
 ת ו בא ת כ סמ
 ש ו ר י פ םע

 מויטרף ז"ל שבוחהרבינו

 ז"ל רש"ף תלמירףמגדולי
בקל

 וי.טרימהזור

 ס ר ט נ ו ק םע

 תפלותפירוש

דעת
 ורוח יהדות לימודיאתו

www,daat.ac.il

 תל-אביב "אמונים",הוצאת
תשם"ו

4 _



 שמורות הזכויותכל

 תל-אביב "אמונים",להוצאת

 בישראלנדפם

 111 לזינסקי רח' תל-אביב, שידלזבסקי, א. ד", ה "זדפוס



 הטו"ל מאת אחריםדברים

 יקר, פירוש עם אבות מסכת התורני ןצבור בזה מגישיםאנו

 שמחה.', רבינו ה-ה 1"ל, רש"י תלמידי מגדולי הראשונים, מןמחד

 בצרפת, ויסרי מעיר זצ"ל, שמואלבר'

 והאיכוה, הכמזת רב ועיוני הלכתי חיבור כתב ז"ל המחבררבינו

 ובכדי וישרי", =ממזור בשם וקראו  אבות,  מעכת על  הפירוש  געובו
 אבזוז,. פרקי לומדי כל בידי מצוי יהיה ז"ל, רבינו שלשפירושו

 מיוחד. בספר אותו מגישיםאנו

 ונחמד יקר פירוש ובו מיותר, קונטרס בסופו הדפסנו לזהנוסף

 ספרו- בתוך במפוזר שנמצא מה וגו', ומועדים שבתות תפלותעל

 וירי".ה"ממזור

 תתקם"ח,, אלפים ד" בשנת I~BD את כתב ז"ל המחבררבינו

 ובהפוסקימ בגאונים בתוספות, מקומות, בהרבה מובאיםודבריו
שאחריהם.

 במרדכי אי' שכן מנכדיו, שהיו מתייחסים ז"ל והסמ-גהמרדכי
 מתלמידי שמחה הר' וקיני שיסדו במהז"ו ראיתי תתל"ח, סי'מו"ק

 לפני זקיננו שמחה הר' כהב כ"ז, סי' עטין ובסמ"ג וכו', ז"לרש"י

 מה על דבריהם סמכו מהפוסקים הרוסק ועוד וכר שלמהרבינו

 קי"ח סי' או"ח בטוו- דבריו מובאים כמו"כ במחז"1,שכתוב

 ועוזך ועודבארהכות,

 בהפירונט, וגם בהמשני1ת גם בנוסח שינוי לפעמים שנמצאמה

 אונד וכ"כ ובהנוסה, בהכתיבה שינוי כל עהכנים רצינו שלאמפני
 נ"ל ז"ל, הורוויץ איש הלוי שמעון הרב הראשונים, המו"ליםמן

 יודי"ן, ווי"1 מליאות לרוב נמצא אשר התיבות כתיבתבענין



 אותן הנחתי שלנו, המסורה עפ"י לא שהן המקראות בהעתקתגם
 סי' חסידים בפפר דאי' מה עפ"י בזה וסמכתי כתובות, שהונמו

 ויככוב בפירוש, לכל יכתוב רופשת, סידור הכוהב 11"ל.וות2"ב,
 כשרוצה כגון בקק שאינו קנוי מלאים כותבים כי מלאים,.אותיות
 לעובדך ליבנו וכהו- יכתתו באמת, לעבדך לבנו וסהר:לכתוב
 שמ[- אוהבי קודשך, ושבת מלא, לעובדך מלא, ליבנובאמת,
 לכתוב ראשונים איזה דרך כן היה הידוע וכפי עכ"ל, בו,וכיוצא
 עכ"ל. נקוו-ות, במקום יודי"ן,ח"ן

 תורה, חובבי כל אצל ברצון יתקבל שמפעלנו תקוהאנו
 ולהאדירה. תורהיהגדיל

 מו"לה
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 : ולומדיה התורה מקבליסדר

 לעתניאל4 וזקנים לזקנים, ויהושע ליהושע ומסרה מסיני תורה קיבלמשה
 הגלעדי, ליאיר לתולע, לאבימלך, לגדעון, וברק, לדבורה לשמגר, לאהוד,ועתניאל
 לשמואל, לעלי, לאלקנה, לשמשון1 למנווט לעבדון, לאלון, לאבצן, ליפתח,לפנחס,
 ליונה לעובדיהה למיכיהה לאלישע, לאליהו, השילוני, לאחיה לעידו, לשמעיה,לגד,

 ליואל. המורשתי. למיכה לישעיהו, לעמוס, להושע, בנה לזכריה ליהוידע,לאליעזר,
 *עזריה. לעזריהן לזכריה, לחגי, לחולצה, ליחזקאל, לירמיה, לצפניה,לחבקוק,
 בענה,. רחלם בגוי מספר, בלשן: ומרדכי נחשיה, ישוע ~רובבל, הם ומי הגדולהלכנסת
 ליוסף יועזר, בן ליוסף לאנטיגנוס, הצדיק ושמעון הצדיק, לשמעון הגדו'להוכנסת
 שטח, בן לשמעת ארבל, ממדינת הארבלי לניתאי פרחיה, בן יהושע לר' יוחנן,בן

 והוא. בראשונה, בבל מזיינת שעלה הזקן להילל ואבטליון, לשמעיה סבאי, בןליהודה
 הזקן, גמליאל בן שמעת לרבן מסר והילל נשיאים, נקראו הילל ומן ב"ד, אבהיה

 ר' אחי יודן לר' לר"ג, הקדוש, רבינו הוא הנשיא, יהודה לר' בנהלשמעון
 יודן לר' שערים, בית ומושבו באושא, היושב לר"ג באוסייא, הנולדחנניה,
 הילל. לר' לר"ג, הדור גדול הנשיא יהודה לר' בטברייא, לר"גבציפורי,
 ר' עם שנהרג שמעון ורבן בנו, ושמעון הזקן, הילל ישראל, ,נשיאי הןואילו
 הבית, שחרב שטרות למניין ש"ע ובשנת שני, בבית הללו אלישע, בןישמעאל
 בימינה במהרה שיבנה רצוןיחי

 זקנים, של ושמעון הזקן גמליאל אב ושמעון הילל אותם, כוללין כךורכותינו
 בנו ירמיה א"ר מת, בנו "( ויהודה ר"ג, ובן שמעון, אב ויהודה דיבנה,וגמליאל

 ור; גמליאל, ורבן להודה ורבן ר"ג, בך ואחר נשיאים, לו אבות ט' בן זעירא ר'של

 גמליאל, בן שמעון ורבן ר"ג, נשיאות נוהג זמן ובאותו שמתו, "*( ותינוקותהילל,
 הנשיא, יהודה רבי של בנו גמליאל, בן שמעון רבן של בנו הנשיא, יהודהור'
 בתראה. ור"ג נשיאה יהודה ור' גמליאלורבן

 והיתר איסור והורה לבבל רב ירד הקדוש רבינו בימי שנים תק"לבשנת
 היה לא קיים שהיה זמן וכל בבבל שררות מנהיג אבא ר' את ומצאבנהרדעא,

 מנהיגים היו קמא הונא ורב ושמואל ורב אבא, ר' ונפטר שררות, רבבוהג
 למניין תקנ"ה בשנת ונפטר שנים, כ"ה בנהרדעא שררות רב וניהגבנהרדעא,
 מדינת והיתה תקס"ה, בשנת ונפטר שנים, " שררות, שמואל אחריו וניהגשטרות,

 אבות ט' בן בהספדו ר"י עליו אמר ר"ג של בנו יהודה תת כאשר ר"ל*(
 הזקן. להילל תשיעי דור נשיאה יהודא ר' הי' כי נשיאיםלו

 מיתת של מקרה שהי' הדורות באותן שאירע תה מעפר הוא אגב בדרך**(
תינוקות.



 י ר ט וי ואמוראים תנאים סדר ר ו ז חמע

 פולמרטא נצר בן פפא ובא שמואל שנאסף עד יהרכע, בימי בישובהוהרדעא
 תק"ע. בשנת אותה.והחריב

 בשנת ונאסף שררה מנהיג והיה ישראל בארץ יוחנן ר' היה הזמןובאותו
 ורב הונא רב כך ואחר אתת, שגה יוחנן ר' קודם לקיש ריש מאסףיתקוץ,
 וזכה ישיבה, ראש אותו ועשו למחסיא חסדא רב זהלך ישיבות, שתי ועשוחסדא
 מר"ח, בשנת הונא רב ונאסף בנהרדעא, הונא דרב ומתיבתא שנה, ד';אותו
 רבה ואחריו תרל"א, בשנת יעקב בר נחמן רב ואחריו תר"ב בשנת חסדאורב
 ואחריו תרמ"ה, בשנת נחמני בר רבה ואחריו תרל"ג, בשנת ונאסף הונא, רבבר
 דרב בריה רבה ואחריו תרמ"ח, בשנת אביי ואתריו תרמ"ז, בשנת יוסף בר'רבה
 נחמן רב ואחריו פפא, רב של בניו נהרגו ביום ובו תרס"ג, בשנת חמא בריוסף
 בשנת וביד רב ואחריו תרפ"ו, בשנת פפא רב ואחריו תרס=ו, בשנת יצחק.בר

 ברק"ת, בשנת כהנא רב ואהריו תרצ"ט, בשנת מנהרדעא דימי רב ואחריותרצ"ה
 ונזדעזעה בעולם גדולה זועה היתה ביום ובו תשכ"ו, בשנת זוטרא מרואהריו
 הירח את התלי בלע ביום ובו תש"ל, בשנת דרבא בריה אחא רב ואחריוהארץ,
 תשל"ה, בשנת אשי רב ואחריו תשל"ג, בשנת רבינא ואחריו ביום, כוכביםונראו
 תשנ"ג בשנת יום, ועמד ברקיע אש עמוד ונראה יימר רב נאסף תשמ"בובשנת
 תשס"ו בשנת אבא, בר אידי רב נאסף תשס"ב בשנת הגולה, ראש הונא רבנאסף
 לחלל אבותינו על פרטיים מלך ארגזור וגזר הונא, דרב בריה נחמן רבנאסף

 חמא רב נאסף תשפ"ב בשנת אשי, דרב בריה רבה נאסף תשע"ט בשנתשבתות,
 בשנת למלכות, יהודים ונמסרו הגולה, ראש זוטרא מר בר הונא ונהרג דרבא,בריה

 רבה ונאסף פרסיים בדין להיות היהודים על וגזרו מדרשות, בתי הרסותשפ"ח
 תתי"א ובשנת פרסיים, מלך פירח ונהרג הארץ נדדה עוד תשצ"ג כשנתתוספאה"
 ]התלמוד[. ונסתם הוראה סוף רבינאנאסף

 מארגוזתא, נברא רב חתים, מבר אחאי רב שמותם ואלה סבוראי, רבנןואתו
 רבינא מפומבדיתא שמואל ר' יהודה, רבנא בר סמא רבנא נהילאי, בר אחארב
 מחומס יצא ובימיהם תנא, רב בני זוטרא ומר קטינא, בר אהדבוי רב אומצוא,בר

 אלף יוונים ולמניין ותרמ"ז, אלף היום יש עולם של ומברייתו תתכ"ח,בשנת
 קודם תנאים ותנו אלפים, ד' שלמו בשנייה, הבית להרבות קצ"ב שנתוקצ"ה,
 שנה. קי"ע הביתלחרבות

 ודור. דור שבכל החכמים טדי לךוהרי

 והוא הגדולה כנסת בישיבת שהיה הצדיק שמעון היה חכמיםתחילת
 ואחריהן יוחנז, בן יוסף יועזר, בן יוסף אנטיגנוס, ואחריו בישראל הורהריבץ
 שטח, בן ושמעוז טבאי, בן יהודה ואחריהן הארבלי, נתתי פרחיה, בןיהושע



ז וקטרי ואמוראים תנאים סדרמחזור

 בראשונה מבבל עלה הוא ,"ילל ושמאר הילל יאחריהן ואבטליתן שמעיהואחריהן
 ואהריו שמעון, רבן ואחריו בנו, ור"ג שמעון' רבן ואחריו נשיאה, מביוהוא
 הם. תנאים כולן אילו הרי : נתן ור'ר'

 למשה הק' שגתן כמו משנה, סדרי מאות שש היו הילל ועד משהמימות
 תורה, של כבודה וחלשה העולס[, ונתמסכן ]נתמעט ואילך הילל ומןמסיני,

 נתן ר' רעד מהילל משנה אנשי והן סדרים, שש אלא ושמאי הילל תיקנוולא
 משנה, סוף הן והןור/,

 והן היו, שנה ד' ורבינא אשי יב ועד הונא מרב בהוראה, התחיל רבארב

 הארץ' ונרקעה שמים נמתחו שבזכותן סבורנו רבנן ואחריהן הוראה סוףאיו

 כלום מדעתן הפליגו ולא הוסיפו לא סבוראי. סוף שהיר הונא. ורב גוזא רבעד
 בסדרן. תנויי שבכל פרקים תיקנואלא

 : וסנאים סדר לךוהרי

~*DWוהע מהם/ קיבל זכאי בן עתע "בל בסנהדריה שנק בבית הע הקלל 
 ור' שנה, מ/ ביבנה לתורה ישיבה קבע הבית חורבן ולאחר הבית,בחורבן
 עקיבא, ור' טרפון ורבי זכאי, בן יוחנן מרבן קיבלו ור"ג יהושע ור'אליעזר

 ורבי יוסי ור' יהודה ור' מאיר ור' יהושע ור' אליעזר מרי קיבלו ישמעאלור'
 נתן ור' שמעון, ור' עקיבא ור/ טרפון. מר' קיבלו שמוע בן אלעזר ור'נחמיה
 קיבלו הנניא ור' קפרא ובר בר', שמעון ור' חייא, ור' וחבריו, מאיר מר'קיבלו
 תנאים. סוף לך הרייגר/

 .. אמוראים( סדר)וזה

 ישראל, בארץ לקיש וריש יוחנן ור' בבבל, ושמואל רב אמוראים,תחילת

 למטה נחמן ורב יהודה ורב אסי ורב כהנא ורב הונא רב ושמואל, דרבתלמידי
 למטה ורבא אביי מהן, למטה יוסף ור' רבה מהן, למטה ששת ורב חסדא רב.מהן,
 הוראה. סוף ורבינא אשי רב מהן ולמטה יהושע דרב בריה הונא ורב פפא רבמהן,

 עולא מהן ולמטה אלעזר, ור' לוי בן יהושע ור' לקיש ריש יוחנן, דר'ותלמידי
 ]סברא[, סוף ממונא ורב וגא, רב ואחריהן אסי, ור' אמי ר/ מהן ולמטה אבא,ור'

 תלמודא, וחי רבה הי ואמוראין, בתנאין למד אתה מיכן מעשה. סוף יונתןור'

 להה קחשיב לא בתרייהו תלמידייהו דהון אינך זוגיה, ברוהי
 ר' סיפרא סתם נחמיה, ר' ברייתא סתם כל היא, מאיר כר' משנה סתםכל

 והן עקיבא, דרי אליבא וכולהו יוחי בן שמעון ר' סיפרי סתם אלעאי, בר'יהודה
 הפליגו אלא אהד, בדור עמו היו ולא עקיבא, ר' ראו ולא עקיבא, ר'תלמידי

 הזה. הקרח מן חוץ השום כקליפת לפני ישראל חכמי כל עזאי בן אמ' דעתו.על
 ור"ג הקרח, עקיבא ר' של בנו הוא קרחה בן יהושע לר' יוסף, בן עקיבא ר'ימנו



 וקטרי ואמוראים תנאים סדרמחזורח

 הקרחיו ורבעו הקודש, רבעו של אבי אבי הוא יסף בן עקיבא ר בימישהיה
 וכל מאיר ר' הוא אומרים, אחרים כל ר"ג. של בנו בן הוא נתן ר' של זוגובר
 ר' ועם יוסי ר' עם שמפליג במשנה, סתם, יהודה ר' וכל נתן, ר' אומריםיש

 שמעת ר' הוא סתם שמעון ר' כל אלעאי, בר' יהודה רבי הוא חכמים ועםמאיר
 אליעזר ר' כל שמוע, בן אלעזר ר' הוא סתם במשנה אלעזר ר' וכל יותי,בן

 בר יהושע ר' הוא במשנה יהושע ר' כל הורקנוס, בן אליעזר ר' הוא סתםבמשנה
 קיסר. בימי שהיהחנינא
 וכך כך תיקנו בראשונה ששנינו מקום וכל wsn" עזרא תקנת סתם תקנתכל
 הלכה' כך חכם שם שםואין

 מסיני,. למשה הלכה באמת, אימתי, במד"א, במשנתינו ששנינו מקוםוכל
 כך ואחר סתם כסתם, הלכה סתם כך ואחר מהלוקח הלכה. משנה סתםוכל

 מהלוקת כסתם, הלכה בבריית' ומחלוקת במש,נה סתמ כסתם, הלכה איןמחלוקת
 הבמים שחולקין מקום כל ולפיכך כסתם, הלכה אין בברייתא וסתםבמשנה

 דסתימא כמאן הלכה מינייהו כחד במתניתא וסתום וספרי בסיפראבתוספתא
 מינייהי כחד בברית' וסתמא במתניתא בה דפליגי מילת' וכל כוותיה,מתניתא
 ברייתא. כההיא הילכתאלית

 אבל כב"ש, הלכה שמאי, כבית להורות הילל בית חזרו ששנינו מקוםוכל
 מכבדין אומרים ב"ש מזג חוץ כב"ה, הלכה קב"ה ב"ש שחולקין מקומות שארבכל
 כך ואחר הידים את גוטלין אומרים וב"ה הידים, נוטלין כך ואחר הבית,את

 כב"ה,. הלכה בזו אף אותה ושונה שמהפך ולמי כב"ש, שהלכה הבית, אתמכבדין
 ואחר חלוקין ששנים מקום וכל הוא, ברור דבר בבחירתא שהעידו עדותוכל

 רפליג זמן לאחר אלא הוא כהדייננו לאו ומכריע המכריע, כדברי הלכהמכריע
 שהלכה לפי 'כמותה הלכה יחיד עם עקיבא ר' שנחלק מקום וכל מינייההלחד
 כר' והלכה מחביריו, ולא מחבירן כר' והלכה מחברית ולא מהבירו עקיבאכרי
 יוסי ור' יהודה ר' יוסי, כר' הלכה יוסי ור' מאיר ר' מחביריו, ולא מחבירויוסי
 ור' יעקב בן אליעזר ר' יוסי, כרן הלכה יוסי ור' שמעון ר' יוסי, כר'הלכה
 יהודה ור/ שמעון ר' יהודה, כר' הלכה יהודה ור' מאיר ר' יוסי, כר' הלכהיוסי
 שמעון ור' מאיר ר' במחיצות, לא אכל עירובין, בכל כר' והלכה יהודה, כר'הלכה
 שאין בדבר ואפי' שבת בכולה שמעון כר' והלכה כמותה הלכה שמתמירמי

 וכגון לבעילה, אלא לחבורה, מתכוין שאינו בתולים דם הוצאת כגוןמחכוין,
 חו? מותרין ושניהן חביתו, לפקוק אלא לסחיטה מתכוין שאינו ההביתפקק

 נחמיה, כר' הלכה נחמיה ור' יהודה ור' כמותו. הלכה שאין איסור מתמתממוקצה
 כר"ג, הלכה ור"ג מאיר ר' ב"י, אליעזר כר' הלכה יעקב בן אליעזר ור' יההרהר'
 בן' אלעזר ור' ר' כר"ג, הלכה ור"ג שמעון ר' כר"ג, הלכה ור"ג יהודהר'
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 -כר/ הלכה יוסי בר' ישמעאל ור ר' כר' הלכה טסי ור' ר' כר/ הלכה"כמעת
 מקום וכל כר' הלכה אלעזר בן שמעט ור' ר' כאביה הלכה אבע משום אמ'ואס

 בכל לוי בן יהושע כר' והלכה כמותה הלכה מחלוקת בלא אלעזר ר'ששנה
 עקיבא, כר' הלכה עקיבא ור' טרפון ר' כרשב"ג, הלכה ורשב=ג, ר' במשנה,מקום
 הלכה עקיבא ור' נורי בן יוחנן רבי עקיבא, כר' הלכה עקיבא ור' ישמעאלר'
 הלכה יהושע ור' אליעזר ר' עקיבא, כר' הלכה עקיבא ור' אליעזר ר' עקיבא,כר'
 אמוראי דאיבא היבא ופלוני בפלוני הלבה חכמים שאמרו ואעפ"י יהושעכר'

 או תנאי תרי מקשו דקא והיכא כוותיהי הילכת' מינייהו כחד דקיימיבתראי
 רבה איכא אי חזי כמר ולא כמר לא הילכת' איתמר ולא אהדדי אמוראיתרי
 הרב. במקום כתלמיד הלכה אין תלמידאבהדי

 שהוא כהנים תורת וכן הוא, מסויים דבר ולא הוא קצובה דבר לאתוספתא
 משנה וחומש הפיקודים וחומש שמות, ואלה תומש שהן וסיפרי רב, דביסיפרא
 מהן ויש הלכה שהן מהן יש ברייתא בתלמוד נקראו והללו מדרש ששמןתורה,
 כגון כמותה הלכה בתלמוד עליה חולקין שאין בריית' כל כיצד הלכה,שאין
 דבר, יבכל בקש, או בתבן עצמו מכסה זה הרי ערום בשדה עומד שהוא אדםזו

 שאין כמותה, הלכה ודאי וו עצמו, את שיכסה עד יתפלל לא אבל ק=שוקורא
 תחליפא רב דאמ' התלמה/ מן סיוע שיש אלא עוד ולא בתלמוד עליהחלוקין
 שמע, קרית וקורא לכילה חוץ ראשו מוציא ערום בכילה הישן שמואלאמי

 דכרוך כמאן דמי דפהיתא, דכיון טפחים, ישרה גבוהה שאינה בכילהואוקימנא
 בגדים שם דאין בשדה וע"ש ק=ש, למיקרי ליה ושרי ק"ש ליה וקרי ומכסהבגווה

 שמיס, ממלכות יתבטל ואל בהן, ויקרא בהן כיוצא ובכל ובקש בתבןדמתכסה
 טפי דייקא מתניתא דהא כמותה,, הלכה אין בתלמוד עליה שחלוקין ברייתאוכל
 או דקאמרינן כהא כמתניתא, הלכה ראין דוכתא בכמה ואשכחן ברייתא,מן

 אומר לעצמו סוכה העושה תניא וכן שההיינה אומר לעצמו לולבהעושה
 דאמר לשתא, משתא ראתי מאי על אלא שהחיינו מברכינן לא דהאשהחיינה
 מני מתניתין ב"ה, מן לאמוקי היש ב"ש 'מני מתניתין או היא, יחידאהמתניתין

 דעקרן בתלמודא עלה דפליגו ברייתא כ"ש כן הלכתא מן לי' דעקרינן פלוניר'
 מ"א ד"א ב"א אומר לעצמו ציצית העושה דתניא ההיא כגון הלכתא מןלה

 דאמרינן להא לדמויי דליכא היא הלכתא דלתו הזה, לז' וה' וקיימנושהחיינו
 דמומן כיט ויו"כ בר"ה זמן לומר מהו לן איבעיא כהנא ר' ביה הויכן כירבה
 אתו בסיפא בסוכה נמי ודקאמרינן דמלתא מסקנא הוא והכי אמרינן קאתילזמן
 משתא נמי דקרא זמן אמינא נמי הדתא אקרא אנא להן אמר יהודא דר'לקמיה
 שהחייני, דמברכינן הוא לזמן מזמן דקאתו דעל הוא ברור דבר אלמא קאתי,לשתא
 דלא ציצית אבל שהחיינו למעמר בעיא הלכך ומן להו קביע נמי ולולבוסוכה
 הלבך ברייתא ההיא הוא הלכתא ולא שהחיינו למימר בעי לא זמן להוקביעי



 תטרי ואמוראים תנאים סדרמחזור

 אמוראים פי על אם כי וספרה וספרא וברייתא דתוספתא עלה למיקםליכא
שבתלמוד.

 התלמור. סרר וזה המשנה, טהרחסל
 סתם יהודה ר' כל פדח, בן 'אלעזר ר' הוא בתלמוד סתם אלעזר ר'כל
 רב תלמידי ושניהם היה, זוגו בר הונא ורב יתזקאל, בר יהודה ר' הואבגמרא
 ב"ר יהודה ר' או אחד, בחסיד מעשה כל הוה, שמואל של זוגו בר הונא ורבהוו,

 רבי דבי חד משוס ספרא רב תני דאיכא היכא וכל בבא, בן יהורה ר' אואלעאי
 כר' הלכה יוחנן ור' רב דפליגי דתשתכח היכא וכל הוא, רבי של 'בנו ר"גזמנו
 ודי שמואל אלעזר, כר' דהלכה מגלת לבר יוחנן כר' הלכה יוחנן וא' אלעזר ר'יוחנן
 כרשב"ל, דהלכה מתלת לבר יוהנן, כר' הלכה וריי רשב"ל יוחנן, כר' הלכהיוחנן
 פיו, על מנכסיו כל במחלק דין גוחלין ביש תניינא והפילה, מעוברת החולץחדא
 נכסיו כל הכותב נוהלין ביש תלתאה הבכור, להם והשוה לאחד ומיעט לאהדריבה
 למכור יכול אינו והבן לבנו, שכתרבן מפני למכור יכול אינו האב מותו לאחרלבנו
 כרב הלכתא ושמואל רב כרשב"ל. הלכתא תלת בהני האב, ברשות שהןמפני

 מוקצה בדיני בשבת כמותם הלכה אין ולוי ורב עולא בדיני. וכשמואלבאיסורי
 מוקצה בדיני כמותם הלכה יוהנן ור' זעירי שמואל יהודה, כר' להן דסבירימשום
 הונאהלכה ורב רב ]כרב[. חנינא כר' הלכה חנינא ור' רב טר"ש. להו דסבירימשום
 נחמן ורב הונא רב חסדא(. כרב )נ"א הונא כרב הלכה חסדא ורב הונא רבכרב.
 בדיני כר"נ הלכה ששת ?רב נחמן רב באיסורי, הונא וכדרב בדיני. נחמן כרב"לכה
 ומחצה עניו משדה מתלת לבר כרבה הלכה יוסף ורב רבה באיסורי. ששתוכרב

 ומוזרקי ביעי מאומצא לבר כרבינא הלכה ורבינא אחא רב יוסף כרבזהלכתא
 אשי רב אחא. כרב אלא כרבינא אינן הלכות והני הנשה. בגיד הן הלכותושלשתן

 אשי(. כרב )נ"א כרבינא. הלכה ורבינא אשי רב כהנא. כרב הלכה כהנאורב
 מיפך אודיתא ומכתב שבועה. ממיפך לבר תלמודא. בכולי אשי רב בר כמריהלכתא
 שבועתא, מהפכיכן נמי בדאיריה אשי רב בר מר דאמר ע"א( מ"א )שבועותשבועה
 בהני בכילתא סהדי לחבריה ליה דאטמין ההוא :( כ"ט )סנהדרין כגון אודיתאומכתב
 דהלכתא משיתא לבר כרבא הלכתא ורבא אביי אשי. רב בר כמר הלכתא ליתתרי
 ולרבא יאש הוי לא דלאביי מדעת שלא יאש קג"ם. יע"ל וסימנך דאביי.כותיה
 ולהבא מגאן אמר ורבא נפסל היא למפרע אמר אביי זומם עד יאש.הוי
 לחי. הוי לא אמר ורבא לחי הוי אמר אביי מאליו העומד לחי נפסל.הוא

 לא אמר ורבא קידושין הף אמר אביי לביאה נמסרו שלא אשה'קדושי
 מילתא אמר ורבא הוא מל'תא לאו אמר אביי בגיטין דעתו גלויי קדושיןהוי
 אביי להכעיס לעדות. פסול הכל דברי לתיאבון נבילות אוכל משומדהוא.
 שיתא. בהלין דאביי צותיה והלכתא כשר אמר ורבא פסולאמר
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 עביר כמר דעביד כמר ילא כמר לא הלכאא אתמר דלא השתא דאיכא היכאוכל
 באחרונה ילא בראשונה לא הוכרעה שלא קושיה וכל הלכהי וכן עביד כמרזדעביד
 מהפא כל היא. הלכתא בה איפליגו דלא שמעתתא וכל עשה. כזו עשה עשה כזוששה

 היא, ברייתא מהא וכל מהכא לה ותפשוט או מהפא אלא כגון היאשמעתא
 בה שתחזור מה לך ואין דמילתא הוא וסיומא הלכה כן תסתיים דאיכא היכא)וכל
 היו ולא במקרא הס יתרים אפנויי כל הוא. מסיני למשה הלכה רחמנא צמרכל

 ללמוד כדי אלא הקב"ה כתבו ולא עסק. לו שאין פנוי איש כמו לכותבוצריכים
 מילתא בחד לישנא תרי דאיכא היכא כל לקולא. דממונא לחומראדאסההא תיקי וכל להשיב. ולא ללמוד הוא פנוי כי כלום של תשובה להשיב לך ואיןמהן

 עברינן בממונא( )נ"א בדרבנן לחומרא, עבוינן בדאיסורא( )נ"אבדאווייתא
 בההוא נמי דפליגי ובתראי ושמואל רב כגון דפליגי קמאי דתשכח היכא כלולקהלת
 דאיכא היכא וכל כבתראי. הלכתא אחריני בתראי או ורבא אביי כגוןפלוגתא
 כמותם. הלכה דבריהם על שהוסיפו שלהם תלמידים כגון קמאי ורבנן בתראי.רבנן
 מקים כל תיובתא. כאותה עושין אין תיובתא כל הלכתא. לית כן ואם לאפוקיבל

 הלכה אין תיובתא. דפלוני תיובתא דאיכא היכא כל הוא. תלוי דבר קשיאשנאמר
 אבירו דברי ששובר חכם כמו הוא, שבירה לשון ותירבת כאבירו. אלא פלוני.כאותו
 מפרק שהוא מהלכה איתמר. מכללא אלא איתמר בפירוש לאו הא דאיכא היכאוכל
 שם ועיין למעשה הלכה וזו היא למעשה והלכא אהר מענין או פרק מאותו אואחר

 שנינהו ולא דאיכא היכא כל ותדע. אחר ממקום אותה שכשיאין אותה שםותמצא
 זה. בענין כבר תשובה והשבנו פלוני בפ' זה בענין ונתנו נשאנו כבר והלאכלומר

 זה בענין ונתננו ונשאנו הואיל כלומר ונסמוך. ניקום אשנויי ואנן דאיכא היכא'כל
 דאיכא היכא כל עליהם. נסמוך שנויי באלה להכמימ תשובה והשבנו פלוניב8/

 כך אינו ושמא הוא כך שמא כלומר היא אחריתי ומילתא היא' תירוצאאדרבא
 וצריכא. ואומר וחוזר צריכא לי למה הני כל דאיכא היכא וכל בסברא. אותוומפרשים
 ולא קשיא לא ביניהם ואין כתדא ושויין אכון אדא תרווייהו הנינלומר
 למעלה. שהפליגו דחכמים פלוגתא ולפסוק לפרש אלא שתיהן נאו ולאפלוגתא
 פלוגתא אותה מה יודע ה" לא וצריכא. אומר הי' ולא צריכא אומר הי'שאם
 לטעות תוכל שלא כדי שתיהן כתבו ולכך גדולה ספיקא והיתא כמי הלכהאו
 לי למה תו הא דאיכא היכא וכל כלל. ספיקא בהם לך תה" ולא כללנהם
 זה. בפ' או פלוני בפ' אחרת פעם אמרה כבר והלא ואמר הוסיף למהכלומר
 ואומר חוזר הי לא שאם ומשיב כאן. לומר צריך היה מה שם ואמרוזהואיל
 קושיא דאיכא היכא יכל בה. לטעון גדולה טענה או ספיקא לך היה כאןאותה
 רבוי קושיות באלו שיש במקום מטי. היכא חזי הילכתא. איפסקא ולא קושיאבתר
 הראשונה הקושיא תלמד דברים רבוי ומאותם יפה. ועיין שם הסתכלדברים
 ידעת ולא קמשתעי למאי ידעת ולא הלכה לך דמסתפקא היכא וכלוהשניה.



 וקרי ואמוראים תנאים סדרמחזוריב

 ספיקת שהיא הלבה אותה של למשנה והסתכל חבר  אמתה  ומאן כמאןהלבתא
 אחר שכתוב זה קתני והכי מחסרי הסורי דאיכא היכא וכל תלמד.  וממנהלך

 הוחיל לומר במשנה ראוי היה וכך המשנה מן חסר הכמים אמרו מחסראחסורי
 תוספתא. תנא. דאיכא היכא וכל בגמרא. החכמים תקנו המש,נה אותה אמרהולא
 מן בגמרא חכמים איתו הוסיפו המשנה מן שחסר ומה המשנה על שנוספההיא

 תנר בלשון כתובה אינה לפיכך המשנה על תוס' שהיא זו תוספתאהברייתא
 שאינה ברייתא וכל היא. תוספתא רבנן תנו שכל פי על אף תנא בל' אלארבנן
 דאיכש היכא וכל בת"כ. שהיא למד אתה ממנה תניא בל' אלא ר'בנן תנובלשח
 היא. רבנן תנו יתו'ספתא תוספתא שהיא ברייתא מחותה היא תשובה מרואמר
 טעמא ותדע למעלה הכתובה הלכה לאותה ראת מר. אמר דאיכא היכאוכל
 קולא. על עולא להדסיו בא צריכא. לא פשיטא דאיכא היכא וכל אחר. טעםועוד
 פלוני טעם בין יש מה אומר הוא אחד חכם אם בינייהו מאי דאיכא היכאוכל
 טעם בין יותר דבר יש מה אומר הם חכמים שני ואם שלו, לטעםחכם
 חכמים אותם להו. איבעיא דאיכצ היכא וכל חכם. פלוני לטעם חכםפלוני

 לעצמם, זה את זה שאלו והם להם הוצרך פסק אותו הלכה באותהשהפליגו
 לשה לי חיתי ראיכא היכא וכל  היה. בישיבה הכס קמיפלגי' דאיכא היכאוכל
 היכא וכל דשמתיה. הוא שמתא שמיה, אידכר  דאיכא היכא וכל  הוא.קללה
 בה ומטו פלוני א"ר דאיכא היכא וכל קאמר. מלאכה מעשות בדלת מידאיכא
 דאיכח היכא וכל חכם. אותו בשם לאמר בדבר היו חלוקים דפלוני.משמיה
 לא פלוני רב משום פלוני א"ר דאיכא היכא וכל היה. רבו פלוני א"ר פלוני11'ר
 רבים מיתיבי ליחיד. יחיד איתיבי היא. קשיא מחיב דאיכא היכא וכל היה'רבו

 ולפריכי קשיא ורמינהו. תניא והא תנן והא איתמר  והא דאכא היכא וכלליחיד.
 והיי או בה והוינן כגון היא. קשיא הויה וכל היא, קשיא איריא וכל אתא.קא
 או ורבא או אביי בה תמצא שלא תנויי שבכל היכא וכל פלוני. ר'בה

 בקושיא שתמצא ופעמים תקנום. ורבינא אשי רב מינה שמע אחריניאמוראי
 ובדור זה את זה ראו שכולם לפי ורבינא. מפא אשי( )נ"א ורב ורבאאביי
 לקיש וריש יוחנן רבי מבבל. ומר רב וכל ישראל, מארץ רבי כל היו.אחד
 לקיש וריש יוחנן רבי בבבל, ושמואל רב ישראל. בארץ אמוראים תחילתהיו
 היה אחד ובדור בנהרדעא שררה נהגו ושמואל ורב ישראל בארץ שררהנהגו

 יוסף. ורב רבה ואחריהם ששת. ורב ר"נ אחריהם חסדא. ורצ הונא רבואחריהם
 ורבינא. אשי רב ואחריהם כהנא. ורב פפא רב ואחריהם ורבא. אבייואחריהם

 הזקן והלל עקיבא ור' זכאי צן יוחנן רבן שנהג ש' חי רב שנים. ת' חיה יוחנן.ר'
 טוף ורבינא ורבי אשי רב משנה. טוף נתן גר' רבי שנה. ק"כ מהם אחד כלחיו

 שעשה. סוף טנתן ר' סברא. סוף סימנא ורב גדא רבהוראה.
 ת"ל. ואמוראין הנאין טהרטבק


