׳ משפטים פ׳- נש״ר שהרי החורנן אחר רב זמן נתגייר ועקילס
) (דקמ״ו  ושם להתגייר שרוצה קיסר לאדריינוס עקילס אמר ג׳

 היה עקילס ה״ סי׳ יפ״ת שס כתב ויצא פ׳ ע׳ פ׳ וננ׳״ר בתנחומא
 ההרע ואדריינוס ד׳) (דע״ת יעקב וידר פ׳ אדריאכוס של אחיו נן

 ונתגייר אקיוילא אותו וקורין הורכן אחר שניס מנ"נ יותר ביתר
 א״ דכ״ה ונש״ק * מ״ע עכ״ל משומד ישראל אקווילא נקרא זא׳

 ומ״ ד׳ דע״ה ויצא נפ״ ע׳ פ׳ ב״ר הוא להתגייר לא״י א3 ^5עקי
 ונמצא לר״א שאלת ושאל נ׳ דק"נ דנר אחרית טוב פ׳ סוף קי:לת
 שר\ה לחורבן ל״א ונתגייר כהלל עניו ומצאו לר״י ונא כנ׳׳ש רגזן
 תשס״א ג״א מן שמתחיל למספרם ק״ד כי ממוין (אין לנוצרים ק״ד
 ל״ז וצ״ל תתנ״ט ג״א הוא החורנן אחר ול״א תתס״ה ג״א הוא ה״כ

 מיהודית התורה העתק פינעו נאי ונתגייר לאדריינוס י״ד )לחורבן
 עקילש שהוציא כמו לא ט׳ סי׳ א׳ פיק בהר פ׳ בת"כ וכן יון ללשון

 לעקילש והיה בסורי היה מקום פנדוס אהרן קרנן פי׳ פנדוס לעבדיו
 עקילס תרגס עלמות בתוך י״א ס"פ שמיני פ״ וביפ״ת ענדיס שס

 ובירושלמי * בפונטו עקילס מזכיר אתנס מעיר שהיה פי׳ אתניהאה
 נחרפת שפחה והיא ר״ע לפני תרגם עקילס רל׳א דנ״ע לקדושין כ״ק

 הערוך ובמוסף ב׳) (ד״ז שמניך לריח פ׳ ובחזית שמיני פ׳ ונרנה
 והגי״ ע׳׳ד דך"ז נעיל מן פ* הזית : איכה מ׳ בריש ז״ל אכקלעורין ע׳
 שיש נ״ל אפקלטורין אונקלס הרגם ריקמה ואלבישך עקילס יגוס1»

 ואונקלס המקרא כל יוני נלשון תרגם הוא כי עקילס תרגום לגרוס
 הרגומין נ״ ועשה א״ איש ועקילס אוכקלס לא אס • ננלי נלשון חרגס

 תיליס פ׳ על י״א ס"פ שמיני פ׳ רבה במ׳ * עכ״ל יוני זא״ גגלי א׳
 עקילס הרגום עלמות ינהגנו הוא וגו׳ להילה לבכם שיתו מ״ח ס״ש

 אתנסיאה מ"כ ג״כ והניאו הערוך פי׳ מות נו שאין עילם אתניסאה
 ונס׳ * מוק נו שאין עולם אתריו ופירשו ־ מות יון,תנשיא בלשון

 המערכ׳ מעריך ונש׳ * מות מורה בראש א׳ בלא אתנסיאה המעריך
 וניכרת המות סס חן שחצלת אתנסיא ושצזה מרקחת מין יש כהב

 על תמהני אתנסיאה ז״ל כתג הצ״ל פ׳ תואר וביפה ״ לרופאים
אלא לזה הזקיקו תי • מות יון ולשון זמסיא שכתב תערוך בעל

׳1

 רנתי נר׳ רבתי באיכה כדאשכהן אתנס ששמה מעיר שהיה נדור
 אתר הקטן ולי • על׳ל פעמים כמה שם ונזכר חאתכס חד בגויס

 הנ״ל המפרשים מכל ברור הערוך רנרי כי נרור נ״ל אלף מחילה
 מ' דהנה * אתנס מעיר שהיה שפירשו יפרש קדיש פה והלילה

 עקילש תרגום ע״נ דפ״ג מ״ק בירושלמי מקומות נד׳ נזכר הנ״ל
 עקילס תרגום נ׳ דע״ג מגילה ונירושלמי כו׳ שאין עולם אתנאסיר

 תרגום ע״ב ד״ז שחניך לריה נפ״ הזית ונח״ כו׳ עולם נסיתא אתא
 מקומית ד׳ שנפל צ״ללדעתהיפ״ת הרי : כו׳ עולם עקילסאפנסיא

 לך לך פ״ ננ״ר והלא ־ אתנש מעיר עקילש שהיה פירושו הוא
 נשס י״מ פי׳ ואנקוש אנסיוש עקילש תרגום שדי אל אני רפמ״ו

 ז״ל מזכירו ע׳ פ׳ ויצא ופ׳ * נפשד נלתי יון נלשון שהוא ח״ע
 ג״ רע״א דמגילה ובירושלמי'פ״ק * ר״א את שאל הגר עקילס

 ור״י ר״א לפני ההורה הגר עקילש תירגש אבא נר הייא א״ר
 נעול גן נפ״ הזית ונ"מ אדם מבני יפיפית ואמרו אותם וקלסוהו

 ובירושלמי • אפליטקא עקילש תרגום רקמה ואלבישך ע״ד דך"ז
 שפחה והיא ר״ע לפני תרגום הגר עקילש דנ״טרע״א פ״קדקדושין

 חור נפ' אסתר מגילת ונרבה הריפות ותכתו׳ כמו כתושה נחרכת
 נשום מזכיר לא הרי קרפשינון איירינון עקילס תרגם ותכלת כרכש
 חות על ח״ש הנ״ל מקומות בד״ כ״א אתנס מעיר שהיה מקום

 שתרגם חניא המקומות בכל ועוד • חות נו שאין עולם אתנשיא
 כמו חרוכה אפליטקא רקחה על אנשיוש שדי על יון בלשון התיבה

 יפ״ת לדעת יון בלשון פירשו לא מות על תיבות על וצאן ♦ הריפות
 תינת כי ואמת ברור אלא אתכש מעיר הוא לדעתו אתנסיא כי

 בו שאין עולם ר״ל חות על ינהגו על פי' יוון לשון הוא אתנסיא
 התורה תרמם הגר עקילס פמ״ה עיניס מאור נס״ ועוד : חות

 פ׳ נהנים נתורת וכן כונטו נאי שנתגייר דכ״ה וש״ק * יון בלשון
 בארץ לנטוש ע׳ הערוך ובמוסף נפנטו עבדים לעקילש שהיה נהר

 ומשס באשיא אחוז והוא פונטוס ירושלמי ת׳ י׳) שנער(בראשית
 • תתפ״ד אלפים ג׳ הדורות נסדר ח״ש עיי' • עכ״ל הגר עקילש יצא
 ראה לא הוא א׳ איש ואולי ומ׳׳ש ♦ עצמו על יעיד האחת הרי
פנטוס הערוך מוסף וכתב : לעיל מ״ש איז * ע'  תרגום שנער נ

 ע״ל • הגר עקילס יצא ומשם גאסיא חהוז והוא דפנטוס בארעא
 ע׳ ופ׳ פס״ט ונ׳׳ר * צדק גי* ונעשה כומר שהיה תתפ״ד ג״א ק״א
 אינז עקילש ויגש יפ״תר״פ ועיי' נ׳ דק"נ יהושע לרד שאל קהלת ומ׳

 • ערונא : שמעון ורבי ־ הנכיה ר' נניו • עקשיא • אוכקלוס
 י עדל ע״ל * ערל ־ ננו אלעזר רבי • ערך • ננו פנחס ר׳

: ננו אדא * עתליה ♦ נגו בנימן • עשתור * ננו רבה * עשני

m פא אות

ר׳ * פאני ן3 כ״ג ישמעאל רני * פאני ר׳אלעזרנן • (פאד ) 
 אמרה אילפא שמעה חייא נר יהודה א״ר * ׳3 י״ז קדושין פדא

 חולץ חולקין יוחנן ור' פדא נר * נ׳ י״ג נחים ז פדא דרנ החיה
צ'  זה ע״א ד״י תמורה התו' וכתבו רע״נ דקכ׳׳ד והרוטב העור (
 ״3 ד״ד דמעילה פ״ק כדאי׳ קפרא נר של אהותו, בן הוא פדא נר

 ואין למהר שואלני אתה מה ראה אחותו ן3 פלא לנר קפרא נר א״ל
 נחעילה שלפנינו והגי' עכ״ל אלעזר ר׳ הוא פדת דנן פדת נן זה

 נ״ר ר״א ועיי׳ * תקנו לא חדשים ובש״ש כו׳ אחותו ן3 פדת לנר
 נר של אהותו בן אדא נר הייא רני עיי׳ היוחסין שטעה מה פדת

 אפוי זחלין לפרה פסקתא נשם זחל ע' בערוך : חש״ש קפרא
 ור׳ פנחס ר' פדא דנר משמיה ניני רנ * פניו צהנו פי׳ פדא דנר

 אמר אילכא • ל דקי״א קהלת מ׳ ־אנא גר חייא נש״ר ירמיה
 מתנא ר׳ * אמורא עקינא ע״ל פדא 1דנ משחיה יעקב ר׳ : ליה

 כדא דנר משמי עולא אחר • א׳ ה׳ נזיר אחר פדא נר כו׳ אמר
 נ״ד קדושין פדא דנר משמיה כריש רנין אתא כי ר״מ היה אומר

 הנינא רני • הדאי * ב״ק של נ״א פדיה ן3 יהודה רני ע״ל • ׳3
 (ל״מ וא״לנרקפרא רינ״ל של רנו ר'פדיה * ״פ3 יוסי ר׳ • ״פ3

 ורע״ל אסי (ר״ • הנ״ל נ״א פדא לר׳ אחר נ״ק כ״א נ״ק שא״ל
 : פ״ג חלה משחו הונא רב ׳ ל נ״ה פ״ו נזיר ירושלמי נשמו

 זעירא ר׳ רפ״ד תענית וירושלמי פ״ד תרומות • פדייה נש״ר זעירא
 כ״ו נזיר ירושלמי נשמו הייא ר' * פדיה ר׳ נשם רינ״ל הייא רני

 יונה רני • וע״ל פ״ה תרומות פ׳^ פאה נשמו רינ״ל • ) ע״ש (
 נשמו סימון רני * 3פ״ מ״ש בשמו יישי רני )ע״ש (הייא רני

 ר׳ ׳ ׳פ’נ יהודה רני (פדיה • נקודש הומר דנריס אלו ירושלמי
 והאריך ) כדא נר ע״ל (אלעזר ר׳ ננו הזקן ־פדת ר׳ : ״פ3 יהושע
 פדת ור' * רני של קדרו פדת ר׳ 3סע״ דתנ׳״ט יוחסין כתב ימים

ב 7ג ני״א ע
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 :נכדו או פדתהזקן נש״ר שאמרו ומ' * נסמוף 5אכתו נכדו ?ר״א
 כרכות כריה כזת לר׳ ר״א אורי כדת) (כן אלעזר ר' כן כדת ר׳

 דהינך חזי כדת לר׳ זירא אר׳ • א׳ ך׳ מ״ק * א׳ נ״ו כ״ י״א ל״ק
 אעפ״י שס וכתו׳ א' ח״ נידה כל כר״א כדת ר׳ כרל׳י כו׳ ומאכוך

: (ע״ש) אלעזר ר' של כניו שחתי
 פדת נש״ר אס להסתכק יש וכקצתן כדת כש״ר אחרו אשר אלו

: נכדו כית ר׳ או הזקן
 חני ר׳ • שכיעית וסוף שנגח שור ס״כ ירושלמי הושעוא כש״ר
 הדת כש״ר ריכ״ל * יוחנן אר׳ אר״ה אמי כר חנן ר׳ * גשמו

 ריכ״ל יאמר איך יוחנן כש״ר דאחר דאהר הלל פדייה שצ״ל למדומה
 יוחנן אל • השחר תפילת ירו׳ * תפילין המוציא פ׳ ירו׳ כשמו
 רכי * שאלו כיסנא נר יצחק ר׳ : אידי כר יעקכ כש״ר • ע״ל

 סוגא לה ואחרי כוגא ' ל כ״ה ח׳׳ק הספידו אלעזר כן יצחק
̂צ כ״נ חנינא כר יוסי דל שמעיה (כוגא  * (כוכידתא ־ ע"נ ד

 שס (אינו א׳'נ ה׳ פזי כש״ר כזי כן יהודה אר׳ פזי ר׳ * כנו מר
 כזינש״ר כש״ר כל אלי כ״גלךסע״א ה׳ סנהדרין כירושלמי נא׳

 שחת חי כפ׳ (והתו׳ הייא ל כת ואינו הכס הוא וא״כ יוחנן)
 אשה שס דפזי משמע אמו אחר מייחסו ןפזי3 דר״ש כתנו ח׳ קמ״ע

 די״ג הכונה ל כירושלמי : פזי כן יוסי ול רחל כר מרי ע״ל
 כשלחא שאלין הוון פזי ודכר הושעיה דל אילין הוריות וסוף הע׳׳ג
 קדחאה ונפקין קדחאי עלין הושעיה דר' אילין והוין יוס כצ3 דנשיא
 קדתאי מיעול כעיין אתון כנשיאותא ואיתחהנן) פזי דכר אילין אזלי׳

 שזכה קרש כחשפסו המשכן את והקמות א״ל אמי לל אשתאלות
 יכנוס תחלה לכנוס דרכו שהיה מי לל כו' כצפון ינתן כצפון להינתן’

 ערופה עגלה וכס״פ ג׳ דח"כ הצלחיס כל ל כירושלמי * החלה
 שאינו שאמר רצה ולא עמו להתחתן הנשיא רצה פזי רכי מאלו חד

 מפני חצר מותו.פנו לפני וצוה הנשיא כמשפחת להתחתן <דאי
 אחר שרן זה ינא אחר יהודה מלך ליהושפע כסא והכינו הטומאה

 כן עולא״קחיה א' דמ׳׳ו פא״ע * הככוד מן שכרח זה אחר הכנוד
 יוחנן ורכי יודן ור׳ פזי וכן איכו ר׳ * נשיאה דכי ליה ושלח פזי

פ;• * הללכ״פ • פזילאינייכ״פ * ע״ש אל חנינ  ליהודה ל
שמעון • כ״פ יצחק ל ♦ כ״ס יוסי ל * ליוחנןכ״פ • ״פ3  ל

 ר׳ (פטרוס * כנו חני ל * (פטיש ♦ (ע״ש פטירי כן * נ"פ
 חק * פיטוס ( : אפטריקי עיי' פטריקי ( ־ כנו יוסף או יוסי
פ ל פיולי כר • כ״פ לוי • ל  כךשחו) (פרש״י א׳ דצ״ז לה (
 (רני • חילין דשחואל קחיה טכח שס א״ד חכס שס ערוך פי'

 • כשמו דקסרין תחליפא • כ״פ יודן ר׳ ־ כ״ס אלעזר ל * פילא
 יונה ר׳ לפני פרוטה כר פלופיא ’ כנו יוסף * פסקס או פכסס

ד (תענית ירושנחי  רני • ע״כ ד״ע ל׳א מגילה * ל ס״ח ל
ס יונה ל לפני פרוע* נר פילפי ל'ד3ו • פליפא ל א ופ׳ פ״א ו  ל

 אמר פליט ר׳ • הנ״ל כתענית זעירא לר׳ 3התי קוחי מנא רכי
 ישמעאל רכי דנוה (פלטיא * ע״ח ס״פ ויצא נ״ר נהוראי לרכי
 הר נתלש דרש רומי איש, (פלטיון • ג׳ פ״ג קהצת ח' כשמו ̂אחר
 ״ כ׳ ז׳ל׳״ז חזית מ׳ תחתיו נתוניס וישראל מרוס כשחי וניצכ סיני

 תניאפלימו • ל י׳ סנהדרין * א׳ ל׳ד כ׳ ח׳ (פסחים פלימו
ה אומר כ ל  של חכירו סע״כ קלע יוחסין כתכ ♦ א׳) לד ל

 ״ ראשים כ׳ לו שיש אדס מרכי כעא א׳) (דל״ז הקומן פ׳3 רכי
 כאתר עק״פ כראשית כזוהר דאי״ שמתא קכל או גלי קוס (א״ל
 ראשין כתרין אינון דאיהילדין וכל ארקא שחה לאתר פו' קין דגלי

 P חכעי ושם קין דגלי אתר לההוא פי״ גלי קוס א״ל מה עלל
 קדשים) צאן ס׳ רתלולא כחוכא והוי זר דכר הוא אתר כהאי אכל בעיא

 הזקן) נחום (עיי׳ ראשים כ״3 כריה לייז דאתילד גכרא אתא אדהכי
ח שקירה כית ראיתי אני אומר פליח-ו תנא  כתפילתו דוסא כן ל

 לומר רגיל הוי פליחו סע״א דלא יוחסין י״ פ׳ * דכ״ת פ״ג הענ'ת
 קרא כעניא ליה אידחי כעי״כ חד יומא דשטנא כעיני גירא יומא כל

 ואנאאכראי כ׳׳עמגוואי האי כי יוחא א״ל ריפתא ליה אטקו אככא
לע א״ליומא ליתריפתא עייליתוקריכו האי  לחודאי אתכאואנא כי

 דמאיסא חילי ועכיד וכיכי שיחנא נהשיה מלא והוה אתכא אתכוהו
 נהרו כיח כיה שד אכמר ליה יהכו כסא לי הכו א״ל שפיר תיג א״ל

 ככית וטש גכראערק קטל פלימו קאמרי דהוו שמעו ומת שקא יה3
 נפשיה לי׳ גלי מצטער דהוה חזייה כד קחיה נפל כתריה אזל הכסא

 איחר היכי אלא לקללני) הורגלת (למת ־ הכי אחרת מ״ט א״ל
 היה פלימו ג״נ כתג ־ ע"כ כשטן כיה יגער רחמנא מר ליחא א״ל

 וכאן נתקנו ועתה עין צרי ושניהם הוא א' ולכן ונכל ככל חניצון
 כראשונות דרכו צדיק היאחז לראות להכשילו השטן וכא פליחו כחסיד
יגרשט אס לראות דעכד מה וענד כעני עצמו והראה עין כצרות

^והו' מאומה לדוד לתת רצה שלא נכל נסת־ כהיותו עשה כאשר  רג
 השטן יסיתני אל אומר והיה ערכו תכיר היה כי כו׳ גירא לומר
 עוד לי תראה לא דחוני דחה כ״א הנדיכות כחוזק עצמו והכיר עוד

 ג״כאמרוכימהכאותוזמןכעי״תכלזה * טהור לכן הפך כולו ותנה
 עתה השטן א3 ע״כ אחריו כרדפו ליעקכ שציער הצער וכנגד לתיקונו
 מפחד למות הגיע כמעט צערתיך לא האי כולי כדכריו ורמז לצערו
 מה וראה אליו שנגלה עד וכרת ככיתו נפש שהרג מלכות ואימת
 רט ( * עכ״ל פליחו גי״ כוללים וכ׳ קס״ד עולה ננל לכן כי מתוק
 י3ר עיי׳ דנ״ה הרואה פ״ תנחום א״ר פנדא א״ר עקינא א״ר פנדא

 ומלאו לכ״ג הגורל ע״פ מינהו חכרה איש (פנחס : זכדא כיזנאכר
 הכירא איש פ״א יומא וכתוספת״ פ״ג אמור ספרא זהג דינרי חחצכ
 הייתי אני (אחר ערוכא כן פנחס ר״ נ גמליאל כן חנינא ר״ עיי׳
 דרור כצפור יתוש ומצאו חוחו פצעו טיטוס כשמת רומי גדולי כין

 אמר יוחנן ור׳ * כ״ גיעיןדנ״ו שנה כגיזלכן י״א סלעים כ״ משקל
 רשכ״י כזמן רחחאי ורכי פנחס (רני : 3סע״ ל״ח ככורות כשמו
 יוחסין כעל ט״ו) פ״ט סוטה (כמשנה יאיר כן פנחס (רכי • (ע״ש

 של חכירו שהיה 3כת סע"כ וכדקנ״ט החכחים זכרון כסדר הניאו לא
 )א״ (ז׳ דחולין פ״ק הנזכר החסיד רפכ״י כתכ ע״א וכדמ״ג רכי

 וצהכו הן ואמר אצלי סעוד וא״ל לאפיה נפק כו׳(ורכי הנהר שחלק
 טורא וגכה רש״י) מאחרים להנות רגיל היה (שלא רכי של פניו

 ר״ • נע״א 3ע״ כ״גדק״ו תענית כירושלמי זה כנייהו)(ומעשה
 : ע״ש לפניהם יושכ ורפכ״י היןפר ור״א יוסי כרכי ישמעאל ורכי

 לקקו חמורו ד׳ דס״ו ל׳ס שרת חיי פ״ וב״ר פ״א דמאי (כירושלמי
 המערה ויסריח ימות שלא לחוץ ודחפוהו ימים ג׳ אכל ולא ליסטים
 אכל ולא לאנול לו ונתנו אכלה שלא ג״י זה ארפנ׳׳י לכיתו וכשי;א

 דמאי שמא ואמר שתתנו עכדיו אמרו השעורים תקנו לא שתא אחר
 דמאי והרימו עצמה על שהחמירה אלא דמאי להרים דא״צ הןאעפ׳׳י

 עיניס כ״ א' דצ״ג עקג ומ׳ ונדחאי • דפ״ה שקלים וכ״ה ואכל
 /yלהגי והוצרכו וקצרן אותן וזרע שעורים סאין כ׳ אצלו הפקידו
 תכואו^ עככרים שאכלו אחד מקום היה ♦ השעורין ליקח גחלים
 f̂ל 3ושו ותקנו התכואות תקנתם לא שמא ואחר רפג״י לגכי ואתו
 י3לג אתא ' שלו מרגליות עככור כלע ישמעאל ומלך • אכלו

 : היה וכן המרגליות זיפלטו העככרים כל שיתאספו וגזר רפכ״י
 אמר כחקדס מיס חסטקיס המעיינות שאין לו ואמרו א׳ למקים נא

 שס הכל כראשונה וסיפק ותקנו התכואית מהקנין אתם אין שמא
 רשג״י כשיצא דל״ג נ״ח כפ׳ : וניסיס מעשים הרכה עוד וע״ש
̂י שמע המערה חן ר״א וכנו  ט״ס נראה לאפיה נפק חתניה רפ̂כ

 (עתמ״ד) פניזם וכזוהר כ״ ד״ל וש״ק ח״גא׳ יוחסין כתכ חותנו שהיה
 אזל פנחס רכי רפ״ו עש״ע גלק וכזוהר (רשכ״י חותן שהיה נראה

 פגע רפכ״י עת״כ שמוני זיהר ועיי׳ ־ דר״א אמיה כרתיה למחחיה
 פתח כו׳ ה׳ יכרכך ואתר רפכ״י ופתח לרפכ״י ונשיק ר״א נחת לר״א
 ר״א שהיה נראה זה ממדרש כו׳ כנים כני זקנים עטרת ואחר ר״א

 חתן היה רשנ״י הרי ־ שלו מחמור מעשה וע״ש רפכ״י של כתו כן
 כש״ר אמר ר״ע תלמיד שהיה כ״י ר״א כי הכרח קצת גס רפנ״י
 רשכ״ז וכשמת ימים והאריך • )ר״ע תלמיד ג״כ היה ורשנ״י פנ״י
 יוקקין ס׳ מקודם שמתו ללוותו סכאשכא ולרכהחנונא לרפנ״י ראה

 קודס שתת כיון ותמיה )האזינו פ׳ זוטא כאדרא עיי׳ ( רע״א דח״ג
 רצה רכי כי רכי כחיי מת ור״א ר״א כנו קודם חת רשכ״י(ורשכ״י

 משוס רשכ״ג וכתוספתא : רני ככית רפנ״י יהיה איך אשתו) ליקח
 תענית וכירושלמי : רפכ״י אח הוא אולי ע״ש יאיר כן יהודה ר׳

 יאיר כן יהושע ר׳ כהנא כר אנא רכי כרכיה רכי סע״ג דס״ו פ״׳ג
 ̂ כשמו 3יעק כן ר״א ־ כזמנו הדאי כן אלעזר ר׳ י פכ׳׳י נש״ר

 דהיה אחר א׳(וצ״ע ניצוץ הקדוש ורכינו וריכ״ז ג״נרפכ״״י עיי׳
 ניצוץ רפכ״׳י ־ י״מ כפ״י וכע׳״ת א׳) ניצוץ היו איך כנ״ל ר״ נדור

 עי״ר גננים כהס שיש ישמעאל נפש לתקן שנגנכ ־ וחמורו אנרהס
 גי׳ אותיות ו׳ עם ישמעאל * ר״ח ע״ה כשם ג׳ דקנ״ד כלק פ׳

 תפ״ק) רפב״י(עכ״א של כחמורו נתגלגל שנעשו הרע ג״ג * אתון
 דחסד נדרגא דהוא מכולן גדולה חסידות סונר רפכ״י * ד״ך כע״ז
 דאכרהס דרגא על״ח כראשית ועיי׳ • עקי״א אחרי כזוהר כדאי״

 ע"מ אש״ל גי׳ ע״ה נהרא גינאי ג״פ להנהר פסק אכרהס וכזכות
 יאיר כן •פנחס רני זה גי׳ תדש״א מ״ חכר הוא : פי״ד ק״ד מח״ד

 : דרכי זהו או פינחס שצ״ל יכ׳׳ל • הסכר ריש דנורא זקיקין כס'
 מגילה הכהן( שמואל של אחיו פנחס : גא״י כרעם נכפר קכזרתו

)3 כ״ח (סנהדרין וגיסי סע״א) 3ך״  שמואל יקרי משמואל כעא ׳
א דל״ט נפירות (צ״ל עירופין א׳ הלכה שידע ז3 כזזו פנחס עליו

מחודד) אינך ר״ל נהזיס * חגריס שיהיו ל3סו הדעת שאין פרשהו
וחתר



מצןב ^ ו!אמוראיים התנאים סדר: אות
ידטופר> ל3א כשהיה לגניה אזל מר.שמואל צפרגיונמועל <התך  ̂ו

 האי כולי חזולזלת הוי גדידיה אלו א״ל שקלת לא אמאי וא׳ל גהישין
 נראה א״כ • א' י״ה ח״ק שמואל כמר מלתא ואתרע כשגגה והוי

 רני ♦ וצ״ע של'שמואל אניו שהיה אנא כר אנא נן היא דכנהס
 ונשק״ט רפ״ע ש״ר • דרשות כמה א' קט״ז (כי׳!כ קמח נר כנהס

 • התא נר הכהן כנחש רני רע״נ צ״ז שס ומ״י י״ט סי׳ יליס1<
 ירושלמי מעשר שקנל לכי רצה ולא המפורש שס ללמדו א׳ ריפא ורצה

 מ״ר איינו נש״ר * נ׳ דצ״נ קהלת ומ' סע״ד ד״מ הממיכה א״ל כ'
 נש״ר * קדושים פ׳ ילמינו * הדרומי הלקיה נש״ר ־ לת״נ

 המא אניו ואולי • משפטים (שם ראוע נש״ר סימון נש״ר יזלקיה
 ״ דודו זה לפני הנזכר ופנהס שמואל של אהיו אנא נר המא הוא

 נמדרשות הכהן פנהס ר׳ • אהיו הכהן המא נר תנינא רני ואולי
 המא נר פנקס היוהסין הזכיר ותמיהשלא הנ״ל תמא נר הוא (אולי
 • עכ״ל המא נר הכהן פנקס של אהיו שמואל ש׳ ונאות • כהן שהוא

 מדנר ואליהו הסידים כהנים חסדא רנ נני מארי 3ור פנקס רנ
 פ׳ עליהם ואקפד דרנא קתיה קמו לא )אקיו שאר (ע״ש עמהם
 נרנמריזנקים (רנפכקס * ננו רנמארי ־ סע״א דס״א אעפ״י

 נראה גיורא איסור נר מארי 3דר נריה ר׳׳פ הניא והיוחסין נ' ׳7
 רג עיי׳ פנקס שמו נן גיורה איסור נר מרי לרנ היה שלא טעה כי

̂ל א׳ ד׳ נקים ז אמי דרג נריה פנקס (רנ * סנא אקא  אשי 3ר ̂א
 אקלע זוטרא למר מרימר ואיתימא יימר רנ אמר * נ׳ ז׳ שס

 הונא ורנ פפא 3ור * א״ ד״ק ע"פ ר״פ אמי נר דר״פ לפרקי
 מצאתי לא ( צפוראה פנקס רני * א׳ דפ״ח כתונות יהושע רנ5

 ניומא הוא כן כי צפוראת הינא נש״ר פנקס רני צ״ל ואולי זכרו
 הוא ואולי ( • למ״ז ( יונה נש״ר הקנר פנקס רני ♦ סע״נ ע״ז7

 ־ שקר לו אין יונה נש״ר אך לנ״ג שנתמנה הנ״ל חנרה איש פנחס
 פנקס (ר׳ • מרי אנא ׳1ו רפ״נ שקלים קנניה נר׳ פנקס (רני

♦ פ״נ שקלים לוי נן פנקס (ר' • שהפך מי ר״פ ירושלמי זכיי ר3
 אל דדהונא פנקס ר׳ ( : פ״ק פסקים ירושלמי דיפו פנקס רני (

 אמרתי לשקוק נפ׳ ד׳ רפ״ז קהלת נת׳ הוא מקום דשם לנך יטעך
 קפ״ז דף אקרי מ׳ וכ״ה מערננ דחוכא וצ״ל הוא ט״ס ני מהולל

 רני • פפא נר אנא ר׳ נשם • סתס הנזכר פנחס (רט • ׳3
 • מנקס נן אלעזר נש״ר * נשמו אנין ר' • נשמו זמינא נר אנא

 של מראשותיו תלוי הי׳ כנור ט׳ רות רנה יעקנ נן אלעזר ש׳'ר3
 הונא ר׳ נשם * הונא ורנ • פדא דר״ משמיה ניני ורנ • זוד

 שני ור״פ דמגילה ורפ״ג א״ע ר״פ ירו׳ הושעיא נש״ר ־ צפוראה
 ‘ חוקק חזקיה ר׳ • חזקיה ורני * חונה ור׳ • גזירות דייני
 נש״רחנינאפסקתאי • אנא נר חייא נש״ר • הדרומי חלקיה נש״ר
 ור׳ * נשמו דציפורן חנינא רני • רע״א דצ״ט משפטי׳ ס״ה מ״י

• יוסי נש״ר • נשמו מרי נן יוחנן ור׳ ־ יוחנן ורני * חנניה
 אילעאי נר יוסה נש״ר • פי״א ינמות ירו״ יוסי רני קומי

 נש״ר ־ ולוי • ירמיה ורבי • סע״א ד״ס קדושין ירו׳ יוסף !<•׳
 3דר משמיה • פדא דנר משמיה ־ י סימון ור׳ • דגליא יזנקס
 זו גמרא בוודאי 3ר בתלמידי פנקס ר׳ ש״י הניא וכן א׳ ך״ן קגיגה

 המגרש ופ׳ נ׳ מ״ו כירה נפ׳ כדאי״ דרנא משמיה וצ״ל וט״ס אטעיתי
 ינמות • ב׳ ת״ו נידה ־ א׳ ס״נ א״נ • ב׳ ע״א נדרים • ב׳ ל״ג
 כי מאד והנאני רבא תלמיד היה א״כ דרנא משמיה נ׳ ך״ע נ׳ ך"ב

 בסיף פנקס רני כדאמר סע״א דפ״ה הנחנקין פ׳ פרש״י מצאתי
 ענין כי ט״ס פפא רג נשם ך"ב ונינמות * רנא נשם נקודש חומר
 ונמ״י וישלח ר״פ רנה ראובן נש״ר * דרנא משמיה נאמר ההוא

 נ״ר רני בשם אר״פ ־ ראובן נש״ר וצ״ל ט׳׳ס ראובן בר׳ פנחס רני
 שמעון בש״ר ־ פ״; ברכות ירו׳ יצחק בר אלJשמ בש״ר * לל׳׳ב

 ע״ל גנתא נן פנחס ( * חנילאי בר תנקום נש״ר * פ״ה שקלים
• נייפ אלעזר רני • נ״פ אחא ר׳ (פנחס ־ גפתא נן מנחם

 רי (פנטקקה * בנו לוי (פנטי * ב״ה יוחנן ר׳ ־ נ״פ הונא רב
פ״א' תענית ירושלמי מטרא וייתי צלי פנטקקה נחלמא חזא וvאנר
 הערוך ותוסף פ״א וע״ש איש שס פי׳ * הענין וע״ש • נ׳ ס״ד
 (פנקאי * נננלי אפס ר״ הוא פס רבי : רעות כלו יון בלשון לי׳
 גניה • פסיסא ( • כ״ג יוחנן עיי׳ נרנאי נן יוחנן רבי של רט
 • דארו בניס י״א לו היו הנא פפא רב * פכסס ע״ל הסקס * בכי

* חנינא ’ רמי * אקא * אנא • רפרם : רכיש ' סורקה
ס׳ נשס סע״א דל״ד ש״ק כתנ * אדא • נחמן ׳

נס׳ זה מצא היכא ידעתי לא • בחייו כולם ומתו
 מרי אבא

יוחסין
 שאמר (וע״ש 3ר בזמן היה דארו ד' אות יוחסין כתב • יוקשין

ץ שס3 ה  שהיה פפא רב בני ומהם )3ר נשס אמר ע״ש י
מאטו שקבל וכתב ) ע״ש בזמךרבא היה 0ר9(ר ורנא קט מחל

׳1

 והסגולה אותןז״ס ויאמרו לשכחה שמועילים וזקנים מהכמיס שקבל
 * לאמירתן טעם בהקדמה ב״ק בייש״ש ועיי׳ עכ״ל אליהו כזכירת

 מ״ט סנהדרין ב׳ ע״א יוחסין י׳ פ׳ דרב משמיה סבא פפא רב אמר
 וגני אביי בני גא״י בס׳ כתב * סגא אבין ר׳ ע״ל ב׳ ל״ג במנחות

 סתס(תלמיד פפא רב • ר״פ אקה־ ידעי לא מבנית בעיר קנוך ר״פ
 משמיה : א׳ דך״ו פסין פ׳ רש״י א׳ דצ״ג המצניע פ׳ תו׳ רבא

 ב״ ק״ ע״ד : ב״ ך״ו מגילה סע״א ז׳ פסקים : ע״ב שם דרבא
 : א׳ קכ״ו פי״נ אמשטרדם בדפוס וכ״ה רגא צ״ל דרג משמיה

 נדרים סע״א י״ג מ״ק א׳ נ״א שהוציאו מי פ׳ רבא לן בדק אר״פ
 רנא וצ״ל ט״ס לן בדק רבה א׳ מ״ז בכורות ב׳ צ״א מנקות ע״ב צ׳

 : קיננא בר הונא רב ע״ל א׳ ס״א בכתונות וכצ״ל ל״ת וגשס״ת
 עשיר והיה א׳ דקל״ב הזרוע פ״ אשתו בשביל ואכל ( כהנת נשא

 סוף וכ״נ )אניי ע״ל ( שעתי ליה דקיימא )ב׳ דקי״א ( ע"פ פ׳
 ונשא : ע״ש) הרבה ואכל יהושע כרב הונא רב (ע״ל הוריות

 רש״י כ״כ סוראה אבא בת ג״כ לקק מר) (אבא ובנו סיראה אנא נת
 מנרכין כיצד ס״פ סודני א״ל ורבא )נ׳ נ״נ ( שנתפתת נערה כ׳

 בקלוזך תמרי שאמרו ע״ד למכור שנר מנשל שהיה כרש״י ל כ׳ מ״ד
 לא שכרא רמי לא אי א׳ קי״ד ע״פ וכמ״ש * רהיט סודנא לני

 שיכרא למישתא דאפשר מאן אר״פ ׳3 דק״מ תולין ונפ״ * אעתרי
 שכר מנשל שהיה לפי קדא״ג 3כת תשקית נל עונר קמרא ושתי

 ה׳ סוד ע״ש ת״ק פ״א סודני פרש״י רע״א 3י״ וננידה : למכור
פ׳ ונמנקות ליראיו ה׳ סיד כדכתיג שמיס ירא כתג וערוך ליראיו

 מפרש הייתי דמסתפינא ולולי * פרושים ׳3 פרש״י דע״א ישמעאל ר׳
 הני שאמר על בתענית וישב • הוראני אבא קמיו ע״ש כי שקראו

 סדר (פ״ אושפיזתא בר קראו נחמן רב ־ ) רע״א ד״ק (קלק רבנן
) דך׳׳ז אלו תעניות  בר) בערוךע׳ ברש״ילא (אינו פרש״י ל

 להקסיד יצא מזה ואולי אושפיזתא) נר נחמן 3ר (ע״ל כך אמו שס
 3שר לפי זירא רני ע״ל ידוע 3א לו היה לא פפא לרב כי בקבלתו

 אנוה ג״) (דל׳ח מציאות אלו פ׳3 אך : אמו ע״ש קראו נקמן
 ונסוטה 3רע״ דע״ד מחסין 3וכת הונא נרב רנה לפני נא פפא דרג

 נפלה דר״פ קמוה נת דק״ו) חליצה מצוות פ׳ ינינמות וצ״ל (ט׳׳ס
 אנוך לר"פ אניי א״ל כו׳ דאניי לקמיה אתא הגון שאין ינס לפגי
 ; ע״ש ושכינן עיני ניה יהינ נמתא א״ל היפי אמך במתא א״ל היפי
 פ״ התו׳ וכתנו )ע״ש ( אביי לימין ואזל : ידוע 3א לו היה הרי
 רבו לימין ההולך ו דל הממונא פ׳3 דאמר הוי אצדודי מצדד ע״פ
 ע"פ פ׳3 : ל די״ז נתונות יתמי קראו ואביי : בור זה הרי

 ורשב״ס פרש״י דר״פ מעשה משוס ארמית מטה על תשב אל ״3 דקי״ג
 ניוס יום מידי נכנס והיה ממון לו חייכת א׳ גוי׳ שהיתה איס ע׳ וערוך
 אמרה ר״פ וכשבא גמטתה ינקנתו גנה אה חנקה א׳ ייס לגנות בייתה

 את המיתה לו אחרה וכשנאתה עשה וכן שאביא עד שב ליה
 ע״ב ד״ת דברכות נפ״ק אכן : על׳ל המדינה מן לי וברק בני
 הוציאו ארמית לגט דאזל דר׳׳פ מעשה משוס ארמית נמטה תשנו ואל
 המעה שתגניהי עד אשב לא לה אמר שב לו אתרה המטה את לו

 לישב אסור אמרו מכאן : מת תינוק שס ומצאו המטה -אה הגניה
 איזה מצאו זבאולי כמ׳׳ש היפך והוא : עכ״ל ארמית מעה על

עלמ. שהעלילו אחר כך לו נזדמן פעמים ול אחר מעשה אגדה
 אמרו.אסור מכאן בברכות אמרו איך ק״ אך : נזהר היה

 ע{ לישב שאסור מכאן אמרו עליו שהעלילו ממעשה הא כו׳ לישב
 כדמוכע ואדי רבא אחר מלך פפא רב : וצ״ע ארמית חטה

 אמרהר״ס מדעתו אס התלמידים היויודעין ולא : בתראדמ;׳ק פ׳
 בחלום ראה : רע״א ך״ו שבועות ותו׳ ל דך״ז שבת דגו משוס או

 קרוב בנירש * א׳ דנ׳׳ז ברכות ישיבה ראש ונעשה לאגמא דעייל
 קל״יז או קל׳׳ב ל׳א וחת שנים י״ג או שנה י״ט קי״ג ד״א לסורא
 ישם- לתוך אקלע ר״פ : מש״ש רל״ד ד״א וע״ש קי״ג ד״א עח״א

 ר״פ שנקוה כו׳ לו והקשה לניתו והלך שמואל רב שם והיה חקוס)
̂ג אשי(נידה בר שיחי רב לקמיה ואתא דכספיה משוס לאוהפיזא  ל׳

 לר״ס מקשה דהוי אשי בר דשיחי ליצלןחכיסיפא רחמנא ואחר • ״3
 ד״ע לתענית ס״ק ליה אקשיה לא ותו שתיקותא ר״ש וקיבל טוגא
 מווסתניא הייא ור׳ אילי בר שמואל ורב מנח בר הינא רב • רע״ג

 וכשאלשמעתתא דר״פ לקתיה אתו רבא נח כי קמיהדרבא שכיח הוי
 דעתיה חלש אהדדי מרמזי והוי כרבא שמעתתא להוא סלקי לא

 בשמים לענשס הרועים(שרוצין שלשת את ואכחיד בחלחא אקרוייה
 רבנן ליזלו להי חיניה^אמר מפטרי הוו כי ליה) דכספיה משוס
 בברכות שאמרו ע״ד לשלמא הגי׳ ובע״י )שס (תענית בשלים

שןענשו בחלומו לו נראה כי אף בשלום לך יאחר לא חחבירו הנפטר
דיקדושי כל׳ק ו עוג לא לצדיק ענות גס ט י יאתר לא הוא

ג מ



Vפא ואמוראים התנאים סדר אותW t

 כסא ליה ודלי ריה3 מר דאגא הלולי י3 משקה הוי ר״ס רע״כ 3דל״
 אף התס ואקהד.ואמר מקמיה קס ולא יהודה דרג גריה יצהק לר׳

 לכניו לעמוד רוצה כאלו 1חעי לנוע הדור מחל ע״ככנודו שמקל רכ1
 רב תלמיד יצחק ז״ל 3כת יוד אות והיוחסין * ע"כ למעביד ה״ל

v ברית יצהק רב גרס נראהדלא ־ דקדושין ה״ק מר כהלוליאבא הפא 
 מדור יהודה ברב יצחק לרב עשה ע״כ נאמן והעד בהלולי יהודה דרג
 בר״י יצחק רב כי וכ״נ * ר״ה תלמיד יצהק אלא שס עצמו בפני
 אביי נשאה בעליה *3 מיתות אחר אשר חומה של אביה אבי היה

 שנים י̂׳ אביי מיתות אחר רבא ומלך אביי חת לנשואיה ובקרוב
 זקן יהודה ברב יצהק ר׳ היה מסתמא א״כ * כו׳ ר"פ מלך ואח״כ

 פעמים כהה שהקשה בתורה גדול היה יצחק ורב * מר אבא בנשואי
: )ע״ש כמותו והלכה אביו דברי על

 יצהה רב בנו יהידה רב שלח ו-:ע״פ יהודה רב כשמת כולד ורבא
 גדול שהיה מזה דנראה אביי את הוא ושלה יבדיל עולא איך לראות
 בר״י יצחק לרב שלחה נחמן רב אשת ילתא מזי חדולה * מאביי
 א״כ ואיך דרגא רבו שהיה דר״כ באתרא הורה הרי דמה לראות
 דבמעשה עכ"כ תלמידו היה כאלו מפניו קס שלא עליו ר״פ יקפיד
 אחריני יצחק אלא יהודה ברב יצחק רב היה לא מר דאבא בהלילי
 רופא פפא רב נ״ה פי׳ אהרן זקן בש״ת כתב : וק״ל תלמי־
 זוודתיה לו צבתא א״ל יהושע ברב הונא רב דחזאדחליש היה מובהק

 דקי״ע כ״כ פ׳3 : חמא בר יוסף רב ע׳׳ל קבורתו מקוס : ע״ש
 שד ב׳ דק״ה הבשר כל פ׳3 : שבת לכבוד פתילתא גדיל שהיה א׳

 * לו אחר שידא יוסף א׳ דק״י ע'פ פ׳3 * ומשמשו בביתו היה
 א׳ וק״ג • א׳ צ׳ין • ׳3 א׳ צ׳״ה חלק אינשי דאמרי היינו אר"פ
 או אבא בר : משחיה ספרא אביטל : ע״ל בנו מר אבא • וק״ו
 תיגס אהבה גר רביאדא * רגו אביי * קחי׳ אתא סבולאה אדא

 אידי רב : יעקב בר אחא רב קחיה סבא אויא רב א״ל ג קמיה
 אחורי יתיב • אשי לרב אמר : משמו אחימר : נגרא אבין ר3

 ז תלמידו מנוח בר הונא רב * א״ל גוריון י אבין בר ביבי דרב
 הונא רב * ר״פ ואנסך לר״פ והקשה מר קרא איקא בר הונא רב
 : גתו לקה מר הונא או נחמן ברב הונא : חבירו יהושע 3ר3

 רבי * בשמו זוטרא מר * זביד לרב איתיב * המנוכא רב קמיה
 לר׳ אחר • מדיפתא גרב חייא רבי א״ל • תלמידו מווסתינו יזייא
 ' בזמנו יוסף בר חמא רבי * מנהידעא חמא לר' אמר • למא
 בר יהודה רב • רע״ב ך״ב ע״ז חכרא א״ר • חנניה רב תני אר"פ

 מ : קמיה תרגס חסידא סלא בר׳ יוסף רב • קמיה מריחר
 שמואל גרב יוסף רב * א״ל שמעי' בי יוסף * דרבא בריה יוסף
 ייתר רב * ע״ל יצחק רבי תלמידו * ע״ל א״ל שידא יוסף * א״ל

 פ״ע המגרש • א׳ פ״ו כתובות א״ל רבכהנא * ליה שלח שלמיא ר3
 : יוסף בר נחמיה רב : מיני׳ בעא ובנו בדורו משרשיא רב : ׳3

 נתןאבוה רב : א״ל יצחק גר נחמן רב : יהושע בר׳ נחמיה רב
 בעא אבא גר פפא רב • א״ל ייבי גר׳ סמא רב : קמיה הונא דרג

 שווריס של תוראי(ספסר לפפא אורי לר׳׳פ אמרו ובניו • מיניה
 וקרא ע׳״ל רבו רבא • הפי ורב * י״טסע״א פ״ג גיטין רש״י)

 נתן בר רב ־ ע״ש חוורא קאקי יהושע ברב הונא רב ואת אוהו
 רב עיי׳ קמף דן שרגיא ברב רב : איתביה שבא בר רב • קמיה

 : שס וצ״ע בזמנו שהיה יוחסין כתג חפשרוניא רבה : שגא ר3
 בר שיחי • צ״ע אבא בר רמי נ סבא רבין * שמואל גר ורבא

 : אדא בר שימי א״ל ̂ יוסף גר שיחי א״ל : ע״ל תלמידו אשי‘
 א״לשימי ־ קמיה זירי גר־זעיראאו שיחי ר׳ * אבא בר שיחי ר'

 ז שמואל מר ביה * קמיה אחא בר שמואל רב ־ מר אידי גרב
 רבי : קחיה תרגם שימי בר שמואל רבי : בר׳.יוסי שמואל רבי

 : שמן רב א״ל • תלמידו. אידי גר שמואל רבי ־ אבא בר שמואל
 • בלוחית (צלוחית חגי חנן בר פפא רב : אידי ברב ששת רב א״ל

r 3 כתובות אשי גר שימי קמיה f i(לא יוסף רב לפני היה ׳) 'ידעת 
 ספריה הנן ר״פברב א׳ דקנ״ג פ״ט (ב״ב * סוהררבא והוא מנ״ל)
 והוא • ג׳ דל״ו כתובות יוסף (לרב שמואל בר פפא רב : דרגא
 שיהא שחור לזקנו צבעיה סבא עבדא * ע״ש דפומבדתא דייט
 וא״ל זקנו ורחץ קנאו ב״ש ור״פ קנאו ולא לרבא ואתא בחור <ראה
 ויבא נחלז חצרה רבא) (צדיק אנפשיה ר"פ קרי מאבוך אנא
 ׳3 ד"צ ג״ג פפא רוז ליה וקרו מדה תקן * הזהב ס״פ תחתיו אתר
 חסדא דרב קחיה יתיב ב׳ דנ״ד בהמה במה פ׳3 ח ע* ערוך עיי׳

 ארבב״ת הספינה פ׳3ו ־• נחמן רב א״ל כ<׳ ואמר נחמן) רש״ל גי׳0
 אר״פ כו' תנינא אתא בתי כששים דהוי אקרוקתא ההוא 'p ^ידי

̂לאו  ל״ד א׳ ך״ז ר״ה וא״לרבא ‘ הימני לא התם דהואי אי
:זקנו ע״ש נקרא מו אולי פפא גד שמוא רב : ג׳ ק״ע נ״מ * 3

 איל' א״כ נקראר״ר ן7 רב של חבייו לשמואל שהיה כתב והיוחסין
 פפא רב : הכהן פפא בר אבא ר׳ עיי׳ כהן היה שמואל אך זהו

 פסין עושין פ׳ ( עילא גר דרבא משמיה אדא בר אחא דרב בריה
 סנהדרין דרבא משחיה * עולא בר אתא דרב משמיה הגי׳ דכ״א
 חרב ששמע מרי מאבא א״ל הא מנ״ל תנחום רבי א״ל : ׳3 כ״ט
״מ3 יוסף רב (קמיה נחמן בר פכא רב : ב׳ דכ״ט לברכות פ״ד

3ר * סע״א קי״ג ב״ח יוסף דרב בריה פפא רב ( ־ א׳ דקי״ג
 וגהשוכר ׳)3 ד״י ( ב״ק וכבד בשר בעל והיה לרבינא אבא בר כפא
 א׳ צ״א ג״מ פפא חרב וגעא ( * ע״ש ב״א דר״פ איבריה * בב״ח
 תני א״ל שמואל בר לרבה אשכח • א׳ ס״ו ב' דפ״א יבמות ;עיי׳

 ס״ן יומא לרבינא ב״א ר״כ בני איתביה : ב״ח בשכיר מידי מר
אבא ר׳ • א׳ דקי״ט שגת ככא לרב אבא בר ר"פ בני א״ל • סע״ב

אתו רישבא אבא בר פפא (רב ־ זקינו ע״ש בנו אולי פפא בר
 כמדומה תביאו לא והיוחסין ־ א' נ״ד חולין א״ל אבא דר׳ לקמיה

 הלמד ודבר פפא רב ולא רישבא ג׳׳א פפא דבי וצ״ל חכס היה שלא
 אתו נשיא בגידא מחו רישבא יוסף דבי אחר זה לפני ששס מעניינו
 רבים בלשון אתו דאחר הלשון מדוייק וכן כו׳ א״ל דריב״ב לקחיה
 הכהן אבא (רבי • וק׳יל ליה אמר דהל״ל לתו אחר וכן אתא דהל״ל

 אחא רב הגי׳ ובע״י א׳ י״ד פא״ד יעקב בר פפא (רב •' פפא בר
 אבימי • ב״ר אבא פפא ־ ג׳ סי׳ ישעי׳ בילקט וכ״ה יעקב בר

 והיה בברייתא גלול חכס יהודה בן, פפוס : ב׳'פ שמואל רב ׳• ב"פ
 ברכות בסיף ״ משמו דרשות ג׳ ובחלק •־ בעבורו לישראל טוב

 על שנתפסת אשריך לר״ע ואמר ר״ע שנתפס אחר שנתפס דס״א (
ר/ אותו ראו יהושע ור׳ ר״ג הספינה פ׳ ובירושלמי • נו׳ ד״ת  א
 העיד שקר (אך לש״ש מעשיו שכל ב״י פפוס א״ל זה מי לר״י
 עוזכם גאון ושברתי בחקותי ובספרא ) ע״ש פפיס בן יהודה אי׳ שס

 שס ובח״י אלכסנדרי) ולולימס ב״י פפיס כגון ישראל של גאונס
 הנוצרי של לאביו המכונה ר״א פפוסשרגכיר זה ואין * ואלכסנדרי)

 של בעלה פרש״י ויוצא אשתו בכני דלת נועל שהית (גיטין בסוף
 סעדא גן ׳ אי׳׳א ל דק״ד הבונה (כ׳ ובשבת נשיא) מגדלי מריס
 מגדל• מריס ונקראת בשרו על בסריטה ממצרים כשפים הוציא
 ̂ בימץ שהיה ישו זה דאין התו׳ וכתבו יהודה בן פפוס והנעל כשיא

 ̂ כפות ביתי היה זה סעדא ובן ר״ע קודס שהיה פרחיה בן יהושע
 שהיס זה ב״י ככוס תו׳ לפי׳ הרי : עכ״ל ר״ע בימי דהוי יהודה בן

 שהיתה נשיא מגדלי מריס שנקראת סטדא בעל היה הוא ר״ע בימי
 זכוכית בנלי מים להם שנתנו ולילייטס (פכוס : תמוה והוא זונה
 וירושלמי א' דל״ה דשביעית רפ״ד ק״ה עי ונהרגו רצו וצא צבוע

 ללונינום הרג טירינוס ב׳ די״ח דתענית יבספ״ב ב׳ דכ״א פ״ג סנהדרין
 והיען לוד הוא ולודקייא היו גחוריס צדיקים פרש״י בלודקייא ופכוס

 וגזרו ר\וגה שנמצאה מלך בת ע״י שנהרגו וי״א לוד הרוגי דאמרי׳
 והרגו * ישראל להציל הרגנוהו אנו אלו ואחרו ישראל על שחד
 הרוגי הס ואחיו שמעיה ני כתבו הרג ע׳ ובערוך • בלבד לאלו
 המעשה ומביא דתענית בספ״ב טוריינוס יוס הוא אדר י״ב שנהרגו לוד

 ולולימם שפפוס ברש״י פי׳ ולא ברש״י הנ״ל הרוגה נמצא מלך שבת
 ע• נראה ב״ס פ׳3 אגל * לרש״י סיוע הוא ולודקייא גלודקיא
 בס' (ול'נ ב׳) (דפ״ה במנחות וכן לוד ואינה. בח״ל היא לודקיא
 אשר בברכת תברכה ובזאת ויהי פ׳ פרש׳״י באשר ע׳׳ש בנימן מסעות

 מעבריי ואין היא ביהודה לוד סע״ג די״ה יסנהדרין פ״ק בירושלמי (
 י pבא שאינה לוד יש וכ"כ )תורה ומעוטי רוח גסי שהס שס

 כפשיה זבין ור״ל אדס בשר אוכלין חאכללודיס ראשונה כמ״ששעה
 בה שהיה לוד אבל ־ קשת חושני ולוד לול וכן (ע״ש) ללודיס

 • הסברות לב׳ צדדין יש הגמי^ וככי חירושליס א׳ יום דרך היה ר״א
 פס״ח וג׳׳ר הערוך לבעל סיוע וזה * ג כ׳ פ׳ ובהו׳ הנ״ל ובירושלמי

 הושיבו אדריינוס קיסר של אביו טוריינוס •כי חנניה בן יהושע ר׳ עיי׳
 כתל כ׳*ז גילה לעולה מספיקין והיו ' טורפזין ופפוס ללונייס
 לעשות ידך המצא אשר כל פ׳ קהלת מ' ועיי׳ * א׳ דל״ז יוחצין

 אפוי מת) הי׳ שכנר (גחלוס לחחחי מתחמד הוי אחא ר׳ ג׳ דק״ז
 מ״ל (כי' לוד הרוגי דברים ׳3 בחלום לו והראה אלכסנדרי דר׳

 והערוך דב״ב ופ״ק ד״נ עונרין אלי בל ונפרש״י כנ״ל ולולינוס ככוס
 חרפתן שהעביר ברוך ממיזיצתס לפנים אין )ואחיו שמעיה פי׳

צ/ בצבי אני אמרתי בפ׳ עיי׳ ח"כ (וכתב והכוס לוליטס של י ד ) 
 עד משם לזיז הסטקו לא כו׳ בלודקיא טורכינוס ע״י כשנהרגו ג׳)

 מילי ג' הראוהו וגרסינין גגזירין תוהו והוציאו מרומי דיופלי שכאו
 פ׳׳ה אמור ובספרא * בידו ותלמומ לכאן שגא מי ואשרי על׳ל)

 ולולימס פפוס את טרגואנוס דשחחוה וגסל׳ח טריינוס כשתפס ד׳׳ט
רב ז ג״פ יהודה ור׳ ל׳׳ח "פ3 אלעזר • (פפוס * גלולקיא
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 פה' 3ר * א' ק״י המר כל (פ׳ כפחא חק5י גידר* אשתו מי
• נ״פ אגימי • ״פ3 א3א ר״ פפי 3(ר י אשי 3ר של ו3ר * השני

 חכיכא י3ר • "פ3 הייא י3ר * ר"פ דני זוטי 3ר * ני׳ס הונא 3ר
: ״פ3 א3ר • ״פ3

 ותשכיל ותנין השני או הראשון אס להסתפק ויש סתס נזכרו כי יען
: החרות לפי

 פאו״ב כפי 3ר כיה הוינן ט אשי אר׳ ״ מין כסמוך עיי״ לכיי
 ניני 3לר אמר * דינו סתר ר"פ 3יעק נר אנא רד * א' דפ״ג

 ר' עיי׳ יהושע רנ3 הונא 3ר : תהליפא נר הוכא • מר אדי ר3
• א׳ מ״ו סוכה לר״פ חזינא זוטרא מר אמר • יוסף נר (קמי׳

 : עונדא ר׳'פ עדד ירמיה אר׳ : יוסי נר יצחק ורג ״ דסכנין ר״י
 לוי אר׳ : א׳ ק״א נ״מ : א׳ ח״ה סוטה זניד 3ולר כהכא 3ר א״ל

 קנ״א השואל פ׳ שנת : ״3 ע״ה נ״נ דסכנין יהושע נש״ר אר״פ
 משרשיא 3ר א״ל : דסכנין ונרי״ף יהושע אר׳ אר״פ לוי אר׳ נ״

 נר״ נחמיה רד : יהושע נר׳ נחמי״ רנ : רנינו ילמדנו מתוסניא
 : א״ צ״ג המצניע פ׳ דרגא משמיה : פפא רג ועס ע״ש יוסף

:א* קכ״ו פי״נ : א״ ז׳ פסהיס א׳ ס״ג יומא : סע״נ ך״ו מגילה
 רנינא א״ל : ר״פ לני אקלעו ואגיי יצהק ור׳ רנין : א״ ד״ ע״ז
 מר לניה אקלע : משחיה רנינא של אניו : א' מ״ט 3הזה ק׳

 נראה ע״נ ד״ל יוחסין 3כת פפייס ר׳ : נ׳ ח״ד פ״א ניצה שמואל
) א׳ נמשנה וכתמורה ה״ו) (פ׳׳ז נעדיות /  החורנן אחר שהיה פ
 שהיה והעיד ור׳״א ר״י קולקעס : ה׳) נמשכה דשקליס (ונפ׳׳ד

 זה ואס : נחג שלמיס ולדה נפסח ואכלכוהו שלמיס זנקי פרה <נו
 החורנן אחר שהעיד אלא לכהניס ישאלו הכית נזמן היה העדות

 ונעחות )סע״א ד״ו פ״ק ר״ה ועיי׳ ( : הכית נזמן שראה מה
 : ר״ע עס חולק דשקליס ונפ״ד : נג נג ן3 יוחנן ר׳ עס מולק

 פפייס ר׳ משוס : ל כ״ט א״צ ונפ׳ : דכזיר רפ״ד נמשכה (והעיד
 ורינ״ג ואנטליון שמעיה נזחן שהי׳ תשכ*נ ג״א ועח׳׳א : ורינ״ג
 והוא שמעיה אחר רג זמן יהושע ור׳ ר״א כזמן היה ט אינו (וזה
 חלק פפייס ר׳ משוס תנא דייך ר״ע ןא״ל ט״ פפייס ר׳ דרש זרשן
: ננו תימא (פפיאוסר׳ : פפייס ר׳ דרש פך״א נ״ר : א׳ דצ״ד
ר ̂י" ירו פיקה נר אמר דן נר׳ יוסי רד טקס (נ  • י־ נז

^ פ  יתיליס ח כחשא נר פרוזדירה (ר׳ : נכו משרשיא 3ר : (
 פרוזדק : סע״ג דרח״ו פי״נ נשא מ״ר ׳3 מ״ט תנחומא : סמ״ו

: (פרחיה : ננו פלופיא : (פרוטה : סימון נר׳ ייזודה נש״ר נ״כ
 רני של ננו ן3 פרטא נן אלעזר נר׳ פרטא רד : ננו יהושע ר׳

 השולח (פ׳ כזמןר׳ פרטא וזהר׳ רחנ״ת נזחן הגדולתנאיס מרטא
) דל״ג גט  וכתנו ע״א ד״ק נתונות כדנריו רני ועשה לרני אמר ל

 פרטא רני של גנו גן שהוא פי' פרטא יגן ר״א של ננו פרטא התו׳
 רגי (ע'ל עכ׳׳ל זה של זקנו הוא ר״א של אחיו פרטא : הגדול

: נ״פ יוסי ר׳ : אמורא ננו ר׳׳א (פרטא : פרטא נן קלעזר
 נר׳ אלעזר אר׳ קסרין פרגורי ר׳ ( : אחיו שמעון ר׳ : נ״פ לוי

 לו הוסיפו פרידא רני : ע״ש) ד׳ דמ׳׳ז פי״א תרומות ישמעאל
 ויצא אחריס פעמיס ת׳ ששכח הלכה לתלמידו שסד על שנה ה״
 נעה״נ ורצה לעה״נ ודורך אתה תזנה או שניס ת׳ תטה או ״ק1

 דך״ז העיר נני פ׳3(ו : ׳3 נ״ד מענרין כיצד פ׳ וזה זה לו ונתנו
 לנית אדס קדמני לא א״ל יחיס הארכת נחה תלמידו שאלו סע״כ

 מכת שנה ת׳ לו היסיפו הא (וק׳ כן׳ כהן לפני נרכתי ולא המדרש
כו׳ קדחו שלא מפני ימיס האריר המעשה זה שקודם וי״ל התלמיד

 ונ״ג ל 3דנ״ החכהות כל פ ונר : עוד לו הוסיפו התלמיד ומפח
 : לגדה אתא אנטולס דר׳ נריה נר עזרא ור׳ : אחי מר׳ נעא א׳

 קודס נולד פרידא שר׳ לעירנין נהקדחה המשניות נפי׳ ננרמל׳ס
 לפרו נא ר׳׳א של אניו עזריה כי לפניו היה שהגי׳ אפשר החורנן

 גלגולת מצא אנוי נר חייא ר׳ וזקנו •’ עזריה ורני עזרא ר׳ עיי׳
 לרד נתן פרירי (רני : פרידא כן יוסי ר״ ויש : (ע״ל יהוקיס
 גחל משא והיו ר״ה אחר שנזרעו י״כ קודס שניעית נמוצאי צמנות
̂ז רני ותמה  : שניעית כמוצאי ירק רני התיר שעה נאותו ע

 תנחוס אר׳ פרנא (רני : א׳ ד׳׳ז שמת חי וכ׳ ד״ך פאה ירישלחי
אר׳ פרנך ר׳ : (ע״ש משמו עוקנא י3ור נקנא ניתא׳נר ור׳

 ך״ו כידה : א' ט׳ ח״ק : נ׳ ל״נ סיכה : א׳ י׳׳ד (שנת "חנן
 מ׳ח חולין א׳ ל׳׳ז שנת יוחנן נש״ר חלד ור׳ נרטה ורני

 טננא ר׳ : דתענית וספ״ג נשחט תמיד ירו׳ חרנא נש״ר * א
 חזקיה : הגזול לולג פ׳ ירו׳ רג נשס מרשא «־

אתא לר״ שאלית יוסי רני לפני (פשכשה : יוי̂ז ארי פר? .
 שקליס מרדכי זה הקינין על (פתחיה :

יייה^ה ד • ימג̂י ר י׳^דסע״נאר״נ מגילה פתיאאוכחא (

1
 פת̂י לה ואמרי סנא עינא א״ל כו׳ לר״נ סנא עינא 3ר איתדס
 f ד פ״ז כרכות * א׳ פ״ח פסחיס • תסתיים ומינך חיר אוכמא

 קרא ׳3 ט״ז ונע״ז • אוכחא פתיא פפא נר לרפרס רנא קרא א׳
 ״ שחור כלי פי׳ פתיא ע׳ ערוך עיי׳ אוכמא פתיא זירא לר׳ אסי 3ר

 כדאמרינן לשנה אלא חתכווין היה לגנאי לא כתג מגילה וחדא״ג
 הוי סני הוי אלו ואחר כו׳ מכוער נכלי מפוארה הכמה נתענית

 ך"ב סי' ׳3( חלכיס ספר נילקט א׳ דל״ה ש״ק כתג • גמירי טפי
 וקצר שתור איש שהיה כו׳) כמגילה הנזכר ענין על סע״ד דל״ת
 (פתר ־ יצחק נר נחמן 3ר לזמן 3קרו והיה והכס טפח כמו וקטן

: (ע״ש יהושע ר׳ של אדו ראש

צדיק אות
• נ׳ פ״נ שנת  * ט׳ פי׳ תרומות נמשכה • פ״ד (אנות צדוק ר׳

 • א״ פ״ט טריס ♦ ה׳ 3פ״ סופה * נ׳ פ״ז פסחיס • ס״ Yפך׳
 פי״ג כליס • מ״ן פ״א ככורות * ד׳ ג׳ נ׳ א׳ ל׳ז י ח׳ פ״ג עדיות

 ר״פ (נמשכה אלעזר ר׳ של אניו * ה׳ פ״ה מקואות • ה׳ ד׳
 ונמשכה • עד לענדו שאחר נר״ג מעשה צדוק אר׳ צולין כיצד

 שהחשיך חי ס״פ ונמשכה • ור״צ ור״ג רינ׳׳ז נ׳ דך״ו הישן פ׳
 ונפ״ק • נענית ן3 שאול אנא וכימי צדוק ר׳ של אדו נימי מעשה

 ר״ג אר״צ ר״ג של ננו נחופת יהושע ורד ר״א עס היה דקדושין
 הכית יהרג שלא שנה ח׳ ר״צ והתענה • עלינו וחשקה עומד נרד

 שערי נפתחו החורנן קודס שנה מ׳ כי דך׳׳ו יוחסין כתג נ״ו גיטין
 • שיחרב ידע לכן ונסכהדרין ניומא מאי׳ רינ״ז נהס שגער עד היכל

 דס״ד איכה ונרנה * סנהדרין גלתה החורנן קודס שנה מ׳ ונע״ז
 לאניו ר״א ואמר ירפאהו שלו שהרופא מאספייכוס ניקש רינ״ז ד׳

 חשדן חכמת להס ולחד נעה״נ שכרס יקהו שלא להרופאיס שישלס
 הזה הטוהר על אחר דכלאיס כתוספתא * כיפ״ע ע״ש האצנעות

 וכ״כ שנה ת״ נן ההורנן נשעת ר״צ היה זה וכפי הכניא חגי 3יש
 וספק ׳ ע״ש הורקנוס נן דוסא ר׳ עס הפרקיס נפי׳ דוראן רני
 לו ונתנו לרוחי ר״צ שנשנה (פי״ו) דנאדר״ן אע״ג כהן היה אס

 ה׳ ה^ור נמנורת וכ״ח ״ אט מכטנה ואמר לשכנעחה שפחה
 התנצל אולי * אנוהג יצחק לר׳ המאור מנורת זה (אין • תשונה

̂ז רע״נ לך״׳ו הישן כ׳ ונתו׳ * המטרוניתא לדהות כדי  .* א׳ וך
 ך׳׳ז ונחולין * רע״נ דע״ו ינמות ונתו׳ * נ׳ א׳ ע״ט יומא ונתו׳
 אתא כו׳ נוכרא ה״ל ר״צ * דל״ו החוקדשין פסולי פ׳3ו סע״א

 ״ המתורגמן חוצפין ור׳ לקמיהדר״גכו״ כו׳אתא יהושע דר׳ לקמיה
 שמת מעשה דח״ד ננזיר * דך״ו שחתו מי פ׳ ממוכח כהן דהיה
 יהושע לר׳ ושאל שניס ג׳ לאחר והודיעוהו נגינזק יצחק רני של אדו

 כזמן ולא שלס שהוא נזק לאניו לו ואמרו זקניס ׳7ו אלישע ן3
 לאלישע ושאל כו׳ צדוק ר׳ של אניו צ״ל ח״כ נא׳׳ח וכתנ חסר שהוא

 ) סע״א ד״ך נתרא פ׳ נמ״ק הגי׳ וכ״ה שעתו וזקנים אנויה בן
 • עכ״ל אחרת גי׳ סרצ̂׳ רשנ״א כת׳ אנל היה כהן צדוק ורני

 חטרוטתא דתנעתו ר״צ כגון דנרו עושי כח גנורי א׳ "מ7 ובקדושין
 דנר איכא אמרה למיכל מידי איכא מצינא ולא לנאי הליש לה אחר
 סליק תנורא שגרא דא אכל הא דעדד נ״מ מאי לה אחר טמא
 אחרה נהא נפיל הא דעכד א״ל האי מאי ליה אתרה נגויה ויתיב

 דית פפי נר תנינא ר׳ (וע״ל * צערתיך לא האי כולי ידעי אי ליה
 וע״ת • היה ר״א של אדו אי המטרוניתא שתבעו זה ר״צ להסתפק

 ונס נן סע״ג לס״ו רנתי נאיכה ־ יוסף ן3 אפריס הוא ר״צ ט
 מילישמען^ לא ומתו זא״ז שהדרו הכהן צדוק ר׳ נכי הס שנשנו

 כ״ה יוחסין ס' ר״א של אניו ר"צ זה אין ואולי * ע״ש אלישע בן
 ינסות כנ״ה עשה מעשיו וכל נ׳׳ש מתלמיד היה צדוק רד : ב׳

 א״ר (ס״פ ראשונים מהמוראיס רני תלמיד צדוק ל : ׳3 ט״ו
 פא״ע נזפק כרד נטרכחת והורו נלוד שנים לענר הלכו סמאי ור׳
 חלוקס נן צדוק (ר׳ : הקדמון ר״צ שזהו וסנר טעה (ונ״ש נ׳ נ״ו

 רשות ונעל הוי כישינה ויושג שזקן זיחרא נן יוסי רני את ראיתי
 ריב׳׳ז היה כך אלא המעשה היה כך לא אנא ר׳ וא״ל נכוהת להתיר

̂מ הלכה אי ליה וקחנעיא טה כהן  ולא דנו לא נדנר החשוד כר
 (צדוק : וצ״ע חלוקה נן יוסי רני עיי׳ : א׳ ע״ח יומא מעידו

 וזה מחודד ד'^) (תעטת פרש״י מרננן צורנא : ננו שמואל ר׳
 שמתו תי פ'3ד וז׳׳א : ק3מר ההוא מקכים אנל נחורים התלחידיס

 מר עיי' כן איני הג-י* תע״י נגחרא (עיי׳ פפא אר' (ד״ח)
 מרנק צורנא שאני שמואל מר על טעות) ונע״י כאן כי שמואל

 אמרו) ונח״ק כ״כ (ונפ׳ גט שולה פ׳3ו • ליקריה תנעי דהקנ״ה
ונפ׳ (ע״ש) זקןצורנאמרננן אנאכרמרומישטה אחררנאעל

,7 S f f המכלת



6קון ואמוראים התנאים סדר אות
) (דך״ד הימלת  שהיה המיה נן יהושע רני על אניי) אמר נ׳

 (עיי׳ כו׳ עעמא בה לימא מלתא דאמר מרבנן צורגא • מאד זקן
 דהיינו ת״ח ושימש ושנה שקרא מי אלא יהושע) ר' אחי קנניה
 ל׳ג (ע״ש) תחלינא בר מנשיא רב כמו מרבנן צורגא הוא מלמוד
 מלתא חבריה דא״ל מרבנן האיצורבא ד״ך) בביצה ב׳ (מ״ז שאכלו

 מרבנן לצורבא שרי דס״ב (בנדרים דאמר ממאי טפי ליה ליהדר לא
 • ליה) ידעינן דלא באתריה לאודיע ושרי ברישא תגראי לי שרי למימר

 pמרב לצורבא פשילנא אשי ברב מר אמר רע״א קי״ע ל׳כ ובל
 צורבא אתא דכי לי תיתא שס אמר ורבא כעופאי עלי דחביב למנא
 מהפיכנא דלא כמה סדיא אבי רישי מזיגנא לא לדינא לקמאי מרבנן

 י׳ ל בזרוע ציון בן ורחקה היתה ל משפחה (ציון : גזכותיה
 איש פי׳ ל׳ה בעדות והרע״ב חשוב אדם שס הערוך פי׳ יוחסין

 למעבד ציתאי לבי שרי יהודה רב ציתאי רבי * זרוע ובעל אלס
ר' : ל׳ב יבמות המועד חול3  לרבי שאל צפרא דרב’ אבוה צפרא (

 או צרמה או (צרויה * אבוי א׳ אות יוחסין ס״פ ירושלמי זירא
: בנו יונה רבי : בנו יהודה רבי : בוצריי

m קוף אות m

 גיטין תופסי כותב שהיה קדרה ־(בן • בנו זכריה * כהן קבוטל
 קדישא קהלא : אלעאי בר יהודה רבי הכשירן(ע״ל אלעזר ורבי

 * מנסיא(ע״ש) בן שמעון ורבי משולם בן יוסי ר׳ הוא שבירושלים
 : דם״ט לו בא ל יומא * קדישא קהלא משוס רבי אמר ,(ריב״ל

 י״ד ביצה * ק״ק משוס רבי אחר שאול בן יוסי רבי * ב׳ י״ט ר״ה
̂ז תמיד • ח״ט יומא • א׳ וך"ז נ׳  בן יוסי רבי העיד * ב׳ ך׳

 קדושה עדה דמ״ש ובספ״ב * ב׳ ד״ט ברכות * ק״ק משוס אליקוס
 עדה בשס רבי ב׳ דק״ז רבה ובקהלת • ג״ח ור״ש ב״מ יוסי רבי

 לתפילה שליש היוס משלשיס שהיו קדושה עדה נקראו לחה קדושה
 בימות בתורה יגיעין שהיו ובערוך • למלאכה שליש לתורה שליש
 (בןקופיא • בנו גביע • (קוסס • בקיץ ובמלאכה • חורף
ל  מלכות גזרה א׳ פעס כ״ה) מגלחין ואלו • דק״ג חליצה מצות (

 ודן דיין עצמו עשה קופיא בן עשה מה הנחתוס יהודה רבי שיהרג
 ויעשו תחתיו אחר שישחטו גזר ספקו לו ליתן וכשבא האיך אותו
 נהרג שלא ואחר לה״ר רץ * אותו ויעלו • חתיכות חתיכות אותו

 דחן לתבוע הקב״ה ועתיד שניהס ונהרגו קופיא בן שיהרג וגזרה
 אביו (קורשאי . ע״ש קוריא בר ♦ ד׳) דצ״ב ס״ט תיליס <ז״י
 הריך קטינא • קזא בר יהודה רב • קזא (בר : יעקב רבי של

 יומא נ׳ ז׳ תענית קטינא רב (אמר • ע״ש זירא ל הוא שקיא
 מזונותיו המתלוצץ כל * א׳ נ״ז מנחות ♦ ב׳ ך״ח חולין * א׳ נ״ד

̂ז מתמעטין : ׳3 א״ ל״ה בכורות אר״ק חסדא א״ר * '3 י״ח ע׳
 ר״ק חתיב לרבא מרדכי רב אמר • א' ע״ט ״מ3 ל ל״ב עירוכין
 בכורות אר״ק ברבהונא רבה אמר * במהטומניןד״נסע״ב חיובתא

>i'n קטינא קטינא א״ל סדנא דמיכסא לר״ק מלאכה אשכח * ב׳ 
 ר׳ עשה שזה יוחסין וכתב * א״ מ״א התכלת פ׳ כו׳ בקייטא סדיני
 חד אר״ק דר״ה בספ״ג : ע״ש טעה ולדעתי קטינא שנקרא זירא
 • ור״זאר״ח * אר״ק קדסלר״זדרבחסדא דר״ק (ונראה : יזרב
 * בר״ק הונא ר׳ * בר״ק דניאל רב • אחא דרב אבוה קטינא (רב

 שמואל רב • ר׳טוביבר״ק • בר״ק • הנן אוחנינאאו דביחנא
 בחיי והובטח הקיסר אצל שר היה צדק גר שלום בר קטיעה ־ בר״ק
 אבימלך תיקן • ) ע״ש וחביריו לר״ע ממונו ונתן עצמו וחל עה״ב
 :בנו רבינא או רגין או רביא • קיסי או (קיסא * ג״ב גרר מלך

 • ב״ק שמעון רבי • ב״ק יצחק רבי • ב״ק יוסי רבי קיסמא (
 הגי' (ובערוך קיפוך בר * ב״ק רבא * בנו טובי׳ רב (קיסכא
ע אשי רב תלמיד במ״ק קיפוז)  קלא • קיפת ובר אביו בר ל (

)3 (דנ״ט האשה ל נידה  חכס שס )כתבו ותו' אדס פרש״י(שס ׳
 ביצה ירו׳ נשייא יהודה דר׳ עבד דרומה לקלה שאל זעירא (רבי
ר׳ : אבא ר' בימי : ד ע ד״ס פ״א  בשס הגיגה תו' קמצפא (

 וכותב אצבעות ה' בין קולמסין ד׳ נוטל היה קמצר בן ; • ירושלמי
 א״ל פ׳ • ללמד רצה ולא בכתיבתו להפסיק שלא א בבת השס

 עיי׳ גדוד אבן (קנה * בנו כחוניא ר' ־ (קנה ־ ח דל החמונא
 קסרא ר׳ • כ״ג אלישע בן ישמעאל רבי ועיי הקנה בן נחוניא ך

טי * מ נחמני(ל בר שמואל בזמן ק ק  קפוסאי• • ע״לקפיו * (
 קהלת מ״כ3(ו חגיגה סוף שמעון שמו קפרא בר * בכו ר/יהושע

 קפרא(ובקבלת בר משנת ועשה טעה) שמו היה אבא נתב גא׳ דפ
 חרבי וקשישי כינהו תנאי והזקיה הוא )התוספתא שכתב ד הראב
ש) נשיאה יהודה קנה קפוץ זלת קפרא בר דרש הרואה (ובס״פ ל׳

 גברתחן דאית באתר אבייש״מ אחר גבר תמןהוי גבר דלית באתר
 שאין ונמקוס דאבות תחתני' אביי חדיק לא לחה וק׳ גבר תהזי לא

 ובשלחא • כו' ש״מ אביי אחר וליחא איש להיות השתדל אנשיס
 (שנ״ת הוא תנא חשוסדב״ק היא חתני׳ מקח״ל לדקדק ב״קאין על
 ‘ א׳ ל״א ע״ז רש״י בפרווד היה מקומו ( ♦ ד׳ דקכ״ג מצורע פ׳
 אר״ש שמעתת' וקשיאלהו וגרסי יתבי קפרא ונר ברבי שמעון ר׳

̂וה אומר רבי מה ב״ק א״ל רבי צריך זה דבר ברני  ר״^ אזל נדבר
 מכירך איני רבי א״ל לרבי לבקרו ב״ק אתא כי לאבוה ואמר ברבי
 : א' ד״ו ח״ק יוס ל' נזיפותו ונהג לראותו רוצה שאינו לו רמז
 יבמות מרבי שמע כך נשבע וב״ק חרבי שמע כך נשבע חייא רבי

 : א') דח״ב כ״ש ס״פ משמע מאי קפרא לבר רבי אחר • דל״ב
 ין1בפ״קדקדו • א' נ״א נדריס בנו דר״ש בהלוליה ריקד שרבי עשה

 בדנרי מילי זבין והוי • מפניו עמד שלא ברבי ר״ש אקפד דל״ג) (
 ל״ע ברכות שנתן הוציאו ולא תלמידיו ׳3 על (וכעס ־ ברכות סוף

 לראות אותו שלחו ר' כשמת • רע״ג ד״י כ״ח פ' ובירושלמי * א׳
 אלשע בן על מצחק והיה ז הנשיא יהודה רבי ע״ל (רבי מת אס

 : תלמידו ביסנא נר חמא בר אושעיא רבי : ע״ש רבי וקללו
 בשס הוכא רב • רע״א מ״ו יומא ר״ח היה ב״תאומר משוס אר״א
 כו״ באילן ערלי> נאחר דרש אברהס רע״ג דנ״א לך לך פ׳ ב״ר <'ק

 בשס וצ״ל ט״ס קפרא בר אר״ה א׳ דקצ״ד קדושיס פ'3 זה ודרש
 פדא נר כ״א וט״ס אחותו בן אדא בר או אבא בר חייא רבי • ב״ק
 בר חמא רבי • ב״ק של נ״א פדיא בר יהודה רבי ועיי׳ ע״ש ב״א

 נשמו רינ״ל : נשמו חמא בר חנינא רבי * עמו חולק ביסנא
 עיי״ וצ״ח סע״א ח״ה פא״ט * ב׳ ל״ח סוכה * סע״ב ך״ו תענית

 תלמידו: ר'יוחנן • בשסג״ק ריב״ל אחר הרנה פזי בן שמעון רבי
 ע״פ אלעזר בן ירחי׳ נש״ר * פטרוס בן יוסי ר׳ * בשמו יונה ר׳

 בר • ע״ל ר״מ היה אומר : יוסי בר׳ ישמעאל מר' שאל • ל״מ
 ורט חטנא ור׳ ורב • פדיה לר' אחר • וע״ש ע״ל אחותו בן פדא

 » שמעון ר׳ * ורבב״ח ־ ע״ד ד״ע מגילה * ירו' וריב״ל יונתן
 Iff( : תלמיד פרווד דמן תכחוס ר׳ * בשמו ר״ל ״ בשמו פזי

 J א׳ ודצ״ד ׳3 צ״ג חלק דרשות ׳3 בציפורי קפרא בר דרש תנחוס
 נתארחואצל תלחידוי ותרין קפתא (בר M33 יצחק ר׳ • קפרא

 (קצרתי * בנו זכריה רבי (הקצב • ד״ט ברכות ירו׳ יהודה רב
 P אמר (קרח * ב״ק יצתק ר׳ * ב״ק יוסי ר׳ • ב״ק יוחנן ר׳

 ר״ע היינו ^ה הקרת מן חוץ השוס כקליפת ישראל חכמי כל עזאי
 רט (קרחא * קרחה בן רבי'יהושע עיי׳ אדס שס או ראב״ע או

ק יהודה רבי • ק אמיב  בתלמיט קרחינאי רבה מביא (ש״י ׳ נ׳
 ׳5( • לדון שכר נוטל והיה )ע״ש (גולה דייני קרנא • ז לח׳ רב
 שא$ות בג׳ אותו שניסה על קללו רב * א' דק״ה גזרות דייני ב׳

 לו שיצא שמואל א״ל ־ א׳ ק״יז שרציס ת' פ׳ בעיניו קרנא שיצא
 ושמואל רב רשב״סדקללת ונתב * א׳ פ״ט הספינה פ׳ עיניו בין קרן

 ואחר * הוי הכי דלא קרנא לו יצא ל״ג וס״א קרנא לו שיצא גרמו
̂־יס שמואל מ3ד על  קדושין לרב ושלחו עוקבא למר נשלחו וא״ל בגו דב

 סנהדרין קרנא דבי בכזקין תני נגרי אבין בר איד רב • '3 דח״ד
 ח״ן ב״ק קרנא דבי בנזקין תני סימון בר׳ יהודה רבי * ע״ב ד״ל

 קורייס החובל(ר' פ׳ ירו׳ קרני רב (קרני • שמואל הבר והיה ׳)3
 שסספ״ג וביצה • ערלהפ״גר׳קורייסדידמאיח׳ס״פבחהאשה

 ופד״מ א' י* ברכות (ירו׳ יוחנן בש״ר קריספא ־ דאידחא ק^רוס
 תלמודה * יוחנן בש״ר הלכות כמה בשמו שבועות ובתו׳ * ׳3 ך״ז
 נש״ך ברכיה ור׳ • א׳ ד״ה אשה במה שס * אחרו רובה חייא דר׳

 פ״ד ובוי״ר * קריצפה בשס ברכיה רבי ושס ג' ח״ה רות ח׳ יוחנן
 ופ״ג דשביעית ובספ״ו קריצפה ג״ד צ״ה קהלת וח' * קריצפה ר׳

 ק חנניה בש״ר המבושל מן הנודר ופ׳ סע״ב ל׳א טרו׳ דסנהדרין
 : פ״ד מ״ש נשמו יוסי רני ׳ מ״ק סוף במועד דמך ־ גמליאל

 • פ״א כמונות ירו׳ בשמו יונה ר׳ * פ״ז בןחנינאשקליס יוסי בש״ר
ג קשישא מר • בבבלייגג״ש הנזכר כרוספדאי ר׳ הוא כי ונראה  ע

• ע״ש ( דרנא בריה קשישא מר • ע״ש (הסדא

ריש אות ^
ר׳  : פי״ו האיצטרבולי(אדר״ן ראובן ר׳ • פמ״ב פר״א ראובן (

 ויבעלו בניהס את ימוצו ולא שנת ישמרו שלא הלכות גזרה א׳ פעס
מי(כעין וסיפר הלך נידות הוד) שהוא בו יכירו שלא בלורית קו  י

 יעשה לא א״ל יעני לו אחרו כו׳ יעשיר או יעני לו.אויב שיש חי א״ל
 את ושלחו החזירם יהודי שהוא בו הכירו כו׳ וביטליה בשבת מלאכה
פ׳ ספ^ד מעילה (ע״ע הגזרה ונעלו לרוחי יוסי בר׳ ור״א רשנ״י

קדשי



רמד » ריש ואמוראים התנאים סדר אות ^
 ) ע״ש (ננא ן3 יהודה ר׳ גמקוס שיר<גהו ורצה • מזנח י1̂
 3ר ואמר מ' ראוכן ר״ משוס 3ר אמר ״3 ד״ח מנלחין אלו מ'

 קדס כי אף • ״א3 ר״ר משוס תנא מתניתא3 לה ואמרי כו׳ נשמו
 הוא 3ר כי או הקדמונים שס3 שאמרו אקרוניס מציגו הרנה 3לר
 המות מלאך קמא דר׳ תלמידי נטו נ׳ * רשנ׳׳י תלמיד אגא ר׳

 מכהרת הגלות שמא לדרומא אמראגלינון שיטו והרק נהון מסתכל
 : אשת הנושא ס״ה וכתונות כלאים סוף ירו׳ מתמן ונסתן אזל

 לנר דמי • ראונן (ר׳ * דוסא ן3 ר״ח עיי' נערגיית (קנורתו
 ״פ0 ירו׳ פיו על וסטרו מלאך ירד שעת נאותו ראונן אמר אלהון
 אלמנת ס״פ ירו׳ מנא לר׳ נעא • נשמו ניני רנ ־ אשה נמת

 נר פנהס רני • ע״ש ל׳ת שמואל מ׳ נשמו פנהס רני * ניזונות
 נרש״י אנל נ׳ נ״ז חנהות יוהנן דר' משמיה שלח * משמו קמא
 הרנה דמצינו נגחרא הוא שט״ס לומר 3וקרו יוחנן דר' משמיה רנין

 אנא הוא רנ : רמי ע״ל ראמי : יוחנן בש״ר רנין אמר לעמים
 ל׳׳ז מנחות כהנא 3ר קמיה ( שנא נר 3ר • שם כתנתיהו אריכא

 תרגם * א׳ ר״ו מגלתין אלו לר״כ אמר נ״ש )3ר צ״ל ( רנא נ׳
 עליו תחיכו לא מלתא אמר רנה גנרא אר״כ עליו ואחיכו ר״כ קמיה
 שליקא כנדא אכל לא נחמן רג לייה אקלע ־ נ׳ י״ט פ״ג לרכות

 • מש״ש גס ע׳ ערוך עיי׳ קי״א קולין א3לש גמן אחר כו׳ גרותהין
 .3ר נ׳ ד״ל ונשנועות • נ׳ דל״ג עירונין פרא 3לר נ״ש 3ר איתניה

 נמצא לא כי שנא נר וצ״ל ט׳׳ס ואולי דפוסים נ׳3 (כ״ה שרניא נר
 : דינו נעל ואותינ ואותניה פרא רנ קחיה ה״ל.דינא זכרו) עוד

 שלא נשלומו לשאול נהלל רסק רטנא היה ולא רנינא לגני אקלע
 נ״ש רנא • א' תוליןדק״ח ונר׳ • א׳ י״ד עליהנרכות השוג היה

 הניאו ונש״י * הנ״ל מקימות נכל וצ״לרננ״ש דרטנאט׳׳ס קמיה
 יהודה 3ור עולם לנריאת ג' ד״א נרטר 3ר כי טעה 3ר לתלמידי

̂^ ררא ורנ יהודה 3ר שחת יום נולד ורנא ס׳ ד״א <רטר  תלמיד ה
 תלחיד שהיה ארשר ואיך לרנו כתלמיד מר״ר אית'נ שנא נר 3ור רנא
 נ״ש 3ר שיאמר ס הש' נכל חצינו לא כי זו ננואה לו מנין ונל״ז רג

 יש כי אחת יוחסין כ כ' ( ירמיה ר׳ אניו מטפתא רנ • 3ר נשם
 הגיד חי אנל * מדיכתא ירמיה ר׳ ויש • 3ר נר מדיכתא חייא ר'
 3ר דני זוטי 3ר : חדירתא ירמיה ר׳ נן שהיה מטרתא רנ פו לז

 זיין נאות גס והניאו שחו 3ר כי שסנר נראה יוחסין (כ״כ פכי
̂וי רג : זוטי ע״ל טעה ט ונראה  הניאו (היוחסין אחא דמר א

 ונאנוהדרנ טעה כי יתראה אחא דמר אהא ע״שרג א׳ נאות גס
 : רג נר משרשיה ורג מש״ש דרג אטה אנא רנ (ע״ל משרשיה

ר  השי< תפילת ירו׳ וודת נר (רנ ־ רנה (ע״ל דשתואל נריה 3(
 • עולא • נ״ר יצחק רג * 3ר נר אחא רנ * (רג • סע״נ ד״ז
 כי אכתונ ושם רנה (ע״ל חנא נר נר רנא • נ״ר רמי • נ״ר

 אנא ונקרא נאלף א׳ היי ונ׳ ננ״ח רנה לקרותו אינשי נט סויגל
 חתן היה חנן 3ר ננו קדמון א׳ שהיה נראה רנא * וע״ל ע״ש ׳ח נ5

 הואנר )סתם (הנזכר רנא • חנן נר רנה ועיי׳ ע״ש 3ר ותלמיד
 חולין • ל׳׳דסע״א סוכת • א׳ דנ״ד (עירונין ־ חמא נר יוסף
 א׳ ל׳ ניצה נמחיזא רנא התקין ( נמחוזא היה ומקומו • נ' מ״ג

 נידה • ח׳ נ׳׳ה ונע״ז א׳ נ״ט 3הזה ונר׳ א׳ דס״ג הדר פ' ונרש״י
 נר יהודה 3ר שתת יוס נילד • 3ע״ ד״ס גיטין תו' וכ״כ נ׳ ס״ז

 והיה כהן היה ולא יוחסין כתנ • ג׳ דע׳׳ג יוחסין י׳ ר' יחזקאל
 ידעתי חסדא(לא רנ נת שהיתה אשתו נעטר כהונה מתטת לוקח
 והוא * אשתו נשכיל כהינת מתנות f׳3 שלקה מוצאו מקום איזה

 ט״ת נר״ה דאי׳ ורש״י הו׳ שמחולקין מה וראיה סנרא כלי החליט
 אניי שנת מ׳ חי נתורה דעפק רנא קאתו עלי מדנית ואניי רנא

 דרנא אשכחן הזרוע ונר׳ ררש״י שנה ס׳ הי ונג״ח נתורה דעסק
 סתירה 3אכתו ולקמן • קאתי עלי מדנית אחו שמא כהן היה לא

 דקל״ג הזרוע נר׳ • עכ״ל נחמני נר רנה והוא וי״גרנהואניי לזה
 כהן דרנא אע״ג (כרש״י נחתכות לי זכה לשמעיה רנא א׳׳ל א'

 תרומות מנעל הוי ך״ז כמה עד פ׳ וננכורות אתא עלי דמנט היה
 ונתן דכתינ שקיל מצי לא מנפשיה מיהו ואכל^טומאתו 3רו3 ח״ל
 שואל יהי׳ שלא לחיחר נעי לא לו שיתנו ומימי מעצמי שיטול ילא

 חטא דלא ואע״ג כהן נתינית ע״י זר נתירה שקלס להט נהיו ללקו
 מטא דלא אע״ג יוסף 3ר דאמר על רנא סמך דשחעיה טדו עליין
 דלא (משוס אכל לא סררא 3ור אכל רנא לזכות) יכול מן גילי
 ושר כו׳ נגד מעדה נחלום סכרא 3לר אקריין דשמעיה) לידי ל״ו

̂ייס  יודע שאינו למי ד״ת האומר (כן כ״ה) (משלי רע לג על נש
 משוס טלחא א״ל יוסף 3דר לקחיה ספרא 3ר אתא )
 דמותר דאמרת שחועתך על סמכתי (שלא למר ש^נתא

א״ל הכי אקריין כהן) יTל אתו דלא אע״ג לקגלה

 לו כהוף שאינו אתר כהן ליה דמזט (היכי נאתר אנא אמרי ט
 נ״ה) ית33 שהוא 3השו לאדס ליה מזכי ע״כ הנית דנעל אנלשמעא

 ) יהTל אתו דלא אע״ג לאתר מתנתא לזכות אכא(טכול אמרי וכי
 אכשר הא ) רנא אנל ודוחק עני שהוא לאיש ר״ל ( אפשר דלא למאן
 דלא (כיון הכי אקריין מ׳׳ט ואלא )מלתא ליה דחיקא (ולא ליה

 שלא עלרנא (ר״ל דרנא כלפי יוסף) דרג אשמעתיה ספרא רג ענר
 ולקריין כך) ספרא 3לר הקרוהו יוסף רב של בטעמו להבין ידע

 כלפי דהטיח משוס שמעתי רש״י כתב ( היה נזוף רנא * לרנא
 דשנור דאימיה יקרא משוס צורך ללא מטרא דבעי גתעטת מעלה
 מעשה האי משוס נזוף ול״נ נסמוך) המעשה אעתיק (כאשר חלכא

 אכל כאלו ר״ל יוסף רב של נטעחו להבין ידע שלא עכ״ל(ר״ל
 גנרא נגדילהאי נפ״גרנא ׳3 דכ״ד בתענית • נזוף היה לכן איסור

 לצעורילרנא נעא מלכא לשבור אשתמע וחת כותית דנעל טנא בני
 עסק לך תהוי לא מלכא דשנור אימיה הורמיז איפרא ליה אמרה
 דנעו א״ל האי ^י להוא״ל עניד דנעיןחמריהו יהודאידכל נהט
 האידכא לנעו הוא דמטרא חימנא משוס א״ל • מטרא ואתי רחמי

 לרנא ליה (דרחמא לרבא ליה שלחה מטרא ולימי תמוז נתקוכת
 אתא ולא רחמי בעא חטרא וייתא רחמי ובעי דעתיך כוין י) רש״

 א^ לכו ספרו אבותינו שמענו נאזטנו רבש״ע אמר ״ מטרא
 מטרא אתא נפלאותיך * לנו הראה עכשיו כלוס ראינו לא נעינינו

 ואמר בתלמא אבוה ליה אתחזי לדגלא דחתוזא מרזבי דשפוך עד
 הלילה מטתך אשד קוס האי כולי שחיא קמי דמערח איכא מי

 דחרשיס לפוריא אשכח למהר דוכתיה שני שמיא מן לך דרתחי
 פ'3 דאמרינן והיינו מיטתו וחתכו להורגו שדיס (שרצו בסכיני
 המעשה קה אלא הש״ס בכל מיפה לו חצינו לא היה מוף דרגא הזרוע
 ויש רש״י מדנרי ונע״יחסר רש״י עכ״ל לצורך שלא גשמים שביקש

 בחולין כתב רש״י אך רי״ף וכ״נ מף ע׳ הערוך וכ״כ ־ ט״ס שס
̂כ דחולין ממעשה היה דנזוף נ ול וכתב שמעתי זה פי׳ על ל סנ'  וכ

 נעשה טנו שננית רנא מלך כנר דמענית שמעשה י5ל בתולין הרח״ש
 אניי ואחר אטי מלך יוסף 3ר אתר ט יוסף רג מת כנר ואז זה

 נס״פ כדאית׳ שופט שהיה מלך נקרא ר״י שהיה מי כל רנא מלך
 אשתו חסדא 3ר ת3 ליה ענטה רנא דמלך נתר נ׳ דס״ב הרואה

 דהיה יוסף רנ נזמן לו הראו איך וא״כ * עלמ יטה ומנית חלון
 מזה לך יצא ע״ש yהנ׳ דחולץ ממ?גשה היה דנזוף צ״ל ע״נ מוף

 רבא א״ל הנ״ל הזרוע פ'3 כתבו והתו׳ * כהן היה רש״י לדעת כי
 סיה רנא כמה עד פ׳3 כדאי׳ היה כהן דרנא גרסי׳ רנה לשמעיה

 ונתו' * עליקאתיעכ״ל מדנית ורנא אניי נמי ואחרי׳ גרוב מנטל
 אנל עלי מדנית כהן שהיה גרסי׳ רבה מנטל הנ״לרנאהיה נכורות

 וכ״כ * לשמעיה רנא דאמר הזרוע פ׳3 כדמוכח כהן היה לא רנא
 הזרוע פ׳3 מ״ש היפך והוא * עש״ב א׳ דק״ה חליצה מצות פ׳ תו׳
 דרנה גרסי׳ רנא לשמעיה רנא א*ל וכאייל הזרוע נפ׳ הוא ס דט ל וצ

 עצמם התו׳ כמ״ש מנטל היה רנה כמה עד נפ' כדאי׳ כהן היה
 רנה ס״ז מנחות נתו׳ וכ״ה מנטל היה רנה דגרסי' כמה עד כ׳3

ל ה̂י  רש׳׳י דעת וכ"נ * כהן היה לא רנא התו׳ לדעת הרי * ח̂נ
 נראץ הזרוע פ׳3 כדאי׳ כהן היה לא דרנא שכתנרש״י הנ״ל נר״ה
 פ׳3ד כהן היה דרנא נראין היה וקצת • זא״ז סותרין רש״י דברי

 הטני חתנתא דחטיף כהנא האי לרנא יוסף 3ר נדק שס הזרוע
 ו^ * כהן שהיה לט ששאלו נראה כו׳ זלזולי או מצוח נ3קחה
 אניי א׳ דמ״ה שאכלו נפ״ג דאית׳ כהן היה לא דדבא גרורה ראיה
 לרחמנא אמרי חנרטן למי רנה להו אמר רנה קמיה יתט ורנא

 כלט אחוי לנר נפק אניי טללא לשמי מחוי רנא יתינ היכי ורחמנא
 ידיע מקטפין טצין טצין הויתו רננן תרווייכון רנף א״ל שמיא
 נוצץ מדאמר היו וקטנים גילי נני היו ורנא אניי הרי * עכ״ל
 את שלח יהודה 3ר נ׳ דק״ד נע״פ דאי׳ צ״ע באחת אף • נוצין

 כלכלה ע״י ושלה מנדיל (ע׳׳ש) עולא איך לראות ננו יצחק ר׳
 וא״לשררותיה ננו על יהודה ופעסרנ אטי ע״י יצחק ר׳ ושלה דפרי

 ומסתמא • ע״ם מפיו שמעתת׳ תימא דלא למר גרמא ורברבנות׳
̂י כששלח קטן היה לא אגיי  איך שיעיד ועוד • דפרי כלכלה ע׳

 של כתפתו על ורוכב הייתי תינוק ר״צ3 אר״א נירושלחי ואי׳ ינטל
 כד • לתינוק עטת ואין הוית תינוק לו אמרו כו׳ וראיתי אנא
 יהי״ *צ)3 ר״א (ע״ל מ׳ עשר חנן פחות היה לא מלתא הא חחא
 רג אטו ששלחו יצחק רג כששלחו גחל אז אטי שהיה שיהיה איך

 קטן אטי יהי׳ איך א״כ • רנא נולד יהודה רב שמת ויוס יהידה
 קדוג היה לעולא אביי את ששלה חה טמא אס אף רנא של גילו ונן

 פשיעא מותו קידם שטס כמה היה אס מכ״ש *. יהודה רג למות
חי ואניי * רנא נולד שאז יהודה רב נמות נשטס גחל אניי היה

ס׳
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pיוהסין־ ד״ע כמ׳/ז שכה י'/• אביי מות אהד מלך ורכא כנ״ל שנה ׳ 
 גילו ן3 היה אס א״כ סע״ג קי״ו יוחסין רש״ג וכ״כ ע"נ ק״ו דף
 יר רבא ר״ה3 אחרו ואיך * שנים לע״ד 3קרו חי היה יי3א של
 דאמד שס רש״י מ״ש גס * שנה ח׳ חי רנה הגי' אע״כ * שנה מ'

 שהניא הגי' נכון ע״כ * שנים ע'/* חי היה איך עלי חנית היתה
 ח״ש על נוראה ותחיה * נחחני נר רנה והוא גרסי׳ רנה רש׳׳י
 וגרסי׳ הזרוע ה'3 דט״ס וא״ל • כהן היה דרנא הרואה ה׳3 רש״י
 כהן היה רנה רש״י 3כת ע״כ נחתכות לי זכה לשחעיה אחר רנה

 מחעשה שהי'נזוף דהאסרש׳׳ישחעתי דאינו הכרח זה • עלי מדנית
 דשנור אחו הורחח איכרא ששלחה גשחיס שהוריד נענין דתענית

 א״כ * לקחן שאכתונ כמו העמיס כמה לרנא לשלוח שרגילה מלכא
 היה שכהן כתנ ואיך לשמעיה אמר רנא הזרוע פ׳3 הגי׳ בוודאי
 דשנור אימיה הורחיז איהרא נ׳ ד״ך היד כל נס״ה ♦ עלי מדנית
 עונדיה ר' 3יתי הוי דמא רנא) (צ׳״ל 3דר לקחיה שדרה מלכא
 דאמר אע״ג רש״י 3(כת הוא חימוד דס לה אמר ארחי קחיה
 דרנא כתנו ותו' • ליה אתרחיש ניקא נדמא ידע לא רנא לעיל
 דווקא ליה אתרחיש ניסא רש״י ומ״ש ידע לא רנה גרסי' ולעיל ידע

 כחה חזי תא לנריה אחרה נסמוך) כדחוכח ניסא אתרחיש נסוף
 חיני שתין ליה שנחה הדר נארונה כסומא דלחא א״ל יהודאי יזכיחי

 אסתייע ידע ולא הוה כיניס דס נתרא ההוא אמרינהו וכולהו דחא
 נתווני יהודאי אמרה כלמי דמקטלא סריקותא להו ושדר מלתא
 ״ ע״ש טעה הדס הריח עונדיה ר׳ 3כת והיוחסין * יתניה דלנא
 דדנרי ארנקי ת׳ דש״חשדרה הירחיזאיחיה איהרא די״א דנ"נ פ״ק

 ’ וקנליכהו דרנא לקחיה שדרתינהו קנלינהו ולא אחי דר׳ לקחיה
 לקחיה עגל שדרה דש״ח אימיה הורמיז איהרא דקי״ו הי״ד ונזנחיס

 אחא 3ולר סהרא 3לר רנא אמר שמיס לשוס קרגוהו אמרה דרנא
 אמרו ד״ה ה״ק נחגיגה * שמיס לשוס ניהלה וקרינו כו׳ הונא נר

 ולא איתיה הניס נהסתר לא מר ט״ס) לרנה (ונע״י לרנא רננן
 שנור שחר אד.הכי עינייהו רננן נ̂י יהני כו' איתיה לאכול נוהיה
 iע'p i'zn וילך ס״ה ונילקט • שללוהו (הרש״י וגרנוהו מלכא

 חכמיס שנתנו כ׳׳ח דתניא והיינו ) טעה והכהו פי' נגליון 3כתו
 פפא 3ר ד״ו פ״ק ונשנועות • על׳ל עוני או מיתה או עיניהס

 נחורשיקאכיל(פרש״י א״ל עדיף אתה וקיסר מלכא שנור לרנא אמר •
 וגרנוהו מלכא שנור שדור נחגיגה כדאי'׳ מלכא שנור תחת היה רנא

 וצ״ל ט״ס נע^י ראה א"כ • עכ״ל מלכא שנור הקדיס וחיראתו
 רנא את קרא פפא 3ר סע״א דנ״ד שנהגו חקוס פ׳3 ♦ לרנא
 היו פרס מלכי דכל הוכחתי שמואל ש' אות ע״ל ״ חלכא שנור

 3שחר חיוס 3די״ 3נ״3 חסדא 3ר ת3 נשא * מלכא שנור גקראין
 יתנא הוה חסדא 3דר דנרתיה הא כי לתינוקות הננואה נתנה בה״ח

 נעית מאן לה אמר חחא נר ורמי רנא קמיה ויתני דאנוה נכנפיה
 חדא״ג 3כת • נתרא ואנא רנא אמר • הרוייהו ליה אמרה מינייהו

 ישא ואח״כ נ״ח אלאשיגרשנסרחי לפנח נ״ח רמי שימות קללו לא
 ישא דאיך כהן רנא היה דלא ראיה מזה גס • ע״ש רנא אותה

 דל״דסע״נאמררנאלנתרנחסדאקמרנכי ונפ״גדינחות * גרושה
 שניס י' נעלה אחר ששהתה כל יוחנן ר' (דאחר אנתריך רננן

 נ״ח) רמי הראשון נעלה אחר שהתה והיא יולדת אינה שונ וכשאת
 להינשא דעתה אס כחחן רג (דאחר עליך דעתאי ליה אמרה

 דאמרה הנ״ל 3“דנ עונדא ההוא משוס אר״ת התו׳ כתנו מתענרת
 לרנא שהיה לפי ננואתה שתתקיים מצפה והיתה קנעינא תרוייהו

 פ׳3 • עכ״ל לו מצפה הייתה אפ״ה לו ליכשא איחרא אחרת אשה
 נתריה לערסא ואמטוה ונצטננה ללידה ל' תוך שטגלה דקכ״ט מפנין
 תטנול לא עמה נעלה כשאין נרש״י וע״ש * לפוחנדיתא דרנא
 נזמנה דטנילה ראיה קצת מכאן * כחולה דהיא לטהרות ׳ ל' תוך

 והנאתי’הארכתי ונתנורי טהרות משוס נעיר נעלה שאין אף מצוה
 פרש״יוהרד״קורלנ״ג מטומאתה מתקדשת והיא לי״א שמואל ראיה
 מתקדשת דקי״ז נחלק דנע״י אף ע״ש לנידתה שטנלה יקר וכלי

 כאן יש השמטה ודאי ע"כ * הTנ כשהיא עליה ונא מטומאתה
 ולא טומאתה פסק שעה אותה מטומאתה מתקדשת נגמרא י דנרש

מ״י אף נו׳ בא  • מקומו נאן אץ שלי גדרושי־ ע׳י י•'׳ ש
 גניתו היה לא אורי׳ נעלה והא לכמומה שטנלה שיהיה אין יה״

 גירושיו לר״ת מגורשת דהיתה התו׳ לדעת וכשיעא נמלהמה א כ
 נקייס ו׳ צריכה התאוה נעלה ינא אס אף ואז תנאי נלי גמורים

נעלה שאין אף מצוה נזמנה דענילה ר אע • למה זו טנילה נ א
נטומאתה לעמוד דאסרלאשה ירושלמי נשם וכ״נסח״גדל״ז • נעיר

 נעיר נעלה ואין נתירף אף לטנול נתו את מהר״ש גיסו• הנהיג וכן
יומא תוס׳ ועיי׳ <ט״ז וע״ש להיפך פסק סקצ״ז ריש ני״ד ורמ״א

̂יצה 3פ״ ונתו' ״ 5עש" א׳ ח ד ק פ  בכתוצ̂ו ’* נ׳ י״ת cp ז
̂א׳ דפ  היהף אשתו וע'*פ דרנא קחי' לדינא אתתא איתתא ההיא ה

 משקרה דלא חסדא ר׳ ננת לי קיס רנא ואמר שכנגדו על שמע'
 מזה ונראה ׳• נגוויה ליה קיס דלא ואמר האמין לא פפא 3ולר

 רישא דהוי מקמי רנא * א׳ דס״נ הרואה פ׳ הו׳ לח״ש ראיה קצת
 בתר * אמגוזא חסדא 3ר ת3 לי׳ מקרקשא הכסא לנית כשהלך
 תימא התו׳ וכתנו ארישיה ידיא ליה ומנחא כוותא ליה ענדא דמלך

 א״ מ״ז לעיל כדמשחע אניי פטירת אחר עד רנא מלך לא כ דע
 ונס״פ * לגנך אתיא ומתינתא 3שכי אניי הדיא y ליה דפתר
 וזה דרנא לקמיה אתא דאניי דניתהו חומה )‘א דס״ה ( י אעל
 • דאניי פטירתו קודס פטירתה נחלוס דראה משמע דלעיל תימא

 לד מהילנא כולו אמר לרעה ולו לטונה לאניי כשכתר רנא (דאחר
 אביי אחר עד נפטרה לא מ״מ וי״ל חסדא) דנת^רג מנרתא לנר
 והיהף דרנא קחיה לדינא אתתא איתתא דהאי ל הנ ולפי ’ ל עכ

 הוית לא אניי דנחיי אניי מת כנר וודאי יזסדא 3ר נת ע'י שנועה
 דלקי גנרא נהאי לעיל הרא״ש כמ״ש רנא קחיה איתתא האי אתא
 רכא נ׳ דע״ה ניוחא : אניי אחר עד נפטרה דלא מוכח : רנא
 ליס אייתיה לא חד יומא שליו חין יומא כל אריסיה ליה חייתי הוי

 נסשיס נח ש״ח אמר נטכי ותרגז שמעתי דאחר ינוקא קול שמע
 : תלמידיה אכל היה) רנו (כי : רנו ונדיל (חמיו) חסדא דנ7 •

 5דר ועותריה )ע״ש ( הונא 3דר חכמתו מהקנ״ה ניקש דנריס ל
 ליס יהניה ולא הוכא 3נר דרנה ענוותנותיה ליה ויהניה חסדא

 ספר ע״י ( גנרא נרא רנא ׳3 דס״ה נסנהדרין : ח ח דכ ק ח
 ולא זירא רני לגני שדריה שס) של אותיות צירוף שלמדו יצירה

 מערניז נכל נפ' : לעפרא הדר את דחנרי צ וא לו משיג היה
 ! חש״ש אניי עיי׳ טנריה נשוקא עזאי כנן הריני אמר א׳ ט דל

 והיו * הקת עשאכי פרש״י פקחין וריחני חמרא נ׳ ?ע״ו וניומא
 הטרי® רכא : פר״ע עיון מגודל ידע ולא ונגופות מוכות יחו

 לגדיה אמרו אמר דרניאנא לקחיה מטאי כי עוקנא נר לנני הורה
 לוף אמד לתורא דלשלס ) רנא הוא ( • חמא נר יוסף 3דר

 . ל ח״ג חולין דרנא שנאו כלפי תיונתא חותנינא דרנינא נריה
 הספריס נכל ל׳כ התו׳ כתנו עקינא חד׳ רנא דשחע נתר א׳ דנ״ג נזיר
 . עקניה 3ר עיי' רנא נימי שהיה עוקנא ממר ושמא אתפרש ולא
 ,>5ד נימי שהיה עוקנא 3מר ושמא שצ״ל שנ״ל חפ״ש עוקנא ומר
 ר, רנא אמר ־ עוקנא )3ר צ״ל נר(כ״ל לנכי שור שהטריף ר״ל

 הגוזל ל׳ נוותיה חתני׳ דתריצנא לותי נפק אושעיא רני שכיננא
 אתי דכי לי תיתי אמר ״ סע״נ לס״ג נ א ול נ א דקי ומאכיל
 חהפנייא עד סדיא אני רישא חזיגנא לא לדינא לקמאי מרננן צורנא

 עיי׳ מקחיה דליקוס לסני ידו 3ויהי * רע״א קי״ט נ״נ נזכותיה
 והיה * א׳ קי״ט פ׳ל׳כ שנת לכנוד שינוטא מלח רנא : נחמן 3ר

 אמורא רנא אוקי * א3ר ר3 יוסף מ ע״ל ( ציצית נחצות זהיך
 סע״א קל^ כי״נ ניח הן טעות לפניכס שאמרתי דנריס ודרש עליה
 ליה שרא אחר • א׳ דק״ד ונעירונין • א׳ דס״ח התינוקות ונפ'

נהדא אחר אחליש רנא * '3 ל׳'נ הגזול לולג טרפון לרני מריה
 דחילס ר״א פ׳ לי למה אנוה נר ורנה יהודה 3ר דסנא תרגחינא

 הונא 3ר את ראה לא רנא א׳ י״ד נכורות התו׳ פתנו * נ׳ ׳ד1דק<
 3ר עיי׳ יהודה 3ר כשמת נולד ורנא יהודה 3ר קודס דחת (ע״ש)
 יהודה 3לר רנא א״ל סע״א דצ״ז ננ״ק עכ״נ •־ יצחק 3ר3 שמואל
 דע״ע וניומא • יהודה 3לר רנה אמר שצ״ל ונ״ל הוא ט״ס לדידך

 מ קשה לא דמכות ספ״נ נירושלחי וכן יהודה א״ר רנא אמר א׳
 נהקדמה כתנתי כאשר אותו ראה שלא חי נשס שאומר חצינו כן

 קכ״ט חפנין פ׳3ו * להיות א״א עמו כחדנר ליה אמר אנל בכלליס
 א״נ פ׳3 * נתו' וכ״ה רנא צ״ל נ״ל יהודה 3דר משחיה אמר 3ר א׳

 דפ״חאמר נפר״ע • א3ר וצ״ל ט״ס חמא נר יוסף נר רנה א׳ ד״ע
 השולת פ׳3 ההוא ענין וכן רנא צ״ל נע״י וכ״ה גנן חנינותי ועדיין 3ר

 דמ״ההקשה פ׳נ״ש נזנחיס * השיריס סע״נונילקטשיר דל״ו גט
 *. יוסף רג שזהוסק׳ כתנו א׳ די״ג יומא והתו' למשיחא הלכתא רנא

 חרמךדרמי י3 נאירתאנתחוחא גנן לאהוית לרנפפא אמררנינא
 נר׳ הונא לר׳ ואחר ״)3 ׳3 זנחיס ושני אהדדי חעליותא מילי רנא

 לא פרכא וחזיתו לקחייכי דדינא פסקי אתא כי לפא 3ולר יהושע
 משקה הוי * ע״ש חוורא קאקי ונקראים קמאי דאתיתו עד תקרעו
 מארי לרנ מקחיה וקמו נר״י ולר״ה לר״ס כסא ודל דנריה נהלוליה

 קדושין רנא ואקפד מקמיה קמו ולא חסדא 3דר נריה פנתס 3ולר
 '3ק״א הזורק פ' קאמרת שפיר משה א״ל ססרא 3ר * 3רע״ 3דל״

 ביקרא פרש״י '3 ל״ט ונסיכה * נדורו כמשה נדורו רנינו לרש״י
גדול אדס וי״ח נ׳ ̂׳ח וניצה )אישעי״ רני (וע״ל קחשתנע דחשה

כתשה



המה » ריש ואמוראים התנאים סדר אות »
 רה תרf< תלמידו אמרי לרכא אדא 3ר3 ין3ר אמר * (ע״ש ממשה

 • תלמידך אמר הרש״י * ׳3 ך״ו היס3ז * ׳3 ׳r מנחות ־ מרס1י
 אמר א3לר אמר א׳ כ׳ יומא3ו • עמרם 3דר משמיה יגנמי־ךאמרו

 אמר א3לר צ״ל 3לר אמר דצ״ג היס3ז3 אנל עמרם 3ר אמר ישלתידך
 3ר תלמידך אתר א3לר "א3 ין3ר אתר א״ דך״ד וניי׳יק ̂מלמידך
 דאמר סע״א ד״נ לו הוציאו נה׳ רש״י • כנ״ל וצ״ל הוא p"v ׳עמרס

 תייתי דלא ומשני מנ״מ ושריך • מתה השותכין חטאת שאין דכא
 כהוריות וק׳הא • קהל אקרי לא דכהניס ברש״י כהודאה שר מהניס
 לו שיש כל דאמר אחא 3ר של טעם ־ א3ר דהה 3ע״ ד״ו ישש״ק
 א3ר כתס דיש ינא3ר וע״ל ־ הוריות ״ש3( קהל אקרי •ארוזה
 ר3 א3ר אמר כו׳ יי3א א׳יל יוסף 3ר לה מתקיף ־ יצחק ר3 •שהוא
 יקש3 נחמן 3ר * סע״א דע״א שסחיס ליה קשיא קא הכי יוסף
 כ״ח יוסף 3ר אחר חי * ע״ש לצערו שלא מ״ה את קש3שי נזמנו
/ ומלך יוסף ר״ מות אחר מלך אניי כי וכ״נ (יוחסין ל׳כ סנה  י

 3כת ׳ שנה כ״ח הרי שנים י׳׳ד מלך א3ור ח״א עיי״ שנים י״ד וfי
 ה״ג73 דין להס היה שלא אלא סנהדרין היו ימיהס3 ד׳ דרצ׳ל ״ה3רל '11

 : ע״ש א3לר לצער דלא למ״ה שייס סעורס 3ר אחיו * וסנהדרין
 עיי״ קכורתו מקוס • ל כ״ת מ״ק אהדדי דדגלת כישי נשיק יכשתת

 דר׳״צ רלל׳ח ת׳ וכ״כ קי״ג ד״א נשטר ל דק״ו יוחסין 3וכת * יי3יא
 מת 3כת סע״כ דקי׳׳ו יוחסין3 רש״ג ל3א ־ צ״ד3 וכ״נ סע״ד

 וכ״כ ל דקכ״ג מצורע ש׳ קייס שנות וכ״כ קי״א ד״א דהוא יזרס׳׳ג
 3ר אמר א״ דקל/ כחולין ־ י*סף ר׳ המוכהק רכן ותיו3ר * ה״כ

 הוי כי א3ר דנ״ד לו הוציאו ש״ כיומא • רכא צ״ל יוסף 3ר לן דק3 .
 כרעיה מנגשין דהוי ע־ לאחוריה אזיל הוי יוסף 3דר מיניה יזשטר

 מאור (שהיה יוסף 3לר אמרו ירכיוסףדתא3ןמתוסאןאסקושתאד
 דתירוס רעוא יהא א״ל רכא קעכיד הכי )ר3כד מכיר ואינו עיניס
 ; סע״ה ש״א וע״ת כרכא אכולא ישיכה) ראש (שתהיה רישך

 גאון הוי לא חסדא 3ר דמדנה אע״ג 3סע" כיוחסיןדקי״ו כתכרש״ג
 : טוכא שליט והוי נכישי הוי טשי דרכא מלכותא מיהו שורא3

 ואתקייסכרכתא סורא ועל נומכדותא על דק״ךע״א כיוחסין 3וכת
 הוי לא דרכא שני וכולהו שניס י״ד דרכא מלכותא ושני יוסף 3דר

 יוסף 3ר ישינותכחיי ורכא לאכיי והיה : מתיכתאעכ״ל חדא אלא
 וכה׳ אהכה) ר3 אדא3ר מנהרדעא(עיי׳ דיתי 3דר גנראהכמעשה

 עי״כ3 לשייסו והלך עליו כעס יוסף 3לר והיה : ת3ש3 הזורק
 יוסף 3ר שהכיר (דנ״דא׳) ועירוכין (כ״הא״) כנדריס (יומא
ליכו׳ דמכרשת אכרעיךעד 3תית לא ואמר • לורלא שמזגו הכוס

 ע״ל : ידעי מידע דידי מזיגא ד״ס הזהג וכל כו׳ מתנה ממדנר ־
 כ״א זה ידעו לא ואולי תרין חד על מיא דדרא יין לו יוסףדהיה 3ר

 • רכה ע״ל והחיו • ש׳החשקידד״מ רש״י רכו (ר׳חסדא * דכא
 מיקרי חחא ר3 ורמי והוא • כרכות וסוף * וכתוכות • משנין זכש״

 נחמן 3(ר : ׳3 ק״ג תפילין המוציא אר״ח • סכרא והדר חרא4
 ומנחות • ׳3 3ח״ מקדש איש וה׳ א׳ נ״ח ע״ז כ׳ מ״ו שח״ה תו׳ דנו
א׳ צ״א ונהחצניע רע״א ד״ז שנת נחמן 3חר עא3 • א״ 3<-׳׳

 א׳ י״ג ח״ק * סע׳׳נ לס״א יומא ״ קע״א ד״ע הדר זכ״׳
א׳ ל״ט 3״3 ״ ׳3 ד״ע כ״ג ש״ לר״נ ואיתיכ * ל 3ך״ כלדיס

 3סע״ ג׳ עירונין דר״נ משמיה • א׳ צ״א המצניע נחמן ׳ר א
 שקראו מצינו אכן מר אמר ולא לדידך לר״נ דל״כאחר דכנזיר וצ״ע

 רכא אחר ׳3 דך״ז ה״ג דכע״ז יכו שהיה נראה יוחנן (רני ־ נזי
 3ר א״ל א׳ נ״ט יכנדריס • כחהדנריס דק״ד וכחלק • יוחנן א״ר

 א״ר ׳3 ד׳״י וכשנועות • ך3ר יוחנן ולר׳ לך ציית מאן לרנא חסדא
 יוחנן רכי דהא וצ״ע • רכך יוחנן ולר׳ לך ציית מאן לרכה חס־א

 צ״לאר״ח דננדריס עכ״נ • כח״א ע״ל יהודה 3ר שמת א׳ כיוס נוח
 חצינו דכן ראיה אין יוחנן א״ר ע"ז3 וח״ש כשנועות נמ״ש לחיה
 כרכא (הלכה : ע״ש ו3ר אכדימי ר3 יצחק (ר׳ * כנלליס עיי׳

• א׳ ג׳ ת3ש3ו • א׳ ט׳ עיצה ׳ ל י־ י' רכית3 הו״ נתראה להוא
 דכתראה א3כר ושסקו כר"נ דלא רגא א̂ח שס ״3 כ״ז ״מ3 :׳3ז

 מקוס3 כחותס הלכה אין א3ור דאניי האומריס כדעת דלא מוכה היא
 ולא א3כר לפסוק הוצרך אמוראים משוס כרכא הלכהא רכס• .

 ל תו״ קגס מיעל כר אגיי לגני כרכא דהלכה דקיי׳״ל אכיי משוס
 הלכה ואילך ורכא אניי חן * סע״א דך"; ח״ק וכתו׳ ־ ק/א״ ע'ה

 3״3 תו׳3ו * עוכדא הוי ד״ה תו״ ( ׳3 מ״ה קדושין עיי׳ כנביאי
 לית סע״כ דנ״ט ישמעאל ר' ל ע״ז כתי׳ • צריך) ל״ה

 יותר כתראה דהוא אע״ג עליה פליג א3דר משוס פפא
 כחכחה ממנו גדול והיה כתראה הוא וגס ו3ר למא שוס נז.
כקרקע ולא כותל3 דמקנחא כרכא פסקו הללין א י .

נימא עליו עולח הוא ממראה הק־ר״ה’ •י,״'?הל"

׳1

 דרכה אליכיה פליגי אי אפילו המפקיד פ׳ כרי״ף * דר״ש ו3ר
 וחהרי״ק ־ 3רע" ד״ק סקל״ג ש״א וכ״ת • כהרא״ש עיי׳ רכס

 דהוא כרכה הלכה דחילה ר״א ש׳3 והרא״ש • ״3 ענף קצ״ז שורש
 ככתראי הלכה ואילך דמאכיי 3כת דוכתי וכשאר * 3דר כתראה

 כאכיי שסק ג״ה ור״ש (ע״ש) רכה רגס נגד א3ור כאכיי לא אכל
 י״ג סי׳ החדיר וכש׳ ־ רכה נגד כרנא סוכה וכתחלת * רכה נגד

 הלכה • רכה רכס נגד ואניי כרכא לפסוק אס הרא״ש נסתפק
 הלכה מיתה אחר כשחולק אכל כחייו תלמידו עס כשחולק כרכו

 כיצד כש׳ כדאי׳ רגו ר״א עס מר״ע חת * סוכה ריש ן ר״ ככתראי
 רשכ״א • חלכה ככסק ר״ע עיי׳ ש כ לדעת שניטה כעכור חגרכין

 ר״נ לשני 3יוש היה שלא כל ואש״ה דרכא רכיה נחמן רג דהא 3כת
 3יוש כתלמוד הוי לר״נ רכא א׳׳ל דאשכחן היכי והסימן כרגא קיי״ל
 הלכה דעלמא חולקין ׳3כ כשנחלקו אכל כוותיה קיי״ל ולא רכו לשני

 אפילו שג׳׳ה הר״ן כתג • יוחסין לס״ כהקדמה עיי׳ עכ״ל כרכא
 דהוא שרבא הלכה רכא סכרת נגד מעשה אמורא שוס שעשה כחקוס

 ירמיה אס ככור כש׳יש א׳ סי׳ יוסף ראש ע״ת • טשי דגמרא חרא
̂ה מר׳ יותר דתלמודא מארי דהוא פרכא קיי״ל נו׳ דכא אחר כו׳  ירמ
 אכיי נגד כמותו והלכה * ע״ש ירמיה מר׳ יותר כתרא הוא גס
 כרגליו הכן וחעכירין שושטיס ש׳ וכצ״ל * קגס מיעל יזוץ ) ע״ש (

 חהרי״ק וע״ת ־ א3כר ולא כאכיי רש״י שסק איך הרא״ס וה״ק
 ול״נ כרש״י פסקו ור״ח * ״ס3רמ וכן ע״א3 רש״י רי3ד שי׳ סע״ו
 וכ״פ ( דנששייהו אלינא דשליגי היכי אלא כרכא הלכה אחרינן דלא

 ח״ס ואולי עש״ל דמ״ד אליכא דשליגי היכי ולא )סס״ג ב״ז ת׳3
 נגד כרגא הלכה סנ״ה ״ח3 ע״ת * מולך הוא דרש״י אלינא קג״ס

 געא המודר כין אין דכש׳ תלמידו שהיה (ע״ש) אנין נר חייא ר׳
 להלכה יהושע רכ3 הונא 3ר ועיי׳ * ע״ש יצ״ע ( מרכא כ״א ר״ה

 נעמי משורש כמשך רכא * נתראה שהוא הונא 3ר נגד כמותו
 ׳אחי ׳כן ׳רכושו ואת לוט את ויקחו וז״ס רכא ויצא לוט כת העמונית

 חס״ל א3ר ר״ת הנערים אכלו ׳אשר ״רק לעדי3׳ וכן • אנרהס
 ״נ7 האר״יי כוונת * א3חר אותיות רס3א גס * נ״ה נהר ה׳ מעין
 היא לוט מגנות שיצאה ר״ל לוט ת3 העמונית נעמי (מ״ש * ע״א
̂ז הערל ש׳ עיי׳ רחגעס של אמו  רות מציאות ׳3 לך הנמצאות דע׳

 א3א ר׳ ־ נזמנו אנא רני * כ׳׳ר) עיי׳ העמונית ונעמי החואני׳
 מניומי ר3 או מרתא ר3 אנא ־ נזמנו סוראה אכא * זכדא כר
 ♦ כשמו רכ7 אכוה אגא רכי • ירמיה כר אנא נשס ־ לכהמו אזל

 מר לרכא וקרא חנירו אניי * רניכו ילחדינו שלח גניגא גר אנוה
 אכימי • נ׳ י״ט ח״ק מרנא נעא ואניי • כ׳ ס״א הרואה כ׳

 אסכר מרי אדא : תלמידו אהגה נר אדא רג : נשמו חהגרוניא
 רג : כשמו קרחינאי אדא : ליה אסכר משוחאה אדא : ליה
 ר״ * אויא ר׳ : ליה אסכר אהינא כר : איתכיה מתנא כר אדא

 :א״ל מדישתא אחא ר׳ : יעקכ כר אחא ר׳ : קמיה תכי אושעי׳
 : כשמו תחלישא כר אחא רכי : כשמו אכיי כר כיכי כר אחא רכי
 אכא גר אאא ר׳ : הונא כר אחא רכי : כזמנו אדא כר אחא רכי
 עוירא כר אחא רג : כנו אחא 3ר : זוטרא ומר אחא ר׳ ־ א״ל

: אחי 3כר איקא ר׳ : גיורה א'סור : ליה אסגר אידי ־ וצייע
 אלעזר ר״ : לי׳ רמי מששרוני׳ איקא רכי : חנינא כר איקא 3ר

 אמי ר׳ : א״ל אמי : ותלמידו שמעיה אליקוס רכי : חהגרוניא
 : אחי אחר : קנל ורכא קכל נלא צדקה דהורחיז איכרא ששלחה

 לרמכ״ס ממנו קכל אשי רכ : רכאסיכרחמאא״ל : אחיחרכשמו
 חחא כר גוריא : רעיא כנימן : ע״ש רכא כשמת נולד וכגחרא

 חמא כר דימא אר׳ : גשמו גחדא 3ר * וצ״ע מנשי גר גידל
 כזמנו ספרא דר׳ אחווה דימא רכי : לפניו חינכא כר דחי רג
 - הונא רג איזה צ״ע א״ י״ה פ״ג שכועות דרנא משחיה הונא רג

 רכהונא : חיכנא כר הונא 3ר : ע״ל רכא שנולד קודס חת דר״ה
:כזמנו מתנא כר הוכא 3ר : סחורה כר הונא 3ר : יהושע 3כר
: ליה שלה אכין כר הונא 3ר : עמו נחמ^הליג 3כר הונא 3ר
 הונא רג : שמו3 תחלישא ר3 הונא •רג : א״ל נתן ר3 הונא 3ר

 מדסקרתא הוכא 3ר : יהודה כר הונא רג : תלמידו מנוח גר ־
כרי׳ המנונא רג : כדורו החנונא 3ר : מיניה כעא הלל : א״ל
 זירא רגי : כשמו זכיד 3ר : ליה אסכר החדורי כן : יוסף דרג
 כרג א3חכי 3ר : צ״ע כנו חכיכא רג : זעירי אמר : מר א״ל

: קמיה תני הייא ר׳ : כשמו חזקיה רכי : משמו רגא כר יוסף
: ע״ל תלמידו אכין גר הייא רכי : תלמידו הינא כר הייא רגי

 רכי : קתיה מוושטיני הייא רגי : מר אכא כר חייא לר׳ קרא
: וצ״ע תלמידו אכין כר הינכא רגי : לדנא קחיה אריכא חייא
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 טוניא רג : חסא אמר : ורנו חמיו חסדא י3ר : ע״ס ורלקי
 כשמת יהודה רג : ביהרבא מכא יאשיה ר׳ : ליה רמי קיהנא כר

 :יהודה מר :בזמנו הוכא גר יהודה : ע״ל יהודה אר׳ : רבא כולד
 גר יהודה ר' : חדאיסקרת׳ יהודה ר׳ א״ל : הלגאה קראו ורגא

 דרג גרי׳ או אדא גר : קנא גרב יוקנא מר : משמיה מרימר
 : ע״ל רגו היה אי יוקנן רגי : לגיתו רגא אקלע גתנא גר קנא

 ושחט תקליכא גר יונה לר׳ ?ך גודק היה : לרגא איתיג יוסי ר3
 רגו יוסף רג : פ״א כתובות ירו׳ ינאי רגי גשס : גהריהתו עוף
 גנו יוסף רג : אגיו המא גר יוסף רג : אגא גר יוסף ורג
 גשמו כקוד מנהר יעקג ר׳ : גזמנו שמואל דגת גרה יעקג רגי
 וע״ש מר א״ל אגא גר יעקג רגי : לו הקשה מיצאי יעקג רגי

 גר יצחק רגי : דרגג״ק גריה יצחק לר׳ אחר : יצקק רב אחר
 :משמו מדיכהא ירמיה ר' : אגא גר ירמיה אר׳ : רגו אגדיחי

 ג״ק משחיה כהנא רג : טסשאי גגלאי דגריו על אחר ירמיה רגי
 מניוחי : מיניה געא חשרשיא דרג תמוי כהנא רג : סע״ג מ״א
 : גזחנו קייא גר מטמין : א״ל אסיא מניומי : גזמנו נהוחי גר

 גר מר : צ״ע לכניו אשי גרג מר : לקמיה אתא כנדוקא יזנימין
 : דרגינא גרי׳ מר עיי׳ :גשמו יוסף דרג גריה מר : אמימרגשחו

 איסור גר מרי : גיסו קסלא גרג מרי רג : חיני׳ געא מרדכי רג
 : תלמידו משרשיא רג : גנו משרשיא רג : וע״ש גזחנו גיורא

רג דרגא משמיה כהרדעא  נחמן רג : קחיה יוסף גר נהמיה ̂:
 : קמיה תרגס אמי גר נתן רב : תלמידו יצחק גר נחמן רג : רגו

 ;ע״ל אחיו סעורס רג : רגו סתורה רג : קמיה דכוחגדיתא סגא
 : גשמו עוירא רגי : תלמידו עובדיה רט : ע׳׳ל ספרא רג

 מר : מיניה געא רג גר עולא : וצ״ע רגו שהיה נראה עולא
 עוקגא רג :׳ לקחיה החא גר עוקגא רג : ע״ל גזחנו עוקגא

 רג : וע״ל עמרס רג : קמיה עילש רג : ליה רמי קיננא ר3
 : תלמידו הפא רג : גשמו כנחס רג : גיסו חסדא גרג מחס

 פכא רג •־ שמואל גר פפא לרג אמר : שלו סופר חנן גר כפא רג
 : משרשיה גר רגא א״ל : גשמו פכי רג : גשמו אדא גר כרגאהא

 : מתנא גר רגה : איתיגיה לואי גר רגה : גזחנו שילא גר רגה
 גר חנן גר רגה : לגגיה ואקלע מרי גר לרגה שאל : רגו רגה
 שבועות עחוקיס מבארות מיס דולה דרגי עליה קרי : קחיה אגא
 שגא גרג רגין : רגין אמר : אדא גרג רגין א״ל רע״א ד״ז

 גוזי המאגר ולר׳ לרגינא וקרא : מר קראו רגינא : ליה אסגר
 : לו קדס וא׳ תלמידו נראה א׳ עש״ג משחו ורגינא ע״ש דרדקי
 : חגירו חחא גר רמי : לפניו רתומי רבי : מיניה געא רקגא
 קסידא שמעון ר׳ : בזמנו שגא רג : מר פ:א גר לרפרס אחר

 רג *• משמיה אשי גר שיחי רג : חנהרדעא שיחי רג : שחו3
 : ודרש שמואל למר אדגריה : וצ״ע קחיה תכי יהודה גר שמואל

 ורג : שגא גרג שמואל רג אמר : תלמידו אידי גר שמואל רג
̂א צ״ע נדריס שמואל אחר : דרגג״ח גריה שמואל  וגזגקיס : סעי

 שמעיה רג : דשמואל משמיה רגה וגשס״ה דשמואל משמיה ל״ט
 ששת רג אמר : משמו שרגיא רג : לאגיי ע״י שלח זעירא ר3

 רגאדא : (רגא :גשמו fהון דרג אגוה תתליפא רג לר״ט ואמר
 3ר : וצ״ע ג״ר חגיגא רג I דרגא גריה הונא רג : דרגא ריה3

 : ג״ר מנשיא רג : ג״ר יוסף רג : דרגא כריה רג תלמיד קנן
 סחא רג : ג״ר נחמן 3ר : ג״ר משושי׳ רג : ג״ר קשישא מר

 לרג סגא אויא דרג גריה רגא : ג״ד רגה : ג׳ר ענן רג : ״ר3
 ולא במנחות תשכח ולא דוק (צא היוחסין הגיא כן מנחות אשי
 רב מצינו אך רגא שמו יהיה גן סגא אויא לרג שהיה הש״ס גכל

 פעמים מעשרה יותר אשי לרג שאמר סבא אויא דרג גריה אחא
 עיוני וגתקלת : (ע״ש) פעמים הרגה אשי לרג ואיתגיה (ע׳*ש)

 אויא דרג גרי׳ אויא רג ג׳ דל״ז גמנהו׳ גח״ש זה לו יצא אולי הייתי פגר
 כו׳ דאמימר קמיה יתיג הוי אשי רג : לגיה להדיה תפילין מניח שהיה
 אויא דרג גריה אויא רג הש״ס גכל חצינו דלא היוחסין לגעל קשה והיה
 דג לזה סמוך דנזכר ואחר אויא דרג גריה רגא שצ״ל להגיהה סגר לכן
 ומקרוג במנחות אשי לרג אויא דרג גריה רגא אמר כ ע יתיג הוי אשי

 אויא גרג אתא רג ותקנו שמואל הגמ' הכהות עס שס״ח נדפסו
 טעותו יצא מהיכון אמת גכתג רשום לך אגיד אגל ־ והנאני סבא

 רגה דגגרא סגא אויא רג אלף אות היוחסין מ״ש לך אעתיק כמחלה
 משכיל איזה והנה * על׳ל גריה לרגא הונא גרג רנה וכן הוא
 טעותו יצא ומהיכן כוונתו להגין עיני ה׳ והאיר * פירושו יבין

 מינית געא דקכ״דע״ג והרוטב העור פ׳3 הגמרא לשון לך ואעתיק
 עורגאפרת א״ל ני' סתיייה קולית הונא גרג מרגה סגא אויא רג

רש״י)א״לרגא אתר לדגר מיאו כלומר נאויר פורה עורג (ראה

 ן גגויר מר לן דמשגא מפומגדיתא סגא אויא רג היינו ולא נריה
 י צריכנ כלומר (גאשישות סמכוני היום אני א״ל : הוא דגגרארגה

 i היי הרגל דשגת היום שדרשתי הדרשה מכק כחי שסר לכי חיזוק
 ן והושליכה, גישיגה סמכוהו יוס אותו כתג סמך ע׳ וערוך )רש״י
 ן וגעי כששאל זקן שהיה אויא רג יהיה איך וצ״ע ־ עכ״ל גראש
 • מ מלך הוגא דרג וידוע מר״ה סגא אויא ר׳ געא כח״ש הונא מרג
 ו שהושיבה גיוס רגה הוא ר״ת של מגנו געא ואיך • שנה

 I חיתוו אחר כ״א לראש גר״ה לרגה הושיבו לא מסתמא כי גראש
 ן י3ה והנה * עכ׳׳ל טעמא דבעי חילתא מינאי וגעא * אביו

 • בח לרגה אמר סגא אויא דרג גריה ר׳׳ל גריה רגא דא״ל היוחסין
 ן זה ע״פ אשר * גגויה מר דמשגח סגא אויא רג היינו ולאו הונא
 י וכן הוא רגה דגגרא סגא אויא רג אלף אות היוחסין מ״ש תבין
 י שאמר סגא אויא דרג גריה רגא ר״ל גריה לרגא הונא גרג רגה
 י מינאי וגעא הוא רגה דגגרא אמת ר״ל היוסכו' אני הוגא גרג רגה

 • 5גר הוא דרגא שהגין שס כוונתו לכי ע״כ ״ טעחא דנעי חילתא
 גרביי רגה של גריה ר״ל גריה רגא א״ל ני טעה אגל * סגא אויא
 סגאדגגרא• אויא 3לר משתגח מר והא גר״ה רגה לאגיו אמר הונא
 ;מיניה געא א׳ דל׳א דגיצה גכ״ג דוגמתו לך ואראה * הוא רגה
 י פרת עורגא א״ל ט' ככרי של חציה גהחה הונא חרג סגא אויא רג
 לאגוהרש״̂י הונא (דרג גריה רגה א״ל )רש״י אויא רג ( נפק כי

 דרגאויא/ גריה היינו נריה רגה א״ל תכרש שלא לשלול רש׳׳י כוונת
 הוא רגה דגגרא גגויה חר ליה דמשגח סגא אויא רג היינו לאו

 ליה אעגיד ומה א״ל )רש״י בכלימה לו והלך דחיתו ולחה (
 מטורת וחליתי לרגיס ודרשתי הוא י״ט ( גאשישות סחנוני היוס

 ואסעיד• סעודה לי הגיאו גאשישית סמכוני עלי אני וקורא הדרשה
 וגתחלתעיוסי י עכ״ל דגעיטעמא חילתא מינאי וגעא רש״י)

 בחוליו ולהגיהה דגיצה הא עס דחולין גמרא להשוות הייתי סגר
 לאו גדיה רבה א״ל כו׳ עורגא וא״ל נו׳ הונא מרג אויא רג געא
 אויא רג ששאל נזדמן ״פ3ו רגה וצ״ל ט״ס גריה רגא וא״כ היינו
 נכו* שאין אלא * כי' מר והא גריה רגה כעסא״ל וגכל הונא לרג

 א({ דקה הדרשה טרדת מכח לגריה השיג א׳ דכעס אחר כן לומר
 . שנית חכם כגן שואל היה לא אחר לדגר והשיאו סגא אויא רג
 הות גן הונא נרג לרגה שהיה גש״ס מקומות גכמה ראיתי גס

 כעי* היו חעשיס וג׳ להגיהה א״צ ע״כ • נסמוך עיי׳ רנא נקרא
 גריה רגה וא״ל כרח עורגא אותו ודחה הונא לרג אויא רג שאל א׳

 הוכא גרג לרגה אויא רג שאל שנית וכעס : כו׳ ולאו הונא דרג
 רבא גנו וא״ל פרח עורגא גאמרו דאניו כעוגדא ג״כ אותו ודחה
 הין! אני ר״ה אניו לו שהשיג כמו לגנו והשיג כו׳ חרמשתגח ולאו
 אויא גרג רגא שהניא היוחסין שטעה שיהיה איך יהיה • כו׳

 A יצא אולי במנחות אשי לרג אויא גרג רגא גמ״ש אכן ״ סגא
 רבא שחו גן אויא לרג שהיה שהבין אחר כי תחלה כח״ש טעותו

 א̂ג * וק״ל ̂ויא רגא הגיהה אויא גרג אויא רג במנחות א״כ
 I אחא אויא טעות ליכול קרוג כי אחא רג שס׳׳ח גי׳ יותר נכון
^ הונא רב גר דרגה גריה רגא • רבה ע״ל הונא גרב רגא סו  (ג

 רב,ן אתא דהנוניתא החרתא אשכח הונא רג * דמ״ט ע״ע פ׳
 טהרד גני א״ל דהנוניתא ריחא חינך קמריחנא (רגה) אתר גריה

 גטלה מישראל טהרה דחשפסקה לך מריחא (לכיכך גך יש
 גרגהוכא^ (דרגה גריה רגא אתא אדהכי נהליה יהטה הכירות) וריח

 לגי(גטר^״^ל את שמחת גריה) לרגה הינא א״ל(רג ליה יהגי שקליה
 שנעל^ מעלי יומר גניך על שאהבתך שיני(שהראתני את והקהית

 אמד רגה הגידין צומת היכן א׳ דע״ו המקשה גכ׳ )לו ונתת ממני
 גרי דרגה גריה רגא כו׳ אשי רג אמר הונא גרג רגה כו׳ אשי רג

̂ה חעגרין כיצד פ׳3ו • כו׳ אסי רג אמר הונא  גרי רגה ג׳ דנ
 כוותיה אגיי אחר כו׳ אמר הונא גרג דרגה גריה רגא כו׳ אחר הונא
 3שליזלר גריהדרגה (רגא ־ מסתגר הונא גרג דרגה גריה דרגא
 . א׳ דע״ו ינמות * א״ דקה׳׳ג הכליס כל פ׳ רטנו ילמדנו יוסף

 דרגה גריה גרגא עינייהו רגון יהגי כו׳ בהמון ללמוד האוהג כל
 נחמני גר הוא וסתסרגה * דרגא גריה רגה עיי׳ ד״י (חכות

 גן שהוא זה לפני הנזכר א3ר ואינו נחמני בר דרגה גריה זה רגא
 ; הונא גרג דרגה גריה קראו הנ״ל דגחקומות הונא גרג רגה

 החדורי גן רנא • שני ואין הוא א״ שסגר אר זכרו שכח והיוחסין
 היה רגא סגר כי (טעה • יוהסין כ״כ שמואל תלמיד כ״ק יגמות

 החמרי של גנו כי אמר רגא ט הפשוטא מן יצא החחרי של גנו
 אמר ׳ רע״א ודקכ״ה סע״ג ק׳׳ז שרצים ח׳ גל׳ וכ״ה ליה אסגר
 של טעמו לי פירש התדורי גן פרש׳׳י לי אסגר גרהמחרי * רגא
אסוד אהינא גר * רגא אמר נזה כיוצא )המדורי ן3 (ע״ל דגר

לי



קמוm דיש ואמוראים התנאים סדר אות «»
 אסנר אידי • לי אסכר משוהאה אדא • לי אסנר מרי אדא * לי
 אשי לרב (אמר) מברניש רגא : לי אסבר שבא ברב רבין • לי
 : א׳ ח׳ א׳ ל״א נזיר * ״3 ך״ו ר״ה ־ סע״א דכ״ה ב״ח ל (

 אידי לרב )אתר (איהי בר תא • ׳3 דע״ג א״נ ל א' י״א זבקיס
 וכןבדל״ז איתי דל״דב׳ בשבועות וכן איתי בר א׳ י״ר אבין(ב״מ ר3

 ברב יצתק ורב דרבב״ק בריה שמואל ורב הונא בר אחא רב עס א׳
 איתי בר רבה א׳ דך״ד רפ״ו בכריתות אכן • ורבה כהנא ורב יהודה
 הביא כן בכורות סוף לר׳׳ל אחיתא בר רנה ע״ל לקיש ריש אתר

 מנחות אתר רבינא כו׳ אמר אהיני בר (רבא : א׳ ואולי היוחסין
 הונא לרב כתן בר רבא • ע״ש לרבא אסבר אהיני בר • ל זל״ז

 חרבי בעי • א׳ דל״א המניח ל הונא חרב כתן בר רבה נעא (
 נחמן ורב אסי ורבי אבא בר חייא ורבי * א׳ קע״ו ל׳ה ל יוחנן

 רב • הוא א׳ ואולי נתן בר אבא רבי עיי׳ ׳3 דל״ב ל׳ג עירובין
 אמר (אחי בר נתן בר רבא * מיניה בעא יוסף דרב אבוה לחא
 הבתי״ חזקת דאביי(ל קמי׳ שרשוס בר רבא * ד״ל קדושין לרבא
 רבא • ב׳ ס״ו אשה במה כנא בר ( הנא רב בר רבא ♦ ב׳ ל״ב
 ליה מתקיף לימא בר רבא * ל׳ק שבת ירושלמי הני דרב בריה גר
 מגילה * א׳ ד״ד ל׳א ר״ה דרב משחיה לימא בר רבה ) (ל״ח יי3ל

 : דרב בתלמידיה הביאו ש״י גס ־ ע״ש ב״ל אבא ושס * ב׳ י״ג
 מ״ק שלתיא בר ייתר רב ואיתימא ב׳ ד״י ישמעאל(כתובות בר רנא
 רב ויש ע״ב ד״ח נזיר לרבא אמר חשרשיא בר (רבא ־ נ׳ ד״ו

 י זקינו לרבא אחר ב׳׳ח רבא א"כ יוסף בר רבא הוא רבא נר גזשרשיא
 וקדם אשי לרב לוביניש רבא שהק׳ נרכא חן לרבא אחר כי (צ״ע

 א״ר אבא בר רבא ( * רבא שמת יוס נולד אשי דרב עובא רבא לו
 ברב אחא ברב רבא ( • ׳3 ד״ל נסחיס שמואל אמר אשי בר לייא
 ואיתיחא זעירא (רבא • כותייס בנות ר״פ ששת רב אמר הונא
 ברחחסיא (רבא * סע״ב די״ו ד^ךכין ג סל נחמני בר שמואל רבי

 אמר גוריא חחא־בר א״ר ־ ב׳ י״ו מגילה ־ ע״ב י׳ שבת רב אחר
̂לו מתנות לו נתן חסדא ורב דרשות הרבה שס שבת 3ר  op שיאמר

 ל׳ק ב״ב קיסנא בר (רבא • ב"מ רבת ׳3 י״ב ובתענית י שס רב
 רחל(ע׳׳ש בר מרי דרב אבוה לה ואמרי אחוה רבא ( • סע״א י׳׳ב

 • ע״ש יוחסין כ כ נחמן רב בזמן נחותי רבי זקינו מניומי בר רבא
 מצאתי ואני ־ ל״ו ובהא י״ב הס באלף רבא ר״ח בשס יוחסין נתב

: ויותר יותר מצאתי אני גס • על׳ל יותר
 : תמצאם רבה אצל שס ע״כ רבה וקצתן רבא בשס הנזכריס אלו

 בר רבא * יצחק ברב רבא • עילאה נר רבא * יונתן בר רבא
 * שמואל בר רבא * זוערא בר רבא • נחמן ברב רבא * אהילאי

 רב רבא ♦ זועי הונא ברב רבא * בינא בר רבא * מרי בר ׳רבא
 רבי ע׳׳ל זחינא בר רבא ״ מהחקי רנא ־ זוטי רבא ״ עולא
 עזא ברב רבא * חנן ברב רבא • יימר ע״ל הלל בר רבא ♦ יי
 : חנינא בר רבא • מקיבי רבא * שידא בר רבא • אחא ע״ל
 ״ מפשרוניא רבא • ירמיה בר רנא ״ רב ע״ל שבא בר דבא
 בר רבא * אבא רבי ע״ל זבדי בר רבא ״ שאלתה שילה בר רבא
 רבא ״ לואי בר רבא י חלקאי בר רבא * תוספאה רבא * לדא
 משקין )א׳ דח״ג בסנהדרין (רוב דמן רבאי רב ( • תחליפא גר

 רבאי רב אחר חי משל מתנדבת אין ואס כו׳ לבונה של קורט איתה
 גאון והוא אינו) שלפנינו (ובגמרא צביר חשל מסתברא רוב דמן

 ישיבתו והיה סבוראי בתראי מרבנן בגמרא ואקבע הרבה יחיס (האריך
 רבה : רפ״ז ד״א עח״א ב׳ דקי״ד ויוחסין רש״ג לנהרדעא גזמוך

 היד כל וס״פ הביות בס״פ ב׳ שהיו והכרת יוחסין כתב קנא בר גד
̂רבא  מעשיות וכל בב״ח) אבא רב (ע״ל בהא רבה וא׳ באלף א׳

 פ׳3 שראה החעשיס ככל הגי׳ (אבל בב״ח רבא הוא הספינה גס׳
)לפניו וסיפר אלעזר לר׳ לקמיה ואתא חנא בר בר רבה בספינה

 יוחנן ר׳ תלמיד הוא ר״א לפני המעשים שסיפר דרבב״̂ח נראה ־(
 שנהגו חקוס ובפ׳ * בבבל היה השני רבב״ח אבל בא״י היה ר״א גי

 סבא אוירא רב אצלו באו לבבל אתא כי בב׳׳ח רבה א׳) (דל׳א
 ואמרו אתו דאייתרי ואכל הונא ברב ורבה )סבא אויא רב צ״ל (

)יונתן ר׳ צ״ל ( יוחנן שר׳ שראה לבניו רבב״ה ואחר כו׳ באביי
 את שראה לקוניא בן יוסי בר׳ שמעון רבי אחר שהלך אלעזד <ן

̂ח (ע״ש) בשביעית כרוב ספיחי שאכל רשב״י  עירבין לאביי (ארבב
 והוא א׳) (דק״ו הבשר כל פ' אסי ור' אמי ר׳ ולפני א׳ <ה

 רבי בימי שהיה רבב״ק ה׳ סנהדרין התו׳ (נתבו יוחנן ר׳ תלמיד
• חנה גר אביו דשס וי״א בר בר לכ״א חנא של בנו בן היה יוחנן

חהרש״א)(והגי׳ (כצ״ל חנא בר כל הספינה בפ׳ לדאמר יתכן ולא
בן רבב״ק ואינו יוחסין וכתב • ענ״ל סכסא גר) ?

משמש בנו וזעירא הכהן הוגא ור׳ מ״ה אבא * י*ייא י

 אתון יוחנן ר׳ תלמידי אתון ליה אמרו איפא או אילפאע״ש
 • ע׳ הערוך כתב כן כי אבא שמו בב״ח רבא שנקרא ומה * ע״ש

̂  הוא סימן המלה בראש וריש שמס ואבה אבא ורבא רבה יי,כי3א
 ע״ה ב״ב רשב״ס וכ״כ ( בכללים בהקדמה ועיי׳ קלילא ולישנא לרב
 רב בכיו בב״ת רבהv • עכ״ל שחו אבינא ר׳ ורבינא שחו אבא א׳

ני חייא ר׳ של אחיו בן יוסף ורב שמואל  חייא אר׳ לבבל נהית (
 לדון רשות לו נתן רבי) (צ׳׳ל חייא ור׳ לבבל) ירד אחי בן לרבי

 ש״י כתב ( א׳ ה״ סנהדרין )אריכא אבא (ע״ל בכורות ולהתיר
 ובר״ה )חייא ור׳ רבי תלמידיה ורב רבב״ה רשב״א בשס דל״ה
 כו׳ חביבי חייא רבי הוי לא חנא בר בא אר׳ בירו' וחאטל הגקל

 בזלזן מתה ואשתו • חנה רב בר אבא רע״א ה׳ הפרה שנגח פ׳3ו
עיי׳ פה״ה רב  דחמרא חביתי דתברו שקולאי והני ־ חרתא) (
 • חנן בר רבה דהגי׳ אף יוחסין וכ״כ בע״י הגי׳ כ״ה בב״ח רבה של

 האוחנין ס"פ תשמור צדיקים אורה משוס להס שישלם רב ופסק
 * א׳ כ״ע קדושין לעצמו וקנה קרקע לו שיקנה לרב זוזי (יהיב
 דיילא לאדא שלח יהודה דרב לפרקיה על ולא לפוחבדיתא אקלע
 11חבי! ס״פ שמואל אחר בגדתאה חנא רב אחר הכי א״ל וגרבי
 וחזר דדהבא יונה ששכח אחר לברך ושכח בשיירא אזל ״ א' קמ״ח
 דברים אלו ס"פ ברכות דדהבא יונת ואשכח שאכל במקומו ל^ך
 גיטין * ורבנן ס״א ורבה יהודה רב לגביה עול הלש • ב׳ מ״ג
 מעמילן אין פ׳ און כל לצדיק יאונה נא נפשיה על וקרא ׳3 ט״ז

: ל״טא׳
: הדורות סדר לפי וחכס ראה ואתה ל כנ' הס ב׳ כי יען

 או אילפא • ע״ל סבא אויא ר׳ * בב״ח אדא ־ ע״ל לאביי אמר
 י מגלחין אלו ר׳׳פ אר״א * ננוה דמן ר״א את ראה • איפא

 קאו • ׳3 ה׳ גיטין קמיה גיטא ואייתא ב׳ י״ב שבת ר״א בתר אזל
 • חגלחין פ׳ אמי ור׳ זירא ור׳ * וע״ל אסי ור׳ אתי ר׳ קמיה

 תנא אר׳ • קכ״דסע״א ב״ב הייא אר׳ • ע׳׳ל הונא מ3 וזעירא
 * יוחנן אר׳ ארבב״ח שאונא בר או שאונא חנא ר' * ש ע בגדתאת
ר צ בקורא למקבעינהו סבר רבב״ת ’ א׳ ב׳ א כ' ק מ חנינא א

. סתליהר׳יאשיהדמןאושא• * ב׳ די״ב ברכותפ״ק חסדא רב ל א
 מגילה ־ ב׳ ך"ד ברכות אריב״ל • ע״ל דרביהויה עלנפרקיה לא
 • א׳ י״ז ב״ק שמעתא שאל יוחנן מר׳ * א׳ מ״ה חולין סע״א 3י'

 דה חברכין כיצד א׳ כ״ה ׳3 כ״ד א׳ וך׳׳ג ב׳ י״ג ברכות יוחנן אר׳
 המפקא• ‘ב ע״פקי׳^ • א׳ נ״ה א׳ ח״ע ׳3 ח״ה ׳3 ח״ב ׳3 ח׳ ל

̂ה  ב״ה בשמו יוסף רב * עי׳ל אלעזר בן יונתן ר׳ לו סח * א׳ ל
 • בב״ח יוסף ר״ • חלוןע״חא׳ פ׳ מיניה בעא יוסף ורב • ב׳ א נ

 נ״א ב״ק מני בש״ר • בזמנו יהודה ברב יצחק רב • בנו יצחק רב
 הראא ר״ג אשת וילתא בשמו ואמר חברין גר קראו נחמן רב * נ
 רב * ע״ש חבירו והיה שהחשיך חי פ ס ^ולא אחר דחיס לו

 ורג א׳ ד׳׳נ טומנין בחיה רב קמיה תנא * ע״ש שמואל בר פפא
 בתוק׳ הגי׳ ב׳ ע״ז ושם ל מ״ד חולין גרו.רת פסוקת ליה שדר
p( ברכות ירו׳ רב בשס ב״ח אבא א״ד חנה בר אבא בשס רב ■
 • ע״ל הונא ברב רבה • א׳ ע״ב פ״א ומגילה דבריס חלו פ 0

 הבונה שמואל אמר • המא בר רמי א״ל * א׳ ח״ז נידה רבי אחר
 • מרתא בר שמואל אר׳ * א׳ מ״ח חולין מיניה ובעא ב׳ ד ק׳

• נחמני בר מואלt ור׳ * קטינא בר שמואל רב בי׳ לברית אעסק
 א׳ פ״ב חולין ׳3 ע״ו א׳ י״ת פסחים אר״ל * בב״ח שמואל רב

 כתב כן בב״ח אלעזר ר׳ * בב״ח תחליפא רב * א׳ פ״ג מנחות
 אח>ו ה״ע) (כ"כ נחמני בר הוא) (סתס רבה • (למ״ז יוחסין
 חבית והיה כתובות סוף ר״ח וכ"כ (ע״ש) אביי של אביו כייליל

 1אח דצ״ת ובחלק מש״ש) רבא (ע״ל כהן והי׳ שנה מ׳ וחי עלי
 תורה הא מר הכיכו׳ מר מ״טאמר אביי א״ל יחחיניה ולא יתי רבה
 כאו עלי בית מגזרת שינצל בג״ת כ״כ עסק דלא ואר״י איכא וג״ח
 משיא מחבלי שינצל כדי אבל שנה ס׳ וחי וג״ח בתורה שעסק אביי
 כתב • א׳ כ״ח ח״ק עני והיה תכלא ס׳ בביתו והיה ־ בידו היה
 ורב חמשיס שנת מת הונא רב כי החסיד דברי א׳ דק״ו יוחסין נס׳

 שנה ח׳ וחי שניס ך״ב רבה אחריו ועמד ששיס שכת חת חסדא
 מיתות אחר שנים ג׳ זה חשבון לפי נולד א"כ ה׳ לאלף נ״ב שנת ומת

 לו שלחו סע״א) (דקי״א כתובות בסוף שהרי א״א וזה יוחנן ר׳
 גס שיעלה ע״ש) הושעיה ורב חנניא (ר׳ • בא״י לו שהיו אחיו
 ולפחות יוחנן ר׳ ותנו רב לך יש רב לך אין תאמר ואס לא״י הוא

 איך (דאל״כ שכיס ך׳ או י״ח בן אחיו לו כששלחו אז להיות ראוי
 תלמיד היה שרבה חודיס דכולס ועוד רב) לך אין את לו שלחו

ש) הונא רב  מא שר״ת שאמר זה חשבון לפי וא״כ וע״ל) (ע״
ה'ו דהייו (ר״ל שניס ח׳ בן רנה היה א״כ פ״ב שנת ורבה ל שנת

רק



m ריש ואמוראים התנאים סדר אותtest

 שכיס) ל רק הוי ר״ה שמת קודס ר״ה לפכי כשלמד א״כ שכה ל רק
 יהודה 3ר עס למד ה3שר שאחר לדגריו וע״ק ־ אפשר דלא ר3ד

 הקושיא א״כ לקחן) (עיי׳ שרצים ל ר"פ כדמשמע האחת וכ״ה
 כאשר יהודה 3ר כשחה הישינות ב׳ חזרו הוכא 3שלר עצוחה יותר ׳*

 שרכה רק כמכה איכה זה3 לתו3שק לכ״כ • זה 3כת עצחו3 הוא
 חגילה (רש״י דיתא3פוח3 רכה ביחד ות3ישי ראשי היו חסדא 3ור

 הוכא 3ר אקר כסורא הסדא 3ור * יהודה 3ר אחר )3דע" ד״ז
 שלהו כאשר לסחיכה ראוי י״ה ן3 ה3ר היה ואז ס' שכת מת ור״ה

 מת שאז כותכת והסברא ר״ה שחת תכף שכה ך״ב ומלך אחיו לו
 גדול זקן היה יהודה שר׳ לפי קודס א׳ שכה או יהודה ורב יוקכן ר׳

 מלך יהודה 3ר שחת ואחר * יהודה רב בזמן גס רבה יהיה וא"כ
 ולבסוף יהודה רב ביה שיפוראדהוי בהנזקיןהאי כדאחרי׳ תכף רבה

 וכשכפטר ר״יבפומבדיתא שהיה יהודה 3יהר3 דהוי פרש״י רבה יה3
 רבה דן היה כי משמע בתו׳ המפקיד ובל בביתו כתכוהו רבה ומלך
 ר״ת קודם מלך רבה ר׳׳ה קודס חא יהודה רב ואס קסדא רב בזמן
 לעולם מזכיר התלמוד וגס רבחסדא אחר שרבה ד״ע בעל כח״ש ולא
 אתר ח״א וע׳׳ל ע״א דק׳׳ך יוחסין ועיי׳ * על׳ל חסלא ורב רבה
 לא״י הלך רבה ב׳ דך״ב פסין עושין בל בתו׳ * מלש ר^־ לא

 שיעלה אחיו לו (ששלחו כתובות סוף כדאי׳ יוחנן מר׳ ת:רה ללמוד
 וכ״כ יוחנן ר׳ לפני ולמוד שהלך חצינו לא אביי אבל כנ״ל) לא״י
 מדאמר גרסי׳ רבה א׳ דקלה ובתו׳ב״ב • ע״הא׳ הערל פ׳3 התו׳
 ורבי ( לא״י עלה לא רבא דאלו כן אומר אתה רבי אסי רבי ליה
 שעלה מצאו מקוס באיזה אמרו שלא אף רבה כמו )בח׳יי היה אסי

 צ׳׳ע אך • כתובות חסיף הלל פסין בל מ״ש על דבריהם סמכו
 מפורש איכו הלל כתובות דבסוף לא״י עלה דרבה להתוס׳ דמלל
 לא׳׳י שיעלה לרבה לבבל שלחו רבה של שאחיו שס אחר דהכי שעלה
 לך יש הא רב לך איך וא״ת • מרבו ללומד מעצמו הלומד דומה שאינו
 חלל כו׳(א״כ דברים בג׳ הזהר עולה אתה אין ואס יוחכן ר׳ זמכו

 א״ר רבה דאמר דמציכו משוס ואי • לא״י רבה שעלה זו כבואה
ט ותעכית סע״א דצ״ד המצניע פ׳3 יוחנן  ’ א׳ ה׳ סוטה * א׳ ל

 כבר * רבו הוא בשמו אומר אס הסוגיא בעלי בקצת וראיתי
 רבא אחר דמצינו ועוד * ראיה אין שזה בכללים בהקדמה הראיתי

 ועוד * לא״י עלה לא דרבא כתבו עצמס והתו׳ )יוחנן(ע״ש א״ר
 נולד ורבא א׳ ביום מתו יהודה ורב יוחנן ש״ר ע״ל בח״א כתבתי הא
 אמר ה אל יוחנן רבי את רבא ראה לא א״כ יהודה רב שמת יום

 לך ציית חאן לרבה חסדא רב חדאחר להם דיצא י״ל ואולי * בשמו
 חסדא א׳׳ר א׳ דנ״ט ובנדרים • ע״ב ד״י שבועות רבך יוחנן ולר׳

 לר' לרבהמדאמר וצ״ל ט״ס נ״ל רבך יוחנן ולר׳ לך ציית מאן לרבא
 להביא להתו׳ דה״ל א״ק • יוחנן מר׳ ולחד שעלה ש׳׳מ רבך יוחנן
 כתבו והס רבך יוחנן לר׳ ציית מאן ר״ח חדאמר דבה שעלה ראיה
 בפרושי ראיתי זה שכתבתי שכיס כמה ואחר * כתובות סוף כדאי'

 עלה דרבה הערל ופ׳ פסין בפ׳ התו׳ כתבו ז״ל כתובות סוף לוהרי״ט
 הוריות דבסוף ועוד שהלך משמע לא מהכא • הכא כדחשלוע לא״י
 י״ח בן היה נמצא שנה מ׳ רק וחי שניס 3ך״ רבה שמלך מוכח

 אינו אתה גחל שחכם אעלי לו כותבין היו לא לכן וקודם כשמלך
 דרב * רב לך אין תאחר אס חרבו ללומד מעצמו הלומד דוחה ׳

 שבא״י חכמים חכמה ללמוד היה יכול חת ואס קייס היה רבו יהודה
 מלך עלחא ליה דאצטרך ולבתר היה ילד .שהרי יוחנן חרבי קוץ

 ראשך ראיתי אחר אביי שעל לומר ניחא וטפי • עלה לא ומסתמא
 מההוא א״ק ותבין) יוסף בר דמי רב (ע״ל התלמידים השורות מבין

 שוחענה דסנו גברא לההוא שמתא יהידה דרב חגלחין אלו ר״ה עובדא
 לגבי זיל לך דלשרי יהודה כרב רבה גברא לית אחרו יהודה רב וחת
 מת שכבר משמע לשם והלך יהורא) רב (עיי׳ נשיאה יהודה רבי
 * עכ״ל רב לך אין א״ת שלחו והיכי יהודה רב שמת קודס יויזנן רד

 פליק לא למה השמתא להתיר נשיאה יהודה חדסליקלרבי <ר״ל
 רבי חת דכבר אצ"*ל יהודה כרב רבה גברא דהוא יוחנן רבי לגבי

i(יהודה רב שמת קודם יוחכן 'b וחכו רב לו שיש לרבה דשלחו אחרי 
 מעצמו הלומד דוחה אינו שלחו ואיך יזי יהודה רג היה אז יוחנן רבי

 רב לך שאין לפי מעצמך לומד אתה דלכך ת וא * חרבו מלומד
 קודס חת יהודה דרב י״ל אכן * יהודה רב הוא רב לו היה הא
̂א אה'ו שלחו לכן יוחנן רבי ̂ת יוחנן רבי לפני ללמוד לא״י ׳זי  וא׳
̂כ פ׳ בירושלמי דאי׳ יוחנן רבי מן השמתא להתיר סליק לא לחה א׳
 נשיא שם כשאין בד״א לו מתירין אין המנדה מת אס חגלהין אלו
 א״כ )מש״ש נשיאה יהודה רבי (עיי' לו מתיר הנשיא נשיא יש אבל
 דווקא נשיאה יהודה לרבי לסליק הוצרך קי היה יוחנן ש״ר אף

עיי׳ (רבת מדרש שהבר ̂ בהקדמתו (זבצ״ל ראב׳ץ כתב • וק״ל

 הוא ב״ר 5כא לקת אחיו ומקצה מקץ פ׳ ורש״י ) רבה אושעיא רבי
 ואסף קבץ בבבל ר״ינפוחבדיתא שהיה אעפ״י וצ״עוי״ל א״י אגדת

i א״י אגדות כל ' i הוריות(עיי׳ פוף הריס עוקר והיה : ס׳ ד״א 
 קשוב ומאדם חשוב אדם רבה סע״ב דל״ג החנית פ׳ ברש״י יוסף רב

 זהיר והיה יוחסין כתב * במשנה כתוב כאלו פרכינין ורבה רב כמו
 רב עיי״ רבא על נאמר זה כי טעה (קי״ח כ״כ פ׳ ציצית בחצות
 ל שבת לכבוד ציבי מצליח והיה : הוא ט״ס ורבה רבא בר יוסף
 יוסף רב נגד כמותו דהלכה מלכא שבור נקרא * א׳ דקי״ט ל׳כ
 סחוכין ושילי היני * ברשב״ס ע״ש ב׳ דקט״ו פי״נ דברים בג׳ רק

 השוכר פ׳ בב״ח * ע״ש בה יושבים יוסף ורב רבה שהיו לפוחבדיתא
 מישראל אלף י״ג שנה בנל שמבטל למלך אחרו א׳ דפ״ו הפועלים

 אושפמא לההוא דמלכא פריסתקא ואקלע ברק ואלול באדר ב״ח
 ששתה בזוגות וניזוק מלפניו שלחן ולקחו כסי ב׳ ואשקוהו דרבה
 ליה נעביד מה לרבה הפונדק בני ואחרו לאחוריה פרצופו והדר

 כסא חד ואשקיהו לקמיה השלחן קריבו א״ל הוא דמלכא דגברא
 ובחיש הוא הכא דקבעינא דגברא ידענא אמר ונתרפא הכי עבדו

̂!'ינא לי קטלו מקטל ואי אמראזילנאחהא ואשכחיה אבתריה  לאמ
 באנפיהבעא לבבא וטרק לאדרונא עיילי חגלינא לי מנגדי נגודי ואי

 דרקיע במתיבתא קחפלגי וגריס לאגמא וערק אשיתא פרק רחמי
 מתיבתא וכולהו ־ טהור אמר הקב״ה ספק כו׳ קדחה בהרת אס

 שדרו ואהלות בנגעיס יחיד דהוא ב״נ רבה נוכח מאן טמא אחרו
 חגירסא פוחיה פסק הוי דלא ליה למקרב ח״ה חצי ולא בתריה שליה

 אמר הוא דכרשי גונדא סבר קניא ביני ושא ואו זיקא נשץ אדהני
 ניתא הוה כי דמלכות בידי ימסור ולא גברא דההוא נפשי׳ תינח

 ויצא טהור שגופך אשריך ואמרה ב״ק יצא טהור טהור אמר כפשיה
 קי״ו יוחסין רש״ג (בפומבדיתא מרקיע פתקא נפל בטהרה נשמתך

3( לעסור רבנן וכולו אביי מקו שלמ<. בץיבה נתבקש ב״נ רבה ׳
אחרי וקיימי יי״לל'

 הלור» כל פתקא כפל לילות וג׳ יחים ג׳ ספדוהו הוא התס ש״ח
 ; לשלוס לביתכם לכו פתקא נפל ימים ז׳ ספדוהו בנידוי יהא

 גמלאחה̂א רכב לההואטייעאכי דלייא סערה רוח היה שחת וביוס
 יוסף רב נגד כרבה הלכה : גיסא בהך ושדייה פפא הנהר גיסא
 /3די״ ב״ב סדום חשדה(י״ג לבד ע״ל) ׳3 קמ״ח השואל פ׳ (תו׳

 ל ל קמ״ג שחת פ'מי מחצה * דקי״ד פי״נ קנין ענין(י״ג
 ״,3 במסכת׳ דווקא א׳ ד״ט קדושין בתו׳ כ׳׳טא׳) ׳׳מ3 תו׳ (עיי׳
 . ל דנ״ו ■ל׳ק תו׳ ועיי״ עמף סיני קיי״ל דהא וכ׳׳כ תחו״י וכתב
 ר״, בשם נ״מ ס״פ וברא״ש • בכ״מ משמע ל דע״ד בגיטין אכן

 בדפליגי דווקא בשמו)* ב׳ דל״ח ש״י הניא דכן יונה רבינו (ר׳׳ל
 כרבה לכסוק הוצרך חש״ה ונ״ל תחו״י וכתב • דנפשייהו אליבא

 ״ באשר״י ע״ש ור״א ר׳׳ג שם פליג דכבר חפר דברכות בספ״ק
 דאבייואץ רביה רבה זכץ עדיסבחתומין גבי פ״קדב״ח רי״ף כתב

 ועבדון אבצן * הלכה בפסק רבא ע״ל רבו במקום כתלמיד הלכה
 ברחרתא אבא * חסדא(ע״ש ורב רבה היו הפרעותניהס הלל בן

 בשבתפ׳השואלבסופוא״לאביימרדסט * תלמידו אביי * בזמנו
 ♦ ע״ש קנן ברב ורבה את א״ל הספידא אקים מאן פומבדית' ליה

 אחא רב * משמי' תחליפא בר אחא רב ׳ תלמידו אבין בר אביי
 ר^ אסיקראו רב * ׳3 דקכ״ה הכלים כל פ׳ אמי א״ר * ברהונא

 הונא מ * עולא האמר אשי רב א״ל • אשי רב אמר • צ״ע
 קס^ לרב אזלת כי ליה אמרי • סחורה בר הונא רב • רביה

 3ר ♦ נ״ ו׳ ב״ח המנונא רב א״ל לסורא כשבא מיניה בעא לכפרי
 • xf'x< פוריס בסעודת ר׳זירא את שחט * בזמנו שמואל זוטראבר

 • א״רחייא * משחיה בררבא יוסף ברב חביבא רב י אמרזעירי
 • חביח יוסף דרב אבוי חייא רבי • הונא בר קייא רבי אצל הלך
 בחי בר חמא רבי י בשמו אשי בר חייא רבי * בנו חייא רבי

 שבת תו׳ • המנונא רב ע״ל ׳ חבירו או רבו חסדא רב ־ קמיה
 חנינא רבי • תלמידו אבין בר חנינא רבי • גזרה די״ה ב' כ״ג

̂ל חנינאה  שבת שמואל אמר יהודה רב אמר * רבו יהודה רב * אי
 יהולה ורב הונא מרב ובעא ׳3 ק״י פסחיס ב״ קח״ג חביות פ׳ ב׳ ל״ד
 כערה פ״ רבו יוסף רב • תלמידו היה אס ע״ל יוחנן אר׳ * ע״ל
 ע״ח חלון פ׳3ו מר רניוסף את קרא א׳ נ״א שהוציאו מי פ׳3ו מ״ב
̂ב ̂יש בראש ישב יוסף רב רבה כשמת יוסף מרבי בעא א  ורש״י ע
 • חבירו חייא נר יוסף רב • פלוגהיה בר יוסף ר״ כתב דפ״ו ב״מ
 ♦ מרתא בר שמואל בר יצחק אר׳ • בזמנו חשוי בר ייחר רב

 אחררבכהנא• • בזמנו אבין בר יצחק ר׳ • יהודה ברב יצחק ורב
 למרי שדר * בזמנו יהודה בר מנשיא רב : תלמידו השני כהנא רב
שלח ־ מיניה בעא נחמיה ר׳ • מתנא אר׳ * אביי ביל מר ר1

sל'י־



קמז » ריש ואמוראים התנאים סרר אות ־ «*־
 אותו תרא ור״נ ‘ נתמן לוג איתגיה • יזהדא ר3 צתמן 5ר לייה
 שלהי יוסן» דג עס יתיב והוי • א׳ י״מ כ״נז בל רבנית לשון אנא

 ספרא לרב אאר • ע״ש סחורה רב * ל ס״ו ןבמוה דר"כ פרקי
 אחר י אמרעולא * שחואל בשס נחמני בר עוקבן א״ל ׳ חברץ

 רבות שניס היה יבה א׳ ד״ז ינורבין ובתו׳ ■ ל ל״ת גיעין 3ר
 אצל • נראיתי רבא • תלמידו רבא ־ בנו רגא * אחררג

 * שמואל נר רמי • ע״ל חנן כר׳ רבה • מתנא בר רנה * רנב״ח
 ז2שתי רב • מיניה בעא שיזבי רב * חמא בר לרמי מקשה היה

 • ששת רב בדרשת יוסף רב עס היה * שמואל בשס * בל׳ח
 רב בר רבה * שה״ר למכה רעיי׳ מקדיס הקנ״ה שמעון ש'י5

 היה ) הוא אחד ואולי הונא ברב אבא ר׳ וע׳יל ( )ע״ש ( הונא
 ברב לרבה שקלל פרי עשה וקללתו רבא) (ע״ל • ועדו חסיד
 רבא לגנו ונתן לרבה תחרא נתן הונא רב • ) ע״ש ( נחמן

 • (ע״ש) החנונא רב של ארונו עס מותו אקר והעלוהו ־ (ע״ש)
 דלה בח״ק • ערך בן ר״א עיי׳ עלחא נכפר קבורתו יחקוס (

 האי עליו פתח החנונא ורב הונא ברב דרבה נפשיה נח כי סע״א
 ר״ה בן גדוליס בן שהוא בר״ה רבה זה פרש״י ישישיס גזע סכדכא

 דר״ה נראה זה מלשון עכ״ל שנא״י מנשיא ועדיף גולה ראש דהוא
 קודס ומת רבי בימי היה ר״ג ר״ה כי וע״ש גלותא ראש הוא אביו
 • בבלאה הונא ברב הוא זה רבה כי ולדעתי * חייא ור׳ לר׳

 ־ בקבורתו חסדא ורב חגא ר׳ היה בבלאה הונא רב נחיתות דמעשה
 אביו א״כ בר״ה יבה חיתית ואל׳כ חסדא רב מיתות מביא זה ואחר
 קיראין היו רבי בימי שהיה ר״ה רק ר״ג אותו קורין היה לא ד״ה
ש ר״ג ר״ה אותו  בבלאה הונא ברב היה זה דרב לזה וראיה * ̂ע
 הוי כי א׳ ד״ה פ״ק בסנהדרין דאי׳ ־ רני אחר רב זמן שהיה
 אלא חנייכו׳ רשותו נקיענא לא אמר ר״ג בהדיה בר״ה רבה מינצי
 ואינו פרש״י מרבי חייא ור׳ קייא מר׳ ורב חרב ואבא מרי מאבא
 היה בר״ה דרבה לומר סברא אין שס התו׳ וכתבו ׳ צכס נכ־ף
 הינא רב זה אין זה בר״ה שרבה רואות עיניך הרי ■ רני בימי
 הונא רב ע״ל • ר״ג הוא ר״ה רש״י וח״ש * רבי בימי שהיה ר״ג

 • דנרכות ספ״ח ובריך העוף בני א״ל הויא רב אביו * )מש״ש
 ופר״ע ב׳ ובדמ״ו ע״א ד״י בשבת וכן בר״ה רנא א׳ ל״א בשבועות

 • אביו לר״ה רבא אחר ־ ב׳ ח׳׳ה שאכלו ג׳ ובפ׳ סע״א ל׳ע
 • שע׳׳ב קל״ו ופי׳׳נ * נ׳ קכ״א כ״כ ובפ׳ ב׳ ק״ד הבונה פ׳3ו

 בן זה לרבה והיה בר״ה רבה וצ״ל ט״ס אביו על ופליג בל׳ה רבא
 רבה אחר סע׳׳ב דכ׳׳ט הגע כל נפ׳ ־ בר״ה רבה בר רנא בקרא

 חסדא רב עס היה • דרב משחיה מרי אבא אחר הכי ונא ה ברב
 דפ״א יין המוציא פ׳ ושריוהאה אסרתס בכשכיס ומערוניתא בארנא
 סבא אויא ר' ״ זבדא בר אבא ר׳ ־ מרי אבא אחר ־ עע״ג
 ע״ו חולין נזיר סוף אשי רב אחר • גיורא איסור * מיניה בעא

 הבירו חסדא רב * רבו גיריא בר חחא רב * גידל רב אמר • א׳
 דנא ביה ייתבי * ע״׳ש חסדא ר׳ גבי שכיחת לא מ״ט אביו ןא״ל

 ייחנן אר׳ • ע״ש מדיפתא רב בר חייא ר׳ להו ואמר היוס כל
 • ב׳ נ״ע מנחות יוחנן דר׳ חיני׳ ונעא א׳ ־צ״א האשה פ׳ כסהיס

 בר הונא בר לוי * חבירו יוסף רב * ע״ל יהו־ה ברב יצחק ב וי
 לחן בא ספרא רג • נחמן י־ב לכני * מר בר למרי אחר * חייא
 רב אמר • ע״ש לפניו בא פפא דרב אביה ־ א׳׳ל עולא • למיו

 ור׳׳פ א׳ צ״ז הזורק פ׳ • א׳ כ״ה דברכות פ״ג רב ־'אמר קטינא
 א׳'צ ה׳ * א׳ ל״ע פסהיס * נ׳ פ״ה משתתפין כיצד * שרצים ח׳

 צ״א הספינה ובס׳ ־ סע״ב קל״ו פי"נ דרב קחיה ורמי : א׳ כ״ה
 אחר • בע״י וכ״ה רב אמר יצחק ברב רבה נ״א אבל רב אמר א״

 • הבירו רבה * בנו רבא • רבינו ילח־נו נחמן ברב רבה או לרנא
 • הונא ורב יהודה ברב יצחק ורב שמואל בי* ורמי * רבב׳׳ח אצל

 הונא 3נר רבה • א׳ מ״ע עירבין א׳ ליל א׳׳צ פ׳ שמואל אמר
 (עיי׳ גוצא איש שהיה הנ״ל בר״ה רבה הוא אולי יוחסין כתב זועי
 זועי הונא ברב רבא ב׳ דכ״ע א׳׳צ נס״פ ( הס שנים או )הוכא רב

 לי׳ שלה לחברי) (פי׳ לאבא אמרי נחמן רב אחר בנהרדעא דרש
 נהמו לרב אמר זועי רבה ־ ע״ש לנהרלעא יוסף נרב נחמיה מ
 אד הכי אשי לרב אמר ־ לרבינא) א׳ (ל״ו המוקדשין פסולי ל׳

 (וכ׳׳ה ב׳ דל׳׳א הקומץ ‘פ מנחות דרבא משחיה חדיפתא ירמיה
 ך׳׳ד זבחיס • סע״ב ל״ב ביצה סע״א ק״ך פי"נ א׳ ובדנ״ב נ"ז)5

 • ב׳ ק״ה עציס הגוזל פ׳ זועי רבה * אמי ר׳ בעי הכי לה נעי א׳
 לואי בר רבה * משי׳ש זועי רב ע״ל זועי רבא ב׳ ט״ו פ״נ ובמנחות

(  שהתיר על לרנא איתיב ע״ב) ד״ח ל׳ש ובל׳ ל
) ס״ה ע׳׳ז (סוף לגויס לחכור במיס שרויין חוטין  על אותביה נ׳
פ' בזוגות ניזוק אבל בשניהם רבא וחזר ניין שחיין רוטין ע׳׳ל (

 רנא ושם ברבים להקשות שביישו לפי שניזוק רבא ואמר א׳ דק״י
 חסדא רב של וגיסו רב של נכדו אבא בר חנן בר רבה לואי נר

 הראיתי אבל • ־ אבא בר חנן רב עיי׳ לשיעפו (אזל יוחסין נ״כ
 רבא בר חנן רב כי רגא בר חנן ברב הוא זה רבה כי שעעה שם
 הוא חנן רב של אביו זה ורבא • חסדא רב של וחמיו רב חתן היה

 לרבה אגיי אמר * ול״מ ע״ש השני אבהו ר׳ לגבי אתא • קדמון
 דשמיא בחילי להוא (דמוכח פומנדיתא כולהו ליה דסני מר כגון
 מסתייע א״ל * בהספדא אחיס חאן בחולין) כדאי׳ רחאיס שהיו
- לאביי אמר * ובמ׳׳ק א׳ דקכ׳׳ג שבת חנן ברב ורבה את  ין3ע'
 ודס׳׳ת ׳3 וע׳׳ה * למר שחיע מי לאביי אחר סע׳׳ב ול״ח סע״ב י״ד
 קמ״ת השואל ר׳'פ שבת מר קמותיב חדר״א לאביי אמר א' וח״ה א׳

 ״3 י״ד מנחות • א׳ נ״ד פ״ע בכורות לאביי אמר * א״ ל׳ ניצה
 וכתבו )עצל ל״א שועה פי׳ ( תרדא לאביי וקרא ׳3 י״ח כריתות

 לאביי אמר • מ״ו מברכין כיצד פ׳ כדאי׳ חבירו היה דאביי התו׳
 דאתי רגיל הוי * ׳3 ל׳׳ד סנהדרין סבא" אויא ור׳ יוסף לרב ואחרי

 שהוציאו חי פ׳ דעתך מאי אביי א״ל שבת בכל לפוחבדיתא חארעינכא
״ א׳ צ״ב גגות כל פ׳ יתבי הוי ואביי זירא ור׳ ורבא • ב׳ נ״א
י א״ ך׳׳ו ב״ג קוץ זיל וא״ל יוסף רב של פרדס במצר דיקלי ה׳׳ל
* א׳ ד״מ מנחות לרבא אמר * רע״א נ״ו זבחיס דרגא קמיה תני

ובכמה • ב׳ י״ב ביצה לרבא ושאל בידיה הוי לא שאלו אושכזיכנא
 • זקנו אגי ע״ש שנקרא נראה והיה חנן בר רבא חהנ״ל מקומות

 דרב קמיה חנינא בר (רבה * חנן בר רבה מקומות ברוב אך
 רב בר רבה * ׳3 י׳׳ע ובשבת שס אביי וא״ל ׳3 קי״ג פי"כ נחמן
 • דברים הרבה דרב (משמיה סבא חנינא) או היננא (או חננא

̂לאליהו * במחוזא והוא אבוה בר רבה • ׳3 א׳ י״ב ברכות  מצא
 “ מצינו בו׳ מציגו לא בד׳ וא׳׳ל כו׳ מר כהן ולאו וא״ל הקברות בבית
 דסחע (הגלימא לחתניו ונתן ג׳׳ע עלי אליהו לו ונתן עני שהיה
פ׳ זהב דינרי אלפי בי״ב זבניה ריחא  (אשכת ־ קי׳׳ד המקבל (

 ככולהו ואמר להחן דזיחנא וענדה אסתר חזיא כחאן ואחר לאליהו
̂ו מגילה ־ ואמוראי תנאי  (תוס״ נחמן רב של רבו * סע״ב ט׳

 מיניה בעא נחמן ר׳ • )א׳ ל׳׳ב גיעין ותו׳ סע״ב דל׳ט עירטן
 חלון פ׳3ו הדר ^"פ רב אחר ב״א רבה אמר אר״ג ״ כ״א ברכות
 כמה חפנין וס״פ • א׳ פ׳׳ה משיתתפין כיצד ופ׳ * ג״ד דע״ז

 • סע״ב מ׳׳ד זבחיס * א' דס״ד אשה במה ובפ׳ א׳ צ״ט ב"מ דברים
 א״ דע״ע הזורק פ׳ גיעין ב״א רבה אמר אר׳׳נ * א׳ י״ת כריתות

 הבל מעלה בשרו אי לבדקו וצוה לר׳׳ג בתו ליתן ורצה דברים שני
 פי"צ א׳ ע״ב גיעין נחמן ורב הונא רב לגביה על חלש * ע״ש
 פא״ד ישמעאל ר׳ לפני י שבאת א׳ באשה מעשה אמר * א׳ קלי׳ו

 בל להייא שאל : וע״ש ע״א ל״ה גיעין קללתו א׳ ואשה • א׳ ך׳
 ̂ בשמו יצחק בר נחמן רב ♦ גט חמא ר׳ * א׳ נ׳יא ע׳׳ז רב

 ברב רבה ״ ע״ש אבא בר רמי • א׳ ך״ד כריתות ששת רב אחר
 לא וקללו הונא רב בר רבה של אילוניו שחתך ולכי יעקב בר נחמן

 לבית איקלע בר״ה רבה )א׳ דק׳׳ת ( המקבל פ׳3 זרע לו נתקיים
 שלת בר״ה רבה ♦ א׳ קי׳׳ע כ׳׳כ פ׳3ו א׳ מ״א מנחות בר"נ רבא

 (ע׳׳ל שמואל בר רבה • א׳ כ׳׳ה יבמות רבינו ילמדנו ר״כ3 לרבא
 אשכחיה (דצ״חב׳) ב״ק לרגחסדא ומקשה חריף היה ב״ש) אבא
 ויש • הכהן שמואל מר בן והוא כו׳) מידי תגית וא״ל חסדא רב
 הונא ורב פפא רב עם ) הוא אחד דלא מנ״ל צ״ע ( אחרון שני
 ל 3(דך" שחתו חי פ׳ ברכות בהדדי ריכתא (אכלו יהושע ברב
 חייא ר׳ משום ב׳׳ש רבא ע״א ד"מ חברכין כיצד פ׳3ו • לש רבא
ר  ״ מר קראו ר׳׳ג וביה דברים כמה תקנו) לא ובשס״ה אבא (נ

 וצ״ל ט״ס שמואל בשם דשמואל בריה רב שם ובמ״י דס׳׳ט ובשח׳׳ע
 א׳ ה׳ ובר״ה סע״ב י״ב ובשבת א׳ כ״ט בברכות וכ״ה * ביש רבה

 הסדא אר׳ • ב״ש רבה דתני ל י״ז א׳׳ד פ׳3ו ב׳׳ש רבה א׳ ך׳
 מר-מידי תני ששת רב א׳׳ל * א״ דק׳׳ב פג״ה יוסף רב ואתימא

 ורב • ׳3 מ׳׳ה שבועות ועיי׳ • סע׳׳ב ל׳׳ט ל י״א עירבין כו׳
 הוא יוחסין כתג ב״ש אבא * מר א״ל אבא בר כפא רב • נחמן
 ר״ פ׳׳ג סנהדרין ובירו׳ ״ לש אבא ר׳ ב׳ ט״ו (ב״ב לש רבה
 בר רבה * א׳ ק״ה זבחים אבא בר חייא מר׳ געא * בא

 א׳ ח״ג מברכיו כיצד פ׳ ירמיה בר רבה אמר זירא (א״ר ירמיה
 שמואל אמר ״י3 רבה אמר אר״ז * א' ק׳׳ט גזרויז דייני שני
 אתא כי * א׳ ע׳׳ד טעין • א׳ ד״ד ח״ק א׳ ל״ו שעה כל פ׳
 • נ׳ ט״ו ע״ז דרב משחיה דאמר ב׳׳י לרבה אשכח לסורא ר̂׳

 דרג משחיה גוריא גר חמא אמר'רב ב״י רבה אמר אסי א״ר אר׳׳ז
 רג ב׳ ד״כ בע״ז ״ אבא בר יוסף דרב לאתריה אקלע ̂ (שם)

 רש"א־)%היוקסין' כצ״ל ירמיה ר3ה•3אשי•לרבינא^ דרב בריה סמא
r i y  7 f מביא
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 ממו אגא ר״ ♦ ב׳ י״א שמואל(נידה אמר ירמיה ר3 אגא מגיא
 פי״א יגמות ירו׳ בשמו רבא • דר״ה אהרון וה׳ ג׳ ט׳ במות ירו׳

 ע״א עמות רב (אמר רב תלמיד יצחק בר רבה • הוא א׳ ואולי
 רבא * א׳ ך״ז *קדושין * א׳ ע״ז ב״ב * ב׳ ח״ה חולין • ׳3

 אשבר )ט״ס יהודה רבי ובשש״ח ( יהודה רב א״ל * 3ר אמר בר״י
 ע״ז יהודה לרב אמר • ב׳ ך״ו מכהות * יוהכן דרגי טעמא לך

 סוטה וניצול להזיקא מטי ד״א בר״י לרבא אלויה רגינא ״ א׳ נ״ה
 רבה אמר א׳ דצ״א הספינה בפ׳ • רבינא ועיי׳ ב׳ מ״ו ע״ע ל׳
 בר (רבה • בע״י וכ״ה יצחק ברב רבה נ״א רב אתר הונא רג3

 ממל בר רבה ♦ ב׳ כ״ת מערבין בכל רב אמר יצהק בר טוביה
 מדור לו עשה ובהנס הוא א׳ כי כראה ממל בר אבא רבי (ל׳ל
 סוטה רב אמר אשי א״ר לה ואמרי איסי בן (רבה * עצמו נפכי

 חריון בר רבה ♦ א״ ד״ל סוטה רב אחר יוסף בר (רבה ״ א׳ ל׳
 א׳ י״ט פסין פ׳ ריב״ז בדבי חריון בר רבה (תנא מציאות אלו פ׳

 ר׳ שסידר תוספתא כעין מדרשו בבית שנסדרה ברייתא ריב׳ז נדבי
 ♦ קנינא א״ר זוטרא בר רבה * מריון ע״ל רש״י אושעיא ורבי הייא
 ♦ רע״ב ב׳ ברכות ( שילא בר רבה י הגיכא א״ר ב״ז אבא רבי ע״ל
 פ״ז חנהות ״ א׳ קנ״ו שההשיך מי וס״פ ב׳ ק״ך כ״כ ב״ש לבא

 טרף שילא בר גר רבה ־ ׳3 ל״ח זבקיס • ב׳ ל״ה סוטה * א'
 • אהגה בר אדא רב ואיתימא * ט׳׳ס השד גר רע״ג ל״ט נקלפי
 כו׳ גויה שבעל גגרא נגיד )ג׳ קל״ב הזרוע פ׳ סע״א מ״ה זבהיס
 ושס כאן הגיאו והיוחסין • שילא גר׳ זה מעשה שלפנינו (הגי׳
 א״ל הקב״ה עגיד מה וא״ל לאליהו אשכח )הרי צגי שטרא ומזכה
 דגחר לפי אחר לא דר״מ ומפוחי דרבנן מפומייהו שמעתתי׳ קאמר
 הקג״ה (שמע השתא א״ל נו׳ זרק קליפה אכל תונו ר"מ אמר מאחר
 מה שכיבת בצער שאדס בזמן אומר הוא כך בכי ר״מ אחר f לקולך
 יומא קשה ב׳ ח׳ תענית * ׳3 ט״ז הגיגה * מראשי קלני אומרת
 ורב • רבה ט״סוצ״ל ברבשילא בע״ימר וב״חפ״הא׳ * דמטרא

 רב מי רבה אמר • אילעאי רגי י אילא רגי * יעקב בר אחא
 א׳׳ר • א״ ו׳ שגת דימי רב אהא כי )גר וצ״ל ט״ס (דבי שילא
 אגאב״שובדפ״א א״ר ב׳ ך״ו פ״ג (ובגיטין * ב״ש רבה אמר זירא

 בר אדא רב אחר ) ע״ש ( סבא החנונא א״ר י ) שאלתא בר ׳3
 ; ל״ת ובשס׳ח שס וגיטין ♦ ע״א ד״ח כתובות ♦ רב אמר אהגה
̂ר ♦ לקמיה אתא אריכא הייא רבי י הגא ורבי  ז״ שגת הסדא א׳

 י א׳ דק״ג ג׳׳ה פ׳ יוסף רב ואיתימא אר״ה • א׳ ל״ג ב״מ ופ׳ א׳
̂ח בעא ̂יש רבא * ע"אp ע״א יין המוציא חר׳  אמר מתנת ר א ב

 * נידהך׳״וא׳ ♦ סע״א ד״י פ׳׳ב עירוכין ♦ ׳3 מ״ג חולין שמואל
̂ה שחת מי פ׳ נחמן א״ר ב״׳ש רבא • א׳ ך"ג בקודש הזמר  קכ

̂׳ל ♦ אריכא הייא רבי עיי׳ לדנא רגא קחיה * ׳3  בר רבינא ע
 רבא ׳3 ל״ט (גיטין שאלתה בר רבה ♦ וצ״ע הוא ה׳ אולי שילא

 ואחר • יצהק בר נחמן רב וא״ל • הכ״ל שילא בר הוא כי ונראה
 ; ל״מ (רב בזמן שילת בר רבה ♦ )אגין(שס בר הייא לרבי
 ; רבא א׳ דס״ו ( אשה במה פ׳ יוסף לרב מתקיף שירא בר רגה
 שמואל ואמר שמואל לפני חליצה עשה קטוספאה קייא גר רבה
 משמיה • קטופסאה הייא ועיי׳ (ק״דת׳) יגמות גוגרא רב נמה
 דרג משמיה ואשר״י ברי״ף אגל סע״ב דצ״ג פירות המוכר דרגה
 בר יעקב רבי זה ענין רפ׳׳ב כלאים ובירושלמי ♦ ל״ה ביצה ועיי׳
 ב׳באילין דקי״ו יוחסין כתברש״ג י רג בשם חייא גר אבא אחא
 חרגיץ היה הייא בר רבה בפומגדית' נחמני גר רבה דהוה שנין

 הכשיר ע״א) ד"נ שאכלו ג׳ (פ׳ תוספאה רבה ״ גסורא תורה
 לדעת ע״ב) ד׳׳פ הערל (ל׳ ממזר הולד יהיה שלא יב׳׳ח מעוברת
 לרדנא אמר ( ♦ יב״ת תוך בא שלא חודים שניהם אפילו הרא׳׳ש

 ̂ א' ס״ד ב״ב ♦ א׳ קי״ט ב״ק ב׳ ע״ה יבמות ♦ א׳ ד' מ״ק מר
 ג א' ל׳׳ב סוכה י א' צ״ה המצניע לרבינא אחר הוספאה רבא

 יש אותו שקורין ואומרים אמוראים סוף והוא )ל פ׳׳א זגחים
 ומת שנים ו׳ טביומי רב מות אחר בסורא ר״י היה עח״א אומרים

 אמר אדא רב אמר א') ג' אדא(סוכה רב בר רבה * רל׳׳ד ד״א
 המנונא א״ר סלא לה ואמרי רב אחר ״ א' ל׳׳ט התכלת פ׳ מ
 דרב משמיה אדא ברב ורבין אדא ברב רבא • א ע ד יוחסין י ל

 : רבא ב׳ ך״ד פ״ג (תענית יהודה דרב משמיה י ב׳ ג כ יומא
 ׳)3 ל׳׳ג (ביצה ♦ יהודה 3ר בי הויק כי בר״א ורגין גר״א רגא
 • סע״ב י״ח חכות • א׳ נ״ט ה״ירה יצחק א״ר בר״א רבא אמר
 הביאו (ש״י * רבין צ״ל א׳ י״ג פ״ק לסחיס אדא מ ר3 רב׳׳י

 רב בשם אחרו דהא א״ק רג גשם שאמר לפי היינו רב גתלמידי
 חילה פ׳ תלתא עגלא עביד אבין גר איד דרג ברית רגה • יהודה

אילי 3ר7 בריה סתס רק רבה היגת שס ואינו ̂ סע״א רקל׳׳ו (

 3גר הונא ולדג פפא לרג ללידתו ז״ גיוס תלתא עגלא עגיד ג״א
 • מיניה אוכלין היינו הלילה עד שחטתיהו לא אלו ליה ואמרו יהושע

: ׳3 פ״ג (פר״ע עולא גר רגה • גריה רגא הגי׳ גאשר״י אבל
 עירוגין רבי אגיי בר ביני לרב (אחר יוסף לרב )ג׳ צ״ב גגות כל
 רבא דרש ג׳ ס״ב יבמות * נ׳ ל״א ר״ה יוחנן א״ר ♦ סע״א ח׳
* ׳3 עולאדע״ז בר יין המוציא פ׳ * ׳3 ל״א ב״מ פ׳ עולא רב גר

 החובל כ׳ • ׳3 ס״ג אשה גמה רגא ג׳ צ׳ גגות כל ״ נ׳ ע״ד ג״ג
 ע״ז יבמות • לעולא אחר עולא בר רבא • א״ ס״ד ע״ז * ב׳ פ״ז
 לא סבא ההוא וא״ל עולא על פליג ב״ כ״ה בקודש ובחומר * א׳

 בשמו אדא בר אחא בר פפא רב ♦ כוותיה דתנן דעולא עליה תפלוג
 בר ואבא )משמו אחא בר שמואל רב * נשתנה הגי׳ ני ע״ש

 עילאי בר רבה : סירמקי בר חניבא רב עיי׳ )(ל״מ סורחקי
 עולא בר הוא (ואולי רבה בע״י אגל * רנא ג׳ ס״ג אשה במה (פ׳

 בזבחים וכן רבא ב׳ סע״א ד׳יל כ״ש פ׳ (אהילאי בר רבה * הנ״ל
 אהליי בר * א׳ וע״ה * ב׳ ס׳׳ר חרוגה פ׳3ו • ג׳ וי״ו א׳ ד׳״י

ט״ס צ״ה זבחיס  אולי הווחסין(ל״ח הביא כן יחיאל בר רבה * ב̂׳
 • גסחוך ע״ל יחיאל א״ר יונתן בר רבה השחטה יש או הנ״ל והוא ט״יס
 5ר אחר ב״י רבא ב׳ ח״א נדרים • יחיאל יונתן(א״ר בר רגה

 זבחים * מרי בר דרבא משמיה (גחערגא מרי בר רבה • יחיאל
 בחערבא אחרי יצחק א״ר * א׳ ק׳ חלק > א׳ י״ג הוריות • ד׳״צב׳

; ׳3 מ״ב ברכות אריב״ל ־ ב׳ פ״ו יומא * ב׳׳מ דרבת משחיה
 הים מטפחת אמר ב״מ רבה אתא כי ־ ב׳ ל״ב סיכה ״ א׳ מ״ד

 ואמרי אריב״ל מוריין אמר • א׳ דע״ח י״ב פ״ק יומא • לריב״ל
 רבאב״וו דרש • ב׳ ל״ב הגזול לולב ריב״ז משוס ג״מ רגה תני לה

 • ׳3 ס״ג יבמות ׳3 כ״ת מ״ק רבא א״ל ״ א׳ פ׳׳ו משתתפין כיצד
 חלתא הא מנא רבא א״ל * ׳3 מ״ב חברכין כיצד רבא לגי אקלע
 מלתא הא מנא ב״מ לרבא רבה א״ל * החונל ס״פ עניינים הרגה
 אי^ר בר מרי רב בן רבה * רבא א״ל שצ״ל אפשר ב׳ ס״ב יגחות
 • רבא שנק׳ סבא ואחא ־ רחל בר מרי אשי(עיי׳ רב לפני גיורא
 • רחל(ע״ש בר מרי דרג אחוהי או רחל בר מרי דרג אגוה (רבה

 ת״ןו ׳3 ח״ה אגא(חולין גר ירמיה רבי (אמר) תחליפא גר רגה
) ק״ך כ״כ פ׳ דרג (משחיה • א׳ •  יrתלח3 מביאו וש״י (וצ״ע ג׳

 ״ת3 הונא ועיי' רגא שצ״ל כמדומה אגל דרג משחיה שאמר לפי 3ר
 וכן ־ רגא גזמן היו כולם נראה ג״ת מנשיא ורבי ב״ת יונס ורבי

 קמיה ג״ת ענן רג ראיתי אכן ״ רבא לפני ר״ה של אביו תחליפא
 שיילוה שמעיה רב מתקיף לרבינא אחר ג״ת רבא * וצ״ע) שמואל
 ה3ר • הוא א׳ ואולי ב״ת אגא ע״ל א׳ ד״ת פ״ג עירוגין לרגח

 גריס חיננא כר׳ חכים חאן אחר פפא(ורגא רג בזמן מפשרוכיח
 ר״פ גיחי אביו רגה יהיה איך וצ״ע ע״ש חפשרוניא דרגה
 3שומני(ור גר רגה • חכשרוניא דרגא בריה המנונא ורג ״ רגא

 מילתא נימא אמרי מהדדי מפטרי חדיפתאהוי ירמיה גרגי מנשיא
 אבא הגי׳ בגמרא אבל * וע״י היוחסין ׳ ג כ״ה לחברי שמיע דלא
 ע״ל למ״ז (יוחנן רבי תלמיד שאוכא בר רבה • א׳ ס״ד הדר ע׳

 קדושין עפרון בר רבה • (לח״ז אושאה רגה * שאונה בר תנא
 • אלעזר בש״ר ב׳ וגדט״ו * עופרן טרסין סע״ג ד״י מגילה (ותו׳
 ואנעי ורגא זירא ורבי אגיי * סע״א כ״א ב״מ גר^מתנה(פ׳ רבה
 תיקו עדיף איזה ומסיק מתון ״מ3 ורבת ומקשה חריף ר״ז להוא
 בר רבה * רגה ביה אבין גני חנינא ורבי ואביי ־ הוריות סוף

פ׳ ברונא  דסכהדרץ רפ״ג ובירושלמי ־ ע״א דק״ו שרצים ח' (
 כי כוונתו (אולי 3ר תלמיד הוא) זה אולו רב בשם בינא נר רבא

פ' הונא חרג חקולא גר רגה • רג תלמיד היה גרונא 3ר  הדר (
 דג בזמן עסגי גר רגה • הונא חרג געא חקלאה גר רגא ב׳ ס״ז

 . גרחמא רמי ע״ל • חחא גר (רגה א׳ י״א מ״ק (עשבי יהודה
 * ג׳ ך״ו ובסוטה ׳ א' ל געירגין (אכן אשי לרג חפרזיקא רגה

 צולין כיצד גפ׳ וכן אשי לרג רגא * א׳ ל״ו ב׳ק • ׳3 י׳ זגחיס
 ט״ס נראה אשי לרג חפרזקי רגינא סע״ג ל״ח ובנזיר • ל דע״ו
 מפרקין א3ר ב׳ נ״ט וביבמות • מפרזקי רגא נ״א גשס״ת וכ״ח
כ אשי לרג אמר  ונראה מפרזקי אהא 3ר וע״ל מפרזקי וצ׳יל ט^ס ̂ג

 רגה ׳ אשי לרנ מפרזקי דרגא גריה מר הונא * הוא א׳ כי
 י׳ שוה סודר חתנו קנה אשי ברג ומר מקום) (שם חקונריה

 ס״ג (יומא שיחי בר רבה • רבא א׳ (ד״ח לקדושין פ״ק בי״ג
שדבר משוס אי * שנים שהיו מנ״ל ידעתי (לא שנים והס א״)

־" ̂ ̂ ׳ ־״י י'״׳ #־י ״׳ 1̂ ̂ ; !1'%'
משמיה * סע״א ך״ד מגילה פפא רב עס פליג

לסחיס



מפוח זיי ריש ואמוראים חתנאיס סדר אות ^
 * רע״נ קדונדףמ״ה מר אמר גפירש לרנינא אמר ל ו ̂פסהיס

 כקוס ר3 ה3ר * אמי ר3 ה3ר * א3א ר' ע״ל ( התנונא ר3 ה3ר
 • 1כ״ג גיטין • ׳3 דצ״ג גגות כל פ״ א3דר ריה3 ה3(ר ־ ת ;ל

 ־ א׳ 3ך״ מגילה יוסף 3לר שלה * א' קי״א היס3ז * ה^ל יזגינה
 רמן ו3יה ואה3ת לו החון3 3האוה כל פ״ב מכות * א' לה כהייות
 ת״ח 3אוה שהיה פרש״י • כע״י כ״ה א3דר כריה ה3ר3 עינייהו
̂׳ג ( * ת״ה כיס3 לו שהיו כייתר  ריה3 א3ר3 הגי' נראה וגהדא

 ה״ל נן3ר דרהיס א3ר אתר ל דך״ג ״ת■3 פ׳3 ועיי' (ע״ש) ה3י7
 יה3יה לכן כהורה גדול שהיה רגה ן3ל הכה י״ל א״כ נן3ר גנץ

 אתר • א3ר יו3א ת״ש כתקייס ו3ש א3דר כריה כרכה עינייהו
 (רכה * רכא שתת כיוס נולד אשי 3דר (וצ״ע א׳ ל ל'כ אשי 3<ר
 הולין זוטרא ותר ספרא כר רכה ( * איהי כר רכא ע״ל איתי ר3

* רכא ע״ל ליחא כר (רכה ־ רכא ע״ל נתן כר (רכה ־ ל׳ד
 • לת׳׳ז ( ענן כר רכה * כ׳׳ז אכא ר' ע״ל זכדא כר רכה (

 • יהודה 3ר תלתיד כהנא 3ר כר רכה ־ רכא (ע״ל תהסיא כר רכה
 : הוא א׳ אולי איתי כר רכא ע״ל ככורות סוף לר״ל איזיתא כר רכה
 כתוס׳ א׳ (דל׳׳כ גט השולק פ' ששת) 3ר (אתר איכו כר רכה

 אכינא כר רכה * הוא א׳ אולי אכין כר א׳ ך"ג פ״כ וככתוכות
 12ושתו 3ר שכככל (רנותינו * שתעון כר רכה ־ ל׳א אבא (ע״ל

• ׳3 ת״ז ושטעות שס אכא ר׳ שכא״י רכותינו ל יי׳ז סנהדרין
 אמר שמת ויוס קיסי כר יא3ר * הנשיא יהודה ר״ עיי׳ רכי (

 ונתנו המשתלח כשעיר טעס מדיפתא ירמיה ר' לי אמר רכינא
 וכהולין • א׳ 3(דת״ יומא המשתלה כשעיר מכפר כ״ק רכיא מימן

 אמר א׳ ס״ג וכפ״דדכ״כ קיסוי כר רכין לי אמר רכינא אמר '3 ן׳
 כר רכינא • אכין א׳ אןת כתכתי כולס רכין * קיסי כר רדנא
 רכה אכן מתנא ר' כשס שאמר מצאתי (לא מתנא 3ר תלמיד שילא

 אתר שילא כר רכה כי אך הוא א׳ ואולי מתנא כש״ר אמר שילא ר3 ^
 חסדא 3ר אמר להיפך וכאן • (ע״ש קסדא כש״ר תקומות כמה3 ^

/ סוכה שילא כר רכינא אמר  וכיכמות * דכריס '3 אחר א׳ י
 אר״ח ׳3 ל״ו ושס • ל ט‘דפ׳ וזכחיס ל וי״ט ל י״ז ומ״ק כ׳ מ׳׳ה
 כנאה ר' ע״ל עולא רכ3 (רכינא • ט״ס סלא כר רגינא אמר

 רכינא * כרנחוניא רכינא • רכה ע״ל מכרזקי (רכינא ־ ר"ע3
 דס״ג קצ״ג (מל״ת סח״ג ל׳כ דכריו על 3חשי יוסף 3ור הקדמון

 זה אין 3ע״ ד״ט פא״ט וכאשר״י א׳ מ״ה קולין תוק׳ וכ״כ רע״ג
 שחת כיוס שנולד אשי 3ר של הכירו שהיה שכש״ס סתתא רכינא

 הרא״ש 3וכת יוסף 3ר א״ל דכריו על להשיכ יוסף 3ר מדכא דכא
 אמר א3ר מכרת גלימא אחר רכינא א׳ כ״ה מציאות אלו כל וכן
 והיה אשי רכ נולד רכא שמת וכיוס )לרכא רכינא (הקדיס ל:׳

 3ר ע״ל הנשרפין ר״פ הרא״ש וכ״כ עכ״ל שלו הכר Tתלח רכינא
 אסיפת וכל : לש כשס חש״ש לקחן ועיי׳ ♦ 3ר כר אהא

 דרכינא קשיא וא״ת הר״ף תלמיד ז״ל א' דלז לה כל׳מ זקטס
 3ד״ וי״ת כו' נכייתא כלא משכנתא הרי אמר דלעיל אדרנינא

 אשי 3ר כימי וא׳ דהכא הך והיינו יוסף 3ר כימי א' הוו רכינא
 דהאי כו' ככשרא סכיך גכי א״ט כל משמע והכי דלעיל האי

 של תלמידו פפא 3ר שהרי הוא הוראה דפוף רכינא לאו רכינא
 הוה אשי רג של רגו רנא תלמיד הוי כהנא ודג • הוה רכא

 יכיא שר״פ יתכן ולא כהנא 3ר כיה הוינן כי אשי רג אחר דאתרי'7
 רכינא מציאות אלו וכל אשי 3דר הכר תלמיד דהא דרכינא עוגדא

 דקשישמרכא רכינא דאיכא אלמא רכאאמרכו׳ מכריז גליחא אמר
ב  3ר אמר כו' מאי משכנת' לרכה אכץ א״ל שלפנינו והגי׳ * ל ע
: ע״ש הונא 3כר כרנה דלא פירי ואפיק עוכדא רכיכא ענד כני

 יכיא איך ולדרכו ע״ש פפי רג כיה הוינן כי אשי רג אמ׳ 3 כל.ו
 דע״ק יומא ישניס וכתו׳ י תלמידו של הכר מתלמיד עוכדא פני רכ
 ר'חוחי 3ר הא אשי 3דר הא למר ס״ל לא לרנרס רכינא ל א -א

; הוו רכינא ׳3ד ראי׳ זה ושמא מלטש דרך דעכר לרכינא קזי
 א״ריוסף א׳ די״ז כניצה ז״ל מקמכצת כשיטיל ליהושע נהלה. ס יס

 וי״ל רכינא את ראה לא יוסף 3ר וא׳*ת רכינא וכדמתרז כרכי הלכה
 אלא רכינא כדמתיז דאמר הוא יוסף 3ר דלאו א"נ הוו רכינא ל

: עכ״ל רכינא כדמהת הכי דאחר הוא תלמודא .
 : אחרון רכינא אחר תראה ותלמידיו רנותיי או כדורו שהיה חי

 אלמנה פ׳ ששת 3ר לפני יכא קיתון רנינא שנ אחותו כן זועי רבינא
 ע״כ ד״ק הנ״ל פ׳ עיי׳ (אשי רג לפני זוטי רכינא ויש ׳

 רכינא ושאל איתי כר יתמיה זוטי דרכינא החרא כידו
̂י הרי : תעכע שלא לחוש שיש הספינה על •לאמטוייה יי
נןאקותו הוא זוטי רגינא כי שני ואין ״א תינא של

שי את ששאל רון רכינא * ששת רכ למי לא מ̂־

׳1
 הוי ד״ו כיצה • א׳ ס׳״ג הדר פ״ אשי 3לר חכר תלמיד (ריאחרון

 אשי 3לר קמי רכינא האידנא מר ליתיב כו׳ אשי 3דר קחיה יתיכ
 מקומו מחסיא מתא מקוכצת) (שיטה הכר תלמיד לי שהיה מר

 רג )ע״ש שס ר״י היה אשי רב וכן • א׳ דפ״ו י״כ ל יומא רש״י
 אכינא אשי 3לר רמז מקדשי אל אכיא עד וסימן הוראה סוף אשי

 : הפועליס פ' ״מ3 אמוראיס אחרית לרכינא סימן לאקריתס
 ג״א וצ״ד (הפועליס פ׳ גמרנא הוא זה שסימן שכח עכ״ל לאחריתה

 סימן נתנו והיוחסין ה״ע וכעל אמוראיס סוף רכיכא 3כת רל״ד
 שנת כסליו י״ג נשכת ד׳ '3 דקי״ז יוחסין רש״ג כתב ( * אטנה
 שכיכרככא רל״ד) ד״אקפ״אד״א ע״לח״א רנ״ט ד״א (הוא חתי״א
 אחר * עכ״ל הוראה וסוף רטנא דהוא הונא 3דר כריה אטנא

 וע״ש * כהקדמה ככלליס מ״ש עיי׳ כהמון ללמוד האוהב רכינאכל
 אס לי אמרה רגינא אמר • להיפך או מיניה קשיש אשי 3ר אי

 חדש אכל לא אטך • 3רע״ ל״ט מכרכין כר׳חייאכיצד עטד אטך
 דרטנא אכוי היוחסין 3כת * כ' ס״ה מנחות די״ז כאורת׳ •אלא

 לכריה אעסק * חרימר עיי׳ פפי דרב ומשמיה ( יוסף דרב משמיה
 רכינא * ע״ש ( דרכא הא מר סכר לא א״ל כי׳ חנינא 3ר כיה
 לרכ (רכינא חזיא כרש״י) וכ״ה אשי אסי(צ״ל 3ר קחיה 3יתי
 ו׳ כיצה רכא אמר לא מי כו׳ מר עצב אמאי א״ל 3עצ דהוי )אשי
 א״ל לאחורו לרוק פתקיה אשי 3דר אחוריה קאי הוי רטנא * א'
 : דעתאי אטנה אנא א״ל דא״רימכליעכאפרכסותו מר סכר לא

 דרכא הא הלל דרב הא מר סכר לא אשי 3לר אחר * ׳3 ך״ד כרכות
 3ר דשאל דך״ד ח״ק אשי 3ר קודס וחת * א׳ דק״ט שרציס ח׳ פ׳

 3ר נגד הלכה כרש״י ע״ש דרטנא כהספדו אחר חה לספדנא אשי
: ע׳׳ש אשי 3ור אחא

 סדרתי ע״כ האחרון סתס ורניכא הקדמון סתס רטנא יש כי יען
 : ולאחרון לקדמון וחטרו תלמידו או רכו חי הדורות לפי ותכין
 מתנא כר אדא 3ר : מניומי כר אדא א״ל * חמיו נאזי כר אכיחי
 הקדמון רכיכא האחרון רכינא והכר הקדמון רכינא תלת'ב חנירו

 3ר א״ל • כהן שהוא ע״ש כנו אהא 3ר ע״ש 3ר כר אייא רב עס
 א״לרכאחאכר • רכא לפני חדיפתא. אחא 3ר ל א * אהרן
תני רכא כר אחא לר׳ אתר * תחליפא כר אהא 3ר ל א * אניי

 • א״לאמיחר • דרכא משחיה רכאחאכרכיכי ל א ; חרהאהחן
 אמר * א״לרכגזא * כזמנו מאורי אשי 3ר ל) אשי(ע 3ר

 אכל ורכינא א' אכל יהושע רכ3 הונא רכ * קדמון רכינא גניכא
 • כזמט פפי כר הונא 3ר • כזמנו אידי כר מר הונא 3ר • ח׳
 א״ל • לפניו מרימר כר הונא 3ר • זוטרא מר כר הונא 3ר ל א

א״למר * אכדיחי כר זוטרא מר א״ל * טגי 3כר זוטרא מר
י’ 'י״־א  לרנינא ״רי נרנ זיערא מי א״ל ־ ללי לי ״לא י

 יותסיו נ״כ ננו חמנא מ ־ מדיהנת זעירא ת; ל א ־ הקימו!
 חייא רגי ■ דהרת מקורא יזגינא רג ל א ׳ הטנא ורנ מ ל (

ללק  מקורא הטנא רט א״ל ־ מזי לר ירניתמא * ל'יי שיי לי'
 יעקכ רט • ממפתא יהודה 3ר קחיה ־ טטת 3ר ל ח דפרת

̂י כר  א״ל • כשמו פקוד מנהר 3יעק רכי * למ׳) (כזמנו נפת
 מדיפתא ירמיה רכי * ירמיה רכי א״ל ׳ נפתלי כר ינאק רג

 3ר3 למר אמר י לפניו זוטרא 3ר3 מר * כריה ״ר ’ כזמנו
 א״ל • לפניו אכין כר מריון רכי * מרדכי 3ר א״ל ־ מר אשי

 כש״ר * חטן כר משרשיא 3ר א״ל ־ אמור־אטך הכי חריחר
 אמרלרכחשרשיא• • א״לרכמשרשיאכרכאתא חשרשי׳כרנתן•

 • כ׳ ל״כ גיטין * ואשכחי׳ א״ ק״ה ע״פ יצחק נר נהמן כעאחרכ
 א׳ילרנקמאיגר ־ קמא ורל ־ אמי נר רננת! א״ל י רננת!
שי ־ הלקיה א ר אנ מ ק רנ א ־ אל ת ה ר ר אנ מ ק  מ • מ

 ■ ההי לרג אמר ־ יילא גר קהרא רל א״ל ־ משרשיא נרג קמא
 לרנא אמר • תתלילא גר רגא ליה אמר ־ קיייה שנא נר רג

 • א׳ ל״ה שס דרגא קמיה יתיג • נ׳ ל״ג ע א , 5 מאי הלנתא
 רכי ע״ל דרדקי רכא ליה וקרי דרכא קחי יתיג ז דט 3 3ד ק ופ

 שרציס ח' ה' רגליס חי לשתות מהו לרכא אמר • טזי ר3 חחא
 אקלע • 3סע״ מ׳׳ז שהוציאו מי פ׳ דעתך מה לרגא אמר ־ א׳ י ין׳

 ס״ג הדר פ׳ לרכא זיל א״ל סכינא לו והראו דרכא אתריה למחוזא
 י״ד שס דרכא משמיה • כ׳ 3י״ ליק פסחיס לרכא איתכיה • א׳
 כפא״ע אשכחן כ׳ דצ״כ כתככ״ש א׳ י״ד כ״ק * סע״ב וע״פק״י א׳

 מציאות וכאלו • הדן כגמר זכס״פ דל׳ו קורא היה וכה' דמ״<
 אשי 3ר של חכירו רכינא זה שאין נראה לרכא רנינא א״ל ל׳ח

 יצאוהדכרי״ ממנו כאלו נראה 3שכת (ותמיה רכא שחת יוס שנולד
 הנ״ל דרכא עי׳יל יסיז״ג) ורא״ש התו' שכ״כ הקדמון רכינא ע״ל
^ לאו (ע״ל יצחק כר רכא אלא אכיי של תכירו חמא כר יוסף גרג ר

רכה
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 (גראס פ׳ע״ע3הדיא3כדמוכת ינא3ר של ירו3יז יצהר,) 3ר3 ה3ר

 וכ״נ • 3ר תלמיד שהיה יוחסין 3כת יצחק ר3 א3ר כי טעה ני
 שליוה ע״ע ׳53 זה ינא3ר ואיך ע״ש 3ר אמר פעמיסאמר ה3שהר

 לרבא שליוה ינא3ר אלא אשי רג של ירו3ח ינא3ר יהי׳ ב״י א3לר
 ינא3ר א״ל 3ע״ דמ״ח הדין נגמר ס״פ3 מיהו 0הקדמו הוא ב״י
 הנושא פ׳ יכא3ור רנה * עכ״ל שס כלמוכח יי3א של ירו3ח א3לר

 נקדושין נר״ן ראיתי כתנמגינישלמה • ינא3הור3ר ד״ה ׳3 3דק"
 תרא3 רנינא ולא קדמון רנינא הוא דרגה זוגי ר3 רגינא דהאי נן״פ

 מר״א קנלה דרנינאלא מצאתי גקדושין מלחמות ס׳3ו * לגרר״א
 • רחומי 3ר * קיסי ר3 יא3ר גשס * זוטי ה3ר א״ל * על׳ל

 * חסיכרא שמן 3ר א״ל • זוטרא ר3 שמואל 3ר א״ל ״ ורפרס
 נכורות ששת 3מר געא ״ שרביא 3לר אמר • נזמנו שמעיה 3ר

 רגאחא (רנינא ־ גזא גר רגתחליפא א״ל הקדמון נראה ג׳ דט״ו
 אחווה רננאי * צ״ע ג״ר יוחנן ר׳ צ״ע חניגא רג * דרנינא גריה
 • מניומי ר3 הונא 3ר ע״ל ׳3 ך״א רנות3 ( אגא גר חייא דר׳
 שנתפתת נערה פ׳3ו * רע״ג כ״א פ״ג כתוגות שמואל אמר הכי
 נאי3ר • דשמואל לקמיה אתו ג״א דר׳׳ח אחוה נאי3 ר׳ 3ע״ ד״נ

 • סע״ג (דט״ו 3פ״ ביצה תחליפא דרג נו)3 (ונרי״ף אחוה קוזאה
 יומא שמואל אמר * '3 ל״ח מנרכין כיצד יי3דא משמי־ה (רננאי

 מהרש״ל כתג א׳ ׳3 ״מ3 רננאי והאמר ׳3 ע״ו חולין סע״א כ״א
 ועיי״ כלום מגיהה ואין רננאי ג״כ דך״ז3 ההוא וענין ינא3ר צ״ל

 אגא ר׳ משוס דקסרין (רגנן • גנאי ר״ נ״א פיחת המוכר פ׳3
 * טיעוס נר יהודה גש״ר * טיטס ר3 חייא ש״ר3 * א״ ה״ מגילה
 * גשמס מיישא ר׳ • כהן רג * יעקג ר׳ * חנינא ר׳3 יוסי גש״ר
 סע״ג ד״ך חזית מ׳ (רגסא : נראגא שמואל * דיגוה שילא נש״ר
 כר גון גש׳״ר אחא ור׳ רדיפא (ר׳ : אסי 3ר קצר לשון מ״כ כתג

 פ״ד פסחיס חונה גש״ר יונה ור״ : האשה מציאות ר״ס ירו' נהנא
 ירמיה ר׳ יונה ור' פ׳״א יגמות אילא גש״ר יונה ור׳ : רפ״ג סוטה

 ר3 יצחק ר׳ : ספ״ק עירגין כיסא אר׳ פ״ג וקדושין המדיר פ׳
 המעשרות ונטלו הרונין גאו יוחנן חלהאר׳ ירושלמי רונין : רדפא

 שתקנו על א״ג ישראל חכמי על ישמעאל ר׳ פ׳ גע׳׳ז הרא״ש ופי״
 תייא ר״ גט הס אולי כי אומר ואני מעשרותינו וגטלו מעשרות

 פ״א (נכוריס רגי גזמן רומאנוס ר׳ : רוגין דחולין פ״ק שנזכרו
 : רגי גגית הערל ופ״ כירה פ״3ו רומנוס ר׳ פ״א מגילה וירושלמי

 רגי היתר ̂ל המנוס אר״ הנינא אר״ יוחנן אר׳ אסי אר״ זירא אר״
 : ע״נ ד׳״ס ינמות רומנוס ר׳ את רגי שלה : א׳ דמ״ז כירה פ׳

 שכרה שנתן יוחנן אר״ שכרה יונה ויתן א״ דל״ה המודר גין אין וגפ׳
 דנרי אלפי ד״ הויא ספינה של שכרה רומכוס וא״ר הספינה כל של

 שמתו מי פ״ (כרכות יהודה ר׳ אמר דפומגדיתא רחגא : זהג
 כו׳ מלוהו ואינו המת הרואה כל יהודה ר״ אמר רהגה אמר סע״א די״ח

 של ירושלים עצי יהודה ר״ אמר רחג׳ אמר רע״א דס״ג אשת נמה פ׳3ו
 גי יהודה ר״ אמר ה3רה אמר סע״ג דל״ג פ״ג ומנחות : היה קנמון
 ולא יהודה ר׳ קראו לחה כלוס ותו׳ פרש״י ולא : מזוזות ׳3 חייג הרזקי

 הנית הר יהודה ר׳ אחר רחגא רע״ג די״ג דפסחיס וגפ״ק : יהודה 3ר
̂ול סטיו  היה יהודה שרג לפי יהודה רגי אחר התו״ כתגו היה כ
 : כלום פירש לא ורש״י * עכ״ל יהודה רגי ליה קרי מוגהק רגו

 רני (צ״ל יהודה רג אחר רחגה אחר רע״א דמ״ה ערגה לולג פ׳3ו
 נ״ג שנהגו חקוס פ׳3ו • עכ״ל היה כפול סט'ו הגית הר יהודה)

 וגמר דדייק גידך הונא דרג כללה האי נקוט ספרא רג אמר 3סע״
 נשמועתו מדקדק דפומנדית׳(שהוא כרחנה דרגיה חפומיה שמעתתא

 שמעה ספק יהודה רגי אמר רהגה דאחר רש״י) קבלה ממי לדעת
 )עכ״ל דרא גההוא נמי דהוי נשיאה יהודה מר״ או יהודה מרג
 רני אחר אמר ע״כ נוודאי שמע נשיאה יהודה מרגי דלמא זא״ל

 ר' סקס חדאמר ע"כ אלא נשיאה יהודה א״ר דהל״ל אינו זה יהודה
 זירא א״ר ג׳ דל״ג א׳׳ע פ״ וגרכות * מסופק שהיה לפי יהודה
 דחרא חפומיה שחעתת וגמר דדייק נידך אנא נר חייא דרגי נקוט
 הגית הר יהודה רני אחר רגחא דאמר דפומגדות̂׳ כרחגא שפיר
 סטיו ואמר רגו גלשון מדקדק שהיה (פרש״י היה כפול סטי״ו
 דקדק הוא ונסוכה גפסחיס אצטגע קורהו משנה שגלשון אעפ״י
 פותריןהאדרהנא ויש • היתה כפולה אצטנע אמר ולא רס גלשון

 מרג אס יהודה מדרגי אי דרנוותי׳ ספיקא דדייק יהודה רט מדאמר
 מימיו יהודה רני את ראה לא דרחגא חדא טוגא לי וקשה יהודה

 גורס (רש״ל * נשיאת יהודה רגי ולא אילעאי גר יהודה רני לא
 גסמוך אעתיק אשר גניצה גס להגיהה צריך וא"כ הנשיא יהודה רני
 יהודה מר׳ ספק נרש״י ג״כ לעיל שהעתקתי שנהגו מקוס נס״ גס

א< ראה לא דרתנא להגיה חהרש״ל דכוונת לומר ורציתי * נשיאה

 גג״ק אי״ דהא נשיאה יהודה ̂גי ול׳׳ג • יא1הנ יהודה רני
 דרגי(צ׳ל אושעיאאקילעא ורני נשיאה רע״גיתינרגייהודה די״ט
 מטניהו נפקחלתא יהודה אושעי׳) א׳ אות יוחסין גס׳ וכ״ה דרגה

 אקילעא נננל נשיאה יהודה ר״ נתן מי וקשה שס יוחסין גס׳ וכתג כו׳
 ) חש״ש אושעי׳ רג (ע״ל אחד פעס שס הלך ואולי יהודה דרג
 שעלה חצינו ולא נפוחנמת׳ היה רחנא דהא רש״י כתג איך א״כ
 היה נשיאה יהודה ורג נפוחנדיתא ג״כ היה יהודה רג הא לא״י
 לפ״ז אגל * מהרש׳״ל הגאון זקני כעד להמליץ רציתי כך • אצלו
 משוס יהודה ר׳ דלכ׳׳א י״מ לסתור רש״י שרצה מה הקושי׳ יגדל
 • אותו ראה ולא היה לא הא יהודה מרג או הנשיא מר״י אי ספק

 יהודה 3מר שמע אי לו ספק והיה נשיאה יהודה ר״ את ראה הא
 שנהגו מקוס פ״3 דרש״י לישנא דייק וכן נשיאה יהודה מרט או

 גההוא נחי שהית נשיאה יהודה מר׳ או יהודה חרג שמעה ספק
 גדלה ועוד ♦ היהגדורו לא הנשיא יהודה רני הגי׳ ואי עכ״ל דרא

 טוגא לי וקשה פותרין יש פי״ לסתור א״ע פ'3 רש׳׳י מ״ש התחי׳
 דעת על עלה איך מימיו אלעאי גר יהודה רני אה ראה לא דרחנא

 גס 3ר זמן קדס אלעאי נר ר״י כי זה ידעו לא פוהרין יש כי רש״י
 r כוונת ע״כ אלא * טונא לו קדס רני שהוא הנשיא יהודה רני

 שהיס נשיאה יהודה מר׳ או יהודה חרג אי מסופק שהיה פותרין
 דקראו לפרש אפשר דאיך • רש״י עס הדין כי אחת * ההוא גדרא

 רחג^ שאמר כ״מ והא שמע חחי מסופק שהיה לפי יהודה רני
 ופ״ק ונחנחות אשה גמה פ״3ו שחתו מי פ״3 יהודה רני אחר אמר

 שמע חחי נכולס יסתפק איך • ונפא״ט דגיצה וגפ״ק דפסחיס
 ועת־ * אומרו נשס ינר לומר דייקי נחי אמוראי כולה ועוד
 דרנוותא ספיקא אלא דשחעתת׳ לישנא דדייק חהא לחימר ליכא
 הסתת אך יהודה רני אחר רחגא ג׳ די״א פ״ק וגגינה • עכ״ל
 אמר (פרש״י תחלתו משוס סיפו התירו געיסתו ומתחיל חניות

 3דר משחיה ספק נשיאת יהודה דר״ משמיה ספה י״מ יהודה רני
 (רחגא) דהא נשיאה ר״י את רהגא ראה לא אומר ואני יהודה

 דדי̂י נעלמא אמרי״ כי ועוד לא״י שעלה חצינו ולא הוה חפומגדית״
 גר^ דגנרי ספיקא דאפילו לל׳ הוי כרחגא חרטה שחעתתא וגמר

 לוי (ספק גרס דגנרא ספיקא יהודה רג י״ח ד״ כחולין כדאמר
 משוס נעיני ונךאה ) ע״ש דשחואל משחיה אי ספק דרג משחיה

 דלא : רני ליה קרי הוי אחר 3חר לומד היה ולא היה חוגהק דרנו
 רש״יומסיימין לשון תו׳ וכ״כ ׳ עכ״ל אחריני יהודה גדרג כספקי״

 מסטין להניס סטיו דאחר קאי מפוחיה שמעתהא גמר דאמר והא
 ן3מר שמע לשון שאותו לפי אצטווני׳ אחר ולא לשנותו רצה ולא

 אחר סעייא דס״ג פא׳״ט וגחולין * א״ע פ״3 רש״י כמ״ש עכ״ל
 יהודה 3ר היינו תוס״ כתנו כו״ פסול תסיל יהודה ר׳ אמר רחנא
 ליה יספק משוס וי"מ יהודה ר׳ אמר חונהק רגו שהי׳ ולפי סהמא

 געלמא דאמר והיינו אמורא יהודה חרג או תנא יהודה מר׳ שמע אי
 אין כפול סטיו הטת הר יהודה ר׳ דאמר כו׳ כרחנא וגמר דייק

 יהודה(כנ״ל) גגירג כדאמר דגנרא ספיקא דאפי׳ הל״ל דא״כ נראה
 ה״ל כפול דסטיו האי ההס חייתי דכי ועוד כו׳ דרג משמיה הפק

 ן3ר גלשון מח״ש דליה דווקא היינו אלא דשחעתין הך נמי לאתויי
 י״ת נעד להמליץ היה ואפשר ־ כו״ אצטוונית אחר ולא סטיו

 ד̂א לפי ׳ רניס גחקומות שהוא אף שמע חחי ספק שמחמת
 כהונה נגדי קרע יהודה רג אמר רחגא אמר ע״א דע״ג פ״ז טומא
 שס וקראו ארונות שלש יהודה רג אחר רהנא אמר 3ע״ ושס לוקה

 ע׳׳־ע שמע ממי מסופק היה הנ״ל דחקוחות משוס ע״כ יהודה 3ר
 מרצ ששמע כוודאי ידע מקומות גג׳ טומא אנל יהודה ר׳ קראו
 שנהגו חקוס פ׳3 שפרש״י מה אך * יהודה רג קראו ע״כ יהודה
 לא איך • חר״י או יהודה חרג שמעה ספק כרחנא וגמר דדייק

 פירושיו כתג מסתמא ט א״ע גפ׳ זה פי״ עצמו הוא שדהה מה זכר
 שנהגו מקוס נה׳ שפי׳ למה סתירה יש ועוד * תחלה כרכות על

 הטאי למה א״כ • יהודה ר׳ שאמר דגנרא ספיקא היינו וגמר דדייק
 לייא דר׳ נקוט א״ע וגל כרחנא דדייק הונא דרג נקוט <ז״ש3

 הוא שדייק היה כוונתו ואי כו״ סטיו יהודה ר׳ אמר כרהנא דדייק
 כרחגא דדייק הל״ל רק סטיו דאמר לומר ה״ל לא יהודה ר״ מ״ש3

 7ר משס שאמר דגריו דגכל כוונתו והיה יהודה ר״ אמר שאמר
 • אצטגע אמר ולא סטיו ח״ש קאי ללייק אגנ״כ יהודה ר״ אמר יהודה
 והכאני * לזה וכוונו כתגו א״ט ל3 התו׳ שגס ראיתי ואת״כ

 מה אגל • סטיו מדאמר הוא כרחגא דדייק גמ״ש הדוק ע״כ
 גיומא צ״ל א״כ • מונהק רנו שהיה משוס הוא יהודה ר׳ שקראו

 ז״ל כתג רג ע׳ ונערוך • יהודה ר״ אמר רחנא אמר ״3 א״ דע״ג
והיה יהולס ל משוס אי יהודה 3ר משוס אי ליה חספיץא הוה פי״

מדק״ק



ממט «י ,ריש ואמוראים התנאים סדר אות
 לעד יהי רלנו ואמר מי שונה והיה השמועות יחליף שלא מיתלת

 ואיכה רני ולא 3ר לא אומר היה ולא רני אומר היה אלז כן חי:־
 רחנא גי לעד יהי אמר וכך כנודלו ולא טעס אומר ואינו כאן מנה

 ר׳ וכתג טעה וסוהר יהודה רנ אלא ראה ולא מעולס ר״י 5רא ור
 אלו כך ואמר רני דור נאותו שאין הזה נזמן הגאונים וראו יהידה
 אמר שנהגו מקוס כ׳3 סיוע מצאנו ראשון ולפי״ ז״ל חננאל ר׳ דגרי

 איזה יש ואולי דנריו הננתי לא עכ״ל (ע״ל) • כו״ סנרא רי
 הומה נעל והוא • ברכה וישא יתקנו שלס שלנו מי והעתקתי ס ט

 ואהר בנ״ח נרי׳דרנה יצחת ר״ יהודה ברב יצחק) נר׳ איסי (בר
 יהודה לרב מובהק תלמיד שהיה הידוש ודבר ( • אביי נשאה מיתו
 רהבה או תלמידו היה יהודה רב של לזקנותו ואולי ננו נן נת ונשא
 ואבימי דאיפא ונראה ׳ ואבימי איפא ובדו נזקנותו הומה נשא
 רבה ביה שבועות תנו ואבימי דאיפא חו-מה אשתו חן היו לא בניו

 שבועות למדו תומה של אביה אני יהויה ברב יצחק ר׳ וגס ש ע
 יהודה רב את שאל איפא וכן הונא) בר אהא רב (עיי׳ רבה בי

 יוסף דרב לקמיה אתא • תרגמינה היננא בר הונא ורב ־ ע״ש
 לרבנן בדק • ב׳ ק״ב פסין חרבה בעא * ל כ״ט ב׳|ח אניי א״ל
 ס״פ רהבא אחר * ע״ב ח׳ שבת רהבה אמר * א* ע״ו הדר ה׳׳ס

 רהומי(אתר רב • א׳ ק״ג הבונה פ׳ רחבה בני בה קשו * אעפ״י
 • א׳ י״ג נזיר חאניי בעא רהוחי בן ־ א׳ ל״ט פסהיס לאביי
 זבחים תהליפא בר הונא דרב משמיה ואמר דרנינא קמיה יתיב
 שמואל(בר דרב בריה יהודה אר״ חתניהט רחומי 3ר * א׳ דע׳׳ן
 פתחי מאי * סע״ב י״ד עירנין דרב משמיה נאשר״י) ל׳ה שילת

 פ״ק עירבין כו׳ וה״א כו׳ ח״א ייוסף ורב רחומי רג פליגי שימאי
 רב בה פליגי שתמאי פתחי מאי ב׳ דל״ג פ״ג ובמנחות : א׳ לי״א

 קטנות הלכות ברי״ף (וכ״ה יוסף צ״ל כו׳ ח״א יוסי ואבא רחומי
 לביתו לבא ורגיל במחוזא דרבא קמיה שכיח הוי : )מזוזה בה׳
 השתא דביתהו מסכיה הוי שחעתתי׳ משכיה א׳ יום י"כ תעלי כל

 מתותי׳ דרגא אפחת מעינה דחעתא אחית דעתא הלשה אתי לא אתי
 דם כיסוי פ׳ לרבינא איתביה : ל דס״ב אעפ״י פ׳ נפשיה ונה

 ר״ג ד״א עח״א : א׳ ע״ה יומא רבינא את ראיתי : סע״א דכ״ט
 קמיה שכיח הוי פנחס ר׳ ראמאי ר״ ( : שנים י״ג בפותי׳ ר״י

 אמר לראות כהו ועיניו היה יחים ושבע וזקן דגנוסר ימא בכיף
 כו׳ טבא אבן מרגליות ליה אית נא הנר ליוקאי שמעתי פנחס לר׳

 רימון (ר׳ : 3עש״ על״ו בראשית זוהר ר״א) ובנו ר״ש על (רמז
 ב׳ מ״ב (חולין 3יר משמיה פפא נר רכיש : י״ג ר״ה שמואל ח׳

 השה (במה יחזקאל בר רמי : הקדמון פפא בן והוא א׳) נ״ה
 א׳ לח חעברין כיצד ב׳ די״ד פ״א עירבין ב״י רמי תני • א׳ ליס

 ̂דס״ב ק״ק פ׳ זנחיס יחזקיה בר רמי דתני • א׳ קל״ה תולין ל׳
 ב׳ ח מ לו הוציאו פ׳ ביומא עצמו ההוא ענץ כי יחזקאל צ״ל ׳3

 אמר א׳ ד׳׳ס סע״א ל׳א פ״ב (כתובות אחיו יהודה רב יחזקאל)
 דע״ו וע״ש דשמואל משמיה אחי יהודה דכייל כללי להני תצייתו לא
 כללי להני תצייתו לא אמר ב״י רמי אתא כי א׳ ׳ד דמ ונפא׳׳ט • ׳3

 בריה לרמי יחזקאל רב ליה מתני * דרב משמיה אחי יהודה דנייל
 נימא הונא לרב שלח * (ע״ש הכי תתני לא אגא יהודה רב א׳ל

 • ב״ קל״ח תולין פ׳ דרב משמיה לן דאמרת מעלייתא מילי לן
 • א׳ דק״ב עירבין אסי דרג מילי מהני לן נימא עמרם לרב שלח

 ירו׳ יהודה רב בשם זעירא ור׳ בא ור׳ רב בשס יחזקאל בר אחי ר׳
 אp ברק לנני אקלע • ג׳ ך״ב חעברין כיצד וס׳ ספ״ב מענית

 זבת היינו אמר מנייהו והלב מתאנה דבש וזייף תאנים דאכלי עיזי
 אחותו נשא אויא (רב חחא בר רמי * ל קי״א כתובות דאי׳ חלב
 דכ״א שנתארמלה אשה בפ׳ • (ע״ש) בחי נן אמימר וצ״ע ע׳׳ש
 ורב אמימר על עדות נ״ה רמי שאמר לומר דא״א ברש״י ב רע
 • אשי רב נולד שמת ביום רבא כי אחריו דורות כמה שתיו אשי
 בתו נשא אשי רב י ע״ב ד״ק תפילין המוציא פ׳ אסי 3ר אמך
 הונא רב ־ סע״א ה׳ פ״ק עזרבין היכא רב אמר • וצ״ע ע״ש

̂קלע  רמי שניא כבר א״ל כו׳ אושפזיכנא בר ליה רמי לארגתא א
 מיניה ובעא ורבו חותנו חסדא רב : רע״ב י״ח פ״ב זנחים בי׳ח

 נ״ק יומא * ב׳ ך"ז פסחים * א׳ ע״ג ׳3 ל״ד סע״ג ח׳ עירבין
) fפ כתובות : א׳  אף שמואל אחר בהגה״ה יוחסין נס׳ כתב ל

 (די״ב דל׳ב פ״ק כדחוכת חסדא רב תלמיד שהיה הוא כן שהאמת
 חרמי שאל חסדא ר׳ סע״א) (ד״ך דב״ק דבפ״ב קשה י')
י  רמי א״ל היכי ר״ח וא״ל היא חתניתין ל׳ח רמי וא״ל א' ‘י,

 ואז ליה וכרך סודרא ר״ח ושקל שתשמשני עד אודיעך לא ח 1
 דאינו חשיס כו׳ מרגיש ולא חלי לא כמה ואחד יבא בו יקנא < י

מ לו חי̂י ) יצ״ל ט״ס (נ״ל חחא בד רבה רע״א ״דכ״ע1היש .

׳1
 בהדדי בגמרא חרהטי חסדא 3דר קמיה קיימא הוי כי ב״ח) רמי

 ל׳ת אחי ר׳ ב׳ ך"ז כ״ש וה׳ : ל מ״ח :־בכתובות מעייני והדר
 אר״ : עמו פליג חחא בר יוסף ר׳ : ו^׳ס הוא א׳ כי נראה
 : ששת רב לפני והלך אצלו לגזד יהודה ברב יצחק רב : יצחק
 מנשיא רב על אזמין לא : נהנא ורב : חדפתא ירמיה לר' אמר

 : ע״ש הזמינו שלא על יחים בקיצור שמת רבא ואמר תחליפא בר
 ואיתביה א׳ ק״ו ב״ק לר״נ ואמר : א׳ ל״ה חולין נחמן רב קמיה
 : ב׳ ל״ט גיטין אר"נ : ב׳ ל״ד עירבין : א׳ ס״ה פא״נ לר״נ
 רב (ע״ש) חסדא רב בת ל׳כ לקח אחיו עוקבא רב : ספרא ורב

 רב אחר כו׳ קחחא נהלא אשי דרב דביתהו א״צ בס״פ : עמרם
 במעשיו מדקדק הוה דעובדא מרי ל׳ח דרמי ברתיה אשתי אשי

 וברי״ף פפא דרב קמיה שכיה הוי ב״ח ורמי הגי׳ ובאשר״י (ע״ש)
 ; בגמרא נזכר שאינו מה והת׳ כו׳ דהזי לאו ואי דעובדא מרי לפי
 תענית רב אמר : ר״פ לפני ב״ח רמי שהי׳ בש״ס מצאתי לא גם
 בימי שנים בקיצור מת דהא וצ״ע רב בתלמידי חנאו ובש״י א׳ ט׳

 דר״ח דברתיה די״ב ב״ב כדמוכח רבא של גילו בן והיה : כנ״ל רנא
 בעית חאן לה אמר ב״ה ורמי רבא ויתבי דאבוה בכנפיה יתביה

 שלקחה הוה וכן : בתרא ואנא רבא ואחר תרוייהו אמרה מינייהו
 רב שמת יום נילד ורבא : ע״ש ל׳ח ךחי חות אחר שנים עשר

 ומצאתי ויגעתי : 3ר תלמיד ב״ח רמי יהי׳ ואיך רב תלמיד ̂הודה
 נזכר הוא רב אחר ל׳ח רמי שאמר בתענית הנזכר עדן אותו כי

 רב אמר רב בר רמי אמר : סע״ב דל״ב ושבת ב׳ דך״ג בחכות
 הוא ט״ס כי לבו על כתן ש״י;לא לבעל אטעי׳ דתענית גמרא ע״כ

 וא״ל רע״ב צ״ו ב׳'מ שבשתא חורפיה לפום רבא א״ל : בתענית
 נשא ורבא : א' ד״צ גגות כל פ׳ נה עיין לא חורפיה אגב רבא

 מקשי״ הי׳ רבה יחיו וכל חריף והיה יוחסין כתב : ע״ש ( אשתו
 בי׳ לבריה עסוק רבב״ה • רבה ליה אקשי׳ היכי ידעתי לא • ליה
 איתביה • א׳ ח״ז שאכלו ג׳ פ׳ ב״ח רמי א״ל קטינא בר שמואל רב

 מ״ה ע״ז ב׳ ל״ד מנחות אר״ל • מרתא בר יצחק בר שמואל לרב
 ששת דרב עליה וקרא (ע״ש) זבדא בר אבא ור׳ ששת רב ־ א״

 דל״ג ב״מ פ׳ שבת רב אמר רב בר (רמי * בלבו הדברים דוד וישם
 אמר יודא רב בר (רמי * חחא בר רמי ע״ל ך״ג מכות סע״ב

 רב בר (רמי * ה׳ פרק ב׳ נ״ה זבחים ע״ב ס״ב נשחט תמיד• רב
 • יוד ששחו הכס פרש״י דברים ב׳ אמר סע״ב דך״ב פ״ג תעדת יוד

 בריה יצחק ורב * א׳ צ״ז כתובות נחמן לרב אמר שמואל נר (רמי
 נידה הונא ברב רבה אשכהינהו הונא רב ביה נידה תני יהודה דרב

 היה הכהן אבא בר לשמואל כתב היוחסין • רע״ב י׳׳ז היד כל פ׳
 בריהדרב (רמי * במקומו להזכירו ושכח הוא זה א״כ רמי בן לו

 ע״זט״ו • עירכיןי״אב׳ * ייגאפר״עדפ״גסע״אביצהפ׳׳אלב׳
 • רחיברנרכיה ־ ברוני בר (הואנהרבלאי(וע״ש ברבי בר רמי * א׳

 הספיד שם) יוחסין(וצ״ע ל׳כ אויא לרב נשאה אחותי פפא בר רמי
 הוו יהודה רב בר שמואל ורב יהודה רב )מצאתי לא ( אויא רב את

 להו רמא גיסא מהך ״פ3 רמי קאי והוי פפא דנהר אגודא קיימי
 ♦ ב׳ דע״ז פ״ח יומא כו׳ שמעהא למשאל גבייכו למעבד מהו קלא

̂בר  לסורא אקלע (מפומבדית' דיהולי בר רמי דהוא תמרי רמי
 רב לקמי אייתוהו ואכלוס לקחם ואיהו לכהלייהו כ״ע ושדו עי״כ3

 דאנל אנא יהודא דרב מאתריה א״ל הט תעביד אמאי א״ל חסדה
 כו׳ א״ל אכלתינהו להחוס הוץ א״ל מקום הומרא עליו נותנין א״ל
 ואר״י מעיים חולי א״ל כו׳ מ״ט א״ל תפילין מנח דלא חזייה כו׳ א״ל

 ואר״ידפטור שאולה א״לטלית מ״ט א״ל חוטי רמי יהדלאp דפטור
 ואמו אביו מוקיר דלא גברא לההוא אייתוהו אדהכי יןם ל׳ כל

 מוזהרין איןב״ד בצדה שכרה שמתן מצוה דכל שבקוהו ?׳ל כפתוהו
 אחזינא יהודה דרג באתריה הוית טוגאא״לאי חזינאדחריפית א״ל
 דמנחות פ״ג הקיתז בל אכן • א׳ דק״י הבשר כל פ׳ חורפאי לך

 אפסקי דיקולי בר דרמי חמוהי דהוא תמרי בר ראמי רע״ב לכ״ט
 שמ̂ו אמר מקולי גר רמי • זירא דר׳ לקחיה אתא דויהרג ו׳ ליה
 בר רמי זה) לפד עיי׳ דיקולי בר (רמי * ע״א ד״פ הערל פ׳

 אבא בר רמי לני אקלע אשי רב סע״א דקי״א הבשר כל (בה׳ אבא
 אמר בשרא עלוי מדא שפוד לקא אגא בר דרמי לבריה ייהp חמוה
 גת לקח אשי רב כי נוסחא יש יוחסי׳ כתב )מרבנן האי יהור כמה
 (ע״ש חמא בר רמי נת לקת אשי רב כי אמת זה ואין אבא בר רמי

 ברי̂״ כי להגיה (וק׳ א3א בר רמי בת לקח אסי רב אלא וצ״ע)
 דרחי ועוד * חחוה אבא בר רמי לבי אקלע אשי רב הגי׳ ואשמי

 חבר תלמיד היה רבאסי אבל הונא ורב יוסף רב בזמן היה אנא ר3
 אתא חסלא דרג הא ליה קמנעי • נתו נשא ואיך טובא קדמו לרנ

• ב' ך״ו מגילה וא״ל הונא דרב ולקמיה ט׳ וא״ל פפא לרב לקמיה
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שין ואמנדאים התנאים סדר אות
xf*S ורנא הונא מ תלמיז־ רבחסדא כי אי גדור ו^׳ה ר״פ היה אס 

 3ר אחר א׳ ס״א דף וגעירוגין • רכא תלמיד ור״פ ר״ח תלמיד
 וכ״ח ״ אנא נר ודל ט״ס נראה אר״ה אמי גר רמי אמר יוסף
 ואולי ״ יוסף רג תלמיד זרנא • אגא נר רמי גרלין דפוס גש״ס
 ר< אמר * ר״פ של הגירו יהושע גרג הונא רג הוא הכ״ל ר״ה

 ד״ת תפילין המוציא אסי רג אמר • א״ ד״י פ״ק עירונין הונא
 נציפורי יוסי ר״ התקין אשי רג אמר הגי״ ואשר״י נרי״ף אגל ע״<

 רגה אמר דנריו ועל * גא פ׳ תכקומא אריג״ל • א׳ י״ט סנהדרי״
ט גרנות יצחק א״ר ♦ ג׳ י״ז תענית אנוה גר  (רמי * נ״ד נ׳ ל
 נר ירמיה רג של נכדו מרי נר רמי * אגא גר רמי עיי׳ אמי גר

א•  עיר אנין נר רמי * מניומינ״ת עיי׳ חלקיה גר (רמי אנ
ש• • ינאי נר רמיטא * ג״א אחי רגי  : גנו שאול אגא (רמ

 א׳פרש״י התפקיד(דמ׳׳ג פ׳ רפרסחסיכרא * גנו גידל (רעילאי
 רפרס * סע״ג דל״א כ״ש פ״ גפסהיס הוא עכין ואותו חקוס שס
 גפני חדור גפ׳ לרפרס עשה והיוחסין הוא א׳ א״כ מסיכרא פפא גר

עיי' חסדא קמיהדרג פפא גר רפרס • עצמו  אמררג לפניזה) (
 ♦ א׳ פ״א שנת * א״ נ״ט הרואה ופי שמתו חי ס׳'פ נרפות הסדא

 - סע״ג פ״א קדושין • משתתפיןפ״גא׳ כיצד * י״גרע״א תענית
 קמיה תרגמא • גי ס״א כידה חסדא רג א״ל * א״ ח״ח סנהדרין

 מהט מר לן לימא רגא א״ל * א׳ ל׳ג יין המוציא ס״פ חסדא דרג
 • א׳ ד״ק פ״ק גרנות הסדא דרג משחיה דאחרת מעלייתא מילא
 הונא רג עניד דהוה מעלייתא מילי מהני מר לן ליחא רגא א״ל

 • לו לחה פלוגתא גהדי אוכחא פתיא עליו אמר רגא * ̂,ע״ש
 : שכיס עשר נפוח׳ ר״י השני רפרס קח׳׳ג ד״א עח״א ̂ע״ש

 לרג אכפיה * ע״ש לפניו דרש שמואל של מ3א אנהו ר׳ .'רפרס
 ג״ דצ״ת וגג״ק • א׳ דפ״ו כהונות נראיות הקיפו פרש״י אשי

p נא״ת ועט״ז שישלם ואכפיה שער גילדותו שרף אשי רג פרש״י y 
 פ״ה ננורות • היא גדותא דרפרס סע״א י״ד גנריתות • שמ״ג
 נו ושדא חוס נלי לכהן יהינ נוכרא ה״ל נפוחנדיתא רפרס נ׳ דל״ו

 שסגר לפניו הנכור והניא בעיניו רפרס הלש הדא יומא מומא
 ינחות אקא עסרג פליג * לך אנאדיהנית לאו א״ל ♦ יכירו שלא

סמאננו• • •(רקתא רפרסורנינאורגנתן(ע״ש * ל״זא' רנ

m שין אות «
̂׳פ (גחשנה גטנית גן שאול אנא  שאול גאגא מעשה א״צ ס

 שאול אנא ני״ע ללקוחות ונותנין חעי״ע מדותיו ממלא נ״נשהיה
 שכינס נגמר׳ ע״ש החדות נרורי מפני כן עושין נמועד אף אומר

 רצו ולא לגזנריס לירושלים והניאוס המדות מגרורי יין גרני ש״
 ומפני היה גדול הכס פרש״י רנים צרכי שיעשה לו ואחרו לקבל
 דך*וסע״א והיוחסין • נלילה מדותיו ממלא היה המדרש גית ניטל

 שאול אנא ועל ראנ״צ ועל אנא רני על עליו אחרו סע״נ ודכ״ה
 חעי״ט חדותיהס ממלאים והיו ימיהם כל נירושליס חנווניס שהיו נ״נ

 נימי שהיה אחר בדורו היה ראנ״צ צ״עאס • דגיצה פ״ג תוספתא
 נקוף • הוא מי יודע אינו זה אכא (רגי * צדוק רבי של אניו

 אנא ונימי צדוק רגי של אגיו גיחי מעשה נמשנה שהחשיך מי פ'
 ז דנ׳ (שנהגו מקום נפי • גטפיה המאור אה שפקקו ג״ג שאול
 געלי והיו נידהו היו שקמה הורות אומר שאול אגא תניא א״)

 אגא אמר ועליהם והקדישיס געליהס עמדו אותס נועלין זרוע
 צי״ג מנחות (ונתוספתא • הנן נן יוסי אגא משוס נ״ג שאול

מר איש יוחנן גן יוסי ואנא ג״ג שאול אגא אחר ועליהם  ירו^סאו
 או ג״ג שאול אגא או פירושים שד לפרש יש היוחסין וכתב )כו׳

 וכ״כ לו קדמון שהוא ג״ג שאול אגא שאחר מה אומר שאול אגא
 (אגא * רגי גזמן (ע״ש) גטכית גנו • עכ״ל לשניס רחלם

גיןפאהפ״י (נמשנה שאול רו עי מ/ * כ״ע ( ספ״ג אי ל  : וגנ
i'o קדושין * ד״ פ״ה ^יעין ״ ה׳ פ״ו כדריס • ו׳ ל׳ז כתונות
/ י״ ז׳ פ״ג ג״ג * ז׳ פ״ו * ,y י ^  סנהדרין : י

̂י  מדות : ה׳ פי״א * ג* פ״ת מנחות * ׳3 ג פ ^מכות • א פ
 שהליס * א״צ ס״פ3ו ״ ל חי שואל פ׳ שנת * ד ה פ ה ג פ
 • פ״ג כלאים תוספתא אומר ר״ע אזמר שאול אנא •* כ ח' ד פ

 דכ״ד המפלת וגל׳ : פ״ע מנחות שס אומר ראג״י כו׳ אומר א״ש
 צגי אחר p א׳ ופעם הייתי מתים קוגר אימר שאול אגא תניא ל

 פרסאו׳וכולית ג׳ אחריו ורצתי הבשן מלך עוג של נקולית ונכנסתי
 של עין גלגל תוך ועמדתי תחתיו מערה נפתח א׳ ופעם כלתה לא

 שאול אגא הוה מס שאול אגא תאתר ושמא * חוטמי עד אנשלוס
נחדגרר״ע ור״ט(ורנה לכתפו מגיע ערפין ורני היה גדוד ארוך

 fחי' רני • ורנילכתפו * ור״מלכתפו ״ נדורו )ארוך
 (ע״ש) דיילא ואדא • לכתפו יהודה רג • לכתנו רג * לכתפו
 עד דילא לאדא אדם) שס דפוחנדיתא(פי׳ פרשתכינא ״ לכתפו
 ט״ ורש״י וערוך התו׳ וכתנו תרציה עד לכדשתכינא וכ״ע פלגיה

 פרנסות לשון וט״רשג״ס חכומגדיתא הל״ל דא״כ כן ואינו איש שם
 עיי״ עם מכל גנוה גנור איש פי' צמח ורג • עכ״ל וממשלה

 מניאיןרש״י ומכאן הגוף גדולי שהיו האמת כי אף נ' דל״א יוחסין
 אומר האמת אגל אריכא אגא שמו שהיה רג על ראיה וערוך

 ^מירזואנ^אול מהרג נא הכל כי לדור חדור החכמות /׳.שנתמעטו
 : מתים שהם הכוזנת הסגרות קוגר היה כלס לע ולהגד חכמתו //

 שאודמדתזןרחשא אגא * כריא גכפר קבורתו ואשתו הוא כגא״י
 משמו אומר שאול אנא לריג״ז הנר תלמיד כמו והיי: נדורו יחיד היה

 3ר אנל רמשא) מנית לא שאול אנא סתס שס אנל דאנות (פ״ג
 צוהאתנניו )3(פי״ שמחות ונמס׳ נפשו משם משחו פי׳ גאון צמח

 עיי״ (מפליוטו תכלת ויתירו אניו של מרגלותיו תחת שיקברוהו
 שמחות מס׳ אין וכעת צוה נטכית נן שאול אבא דע״דע״א נתו׳נ״ב

 החפלת נפי כו״ מתים קונר והיה ע״נ דל״א יוחסין וכתב ♦ לפני
 ידעתי לא רחשא חבית היה זה לפני הנ״ל שאול דאנא נראה א״כ

 מריימא תנא כמותו והלכה מריס אחה נן שאול אבא * זה לו מניין
 אגא משוס שמואל אמר נחמן א״ר א׳ דפ״ז גכתוגות ( הכותג פ׳

 שנתפתת נערה פ׳ ועיי'תו׳ כמותו הלכה שמואל ואחר גא״ח שאול
 (ונ״ש * א׳ דל״ג פסחים רג' כיה של גנל שאול (אבא ״ דמ״ד
 דרג משמית שאול אגא ( * לו הרגה שקדמו שאול אבא עס מניאו
 לה ואחרי נש נר שאול (אנא • הוא חי ידעתי לא א' ל״ח נידה

 ; כ״ת ר״פ אדר״ן ננס ן3 שאול אנא ( • ג׳ כ״ה נידה רמש נר
 מ״ל טי • ג׳ דקט״ו קהלת מ׳ שמעון גש״ר דנווה שאול (רני

 ונירושלמי ג׳ ח״ז רות ומי דנוהא שילא א׳ דר״ה נהר ונפי שסעיר
 ואול• נשמו דקסרין רבנן אחרו דינות שילא רני א׳ ד״ה פ״ג שבת
 יותכי • (שאול * (ל״מ רניזירא גזחן שאול רבי * א׳ הכל
 קנא ר׳ (שאונא * נ״ש תחליכא או חלפתא * נ״ש יונתן * נ״ש
 (אמר רנא נזחן שבא 3ר • נ״ש רנה * נ״ש יוחנן רני • נ״ש
 נ״ס רנין * נ״ש רג • 3סע״ ד״ה פ״א הוריות כהכא 3לר

 • ושמואל(ע״ש • ורנה רכא נקרא מלכא(כן שנור • נ״ש שמואל
 נלא תאנת דקז 3ושכ דרגינא גריה נ״א חנינא דרגי כריה שגחת
 לא תניכא ר א׳ א׳ דך״ו יחפור לא גפי (היוחסין כ כ • זימנא
 כך נרי שנחת פרש״י זיחנא גלא תאנה דקץ אלא כרי שגחת שכיג
 עכ״א חנינא רכי של גנו שהיה תפרש שלא דכוונתו י״ל א״כ שחו
 : שמו כך גרי שגחית כתג זה פי׳ ולשלול נרי שנחת שכנ לא

 שנחת שתו אלא הנינא רני של גנו היה שלא לפרש״י ראיה ונראה
 א״ל חנינא דרגי לקמיה דאתא סע״ג׳ההוא דקלו י״נ דגפ' נרי

 (החוששץ אתו דכי א״ל ידעית מנא א״ל בכור שהוא גזה מוחזקני
 הוא דגוכרא גרי שגהת לגגי זילו להו אמר אגוה לגגי געיניהס)

 ר״ל גרי שגחת אמר הנינא דר׳ יזדמן ואיך • עכ״ל רוקיה ומסי
 וגתדא גני ר״ל גרי שגהת לגגי זילו אמר דאטה בפי״נ וכן גני

 גכל כמורגל מי שגחת מהם א׳ אמר ולא נרי לומד תפיתו רוקה
 רגי גן הית ולא שמו כך גרי ששגחת פרש״י לכן גני לומר ש״ס

 גריה היינו ולאו הנכור שס גרי שגחת כתג רשג״ס אבל חניכא
 ״ כוי נרי שנחת שכיב לא אר״ח יחפור לא נפי דאמר דר״ה
 ודייר גני ר״ל וגרי ר״ת גן היה יחפור לא דפי דשגתת מלשונו נראה

 איכא שגחת דכחה דאפשר גנ״י גר״י שגחת לגני זילו דהל״ל זה
 כך גרי דשנתית לדעתי נראה אגל * גני ר״ל נרי אלא גשוקא

 תקרג רג גי גר ואתה * י״נ וד״פ יחפור לא דפי א' והכל שחו
 אדם פרש״י ג׳ י״ג שנת ירושלים איש (שגנא * יערג לחכך אשר
 ושננא הנית על אשר שגנא היו שגנא ג׳ כתגו והתו' היה גדול

 • מף שכנה גשגת הו׳ וגי' היה דאי כתט החחונא וגס״ה הסופר
 (שננא • היו דג דק״ד גזרות דייני שני גר״פ מהרי״ע וע׳׳ת
 כ״א סוטה ע״ש) עמו לחלוק ורצה נסהורה עסק הלל של אחיו

 ולא עסקא יהניה לא לנגל אקלע מרינוס גר שגתאי ״ ובתו' א׳
 דרגי גריה שבתאי • נ׳ ל״ב ניצה ( חע״ר שנאים ואחר מזוני

 פ״ק שגתאי (ר׳ : א״ י״ז נ״ת חיית ר׳ לקחיה אתא מרינוס
 אלמנה ונפי שגתאי ר' ואיתימא חמן ארי : א״ ח׳ לסנהדרין

 נע׳׳ד גפני שלא עמס מקגלין שבתאי ארי אשי רב אמר : ניזונות
 הקדמון אשי רג זה נראה ג׳ דק״ג ומאכיל המזל גהר׳יוחנךפ׳ תהי

 ר׳ א״ ח״ז גנידה : מגדלאה יצחק אך׳ : יוחנן ר׳ גה מדתהי
 אר״ כרוספדאי ארי א׳ ס״ע כסנהדרין אגל שגתאי גרי כרוספדאי

̂ע ישראל שס ושבתי נכרי שגתאי ד״א גיטין וגתו׳ :שבתאי וצ׳
כי



קץ «» שיץ ואמוראים התנאים סדר אות «
 ירד שנתי (ר׳ : שנתאי שהס הכ״ל מקומות נרל להגיהח קשה כי־

 שנתי ‘ר : מכות ירו׳ מכסי מכזסת הוי שבתי ר׳ אלמנות : לאה
 :גיטין וגירו׳ 5א קס״ג ג״פ ופ׳ 3רע״ ך״ו גיטין חזקיה אמר
 יוסי ר׳ לפני חסדא ור׳ שובתי ר׳ : ל״ג סנהדרין ירו' חייא <ש"ר
 המגרש וגל ל׳ג יזלה משמו יוסי ר׳ : שנדרו השותלין פ׳ ירו׳
 : שגתי ר׳ גשס ר״ל או שגתי אר׳ שצ״ל נראה שגתי ג״ר ייסא ר׳
 מנשיא רג : שגוגלי ( : שונתיי או שנתי דר׳־ גריה קכינא ר׳

 פ״ג שגיעית ירו׳ אלעזר ר' לו הורה רצדוקי שוגתי (ר״ •• גט
 ר׳יוסטא : ושונס : גנו רגה או אנא ר׳ : (שומני : ל״דא'

 רגילגשרגא היה רש״י) חמיו או (אגיו שזגי רג : גנו איסטי או
 )ג׳ ך״ג ג״מ פ' ( רגה גגרא ממנו שיצאו הסדא 3ר ואמר טוגא

 עירכין ראנ״ע משוס א׳ י״ט ע״ז א׳ קי״ת ע״ל דראג״ע משמיה
 שבת חסדא אר׳ : א׳ י״א בכורות הוגא רג אמר ב׳ דנ״ד ל׳ה
/ הע^ ס׳'פ נ׳ ד״פ חלון כ׳ ג׳ קל״ו  יומא יוחנן אר׳ • ג׳ פ
 רב * נ׳ דס״ט ל׳ז זנחיס אגין נר יוסי לר׳ אחר • ע״א ל׳א

 כריתות לרבא אמר • א׳ דע׳׳ז קלון ל רגנחחן אחר • ייחרננו
 גיטין עליו תחוכו לא מלתא אמר רגה גגרא רבא אמר • נ׳ ז׳

 • א׳ ק״ך כ״נ כ׳ ודרש חסדא לרג ר׳׳ש אטעי' רנא אחר • ג׳ ל׳ה
ק חרבה <עא  י (ל״ח חסדא לרג יימר גר שזני ׳ ל נ׳׳א ל

 וגיוחסין ל דלה זנחיס מסתגרא אשי דרג כוותיה אמר שייא רב (
 • הוא ט״ס או לפניו הגי׳ היה כך אולי הגהיס פ״ג שהיה ר׳
 שמעון ר״ שטת מגיא ויוחסין • ת:א גנו שמעון ר׳ • שטח <

 אסי (אר׳ תחרתא כפר איש שילא ר׳ ־ ל״מ ע״ש אמורא גנו
 דרש פפא גר חנינא אר׳ • רע׳׳א דט׳ץ מגילה אכ״ת ר״ש עש
ר יוחנן אר׳ • א׳ ך״ו הTנ א׳ ל״ה וסוטה ע״ג שס אכ״ת ר״ש  ל
 ושת״ט גקודש תומר וס״פ דר״ה ספ״ג בירושלמי ההוא וענין דל׳ן
 חזית וח׳ • א׳ דקצ״ג פך״ד קדושים פ׳ רנה נשמו לוי ר׳ * <ן״ד
 שילא ר' • וצ״ע ע״ש גשמו אמר ולוי בנו אחא רב * ל זי״ח
לי שופט ׳היה  ל עכ ברכות המלשון על נס לו ונעשה הקיסר ע

 ומזכה כו׳ שופט שהיה כתב שילא גר רגה ר׳ אות ולעיל ( סיוחסין
 נגדוה שילא ר׳ א׳ נ״ח דף הרואה פ׳ הגמרא ולל תרי לגי שטרי

 איכא ואמר חלכא בית קורציה אכל אזל זונה דגעל גברא לההוא
 פריסתקא עליה ש־ר דחלכא הורמנא בלי דדאין ניהודאי חד ננרא

 לך אית א״ל חחרא דבעל משוס א״ל נגדתיה ח״ט א״ל אתא גי
 אמרו ואסתיד כאיניש להס אתדמי אליהו אתא * אין א״ל ■סהדיה ׳

 רשות לן לית דגלינין מיומא אנן אחר היא קטלא גר הכי אי ליה
 דיהגלנושולטנא רחמנא אר״שגריך בדיניה דחעייני עד למקטלכו׳

האי לידון דמלכותא יקרא עלייכן והשבונן הואיל לל דינא ורחמי
^17 ליה ויהב דינא לנולי
 וצאו ל א לשקרי ניסא רחמנא עבד גברא ההוא א״ל נפק כי זינא

 דקרינהו להגיד לילך רצה • גשרס חמורים בשר איקרי חמרא
 הגלעדי (יאיר * וקטליה גקולפא מחייה הוא רודף האי אחר חמרא

 וההוא * פנחס חניצוץ והיה שופט שנעשה שילא ר׳ הוא מזופט
 שילא רב • שילא ר״ משם אומד רשנ״ג • ג״נ מזמרי גברא
 בתרא האשת פ׳ (ביבמות ־ שאל״ס בתים והתיר ושמואל רב בזמן

̂יבע גברא ההוא א׳ דקכ״א  לדביתהו ר׳׳ש ואנסב דסמקי באגחא ד
 מיס ליה שלחו ברישא ליה נשלח א״ל נשמתיה לשמואל רג אחר

 אגמא • אסורה להו שלה * חותרת או אסורה אשתו שאל״ס
 מ״ט ומר • שאל׳׳ס מיס להם שלח שאלס או שילס מיס דסמקי

 לצדיק יאונה לא דרג עליה שמואל קרי כו׳ טעינא מטעי הכי עביד
 ריש הוי כו׳ יועץ ברוב ותשועה דשחואל עליה קרי ורב * און גל

 אמר חסדא רג אחר • ע״ש באמויא עליה קס ורג בנגל ס־רא .
 נחמן אר׳ • א׳ ע״ת המדיר פ׳ ׳ ג׳ ט״ז פ״ב ברכות שילא רב

 אמרי שילא ר׳ דבי ♦ רע״ג דמ״ט שאכלו ג' פ׳ רב אחר •חי״ש
ה  עליה מחכו א׳ ק״ט הלק • א׳ י״א תענית א׳ ך״ג פ״ב ד'

• ג׳ ק״ח חלק שילא ר׳ דני אתרי אדא רב אמר י גמערבא
 חלקן היוחסין אך זה לפני הנזכר אינו ש'לא רג זה אס ידעתי לא ( ’

 חסיפק גס • שילא רב וזה שילא ר׳ נקרא שופט שהיה זה גס ג'ב
 או גרב ילא שילא נר רבה קראו גס היה מי בן שילא בר רבת י:י
 שילא * נ׳ י״ב (מ״ק אשי לרב משלנייא שילא רב • שילא גי'
 בר סורה בן ר״פ וירו' י נפלא ענין אסי רג (ע׳׳ל אטגא י־י

 ג' דך״ב ע״ז רב אחר אבינא בר ר״ש אמר תקליפא אר׳ * ניגא
 אבימא גר שילא מביא ובש״י • אביחי גר א׳ גדט״ו ההוא וענין

גס ע"כ הוא p"v א' כי ראה ולא רב בתלמידי אץנא
• א׳ ך״ד פ״ב יבמות

kv1>t רב אחר • מרי

 כי ראה ולא רב בתלמידי קבינא ״ ׳ ׳ ׳
 שילא תני '(שילא • א' רק

ר (שילא * חצ״א שח״ט יצלק בר לא ש ;

 כהנא רב אחר • ג׳ מ״ג כירה מרי שילא תר וכן יהודה בר
 שילא ואיתימא כהנא רב אמר ־ ב׳ ל״ב שנת מרי שילא ואיתימא

 שאול ע״ל דנווה שילא (ר׳ * ט״ס גר תי' א׳ נ״ת גיטין מרי נר
 יוחנן ר׳ ־ ב״ש יהודה ר׳ * ב״ש חיננא 'רג (שילא ־ דנווה
 • נ״ש רבינא • ב״ש רבה ־ ג״ש נתן * ב״ש יצחק ר׳ * ב״ש

 אחות נקבה תיא שילת כי אחרו והגאוניס שמואל של אגיו שלת
 החן של גניו מגני אמרו חלק ופ׳ דגגיטין כן ואינו : חייא ר׳

 חערבין היו ולא שילת בר שמואל רג ומנו גרגיס תורה למדו
 עס דוד אחי שהסמשמעי ומשפחתו) חייא ר׳ (ר״ל משפחתם

 (בר חייא בר שימי : (ל״מ שילת בר רבה מגיא יוחסין : גריס
 הבשר כל פ׳ בריה בר תייא בר שימי רב לבי אקלע ורג : רג

 היה ורג )סע״א מ״ת פ״ד יבמות ( לרב השיב והוא : ג' דקי״א
 נתחיה לי מקשה את פרש״י א׳ כ״ט מנחות ( את שימי לו אימר

 וגנידת : לתרץ יודע אינו כמותך גדול ב׳פרש״יחכס מ״ג ובכורות
 עיניו רב זקף שלא שמעתי ואני תכי א״ל חביבות משוס פרש״י א׳ ך״ד
 כ״א חריף שהיה חיבה משוס אדס) לשוס כן אמר שלא נהירא ולא

 זכר ולא ( צניעות משוס מד״א למעלה עיניו זוקף היה לא שרג
 : נ׳ מ״ג עירכין ועיי׳ ק״י דף ( מנחות סוף )זה דחה שרש״י

 (רב * א׳ ח״ז שאכלו ג׳ פ' ושמואל רב עס בסעודה יושב והיה
 עוקבא בר שימי רב * ד״ו כתובות דרב משחיה חזקיה בר שיחי

 והוה * פזי בן שמעון דר׳ קמיה שכיח הוי עוקבא מר לה (ואמרי
 בר שימי )רב ־ ע״א ד״י פ״ק ברכות דריג״ל קחיה אגדתא מסדר

 וקבל ושמע דשוחי מכסופי ליצלן רחמנא אמר פפא רב שהיה אשי
 (ובנידה • יוחסין עכ״ל עומד המגילה הקורא פ׳ • שהוקותא

 לשיזגי רחמנא פפא רב דאחר גח״ק דאמר בתו׳ סע״א דך״ד פ״ג
 גפ״ק כ״א בח״ק ולא במגילה אינו כי הוא טעות דשימי מכסופי׳
 * אליהו ע״י ונתרפא נחש ובלע )פפא רג עיי׳ ע״ב ד״גו לתענית

 ועל • שאחזו חי פ׳ גוי צרעת וריפא ג׳) (דק״ט שרצים ח' פ׳
 אס ( ♦ מ״ה מל״ת סח״ג לישמעאלים הרחב״ס ריפא זה סמך
 ^ריך רב תלמיד היה אחיו חייא רגי אשר הקדמון אשי גן הוא

 מ״ח קדושין * ך״זא׳ לגריהיומא דאסבר לאביי (אשכח * ימיס
 הפירות אגיי אכל ולא שדותיו השקה והוא אביי חן ללמוד ביקש * ב'

 א' נ״ג פא*ט משמיה כהנא 3ר אמר * ע״ב ד״ס גיטין ההיא דשנה
 רב קחיה ג' י״א וחולין • א׳ כ״ח תמורה קתיה שמעתתי׳ ואמר
 אלווייה מרדכי רג וכן ״ דבבל צוניתי עד ואלווייה * סתס שימי
 לרב איתביה ״ קמיה כלוחית מני הנן ברג פפא רב * וצ״ע ע״ש
 שמואל ור׳ * לו הוציאו ס״פ דרבא משמיה • ב' ג' עירובין פפא

 ואשר״י וברי״ף אביי בר שיחי א״ר רע״א ד״ס אעפ״י גפ׳ • מתווך
 • ל״ת ובשס״ח יוחנן רבי משוס שאחר יצחק כרבי הלכה אשי נר

* שימי דרג קחיה לשחעתתא אחריתי אשי רב אחר ג׳ גזבחיסע״א
 יוחסין(בתמורה פפא רב קחיה זעירא שיחי * שיחי איזה ידעתי לא

 חקסרין שיחי רבי * פפא רב קחיה זירי גר שיחי רב א׳ ך״ד
 * דקסרין שמלאי בר אושעי׳ ר' ועיי׳ ל״מ ( הושעי׳ דר׳ אבוה
 שניסהיו יוחסין וכתב רע״א דל״ו פ״ד (נדרים אבא בר שיתי רבי
 ״ היו ב' כי מנ״ל ידעתי (לא פפא רב בזמן וא׳ יוחנן ר' בימי א׳

 אולי * סע״ב ד״נ כ״ג ה׳ נזיר פפא לרב אחר אדא בר שיחי (רב
 יוסף בר שימי * שימי גר אדא וע״ל * מהס בא׳ וט״ס הוא א׳

 יומא • ב׳ נ״ב פסחים ( חנהרדעא שימי 3ר • למ״ז ( פפא לרג
 • ל ל״ו חברכין כיצד * א' ט״ז מכות • א' ך״ז ג״ק : א׳ ו׳

• גסני־לו ליה תפח א3ר י ב' דל״ג החנית וגפ׳ • לרנא מתקיף
 3ח״ פ״ג (פסחיס מחוזנאה שיחי רב ♦ גשמו יצחק גר נחמן רג
 אלא ואמר עליו הק' רב כי במכות ונראה * א׳ ט״ז מכות * '3

 מנהרדעא שיחי רב וצ״ל ט״ס אינו אס וצ״ע מנהרדעא א״רשיתי
 יקשה דרג לומר א״א וגל״ז חנהרדעא אר״ש אלא עז״א עליו הק׳
 חגירמא שימי (רב * בדורו היה שלא שיחי־׳מחוזנאה רני על

 רב * נ״ש רבה • ב״ש אדא רב שיחי ( ״ ׳3 ל״ח סוטה דשחורי
 עירובין אחא רני קומי כירה ר״פ ירו׳ שיין רבי • ב״ש שמואל

 המתמנה זהו שיין א״ר ־ שמו כך שין ר׳ שס רע״בפי׳ די״ט פ״ק
 שעליו והטלית רגי אומו קורין ואין בפניו עומדין אין בכסף

 נהוראי • (שיריא • בכוריסדס״הרע׳^ סוף החור של כמרדעת
 ט״ס אולי ׳3 פ״ט המגרש כ׳ אילי דרב בריה שינכא רב ץ • בנו

 רבאאורבם ־ •(שירא פ'התכלת שירה רב • וצ״לשישא
 מקומות יש כי יען נגרא (אנין גר אידי דרב בריה שישא רב י בנו
 עצמו בפני לכ״א מדור עשה יוחסין על3ן ג״א דר״א ששתבריה רב

 כתבתי שישא רב יש מקומות שגרוג ואחר הוא שא׳ וכדומה
כו' אניי א״ל כו״ אבין גר אידי רב אמר א׳ לי/ בתענית ־ כאן

אתר



שיז ואמוראים התנאים סדר אות
 רנ7 מוכת תרי ליה קשיא הכי אכא אידי 3דר גריה שישא רג אמר
 המוציא וכל ל ל׳ו מנקים * אנין נר אידי דרג נריה הוא שישא

 ג נ׳ נדי״ד וכן * שישא רג ע״נ ושם ששת רג א' דק״ב תכיצין
 תכף ושס אידי 3דר נריה ששת) אשי(ונשם״ח 3ר תולין ונל

 נשל׳ח ול׳ה שישי רנ ונאשר״יהגי׳ נ״א דר״א נריה ששת 3ר ואמר
 אתיו יהושע רץ * איד נרנ שישא רנ נ׳ ל ונר״ה )נרי״ף וכ״ה

 משמיה דרש דר״א נרי שישא רנ * כהנת ואמס סמכי נני )ע״ש (
 הכי אשי 3לר מרדכי א״ר * נ' דקמ״ו חניות ל * יומן דרגי
 * א/, ק״ט נ״מ כהא לרנ אמר * נ׳ ל׳א מנחות נר״א שישא א״ר

̂מ • א׳ ס״ה הא״נ מר חזית מה פכא לרנ אמר נר״א ששת 3ר  נ
 א״ר • א״ ל נ״נ * ששת נרש״י ושס ר״א ר3 שישא 3ר ׳3 צ״א

 הכי נר״א שישא א״ר ♦ נ׳ י״ד מ״ק שמואל אמר הכי נר״א שישא
 •• שישא 3ר א׳ 3מ״ יומא • א״ ך״ז ר״ה יצחק ר3 שמואל אמר

: ׳3 נ״ד צולין כיצד ׳3 הל׳נ ׳3 י״ד חולין נ״א נר״א ששת 3ר
 • נכו אולי שישא נר איד 3(ר ♦ ל ו׳ נ״מ סע״א ך״ג כריתות

 ע״ל נרי שכחת * ששנא ע״ל • שישנא * הוכא נר שישא 3ר
 (פך״ודקצ״ה אמור רנ̂ר שלום 3ר * ע״לשנכא • שכנא • שנחת

 : דרא תנחומא סימון נר׳ יודא נש״ר • זירא ר׳3 אחא ש״ר3 א׳
 על שקאי השילום ימי או3 הפקודה יחי נאו ל נהושע ג״נ 3(כת

 מעשה ידעתי האר״י(לא נשס שלום דר׳ מעשה על ומרמז רנישלוס
 : נ״ש לוי • נ״ש יוסי * נ״ש יהודה רני (שלום ♦ שלום דר'

 .*מתם (שלחו * וצ״ע יהושע ור׳ * נו3 ר״י ־ הללי שלום (<ני
 יימר ורנ חננא רנ ונניו רג נזמן שלמיא רני • ע״ש אלעזר רני

 ואיך ע״ש 3ר תלמיד היה ננו חנכא 3ר • יוחסין כ״כ אניי כזמן
 מנא שאללר׳ ספרא שלמוא ר3( * ע״ש יי3זחןא3 יימר רנ יהיה

ד תענית • ל ז׳ ד׳ השחר ירו׳תטלת  (ר״ • נ׳ וע״ד ג׳ דמ״ז ל
 מני שלמן רבי ״ י״ז סי׳ פס״ה ויצא נ״ר לקיש ש״ר3 •שלמוני

 שלמן 3ר : נלוחית מני אדא ורנ ׳3 (ד״ה פ״ק ניצה (נלוחות)
 שלם וא״ל יצחק ר3 נחמן 3דר קמיה תני א׳) ל׳ע ל3ההו <פ׳
 מנרנין כיצד ( התלמידים נין שלום ששמת משנתך ושלמה אתה
א כלאים ירו׳ נשרינ״ל חנדי אחוי לוי נר (שלמן : ב׳ דל״ע  ל

 נצידון חכיגאי ן3 חכינא מצאני שמעון אר׳ שלקות ן3( : א׳ ך"ז
 העידנחעמד שלקות הלאנן לו ר״עאמור אצל מביע כשאתה ואחר
 (שלקי : נ׳ 3נ״ נידה מכיר אינו זה שלקות נן ואר״ע נה3ני כולם

 והלל אנ״ד שמאי : שקלי ע״ל ״ש3 חכינא ר׳ : נ״ש אחא 3ד
 ראשונים שב׳ לפי נשיא שהיה להלל דהקדיסשמאי (והא חנירונשיא

 כוותייהו ר3ס ונ״ש נשיאים היו לסמוך שלא שאמרו הזוגות מן
 שמאי נכ״מ חשינ תחלה שמאי כאן דנקט ואגנ ראשונים להו <קע

 )חקדיחו ענוה מצד הלל עיי׳ : א׳ די״ו פא״ד תו׳ להלל קודם
 כי ונראה )ע״ש הנר Tתלח ואלה הלל תלמיד תחלה והיה (

 א׳ מ׳״ג (נקדושין הזקן שמאי נקרא כי הלל כמו ימים סאריך
 דנרים נג׳ כ״א מחלוקות היו ולא )הנביא חגי משוס הזהן ■שמאי
̂) (עיי׳  צדיקים עס עניו היה רשעים נגד כעסן שהיה ואעפ״י הלל

 בן יונתן אצל במקלו הלך כי מחלוקתו וכן : לש״ש מעשיו וכל
 כל כי תלמידו שהיה אעפ״י )סע״ב קל״ג פי״נ ב״ב ( עוזיאל

 להלל היו תלמידים ה׳ אמרו כי לשמאי היו כן להלל שהיו התלחידי׳
 ושמאי מהלל ל3ק רינ״ז אחרו 3פ״ ונאנות ; רינ״ז מהם וא׳

 לפני ויושב כפוף הלל (והיה : יהד3 המדרש ית33 היו שלעולם
ז) שנה כתלמיד שמאי )3 (דל״ו גט השולח פ׳3ו : ד̂י  כתבו ׳
̂ה על t״3 שרנו דנריס ני״ה ירושלמי נשם התו׳  אליהו אפילו נ

 להס ועמדו ״ה3 בתלמידי הורגין ב״שהיו תלמידי ט לבטלן יוכל לא
 מקולי (וד׳ : שימלוך קטן כשהיה להורמס התנבא : כנפשותס

 : חג פ״א כרכות נמשנה ( שמאי •* ע"*ו שבה *ה3 וחומרי ג״ש
׳3 א׳ פו : א׳ פ״ג פאה : ז־׳ ו״ ה' ד׳ ג׳ נ׳ א׳ פח : ה׳ פ״ו
: ה׳ פה : ^׳ פ״ו : ה׳ א׳ פד : ו׳ 3פ״ כלאים : ו׳ פז : ה׳

' פ״ה : ד׳ נ׳ הד : א׳ פ״א שניעית  תרומות ; ג׳ פה : י
 ז׳ ו׳ ג׳ פ״ה : ׳3 פד מעשרות : ר פ״ה : ג׳ פד : ד׳ פ״א

 •' ד׳ 3פ״ ערלה : ו' הא הלה ע״א) עט ס״ה סז דס״ו (מ״ש
•* א׳ פ״ג עירנין : ג׳ הך<ז • א' ל׳י־ • ל ז׳ ו׳ ל פא שנת

פ״י : ח׳ פת :ה׳ פ״ד : א׳ פא פסהיס : ן״ פ״ח : ז׳ ד׳ פו
 : ה׳ פ״ליז״ : ז' פא סוכה : ו׳ פ״ח : ג׳ 3פ שקלים ו ל נ׳

אכל ימיו כל : י׳ ט׳ ת׳ ז׳ ו״ ל ג׳ ׳3 א׳ ס״א ניצה : ט׳ ה׳ בג
ר״ה : ו' ה' ד׳ ׳3 א׳ פנ : ו ט לשבת בשנת ומחד שבת לכבוד

 : ד׳ ה״א ינמות : ד׳ ג׳ 3 3פ : ג׳ ׳3 א׳ ק״א חגיגה : א׳ פא
: י ט9 : א W : ו פ׳ו : ל פד : ׳J פ״ל : ה׳ א' »

ג׳ גזיר : ד׳ נ׳ מ נדריס : א׳ו׳ פ״ה ־ פהז׳ ניזונות :זי

פת ! ה' פ״ד גיטין : נ׳ הו ה1&)ג : ל נ' א' ל׳ה : '1 ז׳ פג
ה׳ פט ב״ב : פגי״ג ב"מ : ל פא קדושין : י* פ״ט : ט׳ ח׳ ד׳
 להורות ב״ה חזרו דברים אלו ט׳ ת' ז׳ ג׳ ב׳ ׳f ס״א עדיות : ט׳

 ל ז׳ ו״ ה׳ ד׳ ג׳ ׳3 א׳ פ״ד : י׳ פג : י״ד יג י״ב יא י׳ ג׳ כלש
זבחים ז ז׳ ד׳ ב׳ לא אבות : ל ד' ג׳ ׳3 א׳ פה : י״ב יא י׳ ט׳
I ׳3 פ״ה כורות3 ־ נ׳ פי״א א׳ פח * ׳3 פ״א חולין : א׳ פד

̂ד • ל פיא : נ׳ פ״ט כלים : ו* פא כריתות :א׳ פיח > ב׳ ט׳
אהלות : ת׳ פכ״ט : ד׳ ככה : ו׳ ך"ז פ׳ : ד״ 3פך : ו׳ פ״ך

 ז ק׳ ו׳ ה׳ ד׳ ג׳ א׳ פי״א : ג׳ פז : ד׳ ג׳ ׳3 א׳ פ״ה : ג׳ פב
 א׳ נידה : י״ פי״ג פרה : ח׳ ד׳ א׳ פיח * ת׳ פט״ו ד׳ א׳ פיג

! ׳3 א׳ פ״א זנים : ח׳ ז׳ ו׳ ד׳ א׳ לי : ט׳ פ״ה : ג' פד : ו׳ ד׳
פא יום טנול : ו׳ ל׳י : ו׳ ־פה : ה׳ א׳ ל״ד : ה׳ פא מקוואות

ט טהרות : ה׳ ד׳ פד : ד׳ ג׳ ׳3 פ״א מכשירין : א׳  : ז׳ ה' ל
 נון נן יהושע וגלגול יהונתן גלגול שמאי : י׳ ו״ ל פג עוקצין
 היה לכן הבל של הגבורה) (צ״ל הבכורה מצד שמאי הלל) (ע״ל
 כמהגרים קבל לא שמאי של קכדנותו חטא ומצד הדינים מסוד קפדן

 נפשות בורא היה ואז אשה נשא ולא עזאי בן בשמעון נתגלגל לכן
 מצד כי לחסד נהפך דשמאי הגבורה סוד ובזה התורה בעסק הגרים

 כשפירש משה עשה וכן ( דגוזרין דנפשין אתערותא דאגרהס חסד
 ע״ל ך״ה ני\• ה׳ מעין חס״ל ( : החסד בסוד שהיה לפי האשה חן

 ג׳ סוכה תו׳ כב״ס מקומות בששה כסק עמרם רב בסדר : אביי
 הנגיד לר״ש גמרא במבוא ועיי׳ א׳ דל״ד ובה״ע שס אגודה ובס׳ א״

 ל דל׳ב משה ויקהל וכרשב״י כב״ש הלכה יהי׳ לע״ל : ב״ה וע״ל
 של נ׳ לצד מירון בככר אשתו ושל קברו גא״י כתב : א׳ ודנ״ד
 שם בנ״א וכשבאין מיס מלא אבן ושס גפן בגינת מעלה לצד כפר

 רשעים ואס המיס מתרבה שלוקחין מה ויותר מיס די יש להתפלל
 חאבניס מצבות ועליהם א׳ טיפה אפילו מוצאין אין להתפלל הבאים
 : תלמידו בוטא בן בבא : רבו אבטליון : רשב״י ועיי׳ גדולים
 דמאי ירו׳ אחא בש״ר שמאי (ר׳ • תלמידו יתחי מכפר חסתאי

 שמי בש״ר בון ר׳ ספ״א שקלים שמאי אר׳ אבין אר׳ • פ״ה
 בש״ר • ד׳ ד״ו כ״ג ברכות ירו׳ שמאי אר׳ אחי אר׳ כ״ב מעשרות

 ר' בעי שמאי אר׳ יאות חנא אר׳ * פ׳׳ג שקלים חייא בר בינין
 יוסי ור׳ בון בר׳ חייא ר׳ כ״ג שביעית כו׳ יאות חנא אר׳ שמאי

 • שמאי בר׳ אושעיא ר׳ ״ רפ״ב מעשרות שמיי ר׳ • בשמו בון בר׳
 מהר שנים לעבר שנכנסו ועניו חסיד פ״ד) (אבות שמואלסקטן

 לבייש שלא כדי הלכה ללמוד כדי ברשות שלא עלה שהוא ואחר חז׳
 3כת פ״ח בשמחות כ**ה הזקן ( גמליאל ר׳ וא״ל לצאת קס חבירו
 בשמחות) (כנ״ל הזקן ר״ג סמן שהיה ע״ד דרפ״ט רלב״ח בת/
 דיבנה^ ר״ג (הנקרא השני ר״ג בזמן שהיה שכתב כראב״ד דלא

 3ש )הנקולי שמעון ע״ל ( הזקן ר״ג לפני המינים ברכת ותיקון
 א״ די״א פ״ק סנהדרין ( ידיך על להתעבר השנים כל ראויות בני

 השנים כל ר״גשראוייו מ״ש דכ״א יוחסין וכתב כ״ה) ושמחות
 ירחינאי הכהן שמ̂ו כמו התכונה בחכמות יודע שהי׳ ע״י להתעבר

 ור״א הזקן ר״ג והספידו בארונו ופכקסו מפתחו ונתנו בן בלא זמת
 שכיס י״ת חת הזקן ר״ג דהא וצ״ע * פ״ת (שמחות י׳1עז בן

̂ד יותר היה לא עזרי׳ בן ור״א החורבן קודם  נשחרד שנים מי
 pע״ ואולי * הזקן ר״ג עס הספיד ב״ע ר״א שהיה ואיך * בה״ח

 מיתתי בשעת ארמי בלשון והתנבא * ערך) בן ר״א ר״ת וצ״ל הוא
 כדאי' לקטלא כ״ג אלישע בן ישמעאל רשב״גור׳ ע״ל לחורבן סמוך
 וח׳חזיה ׳)3 7דך׳' סיטה סוף ויה׳ א׳ (די״א דסנהדרין פ״ק
 טת בעליית מסובין היו א׳ פעס * ן3חור בשעת שנהרגו ג׳ דל״ח
 כמשה שכינה עליו שתשרה שראוי ב״קישכאןא׳ ויצא ביריחו גורא
 נהלל עיניהם קכמיס נתנו • לכך זכאי הדור שאין אלא רבינו
 ׳ עזרא של תלמיח עניו הי הסיד הי עליו אחרו וכשמת הזקן
 עיטהס נתנו כו׳ ב״ק יצא ביבנה בעלייה מסובין היו א׳ פעם שוב

 ובירושלמי (שם) הלל של תלמידו כו׳ אמרו וכשמת הקטן בשמואל
 והלל הקודש לרוח ב׳רצויין גוריא דת בעליית ב״ק יצא סוטה סוף

 בימי (היינו ניבנה ובעליית הקטן בשמואל עיניהם ונתנו מהם א׳
 הקטן ושמואל הקודש לרוח ראויין ב׳ ב״ק יצא )ע״ש הזקן ר״ג
 דעתן שהסכימה שחחיס והיו הורקנוס בן בר״א עיניהם ונתנו א׳

 מקטין שהוא לפי קטן שמו נקרא למה • עכ״ל המקום לדעת
 היה (שס) הרחתי משמואל קטן היה שמעט לפי וי״א * עצמו
 ״ יוסיקיוקנןבשהו • וTריב״זחב • מגע״אקפ״ט ממשה ניצת

 ע״ש אנא בר דאנא בריה סע״א) 3ך״ פ״ג (מגילה הכהן שמואל
 דרקיע שבילי ליה ונהירין העיבור בסוד בקי שהיה ירחינאי ונקרא
נהרדעי הוי נמי שמואל נ״נד״ז בהו׳ מקומו שהיה דנהרדעא כשבילי

(ואחר



קנא שק ואמודאים התנאים סדר; אות
 אמה אנא וא״ל עדים דאייה נלא נולה לתקךפולה שיכול (ואאר

 מילי איכא מר ידע לא דזדהא א״ל לא א״ל כו״ מר ידע שמלאי לר׳
 את וריהא גדול רופא והיה * ע״נ) ד״ך ר״ה ידע דלא אהרנייתא

 שראה יצטער שאל שמואל וא׳׳ל •כידו עלה ולא לשמנו ר׳ ורצה ר״
 לא רני יתקרי תכס ירהינאי שמואל כה וכתונ אדה״ר של קנת

 כתג דפ״ה) השוכר ס״ (ל׳מ תהא ידו על דך׳ ואשותא יתקריא
 די׳׳ג דשנהדרין פ״ק כדאי׳ ( כשמך לא לק מעלי נא אולי ייהשין

 ל (נפ׳ שמואל מר ונקרא * שמיכה זו כביתך זקן V לא
 שמואל מר קמיה אתאי •מתנא רג אמר ־ שע״ג דק״ח שרצים
 דקי״א ושם • שע״א דק׳׳ה הנשר כל פ׳ ונ^לין • ׳3 י״א סוכה
 שעלו דגים לקמיה אייתו שמואל מר קמיה משמש היה ר״א ע"נ

 אתא ואכל יהינת לרנך א״ל קאכל ולא ליה יהג כנותה ואכל ק<נרה3
 נר דאנא לזרעיה הס א״ל משמעתיה מר הדר א״ל דרנ לקמיה

̂ז פי״ ועיי׳ • ש״ל דלא מידי לי דליספי אנא  שמואל הוציא האיך ע׳
 וכי אכל לא למה ור״א לדעתו האסור דנר לר״א מפיו;להאטל שקר

 וננ״ש רשד״ס וכת״ סקכ״א רלנ״ח ת״3 אכל דרג לשמואל האמין לא
 שקוד ונקרא שמואל סר כק* נ׳ דכ״א דקחשין ופ״ק * ופ״ה דפ״ד

״ ׳3 דנ״ת שנתפתת׳ נערה פ׳ וירושלמי נ׳ דמ״ג ל׳ד (נתונות
 תיתנ לא אריוך לשמואל לוי אמר נ״ דל״ח התכלת אריוךר״פ זגקרא

 גור כמו מלך לשון אריוך פי/רש״י ־ לי דמכרשת עד אכרעך
 היכי כי נדינא כשמואל הלכה דק»״ל ארמך קד להכי יהודה ארי׳

 שהי׳ ע״ש פרש״י שס א׳ דנ״ג המה3 נמס וכפ׳ • דנא דמלכוהא
 אריוך מלך שס נתנו ותו׳ • ריכא לשון ■כמלך ושולט גדיניס נקי
 ותת ארי לשון נו שמונלע לפי מלכיס משאר טפי ונקטי אלסר מלך

 לרש׳׳י נ׳ דע״ו המקשת וכל״ • לך לך נס׳ ני״ד טעות לתקן מראה
 מאיסור הוץ אלסר מלך נדיני דהלכתאכוותיה אלסר מלך אריוך 1«'!

 ול'נ ( איסור א״ל כלומר דנ״ג שנת תו״ וכ״כ 3כר שהלכה והיתר
 לכלוס שא״צ למלך חמה המין אס ארץ יעמיד כמשפט מלך, ע״ד
 ולט אהריס לשאול וא?צ נדלן קי3ש ולתו״ עשיר שהוא רש״י לי'

 געדוך יוהסין 3וכת ) ריכא לשון קראו,אריוך דיניס3 נקי שהיה
 (ואני ארוכה לך מן-אעלה רופא שהיה לפי אריוך נק' 3כת קצר
 לשון ארוכה לעלות דכליס פ״ק3 ארך .לשונו כך זהאלא מצאתי' לא

 ע״ש וי״א • )רופא שהיה לט אריוך שנק׳ זה־ 3כת ולא דלואה
 שאינו אומר ואני * ע״כ היה ארוך ■וי״א ״ נתיות מלך שאריה

 אולי גוצא אינש שמואל )3ע״ (ד״נ ל״ו דננדריס קטן שהיה, גן
 אחר ׳3 דצ״ו נ״ק ( מלכא שנור ונקרא ♦ נהור סגי דרך הוא

 שמואל) (ר״ל מלכא ושנור אנא עלי חכרין הונא אמר ?המן 3ד
 שנור קמיה אמרוהו כר״ש הלכה אר״ל ל׳ח ונסוף * דגא3 אהי

 דשכור נראה לרש״י • לר״ש נמטייה אפריין לתו אמר מלכא
 י ע״ז סוף כדאי׳ הפו' כתכו ( נדיניס נקי שהיה מלך ממש שצכא

 ואית )קשה כקרקע י״ל הסטן נעץ יהודה לרב האתרוג גשקתך
 ואיןחיושג הכי ליה קרי מקומות מלכאשמואלדנכמה שנור אמרי1

 היה כרס מלך כמו מלכא שטר שמואל של ר׳!מ יוחסין וכתנ .* גו׳
 נמצא לא וכי הרס נמלך נקיאותו נראה.שיתלה (ואין נדטס <קי

 ולא כדיני כשמואל דהלכה ועוד • נו לתלותן כדיני׳ נקי נישראל
 חקוס פ׳3ו ( כו׳ כסטן כאיסור היה פרס מלך ונקיאות נאל,סורי

uMft לנ״ד pאחרה לא מלכא דשנור חלתא אמינא אחר.רנא ע״א 
 נדיניס דנקי מלכא שנור שמואל את קרא רגא פרש״י שמואל ומני

 מלכא ושנור ותתקיים המלך מפי היוצא מין כוותיה היס,והלכמא
i m לט מלכא שנור דנקרא ול׳׳ג ( עכ״ל רנא נימי היה סרשויס 

 שמואל אמר א׳ נ״ג התלול פ׳3 מאי' ■סרס המלך אצל משיג שהיה
 א״ וקנל א׳ חרק יין מסות ק׳ עם מעייל־ סיה תלכא ור3<ןמיה.ש
 חלכא שנור אמר א׳ f מ החאה פ׳3ו ̂ מעך היין ולא.היה
 וא״ל נחלמאי הזינא מה לי אימא מגא דהכיסהו אמריתו לשמואל

 לי תיתי לשמואל מלכא שנור אמר א״ ל״ז מגליץ אלו ל3ו - ק׳
 שמואל נייד סלכא שטר דמציכו ואתר • מעולם יהודי קטלי זלא

 משטר עתיר לדני ‘אהרורי אתרו גס וע׳׳ש), כנ״ל ךנא !וימי
 שטר כקראים פרס מלכי דלל עכ״נ ד׳ נזמן שהיה.גס ל^אה מלכא
 הפירש נתינ ש״י כפל * פרעה כקראים מצריס מלט כמו יילכא
 לטשת דאמוראהוא שמואלאצנ״ג מן חקשינין גפסגמנ׳׳ן ללל׳ו!

 פא״ג ליה אכס לא ח כל עליה קרי וז־נ • ^ג״ל,רנ) גיגדיה
 (איט נמגילה כרש״י קראי . )יוחנן (ור׳ ושמואל מ’/ א׳ ״’י (

 יון(לא נלשון אחניס פי! והערוך מקרא כחז דנדהס נע״ז) כ״א שס
̂ז ) רw־  קראי מתלתא שמעתי חלתא אvע״א■ר ל״מ פ״ג גע׳

 3ר עיי׳ מקרא נעל עליהס לסמוך מי שהס גדולי׳ ̂.תכחיס י-מ
למלקדסרגיכו ייזזליזפג״הדצ״הנ״כתגר״יוחנן * ייי‘ ״

׳1
 שצה 3ך״ מן עינור שמואל לו זפתג חנדט לקדס לשמואל כתג 3ר כשמת

 נעלמאידע תושננא לרטדאמר יוחנן רני קנלו )ולא שנין (שיתין
 טיפוחו דסטקא )שאלות כתונות גוילין ונתו׳ ( גמלים י׳׳ג שלח אח״כ
 פסוקר לי פסוק לינוקא ואחר ללכת ורצה * נננל רג לי אית אמר

 ■יוחנן ר׳ סע״ד ד״ה נחה־אשה פ״ ונירושלחי ( מת ושמואל * ואמר
 ושמואל מתינוקות קול ושמע שמואל את־ לראות לילך רצו ורשנ״ל

 שמואל מת שלא היא ולא אמר שס כחולין אנל * הוה וכן מת
 נגדים י׳׳ג 3דר עליה שמואל קרע ונמ״ק * יטריחו שלא אלא

: ׳3 פ״ג ומ׳׳ק־וירו׳ סחורה עיי׳־רג מרננן האי על (וקרע
 רי״ףדנ^3ו א״ דפ״ו. חשתתפין טצד פ״ שמואל דני תנא נחמן ;א׳׳ר
 נתוסלתא שמואל דני תנא פרש״י א׳ דצ״ט א׳'צ פ׳3ו ־' תט שמואל
 אושעיא ורני חייא רט שסדרו כמו שלמיו מתנאים שמואל שסדר
 א׳) 3שרצים(דק״ ח׳ פ׳3 *: המשנהעכ״ל את רני שסידר וכמו

 שתי״ זמן כל נכיו לו נתקיימו ולא מצערו דשחואל נתשנו קללו 3ר
 על כנוד נוהג'נו ת והיה )־השני דל ע׳ נערוך ננתא הי(אלא רג

 היו ואה׳׳כ ) סע״א ך״נ מגילה ורש״י רע״נ מרונת(ד״פ פ׳ שקללו
 נשנו נגופיו * מלל ידעתי ורמי(לא ורנה פפא ורג לוי נניס לו

 אנא כר שמן לכתונת(ע״ל והתירן חנינא רני לפני ונאו ונפדו
 (ע״ש)3ר אנא מאן כו׳ לי תודה ואנא כו' שמואל (אמר • הכהן

 לשמואל 3ר חני ליה שלחו ״ נ״ פ״כ ג״ק ירו׳ אנא נר אנא או
 נרני שמעון רני לפנגו אמר * ׳3 •ס״ו האומר פ״ רנינו ילמדינו

 : א״ ס׳׳ז שס נר שתוק א״ל כו״ ) יוסי נר״ ישמעאל רני ס״א (
 כסוף ליה) דילחן להייתא א׳־שהיהמטר ד״ל אעפ״י פ״ כירושלמי

 שקראו ותמוה ( חנירו נתדינה גיול חכס ) היה גוי ( אנלט שנת
 חולין ורש״י נ״ דקי״ו לכ (כפ׳ ננהרדעא ר״י (והיה ־ תניח
 מגילה־דך״נסע״א) רש״י ננהרדעא אלא נננל היה ולא • ׳3 ח״ה

 יוחסין ועיי״ • תתקע״ט ג״א ה׳״א עיי׳ * ל3לנ 3ר שירד קודס
 כהרדעא ט לי וקשה לנהרדעא דימי רני סליק כי 3סע״ דפ׳׳ז ד׳ אות
 חי פ׳3 טאי״ הספר על שהוא נענור ואולי עלייה ואמדלשון נננל

 עילאי לתענית(ד״ג) גפ״ק אמד על ערך נערוך אנל * שהוציאו
 נסורא ורג ״ נכהדדעא שמואל כי מיאט׳ נעו לא נעוחיאתתאי

 פדסא עשדיס חן טפי מסורא לעיל ונהרדעא פרת ־על זתרוייהו
ת מיא נעו ונהרדעא ושמואל  כקוייס שהמיס תתאי שהס וסוראי ו

 ־ושמואל ס״ ס׳כלפר יוס 3ר שאמר גורס הוא וא״כ מיא געו לא שס
 • ושמואל עליונה מא״י־שהיא שנא שהואדג עילאי פי׳ ורש״י ס׳ כלאחר

 לי וקשת ׳ גרסתו לפ׳׳ז ונדחק תחתונה חגנל שהוא תיא נעי לא
 חרכי ללמוד לא״י עלו־ ושרהס מננל שניהם ושמואל רג כי מאד

 ר״י ושמואל לננל מא״י יתו •ושרהס הוה דרגי אסיא• ושמואל
 עכ״כ • ראש^נהלנהרדעא נא ששמואל אלא ננהרדעאורננסורא

 י הוא ־שכן נעיניו וראה לננל־ הלך הוא כי ועוד הערוך כפי׳
 סליקמננל ט פרש״י לנהרדעא זעירי סליק ט א׳) ונפא״ט(דנ״ו

 אטה ״3 מ״ת. שמתו ■מי פ״3 ( ־ עכ״ל העחך כפי׳ לנהרדעא
 שמואל הוי לא כפשיה נח כי דיתמי זוזי גניה קמפקדי הד דשחואל

 אחרנעינא מות להצר אזל דיתמי זוזי אכיל נר ליה קורין הוי גני
 נר־אנאא״ל אנא נעיכא א״ל הכא איכא טזנא אנא ליה אמה אנא
 אמרו דשמואל אנוה אנא נר נעינא,אנא א״ל הכא טונא איכא כמי
אנראיכז״ 3דתי ללו״י תזיא אדהט דרקיעי למתינתא סליק ליה

 א״ל ואחיך דקנכי לאטס) שמואל (חזי אנוה אתא אדהכי ע׳״ש) (
 דחשינת אחיכת ־מ״ט תקנר) קאתי״(במהרה דלעגל א״ל קנכית מ״ט
 ואמר ללוי ועיילו ללוי ■כעיילו קשיננא אי א״ל טונא' עלמא בהאי
 גנני אי דידן ותתאי עילאי דרחייא נאמתא א״ל היכי דיתמי זוזי
 שכיס ששה י״ ד״א וחת • ?יתמו ומצעי מדדן ארעא^הית אכלי או

 3ר מיתות ואחר • ז׳־שרס רש״ג נשס א׳ דקי״ו והיזחסץ 3ר אחר
 ס״• 3כת ׳• א״ דקי״ו יוחסין חתינתא קדא אליוץהוי ישינתו גאו

 הגדול מדרשו נית והחריב פולמוס נן לטס א3 מותו שאחר כריתות
 נהרדעא מדכת והיתת כריתות 31.ט * א׳ ל״ד ש״ק לשטרות תקפ״ט
 משמים ומלד מאניו קינל • שכיס תכ״ה שמואל חות עד בשלוה

 מנחות • טחסדפ״נא״ * ^ ז״ סוכה ־ יןל׳יא׳3עירו * דלוי
 וכ״כ שמואל של חבירו לוי פרשי סע״ג ד״ח שתתו מי <נפ׳ • ׳3 ל״ט

 שמואל כתג ורמג״ס ♦ קטריס ושמואל ולוי 3ר א׳ ק״ג ע״פ רשנ״ס
 נ״ וננסרות'י"א י ׳3 לל״כ ש״ק (וכ״כ חמא נר חניכא מר״ קנל
 עליה והישג נסמך) לא ט טי׳ס רט תינת תנינא א״ר שמואל א״ר

 דק׳״ק (שרציס ק״ פ* וכ״ג מלוי אלא חרכא מר״ קנל שלא סראנ׳׳ד
 : לוי נשס אמר שס א^ חר״ח קינל שלא משס מוכח אין ׳)3

 לוי הנ״ל-אמר התכלת דבר״פ דלוי תלמידו דשמואל הוכתה קצת רש
אורת ולאו כו״ לי דמפרשת עד אכרעך תיתיב לא אריוך לשמו^
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#׳ז גאמנראום״ is?s3ftr סדרי אות
̂׳מ מ<ןדמפ 0״3ר« ג ל עיי* כן לומר ארעאו לס׳סי

 כראם ולעג״ל היה לא חה וכמכהראל^ י3זשמואלר\המב״דשלר
 ל ד״ה חולין שלמה חגיני הוי י3דר אשיא שמואל ממ״ש ראייפו
 והרא״ש ״ק)3ד i'o הרא״ש 3כת הטעם (ע״ל דינא3 כשמואל הלכה

 ד״צ ין3עיד3ו ״ יותכן רט ט4 ולא • 3ר י3לג ודווקא 3הזה נש׳
 ואעפי״פ * 3כר הלכה טפי׳ שמואל ואמר ושמואל 3ר כחלקו 3ע״
 א׳) מ״ט ככורות (עיי׳ הוא־הלכסכשמואל גאיסיר הלכות ה3הר

 • כשמואל עושה ה3ר שהיה יי3א אמר הלכות ל ל) 3(ך״ ״מ3 כ׳3ו
 ד״ה שפ״ו ומלע ל ד״ס גיטין תו׳ עיי׳ זה כלל על חולקין ויש

 דלא י״ל א״נ * כמוחלט זה כלל ש״ל לא דצ״ט ג״מ תו׳3ו מריס
 ע״ש אוקחמא שינוי ע״י לא כדין יתד דפליו.י3 רלן זה כלל נאמר

 כאן כאיסורא כת דהלכה אע/ כ׳ די״ד סוכה וכתו׳ ״ וכמחו״י
 הנוגע ר3ד3 ושמואל 3ר דפליגי והיכי • 3ר כשמואל(עיי׳ הלכה

 להלכה מונח המגרש פ׳ הרא״ש נמנ . (ע״ש) וממונא ̂ישורא
 לא כנהרדע' כשמואל שעשו ממה. ל3א 3כר ננהרדעא מדעשו 3<ר

 דקי׳׳ז ע*ש הוי לשמואל לאתריה משוס כשמואל להלכה ראיה מייתי
 כרבי הלכה הייא ורט שמואל * ע״ש יוקנו ורד שמואל * רע״א
ת (שמואל ״ ק׳ סי׳ מהד״ק חייא  קדושין שוף האשר״י אשי ו
 נגד כשמואל פשק דצ׳׳ט הגוזל פ׳ ורש׳יי • אשי(ע״ש) כר׳ פשק

 כשמואל פשק ממונות כדיני מחולקין ככ״ק כי (ע׳׳ש) אשי
רין פליגי קחשין. וכשוף כל״מ כמותו דהלכה  אשי 3כר פשק כא̂י
 אהכה כר אלא ות שמואל ״ כאיסורין 3כר שהלכה רג תלמיד
ה  ר״ן כשמואל הלכה חשלא 3ור שמואל * א' ה״על״ה כשמואל־ ^
 ושמואל רכ3 נתגלגל אלשר מלך אדוך ג'נ כס׳ * מפטן ר״פ

 ולאחריו לפניו נדרש מלך שמלת אלסר ומלך אריוך אמר וכאלו
 3ר הוא אלסר ומלך אריוך נקרא הוא וגם שמואל הוא מלך אריוך

 היה שמואל ״ כדינא ושמואל נאיסורא' כת להלכה כאיסורי מלך
 אכוס אכא נר אכא עיי׳ מלך אדיוך נק׳ לכן המלך שאול ניצוץ

 נ תתס״ה ל״א עק״א כרמג״ס־ נתגלגל כמו * לשמואל
: נשמו שאמרו סתס הנזכרים

 אמה : ירמיה כר אכא רכי ״ זוטרא כר אכא תי * אנא רכי
 י לאוכתרחילא אמר * שמואל כר אכין ״־ אואעתנראיהיקמיס

 אלעזר כן אלעאי רני * כזמנו אחלי ת * כזממ אהכה אלאכר 3ר
 כן ר״א * Yמ׳ כתוכות ראלש משוס * ראכ׳״צ משוס * נזמנו
 ל : מתנא כר אמי רני * מממ זעיר' אליעזר * תלמידו פדת
 ; ינאי או רכנאי או כנאי תי ״ הסלורי כן - ממנו גלול אסי

 3מר כעא * מסף כר לימי 3ר * מנשי כר גידל ת ‘ גידל 3ר
 הונאכר ת “ תלמידו נגלתא אדחכא הוכא 3ר ״ וע״ש הולא
̂׳ע רגהונא ״ חייא ̂צ  נ דן ק זכולן ״ הילא תי ־״ כריהולה
 * אכין כר חייא רכי * חייא כש״ד * זעירא כש״ר ״ דרא רני
 : אוריין כר ת כר קייא לתי אמר ״ כשמו אשי נר חייא מי־
 מחגרא חייא רכי - ״ יוסף כר חייא רכי ״ מתנא כר חייא רבי

 i שילא כר לקינכא אמר ״ אילי כת חייא לרכי אמר • נזמנו
 נר חנן תי * אילי כר חנילאי רבי * כזמט נוריא p חמא רכי
̂ר * אילי כר הטנא תי * ^י  כן חטנא מ״ר ״ ע*ל חטנא א

חק ״ יצחק כר חנן רב • א׳ ה׳ גילה ל נ̂׳ פא׳׳ט אכמיגנוס  ת
 רס ״ למיג מגוכתא חק תי • אמי נר pורטח * נררכא

 ז רישכא טכות רכי * תסלא תי ̂ חנניה * כהנא כר העא
 כר טוכי רבי ״ טני רד : כזמט סאד למרי כריה כר טאט

 יותט מר ״ יהולס 3ר * משמיה אושא למן יאשיה רט ״ ידתגא
 כר יוסף ת ״ א' כ״ד מ״ק מיטה בעא יוחנן תי * מיניה מנא

 יצחק ר׳ * טשנא כר יצחק רט * ״ נחמני כד ינאי תי ״ מנשיא
ירמיה ר׳ •־ דשכשג ירמיה לתי אמר • תיהT רט ״״ נחמן כד

 סמ גר מרי • סמני לוזא ־ נמ לי • מ״ל אי י
̂ע מזכא רנ * ממנו  המלודי כר מר ̂ מחויל מנשיא רט ״ צ
א * כרמרעיקסא מדי ♦ לפכח תנ מ  י יהודה כר מתתיהו • תי

 כתמן רב ״ יעקב כר נחמן תי • אידי נהלאי תי * נהוראי
 : רטנתןכדאושעי״ * קמיה נתן רט ♦ ניתאי * נראדא

 עת ר׳ * ענן רב ״ ר״ג נחמיה כר עוקכא מרעוקגאע״ש♦
 כשם • פיסליקמיס כר ״ תייא כר pע רני י קמיס תחליסא נר

 קרנא * מו רכפפא ״ וגיסו אחיו פנחס רט ״ דנוהה פלטיה
 ,רכה ״ שמזאל אמר רכא י א׳ ך״נ כמונות מרב כעא * הטרו

ל״ט וזכחיס א׳׳״ ל״ע מנחות כשמו תה * ירמיה כר ח» ״ ננו

 * קטופסאה כד־חייא יכל׳ח־י־רכה רנה׳כת־הונא׳״• * מס״ת
 ״ לקולא כר רמי ־ ננו ימי ׳ רכנאי * ושמואל ת שכנבל רטתינו

 בש״ד • אידי רנ3 שישי ת ״ מריס אמה כן שאול אנא נשם
 רט • ע״ל כרכי שמעון תי ״ בש״רשכ״ג * אלעזר כן שמעון

 • ב״ש יהודה * כ׳׳ש חטנא רט (שמואל ״ אכחמי כר תחליפא
 : ב״ש רמי * ג׳׳ש רנה * רנב״ש * ב״ש פכא 3ר * כ״ש לוי

ר * הס שמואל אחה של כניו ידענו לא 3ור ויהודה חניגא )5 
 אנא כר נתן ורבי אלעזר רני סליק אשתו כשמתה אנא נר שמואל

 בון רכי * אסי רט קומי נעא • א׳ פ״כ מגלחין ירושלמי לגט
 לקסרין ורבנן תנחום זעיראוהתיגרט לר׳ נעא * נשמו חייא כר

 • נחוס והתינר* שע״ב נ״ט פ״א וכקלושין ׳3 ד״א פ״י יבמות יח׳
 תי קמיה קאימנא הוי שגיאין זמנין • א׳ נ׳״א נזיר יוחנן א״ר

 • אחיו אולי יוסף רב ״ א׳ ל״ה ע״ז • רע״ב ך״ג מגילה יוחנן
 • ה׳ הלכה ריש דנריס אלו פ׳ פסחיס ירו׳ בשמו אחא בר יעקב ר׳

 ב״ק אבא גר לר״ש. זוזי אקני פפא רב • ע״ל אבא גר נתן רט
 f עירוב לך אשבר ששת רב א״ל. • ע״ל לקסרין רבנן • א׳ דק״ב

ע״ל ר׳ * ב׳ ז׳ ^  נשגה ואמו חהגרוניא אנא כר שמואל רב ״־ תנ
קמיה לבנה נכסיה וכתבה אבא לר׳  כי אכא נר ירמיה לר׳ ואת̂י

 הי יהודה לרב אמר הושעי׳ ור! הושעי> לרב קמיה אמר אבא ורבי
 כי ד״ז ובכ״ק * ט״ס׳ קצת יש־ יוחסין. וכס׳ • סע״א לפ״ח התוכל

 א3א אחר אקהו לר׳ בריה שמואל 3ר • אבא מר׳ בעא מאקרוניא
 גי להוי כרכוז עיזא ״ א׳ (למ״ט פא״ט הוה דרהרס כלי מרישי

 15 מפרי אנפשיה קרי אכל אבהו ר׳3 ר״ש אסר אחאי רב כו׳ ר״ג
 והזהרץ בר״א לשמואל מותיה הלכתא מתם ושלחו בטנו תשבע איש

 לפכי< לדון מול נו (לנהוג • מלה עיט שמאיר אהאי ברבינו
 הא״ע אסר שהוא מה לפטי להתיר ולא בו שיחזור על כהלכה

 בטן מבני הוי תינוקות מלמל (ע״ש) שילת כר שמואל רב • נ׳
 ואשכקהו תלמידיו שלאזהטח לאראה.גןשלו שטס וי״ג חלק המן של
 5(ג׳׳ להת̂ס דעתאי א״ל להימנותך שכקת א״ל נגנתיה לקאי רב

̂  • בפתתוי לחלכא. כריסתקא עבר ללא אעפ״י פ׳3ו • ׳3 ד״ת
 0 א׳ ע״יז מערכין בכל פ׳ ת אמר ״ ב״ש לר״ש משחיה יהודה

 בהשפלאי שי׳לאאמיס כר תלר״נג ואמר • סע״ב. מ״ו וערכה לולב
ס ♦ כט■ יהודה ת * א׳ קכ״ג שנת  • למגילה פ״א כסנאדיזר̂ו מ

 p)V כן שמגר ג״נ כס׳ ״ שילת נר שמואל לכת• כריה. מרי 3ר
 מקרי להוי שילת בר שמואל׳ 3ר הוא כקר כמלמד איש ת״ר שהכה
 מלאכתן לעשות, זהיר היה שמואל ורב חניתו מעורר והוא דרדקי

 עף שמואלכ״ש (א״ל־רכלר׳ א׳ ל״ך יחפור לא גל כלאי׳ כתיקונו
 כקד־ ^מד וזה ״ כתורא ליה אשפי ואולר) מכאן תקבל לא ו׳

 ואותן שילמח כלי התלמיד׳ ומכה אותה מלמד שהיה מלמד לשון
̂יי לל ט משנה שדרי ל אל רמז איש ת״ר  (לי עכ״ל מק׳ רלול ס
 ץוטי®4ב שופטים ובס׳־הכוונות משנה) סלרי ת״ר שונץ היו הלל על

 ן5ר״ ׳מחשילותס ״נלקחו ׳הכככיס לכן סיסרא כמו קין משורש שהיה
 ומצדיקי כ״כל״ח חז״ל פירשו (וזה עכ״ל א׳ ממקור שניהם כי המן

 רג כגון מאן כגון תיטקות מלמדי אלו ועל לעולם כככטם הרטס
 הל׳( חפווןלסוד t״3 ר״ש על כככניס אמר . .*שילת נר שמואל

 חלתף כ״ש ר״ש מחנו שיצא המך הוא הככטס לכלחמב דסיסרא
 מר^ (ר״ל חייא ר׳ ־של אתיו מרמא כר שמואל ת * תינוקות

 וכתן אשה אג איש אס;חרתא מדע ולא ) חייא ר׳ של אתיו הוא
 ך»7כסכה מזכירה היה לא אשת שס היה אס ש״ש אמר כהג״ה היוחסין

 חומ זאמ וחייא וחרחא ושילא ותנא אייכו לאחר חייא ר׳ קולס
 ה^הכש׳> שאומר (וע״למרתא ״ עכ״־ל טחא תולדתה כסלר

 יצחק רב * ע׳׳ש אילא וי׳ * אשה ולא הוא לאיש מוכת יהושע
 ארנב״ק • מ3 יצחק ר׳ * ״ק־5 חלה רב אחר ״מ3 שמואל כש״ר
t קי׳׳ג ע״ה הוצל איש יוסי ר' משוס רב אמר כ״מ אר״ש u p ״ 
 h ־י ל׳א־נ׳ ב״ק (כצ״ל כ״מ שמואל (רב) אמר רננ״ח אמר

 שמואל ח׳ נפלא עמן ועיי׳ תמא נר הכסן מתס של אחיו שמואל
 ןן רע״כזעא fי7פ״ג (כעירכין כלב בר שמואל ת : סי״ט

/ ר׳׳ש לה ואמרי חרנא מר' נלב בר שמואל ' המטה כ י  חט^ ד
 הממן סכא (שמואל • לן«! p יהושע מר׳ לה ואמרי חנינא מר׳
/ שועה אמי כר שמואל 3דד נזהדק שצאהיז וסךצס׳מזה :ע״ג־ ך

^כ^ואו!^ ע״ז הזהיר אשד _*j< וקמט יוחמ שס יהי' _שלא
~ ל ^ ־כ״ג כ׳ סנהדרין יח׳ הזקן1~^~^ווא^
 ס׳ א׳ י״ה (ר״ה אחי כר שמואל 3ר י כולקין היו ור״פ "חז״מ
 יהודה 3ר כשס אמי כר לשמואל אטי י יצקמ־ כר הינכא ור׳ אימי
 ני סע״א ד״א פ״י ויבמות ״ עציס המזל ר״פ סנהדרין ידו׳

̂ל ״ יהודה בש״ד איסי אר׳מנסן ״ רע״נ לע״ז פסקים זירא ר״ א
יכמית



m 1 סויר אות m nאסוראים׳ pjy קנב ייי
̂יז *׳ דין*״ה מןמ5•  ואיתימא גמי נן שמעון אר־ 'דל״ה-א•5ע״ ע

 3ר * מו אמי ר׳ * חמיו ע״ל •שנא שמואל ״ אמי בר ר׳'פ
̂אוניא אגיא נר שמואל ̂א׳ ל מגילה א' י״ח ר״ה (  * איגיא וכ״ט

 • לרב משמיה ) ע״אp י׳ץ ה׳״ג נתונות ל ל׳א ספ״ק יומא איני
ל נ״ג סוף / ס״ג הדר (ונ  3דר משמיה איניא נר שמואל ר׳ ; נ

 ר׳ • ל מ״ל ל• ך״נ סכאדרין ״ ̂א ק״ה ינמות ל ה״ והגיגה
 בתענית ירו״ כי שכוונתו אפשר (ל״מ יוחשץ כ״נ ינאי נר׳ שמואל

 נשפ״ב כרfx< עכין אנל אחא מ״ר ינא נר שמואל ר״ וספ״ב פ״נ7
 • הנ״ל והוא איניי נר רע״ב ד״ו היזולז ל נירו׳ הנזכר הוא

 ונקלת א׳ הכל אחא נש״ר מינא נר ר״ש לנריס אלו ל ובירושלמי
 שמואל רב גס מביא והיוחסין א״ הכל ונראה אחא נש״ר נינא נר
 איני נר צו וס"פ אחא נש״ר חונה בר ג״ קהלתדפ״ד ומ׳ אהיני ני

 רנ ׳ א״ עכין והכל חנא נר ג׳ ל׳׳ז פ״ה וננ״ר איני נר וניפ״ת
ד ולקח מאל זקן היה יצחק בו־נ שמואל  הלכה לפני ומרקל הלס נ

 לנורא עמודא אפסוק וכשמת סבא ההוא קמכסףלן (זירא) אר'
 ובירושלמי פפא) נר חנינא ר״ (עיי׳ א׳ ד׳׳ז פ״נ (כתובות ניניהם

 כליא קומי מקלס והוה שיבישתיה נסיג הוה ל׳ דט״ו דפאה ל׳א
 מנהית הוא איך סבא להלין חמי אמר קומוי חטמר זעירא והוהר׳

 למך ב״ק ויצא בעולס ונרקיס קולות שעין ג״ הוי ללמך וכיון <|ן
 מן אש ונחית חסל ליה למגמל נפקין הסדס גמול יצחק נדב ר״ש

 אומרים הבריות והיו לציבורא מטתו נין דנור שנשא כמין השמים
 כשמה הצלמים כל ר״פ ובירו׳ • שבישתיה ליה קמת סנא הדן <זזו

 והוין כו״ ומקלס שושיבת נסיב דהוי אמדן א״י של אחים אתעקרין
 עטד מה סבא ההוא ידע ל״ה ארפין זעירא ר״ סה־א״ל מרננים רבנן

 ובב״ר חסדא) גמיל ב״י שמואל ללמך וויי ואמרה נ״ק יצא וכשמת כו׳
 למה טובות אילנות כל ועקר סערה רוה יצא כשמת פנ״ט) חיישרה ת׳
 למה אמרי רבנן והוה הכלה לפני ומרקד שבשין מנהון לקיט דהוה תן

 אמרה ב׳׳י לר׳שמואל (אמתיה • כו׳ זעירא א״ר אורייתא ית מבזה הוא
 * ל לכ״ט חלק ירו׳ נישא מלה חמית ולא למרי מנוי משזגא הוי אנא

 ישמעאל ר׳ זה ענין אקברנהפ׳קלושיסדקצ״גא׳ • בנמומד״גל׳
 נירו׳ בפ״י אבל המטה מציע מ״כ משמשי(פי״ הוי אנא כו״ יצחק נר׳

 מציע לא מכבסת שהיה יהשלמי כגי׳ ונראה ממסת פי״ חשזגא <מנ
 יציע עבדים אלף לו יש אפילו הגזול ר״א נצוואות לאי״ המטה
 וצ״ל ט״ס כו״ מנוי * זה על עונר היה לא ומתתחא בעצמו ?זטתו

 שמואל רבי זה ענין קלושים ר״פ במ״י וכ״ה <צחק בר׳ שמואל רני
̂׳י  אלישע כמו יצחק בר״ ישמעאל רבי י״ אות סוף ודוחסין • ןר

 ובירושלמי • אטעוהו הנ״ל קדושים מ׳ סדינו על קרי &לא-נראה
 ר׳ וע״ל • ט״ס ג״כ בר״י ישמעאל רני ע״ד ל״׳מ הממונה ל א• ל

i פ״נ ובקדושין • כיבוס פי׳ משזגא ישמעאל 'y i ישמעאל רבי א״ 
ג נר'י  ברב שמעון ורבי זירא רבי ב״ ס״ה לף זגחיס * ט״ם ל
 בר׳״י(ע״ש) שמואל דרב אבוה תט • שמואל יצ״ל ט״ס נ״ל *צ?ק

vועיי״ יצחק בר שמואל רב ובאשר״י בר״י ד״ש7 אנוה אנא באלפסי 
 בעא • א׳ ג׳ סוכה אבא רד א״ל *. יצחי! רב נר ׳3 קי״א ̂בחיס
 בר אלא רג ♦ בשמו אבין רני י עש״נ ממל נר אבא רני ־קומי
 נש״ר נסמוך) (ע״ל אסי א״ר הכי • הוא אתיו אולי ?ס״ש ♦צתק
 ר״ • בשמו סימון בר יהודה נר״ נרכיה רבי • ״3 ל״א תמיל אסי

 סוכה אר״ה א״ ל״ו פ״ג עירבין הונא חרב נעא • בשמו דדמסתי
 לקי״ג ונפי״נ נ׳ ד״ת מגילה לר״ה קמיה תט • בס״א כ״ה א׳ ׳1

 וכ״הנירו׳ 3סע״ ד״נ איכה ח׳ בשמו ירמיה ורני הונא רב • רע״ב
 וראיתי תלמידו בשם יאמר שר״ה וצ״ע רע״ג דע״ו לחגיגה א5ה׳

 ברב שמואל ורבי ור״י ר״ה זה עטן רפ״ב רמז ט״ סי׳ ירמיה ניו״י
 ורבי * חתכו הושעיה רט שכתבתי מטעם כך הגיה״ה ואולי יצחק
 ר\ה חידוש מה זעירא רט את שאל • ב״ לע״נ פ״ו פסחים ̂ירא
 : שאלו חגי רט * ^מ-ע״ג הממזנא א״ל פ׳ ירו׳ המייש נטת
 ואמרלר״ח א' דח״ז מנחות אבא בר חייא מר״ נעא חונה־-• <ש״ר
 ירושלמי ועיי״ א׳ דצ״ח פג״ה אסי א״ר הכי p אומר אתה רט נ״א

 יוחנן א״ר * נשמו תיננא •-רט בשמו חנניה רני ״ פ״ג גיטין
 שאל • נשמו בון נר׳ יוסי רבי ״ יסא ורבי • נ״ קי״ו הבשר <ל

 רבי גבי ב״א ר״י את שלח פי״ב יבמות ירו׳ אחא בר יעקב ^יבי
 מיישאבשמו ורט ירמיה רט ♦ א• ה׳ אשה במה ירו״ נא נר קייא

 לר״ שאל ירמיה רט • ל׳ לפ״ט קהלת ומ׳ רפ״ג שקלים ירושלמי
 ♦ סע״א לנ״ו פ״ז גזיר ירו׳ נ״י שמואל לר׳ ערסים קומי תעירא

 לרב משמיה • פנחס רבי ♦ דרינ״ל א״לרבימיישאעבריה
̂ז • ׳3ך״ו כתובות ״ רב אמר •יגמותמ״וא״  ברכות ״ ב׳ נידהמ׳

^ נ' ו״ד ק ״  הונא רב קחיה נ״י ר״ש תני ׳3 ח׳ מגילה • ׳3 מ
כאלורבא לנראה כו׳ אב״י א־״ל פו׳ מא אמר אלא א״למאט'

 א׳ז ראה לא רגא הא לר״ה קמיה שעה-לתני באומו ב״י לר׳׳ש אמר
 ♦ כו׳ רבא אמר הג״ אלא ליה אמר •גרסי״ ללא ונראה ע״ש הונא רב
 * א״ לך״ז ר״ה ב״י ר״ש אמר הכי מתגי איד לרב נריה שישא רב

 בר ולפעמים נחמני בר שמואל (רבי • ח״רקהלת רשב״א בשם
 שמואל לר׳ חלבו א״ר א׳ לקכ״ג פי״נ ברשב״ס וכ״נ א׳ והכל נחמן

 שמואל א״ר מקומות לבכמה רשב״ס ופי׳ יונתן רני מך נחמני נר
 פ׳ ובפסחים • רע״א■ קי״ו כ״כ פ״3ו עכ*ל יונתן א״ר נחמן בר

 שכת והיוחסין ♦ נחמט בר ר״ש של מו יונתן לרבי א׳ ך״ד כ״ש
 מקבל הוי לעיבורא גתית הוה ♦ בש״ס■ מאד הרבה נזכר והוא זכרו
 קורא הוא איך לשמוע מעמר זעירא והוהרבי גרוסה יעקב רבי גבי

 שני בנימן עיר עיי׳ בשינה לשקע עד וקרא וחזר קרי והוי ק״ש
 שנידה א׳ לת״ה נידוי להתיר רצה ולא כ״ק ברכות ירו״ ״ ע״ז פי׳
 שנין כמה המדרש. בבית היה לא לסבא האי זיראמאי א״ר יהודה רב
 ע״ד ד״י בהעלותך פ׳ ובספרי )ע״ש ( אתי רבי לו התיר ולא כו״

 אומר יוחגן רבי של בנו ישמעאל רבי כו׳ דתטא לל״ל פ״ד ובר״ה
 ר״ * קדמון שהיה נראה הרי ט״ אומר נחמני בר שמואל רבי נו׳

 פ״ איכה רבה אחר חמא בר חנינא ורבי אמר נחמני בר שמעון
 : נחמט בר שמואל רני וצ״ל ע״ס נ״ל א' לע״ג סוכו כגן ויחמס

 חדלו מ״ל א״ל קטרה איש יונתן את מצא ג״ל לשאול מבבל עלה
 ג״נבפ״ק בס׳ (כתב * מ״ט רמז ה׳ שופעים.סי׳ פרזוןשח״עמ״י

 צרויה בן אטשי הוא ומותנא כפנא היה בימיו ב׳") (ל״ח לתענית
 ׳ הגזרה ג״כ כפנאוכאן־בעל שהיה לכפר שבהם רב טיל הקב״י: שאמר

 בר שמואל בש״ר אימי רבי ותלמידי צידוני ואבא אבא רבי תלמידו
 נחמן בר שמואל בש״ר אבהו רט • לחיפא אבדיחי בש״ר ♦ נחמן
 רט * בשמו אקאי רבי • נשמו אחא רבי • לתענית ספ״ג ירו׳
 בש״ר • סע״א דע״ג איכה רבה בשמו איבו רבי * בשמו אחי

 רט • נשמו אלכסכדרי רני • בשמו אילא רבי ״ עיני Hאליר
מ הונא רב • בשמו חמאהכהן נר ברכיה רבי * בשמו ברכיה

 תענית ירו״ בשמו זעירא רבי • בנו הלל רבי ♦ בשמו תכהן אט[
 ♦ חיננא רט * בשמו קרא חייא רבי • נשמו חגי רט * ספ״ג

 איכה רבה אגדה. בעל שאתה מפני וא״ל • מיניה בעא חלבו רבי
 לקרח בן יהודה ר״ * זבקא בר יהודה בש״ר :בענן סכתה פ׳3

 פי״ב ב״ר אגלה בעל שאתה מפני א״ל נשיאה יהודה ר' * בשמו
 בשריב״ל קמיה אמר מרבנן ההוא • סע״ג לע״ז פא״ל וירו׳ א״ לע״ו

 כ״ג • ״3 ס״ג אשה במה ט׳ ברכות יוחנן אר׳ * ׳3 ך״ג פסחים
 צ״ל יוחנן אר״• נחמיה בר א״ ק״נ השואל ופ׳ א״ פ״ה פר״ע א׳ ע״ה

 מ״ע עונרין ואלו * נ׳ ק* תפילין המוציא * בע״י וכ״ה נחמני
 ר׳ : ע״ש ליה אשתעאי יוחנן לר׳ אמו • ״3 3ך״ סנהדרין נ׳

 • לברים כמה ״3 ל״ו ברכות יונתן אר׳ * נשמו לציפרין יוחנן
 א״ ל״ה מברכין כיצד ור״פ א׳ ודל״ב ־• לגרים ב׳ א״ וך״ג א׳ ל״ז
 נמה ופ׳ דברים כמה בהמה במה וס״פ ’ ׳3 א׳ נ״ה הרואה ופ'

 ־ ב׳ ע״ב א׳ נ״ג יומא • ב׳ פ״ע ב׳ פ״ח ר״ע ופ׳ • נ״ נ״ח אשה
 ט״ז יבמות א׳ לל״ד ר״ה י׳ מגילה • נ״ג סוכה ״ '3 פ״ו א' ע״ה
 סוטה • נ״ו א׳ ך״ב נדרים * י״ז ט״ • ה׳ כתובות • ק״ע ק״ה
 י״ד ג׳ סנהדרין • ט״ו ב״ב ״ צ״ב פ״ה פ״ ס׳ •ב״ק * ע״וי י״א
 * י״ חולין • י״ח ה׳ ע״ז • ק״י ק״ח צ׳? צ״ג צ״ א׳ כ״ט ך״

 ובמ״י • מברטן כיצד ויח״ * י״א עירכין • צ״ט כ״ע מנחות
 איש ליונתן שאל * יונתן וצ״ל ט״ס כתן בש״ר י׳״ט סי׳ תילים
 פליג • בהר פ״ ילמדנו * אלעזר בן יונתן אר* ♦ ע״ש קטרה

־ אתיו יצאק ר׳ * בזמנו פזי בן יצחק ר׳ • איד מי־ יעקב ר׳ עס
 סימון ר׳ • בנו נחמן ר׳ * פ״ק ברכות ירו״ מתנה ור״ * בנו לוי

 נתב קסלא ר׳ - זבדי בר סימון ור' ״ פ״א מגילה ירו׳ נשמו
כו׳ כבודו תחת ר׳ אמר * בזמנו רבב״ת * (ל״מ יוחקין.בזמנו

 * ר״ תיבת אינו ובשס״ח בע״י אבל סע״ב קי״ג קשרים אלו פ״
• בשמו קמטריא שמעון ר׳ * פס״ג ב״ר לר׳ תמי למסיזו נתית

 חמוה תחליפא ר׳ * אגלה בעל אהה א״ל יהוצלק בן שמעון ר״
 ובפ״ק (ע״ש) הנדוואה יהודה בר שמואל רב ״ נשמו אחא ר׳7

 הוי יהודה בר שמואל (רב * ואביו הוא שנתגייר 3דך״ לקדגשין
 א״ל כו׳ חליצה לעטן לה״ לאצטרף סה א״ל יהודה לרב קמיה קאי

 הוא פרש״יי אנא גר ואנא גדם של ד '33 ולא ישראל של בנ״ל טנינא
שמון) רב כגון יהודה רב ואמר ״ לחליצה ופסילנא נתגיירו ואביו

 • סע״ב דק״א חליצה מצות ר״פ אפומיה שטרי מרענא אנא ב״י
 ר״ת רגיל ל ל״ו ובסנהדרין ב׳ למ״ט סימן בא פ׳3ו שס התו׳ כתבו
 זה הנדוואה יהודה ר׳ בן הוא חליצה מצות פ'3 ב״י לשמואל לפרש

 כתובות ישיניס תו' ועיי' הוה מישראל אמו ב״י שמואל ר׳ ט אינו ,
קמ׳׳ז קניות ה׳ לשבת לכספא מגרדת אמו ליה עבלא ״ '3 מ״ל



m שין ואמוראים־ התנאים ־ סדר ̂אות
 ממני״ צלשון מקומוא הרנה3 3סע״ ל״ז מורות רש׳י 3כת ♦ ג״

 ע״ט יין המוציא פ׳3ו מעמידי' אין פ'3 יהודה ר3 שמואל 3ר הני
 א' ה׳ מ3ש הונא אר' א3א ר' אמר • דא3ז ר3 אנא אר׳ ‘ א׳

 '3 ט״ז דגיטין 3ופ״ • ׳3 3מ״ מכהות יי3א א״ל * א' צ״ה הזורק
 לקחן תי3שכת מטעם כן יהה4שה כמדומה רנאמי א״ל צ״ל וכשה״ח
 אר' • דימי3ור * ׳3 ל״ח נידה אלעזר ש"ר3 * א3ר אצל נסמוך
 כמונות שיננא יהודה 3-לר אמר * א׳ 3דל נהמה נמה ל הנינא

 מאן ״י3 ר״ש א״ל שנת3 עיני למנהל שרי יהודה 3ו* '*וע״ל ל 3י״
 אסור או שרי ליה שלח עיני3 הש לסוף שכת מחול ליהודה ציית
 אתא כי '3 דכ״ח מעחידין אין פ׳ אסור לדידך שרי לכ״ע שלח

 ט׳׳ז גיטין * 3סע" נ״ה ינמות '3 ל״ז כירה יוחנן ר' אחר רשלי
 3ר אמר • נ׳ לד ע״ז • '3 ל״א סנהדרין • א' מ' ׳3 ו״ג א׳

 כרכות מערנא3 אחרי ״י3 דאר״ש שחעתתא הא מעליא כמה יוסף
 אחררניהודא יוסף 3ר דאמר ידענא אטולא אמד • ׳3 די״ד 3ט״

 ק״ט שרצים ח' פ׳ יתו3ל אקלע עילא • '3 ל״ז כירה שמואל אמר
 3דר חנירו דהיה וצ״עדנראה '3 י״א יומא דרכא קחיה תכי • ןצ'

 תלמיד יוסף רג תלמיד ורכא כתלמיד קמיה תני ואיך חהנ״ל יהודה
 קחיה תני צ״ל ואולי * יהודה 3ר כשמת נילד ורנא יהו־ה 3ר

 ר3 שמואל 3(ר נ״ח3 רנא ני3 יוסף ר' ואחיו שמואל 3ר * דרכה
 חניות ופ' ׳3 לט אשה וכמה א' כ״ט ״ח3 פ' יוסף 3לר חנא נר

 יה3 תנא יהודה רנ3 יצחק 3ור ״ה33 דרכה נריה שייואל 3ר * ׳3 קח״ו
 * נרהונאע״ש אהא ור׳ איתי ר3 א״לרנא כהנא רג הס3 פגע רנה
 • (ל״ח אניחי ר3 תהליפא ר3 שמואל 3ר * א3ור יוסף ורג יהודה ומר

ח מגילה שיא 3נר שמואל 3ר ל ) ק  ר״ש אמר א3ר אמר שס) ל
 צ״ל רכה ה3 הוי ושס סע״נ די״ז פ״ג שנועית הונא א״ר נלש
 נש׳״ראדא ירמייז י3(ור חלפתא נן שמואל רני ׳ אחיו 3ר ♦ דנא
פ ההוא וענין '1 ד״ו ספ״ג כרכות ירו׳ אחוה נר  ר״ש העיר צני ל
 3ר ויש * אכיחי(למ״ז ר3 תהליפא ר3 שמואל י3ד • חלף נר

 אמו) אני אמו(י״א אחי כחום ר3 שמואל * שמואל ר3 תחליפא
 רינ״ל תלמיד חכילאי ר3 6הנחו לרכי אמר הכינא כי אחא 3ר של

 וח' סקל״ט שה״ט תנהוס ר3 שמואל (רני י א' דנ״ה הנרה <פ'
 שיר מ״י3 אכן ירמיה ש״ר3 נרכיה כרכי חנן ורני ד' ל״ג חזית

 תכהוחא ר׳3̂ שמואל רני סע״א דקפ״א השילמית שוני שוני פ׳ השירים
 תולדות כ' וכ״ר אידי י3ר משוס צרויה ן3 כרכיה ור' י3ר3 חנין י3ר

ע ו ל  שמואל רני י אידי כש״ר חנין י3ור נ״ת לש זה ענין ל
 3ר * לר״ח היו יכניס ט׳ וח״כ • לח נרפות( ירו׳ חסדא 3ר3

 פא״ט מני א״ר • 3סע״ 3לע״ פא״נ ( אלעזר א״ר חייא ר3 שמואל
 רלק ירו׳ חנינא כלר יהודה ר3 חייא ר3שמואל (ר׳ ♦ ׳3 דנ״ו

 ד״ח הערל פ׳3ו סע״ד ל פ״ק שנת ♦ ׳3 ח״ט * ׳3 3ד״ רנרכות
 דל״ג שוני שוני פ׳ הזית וח׳ • ט״ס א' ר3 ״י3 חייא ר3 ר3 ר״ש ד׳
 כרכיה דרכי אחוה שמואל 3ר • הנינא ש״ר3 יודן כר ״ה3 ר״ש ד׳

 רע״נרכי די״א שאכלו ג׳ פ׳ נירו׳ ענין ואותו 3רפ״ ערלה (ירו׳
ס 3דר אחוה שמעון  פ״3ו 3דר אהוה שמואל רני האורג וס״פ • ל

 כרכיה ר׳3 שמאל א״ר ב׳ דח״ו דתרוחות ונפ״ח י ד׳ אעפ״י־פ״ט
ס  (ר׳ • ערלה שס נשמו זוגא ליאלfלJ י3ר ♦ 3דר אחוה וצ״ל ל

 (אולי רע״א דמ״א החתונא א״ל פ׳ ירושלמי • 3דר אהוי שמואל
 שמואל (ר׳ • דר״כאחיה אחוה שמואל ר׳ ♦ כרכיה צ״לאהוידרני

 ר׳3 שמואל רני * א״י ס״פ ירו״ ירמיה א״ר הושעיא דרכי אהוי
 ירו׳ נון ר׳3 יוסי דר״ כריה שמואל י3(ר : פפא(ל״מ 3לר יוסי
 פ״3ו פ״ד דמאי פ״א ך״ה ירו' קפרא נר תכי אחר הוריות סוף

 רני שהקפיד יוסי ר׳3 שמואל (רני • יוסף ר״3 שנדרו השותפין
 כראהתאי(א״רהמנונא שמואל 3ר ♦ נראהט״ס ע״ש י3ר3 שמעין

: א' 3ל סוכה 3ר אמר הונא א״ר אשיאן ר3 יצחק א״ר סנא
 אר״ה נ״א אר״י סנא אר״ה אחיתאי ר3 אר״ש 3סע״ ע ל

ס החנונא הי׳ ההטנא 3ר אמר  לרנפפא אהא ר3 שמואל 3ר * ל
 ל̂׳ מנחות עולא כר דרנא משמיה פפא 3ר קמיה 3 א נ ;נזיר

 והתו׳ אחא ר3 שמואל אתר צ״ט וכ״ק * א׳ א צ ה ג ̂וס׳ * א׳
 3ר *• ט״ס כוודאי חמא נר אשי 3ר אתו* מניאו א סע 3 קי לו 3

 יוסףקנסתן 3ר יוסף(א״ל רנ קחיה יסכא(תרגחא)3כר שמואל
 ♦ א׳ 3מ״ נידה יי3מא עא3 * ע׳׳ש ועריו פרש״י ׳3 ך״ו קדושין

א י״א כי״א נתונות נחמן 3ר אמר  נראה מרי שמואל מר * ל
 אתא שפורא (האי י יוחסין פריצי די3ע והיו גולה ראש היה כי

א נן הא אמר לקמיה  מ׳ רק והוי דטכילה מיומא 3והשי יוס ל
 האי * ״3ך״ה כידה * ואודי כפתיה נעל ננידתה ההוא ואמר יום

 ,שמואל מר ר3 * א״ 3ק״ עירנין • שמואל מר כיה אסמדד־היי
3לר רנא שלחה מףעללתא א)3לר ליתןי״גאלפי־זוז׳לינ(לל צוה

 * • שלו סורר נחמן רו של אניו 3יעק ר־נ' ♦ א' נ״ה נדר'ס 'וסף
 לניתו אקלע פפא רנ * לטולא משמשא אפיקו יצחק נר נחמו 3ר

 י״ד ניצה פריצותו דענדי אכל ולא לניתו אקלע * א׳ ל״ד מנחות
 קניא ונפל שמואל דמר נתריה אשתעי חד פפא רנ אמר * נ׳

 דהקנ״ה מרכנן צורנא שאני כגמרא ואחר דמוחא לארנקי ונזעי מטללי
 ״ נ׳ כ״א שם ודרש שמואל למר א3ר אדנריה * ניקריה תנע

 ג' פ׳ כר״ק נר״ש לכריה עסיק רכנ״ח ( קטינא 3נר שמואל 3ר
 ־ אחיו(לש דניאל 3ר אולי • (ל׳׳ת לרניוסף א׳) דמ״ז שאכלו

 ססרטאי נר 1שמוג רנ * א׳ 3(דל״ הקו^: פ׳ 3יעק ר3 שמואל 3ד
 והכרת תכשיט אנדה והמלכה לרוחי הלך )ססרטי ׳3 3ק״ ונ״ק (

 יהרג ל׳ אחר ונאם • יקת וכך כך יום ל׳ תוך שהחזירו מי החלך
 נראה היה ל׳ תוך החזירו שאס טעם ונתן ל׳ אחר החזירו והוא

 ומהדר צנאות ה׳ 1פת מפני תחזירו עכשיו אכל המלך מיראת שמחזיר
 ״מ3 ירושלמי ה׳ וקדש שמואל אלהי ה׳ כרוך המלך ואמר גאונו
 קסרטאי ר3 אר״ש עלה הוה מאי א׳ די״ד ר״ק תענית • 3(פ״
 ולי 3הזה פ׳ ירו׳ אכהו ש״ר3 * 3ר אחר אשי ר3 חייא אר׳ וכן

 ר׳ אחוי נשמו אנדריי נן חנינא ר׳ סוטר ן3 שמואל (ר׳ • ד״מ
מ • 3פ״ סנהדרין ירו׳ דסופכתא שמואל (ר' * ע״ש הודיינא ) 
 דיומ3א כר שמואל ר׳ • א׳ ס״ט ע״ז איקא 3דר כריה שמואל
̂״א שאכלו ג׳ פ׳ (ירו׳  נ׳אנדומא ד״מכ״ה פ' אכודחאירו׳ ר3 ׳3 ד
 5ר״ ירו״ מנא אלעזרולר׳ ן3 יצחק 3לר שאל • ׳3 ד״ו רכות3 ירו׳
 ירו׳ חנא לר׳ שאל י״ט קודם ימים ח׳ אמו מתה ־ דמילה ר״א
 (ל״מ אכדוחא יצחק כר שמואל ר׳ ־ נכו ששנא 3ר * מ״ק סוף
 גר דר״ש אנוה רע״ש ין3א ר3 (שמואל * הנ״ל על כוונתו אולי
 (ואתא שמיס וירא מרכנן צורכא מתואך שמואל 3ר • ע״ש אכין
 •5 אשי נר שיחי 3לר ר״פ והלך * וכספיה לו והקשה פפא 3ר שס

 נידרי ר3 שמואל 3ר • צדוק נר שמואל 3ר : ׳3 ״ג כוהייס ננוה
 מנשי* אר׳ לה ואחרי הונא אר׳ אריכא אחא אר׳ לה וחחרי (אר׳

 א» 3ר (מתקיף חזרקוניא שמואל 3ר ־ 3סע״ ל״ה פ״ג מנחות
 2שיוו ר״ * לק״״א הנשר כל חזרוקיניא שמואל ר׳ ואיתימא

 I למ״ן ( 3ר תלמיד גוריא ר3 חמא ר׳ של אחיו אולי גוריא ן3
 גר שמואל 3ר י• סע־׳י דרפ״ז דנריס רנה גדלי׳ ר׳3 שמואל (ר׳

 אמר אדא ר3 אל1שמ ר׳ * ״כ3 שמעון ר* הוא אולי (ל״מ כהכא
מנוח ר3 תונא 3ור • אידי ר3 א׳ (ק״ד ע״פ פ׳ אמר חנניה

 מ״ קלודקיא ז»יזואל כש״׳ר אכין ־ר׳ * סע״ג ג צ ריס3ד אלו ופ׳
 שמואל (ר׳ ׳ הגי ור' פ״ג חלה שמו3 יונה ר׳ • ‘3 ק̂׳ קהלת

 ״ שמואל ן3 חצינא ר׳ ויש ירושלמי הושעיא נש״ר חכינא נר
ה יוחיז ירו׳ לעזר נש״ר חנניה ר3 שמואל (ר׳ ״  שמואל רג * פ

 השמניס כל זוטרי נר שמואל רנ תני א* ך״ג (שנת זוסרא ר3
 ״ • לדיו יכין העשנים כל מתני זוטר נר שמואל 3ר כו' לדיו יפיס

 שפיר מונן היה לא דאלת״ה אמוראים ׳3 הס כי רצון מלא ׳03 3כת
ר *־ ות3ט 3ר ועיי׳ כו״ א׳ היא אס י״ל או גמרא3  גר שמואל 3(

 ולצ״ן! א״ ע״ז סע״א י״א נכירות א׳ ל״ת טרה חנינא אר׳ נתן
 נמות ״4יד חנינא ר3 חחא נש״ר * ׳3 מ״ג וערכה 3לול פ׳
ד י״נ פ׳ רינ״ל לגני סליק ד׳ ה׳ כירה וס׳ ד׳ ג׳ ) '  ‘ שמן^ י

 ני ללא מ ויש • א״ ל׳׳ז יוחא קמיהרנאדא תרגחיה ־נפא
 * ׳3 דך״ז כריתות ללא רנ קמיה תיגמיה שיתי ר3 שמואל 3•(ר
 ש״ר3 פדגריטא שמואל (ר״ * איניי ר3 ע״ל ה3חו ר3 שמואל (ר׳

 נך שחואל (ר׳ : מקום שס מ״כ פי׳ ׳3 דר״צ ואתחנן מ״ר מאיר
 •׳ דנריס א׳גמה דרט״ו פ״ג נחדנר מ״ר נשמו הכהן הונא 3ר זעירא

 ־13 שמעק ר׳ דהוא ט״ס נ״ל 3סי״ שת״ט יוחאי ר3 שמואל (ר׳
 מ'קהלת ר׳ נר שמואל (ר׳ • רשנ״י ר״ת 3כתו היה כי יוחאי
 * יהודה'ל׳ש ר' : ר^אלעזר מ3 הכהן (שמוע * נ׳ דצ״ט
׳ שמאי ע״ל ור׳־שמיי שמי י ) ן מות אחרי• נזוהר שמלאי ׳  עקל̂׳

̂ר־אנא א׳ אדס של כפניו רשימה ראו סי1י ור' אנא ר׳  שחטת וא׳
 'שמלאי * תשונה לו תיקן שמלאי שר׳ אדם ואמראותו היה וכן מנות

•ינאי ודר׳י נשיאה יהודה דר' שמעיה  אכתפיה ינאי ר׳ מסתמיך .
 א״ קי״א כי״נ לאפייהו נשיאה יהודה ר׳ ואתא שמעיה שמלאי יוד*

די אכתפיה מסתחיך הוי שיאה ר״י (  שמלאי א״ל שמעיה שמלאי ו
 מלוד והוא א׳ ל״ז ע״ז השאן את 'כשהתרנו המדרש ננית היית לא

 ההוא עמן ד׳ דמ״א ודע״ז ד״גד׳ פ״ק שנת ונירו׳ * א׳ שטדל״ו
מלוד לשמלאי חדור עשה ור\וחסין ״ הדרומי שמלאי וקראו

עצמו



ת « ם סדר• או אי תנ ם ה ר א ר מו א קנגשין ו
 • סמוך3 ללזטה ועיי׳ שני ואין הוא א׳ ל3א אהר הוא כי הנין עצמו

 וריל׳ל שמלאי ר׳ לה ואמרי דריג״ל משמיה נשיאה ור״י שמלאי ר׳
 מרת״ ר3 יצהק ר3 שמואל 3ר • ׳3 ל״ו כורות3 נשיאה ר״י משוס

 ולא נהרדעא3 וישינתו מלוד שמלאי ר׳ * ודרש ין3נצי3 אשנהי״
 3דס׳' כשהט תמיד ל׳ ( נסתיס יוחסין סכר ללמדו יוחנן ר׳ רצה

 יוחסין סהר מר לי ניתני א״ל יוחנן דר׳ לקמיה אתא שמלאי ר׳ ז״ל ׳3
 שונין אין א״ל נהרדעא3 א״ל מותכך והיכי מלוד א״ל את מהיכי ל א'
 שאין ללי א״נ איכוון לדחותו (לרש״י לנהרדעא ולא ללודיס לא

 וארצי אכלי נהרדעא3 ומותנך מלוד דאת וכ״ש (עכ״ל) נזיוחסץ
 א״ל יה3 לתק קלא שקל כו׳ רוריה3 מה א״ל ירחי ג״3 לי ליתני א׳׳ל
 הוא נן3מר א3וצור הואיל א״ל כו״ לשמו ושלא לשמו ין3 מה רגי
 מטעס כו״ ללודיס שונין דאין העעס לרש״י לא למה (וצ״ע כו׳

 א״ל יונתן ר׳ י3ג אתא שמלאי ר״ א׳ 3דל״ הנ״ל ל׳ כירושלמי דאי׳
 לי33ל לא אגדה ללמד שלא ותי3מא דידי מסורת א״ל אגדה אללן
גורה רוח גסי שהן לדרומי ולא  דו*וס3 ודר ^וא^^ירדעאי ומעוט̂י

̂לשמו מה דידח^נאcל̂י ל^אמור  וא״ל • כו׳ לשמו ושלא כי
 אמר וכירושלמי יוחסין ספר כיתני אמר לי33ד אחר מעשה דזה

 ששאל לי333 דמזכיר והא * אגדה רי3ד הוא יוחסין ס׳ דגס אגדה
 להזכיר הירושלמי דרך כך יונתן לר״ ששאל ונירושלמי יוחנן ר״ את
 יונתן לר׳ שא״ל צ״ל ג״כ לי33ש לומר 3קרו אנל אחר אמורא שס
 ל3א • יוחנן מר׳ שמלאי ר׳ שואל שהיה הש״ס כל3 מצינו דלא

̂ד יונתן לר׳ שמלאי ר״ שאל א׳ דנ״ה 1למ״״ ״ר33 חצינו  נסלה יש מ
 אגדה עמו ללמוד יונתן מר׳ ששאל ראיה שמך ויש • משלט נלא
 שא״ל ומצינו • ע״ש יונתן ר׳ תלמיד היה נחמן ר3 שמואל ר׳ כי
 אמרו יהוצדק ן3 שמעון ור׳ נשיאה יהודה ר׳ וכן "נ3לרש ו3חל ר׳

 ו3ר יונתן מר׳ מסתמא א״כ ♦ אגדה על3 שאתה עליך שמעתי
 מיהודה לוד סע״ג די״ח דסנהדרין ל״ק ירושלמי ועיי׳ * אגדה למד

 • עכ״ל תורה ומעוטי רוח גשי שהס צלי השנה שס רין3מע אין ולמה
 אין לכן תורה ומעוטי רוח גסי שהס מליד שהיה שמלאי ר׳ אי׳׳ר

 ר״י אמר אז נו׳ לשמו ין3 מה שמלאי ר׳ שאלו לכן * להס שונין
 • רש״יהטעסשאינןמיוחסיןוצ״ע3ולמהכת • הוא נן3מר א3צול

 משען א״ד ס״ל דאי׳ נ״ל אגדה הרוח לגסי שונין אין למה וטעס
 מקוס שמניחיס ממיס ענוה דנלמוד וידוע אגדה כעלי אלו חיס
 על שורה הקכ״ה שאין כמו א׳ הענין ואולי • לנמןך ויורדין ככוה
 המיוחסין על כ״א שורה הקכ״ה אין כן אוכל לא דאתו •הרוח כסי

 • אלאכלחותשככליס מתקיימת דאין תורה מעוטי הס לכן ישראל3ש
 ומקרא אדסד״א3 יש ך׳ סי׳ ׳3 .שמואל כמ״י מוכא לי״ח וכתדכ״א

 • מלאכים ׳3 לו מוסרין תנ״ך קרא נו׳ א׳ מלאך לו מוסרין ד3ל
 כעצמו משמרו ״ה3זהגדות'הק הלכות מדרש• משנה תנ״ך קרא אכל
 וא"כ ’ שס ה׳ עיני תמיד כי כא״י דווקא ישנה ועינור י כו׳
 שכ״ת תיליס מ״י3 מ״ש יוצדק וזה שכיס לענר א״א רות גסי מקוס3

 אמר ריכ״ל * תקופות אלו אמר חזקיה ה׳ לעולת אל יכינו לא לי
 כמקום כי לליגי ולא חדא אמר ומר חדא אמר מר נו׳ אגדות אלו

 התקופה מפני מעכרין חין שס • ילח גט מכח אגדה ללמוד שאין
 והגדות הלכות אלו לי מוצא כל על עקג ר׳ סלרי וזי׳כ • וק״ל

̂ש אגדה למוד העוצס שגדא ילהכיר_מ דצו-ך  ^יצאודיחרן • ע
 הוא האמת אך • שמלאי ר׳ את י ר ־חה לא להראות^י לגירי

 לפני הנזכר והוא • רוח לגסי אגדה שוניו איןו רוח גקי לוד ני כן ״
 חלק שמעון ר׳3 ^ס״ר״א שמלאי ר׳ כלצי~י( היוחסין יטעה זה

 אר״ אנא ר3 הייא ר׳ ־ סע״כ צ״ה שס שמלאי ר׳ דרש : דצ״ח
 יו3א שמלאי ר״ * שמלאי דר׳ וה3א אכא ר׳ * דק״ו חלק שמלאי

 אר׳ * ׳3 ל״ח סוטה אר״ש אדא • ע״ש לשמואל אמר אנא ר׳
 ר3 שמואל ר3 יצחק ור״ * 3י"ו-.סע״ מ״ק אר״ש יעקבינדאחא

 ר׳ • סע״ד מ״א מעמידין אין ל״ ירו׳ כנצינין אשנחיה חרתא
 תנהוס ר׳ * נשמו חייא ר3 תנחוס ר׳ • • לניתו אקלע מצניא

 ג׳ 3דל קהלת מ״ דכרורייא שמלאי (ר׳ v שמליי דר׳ חתר כר׳
 אנכי אשר ר3הד כל את 3כתי אר״ל המ' וז״ל מקוס שס מ״כ פי׳

 מוסילין הצדיקים אכל • ממנו תגרע ילא עליו תוסף לא יזצירכו׳
 נכיא ע״י אלא מתרת הנמה שאין מכאן ארינ׳׳ת גורעין ואין ינציו

 ריך3וכד א״ל דכרוריי׳ שמלאי אר׳ הכרמל כראש 3ומקרי עימד ואליהו
 כמ״ר זה וענין • י׳ה ׳א׳ מלכים • האלה הדנריס כל את עשיתי

 איסור כשעת עומדומקריכ ואליהו סע״ד לך״׳נדק״צ מות אחדי ל׳
 ועלה * עשיתי וכדכריך שנאמר א״ל הקנ״ה שמלאי אר׳ הנמות

̂יוני.  הדכור ע״ט ר״ל דנורי שמלאי אר׳ ולהגיה׳ ומחשגתי־לפרש נרץ
 דכרוריי״ שמלאי ר׳ הש״ס ככל מצאתי לא ט עשיתי* ונדכריו כמ״ש

אר״ ד׳ דס״ה ל״כ תענית כירושלמי ומצאתי וינעתו י מ3 ולא

̂גשיתי א״ל מירא שמליי  ע״ג 3דע״ ל״א כמגילה ושס ״ וכדכריר
 המלרשדכיראט״ שם ופי׳ עשיתי וכדכריך א״ל דכירא שמלאי אר״

 מסולק אני עכ״ז * והנאני • עכ״ל שכינה של הדכור על״י
 * 3יער לתיכך אשר * 3לקר ראה • וצורכ 3ר ואתה להכריע

 הושעיא ר׳ דקסרין שמלאי ר* ( ♦ ל״מ ( מלאה כר שמלאי ר׳
 מן א״ שישא קנינא ר״ וא״ל הכהן אכא כר שמן 3ר • (ע״ש כנו

 שנתארמלה האשה כל׳ ונפדית שנשנית הכהנת שמואל כנות קרוכותיו
 אידי 3ר כשס אמר • שמואל דכת כרא מרי 3ר עיי״ ‘א (דך״ג

 אנא כר חייא ר׳ * א״ צ״ה ג״ה ל׳ זירא ר׳ א׳׳ל ♦ גרשם כר
 :א׳ ס״א ׳3 ד״ס אשה כמה (ל׳ יוחנן ר׳ תלמיד היה) אחיו אולי
̂ז  מצטער יוחנן ר׳ והיה )דמגילה רל״ק יוחנן אר׳ * א׳ כ״ח ע׳

 וחדדעיחיה הויגכייהודלסמטהר״שמעוןכןזירוד (דלא למסמכיה
 גכייהו דלאהוי וחד סמכיה גכייהו דהוי חד עכמאי כן יונתן ר״ ומנו

 יאכל שלא יוחנן ר׳ א״ל • א׳ די״ד ל״ק סנהדרין * סמכוהו לא
 מקומו מנהג לרש״י אמך תורת תטוש אל משוס דחשילתא ביעי

 קמיה קאימנא הוה • כ׳ צ״ג לג״ה איסור שס שנוהגין̂ 3מ שאתה
 וזרקינהו כשיניה לטופרי ושקלינהו כח״ה חדרשא כיה יוחנן דר״

 שמן 3לר יוחנן ר״ אמר • א׳ י״ח מגלחין אלו דנריס ג״ ש״ח
 אמר * כדורו שהיה אכא כר שמן 3ר שהוא נראה ״3 ה״ סנהדרין

 שהיה וצ״ע 3רע״ נ״ט נשחט תמיד • דאמרת לדידך ללא 3לר
 י כ״כ ימים האריך אס ללא 3לר טוכא שקדם יוחנן ר׳ כזמן

 אשי 3ר כדור הנזכר שמן 3ר הוא לר״ל שאמר שמן 3שר ונראה
 3לר אמר שמן 3(ר •• סנא ר״ה או למטה כסמוך עיי״ • ע״ש
 • ׳3 ך̂׳ קדושין כו״ יוסף 3ר ואמר יחזקאל נר רמי והתני אשי
 לרנינא אמר מסיכרא שמן 3ר • אכא כר שמן 3ר ע״ל ללא 3לר אמר

 : נידהל״וא׳) ♦ סע״כ י״ח חולין ודרש לאתרין זוטרא מר (אקלע
 ראשון נחלק כאריכות כתכתי גדולה כנסת משירי הצדיק שמעון

 טכאי כן יהודה והכירו הנשיא שטת כן שמעון • תמ״ק ג״א שנת
 רל״ג) כתענית כמשנה ונזכר * )ע״ש (א׳ י״ו לא״ד אכ״ד(משנה

 א׳) דמ״ח שאכלו ג״ (פ׳ לחשמונאים המלך לינאי נשואה אחותו
 ככשה קרנטת שלשה צריך נזיר כימיו(וכל עלו נזירים סאות שלשה

 ״ לתת להס מצא והמשיס למאה )לשלמים איל לעולה כנש לחטאת
 נזירין ש״ הכא אית א״ל ינאי גני אתא מצא לא וחמשיס ולמאה
 ת״ק ליה שלה ללגא ואנא ללגא אתה תן קרכנות תת״ק צריכין
 וערק וכעם ינאי שמע כלום משלו 3יהי דלא נישא לישנא ואמרו

 • כ״ י״א דף שאכלו ג״ ל׳ ירושלמי נו״ אחריו שלח ואה״כ כ״ש ר״ש
 : הג״ל שאכלו ג׳ ל׳ כנכלי הענין וסוף כ׳ דנ״ד כ״ש ס״ל וכנזיר
 כחוקתי ל׳ כספרא • ג׳ ק״כ קהלת ומ׳ ׳3 ק״א לצ״א כ״ר ועיי׳
 שכתונעשין לליל שכת מליל גשמים ירדו מלכה שלחצי וכימי כימיו

 החטא כמה להודיע לדורות חכמים מהם וצררו ככליות חיטים
 עשתה המלכה כשלציון מעשה * דך״ג ל״ג כתענית וכ״ה * גורס

 כימי לרש״י לצורף ונתנן ושכרתן כלים ונטמאו ♦ לכנה משתה
 שמעון נימי כתלננית כדאי׳ התו״ וכתכו • כ׳ שמעוןכ״ששכתדט״ו

 אמר הנ״ל קהלת וכתה ־ כו׳ גשמים ירדו המלכה ושלציון כ״ש
 • לשלציון שלמתי כין ט״ס י״לשיש א״כ ינאי של אשתו אחתי לשלמתי

 ״)3 (די״ד דשכת כל״ק תקנות ועשה ♦ מלכה ושלצמה לל״ה וי׳׳ר
 : נכסיו כל אתראין יהיו לכתוכה ותיקון י אחרים וכמקומות

 וכרש״ישס א״ כיוס כשלניות נשים פ׳ שתלה הדן נגמר ל׳ במשנה
 שתלה מפני ואמרו העדים והזח למיתה ונידון גנו על ׳3 שהעידו

 בחסידותו כנו שאמר * נפטר לא• אעלי״כ שקר העידו סכשלניות
 דך״ג הנ״ל ל״ נירו׳ ועיי״ • תורה דן יהרס ולא דן ו3 שיעשה

 א* שראה דל״ז וכפאד״מ ״ נאריכות הענין ד״ דע״ז א״ד ול״ ג״
ת תכירו אחר רץ  והרוג מטפטף וימו כידו סייף וראה אחריו ו

 מסור דמך אין אכל אתה או אני לזה הרגו מי רשע וא״ל מפרפר
 זזו ולא הכירו את שהרג איש מאותו יפרע מחשבות היודע ניד

 ינאי ענד די״^ כ״ג פ״ כסנהדרין ״ ומת נחש שנשנו עד משם
 : כפניו עדות לקכל לעמוד המלך שיכא לו ושלחו נפש הרג המלך
 א״ל נו״ בך ויעידו רגליך על עמוד שטח כן שמעון א״ל ויתיב אתא
 ככשו לימין נלכה תברך שיאתרו כמו אלא אתה כשתאמר לא ינאי

 המתשכות בעל יבא ב״ש שמעון א״ל לשמאלו וכן כקרקע פניהס
 מתעסק (והיה • ומתו כקרקע וחבטן גבריאל כא מיד מכס ויפרע

 נו תלוי והיה תמור א׳ מישמעאל תלמידיו לו וקנו עכך כמלאכת
 אלהי כרוך גוי אותי ואמר ה״ קידוש מפני והחזיר א׳ מרגליות

̂״ 3עק ל ורנה ״ ג״ ד״ח מציאות אלו ל׳ ירו׳ כ״ש שמעון  5דר
 רד * כזמנו המעגל תוני * הדורות ללי סדרו לא (ונ״ש * ׳3

 שמעיה ״ רכי פרהיה p יהושע רבי • כשמו דוסא כן יהודה
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 מהלל דל׳ז וקנלעס במשנה כזכר לא הזקן) הלל ועיי׳ לשבמ ל׳ק

 שהיו ונשיאים בתיראמיוקסי בן שמעון ‘ במר״גהזקן • ושמאי
 (פ״ק בעדיות דבריו על מוסף ו^ע * הבית בזמן הזקן הלל בזמן.

) ך״כ בקודש הומר וה״  ורבי נ״ב יהודה רבי שס נזכרו אלו וג׳ ל
 יהודה ר׳ כי כתב • דתעכית ל״ק ורש״י זה שמעון ורבי ל׳ב יהושע

 ושכת (ע״ש) להלל נשיאות נתנו והם גתירא בכי הס יהושע ורבי
 שמעון • בתירא בן יהודה ברבי ח״ש ועיי״ * זה שמעון לרבי

 ובזוהר נקי כשהן כקולי כי״ וערוך ■בפן צמר מוכר פרש״י הפקולי
 הסדר • ניהנס מדין אביו והוציאו פליליה פקו מלשון פקולי שנקרא

 סע״ב דכ״ח השחר תפילת בל ( ביבנה הזקן ר״ג לפני ברכות י״ח
 נראה הזקן ר״ג הזכיר ולא ביבנה ר״ג לפני ל ד״ז ל׳ב ובמגילה

 דנידת ל׳ק התו׳ שכתבו אעל׳י הזקן ר״ג לפני שסיד־ עמו דהדן
 אותו מזכירין אלא סתם הזקן ר״ג את להזכיר רגילות דאין ל ז״ו
 תפילת פ׳ גמרא דז״ל הזקן ר״ג שהוא הכרה כאן * הזקן ר״ג

 על ר׳״ג לפני ברכות י״ת הסדר הפקולי שמעון ת״ר הכ״ל השחר
 לתקן שיודע ארס יש כלוס לחכמים ר״ג להס אמר ביבנה הסדר
 והשקיף שכחה אחרת לשנה ותקנה הקטן שמואל עמד הצדוקים ברכת

 שתקן פעם דבאותו השמע א״כ • העלוהו ולא שעות וג׳ ל ה3
 לתקן שיודע אדם יש אס ר׳׳ג אמר אז ברכות י״ח הפקולי שמעון
 ע״ש הקטן שמואל את הספיד הזקן דר״ג וידוע הצדוקים צרכת
 שאמר אף הזקן ר״ג לפני ברכות י״ח הסדר הפקולי שמעון א״כ

 ורבי רשלג הריגת על התנבא מיתתו קודם ועוד * ר״ג סתם
 * החורבן אחר היה דיבנה ור״ג החורבן בשעת שנהרגו כ״ג ישמעאל

 בפ״ב הלבלר ונחוס הזקן ר״ג לפר הבית בזמן ההצפה איש שמעון
 תמיד מ״י פ״ה דפאה במשנה ל) (די״ד דומא ל׳ק ובתוספת רפאה

 ירא והוא ריל׳ז תלמיד נתנאל בן שמעון רבי ♦ פ״ב יומא * ד״ל
 שהשיא קן בר״גהז מעשה דע״ז פ״ג ובתוספתא פ״ה) חטא(אבות

 ♦ גביו על טהרות תעשה שלא ע״מ עמו והסק ל'כ לשמעון גתו
 • גחייעה״ב שנתבשרו ריב״ז מתלמידי א״ והוא וחורבנו הבית וראה

 חס״ל כתב ♦ מרכבה במעשה )ע״ש (הכהן יוסף רבי עס (ודרש
 ניצוץ היה בעוג כי הבשן מלך לעוג הכה משה כ״ה נהר ה״ מעין

 ר״ש כי משה ביד וניתן בש״ן ר״ת נתנאל בן שמעון ניצוץ קדושת
 ירא שהיה ולפי (עי״ש) משה ימין שורש שהוא ריל׳ז תלמיד ב״כ

 עיי׳ עלמא בכפר קבורתו • עכ״ל אותו תירא אל נאמר חטא
 (ג״א נשיא הוא גס הזקן גמליאל בן שמעון רבן * ערך בן ר״א

 מלכות הרוגי תי״ בחורבן ונהרג )חורבן קודם שכיס י״ח תת״י
 אלישע בן ישמעאל רבי (עיי׳ ♦ רשב״ג על הטרל ויפול ועז״א
 בנז שמעון דאבות בפ״ק נזכר כי וי״א במשנה מכר ולא נ״ג)
 • הזקן ר״ג הוא אומר ר״ג ט״ז משנה באבות י״ט תו׳ ול'כ ( אומר

 שמעון תיבות ל חסר הסדור ובפי״ (הזקן הלל בן שמעון רבי נן
 דכריתות ובספ״ק כו׳ יחי כל אומר בנו שמען י״ז ובמשנה בן)

 קס״ן וב״ב שבועה לשון פרש״י * הזה המעין אר״ש )א' (ד״ה
 על זה אחר הנזכר רשלג אינו וע״כ ״ נשבע ה״מ3ב פרשב״ס א'
 בכריתות אמר זה אבל בה״ח בזמן היה שלא עומד העילס דבריס ג׳

 עד הלילה אלין לא הזה המעון ארשב״ג זהב בדינרי הקיכין סעמדו
̂כ בדנרין שיהיו  לא שנהרג זה והוא הבית בזמן שהיה בהכרח א

 לפי בנו שמעון רבן קראו שלא ומה רבי של אביו שהיה רשל׳ג
 לשון בשינוי תי״ט כ״כ רבן לגדולת עלה ולא זה כשאמר בחור שהיה
 מת״ד ע״מ3 וכ״כ טעה) (ונ״ש • יוחסין ספר פתגתילשון וקצת

 ןרשב/3 הוא אומר רשב״ג דאבות בספ״ק אמר מיד לכן פי״ט ג ח
 דאבות גפ״ג דבריו רבי סמך לכן דבריו ג׳ על רבי של אגיו דגנה

 ואח/ דאגות פ״ק דסוף אביו לדברי ישרה דרך איזה אומר רבי
 ״ יפהת״תע׳׳ש אומר הנשיא יהודה י בר׳ גמליאל רבן נכו דברי סידר

 של אחיו גנו בן הוא הלל שאמר הצבור מן תסרוש אל אמר ואהייו
̂גשיאה רבי  רמ בשס אלא רבן בשס הנשיאים לכנות ופסקו יהורה

 ובז אחדו נשיא נעשה הלל רבי שנקרא בן צו והיה נשיאה להידה
 בן הלל ד3ד רני וסמך העיבור סדר תיקץ והוא הנשיאות פסקה

 ״ זרעך זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו לא עצמו על לקיים ננו
 הלל הוא הזה שהלל שסוברים והמפרשים הגרבנאל כדעת שלא וזה

 חטא ירא בור אין שאחר הזקן הלל דברי זה להלל סמך ואח״נ הזקן
 שהוא מפרוש אל אומר המפרשי׳בהלל כגל אומר היה הוא ולא כו*
 דברים ג׳ על אומר היה הוא הגורסים טועים וכן • הזקן הלל

 לפני הנזכר רשב׳׳ג שזה סברו ני רשג״ג ומוהקיסי עומד סעולס
 של אביו וזה ר״ג-מקן p הנהרג רשב״ג הוא זה לפני ט וז״א זה

̂כ ל״ז י^יידיהודק^סו׳ • רביע״ש מחסון כתב ׳ אקינגאל וכ׳

 שלפנינוובתיל הזה(והגל המעון גמליאל א״ר נ״א דקס״וא״ נב״ב
 בעירבץ • כו״ אלין לא הזה המעון ארשב״ג רע״ב ׳*ל7 תזריע ׳5

 1הי לא הרדווליס רשבג״א כו׳ מקלח היה שילוח רשלג תני ד״י
 אעפ״ידנ״ט פ״3טעה)( (ונ*ש רשב״גהוא שזה נראה במקדשנו׳

 בצמר לעשות כופה שפחות ק׳ לו הכניסה אכי׳ רא״א במשנה נ׳
 מלאכה מלעשות כו׳ אשתו את המדיר אף אומר רשב״ג כו׳ שהבטלה

 הלכה חתו׳ כתבו כר״א הלכה מלכיו ר״ אחר ׳3 ובדס״א כו״ יוציא
 זה אין כמותו הלכה במשנתינו רשב״ג ששכה בכ״ח קיי״ל כר״אוהא

 דרשב״ג נראה חתו״ לדעת הרי • עכ״ל ר״א בימי שהיה אותו
 במשנה כ״מ3 כמותו שהלכה רבי של אביו אינו במשנה ר״א עם דפליג

 ך״) סי׳ כתב הרא״ש אבל ׳ במשנה ונזכר הזקן בר״ג הוא א״כ
 במא• אבל את״ק דכליג כר״אבמאי דכסקהלכתא כ״כ ראיה ואיכה
 הואאבח זה רשנ״ג א״נ ׳ כמותו הלנה ששנה כ״מ ארשג״ג דפליג

 בית שמחת שמיז כשהיה רשב״ג על אחרו • דיבכה ר״ג בן רבי של
 ואין א״ ונוטל א׳ וזורק אור של אבוקות ח׳ נוטל היה השואבה
 הריצכה ונושק ושוחה בארץ גודליו נ׳ נועץ וכשהשתחוה בזו זו נוגעת
 דנ״ג החליל פ״ קידה היא וזו כן לעשות יכולה בריה כל ואין וזוקף

 נשתייר ולא אבא לבית היו ילדים אלף מ״ט ובסוטה ) טעת ונ״ש (א״
 דל׳׳ו דע̂׳ בפ״ג התו׳ וכתבו בעסיא אבא אחי ובן ו0א אלא חהס
 : אלו דבריתו׳ ידע לא שמעוני (נחלת * הזקן רשב״ג אחר שזה

 רשב״ג אהה קכוסאי יהושע רבי משוס רשב״ג מ״ש בתו׳ וע״ש
 נאת נכרית וראה הבית הר במעלה שעמד ד״ך בע״ז י זח אמר

ס דיבנה ר״ג * טעה (ונ׳׳ש • ה׳ מעשיך רבו מה אמר ביותר  נ
 ר״תוצ״ע לכני נתב בתמיד (זנ״ש ר״א לפני אמר הצנועה (שמעון

 בלא ומזבח אולם נץ נכנסתי אני החורבן) אחר היה ר״מ דהא
 ר״א אי׳ל פ״ק) דכליס תוספתא ב״ ד״ה יומא תו' ורגלים ידם רחוץ
 ןרט3 ר״ל הסגן בן שמעון רבי • חמך חביב כ״ג של כלבו אפילו
 דלתובות ובפ״ב וחורבנו הבית וראה (ע״ש) הכהניס סגן חנניה

 a)p ובמשנה הסגן בן ר״ש משוס אומר רשב״ג דך״ג ח״ במשנה
 אווז{נ ט׳רשב״ג במשנה ב׳ ק׳ דמנחות וספי״א נ״ ל״א וב״ב שקלים
 ל׳ו כ״א נזכר דלא כתג ורמב״ם • א׳ מ״ז כ״ג וכסחיס • משמו

 pif(ראיתי אני ע״ש)(ארשצ״ג כהנא נר (שמעון ״ דכתונית
 ״ע3 שמעון הוי אימת נו״ בעכו תרומה של יין שותת נ״כ שמעון

 לתן * חלה סוף ירו׳ לעזר לר׳ מסמך והוה • לעזר רני נימי
 ש© לאו כתנא ושמא ״ תרומה חדאכל היה כהן ודאי יהושע שדה

 דהוא משוס סתם הכהן בן ליה קרי ואולי כהן בן ר״ל אלא העצם
 קדלהכא משוסהט וחורבנה הבית שראה הנהנים הסגן בן שמעון

ראץ- דרשב״ג משוס לן לומר מקום ויש הנהנים ראש ר״ל סתם
בשמו י״ל ׳ יי'"י יאייי

אגטולת גן (עזריה אחי שמעון • עוגרין אלו פ׳ פסחים ירו״
 ע׳? תורה שלמד אחיו ע״ש אTונ ראנ״ע של דודו הכהן )ע״ש
 תלמוז בזכות הוא שיחלוק כדי ומכרנסו בפרגמטיא שעסק אחיו

 תבא והוא ברש׳״י ע״ש סל׳א דך״א נוטל היה פ׳ סוטה שמעון
 גדול שמעון והלא קדושים פ׳ ובילמדינו ״ דזבחיס קחייתא נמשנה

 • הלל) שמו(ע״ל על ההלכה נקרא שמעון נפי שנותן אלא מעזריה
 לת, * לעזרא תשיעי הכהניס בבית ונכבד גדול חכס אחיו גס

 עו, ונזכר ״ מ״״ב חנחיס פ״א כ״א במשנה נזכר לא רחנ״ס
 כיזמית לה ואמרי העמוסני (שמעון • ז׳ משנה פ״ח בטהרות

 כשה;^ ע״ש כז' שבתורה אתין כל דורש היה העחוסני(ע״ש)
 : ת׳׳ח לרבות ודרש ר״ע שבא עד כירש תירא אלהיך ה״ לאת

 שר נתגלגל דבר מאותו שמעון את אליהם ויוצא אע״ג עמג״ע
 שמעת • שמעון גלגול שי\ה וכןר״ע אתין דרש העמוסני שמעון
 כתב היה) מתחנת (כרש״י א׳ די״ע דתענית פ״ג במשנה התמני

 התתבי התן שמשון PTP3 ת׳ התמני גורס שהיה לכי שחים לחם
 חושס בתורה ככתוב קמוצה ומ׳ בצירי התימנית קוראין ואנחנו
 שחציט ח״לכמן שהוא תימט מארץ שהיה לומר זר ואין התימני מארץ
 דידיס פ״א ג׳ ובמשגה * מא״י היא הנזכר עיר חשא״כ תנאי כמה

 ובשי ד״צ החובל פ׳3 • ר״ע עס (דמ״ט) דבחות ספ״ד ובמשנה
 תצאו בשחרית ״ המדרש לבית י״׳ט ליל בא שלא א׳) (ך״א י״ע
 שאמר רבי לר״ע קורא אגל להס הבר הי׳ הנה בבא בן יהודה ר'

 ר״א יבנה הכחי מד״ והוא • בספרי רני דברי על מוסף הריט
 קכחיס לפט הדנין ה׳ מן בקרקע לפטהס דן והוא ור״ע יהושע דר״

 דל״ז ושס ג׳ כ״ט דף כערות אלו פ״ מנסיא בן שמעון ור' דנין עיי״
 את התסט שמעון שאל * פלוגתיה בר דהוי בשס״ח בתו׳ רע״א

 רסנ״ס כתב • היו מ׳ מיחא לא אס והת׳ (ע׳׳ש) זירא ״1
מס P שמעון ר״ * מתר נזכר i״30 ולפי מגמות פ״ל רק שמכר

במשנה



י ת « ר או ד ם ס אי תנ ם ה אי ר מו א ד »r שיין ו קנ

 תפילין המוציא ״ ק׳כ״כ^׳דא׳ * נכוריסכ/מ״ט גמשנה
 * מ״י נ״ת גיטין ״ ה' ע״י נתונות * אומר ר״ע אומר ג״נ ר״ש

 הכשנעיס כל ר״פ3ו * ה׳ לץ שנועות • ל ה׳׳י * ג׳ ה״ז ״נ3
 הגירו • ) ל דמ״ה ג״ ה״ד התכלת ה׳ ומנתות * ננס נן א׳ ח״ס

 נן את ישמש ממונות בדיני שיעסק הרוצה עליו אמר ישמעאל ר׳
 זומא ונן עזאי לנן חגר והוא נ׳) דקע״ה נ״נ qp (גמשנה ננס

 ♦ רינ״נגזמנו ♦ (ע״ש) חכמים לפני תדניס ה׳ מן ומא ולר״ע
 ״ דאגות (פ׳׳ד זומא גן שמעון ל . דורמסקית איש יוסי ל

• ט״ו פ׳׳ע סוטה • א״ פ״ח נזיר * מ״ה פ״א נרפות ומשנה
 שנכנסו מ״ד א׳ והוא • נ׳ פ״ה וחולין ס״פאלג * מנהותפי״אד׳

 מצאת דנש אומר הכתוג עליו )ט״ו הגיגה ( ונפגע והצץ לפרדס
 זומא נן הרואה ג׳ נ׳ץ דף הרואה נל שאחז״ל ע״ר וגו׳ דייך אכול

 ונפגע החכמה ממנו שנטלה ענשו היה לכן כו״ לחכמה יצפה גחלוס
 * (ע״ש) חכמים לפני הדנים מה׳ והוא ) מות אחרי פ׳ גרש״ל
ל הדרשנים נטלו נ׳ץ משמת מ״ט) ע״ע (ס״פ גחל ודרשן ) 
 • יהושע ר׳ עם וחולק חכינאי) ן3 וחנטה עזאי ונן מתיא גן אלעזר

 ל׳ה נהר ה׳ מעין חס״ל כתג • פ״ג ג״ר בשלומו שאל יהושע ר׳
 ס״ר גו שאין אגר ואין הנל תוך הניצוצית נתערנו כי הגל סוד ״ז3

 שאמר וז״ס כו׳ ס״ר כל עם ולהתגלגל להתעגר נ׳׳ז הוצרך ניצוצית
 דנ״ד הרואה גל לשמשני אלו כל שגרא גרוך אוכלסא כשראה ג״ז
 המצות מאותן חלק נועל לתקנה נפש איזה עם שנתגלגל חי כי א׳

 והוא מצות עושין הס כי לו חשחשיס ס״ר אלו כל נמצא שעושה
 גמשנה * דאגות (פ״ד עזאי ן3 שמעון • עמהס קלק <ןעל

 • טו ל׳ט * ר' פג סוטה * ל ל׳ה ו׳ פד ״ א׳ ל׳ג שקלים
 פ״ע נכורות • ג״ פא זגחיס * ל ל׳א הוריות • יג ל׳ד 'נמות

 * ג׳ א״ פ״א פרה ♦ ל פה נידה * ו' פ״ג • ה׳ כג קינין • ה׳
ר * ה׳ פג ידים  פ״ד ד׳ ומשנה דיומא ל'נ ו׳ (משנת * ג׳) ס

 ש׳׳ד כאלו נל׳ו עוסק שאינו כל נ׳ דס״ג הנע״י גפ׳ ( • לתענית
 א״ל מקיים נאה ואין דורש נאה אתה לו אמרו הדמות את וממעט

 * אתרים ע״י שיתקיים לעולם אפשר נתורת חשקה שנפשי אעשה ומה
 דאמר ר״ע של כתו שנשא אעפ״י נפ׳ דמשמע אע״ג התו׳ וכתנו
 דסוטה נל׳ק אחרי׳ הא הכי עזאי לנן ענדת דר״ע נרתיה התם

 * ̂ לילה נעוד ותקס גפ׳ משלי וגמ׳ ב׳ ד״ד ע״ש וגרשה לנשאה
 וה״ק כו׳ עזאיאוחר גן גיאה שיעור וכמה ג׳ דט״ז סוטה ובירושלמי

 סוד א״ד ופירש געל א״ד נתחמם א״ד מימיו אשה נשא עזאי ונן
 דקנ״ת שמת מי ופ׳ פ״ג (שקלים לר״ע חנר תלמיד • ליריאיו ל
 כריתות ספר כתג חגירו ולבסוף תלמידו הי״ שגתחלה פרשג״ס נ״

 •ובירושלמי שם מצאתי לא • י״ח בפסחים כדחשחע חיים עץ וגעל
 תלמיד א״ד כו׳ לר״ע היה ותלמיד חגר עזאי גן ד׳ דנ״ו דר״ה ל׳ק
 מתחלה או ר״ע ונתחכם תנר היה מתחלה אי מחולקים * נו״ וחגר
 גחיגורי ומ״ש ס׳״י גנ״י ני״ד עיי׳ עזאי נן ונתתכס תלמידו היה
 ישראל חכמי כל ואמר • חנרין הונא א׳ ס״ט נתונות מאחר על

 קרחה) ן3 יהושע ר׳ (עיי״ הזההואר״ע מקרח חץ השוס כקליפת
 ונרנה ספרי תחלת • כמוסף אלא ר״ע דנרי על כמשיג אינו אמר
 אלא רגי דנרי על כמשיג אינו עזאי ן3 אחר כו״ אר״ע נשא ל׳פ

 ר״ע את שמשתו שלא עזאי גן עליך חגל יונתן ר׳ א״ל • כמוסף
 אומר ישמעאל מה יונתן לר״ ואחר • סע״נ דע״ד פי׳ גדריס
 המקשה גפ׳ ישמעאל לר׳ שימש שלא על חנל ואחר • זה נדבר
 הכסא לנח! ר׳׳ע אחר והלך • ע״ב ד״ע ונרש״י א׳ ודע״א נ׳ ד״ע
 תורה א״ל נרנך פנים העזת כ״כ יהודה ר״ וא״ל • דברים ג' ולמד
 לפני אחר ר״ע) (ע״ל דס״נ הרואה פ״ צריך אני וללמוד היא
 ד״ ונמשנה • א׳ כ״ה ג״ פ״נ יומא משנה יהושע ר׳ משוס ר״ע
 איש נחוס לתש * עזאי כנן שונה להיות ר״ע והזר דתענית פ״ד
 (ע״ש) לרגיס עזאי ן3 ודרשה קרי לגעל ח קבין דט׳ לר״ע זו גס
 אחרים ע*י שיתקיים אפשר שאמר אשה נשא לא עזאי שגן לפי
 • מות אחרי פ׳ גרש״ל פ״ו ניטול משוס גרגיס דרשה לכן

 ובכללים א׳ ד׳׳ד סוטה גתו״ הטעם עיי״ רגו לר״ע עזאי גן הקדם
 ועליו נעו־ ומת לפרדס נכנס דט״׳ו בחגיגה * המציאות להיסח־

 הרואה ג׳ דנ׳״ד הרואה גפ׳ שאמרו (עד חוpלח המיתה יקר <אמר
תיליססי״ גמ׳״י * מות אחרי פ״ גרש״ל לחסידות יצפה גהלוס נ״ע

 שנהרגו צדיקים דס שוכח אינו ענויס צעקת שכח לא ד׳ דצ״׳ג ט׳
 לא • הנחתום ימדה ורגי עזאי גן וחגיריו ר״ע כטן גזרה כימי

 חכמים לפט הדטן ה׳ מן והוא • שמת לעיל ונזכר שנהרג ■מצאתי
 ורגי רג וכן אטי אמר התלמוד וTחזכ חכמה דגר וגלל * (ע״ש
 גכל גפ״ ־ ע״׳ש טבריה נשוקי עזאי לגן אני לן אמרי ורנא .•'וחנן

̂י מערנין אגיי כמותו(עיי׳ הריס עוקר גימיהס היה לא פרשי

ו׳
 שמות ואלה מן המכלתא עשה עזאי p דכ״״ט יוחסין מש״ש)פתנ

 גטלוהשקדטסס״ס וכשמת * אושעיא רגי (ע״ל התורה סוף עד
 נן יוחנן רני הכינאי בן וחנניה * חהיא גן אלעזר ורבי ♦ ע״ע
 נשמו יוחנן רני • עזאי גן כדברי אמר ר״ע של חמיו גן ישוע
 שמעון רגי * דורחיסקס גן יוסי רני * ע״ל יונתן רגי • ע״ש

 רני של אחיו הוא אולי * מ״ו פ״ג קינין סוף במשנה עקשיא גן
 גן (שמעון : עזאי גן גזחן שהיה ונראה עקשיא גן חנניה

 רבי את רינ״ז ושלח אותו מלקה ואח״כ אורחים שהאכיל אנטיפרס
 דרך :ומנדין נודרין שהם על ואמר אותו הלקה ולא אצלו יהושע

 אנטימס מנית ותינוק הוא לר״ע סח לוגא נו שמעון ♦ פ״ה ארץ
 וח' * פ״ג ירו׳ ויומא • דשקליס פ״ה ירושלמי עשן מעלה ראו

 • ט״ס לוגא נן ישמעאל א״ ל״ח נגלי גיומא אכן * ע״ד ד״ך חזית
 פ׳ ספרי ר״ע יעזלמידי תדקא של חגירו השקחוני שמעון רני

 חמש לנתו תכחיס שפסקו גוריון ן3 שמעון רגי * ע״ש בהעלותך
 יגס שוחרת אלא היתה ולא יום גכל גשמים קופה יינר מאות

 אחריה וענינו אחא א״ר לגנותיכס תתנו ככה אותם קללה אעפי׳״כ
 פ׳ ירושלמי הסוס נזנג בשערה קשורה ראיתיה אלעזר א״ר אמן

 שם כזה מעשה שמניא צדוק גר׳ ר״א הוא שר״אזה נראה1גפ״̂״11
שמעון ר׳ • ראג׳״צ טרושלחי מפורש וכ״מ גר״״צ ר״א

יונו גפ
. י א ש

 של הקטן אתיו שזה ונראה י״׳ג) משכה פ״״ג (עוקצין ?!א5ח בן
 וגרגו דרגי מיניה איפטר ד״טע״׳ג) ח״׳ק (עיי׳ חלפתא גן יוסי רגי
 אגל היה ואחורא הוה רגי תלמיד גע״״י רש׳״י וכתג ♦ דרגי לננו
 : זה כל אינו גגח׳ ונרש״י עכ״ל הוא תנא חלפתא גן יוסי רני

 והיה • גמשנה כזכר כי עמו והחן התנאים נסדר חגיאו ויוחסין
 • יהודה ר׳ של מלנו להוציא נוצתה שניטל בתרנגולת גדגריס עסקן
 שנשחטה לו היה ומושל(ותרנגולת שוער קצין לה שאין ננמלה וניסה

 : ״3 דנ״ז פא״ט וחיתה קנה של שפופרת לה ועשה שלה ירך
 והניחו אכלוא אטמתא שני ליה נחיתו לאפיה נהמו אריות פגעו

 יורד טמא דגר אין לו ואמרו לאכלו מותר אי המדרש גבית ושאל א׳
 שלא דאחר השחיטה על נסתפק ולא • ג' דנ״׳ע פד״ח משחים

 הגדולי וגחנורי קכ״״ה מ׳ ענ״״ג שחיטה א״׳צ מאס מאג ננרא
 גע״א קצת ג׳ דמ׳״ד רות וח״ * ג״ דקס״ד פנ״׳ג רגה נשמות
 שמיא דמן האחרון נס וגדול והחזירה משמים מרגליות לו שנתנה

 גא נ׳״ח ר׳״ש דצע״ג ללדת עת פ״ קהלת וגרגה • שקלי ולא יהגי
 מכאן תזח לא לו ואמרו אחד חצר לפני משחקים ונערים א׳ לעיר

 הכניעו ולא גהס גער זקן איש אני א״׳ל מעט לנו מרקד שאתה עד
 לגעל אחרו טמר ואמר אומר שאני מה אחרי עכו א״ל מלפניו
 הטנריס לור״לשסרחון יהיה מרה לסוף כי ־ משנתו שינער החצר
 ג״ת ר״ש לרגלי ונפל משנתו וננער מוסר אותם לחד שלא נו תלוי

 מה וא״ל ושוטים נעריש שהם גדגריהס ישגיח שאל ממנו ומנקש
 לךשלאיפול אעשה זאת אגל החצר שיפל גזרה נגזרה וכגר אעשה

 משם והלך • שפינה אחר נפל ומיד שבחצר מה כל שתוציא עד
 ואמר יין אותם משקה תינוק ואגיו מילה לחצות העיר אנשי עם
 ואתר שלו גנשואין אתכם משהה אני שממנו גה׳ בטוח ואני שתו

 נמעשיכם נטוחיס שאתם לפי וא״ל מ״ה גו פגע לעירו משם שיצא
̂ילה יוצאים הטוגיס  רעים פניך מדוע ר״ש וא״ל מזיקין דשכיחי ז

 התינוק א״ל הס מה א״ל הבריות מפי שומע שאגי דנריס מקול אמר
 שמעתי ואני יום ל״ אחר אותו שאקח עמח חנו פסק היום שנימל
 שמתיירא נעצבתי לכן שלו לנשואין יין מאותו להשקות נעות שאביו

 זמני נא הראני ר״ש א״ל זאת גזרה תבטל שהתפלל זו שתפילה אני
 רעוא יהא וא״ל וכמותך שלך זמן על שולט אני אין א״ל הוא מתי
 על לעבור רשות לך יהי לא כן זמני על שולט אתה שאין כשם

 5 וילך ר״פ גמ״ר זכ״ה התינוק והי רחמים ונקש אלה דברינו
 פטך(לא הקגלכו לא מה מפני רגי א״ל א׳ קנ״ג השואל ק׳ בשבת

 אנותי שהקנלו כדרך ברגל רש״י) ליה כגודקאמר ודרך פט הקנלת
 וכ״ה זקנה מהמת א״ל פו׳ רחוקים נעשו קרוגיס א״ל ואנותין

 דקי״ד מגנוה גס גפ״ וקהלת רע״ד דקג״ז פי״ה פ׳-מצורע במ״ר
 דקטן אמרת את לרני שלח אכטונינוס ד׳ דקע״ה פ״י צו רע״ד-ומ״ר
 למות נוטה עגח ט מתלמידך א״ לי שלה מתים מחיה שנתלמידך

 אשכתוס אזל הוה נ״ת ר״ש דאמרי ואית מתלמידיו חד ליה שלח
 מיד עליך עומד ואט שוכנ אתה מה א״ל במטה עגדשוכג לההוא

 גהס שקכה גחשין מקפיד היה רגי א׳ דח׳/ רות נרבה • קם
 גן ישמעאל רגי נ״א נשר(ל״מ געל והיה מחסין כתג נ״ח) ר״ש
 גר אגא רט * הדורש אנא גשם ♦ גשר געל היה אחיו יוסי רגי

 א״ל רגה חייא רט : שמו חוורין דגית חוניא רני * נשמו זנדא
שה׳״ר גשמו רגי׳סימון • ומגילה ורות שה״ר ־ וגשמו נרט

שמעון
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 גדול אני לריל׳ז אחר עוצה איש נא״י) נקנר (שס סכני שמעון
 קהלת מ׳ זנת כסילים מתת עליו וקרא כו' נורות חופר שהיה ממך
 (ע״ש שזורי שמעון ל׳ * ע״ש טרפון נן שמעון ר׳ ל דצ״ה

 והוא שזור נקרא העליון נגליל יש מקום ול״נ רמנ״ס כ״כ יזלאכתו
 וכן הצדיקים מקנורת מא״י ששלחו נכתנים ראיתי כאשר שם גקנר
 דמאי כמשנה : כ״ג אלישע נן ישמעאל ר״ עיי׳ נגא״י ראיתי

 טהרות ה׳ כד חולין מרונה ונפ׳ ה׳ פ״ו גיטין ה׳ פ״נ שניעית א' ל׳ד
 נתים מנעלי שזורי אר״ש נוסתא יש * ה׳ פ״ד יום טנול ׳3 ל׳ג
 ד״נ המצניע ל ויר' ונספרא : אכיו כית היה העלבון גליל סל
 שזורי ישמעאל ל * ט״ס כירושלמי א״כ נכריתות הנזכר הוא נ׳

 ג׳ נמשכה וכריתות נפ״ד • משם אחר או אחיו הוא ואולי ע״ש
 חצינו א״כ יהודה ל וכן אומרים שמעון ור׳ שזורי לש א׳ ד״ט
 נפ״ק אנל ־ מכלים נפי״ח יוסי ולר׳ שמעון ור׳ ור״י לל׳מ קנר

 שזורי שמעון נש״ר כיפור ן3 יוסי ע״נר׳ ד״ל מנחות ׳3 די״ג דל׳ה
 ןאחי3 חכינא ל כזמן היה כיפר ן3 יוסי ר׳ כי קדמון יותר שנראה

 דך״ז דדמאי ספ״ח (ונירו׳ דדמאי פ״ד כתוספתא וכן * יהישע ל
ן ששאל א׳) (דל״א נמנחות וכן טרפון לל ששאל סע״ד)  ל̂ר

 ר^שזורי כו׳ רא״א משוס חנן אנא • כחולין שנתעינ ל3ט על
ה נזיר כו׳ א״ל כו׳ אומר  כ^שזורי הלכה חנינא אר׳ • א׳ ל

 ל̂׳ מנחות כמותו הלכה שזורי לש ששנה מקום ככל אלא עוד ולא
 ע״ש שזורי שמעון ור׳ יצחק ור׳ יוסי ור׳ יהודה ל ושםפליגי 3ע״
♦ נ״ח ונש״ת סק״ז דע״ז י״ד ונש״ק • ׳3 ע״ה וחולין * תו'3

 אלא נו חזר שלא ר״ע על ר3ד שהוא י״א קצטור דמן שמעון ל
 אין ל3( דנרייתא תנא גודע ן3 שמעון ר׳ • רשנ״י ע״ל משמת

ג של כנו לפני העיד א׳ דל״נ מעמידין  שמעון ל שם ואיתא ♦ ל
ג על ר״ג של כנו לפני העיד גודא ן3  ל היו ושנים כו׳ ששתה ל
 • ןגודע3 ע״לל׳ש גודא ן3 לשמעון • ע״ש ןגודא3 גודעוא׳ ן3

 ומת כו׳ וחיי החרא אחר סלו וננשואון ע״ש עקינא ר׳ ן3 שמעון
 ״ פ״ד (אנות יוחאי ן3 שמעון ר׳ • ישראל כל והספידו אניו היי3
/ • ג״ פא פאה משנה3 כלאים : ר' פ״ג דמאי • ד׳ פד ״ ח׳ פ
פ״א שניעית ׳ ח׳ ה׳ פז נ׳ פ״ה • ט׳ פד • ז׳ פ״נ : ״3 א׳ 3ל
ח ״ ו׳ ה׳ פו * ל ל פ״ג י׳ ח׳ ו׳ ל ל ל א׳ פנ ה׳ ו׳ ל
לי • ה׳ פה • י״נ פד • ט׳ פ״ג תרומות • ה׳ ג׳ פט • ל

3פ מ״ש * ת׳ פ׳׳ג ♦ ד׳ 3ה * ד׳ פא מעשרות ♦ ו׳ פי״א * יא
• טז ט״ו י״ד י׳ ל א׳ 3פ ערלה • ו׳ פה • י״ג י״א נ׳ פ״ג * ה׳

 :ו׳ פי״ג : ה׳ פ״י ♦ א׳ פת שנת * י׳ ט׳ פג * א׳ פג גכוריס
 ל פח : ל פו : ו׳ פה : יא ו׳ פד : ד' פג עירכין : ד' עי״ד

פט \ ל פה : ד׳ פה פסחים : טו ל ל פ״י : א״ פט : ה׳
: ז׳ 3פ יומא : ל פח : ו׳ פז 1 א׳ פג : ד׳ פג שקלים : ק׳

ה : ד׳ פג : ע׳ פא ניצה : א׳ 3פ סוכה ̂ V ו' לו א׳ פא ל
:ט׳ ל ל פג : ל 3פ ינמות : ז׳ פא חגיגה : ח' פג מ״ק : ז׳

: ל פטו : ה׳ 3פי : ל ל ז׳ ח׳ פ״י : ו׳ ג׳ פח : ד׳ ל פו
:ח׳ ל 3פ נזיר : ל לי : ל פט : ד׳ ׳3 פה : א׳ פד לתונות

: ל 3פ : ל פא גיטין : ל ל פג סוכה : י׳ ט׳ פו : ו' לה
ק : 3י פד קדושין פנ ל׳מ : ר* ל פז : ד׳ ׳3 פו : א׳ פד ל

: ל פו : ל פד : יד ל פג ג״נ : י׳ פה : ה׳ ״3 פד : י׳
̂פ״י : ל ל פט : ל פז : ל פג : ד׳ 3פ : ג׳ פא סנהדרין ^

ז ד״ז פא שנועות : טו ו׳ ל פג : ל פנ : י׳ פא מכות : ל
ע״ז : ז׳ פח עדיות : ל פו : ד׳ ל ׳3 פה : ל פד ז ל לג
זנחיס : ל פג : ז׳ 3פ : ל ל פא הוריות : י״ פד • ז' לג
פ״י : ל ל פט : 3י ל פה : ל ל ל פד : ל פג ׳• ד פא

 פד :ד׳ פג מנחות פידל• פיגלז׳: : פיכו׳ : היאז׳ ; יז, ז
ל פהה׳ ז ה ד ג 3  פיא : פ״יל • ז׳ ל פט : ז׳ פולד׳ :ל
ל : 3 ל ג ל : פיגי״ : פי ל מ ק ל א׳ חו  : פהל : לז׳:פג

.*פטה׳ : ׳3 פת : ׳3 פה : ט׳ פד •* ד׳ מ גכורומ • ה ז פט
ה ד פז רנין ׳ עי ו ל א ל ה ר ו מ ת - ל ט ל ; ל ^ ה - :

ל א ג פ * ׳3 3 פ׳ f • ל פ״א כריתות ♦ ד׳ ל פ״ז * ל o 
 Y׳o ♦ ו״ ל פ״ג מעילה : ט׳ ו פ * ת׳ ז ו ה ד׳ ה פ * ׳4
ל : ל ל ג ״ פ ם) לי כ ל • ה׳ פ״ז • ז׳ פ״ה • ( ד׳ ט ״  . פ

 3פך״ • ל׳ד פי״ח * י״ז י״א י ל פי״ז * ל פט״ו • ׳3 פי׳׳ד
י׳׳ז * ו׳  • 3י״ ייי״א ד׳ פך״ז * ל הו״ו ״ ל פכ״ה * פך̂׳

ל * ז׳ ל3(אהלות)פ״ : ל לל • ז׳ פכ״חו׳ ג  פ׳׳ז ל
 : ל פי״ה * ל פט׳׳ז * א׳ פי״ג • ל ל̂׳ • י״ד פ״ט * ׳3

ט׳ * ן׳ פ״ן • ד׳ו׳ פ׳׳ד (נגעים) ח׳ לד׳  פי״אל • פ״י
 (פרה)פ״נ : פי״דט׳י׳י״א ״ פי״גו״א * פי״נל * ט׳
״ ׳3 א ה ל ל 3פי״ * פי״את׳ ׳ פ״טל • ל פ״ו * •

ה ‘ ל ד׳ פ״ג (נידה) )(זנים ן ל ל׳ט * ל פ״ז ♦ ל ל
 ל פ״א ) מקוואות ( * ל ד׳ פ״ה * ז״ ל ד׳ ל פ״ד * ׳3 פ״ג
ג )יום ול3(ט : ה׳ פ״ח * י״ ו״ ה׳ 3פ״ * ה׳  פ״ד ♦ ד׳ ל
ג • ו׳ פ״א (מכשירין) : ה׳ ל פ״ג (ידים) • ז׳  . ל ל

ו • ל Yפ' (טהרות) ח׳ ו' ה״ פ״ו * י׳ ל לה * י׳ לד  ל
) * ט״ ז׳ 3ל ג׳(עוקצין) ל לי • פ״טא׳ג׳ * א״ ד׳ ל ג  : ל

 : 3ק״ 3ל׳ רשנ״ם : ל ד׳'נ שנועות רש״י ( שמעון ר׳ סתם הוא
 ן3 ר״ש הוא נק״ש זהיר הוי שאמר דאנות 3פ״3 סתם שר״ש אעלי
 המערה(רש״י נענין נניסים ומלומד : מעניינו הלמד דנר נתנאל

) א׳ (די׳׳ז נחעילה כדאי׳ : הגזרה) לנטל אותו שלחו לכן  ל
 וניטל חנירו חלפתא) ן3( יוסי ר׳3 ר״א עם לרוחי מא״י שנא

 רשנ״י והוציאו הקיסר נת נגוף נכנס תלמיון ן3 ושד : השמד
 ר3ד3 ומקפיד לכעוס ונח כעסן היה רשל׳י כי התו׳ שם (וכתנו
 יענישו שלא לאנא שנירת זכור וא״ל נר״י ר״א את וקלל מועט

 תלמידיו והיו ונתעשר לח״ל יצא א׳ (תלמיד : ונרפא עליו והתפלל
 לנקעה והוציאן הקודש כרוח רשל׳י וידע לח״ל לצאת ורצו מקנאין

 וא״ל : הוה וכן זהג דינרי מלאי נקעה נקעה ואמר והתפלל א׳
 של חלקו עכשיו נוטל שהוא חי תדעו אלא טלו מנקשין אתם אס

 מלקנז א׳ אדם ראה : נ׳ דקס״ד 3פנ״ פקודי פ׳ רנה נוטל עה'נ
 חנירי ואין א׳ל מתיי את ואין א״ל איפור ולית א״ל שניעית ספיחי
 ירו״ ליה הות וכן נחש ישכנו גדר ופורץ עלויה וקרי עלי חולקין
 אס כו׳ מועטים והס עלייה ני3 ראיתי אחר : א׳ ג׳ פ״ק נרכות
 יותס יהיה ועם הדין כ״עמן לפטור ויטלין מהם וכני אני הס שנים

 דמ״ד וערכה 3לול פ׳ העולם חשננרא לפטור יכולין עחהס עוזיה ן3
 ואחיה רשנ״י מזכיר ע״ד) די״ג הרואה פ׳ (וירושלמי וננ״ר : ׳3

 3כת • לאניהס מאד שכנדו אלו זכר ואולי כזוהר וכ״ה : השילוני
 מעין נעה״ז קנלו צדיקים שכל לרשנ״י נתנרר כי פטר ע׳ הערוך
 צדיקר משאר גדול זכותם לכן : כלום לאקנלו ואלו 3לעה״ השמור
 כמה ואחר יהודה ר׳ פתח ׳3 דל״ג נ״ח פ'3 : דורס על להגין
 ר׳ ומרחצאות גשרים שווקיס תקנו זו אומה של מעשיהם נאים
 גריס נן יהודה הלך כו׳ עצמן לצורך שתקנו מה כל רשנ״י נענה שתק

 יגלה ששתק יוסי יתעלה שעילה יהודה אמר למלך ונשמע הדנר וסיפר
 אתרחיש נמערתא טשו ר״א וננו הוא אזל יהרג שגינה שמעון לציפורי

 • חדא״ג שנים ע׳ עד טעון שאין נס תיך נס חרונא להו אינרו ניסא
 ונעידן גחלא הצואר עד ויתני חנייהו משלחי והוי דמיא ועיני

 פתיז על וקס אליהו אתא שנים 3י״ ישנו וצלו חיכסו לנשו צילותא
 ״ הגזרה ונטל קיסר דחית יוחאי לנר לודעיה מי ואמר המערה

 ועוקקיד 3עה״ חיי מניחין אחר וזרעי כרנא דקא אינשי חזי נפקו
 להחרע וא״ל נ״ק יצא נשרף מיד עיניהם שנתנו נ״מ שעה חיי3

 צאו "ק3 יצא ינ״ח עוד וישנו אזל' למערתכם חזרו יצאתם עולמי
 רפנ״י שמע נו׳ ר״ש מסי הוי ר״א מחי דהוי היכי כל ממערה
 לי אוי א״ל כו״ ע״ש) שצ״ע ומה חותנו שהיה (ע״ש) חתניה

 מקשה הוי כי מלעיקרא כךכו׳3 שראיתני אשריך א״ל שראיתךנכך
 כיהוימקשהרפנ׳״י לסוף פרוקי רפנ״יי״נ מפרק הוי קושיא רשנ״י
 • כו׳ מלתא אתקן אחר כו׳ פרוקי ך״ד רשנ׳׳י מפרק הוי קושיא
 פ״ע וכירושלחי דקי״א קהלת וח׳ ד׳ פ׳ח דף פע״ט וישלח פ׳ וננ״ר

 טומאה נספק מקומות שהיה * גע״א הצת ד׳ דל״ח דשניעות
 חת שם שהיה וכ״מ תורמסין מקצץ והיה 3לסנ לכהניס צער והיה
 שלאטיהד לרשנ״י ואמר א׳ חת והטמין א׳ כותי הלך למעלה עלה

 גוזר ואמר שם שהטמינו הקודש נרוח רשנ״י צפה ההוא מקום
 התחתונים ועל למטה) ירד שהכותי שירדו(ר״ל עליונים על אני

 על3כ לא ר״ש הוא ספרי סתם * הוה וכן שיעלה )החת ר״ל (
 ו3ר דר״ע אלינא וכולהו ישמעאל רני הוא 3כת א׳ שער סוף ה״ע
 יוחסין 3כת * ע׳׳ש ר׳׳ע תלמיד היה לא ישמעאל רני כי טעה

 שהוא אור יהי מדרש הנקרא לכ״ע המאיר הזו̂ר ספר וכן א' 3מ״
ל התורה סודות ס טי  עש^וגקתלידדיו לא שהוא אעפ׳׳י שחו כ

 ^אמךנו1ולו'מ^ו~^3~שה מה על ^גשאו^זנמ^ו ותלמידי נו3̂ך
ספרא~וספרי י דר״^עפי״י אלי^ כולהו מזוספתח שהמשמ̂ז ^ 

 כו׳ ספרא (ר״ל אחריותו שנה פיו_מתר,מס״ עשז_על1_הספמס
 רשנ״י ימת ר~הזוה^חר3נתח כן ר״ע מות אחר שנה ס׳ נעשו

ת3א • מתלחידי_תלמידו כ '^ '~ ^ א ״ ל ד ק ״ ש ד3ל פ ^ ה הי לו  א
 מומו אחר ס׳ כמו תחגרוג גמל משא היה גשלימךת ^הזוהר

 ו^דאעו רשנ״י חוה אחר שנת^ר^שנה היוחסין מ״ש הכין
 וספרי ספרא על דקאי רניס כלשון הספרים נעשו שאלו 3כת שהרי

 • )וק״ל שנה ס׳ מותו אחר ותלמידיו ר״ע שעשה ותוספתא
זהרנרי ונעטר • גאריכות) נזה מ״ש הכמה נוכלות ספר (ועיי׳

רwהזיר



טון ׳0א!3סהר,-חהנ אות ■ מי׳׳■ קנה ׳מי .״ ואמומאים̂'
 ופסלך• המפנה פראו האחחג^ס דנרי הס־ ט. יי<פ11אמ יותר מוהל
 אהד׳ הספר זה ונתגלה ׳ *־ פס מן־־האזראיס ומאמרים הלכות

 פלא שהדס־ בישראל מוסכם הוא וכבר ראוהו פלא והרא״ש הרמב״ן
 ־מפורש פס ומציכו : ־ בתלמוד מפורש ואין התלמוד על ׳יתלק‘

̂י ישראל גאל של אמן כמו * אותו שמקבלין  ור״ת שרפ״י אעפי
 אבל * נמצא לא ורמב״ס בתו׳ אגל הזדרוהו יעקב ורבינו וה׳׳ג

 ג׳ סעודה בקידוש וק כרש״י הרא״ש שפסק נמצא ברכות בכסקי
 שהרא״ש אעפ״י שצריך אמר והרמב״ס בתלמוד מפורש שאינו היין על

 ליום הוא כן א׳ בקידוש בלילה שדי כמו כי טעם ונתן שא״צ אומר
 סעודות ׳3נ קייב ביום אבל א׳ סעודה רק בלילה כי קליוש טעם זזה

 ורמב״ן שהראב״ד בק״ה בתפילין וכן * רמב״ס לדעת מסכים זהזוהר
 אין שלנו בבלי ובתלמוד והראי׳ש החצות ספר מבעל קוץ אסרו לא

 המזון ברכת וכן • אסור שהוא הזוהר סגרת לוקקין אנו מפורש
 כו' שטעונה פסק והרא״ש כוס טעונה אין פסק שהרמב׳׳ס ניקיד

 לשון ע״כ אבות ג׳ כמו בג׳ כ״א כוס טעונה שאינה בזוהר זחצאנו
 מתמיה דבר ביוקסין ראיתי כתג שם ובש״ק * א״ב דח״ג יוחסין
 הזוהר דברי כי שאמרו אנשים כתות נמצאו כ׳ אלפים ה׳ כמו והוא
 הקו^_ בלשון הס ואשר רשב״י דברי הס ירושלמי ״בלשון הס אשר
^ מצ'או שהרמב״ן וי״א * דבריו. אינם  אשר לקטלוניאה ושלקו ג
 דליאון משה שר׳ וי״א * דליאון משה ל ביד ונפל לארגין הלך
 רב מקיר מהם יקח ולמען משכלו פירושים אלו ועושה קכס היה

 כי וזה וקבורתו רשב״י שס על אותם ותולה כותבם היה מהקכחיס
 הכל כי האמין אני אבל ״ עש׳׳ב עכ״ל באוכלסין ומרובה עני היה

 הרבה ויותר הדברים אמרו הקדושה וקבורתו שרשב״י הגל,והאמת
 אלא נכון סדר על בדורותס דבריהם נכתבו •שלא להיות יוכל אבל

 רבינו עשה כן כי כהלכתן קוברו הזמן ובמשך מפוזרים נקונטרסיס
 • ש״ק עכ״ל הגמרא בהבורי אשי רב עשה וכן משניות בקבור הקדוש ־

 וכשמת ־ א׳ דנ״ט לו הוציאו פ׳ תו׳ ישמעאל ר' אקר יחים והאריך
 מה ע״ש ק־דס שמתו ללייתו או3ש סבא המנונא ולרב לרפב״י ראה

 עם ונקבר ♦ עתקע״ה האזינו בזוהר מיתתו ועיי׳ ״ מאד &תחוה
 הסנדלר יוקנן ר׳ קבור מירון בכפר גא״י כתג ע׳׳ש במערה ר״א בנו .
 לצד רשב״י נקבר חצבה ובתינו מקירה אינו המדרש בית אצלו וקרוב ־

 מצבה המדרש בית לפתק וסמוך מעריב לצד אלעזר ר׳ ובנו דרוס
 הזקן הלל מערת הוא מערה לנהר היורדין וממקום סבא אדא מרב

 ואשתו שמאי נקבר גפן בגינת מעלה לצד הנהר של נ׳ ולצד ותלמידיו
 קטופא יוסי ר׳ ובצדו יפת בר בנימן ר׳ קבור מערה עוד לו .וסמוך
 שם נקבר ריב״ב אך כתב ובמ״ב ־ קיסחא בן יוסי קבר לו •וסמוך
 דייך וא״ל בראש ר״ח שישב פניו ונתכרכמו לר״ע מובהק תלמיד
 ובמנקו׳ א׳) די״ט דסנהדרין פ״ק כהך(ירושלמי חכירין ובוראך שאני
 ובזבהיס * אחרה אביו של רגו ר״ע בשיטת בר׳׳ש ר׳׳א א׳ דע״ב
 ״ ת׳ ברכות עקיבא גש״ר • ד״ק אתרה רבו ר״ע בשיטת יר״ש

 * תורה ילמדנו לא אס האסורים בבית כשהיה לר״ע אמר קי״ב •זגע״פ
 מעילה * גני קראו ור״ע * למלכות ומסרך יותאי לאבא אומר

 בעבור ב׳) (דנ״ג ונזיר כ״ג תוספתא^^א'פ״דדבפ׳3ו •
 הושקה • יודע אינו בו תזר משמת אלא בו קזר שלא ר״ע על •שאחר
 ובגיטין * כך רבו על לדבר ארץ דרך שאין התענית חפני■ ■שיניו

 חתרוחות תרומות שהם מדותי שנו לתלמידיו אחר ס״ז התקבל '5
 .♦ סיבין היינו הימעא וחשכק הרבה טוקן שהיה ר״ע של מדותנו

 רשות ערבית תפילת ששאל ור״ג יהושע ר׳ ד«חן תלמיד ג"כ .והיה
 נורי בן יואק ר׳ עס ולמד ♦ א׳ (כ׳*ק תפלת-השקר פ׳ קובה או
3l״p בבאע״ש בן יהודה מר׳ ונסמך • שהיהקבירו דעירביןע״ש • 

ד״ח ר"פ ירו' מישראל ממונות דיני ג^ו בימיו *־ רבי של־ .רבו
^ ש״גר״מ-ור^לכה י״ע ס׳׳כ1 ^cחיiכר״שבשבתלדדזהלכה 

 וגת׳קו׳׳י י כר״ש הלכה איו דאורייתא איסור מקמת במוקצה ןאגל
 כר״ש דהלכה הנגיד לי״ש גמרא ובמבוא בתיקו קם ור״ש ר״מ •כתב
 אי׳ דהט קייס עץ פי׳ ובהקלמות דע״ז לספ״ב קרוב באשר״י .•וכ״נ

 דעירגין פ״ק וממ״ש דקולין ספ״ט מ״ש וע״ע דדמאי פ״ה !ירושלמי
 עליו קולק כל נגד תשמע כחותו״ג״כ. הלנה קבעו■ מ״מ-לא עלד״ת
ל • פ״ט קולין עתי״ט ׳  • שתאי (ע״ל פרשב״י הלכה יהי׳ ^

̂׳ש הלכה ע״ב דק״י שרצים ק׳ פ׳ תו׳ ועיי׳  מתכווץ שאין דדבר כ
 ולא כרשב״י מזגק בפגימת פסק הרמב״ס ♦ התורה בכל מותר

 וע״ת חראב״י טפי דתלמודא מארי שרשב״י לפי כ״ח כתב לראב״י
 דחכקות גמרא לכ"מ דאשתמיטתי׳ א' קכס ששאלו יוד סי׳ י3קכס-.צ

 משמע גובריה ורב הואיל ב׳׳י נתחן רב ומפרש כראב״י והבכורים •
 ור׳-ש ר״י קיי״ל דהא ר״ש נגד כ״ש יהודה ר׳ ̂נגד כדבריו דהלכה
מודה הכ״ח דאך השגה זה אין לו והשיב השואל עכ״ל י כר הלכה

 ות־״שדרשדי חתנל:היא והתם שיהי׳ ׳מי נגד במשנה דן:לכם־כמותו
 ולהכי כמותר הלכה במשנה שנוי שהוא■ כיק ר״ל חאכי־דתלתודא

 הרמב״ס כסק במשנה דאף. ואמת יהודה מר׳ טפי במתני׳ נקטיצו׳
 לתלמידיו אחר שרשב״י אלא ע״ש מדלת.ע״ע3 כראב״י כר״עולא
 על נקלקו דלא היפי א״כ )(ענ״ל ר״ע של מתרומות שמדותיז

 ר״ע תלמידי ג״כ שהיו יוסי ר׳ או מתביחופגון־ר׳יהודה א׳ רשב״י
 ר׳׳ע־ דברי הס רשב״י דברי וודאי פי ראג״י נגד כמותו דהלכה י״ל
 בברייתא אריא מאי ראג״ק אלא ראב״י נגד כמותו שהלכה רבו

 ומ׳׳ש * הוי ר״ע תלמיד ג״כ דראב״י ־ועוד * נמי במשנה אפילו
 לא כרש״י קב משנתו שהיה מראב׳׳י טפי דתלמודא מארי רשב״י
 העון לכפר ברשב״י נתגלגל השילוני אקיה. ־ כקביריו הרבה לימד

ע להציל יכולני רשב'י לכ״א לעע׳׳ז לירגעס שקתס  עכשיו עד ל׳
 מערה בצער היה לכן הדורות כל סיף עד עמי אקיה יתקבר אס

 היה לתה טעס גר״ש ר״א וע״ל * י׳׳ב סי׳ א׳ מלכים כ״י לכפר
 רשב״י כי כו׳ עוזיה בן יותס הוא רשב׳׳י ״ שנים י״ג מערה בצער
 דמקי היכי כל המערה מן ביציאתו ב"מ מפ׳ כנראה קסד ממדת

 בדבר ומקפיד כעסן שהיה התוס׳ ח״ש וע״ט ( רשלי חסי ר״א
 יסוריס עליו בבאו הפועלים פ׳ ובב״ח חחדה״ד) שהיה נראה מועט
 פי עמי בני אליעזר אלמלא וז״ש חמדה״ד היה כי אקי בואי אחר
 יכולד דין לבד זכותי כי יקד חתישביס לרקמיס דין ואין דין הוא

 ביחד היה כ״א עמי בני אליעזר אלמלא שנבראתי חיום כו׳ לכטור
 חסיד והיה חניצוצו רשב״י כי עמנו ויותס עכשיו עד שנבראתי מיום
 יכולני זה היה לא אלמלא סיו לא הבמות רק כי קטא לו היה אבל
 ה׳ מעין קס״ל ועיי׳ * ג״כ עולם ועד העילס שנברא מיום כו׳

 בסוד לא אך חשה דוגמת רשב״י א׳ דס״ג המלך ובעמק כ״ה נהר
 בלוחות לו שהיה נשחה בבחינת רק ראשונה בכעס דמשה עילאי זיהרא
 חשה בחדריגת עלה ואק״כ היה.רשב״י.למטה תקלה אמנם שניות
 כי דע בזולצבוך הנדפס הזוהר לסהר הקדמה בסוף כתב * ע״ש^
 התחיל לכן דעה דור בבקינת היו ודורו משה ניצוץ בו הי׳ רשב׳-׳י

 רשבי׳י זכה לכן יוחאי בן שמעון ר׳ ר״ת ברי״ש במלת הזוהר סכר
 עשה לכן כו׳ לך שלק פ׳ בזוהר כנזכר המדבר דור לראות.מעלת

 מפני ברק ■לכן תורה חומשי ה׳ כרקיסנגד ה׳ דצניעותא סכרא
 שברח כמו )הנ״ל ( ״מ3 בה׳ יהרג שגינה שמעון באמרו הקיסר

 שליחומו רשב״י הישג וכן במדבר שליחותו הישג כרע^ושס מכני משה
 קול ובס׳ • עכ״ל אלקיס אליו נגלה שם כי בלוד במדבר במערה

 תיקונו ברשב״י א3 יתרו ואחר כ״כ ביתה נשלחה לא קין נשחת יעקב
 בוצינא אר״א קדושים כ׳ מת״י ראי' והביא מאליהו ששמע ר״ל.

 * ־ בשמו אבין ר׳ * בזמנו אבטולמיס * כו׳ ידיו לנשקא קדישא
 בר״ אלעזר ר׳ ׳3 פ״ט כרה וראלי : בזמנו דולאי בן אלעור אבא
 ביזנא גר הונא * בשמו יהודה ן3 חסהאי ר׳ ע׳׳ל קלכתא גן יוסי

 קכינאי גן חנניה * בשמו קנינא ר׳ * בשמו זוטרא רב גשמו
 רבי • סמכו בבא גן יהודה ר׳ * עקשיה גן חנניה ר' * קבירו
*עמו חולק אלעאי בר ייהודה  רבי ♦ ע״ל גרים בן יהודה ר׳ '
 יוחנן ר׳ * בשמו ריג״ל • ז׳ ע׳׳ז וריב״ק • תלמידו הנשיא •יהודה

* בזמנו לקוניא גן יונתן ר׳ * בשמו יוחנן ר׳ • שאלו •הסנדלר
 רבי • גשמו ביסנא גר יצחק ר׳ ♦ ינאי ור' * תבירו יוסי ר״

 חתיא ר׳ שאלו • צ״ע סבא או סוכיא לוי בש״ר • בשמו ירמיה
 ביראה עולא * נתחיה ור׳ • בשמו שנייא בר נהוראי : קרש בן

 ־ בזמנו איצטרגולי ראובן ר׳ * חותנו ע״לרכג״י רבו ר״ע • בשמו
 ר׳ חבירו שזורי שמעון ר׳ * בשמו דטהה שאול ר׳ * בשמו רבה

 * בשמו עכו איש יהודה בן שמעון ר׳ * עמו חולק מנסיא בן שמעון
 גמליאל גן שמעון רגן * בשמו אבא גר שמעון ר״ * בשמו רשב״א

שביעית ♦ ג׳ פז דמאי ־ א׳ פה פאה * ה׳ פג ברכות במשנה (
כג מ״ש * ה׳ פה • ו׳ פד מעשרות • י׳ פז * ד׳ פג ♦ ז׳ הא
 פי״ג • א׳ כי׳׳ג • ע׳ סא שבת • ד׳ פא ערלה • א׳ כה •־. ה׳
 שקלים ♦ ה׳ פד • ג׳ פא פסחים ־ ו״ פת עירבין * א׳ הי״ח * ח׳
 * ח׳ פא מגילה * ק׳ ז׳ פד תענית• • א׳ פג ביצה י ה׳ ,כת

 ד׳ פי״ב * ה׳ ד׳ פי״א • ט׳ א׳ פט * ה׳ פה * ח״ פג כתובות
 • ט״ו יג פט סוכה * ה׳ ל״ו ׳נזיר * ה/ הה נדרים : י״א י״ פי״ג
• ג׳ כ״ג ב״ק • ר- •ה׳ כ״ז ׳ א׳׳ כי ״ לו פד * א׳ פא •גיטין

ק׳ פט * ח׳ ז׳ פח * א׳ פז * ̂ה כה * ק׳ כא ב״מ • ד׳ פה
ד׳ א׳ פז * י״א פה־י׳״ ז׳ כד ה״־:י־ פא -ב״ב • ט׳ •פ״י • ^״ג
• ק׳ פג * ל פא סנהדרץ ״ ד׳-ז׳ • ׳ א׳ פ״י * ה׳ •־פח .ח׳

̂ן * י' פא :מכות• • ג* פג עייז ’ ל פ״יז עדיות ■ - ף' שבועות,כ׳
פג : ו׳ פב חולין *. ט' כי״א :׳מנחות י׳ ד׳ הה * י ג׳ א׳ •כ״ג

:f פ״ו : •ל ל : פבד׳ נסלוה : ג׳ פח / פג פ״ו : ׳7פה- : -
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ואפוראיסנשק המנאים סדרי אות
̂  לחמות :נ׳ לה המורה :אי פ״ו צידנץ : V ו׳ ל׳ז י מי
iי9 : פי״אא׳ : פ״זו׳ (כלים) : ל f' : 'לל״ח : ^״וא 
 ן פ״עה״ : ז' פ״ו (מקוואות) : ט״חל׳ז (אהלות) ל

/ (ידים) ) פ / (להוריות : ל  נתןאג׳^ חכםר׳ ר״מ ל די/ פ
 : מקמייהו נ״ע קיימי הוי ור״נ ר״מ או /3רש עייל הוי ט

 נכנס שהנשיא ותיקן לדידהו דיד גין היכרא דלהוי עינא3 /3ארש
 נכנס ״ד3כשא ״ שנו שאמר עד ימכין לאין לפדל עומח העס פל

 ״ נמקוימ שיושל עד יושנין ואין מכאן וא׳ מכאן א׳ שורות ל׳ לו עושין
 ור״נ ר/ז הוי ולא * כמקומו 3יוש וא׳ עומד א׳ נכנס שתכס

 מקמייהו קמו דלא הזו אתו ט למהר התקנה) שעת (ר״ל התם
 מלתא נתקן לר״נ ר״מ אמר /3רש תקן הכי אמרי האי מאי אמרו

 עוקציןדלא לן תנו ליה אר״מטמא ליה מאינעדד אר״נ זאת נגד
 שיכול למי ה׳ ורת3ג למלל נאה למי ליה רמא ידע לא וכי גמיר

 ♦ אלד ואנא נשיא את לתהוי ונענדיה תהילותיו כל להשמיע
 לידי אתא ק״ו דלמא אמר (ע״ש) קורשא ן3 יעקג רני שמע

 מר כתני אמרו למהר לעוהצין רשנ״ג שיעיין רמז ועשה כתולא
 הקוד כסיהתון דגמירנא לאו א״לאי דאוקי כתר ותני התת לעוקצין

 ושדו נהרקא קשייתא כתני הוו • מדרשא מניה ואהקינהו
 א״ר • פירוקאושדו כתט מפרק דלאהוה מפרק מפרקהוה דהוה
 לקנסינהו מיהו נעיילינהו ארשלג מנפניס ואנו מנחוץ תורה יוסי
 * י״א ולר״נ ^תריס לר״מ אסיקו משמייהו שמעתתא לימרו דלא

 אמר אזל לא ר״מ אזל ר״נ לרשנ״ג פייסו זילו כהלמא להו אחוי
 כהי רשנ״ג א״ל ר״נ אזל כי מורידין ולא מעלין לא הלומות דנרי

 אניךשהיה קשינות ר״ל 3מוזה אכנע ר״ל דאניך קומרא לך דאהני
 לר״ש רני מתני ♦ אהני מי נשיא למהוי אנ״ד למהוי • אלד
 שותים אט שמימיהם הללו הס מי א״ל כו׳ אומרים אחרים לריה

 כנודך לעקור שנקשו אדם נכי א״ל • מזכירים אט אין ושמותם
 ר״ל ־ אנדה כנר שנאתם גם אהכתם גם א״ל אניך נית וכנוד
 לשמותס לזכרם יפה ואילך ומכאן ♦ זו לאיכה מקום ומה מתו כנר

 כשאמר אולי נר׳ דר״ש נהילולי חי היה דר״מ דאי׳ ואף ־ רש״י
 אמר כו׳ ר״מ משוס אמרו אתנייהו הדר • מת היה כנר נר׳ .ל׳ש
 אמר ולא • משוס אמרו אנא עטו שהיה רני אטלו רנא
 ששנה מ״מ כמותו הלכה יוחנן א״ר • עכ״ל מאיר רט אמר

 : א׳ ע״ה גיטין * אחרונה וראיה וצידון מערל תוץ גמשכתינו
א ״ לקס״טא׳ ל מ  ושם * לבקע״דא׳ע״שרי״ף • ל

 לל מחו״י 3וכת ״ לד לטרות נמשכה מוקא פרשלס א' קלח
מ תו׳ ולעעל (א׳ ק״ט מכתונות ראייה  נעזר שמהן ס״ט i‘ר ל

 ל׳ קל״ג ל״ל ורשלס נ׳ לא ומכהות סקח״ט) סקע״א, ח״מ ש״ך
 וכ"כ נ׳) לנ ע״ז (עיי׳ רבא וכן האיכללא ליה לית דשמואל צתב

ק הרא״ש ולכ * הכי קיי״ל דלא ״נ3ד פ״ד רי״ף ל  : רדקלג נ
ת) השולח פ׳ זנרא״ש ח׳ סי׳ רשלא ע״ת דל  שאחזו מי פ׳ ונר״ן (

 מ׳ץ דעירנין פ״ח ט ונתי׳ מ״ד ופ״ו פ״ה כתובות חיים עז ונפי׳
שלג) א׳ דע״ז לז כתונות * ׳3 לה ונלמ מ״א ולו (ע
̂ל כלל ס״ל אי אלינאדר״י כינהו דאמוראי  אשר״י (עיי' לא או הנ׳

 היט אנל נסתמא ה״מ כרשב״ג דהלכה הא הבית את המוכר פ׳
 א׳ קי׳ץ למ ונתו׳ בתריה) אזלי׳ לא פסקא אההיא אמורא דפליג

 הלכה אין עליה דפליג כחאן בגמרא דפסיק היכא • מה ד״ה
 כחכמים פסק שס דגם כרשב״ג קיי״ל דלא להוכיח ומשטנ״ל )כמותו

 איצטרך מה א״כ וא״ת • כללא הך ס״ל דלא ש״מ רשלג כגד
 עתי״ט ( דרשל״ג טעמיה דמסתלר משוס ר׳׳ל • כחכמים לפסוק
 וכ״כ כוותיה דר״י אליד׳ אנא רני פסק ע״כ מ״ה) פ״ד פסחים

 וצ״ע • כדשלג קיי״ל טעמיה דמסתנר דהיט ג״פ פ׳ ח״ף
 סנהדרץ ועיי׳ • הכלל לזה ס״ל דכ״ע משמע א׳ כ״ד דנככורות

 לערל א|€ ללת כמותו דהלכה הונא כרלי רנה פסק שה א׳ לא
 ה״ע כתב ״ כרשלג הלכה ורשלג ר״מ ש״ג י״ע ס״כ כתב ־ כו׳

 יהודה רני מ׳׳ש עימ * לטריפות כרשלג הלכה אין '3 דל״ד
̂שיא  מנדאקנורישל/ גא״ילכפר (כתנ • נגלו כאנח הלכה אי י

/3ו הזקן רשלג או זהו אס יודע זאיט מהללאל לן עקביה עיי׳ מ
: ורנקדש,»}ת־עוי״ר״אקערד3רשלגק

ג לשס • כלוח איו # ; א׳ יד דק יוחסין כתנ ר  וקצין ה
: לדע^ ע צ

 יהודה לן אלעזר לש/־ ״ יהולה p ר״א ־ לדורו יהודה לן איסי
 אלעזרכר׳׳ש רלי * ע״ש לדורו ירמיה אלעזרלרלי דבי ״ לרתות׳
 לן ר״א ״ וצ״ע׳ הקפר ד״א יי הגליל׳־ יוסי לדלי ר״א י תלמידו
 רלי ״ עמו פליג זכאי מי • לרכיהלשמו רט * צ״ע תודאי
/ רש/ ה״כ הקצל לן זכריה ל / אליו דהא ו קטן היה דילכה ר

א רלו ״ הלית לזמן היה חה הלית ניזורלן מ  • הגלילי יוסי לר* ק
 גמליאל P חטנא מי • וצ״צג חנן ואלא • צ״ע פנחס לן ימן

 שואי לשלהי לה לו היה דהא צ״ע קכינאי לן הטנא רני ♦ אתיו
 למי לנו ר״א כשהיה חת מר ורשל״י ^רה ללמוד כשהלך רשב״י
̂ש יחיה אל לו שיש מי דצ״ה לל״מ כדמוכח רשל״ג  > לרש״י ע׳

 כליס תוספתא יהודה ש״ר * תעטת כשגזר בא לא יהודה רני
 רבי * לקיש נן יהויה מ״ר * יאיר בן יהודה נש״ר ־ פ״ס

 : מ״ק סוטה יהושע רד העיד אמר ״ אחיו גמליאל נן יהודה
 יוחנן רבי נשס • שמו יוחנן רכי ״ נזמנו נ״ק יהושע רני

ס שס אי׳ עמוד באותו אנל רפ״ד) כלים מוסכתא  יוחנן רבי מ
 ; ך״ו סוכה לסוכה תיז לישן לו היתר בר׳ יוסי רני • הסנדלר

 ר״ * נשמו ינאי רני • נשמו ואחר ע״ש בעיניו החושש לו והתיר
 ישמעאל רד • וצ״ע הסופר ישכב רני ־ חטיא כפר איש יעקב
 t ק״ו ב״מ ונשר״ח אומר ר״ח היה * בריקה ן3 יוחנן נרני
 פרידא רני • דוסא ן3 ר״ע ־ סוחכוס • חרש נן מתיא רני
 ! צ״ע קדחאה פדת רני * יוחסין כ״כ נ״י פנחס רבי • צ״ע

 רט כשנהרג זקן שהיה וצ״ע אוצטרנולי ן 3 ראי רד • פלימא
 שמואל ־ הא כלים תוספת׳ שילא רני משיה * בנא ן3 יהודה
 בן שמעון נש״ר * יהודה נן שמעון רגי • א׳ נ״ה גיטין נשמו
̂ק רשג״א • הסגן  שהי«} כהנא ן3 שמעון את ראיתי • עתו חו
 ואמד ( ^"י שביעית תיספתא נענו תרוחה של יין שותה
 בן שמעון (רני ־ פי״א פרה תיסכתא ד ; ״נ3 שמעון נש״ר
 • א׳ דק״א חלק נשמו Tהע * אלעזר p ס״לעין רני * חנניא

 1 ח״ח פ״ט כלאים נמשכה • פ״ד חנעזר(אנות ן3 שמעון רני
 ע׳׳ן : א׳ פ״ב ״מ3 * י״ד ה״ד קדושין • י״ג פ״ע סוטה

מ נראה יוחסין כתב : חכ^רץכ״דא׳ : י״א
 נסנהדריוד^ דהא הוא כן ׳כדלא (ול כרטא ן3 אלעזר רני נן הוא
 » ר״א משוס רשנ״א רע״ג דע״א פ״א מגילה וירושנמי ח׳ ך״נ

 ר» מנית עדר ממגדל כשנא סע״א ד״ך דתענית נכ״ג • פרטא
^ נאדס ופגע הרנה תורה שלמד גדולה שמחה שמה והיה  חכו

 להוט<ןן ונתכוון אליהו שזה ד״א מסכת׳ נשם ותו׳ רש״י כתב (דותר
 אצל לר ג וא V מדינה נכי כל אס ריקא וא״ל )נדגר ירגיל שלא

 ף5ב ירגיל שלא ע״מ לו שמחל עד הרנה ופייסו שעשאו האומן ׳
 ן5 ר״א שלפנינו והגי׳ ( כקנה רק אדה יהא לעולם ודרש ויצא

 ר״ש כתב נע׳׳י נדי״ף אכן שמעון רני נן ר״א ונע״י שמעון
 . ע״ל פרטא נן ר״א משוס ־ ה״ד ונד״א כמ״א נאדר״ן וכ״ה

ר,; משוס א׳ צ״ה המצניע פ׳3 • א׳ ך׳ כריתות ראנ׳׳צ משוס
 נש^י * מידות נשמו רנה חייא רני * הקפר ר״א עם • אלעזר
ן רני * בשתי סימון נר׳ יהודה רני • אגרא ן3 הלכתא  יה̂ו

 דרשב^ קלא ושמעת דסני כתכי על הויכא רכיב יוחנן א״ר • רנו
 ר* דמ׳׳ח ל׳ק מעשרות ירו׳ מלפטן נמעי חכניסין מתני יתיג

 בו יוסי רד עס חולק * יוחנן ר׳ עיי׳ התנא יוחנן ר׳ הוא •(ואולי
̂לין נפ״ק • הגלילי יוסי נש״ר * משולם  ר״מי שדריה א׳ ד״׳ו דחו
 ען״ אליהו תי׳ כתבו סנא ההוא נו פגע כותאי חני חמרא לאתויי

 רויזן היה )יוסף נר יצחק 3ר עיי׳ ( כו׳ מאיר לרני וסיפר הלך
 מין נעל מגילה כתב שר״מ אמר • א׳ ו׳ כירה ירו׳ ר״יז עס

 נסור^ ר״יי משוס • ע״ש כשחלה לר״מ רפואה שעשה ע׳׳ש
 . סוכהל״ה ־ סע׳״נ קכ׳׳ד שהחשיך מי וה׳ . אחסה פ׳

f חלק • צ׳ ע״ה כ׳ ״מ3 ״ ס״ט נ׳׳ק • ל״ו פסחים  p : 
 ודל״ג 3ע״ ד׳״ל מנחות * ל״ג ו׳ חולין • נ׳׳ז מ״׳ו ך״ד קחשין
 שאמר הוי ר״מ תלמיד דרשנ״א דחשמע תיחא התו׳ ונתבו סע׳׳ב
 אחר ארשנ״א דע׳׳ט־ל״ יין המוציא פ׳3ו ״ משמו פעמים הרנה
 ולא מאיר שאחר הדרו שהיה משמע קלף על כותבו היה מאיר

 אומרים הוי ואי הספחס נכל יש ט״ס ושמא ״ מאיר רבי
 דרושלאי • מ^ר רני שלפנינו והגי׳ ״ ע״ש ניחא הוי היו רשנ׳׳א

 עד לנדרו פתח מצא לא נרד ר״ש סע״ד דכ״א מגלהין אלו פ׳
 משת; א״׳ל מנ״ל א״ל מ׳ הוי רשנ׳׳א א״ד הגליל מזקני א׳ ־שלא
 מלמדתן היתה והוא לידו היתה ר״מ של מקלו וי״א הייתי ר״ח

 . ר״ון על נטרש ע״ג וע׳׳ש סע״ב דמ״א דרים שם וכ״ה עת7
 איולחוןן הוה ר״ע תלמיד ל״א דר״ש סע׳״באע״ג ד׳׳ד ל״מ דלתו*

 אדוקיכ נ׳ גני מצינו זיז דכענין • קודם והוזכר עמו שחולק מה
 דנרי יהיו א״כ תו׳ ויזרןשו פו׳ אדו רשנ״ג עס רבי כליגי לשטר
 ולא יעקל רני דגרסי סכרים יש התו׳ וכתבו זא״ז סותרץ ר׳׳ע

 הש״ס לכל מצינו דלא לאריכות)(וכ"כ לכללים ר״ע(עיי׳מ״ש
 חשס ספ״ל מעשרות לתוספתאי רק • ר״ע לשם ראל״ש שאמר
̂׳ו גיטה מליאה עצמה אשה דגיטין 3״9מ ד׳ע צריה ומה מק

נו׳



קגודיש אםוד«ים1 המאיס שוד אות
p' “ זסייטין ״ אומר רשצ״א ד׳׳ע מרי רפ״א תמורה3ז 

 היה ור״מ כו׳ ר׳׳מ תן!מיד היס להא ועוד ) עקמא מ״׳ר רפנ״א
רמו1קנ ״ ויקדמו דתו רגו עס חולק יהיה ״ליייד
 כמוגוה משמו שמואל ♦ כ״ג אלישע גן ישמעאל רגי עיי״ נשזורי

 משוס העיר • קהלת מר׳ נשמו יצחק גר שמואל רג ״ א׳ ״י7
 כר הוריות מ׳׳ט שגת ג״י שמעון גש״ר * קמיה נן שמעון רצי
 ירושלמי יהוצדק גן שמעון משוס,רגי * ׳0 תולין ״ ה״ יומא י״ג

 עכו כפר איש יהודה גן שמעון רני * וצ׳׳ע א׳ ך״ט c|7 לשתים
/ יתרו (ומכלתא ן  וגג״ר שמעון רני משוס עכו כפר איש ג' ד

/ לי״א  ד׳׳ד פי״ג ההוא וענין ־ ר״ש משוס עכו כפר איש א׳ ד
 וענין משר׳׳ש עכו כפר ל ל״״ז נאמרי״ אלו ל״ ט״ס ר״מ משוס ל

 דשנועוא פ״ק ה״ וגמשכה אמוס כפר סע״ג כ״׳א שס נירו' ההוא
̂ל משמו יהודה גן ר״ש י׳״ט  וגל* סע״ג מ״ה וגפא״ט ( • ר״ש ר״

 ״ שמעון גש״ר עיכוס כפר איש וקראו כ׳ דקכ׳״ג והרוסג העור
 ונירושלמי • וע״ד ״ שמעון גש״׳ר אינוש כפר א׳ כ״ת ונזנתיס

 ל״׳טמ׳׳א כתונות שמעון נש״ר שמעון• אגוסגש״ר כפר איש יזלק
 : ק״ו י״ג שכהדרין • ק״ג נ׳׳ג * צ״ג נ״ט ג״״ק • ע׳״ג

 : ק״ח מנחות • שמעון גש״ר כ״א דמכות פ״ג ו׳ ונמשנה
 ל׳ר א׳ ק׳׳ד תמורה • נ״ט נ״׳ן נ״ו מ״ג כ״׳ו כ״א י״א י׳ נכורית

 קדושים פ׳ וספרא * שמעין נש׳״ר ח׳ משנה דנגעיס ופ״׳י לי׳״ט
 ״ ייסי גש״ר ח״ו דמ״ש פ״ג ונמשכה * שמעון גש״ר ״4 מ׳׳ד

 יין המוציא שמעון נש״ר מכסיא גן שמעון נש״ר א״ דל׳ט <נ״ק1
 כל לו אין דל׳׳ן פ״ז סוטה • א׳ ט״ו ר״ה * וע״ה רע״ג דע״ט
 מ׳ נזיר • כו׳ לדנריו א״ר כריתות מ״ח עליה נכרתו שלא מצוה

 ונספ׳׳ג • כהר איש תזכיר ואינו כ״גל נידה וק״ד ע״ג תלקק״ א׳
 ״ שמעון נש״ר מ״ה ל״ו וגסועה נר״ש) ור״א יהודה p ר׳׳ש דשנועות

 כפר דזגחיס ונפ״ג שמעון נש״ר עכוס כהר ספ״ח סוטה ונתוספתא
 אנכיס נגליל וראה • פ״ו נגעיס תוספתא עכוס כפר ״ אנוס

כל מגוגעות  אא הוא כי ונראה ״ )עכו כפר א׳ דע״א נ״ס (
 נמשכה נזכר לא רמל׳ס כתג * אלעאי נר יהודה נר״ יוסי לו'
 וה׳/ דמ״ש פ״ג עוד שנזכר הראיתיך הרי ״ דשנועות פ״ק <״א

 תוספתא יוסי ר״ משס ג״י שמעון (ר׳ ♦ דננעים וע״י למכות
 שמעון ר״ ♦ דקדושין ונפ״ד נכוריס שס שמעון נש״ר פ״א נז״ש
 נתונות ישמעאל נש״ר סע״נ ד׳״ה הכונס פ״ ירו׳ xf'i משוס נ״י

/  אמר א״ ד״ט דחגיגה פ״ק (נמשכה מנסיא נן שמעון ר' • ע
 רשכ״י עס חולק הרי אומר רשג״י פו׳ לתקן יוכל לא מעוות איזה

 נספ׳׳נדמ״ש * נשסרשג״י אמר דאנות ונפ״ו * !מקדמולרשל׳י
 ספר כ<מ * מנסיא נן שמעון ור׳ משולס גן יוסי ר׳ קדושה עדה

 קדישא קהלא הוא משולס ן3 יוסי ר״ רע״נ דס״נ י״ אות יוחסין
 מקהלה אינה מכסיא ן3 שמעון אנלר׳ (ע״ש) רני זמן קודם והיה

ל שנראה פחו קדישא  ההלכה פשט וכפי וקושיותיו רש״י חדנרי א״צ נ
 אלא עונא מיניה קשישי חוזר שאינו נראה כריתות ספר נסוף אגל
 קשישי ואיכהו כר״מ הלכה אחרו וחניריו נ״ת שמעון ר״ מאיר אר״
 הס ל׳ח ור״י נ״מ ר״ש כי שאתר ניחא הנ״ל ולירושלמי מר״מ ר״ל

 רני נזחן ל׳ח ר״ש שהרי חזקות חרש״י הראיות אנל הקדושה עדה
 חכמי'לצדיקי׳ שחנו חדות ז״ אחר פ״ו נאגות ננכורוכן עמו וחולק

 ר״מ תלמיד רשנ״א עס חולק ל׳מ יוסי ר׳ וכן וננניו נרני נתקיימו
 * עכ״ל מהם זקן ר״מ ויהי' קדושה עדה שניהס הירושלמי לפי אנל
̂ר סע״א ך״ו נדף ופרש״י א׳'צ ר׳'פ גמרא אעתיק להנינך וכדי  ת׳
 אומר רני) הוא (פרש״י הנשיא יהודה ר״ לנור שנפל הס נכיר
 רני לו אמר כו׳ וישחט יעלה מיס נו יש אס ויראה מומחא ירד

 אמר (הרש״י ני״ט חומין רואין אין אחרו הרי חכסיא ן3 יומעון
 יוחלוי נן שמעון ר' הוא שלפנינו דורות אמרו הרי ״מ3 ר״ש ליה

 לרני נ״ח ר״ש ליה וקאמר היה תלמידו ורני היה שלפניהם מדורות
 S פליג נמשנח דשס לחומרא ונזיל שלפדכו דורות נה נחלקו צרי

 אס ויראה מומתא ירד לנור שכפל נכור אחר אלעאי נר הוא יהודה
 זה אין מנע״י ניכר מומו שאינו כל רש״א וישחט יעלה מוס ט ,יש
 צ״לההוא שיאה יהודה ר' א׳ ושסדך׳׳ז * המשנה עכ״ל המוכן מן

 ד׳ זריקא ר* א״ל למחייה דלא סנר אחי ר' לקחיה שדריה נזכרא
 עלה הוי מאי כו׳ כר׳׳ש מסתנרא אל כו״ כר״י הלכה ור״ש יצודה
 כחלים חכמים ר״ל ( רנרנא נאשלי דתליא ת״ש יוסף רג אמר

 אריג״ל פזי גן דא״רשמעק רש״י) דנריהס לנטל מחין ואין אמרוהו
̂ו מירושלים קדשא קהלא משוס רני אמר * אר׳ייתיקשאול  ר׳

 ותנירמ משיא גן שמעק ר׳ (פרש״י כר״מ הלכה אמרו וחניריו
̂ע מומיו רואין אין אמרו הרי עליהס שאמר אותן  אמח ״ ני׳
על קדישא קהלא שמעודן משמע השתא ננכורות מ מ־ סלמ

p מד עוד שאומר מגסיא w( מייצאז ףשי5ק אימו והא אמרו 
 שקה^ אפשר וכי גתמיה אמרו יוסף רנ ומלרא (צירש״י א3<זו

 הלכה אמרו ופניריו מנסיא זין ר״ש על זה מר אומרים קדישא
 טונא מגיה וקשישי קדימי אינהו והא * כוותיה ענחנין1 כר״מ
 נ״מ מר״ש קשישי משמיהו שמעתת להא רני דאמרה קדישא קהלא
 ג״מ אר״ש נאנות כדתכן היה ונניו רט נימי ״מ3 ר״ש רהא טונא

 והיכי נהדיה אפליג נמי ולעיל ונניו נדני נתקיימו מדות ז׳ אלו
 וחניריו ד״ש דקתני ״מ3 דר״ש משחיה הלכה קדישא ההלא אחרי
 קהלא ה״ק (אלא אמר מאיר ר׳ נשיטת אלא כר״ח) מכה אמר

 וכן אמרו ר״ח נשיעת רואין אין שאמרו וחניריו נ״מ ר״ש קדישא
 סלוצי דנרי ואחרו הנחוריס לגרי על דעתס נתנו שהזקנים אפשר
 רנרנא נאשלי דתלי והיינו כו׳ לפניו שהיה פ׳ ר׳ דנרי אחר נוטין

 וה״ל קייחיה שיטא נתדא נר״ת דר״ש דהא קדישא קהלא שאמרו
 תכין הרי • רש״י) שניס נמקוס א״ של דנריו ואין יחיד יהודה ר'

 שמעון ר׳ סע״א הנחנקיןד׳״ל ר״פ ונירושלמי ♦ היוחסין ס״ כוונת
 והגנים והשיגה והחכמה והכגוד והעושר והכת הנוי אומר מנסיא ־נן

 גמליאל גן שמעון רנן תני כו׳ שנ״ לעולס ונאה להס נאה לצדיקים
 גרני נתקיימו כולן נצדקיס הכחיס שתנו חדות שגעה אלו אומר
 נרגי היו נצדיקיס חכמים שאמרו מדות ז׳ כל אתר יוחנן ר׳ וגניו
 ר״ הוא ר׳ הוא אגהו אר׳ הנשיא יהודה ר׳ הוא ר׳ הוא רני מאן
 ״מ3 ר״ש אמר לא זה לירושלמי א"כ * רגינועכ״ל הצשיאהוא יודן
 ן3 יוסי ור׳ ג״מ דר״ש לשיטתו אזל א״כ נרגי נתקיימו חידות דז׳

 נפרקי אגל מאיר מר׳ דקשישי כריתות וכפי׳ קדשא ק׳הלא משולם
 ג״מ ״ש77 יש השמטת אולי זה אמר ״מ3 דר״ש רש״י שהניא אנות
 אגיו ר״ל גרכי שנתקיימו רשנ״ג אמי ועליו כו׳ והכת הנוי אחר
 יותלן רגי ואמר טרכון) ר׳ (עיי׳ רט סתם דנקרא דגנה ר״ג

 • נדוחק י״ל כן הנשיא יהודה ר״ היינו ונציו גרני גם דנתקיימו
 שהניא ראית והוא רט עס נ״ח ר״ש לעילדכליג מפורש מציגו אגל

 התמצי שמעון דר״ וצ״ע * תשונה עליה אין רט טחי רש״ישהיה
 היו אלו אס ע״ש נשמו יהודה ן3 שמעין ור׳ ע״ש פלוגתיה נר הוא
 ♦ ע״ש יוסף ן3 יונתן ור״ יהודה נר״ יוסי ר״ עס ופליג רט נימי
 ולן ר״מ נשם אמר רשנ״א * פ״ר וי״ר '3 מ״ה טדה נשמו ר״ל
^ לכהונה פסולה עיסה אמרו מ״מ כדנריו אומר ״מ3 ר״ש היה ס  הו

 פ׳׳ג מכות (נמשנה הקדוש תינו ננוש׳ל שמעון ר׳ * פ״ה קדושין
 (ע״ש) נש'א היהרנןגיוליאל ולמה אתיו מר״ג קטן * משנהט״ו)

 דק״ג הנושא גפ׳ חכמה סדרי לו חסר ואטו נתנמה ממנו וגדול
 או היה נשיא להו אנעיא הנשיא שמעון אר׳ א' דט״ו ספ״ק ונגיטין
 שמעון אר״ אמר כאלו התו׳ כתגו * תיקו אמר דנשיא משמיה

 אמר יעקג אמרר״ כאלו משלם 3יעק התנא דרך דכן הנשיא אחר
 אדדה דידה למרמיה נ״מ דהוריות פ״ג נ״ש כתג ל * משלם

 עליז קרי (ורני וגידל) אנין ר״ ע״ל מקדש איש ר״פ3 כדאשכחן
 ופ״כ נ׳ פ״ח מנחות קושייתו על לאניו השיג יפה כי ישראל נר

 נ״ק ר׳לר״שכריה חתני נפ״משילין מאטו נעא * א׳ דעירכין
 ויותר • ה׳ נכורות ״ י״ג הוריות • נ״נ ע״ז ♦ ח״ד נ״ח • קי״א
 ר״ עיי׳ וצ״ע ׳3 דפ״ד גיטין סוף תו׳ ממנו וגדול חייא מר׳ חכם

 חומשין ׳3 ואמר ואקפד לפניו קס נמריזןולא חייאיתינ ר׳ חייא)
 ואמרי קפרא נר על אקפד וכן נפט עמד ולא נתיליס לו שניתי

 שלישי© שני עמו שלמד יוסי נר׳ ישמעאל) (צ״ל שמואל ר׳ לה
 חייא ר׳ עס ופליג • א׳ ל״ג קדושין נפטו עמד ולא ת״כ3 שליש

 הקורא גפ׳ חייא ר׳ א״ל שכן עג קולו והיה • א׳ דע״ג הדר כ׳
 עשירים עליו סימן ונתנו וקמצן עשיר והיה • נ׳ דך״ד המגילה

 ״ וגחופתוהיהר״ח * א׳ פ״ו ומנחות • ודת״וא׳ מקמציןפא״ט
 חופתו גית כתג קהרא וכר י רט עיי׳ כשוק שאכל ראה ור״מ
 ויר״פך״ה הנודר פ׳ לג״ק אזמרה נפקץולא דנרץ רנגן אלף־ כ״ד

 (נ״צ אטו וניחמו דעתו וחלשה כת לו נולדה * (ע״ש) עמו ולמר
 • ע״ש וטעה יוחסין כ״כ תלמיד זכאי ר׳ ־ נטנית א״ל ״ כ׳ ט״ז
 ♦ (ל״מ ננו ינאי ר׳ • נזמנו סמעאל נר׳ ינאי • ינאי זד״

 ״ נרט ר״ש מצא כשעלה כהנא 3ר * יוסי ר׳3 ישמעאל ש״ר3
 שמעון ר״ • (ע״ש רט את שמשו חפר יוסף אפרתי (שמעץ

 דל״ת מומיו אלו על פ׳ היה וכהן תי של מנ״ד לקוניא ק יוסי ן3
 (הרש״״י א׳ נןאלעזרזקן נ״א יונתן עיי׳ יוחכן ר׳ לי סת ארננ״ח ב׳

 לא ומימי שחו לקוטא יוסי כן שמעון ור׳ נשכונתיכו היה כהן)
 א״ל לפניו ענדתי א׳ כעס רש״י) היה הדור (שגדול לפטו עכרתי

 נעיניו הלזון לו יהwור זקן לאותו לו היה (נכוו־ זה חלזק ט3 שנ
 רואם אדם אין שאמרו ואעפ״י עליו לשחוט קגוע מוס )רש״י

^ לתלמידם הלכה מורה אגל לעצמו מוחין ח תל י פז״ לו מודין ו
ארמ״ת



m שין ואמוראים־ החגאים אות־׳סויר
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טומנין ייי'' * *''•*י’

̂׳׳ס VI־ w ך ״־ ו 3רש היה קומר יושי ׳!׳•ו
 מר לאיסנר א״ל זימנא כחד ושתיה כסא ליה יהניה "ל3 בר״י ר״ש

 רהגה וכריתו מזוג זיינך קטן ססך3 אמרו לא א׳׳ל כו׳ ^שותה
̂יש  פ' י־ך:לת וח' סע״ג ר׳יר קורא היה פ״ גרנות גירושלמי * (ע

 חטתו הלכו,לפני יונתן ור״ רגה חייא ר׳ ל דק״ו יודעין ההייס כי
 א״ל הקגריס על נגררים יונתן ר׳ של ציציות והיו ג״ל ג״י דר״ש
 זגירו״ • אותנו מתרפין ועכשיו אצלינו נאין למחר יאמרו ר״ח
 פ״ וגירושלמי גמלי א׳ די״ת שמתו מי פ׳ עיי׳ • נשתנה הגי׳

/ דגריס אלו ל ופסתיס דכ״אא׳ מערגין כל3  קומי יונתן ג׳אר׳ נ
 שס אגל ג״ל גר״י נר״ש געא • ״ל3 גר״י שמעון גש״ר יגה קייא ■ר׳

 ט״ס תיגתאידו ואפשר כו׳(ע׳״ש עא3 אהיו יונתן ר׳ זה ענין ׳ בשגוע
 אליעזר גן יונתן ר' או מעתו לפני חייא ר׳ עס שהיה הוא יונתן ור׳

̂ר״ש דקלו געיניו ויגז גל מגילה וגרנה * י.נ״ל  • ג״ל ג״י טע״א
 * לל יוסי גן ל׳ל הנ״ל לפי לקוניא גן שמעון אר' קדושי׳ ם"פ ■וגרגה

 ר׳׳ש צגגי אזנ שמעון נר׳ ר״ח ר עי ד״נ דמעשרות פ״ד ירושלמי
 שמעית לא א״ל ושתי ליה מזג שתי והוא ליה מזוג הוי קמוי ג״ל ר"י3

 גצונן • א׳ שהיא כמות ■ל׳ל גכוס לגמות אדס צריך כמת מאגוך
̂ולא שהוא גיינך צא קכמיס שיערו ולא * ג׳ כחמין * '3־  נאה

 ל דך״ז הזית וגת׳ ״ רקגה שהיא גכריסו ולא־ קטן שהוא בכוסך
 ט דצ׳ תגח כי וגרבה המוי ג״ל ג״י ר״ש את שמעון גר׳ ר״א שאל

 זה וענין חמיו יוסי ל3 ר״ש את שאל יוחאי גן גר״ש ר״א • א׳
 ששאל גר א ר פסקתא דרס״טא׳-גשס עקג פ׳ גילקע קצתשינוי3

̂נראה הנ מנצ רהה ♦ גן יוסי ן3 ןלל קמןי ן3 ר׳ל את  ל
 י גרשג ה ר שצ חמיו ־היה לקוניא גן יוסי ר׳ גן שמעון דר׳
 אלעזר גר יוסי ר את מסר רגי א׳ יפ״ה הטעציס השוכר פ׳3 ■אגן
 א ■י סי׳ משלי (וגיצקע איסי גן שמעון לר׳ (ע״ש) שמעון גר׳

 שלימדנו דאימיה וכ״הגל׳ס אחוה (צ׳׳ל אחות כןלקוכיא יוסי) ן3
 גן יוסי ר׳ חתן היה גר״ש ר״א כי מזה נראה אשר - ע״ש ימורה '

 ןיוסינןלקוניא3 שמעון ר׳ אתית היה אלעזר ר׳ אשת א״כ לקוניא
 חחוה ת ה צ ג יוסי גן שמעון ר׳ ליד נמסר חנעזר ר׳ ן3 יוסי <ר'

 אכ^יגעתי •̂^ דאמ^ חגוה ליד מסרו להגיהה צריך אז * לאמו
 אזל ש גר ק גר ע ה ד זולנגוך דפוס עכ״ה בראשית גזוהר ומצאתי
̂ו ̂ך׳ •למחמי ̂ןעון ך׳3 ון ̂יא ̂ן ̂ן  ג ע ו ר ושם עמו ןל ̂קן

 ל דפוסהנ א ו דת נח וגזותרפ׳ ־ גיי״שג׳׳ל יוסי ר׳ לגי מעי •כד
 * ('קעשנ גלק גזוהר■ ונ״ה חמוי ב״ל גר׳׳ש יוסי ר׳ צגגי אזל ר״א

 ש צר Cיpיו לל j למהתיה חזיצ הוי ר״א עקי׳׳ג קדושים ובזוהר
 בעיגול ונרשם יוסי ור׳ חייא ל עמיה והוו לקיטא גן )(גר״ש ,

 גמחמיה געא גר״ש ר״א עתפ״ח דגרים ובזוהר * הנ״ל דפוס זוהר3-
 קייא) עור' יוסי ור׳ תגא ר׳ אזלי והוו חמוי ג״ל גר״ש יוסי לר׳

 י גר׳ ש ר צח חמיו היה לקוניא גן ייסי ר׳ כי גפירש הרי * גהדית
 ל׳י לר״ש שאזל הנ״ל ורגת וירושלמי גגלי ש״ס כוונת גס ואולי ״ל3
 ש מ אך * דוחק הוא אך • חמין היה יוסי ר׳ ר״ל חמוי ״ל3

 תמצא לא לקוניא גן שמעון גר׳ יוסי ר׳ הנ״ל מקומות גכל גזוהר
 לקוניא גן היה יוסי ר׳ כי לקוניא ן3 שמעון גר׳ יוסי ל שיהיה .

 גן אלעזר ר׳ פרעה גשלח ויהי פ׳3 ז״ל אצוותא ע׳ בערוך ועיי׳
 תור הד ליה נכיס חמוי לקוניא יוחי גן שמעון ר׳ לגבי אזל שמוע
 לא מצאת' לא ׳ עכ׳׳ל כוג־דחמרא חד ליה ופתח אצו ייל ואלה
 אזל שמשן גר׳ אלעזר ר׳ וצ״ל יש ט״ס ועכ״פ גילמדנו ולא גרגה
 ע״פ3 • יוסי גר׳ שמעון (ר׳ • לקזניא גן יוסי גן שמעון ר׳ לגט
 לנו■גג' אמור רגי לו שלה יוסי גר׳ שמעון ר׳ כשחלה ׳3 ח דקי

 ושם גר״י־ע״ש ישמעאל ר׳ הגי׳ וגע׳׳י אגוך משוס שאמרת דגריס
 * למאן הני לרט יוסי שמעון ר׳ לה ואמרי גרט שמעון ^ר׳

 נהנית את שאי קונס לדגיתהו דאמר גגרא ההוא '3 ו דס נדריס3<
 לר״ שס וגר״ן יוסי גר׳ שמעון לר׳ שגך יפה מוס ש^־אה עד ̂י

ל ר׳ש * גר-יוסי 'שמעאצ ג׳ ה׳ בחולין * פקודי ס״פ מ״י יוסי נ
 גש״ר הוכא אר׳ א׳ וגדקכ״ד • שמעון ר׳ משוס יוסי גר׳ שמעון ר'

 יוסי גר' שמעון ר׳ א׳ דל׳א יין המוציא פ'3ו • ■ יוסי גל שמעון
 לקוניא גן יוסי גר' הוא אלו יוסי גר׳ שמעון •ר׳ ואולי אביו 0ש3

לר׳יוסיגר״ח קלפתא גר׳ הוא יוסי דר׳ לספק .ואץ .*•הל׳ל  לא כ̂י
 ר'־שמעון ״ (ע׳׳ש קפרא גר שמעון (ר׳ * שמעון לו,גן היה

 גימי׳רגי זא׳ שניס והיו ז״ג פ' גקר רועה קראו ור״ל יהוצדק ן3
יהי׳ גהערח א׳'כ טרפון ר׳ נימי וא' מ״ש • יותסין עכ״ל טרפון

 הןן ׳3 ט ומ״ש * מש׳׳ש טרפון ר׳ עיי׳ טעה כי כתגתי אגל ג*
 יהוצדין גן שמעון אר׳ יוחנן אר׳ ע״ג ד״י דנידה גפ״ק תו׳ כ״כ

 מכאן נראה דרטה אי טדי אי ידענה לא יוחנן והא״ר כו׳ נהק׳•
 ליוז קרי א׳ ך״ו ז״ג פ׳3ו יוחק דר׳ רגו היה יהוצדק גן ר״ש ׳כי

 שקרא ר״י מיחה לא איך יוחנן דר׳ רגו היה ואלו גקר רועה ר׳ל
 נ*ע ע״ז תו׳ וכ״כ עכ״ל היו דג׳ ואר״ה גקר רועה גפניו רגו את
 וקכמיס יהוצדק גן ר״ש דגרי ׳3 י״א דסוכה ופ״ק ד״י ונדריס א'

 התוס׳ וכ״כ עליו פליגי דחכמיס קדמון שהיה מזה נראה אומריס
 ר״ש משוס יוחנן אר׳ גש״ס הנזכר שזהו ואכשר היה תנא ג״י ר״ש
 יוחנן ר׳ וא״ל גקר רועי ר״ל דקרינהו (ז״ג) דפ׳ זה ואין ג״י
 אלא הכי ליה מהדר הי׳ דלא לכו עטדנא מאי צאן רועי קרינהו אי

 יוחנן רגי י׳ אות יוחסין כתג ־ עכ״ל רגו כגוד על מוחה היה
 בסנהדרין סקוס גאיזה ידעתי לא * עכ״ל בסנהדרין ג״י ר״ש תלמיד

 מדלא להיפך התו׳ הוכיחו משס אדרגא הנ״ל ז״ג דפ׳ כוונתו ואי■
 הוכחה ויש • אחד ולא ושניסהס היה רגו דלאו מוכח גכגודו -מיחה
 לדט יהוצדק גן שמשן דא״ר רגו היה לא ז״ג דפ׳ דאותו אחרת
 ר״ היה ואלו מידי מר ליה אמר ולא נקר רועי ר״ל לן קרי יוחנן
 השיג איך ועוד * מר תלמידו יוחנן ר׳ את קרא איך תלמידו .יוחנן

 נזיון להוסיף לר״י לו מה אמינא מאי צאן רועי לכו קרי חי לו
 דנראה בנידה תו׳ מ״ש אק • כהודאה בשתיקה לא די גזיונו על

 ראה ’* דרנו או דידיה אי ידענה לא מדאמר ר״י של רגו דהיה
 יוחאי נן שמשן אר׳ יוחנן אר׳ דקט״ז גפי׳׳נ דאי׳ לדגריהס סתירה
 ופסתיס ג׳ דס״ד הדר פ׳3 הוא וכן דרגו הא דידיה הח שס ואמר
 קטן היה מחנן ר׳ כי רשג״י תלמיד היה לא יוחנן ור׳ * ׳.' דך׳׳ו
 מקכן אר׳ ומי ׳3 ד״ג וטומא • יוחאי גן ר״ש תנמיד י3ר גזמן
 פשיטא דרגו הא הא.דידיה ומשני כו׳ ישמעאל ר׳ משוס והאמר מי
 הוכיחו ואיך טוגא לו שקדם ישמעאל ר׳ את יוחנן ר׳ רתה •שגא
 ר״ של רגו דהיה דרגו אי יהוצדק ק שמעון ר׳ על מדאמר התו׳
 שהיה הכרת אין ר׳׳ימ״מ היהקודס קדמון שעכ׳׳פ דמוכח אף ■יוחנן

 ״5ג מדאמר רגו היה ג״י דר״ש מגורחת ראיה ויותר ׳ יי תצמידו
 ״ ציית לא ג״י ר׳׳ש לרגו אפילו יוחנן ר׳ ג׳ דמ׳׳ג ’ בקלפי טרף

 מ״ג ג׳ 3ך" ויומא רע״ג דל״ד גר׳׳ה התו׳ פירשו לא למה תמיה גס
 פ״ק תענית • ׳3 צ״ה טמא שתי׳ מי פ׳ כסחיס א׳ ך״ז סוכה ג׳
הכי יוחנן אר׳ מי דהק׳ א׳ מ״ה נדריס ׳3 ע׳׳ג החדיר * ׳3

 לתפזס ה״ל דרטה הא דידיה הא ומשני כו׳ יהוצדק גן ר״ש -והאמר
 המתינו ולמה יוחנן דר׳ רגו היה ג״י ר״ש כי מכאן דנראה ־דגורס
 הקדלזוכיס מ״ש ראיה עוד ׳ נידה מסכת׳ עד שיחתס לפרש
 .־ הוא תלמידו פ׳ משוס פ׳ שאמר כ״מ נהקדמה גכלליס עיי׳
 א״ר ג׳ ל״ו ע״ז * ד״צ חלק ̂ א׳ ו״ז סוכה א׳ ד״י געירגין ואי׳

 דך״כ פ״ג ג״מ3 * הנ״ל מקומות גהרגה וכן ג״י ר׳׳ש משוס יוחנן
 שס זה ועטן * יהזצלק גר׳ ישחעאל רט משוס ■יוחנן א'ר ׳3
 וצ״ל מקומות ג״ג ט״ס נראה יוחאי גן שמשן רט משוס ח׳ דך״ז3

̂וצדק גן שמעון רט •משוס  ר• דרצ״א תצא כי גמ״י אח״כ וכ״מ יר
 קייא ר׳ ♦ מקומות ג״ג תקנו לא וגשס״ח * והנאני א׳ ג זדרצ

 ינאי לר׳ שאל יוחנן רט ♦ ע״ש שניס לעגר עמו הלך זרנוקי •גר
 תענית גשמו שלא * סע״א דנ״ו פ׳׳ז נזיר ג״י דר״ש ערסי קומי
 ג̂ע אתה נחמני גר שמואל לרט אמר * ג׳ ס״ט מנחות * ג׳ ך״ג

״ ך ׳3 5ר״ ויקהל ופ׳ א׳ ד״ח פ״ג ג״ר אור נברא מהיכן אגדה
 אמר־הדגס ״נ3 שמואל רט ומצינו ־ ד׳ דר״ח פל״א אמור ופ׳ ג׳

 מתלמיד שאל יומן שלרבי רגו ואיך יוחנן(ע״ש) גש״ר •פעמים
 גשמו אלעזר גן שמעון רט * היו ששטם הכרח א״כ •תלמידו

 אלא וג׳,היד קדמון היה ג״י ר״ש כי הכרח א״כ ר״מ •תלמיד •והיה
 וסמכו זירוד גן שמעין רט * יוחנן דרט רגו שהיה מוכה שלא׳
 י׳דא• בסנהדרין אי׳ להא זו נבואה לו היגד מי יוחנן(תמיה דגי
 וא׳ נסמך א׳ עכמאי גן יונתן רט עמו וחד זירוד גן שמעון דגי
 זירוד בן ישמעאל רט ועיי׳ * א3א גר שמן רג עיי׳ נסמך לא

 • הע״ג דס״ו האומר פ׳ יוחנן לרט שמשן (א״ר ־ ט״ס א׳ דאולי
 סגא לוי משוס • טסו לקיש גן ?וא אוצי הוא מי יודע אינו

 המחוזי־ ר״ש משוס יוחנן א״ר • המחיזי (ראישמשן * (ע״ש)
 (שמעון * רע״ג דמ״ה ערגה לולג פ׳ סמכותי יוחנן רט :משוס

 תוספת׳ שהרגו ואחר נתפס א׳ וליסטים )רשג״ג ע״ל כהנא לגן
 ותלמיד יוחנן־ רגי של גיסו לקיש גן ■רגי'שמשן • פ״ד ^גחות
 אגתריה לירדנא׳ ושויר ר״ל קזיא גירדנא סחי יוחנן (•רגי ׳ חגד־

f̂׳V יהיגנא ך3 הדרית אי א״ל לנשי שופרך א״ל לאורייתא חילך 
וכתט ״ עש״ג דףפ׳ד ״מ3ג הפועלים פ׳ מינאי לשפירא אחותי לך•

היא ל ר הוא) ש״ס ■נשך איזהו פ׳3 כתג (וגש״ק שס התו׳
הרגה



קנז w שק נאמוראים התנאים :סדר אות
 הV'ונענזהתורה עול שפריז 1א̂ל יוחמ מרניי שלמד יןודס ה5ר6

 רני ותלמידי ר״ל ׳3 דס״ה הדר ה׳ התו׳ וכ״כ ‘ לוסטיות3 יעוסהן
 ר״ל א״ל כו״ משכיר והוי שוכר הוי ולא לונדין להאי אקלעו לנינא
 לרבי שאלו אתו להן נשאל שנדרוס רנוהינו אצל וכשנגיע לשכיר

 רא3ג דר״ל כר״ת מוכת כאן התו׳ כתנו כו׳ עשיתן יפה אמר אפס ,
 סחוךלפגוירת הות עוגדא יוהנןדהאי ר לפכי היהקודסשנא ה31

 ומהצה שכיס ׳3 אלא רני אחר הי שלא אפס י3לר דשיילו כיון רני
 כאן כו׳ אתא ד״ה כתו׳ ע״א הנע״י נפרק משמע וכן * )ע״ש (

 ר׳ לפני תורה לומד שהיה ר״י לפני כשנא גדול ר״ל משמע־שהיה
 פעמים כמה ר״ל שאמר לקחן עיי׳ יוקנן רני של רנו אושעיא

 והיה ללודאי עצמו ניןf א׳ דח׳׳ז גע השולה פ׳3 : אושעיא יש׳׳ר
 כדאתרי״ נטנס על לשכג היה דרכן התו״ 3כת כרי כריסי אומר

 עוג שהוא שס נע״י נהג״ה מעוהי על ר״ל רמי ד״ה פ״ק גזנהיס
 נסנהדרין • ואקשי מדרשא ניה * פ״ע ג׳ כלל צ״ל כמ״ש לעיכול

 הריס עוקר כאלו המדרש ננית ר״ל את הרואה אמרעולא א׳ זך״ד
 ומאן רננ״ה עס מדנר היה לא סע״נ ד״ט יומא • נזה הf וטוהון

 הוה ולא • סהדי נלא עסקא ליה יהנו כשוקא נהדיה ר״ל חשתעי1
 פי״ התו״ נתנו ־ דישדאל דארעא חרא ר״א עס אפילו <זשתעי

 היה עמו לדנר מתהיל היה כשר״א אנל * עמו לדנר התהיל שלא
 היה לא שס ונתו׳ לו שהשיג ה׳ ר? מזכהיס ורא״ה * לו יושיג
 דכתונות נפ״נ מצינו אנל דכדיהותו מלתא נשום עמו לדנר ־בותח
 היה לא נשוקא (ואולי נפהא דנר חיליה שמעת עמו שדנר זל׳ה

 דפ״ת נ״ר עלי צלי א׳״ל דרכי נשלתא לשאול הלך ר״ל * «זדנר)
 שנא קודם הוה רנה רא3ג דר״ל מוכה מכאן (גס ♦ פע״ח זע״א

 ס״ט פסהיס שלמה ונחגיני ־ עלי צלי רני מדא׳״ל יוחנן רני לפר‘
 שהיה זה ח׳ ראה לא תנאיס נימי היה דר״ל ראי׳ להניא טרה נ׳

 כשנת לתהוס חוץ שיצא נרכות כירושלמי * תנא שהיה רני נימי
 יוחנן לרני ר״ל אמר )א׳ די״ס ( דגיטין 3נפ״ * לימודו <זחמת

 חרכי דשחע מקמי הא א׳ קל״ט הקן (ונפ׳׳שלוח רנינו למדתנו
 זימנא מ׳ חתניתא מסדר שהיה א׳ ד״ה ונתענית * רניה יוחנן

 א״ע ונר״פ • יוחנן רני קמיה ועייל התורה שנתנה יוס מ״ נגד
 דאמר רניה יוחנן מרני שמע מכי פיו שחוק מלא לא א׳־ דל״א
 חלק שכנגדו ר״ל על אחר יוחנן רני * פיו שחוק למלאות אסור
 כערכי אנוש פי״ נ״ ונדנ״ד דפ״דג״ כתומת כמותי שקול פרש״י עצי

 דכוכעא נחודא נשחט אכשר ר״ל ׳3 י״ת חולין • עלי לחלוק נראוי
 מדאי יותר ר״ל הגס הגס פרש״י גיסא גיסא עליה יוחנן רני קרי
 קרא יוחנן רני אחות נשוי שהיה לפי ול״נ ♦ עכ״ל הכשרת ר״ל

 מדאי יותר הכשרת גיסי ר״ל לשון על נופל לשון גיסי גיסי אותו
 : והכאני וננ״י ז״כ פ׳3 ת״ה שכ״כ מצאתי ואח״כ ״ הגס ר״ל

 יוחנן א״ר נ״ ד״ז מעילה • שי״ג סי׳ מכי״ט ות״ שס הרז״ה כ כ׳1
 לפי ינוקא קרי ר״ל פרש״י לד״ל ר״ל דינוקא רגלויהי קצצתינון

 יוחנן מרני נעא ־ להשוג ידע ולא דאותניה ממנו בחור שהיה
 : נ׳ ח״ו ערנה לולג יוחנן לרני ר״ל ואיתניה • נ׳ י״ע ניצה

: ׳3 פ״ד צולין כיצד א׳ ל״ד כ״ש פ״ לר״ל יוחנן רני איתניה־
 ט״ו פ״ק שנת אר״ל אר״י • 3סע״ ד״צ נ״מ נ׳ מ״ו ערנה 3לול
 : סע״נ ג׳ יומא יליף מהיכי מר אלא לר״ל יוחנן רני א״ל * נ׳

̂ד גחולין  הוי משהא נ׳ מ״ה ופ״ז א׳ ד״ח פ״ו ונשנועות ׳3 דע״ה פ
 אמר יוחנן רני כשהיה ר״ל של דרכו היה כך פרש״י ושתיק שהי
 חולק היה ואח״כ צרכו כל יוחנן רני שיגמור להשיג שוהה הוי דנר
 ונחולין • שמעתא הא אר״י כי מיא ר׳״ל שתי הוי משתי א״ד עליו

 נתונות ועיי׳ נו יחזר אולי עליו שיחלק קודס ר״ל שהה פרש״י
 מה יוחנן לרני אמר : שתק וע״ שה ע׳ ונערוך ע״ז ונדריס ק״ד

 דר״י דעתיה חלש כו״ לי קרי רני הכא רני לי קרו התס לי אהנית
 ומת רצה ולא עליו שיתפלל ר״י אחות ר״ל אשת ואתא ר״ל חלש
 נן3ר ואחרו כמותו תלמיד מוצא היה שלא מצטער ר״י והיה ד״ל
 ר״א אמר שאר״י מה וכל שמעתתא דמחדדין פדת ן3 ר״א דיזל
 ך״ד לי הקשה דנר כל דעל לקישא כנר לא אר״י לך דמסייע תנא

 ר3 היכי ואמר ר״י נוכה והיה פרוקי ך״ד פריקנא והוי קישיות
 נ״׳מ יוחנן רני ומת רחמי רכנן נעו דעתיה דשף עד וצווח ̂זישא

 : ס״'כ א' שנה ר״י קודס מת ר״ל * סע״א פ״ד ״הפועליס פ
 שלא מלפניו הסירו ואמו יוחנן רני לפני ינוקא למד ר״ל חות אחר
 פ״א תענית כו״. תעשר עשר מאי ושאלו הכס שהיה עיניו נו יתן
 עד גינוסר חפירות אוכל שהיה א׳ דמ״ד מנרכין כיצד נה׳ • ד״׳ט

 : לניתו והניאו ננ״א נשיאה יהודה רני משדר והיה דעתו שנטרפה
ל  ואמר לנריס שני נשיאה ר״י משוס אר״ל 3סע* דקי״ט ל׳ל י
נמ״ק • מאנומיך לה תאנותי.ואתרי מקונלני לך נשיאה י <ר

 גנרא האי להוי א׳׳ל מתאניס דאכל רא3ג להאי שמתיה ר״ל א״ י״״ז
 שלו אמרו לניה־מדרשא אזלי כו״ לך נתחיינתי ממון שמתא.אס3

 סוכה ונניו הייא רני כפרת הריני אמר ״ נידוי אינו ושלך טדוי
 : מותו לאחר רנו או אניו כשמזכיר כנוד דרך פרש״י סע״נ ך׳

 נלקח כי סיגה והיה המן את הקניט כי ונענור מרדכי היה ר״ל
 : ללודיס עצמו כין ז נפשיה על לכפר לכן להריגה שלימה אומה
 זנין שאול כמו ללודאי עצמו וזנין לקיש ן3 וזה קיש נן שאול והוא

 עניד חהס להנקס וכדי נידס לנפול פלישתיס ע״י למות גרמיה
 חייכת קא ללודאי אחר ור״ל הערלים ננות ישמחו פן וזהו הכי
 (ט״ס לו ועלתה ״33 ודוד עלתה ולא נאחת כשאול וחצינו י בי

 * מלכות וניטל כמיתה לקנסו לרעה פרש״י לו ועלתה א׳3 שאול וצ״ל
 שאול נמצא )3דך״ 3פ״ יומא לרעה לו■ עלתה ולא נ״3 נכשל ודוד

 אפילו חק לנלי פיהו ופערה ) קי״א נחלק ר׳ל לכ״א נאתת נענש
 לוטש קין תונל את תיקן והוא * לו שאירע כמו א׳ חוק ששייר חי
 וזה הכריות ורוצח נריוני ריש היה ר״ל כי ונרזל נחושת חרש כל

 מקנלין מאימת והסכין הסייף א׳) דפ״ד ננ״״ח ־הפועלים פ׳31רמו
 נמלאכתז הוא נקי ר״ל ידע נליסטותא ליסטא לר״ל ואר״י טומאה
 גלגול היה • הספר כסוף וע״ש ג״נ (ס׳ לוטש שהיה ראשונה
 ♦ מגיד מהר״ש לקוטי ) נלוסטיות ליסטי״ ידע וז״ש ישמעאל

 ינמות • נג״ כר״ל והלכה (ע״ש) יוחנן ר׳ נגד הלכה פסק לענין
 משום דאמרו נזה נכלל דלא כתו״ חוליןכ״טב׳ נ״ קכ״ט 3׳״3 א׳ ל״ו
 פ״ת תרומות עכ״ש כתב • ״3 ע״ כ״ג פ׳ שנת תו׳ ועיי״ סנא לוי

 וא״ל ונהרגהו א׳ לנו תנו ואמרו עכו״ס נהס פגעו כנ״א של סיעת
 ימסרו נכרי ן3 כשנע א׳ להס ייחדו א׳ לו ימסרו לא כולכם נהרג

 אעפ״י וריייא נכרי נן כשנע מיתה שחייג והוא אר״ל יהרגו ואל
 כר״ל הרחנ״ס דפסק סקנ״ז ני״ד נ״י ותמה • מיתה חייג שאין
 פטירי וכן ר״ע כי ולק״ח • ר״ל נגד כמותו דהלכה * כר״י ולא
 3חיי אין אס א״כ קודמיו חייך ס״ל דר״ע (ע״ש עכ״ל כר״ל ס״ל

 כר״ל ס״ל פעירי ן3 אנל כר״ע דלא הוי לר״״ל כולם ימותו ■מיתה
 • אר׳׳ל אנא אר׳ ־ כר״ע דלא פטירי כנן פסק איך וק׳ כולם דימותו

 * נרדלא כהן אנא נשם • כהגא נר אנא ר׳ * זנדא נר אנא ר״
 שנת אר״ל אניי • אר״ל אנהו ר׳ ־ המדורי נר אנדימי דנרי פי׳

 אנין ר׳ * צפוראי אנין ♦ אר״ל אנין ר׳ * דנריס כמה א׳ דס״ג
י א״ פ״ קדושין אושעיא נש״ר * דחיפא אנדימו ר׳ ־ קייר נר

 ״ דר״ל רנו א׳ דנ׳״ו הנע״י ותו׳ * א׳ י״ג נכורות • ׳3 י״ח נידה
 ראנ״ע נשם * ר״מ היה אומר אר״ל אלעא אד״ * אילא ר׳ ־ אינו

 עליו אקפד * חנינא נר יהודה נש״ר אר״ל אלעזר אר׳ ־ נ״רפ״ט
 דנר לו הראה ור״ל ־ נשמו המדרש ננית שמעתיה אחר דלא ר״ל
 לר״ שאל * אסי רני • אמי ר׳ • מלואי נן אלעזר ̂ר׳ * ע״ש
ר* * ניני רנ * נשמו אשי 3ר * ספרא אפריס ר׳ * ע״ל אפס

• גוריון ר׳ י פצ״ח נ״ר הנשיא יהודה ר׳ נשס יינה ור״ ברכיה
 ר״ ’ תלמודו וסטינא ר׳ * הילא ר״ * קטינא נר הונא 3ר א״ל

 רש״י) רם נקול (צעק תקע * חזקיה נשם זעירא ר׳ * זירא
 תעניות ש׳ התענה • חייא נש״ר • חזקיה ר׳ * דרוס לזקני ר״ל

 אשי נר חייא רני * ע״ש מותו אתר רנה חייא רני את לראות
אדא נר חייא רני • ע״ש אנא נר חייא רני * אמר ר״ל אמר
דנר אחתי נר אדא נר חייא רני * דר״ל כני * חתני או מקרי

 נר חייא ר״ עם • לו השיג יוסף נר חייא רני * א׳ והכל קפרא
 חניכא מר״ נעא • עוקנא נר תחא רני * חלפייא • זרנוקי

 משמיה : סע״נ י״א ע״ז : א״ ד״פ עירנין : א׳ קי״ד שנת
 חנינא רני : פפא נר חנינא ורני : חנינא ר׳ ומנו רנא לגנרא

 נש״ר : טוניינא 3ר : חנניה רני : אנוי חנן רני : ענהנייא
 יהודה נש״ר : ע״ל הנשיא יהודה נש״ר : ע״ל תנינא נר יהודה
 : עמו חולק פזי ן3 יהודה רני : ע״ש נשיאה ר״י וקמיה נשיאה

 :אימי נר יהודה רני : נחמיה נר יודן ר׳ •* נחמן נר יהודה רני
 ס״ה איכה ח׳ יהושע נש״ר : א׳ ׳3 חכות נשמו לוי נן יהושע רני
 רני : יוסעא רני : ע״ל אר׳׳ל אר״י : רנו יוחנן רני : א״

 לרני הספיד : חנינא נר יוסי נש״ר : הנ״ל וסטינא שס יוסטני
 צ״ד המצניע ארשנ״ל יוסף 3ר : אשוין נר יוסי ̂ ממלחייא יוסי

 ;אידי נר 3יעק ר״ : ישמעאל נר׳ ינאי רני : ינאי נש״ר : א'
 נר 3יעק רני : הנן דכפי 3יעק רני : נזמנו אדא נר יעקג רבי

 יוחנן ר״ הוא נפחא מדנר נפחא יצחק דר״ טנא אחר : נשמו אימי
 נר יצחק רני : נחמני נר -יצחק רני : אר״ל יצחק אר׳ : ע״ש

 י3ר : מריון נר יצחק רני : פסאקא יצחק רני עס : אוסטי׳
 : א׳ י״ו מכות : נ׳ פ׳ יומא אר״ל ירמיה אר׳ : רונה יצחק

 רני : א' ס׳׳ג שנת : חנרכין כיצד ר״פ ירו״ • א' ך״ג זנחיס
8 ירמיה פ 0



m ם התנאים סדר ר1א מונ א עףן ו
 גו ישמגנאל לגי t א3א נר יפאעאל דני r ארייל אנא נד ידאיה

 :אר״ל נרחמא לוי ר״ t א3ס נשסלוי i גהנאאר״ל 3ד : זיח
 רל t ייא3סו נש״ר ו פטיש ר3 אני ודני j זמגו3 מלאי רני

 J נשמו עולא : מיאp אר׳ : סימון רני ו כתנת ר3 סומא
 א3ר אל t למטה עיי״ קפדא מי i אמינא 3ר t שאלו יה3על>

 רמיברקמא ‘ רנין * רננ״ח ♦ א״לרנהנדאהיתי ‘ נלאיתי
 אד״ • כמא נר שמעון ר׳ נשס י נשמו שלמול ד״ ‘ נשאו

 טי שמעון נש״ר * חנסיא נן שמעון נש״ר ‘ אנא נר שמעון
t< פסהיס קסרא t *מדומות * א׳ ל״ו ״מ3 ״ א׳ ין' תענית א 

 לר״שנןיהוצדק • מ״ג ופי פמ״א נ״ר • ש״קאומרנקודשך/ל
 ן3 ר״ש ״ כרשייא נר ד״ש י קיסמא נר ר״ש ‘ נקר רועי קרא

 נשם ״ תוטכי נר נש״ר ♦ יאקינאי נן ר״ש ‘ שאלו אליקוס
 רני קמי (תרגמא אנא נר שמעון ר״ ״ רנימניזוס ‘ ־מאוני
 של אנותיו מעשה מכיר שאין מי יוחנן אל ‘ נכורות ון!>0 יוחנן

 נקי היה ״ נכוריס סוס ירו* זה של אנותיו מעשה יכיר אנרהס
ל קהלת מ׳ לאכול לו היה ולא נמר^ניתא  ‘ לחס לחכמיס לא נ

 שמעון רל לזכות סלעיס מנדר הוי יוחנן ר׳ א׳ רמ״ז שס ונמ׳
 ר׳ אחורי הולך הי׳ רע״ג ד״ח האשה מציאת ל ונירושלמי * נ׳׳א

 אמר אנהו ל * מסכן דהוי נ״א לר״ש לזכות דינר־ והיכל אלעזר
 זה ר״י דלא נ״א ואל׳ש יוונית לנתי ללמוד דמיתר יוחנן נש״ר
 לנקרו אזל אלעזר רני * מעשר נ״א לל׳ש 3יה אילוסוסה • ע״ש
 אין א״ל יצא אי ומתנמנם ק״ש וקרא תשיש דאנא נגין לל׳א זשאל
 נמצות מדקדק נ״א דר״ש ר״א נגיןדידע לר׳זירא ירמיה רני ונעא
 נ״א ל׳ש חלנו רני • נ׳ ד״ד 3פ״ נרכות ירו׳ כו׳ או כן לו הורו
 וירו״ ״3 קי״ט כ״כ נפרק חנינא אל רפ״ו שניעית יוחנן נש״ר

 הוי * נ׳ ה׳ גיטין דרינ״ל קמיה כיטא אייתא נ״ 3ע״ פ׳׳ד מגילה
 נש״ר אשה נמה׳ ירו׳ סנדליה לו ומושיט יוחנן רני קומי משמש
 מציאות ופ' * א׳ ך״א פ״ו וסוטה מגילה וריש פ״ק מ״ק ירו׳ יוחנן
 ול׳ר סע״א ח׳ ופ״ד סע״ד ו׳ שמתו ומי ב׳ ט״ א״ע וס׳ * האשה
 • אחא נר 3יעק ורני * יונתן נש״ר • שמיני ל וילמדנו פמ״ב
 ס״ה איכה מ׳ נשמו סימון רני * לפניו קס זנדי נר 3יעק ורבי

*J t סע״נ 3י״ תמירה נשמו ר״ל * נשמו ננו עמרם 3ר ״ * 
 צור דחן 3יעק נן שמעון רני * פט״ו נמדנר רנה שמעין גש״ר
 א* ל״ג א׳׳ע ל נרכות יפת נר נרמן ר״ לפני יוחנן רני את (שאל
 יוחנן ר׳ את צור דמן 3יעק ן3 ישמעאל ל שאל אנהו אר׳ (ע״ש
 שמעון רני * ט״ס א׳ ואולי א׳ ד״ז כהונות שמעית ואנא גציידון

 ר״ לפני נא אנא רני • א׳ ל״ט (כדרים יקים נן נ״א אציקוס גן
 אותו ושלחו אלעא ורני נפהא יצחק ור׳ פפי בר חניכא ורבי אנהו
 רני׳אלעזר את קרא * ע״ש פדת נן ול׳א אליקוס ן3 ר״ש לגני
 לניישכי המדרש ננית תשאלני אל ר״א א״ל * ע״נ ד"נ נתונות רני
 ר״א משוס ״ א׳ נ״ו בכורות לר״א איתביה י א״ דל׳א הספינה פ׳
 • ב׳ ס״ה זבחים א׳ ז* חולין שחוע ן3 ר״א משוס שאחר ת1פ נין

 בכללים ועיי׳ • רש״י גי״ כ״ה ב׳ י״ה זבחים לי אסנר לר״א אמר
 פ״ק קדושין ירו׳ יוחנן רבי קומי עובדא אעלון ור״א * בזה מ״ש

 א״ל מק״ הוי יונתן רבי • ל׳א ערלה יוחנן לר׳ בעא * ע״א ״ס1
 בגין לחסקא אלא אתכווין ולא יקיס בן ל׳ש הא הנינא נר יוסי ל
 את לסמוך ורצה * ד״ דך״א דסנהדרין ספ״ו ירו׳ רנה אינשי הוא1

 הקשה • ור׳״ל פטיש נר חני ורני ♦ ע״ש) חנינא נר יוסי רבי
̂ע״ז ירום פי׳ שעתך ארמיכך ר״ל וא״ל את־ר״ל ̂ל חזלך  דל״ד

 ור״ נ״פ יהודה (ע״ל פזי כקרא אניו הזוהר כפי פזי ן3 שמעון רבי
 נר קנינא ור׳ זירא ור׳ אבא ורני • כהן שהיה דנראה ב״פ יוסי
^ נפתא יצחק ורני אנהו וד׳ צפי  ע״ל • 5נ״ אר״ש אנין ר׳ * 1ע

 :נכו יהודה ר״ : אדינ״ל ג״פ אל׳ש דיחי 3ר : נדני אושעיא ר׳
 נרכות קפרא נר אחר אדנ׳״ל •* א״ ל״ה ע״ז א׳ ס״ט יומא ארינ״ל

 פ׳יק מ׳״ק : א׳ קי״ח כ"כ פ׳ ב׳ ק״ה האורג פ״ א׳ ח״ שנת א׳ ל״ר
 כדריס א׳ פ״ קדושין נ״ ל״ח סוכה נ״ק משוס מגלחין ואלו ; ׳3 ׳4

̂׳ז  רצי עמו סע״א מ״ה פא״ט : א׳ ך״ו כ״ש פ פסחים : א״ פ
 נ״פ אר״ש רנין : קמיה שטה עוקנא מר .* נחמל נר יצחק
 : קמיה שכיח עוקנא כר שימי רג : ל ס״א זנחים נ״ק משוס

 ל פ״ (ירו״ * פזי ן3 הלל לר׳ עא3 פזי ן3 הלל ן3 שמעון רני
 ד״ל פ״ק (קדושין לוי נר שמעון ר׳ : פזי ן3 יוסי ר׳ ע״ל מיתות

 : נשמו דקסרין תהליפא ל : אחיו וזנדי : ננימן ל אולי j ל
 נר או ״נ3 שמואל רני וצ״ל ט״ס אולי ניסנא(ל״מ כר שמעון רני

 קיסמא ן3 שמעון (רט : קיסמא קו̂ן3 ■צ״ל אך הסמוך טסחא
 יסינא ן3 שמעון רני ־ ׳3 דע״ה גמל פלל פ׳ לקיש נן ש־תעון א״ר

נרטה א״ר ♦ אילא א״ר ♦ יאסינא אר̂״ ׳3 ח״ז (ונגכורית

 ומ״ר אסיגא <3 מוא ̂פ ושם ויצא ל׳פ ילמדצו ל״י ו3קל ר נא
 י נש״רהושעיהירו״פ׳האשהשהלך * יוסניה ׳3 הי/דרכ״א ןא3

 ספרא שמט\ו רט * נשמו אטנא ר3 רר״א חתניה מנחם רט
ר • גדול כלל פ״ אר״ל • שאלו  אתא נשיר סנא ר3 שמעון י3(
 'א״ והפל אחא כש״ר קנא נר שמעון רט • ה״ק ע״ז ל״ג ומאי

y שקלים כרסכא i'o חלת * פ״ק מעשרות * פ״נ תרומות 
 עיר * סע״א ד״ד ונספ״ק פ״ק שנת נשמו אלעזר רני * פ״ד
 נןאנישלו© שמעון רני * כרסגה איליןדנית שאלתי דשטעית פ״ט

 אנלנע״י * נ׳ סי׳ תיליס וילקט ״3 ד״ז (נרכות הנתיס חזקת פ׳
 וטלקע א׳ י״ד מגילה אנשלוס ן3 אר״ש * ט״ס יוחאי נן ש ר הגי׳

 טנלא יצחק זביד(נש״ר )3כן(ר שמעון רני * ד׳ סי׳ שופטים
 חנינא א״ר אלעזר א״ר זירא א״ר אחא רני דני אריכא חייא א״ר
 % נ״ ח׳ פ״ק נדרים אלעאי נר יהודה דרט משחיה מיאשא א״ר
 : זטד 3ר עיי׳ זירא לרט אקלע נכרכות ונקי גדול אדס אתיו
 ר דצ״וא״ ספ״י ינחות ♦ ״3 (נ״ד נהמה נחה נזירא שמעון רני
 יר#״ נשמו סימון רני * פ״נ שקלים יצחק נש״ר * נזירא נן ר״ש
 וי® * נזירא ן3 נ״ ל״ג מדליקין נמה פ׳ (וכננלי * פ״נ שכת
 ג הוא ט״ס כי ע״ש נזירא נן לוי רני ♦ ע״ש נזירה שמו אדם
 ״ ל״מ (הצדוני שמעון * שמעיה עיי״ זירא נן שמעון רנו

 • ״מ3אמוראירושלמי נןשטח רנישחעון ־ (ל״מ קלודיא שמעון
 בך שמעון רני * סע״א דקי״ח ע״פ דרש השילוכי שמעון (רני

 כרפי שמעון (רני * יגאי סק״ו ושח״ט ג׳ קכ״נ מגילה יונא(מ׳
 ונח® כ״כ וס״פ האורג ס״פ ירו׳ אניו נשם לו אמרה אחותו ינאי

 מקטפון כ״ע החא נמועדא כרמיה קטך ייני בר ר״ש • טומנין
 ח״ק ילפי לא ומתקנא מקלקלתא ילפי׳ ויבש שנקיה אחי־ת נשנה

 חוזאס חייא נר שמעון רני • נירו׳ סע״א ד״״ח שהנך מי פ׳
 ך3 לייא רט • יאשיה. א״לרג פ״ד ע״ז (ירו׳3ר נר לחייא מתני
 תיי® נר שמעון (רבי אשה ונחה נהמה נחה ס״פ נש״ר יהודה
 הסיד® שמעון י3ר • נ״ 3דקנ״ השואל פ׳ שנת פליגי חייא ורני

 אר״^ עוירא ני אחא רט * החסיד 3ע״0 די״ג (נפא״ד (נדרים
 • נשמו גידל נר ניני 3ר • נשמו דלא נר ניני 3ר * חסידא
קכיצ ל * 3̂הו רני • לפניו נא תורתא נר הונא

 יעקב רני ״ דמעשרות פ״ק נשמו יונה רני * נשמו ניזנא נר
 אנטולתוס נן (שמעון * מנרכין כיצד ירו׳ נשמו אידי נר

 נשל» מלכתא קטרון איש שמעון (רני • א׳ דס״ה הבית המוכר
 חיי® לרט שאל קמטריא (שמעון * נשא ילמדנו נ׳ צ״ח וישב ״ר3

 ללשע®3 לירושלים וסליק המר אנא בטן ד׳ י״ג הרואה ירו׳ נא נר
 • מלתחה תרטס ארגזים עושה שהיה יהושע שדה ל ‘ לקרוע מהו

 ניזמן(שס) נר שמואל נש״ר חונה ורני * קחטרא כסוי זנאהלות
 והי® כרונ של קלח אטו לו שתניח אחר תחליפא ן3 שמעון (רני
 שח״® סימון נר׳ שמעון (רני * ׳3 קי״א כחובות נסולס עולה
 • ר״ל נשם כהנא ר3 נא ורני נרשייה נר שמעון (רני ״ הך״ד

 ילמדנו יהושע נן שמעון (רנן • נירו׳ ג״ד דכ״ח רפ״נ נלאים
ר * נ׳ ד״ו פ״ג כרכות ירו׳ דתוספתא שמעון (רני * נשלח  י3(

 (רבי ״ החודר נץ אין ס״פ ירו״ זעירא רני קומי דייני שמעון
 יר0%יו נן שמעון ורט חנינא לרבי שאל דטורננא ספרא שמעון

 לרי, עי3 מישא נר שמעון (רבי * ל דע׳׳ה פ״ד מטלה ירו׳
איין שמעון (רבי • ד״ דע״ב פ״א מגילה ירושלמי אלעזר ר  נ

 משמודמ^ יונה ורני זכריה בר שמעון (רני ‘ ט״א ינחות ירו׳
 חרו» ר״פ ירו׳ חכינא נר נליטה שמעון (רני • ד׳ ך״נ 3פ״

 פרט^ רט ואחיו פרטא נן אלעזר נרני שמעון (רני • שנהגו
^ . נר״ו שמואל 3ר עיי׳ יצחק נרג שמעון (רני * ע״ש ך ) 

 רט ( ״ ישמעאל רט עיי׳ נרוקא ן3 יוחנן רני של ננו שמעון
 • נשתנה הגי׳ ונמ״י 3רע״ קס״ג פקודי מ״ר ישמעאל נרט שמעון

 רט ״ נר״ש אדא 3ר • שמעון (רני • נ״ש רנה • (שמעון
 אנטליון חנר שמעיה ״ נר״ש יהודה רני * (ל״ח נר״ש אלעאי

ש)(  * פ״הן״ • ג״ ונעדיותפ״א * א׳ די״ו פ״א״ד חשנה3(ע״
 שמעון (תלמידי גדולים חכמים סנחרג של מיו מכני נשיא) והיה

 {3ק ׳ מהס קבלו ושמאי הלל חהללאל) נן עקניה ועיי׳ שטת נן
 ופ״ע ק״ק חנית יצא א׳ כעס * הנית למין י״ד תשכ״ב שנת

 ולשנאו נתרן ואזלו לכ״ג ואנטליוןשגוקוה לשמעיה דחזו טון בתריס
 נט יתלון ואמרו לשלם עממין נני למלון להן אחר מכ״ג לפטור
ב/ הקשה * ׳3 דע״א יומא דאהרן עוטא דעטי לשלם עמחץ  נ
 ־ לא משימות כל אחז״ל הלא נשיא וא׳ אנ״ד היה א׳ סי׳ <ח״ח
 .• שרי עליוהו נקנלן ותי׳ גרים היו והם אחיך מקרג אלא יהא
Tגאיז1 מהמרגהרים אחיך חקרג זנתע נמלך דינו מיא דהא א״ק

וצ״ל



שיז ואמנראום התנאיס סדר אות
' 0^ ס כמלףעיי• דינז אין דנסיא לל פסחי5 ריס5ד אלו פ׳ על  
( ״מ3ו )אגטליון ע״ל קרינין אקיך ומקרנ מישראל אמס ואולי  

עצתס הס שפי׳ דמי סע״ר לט״ו דאנות פ״א חייס כדרך למפורש  
משימומ וכל אג״ד וא׳ נשיא א״ דהא הוא גמור טעות גריס סיו  
מישראל אמן ונוודאי מגריס שנאן אלא אקיך מקרג אלא יהא לא  

► עצמם הס כי נראה אך ע״ש עקינא כר׳ יוחסין כח״ש * ע״ש זיו  
< של רוחו נתגלגל כשמעיה מנטליון ע״ל גרים מכני ולא גרים זיו  
. ״ ס״א ג״א עיי׳ יואש גלגול היה כ״ג ואותו אנטליון עיי׳ כריהו  
^ ונשס״ח ( מקלנכו שמעיה רג ״ אגטליון עיי׳ 3חל כגוש קכור  

דיומא ספ״ק תני נ״א) נקלנכו אנטליון כן שמעיה כנוסחאות  
( ע ע׳׳ש נקרא מקוס קלנכו פרש״י צ״וא׳ זגחיס • א׳ דכ״א "} • 
■( א׳ קי״ו הכשר כל וע׳ • א׳ ד׳׳ז פסחיס זירא כר שמעיה רנ  * 

להפיל גמרא ודרך זירא כר דהוא לל ללש מה״נ ועיי׳ לכ  Tf?
א״ ך״ו למ • יק : T► נח זירא לקרות ויש זעירא) ג׳(והוא  
. ג מעירכין ומ״ט ולז וכ״ה וך״ג ד׳׳ז כירו׳ וכ׳׳ה זעירא נר א׳ ל  

א כתובות לאניי נר;ירא שמעיה ל  T כ רנא שלח ♦ זעירא כר  
̂ו יוחסין י׳ ובפ׳ ‘ א׳ בקדושין תני ;ירא בר שמעון רכי ב״ דע  

שמעיה רבי יוחסין ונס׳ • שרביה ע״ל שמעיה ולל ט״ס לוי דכי  
< נאמן ועד הלל תני ;ירא בר וצ׳׳ל ט״ס יוחסין י׳ פ׳ ;ירתאניר  
? רבינא ב;מן שמעיה רני * כלל ;ירא בר שמעיה רב הניא לא י  
( רנ מתקיף לרבינא אמר תחליפא נר רבא ע״א ד״מ עירכין עיי׳  

ג עירכין שמעיה רנ ( • לרבא שיילוהו סמעיה ״ ‘א ל״ב ל  
ויש • נידה סוף אנא לרני אמר • כ׳ ו׳ ר״ה שמעיה רב גדמני  

< דברים בזוהר הנ;כר הסידא שמעיה (רכ * שמעיה כר יוסף נ  
^ מרע״ה ניצוץ סוד נשיא והיה טולא כחד דאתח;א סבא וכמיקזני  
:! פירש ולא היו חסידים י״נאדר נהרגו אחיו ואחיה (שמעיה ״ ״<  
< וע״ש דתענית ספ״ב רש״י היה עדו האריה שאכל דאותו הם זי  
• שעורים רב * כנו אלע;ר רני (שמעיה * רש״י ככוונת כקדא״ג  

ל דרנא אחוה העיר כני פ׳ יוחנן א״ר שפטאי רבי * סעורס (ל׳  
< אלי שכטאי דמ״ס ונלג ♦ מריס כתה ואמר שפטיה דלכ  • 

ל ליש דלק ספ״ק שפיר (רבי • הסנר כן ל  : p (  שפיפון
-» רבי שקלא בר חמא רב • (שקלי ♦ שמואל(ע״ש) קוד,הוא  
♦ שרניה 3ר ♦ בנו שמעון רבי * (שקפא * לשע״לשלקי ודן  
( דלד א״נ ופ׳ א' בכורותי״ט לאביי אמר • א׳ לח פסחים  
^ פ״ג יבמות דרנא משחיה נ׳) דקס״ו פלפ לאביי שלח ♦ ןע״א  
( וא׳׳ל ״ ב׳ קל״ו דמילה פר״א ושבת * א׳ קי״כ שס לרבא ואמר  

סע״א מ״ת רע״כ ד״ט קדושין • ׳3 דק״נ בכתיבית (שס) דבינא  
< אינה אמרי שרניה ורב פפא רכ מקודשת אמרי ותינא כא  

הני כל דהא מלל ידעתי לא • שנים והם יוחסין נתכ ״ דוקודשת  
רנ תכי נאגרש״ג דקי״א יוחסין בס׳ כתנ • א׳ נדור היו הנ״ל  

תני שצ׳׳ל ולל בלס מצאתי;ה לא ♦ לוי דכי בקדושין משרביה  
. עיי ( שרניה בר רב * ע״ל לוי דבי כקדושי ;ירא כר שמעיה רב ' 

ש לפני רבא כנו • שרשום * שבא נר מ רב • )אניי(ל  
ששא (רב * משרשיא רבי (עיי׳ קומץ;וטא פ׳ אידי בר שרשיא  

ה תגמלו;את הל״ה כותב היה ך׳?־) ר״פ בשלח פ׳ אבא(ש״ר כר ' 
(רבששנא(כ״ה • בנו ענני • (ששון * למעלן ול׳ למטן  

ושכחו בשבת להימול ה״ל אבדומי כר שמואל דרכי כריה נרי״ף)  
‘ ̂מל להביא ליום ונדחה אלע;ר בן יצחק ולרבי מני לרבי ושאלו * י  
<  ( (ששנא • ט״ס ששעה רב סע׳׳ד די״ו דמילה ר״א ר״ה ירו׳  • 

״ שישא לעיל אבין(כתבתי נר אידי בריהדרב ששת רב ״ מו דימי  
< יוחסין עכ״ל ששת רב ב;מן המגילה הקורא פ׳ מקרטמא ששת נ  
( דך״א הנ״ל דב״פ ♦ ששת 3ר ב;מן שהיה ;ו נבואה לו הגיד חי   
■ מת ששת דרב רבו הונא רב דהא * אשי רב לביה אקלע ע״ב  

רבא שמת וביום רנא נולד יהודה 3ר שמת ודוס יהודה רב קודם  
רכ ממן שהיה הקדמון אשי רב לביה דאקלע וא״ל • אשי רב כולל  

רב תלמ^ ור״ה הונא רב תלמיד ששת רב בדור יהיה לא מ׳׳ת  ; 
הרואה (פ׳ המלך היכן ידע חכמתו וע״פי נהור סגי היה ששת רב  

קראי לך חדאינפשאי ואמר תלמודיה מהדר יום ל׳ כל ♦ דל׳חא׳  
דצ״ה ובמנחות * אנא בר חייא ר' ע״ל ב׳ (ס״ח פנאיפסטס לך  
מחודד כנר;ל קשה פרש׳׳י ששת רג ומגו כגר;ל קשה אדם הקשה כ'  

ברזל פ״ק בתענית דאמר ע׳׳ד והוא ״ עכ״ל כנחל הלכה לחתןך  
ר)ל3כ קשה כתבו והתו׳ * לחבירו מהדד א׳ ר;ל3 מה •יהד כבתל  
כנחל אדם דהל׳׳ל פשוטא לפי גפרש״י מיאנו ׳ הוא לילית בה ©

 ששת רג א׳ דס׳׳ז בעירגין כדאי׳ ממנו מחודד חסדא רב שבאמת לפי
 שפוותיה מרתען ור״ת חסדא דרג מפלפולו גופו כולו מרתע היה

 יהודה 3דר כריה יצחק 3ר ל צ״ו פי״א וכזבחיס * דר״ש מחמני׳
 ואחר כו׳ ששת רכ לגבי וא;ל שבקיה חחא כר דרמי קמי שפיח הוה

 ואי מסברא לי כשיט מיניה חלתא בעיגא כי ל׳ה רמי כי הטעס
 כי ור׳׳ש * תניא תניא אי לי אמר ליה דפרכא חתני׳ משכחנא

 אמר לה דפרכא מתני״ משכהנא ואי חמתני׳ לי כשיט מיניה כעינא
 עדיף דסיני ב׳ דקי״א ביוחסין אגרש״ג ועיי׳ ומתניתין חתגיתא לי

 מחודדין היו ורמי חסדא דר״ לך הרי * סיני ששת ורב הריס מעוקר
 ע"כ מחודד כברזל השה שהיה ר״ש על אמרו ואיך ששת מרב טפי

 והוא וק׳׳ל חידוד לעכין לא כנ״ל הוא שבח כבר;ל קשה התו״ ןתבו י
 ורב רבה יתיב • בזה דרוש על בחבורי מזה כתבתי וכבר * נכון
 ואמר ר״ש ויתיב הדרשה) שסיים (לאחר דר״ש פרקיה בשלהי יוסף

 גברי ב׳ יוסף רב אמר )לדבריו הודה ( ברישיה רבה כרכיש נו׳
 לי תיתי ואמר • ״3 ס״ה הדר פ׳ מלתא בהאי לטעו כרבנן רברכי

 בתענית יושב והיה * סע״ב קי״ח כ"כ פ׳ תפילין מצות דקיימתי
 א־יסתנית והי״ מיכלא ליה מהני הוי לא בצפרא מידי טעס דאי ע"פ כל
 שעבדיו לפי גלותא ריש אצל סועד היה לא * א׳ דק״ה ע"פ פ״

שהי' בבשר מרגיש והיה * הוה וכן החי מן אנר על השודין היו
 גדא רב לשמעיה חבשוהו ר״ג ודבי * עש״ב שאח;ו מי ר"פ שחין בו

 לרב שלחו הונא רב * ל \]א1לןירבי נפק פוק ?דא ^ש ואמר
 הרואה פ׳ והרגו כחלומו נחש ראה : (ע״ש ענן עגן וא^ ענן
ע פ״ ששת רג תרגוס הדבורים תעשנה כאשר : סע״א דל/  ע״
̂ל ״3 מ״ח  שלא המלך לחיל שפחתו מוסר והיה : יוסף רג ע
 ס׳ נשלחי היה : דופן יוצא פ׳ אשר״י עיי' ישראל מננות יקהו

 בפסקיו הרא״ש נשס ג׳ דנ״ו ח׳׳א נ״ל בת׳ : רש״ג א׳ דקי״יו יוחסין
 כן גנא גלגול היה ששת 3ר : נשמואל נהגו ושס מנהרדעא ר״ש

 גלסלים ב״נס״ נבא כמו סגינהור והיה נבא נ״ש גא״ת ששת נוטא
 כד ששת 3ר אמר : ג' נוף ונע״ח כ״ה נהר ה״ מעין וחס״ל פ״י

 ל ק״ט א׳ צ״א ב' ך"ד ינמות שמעתת רג להא אמר ושכיב גייס
 ך״ג בכורות : א׳ ד״ס נידה : ל ס״; : א' ס״ה : ל מי׳ז ב״ק

 שלפי גדול שבח רק כך אמר לגנאי שלא סקנ״ג תתו״י כתב : ל
 שכיב כד אמר ולא נייס כד שאמרו לא אס מה שטעה ת״א מדרגתו

 השינה נתחלת ת׳ תנומא חיכי ל שיש ע״פ ה׳ הסו״ כמ״ש ונייס
 מרגיש והולך שמתעורר מאחר שיטעה אעפ״י שבסופה תו בסוכה וח׳

 המובהק רבו : כו״ שכיב נייסואה״כ כד משא״כ וחוזר אח״כבעעזתו
 חסדא 3ר של הבירו ששת רב : ע״ש מפרקיה ועקר הונא רב

 משגש עולא ונקרא : ע׳ל מערגין בכל פ׳3 ריצלא ממנו גדול1
 ורב : א׳ ל"כ גיטין תו׳ חבירו נחמן רכי : ע״ש דאמו ארחתי׳

 כאיסורא ששת כרב הלכה ; ב׳ דק׳׳ד הבשר כל פ׳ תו' חכירו יוסף
 לולנ כפ׳ הרא״ש וכ״״ע ך״׳א סי׳ ש׳׳ג י״ע ס"כ נתמן) 3ר (עיי׳
 : א״ מ״׳ו ׳3 דמ״כ כרכות תו׳ ועיי' : הגאונים ת' כשם וערכה

: כתו' א״ ל׳״ב מערכין ככל פ״3(ו נחמן רב לעי א״ מ׳ ועירכין
 גדול שהי׳ בתו׳ ע״ש ח׳ עירכין כר״׳ש הלכה חסדא 3ור ששת רב

 ור׳׳תעוקר עני דר׳״ס וע״ל מר״ש כעיר׳׳ח דבכמהדוכתא חר״׳ח
 חריף היה ר׳״ש דגם כלא״ה כתחו״י וכתב : עדיף וסיני הריס
 מה מיאנו התו׳ אבל הנ״ל לפרש״י והיינו ( ל צ״ה במנחות גדול
 אנהו ר׳ * חבירו זבדא כר אכא רכי : כהן כר אכא רבי • גנ״ל

 :א׳ מ׳׳ג כתובות מיניה בעא אכינא ר׳ : א״ כ״׳ד כריתות אר״ש
 3יעק כר אחא רב : חמא בר אדא רד : מתנא גר אדא ורבי
 בד אהדכוי רב : הונא נר אחא 3ר : חנא בר אחא רב : -הכרו
 ונתרפא עליו התפלל ור״ש ר״״ש את מניקה היתה ואמו מיני' נעא אחי
 משוסראכ״ע :איסיאואחיברנתןע״ש :שלו יאpיסרTא רב :ע״ש

 כמה א׳ קי״ה וע"פ סע״ב ס״ד הדר פ׳ א׳ ך״ג מכות דרשות הרכה
 אמי א״ר • א׳ ד׳ יבמות ראכ״ע משוס ר0?12 אר׳ ששת אר״ : דרשות

 חחא בר אסי א״ר ־ ע״ש צ״ע לאמימר אחר * פ״ק סנהדרין
 שמעיה גדא רב ♦ ל ל״ב חולין אסי רב א׳ ״ ששת א״ר הכי
 רב * רבו הלנא רב * חבירו גידל רב ״ גזא רב .א״ל ״ ע״ל

 רג שצ״ל בשס״ח אך א׳ ל׳״ט ומנחות ל ק״ב ע"פ ששת א״ר הונא
• זוערא מר י יהושע ברב רבהוכא ״ ששת א״ר יהודה בר הונא
 חגא רבי * זעירא רבי * ב׳ קל׳א יזולץ מיניה בעא זירא רני
 חייא רבי ״ מערבין בכל ירו׳ רבה חייא בש״ר * צ״ע חנא נר
 בכורות נחלה עם חכמה עונה עליו קרא חמא רבי * אבין בר

 ״ ע״ל חבירו חסדא רב * בחנא בר חכא לרב אמר • ב׳ נ״ב
 זבחים ״ חסדא דרב לאמורי אמר א׳ דס״; הדר פ״ מר״ש ובעא
יומא דר״ח מיטה בעא דד״ה לאמגריה אסר ז1גשס״ נ״ה א׳ די״ד

כ׳
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̂ט לו הוכיאו פ*  * ל כירה ל יוחנן א״ר ‘ רע׳׳׳א דמ׳
 רג • ע״ל חגירו יוסף רג ‘ א3א ר3 יוסף רגי ♦ נמן ר3 יוסי
 : אגיי ר3 יעקב רני ‘ מניוחי נר יוסף רב ‘ קמא נר יוסף
 יצחק 3לר אמרו אמר ' עליו ר״ש ואקפד דרס צפהא יצחק רבי
 י״ב עירנין אנא נר ירמיה א״ר : לשמעתיך הונא רב תרגס כנר

 נידה לשמעה אמר ככוחאי רב ר״ש וא״ל ‘ א״ ל״ט מנחות א׳
 סוכה ר״ע משוס * עמרס רב י ע״ל חנירו נחמן רב ‘ א׳ ס״ט

 אר״ש רנא אמר ' פ״ב ע״ז ירו״ רב אמר • ״3 ל׳ ניצה א׳ ט״
ג פ״נ נרכות  א׳ ד״ע פא״ג לר״ש ואמר ‘ א׳ דצ״ב חלק ״3 ל

 ‘ הונא 3ר3 אחא 3ר3 רנא ‘ א״ ופ״ה ל3החו ול ״ רי״ף עיי׳
 זוטי. רנינא * מיניה נעא רנינא * איגי נר רנה • ע״ל רנה
 אמר תיונתא והא גנרא הא ששת רני מיתני על אמר חמא נר רמי
 א״ל זנדא נר אנא לרני שלחו חזיצא לא תיונתא חזינא רא3ג רנא

 לגנאי הגאונים ״ת3ו לפרקה יודע שאין פרש״י לפניס א״צ ?ו
 קרי * א׳ ט״ז ״מ3 ולפכיס לפני צריפה א3ר אמר ) קושיא דליכא

̂׳ה שנועות נלנו דודהדנייס וישס דר״ש עליה חמא נר רמי  ‘ ׳3 מ
 נשם * ע״ש מקרטיזא ששת רב * אגא נר שמואל לרב אחר

 דקט׳׳ו ע"פ חסדא פרנ עניד יהושע דרנ נריה ששת רג * אוטאי
: וצ״ע נכו חכיכא רני (ששת ‘ א׳

m תיו אותt a r

 ויש תדאי t תוטני צר נסמוך פניי׳ נשמו אמד ר״ל ‘ אאוצי
 זריקא א״ר ב׳ ל׳״ח כירה נפ ( ״ הודאי ן3 ר״׳א לברייתא תנא
 הוא לגרמי דעניד תדאי רני א״׳ראחי ♦ תדאי א׳״ד אנא א״ר
 ירו״ ש״ר,יהושע סימון ורני תדאי רני * פמותו הלפה ואין ענד
 J עדל ע״״ל הדל נן • תדאי ן3 יוסי רני * מנרכין פיצד ק״פ

 נרפות ״3 כ״ג פסחיס ת״׳ח של לפיס מלאי מטיל רוחי איש הודוס
 כו״ את תודוס אלמלא לו ושלחו מקולסים גדיים לאכול והנהיג ך׳

 בכורות הרופא (תודות * מגלחין פ׳ ודרו׳ ך״ג ניצה. שם פסחים
 קדושין כו״ דאמר הא תוטאי ששת רב אמר ‘ תוטאי ( ‘ פ״ד
 לרש״י א׳ דע׳״א גדול פלל פ׳ נשמו ר״ל תוטני (נר * ׳3 די״ו

 ונדי״ב תאוטני בר משוס ר״ל רע״נ ד׳ כריתות ‘ חכם שס הוטני
 חוטא נר רע״א ד״ל פז כתם ראשי ס׳״פ חזית וצרנה * תוטיני

 שס מ״כ פי׳ דור מאלף מסכים שהוא אלף נקראה לחה אחר
 נרפפיאוס תומה רבי : תוטני או תיו3 תוטא יצ״ל ט״ש חפסנ״ל
 תורתא : צ׳ דך״ב הושעיא נש״ר בפ׳ תימא רני (פא״ד ירושלמי

 יוחנן י3ור * ״.ת3 הנינא ורד נ׳׳ת הונא רד ‘ נ״ת ר״א
 נניצה ( חוזאה דרנכא אנוה תחלוף * נ״ת יהודה דני ‘;ב״ת

 ונרי״ף * ע״ש חחאה דרנצאי אחוה רניתחליפא רפ״ביע^׳וסע״׳ב
 וכ״ה חוזאה דרנכאי אקוה לה ואחרי אנוה תחליפא לד פ׳״כ פ׳

 : חסדא רב (יתיב אנדיחי בר תחליפא רב ‘ כניצה, נאשל׳׳י
 ״ אניחי נר לה ואמרי נ׳) ל״ז בכורות נ״א ליהא״׳לר״׳ת ואחנעי

 רב אמר כשמואל עונדא עביד • םע״א- ק׳ ע״פ שמואל אמי
 ; סע׳״נ דט״ז דצה לקלקלא מרכנן צורנא דהאי הוראה החלת
 ד״י סוכה א׳ ק״׳ז ע״ה שמואל אמר אצימי נר תחליפא (־רב
 כל פ׳ ♦ סע״א ע״ז המדיר פ׳ ♦ א׳י ש״ד א׳־אעפ״י * סע״ב
 פא״ט חסדא 3ר (א״ל אדנא נר תחליפא 3ר * 3רע״׳ ק״ז הנשי
יומאז׳ דרנא (משחיה הונא דרב אנוה תחליפא 3ד ♦ 3ע״

 תחליפא 3ר * רע״א דכ״ק פ״ו • וכצ״ל ע״ש נ׳ ל׳ה כריתות ל
 אמר דגיטין (ספ״״ג חסדא נרג תקליפא רב * הונא(ל״ח רב צן
 (אקלע מערנא נר תחליפא רג * ע״ש אחיו ושאר * חסדא 3ד

 סוטה * ל נ״ב גיטין אנהו רני קחיה תני * ל לתונות לננל
 אמרה הסדא מלב שמע ‘ א׳ ז׳ ״מ3 ‘ ב׳ ל׳׳ג נ״ק * א׳ ך״ז

 קמיה ואמרה יוחנן מדני שמע ‘ צ׳ נ״ד כיצדחענרין לודאגתו
 ר״ת ליה תנא כו׳ מחנן ר׳ בעי . ‘ א׳ פ״ה הרואה פ׳ אנהו ד'

̂ז ח״ק לרדן אחר ׳ נ׳ י״ד מנחית ממערכה  קע״ד ג״ב * א׳ דכ
 (ירו״ דקסרץ תחליפא רב * ל נ׳׳ו פדריס חידה שאל רדן ‘ ׳3

 דרפ״ז דנדיס ורנה סל״ה וסוטה כיצד תעניות סדר ור״ס ר״ה סוף
 ילקט לוי ק שמעון נש״ר * א׳ נשלחידקמ/׳א ת״ר פילא־ נש״ד ל

 ׳• ע״ש קסרייא חלפתא הוא ואולי ״ הנחוחא נ׳ קע״ע השיריה שיר
 ס״ט ע״ז ♦ א׳ ל״ט זגחיס לדדנא (אמר גזא נר החליפא 3ד
 בד תהליפא 3(ר • חלפתא (עיי׳ שאול נר מחליפא 3ד ‘ ל

̂ה מגילה מ׳ חנא נר נר תחליפא (•רב ״ נ״ ך׳'; מגילה שמואל  קי
 ״ חמא “דר׳ חחוי תחליפא דל * א׳ וקל״א ע״דp ודק׳׳ך קע׳׳א
ירו׳ גחמן נר שמואל נש״ד (ע״ש) אחא דרג חמל תחליפא (רני

 אנהו ול רדאנהו של לאח תחליפא (רני * ל ל״נ פ״ק נרכוה
 נל והוצא אימי נר תהליפא (רנ * ל קי״נ קהלת מ׳ נשמו אמר

 ארי תחליפא אר׳ ( ‘ פ״ה מעשרות אלעזר ר׳ קומי יתני מיננא
 (ע״ש) הונא 3לר ראיתי אני החליפא (ארי * ע״ש אנימי נר שילא

 תחליפא (רני • א׳ ך׳ סנהדרין תחליפא 3ר א״ל רנין אתא כי
ר * ע״ש אנא תתליפא רני עם אכלית זיחנין כמה נסא אר׳  י3(

 (תנ% * ליי ר״פ ירי רני אלפן כן ולא חסדא לרב שאל החליפא
 • תחליפא נר אדא או אנא ״ (תחליפא ־ א׳ ט׳ מ״ק ־תחליפא

*5ר ״ ניייז חנן 3ר * ב״ת הונא רב * נ״ת אחא רני
 3ר * לח ירמיה רני * לת יעקב רני * ב״ת יונה

 שמעון רני ״ נ״ת רנה * לת ענן 3ר * נ״ת (זגשיא
 הסידא תחנא אבא ( • פלה פר״א תחכא רני ( * לת

 והזריק שחין מוכי השמשות נין נע״ש והכניס חנילתו שהניח
 « רע״א לק״ז קהלת ח״ר נשמחה אכול לך נ״ק־ ויצא השמש

 ר׳תימ* • נןתיחאע״ש * נכו יהודה רני ‘ (תימא
 Ajp( * רמינט • (תמרי * (ע״לרניתימא פפייס נר
 חייא דר׳ נריה תנחוס ר׳ * נדניה ד׳ אות ע״ל פ׳ ר׳ דני

 וסליסי החודש לקידוש נר״ח ר״ת ואעלי הייתי חנר פהנא (אר׳ אנא
 נרחיואנ״- תנחום (ר׳ * רע״ג די״ח פ״ק סנהדרין ירו׳ מחנייכא

̂!ת ההוא זענין׳3 דקפ״א ויר'פט״ו * א׳ דכ״ח פך״ד רגקר סי •hי
 נר׳ תנחום בש״ר אחא ר׳ • ט״ס נראה תנחום בר חייא ר׳ .
 r ו״ ד״ו שמתו חי פ׳ ירו׳ ט׳ הטנילה את לעקור נקשו דטב״ל ביומי ־

 פ״ה מעשרות ירו׳ לה ר״ת נשם יוסי רד ד לעזר רבי
̂  A סליו- • טונא לו קדס יוסי נרבי ר״א כי וצ״ע • רע׳׳א

 י בשם * נשמו אדא נר חנניה רני * פפא נר קיננא רני
 ל -J . לטא״ א׳׳ע ה׳ ירו׳ נשמו יונה רד ‘ פ״ג ־שקלים

 וס״ד פ׳׳ד שקלים שמלאי נש״ר • פ״ו שניעות דנו נציפורין
ד ״ לק תנתוחא רד ר P ^ דרניהייא נריה תנתוס (
. ׳3 נ״ז נכורות * נ׳ ז׳ תענית ״ נ׳ דס״ג הרואה פ׳

יי'’״״,! אחא נר יעקב א״ר • הנירא שר אחא 3ור  תענית •
סע׳

עכו •
נניו יוסי ורד יהושע

 ■י ’5 שס ואינו ל פ״ח ח״ק אינדרטי נל אתעקרו כשמת • 3׳
 חייא נר אגין לכפר תנחום רני * עפו דכפר יש ונע״י

̂, ף53ןי קןס3ת י3(ר : נין3 יוסי ורני ע1 צי ,/ ן
צט יוסי רני הספינה פ׳ ירו׳ יוסי נרד

אל̂ט בש״ר גנו דכפר תנקום (רני
״ * 'יייי״יייי סנרירו הו תנ 2•רני

י________;וה  נד יזייא רט עם תנחומא הרואה ל וירו׳ קדושים וי״ררל
» ♦ ׳3 ז׳ חטלאי(תענית נר תנחום רד ״ (ל״מ) ̂  ל

^^?1חנילא נר מילאי א״ר סע״נ י״ח נע״ז • א׳ י ד״ מכות * נ׳ f ■י*# - la M

 ןר ענין כ״ח ישעיה ובמ״י נע״י אנל כליה גורס -החתלוצז
י ‘דא,*3ז נר אנא ורני : ל״ת ובשס״ח חנילאי בר חנתוס י י

ועניו ׳
א ורני עילאי ^

^ . משפעיס ה׳ ילחדינו לעניס מאפיל חצי נותן היה • כר)
"״* אחיו שאר חטלאי ועיי׳ אתיו אחא•

גש״ר ̂ נש׳רברטה
 אצלו הלו עגיל נן קנינא רני • תזריע פ׳ ילמדיגו מקנן
 ״‘ ירו׳ נשמו פנחס רני * פ״א ב״ק רינ״ל אצל רגיל היה

 f/L-7 פ״ד נשנועות * נשמו נחום נן שמואל * הריאה
 י A תנחוס א״ר נ׳ ס״ב ביבמות : קניכאי נר

נר הנחוה רני

הרואה
תנקום סע״א
 חנילאי נר וצ״ל ט״ס נראה חנילאי

 מנקס/״^^י (עיי׳ נחוס נש״ר נגרי נר איינו ודני 3פ" תרומות
 נר־חניכא יוסי נש״ר : ד׳ מ״ה דמעשרות פ״ק ■סימאי
תי.ן,יי' תנחום רני • זה לפני ועיי׳ רע״ב ע״ו פ״א חגיגה  ד

 נמקוס הורה לא אמי נר תנחום רני •: (ד״לע׳׳א נ״מ
^! ללתות מותר נ״א ר״ת דרש נ׳ ד״ה (סנהדרין צור דמן מני  קי

 הדר פ׳3ו : הכא איכא מני רד הא ליה אמרו נפסח
 תלע^ פרווד דמן מנחום רבי : היה חבר תלמיד ?אוו׳ נתנו

 L משנת יש פלוס אחר לפרווד אקלע יוחנן (רני קפ^א נר
 .נר של מקום פרווד פרש״י פרווד דחן ר״ת ליה תנא קפרא

 לקי^- שנצח אריות מגוב שניצול תנחום רני : א׳ ל״א ע״ז
*fy נרפות אסי א״ר : נש״ראחא נצדאה (ור״א סנהדרין

ר^ינירים א״רא׳ ^ , ע״נ שם ארינ״ל אסי א״ר
 ל׳^ סנהדרין נרונא רני אחר טנלא רני אמר : שמעיה גדא

 פ׳ז■ ד״ו נרטת רינ״ל אמר : נ׳
ס ורני תנחום רני • דנריס נחה ב׳ ל״ט סוטה קשרים י  0נ

 ך, ״ א׳ 3פ״ א׳ ל׳א חרונה ל רינ״ל ומנו ״ א׳ זקן נשם
 ״ משחיה מניוחי בר נתן רב • זממ3 צור דחן מט

̂ אד̂י נר אחא רנ3 כפא לרג אמר •,, ניזנא ע״ל אל״ת פניא■
.מיש -



isr סנטתיו ואמוראים התנאים סדר אות
ש-נר,ת ע • אנא נר שמואל לרני היתיכ :• רא9מי ר ) , 

 י תנהוס רני איזה ידעתי לא גא״י תנתוס נעיר נקנר הנחוס
 נ̂ר יזנינא רני * סע״א ד״ו תזית מ׳ אחיא נר (ץ־ני״תניזוס

 נתונות ירו׳ יוסי נש״ר מרי גר תנהוס (רני ״ נשמו אדא
 מעשרות ירו״ יוחנן נש״ר מריון נר תנהוס (רני ״ האשה פ״

א״ל נו׳ יוסי לרני שאל נהא נר תנחוס רני ( ♦ ד״ מ״ח ה״ת
 וא״ל רצה ולא תתוס נרכיה לרני אמר וחתם חתוס מנא לרני
 אלו א״ל מנא א״ר אחא נר יעקג א״ר כן לא א״ל יזתמת לא ולמה

 דס״די ה״הא^מר ירו״ רניה על נליג תלמידא אמרי׳ הוי חתמתי
 נ״ ט׳ א״ע ונה׳ ה״ק תענית ירו׳ אדרעוא תנחוס (רני : ׳7

 פ״ מ״ר נצדורייה תנחוס רני ( ; אדרעי מיושני הנתומא רני־
 • ונפר״עננצריה • נוצרייא רפ״ג כלאיס וירו׳ ד׳ דקפ״א מצורע

רני : נ׳ השחריד״ח תפילת ירו׳ הנינא נר תנחוס (רני ) 
 : ד׳ דל׳׳ז הזית מ׳ ג' ד״ח פ״ד נרכות ירו׳ ירמיה נרני חנחוס

 מניא רני והא לו אמרו מורה והיה נחפר הוה • ד׳ ס״ו איכה מ׳
 דמ״א פ״א ניטין ירו׳ ידע שלא ואמר מיל י״נ תוך נציפורין רנך

 וא׳ נציפורין מני ורני נ״י כחוס רני מות אחרי פ׳ ילמדנו ״4
 נרני תנחוס רני : נחום עיי׳ הלנלר תנחוס (רני : הוא

 נר תנחוס רני ( • נ״ דרמ״ד פי״א נשא מ״ר שמליי דרני מתני
הערוך מוסף וכתנ ד״ ד״ז השחר תפלת פ׳ ירו״ אוסכולסטיקא

ת רענ ויהי פ■״ ננ״ר א  אסקולסטיפי שהיא חנניה נן יהושע ר׳ יעול נ
 רני ואולי המדרש ננית ושקוד למדן ורומי יון נלשון פי׳ דאורייתא

ט * על׳ל נ״ח יהושע רני של ננו תנהוס ר  נרנו תנחום (
 נר אנדומי רני ־ (תנחוס : ע״ש ננו אנין רני טריפון
רני ״ תנחום נר ישמעאל רני מניא והיוחסין • תנחום
רני * נ״ת מנחם רני * נ״ת מנא רני * נ״ת מונא

ט : נ״ת שמואל ר  רני של אניו חייא נש״ר אנא נר תנחום (
 להט למד הדרשן אנא נר תנחומא רט : לך שלח ילמדנו אחא

 נ״ה פא״ט חולין ( תנהומא רני : ע״ש אנין נר הכהן הזנא רנ
 ד״י מנרכין כיצד ירו' אלעזר נש״ר כהנא נר אנא ורני ״ נ״

תגא רט י וה״י פ״ד ינמות * ירו׳ הונא נש״ר ״ א׳
נר תייא נש״ר ״ פ״ק חלה חוגה נש״ר • נזמנו מדרימא

 • ג״ קס״ה (י״רפ״א קרתה נן יהושע רני • מנהמא
 שנועות ר״ל נשם ״ נחמן נר שמואל נש״רנתמןנרני

: תנחום רט ע״ל אדרעיי תנהומא ר׳ * פ״ק
 רט ♦ תנחום רני ע״ל הייא נר תנתומא רני

 ד״י ונפ״ת י״ד ר״פ נ״ר אחא נש״ר תהריי
; תרדון : אחא נש״ר תפראי רני סע״ג
 העיה רני • תרדיון נן אלעזר רני

: נ״ת יצחק רני * נ״ת
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ונשלם תם

 ננודם ״ לספרם יוכל מי • ואמוראים התנאים סדר נשלם ’ הריס יוצר הנל לאדון לשלנת עלינו למקום טונות מעלות נמה
 ודורשיו ודור דור * חחושקים וכסף וזהנ מפז ״ מתוקים צופים ומכת מדנש למוצאיהם הס חיים כי ♦ והודם הדוס
 לדורות וזכרם * ונסדקיס נחוריס לנדוק מגעת שידו ־מקום עד והנסתרות הנגלות ויסד ננה אשר * מזקוקיס שנעתים נאור

נהן להגו׳ זוכה אדם כל יד להיות • דאתא ונעלמא דין נעלמא לראי״ העומד שטר • דשטרא דפ׳׳וסי ספר נזכרון הטחוהו
: נעימ׳ נאמירא

 • חודש נראש טונ כי פעמים שני נו שנאמר טוס ♦ והקדוש המפואר ספר ♦ הקודש ענודת מלאכת המלאכה ותשלם
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m ראשון לחלק שייך

ע״ו ת וירמז גס פרנקיורט גרוש היה ק״א.שןנ:ה ש ונד
 ער״תינתגננית לדורות וקנעו נשונאיהס נקמה נעשה

 גדולות טנות מכיסו נתן אופנהייס דוד היה שמו א׳ ועשיר נור5
 תש״פ תשונה ונשנת השונאים שקלקלו מה החיים ונית נה״ג לתקן

שה עיי׳ להתפלל לנה״כ נכנסו  : ט׳ סי׳ נל״א ניסיס ס^ע
ט ה״א \ ה  פנחס מ״ו הגאון נישינת למד ננחרותו שמש יוזס ^
 תו נשם ואמר ש״פ שנת זה והיה פולדא נק״ק אנ׳׳ד כש^ה סג״ל
 ווירמשא נק״ק גזרות ששכיחין מה סת״ע מהנר נעל יאלק הג״מ
 ונתיישנו נאו ראשון נית כי;תורנן וממנות קהלות משאר יותר

 לירושלים הגולים חזרו ננל גלות שנים ע׳ כלות ואחר נק׳׳קווירמז
 ירושלים יושט וכתנו לא״י חזרו לא נווירמז היו אשר ואלו זלא״י
ינולין שיהי׳ נדי נא״י לישג הם גה שינאו ווירמז ק״ק לאנשי

 יהשגוהו ולא מהם מאד רחוק שהוא לירושלים רגלים נג״ לעלות
 פה נרוד ואנחנו הגדולה נירושליס אתם ישנו תשונה וכתנו זה על

 והערלים השר נעיר מאד חשוניס היו הפעם נאותו כי קטן ירושלים
 משאר יותר גזירות עליהם נתחדש זה ונענין גדולים והיו.עשירים

 והיה לפראג ^ר ימיו סוף הל׳ל פנחס והג״מ ומדינות קהלות
 נשמע לא נע״פ .ואשר״י הש״ס נכל נקי היה גדול וגאון אפלנט
̂ו פראג נק״ק כנוד ומנוחתו כמוהו  משה על כמו יום ל״ אותו וספ

 : א' סי׳ א׳ דנ״ז נל״א ניסיס מעשה ס׳ : רנינו
 מ״ואל^״ הגאקהזקן נישינת הנ״ל שמש יוזפ רני למד ה״אשפ״ג

 היה ווירמז ק׳׳ק ט לו וסיפר ווירמז נק״ק שם נעל
 שחם וחשוניס גדולים שרי״ שם והיו ראשון ית3 מחורנן קהלה

 רחוקות למדינות ליסע ורצה ויפ״ת משכיל ן3 לא״ והיה דלגורגר
!S א ללמוד פ
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ראשון לחלק שייך «
 לירושלי© וצסע לf^מעי לשון גס ללמוד ורצה לשוכיהס ללמוד

 והגיע ותלה היוס ויהי אביו לו שנתן ממון כל הוציא הדרך ומרנוי
 אס בדמעות אשכס בלש^ וצווח באשפה מוטל והיה חות שארי עד
 אביו T3 כי עליו מרקמין היו אזי משפחתו ומי הוא חי יודעין היו

 הבינו לא ני ביה דמשגת ולית עמז שייטב למי כפלים כפלי לשלם
 רופא אחד תכך שלת בל״א הכיר אשר א״ יהודי בעברו ויהי לשונו
 ושילם יפה במטה והשכעו צרכיו כל לו ונתן לביתו אותו ולקח

 מס כל לאביו וכתב ישמעאל לשון ללמד לו ונתן אותו שריפא לרופא
 מצטרך שהיה מה ממון לו ונתן חמות שהצילו א׳ יהוד לו שעשה
 כפלים כפלי ליהוד ושיתן הרבה המון לו ושלח מאד אביו ושמה

 ושר מאבמ וכבוד עושר כל לו ונשאר אביו נפטר לביתו וכשנסע
 דורות דורי כל יהודים כל עס להטיב זכרונות בספר וכתב גדול

 והוציאוהו חת אחה f ת כשיש בווירמז המנהג יצא ומזה מחנו שיצאו
 גס המת ללוות בידם ותטה דולנרגר מן חשרהיס שני יצאו לקבורה

 ומשרת לגיתס ובחזירתס לחופה וכלה חתן לפני כנ״ל יצאו משרתים ׳3
 הרגו אז אותה וכבשן ירושלים האומות וכשצרו הנשים לפני א׳

 א׳ ראש היו החיילות ובתוך בשביה לקחו ומהם מיהודים רביס
 ולקחם ליהזדיס מאד והטיב אבותיו צוואות וזכר דולגרגר תבני

 הרשיעו מת איזה וכשהיה בתים לבנות כחלה להם ונתן למדינתו
 שנחרב עד כן והיה להצילם שלו חיל מאנשיו ושלת המקים אנשי
 וכלה וחתן חת לפני שלו חיל מאנשי הולכן תמיד היה ווירמז ק״ק

: ״3 סי׳ (שם שם נעל אלי׳ הג״מ סיפר הנ״ל כל
̂ז הי׳א  בעיר שמערין במדינת אליעזר ב״ה גרשון ה״ה נשבה שפ

 חגר טאלר ליבן ת״ק בסך בקונצנאפל נפדה קירומנו
 תנאים וקבורת וכפרים מהומות סיפור ישראל ארץ גלילות *0

: וגאונים וחלכיס ונביאים ואמוראים
 ותלמידו שפ״ט מווינציאה אליו כתבו קנדיא יוסף רבי שפ״ט ס״א

 הדוכס אצל בהיותו ווילנא לק״ק אליו כתב זרח ח״
 לווירמש ובטאו בפראג אותו ראה יאיר חות בעל והג״מ ראחוויל

 שחבר החסיד הוא אברהם בן סג״ל ישעיה הג״ח תי״ב שנת
pהכ״ל לס״ הקדמה הבר שעפטל הג״מ ובנו אברית לוחות שני ׳ 

 ליב מ׳ rהחס אצל יד כתב ספר ראיתי ואני ?עמודים ווי וקראו
 נא״י בו נתעברה שלה בעל ישעיה רבינו ז״ל סלוצק דק״ק נקלוז

 זולת בווין הפנץקיס כל מתהילין רות בסהר וסימנך רות כשמות
 עכ״ל הלוי אברהם בן ר״ת באה ישעיה של פסוק'ס

 סה׳ הקדמות קרא שעפטיל הג״מ שבנו הקודש רוח נצע״ה (ולדעתי
ישעיה הג״ת כתב וגגא״י : הנ״ל לווין רמז העמודים ווי הנ׳׳ל

 ותיא© וע״ש טנדה נעיד נקבר פראג נק״ק אב״׳ד לישהיה פג
: בטבריה ההבוריס

 אצנים ווירמז ק״ק מקום אנשי לקחו אלול בחודש תך״א ה״א
 ונמצא המותר לקחו תק״ב תמוז בחודש נם הקברות

 הץ הקדמונים בשנים כי מת בחטאו איש בו חרות שהיה א הבן
 ובסוס למיתה אותו שפגו איש שס ונקבר נפשות דני שס לנין

 שמה יוזה רני לי הראה חה הסקילה בית שס היה הקברות
 : כיסיה מעשה בס' י״׳ב סי' שם ( שפ״ג שנת שס כשבאת̂ 

שס הסביבות וכל והחריבו לווירמז הצרכת בא תשובה בשבת ממ״ט
כ״ה סי״

 • השוהם אבן ותשמת שאלות ס״ בהקדמת נורא מעשה תנ״ו ס״א
 מלשין שם והיה pזע3לו גק״ק אב״ד היה שמואל ו מ ה״ה דוד ל ז
 הקהל ביד מחזיק היה הנ״ל והרב הקהל מחלוקות לו היה א

 ונקכ^ הרב שנתכס וגרס להרב שונא ההוא איש נעשה זה ומכח
 ואח<» מסוים סך שנתן עד סכנה במקום בתפיסה וישב מסויים בסך
 ובאותו ה״ נקמת שינקיס ואמר הצער מטדל מאד נחלש קצר זמן
 ♦ עמו יהודים והרבה ביריד הנ״ל איש והיה גדנצק יריד היה עת

 היום ובחצות קדיש והגיד חמו יארצייטשל הנ״ל לחד היה ק ובעש
 ההוא לאיש מוחל שאין אמר מותו וקודם חצות אחר ונקבר נפטר

 בקדושם ונפטר בנזקיו גרחא קצת והיו עמו שהחזיקו ולאנשים
 בעש״ר■ נמגחה לבה״כ הליכות לעת היום באותו ותכף ובטהרה
̂חיל  U0 שנפטר ווי לי אוי מר בקול וצוות בדגציק איש אותו הר

 אביו זתו איש עומד אחד ומצד לדין אותי ותונע לובזענץ ק בק
 ונבהלו תמהו בדנצק שם שהיו האנשים וכשראו אמו השני ומצד

1הר׳׳ 3ר^ שמת שם נודע לא כי שגעון קצת שהוא סברו ומתחלה
״t ייז ״יל' "י״ ” א» מ״ו ההוא איש ייעק * י״”’׳

J 3הר הניח כי הבנות לכל נדוד אתן ואט ממך מהילה מבקש L 
 ררחיד! יבקשו שהם ההוא במעמד שהיו אגשים לאומן וצווה בנות
^ וחיל מר בקול צעקתו ושמעו האנשים וצשראו למהול להרב ע ר  ו

 שמעו ולא ראי שלא אף מהרג תחילה בקשו ורעד ופחד אחזו ופלצות
 לו והריס בחנם הכל שהשיב טע״ה ואמר אומר מה אותו ושאלו
 4ר כר אומרים ואמו אביו וכן לדין עמו שילך ליה ומרמז במקל

 א® לובזעמ לק״ק שליח ושלחו ״ בני את המית אתה
 לס1י איש ואותו קברו על מחילה ולבקש הרב שחת אמת

 בניזקיו גלחא קצת שהיו אנשים JVואוי * ומת מאד
 שנת היה זה ועניות בחולאים וכלים הלכו

: תק״זך
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מסודרים א־כ בערך הטפר״ים וכל ♦ מחברים בעא שמות
 ומכאן צ׳׳ד נעל סדר ע״פ הנ״ל מפתתות
 שפתי נס״ שהניא ספרים מהנרי ארשום
 היו זמן נאהה לי נודע שלא אף ♦שינים

 הרנה גס נדפסו זמן נאחה נתנתי לרונ 0^"
 לו מהקודמים נש״י הניא שלא ספרים

: זמנו אחר ומהנדכסים
 ז״ל ספרו נהקדמות הנ״ל ש״י ח״ש דע ס4

 קוראים שמות נ״ לו שיש למי אשכנזים מנהג
 והלועזים ספרדיים ומנהג האחרון נשם אותו

 רשום כאשל להעמיד׳ סדרו שניתי ולא להילך
 • נזמן המאוחר מקדם שלפגגמים אף נספרו

 t הנשמה סוד ספר חנר מנומסלא אנא ר׳
 : קנאת מנחת חשה נר״ חורי אנא ר׳
 משה ר״ שחנח וי״א חים פלגי אנעליון ר״

: פורטא ד כהן
 מראה הילדסום אליעזר נר״ אניגדור ׳1

: מוסר
ר׳  ופליאה ״ קנה עיי׳ אניגדור (

ס חוסר שערי ק אניגדור *1  המוס״ (ג
 זה אס יודע איט p אניגדור ר׳ מניאים

: הוא
ר  שעאע מאיתן משה בר״ סופר רלאני״ז
 בל״א והתפילות המחזור העמיק

 ידע אדם ספרד שמסולי המכונה :אברהם
 • מים יזל ״ לכת הצנע ♦ משרים מגיד

: לאנרהס מלל ♦ חן יעלת
ע״ע מנחם נר אהרן אנרהס מי ) * 

* הטעמים אגרת אנרהס אהרן
 אהבת היילפרון משה נח׳ אנרהס סג״ח

: ציון
 * השכל אור ספרדי אמלעפיא אברהם רט

 מעין * המורה מורה * חיים מיס נדנץ
̂כ ונקרא נטס מיס  וכתב תורה סתרי ג׳

 מערכת ס׳ על ט״ טיע יהודה ר׳ נהקדמות
ם ס׳ ג״כ שתינר זה מחבר על אלהות  י״

 כלס כי מפניו השמר לשסכןע״כ ט׳ והוא
 והרשנ״א הלך ונהושך מלנו נדויי זיופים

 יקרב רשעים שס אנרהס אותו נתשובתו
: בציצליאה ומשיח נביא עצמו שם

 השכל אור אבא וגק׳ אשר גן אברהם רבי
: מלך מאדוט ונק׳

 קול * שלמה אפריון ששון אברהם רבי
: ששון

: טהורות אמרות חיון אברהם זון
 : טורים ארבע ברצלוני יהודה נר אנרהס ר׳

 מ׳ כללי עקרא ן׳ שלמה דון נן אברהם רבי
: נמרים מהררי רנה

 :האשכול ״p מנבליירו יצחק בר אברהם רבי
 ♦ ממלוניצי חנניה במ״ יגל אברהם דבי

: חוסים מושיע * עוג לקת היל אשת
 ״ ^היס בית ספרדי ארידיה הנהן אברהם מ׳

: שמיס ושערי
ץ שעפטל שבתי במ׳ אברהם מ׳ ו ו  הלוי ^

תק * נוהלץ יש ♦ אברהם ברית • ברכה ̂י
 אברהם ברית מפראג סופר אברהם דבי
 ברית ספרד מרימון יצחק נר אברהם דני

: מנוחה
:לדסננהנהטן חיים שלתה נן אברהם דט

 סיף יקח&עולס בס' מובא הזרקיל אברהם (
ס ז״ל מאמר השמותיו יסד הזרקיל אנר̂י

״ אברהם ברכת שלמה בהג״ח אברהם הג״׳מ
קן אכרהס רני  ג שנת תיקוני הלוי ^

 הגלות ״ מסראן אלוף יציזק נר אנרהס
: והפדות

קקת זאת יצהק «־״ הזקוט קנרהס מ
החורה

 • רמה יל • אנרהצז זרע התורה
 חמה זהרי' אזוליאה מרדכי נמ״ חנרהס ח׳

 קרית • רענטס כנף ״ לאנרהס חסד
: ארנע

 : . אנרהם זרע דלויקיו אנרהס רני
 : לקט חנורי חזן יהודה נר׳ אנרהס ר׳

 חות פורטא כהן יחיאל נר אנרהם רבי
; יאיר

 עה״נ חיי הרואה אברהם רני
 המשפע חושן קונטי אברהם רבי
 תבנית חותם בדרשי אברהם רט
 הרוצים יל ספרד צהלון יצחק בן אברהם ר״

: לנפש מרפא אלהיס ישע
 ברית מירושלים גדליה שמואל בן אברהם מ׳

: אברהם
 המקרא יסוד יהודה גן אברהם רט
 טכיס קול גלאנטי אברהם •רני
 אלהיס כבוד מגעש אברהם רבי
 לזהב כור מאוסטרא לוד בר׳ אברהם מ'

 טוב שם כתר קלוניא אברהם רני
 שמח לב אגארי אלי אברהם רבי

 לוח ״ ברוד משה נח״ אברהם מ׳ הדרשן
 להם נורגל המכונה עוזו ן׳ אברהם הג״מ

: אבירים
 שכחה לקוטי אלימלך ן׳ אברהם הג״מ

: ופאה
 בש״ק מובא הגאזי חייא בר אברהם רבי

 : ב׳ דניאל ואגרבנאל ונע״ח א״ דח״ז
 יסוד נספרו הישראלי יוסף נן יצחק ור׳

 אנרהם הר״ר כמ״ש דלא כתב ח״נ נסוף עולס
 : בחבורו שיסד במה חייא נר
 מגילת על פי״ יוסף בת״ הלוי אבלהס מ״

: תענית
 • מגןאנרהס לאטיח יצחק בן אכרהם רני

: הכסף נקודת
 : צדק מורה מסופיא שמואל אנרהס רני
 : מחלה מכלכל נאזלארי אנרהס רט
 : מנהגים קליזנר אנרהס רני
״ המאור מנורת חאזחיר מרון אנרהס רבי
: כהן מנחת פיחינעל הכהן אנרהס מ״
 מעין קלמנקש לינ ארי׳ מ׳3 אברהם מ׳

: החכמה
על פיר׳ סחואל לינ בהג״ח אברהם רבי

: מעמדות
 פי״ נגטזין אב״ד יהודה בח׳ אברהם הג"מ

: פוזנא סליחות
 אוערמך יצחק בר קוסבעלר אברהם מ׳

: ופזמונים סליחות
: אברהם עין פוגשיקא די אברהם רבי
*. טרוש נק״ ע״ל נבוב אל ן׳ אברהם רבי

: צדוט ס׳ אברהם רבי
 ונק' מאיר יהודה בר׳ מאיר אברהם רבי

: תיליס פי׳ מאירי החכם
: ותנתוחא רבה פי׳ נונע אברהס״ן׳ רני ,
״ י״גמדותדר״י פי״ הכהן אברהן)»יהו ר׳

: הזהנ צץ קייס ן3 אנרהס רני
 ס* מטרעגאל רופא נחמיאש אנרהס רני

: רפואות
 גנוריס שלטי אריה משער דוד נח׳ אצרהס «׳

 : התגין ס׳ פיקס אנרהס רט
 שור הירש צט נהג״מ חיים אנרהס הג״ח
 קדשים צאן * חיים תורת
 ה״כ על פי׳ זוטרא אנרהס רבינו

 שפר אמרי מזרט אנשלוס רני
 אהרן לג קייס אנן אנרהס נר אהרן הג״מ
I אר^ן קרנן • אר^ן מדות

רט ׳

 h3 אהרן אברהם רט הוא חזן אהרן רט
 : ותומיס אורים נכרך מן מנחם

 : החינוך ס״ ברצלוט לוי מבית אהרן רני
 בגד מווירחז אב״ד משה בח׳ אהרן הג"מ
 : אהרן חושן אהרן מטה אהרן

 דמודיגא נחמיה נר״ משה בר׳ ברכיה אר\ן ר׳
: יבק מעבר

 : המצנפת ס״ נהור סגי אהרן רבי
 ״. הפרדס ס״ הניקוד ננלס׳ נשיא אהרן רבי
 שמגאל ור״ גרשון בר׳ אבואלדעי אהרן רבי

 אל משה ורבי קניזל יעקב ורבי אלחושונינו
 : ורמב״ן התורה רש״י על פי׳ בילדא

 נורג בצעמפיל אב״ד אליעזר במ׳ אהרן מ׳
: אהרן קרנן

 אוהב שלמה ר״ אביו ואבי הכהן אירן רני
 : אהרן וזקן הטוב שמן

 : המור שמן אטוב אהרן מ׳
 תורת אמת שכת יוסף נן ששון אהרן מ׳

: אמת
 נ אהרן תולדת מפיסארו אהרן רבי
 הטת בדק הלוי יוסף נר אהרן רני
עוני אהרן רבי  הקורש הכל עיי׳ מנ
 תורה אור נקלאנאי אב׳׳ד דוד נח׳ אורי מ״

 : גורלות ס״ הגלוט אחיתופל
 : סח״ג פי׳ שטיין איהק מ״

 : יצחק זריעת טית דוד נר״ אייזק יצחק
 ג ליפמןקריתהנה נצלאלאורי נן אלחנן ר״

 : עיניס אור ממנטונו אליהו ^רט
 :עמוקים מיס שפר אמרי קייס ן״ אליהו ח״
 : האסופות ס׳ קרקושט יצחק נר אליהו ר״

 מקנדיא אנא חשה מ׳3 דלמיגא אליהו רט
 : הגלגל עצס • הדז נקינת
 נרית הלויאיטגץ אנרהס נח״ אליהו הג״מ

: הלוי
; לה״ שער זה ס׳ אליהו רט
 פיר׳ אלקנה נן הפשלי אלפענו אליהו רני

: אליהו מכתונ ״ המלות
 ותשונו׳ ושאלות מעשיות קפסלי אליהו רני

: נכ״ג מונא
 2 וסמ״ק הסמ״ג ט׳ זעופ אליהו רט
 ; תרועה קול יוסף נר' אליהו רני
 חדים* רינת לואק משה נת״ אליהו רני

: הנחיי על ופי״
 ג״ מקנדיא הרופא יהחה נר״ אליהו רני

 : רפואות תולדת וס׳ ״ תכונה מאמרי
 : אדם תולדות גאלינה חשה נר אליהו רני
 אניגדור רני של אטו הכהן אליעזר רני

: החוסר אגרת
 דמשק נאפטא אנ״ד שמואל נח׳ יעזר12 הג״מ

 , סופרים ותקין השדה ושיח אליעזר
 :* תודה זנח חנוך אנרהס נר אליעזר רני
 ג ישראל עין דאיטי יצחק נר אליעזר רני
: - חד עיר טונ מה דוד אליעזר מ״

:עינים פתה מאנש מנחם נר אלעזר רט
 יהודה שנט עיי׳ האת צורת הלוי אלעזר ר״

: סי׳ל״ג
 השירים שיר ט״ השלים שלמה נן אליקוס ר׳

 יוסף רני אחיו שהשלים
 שם טונ נפתלי נר אליקוס רני

 עשו״ת מאיר מ״ נהרג געץ אליקוס (הג״מ
 דוד מגן מתתיהו אנרהס נר״ אלישע רני
 ספיר אנן משה נר אלנתן רני
ש תגמולי שחר ן3 אלעל רט  הנ

חן רות אנטולי רט
 מרפ« והוא אנשיל רני ס' אשיל מי

: המהנה



דרים1מכ א״ב , בערך. הספרים וכל ׳ ןטמותבעליםחכרים
פי׳ תפוזנא מרדט מסף נר׳ אשיל אשר
: ל״א3 התהזור י י
 על ופי' הככניס מהלך מזרקי אפרים רד.

 ות3הלנ מנוה בהקדמה אבות.עיי׳
 כושרות3 העלם יוסף מ׳3 אפרים מ׳
 וקינות יוצרות פי׳ יוסף מ״3 אשר מ׳
 קראשקש בוניון המכונה אברהם ר׳3 אשר ל
: וכים3נ מודה פי׳

 ת3הו (עיי׳ נפשי ברכי יוסף בר גקיי רבינו.
: הנגבות

 נקיי עיי׳ אשר בר' (בקיי
 גקלים ע״ג נשר ביבי רבי
 בנימן גבעת הלוי יחיאל במ׳ נטמן לגי

עדות ♦ רב זכר מוספייא בטמן קכם
ןב. : הערוך מוסף ב̂י

 גי משא ־ אשכנזי מחזור יסד בנימן רבי
 רבי שהוא נראה ישנים ובשפתי, ( חזיון

,סידר  :ע״ד ה״א הנזכר יריאים ס׳ בניחן̂.
פי׳ בורג נירון הלוי מאיר מ׳3 בנימן מ׳

: ספרדיים מחזור קצת .
ן מ׳  : נשים מצות אשכנזי מארדינו בנ̂י

: העשר ס׳ יעקב בן מנימן
 עז שער ♦ עוז קרית פנטי בן מימן רבי

:' קיים . '
 מסגרת מפינטשוב שפתי מ״3 זאב בן (בכימן

: השלחן , .
 ישרים תומת מוטאל אברהם בל בנימן דבי

;מיס פלגי עיי׳ ציון בן
 לוי יוסף בן בענדט המכונה אכסילראד

 : דעת בן * ונקי קב * הלוי ,עבודת
 פתקיה חשה במ׳ בער המכונה יששכר מ׳

 • בינה יודע * חכמה מקור ♦ בינה אמרי
 פתקיה ס׳ • שכר יש

 מפראג טעלר ליב יהודה בר בער *יששכר
: בל״א רפואות

 יהודה״ליבאייבשיזאהל בר׳ בער יששכר מ׳
: יששכר

 : החדות מעלת צדקיהו בר אליהו בצלאל •ר'
 שבעה עמודי חקאברין שלחה בן בצלאל רבי
: שבת קרבן * הרימון כלח
 אגודת מרדכי גדולת דוד בר׳ ברוך רבי

• אזוג ..
 : המשפט קושן המקובל ברוך לבי
 :ברוך יעישמקור אבן’ יצחק גר׳ ברוך מ׳

 יעקב קהלת ידעיה אבן ברוך ן׳ ברוך רבי
̂״  : ישראל. וקודש , . .

ברוך  וזרע ברך זרע אייזק יצחק מ׳3 מ̂׳
: שני ברך

 דבי פרקי * האמונה יסוד בויכיאל לבי
: ברכיאל

 : שועלים משלי הנקדן ברטוניא ברכיה רבי
 ישראל אברהם ברבי גאטליב ידימה רבי

 לדרך לויה ילירות שיר * ה׳ *אהבת מלבוב
: , דרך המימי • ת^ילת״הדרך
 שומבורג העשיל יהושע ברבי ךני,גבריאל

 : תשובה התק
 שתול עץ שלחה ליהו,.נר׳1מ׳ש

 שלמה קשק קורדווארי גדליהו מ׳
 הצדיקי׳ יחוס שקרמילא אשר בר גרשון

,גרשון  הגרשוני עבודת גוין אב״ד (הג;׳̂מ
: ותפארת-הגרשוני

 וס׳ כפשי ברכי ס׳ העתיקה קראל אש דבורת
. , : : ^מעון'השואלים ^

 ♦ דוד כסא • יעקב אביר ̂ לוי בר דוד
״ . חד. בית יהודה <ר דוד רבי.
 עיר טוב ̂־בר ממנדיבא אברהם בן דוד רבי

לול ■.;-.:י•

; דוד
 : דוד מגדול פחגינצא חד רבי

 באוסטרא אב״ד סג״ל שמואל מ׳3 דוד הג״מ
: דוד ודברי וא״ק י״ד על זהב טורי

 • דוד עיר חלארי כהן יצחק בר דוד ח'
: כהונה כתר ♦ דוד כסא

; דוד מגדול יהודה בר דוד מ׳
 : מד מגדול הכהן יעקב בר דוד מ׳

 סגולת * דוד נפש • דוד מגן דוד מסיר
 : נשים שבת • בנק ה׳ קול • מלכים

 : לתודה מזמור הכהן מנקס מ׳3 דוד רבי
: מזלות ס׳ דוד רני

 : עברונות הגהות יעקבמלמאז מ׳3 דוד מ׳
 תרגום פי׳ חשעברשין יעקב מ׳3 דוד רני

; ואסתר יונתן
: - הארץ צורת אבוי דוד רבי
'־י • דוד צמח גאנז דוד רבי 't׳t 
 די דוד ונק׳ ״ ספיליט הפורא דוד מ׳

: דוד צמח פומוס
 התנצלות ״ לדוד המעלות שיר דרשן דוד ר׳

 מגדל • לדוד משכיל • לדרשנים
 • לדוד תהלה * צר בלשון אגרת • דוד

: לדוד תהלה קרפי דוד רבי
 על קדושי׳ בפראנקוורט אב״ד הירן הג׳׳מ

̂ : חהרי״ל
: התפילות פי׳ ש״צ הירץ נפתלי מ׳

 : המלך עמק אלחנן יעקב בת׳ נפתלי הג״מ -
 מרדכי וח׳ חנוך בח׳ זונדצש ר׳ הירש צבי ח׳
 : קאפלמנש מרדכי רבי נק׳ אברהם בר
 פי׳ כתב ישנים ונשכתי ותפילות מחזור כי׳

 הג״מ וחתנו הנ״ל מרדכי מ׳ ליטא סליחות
, , • השלימו חנוך ח׳3 צבי

 נחלת פירור טוך שמשון ברבי הירש צבי ח׳
; צבי

 • צבי נחלת הכהן יוסף בהג״מ הירש צבי מ׳
: צבי ונחלת צבי עטרת

 :שקיטו׳ הגהות יעקב יצחק בר הירש צבי מ׳
: ת״כ עג כי׳ הלל רבינו

 מנח חכמות שמריה נר׳ הענדל מנת הג״מ
: חן מצא מנוח • הלבבות חנוק

 לייטחירז סג״ל יצחק בר וואלף נניחן ת׳
: טהורות אחרות

 פי׳ ניקלשבורג מאיר נר׳ וואלף שמעון מ׳
 : יצחק ושיח שמעון שער עיי׳ שירה פרק

; . קדשים קודש לוי בן וידאל דון
: אסתר על פי׳ זכריה רני
 יצחק (והג״מ דמים חתן רונקיל זלמן רבי
 : השלימו מפראג ליב הג״ח חתן כץ

: רונקיל זלמן רבי צקוטי
 :טראייק מדשר הויזן מאויף צבי זלמן שלמה
 הג״מ3 שור זלמן רני נק׳ ^ריס הג״מ

: שור תבואות הירש גפתלי
 בק״ק אב״ד תנוך גח׳ זונוויל שמואל ת׳

: שמואל דברי מענץ
 • ^>לקוו משה נח׳ זעציג אהרן מ׳

: שבע עמודי
: מלכיאל ס׳ אברהם בן קזקיה

 : חייא מעשה • רופא חייא מי׳
 ס׳ . • הטיול אגרת בצלאל בר קייס הג״מ

: החיים
 • חיים אוצרות קליפאח או וויטאל חיים מ׳

:• ; חיים- ען
 • קדש באכנראור זאג בניחן 'try רטהיים

 : תפילה בת * קיים אורחת
 דתייא דיני, בנכגשתי ישראל גמ׳ קיים הג״ח

: כה״ג ושיירי הגדולה ומסק
מ״ ’ .,

 טור אודם טור צובא מארס כהן חיים ח׳
: פטדה טור ״ ברקת

 2 אלהיס ישע פיזאנטו קייס בר חיים מ׳
 .ורומה חגן חאזוזא בן קייס רבי
 מסלע נתיבות אלגזי קייס ח׳

 רפאים עמק פאפא גאלא קייס רבי
 חיים עץ מנרנשקה חיים רבי
 צרמד מטודילא דוד בר שמואל בר קייס רבי

, . : הקייס
 על פיר׳ ליפשיץ יצחק ןp 3 קייס מ׳

: קיטת
 עינקנא וקונטרס שו׳׳ת שנתי קייס ןמ׳

: דאתתא
 ; ג״ב של מעשיות נתן בת׳ קייס רבי

 : אברהם ע״ל ( קייס אברהם הג״מ
 ;קסידיס משנת אהרן בר קלוונא מ׳סעדיא

 העיון ס׳ * מנוקה ברית גאון קמאי רני
ח״כ הייקוד (ם׳

 וויכוא • מגניזין אברהם בר׳ קנוך הג"מ
: והשבטים יוסף

 הנה״ הרופא אלקוסטגטין שלחה ח׳3 חנוך
., ־ : אלהיס מראות חאשטרי

: רפואות ס׳ יצקק בר קנן רבי
̂  הפוליסופיס מוסרי יצקק בן קנניה רבי
 תהלה־תהליס יקר בן חנניה רבי
 קרוב עולם יסוד בס׳׳ מובא הדיין קסאן (ר׳

̂ '£ השני מאמר לסוף
. ^ . נחמד אוצר טוביה רבי
I טוב קן מצפת הלוי טוביה מ׳

 ׳: זוטרת פסקתא אליעזר גר טוביה רבי
 5, הכבוד אוצר הלוי טודרוס רבי
 ׳ג ספירות י׳ על פי' הלוי טראקוס רבי
 t עינים מאור פינטו מסף נר׳ יאשיה ח׳

; נבקר כסף * מזוקק כסף
 ע״לבתשוב׳ גלאנטי חשה מ נהג ידידיה רבי

: גלאנטי משה הג״ח
 היהומ פילון והוא האלכסנדרי ידידוה רבי

: ' החכמה ום׳ קדמוניות ם׳
 בית יצחק בר חמודינא אריה יהודה רבי

 גולת * יהודה לחם בית • יהודה
 ואבות פסח ואגדות דבר פשר או יהודה
 מדבר * האריה לב ־ ■חסליא בלשון

: צדיק צמת יהודה
: ■ העוזלי בית עוזיאל יהודה הג׳׳ח

 קציעטגלבוגן מאיר מ׳3 יהודה שמואל מ׳
, : דרשות י״ב

 ׳pi שרשים ההשגה ס׳ גאנת בן יהודה רני
 ; ההשוואה וס׳ ההכלמה ום׳ • ההערה

 j סטר ולבנת * הקייס ס׳ ייזודה רבי
 : מקרא טעמי בלעם בן יהודה רבי
 : יעלה יהודה מברעסטשקי יהודה רני

̂ודה 3טו מה דוד אלעזר מ׳3 עשהאל יהודה  יר
 - : דוד לבית כסאות ♦ מחוקק

: הכבוד ס׳ יצחק בר׳ יהודה רבי
 יהודה קול מוקקטו יוקף בר יהודה ח׳

 (מובא השורים שיר על ופי' יהודה נפוצות
: א׳ דרכ״ט שם

̂בר רבי  לבות על הגהות הלוי נתן יהודה
̂־,׳אדר נ היקר ^

 ״ יהודה לחס לירמא שמואל ר3 יהודה רני
: יהודה .בית הליטת

ת לכל אברבנאל שמואל בר יהודה ל3ר  I ח
 חטוליאטני-מדרש שלמה בן יהולההכהן רבי

■ : . הקכחה
 הגהות עס החוסר ס׳ כלץ ן3 יהודה רני
•י ־• ; כצז ׳1 חשה ו7נכ ,



מסודרים ב א בערך חספרים וכל י מחברים בעלי שמות
 מכבי מפחכא יעקב אברהם בת״ יהודה יו'

 : יהודה קשת * ליהודה זאת • יהודה
 נונת • יופי מכלל ליאון מסיר יהודה רבי

: צופים
 : יהודה מלכי ניגה משה בר' יהודה רבי
 : ישראל מקוה שמריה בר' יהודה רבי
 ;ישראל מקוה סאלטדו משה בר יהודה מ'
 ואצלו יהודה שארית טאעיאצת יהודה מ״

: טאיצק יוסף רני שו״ת
 נר יחיאל עס הלוי יצחק בר׳ יהודה דני

 רמנ״ן מרש״י מלוקט חומש פי' ^קותיאל
: ראב״ע

 : היכל תמית אריה יהודה יעקב מ׳
̂ז תיקון ביאור הכהן דוד במ׳ יהודה מ'  ק״

: רמ״ק של
 : בשלום מלחמה יהושע נר ליב יהודה <ז'

מ'  גרשון שמואל במ' ליב יהודה אריה (
: חן לוית ירושלים איש

ד  וס' • אלכסי על כי' הכהן יהונתן ד
: ונשמע נעשה

 המעלית גרס אלראקי ווינאש בן יהושע ר׳
 וידאל בן יוסף רבי והעתיקו ערד בלשון

•* ללה״ק בנבנשתי
 שדה בנבנשתי ישראל מ׳3 דיין יהושע רני

 : יהושע שער יהושע אזני יהושע
 עולת ״ תהלות נורא שואב בן יאול י3ר

 : בוכים קיל על פי׳ • שבת
 חדש נית שמואל במ׳ סירקש יואל הג״מ

̂ : נפש חשיב ד״ט
ו תכ הוזן וויצן אלכסנדר בר יוזל יוסף רני

ד  ותפילות ותפילות ווידויים יהודה יוחנן ד
: ידידה נתן לרבי

: רפואות ס' משוע יוחנן
 נתר • מ כתם המקובל טוב יום רבי

: זהב
 טוב לקח שלון טוב יום דבי

 ש״ת עיי׳ צהלין טוב יום (הג״מ
 יונים קול יוסף בר יונה דבי

 מעז ב״ק אב״ד מפראג תאומים יונה הג״מ
.. : דונה קקיון

 הג״מ3 פייבל יהושע הג״מ3 יונה חיים מו׳
ד חדושי' נדפס מונה קקיון בעל יונה  ד

 היה יונה חיים והג״מ חדושי׳ ושאר דגרמי
 לדהוס והביא לוריא שלמה הג״ח ונכד נין
ד המחבר !3 אברהם מ׳  ג״כ שהיה חשה י

: מהרש״צ הג׳ נכד
 * והישר הקירוב ס' גאנח בן יוכה רבי
 יעקב רבי ללה״ק והעתיקו הריקמה בס'

; רומא
 ס' * עליון דעת טוב שס בר׳ יוסף רבי

 : פריטט רבי אגרת על פי' הכלימה
• בינה יודעי * עולם אור הייק יוסף מ׳

 : שחש תבואות * יוסף ראש •
 • אילים ס' מקנדיא רונא שלמה יוסף :ח׳

 יער ♦ שלמה בת בשמת * הדת <?ינת
 • לחכמה ■מצרף * חכמת לבב * הלבנון
 רפואות * אורה נובלות * חכתה נובלה

: הכמה תעלומות • מעלה
 • הילד אס היילפרין אלחנן בר יוסף רט

 : הקורא קול • עיכיס מאירת
ף ע ט'י  : . ותטלות שידם שלום ד

• התקזה אסירי היגסי ייהף
 מפראג סופר לנד אלי׳ בת' יונה מ' /היזסיל

: טובים לרך ,
ביאור מקרעמניז משה בהק' יוסף יי‘

סת״ג

: סמ״ג
 : עולם גתינת על פי״ פראכציש יוסף רט
 בן * יוסף יד צרפתי הייא בר׳ יוסף מ׳

 אלהיס פלג * יוסף מטה * יוסף
: יוסף ראש

 :מיכאל גן יהושע ר׳ עיי' וידאל יוסף ר'
 : יוסף פורת גן גר והיה כשיא יוסף דון
 : פסח הגדות פי׳ מפדאווי יוסף מ׳
 גבעת פסים נתונות הלוי יצחק נר יוסף מ׳

: המורה
 לברי ספרד הכהן מאיר גר יהושע בן יוסף

: הימים
 וילקט • חפוזכא דרשן שלמה מ׳3 יוסף מ׳

 : יוסף יסוד * יוסף ויכלכל יוסף
 עירנין קדושי דלאקרע מסף נמ' מסף הג״ח
 * פענח צפנה מטראני משה בת׳ יוסף הג״מ

: תו׳ והדושי ושו״ת ^
 האחדות מאחר * ה׳ חסדי יאבץ יוסף רט

 ופי׳ • החיים אור * התמונה יסור
: אבות פרקי על

 : דעת יוסף מפראג יששכר בר יוסף ת'
 בזאסלג אבר כץ אליהו בת׳ יוסף יהודה מ׳

: אליהו ורכב * יוסף יסוד
 יסוד וואקר אבן אברהם ברני יוסף רט

 : לאשכנזים הייחוד ושיר הקבלה
 יצירה ס׳ ירמיה תלמיד עוזיאל בן יוסף

: * ס״י על מוסף
 : הישר בס׳ הגהות הקטן שמואל נר יוסף

 על פי׳ קרמי בנימין גת׳ ידיריה יוסף מ׳
: רעננים כנף ס׳

 א״ת בלבוש הגהות הלבן מסף רבי
 טוב נקה סרסא יוסף רבי
 הוסים מושיע מרזיגטי יוסף רט

 רומניא או מגידמייאה הכהן אברהם בן יוסף
■: רומא מנהג הושענות פי׳

 קערת * החלואים ס׳ האזובי יוסף רבי
: לסף

 יהודה רבי ע״ל שו״ת טיאטציק יוסף רני
: טיטאצק

ד  דאבות חילי טון יוסף ד
 כהן מנחת הכהן שניאור בר׳ יוסף רבי
 המסורות הדפיס דיס ן' שמואל בן יוסף ר'

 השתן מראות הישראלי יצחק מ׳3 יוסף רט
 הנפשות מרפא ברזילאד יוסף רגי
 • מלך משא עזרא אבן יצחק בר׳ יוסף ח׳

: יוסף עצמות
 משניות העתק אלפעל יצחק בר מסף רבי

: ̂ללה״ק
 • הנפש צרי * אדם נפש מיבנר יוסף רד

: תודה קול
 השטים שיר פי' רחב״ס תלמיד יוסף דבי

: ד״נ ש״ק ערבי בל׳
 לקוטי עיי' י״ס פי' חיים נר יוסף רט

: ופאה שכחה
 •: ק^שלמח אליקוס עיי׳ שלום גן יוסף דבי

f3< אישקאפא שאול מ׳3 יוסף הג״ת f 
 ושו״ת( מסף ראש באיזמיר

 חכמה ראשית פאלקידא בן יוסף רבי
 יוסף שארית וירגא בן יוסף רבי
 יוסף שארית ישועה בן יוסף רט
 הפרם שלחן דראנקו חד בן יוסף רבי
 מסטות ששון יוסף רט

 הגיא.בט' אלקשטיל יוסף רבי (המקובל
: בשמו אורה שערי

 המפקיד פ׳ קמ0פ3 יחייא ן׳ מסף ר׳ הרב (
: א׳ סי' א״ גלל <ק״מ שושן בפרת מובא

רט

 : צדק שערי קררטולי יוסף רני
: תחים דרך שלום יוסף מ'

 i יקרות אור וואלף זאב בכימן יוסף (הרבר׳
 ששון קול אברהם בר יהוכי רבי
 חזקור מנוח בן יהזקיה רבי

 יחזקאל כנסת אברהם בח׳ יחזקאל הג״מ (
 (מובא יקטן בן אוריאל בן יחיאל רני

; יקטן בן חי ו' שער בעקידה
 מארפטשיק מיכל ר׳ ן׳ ידדה גר׳ יחיאל ר׳

: חרטה מנחה
 : המדות מעלת יקותיאל בר יחיאל רבי
 יצתת נר יהודה עיי׳ בריקותיאל יחיאל רט

: הלוי
 זהב תפוחי מילי יחיאל רני
 הטעמים אגרת ספורכו יעקב רבי
 יעקב אהל קאפלמן שמואל בר יעקב רבי
 נועם אמרי דלאשקש יעקב רבי
 אבן קייס מיס באר כץ יצחק בר יעקב רבי

: הבאר ופי יעקב
 : החלומות בעלי חקורבאל יעקב רבי
 ס׳ על פי׳ ריב״ש טודרוס בר יעקב רבי

: ביתן גינות
 ; אגור דברי לוי לבית יצחק בר יעקב רבי
 :ה' מלחמות ה׳ היכל ראובן בר יעקב רבי
 : חזון ס׳ לאנדי יהודה בח׳ יעקב ח'

 יסודות ס׳ העתיק שמשון נר יעקב דני
: התכונ׳

 העתק הלזי חתתיה ירמיה נהג״ח יעקב ר׳
: בל״א הישר '0

 כפתור מצפת לוצאטו יצחק בת׳ יעקב מ'
: יעקב קהלת * ופרת

 ס׳ על פיר׳ קאגיז שמואל בת' יעקב מ׳
 על טאור החכמה תחלת • כריתות
 * שמועה יבין * יוסף ושארית עולם הליכות

 אזהרות על פי׳ * חיים עץ מישור אורח
: המור צרור * מצות תרי״ג

 יונה ר' עיי׳ משקל מאזני רומא יעקב רני
: גאנת בן

 בל״א נ״כ המגיד '0 יצתק נר יעקב מ׳
 שורש * וראנה צאנה * יושר חלין

: יעקב
 מכלל עיי' שכחה לקט אבנדנה יעקב רני

: יופי
 : לוח או מפה צדק אברהם בר יעקב

 מרגליות צהלון יצחק בר יעקב מ׳ הרופא
 ישועות * יעקב קהלת מורשה טובות

 יעקב קול * ליעקב אמת יעקגתתן
 נכחיס דברים משיב ששת בר יעקב רבי
 יעקג נחלת היילפרין יעקב רבי
 משא בעל מימן אהרן בהג׳׳ח יעקב מ׳

: יעקב נחלת * בנימן
 העתי מטיפלז הלוי אליהו גר יעקב רבי

: נל״א סליחות
 וחוח עברונות הרופא מקריאה יעקב רבי

: מזרקי קיצור עס
 יעקב תולדות ששפורט יעקב מ׳ החכם
 ברח החנם עם שו״ת ביעקב עלות

■ : מושפיא
 יעקב עדת קופמן יקותיאל בר יעקב מ׳

 בתורה רש״י על עטר p יעקב רבי
 • בצויזמר אב״ד יצחק בר יעקב ח׳

 : המסורה טעמי ואצלו מסורת על
 אבולדעי אהרן רבי עיי׳ יעקבקניזל רבי
 דעקב דצניעותא ספרא תעמרלש יעקב מ׳

 מלוכה צרף מגיאון מאיר ר׳3 יעקב רגי
הלולים קודש ליאון יהודה יעקג רבי )3S ה;״מ



מסודרים א׳ב בערך הספרים וכל • מחברים בעלי שמות
 אנרמאל קיצור הערצקש יעקב הג׳׳ת

 הלבבות חובת קיצור p פאן יעקב רבי
 חכתה ראשית קצור פוייטי יעקב רבי
 ישראל רבע מכיר בר׳ יעקב רבי
 שו״ת הלוי ישראל בר יעקב מ׳
 יעקב שלמהמאטאליןשאדת בת׳ יעקב מ׳

• יעקב תולדות אליו ומחובר
: היכל תבנית אריה יהודה יעקב מ׳
; יעקב תולדות אלבו יעקב מ׳

 אמת טעמי על פיר׳ לומברוזו יעקב רבי
 דקדוק נקדון יעקב רבי רי״ן : הנ״ך

 : ומסורה תנ״ך חייס בן יעקב רבי
 תרבו' עס חומש טאווס יוסף בר יעקב רבי

: פרסי
 : יעקב מנחת הלוי רפאל בר׳ יעקב מ׳

 ח״ב שמיס לחס צבי יעקבבהב״מ מ׳ (הרב
: פד א אמונות הנחירה בית

 תרבו׳ על פי׳ קאפלמן בונס בר יעקב רבי
: מגילות ה׳

 אוצרו הגהות צדק גר יעקב הג״מ (הרב
: ליעקב רני חייס

 יעקב ירך כף סופר יעקל רבי
 כו' ויקרא שמית ס׳ הי׳ הלוי יפת רבי
 הזמן דופי אגרת עובדיה יצחק מ׳

 משפט אוהב טפרוש יצחק רבי
 • כנגדלות איומא אונקנירא יצחק רבי

 : ראומה ע״ל פענח צפנת * יוסף לורת
 לשון ♦ סלולה אורח אלחדטו יצחק רבי

: חושב מעשה ♦ הזהב
 העתק גאמשטרדס אב״ד אבוהב יצחק מ׳
 ללשון אלהיס בית וס׳ השמיס שער ס׳

: קודש
 : נאמן בית בינה תשה בן יצחק זת׳
: ספרהגן אלעזר בת׳ יצחק יז׳
 • ריבות דברי אירבי שמואל בן יצחק מ׳

: שלוס דברי
 • וזמרה הלל יעבץ שלמה יצחק.בן רגי

 סולת ־ רצון יפק * אבות חסדי
: חסד תירת • המנחה

 פתיחת ־ הזפרון ס׳ כץ נח ״מ3 יצחק מ*
: הלב הרחבת * הלב

 אב״ד ישורון חייס אגרהס בר׳ יצחק מ׳
 ספר * חדשות פניס המבורג בק״ק

• הזכרונות
 אמוגה חיזוק אברהס בר יצחלן רד
 האמונה יסוד עלס יצחק רד
 פילוסופין כוונת העתק אלבלג בן יצחק ד׳
 כפתור הפרתי משה ב״ר כהן יצחק מ׳

: ופרח
 אורה שערי בפי׳ יעקב כהן.בר י>צסק .(ד׳

: בשמו מדא א׳ ־•שאר
: . . פז כמס שמואל נר׳ יצחק לעי

̂בר רבינו  : זהב כתר שמואל יצח̂ק
 : ̂שוג לב מפוזנא אליקוס ב״ח יצחק תי
 :התכונה לוחות אלחוכי שלחה בו יצחק רבי
 ס׳ והעמק ♦ דבריס מאה נתן יצחק רבי

 מבצר י ללה״ק מלעין קוגקורדנציאזת
: מתונה תוכחת ♦ יצחק

 שלמה ■ב״ר אליעזר ב׳׳ח ליאץ ־יציזק מ׳
 1 אסתר מגילות צור ן׳ ספרדי

: מעשיות לואק יצחק רעי
 מ׳3ש המלות פי׳ שמשין ג״ת יצחק הג״מ

 : פשטים בל״א חומש * שח״ע
 מולדות גוגן קצעכלין סג״ת־יצחקבר׳משה

: יצחק
מדין יצלזק רבי ר קיי פ ס ר ׳ ס ו מ ה

ח׳ . י

i צדק מזרה ברקי יצחק ̂מ
 t קודש הדרת ש״ז יוזבל ב״מיעקב יצחק מ׳

 בית מעשה עקריש אברהם בן יצחק רבי
• I דוד

̂ה יצחק הג״מ  * בליסאשו״ת אנ״ד שלום ב׳
: דת שלוס

 נתת כף גבאי ן׳ יצחק רבי
 צופים נופת אלפועל יצחק רד
 יצחק עולת יהושע בר יצחק רד
 עץ בקוסטנטינו אב׳׳ד רומא יצחק רני

: חייס
 : רזא פענח הלוי יהודה בר יצחק רד

 פענח עיי׳ ליב תתןהג״ת כץ יצחק (הג׳׳ת
: רחיס וחתן סא

 יצחק שית ניקלשבורג מאיר בר׳ יצחק ח׳
: שמעון ושער

 שאמר ברוך יצחק רבי
 מזרחי קיצור מאוסטרא כהן יצחק הג״מ

 רפואות ס׳ הישרחלי־ שלמה ן3 יצחק רבי
 שו״ת מרדכי גן יצחק רד
 יצחק שיח הלוי שחואצ בן יצחק. רד

ד ר  תמיס גס׳ מובא הלוי חשר בר יצחק (
 : תזספות בעל הרב ז"צ ג' דל״ו דעיס

מ׳  זגופיס הנפשות הרופא קרדוא יצחק (
 מעלת ענ נעז ן בצעו הגר ה׳ דבר וירא

: חכמיס במשנת מובא היהודים
 : איוב על פי׳ הנהן שלמה נר׳ יצחק רד

 • יצחק התחלת * שלומית יעקב בן יצחק
 אל מנהומת ארזק ן׳ משה בר׳ יצחק מ׳

: קהלות מקהיל
 תנ״ך העתיק בלין יצחק בר׳ יקותיאל רד

 קורא עין יהווה בר׳ יקותיאצ יהב״י : בל״א .
 : וש״ס אלפסי עיי׳ מברוך בועז יהושע רד .

 : הישר דרך תייס אליעזר ב״מ ישעיה מ׳
 מובא התורה פי׳ דטראני ישעיה (הד^־

: פ״מ גמ״ע
 הורווץ הלוי אברהם ב״מ ישעיה הג״מ

 עמק לש׳ והגהות הברית לוחות ססרשכי
 : שמיס שערי פי׳ עס וסידור ־ ברנה

 שמואל־ על פי׳ ישעיה רבינו
 הזכרון ספר ישמעאל הג״מ

 ישראל אור גאנז ישראל מ׳
 יחדיו תמים משה ברבי ישראל מ׳
• ישראל זהירות נגארה משה נ״מ ישראל מ׳
: ישראל שארית ־ ישראל מימי ^
 זהב מטרת * המאור מטרת ישראל מ׳

: כולו
 ישראל מקוה ישראל רבי
 ישראל דת בננמתי אליעזר כר׳ ישראל ־ה׳
 שנים עיבור סומאן מרדכי ב״מ יששכר ה׳

 יששכר תיקון שושן יששכר תי
 רבתא פסקתא כהנא רב

 הנפש בתי חיים בר אברהם ־נר ̂וי ־תי
: הן לוית והלחשים

ד  עמוקות מגלה לוי־ ד
 קטנה קיר עלית קחין לני הג״יה

 המפתח ס׳ מסדקוסתא הסהרד לוי רבי
 בל״א אסתר מגילת מעליר יוסף בר ליב
 בשלום מלחמה יהושע בר לע יהודה !מ׳

 בנדסק אני׳ד עובדיה בר׳ ליב יהודה הג״מ
: יהודה מנחת

; : יהודה תולדות p נפתלי הג״מ3 ליב מ׳
ה j : י

אב״ד
•אריה לב גנוסק

על-נשמומ3יהודשלעג!מאהרןשמואל מ׳

 אריה דמיון מרקולשבורג סי׳סק לע מ׳
האשקא יהושע ב״ה ליב אריה מ׳

אדם

 : ו)!ז1 עולם מאמר על ט' אדס
 הרופא יוסף ״ח3 דרשן ליב יהודה הג״מ

: יהודה קול
 רופא דרשן לע ״מ4בה סופר מן ליבר מ׳

: לשון מענה
 : שחיטות יוסף נר' שוחט מאן ליבר מ׳

 העלד הלוי נתן י״טגרגי ליפחן הג״ח
 דרט • המודה בגבעת הגהות וואלרשטיין

 ־ מלך מעדני • י״ט מלבושי * הוראה
 פיי * חריפתא פלפלא * המודות להס
 י שו׳״ת ״ הבית צורת * משניות ,על

: האשם תורת
5 . רפואות ספר דרכקו ליאון החכם
 י הימיס שבעת אור מלובלין Tמא הג׳׳ת
 • חכמים עיני מאיר * הגדול מאור
 ״ אור תורה * מצוה נר ־ הקטן האור

: שו״ת
 מאיר * ותומיס אורים עראחה מאיר מ׳

 לקתמ יעיי' ״ תהלויי מאד איוב
: שושנים

 בר׳ גדליה יהודה ״מ3 באמבטי האיר רבי
: אמת אות גדליה משה

 דרך גבאי ן׳ יחזקאל בר מאיר רבי
 יעקב־.: תולעת • הקודש עבודת * אמונה

 ילקט מ׳ הגהות פתחיה בהג״ה מאיר מ׳
הדשה מנחה באלוו מאיר רבי
 מסורת גדור מבילא אנגילה מאיר מ׳

: הברית
 באמשטרד* אג׳׳ד שטערין מאיר הג״ה

: מלחמה משיב
; העזר ספר טרונקטילא מאיר רבי
 t למאור ע־ שטאט אימן חיים ב״מ מאיר מ׳

 \ מאירות פנים יצחק בר מאיד הג״מ
 צו^ שעברשין שמואל ב׳ית מאיר רבי

 : השבת ליום שיר ומזמור ♦ סעיידס
 : מביאו גדולים בתנ״ך שפירין מאיר רבי
 מקאליש סג^ל אריה ״מ3 מיכל יחיאל מ׳

: שמיס שערי
J צדק הורה הכהן מכאל

 [ המכירי ילקט מכיר ר3 אנא בר הכיר רבי
 תורה אור לונזואה די יהודה בן הנחם רבי

: ידות שתי
 • הברית אות תא משה ״מ3 הנחם רבי
 ־• תכלת כליל * רנה חות ♦ מועד בית

 קרי<ן • עולם נתיבות ״ רך מענה
t ארבע

תנחוי!» פי' עס אזהרות טאמר מנחם רבי
: בשמים ראשי י אל

 הגהות טוקטין יצהק נר דוד מנחם מה״ר
; מרדכי על

 פונאפוש המכונה אברהם בן מנחם רבי
 מכלל י ג״כ ונק׳ הגדריס ספר הפרפנייאני

: יופי
 : אגחיס גל האגוזי משה ״מ3 מנחם מ׳

 : מצות טעמי הבבלי משה בר׳ מנחם דבי
 A יונה כנפי חפאנו עזריה מנחם תי

 הלק • מאמרות עשרה • ראניס ״עסיס
 C : שו״ת ״ אמת שפת ״ הרימון

 נחתמו גבאיש ;לחן רבי ציון מנתם רבי
• ציון

 : לסוחר עובר ציון.סורטא מנחם רבי
 • התורה פי׳ מאיר ׳'מ3 ציוני מנחם רבי

: ציוני צפור
 P יצחק ברני תענדל מנחם תעיה .הג״מ

 : ה׳ כנח גאוריס אביגדרש רבי■ חענדל ר׳
מ זלמן משול® ב׳׳ח חענדל â־־P «״

איערגך



מסודרים א-ב בערך הספרים וכל • מחברים כעלי שמות
 * זיזלס עסרת קראכמוין5 אב״ד אוערנך

 גגיקלשכורג אנ׳׳ד מענדל קנהס הג״מ
: צדק צמח

: משלי פי׳ המאירי מנהס תי
 • מכריע ׳P ישראל נן נןיוקף מנשה חנם

• רנה «י • קייס נשמות
 השחר אילת נרכיה נ״מ ירא מרדכי מ׳

 ה׳ לרך שנתי ר3 מרדכי רני
 דוד מגדול ראעי מרדט רני
 על מרגליות שמואל נרני מרדכי משה רני

: ה׳ חסדי * הנעלס וק״ חדש זוהר
 : דכיא מירא יחיאל נו מ?גרקיל מרדכי מ׳

 ה׳ תרמם הי׳ לוריא יחיאל נר מרדט רני
: ועזרא ודניאל מגילות

 • מזנת קטורת הירש נפתלי נ״מ מרמי <ז׳
 : מיא מירא * הגןמיס קטורת

מ  • סליחות על פי׳ מארדוש מרדני <
 פתיל מלנונ יונה אליעזר נר מרדני %

: תכלת
 אל׳ד הלוי יהודה נ״ה מרדכי מ׳ (ת״ה

 הרנה ע״ש נועם דרכי ש׳י׳ת גמצרים
• שהנר סכרים

 חר ראש אשכנזי הכהן יצחק נר׳ מרדכי מ׳
ז דרוד

 קוראל ישראל רני תלמיד הכהן מרדכי מ׳
: כהן שפתי

 ג א״י תוצאות ליטש ישעיה נר מרמי רני
 : איונ משלי פי* יעקנ ןהג״מ מרמי רני
 הסחר הי׳ אנרהס גר קאכלמנש מרדכי מ*

 • זוכזלע רני הירש צני רני ע״ל
תורת ונעל מאיר נהג״מ מרדכי (הג״מ

̂ • קדשים צאן חייס
 פרח מונא ת נש קלעי י77מר רני (הרג

» א׳ כלל ת״מ שתיןץ
 : ספרים י׳ שהנר יופי מכלל כתג מרינוס ר׳

: נמסורה נפתלי משנט דוד נן משה רני
 • נתעכוגיס אהנה נתן נר משה רני

: ידות שתי עיי׳ חיים מוצאות
• נחמד אוצר יעקנ p משה רפי
 החמה אור גלאנטי מרמי נר משה רני

 פסוקים מפתח ״ חחשיסנש״ס * דרשות
: שו״ת • 3יעק קהלת ♦ זור\3
 ו^ופר אשטל קאלני משה רני
* משה נאר הלוי יששכר ן3 משה רני

* טוג לקח
: עולס נתינת על פי׳ עוג סס ן* משה מי

 נפש * החכמה משקל ש״ט זה,נך5מ לי ר
׳ החכמה

 *י כועס דרכי חנינ p מסה מי,
 פרח מונא נש״ת נתב חנינ (מהרמ״ק

: שם שושן
:משה דרש פחעת יצחק נהג״מ משה מ׳
 .הואיל • משם ויקהל אלפלס מג>ה י3<ר

: גד נא * משה
 אנ׳׳ד אנרהס ב׳;מ מק משה הג״מ

• הטיג ונאר משה הנאיל נפרעמסלא
: משה מעה • התירה נאר

 היכל אלנאז המכובה מיימן •p משה תי
■* הקודש

: הממח הכרת יצחק גר משם רגי
 ויחל שולר אלט משה אהיץ יהנדס מ׳

* מורתהמלואיס * האשם מורת ״ משם
: המנחה ^תורח ^

 משה /כדון אליעזר נזיי משה מ
w p* ספרד דיאלעאר •יפאל מ׳.ממם 

̂שיס ר5מ * מ זכר .ג •קמ
רני

 :משה תורת זכרון פ̂י יוסף נר* משה רני
 ג משה תורת זכחן כריקז חשה רני
 התנופה חזה משה רני

 מהרש״א חתן נלונלין אנ״ד חשה סג״מ
; נש״ס קדושי׳

 •• מחוקק חלקת אנרהס גר׳ שערלש חשה מ׳
 :מחוקק קלקת גנריסק אב״ד משה הג״ת

 נר פיזאנטי ש״ט נר חיים נר חשה רני
: ־הפסח חקת ״ מצוה

 • אמת דרך זכותא מרדכי נר׳ משה רני
 ועל איכה פי׳ הנרנוני לוד נן משה רני

: המורה
 מאישטרי המכונה הנרנוני והושע נר ר׳משה
 :פולסופי׳ וכוונת * אלהות יחוד עיי׳ וידצל

 י יצירה ס* עיי* נורעיל משה רני
 סדר כיצד מארפטשיק אהרן נמ׳ משה רני

: משנה
 התכונה לוחות עיי׳ יערים מקרית משה ר׳
 משנה לחם ליפשיץ יצחק נח נר׳ משה ח׳
 שושנים לקוטי נמהודא משה מ׳
 אטלדלעי אהרן אלנילדאעיי״ר׳ חשה ר׳

 עןז מגדול שונציני חשה רני
 השואלים מעון דהיטי חשה רני
 המוסר ׳0 עיי׳ כלץ נן חשה רני
 ממזור פי׳ מחוקק נצלאל יוסף בר׳ משה ר׳

 המראה ס׳ ירושלמי הענטש חשה רני
 היום סדר מכיר ן׳ חשה מ׳

 משה יואל הלוי שלמה נר׳ משה
 מים פלט פורטא ד כהן משה רני
 מטה פגי גנמשתי ניסיס נמ׳ חשה מ׳

 הפרנס ס׳ נורג חרוטן פרכס משה דבי
תילי׳ קהלת פי׳ חתקארו די ישראל משה ר׳
 עיניס פתה אשכנזי יקר משה ח׳

 משה ירום מקאצש רופא משה רני
: משה ירושת

 היחיד שיר סמנטיון שמענר משה
 הטלה נאר צני נח׳ רנקש משה רני
 רמ״ק תלמיד רוחי משה רני
 יושר ארחת וויטמוכט חשה רני
 מסורות עיי׳ חזן חשה רני
 השירים שיר פי׳ שערטלין חשה מ׳

 למשה הפלה משירלוג חשה רני
 זנת תקוני נרונסוויט מרדכי נר׳ חשה מ׳

 השלם קפץ עיי׳ יונה נן משולם רנינו
 מקום מראה ישראל נן משולם

 נצקון ס׳ ♦ נוחן אנן מתתיהו רני
 מזכים מורה עיי׳ קארטן מתתיהו רני
 שאדי עיי׳ דלוקרט שלמה גמ׳ מתתיהו רני

•* אופדס ומראה ׳ אורה
 W סולחת פסח נח׳ דיין נח מ׳

 קנה הקנה־־עיי׳ נן נהוניא רני
 פקתיה רכי ע״ל חרענשנוהג גחמן רני
ש<ט0 התרשיש ס׳ נוטוראנאי רני .̂** 
 אונקנירו יצחק ר׳ עזי׳ ראומה ס׳ נחשון מ׳

 שפר אתרי אשר.אלג<שולר נר נפתלי הג״מ
שמ אשכנזי.מצפמ^אמרי נפתלי מ׳

לו 3יעק רני  הישר דרך גמ׳.ימלה נכ̂י
 נפתלי משנט w משה.נן ר׳ הוא נפתלי נן

נ גממרות
: ציק שערי האמנר משה נמ* נתן ח*

ם טעמי : נהרה שפה • ^מץמצולה • סג
:קטן י׳׳כ ט׳ מפרוסטיץ חזן נטע כתן ח'

:מג׳׳ע נקראקא אנ׳׳ד נטעשפיהא כתן הג״מ
 עענלא ?וד <הג״מ ■ירושלמי שפירא גתן מ׳

ס9מ.1ן ג א
מיןמן;המשומד7ו74הגזמ.ר.אןג1גתן מ* ,

מצת

: שמורים מצת
 הגוף צרי פאלקירא נתן רני
 לקט שכחת נון 3יעק נר׳ נתן ח׳

 נל״א שחיא ס׳ נך מיכל אליעזר נר נתן
 יהודה יוחנן רני עיי׳ ידידיה נתן רני
 משניות העתק אחלי יוסף נר׳ גיתאל רני

: ללה״ק
 :לעימיס נינה דיגו אפרים נר׳ עזריה רני

: תרומה גדולי
 : עיניס מאור האדומים מן עזריה רני
 : המלואיס ס׳ מנחם ר׳ נהק׳ עזריאל רני

 הן לוית גוניוינטו יקותיאל נר עמנואל ׳1ל
: הזוהר תיקוני והגהות

מ׳  מדות- י״ג על חנר אנוהג עמנואל (
 השפט נדפס לעז נלשון נדרשת שההורה

: חכמים משנת נס׳ חונא
 ויכת ״ זמירות חפרנקפרט עקינה הג״מ

: ומיס יין
 הגהות הורוויץ ישעיה הג״מ התן פייוול מ׳

: הרגוחיס ג׳ ופי׳ חומש נרש״י
 פרישה p אלכקנדר נה׳ פלק יהושע הג*מ

: סמ״ע • דרישה
: נ"מ הדנר הנהגת הרופא פילון

והמור מיכאל היה שמו אקווינוס פוליפוס
: המערכת מערך

: תדשא מ׳ יאיר ן3 פנחס תי
 ־ העולם ונ3ק מרענגשנורג פתחיה רני

 נל׳׳א נאחשטרדם הנדפס ישראל נית (ונס*
 נעל הלנן יצחק רני של אחיו שהוא 3כת

 והיה מרעגנשנורג נחמן רג ואחיו התז״
: חסיד יהודא רני נימי

 חטאת תורת עיי׳ פתחיה הג״מ
 מיס פלגי עיי׳ ציון ן3 רבי
 הלכה עומק שמואל נר קאפל 3יעק מ׳

 עיי״ טודרוס ן3 דוד נן קלוכחוס רני
: ההפלה הפלת

 :המוסר אגרת קלונמוסנרכיקלונחיס רד
 וקנה • קנה * גדוד אנן קנה הקדוש
 : פליאה רניכחוניא של יו3א קנה נינה

: טורים עיי׳ קיפחן חשולס
:ראונינו ילקוט כץ האשקי נ״ח ראונן מ׳

 :וס׳השלהן הכלמה ס׳ הספרדי ראובן רני
: אליהו אדרת אליהו נר רדנו
: רנקה מינקת מאיר הג״מ ת3 רנקה

 ארח • גנריאל נר חנורצי רפאל רני
• סולת סאה * לנסש מרפא • קייס

: שאלת עיי* הכהן שאול רבי
 נאמשטרדם אג״ד חורטיעדא שאול מ׳

 עשרת ״ גנעתשאול * לכת מטיבי ארבע
: אמת משה תורת * הדנריס

: אורות טל * דוד נר שאול מ׳
 ״ הנרית ארון הכהן מלכיאל נן שנתי מ*

־ : לוחות שנרי ״ אנן ̂ותות
 חמד נתורי מפרעמסלא סופר שנתי רני

: מהלך ועיי׳
 גנורמאמים p מאיר נהג״מ שנתי הג״מ

 • כהן שפתי • סליחות ״ הכהף נקודת
ג כהן תקפו

;ישועות חוסן • pp נןעממאל שנתי ר'
: עסק אר3 ושליםTמ נאר שנתי ח׳
 עיגוגא ״ זתשמות שאלות שנתי חיים מ׳

: דאתה׳
: המשכן תמית שנתאי רני
 מד ״ קרת אהד • ̂ירושלמי שלום רני

: שלוס
: ונקי יקנ אמיהס נר שלוס רם •

רני
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 ‘ המוסר אגרת אלעמי שלמה רני
 t המוסר אגרת עיי׳ הריזי בן שלחה :רני
 אהבת • אל»אי אנרהס נ״מ שלמה ח׳

״ הלכות גופי ״ שלמה אפריון ♦ עולם
 ״ שיבה זהב • רנה המון ♦ אלי הליכת י

 להס • שמוע ינין ׳ שלמה זקנת
 קילורית • סכיריס מעולפת • סתריס

 • שלמה שמע * אהבה רצוף : לעץ
• לעיניס תאוה

 : עיטס אור פיניאל אברהס שלמהב״מ רבי .
 * אהניס אילת אלוירא די שלמה רני הכס

: השנים תקופת ♦ גנלות שרשרות
 מאש אחרי כיערו שלחת רני
 ע״ל אלגוואר משת נן שלמה רני

ג ארוסטוטלוס
5 הזהב מנורת לוריא שלחה רני

 עיי׳ לוריא יקיאל נהג׳׳ח שלמה הג״מ
: ה״א-שלג שהנר הנוריו

 : סירא נן ס׳ עיי׳ נץ יעקב נן שלמה
 * שלחה דברי הלוי יצהק ב״מ שלמה 'מ"

 ג שלחת להס * אנות לב ־ שלמה השק
 דורש ♦ •פלודינטון שמואל נ״מ שלחה רני

• משפט
מ שלמה מ׳ .  נ קדש זוהר עיי׳ נץ יצ^ק נ̂'

 • עמוקות מגלה מקוסטנטינא שלמה רני
 צדק חורה הלוי אליעזר נר׳ שלמה .רבי

: הלוי עבודת
• הזהב מזנק מרדני בר שלחה .רבי

יופי מכלל מלך ן' שלחה מ' •
 :המעלות ס' אניגדור אברהם בן שלחה רבי

• האופנים מראה
 • גמרא מסתת אליקוס נן שלמה רני

 ג התלמוד מסורת
 משניות עיי׳ נןיעקב יוסף בר שלמה רבי
 לישראל עדות מנקס ן3 שלמה רני
 פירש עיי׳ פראנקו שלמה רבי

 הלומות פתרון אמול' יעקנ ן3 שלחה רני .
: גבלות שרשרות .

• • ■ שו״ת הכהן אגרהס בר׳ שלמה מ'
 סו״ת חנורצי שלחה .רבי
יהודה שנע וירגא הרופא שלמה רגי

 עוג מול שלמה רבי •
הטוב שחן •אוהב שלמה ח׳

 מפיס שש תלמיד שלדה 'רבי
 * תיליס ט׳ עתית ש״ט בר׳ שלמה רבי
: עולם הקון מחדיני יצ:ק גרבי שלמה מ׳

 אגרת ♦ פאלקירא בן יוסף בן טוב שס רני .
 החגקנז ס׳ • ההילוסופי׳ דעות •. הויבוק

: היגון צרי
:מרדכי מאמר • כתרש״ע • עוג שם מ׳

מ׳

V אגרת אריפול י״ע בן יצפק בר שמואל 
 * לתודה מזמור * שלום שר * שמואל

ס: לב ־ אלוה אמרות • לחכמים -וועד  קנ
 אגרתשתוג) אוזידא יצתקד שמואלבר רבי

: שמואל מדרש דמעה להם
 : ביאור ‘עיי אלגזי יצחק בר׳ שמואל מ׳

 אדם תולדות ♦ כסף קבוצת ״ דרשות
: אל תנקומת

 :אור כתנות יעקב יוסף בהג׳׳ח שמואל מ׳
 בנוחסלא אנ״ד יוסף ב״מ שמואל הג"מ

: רב להם
 : השכל מאמר יהודה בר׳ שמואל רבי
 אור • קדש אור מרגלית שמואל רני

: הקיים
 : ימים אורך בנכנשתי יעקב בר שמואל רני
 : נחמות עיי׳ ספרדי בנכנשתי שמואל רבי
 נשמות שלוס משה ברני שמואל אהרן מ'

: שנע נאר * אדם
 • יפה דין נית : יפה שמואל הג"מ

 • עיניס יהי ׳ מראה יכס • לבדיקה יפה
ט • תואר •יפה : ענף י

 יגןלג: * דיןשמואל בית חקען שמואל ר׳
 ועיי׳ • משלי גן • העיד שמזאל ■רני

: נבואת
• ; שמואל נני • חיון שמואל מ׳

 : שמואל נני דמדינא רני שמואל .
 קאיירנאוור ישרקג נח׳ שמואל אהרן .הג״מ

 נרנת * שמואל אמונת נקראקא אנ״ד .

 : שמואל תפארת * שמואל נרכת * הזנק .
 • ארקוולעי יעקב אלחנן נר שמואל רבי
 ערוגת ״ גנים מעין • אהבה דגל

: ערוך ועיי׳ • הבושם
 • קייס דרך הנהן יוסף במ׳ שמואל מ׳

 אזר תורה מצוה נר ♦ כהן מנהת
 דרשות ♦ יקייא שמואל רני
 מעשיות * ממנים זרזיר עער שמובנן ר׳

 לכל מאסף אלמולי שלמה רבי הרופא הקנס
 : נהקדמה אסתר מגלת קען ספר המתנות .

 קונת עיי׳ מהמבורג pא שמואג מ׳ הקכס
: הלננות

 חזון ״ ואלערי יהודה נר שמואל רל .
: המלך יד למועד

 הוא הלוי יהודה נמ׳ אליעזר שמואל הג״מ
 : אגדות ותדוש הלכות קדושי מהרש״א

 ישמח * הרוהא שלמה בת׳ שמואל מ׳
; •ישראל

: . הקייס כל הלוי שמואל מי
 כלי * לאניידו אנרהס ת׳3 שמואל רני

 : עוב שכל ' פז כלי ״ יקר כלי חמדה
: פירוש עיי׳ אלמושינינו שמואל רני

מ'

#
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* חאגק יעקב מ׳3 שמואל מ׳
 ן שמואל דנר * ה׳

 שיר • סתרים מגילת מטוע שמואל רני
ו נתיבות משובב

n' חכמה נונלות עיי* 3לי יהודה גר׳ שמואל r 
 ! שנעה כקלת * הלוי דוד נר שמואל ח׳

 r נקמות • ספרדי ננננשתנו שמואל רני
 : rתמ ועולת שנת עולת מסה נמ׳ שמואל מ׳

 : ראניס עסיס \ י-אלי י^י
 טרש * וידאש די שמואל רני
 על ביאר לוויעאנז כוזא די כהן שמואל ח׳

: קהלת קצת
 : עקדה עיי׳ מקיסענעינו יפה שמואל רני
 : ה״ שנתות * שואג אנן שמואל רני
 » אלחולי יעקב נר׳ הרופא שמואל •רני

: אמונים שער הקדש ה׳ שער
 r חכם תורת הכהן אנרהס מ׳3 שמואל ח׳
 דבר תקלת מקשן p פנקס בר׳ שמואל ח׳

: שמואל
 : שמואל כללי סורסילייאו שמואל מ׳

 ל ישראל תפארת יאצע שמואל רני
 כתובות על קדושים מאפעא שמואל מ׳

: שע״ת וקדושין
 נהקדתת פלוכדיטיןמונא שמואל מ׳ חהרש״ף

:. ישועות חוסן ם״ ̂ . ,
 ״ שים סדר * שמש קייס P שייעלקא ר

נ שחיטות •ועיי׳ •ל המסורות טרוש
 - שמואל בן עיי׳ ילידינא יי י^י
: ̂ תלמוד עיי׳ שמעיה רני
[ טוב דנק אנשנורג שמעון מ׳

 הגיון ספר שמעון -רני
 רי-׳ קודש הדרת שמואל נן שמעון רני

י : שכלי אדם
 • התשובה יסוד גמליאל בר שמעון רבי
 1• כסקיס מוליכא די שמעון רני
 מפראנקפורע הלוי יצחק נר שמעון רני

, - : המקרא מסורת
 שאמר נרוך אליעזר ן3 שמעון רני
 יריעת ירושלמי שמואל נר שמעון רני

: עיזיס • •
מ׳  חהעטישוכ יעקל נ״ת וואלף שמעון ,(
 : הכית וכטד קכמיס כנוד .

 המאוד• שמן שמואל ב״מ דרשן שמשון הג״מ
 מפראע הרופא ־הוחוק שעפעל שנתי ■ח׳

 Lj;ופי׳ • טל שפע * הלוי שנתי נשמות
 :■׳ המוכים מורה ועל רחוניס עסיס י

 ן״ סג״ל ישעיה בהג״יו שעפטיל הג״מ•
: עמודים

 תומת עי̂י תס אהלי יקייא .בן תם מ׳
: ישרים,

(אנא

*
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מסג
, אלף ׳אות;

 כאות הפכל אור עיי׳ אנא *־ צ״מ גוריון־והואמו-מידפ (אנא
: ) רנות •( רניי ונאות ) מ״(זודרש

•0{ מונא ל*י נכגד נן^אריפ־ויןדוק׳כןלר יהודה רני ואס אג
: קודש לשון ״מאזמ ' ־

 ת1ענרונ וסדר התפילות ׳על פי׳ יוסף נרני דוד רני אנולדהס
 עאה מנלי מנתם נ״מ ליפחן רfאייע V ד!<!ן ומ3א ̂ •ומכהמיש

: עליו הירש
:־ כ״י ש״ע כסדר דני״ הלוי יואל אליעזדנר דני אסף ׳אני

 ה״ק ונ״ת ( כ״י הנ״ל כסדר שיטות אהה על מהנ״ל העזרי אני *
 : 3שי״ סי׳ ע״ש הוא א׳ מהנר ספרים שר ט כתנ .

 ד^׳ל כצ״ד(וילחסין דלא שפרוט נן יצחק טונכר״ שס רני אנןנותן
̂פלפולי״ שפרוט יצחק לרגי אותו שמיחס דמ׳^א׳א׳ (וש״ק ')3!  והס

 ס׳ על השגות שס ויש שלהם גליון ואנן עלמנ״ך נוצרי עם ״יהווי
 שיתקיימו תנאים עשרת ומנרר קמחי יוסף לרני ס״ מלחמות

ג כ״י משיחנו נימות
 מעולם מומי כל אדם שינחין קלונמוס נרני תיקלונמוס טחן אנן

 :שי״ח לשון וצח נחרוזות רעים שוס ממני ויסור ליראה נירגיל .
רני סדע״א רינ״ש נש״ת מונא מתתיהו רני מתן אנן  מתתיהו (

: סע״א דס״א ש״ק כוחן אכן
 יעקג אנן פירש פ׳ אות עיי׳ וכתוגיס מגילות ה״ פי׳ יחייא אנן

: חיים מיס נאר עיי״
 מדעים אשר ככנים וך״נ אלף על אלחסין אנו ס׳ תנר סינא אנן

 : א׳ נ״ט עש״ק כ״י היוה עד ומכריס . c ־
 : הסוכות חג על משה נר אלנתן רני סטר אנן
 ממועד מן ודימם שו״ת נתן נר אלעזר רני ראלן או העזר אנן

ם : ש״ע שיטות כמה על ופי״ ונזיקין מי
 וישעיה מגילות וה׳ תורה פי׳ מאיר נרני אנרהם רני עזרא צנן

: כ״י תנ״ך על והנר : וכתוניס עשר ומח •
 : ס״י נפי״ מונא‘-( גאון סעד רני הפילוסופים אנן

/ תנר גדול ורופא פילוסוף מקרטומ, ׳־אנףשרלשפרד  ספרים י
: כ״י ורוכס

מ לאת.שואב  : של׳׳ג התורה דרשות שואנ אנן יהושע סג̂׳
 : קייס מיס נאר ע״ל יעקנ (־אנן5

 :נ״י המצות וקיום התורה וידיעת והשגחתו יסודאלוהות שתייה אנן
 : שחכרו מניא לחמו שמנה נספר מלואיס ■(אנני
ק אנ  : מכות סוף חדשים נש״ס מונא פרשיות כסדר סופרים ׳(
 : כ״י רוכלים אומנות רפואת רמל אנקת

 ויום ותת״ה הס משית וימות משיח מהנלי מכיר רני הכל אנקת’
 ש״ שנת חסיני למשה והלכה וג״ע גיהנס ועונש ושכר ועה״נ הדן

 רולל (אנקת ״ הרא״ש נן יהודה רבי תלמיד שהיה ־(וניוחסין
: הלכות ע״ל

 ש״ק תאכל לא דמו בנפשו נשר אך פ״ על מנות רני החי מן אנר
 ג פרווינצי מרדכי רני רע״א נ״ט (עש״ק

 מרכמן ספר נו וכלל התורה פי״ אנרננאל יצחק דון ■אנמנאל
 בראשא! אגדת ואחרונים ראשונים נביאים על גס • המשנה

: ידות שתי עיי״
 מה״ קיצור הוא אריפול י״ט נן יצחק נן שמואל רבי שמואז! אגרת

 '•קי״ע מזמור על ישראל רכנ א׳ לה׳ נחלק ) (ע״ש שתנר ע»ריס
 העמודים ווי • קהלת על חכם פי השירים שיר על חן יעלת

 * המעלות שיר ט״ו על זמירות נעים דרוש חן לוית ״ הפילות
: של״ו

 מהד׳^ והוא מפרנקפורט זוסלן ר׳ נק׳ כהן אלכסנדר מ״ לאגודה
 ; של״א הגאונים ומפסקי מש״ס דני׳ קיצור הרא״ש חכתני והוא

 : מרדני גדולת עיי׳ אזוב לאגודת
 מי״)ר וקצת מא״ח ומנהגים דנים שמואל במ׳ לאנדו ועקב מ׳ אגור

: ט״ו וא״ע
 :אגור דנרי ועיי״ קודש לשון מאזני בס׳ דקדוק^זונא 'אגחןלרס׳״ג

 חלקי ג״ זבוב מרדכי נן פריצול אנרהס רני עולם אורחות 'אגרת
 מנשר וקול דוד בית מעשה אליו (ומחובר וג״ע ומסמנטיון הישוב
 פל וטנע מעשה כל ללה״ק קלונמס ר׳ העתיקו חיים ג־עלי ?אגרא

: ש״ב צח בלשון כלס על אדם ומעלת נ״ח
תרוזות ע״פ והגשמה האנריס וכחת ונפש גוף הנהגת בתי אגרת

: לי נןסאלקירא יוסף בן ש״ע רני
כלש̂ו ואוסת וכתבי״ לרע ממןטטוב הפיגית על הזמן דלפי אגרת

׳1

: שמ״ח עונדי* רני״יצתק וחרוזות צח
 ;דק״נ היס12 דת עיי׳ דטרני יוסף נמ׳ חשה מ׳ עולם גאולת 'א^ת•
 העליון שכל עס בשכלו לדבק אדס שיוכל רש׳׳ד אנן הדנקות אגרת

 :כ״י ע״ש יקטן נן חי ענין נו ונכלל * הנרנוני משה ר״ פי׳ עם
 ה״ארס״ט שהיה ש״י כתב יוסף־נןפאלקירא ן3 אגרתיזויכותר׳ש^׳ע

 ומראה פליסופיא להלומדיס וכוסקיס גמרא הלומדים נין מוכית
 ד״ס חכמות ושאר פולסופיא ללמוד ומותר ניתד מחולקים שאינם

: ש׳זע
 : מעדן ענין לחלוק פילוסטא פאס אכן החליצה אגרת
 : נ״י קנלה הרמלן הוא גרונדי משה ר״ החמדה אגרת
 בש״ת מונא הנפש מדת על מרקיאנו חיים אליה רני חמודות אגרת

א דח״ג (צ״ל דמ״א ; ע׳׳ב ודס״ג ע̂׳
 ודרך א״נ ע״פ והלצות פשטיס נצלאל ן3 חייס הג״מ הטיול אגרת

: שס״ת ד״פ פרד״ס
 : ש״ס ד״ו ספורנו 3יעק רני הטעמים אגרת
 בגימטריות הטעמים מפרש אנרהס אהרן רני הטעמים אגרת

: ש״מ טל שפע ע״ל הבלה ע״פ ופרפראות
 ; שס״ע אלעמי שלמה רבי המוסר אגרת י

 ונט ״ לערני הריזי בן שלמה רד העתיקו ארוסעו המוסר אגרת
: כ״י ללה״ק העיעקו יהודה רד

^ קלזנמס רד המוסר אגרת  : קלודמוס נ
 t, כ״י אכיגדור רד של אחיו הכהן אליעזר רד המוסר אגרת
 ״0 ללמוד שלא שהחרימו צרפת לרבני התנצלות הרמנ״ן אגרת

 : חכמה נונלות בס׳ נדפס בחרוזות המורה
 : הצדיקים יחוס ע״ל דא״י יהוסתא מספרת אגרת
 וצוואה חדנות מכל לו שנכתונ מה על שהשיב מה רמג״ס אגרת

: ש״ח בדינים ושו״ת מוסר לננו
 : משית של ונתינות וסודות עניינים והס הסודות אגרת

מד קודש נלשון א׳ כומר שכתנ נאגרת ראיתי הסומת (אגרת  לי
 מהם וא״ רב כמתיר לו לקנות ספרים כמה אחר שיחקור ■מטרו א*

: הקנה נן נתוניא השידות אגרת י
 המומר לנודעי אפוד) מעשה (ע׳״ל דוראן מר/פריסוע אגרת
 מוטת פריפוע ורד מאווינין נורון ן3 חד רני יהוד כשהיה ושמו־

 בכתב נראה ונתהלה בסתר הלשון נהיפך באגרת אותו ומכריה
 ובסופו היהודים אבותיו באמונת יאמין ולא נוצרים באמוד! שיתקיים

 פי״ עם אמונה עקרי בו וכלולים היהודים אמונת אל שישוב נראה
 רבי ותשונות זאת אגרת על נוצרים והשגות ש״ט בן יוסף רלי

 כן ולא בתשובה ושב המיר פריפוט שרבי טעה וש״ק הנ״ל יוסף
; נדפס הוא

 נניס להוליד ביתר ואשה איש יתנהגו איך רמב״ן הקודש אגרת
: ש״ו כשרים

 וככביס מזלות בענייני מרשילא בעיר ליהוד׳ שכתב רמב״ס אגרת
 : ש״ו יצירה מס״ לקוטי׳ מוסטת עם הלוי יצחק יוחנן והעתיקו ‘

 שבת ומוצאי שבת ליל על טלפול עזרא אבן אברהם רבי שנת אגרת
 שאנר׳״ע לשונו (משמעות כ״י ראשונה לילה אחר הולך השנת שיום

 ש״ערי״ל אצל ונדפס זה אגרת ראיתי כי כן ואינו זה אגרת תיקון
: הנ״ל בעניו אגרת לראג״ע כתב קודש השבת כי

 : שס״ג צח בלשון אגרת לכתוב ללמוד ומיס5ש אגרת
̂אגרת  : שנ״ו רות על פי׳ אוזירא שמואל רבי שמואל '
 תיזוק תקוח פתח וקראו העתיקו נחום ורני לרמנ״ס תימן אגרת

 הדת בחינת בס' קנדיא יוסף תי בי וחידש הגלות ולסבול •אמונה
: שפ״ט

 : שמ״ו ומוסר תשונה גרונדי יונה לרד התשובה אגרת
 זכור בפ״ אומרים והלועזיס הספרדים לפורים פיוט חסידך אדון

: שס״ט הלוי יהודה רבי
 : וחוה אדם תולדות (ע״ל ותוה אדם

 אדם בריאת ערן הספרד שמסולי המכונה אברהם מיע והאדם
 בשנת פורטגאל מגירוש מספר ובהקדמה ־ ורדה ופריה וחוה

•* כ״י דרשות משרים מגיד ס׳ שחבר והדא רנ״ו
 ולא דושר בראשונה שהיו מהספירות קבלה ז״ל האר״י ישר אדס

: בעיגול
 הדרת והוא ט״ס שאול (בש״י שמואל בן שמעון רבי שכלי אדם

̂ולנהו״ מדות (על קבלה ע״פ פי׳ עס א׳ תפילה ט ויש קודש  הנפש
 .״ עקרים י״ג ועל ט פ תילי׳ שמו כבוד לה׳ הט ל ועל !קדושה

: ש״ר תח״ה ומאמרי
 זדשו׳ת ד״ לכבודו אדו לשם וקראו אליהו בר רבינו מ' אליהו גרמ1ל

S3 ארוטס פג



אלןמ אוח מפדרים אמ עגוי הספרים כל שמות
: שפ״ב ־7חא ויפיס ארוכיס

ת אג״ד שס געל אלי׳ מ׳ אליהו אדרת  על וגדול יפה פי׳ ווירמז ל
: כ״י הזוהר

 : הפרשיות כסדר דרושים אליהו ,אדרת
 : תס״נ קטן כרך אלגאזי משה מ׳ ,האדרות
 : מצאתי הקדושות .אידרות

 : ומדות מוסר מגרמיזא אליעזר רני השס אדרת
 ׳P כמו אמונה ויסודות מעיקרי נתן משה רני נתענוגיס אהנה

: כ״י המורה
 : תכ״ה ג״ח ענודה תורה על דרושים אלגאזי שלמה ר״ עולם אהנת
 פסוקי׳ על פי׳ היילפרון אשכנזי משה נת׳ אנרהס הג"מ ציון אהנת

: שצ״ע מגילות ה׳ ועל רש״י על ולפעמים
 על דרוש מלנוג ישראל נר׳ גאטלנ ידידיה רני הדרשן השם אהנת
 ועשה אופנים נ׳ * י׳ דנרים ישראל ועתה פ׳ ופי׳ ויראה אהנה

: שפ״ה ומדרשים פרשיות נמה ומנאר אופנים רי״ו
 : נערני יהודיס כמנהג ענרונות ירושלמי שלום רני קדר אהלי
 : ישרים תומת עיי׳ תם אהלי
 איוב על פי׳ תשלץ הוא צמת בר דוראן שמעון מ׳ משפע אוהב

: ש״נ צדק משפע ספורנו עובריה מר׳ פי׳ ועוד
 : שפרוט יצהק רני משפע אוהב
 :שמ״ד עקריס ס׳ על כי' קאפלמן שמואל נר׳ יעקב ר׳ יעקב אוהל
 : שחיטות עיי׳ יששכר אהל

 : ס״י בפי׳ מובא קבלה נהיי רנינו מועד (אהל
J צ״ד ר״ס ה״א מאורנינא אברהם בן שלמת רבי מועד אהל • 

 במבטא שווין ואינם בפירושם השוים מלות והס נרדפים מחלות והוא
: ש״ח השרשיס כל על ומסודר

̂ילס (האוהל מ יהודה מ׳3 עקיבא ח׳ ל  על פי׳ עקיבא הג״מ נ
: תע׳^ כתובות מסכת׳

 בהרב עיקטין ב״ק אב׳׳ד שפירא כהנא יעקב ח׳ הרב יעקב (אהל
 הג״מ של קותנו בקראקא אב״ד p יצחק הג״מ ככד p דוד ח׳

: תע*ט יפיס דרושים מלובלין מאיר
 : כ׳׳י וידויים ועל התפילות פי׳ וההכיל אולם

 וגצ״ד שי״א סי׳ יוסף אוילז א׳ דפ״ג בקשל״ה מובא יוסף (אומץ
: פראנקוורע בק״ק אב״ד רצ״ב שנת כתב

 : יצירה בס״ס מובא קבלה רמב״ן התייס אוצר
: רפואות חיים (אוצר
 חלקי ׳3 האר״י תלמיד קליפריז או וויעאל חיים מ׳ חיים אוצרות
 עשה צדק גר יעקב הג״ת קודש זרע (ונס׳ כ״י האר״י מכתני

 : ליעקב דני עיי׳ חיים יעץ חייס אוצרות על הגהות
/ : התורה פי׳ כספי יוסף רבי ה׳ אוצר
 כ״י קבלה ע״פ שבש״ס האגחת על הלוי עודרוס רבינו הכבוד אוצר

: כ״י הקודש עבודת ס׳ עי:׳
 וזאת מ׳ ישי שורש נס׳ מובא ( קבלה טוביה רבי נחמד אוצר

: בישראל לפנים
 : ראב״ע על פי׳ יעקב בן משה רבי נחמד אוצר
: כ״י רפואה ס׳ עניים אוצר

 יוסף אוצר בביאורי שחות פ׳ יוסף יד בספרו מביאו יוסף (אוצר
: י״ד בדרוש

 על גדול חבור ריא׳׳ז נק׳ משה בן חווין יצחק רבי זרוע אור
: כ״י אשר״י כמו גמרא

 והמצות הנהנין ברכת על הוא באכנר בניתן מ׳3 חיים מ׳ חדש אור
 תמצא ההייס אור הנק׳ ובהקדמה ומקובלים מהוסקיס מלוקט
 חיים אורחות ס׳ וחבר • תל״א אדם של וחושיו ואברים תבונות

 עם והדקדוק הפשט ע״ד הסידור פי׳ תפילה בית המכהגיס על
: קבלה ע״פ ופי׳ מקום לכל השייכין הדיניס

 ובסופו אסתר מגילת על ופשעים פי' מפראג לויא ת הג חדש אור
: ש״ס חנוכה דיני מצוה נר

 ״ מואר על פשעים מרגליות שמואל רבי חדש אור
ני י־י׳ייס איי  : מוסר ׳P ״תליות ש״יאל י
 : בוכים בקול מובא כ״י הזוהר על כי' י־לאגעי חשה י החמה קור
 ׳ושורשי גמרא לימוד על מזהיר קרישקאש חסדאי רב .י קור

 * שע״ו מצוה נר ג"כ ונק׳ נבוכים חורה ס ומצדיק המצות
 ; ס״נ צ״ד עיי׳ ספורנו עובדה רבי ה׳ אור

 זאב בנימן יוסף מ׳ קן לוית התורה על דרוש יקרות (אור
: וואלף

: מכיס בקול מובא זוהר על גדול ט׳ קורדווייו משה ר׳ יקר אור

̂ל קןזן ס׳ אכז1 ישראל מ׳ ישראל אור  : הממן ברכת ע
 מאמרי© כמה על פשטיס יהונתן בר׳ ישראל רבי ישראל אור

: תי״ו בתרוזות דברות לי׳ ומסודר קבלה ע״פ
 : קבלה ס׳ מקאלב גק״ק אב״ד ישראל מ׳ הרב ישראל (אור
 ; ת״ז רמוניס כרדס חס׳ קיצור רמ״ק נערב׳ ̂אור
 : התורה על והרחב״ן ראב״ע על כי׳ הנפש אור
 ; קבלה קמין יוסף רבי עולם אור
 : ר׳'מ המורה על פשעים ממנטובא אליהו רבי עיניס אור
 ימי ו׳ על הככביס ממשלת והוא אברהס בן שלחה מ׳ עיניס אור

 ועטיגי עתידות על הכל ולרמז היצירה ענין להראות בראשית
; שי׳׳ז הבנים על רומזות האבות

 לאכוקורסי׳ תשוטת ספורנו יעקב בת׳ עובדיה הג״מ עמים אור
 : רצ׳׳ז נשמה ומענייני ומכולסופיס מתורתינו

 : כ״י גדול קטר מלובלין מאיר הג״מ הימים שבעת אור
 ^ אהו״יס שם על קבלה ספרד בולעפיא אברהם רבי השכל קור

: תורה סתרי והס חייס מים מעיין קבר
 V)׳Jעםפר מ'רבה על פי׳ אבא וכק׳ אשר ן׳ אברהם מ׳ השכל אור

: כ״י שמות ׳0 יעל של׳א מלך מעדני קרא בראשי׳ ס׳
 ס״ת להגהת סופרים תיקון לונזאכי די מנחם מ׳ התורה אור

: תי״ט ויתרות חסרות וסתומות ופתוחות
 המור© על פשעים כלאני ד״ק אב״ד דוד ב״מ אורי מ׳ תורה אור

: ת״כ חדא״ג הגאון זקנו ונשם ומדרשים
• ׳3 דתי״ו נחלה אור בס׳ נשא ה׳ בי׳יר מובא נהלה אור
 : ■ בחכות בשס״ח מובא עולם אור
 בתיי לרנינו ותוכחה תפילות זימרה אבי ן׳ חד הג״מ קדמון אור

: תס״ג ד״ו רב דבי וחרגניתא חסיד יהודה ולר׳ החסיד
 : ישר (אור בי״ד יהודה לחם בס׳ מובא צדיקים (אור
 בגמר* המעוות כל שתיקן נזיר חסכת׳ על חהנ״ל מישור אורח
 kp במ״ש הרבה ומתקן עליו ומיישג הרחנ״ס ומביא ותו׳ ורש״י

 בלולס ובסולת למכתה סולת עליו שהשיגו על ומשיב בי״ד ד״מ
: תפ״ג

 מאיר ב״מ יוחנן מ׳ תנ״א י״ד משה דרכי על פי׳ מישור (אורה
: מקאליש קרעחכיצר

 כהו©} מתנות בעל נכר הכ^ אליעזר ״מ3 אברהם מ׳ וישעי (אורי
 נהרסן יפים ורמזים ומעשיות ומשלים צדקה תפלה תשובה תונחה

 : לפראות דרשות הכהן עיני ס׳ שחבר וכתב תע״ד משניות
 ; * שס״ת מרמיה ישעיה על פי׳ עראמה מאיר ח׳ ותוחיס אורים
 ו5ר ונקי בכרך מן מנחם בר אהרן אברהם רבי ותוחיס אורים

: תי״ג ותחינות ויראה חוסר הזן אהרן
 עתידות לידע ניילוח וסוא במערה נמצא זה ס׳ ותוחים אורים

: חושן באבני שהיו האותיות סימני ע״י ולשאול
 : בס״י מובא קבלה עזרוא רבי של אביו חכחם רבי ותותים אורים
 להנד ק״ן חבור בנבנשתי יעקב ברבי שמואל רני ימים אורך

: טובות ומדות ישר לדרך הילדים
 גדלית משה ברני גדליה יהודה ב״ח באחבכשי מאיר רני אמת אות
 ; ילקעשכ״ה תכחומא רנות ספרי ספרא מכלתא הגהות שמואל ב״מ

 האיזך ויהי פ' על אמת באות כתב ידין דן בס׳ הביא אמת (אות
 פאקך היה האדם הן בח׳ כדאי׳ אמיתי בן היה זה הקורה מפיל

 : הקורה מכיל האחד ויהי כתיב ג״כ שאצלו אמיתי בן כיונה
 שבה© ברית חיכי ז׳ מבאר רגא חשה ״מ3 חנהם רני הברית .אות

: קייס העולם
 ; כ״י ראב׳׳ע על ופירוש מפתת נפש ,אות
 : כ״י קבלה ע"פ אותיות על ורמזים פי׳ האותיות ספר

 חאותימן הראשון מדקדק חיוג יהודה רבי והמשך הסתר אותיות
: אפוד מעשה בס׳ הובא אותיות ומשאר אהוי

̂*ע אותיות  תוספות קצת אס עוד ש״ו א״ב כסדר אות כל על סודות ר
: תקצ״ה חכמה נובלות עיי׳ כ״י עליו ארוך פי׳ ויש של״ט

 ג ד״ח הפסח חג בס׳ מובא עליונות האותות ׳0(
 המתחיל ופשוט שיר ספרדי בןגבירול יהודה נר׳ שלמה רני אזהרות

 אותן אומרים מצות תרי״ג נכללים ובו היה מענה לבי שאחר
: שנועות במוסף הספרדים

 מנק« רט והוא מרומם חסדיך נא משוך ומתחיל כנ״ל אזהרות
: כ״י אל תנחומת נק׳ שלו ופי׳ טאמר

 : נ״י י׳ עד מספר חענין ראב״ע האחד ספר
 : יהושע שדה עיי' יהושע אזני

tr ה״ק ״מ3 מובא גירושין ענין כהן מיכל הג״מ מ״צ קטנה אחות
איוחא



קסד אלף אות ססודריו£ ׳כ15̂ עפ״י הספריפנ שסור^־כל
 עס במוסר ומליצות משלים אונקררא יצתין רני נמדלות אממא

: תס״א וברלין * ד״ק ופשעים ט'
̂ : כ״י רפואות חכמתי אף מהמחבר משולש איל

 נ תג על מספיק פי׳ שולר אלט אשר בן נפתלי הג*מ שולחה אילה
 : שי״ב דקדוק ע״פ המילות ופי׳ ״ מפרשי׳ מכל מלוקט

 : ב שי השירים שיר על פי׳ הלוי אלקבץ שלמה רבי אהבים אילת
 ומוסר תכמה ומליצות משלים אזליוירה ד שלמה רבי אהבים אילת

: תכ״ה
 מתכ״כ לבוקר שומר סדר ברכיה ״מ3 ירא מרדכי מ״ השחר אילת

 איעליא כמנהג השנה לכל ופיוטים סליחות קינות וגמרא ומשנה
: שע״ג

 ל׳י נו כלולים ספרים והרבה המסורות התחלות ואכלה אכלה .
: שרשים בס׳ בהלה (מובא

 לכל פשעי״ קצת קירכהן בנימן בת׳ הענלה אלחנן מ׳ אלחנן ׳0(
״ : תפ״ב פרשה

 ̂ : מהשבטים מעשיית דן משבט הדני אלדר
 מסעי (אלה רע״ח לנהר מעבר ששם ומיהודים סמבטיון ונהר

: חגח משה רני
 : רפ׳ץ רש׳׳י על נפלא פי׳ מזרחי אליהו‘

 ק דק אב׳׳ד שמעון בהג״מ וואלף בהלת אליהו זועאהג״מ (אליהו
 חדושים בהרבה מאד נחמד ס׳ חיים אורח לבוש על והזא מיאג

̂ ; רבה אליהו דעה יורה ש״ע על גס וחבר תמ״ע דינים ־
 : קילה פעמיס הרבה להרח״ק הרימון בפלח מובא (אלימה

pבפילוסיא שנשאל מה ישר נק׳ רופא שלמה יוסף מ׳ הרב אלם ׳ 
 היסוד יסוד הנ״ל לשאלות תשובת גנים מעין ח״ב . ותמנה

 V ככבים וכדורי גלגלים ענייני ה״ גבורת ״ שמיס חקת
 ה״ ועוד • שה״ט מתכונה ושאלות זרים דברים חתום ־מעין

 תעלומות ♦ נה לתכ השייכין כלים כמה בנין שמיס מגד מאמדס
 שם גס עליו עוד יתמיה ולא עיניס אחיזת תחמלות כל חכמה
 ופתרונם והחלומות וכישופים השדים וענין כתה וגודל ויסוייס קבלה

 התולדות משנע על השמים אותות ״ והפרצוף היד וחכמת
 האלקומי במלאכת עמוקות מגלה * חמודות שאלות אבירים לתם

 השמים עצם * מלוסופיא נינה מקור * הטבע ובסודות
 מעקרי נעול גן • הגלגלים מתכונת השמים עמודי פי^ופיא

■ : כ״י • האמונה
 כסדר בקיצור הדיני׳ הוציא אלפסי יעקב בר״ יצחק רבינו אלפסי
 תפילין וס״ת טומאה ה״ קטנות ^כות ובסופו מועד סדר «ש"ס
 ונדפס נזיקין וסדר * חולין מס׳ בו וכלול נשים סדר * <יצית

 יוסף ורמוקי המדמי ופסקי ראובן נר״ ניסיס ורבינו פרש״י עם
 עם דש * הרא׳״ש מפסקי וחדושי • חניבא בן יוסף רני

 * מסכתות קצת על הכהן יונתן ור׳ מטולעילא גרונדי פי׳רבינויונה
 ובסוף * גבורים שלטי נקרא ז״ל אהרון ישעיה ר׳ ריא״ז וחדושי

 זפסי2 על שמשיג הלוי שקולית זרחיה הרנינו המאורות ס׳ נשים ״0
 חרבי הוספה ויש זרחיה רני על שמשיג מהרמנ״ן ה׳ ומלחמות

 הג״מ וקושיות והשגות הגהות עם ויש • מברוך בועז יהושע
 ומחזור סידור מגיהה היה גס שנ׳׳ז עיקטין יצחק בר דוד מנתם

: הש״ס וכל המורה וס״ זוהר ורמב״ן רש״י ותרגום וחומש
: בדקדוק הילדים להרגיל היילפרין אלחנן בר יוסף ר״ הילד אס
̂ : יצירה בס״ס מובא קבלת בתיי רבי האמונה ס״
 עיי הנוצרים אמונת עם פלפולים קמחי יוסף רבי האמונה ס׳

: מצוה מלתחות
 אחונה עקד על ̂יאוה בן אברהם רבי רב״ה ובש״ק רמ״ה אחונה

 (מובא כ״י והפרדה ובריאתה הנשמה ומעניין פילוסופיא ע״פ
 הארכת ק״ה ס״ס חכמים משנת בס״ ג״ ד״ז ש״א בראשית פ׳ בעקדה

: האמונה במאמר
 ומיתה והנהגת.האדם חאהדות גאון סעדיה רבי והדעות האמונות

 ר״ ללה״ק והעתיקו ערבי בלשון ועונש וגמול ותח״ה שאחריו ומה
 שהוכית כמו מ״ו קרניים (ובספר • תיבון ן׳ שמואל בן יהודה

: אמונות בס״ גאון שרידא רב
: שמיס לתם ג״כ חיבר צבי חכם בהג״מ יעקב ח׳ עתךהרב אמונת

 ע״פ אמונה מענייט ש״ט ן׳ טוב שם רבי החסיד האמונות ה׳
 נספרו תועה ומדבר ולא א״ וד״נ ב״ דס״ג (עש״ק) טלוספיא

 אלתקר משה ר׳ אבל האמונה עקרי על ורלב״ג ורמב״ס ראלע על
: טענותיו והפיל עליו הישג

 5 קבלה טרג רוטן מאיר רט האמונות ׳1
ואצלו ויראה תשונה עדים תיון אברהם דון טהורות אמרות

 : שלו ויראה רפואה ענייט לדמב״ס הנמצא •
 פי״ לייטמריז סג״ל יצחק בר׳ וואלף בנימן ט׳ טהורות אמרות

: ת״ת א״ב ע׳ ע״פ בזוהר חמורות מלות
 מילות כל על פתחיה חשה בח׳ נער יששכר רבי בינה אמד

 כסדר מהזוהר פשטיס על חכמה ומקור • מהזוהר חמורות
: שע״א התורה

 : ל׳י שירים לחבר פיערו שלמה רבי נואש אמרי
 כסדר וגימטריות ורמזים פשטיס דילישקאש יעקב רבי כועס אמרי

: ש׳ ורש״י רא^ע סתימות מפרש ולפעמים התורה
 ענייטס לכל ותחנות ופזמונים שירים שלום יוסף נועם אמרי

 * שלג עניני״ ושאר וחתונה ולמילה ב״מ הדבר ולעת השנה לכל
 ש״ז התורה על נפלאים דרשות חיים ן׳ אליהו ח׳ שפר אמרי

: לך גם וחבר
 t אברהם במקנה מובא מזרחי אבשלום רבי שפר אמרי
 רש״י על פי׳ שפירא שמשון מ״3 אשכנזי כתן הג״מ שפר אמרי

 : שלו מהר״ן באורי נדפס וכבר • המורה ועל ומזרחי •
 ♦ א״ב ע״פ נתיבות לב אלטשולר אשר בר נפתלי ח׳ שפר ■אמד

: שס״ב לדרשנים יפה טרש מה על תיבה כל
 : שס״א מתוקים דרשות מצפת אשכנזי נפתל' מ״ שפר אמרי

: מ״כ * קת (אמרי
 : פרשיית לכל דרשות אדפול שמואל רבי אליהו אמרת

 בס״ ב״ ורס״ז ב׳ רלה בקהלת יוסף פורת בס׳ מובא האמת (ס״
: פ״ג ת״ת כחיחר האתת

 הלו על ט׳ לקונקרדנציא׳ המשנה מרכבת והוא אנשיל רבי ״0
: שי״ב ולא לה״ק א״ב ע׳ ע״פ

 ופקות כלים והגעלת י״ד מדיני גרוטי יונה הג״מ והיתר אסור
: שט״ו וי״כ בשבת נפש

 : שעריס עיי״ והיתר אסור
: בש״ק הובא ראב̂׳ משהו אסור

 נש״ק (מובא דינים קרקוטני יצחק בר׳ אליהו רט האסופות ׳0
: ב׳ נ״ד

 ומליצות במשלי׳ והרתות שירים פינסי יוסף הבחור התקוה אסירי
: תלת ה״ יראת מלא בבחרותו יתנהג איך

: יצחק פני עיי׳ זוטרא ואפי רברבא אט (
̂ע ש״ע רברבי אפי (  : תפ״ה שמואל ובית מחוקק חלקת ע״פ א׳

 אשכנזי בצלאל הג״מ מקובצת שיטה ג״כ ונק׳ זקנים (אסיפת
 הכהן מאיר ור׳ יהונתן ורבי וראלד חננאל מר׳ מקוק ב״מ על

א״ חתכס ועוד ור״ן וריטלא ורשלא הרא״ש ותוספי מסרקסתה
 סוגיות ופי׳ הר״ף תלמיד ותיספו׳ f שאנ ותוספו׳ שחו נודע לא

 פרות ב״ בסוגיא הלוי ור׳׳ז ראב״ד וויכת מיגש הלוי יוסף לר״ י׳
 ורילש א׳ גדול ומרב גליון נקרא קדמונים וחרבניס הרא״ש ותו׳

 : תלא ורדב״ז אבוהב והר״י צמת בל שמשון ומ״ר
 • גדולים כללם • וקושיות לשטים • תכמיס '(אסיפת

: הורה עיי״ אספמיא ספר
 : שס״ט ששון קול לס׳ ח׳׳ב קבלה ששון אברהם ר״ שלמה אפריון
 ולמילה ולחופה לתורה דרשות אלגאזי שלמה מ׳ שלמה אפריון

: ת״ט הרמלס לשונות וקצת ולאכסניא
: דקדוק ״ אפוד מעשה עיי״ אטדי

: הדבקות אגרת ס׳ והוא הדבקות אפשרות ס׳
 אקארברץ * משולש איל (ע״ל לי רפואות ״0 רפואה חכמתי אף

 ונקראים ספרים ט״ו והס הערוך אקלידוס ״ רפואות קאנון עיי׳
 ללה״ק תינון אבן שמואל בן חשה רבי ע״י ונעתק היסוחת ס״

 הלבבות ומנוח כ״י ותכונה ועברוכות ותשבורת חשבונות והוא
 בתשבורת התדברות בש״ס שיטת כל פירוש שממנו הביא בהקדמתו

 וספרי • כ״י שלו תשבורות על פי׳ עשה רש״י בן אברהם ורבי
 בן יעקב רבי ללה״ק העתק ספרים ז״ שהם גמטריאות יסודות

: כ״י * מכיר
 א* קבלה ע״פ קצת ברצלוט יהודה בר אברהם רבי טורים ארבע

 תכלית תורה מענייני * אלוהות השגחות • ה׳ מציאת
: ליצירה הי״ג כ״י המצות

 ארוטס דרשות ד׳ טעירה מור הלוי שמואל ר״ לכת מטובי ארבעה
: לי מאד

 כסא א׳ ב״׳ת אלחק מקובלימ״ בן בער יששכר מ״ חרשים (ארבע
 מעש הגהות ועשה לך !ך0כ פשטיס אפרים קנאת ח״ב חד

: ת״מ ותוכחה יראה
; ל״י רש״ד אבן והגהות ט׳ עס הרטאה על שירים א^זה

ארזי



ב ?sy ידט8ה© שמת;כל יאומשזו ד«מ1מ0 »
 שמיס עונן ע״פ נוגן מ״ נקנלס קטרס מורים ז״ הלמון ארזי

 מ־־על1הנייץוד^ * להרמא והמוחון האמונה ״ ־גמבונה
 שביחזקאל גיקאטיליא qpi'למי החשמל ופוד ואומיות הנקודות

 כ/׳זנללי ישמעאל למי היכלות ערקי (ע״ש) החכמה ̂מעיין
: שש״א עקרא אנרהס לרבי מה מדרש

 : של״ע מוסר גגריאל ר3 מנורצי רסאל רני חיים ארח
 ונדמן ♦ למו וצמאה הורקנוס ן3 הגדול אליעזר ר׳ חייס ארהת

 : ■ שה״ג מהמספר חידות 3יעק ששוטה ועס סירה נן ס״ עס
 : א׳ קל״ג (יוחסין מלוכיל הנהן אהרן רני הארוך חייס ארחת
 כוללת וי״נ לר״ה דרשה לונשי׳ן אהרן נר׳ אפריס הג״מ לחייס יארח

 התעוררמו נמוסרו האדס הנהגת ומלל לפסח ודרוש ומוסד תשונה כל
: שנ״ה נאים ופשטיס

 :־ שלנו על הטספי׳ נספרים תורה עיי׳ יושר ארחח
 ״ ד ־ נ״י ■ענחנוח אלחרענ יצחק רבי סלולה ארח

 : עולם אורחות אגרת הוא עולם ארחת
 ♦ נפ׳׳דידאנות הרמנ״ס הניאו המדות ס׳ ג״כ ונק* צדיקים ארחת
 1■ ש״נ נמל ס״ מעשיו כל נהם פועל שאדם כוחות ה׳ על ימיוסד
 מענין התורה נשער מ״ש משה ויקהל נס׳ מונא צדיקים ארחות

̂ז הנל של ופלפול לימוד : סע״ד לי״ג ע״
 י לס״השסמראנ״ע פי״ והוא הכהן נןמלכיאל שנתי מ״ ארוןהנרית

 המיות ארון ס׳ על פירש ג״כ ־הוא הנ״ל שנתי מר׳ אנן ולוחות
: לי אנן לוחות סותר לוחות שנרי ול

 ; דרשות נרזילי יהודה רני העדות ארון
 : המאור מנורת עיי״ העחת ■ארק

 סטאגילז מעיר הפילוסופים ראש היוני גיקומאקו נן אריסטוטלוס
 נלס׳/ז נעתקו קצתם ספרים ך״א חינר )עניינו 3תמ״ ג״א .(עיי׳
 : הפולסופיס מהמילות המאמרות ״0 ̂א • לשונות ולשאר

 ספר ׳י״ : לעניו ענין שמקיש ההקש ס״ ג׳ : המלצה ס׳ נ׳
 ההויה ז״ : והעולם השמיס ״0 ו׳ : הטנע ״0 ה׳ : חמודת

 החוש ספר י׳ : ס׳־הנפש ט׳ : השתים אוחת ח' ׳ : -וההפסד
 נהמות מתנועות החיי׳ '0 י״א : ומהקיצה שינה מענץ והמוחש

̂ד״ייס ס׳ י״ג : •הנפש רות הוא האויר ס׳ י״נ * וחיות  על נעלי
 שאחר מה ׳0 ט״ו : טונות ממדת הממת ס׳ י'/* * ונים הינשה
 :נפרצוך' מחכמת הפנים מראית ׳0ט״ז. : מהטנע ולמעלה הטנע

 אור לס׳ וכהקדמה : לאלמנדור שכתב הכהגת־המלכות ס״ י״ז
 * אלגוואי משה נעתקימ^רשלמהנן המדינות הנהנת ס״ הניא עמים

 ך׳ : ואלכסנדר ממיתו ונו התפוח י״טס״ : המוסר אגרת י״ח
 : ללה״ק העמק לאלכסנדר שנתן טונה ועיצה אגרת והס הסודות •קוד
 האשסל ס׳ : הספרדי פאס אנן פי׳ עליו שעשה הלכות ״0 לא
 הכופר אשכול א׳ ד״נ דנים(ש״ק מכדלימו יצחק נר אנרהם רבי
 : קנלה אברהם אשל (ס״ ״ ודיטס פסקים קאלנו משה רני

: שושנים פרחי נס״ מונא אלפכלרי׳ חייס מ* דת אש
 *a •נהיג אנרהס יעקב אשר נראשית־מ״ ש׳ על דרוש אשל ׳0*(

ג לינ אריה
 סון) גדפס הדא״ש ופק׳ יחיאל רבינו נר אשכנזי אשר רניט אשר״י
 ;ומרש״יותוססז׳ מסכתא מכל הקיצור והוציא מסכתא נכל הש״׳ס
 עס אשה הנהגות דרך מלמד ממונצילי יגל אנרהס רבי חיל אשת
 אדם ־ונין לאשתו איש נין שלום ועושה מיתה גברת ולהיות נעלה

: שיס״ו למקום
 מ״מממיהו הגהות עם אניגחר ״מ3 אברהם האשפירהשלמה <ס׳

: אופנים מראה ע״ל כ׳׳י דלאקרט

^ 0 ב אות^
 : הלנמן יער עיי׳ אהרת באר ♦ משה הואיל עיי״ גד א3

 c5שנש״סש<ראי מאמרים על ניאור בצלאל הג״מליבנן הגולה •נאר
̂י דופי או משה מתורת גורעין או כמוסיפיס  מבוארים חי*! להש׳

̂ח העיב . , . . : שנ
̂ל עיי׳ הטיב נאר ״ ערזך שלחן עיי הגולה נאר  ■: למה הוא
 כל חיים ע! חלקי״ ד״ דנוצל עובדיה חיים רני חיים מיס נאר

 זמזמודם ׳ המטה שעל ק׳יש חיים מקוד ״ מעודה ענייני
 והנהגת מניס ושאר זא״ת מקרא שטס על חיים דרך : ותפילות

 ננ״צ׳הזוהל התפילות על כווטת חיים ארח ♦ ־נמוסר האדם
: ־ש״ו ספרים טאד

 : נס״י הובא )קבלה על (מדוטנטדג מהר״ת קייס מיס נאר
Ĵאw עעלר למ ־יהודה ofj מר יששכר חייס מים נאר

: נל׳זא רפואות ׳ ״ ׳
 על פי׳ מגקג אנן שפירא p יציזיז נ״מ יעקב מי חיים מיס נאר
 :שע׳״ו ומדרשים הפסוקים על פשטיס הנאר ט התורה על רש״י

̂ן נספרו מונא ישראל-מכיס ב״מ בער מ׳ חיים מיס <נאר  צו
: וילך פ״3ו ניתך מזוזות ד״ה ואתחנן פ׳ לדרך

 חטאת תורת על השגות ורידנורג חיים הג״מ חיים חים (נאר’
̂כאל שנת שכנא הג״׳מ אצל עמו ולמד רמ״א של“  חונא ־ ספרו של׳׳ה

: נ״ די׳׳ו שנעה לנחלת נתרא נמהדורי
 חמורלת מילות ניאור הלוי נער יששכר ן3 משה ת״ משה •נאר

^ ״ שס״ד 3טו לקח עיי׳ פשטיס וקצת ונל״א מתורה ד ו  ע
i הדקדוק כלל'

 אוסלו״ הנ״לזהואלמו לדיך צדה נעל ישראל נן־ נער עמ״3איש5״נ
• חוליו מס״ קצת ועל חלק ופ* סיטה כריתות תמיד הוריות על

: שע״ד ^כלוליסנוש״ת - ' -
 : אדם נשמת חנורו נסוך מובא אהרןשמיאל מ׳ שנע באר
י ׳ : הלנגון יער עיי״ שנע נאר
' י : מירושלים נאר שנתי ח׳ שו׳״ת עשק מאר
 נה׳״ל• אב״ד מלידא דוד מ״ להרב שהיה רינות דנרי עשק נאר

*■י* ■ ז אמשטרדם
 : יצחק נר אלגאזי שחואל מ׳ יריאיס ס* על ארוך מאור
 שס׳׳ה מקרעח^ משה רני נה״ק יוסף מ״ סמ״ג על מאור

רש̂׳ על חהנ״ל נאור : שס״ט דורא שערי על ממ״ל
 4סאל חנקס מרני גדול נאור : שע״ה ופסוקים התורה •על
 יאפוגס יצא זה (גאור ־ י ל התורה על וני׳

: הנדפס בריסטר
 בפראג'״ 1אנ״ אניגדור נהג׳׳יז אברהם מ״ הגאון רש״י ;נאוריעל

 נ ׳ התמיס על נהגהתי ככה״ג נס׳ מונא התורה על רחנ״ס נאור
 I‘ חומש אצל נדפס וראב״ע י ורש התורה ופי׳ רמלן ־נאור
 - שמ״נ גאליקו אלישע הג״יי אסתר מגילת על נפשטים נחמד מאור
W על מהכ״ל נאור : שלי״ח קהלת על מהנ״ל <נאור

® : שמ״ו
 ״ קהלת.פפ׳׳ו־ השירים שיר תורה על הרופא ספורנו עובמה ר׳ נאור
 מגילות ה׳ על וואלריאו שלמה רבי נאור

 האא־־ליניאנד^״ צורת על פי׳ יפה מרדכי סג״ח יפה נאורי
: טנ׳׳ח היקר ר1א לנוש אצל ננרך

 ״ : שכ״נ התורה על רש״י על איסרלן ישראל הג״ח ־נאורים
י3ל *P̂ יציזת נר״ י מנחם ישעיה הג'מ ה״ כנדו •נאורים
̂י על ולפעמים התורה על פי׳ אביגדורש רני  גי / ׳^5ש רש׳

 האן על עלרש׳י ט׳ חהראדגי שפירא כתן מהר״ןהג״ח ריס1מא
 ונמר בהעלותך לדרך בצדה וכתב ( שח״ג שפר אמרי ־עיי״

אלא שפר אחרי מנעל יצא הנאורים אלו אין ז״ל תמיד נחס׳ ‘
^ : גדול באילן עצמו ותלה תלמיד

 ל^ו שנחסר ומה : שלמה עמודי עיי׳ מהרש״ל ־נאורי
■ ־ : הוא א* ופירוש נאור כי פירוש פ׳ באות ̂ ׳
 וארוף יפה סיפור אשכנזי נתור אליהו רני נוך ננא הנק׳ הננא 0^

פעמיי! כמה ונשבה נטרד שהיה Tpק בנא מדוכס א נל מארחות
^ . תכ״א * גדול ענין והוא וניצול

 - זשואררי ע נמכויי נשס״ח מובא לפרשיות לרשות אהרן ̂(נגדי־
P הלצ• והס לו ורע וצדק נוגד שהזמן הזמן ^נגידת A ir: 

̂ ® : רפ״ד ה׳3 נטהון
 מס» נית ..הות השמט̂ו אפרים נ״ח יוסף הג״מ הנית נדק

^ : ה שס שלו
 . תי״א זוהר יי״ ננלא,ן קנלה הקנה ן3 נהוטא רני םיר3 ״0־

^ דקדוק אשכנזי הלוי אליהו רני -נחור  קיצ^ עס עוד ״ רע̂׳
* י: שנ׳׳ז דקדוק

 ,כס׳ מונא המכלל על פי״ מפרעמסלא סופר שנתי רני חמד מחורי
• נ״י הנ״ל ר״ש שהגי״ מהלך ובהקדמת חשה ויהל

V דרכים בד״ התורה דורש מאד יפה אשר נר נתיי רנינו מחי' 'P - ‘ 
 i ר׳׳) קנלה • שכל ״ מדרש ״ המפרשים דעות מכריע

̂ו כן הבנתי (לא הלננות חובת •ועיי׳  כי^י רנינו קנרו הלגטת ת3ן
^ ז״ל מניאו ויצא פ״ נתיי ונס^ ספרד יוסף נרני הדיין ־^זקן ח  ה

• כתג הלנטת־ חוגת נספר
 4 מס׳ מקנדיא־וקצת אנא משה דלמדוגו,נ'־מ אליהו ח״ הדת מתיפת

 # . יוסף מרני לחכמה מצרף וס׳ קכדא יוסף מרט חכמה תעלומות
מעטוקג^ נו חעורניס ספרים וכמה חכמה) גונלות הנ״ל.(עיי״

- : שכ״ט חהאר׳׳י מעשיות ונמס
נחינת



קסהבית אות מסודרים עפ׳י»ב הספרים כל שמות
 ינחן נו גדרסי אנרהם נר הפניגי pהמל ין־עייז רני ̂ולס נהינת
̂ז עטיני  : מאד צח נלשון מוסר לעה״ג והמדא וחלשתס • עה׳
 יוסף רני הי׳ ועס • ש״ט ז׳ משה רני פי' ועס - רמ״ה

: נחמד ט׳ עם עוד • פראגסיש
 ע״ד דול4 קנור מאיר לנית שלמה נרני מנחם רני הנחירה ׳0

: א׳ דנ״ע (ש״ק הרי״ף
 כל וסודות רמ״ק חכמות כל כולל ישרמקנליא מ׳ חכמה נטותות

 : לחכמה מצרף נהקדמת עיי׳ קנלה דרכי וכל ור״ת נמטריאות
 5 קנלה ״ לכגון אחי עיי״ נטתון

}p' גאון חמאי רני הניאו נתירא נן יהודה רני שעשה הנטחון 
 הקודש ענודת ס׳3 כ״כ * הפליאה נס׳ הנה והקדוש הייחוד נס׳

̂ז התכלית חלק : נ׳ דע״ז הי׳
 על נפלאים דרשות פיגו אפרים נרני עזריה רני לעיתים גינה

 חינור עיתים ושאר והספד ומילה לחתונה השנה מכל העיתים
: ת״ח גדול

 : כ״י שמעלי דוד רני אל גית
 תפילה שערים ג׳ דטראני יוסף נ״מ משה הג״מ אלהים נית

: של״ו שירה פרק על ופי׳ עקרים תשונה
 ד״ו העולם וכדוד הארץ מצורת אלמושונינו משח מ׳ אלהיס נית

: רנה מ' על פי״ אלהיס ימ1
 והרנ ספרדי נלשון אורידה כהן אנרהם מ׳ המקונל אלהיס נית
 הקנלה לכללי נכנד ספר והוא ללה״ק העתיקו אנוהג יצחק רני

: השמים שער עיי׳ מט״ו
 : פילוסיפיא יהודה נר דוד רני דוד גית
 הניא שלא אגדות על פי׳ מחודינא אריה יהודה רני יהודה גית
pi' חהנ״ל יהודה להם נית * שצ״ה ותוספות פי׳ עם יעקנ עין 

 :משהשפ״ח תורת זכרון ס׳ כמו א״נ ע״פ אגדות מכל מקום צזראה
 ח״מתצ״ג על צני עטרת מהנר נעל י״ד ש״ע על יהודה להם (מת•
 : תנ׳יג ונדיקות שחיטות לחם (גית
 וחלק ד״ט כסדר שו״ת מליסא אג״ד שלום נר׳ יצחק הג״מ לוי נית

: כ״י מלוקטים דינים נית שלום נקרא נ״
ואגדות ש״ס על קדושים מנראד שלחה נ״מ לוי מ׳ לוי נית ̂י ניתן מ׳ מצויין הדיין כן הלוי ישעיה מ׳ והמחודד החריף ל
 כללי על * הורוויז סג״ל ישעיה מ׳ א״י נשיא נהגאון יעקנ

: ד״ותכ״ו המיגו
 לשנתות נחמדים דרשות ג׳ רנא משה נ״מ מנחם רני מועד נית

: שס״ה וי״ע
: הקודש ענודת עיי׳ מועד נית
 ג״ח ענודה תורה על דרשות ניגה משה ״מ3 יצחק מ״ נאמן ניא

: שפ״א תמוהים מאתרים ע״פ
: ש״ו דרשות טתזנאמן

: הקודש ענודת עיי״ נתינות נית
̂אלי נית :שס״ד פישיות איזה על דרשות ט״ו עוזיאל יהודה הג״מ ̂<?

: א׳ דנ״ט (ש״ק כתונה דיני נפרווינצה מרדכי רני נית.השערים
: חדש אור עיי״ תפילה נית

 התפילה סידור הענא זלמן שלמה מ׳ תפילה ושערי תפילה (נית
 וננו עזריאל ח׳ ע״י שנדפסו מה הסידורים תיקון דקחי ע״פ

̂*"תילנא רני : שלמה נכין מחנר ע״י ונדפס דקדוק ע״פ אלי׳
̂? רני ה׳ נית  ראיתי ואני א׳ ס״ה (ש״ק קנלה הלוי אלקנץ מ
 האמת נחכמת הגדול נחינורי דל הלילה ליני ני׳׳ ישי שורש נס׳

 נית שחנד ג״כ שהניא האהנה ענותת וע״ל ל ^ ה׳ נית הנקרא
 הלוי אלקק משה ״מ3 שלחה רני וצ״ל נש״ק י; השמטה אולי1 ה׳

̂ע׳׳ז : ש״י נעל סמך ״
̂אל ישמח עיי״ ה׳ כית  נית ״ טורים עיי׳ חדש נית * יש

נית ״ יעקג עין עיי׳ יעקג נית * טורים עיי׳ מקף
 : ישראל עין עיי׳ ישראל נית ״ טורים עיי׳ ישראל ̂ .

 דרשות ג״כ ננכנשתי אליעזר מ״3 ישראל מ׳ הדין ישראל '.^לית
 : חסדם לגמילות דרשות ול״א צדקה תשונה לתורה "v ׳

V עד י״ד ש״ע על נקאליש אנ״ד שפירא ישראל הג״מ ישראל (נית 
 חדושיס פוץ נמ׳ נער יששכר רני נכד פרן ונית * ר״א הי׳ .

: תפ״ו מגילה על ־
̂ראל ; ר״א ויראה מעשיות וסיפורי חדושיס נו נל״א י

 : חכמה נראשית מונא ויראה מוסר עזרא אנן ״ידי״ ^
^ j תמ״ט א״ע ש״ע על פייווש נמ׳ שמואל הג״מ ש^ל נית :

. j והלכופ אגדות חדושי קצת ישראל נמ״ שמואל ר' הרג סמואל נית 
: נמדמי ס׳ על פרשיות כסדר

 טורי נעל נשם הרנה והניא הרנה והוסף נתרא מהדורי ועשה
: תנ״א זהנ

 : וא״ע י״ד ש״ע על זאלקאווי נק״ק אנ׳׳ד הלל הג״מ הלל לנית
 תנ״ך כסדר דלקט ורנה וש״ס ספרים ל״ו על מפתק אהרן (נית

: נדרשים הפסוקים היכין
 הפסוקים סלר על דרשות ששים צורוגין אהרן מ״ אהרן (נית
 ״ נסוט ומפתח ׳ה1התח< שכת קוסטנטינא דפוס חז״ל מאמרי וקצת

: הנ״ך ופסיקים חחז״ל על
 אגדות על קאליש נ״ק אנ״ד ניסן מ׳3 יהודה הג״מ יהודה (נית
 יהודה נית ( ♦ תמ״ז נ״ק חולין גיטין קדושין כתונות ינמות
 נ״נ נ״מ על עוד הנ״ל כתונות מס״ על גפ״ת הלכות קדושי חהנ״ל

: תנ״ה חאגדות על גס
 : וישנ פ׳ חכמה נית עיי׳ ל ז' אגנים נחלק חונא החכמה נית (

 : דיטם יפה שמואל רני יפה דין נית
 : אסתר מגילת על מקשן שמואל רני שמואל דין נית

 ושנתות לי״ט וזמירות שירים חעלם יוסף מ״3 אפרים ח׳ נכושרות
 יפיס נחרוזות חצות ותיקון ותפילות קינות • ופורים וחנוכה

: שס״ח פי׳ עם
 ׳ : כ״י תכונה זכות אכרהס רני לנינה ארנעיס נן
 : תורה עיי׳ תהילים על דעת נן
 הלוי ענודת נהקדמת מונא דעת ן3 מהנר נעל משלי על דוד ן3 (

 : שירים הלוי יהודה ר׳ זקונים נן * ראד אכסל נענדט ר״ שחנרו
 : התורה נסדר דרשות דרויא מ״ק לינ יהודה נח׳ אורי מ״ אורי (נן
 הפסוקים כסדר התורה על דרושים צרפתי יוסף מ״ יוסף נן

: קז״ל מאמרי עם
 להנהגת *א׳ עכייטם חלקים ׳3ל נחלק אוריאל נן יחיאל יקטן נן

 נ׳ * נרם ונלי אשה נלי ערירי שחי אדם על והוא המתיהד
 ״ טופול כן אנונכר כיאור עם המתדנק השגת הנהגת כיאור

 אגרת ע״ל יקטן נן קי הידוע ס׳ ז״ל ו׳ שער נעקדה (מוכא כ״י
: הדנקות

 הנזיר ונין המלך שנין ופלפולים ותשונות שאלות והמיר המלך נן
 צח ולשון ונהרוזות וכחוסר וחידות משלים נדנרי ליראה שהחזירו

: שי׳׳ז ללה״ק חערני הלוי חסדאי בר אנרהס רני העתיקו
 : וחרוזות שירים הנגיד שמואל רני משלי כן
: תורה עיי׳ סירא ן3

 מעשה ועם ש״נ א״נ ע״פ ומליצה חוסר הזקן נס׳ ננר סירא נן
 בן שלמה ע״י אשכמ ללה״ק ונעתק * הקדוש לרנינו תורה

: כן יעקב
 :של׳׳ז א״ חצרי עם וויכח גר והיה נשיא יוסף דון יוסף פודת גן
 ספר חכר גס דינים עלם טונ שמואל נר״ יוסף רנינו פורתא נן

: (ש״קדמ״נרע״א התנאים
 והס להדפיס נתן שמעיה רני ובנו מדנה די שמואל רני שמואל נן

: שע״ו וי״ט ושנתות וג׳׳ח ועכודה תורה על דרשות ל׳
 נן ס״ או סירא נן כגון מהמה ויותר כפ״ קהלת נרבה תגלת נן (

: א׳ דקי״ז ע״ש תגלת
 : ראTא על פי״ ידן דון כהיןלמות מונא מגיד ששון מ׳ מנות (בן
 דוד ן3 משה ורני אשר משכט משה כר אהרן רני הוא אשר נני

 החלופין ואלו והטעמים התורה מלות על נחלקו נפתלי משנט
 : הגדולים נתנ״ך נדפס מדכתאי ונין מערכי נין חלופי ג״כ נקראו

 וס״ג פוסקים ושאר ח״מ בטור פלפולים קיון שמואל מ׳ שמואל נני
: שע״ג ארוכים שו״ת

 ואר שמעתי כך דמודינא שמואל רבי מנכד ד״ט על שמואל נני
: הנ״ל אינו אס יודע איני

 : דרוש והוא דך״ו נשלח פ״ א׳ דף ראיתי שמואל (נני
 מנחם במ״ אלגאזי חיים מ״ ד״ט Tס על דרס קדושי חייא (נני

 ולשונות מסכתות כמה על וחידושיס לקוטים קצת ובסופו מאזמיר
: תע״ה רש״י בביאורי רא״מ ועל והרא״ש הרמנ״ם

 ז״ל ג׳ סי׳ א״ כלל נא״ה שושן בפרת שלטון למהר״ח משה (בני
: חשה בר ס׳ נדפס זמן אחר

 : יןומ מקראי נספרו תובא סתיגו יוסף רבי עולם (ברן
 : תורה שערי עיי׳ שלמה ננין

 נעל • השרשיס מונאנהגהות חמורות מלות מפרש כנפיס (בעל
: ע״׳ן! העיטור בעל ״ התורה על ט׳ עיי׳ הטורים

 המלמד (נעל * והשודשיס המלות פי׳ יוסף רני הלשון נעל
: ע״ל מחייה נס'מכתוב מובא

: v<״ עריניס והרנה ספרים מהרנה לקוטי׳ אסופות נעלי S4 3 פד^



גימל אות ססודדיט א־ב̂  הספייט מל שמות
 t תלומות פחרוץ מקורגאל יעקג רט החלומות <עלי
 : הכחולות ממלות דקדוק חייט יהודה רני הככל נעלי
 : הקודש ענודת ט\י׳ נשיס דיני הנפש נעלי

 : רטת ע״ל רנה נראשית
pנל״א חז״ל ע״פ יפיס נהרוזים נראשית ׳ ; 
p' מאמונה מלפול קמחי יוסף רני הנרית : 

 ׳: ס״י נצי״ מונא ספרד מרימון יצחק נר׳ אנרהס ה׳ הנרית (ס'
 : העיז רני סדור נפי׳ מונא נצקון נעל ליפמן מ׳ הכרית (ס״
 שעריס ד׳ תשנון ללמוד מפראג סופר אנרהס רני אנרהס נרית

J הראשוניס
: ילקט עיי׳ אנרהס נרית
 רני נקר' הלוי הורוייז אנרהס מ' לאנרהס וחסד אנרהס נרית

 ׳עכירות כל על התשונה דרכי אנרהס נרית שעפטלש •אנרהס
 פרקים ח״ על פי' לאנרהס וחסד תפילות ושאר עליהס ולהתוודות

: שס"נ להרמנ״ס
 על אופניס שמ״ה עטגין אנרהס נמ׳ אליהו הע״ח הלוי <רית

 מצותונתשונת תרי״ג וכלוליסנהס ואתחנן פקוקי נד״ משה תפילות
; ת״ת הכל סתר לך 3ר

 שורש נספרו הניאו ונסתר ננגלה פסח להגדות כיאור הלוי (נרית
: אלקק שלמה רני פעלך ה׳ ישלס פ״3 ישי

 עמוק ספר הספרדי מרימון יצחק נר אנרהס רני מכוחה נרית
 ת״ת מעשיות וקנלה ופעולותיהן מלאכים ומשחות נקנלה
 : כ׳׳י קנלה גאון חחאי רני מנוחה ברית
 תיקו< שאמר נרוך המכונה אליעזר נר׳ שמואל רני שאחר נרוך

 ויש האותיות וצורת הדינים כל עם ס״ת מזוזות תפילין סופרים
 ■: שאמר נרוך חנר יצחק ר׳ 3כת סל״ו א״ח וננ״י ל׳י אצלו הגהות
 ע״פ שירים תפילות מוסר תוכחה יוסף נר כחיי רנינו נפשי נרכי

 מעו< עיי״ אשקראצי דנורה ללע׳׳ז והעתיקה * שפ״ח •נלע״ז
: רהיטי משה רני כתג שם {אך השואלים

 על גדול פלפול טרויש שלמה נהג״ח אנרהס הג״מ אנרהם נרכת
: שי״< נו כלוצים דינים מ׳׳ש ויותר נט״י נרכת

 נזה והאריך ז״ל י״ט סי״ כמגילה חיים נדרך מונא אנרהם (נרכת
 נ׳׳ז ונסי״ וגו׳ אחיך השנא לא נפ׳ נראשית פ״ אנרהס נרכת נעל

: וגו׳ לנו סמוך < מיאוי אנןהם נרכת 3כת
 סדר הגהות נפרנקוורט אנ״ר שמואל אהרן הג״מ הזנת נרכת

;־ תכ״ט ותו׳ רש״י גמרא קדשים
 ; חסד תורת עיי״ דניאל על ישרים נרכת

 : ההורה כסדר דרושים חהנ״ל שמואל (נרכת
 ■ i שצ״ח חיים שלחה ן3 אנרהם רני הנהנין נרכת
 שלמה מר' ופי' זמירות עם שפירא נתן הג״מ ע״פ החזון נרכת
 עם עוד * לשנת זמירות עס החזק נדכת • שס״ג לוריא

; שי״ט כרכות דיני מהר״׳מ נרכת יפה פי״
 * רצון מלא ספרו כהקדמת מניאו נדינים שו״ת נפתלי נרכת (

: ארז מגיני נגליון נשמו נדפס וקצת
: אליהו נרכת (

 פרק כמו הדקדוק כללי על שירים פרונינצי משה מ׳ קדמון :נשס
: שנ״ו שירה

 חכמות מכל מחנוריו מונחר חקנדיא ישר מ' שלמה נת נשחת
 ומידותיו' ונפילוספי׳ וסודות וחידות תמונות ומלא תכלית כל וחוקר

̂ : כ״י יסופר ולא יאומן לא
 ונליקוטי לר״ת מיחסים ויש הצוי שמואל רנינו גחלים גני על נשי

 גאון יהודה רני וכפ' 3כת סרל׳ז ונרק״ח ניבי לר׳ מיקס קהיי״ל
• רע״נ ד״כ עש״ה ( יפי״ טעמי״ עס דיני׳ גחלים ע״ג ננשר

 r ה׳) משונה ל״נ כלל כשו״ת הרא״ש (כ״<
: צדק (נשרתי

 כמכיל שירים חיים נר אכרהם נר לוי רני והלחשים הנפש נתי
: חכמות הרנה על והלחשים הנפש נתי

: ענרקות ירושלמי שלום רני השלום ̂תי

ג אות

 ה״ על תרגום על ניאור נורג רוטן ממשכחמנוהר׳ח הגר אולת4
 רמלן־קנלה הגאולה ס׳ ♦ שע״ד פסוקים קצת ומאור מגילוח

. - • : א׳ דח״ז (ש׳״ק ל׳י ־ :׳.־ ׳■־
 : (ממאנתשונתוסי׳ק׳׳ז פ״י ̂לאשקאר׳ ר'משה 3יעק גאון

מ «תו מfהלrא©^ *נורת ^ על דני׳ הנהן מאיר מג̂׳

 'אניז נשס ת' תשוף ג״י אשתו להוציא לאיש שכופין נמה ןנא׳/ג
̂ : עיגונא נעסק

 מצריס מיציאת נקחדיס השעיס נצלאל נר ליג הג״מ השם *נורת
 ■ : שס״ת פסת של ההגדה גדול וכי׳

 J תכונה ־ אלס עיי׳ השם *טרמ
 : הגנורה נספר שפרשתי פחו ג׳ דל״ג מנוחה נרית 3כת (הגנורה

 : כ״י ודס3< מורה על פי׳ כמפי יוסף רני הכסף *ניע
 ש״צ i'f( מקום מראה הלוי יחיאל נח׳ גניחן רני גנימן *נעת

: שע״ו א״נ ע״ל
 הגהות עס המורה על פי" הלוי יצחק נר יוסף מ' המורה *נעת

.'׳ : שע״ג העלר לוי ליפמן י״ט מ׳
 ל נאמשטרדס אנ״ד מורטים לוי שמואל הג״מ שמואל גנעת

וממה דרשה לאות' מיוחד שס פ׳ כל ועל התורה כסדר ?רשות
; שלו דרושים ת׳׳ק על

 ״P על וחדושים ותיקונים הגהות דוד יר' נריך מ׳ מרדכי גדולת
 מנ״ת דכים קיצור אזוג אגודת ס' אליו ומחובר * המרדכי

C : ־.וננ״נשע״ה
 רשכ״א בת׳ מונא שותיה אל חנה התכונה אנרהס רני האדם (גדר

ז . : ׳פוליסוכי* ׳3 דק"כ
p15א הלרפניי טנאפוס המכונה אנרהס ן3 מנחם רני הגדרים ׳ 

 הפילוסופי ספרי נכל המונאיס והתינות השמות לכל גדריס עשה
 ולכמוא המדוית וחכמה חוסר וספרי הגיין וסכרי רפואות שספרי
 ג״ד ונקרא ענץ ולכל 3א״ ע׳ל מסודר הטבעיים וענייני אלהות

: שך״ז יופי מכלל
wu ״ יהייה י יייידינא אייה ״יי  קתת-ומ מילומ נאור יצאת נ

W נשר נ״נ ינק׳ ׳’W אנות,נלשו! רקי5ו כשת והגדת ך מנ
שע״ב

 ג תיי-שרד פ׳ חיים נס׳שכות מובא אלגאזי שלמה ר׳ הלטת (גופי
̂׳ רש״י על גדל ביאור בצלאל נן ציוא יהודה הג״ח אריה גור  נתור

* ׳ : של״ק ומדרשים ותרגום בפסוקים ופשטים
 .ת״ג התרומות ס׳ על יפה פי׳ אפרים נר* עזריה מ׳ תרומה גידולי

עתידות עניו לפעמים לידע * ההוזה אליעזר רני הגורצות ס׳
יי״ ̂ : כ״י וחשבונות גורל ע״פ ,

יוי;־ תטר מטס הכמות ידעת ע״י עזרא אנן ככ׳ל גורלות
^ ) י ״ : נושן ישן ץרלותלראנ״עדתנ נילי גס נ
 ויגו׳כזמ תיות לשמות נמליצה משודר הגליני אייי״יהל י{™“ ®

 מי״, נמעט ושיהיה מעשה ושידור עניו איזה תמצא א נ ואצל
 I״ מנטו ידעת לא זו דוגמא גורלות ש׳ נידי (גס י כ למנוקשך

יי י : נושן ישן נפנ יצא
׳ ר כל ואצל גקיחת ע״י עתידות לימ סקול סרלות ס הנהודומ ס

ותמונות" וצורות מקודות ש'גורלות נידי (גם י תמצאנחניקשוכ
 לאנתמי»0זעריאגאוןכתנישןזהקרונלר'שני מר גורלות וש

י : הנכתים וסא
 תלמיזי שהיו תן־־ך״ד סי* חכמי■ משנת הטב־כ׳ ן׳ מהר'מ פשוט גט

 וכחמ בתלמוד שיטות וכמה הלל ספר שחיבר ומלבד אביו של מובהק
 נעכיו פעמי׳ הרנה ששון פרח בת״ הונא ת חשו נויגין אצף מאות

̂ י : נגט לכתוב שמות
p כ״י נזה זה נשמות מגלגולי ז״ל מהאר״י גלגולים : 

 : תח״ח 3א״ נסדר ע״ח מנעל נשמות (גלטלי
 : הוט גרץ • הגהות עם כשמות גלגולי (
pהלבנות מנוח לס׳ בהקדמה עיי׳ הגלגל ׳ *: 

ה שראה מעשיות שכורי א׳ נתור חנר סגויס לגלילת  - ארצות ^נ
 מדירות ש<שע תלוי אליעזר נר׳ גרשון רר ישראל ארן (גלילות

 \2יפר ומגדזלי ואמוראים תנאים קטרות כל ורשם מסכר אין דמת
 וממרו^ ונהרות יחים ומסיכורי ונניאיס ומלכים המסורסחים

̂ך דדך ואמה משומת ונריות שבטים וי׳ ומסחנטיון ומקומות  י
̂ו  תפ״ד/ נל״א ומחדש שצ״ה נדפס לעיר מעיר לירושלי׳ לילך <זמדיכה

pשורש ‘בשרשי (מובא כ״י מהאמונה קמחי יוסף ר' הגלוי ״ Q15 ; 
 נציריפי' בקבלה מראים דברים האר״י תלמיד אברהם ר׳ חיא גלי

 ־: פ״י קצ״ה חכמה נובלות בס׳ עיי' גלגולים ומענייני «גמטריאות
: כנ״ל ג״כ הקטן רזיא גלי

קלהמון! סימוי חסראן אלוף יצחק בר אברהם ־והפדות ̂:גלות
: שצ׳׳ד אז •שהי׳ והמגפה חנטובה ק׳ וגזרות

 : שע״ב ויראה מוקר אליעזר נר״ יצחק ח׳ הגן צו׳
: ■ פ״י התורה על פי׳ הגן ׳0►

״pS נ׳ תטר והוא האר״י מפתני מלוקט הזוהר על פי' המלך גן
עמק



קסו דלת אות מסדרים עפ׳י»׳ב זזספרים זשל שממת
 t נועם דרכי עיי״ המלך (ג\ המלך עמק3 (מוגא המלךכ״י עמק

p ׳ ד אליס עיי״ כעול
גן  כרקי כעין והוא 3סרצ״ ממה גמטה מוכא ג״ע הרקי או עדן (

: אוץ דרך מרקי היגלות
)p טע  : מאתרוכיס דינים וקיצור א״ח ש״ע נ
י המלך מי4 טף ן3 יצחק מ א  : כ׳״י טלוהפי׳ כלכולי ל
מ נמ1 הג׳׳  כר וגמטראות צירופיס3 לה3ק גיקאטליא יוסף אגוז.

־ : מע״ה נפלא
 5ע׳י ראשי׳3 פ״ על קנלה הלוי טודרוס ר׳3 מאיר יט3ר <ימן גפ4

־ : כ״י עודרוס ר3 יעקג מי ״ט3ורי ש״ט ינו3ר
 כלאיס3 הקמת לקט3 עיי״ w31tP אסרהס מ׳ 3הר וורדים (גכת

: נועם דרכי ועיי״
)p j צת לפון3 ותוכחה מוסר מפינצק סופר ״מ3 3זא מ׳ יתידית 

ס לוח סופו3ו : תנ״ע רפאל י3ר הגוף רפואות טי
 ונעתק י3ער כלשון אליאט אט3ווי כן יהושע רכי המעלות גרס

 : כ״י נשתי3כנ ווטאל יוסף רד ע״י ה״ק16
aשדרש מה לה3ק ע״ה פשעים קורדוואירו משה מ׳ גירשין ״ 

: ש״ת מגורש כשהיה גדדך

ד אות
 וציורים תורה על רש״י על פי׳ אנשכורג שמעון הג״מ 3טו זנק

: שת״ת רש״י להכנת הנצרכים
ר  : f שס אטליא כל׳ המלות פי׳ ממודינא אכרהם כן דוד רכי מת מ

 : ותכ3א שמואל מ׳ שו׳״ת שמואל (דגר
 : ראוכינו ילקט כעל שכקדושה (דכר
 : שס״ד דקדוק הלוי יצתק כר 3יעק רכי אגור לכרי
 • קכלה שלשלת ע״ל הימים מדי
 : רע״ת רכינו ממשה מעשיות סידורי ״ משה של הימים לגרי
 ן5 יוסף התוגר אועומאן כית ממלכות צרפת למלכי הימים מרי

 וגזירות ומאורעות המלחמות סיפור ספרדי הכהן מאיר גן יהושע
: שי׳/־ ומעשיות ספרד צרפת

ד  : הראכ׳׳ד קכלת עיי׳ שני כית מלכי מ
 5̂ טודס לשכתות לרשות גגידיס לגרי
 : התורה על לרשות נועם לנרי

סוגימ תתוכד שו״ה ה״ל אדרני שמואל כן יצחק מ׳ רינות נדי1  פי׳
 דנרי • שמ״ו תו׳ דנורי מהרנה עמוקות וקושיות והלכות

 שמ׳״ר? התורה כסדר דרשות ואת״כ לעניינים דרשות ל׳ מהנ״ל 0$של
 וגזירות גירוש על ול״א לה״ק וחרוזות שירים ״ השירה לכרי

: ת״ת פראנקוורע
 לימים ואח״כ פעמים ה׳ פ׳ לכל התורה כסדר דרשות שלמה דנרי

: שנ״ן ענייני׳ ושאר ולי*ע נוראים
 דרשות מעץ ק״ק אכ״ד חנוך נ״מ זונוויל שמואל מ׳ שמואל מרי

: תל״ת נמדכר ס״ ער התורה כסדר
: גמפ״ת על שמואל (לנרי
 על רש״י על נפלא כיאור 3זה טורי נעל חל הג״מ דוד (רכרי

: תמ״ט התורה
 : מכות סוף כשס״ת מוכא לצדקה דרוש יוסף דנרי (

 ש״׳ת חכמה ומקור ויראה מוסר חכמה דעת כ׳״ת חכמים למ־י
 כונאוויצר 3לי מ״ כלולה נק׳סולת דירם והמשי שכת הלכות עד א״ה

נ תנ״ג חכתה קנה כעל
 טנרים טונות מאככים וסגולות וטדות הט שרטוט חכמים (דנרי

 אלהיס מפעלות ס״ כתג נ׳ וכדך׳׳ז כריאותם ושמירות מסוכנים
 :ת״צ שינה מענין ת״ו סי״ עד שצ״ז ומסי׳ • מחדש שנדפס

 שטעהגן נק׳׳ק אכ׳׳ד שמעון כהג״מ יוסף מ״ 3הר זכרון (דכרי
 ״ תס״ה צח לשון ותוכחה כרמזים הכל וכדקות שחיטות ;הלכי
 מופלג^ נניס ״3ל וזכה זה ס׳ מאד מפליג ר״ן סי״ חכמים משנת י;ס״

: וחסידיס
 מסכתות כמה גמפ״ת על מפראג רושנס טיטל הג״ח נכוא (דכרי

: תמ״ח דינים קצת נכוא פי וכסוט
ד דנ  מקיכל החסיל הרג כן הירש צגי אגרהס מ׳ הרג הכדית (

: משפטיס פ״ עד המורה דרושיס־על מאיר מ״
: עחקיס שושנו^ עיי׳

ם‘שושנות עיי' דנר^סנסומיס  : עתקי
 לאדס ומליצה משלים ארקוולטי אלחנן כר שמואל רגי אהגה לגל

׳ * t שי״^ פענו^יס האוהב

 1 כפ׳כשלת אכניס חלק נספרו מכיאו משניות על פי״ שפתים (דונג
 ומחדושי יוסף ח׳ וכנו כנכנשתי משה הג״מ ישנים שפתי (דונג
 חז׳״ל ומאמרי תנ״ך נסדר פשטיס קצת אלגאזי משה מ׳ החסיד
 שפת ונסופו מסכתות כמה על אהכה רצוף מנעל תו׳ חדושי וקצת
 קטנה מקדושי א״ ותשונה שמאל או כימין לקרות מלה איזה אמת

: הל״א הכסף כצל וס״ יוסף יכול ס׳ שחכר והכיא נשכת
 : עזריה לר״ עיניס כמאור הונא פרוכוכצא דוד רני הפלגה דור
 • כ״ג נספרו מוכא סמ״ג על כנננשתי הייס הג״מ דתייא דיר

 ותשונה שאלה לטי נאה ז״ל אלשקר מהר״ס כת׳ מוכא הדיירן ס׳ (
 : מ״ה גרשון רנינו של תלמידו יהודה רנינו שחכר החינין נס״
 הקהלות ופסקי דכייי״נ חניקלשכורג פיסק ליג מ׳ אריה למיון

: הרפואות (דמיון ־ שע״ו
 גדנל כיאור כאפטא אכ״ד שמואל כ״מ אליעזר •הג״מ אליעזר למשק

: תכ״א חולין מס״ על
 אריסטו מספרי מלוקט פאלקירא 3טו שס רכי סוטס1הסיל דעות

 ; כ״י החכמה משקל עיי׳ פילוסופי׳ דעות ומכל ללה״ק
 הטלוסו^״ דעות כל העתק תיכון כן שמואל רכי הפילוסופי״ דעות'

: כ״י ארוסטי״ מספרי
ת  חיים כמקור מונא אלנלג יצהיןק רני הרג ופיסovטל (דעו

: ראה פ׳
 : ל׳י פילוסופיא ש״ט כרכי יוסף רכי עליון דעות

 התסטהג״מ חמיו כשם כהג״ה נינה קנה כס״ מוכא ■יצחק דקדק (
: ש״צ לז יקותיאל כר״ יצחק

ק (ס״  :רע״א דפ״ו מ״נ פ״ה ס״י כפי״ מוכא אדנים רני הרכ ד^ו
 קודש לשון מאזני או מאזנים וס״ וס״פתחדנרי מהלך ס׳ דקמקיס

: נשא חייה מקור כס״ (מונא יתפ״א
 :ש״ך דקדוק אחה רש״י שמניא ממזרחיכ״מ מלוקט רש״י לקדוקי

 עד ספירות העשר ומכרר מפרש גנאי ן3 מאיר רני אמונה דרך
: שך״ג מאד יפה ותשונות שאלות י״

̂ע נר״ ניגץ טא נאגו ני אנרהס רני הגדול אמונה דרך  מורה שי
: רפ״ג האלהית טלזסוטא ע״פ אמונה דרך

 : ותיקוני״ זוהר על ונוסחאות הגהות ז״ל מהאר״י אמת דרך
^י על וארוך יפה ט״ נצלאל כן ליוא הג״מ קייס דרך  :שמ״ט חנות פ
 הנהוגץ ומצות מצות תרי״׳ג יוסףהכהןעל שחואלכ״מ ת׳ קייס דרך

: מוסר תוכחת חיים דרך ״ דפ״ו הזה כזמן
: יחת שתי עיי״ חיים לרך
 עיי״ תז״ל מאמרי״ הרגה מפרש יהייא דוד p יוסף דו! קיים דרך

: דס״ו ש״ק '
ם דרך ( ס מ״ טי  ותטושים מלוקטים דינים ליפטץ משה ג״מ טי

: תס״ג ותפילות ורפואות וסגולות מגילה על
ס עץ דרך  : כ״י כקנלה דרושי׳ שערים נ״ ז״ל מהאר״י טי
 • ש״עשע״ת כסלר לזמנים הנהגות קצת שגתי גר מרדכי מ״ ה״ לרך
 : ודינים מוסר סאמיגא יוסף רני ימין דרך

 : הנ״ל הוא אולי סס״ט ח״ג חיים תורת כשו״ת מזכא ימין (דרך
 וסגולות ונקשות תפילות יהודה ״מ3 נפתלי יעקג רני הישר דרך

 ז ד״ק מש״ע דיניס וקצת הקנלה הדרך על
 נפשטים מעשיות משלים חיים אליעזר ״מ3 ישעיה מ״ ישר ירר

: שצ״ג עקרים לי״ג מסודר
 כנסת נשו״ת מוכא חדשים אלפסי נגליון הנדפס תמים (דרך

: ך״ סי׳ יחזקאל
 ; ישרים תומת עיי׳ תמים דרך

 דקדוק זוכוויל שמואל כ״מ זיסקינד אלכסנדר מ״ הקודש (דרך
: אלפנדרי חיים הג׳׳מ הקטש דרך ״ הע״ת

 מפראג סופר לנד אלי׳ מ׳ כה״ה יונה מ׳ החטד צוואו״ טוניס לדך (
: חשה מ״ החסיד וצוואות

• הכמה קנה ע״ל חכמה דרך ״ דקדוק שיח דרך (
: ותטלות יראה משה (דרך
 :ש״ו הש״ס מסוגיות יפיס כללים קאנפנטון יצחק מ״ הממיא ודכי
 איסוד הוראות והנהגות דרך העלרהלוי ליפמן הג״מ הודאה לרט

 : כ״י יפה חכור גפוסקים מהלוקו״ כשיש דיני״ 'pwv והימר •
 עשם וממט ד״ט על גמל חכור איסרלש משת הג״מ משת דרט

י ש״ע על הגהות  פ^ עס י״י ל4ו? הטודס אצל ונדפס ״ ל
* מישור אורת

 : ש״ו דקדוק חדגא גן משה דגי גועס זרט
הו) יייא כני כס״ ד״ס(מונא (לדטנועסשו״מעל אלי ^ציי מו  י

ה הלוי מרדכי מ* פרג ה״ס לקוצטרפ ״ במצרים אנ״י יסודה ל
מלחמת



ת מו ל ש ם ב רי פ ס ב עפוי ה ם א׳ רי ד סו ת מ א או ה

 ודת3ע ל. ג״כ שחנר וכתב אברהס <זו׳ הרב מבט ה׳ מלחמת
 תולחת * לחגים דרשות קודש ורמב״ןמקרא רש״י על הקודש.כי׳

 מיתה מענין אדס סוף ♦ וחתונה מצוה וגר למילה דרושיס אדס
 ן3 ♦ ש״ת וורדים גנת ס׳ חגר הנ״ל אברהם מ׳ ובכו • והסכד
 ששון קול * התורה על כי' אלהים קול • דינים כסקי המלך

 • מיתה נהי קול ♦ חוכה על שמחה קול ♦ מילה על
: נכרדיס חבור על הוא המון קול

 : ת״י א״י הנהגות וכל א״י עד ארצות מכל דרך מורה ציון דרכי
 התורה על שנ״ג תורה במתן בצלאל גן ליווא הג״מ ארוך דרוש

: שנ״ג יי״נ ואיסור ועבודה
 מת טח״מ על כלודינעץ שמואל במ׳ שלחה רבי משכע דורש

: תע״ו (ע״ש) צדה במורה הביא שלא חכוסקיס שהוסף
 : א״ דס״א בקהצת יוסף כורת בס׳ מובא המעלות דרושי ל

 : טוריס עיי׳ וכרישה דרישה • מ״ב מקראקא ישעיה רבי (דרשת
 מיוחדים ודרשות התורה בסדר דרשות אלבילרה משה מ' משה דרש

: שס״ג עניינים כמה על
 תמוהים אגדות קצת על כיזעק יצחק בהג״מ משה ח' משה ,דרש

■ : שס״ט
 : שנ״ו התורה מעלת יוכיח ושם לכנימלךקשטיל״א הרמב״ן דרש

 : תורה משנה עיי׳ הרחב״ס דרשות
 : דנ״ט ש״ק היצהרי מתתיהו רבי דרשות
 והס רמב״ן תלמיד כתב כ״ו ובצ״ד הרמב״ן בן ניסים רבינו דרשות

: שנ׳׳ו דרשות י״א
.pש״ק דרשות ק״כ יתייא ן״ גדליא הג״מ הדרשות ׳ : 

 קבלת דרושי׳ המכואר ס׳ הנק׳ מלכו שלמה רבי מהקדוש דרשות
•• ש״ל הגאולה מענין ומדבר נכלאים וסודות

 : שנ״ת גלאנטי משה רבי דרשות
 : שנ״ד דרשות י״ב גוגן קצינעל מאיר ב״מ יודא שמואל מ׳ דרשות
 : ש׳׳ז ולענייני׳ ההורה כסדר ש״ט יוסף ב״מ ש״ט רבי דרשות
 : אדם תולדות בסכרו הובא אלגאזי יצחק בר׳ שמואל רבי דרשות
 : לעניי׳ מסודר בלע״ז יחייא שמואל רבי דרשות

: שו״ת ודין ^דת
ת ד  : בחולין לוי״ בית בסכר מובא אש (

 ♦ חלה • נידה הנשים הנהגת גרונדי יונה רבי הנשים דת
: שס׳׳ט נרות הדלקת

: להלך וארנוניות מסים מענייני המלך דתי

ה אות
 מתחילין תיבות אלכים משני יותר הגאו)ה על תכילה הידיעה הא

. : ה׳ גאות
 זנח קיצור אש צלי ע״כ הניסים וציורים ובל״א בלה״ק כסת הגדת

: כסח
 : מכדאובה יוסף ה' ע״כ כסת הגדת

 רבי ובש״ק תלמידו ס״א ברג מרוטן מאיר מ׳ חיימוני הגהות
: מהר״ם עש״ת המרדני וי״א חברו הכהן מאיר

 ן׳תיטן בר'שמואל משה רבי ללה״ק העתיק שמעון רני הגיון ס'
 נ רכ״ת השקר מן האמת להכריש זך ובשכל צחות לדבר

: כ״י ראב״ע ההגיון סכר
 מאור עיי' זקנים הדרת ״ המוסר סכר עיי׳ הנפש הגיון

 הדרת * שכלי אדם ע״ל קודש הדרת • עזריה למי עיניס
: מחזור עיי' קודש

 וחשיבות המצות שלימות מעכין דרשות אכלס משה מ' משה. הואיל
 גד נא ס׳ אליו ומחובר יתירות הנראי' דברים כמה ומתיז התורה

: שנ״ו החילה מעלת ^מענין
 התורה על רש״י על ביאור העיב באר מת משה מ הג משה הוחיל

: שנ״ו כשטים התורה ובאר מגילות וה
 ע"פ המצות טעמי חיות יצחק בהג״מ אברהם מ תמים הולך

• שצ״ר התורה כהדר פרדס
 :ת״» משה מ׳ ׳4נתי קי״ע מזמור על פי׳ תמים נדרך (הולך
 המקרא טעמי בל הובא דקדוק הקורא הודית

 וסודות י״ס כינוי אשכנזי יחיאל רבי א׳ היכל
 ■ בס״י הובא ראובן גרבי יעקב רבי ה' היכל
 lb נפלא ביאור אלכאז המכונה מיימנן גד משה רבי הקודש היכל

 ;■ תי״ג אהרןהסבעוני מר׳ והגהות י;טלותע״פ,^ד9י סיר
f יצירה גס״ס׳ הובא; קבלה יצחק נרני משה רני .קמתתמרת

: קבלה שלשלת עיי׳ הללויה
 ולשונות התלמוד כללי אלגאזיעל אברהם ב״מ שלמה ח׳ אלי הליכת

: ת״ך א״ב ע״פ תו׳ דבורי
 התלמוד וסוגיות כללים הלוי יוסף גר׳ ישיע רבי עולם הליכות

: שז״ג התנאים שמות מדות י״ג ע״פ־
 מ״ שמוע ויבין קארו יוסף הג״מ הגמרא כללי פירושים ב׳ ועם

 ועל כריתות ס׳ וקצת קארו הר״י דברי מבאר הנ״ל אלגאוז שלמה
 : שצ״ט מיוחדם כללים תק״ן ובסופו אר\ן מדות מס׳ מדות י״ג

 חגרו(ובש״ק ט״ע יוסף רבי וי״א קיירא שמעון רבי גדולות הלכות
 מכל ופסקים להלכות מסודר )חברו נהור סגי יהודה רני ב׳ דל״ו •

: משניות כסדר הש״ס
 : נחמן בר יהודא רבי גדולות מהלכות קיצור פסוקות הלכות
 עולם חיי רוכל אנקת להרמב״ס ארץ דרך והלכות דעות הלכות

: שנ״ק הסכרים אלו מכל קיצור
. : אלכסי עיי׳ קטנות הלכות
 : המרדכי מהרב בחרוזות והיתר איסור וקצת שחיטה הלכות

 שמואל הג״מ חתן שמשון בר' פנחס ח' בהרה הלכה. (
עהאתרוני' מביא ש״עא״ת מכרנקוויטעל רי כ מ ם ו שמחולקי״ במקו

: תע״ז

 מביא כעמי' וכמה לוד תגרי שיטת על אבלי הג״ת חדושי ובסופו
̂ 3ו • פאסקמן נק״ק אב״ד שהיה יאסקא מ׳ הרב מבנו :חדושי׳

 זקימ ובשם בונם מ' אחיו ובשם • אתרן מ׳ החסיד הרב חמיו
: הנ״ל אבלי הג״מ

̂ : פסח של הגדה כי' יענן שלמה בר׳ יצחק ר׳ וזמרה הלל
 בבריאת האדם לנהג רפואות ס׳ רמג״ס הבריאות הנהגות

; רסואה עיי׳
ברכן^ לעיניס תאוה בסכרו מובא אלגאזי שלמה מ׳ (המוןדבה

 שלמה חשק בספרו מובא הלוי יצחק בר' שלמה מ׳ הבית (הנהגות
: בישעיה . . •

 החויד כמאמר ז״ל א׳ דפ״ג יהודה בגכוצות מובא הממנה (הנהגות
* : אריסטוטל׳ ע״ל המדינה הנהגת בס׳

 הדסי נעת והנהגות רכואות הרופא פילון הדבר או הנהגת׳דגרית
: רמ״נ

 במוסף נכבד ס׳ ברוך בר׳ אלמושנינא משה מ׳ החיים הנהגות
^ : שס״ד הלוחות וענייני האדם שיתנהג

 פילוסופי׳ קצת ע״פ צרפת מלך לכבוד נכתב המלכים הנהגות’
 ומדגך והשרים הישר בדרך בנערותם ובניהם מלכים להנהגת

: כ״י לשונות חכמה
 ; של״ט ימיו כל שהנהוג הרא״ש הנהגות
 ״ ושל״ה רי״ל מן ותפילות ודינים האדם יתנהג איך אדם הנהסת

 1אלגזא אחמד אבו הפילוסופי׳ הרב ג״כ ונק׳ הפילוסוכים הפלת
 קלוגמיס ע״י ונעתק שרד אגן להכ״ל ההפלה הפלת • ג״י
הי! וגס קדמון הוא אס מהעולם מדבר ללה״ק טודרום בן דוד  י

: כ״י אחריו
 1 המעלות שלימו' קנין ספרדי שחסולי המכונה אברהם לכת הצנע
 • פ״י וכי״כ י״נ קודם להתקדש שראוי מה ועל י״כ3 כ״ג עבודת הדר
 : קבלה שלשלת עיי' סיני הר

 רמ הרכבה ׳3 כ״ח קהלת יוסף כורת נס' מובא המנגד (הרגש
 : רע״ט דקדוק הלוי בחור אלי׳

p' חאזכי בס' הובא בדקדוק יכה ס' גאנח בן יהודה רבי ההשגה 
 ההכלמין וס' ההערה ס׳ השרשיס ס' בדקדוק וחגר הקודש לשון

: ההשואה וס'
 דנרז. ומתדן ש״ט לרבי האמונות ׳p על אלשקר משה הג״מ השגות

 ־; שי״ז לדחותם ש״ט רבי שרצה פילוסופים ושאר הרחב״ס
: הגהות עיי' במיימוני הראב״ד השגות

 : ׳3 נ״ד גש״ק מוגא יהודה בר משה גר' משולם ר' ההשלמה סי̂ 
 - עליו פי׳ שעשה ג' ד״ו בראשי׳ פ׳ תמיד עולת מביאו השמע ,ס׳

: משה ויקהל בס' מובא החכמה [ס*'התחלת

ו אות
דנזין■ • של״ה עיי׳ עמודים וויטורים עיי׳ יהודה ש4מ

עיי׳



ל כ ״ ת מו ם ש ר ר פ ס ם ב א עפ׳׳י ח רי ד סו ת ם סז דיין או ק

 : התייס ל ♦ אגרת ץיי׳
 ארוך דרוש ממחין רהס3א נר״ יזנוך הג״מ והשנטיס יוקף דכוח

:■ והשנטים יוסף נין שהיה נפלהול
 נצלאל־ ר3 קייס הג״מ חטאת תורת על השגות קייס (ויכי^מיס

: שנתחנר אתר שנים קל״ו נדפס תע״נ
 ותשונה ויראה מוקר שולר אלט משה אהרן יהודה מ׳ משה דדל

: שע״ג ענירס כל על תשונה האשם תורת ל׳נ
 התוהים ומאמרים לקוטיס מפוזנא דרשן יוסף מ״ יוסף וילקט
 : כ״י התורה כסךר דרשות יוקף ויכלכל ואצלו התורה <סדר

)vשמות נראשית ס׳ על דרוש שמעיה מ״3 משה מ׳ משה יכתונ 
: תלד

 : שנ׳') דרשות כ״ה אלפלס משה מ״ משה ויקהל
 : תלע קנלה מפראג מנתס מ'3 משה מ׳ המקונל חשה (ויקהל

 : הפותיס תקל ל שתנר הניא
 : התפילות על פי׳ אריפול שמואל רני לחכמים ועד׳

ידידי״ נתן לרני תפילות וקצת יהודה יוקנן רני ותפילות זידוייס
: שלח ד

דץ אות
 : קנלה אהרן א3י כזאת * יהודה חמי עיי״ ליהודה זאת
 מספד קיצור תזקיה ר׳ ן״ חזקוני אנרהס ח״ התוךה חקת ̂את

: תי״ט האר״י של הכוונות
 ההגדה על וטעמי״ דרושים יהודה ן3 אנרננאל יצחק חן פסת ונח

: רנ״ו הקדר פסח.וחני- של
 :̂ שע״ה יום לכל תפילות חנוך אנרהס <ר׳ אליעזר ר׳ תודה זנח

 ר׳׳ה ותיקעות וקדושה התפילות על פי׳ מהרמ״ק שלמים- חי•3ן
 ̂ שע״ג מלקות וקדר י״כ ענודת «סדר

 : ונדיקות שחיטות * טוניה (זגקי
מ5 או אגי3 ני אנרהס ר״ ינחמנו שה-  t לפילוסופי״ ממה דרשות י
̂ס הונא קכלה אליהו רני לה״ השער זה  ; יצירה גס׳

 אגדות על אלגאזי שלמה רני שעה (זסס
 ״P הזוהר על כפלא אזולאי*.ט׳ מרדכי נר״ אנרהס ח״ חמה זהרי

: החמק אוד מס׳ א׳ הלק והוא נראשימ
 הנעלם מ״ ועס דצניעות וספרא תורה סתרי עם התורה על זוהר

מהימנא חשפטיס פ׳ על וסנא פרשיות קצת על .!מ^פתא  ורעיא̂׳
 והיכלות חזי תא ומאמר ומ״חזית רות נהירומדרש והדושי פ'פנחס5

ל זוטא ואדרא נשא נפ׳ ואדרארנא  ופסק ארוכה והקדמה האזיט נ
 והגהות ■ותוספות חידושים כמה ועס ״ דלטאש יצחק הג״מ

ופי' והגהות חדושיס כמה (שד • שטרא נתן •הג׳/ז •ותיקונים
: המילות :

 יצחק מ״3 שלמה מ״ לדפוס ונתן אותו סידר המגלם וח׳ חדש זוהר
 מרשב״׳י תיקונים עס איכה וקצת ושידהשיריסורות על-התורה

 תוספות עס ־ שנ׳״ז תיקוטס עיי׳ אחרים תיקונים גגוד ויש
האר״י  שמואל נר״ מרדכי משה רד ע״י תוספות וכמה ז״ל הגסוג̂ן

: שס״ג מרגליות
 מרי/ אזהרות על פי׳ צמת נר שמעון רני f 3רש הרקיע זוהר

: רע״ה לרמנ״ס שרשים י״ד ע״פ מצות
 לה שהיה פונטיאנו מקיסריות סיפור מרומי מייכסטר וויחי זינן

̂ : תכ״ג אנשים:נל׳׳א מז״ הרנה הכמות־ ונו יהיד ן־3 .
 ניאור והוא שמואל ׳אסרן משה נח׳ יהודה מ׳ המקונל ייt יז0

י •־ - מ״ח דרנה נ״נ .הגלות
 נעל שהשמיט מה הילקט על ט׳ אכרהס מגן נעל זית'רענן (

 פרשיות.: קצת על דרושים ששון שמן אליו ומהונר תמ״ו אנרהס כרית
 הפרשיוע־: לסדר דרושי׳ א׳ דל״ח שנת קרנן נספרו מניאו רענן זימ1

ד . : י י :• אורות טל גספרו מדאו ושחור •ג־ןקור
 ן1לש1מנ״ך השרשיס כל אחוזים נו מוספיא ננימן חכס רג 'זכר

־ : שצ״ח תפילה
 הספוגי אגילאר מ רפאל חשה מ׳ המופלג הגדול החכם רג ^י•

: כ״י 3א״ כערכין ומדרשים וירושלמי מלי מש״ס
:Pהרחולו ע"פ טוריס ד׳ על חניס סימני נח ̂מ3 יצחק מ׳ הזכחן ׳ 

: דן כל נתקלת וגסימנים 3א״ וע״פ
:הנושם ונערוגת ( נמכלל הונא דקדוק קמחי יוסף ר' ס״סזכרון

 נזמכס הנהוגין דנים מכל מפתק הכהן ישמעאל הג״מ הזכרון ס׳
ש/ כל כסדר הנמצאי״ אלו : י״)ה8! ה .

̂ : התורה על הי׳ טוג זכרק

׳1

 שהק׳ קושיות איזה מפרש אליעזר זנולן נה״ משה מ״ משה זכחן
 אחה ונסופו מגילות ה״ על פי' ואצלו התורה על רש״י על רא״מ

: שע״א דנים
 על מקום ומראה מפתק פיג יוסף נר״ משה רני משה תורת זכרון

 למעלת מפתת וכסופו 3עירכיןא״ ע״פ וירושלמי נגלי ש״ס מאחרי
: שי״ג רנה כמדרש הנזןר

 : ש״מ מהמצות קיצור פריקו משה ר׳ משה תורת זכרון
 ותוכחה רמזים פ’ע׳ ונדיקות שחיטות ״ חני כל דנריס (זכרון

: לשון כצת ומוסר
 נמשנת מונא חאגיז חשה הג״מ של אניו חנרו ישראל לנני זכרון ס״

 : הקמת לקט ס׳ סוף נדפס ר״ה סי׳ חכמים
pספרדיים אצל אנ״דנהמנורג ישורון קייס נר יצחק הזכרונותמ׳ ״ 

 : ול״ת מ״ע על ומסודר ודדס ומנהגים תיקונים
pשל״ו המלתחות ס׳ והוא רמנ״ן הזכות ״ : 

 נ״י נע״ה חטא שלא אדה״ר של כזכותו מדנר אדם זכות
 : כשנת שמזמרים נחרוזיס ושירים זמירות
 יין וויכוח ואצלו מפרנקוורט עקינא מר׳ שנת של ושירים זמירות

 וחרוז לה״ק כחרוז חתנ״ך שלו וההנאה השנת לכ״א ומראה ומיס
 I שנ״ט מאד יפה חרוזות ע״פ יוס לכל תחינות ואצלו נל״א

 ומחזור ויוצרות פחטיס נגארה משה מ׳3 ישראל מ״ ישראל זמירות
 י יום לכל ושירים תפילות תמיד ג״ח.עולת ונו איטליא כמנהג
 פיוטם חודש עולת פרשה כל על השנתות לכל פיוטים שנת שלת

: שנ״ט ישראל שארית עיי״ ורגלים ולמועדים לקדשים
 עיי• אהרן זקן * סדום הפיכת מענין מעשיות סיפור סדום זעקת

 : אלי׳ רני תנא עיי׳ נורא ח (זקוקין • הטוג שמן
 מונא קיים שנק כי לא,.השלימו אלגאזי שלחה מ׳ שלמה (זקנת

: שרה חיי פ׳ קייס נשנות
 : ני״ד יהודה לחם דת נס׳ מונא זהג (זר

 וממדדשיס מזוהר לקוטיס חפאראדשטט דוד מוהרר ן3 זהג זר
: ת׳׳ז א"נ ערך ע"פ מקום מראה ונסינריס כגלים

 : וספורים מעשיות עטר נן שמואל רד מתנים זרזיר
 I שע״ה התורה על פשטיס שיק דוד נר׳ איחק יצחק מ׳ יצחק זריעת

 : יעקב עין על מקום מראה דילויקיו אנרהס רד אנרהס זרע
 ע״פ התורה כסדר דרשות א״ נ״ת חזקוני אנרהס ח״ אנרהס זרע
 זאמ3 הונא טג׳יות וכמה ודצה נ״ק תחשי נ׳ ותו; רש״י

: התורה חקת
 התורם כסדר דרושים יצחקתיחק נמ׳ נרך מ״ הדרשן נרך זרע

: ת׳׳ו דנריס פ״ עד
 דנרים ומס״ התורה כסדר נפלאים דרושים מהנ״ל הלק.נ״ נרך זרע

 :תך״נ פסח של והגדה מגילות לה׳ דרשות וכלולים פ׳ לכל <דרשות
 חספתות כמה קדושי הלוי כרוך נר מכלי מנחם מ׳- נרוך (זרע

: ת״צ
 הוצאות תיקון מנחם נר״ משה מ׳ אלהי קדוש איש קודש (זרע

 רות שהוציא רנ מעשה ובסופו ופשטיס הקנלה סודות ע״פ ז״ל
: משה ויקהל ע״ל תנ״ו א׳

חית אות
: שנ"כ דדאל על פי״ אלשיך משה הג״מ השרון קנצלת

 ״1 גדליא נן דון רני נן דוד רני טריטת ודד חניס על חנור
: ש״ק יחייא

 נדיפי הרנה וספרים לתורה גדול תנור טודרוס נר מאיר רני קנור
: נ״י צ/3 מונא

 ̂ עש״ק הראיטי מחנרת או חכור
 ומגילות נניאים על יפה פי״ חזן יהודה כר׳ אנרהס רד לקט חנורי
ואני  המפמים מפל מלוקט וכתוניס מגילות) על ראיתי לא ̂.
: שע״נ נל״א ט׳ קמורות ומצות ,

ענייני״ ובסופו הגדה על ט׳ קוצינגן יוסף בר יעקב מ״ פסח חג
: משיח על

 אלעזר ח״3 שמואל מ׳ קדושין כתובות על גפ״ת תחשי על קחשים
: שע״ת מאפטא

 נר״ ממואל מ' יוסף וגמוקי הר״ן ועל מסכתות י״ת על חילושיס
: ל׳י י אלגז יצחק

 מ בחיי רבי החסיד הגחל הרב 3כת ז״ל כתב מקז ר״פ בחיי נס״
: הלבנות חונה נס׳ פקודא

הדייג הזהו נקיי רדט והעמיקו ערני נלשון מחוכר הלבנות קונת ׳ «ד׳ פדז ז»



:cוmאומ:1כnמ־1כsaא״ב '<י35דיםז0הס שמותכל
 לגיבן■ ן5 מ7י־הו ורבי י3ל;זוןער3 הברו וא1עה <א ספרדי יוסף ר׳5

 ללע״ז ונעתין * ס״ת ויראה במוסר מאד בכלא ס״ בלה״ת העתיקו
 אבז מואל5 מ״ החכם ע״י ספרדי וללשון פורמן יוסף מ׳ ע״י

 במ*■ צדוק מ' ע״י הלבבוס יונת פי׳ עס ונדפס ( * מהמבורג
: א’תכ י מזשלאב אשר

 הג״יז יאיר m בעל ושו״ת שבעה נחלת על השגות. השני (הוט
: P שמשון הג״מ3 קייס יאיר

 דירס כל מקום מראה הסן עמנואל p שבתי רבי ישועות תוסן
הטורים שאר על ג״כ והבר האתרוכיס הפוסקים מכל א״ע לעור

׳ ^1 i
 : חכמה ־ובראשית י חכמה דעת בס׳ מובא אליהו (חופת
 חתןהג״גז אביגדור קוטנאנמ׳ בק״ק קופמןאב״ד מ' חיים (חוקי

 ע״ס הש״ע ומסודר א״ח על אחרונים גל הביא מג״א בעל אבלי
 כנ״ל מהנ״ל דעת (הוקי י ישראל ישמח ע״ל ־ ת״ס א״ב
 : כנ״לעלא״ע (חוקיעזרמהנ״ל * א״ב ע״פ י״ד ש״ע על

. : משפט חושן על כנ״ל מהנ״ל משפע (הוקי
ס׳  ובס* ל דקס״ג תרומה פ׳ ה׳ מבקש בס׳ מובא והמוחש החוש (

: ל תמ״ט משפטים פ׳ חיים מקור
 ז״ל י״ס על פי* חיות מאנש הג״מ בקונטרס ראיתי עולם (חוקת

 ח' לימוד לקק היש חלק עולס שנות שער עולס חוקת בהבורינו
: pח דברי ־ותמצא

 וגיוחסין הדיינים להנהגת מרוטנבודג מאיר רני הדיינים חוקת
 טדראס ־בן שלמה רבי וי״א אפגילי י״ט לרבי מייחס ב׳ דקל״ג

: רשב״א תלמיד
 הגדה פי״זעל פיזאנטי ש״ע בר׳ חייס בר׳ משה רני הפסח חולןז

; ש״ל פסח של
 מטילעולא יהודה ר* השמים חוקות ♦ אלים עיי׳ שמיס חוקת

 מובא״בשו״ת דינים ס* מסנ״ל התורה חוקת ♦ הרא״ש בן
: קע״ת סי׳ :מהרי״ק ־

 ע״פ ונטורקין ר״ת פורטא כהן יחיאל בר אברהם רבי יאיר חות
 t רבומצ״ט חיים לר׳ ששלח אגרת ואצלו א״ב בסדר חן׳׳ל מאמרי

ת יאיר חות (  הנ״ל השני חוע בעל : קנ׳׳ס ותפילות נפלאי׳ שו׳׳ת ^׳
 I פרשה לכל ג־״^רשות: מנחם•,רבה מי רבה חות

 .* יוסף' גבית דכים׳'מובא משה ׳התנופת־׳ר.ל מורת
pמגמרא מלוקט ופתרונם הודות לאנדו יהודה יעקג^׳מ מ׳ הןון ׳ 

: ופוסקים־:ש״ז
 :׳ שיו׳ו דניאל פי* ואלעדי יהודה ־בר׳ ־ר׳-עמואל למועד חזון
 תנ״ך כסדר נצרי עם פלפולים אבראס p יצחק רבי האמונה חזוק

־,'׳ ־ יז: תנ״ח כ״י״(ד״א גליון און וסדר -
 יבלבל שלא ומזהיר לחידות משלים עראמה יצחק רבי קשה חזות

׳ • ;׳ שיי׳כ פילוסופו' בלימוד אדסעצמו
 מלוקט רש״י על כמוסף פי/התורה מנוח בן יהזקיה רבי חזקוני

־ : שי״ט מספריםירביס ־ ■ .׳־ • - : .7.
 : ועונש'כ״י ׳ושכר מהכסש שירים ראנ״ע מקץ p חי

 ואח״ג תשובה תיבת על יעקב ב׳'מ עקיבא הג״מ שחבר א׳ (קידה
ז החידה על הי׳ בנו הוסף

: ■ בכור גלןףדןןלה התורה חדמ?|.גסלוי
 באר ועיי׳ גלאנטי משה רגי שו״ת עיי׳ מסכתות אחה הדוש&^מ

 : הראנ״ה עשו״ת כתובות על הדושיס • יתר וע<פאיו שנע
 ־: א צ״ד עיי׳ הגמרא על מפסקןגה אי^הראב^ד

 ע״ד בספרו שהביא ׳הדינים מכל לוע והוא ניסיס רבינו חדושי
־ ׳,r״ .. : רסב״ס :״״ ־״ד . *

 שמואל ר׳ כק׳ הלוי יהודה ב"מ אליעזר שמואל הג״מ אגדות הדושי
̂ילש על מהנ״ל חדושיהלכות : - שפ״ז שבש״ס אגדות כל על א

 מהמרא קלכייו w • מ״י
p3 הול!ן גימי! ינייויר עיחניו פ3ש נ ג ל׳פ 

* משה י»'מ הממ של _גאגלוס תמשי.־המי« מ וכלול א
..............->•׳' . : בלובלין.^ל-i ״ ־־ *־׳ז ■;

 עירביו דלאקרט'על מתתיהו ל׳מ הג״מ'וסף הלבות חמשי
^ry קזושירעשו״ת א^^^יני׳׳עלימופ״ת יוסף מ הג חדושי  ־ ׳
 כ״י אלשנולי טוב יום ־רבי לההבר יומא גאת חדושי
 ׳ - .״: : ׳ ך ? • כ׳׳י כתובות;ושבועות ןגל ריצו^א אדושי

 בשם וקצת ישיניס תו׳ בשס דבהס ושאר ויבמות י״ט חדושיס
- .מגדמיזא בחך :דני: • r ׳ - - r ■ ׳ . ..-־

 ב״ג ״ן.על3רמ וחדמי גיטין ברכולנ/׳חולון על רשב״א חרושי
- • \ i' -רפ״ג׳ דגרמי החדס^דיר ומשפע

 ועל מסכאות י״ח אל אלנאזי יצחק בר שמואל רני חדושי
. - r כ״י יוסף ־ונימוקי - ״

 : ע״ש מנה חיים הג״יו (חדושי
 נופס!עם'דסיו ללה׳׳ק ונעתק יון בלשון הפילוסוף איזופי הידוע

: ש״ד משה של הימים
: דעות הלכות ע״ל (־חיי.עולם

 i שמ^ג בל״א עה״ב מענין הגא עולם חיי ס׳
p•כ״י המפורש שם ע^ פי׳ הרואה אברהם רבי הבא עולם חיי ׳ i 

י לרדב״ז דוד במגן (מובא
 אברהם־בעלהמור® מי שגילה המורה מסודות סודות הגפש חיי (

 רביסקנכי ועניינים נוראים וסודות דברים נושן ישן זהנ״י (ספר
: האורה בעל ספרד אברהם רבי מקומות ובכמה )בו ה׳

 : שמ״ה ־ ויקרא ס׳ על דרושים יהודה רני החיים ספי
ם בצלאל. בן חייס הג״מ החיים ספר  סלריא לה״ נחלק יפיס מטי

׳0 * טובים חיים ס׳ ״ וכלכלה .פרנסה ס' * זכיות ס׳
r̂ ׳־ ־ : גאולםיישיע ספר ♦ ומחילה

 Jשראה וב׳ א׳ מראה על קנלה קטן ס׳ מלכו שלמה רבי קנה חית
: וחומה (חול ׳ ד״פ

» ^ק$״ח ש״א מו״ת ס**אק^מה ( מ צ )% ת! רדכי: ח ^ז -^ ת  ג
 t ס׳'החכמה קבר שמואל בר מחגנצא ברוך רבי ע״ב נ ד ונש״ק
 שערים הרק׳ח׳ס״ה בעל מגרמיזי לר״א התכיזה (ספר

^ חצני׳אז׳ אמן שמעהו לא אשד הלימוד דרכי כל כולל מאד אן
: כ״י בו

 מיו-׳ המלר שלמה שהבר דשלמה רבתא קוכמתא או התכמם ס׳
 . תנ״ד על הנוספים בספרים יע״ל י^ורה י מ ן רחב בהקדמת
 בגמפ״ת והגיה שחידש מה לוריא שלתה מ שלמההג חכמות

!tni כתובות ביצה ־סוכה פסחים עירגיו ^ר.כות;סבמ מסכתות , 
 מכות שבועות סנהדרץ ב״ב ב״מ ב״ק סוטה קדושין גיטין

: שח״א נידה
 רמ׳׳ע שהשמיע מיז וחידושים הגהות הענדל ממח ל מנוח הכמת־

: שמ׳׳ה - -
 רר״ז לט'גא ע® ועברונות זללדות ותקופות־ המזלות חכמת
׳ ׳ ׳׳ : ־ כ׳׳י עזרא, אבן המספר חכמת

י' לי <' ® י י'’ ’לי ־יי” ״יי  מצית ״רי״ג ״זזייחעית היל י
<ג- י ־ &־ ' ־. - ־ :■נקיצודמהרחנ'

M • <>׳-ג׳ וי־צ■ ג׳ יכ״א נא י ני״י ((זנסי־חיס a m 
 #*ימה צ'9ו ■ ׳P סי׳ החיס תכס צ ריג ת דצ

* : מלאכים ה* הרזים חכם ! ד '
 :׳ חלומות ■פתרון עיי׳ רמב׳׳ך ספר,־חלומות

 ‘מלידא'״• דוד ■הג״מ הא^יא כסדר ■יפיס פשסיס־ אבנים (חלק■
 : יפיס דרושים שמעון מ׳ שמעון (הלק
̂׳מ מחוקק •קלקת  ׳ ■ ■״ שס״ג' איוב על ט' אלשיך משה הג

»,) דאירייימ דליגיא נידיסק■ אצ״ד משה הג׳/ז ממוקה
קג־ !ת״ל גיעיויהל־יצה א^נסיסדר שע , ׳י ־ ■י■ .
̂י׳-יפה אכרהם בי׳ שעריל משה מחוקק־מ׳ :הלקה ה^מ על ג

’ : שס״ו הסדר דיני ■וכל כסה
 דל׳א נח תולדות בספח מובא רז p 0.<ח

 ו..rודר השטים -ויפה גדול תגור הלזי־מצפת טוביה מ׳ טוב חן ,
̂ה' מזד־רהתורה י־: ז־ 'לייי :־ שס׳

 מע״ע ע״י' שעשה׳ ־כ״ג ישמעאל היכלמזילרבי פרקי הוא חנוך
ר־׳■; : ־ בזוהר הובא חמך הואי

 •רע״ק אידריס ערר בלשון הנק׳ חנוך ספר או דחנוך ספרא
^ יהודה ׳בית ׳(תימך 7 ־ ־ • ז י״ד3 יהודה לחם בס׳ מו

 : שלשלת'קבלה ע״ל תנוך ■ספר
 ך7רס חצות תרי״ג ^ גרצילוגי לוי מבית אהת י3ר זימך2:ס*ש

 ׳^;0ו מלוה לכל זמנהגיס הדיציס וכל המצות שרשי וכל התורה
 ג״כ׳לי׳ הגףבוני־שעשס יצחק גר אברהם לרבים אופו ■מיחס

: רפ״ג המורה וס׳ הרי״ף
̂׳ם בא״ח אברהם במגן סבית^מובא ם*:חגוכת7 מ׳ ל מק סתס מ ו

-פעמים '
 ־: ‘א״ ברשימה מ״כ חפז גרשק לבן מי'לישה ממת־ (׳חנוכת

 והקדמות דרשות כולל מדדכי-אזולאי ח״־אברהס׳בר̂ג לאברהם חסד
 : הרבה תדושיס ועס תמ״ה נדפס ״' כ״י למקובלים :

־ • :׳ אברהם ברית עיייי לאברהם מסד
 : שח/ אבות פרקי. על פי יענך שלחה מ־ יצחק דבי אבות הסד
m ^ מבאר מרגליות שמואל ברני מרדכי משה רבי ה׳ חסד

הש״י



קסח טית. 0»ו מסוחיים עפ?ין«׳ב הספדים כל. שמות
 0רכי7 ל^־גל׳ו פילי' חסל '0 לך ופ׳ מלה גל דרדם ״נ5 המ׳׳י

- ■ : שמ״ט
ק יוסף תי ה׳ הסדי ע ........................: דרשזת י
מ רי״ת ונכו רי*ח של אניו הנכיא שמואל רד הסידיס ספר  חי

 ספרד הכהן דהס3־א דגי כתג ׳3 רס׳יה ונש״ק ) הרגה(והצוואה
 ־ אחא דרגי לשאלתוה פי' ועשה ס״ת הדפיס )ננלוניא (ר״י

 ״ועס ״ רצ״ת אותו וחיגר ליקט יהודה שרגי כדאה ונהקדמה
ג וארוך יפה גי'

 ספריס מהרנה מלוקט אהרן נר חלווכא מ׳סעמה חסידים משנת
I הי״א

p ל n ד״מ רמג״סיוש״ק נהעהות מונא דינים קכנאל רדנו : 
pD ׳ספד והוא מעדני אותו העתיק יונה ק משולם דני .השלם 

: ל׳י שניזהק״ע נכתונ רפואות
מדז חק,  ; מפ^ד יעקג מנחת נעל פסח הלכות ש״ע על 3(

: תלמוד עיי׳ דינים חקור
 :ר א׳ רמ״ד משה ויקהל נספרו הביאו (חקל-תפוחים

 ומפרן! תאמרנה עצמותי כל פ׳ על אזקרי אליעזר רד ארידים ל
 נכנד ספר נהם תלויין מצוה שכל אינריו מ״ה לל׳א חצות תרי׳׳ג

: שס״א •
 השג כל ז״ל א' דקכ״ה פ״מ עיניס נמאור ׳מונא האפוד (חשנ

: כו' פך״נ האפוד
 דיניס משהשו״ת נ״מ גווירמישייא אג״ד אהרן הג״מ אהרן השן

 התודהלי כסדר נפלאים דרשות אהרן נגדי חגר גס ״. ל״י מד*ט
לי הונא קילה ספר נרוך רני המשפט חושן  : נ
;־:׳ ־.־ : דקדוק• ספר קונטי אברהם המשפט־רני יזשץ
: טורים עיי׳ משפט חוש̂ן

 קנלה נפלא הפר ואפלטהו חשק ני כי חשק,מתחיל■גפ׳ (ספר
 יוצאיצז פסוקיס־ ומאיזה ומלאכים הקדושים נשמות מעשיות

: נו איתיי ה׳ הנני לי
ל/ (ש״ק השירים שיר על פי׳ אלמאן יוחנן ל שלחה יושק  : ל ר
י  פשנויע ישעיה על פי׳ הלוי יצחק נרבי שלמה רני שלמה 4מז

■ ■ : ש״ס וזוהר הז״ל ע״פ יפיצו
 : ש^ז כלע׳׳ז הלך המלות פי׳ קורדויארי גדלי׳ מ' שלמה משין
 ערך ע״ס השוין ממלת דקדוק נדרלי רביאסיהם תננית חתם

: - ר , : ־ " ־ : ל׳י ^׳נ ד•■: '■
 ^תז^ה כסדר ור״ת ופרפראות פשטיס זלמרדונקיל מ׳ דמיס; חתן

 צלאלפ3לויא חת<הלח pכ שלו•(זהלמ-יצחק ולמילות ^לחתמת
י י * ׳חפרים■ שהיה סדרות ־איזה על השלים

״0^ ד: ט ‘ ^

ס•-?׳: מקור ס״ס עיי׳ סרסא שמואל י5הקודש׳ר יטידת  ודי
 שכת טענלא דוד נהג״מ הירושלמי נתךשפירא מ׳ האר^ טוג
 שנועות׳ע!/ דליל ־חצות ותיקון קדושות י׳ על ופי׳ ישראל ארן

״׳ ■ ־ ■ , ־ ■ : תש״ו קגלה
 על דקדוק אשכנזי אשר נר׳ הלוי נחור אליהו רבי. טונ.־עעם

ט וסימר המעמיס ל ד : הנן׳ י : ׳ - . :
מי אליקוס רני שס גנוב  ומצותז־יזסה תורה שע״י מזרזז נפתלי נ

ר לה השייטס והנהגות מיתה׳ וענייני 'לש״ט  ולנוצשמ^זע ^
־.' •"■׳ : והתחייה־שס״ו זגיהנס׳ : •׳ד־ ־׳׳

ב  סוגיה ספד יזזת ■שחי עיי* סובהזמוכהה ! * דואי (פו
ר-׳׳ד* :'־־׳ ■'•־ r הורה.־ עיי׳ י ^

 •rr׳. Y־׳n ̂ טא״ח האשר״י הוא אשר נר־ 3יעק מ' הרג סורים
 אנדהסצהל׳ע הג״מ הגהות עם : ״.דפ^נ וח״מ. ״ א״ע1

 ומראה-׳מקמופו׳׳ס׳^: הגהות תוקפות עס זעתי :-־ ש׳- אגיגדור
 :cr:שי>׳מ־ קארו־ אפרים ג״מ יוסף הג״מ פי״נמיוסף־ עס מוז•

 תוספות עם עוד .׳ז שכ״ד הנ״ל מהגאון דנים הדושי עס 7ע
פ^ סשולס  מיא^ד •פי* עס הנ״ל *'?זוריסי : ־שמ״ס קו

׳ ׳ ־:: ■־: שצ״א סירקט יואל הג״מ
לpפלק יהושע הג״מ ^ראל דת :סי״/־עס  ל-פירושיס אלפסמד נ
 וח״חיגו^׳ל׳י^: וטא״ה א׳׳עכל׳ל ועל ״ שצ״ת ופרישה •מריש״ח

 מועד חייס־ךיצי מקור מספרי א' חלק הכהן חיים מ׳ נרקת •סוד
: האר״י'תי׳^ קבלת ע״פ וגס מפוסקיס ש״ע כסדר

 מהנ״ללאראימד: אודם עור ז שנתתע״ו מה' מהכ״ל פטדה :סוד
 ניאודניומד נאוססרא אנ״ד הלוי שמואל למי דוד הג״מ זהג ׳׳®ודי

: • ' ד א״ת- ועל י ׳ ת״ו י״ד ש׳זע על

׳1

 כשנת האסורי' מלאכות אנות דודעל׳ל״׳ט נר' שאול מ' אורות סל
 עס נתרוזות מתוצר־ תולדותיה ועם אטאת סקילה כדמ וענשס.

. : שע״ת גדול ט׳
: פירונז עיי' מסורות טעמי

 מ״ע קנלה׳על יפיסע״ד טעמים מרקכעי מנחם טעמי-מצותרבי
 :ש״ד קכלה ע״פ הזמירות וסוד תפילות שאר וכוונת ק״ש וניאור ול״ת

 ודאורוס הגהות עס הננלי משה ינר מנחם רדנו המצות מעמי
: של״א הצכי מאת הנשלתיס :־

 דול מצודת : כ״י יפה חנור זמרי אני ן׳ רני:דוד מעמיימצות
 : תפ׳ץ שהוסף מה שנית נדפס חאג־ת משה מ׳ מצות <עעמי
 מ״ג ז״ל אלקגץהלוי שלחה רכי בקונטרס מצות:מ״כ (טעמי

 נ פתחיה ן׳ יצחק חצות־זלרני גטעמי
 התורם על הטעמים על דקדוק בלעם p יהודה רד המקרא מעמו

: שך״ו פהליס ̂ושלי איוב אמ״ת ועל
 הסוכות תג על דרוש הנובר משה ב״מ נטע נתן מ׳ סוכה מעמי

: שפ״נ יפיס נחדרשיס

יוד ת או
ת בש״תtpסJ־  I ס' גתונ יאיר ״0 כתג ז״ל ך׳ סי׳ יהודה להם ד

 מסורות על שהוא נראה קרח ל תורה גאור מובא נתיב (יאיר
׳ : נתיב מאט ס'

 הליכות ע״ל שמועה ינין : ישנים שכתי דובב עיי׳ יוסף ימל *(
יד : איכה על פי׳ מקשן שמואל י3ר 3ל יגון * ־עולם

חזקה יד : משלי על יפה פי' עראמה ן׳ יצחק רני ־אנשלוס
: הורה עיי׳.ימזנה ומיימני הי״ד ס׳ ופק' להרמב״ס

 *: שט״ו עקרוטת ספרדי צהלון יצחק גן אנרהס ׳רני מרוצים :׳יד
 דרשות ה׳ או פ׳־ז׳ כל על צרעתי חייס גרבי ־יוסף רד לסף ־יד

 : שע״ו וחזון הגדול ושנת וי״כ וי״עזד^ה מילה ולחופה נפלאים
 אסתר מגילע על יפה פי׳ וואלערי יהודה ברבי שמואל המלךמ׳י ־יד

. .. : שח״ו !
״ 'X דהר: על אזקודלי׳־ארוך אנדהס מ׳ רמה יד  ר- ־ :

 רשיי ע״פ פודה באמשטדדס אל׳ד א-׳Tחל מד נו.הל׳ח־ כל (יד
 ספריו י״ד גו וכליל וסליחה־ נמהזוי הסודגר של ותפילות ותרגום

־: שחיבר י ־׳ *■'
 קצת מטה ■ה'מגילות על ארוך פי׳ למזשכינאfי ׳משה־ מ׳c'ידי׳משה

: . : ׳ ד ד : ״־■ I שנ״ז למלוסופיא - • :C ־
ה :(ידי'משה־פי^על־מ׳ ?יג־: : ת ^ע מי ה׳ ש מ ^ ד .‘(  (י

ל ״ ע״ש ע״ת על פל׳ •יהודה ^ אליהו ־(ז ד- ד ד ̂: ליהו1^  שו״(
.. . ■ ג ד ־: ־ג״י קנלה 5ע״ נץ׳גה״מ3ידידותמ -ספר

: ב׳ דנ״ו ש״ק דינים ״ ־יריאיס ׳0ששידר' ננימן רני ימדות ס׳
 ̂ ; - ■ . , ׳‘ •ו<־ : ידועקההשנק ־ דד״ :׳:•־:•: -:ד ל

 :״ ד וגלןןשויללדדך: תפילתד רעסטיטקח3מ> יהודה תי יעלה ̂יהולוג
 דואגות מוג:שיריס מה־ דול4עשהאל'זג״ל יהודה •י]:ולה:־חמנקקי

 יהוהניסיפשטיס (ס׳ : תורס׳ עיי׳ יהודית ס׳ • לשון צח
̂׳יואל < ̂תל״דד  I :ן ■ ־מאמחת עשרה עיי׳ משה ד׳זל

̂מסף3 יודעי  ומשם מוסרערדל^ג מאמרי על פל חמילו יסה:מ
ד ::ר: ׳משהזכותא ו<מךמ״ ד ,

̂»׳ משה גער יששסר תו מגה :סלעי t פתחיה- o ז^נ: על 
̂ושלפוליס הרזךוסואדפ' זלסןדמאזף־ שלמה מל־ייאק יודשר  נצאז

̂׳שכתג לל על י-הודיכרוהשיב שחגר:<גד מד:ממומר  חלוקת עמן
 : שע״ה גל״א הנוצרים ומספרי ומהתהספריס וגמרא מתנ״ו־

̂ו* :יון  זמלחמות סימד:סרות הנוטל מש® ״מ3 מוע נתן מצע̂ו
̂ז הנהגות וסימר )פוליו(:אותריינא־תו׳ת :שהיומזיסץלימא  המממ

׳ ̂ג ' *V ־ ד* ד מאמדומד ממרה עיד׳ אגס יונת ר׳מל
<יוסף יוסף ומסאאות והההות הטעיות גדחמכרמסראג דעת'

י זטסחאמ ישו ורש״י ע״יןמפרשרדש׳׳י 'וגירסאות ״  על ל׳י מ
א6וציזו^מ»מי ^תורה יורי©5^לףזוט: ^ ג ! ^ ת1'

: שס״ע הסודיס נעל על (והגהות
!aסאזאן1T1אליה אליעזדיגר הג׳׳מ לקין ־יוסף ז :^ Jמי'
'r ר־׳; של׳׳וי־ש* אצלח־ ■ ׳ ל ־

^י אהיו הכק גוריין גן יוסף ̂יזשיפך > ל׳ רי1ש  •מעשמת ^ו
מן עד׳אהר מאדה״ר וגזירות^ ומלחמות ומאורעות  שט טת תו
 עזרים לדט ̂ציציס מאוד גס׳ ההוז^זעיי' גזמן שנעשו והחופתום

 • הקדמוטות ס״ גמל״ופיי׳ יזמר אוצרים יוספין וס׳ • רפ״ז
^ ט סג^יותינל מכלל <י ר ^ מ * ליג מ ק א ל הגהות גר^ן ג

על



̂םיןןפ̂׳ כל שמות יזר׳:'״ איבזססודויוסדאווג הספד
: מ־יאה יפי על !

ר יוסף נמי אשד רני פי״ אשמז,עת מכהו יוצהמ מ  לתם ל ו
: ה״ מועדי ל שבתומ עיו-ודיס 3̂ אניריס

׳ • ׳ ־: מלוכיל הכהך אהרן י3ר רא״ה הערוך דעה יוריז
 תפילות מגרמתא אליעזר רגי הכפרות ל ג״כ וכל חטאיס יורה

: ׳ שמ״ע 3הו תמה עבירה כל על לשוב רדוייס
 מרעה מי מעכיךיזטא הפרדי שמסולי המכונה אברהם מיס יזל

: כ״י היציאי׳ היה ואיך המיס מוציא היה ומהיכין
ל  : ־ חושך ע״ בטכויי״ הפרדס הדאו גאון חמאי י3ר היחוד (

 כעתה הכוצריס אמונת נגד והוא אלגזאלי אהמד אבו אלהות יהוד ק׳
 מאישטרי(ידאל (המכונה נרבוכי יהושע בר׳ משה מר׳ ללה׳ל

 ותועלת אלוהות השגחת ל חבר גס ) תשא ט ל חייס מקור כ״כ
 אברהס מר׳ נעתק המדות ס׳ גס ^״ל משה ר׳ י’ע׳ הועתק .ההגוון,

 : כ״י הפילוסופים כוונת זעיי* * חסדא בר שמואל גל
 (ש״ק ושו״ס נשים דכי ברצלוני ברזילי בר. יהודה רבי כשר ;יחוס

: ע^ב ״מ7
 וכתב מקומות בהרבה שעבר אשר בר גרשון כמר הצדיקים יחוס

בשמו בעה״ז.להזכיר ומכ״א׳מא.שקידש י הצדקיס ד3̂ מקומות
: שכ״א קברו על לומר

 התורה קבלה שלשלת כתב זכותא שמואל בר אברהם דבי יוחסין ל
 ־הימים דברי וקצת זמנו עד וגמרא המשכה וחכמי חשה עד .מאדם
 ♦ יא1הע מינוי והנהגת מספרים וסיפורים וא״ה ישראל למלכי
 וסדר עולם יסוד מל ופי״ה איסרלש משה הן:״מ תוספת עס של׳ו
 מחבר * ב׳ דמ״ג זעש״ק גאון שרירא רב (ואיגרת גוטא עולם

 ידרשו העמיס כל ואליו באיצטגנינוס גדול והיה־חכח ספריי היה זה
: •חיתופל כעצת הככביס ראות כפי עצתו ויהי

תן המסומר יין  זקנס ומשתית יי״נ דיני דוד:כל pראו הג"מ3 מ/נ
 שיר ט״ מודמחא אליעזר הלח רקח־ יין - ל׳ך קבלה ע״פ

 ור״ת זצירופיס בגמטריאות ורות ׳השירים
 הדרשן שמעק רד שמעוני ילקוט ♦ ^למדט.עיי״.מכחומא

 פירוש עם ויש תנ״ך |דר5כ וגמרות מדרשי׳ b אסף מפראנקוורט
 פתחיה מאיר.-ונהלמ מ׳ ואגהזת אתהת נוסחאות עס ויש המלות
ש^גסט׳ *׳-: וגמרות המדרשים ׳"נ!ממ׳  אברהם מ״ או!^סס ברית ד

 ־ח״א ספרים מתשעים שז!יקגז: והזהות ־חיהושליס גדליה שמואל ׳ען.
י ת״ו ־■׳ח״ב • ל

 על סליקומי חבור׳גדל מכיר בר אבא בר ־זןלקעהסטמדגיי״מפיר
 : כ״י ישעיה על גס ספרד גזירות קודם מקובר תיליס פסוקי כל

 יעקב מוסרד שהגאון שמעתי■ ואני ג לודעהמזזנה' יזדשזזלא 'ילקט
ק <ןאמשווד!שהיסדאלד  ♦ •גגזמא-ל־ח ונהרג חברו. סלוצק בל

 *ספרים מהרבה מלוקט ):א״ שו״ת בשמו מביא הזבק ברכת ננס״
־ : *־ ״:׳  :: :״״' ך ׳ ׳. - . •ל־ א״בל ערך ע״פ ;;:

 ספרים מהרבה מלוקט p סאשקי בת׳ ראוק מ׳ ראובינו ילקט
ך־ ׳3% עדך ־קבלה׳^?פז ־וספרי ר7נ'׳ל:כס81מ ראובימ ילקט ל
 עס״שטמ׳הלקע ״א7 כדפס^תמ׳זא׳נזג! פפלאזג״יד( ל .המורה

. י ־ ׳׳ ̂׳ *-■ בסוש : ;■) • ^ד׳*־ : ־.
 התורה חהרסהספא^גסדד מלוקט דודרט״דודמקדאטשין (ילקט

ד העתק־יסג״ד. דבריןז*-לא והרבה הפסוקים כסדר גל^ ז
ל על ופלפולים תדושיס לוריא שלחה הג'.'מ שלתה של ים  כ״ה מ

 מ על וחבר גיטין .יבמות. * שצ״ו טצה . ♦ שענה ן5̂ ז?
מ0 : 0 » I וקמשין כתוטה ב׳׳מקפאומ־כ^י ל״
<Jסופזחdrf>fisרא^fiŵ>עW׳ m̂׳ר <»רסון עיי׳ זמנו עד חאדה

ד ס^בפקלמזע־חעיעי׳׳ישועה d.^''*-ד ד :  T.: r *״•ז ״
׳: ׳ פדם.3 מו^א׳עאלקס .־‘7׳־r ׳ימון:משה׳.ישל׳ו

א1סקכ״ח;מ "?to במו־ןאבךהס א3דזממו);מו ץ:ומלנל0^:  (ז̂ג
מגלכ1?זו עזמה רגי־מג^ ה׳ ימין (  יצחק ר״ אמונה יסוד י * ־ '

P b:’ יסוד ״ נאומי<י׳ האמרות האמנמז»יי.׳~מאמר י-יסגל 
ל מ׳:יו^■ יוסף ״יסוד נ * לגי סאחובה' ב

ifr:'וקבלה פשע ע׳׳ד פרקי־אטת על ^:אג'^*^זאסלג.י׳צי:יפה ׳־ 
C ־ - : ס״מצ״־ח־.־ •־ ־ - r
 0̂p\7 יקוצ ::׳ ‘ :קדי1מ^זי ןףו)ררשן־׳מפומא5!ן!ס^ז׳?^ו

 שבתורה המצות מחילוקי מורא־׳רא^ע יסוד * אלים ל עיי״
̂^<;!שץ$%ו;עלה5נמכל  תקלה העיב.מפ״ן ^למוד W? לימלה ץלי

- . ר׳׳׳צ-׳̂» גמרא׳ ־׳-^!ואק׳-ט.—r: ־ ׳ . . , . .
דוי יסוד א׳ }י  דקדוק דפהללע גמל גן־יהןדך;ט׳ ■אגרהם ^

• • : ל׳י הלך פסוקי 'והמשך 'י •
הרא״ס למולדט הג^ל(ץצדק,בגמסף'המר^לי׳עשה oiv? :יסוד

מכמ«ן ומשנודמ.מאיי מהניוגזת מתרוצה חהמומ הרבה בו גלול
 : דקל׳גב׳ וביוחסין א׳ דנ׳ד במ״ע מובא ע׳ ה״א שנת (היה ל׳י

 :־ כ״י לט כ״א ספיחת מעשר וואקיר יוסף רבי הקבלה יסוד
ל טריוהז נפתלי מ׳3 אליעזר מ׳ לדפוס הביא שיריס יסוד  ל׳כ ונ

מגלי! רות מגילת על פי׳ והוא רות על זוהר־ וכק׳ זהב יזפוחי
: ש״ך ב״ד מלכות וסוד נעלמים ובסודות

 : ■ כ״י. קבלה ע״פ התורה ענייני על ראב״ע התורה יסוד
 כל על תשובה תיקוני גמליאל כמר בן שמעון רבי התשובה יסוד

: ספרים מהרבה מלוקט הTעב ד
 בר יעקב רני ע״י לעברי ונעתק ערבי אלפרגני התכונה יסודות
 ■ך משה רבי והעתיקו התכוכ׳ לוחות הנר גס ♦ כ״י ־שמשון

 אומוע כל אצל בעתם הימים שינוי על ס״ חיבר גס :י ־תכן
: כ״י לכת וככבי לקות.המאורות וסיבת

 ים12מישר מעשרות עטיני סכרדי שמסולי המכונה אברהם תן יעלת
: כ״י קייס ומבעלי בכורים קלה ותרומה ולויס

 ע3ש מבאר ח״א מקכדיאה רופא שלמה יוסף ישר ח׳ הלבנון יער
 • וטלוסופיא * ואלהות * והלצה הגיון חכמות כל <ולל

 האדמה ועבודת במלחת ותחבולות ♦ תכונה. • •ותשבורע
 על ותיקור * חיים בעלי ומיני • ברפואה העשבים וטבע

 והאחס הלימוד סלד מענין הבאר פי נקראת והקדמה המלאכות כל
 בכי דעות כולל אלהיס פלג מאמר ובסופו שילמוד וספרים לשונות
 התולשת ופכות עקרי ובו ונימוסים המדינות ומנהיגי חלכיס ולב ־האדס

 ^זרון באר אותו ־וקרא אותו מקצר היה ואק״כ זלשק אנמה בכל
. ־- ׳׳•■ r ־• : כ״י ■׳ ־־ ■

 •־ רבה ע״ל רמז מדרש ט׳ ̂יפה שמואל הג״מ תואר יפה
ט׳ מהנ״ל מראה יפה * מגילות וחמש רבה על חהכ׳ל ענף
נפלאים דרשות עעיס-׳חסכ״ל יפה * ירושלמי אגדות על '<פלא
מהנ׳? לבריקה •יפת *, לעניינים ודרשות התורה .כסדר

 ה5י • שחבר בספריו המובאים אגדות כל על חקוס מראה הוא
 וכתוש• וממכר מקת לשטרי ונוסחאות צח בלשון ואגרת כתבים •נוף
^5י ( * מלקות וסדר תפילות ושאר הרמב״ן תפילת ואצלו ;כ<'
פ בסידור מובא התפילה סדר קבלת ע״פ נטע הג״ח נוף  כתר ל'

 ופשטי® דרשות ץ3יע שלחה בר׳ יצחק מ׳ רצון יפק , * .יוסף
 , — ־׳ :־ ואשעזיס־*שכ׳*ג הספרדיים ההפעורות .על : ־•,־..•

 הג״מ ובפסק ח״ד בכוזרי כנראה אבינו לאברהם המיוחס יצירה ״0
 3־לכתו עקיבא לר׳ התיר מי אחר הזוהר בהקדמת דלאטש ̂יצקק

מאברס® בקבלה בפיהם שומה שהיל <זשנה וקראוהו יצירה
 ׳3 פי ב׳ ש'״ק.דכ״ח כדברי דלא עליו פי׳ שעשה ולהרמב״ן אבינו

 ר״ע שחבר וא׳ עליו כי׳ הרחב״ן שעשה חא״א אחד הס יצירה ס׳
̂  תמצא ובו ועליו־פי׳^ןראג״ד בראןין! ר'ממעשה3׳מד והוא
? והס חכמה נאיבות ל״ב  ורבי רחל׳ן ופי׳ * 3וי" אותיות ך

ס מגרמחא אליעזר ורבי גאון סעדיה <רט :משהדבוטרילו ג ) 
:3שך״ הרמנ״ס) ד,- . .

 ר׳יאלמגזר המקובל דברל המעתיק חתימת ומבואר כ״י ״0 :(בידי
 יציר,} מספר מקצת קלונימוס ר׳. בהרב יהודה רבי המובהק בהרב

 תלמיד רגליהם באפר המתאבק .איש־ <לא תולעת :גו׳
 שוכ״״3 זצ״ל הלוי קיים ה״ה הקטךהלוי־בלא״א שמואל שבתלממיס

 שכד״ס תמה ויותר מתר נפלאים דברים ו3 וראיתי ״ • ־לפ׳׳ק
^ בן ייסף יצירה ס׳״ ״ הרקת בעל חגרמיזא ר״א :גשם  עוזי

 • כ״י יצירה־.חלל '0 על תוספות והוא ירמיהו תלמיד
 שלמה רבי )ב׳ דנ׳׳ד ( ובש״ק תיבון אבן שמואל רני- ,המים
 איכס והימים המיס לחה מברר טלוסופיא ״0 תיבון אבן יהודה

 ׳P • אשובה שערי־ עיי׳ היראה ׳0 ׳* ל׳י האח •מכסים׳
 והוא אותו סחד ורביבנימן רא״ח ממיךגק׳ אליעזר רט •יריאיס

 זמכי® עבודה־זרה יראה עמודים לי־׳ב ונחלק התורה מצות כל ■על
מקל^ טריס טהרה מלטס דינים ביאר זרעים מאכלות מועדים

:שכ״ו׳ וקדבנות ועובריו כליו ■ ־ .־ .
 5 מהכ״ל ירושתימשה רפואו׳סל״ע מקאליש רופא משה מ׳ משה (ירום

 - אהבה רצוף על השגות שם מובא רצון מלא בעל נפתלי (ירושת
 ותו׳ רש׳׳י ביאור ים ירושת ־ חהנ״ל״קבלה :(ירושמ;דרום

^ אברהם מ׳ יקר ירח • מהנ״ל ותשבורות ץדקחק :המורה א ל  ג
 בגלאכטי (ומובא המלך עמק בס׳ הובא הזוהר מאמרי על גדול עי׳

: ויצא פ׳ יקר ירח בס׳ לשוני״ דבק פ״
 וקצו; המזרחי קצת על השגות לוריא שלמה הג״מ ־שלמה :יריעות

 שחנזון־גר רבי עיזיס יריעות • ש״ע. התורה על עלדש״י •עי״
;שנ״ז גשיריס^והרוזיס מצות מתרי׳׳ג הדינים כל ירושלמי שמואל

יש



קסטיוד אות מסודרים אב עפ׳׳י הספרים כל שמות
 נהנהמת למיו שעשת צוואה הלוי שעפטילש אנרהס מ' נותלין יש

: שע״ה נאה וכמוסר חסידות ומדות
 כזוהר הנמצאים דינים כל פתחיה כ״מ כער יששכר מ' שכר יש

: שס״ט פירש עם ש״ע כסדר מסודר
 הדינים סימני רוכא שלמה ג״מ שמואל ישראל מ' ישראל ישמח

 חיים הוקי חדושים העמיד (ועליו של׳א א״כ כערך ש״ע ד׳ על
 כהקדמה וכתב כמקומס) עיי׳ משפע וחוקי עזר וחוקי דעת וחוקי
 ד׳ ונוסקי׳ ותוספות התלמוד כל על עמוקות מגלה ג״כ שחכר

 מגו • הדעת עץ • משפט ארקת * החיים צרור חלוקים
 ישראל אור * מצות ותרי״ג התורה על פי' גם י עזרך

 ״ תמוהים ומפרשים המורות אגדות על ה׳ בית ♦ האגדות על
 ותפילת התפילה על השמים סולם • אכות פרקי על שלמה כרם

ג ע״ש ע״דהסוד הדרך
 הספרמ ראכי׳׳ץ נק' צהלון יצחק ב״מ אכרהם רגי אלהים ישע
 ממפרשי' מלוקט אסתר מגילת על ומוסר ופשטים המלות על יפה פי׳

 על יפה כיאור פישאנסי חיים כר חיים מ' אלהים ישע : שנ״ה
 : שכ״ע תורה לשמחת ופיוטים לולל ודיני חזן ומנהגי ההושענות

 מרגליות עיי׳ יעקב ישועות : הזוהר על המלות פי' יה ישע
: טובות

 ספר עיי׳ משית מענייני האגדות על אברבנאל משיחו ישועות
: הישועה מעייני

 : ת״ט ספרי׳ ושאר רוכל אבקת מס׳ מלוקט כל״א וגתמות מוגטת
 התוספות כעל מאורליינוש יעקב רבי הוא תם לרבינו הישר ספר

: ש״ד ופרישית ויראה תשובה ומענייני
 כסדר אדה״ר מימות ומעשיות מאורעות כל סיפור הישר ספר

 ותראה ודברים כמדכר מס׳ ומעט וכמדבר מצרים יציאת עד התורה
 הקטן שמואל כר יוסף ורבי : זה ס' מציאת מקום גהקדמה

 יעקבכהג״מ מר׳ בצ״א ונעתק ההכנה קשה שהם דברים בו מתרץ
 ודברי הקיצור פ׳ כל ובסיף וישר תם ונק' הלוי מתתי״ ידמי'
 מס׳ מעשיות ןאי;ה • יפיס וציורים פ' כאותה שבאו מוסר

: תל̂׳ כל׳׳א ותפילות ותחינות • חרמם וס׳ יוחסין

^5*״ ^0̂ כף אות ^
 אותו מיחס דנ״ג וכש״ק כ״י קבלה גיקאטליא יוסף רבי הכבוד גך

 : סע״ב דקל״א (יוחסין יצחק ברני יהודה לרבי או לריטב״א
 מוליןסקי״א מהר״י בשו״ת מובא חסיד יהודה רני הכבד (ספר

 P יוסף רבי אלהים כבוד : ד׳ דל״ז שרה חיי פ' שפר ובאמרי
 מגעש אברהם רני אלהים כבוד : שי״ו פוליסופי׳ טוב שס

 : רס״ג קודש מקרא בספרו מובא אלהים (כבוד : לתורה דרשות
 : הקליר אליעזר רבי השם כבוד אמר יצירה ובס״ס אלהיס .כבוד

 ס׳ הקודש עבודת ס׳ על פירוש הוא1 השם כבוד ס' עוד ונמצא
יראה חכמה קנה בעל חכמים כבוד ( : ד״מ צ״ד עיי׳ קבלה
 מפינטשוב יעקיל ב״מ וואלף שמעון מ׳ חכמים כבוד ( : ומוסר

 : בבלי אגדות על הבית כבוד ח״ב • תס״ג ירושלמי אגדות על כי׳
 והמצות אמונה יסודי על דרשות ס׳ אשר בר בחיי רנינו הקמת כד

 נ רע״ה א״ב ערכין ע״פ האדם והנהגת
 שם שקידש אלמנגדו יהודה רבי ובש״ק הסנגדי יצחק רבי כוזרי
 והאמונה הדת ובדבר הכוזרבפילוסופיא מלך עם מתווכח והיה שמיס
 ״ החכמות ובכל ודקדוק בקבלה גדול חכם והיה מתיהד והמלך

 העתיקו תיבון אבן יהודה ורבי ערני חבועןבלשון הלוי יהודה ורבי
 הספר זה ומפליג המחבר הוא יהודה שרבי דנ״ד ובצ״ד לעברי

: רס״ו בו ללמוד אדם 'לכלfומזר
 שנ׳׳ד מוסיקאקו יהודה מ׳ יהודה קול נפלא פי׳ עם עוד

 עליו פי׳ עשה כספי בן נתנאל רבי דק״א ובש״ק (
 ב׳ דרמ״ח מצורע פ׳ באברנאל מובא רש״ד בן הכוליית ס' (

 כוונת המצוות סימני כל שמואל בן תיבון אבן חשת רני הכולל ל
: ופרח כפתור עיי' האגדות

 מהטבע דברים הרנה ערבי אלגזאלי אתמד אבו הפילוסופי׳ כוונת
 הנרבוני משה רבי פי׳ ועם עליו והישג אלבלג יצחק רבי העתיק
: ב' רמ״ה יהודה נפוצות בס׳ מובא ( : כ״י אלהות יחוד עיי׳

 לוריא שלמה ב״מ יצחק רבי אלהי המקובל מהאר״י הכוונות ׳3
 הקבר חיבוט ומענייני נפלאים ופשטיס התפילות על וכוונות סודות

 על נפלאים. וסודות כוונות מהנ״ל ראשון כוונת * י שה
̂יליו ״  ראשון סדר כחלק אכילה והלכות וציצית י״
7ע וי״ע שנת הלנות על מהנ״ל שני כוונות ״ י ^

 ג' רס״ט ישראל באור מובא שלמה (כוונות : כ״י א״ח סוף
 ובס׳ לטובה אות עמי עשה ע״פ דל״ה שלמה כוונות בס׳ דאי' ז״ל

 (כוינים * הלבנון ארזי ע״ל כונן (מ׳ : ג׳ די״א משה ויקהל
 בשו״ת מובא ישועות (כוס : מ״כ סכורני עובדיה רבי תורה

 ישועות (כוס : דינים על והוא סע״ב דח״ב ל״ח סי' אליהו יד
 (כוס : ב׳ קולשדנ״ה מקראי בספרו מובא סאמיגא יוסף מ״

 מ׳ לזהב כור : ודקס״א דקנ״ז בב״ב בשס״ח מובא ישועות
 כח : התורה על תרגומין ביאור מאוסטרא דוד ברבי אברהם

 בנמצא שהיה א׳ דקע״ב יאיר חות בת׳ (מובא חכמה נובלות עיי׳ ה׳
 מאותיות לא אכן שלימות חילות מן לדפוס ברזילים קדמונים בימים

 ס׳ או כל-יבו : בל״א מוסר ס׳ השביט (ככבא : נפרדים
 ששת מבר וי״א כהן פרץ רבי הר״ף מתלמידי שחברו י״א העיר

: ט״ז התורה ומצות ומנהגים דינים
 והרמש חיים בעלי כל חכמת כולל הלוי שמואל רבי החיים כל

: כ״י גדול חבור וטבעם ותכונתם בצורתם ובים באדמה
 נפלאים ופשטים דרושים לאניידו אברהם ב״מ שמואל מ׳ חמדה כלי

 מהנ״ל יקר כלי : ש״ע דרשות כמה פ׳ לכל ההורה כסדר
 אהרן ב״מ אפרים הג״ח יקר כלי : שס״ג ראשונים נביאים על

: שס״כ כסדר התורה פסוקי ונפלא יקר ביאור לונטשיץ
 : א׳ דנ״ט מצאתי(ש״ק כך כספי יוסף רבי כסף כלי
 : תי״ז ישעיה על כפלא פי׳ הנ״ל לאכיידו שמואל מ׳ פז כלי
 (כלי • ראיתי ואני (שמעתי כך הילקט על הרועים כלי

 : מ״כ כ״י נחושת (כלי : חיים דרך בספרו מובא עוז
 ; הגיון והכמות צח לשון לכתוב ללמוד לוי רבי יופי כליל
 : רבא חות חס׳ קיצור רבא חשה ב״ח מנחם רבי תכלת כליל

 ש״ט ן׳ יוסף רני הביאו נוצרים מאמונת פלפולים הכלימה ס׳
; אגרת עיי׳ פריפוט רבי באגרת

 : בס״י הובא קבלה ספרדי ראובן רבי הכלמה ספר
 פרקים שכ״ז בו הקבלה וכללי כוונות לוריא מהאר״י הלמודים כלל
 : חיים אוצרות עיי׳ קבלה חהנ״ל קטן כלל : כ״י

 ; כ״י שלו קבלה לימודי להתחלות כללים חהנ״ל החכמה כללות
 הרפואה כללי : עולם והליכות שמועה יבין עיי׳ הגמרא כללי

: כ״י מאד גדול ספר
 ד״ על כפלא הבור בנבנשתי ישראל ב״מ חיים הג״מ הגדולה כנסת

 וכל ושו״ת ואחרונים ראשונים פוסקים מאסף א׳ הלק טורים
 ב״י ועל א״ח טור על הנתב מתוך או שבדפוס הן דינים חדושי
 גפ״ת לשונות וסוגיות הש״ס מכל מקום ומראה מפתח אליו וחבר
 כסדר ומפרשים חידושים ובכל שו״ת בכל מפורשים נמצאים היכן

 הרמב״ם עס המחולקות הדעות כל מביא ואח״כ • הש״ס
 עם המחולקות ודעות * משנה וכסף משנה ובמגיד במיימי׳
 רש״י של הלשונות שנמצאו כ״ח ומביא * ורשב״א הסמ״ג

 כסדר נאים ופשטים * התורה על בפירושם ורמב״ן ורמבי׳ם
 וכללי הגמרא וכללי התורה חדות י״ג כללי ומפרש * התורה

: כנה״ג שיירי ע״ל תי״ה הפוסקים דרכי
 והוסף שכנים נזקי ה׳ עד וב״י טת״מ על מהנ״ל הגדולה כנסת

 ראיתי ולא ד״ט כל על וחבר הראשון בחלק לו היו לא אשר משו״ת
: ת״ך כולם

 בהתבוריג אב״ד אברהם ב״מ יחזקאל רבי הרב יחזקאל כנסת (
: שו״ת

 בהקדמת האר״יהובא מכוונת קיצור אזולאי אברהם מ׳ רננים כנף
: התורה הקת זאת

 בחרוזות וי״ט ולשבתות השנה לכל ובקשות תפילות רננים כנף
 ידידיה יוסף ת' נאה פי׳ עם איטאליאה כמנהג מאד יפה ובמשקל

: שפ״ו קרמי בנימין ב״מ
 נעשוכנטס יום בכל שנתחדשו דברים כל כי כן וקראו יונה כנפי
 מכתבי הקבלה וכללי לתפילות כוונת * כלי שהיא ליונה
כסא : פילוסופיא לוי בן דוד רבי דוד כסא * כ״י האר״י

 ב״מ עשהאל יהודה דוד לבית כסאות : דילארי כהן דוד ח׳ דוד
 רקיעים ומ״ז העולם חידוש מענייני יפה חבור טוב מה דוד אליעזר
 מחכמת ולהתרחק • הנפש השארות וכל והיסודות וגלגלים

 ״ עיקרים ושאר תח״ה ומענייני * חכמות ושאר הפילוסופי׳
 • ותפילות ופיוטים ספרים ומהמחברים * קודש ולשון כתב גודל

 עניין כל ואחר ישמעאלים ותורת מנהגים וקצת עתידות ומענייני
 : ת״ו העניירס כל למצוא ספרים מהרבה מקום מראה מביא
 נדרשות נפלאים פשטיס פינטו יוסף בר׳ יאשיהו מ׳ מזוקק כסף

 • שפ״ת התורה ופרשיות הפסוקי' כסדר תמוהים ממאמרים
כסף ©* 86



ב עפ״י הספרים כל שמות י בף אות מסודרים א
>qo פרשיופ ולאהה התורה כסדר נפלאים דרשות מהנ״ל מחר 

: שה״א דרשות ל
 : תע״ג המורה כסדר דרשות מחר (כסף
 : איכה על סי' כספי יוסף רגי כסף גפות

 לוצאט יצחק מ׳3 3יעק מ׳ האבדות כוונת לכ ונק׳ ופרח נכתור
 לי33 שנש״ס קשות אגדות על יהה פי״ ספרים מהרנה נלקט מצפת

 ופשעים הש״ס כסדר הזוהר וקדושי ותוספות ומדרשים וירושלמי
: שמ״א נפלאים מעשיות וסיפורי

 תרומות דיני כל הפרק' משה י3ר3 כהן יצקק ת׳ ופרק כפתור
 דינים קילוקי ושאר א״י3 הנהוגת הזרעים וענייני וחלה ומעשרות

 עיירות וכל והמקדש ירושלים מכנץ ומדנר ארצות ושאר א״י נין
 ספרד גלות מיוצאי היה ( • ומטנעות מהמדות ושיעור ימגא׳יי
 שהיה נמ״ש ל׳ סי׳ ״ז3דר ת׳ ושגה א׳ דצ״ד מ״ע ס״ו ה״א שנת

 קות ע״ת הששי לאלף כ״ו שנת3 גירוש מגני והיה רמנ״ס תלמיד
: )3ע״ ד״ד יאיר

 6למלמד' מוסר מארכטשיק אהרן ר׳3 משת רני משנה סדר כיצד
 : שצ״ה זה עם זה והנהגות הלימוד סדר ותלמידים

pהש״ס וסוגיות כללות ן מקרנו שמשון ינו3ר מהרש״ק כריתות ״ 
/ י  ל עס עוד * שי״ק יפה ס׳ הן3 כדרשת שהתורה מדות ו

 עולם הליכות ס׳ כללי כל יאור3 קאגיז 3יעק מ״ החכמה תקלת
 הליחור סדר מישור אורק ס״ לו וחקונר שמועה ין3י יוסף שארית

: ת״ו ישר נדרך ולנהג
 : שושן נפרק מונא טורים ד׳ סדר על שלמה (כרס

 : נס״י הונא המקונל טונ יום רני פז 3<ת
 : נס״י הונא שמואל נר״ יצחק רני פז כתנ

/ נאים פשעים יוסף יעקנ נהג״מ שמואל מ׳ אור כתצות  : ת
 המורה ויסודות הקדמות הלוי יצחק נר יוסף מ׳ פסים נתונות

 פשעיס מפרעמסלא יוסף מ' פסים (כתונות ־ נאים נפשעים
: תנ״א נאים דרושים ושאר פסק של אגדה על יפים

 יצאין רנינו 3זה כתר • שע״ד לה3ק טונ יום רני זהנ כתר
 דילארי כהן יצקק נר דוד מ' כהונה כתר ♦ קנלה שמואל נר
 ומורה סקרים ונשאר נערוך נאו לא אשר גס המלות שרשי כל כי׳

 פרסי קדרי ארמי כשדי מלשון הנאים מלות וכל נמצאו היכן ימקוס
 : תכ״ע יוד אות עד רק נדפס לענרי שנעתקו לשונות ושאר
 נהרוזיס יום לכל נפלאים שירים גנירול ן3 שלמה רני מלכות גתר

: היקוד שיר עיי׳ אשכנז מנהג תפילות אצל ונדפסו
 : שס׳א תורה פסוקים כסדר פי' טונ שם מ״ טונ שם כתר
 שם כתר * התורה על אנרהס נר טונ יום רני 3טו שם כתר
 t כ״י הוי*ה ושם המפורש שם על פי׳ קלוניא אנרהס רט טונ
 : קצ׳׳ה חכמה נונלות עיי״ רמלן פי׳ על רשנ״א מתלמידי ש׳׳ע כהר
 כולל וידאל מסיר הרופא )ויעל ( שלמה נר' דוד רני תורה כתר

 א״ תינה ננוי דנרות מי״ אות כל דרננן מצות וז׳ מצות תרי״ג כל
 דנריס נו (ויש רצ״ו מהפוסקים הדינים כל נו וכלולים כקרוזה
 מרדכי ר׳ תורה כתר ״ הריאה מראה וציור לענרונות השייך

יוסף מ׳ תורה כתר ( * כ״י התורה על דרשות נאמעינו
 נס״ מצאתי הגיעין שמות נס׳ 3כת ( י נס׳׳י מונא אשכנזי

: ג׳ סי״ א׳ כלל א״ע ששון פרק ר״מ סי׳ תורה כתר
 פסים כתונות ס׳ מהנר נעל מפרעמסלא יוסף מ' יוסף (כתר
 ע״פ והתפילות ומאמדות תיליס על דרוש ע״פ סידור על פי׳ הנ״ל

: נוף יפה מס׳ הועתק נסתר

למד אות ^0̂
 : ׳של׳א אנוח פרקי י׳5 הלוי תק5י נרני שלחא מי אנוח לנ
 ושופטים יהושע עג קייס אנן אנרהס נרני אהרן מ הג אהרן 3ל

 • שס׳׳ט ומאמרים מדרשים על וניאור הפסוקים המשך ציאור
 זכרון לעשות ללמוד יצקק נרני דמודינא יהודה רני האריה 3ל

̂״ס כסדר מצות תרי׳״ג ואצלו א נ3 ועסקי הכמות לכל  :3שע״ הרמנ
 דק״קנוסק אנ׳׳ד האשקי יהושע נ״ה 3לי ארי׳ מ׳ הרג האריה 3ל

 והגדלן מגילות וי:׳ התורה על תחוהיס ממדרשים ופשטיס דרשות
: תל׳׳ד פסק של

: שכ״א קהלת פי' אריפול י״ט נן שמואל מ״ חכם 3$
 תי״א: המצות פי״המיימינינמנין אליאגארי רניאנרהס שמה 3ל

3S ̂ספר אליקוס ״מ3 יצקק רני 3טו  לנהוג כל״א ככנד מפוזנ̂א
: ש״פ טונות נמדות האדם

סוףפס̂<7 מוהר נהקדמה עיי׳ הסלימו נרכיאל רד אדם (לג

t דלטאצן יצחק הג״מ
 וסגולות שנש״ס רפואות לכל טעס חקנדיאה ישר׳ מ' חכמה 33ל

: כ״י לחכמה מצרף ס׳3 א3הו וכישוף והשנועות
 :. לנוש נקראו ספרים י׳ והס יכה מרדכי הג״מ מלכות לנוש
̂לא עד שנת אה׳ א״ה ההור לנוש : א״ה ש״ע אתצלת ^וש  גמ

: זוטא אליהו פי״ עם נדפס
 : א״ע ש״ע וארגמן הניז לנוש : י״ד ש״ע 3זה עטרת לנוש
 תוספות עם פעמים הרנה ונדפסו * ה״מ ש״ע שושן עיר לגוש

: ■ ש״נ א״ה על הלנן יוסף רני והגהות * המקנר
 גול על והשגת ( ומזרחי רש״י על ניאור חהנ״ל אורה לנוש

: שס״י )אריה
̂ו וחילה ולנשואין לי״ט דרשות וששון שמתה לנוש i ל׳
 : א׳ נכרך אחרונים לנושים ג׳ כל דלל יקרות אור לנוש
 i ׳ *י ננוטס מורה על ותוספות ניאוריס יקרת פנת לנוש
 להלמנ״ס החודש וקידוש תכונה על פי׳ היקר אדר לנוש

 לו* יפה ניאורי ס״ אליו ומצורף הלוי נתן נר יהודה מ׳ הגהות
ז : הארץ צורת רפר על

 יהו^ מ״ הגהות הרקנ״ט־עס על יפה פי׳ היקרה אנן לנוש
: שנ״ה הנ״ל

 י אנרהם נאקגה חונא דקדוק יהודה רנ> הספיר לננת
 : כ״י קנלה התורה על פי׳ הספיר לננת

 ושאף משה מננואות מדנר אנרננאל יצחק דון נניאיס להקת
) ס״ד דף (עש״ק ננוכיס חורה לס׳ קצת וסתירת כניאיס  i נ׳

 הקדמות כולל הוא שרשים או ע״ש מפה או ’ אילן או * לוה
 וה^ קפמה דנר ולימוד ענא לכל עיגולים נצורת נרשם וחפתקות

: יהד מדונקיס ניירות דפי כמה גדול לוח
 • : גיקאטיליא יוסף רני לה3ק לחכמת אילן או לוה
 ifp ץל7ג לוק נרור משה מ 3 אנרהס מ׳ הדרשן אילן או לוה
 5הכל לא האר״י כתט מכל מלוקט הקנלה לחכמת הכללים מכל
 נקיצון* וצינוחת והעולמות והרצוכיס הסקירות כל כולל דנר

כ״י נפלא
 ; וישלת פ״3ו ׳3 דט״ו נת פ׳ שהר נאמרי מונא המפתח (לוה
 : תיכון ן״ משה רני אעתיקו תכונה אלפרגגי לוהות
 פיר^ ויש יולר למוד מהונר סיד אנן יצחק רני התכונה לוחות

t : כ״י יערים מקרית משה חר׳ נעתק לזה
 : כ״י אלחוט ן3 שלמה ן3 יצחק רני התכונה בלוחות
 ״ שי״ו דקדוק נכצד ׳0 נוניוינטו יקותיאל נר עמנואל ח״ הן לוית
 *. פ״י פרשיות לאיזה דרשות חיים נר אנרהס נר לוי רני קן לוית
 נה^ 3לי יהודה ארי׳ מ״ הרנ וננו 3א קנרו יקרות ואור חן לוית

 ליר מ׳ החסיד נהגאון ירושלים איש גרשון שמואל מ״ סחסיד
 וען • חדש נית ר3חק נעל יואל נהג״ח קאנטשין נק׳׳ק אנ״ד

̂ן ע״פ התירה פי״ וואלף זאכ ננימן יוסף ח׳ החריף 3הר  דרן
 קנו׳ךהעטך נ״מ הירץ נפתלי ח״ החסיד גיסי מהרנ קדושים וקצת
 ; גמור שקר הוא ח״ש כל כמעט יקרות אור ח״ש כי דע (אך
 אפריש מ״ ישראל גאון קינר מסכתות כמה על גמפ״ת פי׳ קן לוית

: תקח״ה חכמים(סי׳ נמשנת מונא העקשיר
 על לננל שנא נחמן נר יוסי רט שחיבר השיר לולאות \

 רשימ־3 מצאתי כן אלנועלהי נטת נשנער והוא האזינו שירת
 וחמ̂ר הסנדלר יוחנן רט מהתנא שיצאנו שלנו יחוס סדר סיפור

 יקיא\ הג״מ יצא וממנו יצחקי שלחה רט רש״י הקדוש רטנו יצא
 מ״ שלי וגנו אנרהס מ׳ זקני אני ואני חהרש״ל הגאון של אניו

 לוריא 3זא ח׳ המושלם הי׳ הנ״ל אנרהס
 הדוש̂י נורגל ן׳ המכונה עוזז ן׳ אנרהס הג״מ אניריס לחם

: שס״ו יבמות קדושין כתובות ב״ח ב״ק על נפלאים
 ; שס״ה איכה על אוזירא ד שמואל ת׳ דמעה •לחם
 5ע אחך פי׳ ספרדי לירמא שמואל נר יהודה רני יהודה ־להס

: שי״ד אנות פרקי
 תוךש משנה על מלא טאור נוטין די אנרהס הג"מ משנה לחס

: שפ״ו להרחנ״ס
 משניות על פי׳ ליפשיץ יצחק נח נחר״ר משה מ׳ תשנה לחס

׳' שצ״ז נשים מועד זרעים
 ל ה״פ אבות פרקי על מהנ״ל משנה ז!חס
 מסכת״ על חדושיס אלגאזי אנרהס "מ3 שלחת מ׳ סתרים לקס

 ל תכ״ד סוגיות ושאר ותוספות נרש״י ע״ז
 שס״ת מגילות ות״ דניאל על פי׳ טאיטצק יוסף רני סתרים לחס
ליקומ שו״ת מוחסלא אנ״ד יוסף ל׳לז שמואל הג״מ רנ 'ליזם

דינים



הע אות.לסד ססודרים איב עפ׳י הספרים -בל שמות
 t שס״ע נשדדו מסודר זש״ע1 שממע דירש

or>S 1־ מ״ך התלמוד וסוטות שו״ת בוטן די אגדהס ״מ4ה רג 
 תז״ל חאמרי על ביאור לוי לבית יצחק ״מ3 שלמה מ׳ שלמה להס

 i שלץ ממדרשים מלאים וכשטיס תדושים ובשונו הגמ״ גשדר
 )פ״ב שלמה לחס בש׳ בארנוהו רל ישי בשורש מובא שלמה (לחם

: אורות טל בפפרו מובא שלמה (לקס
^ בש׳ ממ״ש אדושים זהוסן!> ש״ע כשדר י״ד על העטס (לקס  תו

: דעת
 תק״ע■ מקש״ת סי׳ גא״ח זקנים בעטרת מובא השמים מן (לחם

^ . : תקע׳׳א .
 בית ה׳ על וביאור ומועד זרעים משניות על כי״ השמים (לחס

 ; צבי חצם בי?ב״מ יעקב מ׳ הרב חיבר להרמב״ס שבחירה •
 שטרומ לכתוב נוסחאות אברבגאל שמואל בר יהודה רבי חפז לכל

: שי״ב
 : קירימוכי אסתר מכילת כי' קהץ (לכל
 : כ״י ״ אצילות חעולס קבלה מהאר״י אצילות למודי

: ש׳ אות קבלה שלשלת עיי׳ הלימודים
 :בשס״י מובא קבלה ־מטלטולא טודרוס בר׳ מאיר רבי ולכנים למי
 הנערים לחנך חמונציליס׳קטן חכניי: במ׳ יגל אברהם ר׳ טוב לקה

: הגאליקי ממשכחת ש״ב ויראה אמונה ויסודות עקריש
 ואהה בל״א תנ״ך מילות ביאור הלוי יששנר בן משה מ״ טוב לקח

 :שס׳׳ד בתכ״ך שהובאו הנהמות כל והביא לנוצרים ומשלבות ששצרש
 : ראב״ע על סרסא יוסף רבי טוב לקח
 : אסתר מגילת פי״ שלון טוב יוס רבי טוב לקת
 מלוקט המצות וסדר התורה על יפה פי״ נגארה משה רבי טוב לקח

̂׳א ■ • נו׳ ספרא ומכלתא מש״ס : : ש
 כי״ ועשה דרושים מנלי מנחם במ׳ ליפמן אליעזר מ״ טוב (לקט

ג אדר״ן על
 : )ב׳ דנ״ד (עש״ק * כ״י תיגון אבן משה ר׳ שכחות לקט

 עושק אני אשר וז״ל א׳ דכ״ט קדיזין אוד בס׳ מזבא הקמא (לקח
 ״1< ■חזקה לקושי מזור תמצא ושם ענו עקב מץ׳ סמז5בהד היוש

 : קאגיז משה ש״ער׳ ד׳ על משו׳׳ת מכיס מלוקט בדכוס וראיתי
: משניוא על שקמת

 כ״ן וולק בהג״מ גן יהודה מ׳3 כייווש שמואל מ״ שמואל לקט (
 כסדר כשטים ולבסוף א״ב כסדר הקדמות לקוטים הסמ״ע בעל

: תל׳ד הגאונים בשס התורה
 בלקט מזגא ׳3 ד״ך ת״ת ל אל חובר אשר ס״ז שי׳ יוסף (לקט

: חולין הקמח
 ; א״נ כסדר מלוקטים הקדמות יוסף (לקט
ט ״ י רש של פרדס מס״ דינים לקוטי הפרדס לקוטי  : רע'
 ; כ״י ״ הקדושים משמות קבלה גיקאעילא יוסף רבי לקוטי
 : התורה על רקכ״ט על כי״ רוכקיל זלמן רבי לקוטי
 כסדר מאמרי׳ קצת כי״ אלימלך ן׳ אגרהס מ׳ ופאה שכהה לקוטי

 וסודות חיים ן״ יוסף מ׳ י״ס על ט״ ואצלו קבלה עפ״י התלמוד
: שי״ו * חצות איזה

 ״ מטות כ' שמואל ברפת בס׳ מובא עכו דמן יצחק ר׳ לקוטיס
 נביאים על מלוקטים כשעיס במהודא חשה ח״ שושנים לקוטי

 i שס״ב עראח״ה מאיר ור׳ רב בי יעקב מר״ לקוטי וקצת אחרונים
 מזמורים קצת וביאור תיליס על ביאור הפניני ידעיה ר״ זהב לשון

: שנ״ט • טאיטצק יוסף מרבי
 ומחת האמות ושיעור שמות מכל אלחרעף יצחק רבי זהב לשון

: שבתורה
 : Yאת׳ • הנערים לחנך צח בלשון אגרות זהב לשון
 : נדכס גמרא על למודים לשון
 : ד׳^ אברהם במקנה הובא ירחי שלתה רבי למודים לשון

 צ מקאמרנאאגרתשלומי״ p יעקב בר׳ אליקוס ר׳ למודים (לשון
 הגהות עם א״ב בסדר חלות ביאור יעקב ן5 מנחם ר׳ למודים לשון

: כ״י * לברט בן דונש
וחל^ דקדוק יתייא אבן יוסף במ׳ שלמה בן דוד רבי למוחם לשון

: רס״ו ״ ושירים חרוזים לעשות הקודש שקל ב״

מם אות
 : כ״י ♦ הנערים לחנך נתן יצחק רבי דברים צואה
 יוסף רבי דפין מאה * התלמוד מכל רפואות ס׳ דפין מאה

I אמוגה מעיקרי מפלפל מלט

 1 שחברו מביאו הפסת חג בעל פרשיות שדד על קשיטה (מאה
 [בש״ק הובא הרי״ף על הוא אבא בר יצחק רבי שערים מאה

: א״ דנ״א
; המצות על דרשות ק״ שעדים מאה
שערים לק' נתלקיס לעריני* דרשות אלשיך משה מ׳ שערום מאה

כ״י
 : כ״י ד״ט על ביאור מלובלין מאיר הג״מ הגדול מאור
 מאיר מ' הקטן (מאור ״ דורא שערי על מהל׳ל הקטן מאור

: הנ״ז ♦ ההורה על דרשות איטגין ד״ק אב״ד
 מדבר אלתיס קול א׳ הלק האדומים חן עזריה רבי עיניס מאור

 זקנים חדרת ב׳ • של״א שנת בפירארא שהי״ ורצס מרעש
 החלו לתלמי התורה שפתרו זקנים ע״ סיפור בלה״ק העתיקו
 מעשיות סיפור בינה אחרי ג׳ * אתריס מספרים ןלקוטיס

 לימודיות וענייני לאלכסנדר העיתיס ס׳ והעתיק ומדינות עולם ימות
 ואותיות והנקודות העברי ואותיות לשונות ומענייני כהונה <גגדי

 זה ס׳ נגד ששתי כתב הגולה ובאר ( * הנהר עבר כתב של
 שים בעיניו ישרו שלא דבריס בו מצא ואח״כ • התן כמשוש

: עליהם עיניך
ס׳  מאמר לסוף עירם מאור קרוב עולס ביסוד מובא המאור (

: בחבורו המאור ס״ בעל ז״ל ב׳
 האגדות על בפלא פי׳ פינטו יוסף ברבי יאשיהו מ׳ עיניס מ^ור

: א׳ חלק על רק ראיתי ולא : ת״ג שבש״ס
 בהעלותך פ׳ חיים במקור מובא בילא בן דוד רבי עירס (מאור

: ב' דצ״ד
ד או מ  מקובצים כינויים הכהן פאפארש מאיר מ׳ המקובל אור (

 כאן ח׳ צתיב ויאיר אור מאורי גי׳ נתן מאירת ע״פ האר״י .מכתבי
 בנימן בר״ יעקב ומ׳ האגני בק״ק אב״ד מנהייס יהודה גרבי כטע

: תס״ט מווילנא וואלף
 : הלילה ובין היום בין השמים אמאורות ראב״ע המאורות ס׳

: אלפסי על המאורות שפר
 מילושלי״ יין1 שפירא ראובן בהג״ח ירושלמי גתן ח״ נאן מאוליוא

: כ̂׳ האר״י כוונת על הגהות
 : דקדוקים עיי״ הראב״ע קודש לשון חאזר
 t שירים חיני שמ״*ת אלף רומא יעקב רבזי משקל מאזני
 אברהם רבי ע״י לעברי ונעתק ערבי בלשון אתמד אבי צדק מאזני

 טובות הנהגות ובו צאעיד בן צאעיד רבי פי׳ עם ̂הלוי הסדאי צד־
: ל׳י הנפש ומדות

 : כ״י עברונות ענין צדק מאזני
 תמוהים ומאחד איוב על פי״ עראמה גן מאיר מ״ איוב צןאיל־

: שך״ז גפילסופי״ קצת
: ש״ן תיליס על פי׳ עראמת בן מאיר מ' תהילות מאיר
 זרוע אמר או עולם נתיבות או קונקרדנציאות ונק׳ נתיב מאיר

 רצי לעבד והעתיקו בלטין ארלוטי פרא אותו חבר ידוע עניינו
: רפ״ב נתן מרדכי רבי ד׳׳ס ובצ׳׳ד צתן יצחק

 אליו ומחובר גפ׳׳ת הדושי מלובלין מאיר הג״מ חכמים ^ני מאיר
: שע״ט שו״ת

 P אלכסנדר ב״ה פלק יהושע מ״ סמ״ע הוא עיניס מאיר
 בתורה • הרחב״ן על פי׳ עכו דחן יצחק רט עיניס מאירת

 להרמ״ק הרימון ופלח פרדס (ובס׳ חכמהדקצ״ח במבלות םובא
: הרמג״ן תלמיד והוא פ״ג ד׳ שער

 מצות תרי״ג רשימה היילפרין אלחנן בר יוסף רבי עיניס מאירת
: רמב״ס כסדר

 חוקי מחבר קופחן ב״מ אברהם ת׳ שחיטות דני אברהם (מאכלת
: אברהם מגן בעל אבלי הג״מ נכד חיים

 שונים ענייטס* על דרשות כ״ח אלמושניני משה מ׳ כת מאמץ
 : שמ״ה משה ידי מס׳ וצעתקו

p tr f טובות ומדות מנהגים קלוטמוס דבי כת : 
 יסור אליו ומחובר האחדות משרשי יעבץ יוסף מ״ האתחת מאמר

 לימוד ומרחיק ויראה חצות מעטיני האייס מאור • האמונה
: שי׳׳ד אבות פרקי על הי׳ שחבר ואמר פליסופי״

 י3ר תדושי לו ומצורף מאמרות לעשרה ז״ מאמר העיתים (מאמר
̂ג מגיד שמשן : תנ׳

 : אסתר מגילת טאור טוב מדורד־ציטם מאמר
 : ג״ משה ויקהל בס״ מובא דאצילות אדס (מאמר
 דברות ובי״ הלבבות חובת ע״ד ונעשה יהודה בר bשמו םשכלד׳מאמר

? .שי׳׳ז ונליסופי״ קנלה וטעמיהם מצות נו־מרי׳״ג צכל?לג©
מאמר



מם אוח מסודרים א׳ב עפ*י הספרים כל שמות
 תינון אק יהודה ן3 שמואל מי העתיקו ״ס3רמ תח״ה מאמר
ט זטאה יהודה לרבי תחייה מכתוב ס׳ לו ומצורף לעברי מערבי  ו

 : המצות ס׳ ועס לחכמה מצרף עס עוד ונדפס : שעריס ט״ו
 קטן ספר אלמולי שלמה רני הרופא החכס המחנות לכל מאסף

: בהקדמה אסתר מנלת
 לחלקיס נתחלק בל הכוונות בל הביאו קבלה שעריס (מובא

: כ״י ופרקי© ושערים
 תיבון אבן מדא מי והעתיקו ערבי בלשון ידעיה רבי הפניניס מבתר
 בחכמה האדס לנהוג מפילסופי״ וחכמות ומליצות משלים לעברי

̂ : רמ״ד הקודש מקל על עס ומוסר
 : כ״י הנוצרים מאמונת פלפול כתן יצחק רבי יצחק מבצר
 עד סדרה לכל דרשות ג׳ חאגח יעקב ב״מ שמואל מ׳ ה׳ מבקש
 דברים ס׳ על רבה מ׳ מאמרים פי׳ שמואל דבר אליו וחיבר נצביס

 : שנ״ו אביו שחברו ל ד״ע חסידים משנת גס׳ מובא
 : א׳ דרלח ה׳ מבקש ס׳ בסוף מובא גרשון יצחק רבי ה׳ (מבקש
 קראתיו התורה על ובביאור ג׳ תשא כי חמדה כלי כתב ה׳ (מבקש

: בזה הראכתי ה׳ מבקש
 : שושנים וטי לק בס׳ הובא קורדואירו משה מ' ה׳ מבקש

 וקצת הכמות מהרבה כלול פאלקירא טוב שם רבי המבקש ס׳
: כ״י ושירים בחרוזים

 : (ש״קדמ״ןא׳ * ומשיח גלות דאטומענין מרדכי רבי דוד מגדול
ס׳  ספר קרית וס׳ המגדל ס׳ שחבר דאיסטילייא דוד רבי המגדל (

: א׳ דלט ש״ק • בדיני׳ הדעות הכרעות שהוא
 (והוא ספר קרית עיי׳ התורה על דרשות שטעלי דוד רבי דוד מגדל
 דוד מגדל : דקדוק פרובינצא דוד מ׳ דוד מגדל : הנ״ל

 ופסק ומנהג ומהרמ״א הלבוש השגות מיישב יהודה בר דוד מ׳
: ש׳/ג כסדר הלכה

 וב^ט קבלה עפ״י רות על פי׳ במגנצא אב׳׳ד דוד מ׳ דוד מגדל
: ת״ח התורה לכבוד הלולים שיר

 ♦ והוספות ברש״י גיטין חדושי הכהן יעקב בן דוד מ״ דוד מגדל
 מגדול ( י נזיקין יםp מועד סדר על ג״כ וחבר • סנ׳׳ז
 ס״ על דרוש איטש במדינה אב״ד הוט גרין דוד ר?י הרב דוד

 • רואה דיני על רואי טוב ת^פו תו׳ דבורי קצת וישוב בראשית
 רבי עוז מגדל ״ הגלגולים ס׳ על והvהגר ועשה • 3תס״
 עוז מגדל * אחמד מאבי הכוונות ס׳ על פי׳ אלמושניני משה
 עוז (מגדל ״ כ״י * ההורה על פי׳ שונצינו השה רבי
 העתקתי (ואני דפוס * ארמילוס ומלחמות משיח מענין ה׳ שם

: נפלאות ממנו
 יהודה רבי שחברו ידין דן כתב קרניים בק׳ מביאו ההגדכים ׳0(

: הנשיא
 מגיד בשם מ״ה ס׳ בא״ע חייא בני בס׳ מובא מראשית (מגיד

: הסבלונות בקונטרוס מראשית
 נ״ך בל״א הפטקים והמשך הי׳ יצחק בר׳ יעקב מ׳ המגיד ס׳

: שפ״ג ̂ תורה עיי׳
 ; דקל״ג יוחסין כ״כ טליזה די וידאל דון משנה (מגיד

 ע׳׳י לו שנתגלה ופשטים סודות קארו יוסף הג"מ השרים מגיד
 • תי״ד ״ תנ״ר כסדר ״3 חלק עו׳ מצורע פ׳ עד המגיד
 : ה׳ באות ידע והאדם עיי׳ השרים מגיד

 ♦ ספרדיים ובסידור שי׳׳ז * מכב״י מספרי אנטיוכס מגילת
 הפסוקים החשך בל״א חעליר יוסף בר׳ ליב רבי אסתר מגילת

: ש״ן • וחוסר יפות ומעשיות
 צור ן׳ ספרדי שלמה בר׳ אליעזר בה׳ ליאון יצחק ח׳ אסתר מגילת
 : שכ״ב י׳׳ד על שיסד המצות בס׳ רחג״ס על רחב״ן השגת -מיישב
שרשי״ דקל^ט הובא הגאזי חייא ר3 אברהם רבי המגילה מגילת

: א׳ דמ״ז (ובש״ק ל דניאל ובאברבנאל ״
 : שכ״ו לשון בצח אגרות קי״ג הכתובים מגילת או ספר מגילת
* בתורה עזרא אבן על יפה כי׳ מטלט שמואל רבי סתרים מגילת

שי״ד
 ; תי״ט יוסף במ׳ הלוי אברהם ח׳ ע״פ תלמוד עיי׳ תענית מגילת

 דוד חגן ט׳׳ז b3 הג״מ א״ח ש״ע על נכלא חבור ארץ (מגיני
 התוספתא על ופי׳ ׳ אברהם מגן חקאלש סג״ל אברהם <הג״מ

 סופו עד יי״נ מה׳ הפנים לחס בס׳ שחסר חה ובסופו נזיקין ק׳
 : דקראטשין אב״ד מענדל חהג״ח זהב עטרת עס ונדפס תנ״ב

 : בי״ד יהודה לחס בית בס׳ מובא זהב (מגיני
 : תקל״א סי׳ שס מביאו ברקת טור בעל איכה על פי׳ לב מטנת (

״ ^לק עמוקות.עיי׳ חגלה ״ שלום עטרת עיי׳ לב :(מגינת

 משה רני עמוקות מגלה • ישראל ישמח עיי׳ עמוקות מגלה
 עמוקות מגלה : פילוסופי׳ לוי רבי עמוקות מגלה י כהן

 : כ״י בפילוסופי׳ התורה על מקוסטנטינא שלמה רבי
 נפלאים פשטים בקראקא אנ״ד שפירא נתן הג״מ עמוקות מגלה
 ואתחנן בפסוקי חשרע״ה תפילות על לך רב כמטן אופנים רנ״ב

: שצ׳׳ו
 ד תחייה מכתוב בס׳ מובא המגלה (חגלה
 אופנים אלף זעירא ויקרא א׳ על הנ״ל הגאון יד כתג ראיתי (ואני

: ממנו הרבה בחבוריי והעיזקתי פרשיות והרבה
 ״P3 שפירשתי כמו א׳ דל״ח מכוחה ברית בס׳ התעלומות (מגלה

: התעלומות חגלה
 ונוצרים יהודס ץ3 הדת ויכוח פריצול אברהם רבי אברהם חגן

 כ״י ישמעאלים למנהגי סמבטיון ונהר כוש לנהר שמעבר ומיהודס
 : כ״י • ונוצרי׳ וקראים ישמעאלי׳ מאמונת פלפול אבות חגן
 וחריפות בבקיאות הגמרא על דוראן צמה בר שמשון רבי אבות חגן

: נ״ט צ״ד עיי׳
 אטל מעשה על השגת מתתיה בר אברהם בר אלישע• רבי דוד מגן

: רע׳׳ו • הרד״ק עם ומסכים בדקדוק
 : כ״י ״ פרשיות קצת על והלצות פשטיס דוד מסיר דוד חגן
 בע״ והובא קבלה ע״פ האותיות מפרש זחרא בן דוד רבי דוד חגן

: התורה על מכריע
 • הנוצרים מאמונת פלפול הכהן מאזוזה בן חיים רבי ורומח חגן

: כ״י
 ״השהק׳התז׳ ננל6"?-חקראחאמ»3א Jיהושג הג״ס (מהשלמה

 ■ הולץ ניית קחשץ נתונות ינחות שנת ניצה כשתים על י רש' על
ס דרשות יצחק נר׳ דתודיגא יהודהןאריה רני יהודה מדנר ^ י  ל

 : שם״ב * וקינות שירים וכמה ענייני ולכמה
pהמדות מעלות ועיי׳ * צדיקים ארהות עיי׳ החדות ׳ • 

: אלהות יחוד ועיי׳
p3בר רמא מאיר רבי לעברי העתיק חאריסטוטלוס החמת ׳! 

 f וחוקר טובות מחדות יפה ס׳ ש״ט בר יוסף רבי ע״פ אלוואריש
: כ״י

 מדות י״ג על אחך פי׳ חיים ן׳ אברהם בה׳ אהרן רבי אהרן מדות
 : אהרן קדבן עיי׳ ״ שס״ט סוגיות ושאר ישמעאל דר׳

 : לתורה מדרש כמו חיבור הנשיא יצחק רבי דנ״ט בש״ק מדרש
 בפסיק המתחיל וקהלת השירים שיר על רנה מדרש הוא חזית מדרש

• זוהר עיי׳ מהיר איש חזית
 תיליס פסוקי על חז״ל ומאחרי מדרשי׳ והוא טוב שוחר מדרש

 . רע״ב שמשון בר׳ יצחק הג״מ החלות פי׳ ועם ומשלי ושמואל
 כשטיס ארץ תדפא ל׳3 מתחיל יאיר בן פנחס רני תדשא מדרש

 קומה שיעור תמורה מ׳ מדרשי׳ עוד ויש • כ״י ״ ומדרקי״
: משכן משנת • היכלות פרקי

 : א׳ ד״ט כנגדלות באיומא מובא השילוח מי (מדרש
 ; א׳ בספר מצאתי חפץ רב מר שוע ן׳ מ׳ ויסעו (מדרש

 ״ אותיות בכתרי עקיבא ר׳ מדרש מביא לס׳שלטיהגבוריס בהקדמה
 ; שועי ן׳ מדרש ♦ אסתר מ׳ * ייסעו ' ישעים מ׳

 ספרי על כי' חטוליטאני שלמה בן הכהן יהודה רבי החכמה מדרש
 היא וזו אלמגישטו וס׳ אחרים יפילוסופיס אריסטוטל׳
 ״ והבט ותחבולות ומוזיקא וגיחטרי׳ המספר חכמת הלימודים

 I״ פי״ גס ♦ המעשה וחלק הגלגל וחכמת הכבדס והרמות
 משביע ובהקדמה משלי תילי׳ ביאשית חפ׳ מקומות איזה

; פ״ו • הכל שמבין מי כ״א זה יעתיק
 • מאד יפה אבות פרקי על אוזירא-פי׳ די שמואל ח׳ שמואל מדרש

: שמ״ז
pזלמן רבי הגהות עס הדקדוק כל כולל קמחי משה ר׳ מהלך ׳ 

 שבעי רבי והגהות • רס״ת * ביזור ־,י׳ ורבי מפוזנא
: המדקדק סופר

 : הלבבות מכות בהקדמות עיי׳ מזרחי אפרים רבי הככביס מהלך
 חדיכת מנהגי תיקון הוא סג״ל משה בר יעקב מ׳ והוא מהרי״ל
 *P קדושי עוד ויש • קשות מלות ביאור עס השנה מכל אשכנז

: חפראנקגורט אב̂' הירץ
 : לעניינים מקום מראה זמרא בן דוד רבי נחרים מהררי

 סוגימב כל כולל עקרה שלמה דון בן אברהם ח׳ נמרים מהרר״י
 ב״ע ב״ק חגיגה על חדושיס וקצת הספרים מכל מלוקט הגמרא

: שנ״ט כתובות שבועות
שכ/ עברונות קיצור נוגן קצינעל משה בר׳ יצחק הג״ח יצחק מולחת



קעא מם אוח מסודרים איב עפ״י הספרים כל שמות
pכ״י רו;ות1י ועס מוסר קרישפין יצחק רגי המוסר ׳ : 
pוהתהילות המניס על התורה סודות כלץ ן3 יהודה רט המוסר ״ 

: הקגלה ומפליג כלז ן׳ משה רני נכדו הגהות עס
 הנפש הגיון ג״כ ונק׳ הלוי הסדאי נר אנרהס רני המוסר סהר

 האדס מהתחלת א׳ • עמודס ר' התשונה נדלתי נדהקה סעצונה
 נהן שינהג דנריס נ׳ • וצורתו החומר יהונר ואיך • והשהע
 : עה״ז ותכלית מסוף ד׳ * תשונה ענייני ג׳ * געה״ז האדס
 : כ״י גייאה משה רני החוסר סהר

 הסקי״ גאון שרירא נן תאי השכלרנינו חוסר שירי או השכל מוסר
 : שך״נ * דנ״א עצ״ד ♦ ונחרוזי׳ ומוצר נמשלים ומנהגים

 מלוקע ומוסר חכמה יצחק נר חנניה רני הפילוסוהיא מוסרי
 חרתי שלמה ן3 יהודה ורני לערני לשונות משאר מההילוסוהי׳

 קדמונים ההילוסוהי׳ שמות וכל לזה זה שכתנו איגרת וכל לענרי
 :שך״נ הנהש מדות תיהון ועיי״ הרנה וחכמות אריסטו וגדולת ולידת
 תחכמיס מוסר־ (קיצור : קנלה שלשלת ש׳ אות ע״ל קטן מועד

 : יוצרות עיי״ ה׳ מועדי : קע״ד סי״ חכמים נמשנת מונא
 מורס על הי״ סהרד עהיא אנול אנרהס רני המורה מורק

: קנלה עה״י הננוכיס
 מלשון נעתק חכמות הרנה כולל נכלא ס״ רמנ״ס ננוכיס מורה
 ש״ט רני ע״ה תינון אנן יהודה נר שמואל רני ע״י לענרי הגרי

 נונאן המכונה אנרהס נרני אשר ורני ואכודי ש״ט ן׳ יוסף מ־
 עיי' חריזי המכונה חהני אל נן יהודה רני מכתח ועם קראשקש

: שי״ג טל שפע
 כ״י יפות נחרוזות נקארטין מתתיהו מר״ נעתק ננוכיס מורה
 תנ״ך הפסוקים מקום מראה הנוי אליעזר נר שלמה רני צדק מורה

: ואגדות נגמרות שנדרשים ננ״מ
 גירושין ענין על קטנה אחות פרו$3 כהן מיכל הג״מ צדק (מורה

• ה״ק נת׳ מונא
 מראה סופיאה מעיר שמואל אנרהס ורני הכהן מיכאל צדק מורה
 שמצאו נדפסו שלא כתנים או תשונה מאיזה טח"מ דיני כל מקום
 פ'3 חייא נני ת׳3 ( : תי״א נרקי יצחק מ״ של הטור יוגגיון

• : משפע חרש ע״ל צדק חורה נס׳ מהרש״ה
 נגד הקראי״ פלפולי קראי יוסף נרני אהרן י3ר אהרן מורס

: כ״י הקנלה ונגד האשכנזים רנניס מנהגי
 רמ״נ הדנר תרופות כולל ממונצילי יגל אנרהס מ׳ חוסים מושיע
 : שמ״ז מרזינעי יוסף ח״ הקטורת פיטום עם ותפילות ה״ ׳ניראת

 הושעגות על פי׳ מרומגייא הכהן אנרהס נן יוסף אל מושעות
: שס״ד רומא מנהג

כרוי! והדלקות קטורת מעניין מרדני נן שלמה רני הזהג *מזנח
: שס״נ רמ״נ הדנר ינשעת ותפילות

 : וקנלה מפילוסופי״ ותשונות שאלות מלונדין ש״ט רני 3הזה מזנת
 : החדשים ש״ס נמהתחות מונא יעקג (מזנת
 מזמור על פשעים אריפול יצחק נרני שמואל רני לתודה מזמור

: של״ס המעלות שיר ע״ו ועל קי״ט
 עד התורה מעשיות סיפור הכהן מנחם נ״מ דוד מ׳ לתודה מזמור

: ת״ה נל״א נחרוזות מגילות וה׳ משפעים פ״
 : כ״י כספי יוסף רני כסף מזרק

 המלות פי״ פרחון ן3 אכרהס ן3 שלחת ^ני הפרחון ס׳ או חחנרות
 ורס׳זג וראנ״ע יהודה ורד אפרים ורני מרד׳׳ק נלקט תנ״ך על

 הקטן שלמה ורני ״ גאנח ן3 יונה ורני חיוג יהודה ורני
כ״י תתקך׳׳א ד״א נכתונ

 ושירים מתנרות כ״ת שלמה נרני עמנואל רני עמנואל מהנרת
 ולכל נשים ואהנת חשק ודנרי עניינים כמה על מאד צח גלשון

: רנ״נ יפה ̂צכין סיפור ושיר מחנרת
 ועו« שע.* צח,על כלשון כחרוזות מתנ״ל והעדן התופת מחגרת

 נשמות תתעדן ונעדן קשים ניסורים נתופת הרשעים נ?וניס איך
: הצדיקים

 לכל קלילה שחחר מחזור ונק׳ י״ט לכל ופיוטים תפלות מחזור
 ולא מתנאים אחד והוא פיוטים חינר הקליר ר״א ד"מ נצ׳/י השנה
 * הנושם ערוגת ע״ל יעקנ ן3 או הורקנוס ן3 ר״א הוא אס נודע

 ופיוטים ספרים חנר גיאות ן״ יהודה נרני יצחק רני דנ״נ ונש״ק
̂ז * רניס  לאשכנזים שמע ותא תוקף ונתנה חנר אמנון רני ונדכ׳

 • שמואל נר כנימין גס • משה נר יקותיאל נחתס זניוסא׳דר״ה
 ופיום * הגדול יצחק נרני שמעון רני נחתם פיוטים ונהרגה
ננימין 3ר ״ הזקן אליהו רני הינר מצות תרי״ג של שנועות

ום1ערי מקנן ורט/ •2 ס 07 ק ש׳אשכמיס מחזור היגר

 : דנ״ו ש״ק איטליאני מחזור על גס ״ עליו כי״ עשה
 כ״י לחשה תפלה עיי״ קנלה ע"פ מהרמ״ק ע״פ ספרדיים מחזור
 הלוי יהודה ורני גנירל ן3 שלחה מרני קצת הוא ספרדיים מחזור
 אשכנז קצת כמנהג מחזור * ש״ק ועיי׳ יפיס נחרוזות ואנ״ע
 סוד דרש רמז פשע דרך קודש הדרת יכה פירש עם וכו׳ ופולין

 נניחין מ׳ קשות מלת ניאור ועם * יוזנל 3יעק נ״מ יצחק מ׳
 ויוסף שלתה האחים ע״י ר״ס • נורג נירון הלוי מאיר נ״מ

 צני ח׳ ע״פ ויש * צדק מעגלי ע״פ מחזורים ויש * יענץ
 והוספות * שפירא נתן הג״מ תוספות ואיזה זונדלש רני הירש

 המקונל ע"פ ויש • מחוקק p נצגאל יוסף נרני משה רני
f הירך רני t הנק״ משה נרני אניגדור רני נל״א הנ״ל מחזור 

 ״ שטאט מאייזן סלפר אניגדור ח׳ עליו מ״כ עוד * איצמונש
 ♦ מפוזנא מרדכי יוסף נה' אנשיל אשר אותו שהעתיק מ״כ עו״

 ממהלך והוא רש״י תלמיד ויטרא מעיר שמחה רני ויטרא מחזור
 הפסח מחזור • קע״ו שורש מהרי׳׳ק עש״ת ומזלות הככניס
 נרני מרדני רני האמונה מחזיק * הככניס ממהלך מהנ״ל

: 3סע״ דנ״ד (ש״ק יהוספה
 : 3דנ״ עש״ק הירחי נתן נר אליקוס רני דק3ה מחזיק
 : שי״ט * אסתר מגילת על פי׳ איסרלש משה הג״מ יין מחייר
 מורס כמו והוא אלהיית פלוסופי׳ 3חני נן חשה רני אלהיס מחנה

: נ״י • ננוניס
: ידן דן נעל דן מחנה ו

 עיי״ ז״ל סקנ״ג נהג״ה אפרים שער נשו״ת חונא אפרים (מחנה
: ויגש ה״ אפרים מחנה נס׳

 P3 הארכתי כנר 3כת קמ״א סי׳ אהרן זקן נש״ת לויה (מחנה
• : וצורתה הכתיג׳ ומעלת האותיות נייאור לויה מחנה

 שושן פרח נעל של חמיו ש״ת הלוי יוסף ח׳ הרג יוסף (חטה
: כ״פ מניאו

 של הגדה ניאור משה מ״3 נווירמייש אנ״ד אהרן הג״מ אהרן מעה
: כ״פ שושן נפרח חונא ש״ת אהרן מטה ( * פסת

 : דרשות ל״ צרפתי חיים נר׳ יוסף מ״ יוסף מעה
 דיט נפרעמסלא אנ״ד אכרהס נח״ משה מ״ הג״ח משה מטה

 ; שנ״א • ומנהגים ומועדם שנת ותפילות נרכות
 : יצחק פחד הפרו כהקדמת הניאו יצחה מטעמי
 הזיווג דנר על מיוסד הלוי אלקנץ שלחה מ״ שלשלמה '(מעתו

: וישת נועז ויאכל נפ׳ ישי כשורש חונא
 : המלך עמק נחנורו מניאו מנה חי (ס׳
 : מדרש ע״ל כנגדלות נאיומא מונא שלוח חי (מ״
 אלים מ׳ שו״ת וק״נ שו״ת לח׳ מזרחי אליהו הג״מ עמוקים מיס

: ת׳׳ז ש״ת וע״ל * חיים ן׳
 : מגילות וה׳ התורה על דרוש חיים ח״ חיים (מיס
 ואגרות והלצות שירים נגארה משה נח״ ישראל מ׳ ישראל מימי
 לפי קרא והאגרות השיר חלק ולכל חלקים לו״ ונחלק צח נלשון
 חי * מרינה מי • מנוחות מי השלוח מי * עניינו

: שס״ה * מאד יפה החרים חי * 3זה מי מצור
 הפרשיות סמיכות מפוזנא 3יעק אנרהס מ״3 יהודה ח״ יהודה מכני

 : ת״ו יהודה קשת ליהודה זאת שחנר כתנ ונהקדמתו כראשית ס'
 : פירוש עם ויקהל עד נא פ׳ מן ישמעאל רני מכילתא
 : התורה סוף עד ויקרא מן ר״ע רנו משם כן־עזאי מכלתא

 נאזלארי אנרהס ר׳ מחלה מכלכל • עש״ק עקינא מי מכילתין
 אלי״ ר׳ הגהות עם דקדוק רד״ק מכלול * כ״י • רפואות

 ועריכיס המלות פי״ מלך ן״ שלמה מ״ יופי מכלל • נחור
 יעקנאנכדנה ר״ שכחה לקט הגהות עם דקדוק עפ״י תנ״ך קשות

: שי״ד
 עיי״ יופי מכלל ־ פילוסופי' ליאון מסיר יהודה רני יופי מכלל

 אגדות ע״י פשעים צירצה שמואל רני יופי מכלל • הגדריס ׳0־
 : כסופו חיים מקור נספרו הוכא פילוסוט׳ ודנרי ומדרשים

 נתוניסהמכחישי״ נ׳ כל מכריע ישראל נן מנשה הכס הרנ מכריע
: נתנ״ך זא״ז

 : ׳׳יN1 5, ההש אליהו רני פי״ עיי״ אליהו מכתכ
 אופט על (והוא * כ״י • צרפתי מהאר״׳י אלהיס מכתג

 : גלאנטי משה ר׳ שו״ת מונאנסוף ומזוזות תפילין ספרי כתינות
 : תח״ה מאמר ע״ל התהייה חכמנ
 מהר״א שושן פרת כת״ פעמים הרנה מונא ש״ת אליהו מכתנ

: גיטין ה״ על אלכסנדרי .
 לא הלוי אהרן רני פי הרג רנו לנקשת שהנרו מחייה (מכתוג
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מם אות מסודריים אב עפ׳׳י הספרים כל שמות
 ך״ל שהיה ל שער סון» ספרו3 וגואה 3כת רת רו5מח שס נזכר
 שלום מה ס' יא3מ ה״ גשעו־ ראיתי אכן הששי לאלף קודם שכיס

: כ״כ קדמון הוא נ״ש אס מסוהק אני
 ג . ק׳׳ז סי׳ אלשקר לוהר״ס נשו״ת מוכא המכתוס ׳0(

 עקרים י״ג על פי״ וידאל מסיר הנק״ שלתה ן3 דוד ר׳ לדוד מכתוס
: ש׳׳ז ’ לעניינים וזמירות קשות5 סופו3ו

 מסכמות מ״ה על אב״דנווירמז שפץ סל׳ל הג״מר\רש רצון (מלא
 דכריס תק׳׳ן ואלף עניינים ע״ והס חלוקות הנראים הדעות להשוות

 איכא • כך תני י איפך או • השיטה מוחלפת כגון
משמיה אמר פ׳ * קאמר הכי • קתני הכי ־ דמתני

ונפומפדית* הכי מתני ורא03 ♦ כך משמיה אמר ופ׳ * כך דפ׳
 שנוע ״ פ״ אמר כך וח׳׳א פ׳ אמר כך ק״א • כך מתני

הכי אממר אי אלא • פ״ אמר כך אחר ואייך פ׳ אחר כך
• ״ש1יי לה ואמרי ספסלי ת׳ א״ד י מכאן סמי * אתמר
 תנאי תרי • היא תנאי • ת׳ וא״ל אמה ק׳ 3ההרו נעקר

 * איסך * מעולם דנריס היו לא ♦ ד״פ אלינא אמוראי או
 ז׳ ר3שח 3כת וכהקדמה ♦ לפ״ק ת״ע * חהסרא הסורי
 מפרשי מכל מלוקט משניות על פי״ נחת כף (מלא ״ ספרים

: יפה פי׳
 ן3 אלוליד אני והוא רש׳׳ד ן3א מקיצור לאירסטו״ הגיון מלאכת

 המופת ס״ הקש ס׳ מליצה ׳0 המאמרות מאמר המנוא ׳p רש״ד
 ועיי׳ רש״ד ן3א ועיין השירים ׳0 הלצה ׳0 הנצוח ׳0 ההעעה ׳0

 I ש״ך * קיצור ועיי׳ אריסעו׳
 ומספריות חשנונות ענייני מזרחי אליהו הג״מ המספר מלאכת

 מלאכת ׳0( • רצ״ד * קיצור עיי״ תשנורות וחכמת וההנדסה
 העלר לוי ליפתן י״ט הג״מ י״ט מלנושי י ידין דן נס׳ מונא יה׳

 ♦ זוטא אלי׳ נס׳ פעמים כמה (מונא הלנוש על והשגות הגהות
: כ״י

: עולם יסוד ׳0 על שהוסף מה הישראלי יצחק ר׳ המלןאיס ״0
 נן עזריאל רצי המלואיס ׳0 * האזוני יוסף רני החלנאיס ׳0

 הרמנ״ס הגיון מלת • קללה יצירה נס׳ הוגא חנהס רני הקדוש
 הגיון עיי׳ ונפלוסופי׳ נדקדוק הלשון צחות מחכמת קשות המלות

עיי׳ שכ״ז  פרקי על פי חיון יוסף רני דאנוה חילי * פירוש (
: ש״ס ’ אנות

 שווידן מלחמות סיפור יהושע כר׳ 3לי יהודה מ׳ נשלוס מלחמה
י'“ : ר״פ * והמדינה נפראג .

 נרני יהודה ר׳ המשורר 3ר מלך ונק׳ והעושר החכמה מלחמות
 : יפות וחרוזות נמשלים והעושר החכמה נין כלפול הלוי שנתי

 עיי׳ חכמים קצת שאסרו מקוה לעכין נכה״ג מונא מלחמות,ה׳
; מלחמה משנית

 : נועם דרכי עיי״ ה״ (מלחמות
 מילד נק״ א״ אשים נ״ פלפול ראוכן נר יעקנ רני ה׳ .מלחמות

: כ״י * הנוצרים כאמונת מכחד וא׳
 ש״ע ר״ והניא נוצרים מאמונת פלפול קמחי יוסף רני ה׳ מלחמות
 : מצוה מלחמות ג״כ ה״סונק״ ע׳׳ז הנוצרי׳ שהשיכו כוח! נשסאנן
 : ישראל תפארת עיי׳ מצוה מלחמות
 נהשאדות נפלוסופי׳ ד3נכ ס״ גרשון ן3 לוי ר׳ רלנ״ג השם .מלחמות
 וידיעת * והננואה והקסם חלום וענייני עתידות נהומגות

 ונחידוש • התכונה וחכמת והשגחתו ♦ הדנרים כל הקנ״ה
̂נראשית העולם  ינחן ונמה תורה ונעיון ומופתים ונאותות נמעשה

 יעקב מ״ יושר מלץ • הונ מלחמות * ש״ך ־ המיא •
ק ״ניז ״ התורה כסדר נל״א פשטיסנאים וראנה עלצאנה3 ״
♦ נ׳ Y׳57 (ש״ק תימ! ן3א משה רד מילר ס׳ ־

גמ' יהודה מ' יהודה מלכי ■ ההנמה מלתחת ג יג ו
: שע״ן ״ דרשות ע״ו כיגה משה .

 עז וערן המות אתר ועוגש «מיל אנרהם גר
: יחידות ודנרי • אגמת כמה ותגאר ועיג ^דעת
ט״״ י ,יילריס י׳ הלי איי י : ותשגורת ההכדסה תכמת על ״

 מציאות מעטן הספרדי שמסולי המנונה רהס3א לאנרהס מלל
 הלימוד וסדר ית׳׳ש מציאותו להטר הראשון הי ואנרהם הש׳י

 שמשון רט המלמד ס״ ־ ל׳י ״ התורה חלקי וכל ׳התורה
 • נ״ דנ״ד (ש״ק * ל׳י ״ ־והגיק דקדוק אנטליון גן
 ומשנח התודה על דרשות מכיר נר 3יעק רני התלמידים מלמד ׳0

ם נדרשות פילוסופי׳ כמה סומני״ ידו ועל הפילרסונןי״ ^למור  ״ ^ה
נר״ אליקוס רני מגילות וה׳ תורה נל״א' המלות פי' שית (מלמד

־•*• שן יעקב .

ל דהל׳׳ב יהודה ננפיצות א3מו ידידי* ר* מורחים מן המכונה (
: א׳

 : רפואה עיי׳ הישראלי יצחק רני הרופאים מנהיג
 ״ השנה מכל הנהגות שי״ט ־ קלוזגר אנרהס רני מנהגים
: נל׳׳א ויש סידורים אצל נדפס טירנא אייזק רני מנהגים

 של זקנו הירחי כתן נר׳ אנרהס רני עולם מנהג או המכר\ג ״0
 הרא״ש נן והוא התנו אליקוס לרני מיחס דנ״ה ונש״ק המרדני
• רע״ט * אשכנזי צרפתי ספרדי תפילות וסדרי מנהגים

: שאול נר אשר רני נ׳ דל׳א עש״ק (
 ר״' החי מן ס׳ • תנמיס עיני מאיר עיי׳ הכמוס עיט מנהיר

: א׳ דנ״ט (ש״ק והיתר איסור דיני נפרונינצה מרדכי
 הלננות תונת על פי״ שחרי׳ נר״ הענדל מנות ח׳ הלננות מנות

: שנ״ו • תכונה ספרים הרנה מגיא וכהקדמה
• כראשית פ׳ על כחיי שנס׳ קנלה ניאור מהנ״ל חן מצא מנוח

 ״ א׳ דנ״ט (ש״ק מהרמנ״ס דנריס הרנה פי״ מנות רני המנוח ׳0
 שלמס רני 3הזה מנורת המאור מנורת עיי׳ כלה זהכ מנורת
̂״ מאזמיר מרון רהס3א רני המאור מנורת : קנלה ־גוריא  פש

: כ״י תנ״ך על ופירושים
׳» ש̂׳ מאד נפלא ס״ ספרדי 3אנוה יצחק רני המאור מנורת

 תש״ס הדיני״ מוציא מקום מורה דנרות י׳ על מסודר ס׳ קנר עוד
 כלהדעומ הניא נו העדות ארון א׳ פירושים ״3 עם ושלחיTו ננלי

 ^.הנרכץא חסודריס נו א״ח של כיאור הפנים שלחן ׳3 הראשונים
: יוסף נית לס׳ נהקדחה עיי״ ותפילות

 נעת̂י פרקים ה׳ הפחה ראשית וכסוף ישראל מ׳ המאור מנורת
 מנורת : וחוסר חכמה כלה 3זה מנורת ונקראים ממנו

 • שח״ה דרושים ואיזה אסתר מגילת על פי׳ הלויאלקנך שלחה מ׳
 I שלד התורה על ופשטיס ׳f מנחם אנרהס רני גלולה מנחה

V מנקה ( • יןT נדן א3מו מו.יד שמשון י3ר שלוחה מנחה ( u
 ומ3איילנ יעקג) מ׳ הרג וחאחיוניס מש״ע טניס קיצור קצת

 דק״ה ̂׳3א פריפנלש יצחק הג״מ ננד מנרעסלא קייס ״מ3
 : כ״י התורה על פי״ כאלוו מאיר רני הדשה מנתה
 כיאור מארפטשיק מיכל רני נכד ידידי׳ נרני יחיאל רני קדשה

) . :׳ של״ו ספרים מהרנה מלוקט אנות פרקי על יפה
וי3 מנריספ אכ׳׳ד עינדיה נרני ליג יהודה הג״מ יהודה מנחה  ̂י

̂ ; : שס״ט שנןןרה רש״י על
 הנשי« שונא יהודה מנחת : אלוהות מערכת עיי׳ יהודה מנחת

 Z0SC א״ מאיש יפיס נחרוזיס מעשה סיפור שנתי נן יהודה רני
^ : אשה לישא שונא

 : י׳׳ד על ת״ה על פי״ 3יעק הג״מ 3יעק (מנחת
 ויתרו» נחסרות סופרים תיקון שניאור נרני יוסף רני כהן (מנחת

^ : שכ״ח התורה כסדר ואח״כ א״נ כסדר 3וכתי וקרי
 טטמ השמש מנוא א׳ ספרים ג׳ פימנטיל אנרהס ח׳ כהן מנחת

 תערוג^ ספר ״ הכרניס צאת עד השחר עלות מזמן השייכים
^ : תכ״ת שכת טכי השנת משמרת והיתר איסור דיני

ה הכהן שמואל רני כהן מנחת  ■א׳ * ספריס ד׳ יוסף ל
ד״תוכחתמו^! ♦ חיים דרך ג׳ • אור תורה ל ״ מצוה

^ : נחקומו כא׳ עיי׳
• ו קטן ס*. ״ יצחק (מכתת
 נספרו מונא לוי לנית יצחק ״ח3 שלחת. מ׳ זכרון (מנחת

: ר״ה של מוסף תפילות פי״ שהוא שלמה נשחק
 שע^ החרס להתיר רצה חשה נדני חורי אנא רני קנאת מנחת
 רצלו»3מ הרשנ״א עליו וחתומים ס״ד ה״א שכת נרצלוט ■קהלות

̂ש  ל״ל שיגיע קודם יוונית הכמת ללמוד שלא מטזלטילה והרא׳
: כ״י ל׳ס^״א עש״ק

 מג?!- מלוקט מוסד מאיר נתהג״ח דרשרות 'מינקת־רנקההרננית
. . : שע״ח נל״א ומדרשים

̂ן על מפינטשוג שנתי ״מ3 3זא נניחן מ׳ השלהן (מסגרת .  ש״עק׳״
 - תע״ג חדושיו וקצת וכה״ג וש״ך עיניס מאירת מס״ •מלוקט
העול© חלקי ג״ נוסע הי״ חטוטלה יונה נרגי ננימן רני מסעות

 ;.־ ש״ג ושמע שראה מה כל 3וכת אפריקא אסיא עאירופא *
 i א״ נרשימה מ״כ יעמסיל כרטדוד הקטש שמואל רד של מסעות ״0

 : הלוי שלחה רני שלחה דנרי ־מספר
 טנרי* אנשי אמר המסורת מסורת לס׳ ג״ כהקדמה מסורות ספר
 והאת© הנקוד כל קנלנו מהם כמקרא תקיאיס גדולים חכידס ■היו
 לדנו© נתן והנקודו״ המסודרת נעלי היו הס הגדולה כנסת אנשי 'כי

.0»ר0 3נכמו נתנם שלא נהוא־-ממוה רמס ן״ שמואל בן יוסף ורבי
תינה



קעב מם אות מסורריס אב. עפ״י הספרים כל שמות
 נק- וזה וסיכה ככוונה רק פעמים כמה א׳ ענין או א״ מיכה

 תמצא הגדולים תנ״ך ועיי׳ מאכותינו כך לנו שנמסר מסורות
: שך״ז קטכה ומסורה גדולה מסורה

 וכל המסורות ללמוד מפתת הלוי כתור אלי׳ רכי המסורת מסורות
 על לוחות שכרי ס׳ אליו ומתוכר המסורות וסימני תיכות ראשי

 כנטוריקין הנכתכים והמלות והקצרים הנשכרים וחתיכות הדכרים
: רצ״ט כמסורה

 מסורות ת״ש על פשטים אנגיל מאיר מ׳ מהדרשן הכרית מסורת
 אלףתר״ן על מהלל הגדול הכרית מסורת : שע״ט א״כ ע״פ

: שפ״כ מלך כסדר מסורות
 נמצאים היכן תנ״ך פסוקי הלוי יצחק כר שמעון מ׳ המקרא מקורת

: שלכ אהרן תולדות ס״ כמו כש״ס
 :רפ״ג גמרא מפתח עיי׳ התלמוד כל על כסדר מפתח התלמיד מסורת
 מפתת גדליה לכית משה כרכי יהודה רכי ירושלמי התלמוד מסורת

: של״ג חפץ למצוא וגמרא כמשנה מקום ומראה
 האכילה לסדר מהאכילותהכריאות הישראלי יצחק רכי המסעדים ל

: כ״י רפואה עיי׳ רפואות ושאר
 איך דמודינא נחמיה כרכי משה כרכי כרכיה אהרן רכי יכק מעכר
 שפתי * א' מאמרים ה׳ כו מותו יום עד כקדושתו האדם יתנהג

 החולה ענייני וכל הטעמים עס ודינים ותפילות החולים לכקר דק1
 חולים כיקור סדר כקיצור הלל כל כולל וכפי׳ נפלאים וכוונתו

 ואחר קכורה וכשעת הנשמה יציאת כשעת והנהגות וידויים ותפילות
 שצדכין ומה נשמה מענייני אמת שפת כ׳ : הקכרים ועל הקטרה
 ענייני וכל המתים והלכשת והנחת נשמה יציאת כשעת לעשות
 ־ נשמה שאריצ'את שפתירננותכוונותכללועדיניס ג׳ * אנלות
 פיטום * הקטורת ענן עתר ד' וכוונות ויחודיס הקכר וחכוט

 וסדר וכקשות תפילות ויהודים כוונות תענית קרכן * הקטורת
 להקכלה כלנים ניעם אמרי ה׳ • שכוע ימי לכל תלך לימוד

: שע״ו כשמה וענייני
 הלוי העליר נתן כ״מ ליפמן י״ט הג״מ חמודות ולחם מלך מעדני

 נידה ככורות חולין ממסל קטנות והלכות מכרכות האשר״י והוא
 : כ״י ונזיקין ונשים מועד סדר כל ועל : שכ״ת וחידושיו

 על הגהות קצת נזיקין על חריפתא ופלפלא מהלל מלך מעדני
 אור עיי' מלך מעדני : שע״ט הרא״ש פסקי וקיצור אשר״י

: השכל
 : אלגזי שלמה מ׳ ספירים (מעולפת

 דכורה והעתיקה ותפילות הרהות ריטה משה רני השואלים מעון
: שס״ג נפשי כרכי עיי' ללעז אשקרלי

 נ שמואל (מעיל : תל׳ז המחנות ומאסף זכרון (מעורר
 אגרס כ״ה ארקוולטי יעקנ אלחנן כרכי שמואל רני גנים מעין
 :אליס^ עיי׳ גנים מעין : שי״ג מאד צק כלשון תשוכות וכ״ה
 ד״ה אורה שארי נס' וכ״כ רנינו משה ע׳׳י מחוכר החכמה מעין

עיי׳ סע״כ : הלנמן) ארזי (
 ומפתח כללים קלמנקס ליכ ארי׳ מ כ אכרהם מ׳ החכמה מעין

: תי״כ כראשית מעשה וסוד מהאר״י לקכלה
 עפי״א אכול אכרהס רכי תורה סתרי ג״כ ונק' מיס,גנים מעין

 עתידות להתנכאות השגות קכלו הנכיאים איך ומדכר הספרדי
: כ״י גדול ספר קכלה ענייני ושאר התורה וסודות

 מאמונת פלפול וקצת דניאל פי' אכרכנאל יצחק דן הישוע מעיני
: שי״א המצריס

 תפילות דמודינא נחמיה כרכי משה ברכי כרכיה רבי השחר מעירי
 • ר״מ לכוקר לשומרים וסדר וכוונומ

pכ״י התורה על דרשות דוד רני מעלות ׳ : 
pעל זה האדם כמדרגות אכיגדור אנרהם כן שלתה רכי המעלות ׳ 

 : כ״י פילוסופי׳ מספרי מלוקט לנכואה שישיג זה.עד
 טונות תמדת מעלות כ׳׳ד יקותיאל כרכי יחיאל רני המדות מעלות

: שי׳׳ו האדם נהם להתנהג נאים נמשלים
 : כ״י צדקיהו כרכי אליהו כצלאל רכי המלות מעלות

 כמגן גכורים כשלטי ועיי׳ התפילות סידור אצל נדפסים מעמדות
 : שע״ז כהג״תליכסרוואל אברהם רכי פי׳ ועם • ןק״ע הראקון

 : תי״ז הדקדוק כללי כל כולל קטן ספר לשון מענה
 מ׳׳ן לשון מענה : הקברים על ותפילות כקשות לשון מענה

 מ״ז וכםי' וגאונים ורחוקים קרובים אכות־או קברי על מפילות
 ; ד״פ דרשן רופא ליב כהג״מ סופר ליברחאן אליעזר מ׳ שמו מתם

 העתיק דעת ובחוקי שע״ה פראג דפוס יעקב הג״ת לשון (תענה
̂ : אלף נאות ע׳׳ש והנהגות;לאנלות דינים ממנו

 : מאחדים כמה על פי׳ רכא משה נ״מ רנה מנחם רני רך מעכה
 : צח כלשון יום לכל ותחינות תפילות רך מענה

 ותיגות ומלות הערוך ס׳ על שרשים הרבה מוסף המערכות מעריך
 מומר ונעשה מיכאל ־ וגמרא ותרגום כעכרי הנמצאות קשות

: שס׳׳ט
 כעל הר״ף והוא יצחק רבי כהרב הכהן פרץ רבי האלהות מערכת
 חרכי פירש עוד פירש עם כקכלה ועמוק נכבד ספר תוספות

: שי״ח חייט יהודא
 וס״ מחז״ל מעשיות ש׳ מן יותר כוך מעשה ובל״א המעשה ספר

: בל׳׳א ספרים ושאר חסידים
 דוראנט פריפוע אחר הוא האפד דוראן פריפוט רכי אפוד מעשה

 ובהקדמה הרכה הכמת וכו הרד״ק על והשגות דקדוק ככבד ס׳
 • דוד חגן ועיי' ♦ ע״ב דס״א עש״ק תנ״ך לימוד גודל מראה

: סריכוט חר' אגרת ע״ל ( * כ״י
 מנהר עקירש אכרהס בן יצחק רכי פרס בימי דוד כית מעשה

: סמבטיון
 שו״ת כ״ז ובסופו גמפ״ת חדושי רופא חייא מ' חייא מעשה

: הי״ב * אהרן מקרבן חדושים עם עוד נדפס
 : נ״י תvועברונ חשבונות אלחדעב יצחק ר׳ חושב מעשה

 : הכוונות כס׳ מוכא מזולי אברהם רכי הושב (מעשה
 ♦ המשכו מלאכת על ריקי אברהם כר עמנואל חושב (מעשה

: ת^״ו
 הגדול מסורת בם' חוכא הרקת כעל אליעזר ח׳ רקח (מעשה

: תתצ״ד מסורה אסתר מגילת
 ולנחמו לנו על לדנר התנו לדונש יעקנ כרכי כיסים מ׳ (מעשיות

: ונדל״ט * שי״ז
 פרשתים אכל מעצמי הפסוקים אלו פרשתי * לא ניסיס ואני כתנ

ס׳ ־ ז״ל הרא״ש מארי חאנא : נל״א מהזוהר מעשיות (
: חכמים (מעשה

 ד׳ נכלא כיאור אשכנזי רופא אלי׳ כר אליעזר הג״מ ה׳ מעשה
 של והגדה מצרים מעשה אכות מעשה כראשית מעשה חלקים

: שמ״ג תורה מעשה * והלל פסה
 רבי ומעשה כלה״ק מימין אכרהס רכי העתק ירושלמי מעשה

 בן הדרשות כעל כיסים רבינו ניסיס מעשה * ת״ו כוסטנאי
 ור״ עטר כן שמואל רבי מעשיות • כ״י התורה על הרמב״ן

 המופלג הרב המעשים ספר : ואגדות ממדרשים ליאון יצחק
 מכבלי מעשיות ספורי ספרדי אגילאר רפאלדי חשה מ' החכם

: כ״י ומפרשים מדרשים וכל וירושלמי
 גדול ציור צדיק אכרהס כר יעקב קרטא לעין וכל׳ לוח או מפה
 : של״א עברית כאותיות ״ וכפרים. ועיירות והדרכים א״י מכל

 דרשות עיי׳ המפואר ם׳ * ע ש׳ עיי׳ החכה כעל או החפה ס'
 מפעלות • חכמים דברי על ה׳ מפעלות ( • מלכו שלמה רכי

 פילוסופי' ע״פ העולם חידוש ענייני אברכנאל יצחק דון אלהיס
 :שנ״נ המורה מס׳ עניינים וביאר קדמון שהעולם האומרים ונגד

 : אברהם ברית מס' הגדול ווידוי חטאים מפרש
 נ שכ״ג התלמוד מסורת עיי׳ אליקוס כן שלמה רבי הגמרא מפתח

 : ג׳ דכ״א לך לך פ' שפר באמרי מובא הידיעה (מפתח
 תנ״ך מקום מראה גלאנטי מרדכי ברבי משה רבי הזוהר מפתת

: שך״ז כזוהר מובאים היכן
 תורה לקמן עיי' ויתרות הסרות על מפתת (ספר

 תורה עיי' מסורות ספר הוא ספרדי לוי רני מפתת ספר
 : הנפש חיי כס׳ מובא הדעיון (מפתת
 J חיימיני כסדר מפתחות עעיאה שמואל להרמכ״ס מפתחות

 : עניינים כמה כי׳ עדן גן (מפתחות
 : כ״י סטרות לי׳ חכתח המפתח ספר

 ומשני' אילנות וטכע שעניס השכעת המלך משלחה שלמה מפתה
: ע״נ דצ״ת ש״ק * היי' ונעל

 (ע״ל וקכלה נפשט המצות ע״ד זחרא כן דוד רכי דוד מצודת
: מצות טעם

 נר אליעזר נ״ח יצחק ומ׳ רמכ״ן פי׳ עם להרחנ׳׳ס המצות ספר
 תימן אגרת ונסופו אסתר מגילת מספרו שלקט ספרדי שלתה

: ת״ך החתים תחיית ותאמר
 רפ״ג ידוע עניינו מקוצי יעקכ כן משה רכינו גדול מצות ס' סח״ג

ס׳ סמ״ק • אייזק ומ׳ מזרחי אליהו הג״ת חדושי עם
 מאמונם כנימן מ' נשים מצות : גולה עמודי עיי׳ קטן מצות

;תי״ג נשיס סדר ועיי׳ נל״א הדלקה נדה.חלה הלכות אשכנזי •
ס׳



כף אות מסודרים אב עפ׳׳י הספרים כל שמות
 שכ״א וחרוזות שירים נהור סגי אהרן רגי המצנפת ה׳
 סגולות משות מציל : חפכי נן הכהן שמואל רגי חצרנות ס׳

: גל״א ורפואות
 לקבלה מפתת הדת נחונת עיי׳ מקנדיא יוסף מ' לחכמה מצרף

 מרות ומעשה מהאר״י כתגיס והמה לקבלה פילוסופי׳ נין וההנדל
 וקיצור קדמון אדס ודרוש מע״מ קטן עולס ממאמר וקיצור רעה
 הרמנ״ו אגרת סרוג ישראל רני וכתני יוסף ושנר אצילות מכל

 • תח״ה ומאמר תימן אגרת רמנ״ס אגרת המורה ס׳ להתנצלות
: שפ״ע

 אליו ומחונר של״ה קיצור מפוזנא צורף שמואל ח׳ לכסף (מצרף
: תמ״א לזהנ וכור פניניס מנתר קיצור

 ציצית מזוזות סודות דיין דוד ראונן נהג״מ נתן מ״ שמורים מצת
 :ע״נסוד השחר ונרכת הדינים וכל אות כל כתינתן וסדר תפילין

: תכ״ה
 משה בר יצתק מ׳ קהלת מקהיל • מנהגים איזה על פי״ מעט מקדש

: כ״י שנ״ת קהלת על פי׳ ארזיז ן׳
 : דינים ישראל רני ישראל מקוה
 מקוואות דיני כל על סאלטרו משה בר יהודה מ' ישראל מקוה

 טהרה מקוה * שס״ו מלחמה משנית ס׳ על גדולים ופלפולים
 נמרדכי מונא דינים רע״א ר״מ ש״ק חננאל רבי המקוצעות ס׳

ת׳ ♦ ד* די״ד רלב״ח ונשו״ת פ״ג (שנועות  שמואל מקום (
 י״ד על והדושיס ש״ת מהמבורג אלקנה ב״מ שמואל מ׳ ש״ת

: מסכתות כמה על וחידושים
 וקהלת השירים שיר על יעיש אבן יצחק נר׳ ברוך מ׳ ברוך מקור
 • הפסוקים והבר אופן ׳3 • המלות פי׳ ת׳ * פירושים ג' איוב

: של״ז פשטים ג׳
 חיים מקור ״ קלעי שלמה ברבי ברוך רבי שו״ת ברוך (מקור

 כ״פ בלולה הזוהר(ובסולת ס׳ בהקדמות הובא בקבלה עמוק ספר
 ראב״ע על פי׳ סיכה אבן המכונה שץ צרצה 12שמו רבי חיים מקור

 הוספות עם ורמב״ן וראב״ע רמב״ם כדעת מצות וטעמי התורה על
: שי״ט פאלקי בן ורש״ט תיבון אנן שמואל רבי

: כ*י פילוסופי׳ גבירול בן ^מה רני חיים מקור
: חיים דרך נספרו מובא חיים מקור י,
 : יאיר תות שו״ת בחבורו מובא א׳*ת ש״ע על חיים מקור̂ 

 מגילות ה׳ קראכמלמקראקאעל חיים מ׳ הדרשן חיים 'מקור
 : חומה חיל ספר שחבר כתב : תנ׳׳ז פפטים ונ״ך

 חכמה מקור : פדטה טור ברקת טור עיי״ חיים מיס מקור
 מקור : חכמה דברי עיי• חכמה (מקור : בינה אמרי עיי׳

: כ״י p׳s על ביאור השכל
 • "ל1די יוחסין בס׳ חפני בן הכהן שמואל רבי וממכר מקח
 וממכר מקת גאון שרירא רני בנו בן גאון האי רבינו וממכר מקח

 : שס״ב התנאים ומשפטי המשכון ס׳ נו וכולל ממונות ודיני
 דקדוק ככבד ספר דבלמש מאיר ברבי אברהם רבי אברהם מקנה

: דק״ג לטיכא עם
 מובא אותיות מקרא : ביראה הנערים לחנך דרדקי מקרי

: בשרשיס
 מלכות לבוש ?לק עס מברטנורא המון עובדיה רבי קודש מקרא

 דרכי עיי׳ קודש (מקרא • שמ״ה מאמרים איזה על פי׳ גס
: נועם

 וטעמים וסודות ואהבה ויראה מצות סאמיגא יוסף רבי קודש מקראי
: *שמ״ו הדינים עם המועדים המצות

 ספר ירושלמי הענוכש משה רני שפיגל נראנט נל״א המראה ס׳
 בתשובה וישוב בעבירות מלוכלכת הנשמה איך במראה לראות נכבד

: ש״ע
 ברבי אביגדור רבי לדפוס הביאו שפיגל צוכט בל״א חוסר מראה

 דרך־א״ב ע״פ שבש״ס ומליצות משלים כל הילמסיס ליפמן אליעזר
: ש״ע ובל״א ונחרוזות

 תכונה אביגדור אברהם בן שלמה רבי אשפירה ע״ל אופניס •מראה
־ יר״ה הקיסר ספרי בבית בווינא * כ״י גלגליס ומהלך

: דלאקרט שלמה ב׳'מ מתתיהו ח׳ הגהות עס כ״י ובידי (
 הזוהר על מקום מראה p נפתלי בן בער יששכר מ׳ כהן מראה

: שמ״ט וערכין שערים י״ז ובסופו תנ״ך מפסוקי
 בן משולם א״ב ערך ע״פ ש״ע ד׳ על הדינים על מקום מראה

: ת״ו ישראל
• הקודש עבודת ספר והוא אלהיס מראות
שלמה מ הטר< מאשטרי הנק׳ הרופא הגדול ההכס אלהיס מראות

 ישעיה מרכבה מעשה וטל לפרדס נכנסו ד׳ ענין על אלקוסטנטין
: כ״י זכריה ומנורת ויחזקאל

 בס״ כתבתי כאשר ריש אות כנגדלות איומא ״03 אלהים (מראות
: אלהים מראות הנק׳ ספרד בני יחוס

 נביאים על פי' אלשוך חיים ברבי משה הג״מ הצובאות מראות
״ נביאים על מהנ״ל הצובאות מראות : שס״ג ראשונים י נ ו ר ח  א

: עשר ותרי
 השתן צבעי ענייני הישראלי יצחק ״מ3 יוסף רבי השתן מראות

 רפואות ספרי כמה חבר עוד יצחק רבי לאביו אותו מיחסין ויש
 : כ״י התלות לא״נ.ע״פ מסודרין קצתן

 בהקדמת (מובא התורה על דרשות טראני משה הג״מ מרביזתורה
: המבי״ט שו״ת

 ״P אליו מחובר ♦ התורה על ראב״ע על פי׳ טובה (מרגליות
 - * : סתרים ומגילות יוסף ואהל הנ׳יל חיים מקור

 חובות קיצור צהלין יצחק בר יעקב ח׳ הרופא טובות מרגליות
 : תכ״ה * שער לאותו מיוחדת תפילה שער ובכל הלננות

 להרמב״ס זמניס אהבה המדע ס׳ על פי׳ יעקב קהלת מורשה חנר גס
 • התורה על דרשות ליעקב אמת תתן • ישעיה על יעקב ישועות

: הילקט על מקום ומראה מפתת יעקב קונ
 ורש̂׳ התלמוד דיני כל אשכנזי הלל נר מרדכי רבי הגדול מרדכי

 ולות כיסים רבינו וחדושי מרדכי סימני ועם האלפסי כסדר ותו׳
 מהר״ס והשגות הגהות יועם שי״ט איטלינג הג״מיוסף הדיני׳ מכל

; שנ״ת • טיקטין
 שצ״ץ אסתר מגילת על פי׳ יחיאל בן מערקיל מרדני מ׳ מיראדכיא

 • תורה עיי׳ הסמים קטורת בספרו הובא מרדני מ׳ דכיא מירא
 : כ״י ״ קבלה גיקאטליא יוסף רבי ע״פ יחזקאל מרכבת

^ יחיאל נה׳ מרדני מ׳ דכיא מירא  רש״י* פי׳ מסלאווטיש מי
 * ובכמהמקומותבש״ס דקדוק ע״פ שפרש״י כ״מ מגילות וה׳ התורה
 עיי׳ דברים ספר על ביאר אברבנאל יצחק מן המשנה מרכבת

: שי״א • אברבנאל
 : אנשיל רבי '0 א' אות עיי׳ המשנה מרכבת
 הי,# בענייני כללים גבריאל בר מכווצי רפאל רני לנפש מרפא

: שלא • ומוסר
 רוחיי» רפואה ספרדי צהלון יצחק בן אברהם רבי ^נפש מרפא

: שלג • תשונה תיקוני
 : טובות ומדות מנהגים ברזילאני יוסף רבי הנפשות מרפא
 . ש״< • השירים ומשקלי דקדוק חביב <ן משה רבי לשון מרפא
 ומגגיד ועושר בממון הבוטחים מגנה בנימן רני חזיון גוי משא

* : ש״ך • צת ולשון בחרוזות וענווים החכמים
 רא^ מסכרו יזלק והוא עזרא אבן יצחק בר׳ יוסף מ' מלך משא
לל  ופל למלך וארנונית מסים מענייני יוסף עצמות) שצ״ל (

 - שס״א המנהג ולפי הדין לפי קהלות עס וקהל הקהילות עריכות
 שו״ת קי״ב סאלוניק אברהם בר אהרן בנימן הג״מ בנימן משאת

: שצ״ג * דינים וחדושי
 : עמקים שושנת עיי׳ משה משאת
 מלחמו© ס״ נגד מים מקוה בענין איטליא חכמי כל הלחמות משבית

: שלו * ה'
ה/ מלהמה (משנית  ,05 לוצאגי הר״ש כתג ק״? סי׳ לא״ה מ

^ : ה׳ סי״ מלחמה משבית
 , ו©3נתי משובב • כ״י קבלה מטוט שמואל רבי נתיבות משובב

 דרשות ששת נר יעקב רבי נכוחים דבריס משיב • כ״י כהן משה
 : כ״י • פילוסופי״ ע״פ וקצת האחרים אמה על .

 תי© ודיט* בעיגונא שו״ת שטערין מאיר הג״ח מלחמה משיב
: ס׳׳י ״ מלחמה דיני וכל שאלס

 • רות על יפיס פשטיס שמואל ח׳3 סירקש הג״מיואל נפש משיב
r : שע״ו

 : ד״ג נחרים מהררי בס׳ מובא נפש (משיב
א תולמת פ׳ שפר באחרי מובא לוריא מהררי״ נפש משיבת ( ״ל ; ► 

 שלשלת עיי׳ המשכיל ׳0 ״ המעלות שיר עיי׳ לדוד משכיל
 >1עי העדות משכן * וממכר חקח עיי׳ המשכון ס׳ * קגלא

: דקצ״ה חכמה נובלות בס׳
י ״ מליאון ש״ט רבי העדות משכן  • ל

 e זכחן מעורר גס׳ מובא התורה על דרושים יעקב משכנות (
 משלי© אלתאהו בר אלגוס חפא מאיר מרבי נעתק משליארסטו

' ״ * ‘ * בהרחות שידם וקצת מהנשים להשחר וחוסר
א״ל ונ״א חכמים ע׳ לו םיו מלכים מחכמי א׳ הכס חכמים משלי

משל
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 : תי׳׳ז • ונל״א רי3ע3 האדס חן3י מה3 ל0מ ׳

^ו וכנו יועציו וז״ מעשה סאנאדכר (משלי  ; לו היו נשים ול י
 rמש וא׳ שואל א׳ כתולא כן שלמה ן3 יצחק י3ר הכןדמוני משל

 ״ ענוה • כדעת • עצה • תשוכס * השכל נמהלל
 עס עוד ונדפס רס״ו ומשלינש צח ולשון תרוזומ3 ץ־אה

pלארסער התפות ׳
 ע״ל שלמה משלי רע״ח * מעשיות ספורי שלתה ̂!נשלי

 משלים ק״ת הנקת רטה3 י3ר שועלים משלי • לה3ק שלשלת
׳ : שי׳׳ז • לשון וצח כחרוזות וחידות

 על שכשרו נניאיס י״ז מכיא אכרכנאל יצחק דון ישועה משמיע
 גאולה על דווקא אלא ב׳ כית על לפרשם נוכל שלא והכדיח הגאולה
 • הכית תורת עיי׳ הכית משמרת • רפ״ו■ • העתידה
 לספרדיים ר״ק לעיינ ותמורה ותפילות מתינות התודש <ושמרמ

: ת״ך
 ויש • רטנורא3מ עונדי׳ רכי פי״ עם * ״ משניות או משנה

 יהודה רכי ע״י לעכרי מערכי נעתק זרעים ס׳ רמב״ס פי׳ <וום
 רכי נשים • אלפועל יצחק כר יוסף רני מועד : הליחי
 רס נזיקץ ״ הספרדי כדרש הנק׳ עכמאי ן3 משה ר3 3יעק

 יוסף כר׳ נתנאל רכינו קדשים * יעקג כן יוסף ר׳3 שלמה
 שמז̂א רכי העתיק אכות ומסכת׳ לסנהדרין י׳ ופ' • אלמלי

 זרעים ס׳ על משאת שמשון רכינו פי׳ עס ויש • תינק אכן
 גכאי ן3 יצחק רני נחת כף ע״פ ויש ♦ השלימם יצחק ורגי
ר סומ3 דש  א״י נוסחאות עס ויש י א״י כני של לימוד סי
 פסק שהוא כוככ צורת עם ויש נקודות עס ויש • המלות ופי״

 העליל הלוי נתן כר׳ ליפתן י״ע הג״ת י״ע תוספות ע״פ ויש הלכה
i ויש • כגליון יד צורת3 נתד־א מהדורא עס ויש 'v חיים עך 
 רכינו תורה משנה • מאד יפה חאגיז שמואל כת׳ יעקג מ׳

 5נק לבן ספרים לי״ד ונחלק מקירענה הספרדי מ׳יימוני נר משה
 נו) קצרתי ידועע״נ (וענייט מיימוני ג״כ ונק׳ הח;קה יד ״כ4

 י״ע לרכי אותו תייחס יכצ״ד להריטנ״א עוז מגדול פי׳ עס (יש
 והריענ״א י דוד ר3 אכרהס רני הראנ״ד והשגות ״ אוץ־

א על שהשיב  מיימר הגהות ועם משנה מגיד ע״פ ויש * ״ד3̂ר
 וכסף • רמכ״ן השגת עס ויש מפאדווי ומהר״מ הרמ״ך והשחנת
 חסידס משכת .״ 3י3ת. p לוי רכי וע״פ קארו יוסף הג׳׳מ משגה
 ומשנת חסידס (משנת * ר״א (משנת * חסידס ס׳ עיי׳

 ; תאגיז משה מ׳ כהס נקנה שהתורה מדות מ׳ס ip* הנמים
 : ישראל מקוה נשו״ת מוכא שו״ת לוצאע למהר״ש מיס (משען

 : משפט 3אוה עיי* צדק משפט • שו״ת צדק משפע
 דיר גאון שרירא רני של כנו ן3 גאון האי רנינו שטעות משפעי
 וכרייתא 3יעק כרכות על מרכות תדשה ושיעה ממונות ודיני שמעות

: שס״ב * המשכן דמלאכת
 אקה ופי׳ שו״ת קל״ד קלעי לכית שמואל הג״מ שמואל משפעי

: שנ״ע * כגמרא שיעות
 וכס* ג׳ דע״ע אמור פ׳ חיים מקור כס׳ מוכא העולם (משפטי
: העולם משפטי כס׳ ראנ״ע כמ״ש נ׳ דל״נ יוסף פורת

 : כמשקל וחרחוא שירים לעשות מלמד ליאון ש״ט רכי המשקל '0
 מהפילוסזפי* הרכה דעות מכיא ש״ט נר׳ משה רני החכמה משקל

: כ״י • זה כנגד זה לשקול
 ״ שכדראל שנועות שנעים על ט׳ הלוי אכרהס ר* קעראן משרא
 רט כתג ב׳ דמ״ז וכש״ק ״ דפ״ז ט״ט מ״ע כס״ ג״כ (מוכא

 : שלו התפוגה גס׳ גיסו זכות אכרהס
pחשרת * משפע ונתינות וחוה אדם תולמת ס׳ עיי׳ משרים ״ 

 : כ״י * והקדמות דרשות מצרי משה כר״ קלונימוש רכי משפע
 סודות יוחסין ס׳ כעל זכותא שמואל כר׳ אכרהס מ״ לנפש מתוק

 3וסו ועה״ג עה׳׳ז וענין וגיהנס וג״ע לעולם מדאתה הנשמה
: שס״ז • תת״ה

pכהונה מתכות ♦ כ׳ דנ״ד עש׳׳ק אשר רטט המתנות ״ 
 מתורגמן • אור‘ מאורי כס׳ מוגא האור (מתוק ♦ רכות

 ולשון ארמי כלשון המקרא מתרגם אשכנזי הלוי כחור אלי״ י3ר
 : 3ש״ ״ א״כ ע״פ לשרשיס מסודר המקרא כלשון ארמי
ס׳  דרשן מתתי׳ מ׳ דנריס ס׳ עד המורח על לרושיס מתתיהו (

תנ״ו ״ פראג ד״ק

ק אות
תורה עיי׳ ואחרוטס ראשונים מיאיס

 ומת התנכא מיד כשנולד נחמן ואיתו פנהת כר קצוופה נניאת.נחמן
 : הנגיד שמואל ר׳ פי׳ עם הזקן אכרהסהלוי ר׳ חיכר־אותו מיד

 פית והוא ויעיל חיים רכי תלמיד צמת חיים 3יעק מ׳ (נגידומצוה
 על קצתן דרשות והכ3א יצחק הג״מ פישון כהר ״ רי׳׳ל ס״ע

:׳ ר<״ת י מאמרים על וקצתם תנ״ך פסוקי
 מגלות * קנלה כפני הכילות מקנדאה ^ר׳ מ* אורה מכלות
 כללים אשכנזי 3לי יהודה נר׳ שמואל מ׳ אותם ואסף מ׳;נ״ל הכמה

 ומצורף תהפילוסופי׳ הרכה נו האר״יומערכ קכלת לחכמת והתחלה
̂  והעולמות והפרצופיס להכנתהמלכוש ט׳ הוא ה׳ כה ס״ אליו

i שפ • לחכמה לס^מצרף כ׳ חלק שהוא ת7גהינת.ה f • 
: רמכ״ן אגרת

 לימודים החכמות מכל כלול יצחק כר׳ שלו© אכרהס רט שלו© <̂ו
 והצלתה הנכיאיס ופלאות העולם ומהידוש וקכלה אלהיית מנעיור

 הגוף מות אחר הנפש ועל וקרננות התורה מעלות על אדם של
 : של״ה ומדרשים וממאמרים ופילוסיט* ומהתפילות ומהתחיה

 ומהנקודות וכפולות הנדים מאותיות דקדוק חיים יהודה הנוקר׳ ס׳
: וההרכנה

 ומדרשים אגדות על נפלאים פשעים האר״י קכלת חיים עז
 עיי״ וגלגולים הקודש ורוח וכטאה ויהודי© • תנ״ך ופסוקי

: כ״י * גלגולים
 : כ׳ דס״כ (עש״ק הלצה חכמת ליאון מסיר יהודה ר׳ צופים נופת
 ע״פ ור״ת וצירופים גמטריאזת אלפיעל יצחק רט צופים גופת

: של״ט • א״נ עירכין
 : שכ״ע • תילי׳ ע׳ל ארוך ט׳ שיעיב כן יואל רט תהילות נורא
 : ידץ דון נס׳ מונא מגיד שמשון רבי אלהיס (נזר
 השג» והרנה נפלא פי׳ בראשית ס׳ רנה על כי׳ הקודש (נזר

: היפ״ת על
 - דוד מסיר עדנים נהל * ש׳ אות קכלה שלשלת עיי״ גת ה״

 על ותדושיס ש״ת צונצין מכתם מ׳3 יהושע מ׳ ה״ה ליהושע נחלה
 י‘ אשכנזי בצלאל כיצהמהג״מ על מקובצת ושישה ושבועות עיתין
 על שהוא נראה א׳ סי׳ ל׳ כא״עכלל שושן כפרת גא1מ צד (נחלת

 כסר״וי צגי מוהרד הזוהר על נל״א ט׳ צד נחלת ״ א״ע ש״ע
 כסדר דרוש כיאור עזריאל מ׳ עזריאל נחלת ( ♦ ירחמיאל

 גחל* ‘ אבות פרקי על אכרככאל אטת נחלת י התורה
 על רתג ט׳ כניתן משאת כעל כנימן אהרן מ׳3 יעקב ת׳ יעקכ

: fp • נאים ופשעים התורה על רש״י
: נדפס כמליצה מנקב כחלת
 אכץת פרקי על ט׳ פירר עוך שמשון כר׳ הירש צד מ״ צכי גחלת

: ה״ך
 א״ת ש״ע על כיאור הכהן יוסף כהג״ת טרש צד ט׳ צני נחלת

: תכ״א * צד עערת עיי׳
 גיטין וענין שערות תיקוני הלוי דוד גר שמואל מ׳ שגעה נחלת

: תכ״ו * ונשים אנשים משמות וקדושין
 קמ׳׳ו על עעמיס ליפמן נמ׳ וואלף כנימן הג״מ כנימן (נחלת

 יער שדה • ספרים הרכה והכר • ונפלאים נוראים קצות
 ילקש כמו כדמן ואמתתת ״ מסכתת כסדר ככלאיס המצאות

: נספרו מוכאי׳ חסידס ומשנת • חדש
 שמות כל מדא מליסא ליכ יהודה ר׳3 שמעון מ׳ שמעוני (נחלת
^ וכת' כמשנה שנזכרים התנאים ושמות כתנ״ך הסכרים אנשים  ר

: תפ׳׳ז
דנ״נ(ע״נ ונש״ק סקמ״ע מהרי״ק עיי׳ נחמן רדכו הנחמד □״ i f f * ״ : ׳3 ח ודג

 למועדס דרשות ך״כ גנאיש זלמן רני ציון מכתם מ״ ציון נהמות
: ת״ז

 וכק״ ספרד כנכנשתי שמואל רד לעכרי העתיקו יצאי טא נחמות
: כ״י * פילוסופי״ נחמות ג״כ

 ; מצולה יון ספרו כהקדמות סדאו התורה על שעשועים (נעע
 V הכל שהוא וי״א ששת כר שהוא וי״א הר״ף מתלמידי הנייר סו

: דנ״ת ש״ק
 אמה על ויש • מסכתות איזה על אלפסי עיי״ יוסף רמוקי

: אסכת׳.כ״י
 : מ״כ ״ שער (נעילת • עהורות אמרות עיי״ הנמצא ס״

 : ראתן מ׳3 פנחס ק׳ שחכרו שמעתי זמירות (נעים
 סמעלו® שיר ע׳׳ו על ופשעים ט׳ אריפול שמואל ל זמירות <עי©

.: שלו
̂ t מי״< ידן מץ מוכא נציז (נעימות

ח 88 נעפה פ



נון אות מסודרים אב עפץ הספריים כל שמות
 : גדולים חלקים ל התורה על יהונתן רני ונשמע <עשה

 : 3מי״ ילין נדן מונא אקדמות שחנר מאיר מ׳ ה׳ (נפלאות
 גדולים דרשות נ״נ מוסיקאעו יוסף נר יהודה הג״מ יהודה פפוצות

 שהנר א׳ נדנ״ט ותניא ( ומוזיקא חכמות מכל כלולים וארוניס
T על פי׳ r שת/ו ״ השירים : 

p״ להרמנ״ס הנפש ׳ pעם ומדנרגאלינוס רפואה ס׳ הנפש ״ 
 נר אנרהס רני העמיקו ויראה נמוסר והגוף הנפש על מוריא
 חערני העתיקו חריזי שלמה ן3 יהודה ורני ״ לערני חסדאי
 : רע״/ו • כ״י ״ מיננר יוסף רבי אדס נפש * לענרי

pכ״י הנשתה מענייני אשכמי מגרמיזא אליעזר רני הנפש ׳ : 
: ל׳י • חד מסיר דוד נפש

 והנשמה הנפש נערן סוחת ש״ט נרבי משה הג״ת החכמה <פש
̂׳ה ועונשה ס הרנה על וסודות ותח ר עיי׳ • שס״ח • ד ) 

: הוא זה אולי כתוב כספר
 : מ״ג ס״ס נמגילה חיים דרך נספרו הביאו הי כל (נפש

ח נפתלי מ״ התורה כסדר נפלאים דרושים רצון שבע (נפתלי  : הי
 : ש״ו הבהיי ס׳ על פי׳ טריווש אליעזר במ׳ נפתלי הג״מ נפתולי

 ״ המספר חכמת ישעיה בת׳ נפתלי א׳ נתור שלוחה אילה (נפתלי
; תנ״ע

 והגאולה הגלות אריכת על בצלאל גר לאוא יהודה הג"מ ישראל נצח
: שנ״ט * ותת׳׳ה ישראל והשיבת ומשיח

 : מאד ישן ס׳ גליון און על פלפולים מתתיהו מר׳ הנצקון ס״
 תנ״ך כסדר נוצרים עס פלפול הויזן מול ליפמן י״ט ר׳ הנצחון ס׳

: ת״ד ♦ גליון און וסדר
 עיי׳ הנקוד ס׳ ♦ ה׳ מלחמות עיי׳ קמחי יוסף רני נצחון ס׳
pקבלה נבל כשיא אהרן רבי הניקוד ס׳ ״ הלבנון וארזי הנוח ׳ 

: בס״י הובא
pVנישינתיט היום נמצא נננלוהוא רנאשי שחברו הגמל הניקוד ״ 

 : הנ״ל הוא ואולי ״ נרמנ״ס מ״ג 3פ״ נס״י מובא
 : השירים שיר פי׳ לאנייח יצחק נן אברהם רבי הכסף גקודת
̂ז על השגות ש״ך בעל שבתי הג״מ הכסף כקורת  : תל״ו י״ד ט

 מלובלין מאיר הג"מ מצוה כר ״ מאמרות עשרה עיי׳ למאור נר
: ה׳ אור עיי׳ תצוה נר * סח״ג על ביאור

 מספרו ראשון חלק והוא הכהן יוסף נמ׳ שמואל רבי מצוה נר
 ; שנ״ת • עקרים י״ג על מיוסדס דרשות י׳׳ז כהן מנחת

 : בגמרא המובאים תנ״ך ופסוקי ממ׳ מצוה נד
 עש״ק וטעמם המצות פי׳ יחיי ן׳ ידין דון בן יוסף לן מצוה נר

ג דס״ד
 אזהרות על ופי׳ ביאור פיזאנט ש״ט חיים נר משה מ׳ מ1מצ נר

 וזוהר אזהרות עיי׳ צמת נר מהר״ש פי׳ וקצת גבירול p שלמה רבי
: שס׳׳ז הרקיע

 מירידתה הנשמה על שלום משה ברבי שמואל אהרן מ׳ אדס נשמת
 ועונש ושכר עה״ב וענין האדס יתנהג ואיך תכליתה מה לעולם

: שע״ז יפיס לשטיס
 רוחט חלק שהיא נשחה ענין ישראל בן מנשה חכם חייס כשמת

 • המיתה יום עד הנשמה וענין נגיהנס ועונשה ושכרה מאש -
 ושדם ורוחות נפסדת ואינה ״ מיתה ולאחר המות מלאך וענין

: תי״נ נשמות וגלגול ופתרונם וחלומות וכישופים
 מעכין הרופא הלוי הורווץ שעפטל שבתי מ׳ הלוי שבתי גשמות

: שע״ו הקבלה והתחלת הקדושה הנשמה
 דרשות אלחנן הג״מ חתן יונתן ב״מ שTה נפתלי מ׳ הישר (נתיב
 על הישר ושביל לרגלים דרשות הישר דרך וס׳ • התורה כסדר

: הש״ס שבכל עלך הדרן כל
 משרים מס' קצת על גדול ביאור אלגאזי חיים ח׳ משפט נתיבות

: תכ״ט
 והנהגות ומוסר יראה על נצלאל בר ליווא הג״מ עולם נתיבות

ה מאמרים וביאור : ש̂נ
 כתע ולא לקרי טעמים רנא משה ב״מ מגחס רבי עולם נתינות

: תנ״ך כסדר והסריס ומלאים קרי ולא וכתיב

׳%0«5יי סטך אות
 :שכ״א וחוסר האדם מממת גבריאל בן מכווצי רפאל רבי סולת סאה
 סואס החחשוס כל כתג מרעגנשגורג פתחיה רבי העולם סבוב

; שנ״ה ושמע
י דוד-דקמק מער מלכים סגולת ״ ל

סמי : זמן מאותו מעשות קפסלי אליהו רד אליהו סדר ) 
: שושן בפרת מונא אלפאנדרי אליהו מ׳ ש״ת אליהו

 וגעפו בפרד״ס התפילות על יפה פי׳ מטר ן׳ משה מ׳ היום סדר
: שנ״ט קהלת על פי״

ס סדר  מצות על שמש חיים נן שמעלקי רבי נוך וויינר תל״א מי
 : שפ״ט ובלא להם השייכים דנים וכל הדלקה חלה נדה

 מב״עעדארדיסס דורות סיפור נןהלפתא יוסי תארגי עולם סזד
 ; ש״מ ראנ׳׳ד וקבלת תענית ומגילת זוטא עולם וסדר קיסר

 : יוחסין ס׳ בסוף עולם מימות חשבון זוטא עולם סדר
סוך (ס״ : כ״י התורה על פי׳ כסט יוסף רני הסה־ ס׳

י׳1ע הסודות סוד • א׳ ד״ה משה ויקהל נס׳ חונא הצמצום
: בס״י הונא נחיי רנינו ה׳ סוד : אריסטוטלוס

 עליט אלם שיתמה ורפואות נפלאים וסגולות חידות ק׳ ישרים סוד
: ת׳׳ז

 : כ׳׳י וגיהנס ג״ע וסוד יחזקאל של המרמה סוד
 הממס ענייט גל״א נומסלא שלמה נדני אנא רני הנשמה סוד

: תי״נ ותח״ה הקבר וחינוט
 שמותע^^ ושאר הויה משם הקנה ן3 נחוניא רני המיוחד שס סוד

: דקצ״ח חכמה נונלות נס׳
 • ; כ״י סודות איזה פ׳ כל על עזרא אבן התורה סוד
»3 הובא לרמנ״ן הנר תלמיד עכו דמן יצחק רבי הסודות ס׳ ^  נו

:■ דקצ״ה חכמה
ע״פ סודות לשערים מסודר חגרחיזא אליעזר ר׳ רזא סודי

כ״י
 : ישראל ישחת עיי׳ השמים סולם
ק שלחה נ״ה יצחק מ׳ המ?הה סולת ע מו התורה על פי׳ י  א3(

: ס״ח תיליס חסד נתורת
 מטור אורת ס׳ על השגות יעקג מנחת נעל נהגאון נלולה (סולת

השגות עשה למנחה נשמן גס יעקג מנחת ס׳ על שמשיג מה
^ ‘ משור ארוח

ס עיי׳ אדם (סוף • חכמים דברי עיי׳ בלולה (סולת מע תי  . ד
 חאדניזרוזות נלשוןצת יתד מדנריס וחידד אלדד אנשים נ׳ מרע סור

: שע׳^ ירשיע וזה יצדיק זה וצחוק עולם הבלי עסקי על
 ודתדזס מסורות עניים הלוי טודרוס ך3 מאיר רבינו לתורה סיג

^ : דנ״ו צ״ד עיי׳
ך נצלאל בן משה ח׳ ט׳ עם ויש ומדינה מדינה כמנהג סליחות  י

 חנוךהשלי,! ״מ3 צני הג״מ וחתכו חאח־וש מרדכי הג״ח ע״פ זיש
 1ה;״ סליחות עם ויש י יהתה נ״מ אנרהס הג״ת ע״פ ויש

^ : ת״ת גזירות על p שנתי ,
. תטישלז הלוי אליהו נר יאקג רבי נל״א הועתק סליחות
 ע״© מעלילה שניצל על קוספעלד אנרהס ח׳ ופזמונים סליחות

^ : קבלה ע״פ וקצת יפה
תוכמי• דברי מלאדמר אפטיקר אשכנזי אנרהס רני חיים (סס

: ש״ן ונל״א קודש נלשון
 ;תכ׳/ ופשטיס תוכחה חלוקטי׳ מטזנא צבי נ״ה חיים מ׳ חיים (סס

 ״ דתדור המסורה מסורת וגס׳ ד"צ הבושם בערועת הובא סמדר ס׳
׳ ; ודנים חצות על מחברים ב׳ זקנים סמיכות

»0מ סמיכות p יצחק מ׳ בהרג נפתלי הג״מ חכמים סמיכות ( י
 • בחריפות גפ״ת נרכות על וביאור דרוש ע״פ להנרתא -

 . עיכיס מאירת ס׳ עיי' סמ״ע : גזול חצות ס׳ עיי׳ סמ״ג
 דצכיעותא ספרא : גולה ועמודי קטן מצות ס׳ עיי׳ סח״ק
 • סנא ייסא דרב ספרא • צניעותא ועיי׳ זוהר עיי׳ מעקב
 כרוספדא^ דרני ספרא ״ דחטך ספרא * סבא יינא דרב ספרא
 וכר״ ספרא • אדם תולדות ספר זה ע״פ זוהר בתיקוני מונא
 4עי אילעאי נר יהודה לרבי וי״א לת מיוחס 3ר דני ספרא ג״כ

 הפר ספרא אחר דכ״ח ונש״ק דמ׳׳ד ונצ״ד אהרן קרנן בהקדמות
 שמחונר כהטם תורת ג״פ ונק׳ ״ דד״ע אליבא כולם תוספתא

 ן5מדו י״ג ע״פ וטהרות קדשים מסדר ברייתות והס ויקרא ס׳ על
 ועיי״ ק׳ אות אהרן וקרנן ח׳ אות אהרן חלות עיי׳ ישמעאל דרבי
 lJיrהל׳ל ות״כ • ש״ה ספרי אליו ומחובר • ש׳ נאות ידות שתי
 : ההשגות נעל הראג״ד זה אין יאיר חות ע״ת (הראל׳ד פי׳ עם

 : התורה סוף עד נשא מפ׳ רשב״י ספרי
• גטס מיס ומעין זוהר עיי׳ תורה סתרי

עץ אות
ענוהו



קעד py אות מסודרים א׳ב עפ״י הספרים כל שמות
 י״ג ונו קרננות ומעשה י"נ תפילות על מהרמ״ק י״כ יוגודת

• שמ״ז קנלה עפ״י תיקונים
 נאיזס המצות מקום מראה הלוי אליעזר נרני שלחה רני ענודתהלוי

 *• ש״ה צדק מורה עיי׳ וספרים ופוסק כן׳ ומכילתא נש״ס מקוס
 : נראשית לס׳ דרשות לוי נן נענדע המ׳ אכסילראד ח׳ הלוי ענודת
 עירוני דיני מועד נית נתינות גית חלקים נ׳ רשנ״א הקודש ענודת
 הנפש נעלי ס׳ אליו ומצורף וי״ט משינשנת ותקומיוואוכ^ חצרות
 ניקל נמצאו כי מפסקורה הראנ״ד נ׳^ לי״ח יומא נתו׳ (חונא

: שס״ג ונידה נשים נדיט והוא
 גנאי י^קאל נרני מאיר מ' אלהיס מראות ג״כ ונק׳ הקודש ענודע

pק נכנל ׳  ונפש גוף והצלחת וכוונתה ענודה והאצילות היתוד ^
 נראשית ומעשה תורה סתרי ותחתונים עליונים הננראים ותכלית

: נועם דרכי עיי׳ הקודש ענודת : ש״ה והננואה
 ז ענודה ענודת (חנר * ידות שתי עי̂י מקדש ענודת

 הגרשוכי (ענודת : שחות פ' נראנ׳׳ע מונא אדמה (עמדת
 מעשיות נסמ*ו מונא הנורא (ענודת : שו״ת מווין גרשון הג״מ

* נל׳׳א פי׳ עם מהזוהר
 הענוכש רני יוסף נ״מ נער עקינא שמעון ח׳ הנורא (ענודת

: ס ת קנלה ע״פ שטמ) פי (ע״ל התפילות פי׳
^ מ׳ ניאור כקונטרס מ״כ האהנה יגנודת  ויעש נפ נראשית הזו

 אלקק הלוי משה מ נ שלחה הג״מ שהשינ הגדולים המאורות שני
 נו האהנה ענותות נספרי הארכתי וכנר וכתנ קארו יוסף להג״מ
 : להושע בפירושי נארתי וכנר כו׳ ה׳ נית נס׳ כתננוה וכנר

̂׳ע ס׳ עיי׳ הנשיא אנרהס רני העינור ספר  שנת (הי׳ נ' דצ׳ג ח
: א׳ דצ״ד ע״ש תתס״ה ה״א

 ותולדות תקופות לחשוב סומאן מרדכי נ״מ יששכר מ׳ שנים יגנור
: ט של והכטורת הפרשי,ת בקריאת ומנהגים שטס ועיבור

ס׳  שהי נ ע ל דק מ פ כתנמ״ע אהרן ברני יצחק רט העינור (
• היזולי על רו3נח כ״ת אלפים ה׳

 וחגי ועיבורים ומולדות תקופות לחשוב חדקריאה יעקב ענרונות
 מלמאז יעקב בר דוד מ׳ הגהות עם ויש • שס״א ״ הגויס

 ״ א תנ ♦ רעמים ס׳ בסופו ויש ♦ וירידים חגאות ותוספות
א עגונ  ̂ • שנתי חיים שו״ת על דאתתא (

״ , * מפילוסוהי ותשובת שאלות ז׳ רעיונות עגלות
 ת שו מוספייא בנימן וחכם ששפורט יעקב ח׳ חכם ביעקב עדות

 ג תל״ב שמתה מאלמנה היורשים מעסק
 כמספר מצות מרי״ג כל קפמן יקותיאל נר יעקב ת׳ יעקג !עלות

: שפ̂׳ א׳ מצוה מרמז אות כל ני״ד אותיות
 • י כ הכוזרי על פי׳ מנחם בן שלמה רבי־ לישראל .עדות

^ ̂ . . * זכריו מעורר בס׳ מובא אהרן רעחת
 כנסת ̂מאנש מקורו שהוא ונקנלה הגדול שמעון רבי עדינות ״0

• נ מי ידין דון בס׳ מובא הסופר מעזרא הגדולה
 ג נס״י הונא קבלה רמב״ן אלהיס גן .עדן

 המספר חכמת ללמוד יפה ס פורטא טון מנתם רבי לסותר עונר
ג שפ״ז וחשבון

 נספרו הועליםמניאו (עופר • ובדקות שחיטות יצחק 'עולות
• פ״ע הישר קב

עונג : ראוניט ילקט בעל שבת מענייני ליקוטים שבת־ (
̂ טדונקטילא מאיר רבי העור ס׳

 הנוצרי© באמונת פלפולי טורסילא כהן משה רבי האמונה עזר
• פריפוט מר׳ אגרת לפי׳ בהקדמה עיי׳ מתכ״ך

 • המסורת מסורת ס״ס עיי' רד״ק סופר עט
 עש״ק כתובות גיטין קחשין ממונות דני אבא בר יצחק רבי עטור

 עטור : שס״ח זה ס׳ המחבר על דעות הרבה סע״ב ל״נ
: מהנ״ל סופרים

 ל ומפרש כבואה ומעטיני אבות מיעוד אברנכאל זקנים עטרת
: שי״ז היסודות ומצורות ך״ג שמות מלאך שולח אנכי הנה
 דק״ק אב״ד זלמן משולם ב״מ מענדל מנחם הג״מ זקנים עטרת

: כ״י ש״ע ד׳ על דנים תוספות קראטשין
 על ביאורים כץ יוסף בהג׳׳מ הירש צבי מ' צבי ונחלת צבי עטרת

עטרת * השירים שיר על שלום עטרת : ת״ן א״ת ש״ע
על חסד מורס * קהלת על זהב אנורת • אסתר על זהג
 גס דכיאל על חלמין מפשר י איכה על לב מגינת * רות
 נאבדו וכולם חכם תורת ספרו בהקדמות הניאם ויטעיה איוב על

: א׳ רק נשאר ולא ניס
על בצלאל רני שלמה (עטרת ״ השעריס ס' עיי' שלמה עטרת

: ד׳ דל׳׳ז שנת קרנן בספרו הניאו דרושים קהלת
 : Yהח״עזט' קיצור ח״מ עזריאלעל נ״ה צני מ׳ הרג צבי עטרת (
 : נפלאים דרשות ירחמיאל נ״ה צבי ח׳ צבי עטרת (

 : ובס״י ברקנ״ט הובא קבלה בחיי רטנו העיון ס׳
 : כ״י הש״י מציאות ענין על סודות גאון חמאי רבי העיון ס׳

עין  בעל יעהב הג״מ אבות פירקי ועל אגדות על פי׳ יעקב (
 ובית ישראל עין או יעקב ובית יעקב עין : יעקב מנחת
 מבגלי האגדות אסף חביב ן׳ שלמה ברבי יעקב מ' • ישראל

 וריטב״א רחב״ן וחדושי ותוספות רש״י ע״פ ויש * שע״ד ץירושלמי
 השמטות עם יש עוד • ורי״ף חדא״ג עס עוד • ש״ז <ר״ן
 פורטו■ זכריה מ' שחבר המזכיר ואסף יהודה בית הנק׳ ע״י בעל
 כמו שמביא שלמה ואסיפת ספרים הרבה על מקום מראה והוא

: תפ״ה ספרים ר׳
 ברני אליעזר רבי ישראל עין • התורה על דרוש יוסף עין (

 כמו א״ב לעירכין מסודר שבש״ס וחליצות המשלים כל ראיטי יצחק
: שע״ב מוסר מראה ס׳

 ♦ תלמוד עיי׳ משפט עין • קבלת שלשלת על המכין עין
 והמלות הנקודות בענין דקדוק יהודה בר יהיבייקותיאל הקורא עין
 הובא דקדוק הקורא עין • תורה עיי׳ מלרע או מלעיל סהן
 ש״ט ברבי יוסף רבי הקורא עין * כ״י המסורה מסורת בס׳

 די אברהם ברט אברהם עיני ״ כ״י לדרשות וסדר הנהגות
: שכ״ו במד״ר הנדרשים תנ״ך ממ׳ פונשיקא

 : עמקים שושנות עיי׳ משה עיני
ט * ב׳ דס׳׳ג־ ש״ק ( התירה ט׳ אלמן יותק רבי העדה עיני  (עי

: וישעי אורי ע״ל הכהן
 יצה״ר כבישת מענין אפרים עוללת בעל אפרים הג״מ גבוריס עיר

 דודדמודנה רבי דוד עיר • שמ״א התורה כסדר דרשות ואח׳׳כ
 : פריווינצאלי דוד רבי דקנ״א עיניס מאור עיי׳ התורה על ט׳

 לבית כסאות בהקדמת עיי׳ שו״ת טוב מה דוד אליעזר מ׳ דוד עיר
ש דילארי כהן חד רני דוד עיר : חד  ומלות תיבות על טו

 הג"מ דוד עיר • ת״ט לשונות ושאר ויוונית קודש לשון זרות
♦ התורה כסדר דרוש במגנצא אב״ד דוד

 כפלא פי׳ דרשן שמואל הג״מ3 וואלף בנימן מ׳ הרב בנימן (עיר
 שטמהנ״ל בנימן (עיר : ונזיקין נשים סדר שבע״י אגדות על

: הפ״ב מועד סדר ירושלמי אגדות על
 מפליג הרמב״ס ובאגרת פילוסופי׳ הצדק יוסף רבי קטן עולם

 (ש״ק מאמרות עשרה ג״כ ועיי׳ דק״ך) רשב״א (וב״ת זה ס׳
: ב׳ דמ׳׳ד

 ופשטיס דרשות לונטשין אהרן ב״ח אפרים הג"מ אפרים עוללת
 התורה פרשיות ולמילותלכל המועדים כל ודרשות האדם מעניןסוף

 וגמילות ועבודה הורה ועל * הגן ופחון והספדות לנשואין וכן
 ג של״ג בב״ח דרבה הספינה פ׳ אגדות על ובסופו • חסדיס

 • שלחה כרס ובס׳ חייס תורת גשו״ת מובא הכרס (עוללת
 בטעמם מפורשים וטדות חכים יהושע בה״ר יצחק רבי יצחק עולת

: שס״ו הטורים כסדר
 של׳׳ז התורה כסדר דרשות שועב בן יואל רבי שבת עולת
 א״ת ש״ע על ביאור יוסף ״מ3 שמואל מ׳ שבת ועולת תמיד עולת

•* הל׳^
 התורה כסדר הפוסקים פי׳ אלבלודא יעקב ״מ3 משה רבי Tהמ עולת

: שס״א התורה יסודות מ״ד וכלול ובפילוסוט׳ חז״ל ע״פ
 • א׳ דל״ז טנה קנה בס׳ מובא מאיבורא שניאוד תשה מ׳ הכל על

 הכל על חבזרו שהתטל כן ונק׳ א׳ דס״ב חיים מיס באר ובס׳
: ויתקדש יתגדל

 : מסכתות כמה על גמפ״ת על פי׳ יונה הג״מ דיונה עלה
 : דנ״ט בש״ק הלוי טודרוס בר מאיר רבינו יבמות עליות
 התורה כסדר ופשעים דרשות קוזין לוי הג״ת קטנה קיר עליות
 קטנה קיר עליות • נדפסו ולא פ׳ לכל דרשות ג׳ וחבר • שצ״ו

 עס * נוראים ולימים טובים שבתות ושאר פרשיות ארבע על מהנ״ל
 ;ת״ג שושנים פרחי בספר מובא כולי יעקב מ׳ השלם החכם לועז

 : התורה פרשיות קצת על פי׳ כספי יוסף רבי הכסף עמוד
 יצחק ברבינו יצחק רבי קטן מצות ס׳ סמ״ק וכק׳ גולה עמוד

עיי׳ * שי׳׳ז הכהוגין מדינים מסמ״ג קיצור מקורביל קיצור) (
 משה רבי אמר מ״ח ובש״ק אליהו בר פרץ רגיכו הגהות עם גטד

 עיי׳ מצורך סמ״ק בפוסקים ונק׳ הסת״ק סביב הגהות חבר מצורך
: שנ״ו סקכ״ב מהרי״ק

הגהות כיאור מזאלקווי משה ב״מ זעליג אהרן מ׳ תנע עמוד
זור<3



עץ אות מסודרים א׳ב עפר הספרים כל שמות
 ״ גדול הוהוי היזסריס ומאמרים • זרות ומצות והדש ישן נזוהר

 היכן תיקוני' מאמרי • מנואריס היכן וקדש הן זוהר מאמרי
 : שמוהר אהריס נוסקאות כל מגיה י מבואריס

 יאור^3 לוריא שלמה הג״ח מהרש״ל גיאורי ג״כ ונק' שלמה עמודי
: ש״ס • סמ״ג על יפה

 לוכטשיזן אפרים הג״מ שש עמודי • אלים עיי׳ שמיס עמודי
 : שע״ת * עולם עמודי ו׳ על ופסטיס דרשות

 זו על נהמדיס פשטיס קאנרין שלמה נן נצלאל מ׳ שבעה עמודיה
 * יצקק פתד ״ ודורו אברהם מענייני אנרהס ברית עמומס

 • חד מגדול ♦ אהרן קרבן • • השה תורת • יעקב עפר
: תפ״ז * דורו מעניין וכ״מ שלמה יריעות

 i *3 דמ״ה שבת קרבן בספרו מובא איכה על מהנ׳׳ל הבכא (עמק
 וטעמם הנהגין ברכת שעפטל שבתי מ״3 אברהם מ׳ ברכה עמק

 * שנ״ז ״ הוייייז ישעיה הג״מ בנו הגהות עס התפילה וברכת
 t כ״י ״ דקדוק ם׳ הקריז עמק

 ודבריס קשבונוא כל על שמואל מ״3 קאפיל יעקב ח■ הלכה עומק
: שנ״ח ‘ הנצדכיס הציורים עס שבש״ס קשים

 מפאא נהמד '0 אלתנן יעקב בת׳ הירן נפתלי הג״מ המלך עמק
 חעשי^ וסיפור הזוהר מאחרי הרנה ופי׳ האר״י לקבלת זכלליס

: ת״ק * ודורו מהאר״י כוראיס
 t משיח מביאת מדבר פאפא גאלא קייס רבי רפאים עמק
 t כ״י * הספמי מגעש אבן לף אברהם רבי השידיס עמק

pעזרא בן חשה רבי הענק ׳ pצה בלשון ופזמונים שירים נכבר ׳ 
 נקגורי פרשתי כאשר א״ ד״ז כנגדלות באמחא הענק ״p( ♦ ל׳י
pבשער הענק גקגורי כתבתי כאשר ונדי״ב קטא בשער הענק ״ 

: כרת שער אמת שער חלקמה
 0מנק רבי אואו וצירף והגיה גאליקו שמואל רבי רימונים עסיס
 • שס״א * לרמ״ק פרד״ס חס׳ קיצור והוא מפאכו עזריה
 עיי״ הדעת עץ * טל שהע עיי* * הרימון פלת (ע״ל
 קייס ען - קבלה שלשלת ל׳ל קייס עץ * ישראל ישמק
 * כ״י פילוסיפי״ ביואש אברהם רבי קייס p * משניות ע״ל
 ‘ ל׳י דקדוק ל בקוסטגטינא אג״ד רומא יצחק רבי קייס עץ
ס דבי והוא קליפריז קייס מ׳ קייס ע׳ן  האר״י תלמיד וויטול ^י
 הזוהר מאמרי על ופירושים הקבלה וכללי הקדמות כל כלולים נו

 ת״ר כמו שהוא המלך עמק ס׳ בהקדמות וכתב מרבו שקיבל
 לא התורה שנתנה מיום אמר תכחה טבלות ובהקדמות קונטרסי

: חיים אוצרות ועיי* • כזה סכר הי*
 t פ״י התורה על עזרה אבן על פי׳ מברבשהה קייס ר׳ קייס עץ

 : הדת בקינת עיי׳ דילמידיגו אליהו רבי הגלגל עצם
 מקזישיסהנלמדי׳ כללים עזרא ן* יצקק גר יוסף מ* יוסף עצמות
 מס״ על בקריפות וביאור ישמעאל דר׳ מדות י״ג וכללי בגמרא
 ס״פ וקדושים ופוסקי׳ והרא״ש והרחצ״ם והרי״ף גחפ״ת קדושין

ד : המלך משא (ע״ל שס״א ״ הרגל כ̂י
 גלול פי׳ עראמה בן תאיר בר׳ משה בר׳ יצחק רבי יצקק עקדת

 ועפ״יטלוסוט״ הז״ל מאמרי ע״פ התורה כשדר נכלאים וקידושיס
 שמואל ורבי ♦ שערים ׳ה ק וגו 'ס ומוע: חצות ענייני וכולל

: רפ״צ כי״י) ממנו קיצור עשה מקיסטנטינא יפה
 והתורא הדת ויסודות העקרים י״ג מבאר אלבו יוסף רבי עקרים

: רמ״ו • נכבד ס׳ מהאמונה ופלפולים
 נקרא <ד פירושים ׳3 שלמה בר' גדליהו ח׳ שתול עץ ע״פ ויש

 * ורמזים פסטיס ענפים נק׳ נ׳ * עקרים על פי* שרשים
: יעקב אוהל ועל ( שע״ח

 אב׳״ד מנקסמענדל (הגיח זקנים עטרת מקבר בעל הבית עקרת
 וכל ישראל ובית קדש ובית יוסף בית דברי סלל ) ?קראטשין

: ל׳י • של״ן * תוספות עם אקיוניס
ת  הדקדוק כללי כל כולל ככבד ס* ארקולטי שמואל מ׳ הבושם עחג

 צק בלשון אגרות לכתוב ומלמד שונים בכתבים הלשונות ולהקליף
̂ב  בן אברהם רבי המזמה עורמת או המזימה ערוגת • ©ש
 ל חיים נחקור (מובא * כ״י * ועניינה מהממה עזרא

 יקיאל בח׳ ברומא ר״י כתן הג׳*מ ערוך * ב׳ דח״ט משפטים
ול׳ 3א* ע״פ שבש״ס קמורות מלות כל פי׳ דרשן משה רבי תלמיד
♦ רצ״א ‘ הגמרא מדפי מקום מראה הוסיף ארקו^טי שמואל

^  ותוספות הג^ק ספרדי חוספיא גנימן מ׳ הערוך מוסף עם ו
 ועם ; תט״ו • אהריס בלשונות הכמצאיס שרשום הרבה
 שלא חלות הרבה קצור ערוך ויש * ע׳*ש המערכות, מערך
׳ בל״א וקצתס הערוך פי' שלא מלות המה■ ושוי העדוך «וא־

5 של׳ב
 י פירש (ע״ל מדפס בריסטר מצאתי הרמג״ס על (ערמאה

 ערד *03 חר^יק״ש שושן פרק בס* * ש׳/ג ל׳ על לקס ערך (
: לקס

 ושליפת ותקופות מולדות תיקון ראובן בן יקיאל יריעות עשר
: רצ״ו • שנים לעשר השערים וכל הגלגלים

מי העשר ס׳ ״ ^לוי טדאקים רבי פי* עם ספירות עשר  מי
 4בר, רביכו העשיריה ס׳ * טובות מאבנים סגולת יעקב בן

 . רפואה עיי׳ אלינצור מאמרים עשרה * בס״י הוא קבלה
 Jp7 ופשטיס דרשות חפאנו עזריה מנקס הג״מ מאמרות 'עשרה
̂  אס י וי״כ ד״ה הדין קקור מאחרים י׳ וגו האר״י קבלת

 מדן^ י׳׳ג על החדות מאחר * שרה את פקד וה׳ פ' על קי
 שלמת גר״ חשה משה יואל פי׳ עס ויש * שמ׳׳ז * סקב״ה

 I יהודה יד נכ^א פי׳ עס ויש ״ מ״ט • הלוי
 למאי(* ונר פירוש) (ע״ל קטן עולם על ה׳ צבאות אלס יונת
 i קשיטה מאה • שטאט אימן קייס מ׳3 מאיר ח' פי* עס

 שימו» *P וכסוף שמות ושאר הויה שם חמלו׳ החלואיס מאחרה
 מאמיות ״ הנפש • הטוטפות י אריה גור הביא חיליס•

: הגדולים
 } ל^מ ש״ק סהל ן* יעקב גן הדיין יוסף רבי הדברות עשרת
 עס הדבחת עשרת • אנא בר יצחק רני הדברות עשרת
 ♦ מורטירה הלוי שאול מ׳ הדברים עשרת • עזרא מאבן

 : ב׳ נ׳׳ד ש״ק תבין בן משה רבי דברים (עשרת
 מועדות מדיני ארבצלוכי ברזילי בר יהודה רבי העיתים *0

 r עיניס מאור עיי׳ העיתים ס׳ ״ ברכות בתו׳ (מובא ד״מ
i קסד תורת עיי׳ שלום עתרת ״ תיליס על עתיה * קץ (עת

פ אות
✓ ז' משה רבי ע**י נעתק פאה ס* (ובש
 הל,!} (פאר * והשנונות גמטריאות ובו קברו) שהוא ב' Y(׳

ען מרושלמי הלכות כמה ועל הכהני' סגן קנעה רבי שיטת על  ו
ת ח* ותו׳ ורש״י רמב״ם r : פקוס מ״ בהרב פ

 ■ מגאו*« אפיס מעיר יוסף ן3 גאון סעדיה רבי והפורקן הפדות
V : שא • עתידה

 ו»3לתו מס* והר׳׳ן הרי״ף על פי׳ ♦וסףסחאונה יבי יוצף ויא5
^! והרנה זבחים ביצה מכתובות תו׳ קצת ועל קולין וקצת סוג

^ : ש״ן * מש״ס
 •, שנ״ש קהלת על יפה ביאור טיטאצאק יוסף הג״מ יוסף ורמ5

״ : מהאמונה פלפול אונקטרו יצהק רבי יוסף כורת
»ן פ׳3 אגדות ביאור אברהם נר קיות יצחק הג״מ יצחק פקד מ  ה

 • של׳ג שערים לק׳ נהלקי* והשאלות והספקות אגחת ושאר
 סמץך רבע״ה משה פטירת ״ מיתתו מעניין אהרן פעירת

: בל״א ויש * רע״ת מיתתו מעטין ממדרשי׳
 . קייס מיס באר עיי׳ הבאר כי ״ הלכניז יער עיי׳ הבאר

פי  ״L,הלזי וה׳זעליגמן הבורא עבודת מקבר עקיבא מ' שטיס (
, עריכן ע״פ ילקט וקצת רבה ח' מן ליקוטי׳ חצעקין מאיר

’ : נבוא דברי ע״ל • נביא פי (
^ מסכתות קצת על פי׳ צרפתי חיים נר׳ יוסף מ* אלהיס פלג סוג,  ו

םוי^7פסל וקצת : ע״ז יבמות שבועות י״ט ממסכת קמורות  11י
: מקז פ* יוסף יל בספרו (מובא

 . כה״ג ס* בהקדמה עיי׳ כורטא די כהן משה רבי מיס $לגי
 ■ ופוסר^ ציון בן ר״ אגרת על תשובות אבטלמן לרבי חייקסיק ויש

̂ I - שס״ח ־ אקרים
 פת״ס אצילות לקלק קיצור מפאנו עזריה חנהס הג״מ הרימון צלק

 (ד״אהס״ץ * שנ״ט ־ אמת שפת ועיי* לרח״ק רימוני׳
: רימונים עסיס עס

 נפלא^־ דרושים קאברץ שלחה בן דרשן בצלאל מ* הרימון לח5
̂  רק ונדפס ואיל בשעיר חפוא קטרוג מאמר על אופנים מ״ע

: תי״ט אופנים ך׳ \
^ יייקס ובע״מ נקוטא רני של אביו קנה הקדוש הצליאה צן׳  ■ או

ה נוראים ומעשים נפלאים סודות מפראג קרא אביגדור לרבי ^  ב
אך ( • כ״י ) הקנה ס* ע״ל ( ביאשית פ׳ פסוקי פסדר

י : ורבא אביי כמו אמוראים את שמניא
 ביס פלוטת : ת׳׳ו שו״ת לירחא יהודה רבי יהודה בית פליטת
(פלטלאקרמ^׳׳ : קארי יוסף הג׳׳מ שו״ת בכנה״ג הובא ♦»ף

א׳



קעה אות מסודרים אב עפ׳׳י הספרים כל שמות

: ה תע ת ק
 • רנה3 הנדרשי׳ תנ״ך מת׳ ישראל נן יוסף ן3

̂״נ כסדר : שה״ת רנה שנס׳ עניינים על א

̂י תו׳ על גאונים נשם ופירוקי״ קושיות ̂>׳  יוסף נ"מ יואל מ׳ ורש׳
 .פני : מלך מעדני ע״ל חריפתא (פלפלא : מזאלקווי

 אפי רנרני אפי ג״כ ונק׳ אנרהם נרני חיות יצחק הג״מ יצחק
 והדושי להחרוזות ע״פ ושיריס ע״פחרחות י״ד ש״ע דינים כל •זוטא

: שנ״א דנים
 ד7כס שו״ת גדול חנור נכננשתי טסים ״מ3 משה מ׳ משה גני

: טא״ע סדר על מהנ״ל משה פני : תל׳׳א טל׳מ
: נראשית פ׳ על דרוש משה פני (
 א״ע י׳׳ד לא״ת דינים שו״ת מקראקא יהושע הג״מ יהושע פני (

תע״ה ח״מ
מנשה מ' רכה <ני

״ . כסדר מפתח ונסופו
 ככל דנים חדושי ישורון חיים אנרהם נר יצחק מ׳ חדשות פנים
 טורים ד׳ נסדר נ״י חכור אחר שהיו אחרונים ופוסקים שו״ת

 הפוסקים ולשונות וירושלמי ננלי הש״ס כסדר מסוגיות זמפתח
 נמצאים היכן והרא״ש ומרדכי משנה ץכסף ורמנ״ס ותוספות (רש״י

: תי״א
 : סע״א דל״ג יוחסין נס׳ מונא מראן שמעון רני חדשות 'פנים
: שו״ת עיי׳ ג זכרון מעורר נס׳ מונא מאירות יפנים

 אגדות על יפה פי׳ מוינא jfה שמעון נ״ת משה מ׳ מסגירות פנים [
: תנ׳ג מועד סדר

: תכונה אניגדור אנרהם נן משלמה לעכרי נעתק נמשפט ־סנים
 :כה״גתנ״נ נעל י״ד לליל השייכים ודינים הגדה סדר מעוכין פסח (

 : פרד״ס עיי׳ מרש״י פסקים : תלמוד עיי׳ הרא״ש ־גסקי
 מנחם ר׳ המקונל הלכות פסקי : דמודינא שמעון רני כסקי

 נעל מס רנינו הפסקים ס׳ : רצ״ת הטורים כסדר •נזרקנעי
 כסדר יחייא ן׳ שלמה נן יוסף דון הגמרא פסקי : עש״ק הו׳

 : הדשן תרומת עיי׳ וכתניס פסקים • נ״ט ש״ק הש׳׳ס
תמוהים ומאמרים מדרשים אליעזר נרגי טוני׳ רני זוטרתא :פסקתא

 : ש״ו התורה סוף עד ויקרא מל מכלתא ספרי מספרא ■
מפי מלוקטים ונוראים נפלאים מאמרים כהנא רנ רנתא .כסיקתא

: ונמרדכי כתו׳ הונא ואמוראים תנאים
 עם לרמ״ק הרימון ופלח רימונים עסיס ס׳ הוא ורימון •(פעמון

: תס״ח מפראג יעקג ח׳ נההסיד מרדכי ל החסיד חדושי
 ננוטרקין ופשטים יפה פי׳ הלוי יהודה נר יצחק רני רזא פענח

 הג״מ חתן כהן יצחק (והג׳׳מ • התורה-שס״ז כסדר נקצרה
: נהם הגהות עשה מפראג ליג

 : סע״נ דל׳׳ז ש״ק גאון שרירא רני נן גאון האי רג הפקדון ס׳ ■
: א׳ דמ״ט ש״ק (ופסקים דינים לרש׳׳י הפרדס ס׳
 : קללה ס״י סוף הונא נננל נשיא המקונל אהרן רני הפרדס ם׳

א לקלוק ראל׳ע החכמה פרדס מונ  משפטים פ׳ חיים כמקור ל׳י(
ל ׳3 למ״ט

 לחכמת ומפתח מאד ק עלד, ס׳ קורדווארו משה מ׳ רימונים פרדס
 והנקודות ומהאותיות וההיכלות וכלליהן וסדריהן מהספירות הקנלה

 ועיי׳ רשנ״י מאמרי הרנה ופי׳ נפלא חכור והכנוייס והצירופי׳
; דקס׳׳ל יוחסין

 כל על כיאור טוטילא מעיר שפרוט ן׳ טוג שם מ׳ רימונים פרדס
 קצתלטלוסופי׳ נוטה הננה קשי קצת כסדרהש״סהנראיס האגדות

נס׳ הניאו חאגה משה מ׳ חכרו קמח פת (פרורי ל שי״ד
 משה ר׳ שושן פרה ל נדפס לא עדיין מ״ח ס״פ חכמים משנת <

 : קרניים ס׳ כספרו מולא צץ (פרח : דקדיק חניג ן3
ת מטת יוסף נ״מ יהודה מ׳ איתן ונחל לננון ;(פרח  דרשות פ

: תע״נ התורה
 פרחיא אנרהס חיים ״מ3 הכהן אהרן הג״מ אהרן מעה פרת (

 : ד״אתס״ג קכ״הש״ת ח״נ ש״ת קכ״ח ה״א שו״ה נסלניק אכ״ד
 קדושין גיטין כתונות נ״ת נ״ק גמפ״ת הדושי כהונהמהנ״ל (פרחי

: תס״ט fע"
 המחנר כן משה מ׳ שושנים פרחי : מהכרת עוי׳ הפרחון ס' ־

 כ"מ יהודה מ׳ שנת (פרי ודרושים שיטות קידושי׳ אליהו •יד ,ת׳
 וס״ יהודה נית חימך מתנר חנוך הג״מ3 זונניל שמואל ״מ3 חשה

 גינצנורג שמעון מיחוס והשלטים יוסף וויכח וס׳ ביכורים ראשית
פי׳  ט׳ שנת שמירת תיקון גס * שנת מעטן ופסוקים מאמרים ׳
 :פר״א על פי׳ ג״כ ותינר מלוקעי דינים ומניא משכיות קצת על

 : ח״מ, ש״ע על א״נ כסדר ומפתח מקום מראה מגדים (פרי
 על גס ונדפס : יי״כ הלכות עד י״ל על • נפלא ס׳ קדש (^פרי

; שנת מסכת ריש מיוד זרע נס׳ ממא האת

ס׳  :כ״פ נמהרי״ל מונא דיטס מדוטןכרג פרנס משה רני פרנס (
p/ תלמוד עיי׳ אנות פרקי : א׳ דמ״ט עש״ק לרש״י פרנס : 

 י״ג הלוי אשכנזי כחור אליהו דני שירה פרקי או אליהו פרקי
 והנקודות האותיות דקדוק כללי כל כללים ונקרוזות נמשקל שירים

: מהנ״ל דקדוק ס׳ המינים פרק : ש״ו
 גחלים ועניינים מדרשים הורקניס כן הגדול אליעזר רני פרקי

: פרקים נ״ד עולם מימות מעשיות וסיפור
 t הלננון ארזי עיי׳ קנלה נ״ג אלישע נן ישמעאל רני היכלות פרקי
 ; כ״י קנלה נרכיאל רני פרקי
 : שו״ג אמת פרקי על פי׳ אלמושינינו משה רני משה פרקי
 : רפואות ס׳ הרופא גאלינוס מספרי קיצור הרמנ״ס משה פרקי
 מכל שירות פסוקי שירה פרק : אליהו פרק על שירה פרקי

 שיח פירושים ג' עס ויש נל׳׳א ויש יום נכל האומרים הננראיס
 מאיר מ׳ נני וואלף שמעון מ׳ אחיו שמעון שער יצחק מ׳ יצחק

: תכ״ד מניקלשגורד
 שלמה רני פירש : ריש אות רד״ק עיי׳ קמחי דוד רד טרש

 נעל יעקנ רנינו התורה על פי׳ : ריט אות רש״י עיי׳ יצחקי
 : ש״ד תורה עיי׳ וגימטריאות ופרפראות מסורות טעמי הטורים

 עצ׳׳ד מטולטילא * טודרוס נר מאיר רטנו התורה על נפלא פי׳
 פירושו נהגהות נכה״ג הונא הרמנ״ס התורה על פי׳ : דנ״ו

 ן׳ אנרהס 3יעק רט כתורה רש״י על פי׳ : א׳ חלק התורה
 של רכו חנרנונה דרשן חשה רטנו התורה על פי׳ : נ״י עטר
 שופטים וס׳ ויקרא שתות ס׳ על הלוי יפת רט פי׳ : רש״י

 גדולים כרכים פ׳ דרשות איזה ונסופו עשר ותרי מלכים שמואל
 ורט פראנקי שלמה רט התורה על הראנ״ע על פי׳ : נ״י

 רט פי׳ : לי זה פי׳ על השגות עשה נוטנ אל ן׳ אנרהס
 שיר על פי׳ • תורה עיי׳ המאור מנורת נעל 3אנוה יצחק

 ולא שלחה נן יוסף רני התחיל אשר שלמה כן אליקוס רט השירים
 ט׳ •• טע״א אנרהס רני השירים שיר על פי׳ : השלימו

 : ש״ק הרמכ״ס תלמיד יוסף רני ערני נלשון השירים שיר
 ט׳ : תי״ג מרקארו ח ישראל משה הנתור ותיליס קהלת פי׳

 מ־שיס ע״פ תיליס פי׳ ( : שמ״ו עונדיהיספורנו רני תהליס
 מאיר אנרהס רני תהילים על ארוך פי׳ : חיים שנות מחנר נן
 מגילות ה׳ פי׳ : כ״י החאירי החכם ונקרא מאיר יהודה רני נן

 ע״פ וקצת ארוך חמר אנן.יתייא דוד חן נן יוסף דון וכתוניס
 פי״ : שך״ו זכריה רני אסתר מגילת פי׳ : . דצ״ח פילוסופי׳

 על גחל חנור עשה גס .״ כ״י הנדנוני דוד ן3 חשה רני איכה
 ס׳ ואצלו וידאש די שמואל רני איכה ט׳ : כ״י המורה ס׳

 רמנו משלי פי׳ : אנרהס דון של ( שנ״ו טהורות אמרות קטן
 משלי על. פי׳ : לנחיי נהקדמתו אותו מפליג נחיי ורכינו יונה

 המקורות ט׳ : משלי ונקי,נתקלת נקו הניאו החאירי רממנהס
 ראשי כל מפרש שתש חיים ן3 שחעלקי ורני כחור אליהו רני

 יעקנ מ׳ המסורות ט׳ : ש״ע תנ״ך המסורות שככל מימת
 נקור אליהו רני פי׳ שלא מה צוזמיר דק״ק אנ״ד יצחק ברני

 עוד •* שע״ו המסורות טעמי ס׳ ואצלו לוקות שנרי נספרו
 שרשים עיי׳ נןסרות מנתם רני המלות ט׳ * ת״י תוספו׳ אחה
 הפשלי אלפענו אליהו רני נניאיס על זרות מלות פי׳ : כ׳׳י
 יונתן תרטס פי׳ •* כ״י תכונה אליהו מכתוג גס אלקנה נן

״ משענרשין יעקנ ״מ3 דוד רני אסתר מגילת ותרגום וירושלמי
 נר מרדכי רני ועזרא ודניאל מגילות ה׳ תרגום פי׳ : שס״ט •
 וה״ תורת רנה מ׳ על קמורות ^לות פי׳ * ש״מ לוריא יחיאל .

ת נפתלי הג״מ מגילות  גחל ט׳ • שכ״ט נלעמנרג מ’ ר הי
 הגמרא כל ט׳ : כ׳׳י נונט ן׳ אנרהס רני ותנקומא רנה ח׳ על

 הגמרא על פי׳ ״ דל״ט ש״ק ״ סטנא״ ן׳ יוסף רני ערני נלשון
 מסכתות הרכה על ט' • דנ״ט ש׳׳ק מההר אנרהס רני
 מסכת על פי׳ : דנ״ה צ״ד ♦ מיגש אכן הלוי מאיר נר יוסף רני

 אנות פי׳.פרקי : עולם יסוד עיי* הישראלי יצחק רני מכות
: שי״ו חיים נר יוסף מ׳ ספירות י' על כי* • מזרחי אפרים רני

 נגמטינו מרדכי רבי ט׳ ̂ זעוה אליהן •רני סמ״ג־וסמ״ק על ט׳ .
 הלכות סדר על וטעמים ט׳ : כ״י לרמנ״ס ההגיון מלת ס׳ על

 הזוהר על ט׳ * עראמה אנרהס נ״מ חד מ׳ נמיימוני הרחנ״ס
tr על דוד נר עונמה רני ט׳ : שם נעל אליהו ^הג״מ . rp 

 ישמעאל דרכי מחת י״ג על לר ; דנ״ת צ״ד גמיימוני החודש
 זמירות עם המזון נרכת פי׳ : כ׳׳י הכתן אליהו אנרהם רני
 רט פסת הגדת ט* * שס״ג * ומהרש״ל שפירא נתן מ׳

 שמואל מ׳3 יעקנ מ* אזהרות פי׳ * ר״ו י גיקאעליא יוסף
M ט האגח פ



צחק׳ *לות מסודרים אב עפיי הספרים כל שפות
 מינון אק סמואל ס־״ מנמ מי היי * אזהרות עיי* יז1מאן
 נע* ליג יהודה מ׳ קטן עולם מאמר על הי״ ״ אזר^ות על

 • מאמרות ע&רה וע״ל ♦ ארס נשמת נעל שמואל אהרן
 ״ אלמושונינו שמואל רני ״ פירושי' ד' התורה על פירושיס

 אט אהרן רני ״ אלנילדה משה רני ״ קניזל 3יעק רני
 משנת בעל ישראל של פרקליטין ״ רמנ״ן על פי׳ וקצת אלדעדי
/ ס״ס שס הניאו חכמים  • קנלה שלשלת עיי׳ הפרשיות ס׳ * ק

 : ביאור ׳3 באות ממצא מהכירושיס כאן שנהתר ומה
 האר״י כוונות עיי׳ התטלות טונת על ז״ל האר״י קייס עך הרי
 ר״ דקדוק דנרי פתח * יהודה גולת על דנד (פשר * ב״י

 עיי* • רס״ו ״ נהור אליהו רני הגהות עם קמחי משה
 האדם להרגיל אשכנזי יקיר משה מ׳ עיניס פתח ״ דקדוקי״
 נרני אליעזר מ״ עיניס פתת ♦ גל״א ויש ♦ ה׳ ליראת
 ״ רצ״ו ותיקוניס נזוהר הנדרשים תנ״ך פסוקי ממ׳ מאניש מנקס
 : אהרן משה נת״ 3לי יהודה מ׳ קטן עולס על פי״ עיניס (פתה

 ע׳׳פ הש^ק סוגיות ואק״כ * א״ב כסדר הקדמות אהל פתק
: תימן אגרת עיי״ תקוה פעת • א״ג

 תחינות שוסנורג העשיל יהושע ברני גבריאל מ״ תשובה פמת
: תי״ג • ת״ת מגזירת ומספר יפות בהרוזות וסליחות

 לקבלה ומפתחות שערים י״ פתחיה מ׳3 בער יששכר מ׳ יה פתחי
 קצור הוא דרשות כץ נה בת׳ יצחק מ׳ הלב פתיחת * שש״ז

 יוכה אליעזר בר מרדכי ת׳ תכלת כתיל * הלב הרחב משכרו
 וחיבר להס השייך המאמרים עם ק״ש של פרשיות ג״ על פי״ לביב

 חלומות פתרון * שע״ת ״ יעקב עין ועל התורה על פי״ כ’ג"
 מש״ס מלוקט לאו או טוב החצוס אס לידע אלמולי שלמה רבי

 העבת ופי״ ספרי ושאר גאון האי ורגינו הצדיק יוק) וחס׳ תוהר
; מ״כ * אמונות (פתרון * תענית ודיני ̂קלוס

צדיק אות ^0̂׳
 בהג״מ מו*רכי והג״מ חיים תורת בעל חיים הג׳׳מ קדשים ^אן

 ונכד הטעות גל תקנו קדשים סדר על ברעזאן בק״ק אב״ד מאיר
 שהגיה מקום ובאיזה • חדושיו קצת כתב הכ״ל חיים ־הג״מ

• הפ״ט דעהו הראה אחר באופן הזבח ברכת
 והפעורת מגילות וה״ ־התורה ט״ יצחק ברני יעקב ח׳ וראכה צאנה

: הקדמונים מהמפרשים הפשעים מלוקט בל״א
Pהובאבכנה׳״ג הגמרא כללי ודרכי סוגיות הצבערביכוזרחיההלוי ׳ 

 : דעיססרכ״ה תחים ובס׳ סע״ב תקצ״ה שוכעיס פ׳ שנ״ה (ובס׳
 נחמד ביאור איילנבורג פרכס גמר ישראל בן ער3לדרך'הג״מ־ צדה
 : ־שפ׳ג מפרשים ושאר המזרחי על ומפלפל התורה על רש״י על

 תפילות ״ זרח אבן מנחם הג״מ לאורחא וזוודין לדרך. צדה
 ״ מועדים • נשים דיני * והיתר איסור, • וטעמיהן וברכות

 של ולוח • תה׳׳ה ״ ׳ משיה עכין • ואבלות ד״.צומות
 קצת עס ויש ״ שי׳׳ד • רפואות עכין ואצת ♦ עברוטת

: הוספות
 ״ וי״כ ר״ה ודיני ״ העובר עה׳׳ז מענין אגרבנאל עולמים צדא

 ועונש ושכר ״ ̂ ותה״ה * וגיהנס וג״ע * הנשמות ומעולם
p צדיק :. ״3 דס״ד (ש״ק הישועה מעייני בהקדמות עיי׳ w

 ל ד תחים צדיק קטן גס׳ ז״ל סקי״א סקי״ב הפנים בלחם חזבא
 : לתיבה צוהר : הסל הורת עיי׳ תחים צדקת *• 'תס׳״ר

̂א צמאות  שהוא כתב גד״ו המלך עמק ובס״ מעט נדפס הגדול ר׳
 (ומחדש סירא בן ס׳ עם נדפס חסיד יהודה רבי ־צמאת * י-ייל מ

 * להרמב״ס אגרת עיי׳ הרמב״ס צוואת : חסידים עס׳ס״ צדפם
 שנת גזרות סיפורי שעגרשין שמואל ב״מ מאיר העיהי^רני צוק

 אקדמות כמו השבת ליוס שיר מזמור ג״כ (חבר ^ליי_י ^ ^ ^
 • גולה עמוד עיי׳ הצורך ס״ *: שצ׳׳ט כלה בהכנסת לומר’

 הייא כר אברהם רבי pהא רת15 * אטי דוד דגי בארץ 'צורת
 וצורת מכדור והוא הרקיע כדורי ס׳תברת ואצלו ספרדי ־הלוי

 : יפה־ש׳׳ו באורי (ע״ל • הככטס ומהלך השמים ותבנית •האת
 הללי אליעזר רד הארץ צורת ׳: אזרחי אליהו רד הארץ קצורת

 ל״ב’סי״ שנטייתה בס׳ עיי׳ ^
 מבאר העליר ־לוי ח^ליפמן ליחזקאל הנראה המיןדש בית ׳צורת

 :סס״ב הציורי׳ וכל לאדכס־ורחגס וההדרים המקדש ואמות־ 'הסחת־
 : דלצרא׳ - עש״ק (״לאטק)׳ בן יצחק רד הפילושן) ־ ׳העולס :צורת

 (זסש״׳עדוגוימ המסורה מסורת ״p ־!הקדמת ־מז<^ שקמים
ו ^ ס מ מ ■'״ י

 t קדוקי©1 עיי' צת בלשון ולכתוב למד ראב״ע צחות ש׳
 התוחן כסדר בקבלה נחמד פי׳ מאיר נ״מ ציוני מנחם רד ציוני

 V באקדחת מובא האותיות (ציור : ש״ך מספרים מלוקט
 סשידי® שיר על ׳פי׳ חיים p אברהם רני ציץ.הזהב : דזיאל
 ובעל הניאו אהרן קרבן ס׳ בהקדמת (וראיתי : כ״י ורות
 ג ט׳־׳ס <אן איגי איים אבן אברהם נ״מ אהרן חותם אהרן ׳חרבן
 א© בלי * העולם צל : ישידס שפתי דובב ע״ל הכסף (בצל
 ■לסל שאירעו המעשים צאנז דוד רני דוד צחה : הגדה עיי׳

 עןי והגאונים ואמוראים התנאים וסדר עולם מבריאת הדוחת
 והריגות וגירשין ( מלחמות סיפור עולם ימות ׳3 ובחלק ״ דורו

 המלכתו וכל ץשמדיס) הסחיס (ואותות וניסיס ־רמ״נ) •ומגפות
 עם נדפס זאח״ז : שנ״ב לדור חמר שהיו האומות חכמי וכל

: ^ עניינים תוספות
 דאוד טמיש מ דוד וגק׳ הפוליטי מעיר דוד מ״ הרופא דוד צמח

 ותדגוחיס נכריות ונלשומת הקודש המורות.שבלשון מלות שרשי
 ספרים ובשאר ובמתורגחן ושרשים בערוך בחובאים

 מטגעהאבדס נפלאים ודברים ״ איטליא ולשון לעין בלשון אותם
̂״ צמח : סמ״ץ דברים ושאר האמברא ומציאות .טונות  צדיק׳עי
 ז>ו5טו מדות מודינא מ יהודה רבי צדק צמח : חסד .חורת

כל אצל וציורים ומליצות נחשלים והכל האדם בהן ־שיתנהג
: ש״ס

^׳יז ציקלשמרג נק״ק אב״ד מענדל מנחם הג״מ צדק •צמח
: תל״ה

ניזלתמיל״ נעל הג/־ול של«אמ אהייני p ״גלי ״׳ ה״ז (צנצנת
’ : שבש״ס אגדות כתה על ביאור

 וענגראג אנ״ד-בק״ק מענדל מנחם הג״ת מנחם (צנצנת
 <ג^ כשטיס תעמרלש יעקב ח׳ המקובל מעקב דצניעותא ספרא

 ■ ; תכ״ט ־הקבלה לחכמת וכללים התורה כסדר קבלתהאר׳׳י
 בס״י מובא קבלה מניאין מאיר י3נר יעקב רבי מלוכה צניף

 צטכיצין^ ג כ׳י השירים שיר על פי׳ אברהם רד צפוני ס׳
 Kifyr צפחת : כ׳׳י דמסאבא מסט״ הקליפות שחות ומפרש קבלה
 פעי״ צפני : ראומה עיי׳ פענח צפנת : כנה״ג גס׳ הובא

 r. דאנ״ן עיי׳ דמ״ט ש״ק מטול נתן ברבי אליעזר רני ראנ״ן
ל1פ״ התורה על ראנ״ע על פי׳ שפרוט טוב שם רבי פענח צפנת ' 
 מ5חי על ביאור זיטאנו פמאלו די כהן שמואל מ׳ פענח צפנת
̂ב בסדר ועניינים טעמים פענח (צפנת « ו תי קהלת  ' א״

 י־ג״» פענח צפנת : פסים כתונת ׳P חתנר בעל יכיס הקדמות
ס! התורה כסדר נפלאים דרושים מטראני נ״ח^חשה יוסף ב  ו

 יאראל •סחיז עיי׳ החייס צרור : ת״ת מועדים
^ על מטוזילאפי׳ לוד בר שמואל בר חיים רד סחייס ר מ ה ד סו  י

״ י/ימעריא קגלה 5ע״ זי "י י י ״  נ״ת מוצא ( • י״י ״'
) ן ש׳ אהרן  4נאכי יתנהג יאיר יראה קצת הי.ייס צרור ( : נ

 -0 תייס רני אאגת תשה רד הנשף •.ריר : תל׳ת ושתייה
 ״המוס קיצור נשפי יושף רני הנשף צרור : הל׳ל שמואל
ע רהש3א רני התיר צרור : ■ י נ הגינן ק״ השלרדי «  גי
! • רס״ג קבלה בסתר וע״ד פשט ע״ד התורה כסדר כחמד  ן

 ״ דינים על הכסף צרור ס׳ שחבר כתב תצא כי ובפ' לך לך
»״ המיר צריר • יצ״ע ש״ק ♦ לאנייף ן' יציזק רד המיר  ת׳י
̂, הסף ׳צרי • ביוצרו להדבק טוטת חדות ל׳ ■קאגח  י” ך

 ״ ש״ע רד היגון צרי : כ״י רפואות ס׳ קאלקירא
 ’ 2וסד ותוגה דאגה מכל מרגוע וימצא האדם נפש משקיע קאלקירא

 - שי׳ין והגהות יטס חשליס תוספות עס ויש • לאדם שיקרה
: cpr דת בס׳ הובא צרורות ס׳ :ג״י נויננר יוסף ר׳ הנפש צרי

רךף אות
pאיין ובל״א חוט או הבל פי׳ ויוודת לטאינו מלה הגדול הקאנון ״ 

 מאד גמל ם׳ אערי׳ס וניתוח רפואות הלמות והוא שגור *ריבט
 תיליס על ונתי קב : פרטיהן תועלת לכתוב ואין ( רנ׳׳ב *נדפס
̂־  שמואלקאיידכאווד צד־בהג״ת ח׳ הישר (קב : תורה עיי״ ■ןמש

• תס״ה נוראים ומעשים ומוסר יראה
 , הלזי דיאור) (צ״ל דוד בן ־אברהם רבי הראנ״ד קבלת‘

 ומצוקי • עולם סדר או עולם דור ג״כ וכק׳ עולם מימי ־מעשיות
: ש״ה שני דת מלכי דברי אליו

 כל אקום מראה אלגאזי יצחק ברבי שמואל ח׳ ^קסצתכסף
א ויחשלתי בבלי מש^ס ^ א מ ל כ : • ורבות ספדי מ



קעו לןוןפ אות מסודרים א׳ב ^ הס©־יים ־כל שמות
 והכיף מ״ע וגס׳ רומי מלשון כעתק להיוסיפון סקלמוציות ׳0

 כילו< הנק׳ האלכסנדרי ידיד לרני הקדמוניות נס׳ פעמים הרגה
 וספורי דוד מלכות סוף עד מאדה״ר מעשיות סיפורי •יהוד

 קחש : י כ לנו שיש להיוספין גדול הפרש ויש היהודס הלתמות
̂ק ישראל • חסד תורת עיי הילולים קודש : 5ול
 וגלשון פירש עס תיליס ליאון יהודה יעקג רט הלולים קודש

 ותשובות השטת לוי בן וידאל דון קדשים קודש : תל״ת ספרדי
קג קהלת : יהודיס על א׳ מן״ר מ״ש «ר  רט3 משה מי מ

 מאמרים מביא פ כל ועל קהלת על נתמד פי׳ גלאנטי מרדכי
; ש״ל יפיס עעמיס עם ותיקונים מזוהר

 קהלת על פירושים ב׳ ידעיה אבן ברוך ן׳ ברוך ח״ יעקב’ ההלת
^ : ט שנ ישראל קודש נ׳ • יעקג קהלת א׳ . .

 t ל שס התלמוד שיטות אתה על ל<זאפי יעקב 1ר< יעקב קהלת
 חיות לכצ ומליצות גחשליס מוסר מתתיהו ברבי אברהם בוך הוא

 א ל נחרוזות חמנו היוצא המוסר הניא חשל פל ואחר <עופ(ת
ם( דרכי ע\י׳ נהי קול ו : שע״ו הקדמור משל גמו ע  קול ט
 : עמקים שושנת עיי׳ נוטס קול • טע© דרט עיי׳ 1«מו
 ק רמ תלמיד נלאנמי אנרהם הנ״מ סתרים קינת או טניס מל
נ ננלא <י׳ ׳P(ותיקונים מזוהר מלוקט אינה מנילת על הסוד ע'

 : שמ״ט שוענ ן׳ יואל מ פי־ עס עוד ! שפ״א יקרות ור1<
j,לע יהודה ח הנ הדרשן יהודה קול : ״׳

ס ולא התורה נקדר נפלאים דרושי׳ רופא יוסף «"מ  p על רק נינ
: ת״א נראשית

 Tופשטיסכס ותירוצים קושיות חגלוגא ״מ3יהודה יהודהמ׳ (קול
: תפ״ט הוא שקידש ומה מגאונים ששמע תה הס״ס

הג״מ מהמקונל קבלה יוסף כתר סידר נפי׳ מונא זמרה (קול
I , : נטע

 על והשטת משניות על נפלא פי׳ זכוהא משה הג"מ הרמז (קול
• ותי״ט נרטנורא

 מסיר נכח ה קול : י בס הונא גאון האי רנימ נגח ה׳ קול
קול( ״ כי חביב בן חשה רבי נכת ה׳ קול : <ודכ״י
 ידשות מסף נר יונה רני יונים קול : גועס דרכי עיי׳ אלהים

 נגידים קול : טונות מרגליות עיי׳ יעקנ קול . הגלות
ס׳ כ.נ  על ששון לאברהם רני ששון קול מנשר קול : א״ <׳

 הקורא קול : שכ״ח הקץ ועל הגשמה וחיסורי ועונשים שובה1פ
 ואותיות נקודות הדקדוק כללי כל היילפרין אלחנן נר יוסף י3<

 דרכי עיי׳ ששון (קול : נועם דרכי עיי׳ שמחה (קול : ד״ר
: נועם

 1ג. שס נחיוזוא שנת דני כל נכללים לשנת ארוך זמר שמתה קול
̂ ״ ומערכה מזל מענייני אנרהם בן יוגה רבי ששון ׳קול
 :י כ מצות ת רת נגד אברים חרמ״ה נדבנר יוסף רני תורה קול
. ״ I Z ד דר:זומ יוסף נן אליהו רני מרועה קול
 פי׳ לרש׳י קראו תו׳ הנעלי קונטרס : נ׳י קנלה ™תת «׳

i ש״ק עהונ״רם f jn : ארצות תקנות ע סמ נעל הן קונטרס 
נ 3תנ״ זולצבאך נדפס .שס״ז

 תוספות וגק׳ המזבח קטורת ̂ נתיב מאיר עיי■ רינקודגציאות
מני מ׳ <(הר'מ  נל על ופירושים פשטיס הירש נפתלי נרני מ

 : תורה עיי׳ הסמים קטורת ; ת״ך גרנות מס׳ אנחת
 :שרה חיי פ קייס שנות נס׳ מובא אלגזי שלילה (קילוריתלעין־מ'

 ליבשיץ יצחק בן חזן קייס מ׳ פי׳ עם ויש בט״ב שאומרים קינות
: הי״ד יוסף נרבי אשר מ׳ פי׳ עס דש

 ללשןן נעתק ארטוס קינג : נוכיס קול עיי׳ סתרים קינות
 שהרג גנור חיל ומאיש א׳ ממלך יפה מעשה בחרוזות אשכנז

• ועצומים גדולים עגקיס
ס׳  ראי רבינו הקמיצה ס׳ : מי״ד ידין דן נס׳ מונא קמואל (

 על פי׳ טריווש יוחנן רבי לאבישונא קמחא : גס״י א3הן אןן1
: מחזור עיי׳ אשכנזי מחזור

 ג״י הקנלה סודית קצת נו ויש יונה כגט מס׳ קיצור צפור ?ן
מ׳  קנה מהקדוש רקנה ׳p : א׳ •לנ״ק נש״ק מובא קנאות (
 •j;זה נס׳ כ״כ הקנה נן גחוניא רני חחשפקת נחום נו5 <דד צנן
 ועתיק החצות על נפלא ס׳ גחורא רני לאני ציתו מיחסין דש

̂ע ובז •קנלה  ספ׳^ ק' שער הרימון ונפלת נ״י • קנים מ׳
 פליאה וע״ל : ) אביגדור לי^׳ קנה ובספר

^ פ' על נוראים סודות ובו מ״ל מספר א׳ קנה ■הוא ניצה ״•עה  ש
ל ישראל  עשה יצחק דקדוק והמחנר : ש״ע ש׳כ׳מ׳ל׳ו כרוך ו
ה א^גזר ^ליו ®יי׳הל׳ •'r סיליר אלע מפראצכ קצוך צנרסס <

 ז • לתשונה דרושים י״ז והס פותאוויצר לינ מ׳ «מה קנה (ס״
 נתחלק נתיג וכל נתינות לב׳ חכמה דרך ב׳ חלק • ולרגלים

: ותוכחה יראה שמ׳יץ להדנה
קנין  I תכ״ג דקדוק ספרד רפאל מ׳ נהרג אברהם מ׳ אנ^הס (

ז : נ׳ דנ״ד (ש״ק תינון אק משה רני הקניינים ס׳
 ; רצ״ג ונשיר נתרוזות ומוסר יראה האזוני יוסף ר׳ כקף קערת
 * א׳ דקפ״ח (יוחסין קורדונא נרוך נר יצחק רני ר^וכליס קופת

 ש״ק ( דקל׳׳ע נמ״ע הונא והקץ משיח מענין רמנ״ן הקץ ס׳
׳ : א׳ .דמ׳׳ז

: ערוך שלחן עיי׳ הקצר ל
 1 הגיון מלאכת עיי׳ אריסטו ספרי ה׳ מן רש׳׳ד אבן קיצור
 אטע נחלת חס׳ נלקט פסח והגדת אבות פרקי אגרבכאלעל קיצור
 : שס״ד הערצקש יעקב הג״ח עיי׳ פסח זנת <מס׳

 קיצור • תט״ו ״ כץ פאן יעקב רבי הלבבות תובת קיצור
 ; ת״ל מענדלש רבי משה הג״ח גת אידל הרבנית נל׳׳א יוספין
 מכל וקיצור מזרקי מס׳ קיצור עני מתנת ונקר׳ מזרחי קיצור

 כהן יצחק הג״מ יתד כללם התורה על רש״י על ראשוכיס <יאוד״
: שס״ד * אוסטרא מק״ק

 קיצור ״ ש״ו י לטינא עס מסחזרחי המספר מלאכת קיצור
 : שי״ז • מברוך טעז יהושע ע״י נקצר הגדול מרדכי קיצור
 עמוד קיצור • רע״ת ♦ להרמנ״ס תורה משנת קיצור
 עקידת קיצור * של״ט * משה נר יקותיאל רני ע״י גולה
 פסקי קיצור * כ״י * מקוסטנטינא יפה שמואל רני יצחק

 קיצור ״ רע״ה מלמוד עיי׳ הטורים נעל יעקב רטנו הרא^ש
 חכמה ראשית קיצור ״ יקוהיאל בר יששכר ר׳ התרומות ס׳

 : עפשטיין מיכל מ׳ חדושי ועם של״ה קיצור * ־(ע״ש
ק נק״ק אנ״ד מפראג תאומים מנה v*הג דונה קיקיון ^ מי  תדו
 עמות קדושין גיטין כתוטת מגילה עירונין ניצה שנת גמפ״ת

: חולין שנועות נ״ב נ״מ ב״ק
 Vp זגפלא גדול תנור חיים אנן אגרהס נמ׳ אהרן מ׳ אהרן קרנן
 : שס״ט ״ אסרן חדות אליו ומצורף נהנים תורת והוא ספרא
 קיצור נרג ממפל כ״ק אנ״ל אליעזר <מ׳ אהרן מ׳ אהרן קרנן

: ת״ו ״ והיתר איסור ודיני ת״ח דגי
 ניאור ע״ס פפנ שמיר פ׳3 יהושע עמק ׳03 מונא מנחה קרנן (

f חיי נני ׳03 ״נ1 ומוגא המעה זאת ונפ׳ ״ זס תן׳ דטר y 
: מ"נ סי׳

 דני© כל על קאנרין שלמה גן בצלאל מ״ הדרשן שנת ?רנן
 . : תנ״א נדפס ״ כ״י ־ שנת של מעניינים דחדרשי׳
רנן ק  יונס ר׳ והישר הקירוג ׳0 ״ גלאנטי מהר״ח חגיגה (

 • לענרי העתיקו רומא יעקג ורט ערני נלשון דקדוק גאנח •גן
: דפוס

 ל״ ״ ארבע קרית גחגורי כתנתי כתג אגרת על נאמנה קריה (
 קמר מפראג חיות יצחק הג״מ ארגע קרית : תצא כי ופ׳ צו

: נספריו הונא מאד גדול
 אנרסס מ׳ קרימ-ארנע : כ״י דטראני משה רני ארגע קרית

: על טאור אזולאי אנרהס נר׳ מרדכי נר׳ ר ה ו ז
 אלהוס החכמות כל כולל רנא חשה ב״מ מכקס מי ארנע קרית

 טעמים תורה שערי חלקים ד׳ * חורטות למודת •טנעייות
 שערי ״ מאצילות ממר חכמה שערי ־ קנלה ודברי •מהתורה

 דעס שערי * ועשייה יצירה הכולל ותבניתו העולם צורת •ניכה
 והתחייס וג״ע * ונחותו נחייס מעשיו תארו טבעו וצלמו מאדם
 נצלאל בן אלחנן רני חנה קרית : מועד בית ס׳ בהקדמות הובא

.* שע״נ אמת פרקי על נחמד פי׳ ליפמן אורי
 שנכתג מתורה דנין כל מגרר מטראני חשה הג״מ ספר קריה

̂׳מ או ההורה חדות תי״ג או ושבע״פ זקן ת׳3( ; שי״ג הל
̂ס ̂להרן ט על ספר קרית ס׳ שהנר ־מהאחרונים יש ל״א ס׳  ס״פ ד

: אצלינו נמצא ואינו
 הדעו« הכרעות דאיעאליא ע״ט ונש׳׳ק קרית־ספר־ר׳נידדשטעלי

: בדירס
 : ירושלמי תלמוד הקדמות עיי׳ הראט״ה ספר או ספר קריה

 • א״ סי׳ רלנ״ת ב״ת מונא מאיר לטת מנחס מ׳ ספר (קרית
ס׳ : מפנטי נניחן מי עוז מרית • אחד נס' מצאתי קרטיס (

 מעיר אהרן מ׳ הקדוש מהרב וי׳׳א הראנ׳׳ד ^ן יצחק רט הנרו <
 אותיוע קצת יסוד ספירות לראשון •ראשון סוד על קרדינא <ולה

דן לן <ק' עליו ט׳ מגיד שמשון -מ׳ עליו <חבור  שאר ונסופל י
אתןן p זע״י יצחק ג״מ •פסת מ' •אחותו נן ע׳׳י <מס ^קוטי©

מ״



ריש אווז מסודרים א־ב עפ״י הספרים כל שמות
t ממי עיי* יהודה קמת ״• שמואל ״מ3 ססת m :

חש אות
 י3ר פעכיז צפנת הי' עם ובדקות שהיטות דגי נתשון מ׳ ראומה

 אמנה ראש : העזר אבן עיי״ ראב״ן • שכ״ו אונקגידו יצהק
 ראש : רנ״ה והדת האמונה וראש שרשי אברינאל ■״צחק דון

 הדת ענייני כל כוללים דדושיס צרפתי חייס ברבי יוסף מ' מסף
 יוסף ‘מ יוסף ראש : י״א בדרוש ז״ל ב׳ יתרו ר״י בספרו (מובא

 שאול) ״מ3( יוסף הל׳מ יוסף ראש : א״ בס׳ מצאתי קמץ
 הטור על וארוך נפלא ביאור איזמיר) בק״ק (אג״ד אישקאפא

 סוכה י״כ ר״ה ט״ב פסת הלכות על יוסף בית פי״ על ומפלפל
 ועיי* משפע הושן על מהנ״ל יוסף ראש « תי״ת מגילה קגוכה
 ט״ש הוא המלך משא לעיל שהביא יוסף ראש (אך המלך משא
 בספרו מובא עזרא ן׳ יצחק ברבי יוסף רבי והוא יוסף עצמות וצ״ל

: יוסף ע״לזות
 : ותשובת שאלות נדפס ( ״ זרעים סדר על מהכ״ל יוסף ראש

 מווילנא חשה הל׳מ חתן יעקב נ״מ יוסף רבי הרג יוסף (ראש
: מסכתות כסדר גגמפ״ת חדשי׳ וקצת פשעים

 כסדר דרשות ל אשכנזי הכהן יצהק ברר מרדכי ח״ דרור מר דאש ־
 ראשית •* דקדוק חנחסטאחר בשחיסרבי ראשי : שע״ה התורה

 כליסוכיי״ עפ״י אחונה מענייני דרשות אלבילדה חשה רבי ^דעה
: ד״ו ומדרשיקז״ל 'ומאמרי

 נכבד 0 רמ״ק תלמיד וידאש ד משה ב״ה אליהו ח׳ הנחה ראשית י
 ותשובה יראה שעריס ה״ ומעשים תשוגה אהT ענייני כל כולל מאד

 ה״ ונוסף ־ ענני קחשה השוגה אהבה יראה שערים ה״ ומעשים
 משא בכיס גדול מצות ה׳ ישראל רבי של המאור מנו^ח ייס׳ כרקיס

 מוסר*: ענייני על עולס אור ס׳ גס • תשובה הפילה מצדקה ומתן
 תוספית עס פוייטו חהרר״י המקובל חהנ׳יל חכה ראשית קיצור
 תלמיד הזקן הלוי אברהס לח״ שבת ותיקוני חהאר״י תשובה •מיקון
 ראשית • חייס תוצאות עיי׳ שני קיצור עוד : - שס״ג דמ״ק
 והעתיקו תתק״ח ד״א נתחבר תכונה אבףעזרא אברהס רבי קכמה

̂*ע  ״P ב׳ * המזלות חשכעי א״ ספריס בה״ אותו ופי״ ראג
 : החבחריס ׳0 ה' * שו״ת ד״ ♦ הטעחיס ס׳ ג' * החולדות

 :ואריסטן מפלטין פילוסוהיא נןפאלקירא יוסף רבי חכמה ראשית
 לאטיף יצחק רבי פעליס רב : שבת פרי ע״ל גיכוריס (ראשית
 דקדוק זרקא יוסף רבי פעליס ת : א״ כ״ע בש״ק פילוסיפי׳

 ביאור אלשיך משה הג״מ פניניס רב : ב״ דס״ג ש״ק איטאליחכי
 מתכונה מכיר בן יעקב רבי ישראל רבע : שס״א משלי יעל

 אמר רקח בהקדמות רבות או רבה מדרש ״ כ״י וחהככייס
 גי״ אחון אצלו ואהיה גהתחלתו נרמז שפן חברו רגה הושעיא רבי

 אושעיא ורבי ״ נחמני בר רבה אחר דמ״ד ובצ״ד הנ״ל כשמו
 ״ ש״ו ידות שתי ועיי״ ע׳״ש המשנה דברי מבאר רבא בראשית קבר
 • של׳ד P ככתלי בן בער ישכר ח׳ כהונה מתנות פירוש עס ־ויש

ד פי׳ עס (ויש  אברהס מ׳ בהחסיד משה יעקג רגי הרב משה י
 אליעזר משנתר׳ ע׳״ל עוד ונדפס תס״ה) לוריא הג״מ׳שלמה גלד
ד אחות קתן  ס״ על ויש משה ידי בן אברהס זרע פי׳ ועס חשה י

 מעדני אותו זנקרא אשר גר אברהם ואבא רש״י ע״פ ׳כראשית
 עס ויש • כ״י שחות ס׳ ועל * שך״א השכל אור ועיי״ יזלך
 • ת״ת ויקרא ♦ הי״ז שחות על * שס״א ע״ש תואר יפה כי״
 רבבות * שצ״ד נח הולדת פי׳ עם שחות ס' על ייש במדבר וס׳

 ופשטיס דרשות מאד גדול תיגר לונטשץ אפרים הג״ח אפרים
 רבי הגמל המדקדק רד״ק ז כ״י לעניינים גס התורה כסדר

 על גס תורה) (ע״ל הימים ודברי עיאיס על ט' קמחי דוד
: התורה

 המורה מס׳ כללים ובו לעברי מינון ן׳ יהודה רבי העתיקו חן רוח
 ״ טרושיס ׳3 עם עוד ויש • שכ״ו פי׳ עס לפילוסופי׳ וכללים

 הינד גס אדסטו חאמד י' על ט׳ אנטולי רבי חן רוה : סנ״ד
 הג״מ אל רוממות 1 דצ״א לחכמה מצרף ס״ עיי״ המורה על פי׳

 רזיאל המלאך רזיאל ס״ • .* שס״ה־ תיליס על פי׳ אלשיך משה
 מעשיות קבלה לתשובתו שנה ק״ל אחר לאדה״ר זה ס׳ מסר

m ולדבר ״, הרוחות והשבעות מלאכים שמות מהשבעות 3 
 ועשבים קותTה ונחות • ולרפאות • חולים ולעשות וככביס וירק

 • עתידות וימעת עץ ־ חיות ועופות ודגים טובות' ואבנים
: כ״י המופתים בו שעשה משהיגאותיות של המטה ומראה

^ קדושין על ד״ל ותוספות (רמגנ״א ע מקלשפמוק׳^ • ת

 דאשוו ישעיה רבי רי״״דר׳״ת תוספות ששמע המגיה וכתב ״ שטס
 ת׳אב״ד אליהו ב״מ יוסף מ' אליהו רכב : בפוסקים המוזכר

: ש״ו תוסר ע״פ אבות כרקי על פי׳ גזאסלג
 לטלוסוט״ קצת מטה התורה על כי״ גרשון בן לוי רבי רלב״ג

 עיי* רמב״ן ג ברנה״ג מובא התורה על פי׳ רמג״ס י ש״ו
 - פ״׳י הרקת לבעל ההפטורות רמזי •• תורה ועיי׳ טאור

 מובא הרמון (ס״ : קבלה ס׳ יצירה בס׳ הובא רמב״ן הרמון ס״
 והוא מצות טעמי בס׳ לך רמזתי וכבר ז״ל ך״ סי״ ההנחה נפש נס׳
 וכתוג התחלתי שכבר קהלת בכי״ הנ״ל סי״ וכתב הרמון ס״ גק׳
 ״P זה אין א״כ ״ כתג ן והרמב ז״ל כתב ס״ז ובס׳ הענייט׳ שס

: לרמב״ן שמייחסו הרמון
מי  אוצרות הגהה בעל צדק גר יעקב ח״ הגדול הגאון ליעקב (
 וייך פ׳ חיים p ניר וס׳ קודש זרע בס״ מובא קייס ועץ קייס

: חשת ויקהל ובספר
 גס שיר על פי״ לואת משת ״מ3 אליהו רבי דודס רנת

: שנ״ד הגחיי על פי׳ חיגר
 חצות תרי״ג על חרע״ת ציציז רשב״י ע״י מחובר מטנא רעיא

: ע״ש מזוהר נדפס מחנו וקצת הוי״ה חשס רמז מצוה וכל
 ספר ג ותשובות שאלות דרך על יצחק בן חנן רגי רפואה ס׳

 רפואה ס״ • כ״י האדם אברי מכל פראנקי ליאון החכס רפואה
 ״P עיי׳ ״ רומא ללשון נעתק הישראלי שלמת בן יצחק רני

: השתן ומראות החסעריס
 רומא ללשון נעתק מפורטגאל הרופא נקמיאש אברהם רפואה ס׳

: למספרים תקס״א אלף
pיצח« בל ש״ט רבי והעתיקו בלשונו הערט אלחונצורי רפואה; ״ 

 מזג בדיעת • ואבריו האדם תכונת על * לטינא ללשון
 ופרטים כללים והוראות ״ עליהס הגוברים והחלאיס האדס

 בשמירת ״ הנפרדים והסמים החזונות בסגולת * כניס מהכרת
 - דרכים תולכי בהנהגת * הגוף מעדני בבקשות * הבריאות

 כעקיצת • והשתין והרפואות החבוש ממלאכת וחבוריס כללים בזכרון
 החלאיס ברפואות * י הארסיים ורפואות והשרציס הרחשיס

 : כ״י פטם ונהטבת ״ בהדחת ״ הרגל עד חהקדקד המתחדשות
 I כ״י חשה) פרקי (ע״ל הנפש ס׳ עיי׳ מהרמג״ס רפואה ס׳
 ;. כ״י השתן עטיט על יהודה ברבי אברהס רבי רפואה ס׳

 בל״א רפואות וגו רופאחקאליש משה רבי משה ירושת נק׳ רפואה
 מהרבס יטס כללים משה ירום נק׳ חהנ״ל רפואה ס׳ : תל״ז

: תל״ט וסגולות הולאיס חיני
 משוע יוחנן רפואה ׳0 : קאנון עיי׳ סינה מאבן רפואה ס״

 מ אברהס רפואה ס׳ : כ״י ורפואות ולקדחת השתן מענייט
 רנ!זל£ ס׳ •* ל׳י חולאים ושאר מעיים וחולי לקדחת שלמה

: כ״י לרש״י
 הכמות כל כולל מקנדיא רופא שלחה יוסף ח״ תעלה רפואות

 רפואות ספרי מאות חכמה נלקט הרוכלים ומלאכת הרפואות
 יווני מלשץ והעתיק : כ״י רופא להיות מעצמו ללמוד ויוכל
 מיס באר ספר ש»1ונדפסים; רפואות כללי כל בתרוזיס ק ללה

M•■ ע״ש קייס i'
 1ין ותרוזיס שירים חדיזי שלמה ברבי יהודה רבי מיה רפואות

: כ׳׳> הרפואה חכמת
1 ירחמיאל ברט צט מ״ שחיבר ורפואות סגולות רפואה ס״

^ ̂ : צגי עטרת
 . גל״א ואשתנו וק״ש א״ג Tכס דדוייס נפש (רפואות

f על אלגאזי אברהם ח׳3 שלמה ח׳ שלחה ואפריון אהבה רצוף f t 
: ת״ט ״ תוספות דבורי

^ ק' ר  דנ״א ובש״ק מגרחתא יהודה רבינו בן אלעזר ח׳ אלעזר גי׳ '
 איסור ודיט ותשובה יראה על והוא ׳ רקה ס׳ קבר ה ראגי

 תכמס מגלות ובס׳ ונשים חרעיס ומועדים ממונות ודיני והיתר
 * מלאטס ס׳ • הנעלם ס׳ לרקת אלו ספרים מייחס דקצ״ת

 • הקולות ״p • ppp ״p ♦ תגון ס׳ * קומה שיעור ס׳
: ביפה שערי ׳p * והאמונה וטחוד השוד ס״

מובא ( ̂ כ׳׳י • ״ דקחק גאכח בן יונה רט הריקמה ס'
 t ג״’ דק״ב רשנ״א וגת״ ד״ דע״ו וירא פ׳ באגרגכאל

 עיי* ט״ עס דש הפורה כסדר קנלה מרקנטי מכתס רני רקנאט
: לטשיס•

 פסקוס וערני ב״ב מס׳ מג על סי״ מאיר בד שמואל רטט דשב״ס
̂׳א ש״ק עיי״ • ' : מ

̂י ת ט׳ שנצרפות חסדיווש יצחק גר שלמה רטס רש״ מסכתו ך/
שליחות



קעז שין אות מסודרים אב עפ״י הספרים כל שמות
 אמר ח' סי׳ איוב עיי׳ תנ״ך על ס4 מסכתות שאר וקצת שז!ימות

 ן3 שנכער דמ״ע ונש״ק ♦ י׳׳ד ל ־7כ״ ב׳ ונד״ה • רש״י פיר״ שס
: רפואת ס׳ ע״ל נרפואות גדול קכס והי׳ נפראג ונקנר ק״ד

שין אות
 שו״ת • רג לחס עיי׳ נוטין ד אנרהס ח״ ותשומת שאלות

 אכרהס רגי שו״ת ״ דנ״ו נצ״ד הונא תרמג״ס ן3 רהס3א רכי
שפוו אהרן מ׳ שו״ת • נ״י • כנת״ג3 א3הו נתמיאש ן״

 (שי״ת • ע״ל אהרן מעת פרח (שו״ת * אמת תורת עיי׳
 • אהרן חושן עיי׳ דרשן אהרן הג״מ שו״ת • אהרן מעה
 גחפ״ת חדושי אליו ומצורף שאלות קכ״ה קייס ן׳ אלי׳ מ' שו״ת

 • ת״ק עמוקיס מיס ועיי׳ ׳3 חלק עוד ויש * כתוגות על
 ספרד והרגני מזרחי אליהו. הג״מ שו׳״ת • אליהו סיר ת (ש׳

 מיס עיי׳ ׳3 חלק עוד ויש הלכות קצת ופלפל שאלות ק׳ ואשכנז
 • שושן נפרח א3מו עארוקה התרר״א (ש״ת * שך"א עמוקי׳

 אלישע ר׳ שו״ת • כ״י גכת׳׳ג א3מו קאפסלי אליהו י3ר שו״ת
 שער נקר׳ אפריס הג״מ שו״ת • כ״י כה״ג3 מוגא אליקו4

 • הרא״ש והוא אשר ינו3ר שו״ת * 3יו3א מהר״א • אפרים
 ן3א ש״ת ( שפ״ו • דין כל מוצא מקום מראה עס עוד

 "ד3א מאיר הג״מ3 געץ אליקוס הג״ח עיניס ומאירת השוהם
 * ננימן משאת עיי׳ אהרן נימן3 רגי שו״ת * הילדסום3

שו״ת * רצ׳׳ע שאלות ת״ן מתתיהו מ׳3 3זא גנימן מ׳ שו״ה
מ׳ שו״ת * שנע אר3 עיי׳ פרנס לתר ישראל ן3 נער מ״

 : ש״ן גמפ״ת פלפול וקצת שו״ת מ״ד אשכנד אנרהם ר׳3 גצלאל
הגרשוני עבודת (שו״ת ״ קצרים שו״ת ת׳ הגאונים שו״ת
דוד הג״ת חהרד״ך שו״ת • פפ״ד ד׳ הנ״ט מווין גרשון הג״ה
 • ר״צ • ר״ת וחדריו תים3 ג׳ ל קורפו העיר קיים ר׳3 כהן

 הניא ונכה״ג תי׳נ • שו״ת ש׳ זמרא י3א ?ן דוד מ׳ שו״ת
מפאדווי מאיר מ והג מית יהודה הג״מ שו״ת • ׳3 קלק עוד

 פליעת עיי׳ לירמא יר\דה מ״ שו״ת • שי׳׳ג וחליצה גיעין וסדר
 י כ * העלר ליפמן עוג יום הג״מ שו״ת ♦ יהודה כית

 נתן ר3 יהודה רנינו רינ״ן שו״ת • צהלין 3טו יום רני (שו״ת
 שו״תשער * ע״ל יהושע פני (שו״ת • דמ״ע נש׳״ק מונא

 הג"מ שו״ת ע״ש ליהושע נחלה ש״ת ( י ע״ש יהושע
 על וחדושיס שו״ת הכ״ק ממונות ודיני נשים מדיני 3ל״ ן3 יוקף
מס״ על וחדושיו א״ע על שו״ת פ״ה 3ק״ ויש * גיעין מס׳
 צהלין עקינא מ׳3 3עו יום (ש״ת * שי״ז * ע״ז

 עם ח׳׳ד • של״ג • גיעין ׳pp וקדושי שו״ת קכ״א
 ד קצ צרפתי קלון יועף מ׳ שו״ת * וע״ז קדושין מס' קדושי
 יוקף ר׳ שו״ת • שי׳׳ז מפתק עם עו״ ♦ רע״ע ־ שו״ת

 עלם 3עו יוקף י3ר שו׳׳ת * יהודה שארית עיי״ גזיעאציק
 שו״ת * יוסף (מטה יוסף ראש אשקאפא יוסף הג״מ (שו״ת
 * ק שה טורים ד׳ על ג׳'כ והנר א״ע על קארו יוסף הג׳׳מ
 ת״א • שו״ת 3קנ״ חעראני משה מ׳3 יוסף מ׳ שו״ת

 קכ׳׳ד ק״ג • ת״ק • וא״ע י״ד א״ק על תו״ת קי״א 3ק׳׳
 על והר״ן הרי״ף ועל קדושין מס׳ על וקדושים טק״מ על שו״ת
 שארית ?ןוי׳ מקראקא יוסף מ׳ שו׳׳ת ♦ ונתונות קדושין מס׳
 מווין גרשון מ׳3 יוסף מ״ יוסף ראש (שו״ת • יוסף

 יחזקאל כנסת (ש״ת • חודש ית3 ר3מח נעל יואל הג"מ {שו״ת
 שו׳׳ת * בהמבורג אב״ד שו״׳ת ק״ך אנרהס בת׳ יחזקאל הג״מ
 שו״ת * לקמן עיין דאתתא עגונא וקונטרס שבתאי יונה הג״מ

 קדושים ועם ובדיקה שחיטה והלכות שו״ת קצ״ב ווייל יעקב מ״
 י3 יעקנ ̂מ׳ שו״ת * רפ״ג מריזבורג מנחם ורבי אגודה מס׳
 יעקב רני שו״ת * תפ״ג ונתונות קדושין מס׳ והדושי 3ר <ר

 לבית ישראל נר יעקנ מ׳ שו״ת : יעקב נחלת עיי׳ היילפרין
̂נ לני  והוא מדמרוג יעקב רבינו שו״ת‘״ * 3שצ״ תו' ועם שע

ק עיי׳ צרפתי תה רנינו ״ • יעקנ חק (שו״ת * 3נ״ סי׳ ^י
 מובא מנא באמון אנ׳׳ד מהמה פראגי יעקב מ״ הרג כ״י (ש״ת

 יעקב ובאר יעקב שנות שו״ת * א׳ סי״ א׳ כלל ק״ת שושן פרח
רני שו״ת * ע״ש נועם דרכי שו״ת ( • יעקב מנחת פעל

 בר יצחק רבי ריב״ש שו״ת ״ שו״ת ע״ל • מרדכי בן יצחק
 תרומת עיי׳ אשכנזי ישראל רבי שו״ת : ש״ו שו״ת תקי״ח ששת
 חקוה (שו״ת ♦ ד״ס עצ״ד ברין ישראל רני שו״ת * הדשן

 לוי רני שו״ת : בספיקות במ״י תובא חים משען ושו״ת מראל
ע ן׳ 3ו״ממן>! קידוש על ארוך ופי' שו״ת גדול קטר מירושלים מ

 (שו״ת : שכ״ת הסמיכה על גדול וקונטהס לרמב״ם החודש
 שטאע אייזן נק״ק i'3f< יצחק ב״ה מאיר הג״מ מאירות פנים
 מאיר עיי׳ מלונלין מהר״ם שו״ת • נ״ק וקדושי שו״ת קצת וח״ב
 : מינץ יהודה רני ת' על פאדווי מהר״ם שו״ת : חכמים עיני
 עם תתר״ך שו״ת על שי״ז שו״ת שט״ו בורג רוטן1< חהר״ת שו״ש

 : שס״ח עבירה על תשונה ודרכי גאונים ושאר מ״ה ר״ג תקנות
 מאירות פנים (שו״ת : דינוטן אברהם ״מ3 מאיר מ׳ (שו״ת

 ומשניות סוגיות כמה פירש ונו מפאנו עזריה מנחם שו״ת : ע״ל
 מענדל מנחם הג״מ שו״ת • מרקנטי מנחם רבי שו״ת : עמוקות

 : ת׳ שו״ת קל״ב איסרלש משה הג״מ שו״ת •* צדק צמת עיי׳
 חשה הג״מ שו״ת : שס״ה שו״ת ק״ב אלשיך חשה הג״מ שו״ת
 גלאנטי מהר״ח (ש״ת : שי״ד שו״ת קכ״א אלשקר ן׳ יצחק נרט
 : ד׳ סי׳ א״ כלל א״ע שושן נפרק מובא יד כתב חגיגה קרבן בעל

 יבמות * ביצה וחידושי שו״ת קנ״ד גלאנטי משה הג״ת שו״ת
 ריטב״א וקדושי ידידי׳ מ׳ חבנו ב״קנ״ח ע״ז שטעו על הר׳״ן וקדושי

 נזמן הנהוגיה דינים מינץ חשה הג"מ שו״ה : שש״ח נ״ח על
 הג"מ שו״ת : שע״ד וחליצה גיטין וסדר המדינית ותיקוני הזה

 חשה רגינו רמג״ן שו״ת : שפ״ט שי״ת תתח״א מטראני משה
 מיימוני בר חשה רבינו רמב״ם שו״ת : רכ״ג שו״ת רפ״ח נחמן בר

 גרונדי כיסים רניט 'שו״ת : כ״י שו״ת שס״ב שו״ת ע״ו ’ רצ״ו
 חכם שו״ת ( : שח״ו שו״ת תוספות עס עוד : ש״ח ראובן בר׳
 : תל״ד עשק באר ונק׳ מירושלים באר שבתי ח׳ שו״ת : צני

 דיניעגונא כל וקונטרס שייכיןלא״ע שו״ת ס׳ שבתי חיים מ׳ שו״ת
 שי ות׳ • תע״ג קייס תורת נק׳ שו״ת וחבר ( : תי״א דאתתא

ותקפו אנשיס גבורת ע״ל הכהן שבתי הג״ח שו״ת • תי״ג למורא
בן שלמה רבי רשב״א שו״ת : ש״ק עיי׳ ז״ל רש״י שו״ת • כהן

 שו״ת רנ״ה אלף אדרת אגרהס בן שלמה רבי דנ״ח ובש״ק אדרת
 עיי׳ קדש הרשג״א שו״ת : ש״ו שנה גס ונדפס : ק לפ שלס

 שלחה ח׳ שו״ת : ש״ד לוריא שלמה הג"מ שו״ת : אדס תולדות
 דבורי קצת ופי׳ שו״ת רל״ו ח״ב ״ ר״ס ח״א הכהן אברהם בר׳

שלמה רבי שו״ת : שנ״ד ד״ס שו״ת קכ״ג ק״ג ־ שנ״ב תוספו׳
רשנ״ז שו״ת : חשה מ׳ ובנו שלמה כרם ש׳׳ת נ שמ״ח חנורצי

 בכה״ג הובא מקאןהלוי הר״ש שו״ת : תשב׳׳ץ עיי׳ בכנה״ג ^בא
 שו״ת : שמואל משפטי עיי׳ קלעי לבית שמואל רבי שו״ת : י כ

 מודינא די שמואל מ׳ שו״ת : שמואל בנו עיי׳ חיוו שמואל רבי
 ק״ג • שנ״ו ד״ס שז״ת רמ״ק וי״ד א״ח ש״ע על ב ח : שו״ת י ש

 (שו״ת : שס״ג שו״ת תס״ד טח״מ על ק״ד • שו״ת רמ״ד א״ע על
 (שו״תבעל ♦ שמואל מקום (ש׳׳ת : אבוהב שמואל מ׳ שמואל דגר

 שו״ת ז הזבח ברכת בעל שמואל אמונת שו״ת : שבעה נחלת
 מובא ישרים תחת עיי׳ יחייא בן תס מ׳ (שו״ת : עמוקים חים
 א״ סי׳ א׳ כלל ק״ח שושן ובכרה ק״מ סי׳ נא׳יע חייא בני גס׳

 : הוא א׳ ולא המפקיד פ׳ בפסקיו יחייא ן׳ יוסף שס ומביא
 על פי׳ אברבנאל יצחק דון מאת הכהן שאול ח׳ להחכס שאלת

: של״ד המורה מס׳ פרקים קצת
 כסדר החצות וכל חדיניס שאלות חשבתא גאון אחאי דר׳ שאלתות

: ש״ו הפרשיות
 נצחית גרורות בראיות מוכית מורעערה שאול מ׳ הנפש השארות

: כ״י הנשתה
 ופלפול טי״ד על מהרי״ק ביאור טאיטצק יהודה מ׳ יהודה שארית
 יוסף רבי שו״ת ואצלו ב״י הניא שלא פוסקים והביא גמפ״ת

: שס״ה טאיטצק
 על וביאור שו״ת p גרשון מרדכי ברבי יוסף הג״מ יוסף שארית

pוקצת מועד וס־ר קטנות והלכות וברכות נזיקין מס׳ המרדני ׳ 
: ש״ן טח״מ

 גס ולוחות עברונות חשבון ישועה בן יוסף רבי יוסף שארית
 דניאל רבי פי׳ עם יפיס שיריס בדרך ואדום• ישמעאלים לחדשים

: שכ״ח כהן
 : שי״ד מש״ס וכללים סוגיות וירגא בן יוסף רבי יוסף שארית
 ומחובר יפיס דרושים מאטאלון שלמה מ״3 יעקב ת׳ יעקב שארית

: שנ״ז הז״ל מאמרי על דרושים יעקב תולדות אליו
 עיי׳ ותחנות פזמונים נגארה חשה ג״מ ישראל רבי ישראל שארית

: שו״ת ע״ל יעקב שבות • ישראל זמירות
 : ש״ת חסד תורת ( : דוד מסיר המיס שגת
 וגזרות מאורעמת ספורי ויתא j3 שלמה רבי הרופא 9יהוד שגט

 וענין גהי״מ ובנין מהאמונה וויכוח גס ואיטליא וצרפת בספרד
: שנ״א פסק מקרבן ונ״ג יאשיא
שבולי go צ



שין אות טסודריט א׳ב עפ״י הספרים כל שמות
ס הרופא נרלאגרהס לצדיןיהו ליןס פ.נולי  ומצהגייסמוליכיט דל

5 ס״ו לטא*ה
 ומהיחס הגורא מאמוצה סלרד אלרגי ילאיר רני אמונה שגיל

 האגריט ותכונת אמו ננטן הארס ניצירת וזוכתו אדם כיצירת השלם
 נריאת ינהנתגת * ושכלו ופעולתו ונפש י הגוף נריאת נהנהעת

̂פש  ולהיפן לצדיקים הטוג נגמול * ע״פ3ש גתורה להאמין ר
ה גגאולה לרשעים  J ט שי ועה״ג וגתח̂׳

 רצון מלא נספרו הגיאו מגילות וה׳ התורה פי' רצי( (שגע
 שגע • המאור מכורת קיצור פתילות (שגע t צהקדמת

 * ק ג נדרים יגמות סוכה מגייה ר״ה שגת על רשג״א שיטות
 חדכר יהייא ן׳ דוד גן גדליהו הג״מ עיניס שנעה : מע״ט
 מוכא לתורה (שגעיספניס *• הנמות משגע

 ד ר משה ויקהל גס' מוגא ע"מ על3 הגר יריעות ושנים (שגעיס
ף יוסף שגר • א' מצי  מ׳ הושעיס (שגר : להכמה עיי'

 : תע״ט יח״ש הויין והייא קרדוזא מיכל על השגות האגיז משה
 : הגרית ואר־ן • המס־רה מסורית עיי' לוהות שגרי

נעתראוו חינל יהיאל מ׳ הקדוש הגאון ליחות (שגרי
: ת״מ ס שגש' תקרי אל ועל לרשיות קצת כיאור

 ר\ שגתות * לשגת דרשות שווען אגן שמואל רגי ה׳ שגתות
 ג׳נגנשת׳י ישראל נח׳ יהושע רגי הרג יהושע שדה ״ יוצרות עיי׳
 ננוריס) קלה ערלה פאה (גרנות ירושלמי (גמרא) על פי׳

 והספדות ולנשואין התורה כסדר נפלאים דרשית ס״ד יהושע ואזני
 מלא נספרו ח:גא מסנתית כמה הדושי נפתלי שדה ( * תל׳ץ
 ח' הדרשן שכל שוס ( * מדרש עיי׳ טוג שוהר ♦ רצון

 .אמונים שוחר * המסורות פ׳ מפראג שחש הייס גן שמעלקע
 וסניקות תפילות לגוקר שומרים * החדש ה׳ שס שער עיי'

 נייחדק הענא ליג יהודה מ׳ יהודה (שורש : שאומד'נהשכמה
 למצוא א״ג ע״פ מקום מראה יצהק ר׳3 יעקג (שורש • דקדוק

 : שמ״ה ♦ ותשוגות ושאלית י״ד גש״ע הדין מק'ר
 היסוד (שורש • הדשיס ש״ס גמפתהות מו־א יעקג (שורש‘
 פי' אלקת הלוי שלמה מ' ישי שורש * חי״ד ידין גדן מוגא‘

 הלוי מאיר רגינו סודות שושן ♦ שך״ג רות מגילת על ייפה
 ע״י הקגלה סודות רמג״ן סרות שושן * ןע״ג נשצ״ה מונא

; שושן השנונות '
 אליו ומצורןז השירים שיר פי׳ אלשיך משה הג״מ עמקים שושנות
 * איכה על גוכיס קול או נהוחיס קהנתדגריס על וג'ס1י •דנריס

 * שס׳׳א * אסתר על משה משאת • י־ות על חשה עיני
 יעקנ ח׳ וכדיקות שהיטות * הייס ארהת ע״ל יעקג (שושנית

 ״ שס״א מהרש״ל וכי׳ הגהות‘ועם • זגת תיקוני עיי' זוייל
 והגהות * רח״א והגהות יעקב יצחק נר׳ צגי ה׳ הגהות ועס
 שמואל מ' יששכר אהל והגהות ״ יוסף גר׳ שוקט חאן לינר דגי

 מתמר ועם • וגל״א איינשיז ליג יהודה גח׳ גער יששכר
 חייס כר׳ שחעלקא רני הגהות ועס * קדיש מ׳ הרג קדישין

: שמ״ט * שו״ת ע״ל למורא (שי שמש
 ודיני פסת כליל לומר שיר חיות אגרהס גר' יצהק ח* יצהק שיח
 כולל הלוי שמואל מ׳3 יצחק מ׳ יצחק שיה * שמ״ז * הסק

 פרק עיי' יצהק שיה * שפ״ה נקיצור הדקחק הכמות הל‘
 הג"מ ההסיד עת״ה שנת זגהיס על הנדפס הדשה (שיטה * שירה
 השרה שיה * ז' משנה ה״ה זנהיס הקמה נלקט מוגא גרקי' מאיר
 t השהר וברכת ותנילות מעמדות סדר אפטא ג״ק אג״ד אליעזר הג"מ
 : ס׳׳סקת״ט גלולה סולית וגס׳ הדרך תפילות גס׳ מובא השדה (שיה

 ע׳'פ השבוע לימי שירים שמואל גר׳ הסי״ יהודה רני הייהוד שיר
 אשכנזים תפילות אצל נדפסים ותהלתו ומציאת* ית׳ מאהדות קנלה

 : ש׳׳ך • הנצקון ס׳ נעל מלה*זין ליכמן י״ט הג״מ פי׳ עס ויש
 ע״פ תהילה סמגטיון לנהר שחעגר, משה גני שתקנו היהוד ׳שיר

 : הנ״ל תפילות אצל נדפס ̂גהרוזיס השנוע ימי לכל קגלה
 יוסף אני ההרוזות גראש התם קגלה ע״פ נכנד שיר היקוד שיר

 : אשכנז מנהג תפילית אצל נדפס וואקס אגן אגרהס נר
 יהודא ור׳ עזרא גנירולואנן שלמה לרני השנה לכל וזמירות זזיריס

 ושנתות‘ערניסולמילותוהתונות לכל וזמידת שירים ״ הלויש״ה
: ש״ת ד״ק טונ מזל שלחה לוני וי״ט

 של/א שהינר ספריו מכל מעט כולל דרשן דוד מ׳ לדור המעלות שיר
 ׳דרשות לחד ומשכיל • ש״ה • לדרשנים התנצלות 3כת הנר גנז

 לדוד תהלה ״ צת נלשון אגרת דוד מגדל ♦ התורם לסדר
: רמזים עס חצות תרי״ג על ט׳

ופזעיס ט׳ (ישד^ל) אנרהס <ר׳ גאטליג ׳ימחה ח׳ ידחת שיר

̂נילת ‘ לדרך לויה 0ח^ן' ל ״ ערטן ע״פ מסורות על  מ
 : ת״ד * דרך תמימי • לדרך צדה * הדרך

 ‘ חורי אנא ר' ט' עם פורים על גיאות ן׳ יצחק ר׳ נעימה שירה
 הגדולה כנסת שיירי • מוסר .עיי׳ ,*השכל חוסר שירי * פ׳׳י
על תנורו על שהוסף מה ננננשתי ישראל חייסגמ* מ' «״ג  א״ת ג

: תל״א * הגדולה כנסת עיין
 מה קנלה מסכר' ליקוטים נון 3יעק כאבי נתן מ׳ ל׳קט שפחת

 ״ קמחו משה ר׳ טונ שכל * תי״נ ' חדש בילקט שהשמיט
 חוכא שת״ט מ׳ על פי׳ לאניידו שמואל רני טונ שכל ‘ דקדוק

: פז כלי ספרו נהקדחות
 נשם קטן ס׳ טוכ שכל * ליי * התורה על גדול פי* 3טו שכל

: תצ״ז התורה כסיר וקושיות פשטיס קכחיס הרכה
: כס״י * הונא קנלה הספרדי ראונן רכי השלקן ס'

 ערוך שלתן והוא הצניס שלחן • המאור מנורת עיי' הכניס סלחן
 : שס״נ * לעז ללשון פראנקו דוד נן יוסף ע׳יי נעתק _

 הגמרא פסקי כל כולל גרשון רני של נתו נן משה רכי השלחן ס'
: דנ״ה ש״ק ע׳

 דינילו להרמנ״ן אותו מייחס דנ״ו ונצ״ד נקיי רנינו ארנע שלחן
 ״ לאכילה והכוונה וגינות * ולאכילה השלחן לסדר השייכין‘

 סעוחת עשו אנות ולמה השלחן על ארץ ודרך • התענית וענין
 ורוחניא גופנית שהיא לע״ל הצדיקים וסעודות * כוונות ושאר

: ש״ו • תח״ה וענייני
 קארו אפרים נח' יוסף הג״ח הקצר 1ספ ג"כ ונק' ערוך שלחן

ע) עניינו ע טורים ד' על ח  הג״א והדושיס הגהות תוספות ועס י
 משה ח* הגולה כאר עס ויש * המפה געל ונקרה איסינש חשה

 t'O • הדינים מוציא מקום מראה ינקש חשה רכי נק׳ צגי מ׳3
ת חגיני פרושים נ׳ א״ח ש״ע על  ונחלת צגי ועטרת * ע״ש א

 ״ צגי ח״ת ועל צני ונחלת שמו־ג! וגית מחוקק חלקת א״ע ועל * וש״ך
 ;וש״ך סח״ע ט״ז ועל * אהרוניס קדושי כל קיצור הטינ (וגאר
 ונדפגן וקכלה הסוד ע״פ ועעחיס וכוונות דנים רי״ל ערוך שלחן
 חרכנת המהגר געל א״ח ש״ע שטיס עצי שלחן : שנת אגרת סופו

 ! שלחה ח׳ הגאוך הרג וא״ע וח״מ• י׳׳ד על חיגר וגס המשנה’
 אסתר שלוס * לוכלן גער מ׳ וי״ד א״ח ש״ע קיצור טהור (שלהן

 שלטי * הלוי גית עיי׳ גית שלום * רות על רש״ם גפי׳ עיי׳
 משער דוד נח׳ אנרהם מ׳ הגגוריס של̂ט • קלפט עיי׳ גנוריס

 טוגות אגכים וכל גגדיס ח׳ ותגנית נה״ח חדרי כל חגנין אריה
 זמר כלי וכל זהחוזיקא הנגינה וענייני הלויס ומלאכת • וסגולתם

 שהטף זמר כלי לו׳ וחגאר * ומעלליו ותחנולותיו א' כל וצורת
 ♦ ועופות ההיות טבעי וכל הקרנטת וענייני * המלך דול

 החלהמס וכלי ותחבולות עריכת וענייני זרות לשונות וחענייר
 ופטוס שהר של תמיד קרגן ומענייני י ספרים צ״ח חן חליקט

 וחדכר ובקשות תפילות והרגת יוס לכל מעמדות וסדר הקטורת
 ערגייס כין של תמיד ומקרבן • השואגה נית ושחקת גמועדות
 לכל לימוד ותיקון * ומעי״ת הצומות וכל * תנ״ך ובקריאת

 זוהר מדרש גמרא משנה ונ״ך •שחו״ת דהיינו ובאשמורת הלילות
 .3שע׳' המכריע לס׳ כהקדמה עיי' השנה וכל השבוע כל תוס עד
 ״ נ׳ (דנ״ד ש״ק יהודה כר' משה כר׳ משולם רכי ההשלמה ק׳

 ושאר העולס קידוש מענייני חדולי כצי משה רני ה!פש שלחות
: חקירות

 הראיכר משה רני הראיטי חהנרת או תנור או קנלה שלשלה
 לקת הסמוך גדליה ורני שיר נ־רו קדחוניס מימי מעשיות סטרי

: כ׳ דס״נ (עש״ק מחנו קצת
 הייהולן שלשלת יחייא ן׳ יוסף נהג״ח גדליה מ׳ קנלה שלשלת

 עד וגאונים ואמוראים תנאים ומאורעות מעשיות וסכורי חאדה״ר
 cf ומכיש הולד ומיצירת מהגלגלים והדושיס דרושים ׳3 חלק * זמנו

 וגזירות האותות חכמי ושלשלת • וממת מטנעות וחלוקי זרוהוה
 אנולן פירושי ׳3 • זה ש״ק א׳ ספרים ך״א שחגר וכתג : שמ״ז
 « נרניס שדרש דרשות ג׳ * מאבותיו שקגל פשטיס יחייא לאגן

 קרגט ניל שמצא והדושיס יחייא גני לתיליות הימים דגרי ס׳ ד׳
 ״ החלומות לכל פתרון שלחה משלי ה׳ * יפה הקדמה עס

 י1לשרטול טעם נותן חניך ס' ז׳ * ספרדיים במחזור מלות פירש
 ומאחרי התורה לפסוקי * פשטיס גדליה ס׳ ח' * והפנים היד

 ס' י' : ומשרע׳׳ה התורה ממעלת אמונה נית ט׳ • •תז״ל
 וקולה ואתחנן מק״ושיס יתרו שנפ' הדגרות קיללף מפרש שיני

 ישראל מינוי ■טעס החנין עין י״א • נק״ל הנהוגות החצות
וימ^ז המשכיל ס׳ י״ג • הך̂< עין על אחריס ועגייניס ^הכופר

ופלפול



קעח ־אות מסודרים אב עפ׳יי הספרים כל שמות
 • וי״כ ר״ה מצות ודיני תפונה עסקי על ליצה״ל יצ״ט נין לפלפול

 : י״ת אחר עד שאמר מנרוך התפילה על פי׳ הללויה ס׳ י״ג
 ונכייה והספד יוסף וחיי וחייו לנניו יעקנ נרכת פי׳ נח ס׳ י״ד

 תמימה אשרי קי״ע מזמור על פי׳ האושריס ס׳ ט״ו * ונחמה
 ♦ יפה וידוי ונסופו תשונה ענייני מוסר תוכחת ע״ז ♦ דרך
 י״ת • קשיס ומדרשים אכדות הרנה על פי׳ הלימודס ס׳ י״ז

 דרשות וך״ד חייו יחי כל נו להחזיק ונ1ג דרך מראה נועם דרכי
 תרס׳׳ע כל על עעס לתת הפרשיות ס׳ י״ע • התורה פרשיות על

 זו נסמכו ולחה סתומה וזאת פתוחה זאת לחה שנתורה לרשיות
 חיים עז ך״א * השנה מועדי כל על דרשות קטן מועד ך׳ ♦ לזו

עסקי על לשאול האדם יוכל אשר ספיקות חיני כל על להשינ
־• הח״ה

 חגוע על א׳ מקנדא הפילוסוף רופא אליהו רני חאמריס שלשה
 נלשון נדפס ואחד והויה הוה על ג׳ העולם עשיית על נ״ הראשון

: שנ״ח לטון
 שלשה * שס״ט הנשים דת החוסר אגרת היראה ל ספרים שלשה

 אנן השם ס׳ ״ חרשים ארנע נעל ההפטורות על פי׳ שריגים
 רשנ׳׳א נתשונת (מובא הגרית ארון עיין המפורש שם על עזרא

ג דקכ״ג
 : נכינוייס פעמים כמה גפרדס הניאו דליאון משה רני השם ס׳
 נצירופיהן השחו׳ ושאר הוי״ה שם הקדושים מהשמות המפורש שם

 נחרוזות חרע״ה פטירת מענייני עולם שם : ונפירושיהס
 בהג״ח שלמה ח׳ שלחה שס : תל״ח מדרשים מכל מלוקט זנל״א
 מ״ שמואל שס ♦ דרושים החני״ט נשו״ת חונא חטראני ימשה

 שס : וגימטריאות פשטיס נסיוישלאויייץ אנ״ד חשה נ׳'מ שמואל
m כ״פ מונא נח נן שס • ונקשות ותפילות יראה ס׳ קטן 

 • תורה עיין המפרשים כל עס שמואל נח תולדות ^ספרו
 היוצאים מלאכים ושתות הקדושים ושמות סגולות תהליס שחוש

 :נכוונה לאומרם או קלף על אותם לכתוג תהלים של מהפסוקים
 רנא שמושו : כ״י התורה כל כסדר כו׳ סגולות תורה שמוש

 ספר •• נפוסקיס חונא עי׳ ומזוזה דיני־-תפילין על מהגאונים
 נלה״ק ונשים האנשים כ־ל הכהן:ז׳-ות גרשין נר שמחה ׳מ" ?שחות
 ונהרות העיירות שמות וקצת לשונות ונשאר אשכנז ספרד ורומא

 דנרים שמות • תי״ז וכתולות גיטין תועלת'לעסק והוא ומדינות
 • ש״נ הדנריס מכל השחות כל על אשכנזי כחור אליהו <ני

 צני רני הרנ חתן הענדל מ׳ ודינים מעשיות נל״א הכפש (שמחת
 עזרא אנן והעולם השמים ס״ * תס״ז קאיידנאוור שמואל נהג״ח

 העולם הדוש דעת לנטל אנרננאל יצחק דן חדשים שמיס • <״י
 ז נניכיס מורה חס' חח"נ פ״ט על ופי׳

 על שור זלמן אפרים מוהרר נהרג אלכסנדר ח׳ חדשה (שמלה
 עניינים פחה וניאור וחדושיס דינים ושאר ונדיקות שחיטות דיני

* תצ״ג ואגדה נגמרא
 הכהן אהרן ח׳ ונכדו אוהג שלחה מ׳ אהין זקן עס 3הטי שמן

 פחה ועל נ״ך על וקצת הפרשיות כסדר לנד חכ״א ופשטיס 'דרשות
: תי״ז ומ־רשיס מסכתית

 ד7כס נפלאים דרשות שמואל נ״ח דרשן שמשון הג״מ המאור סמן
: כ״י התורה

 ופשטי׳ ט׳ אניונ אהרן מ׳ החור שמן ♦ מסורת ס׳ המור •שמן
: tMpv * אסתר מגילת על

 על דרושים ששון (שחן • מסורה ס׳ ששון יוסף רני ששון שמן
 : אנרהם חגן נעל רענן זית אצל מתונר תולדות פ׳ עד פרשיו׳ כחה

 אנשיל ח׳ לחמה (שמנה • נלולה סולת עיין למנחה (שמן
: נאים וטעמים לענייני׳ יכום דרושים מפרעמסלא

 התורה כסדר דרשות אלגאזי אני־הס נח׳ שלמה ח׳ שלחה (שמע
: תי״ט • 'דנריס כ׳ עד

 חשק נספרו מונא לוי לנית יצחק נח׳ שלחה ח׳ שלמה שמע (
: שלחה'נישעיה

 יוסף נח׳ חיים מ׳ 3הר חיים (שנות • תורה עיין השמשוני ה׳
 דנורי הרנה ומיישג מאוד יפים התורה נסדר דרושים ספרדי ר׳ין
 הרנה וענייני׳ מהמייחני עניינים הרנה על וניאור ורש״י הו׳

: תנ״ג נסופו יפה ומפתח נמדרשיס
 נפלא ספר הויוויז הלוי אנרהם נח׳ ישעי׳ הג״ח הנרית לוחות שני

 עניינים פרטי על לעמוד (והרוצה ־ ה׳ יראת ומלא הרנה <ילל
 שנתי הג״ח נכו חנר והקדמה ישכים) נשפתי עיין ‘ השפר של

 ״ שלום אתת דן ג׳׳ח * ענודה תורה על יפיס דרושים שעפעל
ל תי״ג : כ״ס מהנ״ל קיצור ונדפס עמודי׳ זוי נ

 (שמש * ידין דן כהקדמת מונא מגיד שמשון מ׳ ומגן (שחש
 הגמול שער * אורה שארי על פי׳ תהנ״ל שחש ויזרח ♦ גגו:

 :שי״ו ע׳׳ש אדס תורת מס׳ א׳ שער והוא ועונש מגחול • רחנ״ן
 : תל״ה ללמוד וה״ר שבועות כלילי שינהגו מה התיקונים שער
 נדרים שער * ד״ט כסדר שו״ת דיין יהושע ר׳ 3הר יהושע שער

 חיים עץ שער • א״ דנ״ט ( נש״ק הונא נפרוגינצה מרדני ר׳
 השם שער * ויראה נתוסר חרוזות איזה תפנטי ננימון רני

 החרש ה׳ שם שער * שירה פרק עיי׳ שמעון שער • דרשות
 ופילוספי׳ האמונה מעניני אלחולי יעקג נר׳ הרופא שמואל ר׳

 : רצ״ג ד״ק כ׳׳י אמונים שומר הגדול מספרו א׳ שער והוא אלהות
 הג״רז ללה״ק ותעתיקו ספרדי אירירה כהן אנרהס מ׳ השמים שער
 השכל אל הכל 3ומקר לקנלב וכללים מפתח והוא אנוהג יצחק

: תט״ו * אלהיס נית עיי׳
 א* חלקים ג׳ רלנ״ג של אניו שלחה נר׳ גרשון רבי השמים שער
 ומענייני • נשמה נו אשר כל ועל ונהמה ומעוף יסודות מד׳ חדנר
♦ צמחים אילנות אכניס עצים עננים נרד שלג מיס אש הרות

 :ש״ז להרמנ״ס הנפש חס׳ וחלוקט אלהוית מחכמת ג׳ * תכונה ב׳
 אריסטו נגד פלפולים גדול חניר לטף ן׳ יצחק רני השמים שער
 וע' המצות טעמי קצת נו ויש המורה ס׳ וע״ד פילוסיפו׳ ושאר
 • הישראלי יצחק ר׳ שהוא דנ״ט) (וש״ק ונצ״ד סקנ״ז רינ״ש שו״ת
) דס״ג (ש״ק קנלה גיקאטיליא יוסף רני השמים שער * נ׳
 ת׳3 מיכל יחיאל ח׳ שמיס (שערי • תפילה עיין השמים שער

: תל״ה לעניינים ופשעים שרושיס חקאלש סג״ל ארי׳
 שמות וכינוי הקנלה לחכמת מפתח גיקאטליא יוסף מ׳ אורה שערי

 דלאקרע מתתיהו מ׳ מספיק ע״פ עוד ונדפס • שפ״א הקדושים .
 מאמרי על חהרח׳׳ק תלמיד רומי חשה מ׳ עדן גן שערי * שכ״ז
 רשנ״י משם עדן גן ושערי יראת ע^ ופשטיס לוי נן יהושע רני

: שח״ט
 וטונות רעות זמנים תהפוכות על אלנילדה משה רני דמעה שערי

 מדע שערי * שח״ו * פילוסופי׳ ע״פ קצת איכה מגילת על ופי̂׳
 מוסר מענייני כץ אביגדור ר' מוסר שערי * חסד תורת עיי׳

 לחכמת והתחלה כללים קרכיטולי ן׳ יוסף ר׳ צדק שערי ־ ויראה
 : שכ״א הספירות וכינויי הקדושים שמות ̂וחכל הקבלה

 :צדק שערי ס׳ חנר זית ן׳ אנרהס נר' יוסף רני ע״ב דס״ג (וגש׳*ק
 : דקצ״ה חכמה נוכלות נס׳ עיין הספירות על פי׳ צדק שערי
 התורה כסדר תמצות על פי׳ נפרונינצא דלעוס יצחק רני ציון שערי

 הדברים ואלה אחר נ׳) ודס״א א׳ (לך״ו דנ״ט ובש״ק * מצאתי כך
 כתב ׳3 ונדס״א פ׳ ה׳׳א שנת שהיה (ציון שערי נספר כת<נ מצאתי

 ציון שערי ס׳ קל״נ ה״א נשנת שחגר דלעיש יעקג נר׳ יצחק רני
שש״ ונראה מתנו מעשיות סיפורי הרנהפעחיס ותניא נפרוינצה)

: מעשיות סיפורי ג"כ הוא זה
 ותיקון תפילות תיקוני האנונר חשה נ״ח נטע נתן ח׳ ציון שערי
 מימי יום לכל ותפילות האר״י מכתבי העתק יום וחצות לילה חצות

 יום ותפילות המטה על וק״ש השנה ליחות לימוד וסדר השנוע
 ״ הדרך ותפילת וה״ר שבועות ותיקון מלקות וסדר קטן כיפור

: תל״א תפילות תוספו׳ עס עוד : תכ״ב
 כוונות בענין מפוזנא טעבלי דוד מ׳ הרג החסיד ציון (שערי

ך״נ חש״ס מלוקט •התפילות  כסדר מסורות על ופי׳ ספריס) (ו
: תע״ה מאיר רבי הרב בנו הדפיסו התורה

 pראו רני נהרב יצחק הג״מ אלפסי 3ר שערי או שבועות שערי
 שבועות מדיני * נעצמו האלפסי אותם שחבר וי״א האלפסי נפד

 : כ״י ספירות י' על פי׳ תורה שערי : קטן אלפס עם ונדפס
 שלמה בנין ס׳ מחבר 3לי יהודה בר׳ זלמן שלחה רני תורה (שערי
 ס׳המגרון דקדוק על חינר רס׳״ג בהקדמה וכתג דקדוק על הע״ח

 שערי : המאסף ספר גאון האי זרג הצחות וס׳ העברית לשון ■וס׳
 אל ולהרגיל ענירות כל b תשונה פתח גרונדי יונה רני תשונה

 הנק׳ דורא שערי או השערים ס׳ • ש״ד היראה ס׳ ואצלו ענוה
 אסורות מאכלות מדני ראונן נר׳ מדורא יצחק רני והיתר איסור

 ט״ ועם ̂ ש״ח הדשן תרומות נעל חהרא״י הגתות עס והכלים
 ארוך פי׳ ועם : שנ׳׳ע לורוא שלחה הג״ת שלחה עטרת גדול

 הלכה לפסק בפלפול שפירא שמשון נר נתן הג״מ שערים מבוא
: ר״ל המדינות כל כמנהג

 חכם ברורה שפה •* f ר • מהאותיות דקדוק עזרא אבן ברורה שפה
 ״מ3 נטע נתן מ׳ ברורה שפה : כ״י דקדוק ישראל נן מנשה
 לה״ת לשונות נ״ד ותינות שמות מכל שערים ך׳ נו האנונר משה

: איטליא רומא ונל״א
שפע '



תיו אות מסודרים א׳ב עפיי הספרים כל שמות
 מפתחות מפראג הוהויז הלוי הרופא סעפסיל תי5ס מ״ סל פפע

 כי״ עליו ועשה ס׳אגרתהעעמיס גו וכולל הקכלה לחכמת וכלליס
 עסיסרימוכיס על פי״ עשה *.גס שע״נ מוהר מאמרי על תיאור

 (שפת : דקדוק עזרא אגן יתר שפת : עוכיס מורה פ״ ועל
 מ״ שפת מאמר או אמת שפת • הק״זל חאגיז חשה הג״ת אמת

ה מנהס י  מערכי ומדגר הרמון פלח לס* *3 חלק הוא מפאס ^
• גהקדחתו עיי* הכינויים

 : ג^פו ומפתח תוסט׳ פי׳ גמרא על ששון אהרן מ* אמת שפת
 • דומ ע״ל ישכים (שפתי * ישרם שפתי חגג ע״ל אחת (שפת
 התורה כסדר ופשטיס דרשות לונסשיז איש אפריס הכ״ח דעת שפתי
 שפתי ; התורה על רש״י ממפרשי קיצור חכמים שפתי : ש״ע
 על נכלא גיאור קודאל די ישראל רגי תלמיד הכהן מרדכי ח״ כהן

 פ* נל ואחר קגלה עפ׳׳י וסודות נאים ופשסי€ התורה פסוקי
 על כץ מאיר מ נהג שגתי מ הג כהן שפתי נ שס״ה ייחסריאות

 עודש׳׳ועל • רגרגי אשלי ונק׳ ע״ז עס עוד • יעי״דת״ו ש
 מוגא שירה פרק על פי״ רננות (שפתי : תכ״ג ח״ח ש״ע

• חדשים ש״ס גחפתהת
 אגיו קמחי יצחק נרגי יוסף רגי הפנינים חגחר ונק׳ הקודש שקל

: ושירים חרוזות והס רד״ק של
 : השירים שיר ע: ט׳ אריפול יצתק גן שמואל רגי שלום שר

 נחגנצא אג״ד מד הג״מ למילה הצריכיס דנריס הזהב (שרביט
: שנים הרגה על גקצרה לוח ובסופו

 והשמות הפעלים שורש גו קמחי בן יוסף מדבר׳ רד״קרגי שרשים
 ועס * ̂ר״ן המכלול לס׳ ב״ חלק והיא א״ב ערך ע״פ מתנ״ך

: ש״ו בחור אליהו רבי ותוספות הגהות
 שרשים : לעברי מערבי אותו העתיק גאנה גן יונה רגי שרשים

 השרשיס כל בו חאוליוירה שלתה תי גגלות שרשרות : לוח ע״ל
 או שירים לעשות שריצה לחי טוב והוא בסופן א״ב ע״פ (זסודרים

 ובסופו שיריס מיני כל ג׳'כ וגו והסוגר החרוזה לכווין גיוטיס
: תכ״ה ואחור גפנים הכתגיס להחליף עניינים

 על העשויין הספרים מכל קינץ אלחולי שלמה י3ר גגלות שרשרות
 כספי יוסף ר' כס^ שרשרות : נון אות עד יחד וסדרם השרשיס
 כ״י רד״ק על ולהוכיח לסתור ורוצה הקודש לשון מהשי־שי

 סכר גהקדמה עיין ועכרומת תכונה תלמיד שלחה רבי כנכים שש
• חהרי״ל וש^ה הלגגות מנוה

: '3 דנ״ו גישראל השועה בס׳ חוגא עמנואל רגי כנפיס (שש
 לוכזאנו די יהודה גן חנחס ידות שתי : תלמוד עיי׳ כדרים שיתח

 סיפרי״ תיקון תורה אור אצגעא׳ • המלך יד ידעני • חלקים ״3
מעריך ׳3 * ויתרות וחסיות וסתימות כפתוחות ס״ת ולהגחת
 ענודה הדר מקדש עגוית ג׳ • הערוך ס׳ על שרשים תוכנות

 ע"פ ושירים ונזייוניס בתפילות ויזלויס נהנים עגידת יום לכל
 ה׳ • חוסר בענייני גתיס שש״׳ו גחל שיר חיים ירך ד׳ י ̂והר
 אליו ומחובר ותוכחה בחוסר בתים ש״ק גדול שיר תונחה טובה

 : ה׳ ביראת ושירים חרוזות ג״כ נתן משה לרבי חייס הוצאות
 התורה על קצתם פשטיס בראשית אגדת א״ אצגע המלך יד השני יד

 אגדתא עם אליהו דגי תנא אגור מדרש ג״ ג׳ • נ״ך על וקצתם
 מוגהים ר״ע אותיות ארץ דרך חס׳ נתן דריי אבות ד׳ * נראשית

 תנחוחא רנה מן שחסר מה כל כולל תשלוחין ל ה׳ * היטינ
̂יח כו׳ וספרא : שנ

 כך ששון שמן וגס׳ גחדגר פ״ תורה אור בס׳ מובא אחיות (שחי
: אתיות שתי ובספר הבנלי נס׳ מצאתי

תיו אות
 אגדות על נחמד ט׳ אלגאזי אגרהס ג״מ שלמה רט לנניניס תצוה

: הט״ו שגע״י
 הירש נפתלי נהג״מ שור זלמן ר׳ הנק״ אפרים הג״ת שוך תנוצייז

 טעמים הרגה והוסיף * טורים ד׳ על יוסף גית מס׳ קיצור
 : חמיץ יוסף רני שחש תמאת : שע״ה ״י3 הביא שנא מה נדיניס
 של בה״מ בנין ענין כל על אריה יהודה יעקב מ׳ היכל תבנית
 תבנית : ־ ה״י יפה מפתת עס המקדש כלי כל ועל המלך סלחה

רבי הנפש תגמולי ׳0 * בס״י הובא קבלה ׳p שבתאי ל המשנן
 ההגין ס׳ • כ״י : האמונה ושרשי עקרי על ש<-,ך בן אלעל

 מעשה נס׳ הובא שבש״ס אותיות של ת;ין על פיקס אגרהס רבי
 נעמיס הרנה ג״כ ומונא יד כתב זה תגין ׳0 הכופב (ואצלי אכול

ג רצוניני גילקט

̂״ל אי ושיר תם ליבינו 3יעק ר3 חיים רי המשורר תגנית (ם״
 הם וסוגא) זולל ר״ל מסבאיס לנד נעולס נמצא האנוש כל אמת

 מונא הנבלים למלאות זהב גמי וצוו כסף מעט לקחו אשר הנבלים
: סבא שורש השרשיס לס׳ נ״ה

 דון ן3 לוד רני לדוד ההלה ״ פשטיס קרפי דוד ר׳ לדוד תהלה
: מהתורה עקרים על יתייא ן׳ שלחה

 עיי״ ה׳ תהלות * תיליס על פי׳ יקר בן חנניה ר׳ תהליס תהלה
 תוכחת • כהן מנחת לס׳ ד׳ חלק הוא מוסר תוכחת • הסד תירת
 מומר נגד נתן יצחק ר* מתעה תוכחת * קבלה שלשלת ע״ל מוסר

: היהודים נגד הכותגיס ואחרי׳ א׳
 אס הולאי להכיר רפואה ס׳ הרופא יהודה נר׳ אליהו ר׳ תולדות ס׳

 התולדות מחכמי תולדות ספרי עוד ויש : כ״י * ורפואתה האשה
 • גלט שיעשו המעשים וכל דבר כל ותולדות העקרים היודעים

 ״ העץ למראה התולדה דבר משנים שהמכשפיס נ׳ ראג״עדניאל עיי׳
 ״ ע״ש ישראל וקדוש יעקב קהלת ס׳ ג״כ ונק׳ חדס תולדות
 ישרטוע הפרצוף חכמת גאלינה חשה בר אליהו ח׳ אדם תוגדות

 : סגולות כמה ובסופו שי״ו • קריחונה דפוס (ואצלי • תי״ח * ידים
 כל אדם חלק חלקי׳ ׳3 משולם ר3 ירוחם הג״מ וחוה אדם תולדות
 ברכות ודיני אשה שנושא עד לידתו תעת באדם הנהוגי׳ ה־יניס

 אשס נשיאת מעת שינהג דינים חוה חלק ׳3 • ומנהגים ותפילות
 ממונות מדיני להנ״ל משרים ס׳ אליו ומצורף • פטירתו עד

 : משפט נתיבות ס׳ עם הנ״ל משרים ס׳ ועוד • רפ״א
 מדיני שו״ת ת״ה הרשג״א והוא אדרת גן שלחה ר׳ האדם תולדות
 והס מהרח״ה שו״ת ובסופו האחרונים הרשג״א שו״ת והן ממונות

; תי״ן • מהרי״ל שו״ת קצת
 הדורות טןp קיצור אלגזי יצחק נח׳ שמואל ח׳ אדם (תולדות
 אדס (תולדות ♦ שמ״ז גאטלי׳ הספרים שריפת עד מאדה״׳ר

: נועם דרכי עיי׳
 הינץ תנ״ך על מקומות מראה מפיסארו אהרן ר׳ אהרן הולדות
 הנדרשיס הפסוקים מח׳ תוספות עס עוד • בש׳יס נדרשים

: שנ׳|א ♦ ועקרים ועקדת בזוהר
 : תמ״כ * דג״ק פ״ק על העשיל הג״מ הדושי אהרן (תולדות

 הנדרשיס הפסיקים מת׳ ששפורע יעקג ר׳ החכם יעקג הולדות
 נפתלי הג"*מ3 ליב ח׳ יהודה תולדות • תי״ב * ירושלמי בתנחי־

 מולדות : תי״ז * שמעוני בילקט הנדרשים תנ״ך פסוקי תח׳ כץ
 שארית עיי׳ מאמרים על יעקב תולדות : אהרן הולמת עיי׳ יעקב
 I התורה כסדר דרשות אלבא יעקב ר׳ יעקב תולדות : יעקב
 וחאחריס התורה על יפה פי׳ קארו יצחק ר׳ יצחק תולדות : שס״ט
 : נכלאים דרושים גראשיק ׳0 על יצחק (תולדות *• שי״ח

 יוסף בית הגאון של אביו אבי התורה בקדר פשטיס יצחק (תולדות
 תולעת : רטת עיי׳ שחות ספר רבה על פי׳ נח תולדות : תס״ח
 דרך השנה מכל התפילות על יפה כי׳ גבאי ן׳ מאיר מ׳ יעקב

 י3ר של ציון שערי בהקדמה מובא דגירה (תומר *• ש״ך פרד״ס
 :ד׳ גמדה בי״גחדות דבורה תומר נס׳ כתב תחר ע״ל ז״ל טעבלא ול7

 קצתמהס הגיא ישנים וגשפתי וגש״ק גש״ס (הנדפסים תוספות
 ; עולם הליכות ועיי׳ גתו׳ הנזכרים כולם ותמצא במפתח וראה

 י3ר עס חייא רבי הוא המחבר י״א תוספתא : זוהר עיי׳ תוספתא
 שחשנ«ן וי״א * חה זמן התלמוד חיבור קודם והיו רנה אושעיא

 • תוסכתא כתב נחמיא ורבי דברים ׳3 הגז ותוספתא חייא רגי
 הגדולים האלפסות '0 בקוף ונדפסים לח״ד עצ״ד קפרא גר וי״א
 מהר״ת תוספות : משניות עיי׳ י״ט תוספות • אלף ע״ל
 : אלהזת יחוד עיי׳ ההגיון הועלת : המזגת קטירת עיי׳

 והמדות תועליות כל הוציא גרשון גר לוי רני הרשג״ג הועליות
 כסדר ראשונים ונביאים התורה פרשיות מכל האדם שיתנהג

•• ש״ך הפרשיות
 וקצע עצמו מהמחבר חכמה ראשית חס׳ קיצור הוא חיים תוצאות
 תוצאות : ידות שתי עיי' חיים תוצאות : התפילות כוונית

ונת^ ארצות הרבה שעבר ליטש ישעי׳ גר׳ מרדכי רני הראל ארץ
: תנ״ז גל״א (נד^ה : ת״ט א״י עד ומקומות הדרכים כל
 השירים שיר מגילות ה״ ־ משה שכתב חומשים ה׳ הוא תורה
 קהלת * ירמיה כתג איכה • שמואל כתג רות • ישעיה כתג
 ות׳ ספרו כתב יהוסע • יתזקאל כתג אסתר • ישעיהו כתב

 שופטים ״ גדמע כתגס משה וי״א • התורה שבסוף כסוקים
 נביאים ״ ירחימ כתב מלכים ♦ שמואל כתב רות שמוחל

וקהלת השירים ושיר ומשלי ספרו כתב ישעיה * אחרונים
אנ^ כתט יחזקאל ♦ מלכים וסוף ואיכה ספרו נתב ירמיה

כנסת



קעס 5אותזתון מסודדים אב עפ׳׳י מסעדים כל שמות
̂זגילת ודניאל ענווי ותרי הגדולה מסת ־  : א&אי ו

 אסך שלמה דוד משה אגרהס אדם זקניס וי׳ חד לתגו •הליס
 אנרהס צדק מלכי ארס 3יזש ונגמרא • קרת ני3 ג' ידותון אימן
 משלי מ'3 דעות עוד ויש ׳ קדת מי ג״ אסף ידותון הימן יזשה
ה/ אנשי כתצו דניאל • איוכצאכמשה ’ ישעיה יתג  * כנ

 ע״ייזגי ל׳ח ל אחיס ולו עד הימים רי3ד ויאוס רו5ס עזראכתר
 רי3ד סכר ותשלום וף0 עד משם צתכ נהמיה ״ ומלאכי ̂כדיה
 *V והס גידינו אינם אשד אומות שכתנו סכרים דש • אימים

: דס״ע עש״ק
 : כולם (הועתק3ל׳ ורי3קי3 אוריאל(עיי׳ ן3 יאל3ןטו3 סוגיה ל
Dשלמה רו3שה אומרים והס דשלמה רכתא תוכמתא או החכמה ״ 

 והחיכד השרים הנהגת סדור שני נית3 היהודי מכולין וי״א איג״ה
vמזכירו לתורה התדמתו3 ״ן3ורמ עע׳׳ו שנאת :

 לירושליא שישונו ל333 הגולים לישראל נריהשהתננא ן3 נדוך ל
 סירא נן ישוע שחגר סירא ן3 ל : הימים נאהרית שיהי׳ ומה

 ושריהם שופטיהם לקול שיקשיגו להמון לדרוש סרוק ן3 יהושע או
 ע״י ל״א3 ונעתק והצדיקים החכמה וחשנח טונות מדות ושיפעלו

 t אע״שתכ״אTנןס עוד ויש • ארחתיושר ר״משהוויטמוצשונק׳
 מיד ישראל והצלת המעשה היה איר לספר כוונאו יהודית ס׳

 שישאצלינו משנים יותר עזרא מל אחרונים לספרים : איזונים
 אחריו ומזרעו נירושליס יאשיהו שעשה פסח סיפור ראשון ספר

 האשהאו או היין חזק יותר מי כחו׳ריס ל ופלפול * ל333 ו<לותס
 ♦ נכריות נשים וגירוש • שני ית3 וענייני • המות או האמת

ל  ומנניאת נקצרה ראשונים נספרים הכתוב כל שנית להגיד ׳3 ונ
: עזרא רם3ח הספרים אלו אס ספק שיש ואוחריס עזרא

 יהוחז ונק׳ ל"א3 ונעתק הייוניס עס מלחמותס ספור מכני ל
 הצק׳ המלך תלמי איך סיפר אדיסטיאה ל *• שע״נ מכני

 ללשון התורה להעתיק זקנים לאלעזרכ/שישלהלו שלה נטולמיאוס
 חלקיה ת3 שושנה ס׳ ז עזריה לר׳ עיניס מאור עיי״ עשו ורן מן

 להעליל עליה וגזמו רצתה ולא לאנסה נקשו שופטים ל אי-סורמעשה
̂יא % קןד3 עס אזיגתה  הניאו נצ׳׳ד ניל ס׳ : הצילה נתכמתו 5<

:■י ניל הצק״ ע׳׳ז שניטל ע׳׳ש לדניאל אותו־ יאיליס
̂י (הניא גניאיס־וכתונים אודה  תכמיש פעמים הרנה שנדפסו נש׳

 אך . • נפרטות נזצרם מועלת אין אירושיס ונכמה לשוטה
: נהם שחידש מי אעתיק קצת י

 עד זעס הטעמים ועם והמסירה דקדוק ע׳׳פ יפה פי״ עם אג״ך
 קיצור יעקנ ידך כף עם ויש י לומנרוזו 3יעק רני אמת סעיד
 ויש ׳ ׳ שלוחה אילה ט״ עס ־ סוכר יעקל ר׳ קצר ופי״ <יש״י

 דני תרגום עס משלי * יוסף ר״ פי״ עם ותיליס א־״ק ^״ 6ע
 f רמנ ופי״ יוסף רני תרגום עם 3איו ׳• ונקי קב ט׳ ועס מסף
 • יוסף רני תרגום עס מגילות ה״ * פריצול אנרהס ר׳ <ט״

: רלנ״ג עס דטאל * השמעוני ופי' ול׳ה עזרא
 הנרשמים הזנים או וטוראים נקי־ניס קצת שנרי'לוחות נס״ 3גמ

 על נתחנרו אשר ספרים שמות קצת גס התומשיס גליונות נקצת
 * הקונים חנור הנקרא הוא תשמשוני ס״ * חזן משה ר׳ רמ״ה ̂ה

 נרני יקותיאל יהנ״י אחד חומש הגיה והוא שפירן מאיר רד מ״ש
 נאהנענין חנור הקורא עין ס״ נעל והוא הנקדן זלמן ונק׳ יהודה

 ״ מקפין ואיט וחקטן • מלרע או מלעיל שטעמן והמלות יזצקודות
 סופר עט ע״ס * הקורא עין ר״ל ע״ה * הומשיס נקצת ותמצא

 יעקר רני רי״ן • והטעמים המסורות מענייני קיציר צוהרד״ק
 תניינא יוד הסר נמ״פ והצמידיס מון מפתח גק׳ ס׳ מ״פ ♦ נקדן
 ס*נ> * ספר שס מהזרתא * קוסטה מסי הספרדי לוי ר״ אינר

 מענין מיריחו הנא מוגה חומש יריחו חומש • מדוייק תומש «ס
̂ונשרשיס הרד״ק הניאו הלל ס׳ • ומלא חסר  שורש עיי׳ נמכלול
 ד״ סמך עליו ירושלמי ) המס תחת גפתת יד תשומת {הלאלי שוס
 ♦ בירושלים שהיה אשר• ן3 שהגיה ס׳ הוא ואולי המדקדק יונה

 > ספרים שאר מכל מוגהים שהם ספרד לספרי כולל ק׳אסלמיאשס
 נן שדן המחלוקות המסורות מסורת לס׳ ג׳ נהקדמה עיי׳ נפתלי
 נ״נ״נ׳ן • ןאשר3 לקדאת סומכין ואנו נפתלי ן3 וכץ ^שר

 מערנא> ולן מדינחאי דן טלופין שיש חדנחאי ר״ל מדי׳׳נ ־ נפתל'
 ע^3 קראו p אשלמתא • מערנאי קריאת ^ ־סומנץ
 ׳ : ע״ש ̂כ קמזיתא אתלמתא הראשונים כניאיס ̂המסורות

תלו ס•®.P מז׳ שי / ערכין ע״פ המטרויי מערכת ונסופו ^  א
 מערנא^ דן והמלות ־המינות וחילוף חיים ע: ייעיןנ מי ע״י־

̂כי■ ומדינתאי ’ ״ •: • דקידvר ו
̂י נל״א תנ״ך עוד ̂ יצחק ל'קותיאלכר״ P צס־ת ך מנ 6היש> ע

 מגת!ויד וה׳ ותומת ׳ הוזין ומצין אלכסנדר נר יוסף'יוזל אי
̂ו רד ע״י נל״א צעמק והפטורות  נל״א ויש ’ ש״ד נתור אליר

 מהדנם יפיס פשטיס עם נל״א מש ׳ מדדשיס נ׳ ומצד ורש״י
 : שס׳׳ת שמשון ל3 יצחק מ׳ זיפה גדול חבור ומפרשים מדרשים

פ חומש ויש  : חזקוני ע״ה ויש י אנוהנ יצחק ור׳ רמנ״ן ל׳
 ותרגום סעדיה לרדנו ערד ותרגום אזנקלס תרגום וישאומש־צגם

: טאווס יוסף נר יעקנ ר׳ פרס
 ד וספרדיים יוונית תרגום ענרי והפטורות מגילות ות׳ אומש
 הג״ת חתן פייוול מ׳ תוספות עס ורש׳״' תרגומים ג״ עס חומש

 ומראה תרגומים ג' על ופי׳ ניש״י הגהות כמה הורווין סעיה
 מקום ומראה ונמדרשיס נתלמוד נמצאים היכן המלית מכל מקום

 מזרחי קיצור עם ויש ז הנ״ל פייוול מר״ ופרדס ורקנא״ט מהזוהר
 משה נר יצחק רני ע״פ מגילות וה׳ מרקריאת יעק ע״י'הרופא

 נפתלי נדני מרדכי מ׳ הסמים קטורת עם ויש J עראמה
 מלה לכל מאד קצר ע״פ חומש : תרגומים על ארוך הי׳ הירש
 הפוסקי׳ מכל וחמ״ ראנ״ע רמנ״ן רש״י מפרשי מכל מלוקט ותינה
 יק^ל וע״י הלוי יצחק נר יהודה ע״י מחונר המצות מנואריס היכן

! ש״ו יקותיאל נר
 • ורשנ״ס וראנ׳׳ע ויש״י תרגומים ל עם (חומש

 3ל' רני נל׳׳א אסתר י שערטלן שה י־ מ״ נל״א השירים שיר
 נ״ך ״ עמקים שישנת עיי׳ מגילות ה״ * מעלי יוסף נ״ר
 : נתן נ״מ חיים ע״י נל״א ויש ’ נל״א ומגיד רש״י ע׳יה

 ו׳׳ד י רד״ק ע״פ ויש • אנרננאל ע״פ ראשונים מיאיס
 נתן נל׳׳א נוך שמואל נק׳ שמואל ס׳ ׳ נתן נ"מ חיים נל״א

: נהרוזיס ך3 מיכל אליעזר נר׳
 ״ ש״ט ודד״ק תרש״!י מלוקט עתיה ש״ט נר״ שלמה ע״פר׳ אהלים

 נר' שלום ר״ ונקי 3ק עס זיש ״ ספורנו ענדיה רני ע״פ ויש
 מי דעת כן הצ׳״ל־ועם ונקי 3ק עם ויש * נצידו ול״א אנרהס

 ל דרשה מזמור כל על הלוי יוסף נן נעכדט ראט אכסיל
נ * שלמה נר עמנואל רני ארוך ע״פ משלי ק ע/  הנ׳*ל ונקי ו

 מרדכי רני ע״פ 3אמ י 3יעק נתג״מ מרדכי רני נל׳״א דיש
 דניאל : י^הן תלמה נ״מ יציזק רני ע׳'פ ויש ♦ ונל״א הלל

 דון אוד תורה : תלמוד־ עיי׳ אור תורה : נקרוזים א נל
 ותאושר ועה׳׳נ וגיהנם ג״ע מעניין ספרדי יחייא אכן אסף

 תאיר הג״מ ־אזר תורה : רלת ילה ס׳ הנפש אל האחרון
 ״מ3 שמואל מ״ אור תורה : כ״י התורה כסדר רישות אלונלין

 כראשי״ ׳0 על דרושיס-גפלאים כהן למנחת ״3 חלק והוא הכהן יוסף
; שס״ה

 האים תורת : דקצ״ה חכמה ננונלת מונאי קנלה אדם תורת
 עיר והגמול המות אחר וחשנון והספד ומיתה חולה מדיני רמנ״ן
 רל״נ ששון יוסף כן אהרן מ׳ אמת תורת - שלה הגמול שער
 שמן נס׳ מוכא הזוהר מס׳ קיצור אמת (תורת * שלו שלת
 תורת ז משה ויהל עיי׳ האשם תורת : וישג ס"פ ששון

̂׳ט הג׳״מ תאשם ; ל׳י תטאת תורת על גדול חנור העליר ליפמן י
: וק״ג ע״ט סי״ ד״ד לה נס׳ נא (תו

ת נרק עם • שך״ו והיתר איסור דיד מרשנ״א הדת תורת  מי
 משחדת ועם רשנ״׳א על שהסג מה הלוי יוסף נרד אהרן מ׳

 : שס״ת הצית נדק דנרי טתר מתלמידיו א' או הרשלא הכית
 חטאת תורת : לי התורה על פי׳ כספי יוסף רד ה׳ תוךת
 דורא שערי הנמצאים והיתר איסור דיני־ כל ■איסרלש משה תג״יז

 פתחיה הג״מ הגהות ועם : שנ״א שלו הגהות ועם • ש״ל
 חדושי שוד טרש נהג״ת חיים אניהס הג״מ חיים תורת : שפ״ח

 ועלעירוניוסנהדדןשנועזת ״ שפ׳/• ל׳נ■ ל׳מ כ״ק על גמפ״ת
: שלו כסחים חולץ ע״ז

 ת ימין־ דרך עיי״ • תע״ג שו״ת ק׳ שנתי חיים הג״מ חיים (תורא
מ שמואל מ׳ חכם אורת  דרושים ויפה גדול הכור הכהן אכרהם ל

; תי״ד ולינלעוד'ספרים התורה כסדר
 מכל מלוקטים ספדם י׳ ו3 נר'שלמה^עק אסדר׳יצתק תורת

 ♦ רות על צדיק צמה י השירים שיר סילו-ליםעל קודש מפרטם
 שלום עטרת • קהלת על מדע שערי • איכה על תמים צדקת

 ♦ תשלי על ה* למורי ♦ ל׳עלתהלים תהלות ״ • ■ אס׳תד אל
 מושיע ״ מ'אל על ישרים נרכת י 3איו שדי'על יראת

ו ונחמיה עזרא‘ על חוטם
 כלל:ל א״ה שושן נפדה מונא ש״ת הכהן חסיאי הרג חסי (תודת

א/ג ג׳ סי׳  ויש ספרא הוא צהניס תורת j ק׳ ט״ ד״ כלל זנ
 מרנתזיאנרהםזוסדא עליו ט׳ ומניא־שיש אהרן יו'קרנן5ע צי״
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 יה<דס מ' המלואיס תורת : הלל ורניכו ישעייה,הראשון ורדס

 : תורה וערין תורה תלמוד דכי כל שולר אלט משה אהרן
 • : ויראה תשובה מעכייכי הז״ל מאמרי כירושי׳ מהל׳ל המנתה מורת
 ככלאי׳ ופשעים דרושים אלשיך תיים ן׳ בר׳ משה הג״מ משה תורת

: התורה כסדר
 והשגתת אחת משה תורת : אלמושינוכי חשה רבי משה מורת

: כ״י חורטערה הלוי שאזל ח׳ עמו עליו ה׳
 .וטעמים בה״מ מדות ענייני איסרלש משה הג״מ העולה תורת

 : וכילוסוכי׳ תנוכה ע"פ ושארקרבכות המועדי׳ עלקרבכות •
 מעמידת• הנהגות שולר אלט משה אהרן יהודה ת׳ השלמים מורת

; תסידות וע״פ הדין ע״פ שכיבתו עד לילה תצות
 ; סס״ה תייס בדרך מובא יעקב הק תשובת בעל שלמים ורת3'י

 : רי״ד אופן במג״ע מובא התורה כסדר חג״ע בעל כתן תורת
 מובא גבירול שלמה ח׳ בשם והביא הזוהר ס׳ קיצור אמה־ הורת

: וישב פ׳ הטוב שמן נס׳
 חוסר !קוטי1 הערירי איהיאל רני תיתיאל מחברת תתכמוכי.והוא

 ב׳ והעני[ העתיקו אלתריזי שלמה ברבי יהודה ורבי עיבי בלשון־
 צת בלשון יהד מדבריס האזרחי איתן והב׳ הקני הבר כק׳ א׳ בנ״א

 סיפור ועל:כל יפות מעשיות וסיפורי העולם השק ענייני כל על
: ש״ו יפה שיר יסד מעשה

 : דקדוק קמחי משה ר׳ התחבושת ק״■
pוהפורקן הפיות עיי׳ והפדות התהייה ׳ : 

 מגילת על פי׳ (חקשן) p פנחס בר׳ שמואל קמואלמ׳ דבר תהלת
: שס״א ותיגום אסתר

: כריתות ס׳ עיי׳ הכמה החלת
אבי״ע קבלה לחכמת והתחלה כללים לוריא האר״י חכמה התחלת

: ^״ו
 : תכ״ג לשון בצח אג״ש בו שלומית יעקב יצרקבן יצחק ^תחלת

 • התורה על דרשית הלוי תיבת
 • תכונה זטתא אברהם רבי זכות תכונת

 ומספרי ארצות חר\גה האומות מספרי נלקט רלב״ג תכונה ספר
 : הקיסר בספרי כ״י לזכרם) תועלת אין כי (ע״ש ישראל

• תרשיש ע״ל התכשיט (ספר
 התק״ץ י בא י ר׳ הי' ר'י מערבא בני תלמוד אז ירושלמי הלמוד
 • נזיקין נשים מועד זרעים סדרים ד׳ על כחרא הינר ־׳ לאלן
 ואלפסי בבני מתלמיד מקזם ומראה פי.׳ עם ונדפס * דדה ועל

: פי׳ עם ב"מ ב״ק ונדפס : שס״א ומיימוני
 ומרימר ורבינא גמרא נכתוב התחיל אשי רב דמ״ח בבליעצ״ד תלמוד

 • החמישי לאלף ר׳׳ס השלימו דורס חכמי וכל דינם ובית תלמידיו
 על רק * שנה שי׳׳א הגמרא חתימת עד המשנה חתימת שניז מן
 אבל גמרא תמיד מס׳ על ויש * גמרא הוא מסנהית ל״ו

 ברבי אליעזר רבי פי׳ עס מדות ומס׳ • סדריהו א^י רב אחר
 מראה ונדפסו מס עיי׳ ע"פ תענית מגילת ומס׳ • יעקב

 מציה נר או הדין וחיקור משפט עין ועם ומתו׳ מקימות-התלמוד
 הגהת עס ויש * מבריך בועז יהושע הג"מ <נ״י. אור ותורה

 הג״מ שהגיה יוסף בית מס׳ מקום מראה עם ויש •י־ מהרש״ל
 • שמעיה ורבינו רחב״ס פי׳ חדות מס׳ -על ויש איסרלש .משה

 גאונים מהרנה הגהות עם ופרנקפורט באמשטרדם נדפס 'ומחדש
: נוסחאות והרבה

 ורשב״א וריטב״א רחב״ן וחמשי רי״ד הוספות עס קדושין מס׳
. ׳ : שי״ד ור״ן

 : הישר ס׳ עיי׳ וישר תס ספר
 אלקנה בן נחוניא ורב כ״ג אלישע בן ישמעאל ספר.התמונה.ו:בי

: דקצ״ה הנחה גובלות קבלה■עיי׳ ע׳יס האותיות צורת
 ישראל ■מ׳ יחדיו תמים : ל׳י קבלה ע''פ ראב״ע האורליות תמונת

 ־תמימי : שנ״ב תיליס,ומשלי על הזוהר מאמרי לקט משה בר׳
: שיר.-ימדזמ עיי׳ דרך

 האדם מ לנהוג טובות מדת קירדויאירא חשה רגי מורה ממר
 ע״ל שנ״ג לי״ס וחוררבדרךלחכמת׳הקבלה רש׳!י למדת להדמות

. ■תומר-.^-ל. - . . -
 אהליטזסיאי״ג חלקים ל׳ מ^אל אברהם טמףב״מ3מ׳׳ ישרים. המת
̂- ל 'יה«יא ן׳ תם ח׳ סו״ת  ומפרשיו ̂ ״־ ר^י״ף תחיסתותות.על -דר

, דפסקא:״׳ סיומא עס  ראנ״ד הסקי דעיס •תמיס • פלוס, 0^
׳1 שימאל^ף- נללי -• ראי כל

.-3שפ- ן אדר והגהות^ ספרא והגהות־ סורסילייאז . f 
• י דנורא רחגזקוקץ (ונדפסעסעי אליהו<?ץעשנ״ה לבי תנא

דד מנא מהה״ר והק׳ >״ל ע״ג ד״ד תצא כי כ׳ חיים שנות (בס׳
 והרג א׳ ד״י לך לך כ׳3ו • ותייז הקושיא וע״ש בהר פ׳ אליהו
 אליהו מ׳ הגדול והרב ע״ב (ושס כו׳ תירץ אליהו דבי תנא הגדול

: כו׳ הביא מצורא פ׳
 רנינד של אחיו יחיאל רנינו אותו שחיבר בהקדמה תניא׳כתב ספר

 בנימר ברבי יהודה תי כתב דנ״ח ובצ״ד * הטורים בעל יעקב
 {p מחבר ע״ב דנ״ו ובש״ק • בנימן בר זוכר (ואינו תניא ס׳ קבר

 1ספר3 אומר אמנם ענוותינותו לרוב המהברו שם ונעלם הניא
 ה״אע״ד שנת באיטניא הס׳ ושחיבר בנימן בר׳ יהודה ר׳ תלמיד שהי׳
 : שכ׳׳ת ) פסח של האגדה פי׳ וקצת ( ומנהגים דנים קיצור והוא

 רבימ ילמדנו פ׳ בכל שמתחיל לפי רבינו ילמדינו ג"כ ונק׳ תנחומא
 רד שם כתב סע״ב) ודנ׳׳ח (ע״ב ובש״קדנ״ב אבא רביתנחומאבר

 מאד יכה ח׳ והוא הקח״ג אחות בן והי׳ הנחתוני ספר חיבר נחמן
כמזין עס עו׳ : רפ״ח ידות שתי עיי׳ התירה על ודרשות נפשטים

: תוספות
 אלגאזי׳ שמואל רבי אל תנחוחות : אזהרות עיי׳ אל הנחומות

: תיליס על
 מאמרים־כסיד ע״פ דרשות ארזיז ן׳ חשה בר׳ יצחק ח׳ אל תנחותה

: של״ת לפיליסיפי׳ קצת ניטה התורה
 גדול(> אגודה מקנדיא רופא שלמה יוסף ישר מ׳ חכמה תעלומות

 משל> ר׳ נפש תענוג : לחכמה מצרף בהקדמת עיי׳ קבלה מכתבי
 - כ״י דרשות הנשמה הענוג : ב׳ דנ״ד (ש״ק חוסר ס׳ קמחי

 ובזיו״ •הרשג׳׳ז נכד דוראן צמח ״מ3 שלחה רבי ישראל תפארת
 על ט׳ ספר מגילת ואצלו ♦ חכמות משגע כלולות לרשות

: חצוה סעודת מאחר ובסולו אסתר מגילה ■
 3שבכת התורה ממ^ת בצלאל בן יהודה ליווא הג״ח ישראל ספארה

 ... ל שנ״ט הגולה “בא ועיי׳ ושכרם ללימוד השייך וכל ומצית
̂אל ר׳ ישראל תפארת  שקזאל (תפארת :*׳ דרשות ס׳ יאצעי שח

 ועלהאש^ גחפ״ת מסכתות כמה על פי׳ קאיידנאוור שמואל הג׳׳מ
 j^p־y7 מווין גרשון הג״מ הגרשיני (תפארת : טורים זד׳

 1 ההפטורות על פי׳ הקודש (תפארת : תכ״ט התורה כסדר
 ר3 אברהם ורבי הפילוסופים יוונים מחכמי■ מלוקט התפוח ספר

 ותלמידי) אריקטו בין פלפולים ונו ההקדמה עשה תלוי חסיאי
 (ונדפס • r לתות האדם יתירא, שלא המיתה מעניין■

י: אגרזתיו עם עוד )הקלחוני משל
 ליד^ אתה וישי סכמה■ ראשית קיצור מילי יחיאל■ רבי זהב תפוחי
 מקנר^ m הג״מ הגהות ועם • שפ״ג הרא״ש והנהגת נוספי׳

pס׳ : שירים יסוד ס׳ והוא זהב תפוחי : מקלט עיי ׳ 
,1 הדרך על וסגולות ובקשירת תפילות משידלוב משה ר׳ למשה '

 נשל״ם הובא תפילות.הספרדייס על ט׳ חהרח״ק למשה מפלה
 הנמשך תועלת אלמשונוני משה מ׳ למשה תפלה : דפ״א׳ב׳
 מכל תפילות : שך׳׳ג ותיקונים הלזטה על ק״ש וס־ר מהתורה

 מ״) ע״פ ויש * ־ טירנא אייזק ר׳ מנהגים עם מדינות לכל השנה
 מ״ והשני סליחות על־ גס זונדלש ר׳ הירש ר׳ ונק׳ חנוך ב׳׳ח צבי

 מוספות (ויש * קאכלתנש מרדכי רב;■־ נק׳ אברהם בר מרדכי
 ת3והר תיליס שימוש ועם- מעמדות על ופי׳ תיליס על רד״ק ט׳

: אמ״ת- ד״א יוס לכל הפילות
 שטאע מאייזין סופר אביגדור מ׳ ע״י בל״א■ פולין כמנהג הפילות

 שץ הירץ נפתלי ח׳ בקבלה עמוק הי׳ עם כו׳ תפילות : שנ״ד
 (ויש : מקובלים ושאר בהיר אורה שערי צייני מזוהר נלקט

 ; הנורא עבודת ע"פ ויש ׳ קבלה ע״פ ח׳ ופי׳ יוקף כתר פי׳ עס
 שמעתי כך הורווץ הלוי ישעי׳ הג"מ שמיס שערי ע"פ גו׳ הפילות

ד מיכל מ׳ ובל״א דינים עם (ויש כד־פס ראיתיו (ואני  אברהם ע
נ של״ה קיצור החבר ■ ־ :

 I קפ״ג סי' הכחיס במשנת מובא חאגת משה ר׳ קצרה הפילה ס' (
 : ידידות שיר עיי׳ הדרך הפילות
. *• כנה״ג גס' הובא הלוי האר׳׳י תיקון
 ! J ̂ הגהות עם ולוחות עעונות שושן יששכר ר׳ יששכר תיקון
 ל׳י ומשחה הנפש לתקן גבירול בן שלמה ר׳ הנפש מיות תיקון

 נר יהודה ־ר׳ ע״י נעתק פילוסופים מוסרי ס׳ ואצלו י החושים
4שלמנ ר׳ סוכריס תיקון : שכ׳׳ב פילוסיפיס חכמות שלמה-חריזי

̂יי והתקשרות שטרות נוסח אלמושינינו משה ר׳ סופרים תיקון  ג כ
: ס״פ ונתיב ויתידומוקרי בחסירוה ׳ת ס להגיה סופרים תיקון

: אליעזר דמשק בעל אליעזר (הג״ח ׳
ft;̂ ישעיה על פי׳ ממדיני יצחק ע׳ שלחה מ׳ עולס מיהון

•תיקון



מפ תיו אות מסודרים א־ב עפ״י הספרים כל שמות
 כ"מ יהודה ח׳ ניאור ועס מהאר״י פי״ תו׳ עס מהרמ״ק ק״ש ידקון

 ר' שערות תיקון : ר״ח קיצור עיי׳ שנת תיקון : כהן דוד
 : כ״י והתקשרות שערות כל לכתוב אלנרצלוני נרזולי יהודה

 ונדיקות שקיעות דיניס נרונשוויק מרדכי נר׳ חשה ח׳ זנק תיקוני
 תיקון נדיקות ועל * צדק זבחי ריג זנחי הזנת תיקון הגהית עס

 : שס״ד פוסקיס מכל נלקע בדק חקזיקי הנית נדק הניק
 תיבת על וסודות פשעיס תיקונים ע׳ רשב״י מהתנא הזוהר תיקוני

 מה בניוינעי איש יקותיאל נר עמנואל ח׳ הגהיה עם כראשית
 תיקונים 'י״א ועוד הנ״ל ע׳ לכלל השייכים אקר נמקוס שמצא

•• שי״ס אהרים
 הגהות עם תע״ט לקושעאנדינא הסמוך קייואי אורעה ובדפוס (

 הג״מ ע״י קילייסיד יוסף חהג״מ א״י מגאוני והגהות הרי״ל כ״י
 גס אחת דרך נעל הגהות על נוסף אלכסנדרי יצקק נ״מ קייס
 מאור גרשון ר׳ תקנות : ז״ל מהאר״י וכללים ביאורים הוסף
 ימת תקנות פראג ק״ק תקנות : חהר״מ שו״ת עיי׳ צרפתי הגולה
̂ש לאמרס ומזמורים שירים שנת תיקוני : הקהלה לעונת  נע
 רפאל נר יעקב מנהתיעקנח׳ עם ויש ׳ האר״י שיסד השנת ודוס

 : ענירה כל על בל״א צני ארץ תשונה תיקוני : לוי לנית
 עיבור השנון והוא אוליוירה די שלתה רבי הכס השנה תקופת

 מלאכה ענייני וכל ההמה הדשי עם הלבנה הדשי שנים
 ♦ עדות והקבלות הראייה ע״פ ההודש חקדשין היו ואיך ״ הזאת

 מצל מקום ולוה • היסודות עד מהגלגלים העולם הלקי זכל
 • ויום הודש השני: הלקי וכל • הישוב ומדינות המצכיות <צ

 ותקופות ומולדות העיבור השנון ־ העולם שנות מכל ולוח
 והדשיה לבנה ממהלך השנונות כל לכווין ״ ולוהותס וטעמם

 האותות לוהות לכווין : לעולם לוהות דרך על ^החה קדשי עם
 הכמה מענין הרנה לוקות הניא * השנוטנו עם להשבונס

 הראיי' ע"פ ההודש קידוש לדעת ועיקרים השנונות * זאת
 בקיצור ההשנונות כללי סדר ונתתימות נלע״ז הנ״ל כל הלוחות עם

: כ״י שיר בדרך הס והלוחות הקודש בלשון
חספיקא וכללים שו״ת p מאיר הג״מ3 שנתי הג״מ כהן תקפו

וי
 והנהגות דרנוותא ופלוגתא אפשיעו דלא ותיקו וקושיא דדינא

 ר״ע נימי ארחי בלשון הגר אונקלת תרגום : הל״ז ההוראה
: דקמ״ה עיניס ובמאור דמגילה עפ״ק

 : תורה עיי׳ ונביאים התורה על עוזיאל בן יונתן תרגום
־ : התורה על ירושלמי תרגום
̂ ' : דמגילה עפ״ק כתובים על יוסף רבי תרגום
 ובצ״ד דכ״ת עש״ק לאומות אקווילא ונק׳ היוני הגר עקילס תרגום
 יהושע ור׳ אליעזר רבי לפני התורה תרגם דקמ״ת ובח״ע דח״א

: יוונית בלשון
 בונם בר יעקב רני קשות המלות ע״ס מגילות ה' על הרגום

: בצירו ובל״א קאפלרוך
 : בל״א בהרוזות אסתר מגילות על שני הרגום
 : שמ״א יפיס בחרוזים חצות תרי״ג

 רפ״ג ביייניס יפה ס״ יצחק ברבי חגרמיזא ברוך רבי התרומה ס׳
. •־ מאן האי ד״ה ב׳ ט׳ ד׳ ע״ז בתו׳ (מובא

 שו״ת שנ״ד מאוקטרייך אשכנזי איסרלן ישראל רבי הדשן תרומת
 : ש״ו שלו וכתבים נסקיס ס׳ ואצלו

pממונות דיני חדושי יצחק ברבי הסררי שמואל רבי התרומות ׳ 
: שס״ו

 ס׳ חיבר גס יצירה בס״ס הובא קבלה נוטיונאי רבי התרשיש ספר
־# : קבלה התכשיט

 : תרשיש כחנין חרוזים בו עזרא אבן משה רבי התרשיש ס׳
 תשב״י כמנין זרות מלות בו אשכנזי הלוי התשבי אליהו רבי תשבי

: רפ״ז
 : חסחא אליעזר רבי תשבורות ספר
 בר' שמשון או * צדוק ברבי שמואל תלמיד שהוא י״א תשב״ץ ספר
 ששמע מה ודינים הנהגות ובו בורג רוטן מהר״ס תלהידי צדוק

: שי״ו צמח בר׳ שמעון השובת א׳ דנ״ה ובצ״ד ♦ מרבו
 : כנפיס שש ע״ל בישראל תשועה (

 : ידות שתי עיי׳ תשלומין
: טובות מרגליות עיי׳ ליעקב אמת תתן

 אותי הרועה לאלי : ותודה הליל* שבח אתן
• עמדי עשה וחסד חיים : מעוד«

יהודא י
חסי( : עבר גב^ חי־ודה הוא

; ועבר עת*ר ההוה ע^ 1 גבר
בר נעקי

היוצר הבורא : ועשה Sסע אשד
: נעשה לינשפע ליטקדיפיס : והעושה

משה S תפ̂ה
 מאשפני ויצילני • פלט רני '®ובבגי

: ובולט דוחק מפגעי : עי*ט
שליט ה הוא

 מלאכתינו פאר : יחזו אלקים ספעלות
: הוא זה כי יאמר הרואה : והשתעשעו

קארלסרוא ם הדפוס סדר
 במלאכת העוסק הזעציר אני
 משה כ׳ ליבבן דשיהודאpה

קארלסרוא בקק וירמייש

■׳feSQSa׳

 פקודך שכחתי לא ונבזה אנט עיר 5?

 כדבריך לשמור ארחו את נער יזכה מה 3

 עדותיך וידעו יראיך לי שובו י

 ארחתיו ואביטה אשיהה פקדיך 3

J צדקך משפטי לשחור ואקימה שבעתי 

 יך5 עדות ואשמרה חייני חסדך 3

 אמרתך לחכי נמלצו ה מ

 פקודיך אהבתי כי אה ר

JJ פקודיך נצרתי כי אתבוק זקנים 

 ועדותיך פקודיך מרתי ש

דרכך ה' וריני ח
 במלאכת העוסק הזעציר אני

 משה כ׳ בן הירש צבי הקודש
קארלסחא בקק ווירמייש
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