
. - 19ב,-  
 עשרי* ,שכשמימפה'

 , הונא ו,יב נחמן רג , אבה: בד רבה 1 ששאל-בנהרדעא קרנא, , עוקבא כר ; רב שילא-;היש'טת'בבבל:רב
 רב ישיגוונ;ער וכאשי וכל רבא אביי הפא, רב בר רבה יוסף-, רב חמק, רב , :גחמני רבה:בר יתדה,רב

 .. המאוחרים גרש או הטיפ: אם והתימרו חבוי:התלמוד , אשי רבאשי,-

פהק-.ש.נ.ים_עשכ
 רב;.. שילא, בג-ב..ל_רבהישיבו:ה

 לעמנו היסים דברן מהלך על _שינוה בעתים לעיבינו נגלתה -נפלאה.כיראה
 ימינו .רושם.בדברי  עשו אשי iDrn בכמה..פיקי נפינה אם : הורהנו -חכמת;והשהלשלוה

 אנשים הסרי ישיבהם.באהץ בההלה נאחזריבהן-יהודים-והיו אשר .ארצוה :היו כינראה
 אכן . בהשתלשלוהה להם..)חלק-ונתלה היה ולא - דיירה  .ושמך.בחכמתאשר'-להם-:זד

 , אחרה מארץ נהישבו:בקרבם.אבשום ובמקרה כי הדבר-במשך-הזמן):- -נהפך, קטןבמקהה-

 אשר בארץ הורה ין-1(-החלו-להפיץ- אשרל-בה:-חכמת:התורה-;מדה-בפרןחתותךטארץ
 , .תירההיתה.:ציה.-ושםםהךמאין

 והנה הימיפי: ארכז '-לא ואף ,, נעמנים tpDJ-- ונמעוה.
 ן להתפאך היו.מטע: האלה-הנמיעות

 והרבה רבים ישוםטי כי ער פירח- ויהי ציץ- ויציץ.
 בתכטהה טונים עשרה ;לחה מתורה--מקדם היהה--נעורה-וריקה- אשר- והארץהדעת;
 בדור עוד בספדד', ראינו כן . -נמשכוךאליה .מעונות-ההכמה .ממנה אשר. האיץ-על

 הקבלה )ספר ז'ל" רביהינר בדברי בקיאים ספרד אנשי היו "לא. של:הנאזניםהאחרון
 המערב מבבל'ומן חכם,ם אנשים. הובאו כי -הקרה--ה'-לפניהם-- והנה .להראב"ד(

 ומן , בספרד !יההיש13 ברצונם שלא - ודור .-בדור- להורה .אשר--ציר-מעונית ארצוו:-
 החלה ההיא רעה מן כי : הבאים בניןספרי-גורלם-לכל-הרורוה נחהד:על הזההמאורע
 תצא-הורה,1 מאתו אשר. המקום ואגפיה ספרד וההי , בה ולרבות לפרות התורה.הכמוג.
 הנאונום דורית בכל משלם מאין בתורה נדילים אנשים -יצאו. מסנה קשר- -והאיץ
 מימי לה מגבהה-אשר-היה' אחורניה טעלות ירדה'-עשר ז לבבל ומהנהיה ש.והרבנים
 רב הסה , כבל ארץ על גדולים מאירות שני עוד עלו האחרונים ביסי:;הנאוניםקדם...

 ומאוני המעכב בם כבל אש- ימים והגיעי , לנצח הכבוה למען ,שר?רא-ובנוברב-האי
 בשנום שם. גם . ובאשכנז בצרפת נראה כן ואף . ספרר ממעיבותם'מי.ה~דהם,.יחכםתם-

 התלבלר מן הראשונה הידיעה . בהן ניכר לא ההורה מחכמת אחד רושםקדמונווה'.אף
 בולגאריא מלכות היא של.יון כנעןל מארץ וגם מא-טליא חכמים . אחרות -מארצוהקבצו
 ואשכנ; צרפת ה;טן במשך אך , בארצוהם'( ונטעוה הביאוה הביצאנמיני מלכודווכל
 גרשום .כהבנו שם אנשי גדולי יצאו מש( ; התלטוד נחכמת היהודים עם לנסעמדו
 וכל וההנזו.ובכהוו תלטידיו ותלמידי ותלמידיו ורשיי , רש"י ורבותיוושל המלהמאור
 התורה חכטת. להם מהן--הגיבנה אשר הארצות ואמנם . ,אשכנז הכמי וכל ההיספיהבעלי
 שקרה-אוהן'-)אף וכמקרה הארצוה אלה- כל כגורל וערה -ענין. בנשום אליהם דמולא.
 התלמוד חכמה- והתלה המשנה נחתמה אשר בעת בבל בארץ התורה חכמת חלק היהכן

 . ..בקרב.הארץ ולרובלפרוץ
 המיוחס פה, שבעל סתורה גדול דבר שטענו לא הראשונים ההנאים כל_ימיהן
 לבקשה-).'בא"י הוכרח להורה חייו להקדיש אותו לבו נשאו אשר IPrn הלל 4לבבליים

 -ויעל-

 ת,::ו ר,ם'י':ח:דפם..בב.ה_- הולדות ובמאמרינו והלאה 9 צר נידעטאנן משהלחר"רהיהודים
 . 1 צד שם ובמחברת שניהשנח

 . מקירו ח"ג(לדויד
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 יהירה ר' בימי נופר נהרים בארם אשר בנציבין . 156( ח"א ודורשיו דור )דורויעל
 פקור בנהר התישב יהישע ר' אחי בן חנניה ר' גם ההיא ובעת ישיבה, בתירהבן

 ידענו זאה רק , לביבה פרי עשו הישיכוה אלה אם שמענו לא אבל תורה, שםוהרביץ
 לנשיא השני גמליאל בן שמעין רבן סליך בימי ההם בימים ה.ה אשר נלוהא הרישכי

 שבארץ מדעתי ספק יבלי הורה שם ללמיד לא"י הבבלי נחן רבי בנו את שלחבא"י
 כ- תורה תופשי בהם היי כי להכחיש אין כי ואף זאה. להשינ יכול לא מולדתובבל
 יצמח. מעפר לא , בבל בארץ השכלתם להם וקנו נתחנכו אשר , ובניו חייא בר'אנשים
 הם מה מפני בבל בני : ששאלוהו , תורהם על בבל בני את שבח שרביומצאנו
 זטן אחריה כי.עד הדבר ברור זאת בכל , קיט.( )שבה תורתם מפני והשיב ?סעשרין
 רק נחלה בא"י שהשתלשלה הדרך על בבבל פה שבעל התורה היתה לאהתנאים
 ואף , בבבל בהוגים היו לא התירה זאת תילדות היו אשר וחקים דינים וכמה .לאחרים

 נאין שרירא רב של עדוהו אלינו ונאמנה י בדקדוקיהם בקיאים היו לא נה,גים היואם
 מתא דהיא מורא והיא תורה בה הוי דלא לדוכתא )רב( ואתרחק : הידתהבאגרתו
 הכא איהיב רב ואמר ירעי הוו לא ותיהר אסור ואפילו התם נפישי ישראל והוומהסיא
 ולהודע לדעה הזה הבבלי הגאון נערות לנו ודי . דוכתא כהאי הורה דלהוי היכיכי
 היה שם הדתי ומצב בבבל הרבה טתפשטת ההורה היהה לא רבי מות אחרי עודכי

 שם הע הקרטונים בימים שכבר  אף , ובנהירעא . בא"י אשר הרתי  המצב מןשינה
 אין קדמוניוה הלכוה בעל דלי בית איש נחמיה את שם מצא  עקיבא  ור' ,  הורהבני
 אולי רלי ביה  איש נחמיה החכם וה כי ,  הורה בעלי  הארץ יושבי הייה על ראיהזה
 בנהרדעא ההורה דרישה פנים כל ועל . שם בו פגש ור"ע לנהרדעא בא במקרהרק

 והלא , בא"י החכמים בה פעלו אשר הגדילות הפעולות לעמת נחשבה כאין ההםבימים
 . תורה בני אינם כי נהרדעא בני על אומרים היו האמוראים של הראשון בדורעיד

 ההורה אדכצע על מעשיהם להגדיל 'רם לאל היה לא כי מעצמו הדבר סיבןואולם
 ושם ז"את לתורה מולדת ארץ שם אש- ישראל ארץ מחכמת עזרה מבלי פהשבעל
 , חמדהה כלי אוצרהיה

 ספק בלי אשר שמו הונא רב נליהא ריש בבבל חי הנשיא יהודה רביבימי
 משרה לו היתה אשר הבבלי נתן רבי של  אביו מיה אחרי  הזאה הרמה לפקירההניע
 ונקבר רבי בהיי מה הונא רב , רבי אבי גטליאל בן שמעון רבן גיטי גלותאריש
 היו לא בן לולא כי בהורה חכם היה ספק בלי  הוה הונא רב כי אמנם והןבא"י

 ריש הונא רב סליק "אי  עליו  אוטר היה לא הנשיא  יהורה רבי  וגם רב  אוזלוקוראים
 היה אם שמענו לא אבל , פל"ג( )ב"ר מנאי" לעיל ליה מותביניה אנא להכיגלותא
 ריש טצאנו רבי מיה אחרי מאומהנ( מתורהו לנו נודע לא היה יאם , ישיבהמתופשי
 בעטו נכבד היה ביתו אשר דרש"ג( ובאגרת : כ )יומא שמו שילא ורב בנהרדעאסדרא
 רק ביריבו אין מתורותיו ואולם וככ"מ( בג. )ר"ה שילא רב דבי אותו קוראיםוהיו

 מאד עצמו לא פעל אשר ופעולהו ישיבתו תוגף וכל הערך קמני והם אחריםדברים
 כשטי מזהירים ככבים שני עלו ההיא ובעה ההם בימים אמנם , בארצו תורהלהגדיל
 הניאו רני תלמידי מבחירי שנים , מכבודם בבל ארץ האירו אשר ההלמודיהדוזכמף
 הביאו הימים מכבר בה היו אשר ובישיבות גדולות ישיבות שם :יסדו לבכלהתורה

-  רוח --
 ובכל שמואל של רבו חיה ר"ג ה שר' קראכמאל ר"א כתב שניה במצאה 58 צר ח"א בהחליץ2(

 יג.( חולין ה ,גפין ר.נ ר"ה אלא :שס:אל רב תלסיר ר.ה אינו מר"ח שסמי סניה בעא שפצרניןקיס
 למנרקיח אלא שמואל סמנו שאל :לא שמואל של הלמידו הוא זה שר"ח אפשר כי שקול הדבר עדייןולדעתי
 :למבדקיה. ~עמיד: שאל שהרב דאפשר אחרי פ' רבה בויקראכמבואר

 ה"נ.דו'ד
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 אשר שמס וזה ושמואל רב היו החכמים אלה , היבשות העצמנה והחיו חרשהרוח
 . שכבבל מביתים : להםיקרא

 )רבר על אריכא. קוי שם גם 4 היה הפרמיאבא בשם גם נקרא אשררב
 על דרשו האחרונים בדוחת אבל , מאומה בתלמוד דברו לא הזה הלמי השםהוראה
 קלו: חולין כד: )נדה בדורו ארוך היה כי יען אריכא קראוהו כי חושבים יש .הדבר

 הוא שאריכא או רב של מולדתו עיר מקום שם הוא שאריכא חושבים וישבפרש"י(
 שהכונה , הדברים נראים אבל במוחלט להכריע הוא וקשה והשררהן( הכבודכנוי

 , בעברי "הארוך'י כמו הוא בארמי "אריכא" שמכנוי קרובה היותר היא אףהפשוטית
 . יהורה מלכי עד ומתיחמת מאד עד פנים נשואת ומשפההו בבל היהה מולרתוארץ
 עלה לא-י מבבל ובניו רבה ר"ח כעלות ויהי , מאייבי" אביו אחי הגדול'היה חייאר'
 מהמוריו וכל פרנסו , חנכו , למדו . כבן לו ויהי ה ר בבית נדל ושם עמהם רבנם
 , רבי לפני ולמד הגדולה לישיבה הוא גם הלך דודו כר"ח , עג'( )עירובין עליוהיו

 אהלו מתוך מש לא הוא גם וכר"ח סג,( )ברכית שלחנו על סמוך גם היהולפעמים
 פ"ב שם ובירושלמי יג, )שם קמן אם גדול אם ומעשיו דרכיו בכל והתבונן רבי-של
 יען מאחוריו אותי ויושב סמנו עוניו ר"ח הסיר לא רבי לפני יחד כשבתם גם ,היא(
 דרך ועל .( סו )חולין נכון על רבי דברי להכינו לו יהיה נקל אף בקרבהו בשבחיבי
 ממעינות תלמירו שאב רבה בשקידה . יום אל מיום יתרה ובבינה בחכמה רב נדלוה

 4( הלכה ממנו וקנל דן-לפניו אשר הדברים לכל מספר ואין דודי ר"ח כרה אשרחכמה

 סתרים מגלות שגם ער חכמתו תוך,מכמני והכיאהו תורהי חדרי לו פהח נדיבהוברוח
 נסבה'מעם היתה אחת ופעם צ"ב,( ב"מ ו: )שבת ממנו מנע לא בנתב חבראשר
 היסים ובמשך , ימים הד4 כמו לישיבה בפעם כפצם ר"ח בא לא כי הנשיאר"י

 הביא אשר ההלכית וכל ח"ד( פ"פ כלאים )ירוש' התורה כללי כל ממנו לטדהאלה
 בן על ואף מר"ח לו היה תלמודו עיקר ני נראה זה סכל . פל"ג( )ב"ר מבבלאתו
 עושה ר"ח שגם ראה לא אשר מעשה לעשות לבו סלאו ולא דבריו בכל אחריונמשך
 כסבתת אותו משמש והיה , בנפשו קשורה נפשו ותהי . ה"א( "י"ב יבמות )ירוש'כן

 , לעצן על נופל בלשון חביבי וקראו ה"נ( פ"ג סנהדרין )ירוש' אדוניו אתהעובד
 פחחי" בר 4 כבור נלשון קראו ר"ח וגם , מ( )בכ' אליו מחביביתו ונם אביו אחישהיה
 1 5( גרולים בן כלומר ובכ"מ( ינ!)ברכות

 מן רבי תלמידי בין ויה. בו, קשור חכמה הכשיר יתרון הרבה שקידתועם
 נדטה רבי עם בהירה ונותן נושא רב את שיאה טי כי עליו יספר יוחנן ור'הראשינים

 לא הנא כי עצמו על מעיד ור"י רבי של פיהו אל טפיו אש שביבי יצאו כאלולו
 אחד בא בבבל כבר רב כשבת אחת ופעם . קל"ז:( )חולין אומרים הם מההבין

מתלמידיו
 ייערו ביערותי שכתבתי רב ובתולדות . נראה ואין מקום שם שהוא כתב 1847 באריענפ מרסס8(
 אריכא. רבה גברא לוי על שאמרו )נמ:( משבת וראייהי חשיבות שם שהוא , שערתי תר'ז .צחקככוכבי
 בשבת גם טינכען ובב" . אריכא ולזג זח ענין נזק סובא )קג:( שבכתובות . בשבוש הגם' שגי' ספני בי~חדרגא

 וטחמת אריכא דלע נראה ולפיז . אריכא . גברא גרם. אריכא גבח גברא תחת ואח'כ . הראשון אריכא לזג:
 השני אריכא גברא ותחת השבוש נעשה כא 'ארי גברא ובטלות רבא גברא במלות האיתיותדמיון
 . א ב א שהוא וחחלמתי א' הערת הנזל במאסר טש'כ עי' חפרתי שסו ובענין . א ג ר נברא צ"לשבכ.'
 שמם נזם קטב.( )שבה כייפתי רב בר חייא כו.( )מיק שבא בר רב וגם . בא רב רזת רב חשם שגםואפשר

 . אבא דהייהבא
 ה.א פזב כחובות הזה פ.ח טזש הזה פיו ברכות הכב ופיד הזא פזג ביצת ה'נ פ"א שבת ירוש'4(-

 נזיר )עז:( נדרים )גג.( נתונות )פה:( כמחים קב.( )יכ: עירונין קלה. צח. נפ שבת נ' . תנ'ט ~'ו rtte.ג'ם
 . בכ"מ ושד יא.( . מכות ער:( ע'ו )טא. כזב עו:( )טד: ב"מ)נפ.(

 והחלוץ מואב פאתי כסו פאתי בר גערוך פי' עור בכזב פרשזי וכך רברבני בר פי' בר ע' גיחוך6(
 . פיחא בר שגרס הירושלמי טגי' מוכח וכך חראשון כפי' והעיקר אחתי בר שצ'ל הניה.
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 אמר ורשב'ל , רב בשם הלכה לקישידאמר .בן- שטעון ור' יוחנן ר' לפניסתלטידיו
 ירקה לא וכי לאמר: יוהנן ר' והשיבו אוהו ידע לא כי 1 רב וסט רב- טנובסהרנה

  ששמש השנים אוהן שכל והאלהים ( יבה ור-ח רבי של הלמודם שיהואה.'האיש-נואה-
 . ופ(-טיה , התורה עניני _בכל גדול והוא , כעמידה ורמשתי אני בישיבהאוחר.תלסיד.

 נד.( )חולין משמו שמועה שאמרו האיש.לטוב אותו זכור ואמר נזכר מידיאף_השביל-
 בעינ, .פנים נשוא ויהי החכמים גדולי בין רב נחשב ישראל בארץ ,מגורו-עוור-_בימי
 מן שדה הלקח בענין הקנה רבי עשה כאשר . מ:( )מ"ק . ההוא בדור -אשר.-דיקנים

 כחבר נעשב כי בראותנו ועתה . לו.( )סנהדרין מהמתקנים במנין .רב היה .'הסקריקון
 זה מפני ואף . בערך_מנא ,הוא -גם להיות יגרע למה _רבי .שבימי האחרונים.-לתנאים

 נ: )ערובין ופלינ" הוא. גרב_תנא עליו ואמרו כתנא להחשיבו בעלי.הגסראלא7.הקפירך
 ברייתא הוא כאלו ;הני"_ הצעה בדבור ממאמריו אחר שהובא ומצאנו.גםוש"נ(.
'wlr)ויש . נג:( )שבה :רבנן" .תנו בדבור )נוכר--מאמרו וכן ה"ח( פ"ר שביעית 
 בברייתא הנזכר מהם חבא. רבי כל כי הגאונים מן בקבלה החלימו הרבניםמנדופי
 "ואף רה"ג( בשם רב ע' )ערוך ;ל-רב פ"ה,(...מכוון .חולין פא, כתובות מס.)ברכות
 היה רב כי ממפיקוה שהזכרנו ה-איות שאר פנים. כל על נספקין אצלינושהדבר
 . המזנאיםבמדשינם-

 לפי כי מאר יובעת נפשו בעמלו. טוב שכר י בא ראהן-ב לא זאת בכלזצמנם
 . התלמידים המדרש-כאהד כביה לבלוה_ימיו ולא ,בעטו טעשיו להגדיל .נועדגשרוניו
 בבל, -מולדה',ארץ

 בעבות'ה-

 לנדב חפצו וכל ישעו וכל אחריה, ..משכההו אהבה
 בהיי עוד כן ועל . הדהיים _ובחיים בהורה מצבה 5ewD_ הרימה ולמען .וחכמתו .כרהלה

 ההחזק ,החפץ זה . ולהעורה להורה אהלו .שם ולנטיע בבלה לשוב.. מתאמץרבי.-היה
 היה וקלה לקטנה לסבה . המא בן חנינא רבי . ועם לו אירע אשר מאורע ידי עלבקרבו

 בין למדון היה סים נפוטר בראשיהו אשר הריב זה עמו, ריב מחרחרזהמהחכם
 והיפיבו , ר"ח לו .העתר לא לרצותו פעם אח- פעם .לפניו ההכנע רב כי ואף ,שמהם
 ודעת במועצה ר"ח כי באמרם , להתפייס מניעהי על אחר בדור ומתכמים דברואשר
 כי נפשנ-מיחלת היתה ובקרבי , .לבא קרובה רבי חיי אחרית ראה הוא זאה.עשה
 ישים האחרון ברגע לא אש יודע ומי וביחוסו בהורה ממנו רב גדול כיידע_מאר כי למוקש, לו יהיה פן ירא היה רב אה ורק אחריו, ישיבה לראש רבי ימנהאותו.

- הוא ויהי , בראש :ימנה רב כי ויצוה עליו עינורבי~.אה  , מפניו נדחה -- חנינא ר' 
 זה כי נקווהו , בעיהם ,"פידור והסחיב בסחיבה זדלק,יק אליו - התפייס לא כןעל

 אמנה ואף , אליהם ,ה-עיניו.נע%אוה בלא אשר בבלה וילך הזאה הארץ לעזוב'אחיהו
 על ואף ן רוח למורת לו הקעה זאהנזזמריבה . כך,[זיהה בלבנו רבילחנינא המ"ככאשר
 ללכה פעמיו לדרך ולשים -.הקדושה ארץ לעזוב בלבו ונמי .עוד רב בושש לאכן

-_ הדבר, על ספק-שמת-בלבו ב4 הוא-ללכת כי.מתאטץ כראוהו -דודו חייא ר'בבלה.
 כי

 אב.ג רבי ג"כ שנק-א טר"י.נשיאה, להבדילו לרבו,רבח שקראו ור"ח-חושבתי רבה רבי_ הני' בחלין6(
 רבה. ור"ח רבי ולגרוס בגי' לחנית נכון ועל-יחיי א' תנשיא . לר-י אלא רבי -קורין בבבלי-אין כי יהאינו

 ופליג דעאל הגא רב בענין שם טש-כ נ' "ב-הערה צד רב תולדוה במאסרי ח' חלק בכוכבי-יצחק עי'7(
 בריה אוסר .עדאיגו כל שם -שאסר אבא ר' -בברכות-חך חש-ט מוגית- . שלפי וועכחהי- הברייתא אבא- ר':בחין
 בשומשום רב.ועקב אטר. אלעי לר' ליה בר"תינ:שסייע מחך דהא רב אינו ע"כ יצא לא וספקות-בבה"מותורה
 . זצא אס מנו זה ורננו . ל"י היורח בריה אטי כל.,שלזנרבנו

 הוא ואם ? צרב מברייתא סיוע צריך וכי רב,
 הרי חרב-דברייתא  סייעתא 'ב"א רק לקגלת ת'דסייתי וב ץ רב היינו ר"א הא "רב אבא מדר'. ראיה מאירג
 ואת סטיק ולבסוף, ? אדרג דדב זק' רנ דה"נו דבר,יתא אבא מד' תיזבהא עליה יצא:ליפרך כדנאל-אטרדג

 שבקיה ואת לטימר והו"ל טללם יב כז אסר אס דנין אנו ות על והא כרב ועברית ואמוראי תנאי חג,שבקית
 . רב אינו זה אבא רר' וודאי , .חננאל כרב וגבריה א תי' ועיגל

 . נטיס שפירשתי כפי דגמ' פ" על רטזתי ו' הערה הנ"ל רב הולדות ובטאסרי )טז:( עי'-יוטאט(
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 ראה. הוא ומרוחיו מעלוהיו וידע רב כשרוני הכיר דורו בני מכל יוהר אשר הואכי
 רעפת לו .נתן כן ועל . וסולדתו ארצו היא אשר בבל לארץ חלד יקום מרב כילאיור
 נם.לפני' בקש הנשיא סאת שלמה ממיכה לו תהיה . כי מרצותו- אבל- ולהורות.לדון

 הרשהו- , לחצי אך בקעתו רבי סלא לא ואמנם . עליו ידיו ,ויסמוך לחכם ימנהו כירבי
 הקדם( פ"א חגיגה ירוש' ה. )סנהררין הרשהו לא בכורות להתיר אב5. ולהויותלדין
 . בראות נבי,ל לא-יהיה ואיך , ככה על נבהל היה -חייא ר' כי בדבי אין'י-ספקיוהנה

 שלסהז סמיכה מרב מנעו על רבי עט- היה כמוס .מעם כי לעינים היה-גלוי הלא. וזאת
 ולא-- בלכתו-בבלה כזה רבי מלפני חייא רבי בקש אחיו בן בר.חנא. רבה. .בעד גםהן
 .כל בלו שלסה' -וסמיכה רשוה לו ונתן בקש אשר את לעשות-.מיד רביחדל

 רב.י לעוטת -בר-חנא רבה היהומה הנגניי
 כננס.

 .נבה.-רב מעלות עשר. הלא הענקי .בפני
 כי,אם, ,אתל אין עניניו. בכל- ממנו הגדול רב על- -יתרון. רבי לו זאת,.נתן ובכלמטנו!
 . רב .תכלית- כי מאד ידע- רבי. . לרב שלמה נתן-סמיכה לבלתי נרולה-הניעתהוסבה

 כמוה ולעשותה ישראל ארץ-- למדרנת- בבל. להרים הוא-הנכון וכשיוניו יתרוניו.ופעלותיו תכונותיי מצר, אשר.) האיש הוא. .רב כי מאר ,וירע לתירה .ש?:בתים בבלה-ליסדבשובו
 אשגר הקשר יותר- זה- ידי על כי לא"י גדולה סכנה רבי נחשב:בע,ני וזה י -עניניהלכל
 וביותר צדרים בכמה. א"י, למעלת גריל נזק מוהל ויצא- - האלה - הארצות - אתךשתיחכך.
 ממנו=כי השלמה. הסמיכה - רבי 'מנע. למה הכבר :יובן; כן ועל 'הניק-לנשיאות';יהיה

 לולממיבה חמרות כי תמיד נזכר יהיה כי זממו. יפיק יעבב:הדבה.ולאחשה-א61י-זה
 מרבך:נסלוא5. בקש-רב כאש-'. רני מוח .אחיי למה עוד ונבין. ישראל.ושלסה.)טאהץ.

 שנתן)לך סה' איני.טוסוףי-על : ואמר ממנו, מנעה וצא נם לסח שלטה סמיכהברבי-
 סאוהע .לבב5:היהה ,ששיבתירב דברנו אשר הדבר. הוא אכל שם(-.אבי..)ירוש'-,חגיגה:

 אשה, והחכמה: ץהתורה רוב כי יורעים היו הכל לנשיאות, 'ותר ועוד א"י לבניגדול
 "עלו אשר'זמם;:יעעוח את רוחו-לבצע- אומץ- עס -מצורח פעולתו וכשרוןקנה:לנפשוי
 טסלות יפולסו טעשיו וכח: השהדלותו לרגלי . בגבל .על-מצב-הדנדום נדופהתעצוטה
 ,, וא? , אטי לתור.טעלה-, בבל תתרומם- בהם אשך -יבואו- והימים בארץ..ההיא.' -חדשות

 אשר -הפחד באמתל.זה ואף עבוהימו ממנו ונשליכה. - מוסרותיסו -ננהקה -בבבליאמרו
 הימים. באתרית אדם לפעולת היה : כי מאד צדקפחדו

 הגדות הבאים בועהדורוו7 הדביקו .נם.ברב כן ידורו מיפוי. אדם-גדול בכל.בש
 אשך מתמיהוה מאגדות סלא. בבלה- מבואו כבב.הספוה' נפתלות. נם ומתמיהוהשינוה
 להוריע לנו ורי אלה. בכסו תועלה כ5. מבוקשנו_אין. ולהבלית לנו שחר. להןאין

 היה עוד שם-. בבלה--לנור וילך מא"י רב _נפרד רכי ימי בסוף כי, זאת רקולהודע
 בארץ פנים ונשואי .ידוע,ם חכמים שני נדול.  רושם.. עשתה - מביאהו והשמועהבדרך

 ירחינאי המכינה מואל ש היה האחד פניו,. לקבל שמו לכבודבבל_יצאו',לקראתו
 לקראתו שמחו היה.דים כל ספק' ובלי . קח( )שבת לעירו דיין א נ ר ,-קוהשנל.~היה
 אשר התכלית לפי . בו התפארו אשר ארצם בן היה כי כבודם- היה כבודו כיויכבדורן

 היהודים ומצב הארץ את לדעת להשנתה-הוא- נדרש היותר כי ראה פניו למגמהשטה
 פוב לא בלבו. אמר. בן . על ומנהגיהם-1 משפמם השכלתם- ומצב הרתי טצבם בהאשר

 אווי למקלם ססגךם ונסוע. הלוך- לטסעיו הלך- אם' ן כי אמצא באשר בארץ מידלההישב
 נכון על לו התודע הזה מסעו. על ושמש ראה אשר מכל והנה ו ישראל מקהלותישם
 מולרהו בארץ ברע הם ישראל ומנהגי והדת התורה מצב כי בהשכו לבבו .העה .לאכי

 ראשית וההי . חסרוניה ,להמנותן מעוה כל לתקון חזקה ויד ככיר רוח מאר להונדוץ.
 שם נואו סדי . מדרא ריש פילא רב היה שם אשר בנהרדעא הישיבה למקוםררנו

 נגלהה ח"נ()דור
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 אהד נם אף היה לא לפניו היושבים מכל , לראוהה פלל לא אשר מראה לעיניונגלתה
 ואה המעצה את מפרש והיה  למתורגמן לו ויהי הוא  קם  יורע  ואין וטנלם , איש  איןבי כראוהי ויחי לתלמיריי  הרב  רברי ולהרגם לפרש  הירע תורגמן להיוה ראוי היהאשר

 נחה לא כי כראוהו רב בעיני לפלא היה מאד אך , שילא רב בה  ררש  אשרהררשה
  אז , אחר באופן הוא ופרשה במשנה רב ופירש שתרגט במה שילא רב שלדעתו

 בפני הרגמהי כן אמנם , ואמר , סררא הריש לגד מהיים רב היה  האסהטאהבת
 בפירושי תתן ואתה , דברי יקבל בעיניו וישרה הגדול חייא ר' בפני ומוכיםנרולים
 אם בי אהר אינו לפניו תרגם אשר האורה זה כי שילא רב הכיר האלה מדבריו ,דופי
 ואין אתה מי "כרהיך , במקומך ושב לך לי ואמר . חייא ר של המובהק ההלמיררב
 בי רואיב אנו יהנה . ח"ח( פ"ר שקלים ירוש' : כ )יומא מתורגמני שתהיה כדאיאני
 גם .  הזאה כארץ התורה .דיעת מעטה כמה לו התידע הזה הראשון במסעכבר

 המעשים משפט ההורה דת דרך ידעו לא כי מצא  שם הגיע  אשר  אחריםבטקימוה
 הורה אין בי רא, מקומות בכמה . -ישראל בארץ אחיהם יעשום אשר באופןהדתיים
 אה כי ראה , מ( וב3 ה'ג פיז שקלים ירושי ק: 1. )עיריבין במצות מזלזליםויושביהם

 מחסרון אם כי 'דעה מקלוח ולא מקפיד'ם היו לא תירה איסורי הם אשר דבריםעל
 ישראל ארץ בני ממנהג הכנסת בית במנהני שינים היו ני ראה וכן קי.( )חוליןידיעתם
 ותורתו וכשרוניו מעשיו בת כי הבין המראות אלה מכל בב.( מנלה : כח)העניה
 שם אשר הקדושה מלארץ מולדתו ארץ לאנשי נדרשים הם יותר אצר אשרןחכמהו
 . יסדורים מיסדים ושסורים ערוכים היתעניני

 לא גרוע מאד באופן  הזה הומן ער בבבל וההורה הרת מצב תארנו אםואמנם
 בגוים התערבם מפני או אבותיהם תורות הפרו חק  שחלפי ספני  זה בא בינחשוצ
 בבבל כי יען בכה הרברים היו  זה בעבור נאמר אם כי , יעשו לא אשר מעש.םוילסרו
 , דור אחר דור ישראל באיץ שהשהלשלה מה כפי פה שבעל ההורה התפשטהלא
 נהפשטה ואם , בבל בארץ קדמיניהם קדמוני עליו עמדו אשר המעמד על נשארוהם
 והביא העלה עזרא כי אמרו ואם . העם המון של ח.יהם במנהגי לה קן פצאה לאמעט
 נשהכחה הגולה יטי כל כי אכחש לא כי , הוא אטה שם ונטע לא"י מבבל התורהאתו

 עזרא ואז הפגע פרעה כי הדת במעשה פרוע היה עליה היושב והעם , בא"יהתורה
  עלה אשר רעה  למן בי בן כסו היא אסח אבל  הראשון. לאיתנה השיבהבעלותו
 ממדרגה טעט מעם והשהלשלה חדשיה במסולות לדרוך התורה החלה מבבלעזרא

 ימי וכל הנזיה מלשכת יצאה וההוראה מכונו על הבית עטר אשר הימים כללמדרגה
 לקחו לא בבבל  אבל המשבה  עוחתמה עד הביה חירבן אחרי והורו היו אשרהתנאים
 ריב פנים בל ועל האלה,  הזמנים משך כל מעט אך הזאת הקדש בעבודתחלק

 היו לא ופירושיהם באוריהם ונצרוך בא"י ההורה  דרישת  מתוך יצאו  אשרהחולרוח
 אביהיהם מעשה אחזו עוד ההמון רוב ספק ובלי בא"י היו כאשר אדם לפעולהכבבל
 הרברים ססצב כי נאמר בצרק כן ועל , קרטוביוה משנים מנהגיהם  אחיי  יהלכובידידם
  בארץ הרחי  הרוח אח להחיות כאר  נררשת  כביר יר פעלת בי  טהר רב הביןבבבל
 לשהי התורה ההיה לבל בא"י  ויסרוה הבתוה אשר  טרחה פי על  התורה אה בהולטעת
 טחנוה. לשני וישראלתורות

 בפצותה אמום ,  ררכו בקש בבהלה ולא  חפצו לטוצז  להניע יצא  בחפזון לאאך
 השב אשר מחשבהו לבצע יכול ולא שנים גם ואולי עליו יעברו יסים ראהוהוחלה
 ובמישור בשלום עמם והלך הארץ חכמי עם תוזה עשה האלה השגים בקרב ,לעפצה
 כ. הניר סדרא ריש שילא ברב ראשונה פגע אשר מעת גם אך . ידידותם לווקנה

 א.נ. ח"ג()דויד
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 ראשונה היושב הא"ש זה ממתני עבה קטנו כי מאד יידע המופלאים החכמים מןאינו
 לכיה טלבא רב מנע ולא הרמה לפקידתו יאהה אשר כנור לו הלק ,את בכלכישיבה
 בדרדורו מעה שהדורש ואירע , השומעים מן רב והיה ריש דרש אחת פעם .מדרשי
 טעוהו על מלהוכיחו בעדו עצר כבודו על מחימו רב אך . מלא מקרא ממנובהעלם
 ואמיץ חזק הידירוה קשי היה יזהר ועור . מד.( )סנהדיין ברבים לבוז יהיה לאלמען
 היא ,אף אחים, כבין והשלום האהבה בריתו היתה את' ירחינאי שמואל וביןב.נו

 ורוש שמואל . הארץ בכל הילך looI בבל חכמ' כל בעיני נכבד היה כי לושעמדה
 הגולה ראש לפני להעמידו אה: הלכו כאשר ויהי , עליתם עליון אותו מנשאיםהיו
 רא.2 ואף ה"ב( פ"ד תעניה )'רוש' לפניו ראשון ולהושיבו ראשין להכניסו כבוד לוחלקו
 )ירוש' השערים ועל המדות על פקיד וישימהו חנו אליו והטה כבוד לו נתןהגולה
 ליצר חפצו להשלים ;ור יכול ולא מטרהו רב השיג טרם ההיא בעת ספ"ה(ב"ב

 אגרוה פעם אחר פעם לו כהב ורב חי הנשיא יהודה רבי היה עוד בבבלישיבה
 שלמה סמיכה ממנו רבי שמנע אף כי סט.( כתובית ב ה"נ פ"ה גטין )ירוש'שלוטים

 אליו. באהבהו חם לבו היה ועיד אלהים מלאך איש יכבד כאשר אוהו מכבד חדללא
 אל אוהו להקריב ההאחדו שונות סבות והנה בנבל שבתו ימי ארכו לאואמנם

 דודו ר"ח וגם , לעולמו הלך יהודה רבי בא"י הנשיא . אליה לבו הנין אשרהסטרה
 . מגדיליה הגרולה הישיבה ונתיתמה בארצות נתפזרו חבריו היו אשר ההכטיםוגדולי
 להמנוה בבבל לתורה בהים ליסד לפעולה מחשבתו להוציא גדולה סבה לרב היהוזה

 ונעדר סדרא ריש שילא רב מת ה"יא לזמן מניב גם . ישראל בארץ אשרהחסרון
 מאמצי בבל. לפעול העת עתה נאיהה כי רב הביס בזה וגם בנהרדעא הישיבהראש
 סטיכה לבקש .הפעם עוד נסה לעשות עת הגיע כי בראותו ויהי המצבים להיפיבנח

 עלה הזה הדבר ובגלל , אביי מקום מלא אשר ברבי ר"ג הוא בא"י הנשיא מןשלמה
 לבקשתו' לבו הכניד החדש הנשיא זה כי בירו הצליח לא חפצו דפעם גם אבל ,לא"י

 לפני נכנע אשר כל כי כראותו ויהי , אבי לך שנתן מה על מוסף איני וויענהו
 וילך.לדרכו וישב לזאת עוד לב שית לבלתי בלבו הדבר ננמר אז , הועילהו לאהנשיא
 ישיבה הראש פקידת למלאות להשתדל מלאכתו ראשית וההי שם כבואו ויהי .בבלה

 ואוחכו חברו שמואל , נעשה הזה וחפצו היסים ארכו ולא . שילא רב תחתבנהררעא
 מה ועל זה מה החפץ על נתמה ראשונה בהשקפה . בנהרדעא ראש להיותנפקד
 שמואל והלא ? ובחכמה בשנים ממנו הקטן לאיש ונתנה הזאת מהשררה רב ברחזח

 הנדול לרב יאהה כי באמרו פקידתו לקבל מסרב היה ממנו רב גדול כי מרעהועצמו
 ישעו כל היא ואשר יאתת לו אשר עטרה לקבל רב את המניע זה מה כן ועלטמנוו
 . זאת עשה טחכמה כי נראה בדבר נתבונן אם אבל ? משאלוהיו כל ומטרת חפצווגל
 לחכמיה וטקובל ארצו לבני נוח והיה ושנים ימים כבר באמץ ישב שמואלהנה
 השלום ולתכליה ארצו למוכת נדרש הוא כי רב חשב כן על ושרים מלך בעיניוננבר
 כי לואה גם לנו רב ,שם אולי ואמנם * הראשונה הפקידה .,את יקמל שמואלאם

 להפקיר בבבל חדש למצב הראשון הצעד תהיה הזאה הימה לפקידה שמואלקריאת
 --- הראשונה לישיבה ראש להיות שבא"י הנש'א מן מסיכה לו היה לא אשראיש
 אשר המוסרות מן אחת נתקה ובזה . בא"י הסמוכים מן היה לא שמואל נםכ'

 לעשות לרב יקשה לא הראשון הצעד זה נעשה אשר ואחרי , בבל על אכפההכבידה
 . בא"י הנשיא להסכמת עוד פנות סבלי שניה ישיבה הוא נם ליסד השני הצעינם

 והתורה הדת מצב כי ראה בעיניו בבל בעיירות טסעיו על רב כי ראינוכבר
 כן ועל . הית בדקי ולחזק גדרים בהם לגדר שראוי מצא מקוטית )כמה הוא ברעמאר

 בשום נ( ח)דיי
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 . וחיק משפט דעת וללסרם בארץ תורה להפיץ התאטץ האלה המעמדים אל לבבשום
 ישיבה בה ויסד התישב שם א חסי מ א ת מ היא א ור ם היה המקום זה. . מעשיו שם, ולהגדיל בו לשבת לו בחר אותו ביותר גרוע הדעת מעמד ובאגפיו בו אשר הסקיםואח
 נדול נן בתוך מדרש בית כנהישם

 אשג-
 נד: )ב"ב לתלמידים מהיה המציא ממנו

 חכמי בעיני הזה מדרשו בית נכבד כמה' לק-עת נרצה אם . קון( יכתובות mbקדושין
 בדברי דרש אשר פרת בן אלעזר רבי הוא מגדוליה אחד עליו שאפר נשמע-מהא"י

 הארץ מכל-פנות , כם.( )מנילה שבבבל רבנו בית זה מעם" מקדש להם "ואהיהנביא
 אהבוהו כלם- ומאתים., אלף אחר בזמן ישבו ההנדה ילפי , תלמידים אלינאספו

 לאב היה-להם. כי בראוהם יאהבוהו לא ואיך . שכרם כנברא עליהם- ומוראיוכבדוהי
 מהם מנע להם--ולא נדב וזמנו כחו , ,טם( )כהובנה יכלתו מכדי ויותר וכיכלתוופרנסם
 המונע כל : לשונו על רגיל היה אשר כמאמרו ובדעה, נתורה- אלהים חננו מאשרדבר
 בעיניו יקשה לא לעולם . צא.( )סנהררין אבותיו -מנחלת גזלו כאלו תלם'ד מפיהלכה
 אם פעטיס. . וכסה . סד:( )חולין דבריו מת-ו אם אף רבריהם גל להלמודיולהודות
 1. )ביצה התלמיד לדברי מידה- שהיא גשתיקתי והראה pne על-דבריו לשאולהקשו
 -בלמודי והקרך והסדר הנוכו סגנון גם . סו-( סנהררין מש ב"מ י"א: ל"ק ן.פוכה

 מג:( )חולין דרך.קצרה להלנדדיו משנה היה לעולם , אחריו התלמידים לבהמשאכו-
 . אלינו הניעו אשר מאמריו רוב מתוך ברור יוצא כן התנאים בו הלכו אשר הדדךותא

 כללות תורהו עשה הזכרון לתיעוש כן על פה בעל  היה !העגון שהלמודבהיות
 מלוה קצת- ביאור  שבבבל  לתלמידים  נחיץ היה מאר מאר  ממורותי( נם-מפורזהב~א

 לבני מובנות - היו לא . יען מא"י להם שהובאו משניות ובשאר רבי במשנההנמצאוה,
 בקי היה אשר רב כן ועל , א"י בני ממבטא שונה היה ומבמאם ארמית שלשמנם-בבל

 ( " והלשתוה המבטאים שנוי על ולהעירם ללשינם הדברים להם לתרגם השהדלבשתיהם-
 כי ההלכה הברעה לדעת ולתלמידים בבל לחכמי להם נחוץ היה מהכל -יותרואמנם
 אשד המשניות. שאר וכל חייא ור' רבי משבת  הן .  זאת ללמוד יכלו לא הטשניוהמן

 מימכט.ת כיתן הלכווז אספ,ת היי-אך כלן ההכרעה חסרוה היו הלא לבבל רבהביא
 ללמר:-דקןז-אה היהה .הלא הראשית רב מחשבה ואולם הכל, מן .סוסכםותורובן:אינן

 ררש הרבר  וזה , אשרניעשון המעשה את ולהירות -להבין הכרמונום תורת אורהעם
 מנהל-ימנהיג תהיה אם בו.כי לענות ענין רק ההיה לא יורם ארגי  התורה שזאתמאחו,
 ההלכה-בכל הכרעת רוזיוס!ת ממדותיו לאתת עשה זה ובעבור הרתייס, חייהםבדרך

.("olpaומצד , ושקדמוהו  שבזטנו התנאים מדרך תלמידו .,בדרך נטה באחת אך 
 למעשה פניו שם כי והיא , אחריו הבאים לכל בתלמוד ודרך ממלול למסולל היההזה

ההויהם
 תכונת שזה טאחר מייחדות דוגמאות להיאות צורך ואין וסגנונה טשנח בלשון כתובם. טאמריו רוב9(

 נפה.לרוכ ופלפולו בהייותיו טלבד . משניות בעלי שהיו כן לסר חייא ור רבי רבותיו של מתלמודם כי ,ריבם
 .קכפ:(. בשבת.))שבת. לחית עוש'ן תוכחת בפרשת האטור כל : כסו תיגח, מסגו כצאנו כללות הזח.מדרך
 נורעין כלן בפסח חובתן ידי גחן 'וצא !8אדס חכמים 'טאמהו 'רקות יב.( 'ט.ק כותים כהלכות מועדחלבות
 בתורה האסור כסף כל סב:( שם n~lhae עונשין לכל לאיש אשה הכתוב השוה ( לפ ,פסחים אחתבערוגה
 אפ"-בחיר' עין מראית  משום הכמים -שאש-ו מקש כל כטו: . אחר ממין כללות . יא. ,קדושין צוריכסף

 הן תכיפוה ג' : כמו ספורוה . הרבת וכן בז:( )יבמות אח כאשה ה-ה עליה עא יבכה אילה נשעה בהקירא  .אשה_12אין;.אני יב:(.כל )מ"ק ננהים בשול, משום בו אין חי כסות.שחוא וכנאכל כל ט.( ביצה אסורחרדים
 ד' בשביל .א.( )ח"ו הן קבועין ע.'א בתי מ" קסג(: )ב"ב יום בכל בהן נצול אדם אין עברתן ג' טב.()ברכוה
 ,סיכה.כם:__. לטמיון יורדיז בחיט בעלי נכסיוברים

 שלא עד שלקו ענבים ענקוקלתן ח"ז פ-א ערלה . פ!רנדא בצלים של אסה!ה היא ה פ פאה ירושלטי10(
 חוסרתא כובלת , סנבטקא כוליאר )מב:( שם . פרוחי כליא בזיוני )גו:( שם . אחווגא אח מאי כ.( 'טבת . שיישהבואו
 . חרי חרי חור שאי  ליב.( מגילה . מררא פקיע מאי  ן,גג.( יומא , ביארו פליא כרמים צפורת )צ:(רפילון.

 ח"א פ"ב שבה ז?'א, פזם  שבתית ה'א פץ ה"ט פ"ר כלאים ה,א, פ"ב ברבות ירושלמי11(
 . בג-מ יבבבלי ח.ג פ"א צרובין ינג'ז, היאפ"ח פ"וה'"

 ג( ח,רו"ד
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 ששאל gp,-. -QW שמו .על נקראים היו -המחקרים'.האלה שמין עדי והפלפולההויות-
 ק:( כד:-סנהדרין תענית כ. )ברנות .ישמואל" נשם-"הויותי-דרב נודעים והם ,הברו
 אהינ-להם.כסו הזה אשר-הדרך ארצו-הבבליים בני עם חשבוניה חשב יבזה נס--ואמנם
 . -ובניו -חייא .ברבי -כברשראינו

 דרך היא ,, .בארץ.ישראל לפלסה ובניו ר1ח החלו הזאת-אשר- החדשההדרך.
 בעזרת,קצה -פרי עשתה ~-הצליחה-גם רוחו בבבל.בעצם והרהיבה:רב והפלפול ההויות-
 תורה לקחת מדרשו בית .אל נאספו ' התלמידים מצעירי .לבד לא - בי הזאת; הארץ חכמי.
 בית אל ' מלבוא, :נמנעו לא בעמם שם להם -קנו ,כבר אשר חכמים 3ם אם כי מפיהי'

 ושמואל , לבבל רב בבא -ימגדולוהם לאחד -החכמים בין נחשב י ם א ב. ר ..שדרשו
 עליו ואסרו פ.( )ב"ק ממנו גדול כאל יבמעם לו- הדומה חבר כאל כבוד לו חולק. היה-
 כהנא ב ר וכן-היה . לו:( )סנהדרין .לסברא ולא לגמרא אלא לרב צריך כי.לא'היהן
 י בא החכמים וגדולי הארץ בכל הולך- ושמו הידועים החכמים מן רבןאמי .של חברו-

 .שם( )מנהדרין לגמרא אלא לרב צריך היה .לא כי עליוינאטר .וגם קו.(. )ביק-:שבחוהר

 לפמ:וב ?uw- שניהם והנה . קמו:( )שבת -רבותינו וקראם כבוד .לשניתם-זרב:עצמודנתן-
 עוד כן וכמוהם , ופלפול -והויות קוש.ות היה עש ומהנם. משאם ועיקר-זדנו_לפניו12(.

 והועילו.תועלה בעוזריו הזו ~אלה כל . כנ נאמר בצדק כן ועל .בדרך-הזה .הלכואחרש"(
 ההתננדות-בדעת כי -מא; הנסיון הורנו- כן- כו , .רב 'ד על החדשה הדרך ליסוד מעמה לא'
 הואיאשר ריק דבר ולא בלא--דעת.לאו:ךםחנופה -סהםכמה מהפזנו לברר,האמת יותרהועיל-

 . יותר,מכלם "ומתלמידי ,מחברי .ויותר טרבותי למדתי -הרבה. מחכמינו לנויאחדהגיד
 .פה.בבבל .שבעל -בדרישת,התורה .הםסלות,יהחדשות סלל-רב הזה האופן על.והנה

 ארצות',פזוהוהם-והיו היהירים..555. .בהם אשר-דרכו המסלותי היו היפים ברובאשר
 ו-רכ,'שילא משנת.רבי שם- נתפשטה. לבבל. ' כבר:בנוא-רב . ישראל ,בארץ אם-הררך.גם~

 חורה שם אשר.הרביץ ושמואל . ב:( )יומא רבי ישל משנתי: -מתוך תלמידיו אתלסר:העת'
 -זלא כי-רב -נחשוב זאת - ,אמנם.-בכ5 .. ודגי-?בבולמיהם סשנת' לו-סדרי-.בליבשפק.-היו

 -להפיץ התפארה לו ואך ה, בירי ל: ע שלורבי -בידיעת-משנתו: בבל.אחרןזכה,-את-.בני
 ב'ןאך,הוא -בה-ונקברה_ תשב- - אשר : -לפה-הרודו .'ארצו וללמדה-את-כחכמי - .טעינותיה שם.'

 .אחרית-ימיו לו-עמ' _נשב-ילפני-.דבי-ויהי נאה-;.כי-הוא'.םנעוריו יודע: עוד.בבבל.ואפסו-
 -ובאזניו-~uat'--איך ,נהיה-זה-החבור..הגדול בעיניו-איך ראה הוא ; ונאמן אהיבתלמיד
 .-והלא:גם-הוא הדברים נעווריף'ואיך,הוכדעו לו היו' אשר דורי המחבר,.עם-חכמינועץ
 -זולתו הדבר--כי-הוא:ואין ועל--כן-מיכן, , והמתנים-והמכריעים הנושאים .ממניןהיה
 חושבים הטכסים _יש-מן . כונוהיה סוף ועד עניניה לכל המשנה דרכן ידע אשרבבבל
 .לבבל שרב-:הביא-אתי .באמרם: המשנה נוסחאות בבחינת רב לו קנה נדולה זבותכי

 כקצת .בזקנותו!,עהנה רבי ששנה שהנוסהא- ידוע כי , בזקנותו סרבי המוגהתהמשנה
נומחאותיו:

 והיה לאץ עלת  שהזכרנו .הזה .ורב-כהנא נ8:( רב_,)גפין --הונא-תלטיד.. ,רב .כייף שהיה גבבלי אסרועליו כ' , אטי ר' של וחברו יוחג; ר' תלמיד, גין בייושלטי מכ"ם הנוכר רגם-אסי אינו -חזח אסי12(-רב
 עתום'( עור-בםנחות.מג:. עי'- נט.( -יזבחים- ברבי שמעון. ר' עםדברו-

 ובגפיי
 ופליק לבבל וחזה .בתוס'( ,פד:

 אסי ע' חרורות סדר הרב,בעל אודתם ע5 והאריך )עמ'-ב'ק.קיז:( שחיה .טעשה' רב.-משום מצות ע.פ.עוד-'הפעם
 ר"א איזה על לחבריל השתת ס.אלה בש -ז2נפצא ןבסקוסות זהירים להיות שצריכין טדבריו והיוצא כדכא:ע'

 . בהויותיו לעשות רב גדולהךלטה,םחגדיל התעוררות יצאה ור"א טר,כ גי .להעיר אלא צורךאין ולתכליתני 1לו1 . נ' ואות י' פראנקליבאות לר" בטבא.זזירושלסי וע"ע . היו ויוהר שנים כי פכוונים הדבריםוריב-
 עי א .אב בר ירמיה ר' מנייחו וחך תלטיריו היו אשר חבריו שם שמונה אביך ע' סה'ר עי'18(

 ניחזר רבני את ביצח.גב:%רמאילת  לז. )ממהים טקוטזת נשנו שאטר אבא בר לר"י מצא:ו ואטנם . נסדה.דערגו

 ה אם הספק יצדק רבנו קראו אבא ב- 12 ש המקומות בשני ע(תבלע"נ.
 היג( ד)דו

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



-

138 - 
 ראפפורט )רש"ל הבבלית שבגמרא הנוסחא והיא בילדותו ששנה מאותהנוסחאותיה

 הנוסחאות שינוי אם כי , כן הדבר r~NW בראיות הוכחנו כבי אטנם , ה"1( המדכרם
 אבל , 218( צד ח"ב )לעיל רבי אחרי באו אשר והמגיהים המעתיקים מידנהיה
 ויש היא רבה הנומהאות תקון בענין רב פעולת כי בעינינו הואברור

 בה"(. עלו לא אשר ויש הבבליה במשנתנו שעלו לנו נתברר אשרמהגהותיו
 הגדיל אשר מעשהו גודל עם מצורף בנוסחאותיו: המשנה ולסקל לעזק סנמהועם

 הסתירות ובפשרה מאמריה ובביאור ובדבוריה בלשוניהיה בה בדקדוקולעשות
 הנה הן הנקודות אלה כל ואמנם , מדבר דבר בהוצאת עניניה להרהיבובהשתדלוהו

 יראה התורה חכמת שדה על רב פעל אש- האלה הפעולות בכל . והכונהן הייוהיוענין
 נהסה מאד כן ועל , עיונו ובעסק מכרתו ביושר חכמתו כח ובעצמת רוחי בתגףלנו
 על להעמיס ההשוקה הן להחמיר, נוטה היה הוראותיי ברוב כי בהוראותיו דרכועל
 קמניה רושם היא אך גדולים חכמים מרה איננה חומרא על וחימרא לצו צוהעם
 אשר כיב איש זה מה ועל זה מה יפלא הלא יעתה . השיפט בכח ורפיוןכדעת
 מטה יהיה דורו בני כל על עלה ובסברא בגמרא יאשר התורה בחכטה עטי לנסעמר

 במקומו מינחת הדבר סבה אבל 9 בהוראה ימיראה לב סמרך מקום בכללהתמיר
 הדתי המצב היה רע פה ראינו כבר . מאתו דורשים וארצו זמנו מה ובהכרהויבשעתו
 תמיד לשמור עת לא כי בלבי חשב כזה ובמצב , שם וישב לבבל רב בוא בעתבבבל
 התורה הכמי מדת זאה כי המדה על לפעמים להפריז צריכה השעה אם בי הדיןעירת
 לעשוה התורה כדין שלא עושים דין ובית , למשמרת משמרת לעשות מאז פהשבעל
 נרמז אחדים במקומוה . סדי יותר החמיר רב למה נבין כן ועל . לתורה וסייגמשמרח
 . לבבל רב ביאה כיסי שליט היה אשר הדהיים במנהגיהם הרע המצב עלבתלמוד

 בחלב בשר איסור היה וכן ק:( 1. )עירובין הרבה מזלזלים היו ערובין במצות ,כמו
 ירוש' צה* )שם העין מן שנתעלם בבשר מדק-קים ה.ו ולא , קי.( )חולין בעיניהםקל

 כי ויען , מנעך( הדיה צט: )ב"ק נטרפית מקילים שהיו נראה וכן . ה"ב( פ"זשקלים
 המיה מן יותר עליהם החמיר זה לבעבור אף באימורים להקל נוסים בכל שבניראה
 חנא בר רבה הורה אחה ופעם . בדבר היתר הורה החכמים מן שאחר במקוםאף

 עליו מעמיד היה מיד הדבר אח רב בשמוע ויהי איסיר הערובת בענין היהרקרובי
 זה שהתיר מה ואסר רב'ח להוראת ישמעו ולא יאבו לא כי ברבים ופרסםמתורגמן
 אלא ואינן יסודן בחומרא רק אשר לאיסור רב שיסד הלכות כסה יורע ומי ק,()חולין
 העם להמוז הורה אשר הוראוהיו לא כי נמצא זה לבעבור ואף . ומקימו שעהוהיראת

 אשר דברים כסה על והלמידיו"י( לחבריו הירה אשר כהיראוהיו ברביםבררשותיו
 שאינם מפני קצתם יב:( )קדושין טנניד רב היה הדין משורת איסור שמץ בהםאין

 ספק ואין , ידם על קלקול שיבוא שאפשע מפני וקצתם וצניעות ארץ דרךממדת
 הלך לבבו מנטית לא כי ויען . בהם זהירים היו לא בבל שבני מראותו בןשעשה
 להפך נם נראה כן על אף דורשים ונמנו מקומו מה מראיתו אם כי התומרוהאחרי
 רורש שהזמן במקום שכן וכל מחמירים שאחויים במקום מתיר היה מקימות בכמהשרב

 תלמיריו ותלמירי תלמידיו רובם היו אשר אחריו שבאו הדורוה חכמי והנה .היתרו6!(
קבעו

 נהני מה ח"ו פ"א יומא ירוש' עור ועי' . ז ה פ"ח ברתה בירושלטי )ב, ע"ז , )גג.( עיייבין ע,,4!(
 . ובריאה רחבת אתנייח יד.( שם . למעט צריך אתנסה ג:( רערובין ועי' . )יט:( שם בבעלי ונם וגו'קבוסי
 . באלה כיוצא הרבתועור

 דריש במרקיח ד,-יש וכי , )רמיקל( מאיר בר' מורי לתלטידיה רג לית סורי כי וש"ג )סי.( חולין עי'15(
 עי"ש. ח"ב פ"ב דהרומוה בירוש' וסח הארץ עמי משום )רסחמיר, יהודחגר'

 משי ? ולמה . כהינה שיא שהוא ואף חברי כקטי כשבתא רח:וכתא א שר: לטלםל התיר )מה.( שבת6!(
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 לא כי עשו טיב לא ובזה , המחסיר כדברי שההלכה יען באיסורים כמותו הלכהקבעי

 , יעבור7,( ולא עולםלחק לעשיהי  הרין מן ואין  היו ושעהו מקומו צרב. רק מחומרותיו רבית כי לב עלשמי

 ימנו לא מהיטריו וכן מחימרותיו רבוה כי בצדק נשפוט האלה הבחינותמן
 נאמר פרפיים ענינים שני ע4 . ותקנוה נירוה בגדר נכנסו אם כי הלכותיובמספר
 עצמינו עשיני שאמרו טה הוא האחד , לבבל רב בוא מעת נתחרשו כי בפירושבתלמוד
  עצמנו עשינו : הוא והשני , ו,( )נמין לנבל רב אחי מכי לגמין ישראל כארץבבבל
 ההקונים עשה  עצמו רב כבר אם ירענו לא ואמנם פ.( )ביק דקה לבהמה בא"יבבבל
 בבבל ההורה יריעת נתפשטה רב ידי שעל שראו אחרי אחריו הבאים אוהאלה
 היקוניו אבל , הענינים אלה בבחינת א"י מעלת לתור כבל גם התנשאהבבא"י
 סדרים היו לא באלה גם אלהים. עבודת לעניני התיקונים הם נעליםהיותי
 קצה להם ויסד , הקנות כמה והקן מסמרות בהם קבע כן ועל בבבלנכונים
 לדרוש הוחל עקיבא רבי תלמידי בימי הנה , מנהגיהם קצת וערך ויסר וברנותתפלית
 חיש אלעאי בן יהודה ורבי . יסבתי מעמו נאמר לא בהורה כי י  הזברין יום עניןעל
 עולם  באי לכל דין יום להיוה הוא הנברון יום או השנה ראש שענין טדרשו פיעל

 ראם בי  ואמרו חבר'ה עליו נחלקו אבל . מעשיו על השבה  בראש נרנן  שהארםוהתלים
 . יז,( )ר"ה רגע בכל גם או יום בכל נדון אדם אם כי הדין יום עם ענין לו איןהשנה
 , ה"נ( פ"א ר"ה )'רוש' שונים באופנים הרעות ונחלקו הדבר נגמר לא רבי ימיוער

 רעה היתה לא הדין יום הוא הזכרון יום או השנה שראש הדעה שזאת זה מכלונראה
 אף מזה זכר אין השנה לראש ההפלות סדר הקדמונים וכשיסרו , באומהמושלה
 שיום יהורה כר' וההליט להכריע לבו סלאו אשר הראשון היה רב והנה . אחתבטלה
 השנה ראש תפלות בתוך מאמר בהוסיפו להחלטתו רושם ועשה הדין יום הואה,כדון
 ובהשכל  בך%ן('י  החוסים "בל ער  מעשיך" החלה הירו(  איה המאמר והיא , הקדמוניםשל

 משתרשת ההפלה בנוסת פרסום לה ניתנים אשר רעה כי מאר ידע כי זאה עשהודעה
 הלויס היו אשר הפלוה במנהגי אחרים בענינים גם מצאנו וכן . העם באמונתמהר

 לפי. שיסד ידי על להכרעתו רושם ועשה הרבר והכריע רב שבאומסופקים
 ,נראה כן . חדשה ברכה או תפלה גם או הנהיגית בתפלות הוספהאיזו הכרעתי

 בהקונו.
 - התקן

 אחר להיות שחל טוב יום בליל שבע לתפלת חרשה נוסחא - חברו שמואלבהסכמת
השבה

 ( יא ;י: קמן מועד עוד וע.' בכרסא כשיתא למורע היהר מכריז היה )קלט.( aw1 . הרחק שעתששהה
 )לה.( יבמות עי' , שעה הוראת חיה והה.תר צורך משוס התירו דברים שכמה בפירוש שאומר ומצאנוובכ"מ
 בנטיי נמי ואמר )סו.(כתובות

 . שנו הגזרה בשעת  ,סר.(
 . בדיני וכשמואל באמורי כרב הלכתא ושטואל רב דפליגו ה'כא כל דקי'ל איתא )סם:( בבכורוה17(

 כרב הלכתא רקי'ל כללא לתאי אמר תלמידם הונא רג שכבי רו"ש תלמידי בימי איפסקא כבר פ0קאוהאי
 היה שרב 'ען העירותי למעלה שהוכרהי רב תולרוה במאמרי והנה . כר:( נרה עי' בדיני' וכשמואלבאסורי

 ההלכה ג"כ סיקל שהיה במקום ואף . באשורין כטותו ההלכה הפסו ע"כ המחמיר כדברי והלכת הטחמיריןמן
 ועי.ש לחומרא לרום נוטה שהיה טבעו ננד מיקל היה לא נפה ג בי הרבר נפה שאלטלא הזה טטעםככותו

 ומקוכם שעתו צרכי רק היו מחומרותיו שרבות מאחר מקלם בכל הכלל זה להפוס שלא היהלראוי ודאיבפנים שכתכתי מה לפי אבל הנמחא בעל של דעתו הלוך לפ. הוא זה כל אינם . הזח בכלל קצתשחארכתי
 -,,. . . זמן ובכל מקום נכל לחק אותן נעשה א"כואיך

 בל יחפו ג הערה 78ח צד פ. ד, ,נ. בראשם צונק והחכם האחרונים המחברים טן רבים הנהש,(
 כל כולל מ ובכ' ה ה פ"א דריה בירושלטי  עוכר דרב הקיעתא כי וחושבים לרב השגה ראש לטוסףוהתפלתי
 זח : חהופפה על אלא וככוון שאינו 'ראת ררב תקי'שעא שהובא המקיטות בכל שהמעיין אינו וזה .החפלות
 והמרקרק . בפנים שבארתי מפעם הקדפונים תפלת על רב שהוסיפה בך" החוסים "כל עד מעשיך תחלתהיום
 מתוך נפרירגה ואם העקרית ולתפלה מענין ואינה מאוחרת הטפח הוא הטאמר שזה. מיד וכיר זו. בתפילהחיטב

 נראר וגו', בא לפניך המעשים כל זכר כי גלית אותה וסלפנים הודעת מראשית.כזאת : כן וננסח ,ד1עלה
 לרש'ל הקליר חולדות ועי' . במ'א זח על רטזתי וכבר . החוטפה עם הוא טאשר יפה 'ותר,שההגור
 הקרה.117ראפפזרפ

 הי:(דור
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 ממת נטצא נכמה-מקומ.ת ויד . לס( )ברכוה "מרנמתא" קראוה והמאויים ,השנת

 רב מצא כי יש-להוכיח זה הקבועותי~(.מכל התפלות על והוספות חרשותנוסחאוה
 לא בי ונחשוב ולתקן.הדבר. למלאות,-החסרון והשהדל במנהגיהם סדרים חסרוןבבבל
 התפלה דיר לס פתה אבן ירה אשר הוא רב כי נאמרו אם הוארייק
 ומשב אלהים בעבודת סדה הישיבוה-להית- בשהי עליהם וקבלו ק"מו אשר , ל ב בב

 היה,דים. מישבות מקומות לכל מרובה ומן לאחרגחפשט
 נם אין ומהשניה .בבל לסכמי ובכל סיניה, לבל באגדה רב מעשי היוגדולים

 ישראל* בארץ אגדה.היותר-גדולים מבעלי היה ולאנופל זה בענין ה'טיגהו אשראחד
 יקרו ולעסן'ומה להלמידיו הורה אשר השכל במוסר מאמריו נעטי ומה פובו טההנה
 -יעידו אשר עדיו הם ).הם . בספיותנוטי( לנו ונתקיימו ,כפתיו על אשר'נשא אמתמשלי
 אדם חיל:בני דרך לדעה ,חכמתו הכשיר יתרון ועל האדם נפש- בתכונוה. השכלתועל

 דרך להורוהם .ידו על לנהוגים נאמן מורה .היה וכאשר אטנם ; ורפיונוהםנפיותוהם
 -ישעם להורותם ולבו עיניו כן:-שם אף , והמוסרי .דדותני וללמדם--ישעם-תבוטח
 חייו--הפוכים .ממנהני, אחה היה זה- הלא . ~בריאותם ,י"ופ חשיהם בהנהנתהגופנין.
 -.הבריאות להחזיק .ואיתה- ולחיוה:במרה _.ובטשתהו .בטאכלו בנפשו_: -מאר-להשתמר

 השכלתו ו-נעם- ג( י שכף-_--רככה לקולו -הטקשיבים ועל-כל -תלסידיר על -אף- כןדלק"מה-ועל
 ויראו יגלו -פיוטי-זהם' גנך-םוב:--כנעם'"זנועם בו נקשרי -ובהגיוניו-היתרה--ברעיוניו

 כו -הדבר -וברור , ךרב:.נוספה-גדול אנדה-הנרגלנו ומדרשי אגדות י- האגדייםבםחמייו
 רב הביא האגדה :גם- כן -אף ונחשופטה-שם -לבבל. וכהלכה.-הובאה-מרבכ"שר:-חכמת

 חנמה להגריל מ-בשרה היהה- .לא- אר*ך:בבל בי זאה -ראינו --נבר . גבראל שארץאתו
 -נמשאה ולהמהבך הפשוטית ההלכה לחכמת הטה-ל3בם.יותר ואנשיה ) ולהאדירההאנדה.

ההמהנה-
 על אלה.נו ה' לך אנשו שדים על-הגשמים: כמי שכו על בתלס:ד .נוכרו וברכזה mp-תפיות19(

 שטעה לסי ו-זגרכה .פ"א-ח"ח ברכות וירושלמי בטורים לצפור -הודאה 1:(7 )תענית לנו  שהורדת כטפה oe",גל
 פוכח ב ה ה'לם.,ןנךז)ם:פ,כ פ"א ירוש,-ברכות ח(-וע"ע פ"נ-ח שם כס:-וירישלסי וברכות -שבת ,של חרירולא
 לאומרה והקנו ה י הפלת אחה אותרת ובהיה ן.וטטגו.לקחו'האחר"!ם-תפלתו ס: ,.ברנות-)מד. ד-ובבלי חפ"נ

 חפאנו ומפנ' שהפלה כהב 20 הערה הקליר. בתולדות רפפורם ורש"ל. טז:( שם את.החרש. בו .שטברכיןבשבת
 . לא-לפום-רטו ואף על'-וחלא-ראש ואץ - . ג"כ-מרב-ושמואלבמומף,דעברח
 נכרי תחת נכרי, המת ולא ,שטעאל תחת י:(, ,אישיבהסז-קרוכח-ןשבת יש3-אדם-נעיד לעולס20(.

 יחוס חחת ולא -ת"ח -תחת . תלמיד:"כם ולא-תחת הבד -תחת , תוצן-חכרולא
 יאלסנה_

 ולא חולי כל יא.( )שם
 עה"ב בז איזח רעת.)שם( כל-רעה.ולאלאשה ראש מזחוש ולא כל.טיחוש לב באב ולא כאב כל מעיםהולי

 ולא כוסיא בה צניף דלא בטתא לא.הדוי. קנ"ג:( ,שם בו לכו זה-חדרך. טאהריך,-לאמד דבר, תשמענהואוג,ך
 קיג.(. פסחים , נסבת-תרתי:נהיב-זולת או תנסה-חרתי ולא - . --מתא."סיא כעיר-יריש ולא-הריר. כלבא בתנבח
 %א דזבין בדהמהסרא זבין;זיחוזהנך - טיל, כל ז- ובין אתרעך-זבינך :-אדחלאל ושם -בהדך שריותך לאגראסלקת. . אנא רבא גברא נגלתא-בשוק-ושקיל.-אגרא.ולא.תיטא-זהנזן'אנא :-נשחח כריפוד--במלי ולא ננבלתאהפוך
 אם בני )שם( סודנא.הוזופ לבי .בחלוזך .כאגרא-הסרי 13רא ולא ך)קבא-מארעא פתח-שקך כיסךן שרי ,תחרם
 גני לך יגיר סי חק-בשיאול אניח-לבני ואקי-למתן-דוזמהגעד-ומשיתאמר. בשאנל-חעגונ שאין לך היטב לךיש
 אחרים כל"חמצפוזילשולחן . מבן-בירא( נר. )ערובין נוגלין וחללו_ הללו-נוצצץ השדהל לעשבי דוטין חללואדם
 . ט,:( טגלח אבותנו.ןסצריס חרדו הדבר נחנלנל סלה סלעים שני -גשב)ל-משקל -. לב:( לניצה בעדו חשךעולם
 כח.(. קשין-טדאהתא')כהיבות דג:רא טלטולי . סג:(; יבמות אשה-רעה-וכתובתה-סרובה- 11 אכעיסם נבלבע'

 אדם עתיד . )ום( עילם.גוססת טדי,חולח .טיחה .מישון -בריאת בבל . עא:: ייח~סא-)קדושין- חיינו דבבלשתיקותא
 . ח"ד פיד )שם אתתא ונטיב דרגא נחת . קידושין1 סוף ירוש' , אכל ולא מה-שראת-עינו כל על וחשבון דיןל.הן
 לשטה שלא אפילו בחזרה אדם 'p1DP לעולם . ח.( .סוטה כשטינית אחד-שמטונה בו שיחא צריך חכםתלפיד
 ומיעומ בגול רוב אשתו.;3"מנמ.'. באונאת אדם.זחיר יהא לעולם . כב: בא.לשטה-)שם לשמה שלאשטתוך
 מג נשקך גרוטאה . סג:( ;חולץ קצרה דרך לתלטידו אדם ישנת לעילם . -ב"ב-קמח,( הרע בלשון ודגלבעריוה
 . קציי,( אושפיזיך-לשם שני. לויך פוסבדיתא עלך דחוי  שפירא פקודאה-לויך--םנליםא- נוט- ,בכיך

 ויקה ביתו קורות ,ימכור-אדם .לעולם , ט.( )ברכות מעים חולי לידי בא אינו בדנים.-קטנים חרניל,2(
 לתלמידיי מפקד רב דצנף: בריאתן חהזקת  מענין דברים כמה בשמו שהובאו שם וש' קכ"פ;( )שגת לרגליוטנעל,ם

 ששם יא.( 'ק מ ועי' ה-וי: 6'א )ירושלטי.ביצח צנינין דאינון דאסי רסדרא ברייתא על-טבלא לכון שיתכוןלא
 שם עיד ואטר , וכו' סטת  תשתי לא גנו חייא על פקד , )קינ: ובפסחים הבריאות לתועלת בשטו. דבריס כמהחיבאו
 שמתרשל טרסת עליו אשר חצבוי שטרדת ספני לדעתי וכונתו אמיא טתא דריש בעיר לא.תדור אס' לרבןע"8(

 . סט: נדרים וע"ע . רופא בו שא.ן במקום לדור ואסור רופא שם אין כאלו זה והרי רופא לחיוהו האהרהבפק.רחו
 ח"גדוש
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 דרושי מספר לפי הרבר על נשפומ ואם , הפיפית האנדה חכמה מאל ובפלפולהומהנה
 טעם רק עסקו לא. הזמנים בבל בבל בני כי בברור לנו יודע , הנה,לונו אשרהאגדה
 והמעטים , ישראל בארץ יסודם היה , הבבלי בתלמוד אשר אנדה מאמרי ורובבאגרה
 יבויחם ביפים בהוארם מאד נכרלים חם ; עליהם נקרא בבליים חכמום שםאשו

 נשאו כי_ א"י באנדוה והרחבות פירושים אם כי עקייים אינם רובם וגם א"י.מאגדות
 שם וחד בא"י גדל מנעוריו אשר רב ואמנם פיד( )לעיל בהלכה כמו בהןונתנו
 . מעם וטוב _ונועם ביופי רשומוה ואגדותיו לאמתו .א"י בן היה הוא שנותיורוב

 כשם נו,( )מנהלרין בתלמוד הנזכר באנדה לו-ספר ליחס. אני רגיליםהנה
 אנרתא לאמר: הדברים שכונה,. ברורה ראיה זה על איד אבל רב. דבי דתא גא

 שהר- עליספד_אנדה שהטנא, מאד שאפשר בספר רבשהכר
 )ם' אנדה- מטנב בישיכה:ללטדד. או הספר כביה כלומררב רנילים.:ההלמידים.-נכי
 .אגיר)--הבכלבים-לתחחכם_

. 

 .בירושלמי:יבמדרש-'הזכתו-הענינ?ם' -עוד-יניאה;,כי בדבר נתבונן ואם . 2( צדבאכער
 המפכי.היה-קובץ: נאמה:כי-אולי-זה ח,- נ י נ ב כהת ל ה בשם הספר מזההנעתקים
 אותן י הנהומה.-בישךאל:)קראו . ההלכוה . 0ן ולמען--הבדילן נח_ בבננ . הנהוגותהלכוה
 במברש-הבדוס-אעצים ממאמוור- לנו תראה באגדה מעשיו גרולת אבל ., אגדתאספר
 קובצם ובשאן התלמוב?ם- באגדוה- ומפירדים מפוזרים והם בשמו. כשלמידיו לנונמסרו
 -ובמעוה העם-:צמדות -אה. דעת- ולמר- הורה אשר הרירות מן ראינו כאשראגדות,
 מטדן.י2י:האנבה- לנו יראה בן אף והנפש השסר בחכמת ידיעוהיד- גדלו כי ארץובדרך
 לא.:נעלום-כי ן אנדוהיו תכונת לתאה פרע-נביא ואמנם , ברכה אחריו הניחאשר

 שהםתבונן..בם:ויערוכם:. עד מעם והמרום-כל אגדה.זרים שמ:.:מררשי על נזכריםלפעמים
 , דבה?ם-באלה22( 15 ליחם .לשקר-עשה:עט:שכך-סופרים כי מדרשיו:כמעטץחשוב רובמול
 וטל-הזמנ?ם.-ההם כי-הררשנים נמצשלעב פעמים. .אמרנו כבר כי. נן. הדבר- איןאבל
 :::יפעסים כן:אם ועל ,. -בזמנם הששיים . והמושגים המעם- לפי דרכם. לרוצים-מלכח.היו

 ברוריו אם בהם-:כי נתלה-האשם: לא. משגינו לפי -דעת בלו מלין מפנהתיטלטו
 זמנמעוברוח

 להעמיק והמשתדלים, פורשי-המקבא אהובןלחכמום זה- היה הקדומיםכבר-בזמנים
 כפי -כפנאט דברים הסשריס-ויטרטר- בין--נושאי. מלוציות ."שיהוה ממציאים להיותם

 נמצא כנר הזה- הררך והע. זה-עם_ נושאי-.הספוד שידברו ציירו-בנפשפישראוי;אשר
 ח"א )לעיל- בקדםומותיו אצל-יוסיפון:- ייתי- ועוד. האלכמבבריני;. - היהודי פהילון-אצל
 הוא:בחד,' גם רב יהנה ; הזה:.הלכובגם-התנאום,:בםדרשיךאנדותיהם ובהרך. 15צ(_.צד
 ונעימים - הסה יקרים מאד מאד . ובאגדיות-הפץפמץזה2( הדרך-הזה.-בםררשיו: אתלו

 . או',גס בכתובים וימדם ותקן וחכך תוכוצת.טוסר:ותורת-הםד'_על.לשןני-אשי-אזןהגיוני

 מקד.מוניווה להודיע באגדותיו ומשפט חק עוד-שם-לו בכתוביסי2(; בלמי-נתליםהניונים
האוטה.-

 ע- די גליעד -שם-טשי-ח'ת.- וכי'.ירוש' אדון להקבי.ה שקראו אברהם בשבול אלא נענה_רנ.א5 לאנ2(.ברכות_נז:(
 7 נדה-ועוד-אחתום- ותתחלחל.ךהטלגן;:שפרםה )ם;: סגלה . דיינו ים'בלכ-שפרעתיכם.._סלומר_

 רור.לפגיב,ןקביה-הבחוטט-). אמר שכת-:ל.( וכוי-. ואומרת ב.ק;יוצא.2 ויום בכל_יום ברכות-ן.ז:.28(.עי'
 אטה:אברושךלפנלחקביה-- שגו;( cw רשע.וכו'; אותו. . ,שכקש בשעת )קיט,( שם וכו', דוד בשעהךשאטה..)נו:(
 )םנהיריןיקא;1.ויוען)הטלןץ. וכו'.י חקב"ח לז אמר שם.)טז:, . וכו' ארון ,להכניס שבקש-שלמה )ט.(_בשעחמ"ק

 הופא,קנאיוכו':יעור..שמם4 מבקש-נקראו ואינו חברו_ רחסים..על לבקש. .לו שאפשר24(.ברכנת.)יב:(..נל rms- וכן וכוי- 'תושע .בגן.עדן-א"ל רבנו טשח נשעה_שנכנס )יד.( תמורח וכו':. צדיק אצל פשע'ההושיב:
 הוה._העת'ב-העדףש--_ -כהעולם .)י;.(לא שם . ,וכו' שנא' עונותיו כל לו טוחל,ן בה ומתבייש עברה דבה nvlvn_כל
 סט(= וכיה.- שני.  ונח)?ט~ירחשכינח- כראשיהם ועטרותיהם .ושכים.. צדיקים ,כו.:אלא שתיה ולא אכילה 5א נואין
 ) רוגנה ,צר.חרש :)סא;.ל. שם בפנ.נ-י הקב.'ה_אוםנוש.. ...לו ואהמ.'פה )שמ3.אחנ מלטד בעתד. ,פת .הבל_גשח את _)מג:

 נב'אל-חוא.נבושש. אם' :חסהוחר פסךףס-'סז.(.כל וגו'; יבאיש סגת. שנאסר.-וגוב, ספתחמחלג שני '_ושב.ב'ןלזבוב
 נחלקח..מלנות-ב,ך_ולי. לשון,חרע-לא דוד- קבל לא אלמלא שבתיגו:( הוא,חכמהו.:טסתלקת.םםהלר(ן,ואם-.חכם

 'ג( חדו"ד
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 הרבים אגדותיו מררשי נין . כבל"ג( לבני נעלמים היו אשר דברים וממאורעיהםהאומה
 בנה ונתן כמדרשיו'1( דרכו לפעמים היה למקראוה בביאורו הסוד דרך כי נםנמצא
 כל יכילי אשר הכוללים הדרכים הם אלה המאוחרים, ברורות הסוד לבעלי,רע

 רב דבר אשר והדעוה והאמוניה המוסר ממרוה ופרם פרט כל על פה ולדבר ,אנדותיו
 אחה ובחשוקה אחת באהבה אך כי , למוהר נחשב אך יתרה בתשוקה או ביחודעליהן
 האדם בהן שיבחר ראוי אשר הטובות ונמדות ומכל , ומועיל מוב דבר כל עלדבר
 עליהן דרש לא אשר אהה גם איו מהן שיהרהק ראוי אשי והמגונות הרעותומכל
 . ודעה מעםבטיב

 שמו יצא הדת ולהחזיק הורה להגדיל רב פעל אשך הפעולות אלה כלבכה
 הפלינו בא"י גם , סלה יהויוהו הרחוקים. בם הקרובים עמו בני וכל הארצותבכל

 ואת שבנולה רבנו וקראוהו התורה את בהוכם נטע אשר בבבל היהודים עםמעשיו
 לדבר יכול הפה אין ואמנם , כס,( )מגלה מעם" "מקדש בשם הגדול מדרשובית
 לא בו דבקו אשר תכונתו רפיוני קצת שבם עד , בבל בני הנחילוהי אשר הכבודמרוב
 פעל אשר פעולותיו עצמה הבינו כי ארצו אנש. בלב הכבוד להמעימ כה להםהיה

 אשר במורא מדרשו ביה ימד כי פעל בלבד זאה לא , ה,אתז2( בארין היהודיםלטובה
 נם לבו שם אם כי , הארץ לכל יוצאה ההורה וממנו לאלפים תלמידים ינהרואליו

 המלסדים על פקוחה עינו היתה גדולה ובהשגחה , תורה בתלמוד לחנכםלקטנים
iVD9לקלות נדרים שם , הדהי הרוח את בארץ החיה הוא , באמינה"י( מלאכתם יעשו 
 מצבם נם היטב בהשהדלותו כי ספק בם אין ואמנם , המוסר מדות והיטיבהדעה
_ בארץ הנשיא יהודה ר' כרבו כי , הממשלה מלפני והם- חן להם בהמצ.אוהמדיני _

 ישראל
 למקרא הלנה אדמסדבר שיוצא כיון שלום אין ולבא וליוצא חג,נה)י.( גליגומארצנו. ולא ע"ז 'שראלונד'
 . שלום לו איןשיב

 כשלציון כעשה )סו:( שם . וכו' שסו חוקיה בן והננ.ה לפוג האיש אותו וכור ברם )יג: שבת25(
 )כס:( שם . הוה כלשון איתא )ל.( בתענית וכן . אילעי בן יהודה ר' של טנהגו היה כך ( )כה שם . 1ט1'המלכה
 בכל מעשר מאב-ע הוה עגלי אלפי י"ב נד:( ! שם וגו'. אומרים ה.1 בתהלה )לח.( שם . קהלה ספר לגנוזנקשו
 rr~, אנשי ירו.2לים אנש. )ס:( שם .שהא

 שנננו ט'ומ )סג:( שם . שגי כלים גזרת קודם ידים 'ט:( פסחים . הי,
 )חן ס"ק . וכו' כאחר מעשה ,בג.( הגיגה . מעובר אלול מצאנו לא עזרא טיסות )1.( ביצה . וכו' יוחסיןפפר
 חרוטות 'רושלמי . 1כ1. משה בימי שהיה פרעה , שם . מחמתן בא זוג יח.( , שם . וכו' במערבא ספדנא הדרנד
 , מרדכי זח מלאכ' )טו., סגלה . וכו' לישראל תקן משה )כז.( תענית . וכו' אומרים היו בראשונה חיבפ'ב

 למוב האיש אוהו זכור ברם :3א.( בחרא בבא . גריון בן נקדימון של בבתו מעשה סו:( כחובות . דניאל זההחך
 מגרלים וה.ו היו הואר יפת בני וכלם לדור לו ה,1 ילדים מאות ארבע ,כא: סנהדרין . וכו' שמו גמלא בןיהזשכ
 אלף בס"ה מנחרב עליהם בא )צה.( שם . דוד בית של אגרופ,ן בעל' חיו והן הגייסות בראשי וסהלכ'בלורית
 שהיו מעשים על נוסרים בהם וכיוצא האלה המאמרים כל שאין להעיר לנו יש ואולם . כו' מלכים בנינלא

 . הכתוב.ם מן שהוכיח מה פי על דעתו טשיק1ל קצהם ואף בעם שנהפשטה הגלח רק קצתם אם כ'באסת
(zfi'ברכזה עי ).וימלא ההא כתיב . וארץ שמים נבראו שבהן האותיות את לצרף בצלאל היה יודע ,נח 

 בדעכו וכחיב בתבונה שמים כונן ארץ ימד בחכמה ה' ההם כחיב ובדעת בתבונה בחכמה אלהים רוחאיתן
 ובחגיגה . אותיות י"ב של השם אל 11ן טכ אותיות ,.ב הם דעה, הבונה, חכמה, והנה . נבקעוחה~מית

 באכעי להחכם הבבליים אגדת בס' וראיתי . העולם גברא דברים בעשרה רב אמר פוביה בר ווטרא א"ר ן1'ג
 אלא אמר חכמה ודבר , סיב הוא דברים העשרת אלה אוהיוה שמספר אותיות ט"ב של השם הוא שוח '1צד

 ר3-ס גמה א' למשנה בגט' 'ב פ בחגינח cut וע"ע  שבכהונה לצנועי, אלא אוהו מוסרין אין ט'כ של1ץ(ב
 . והרכבה  בראשית במעשה לומ"חפ.ם

 סהתרגוו ! כמו . הבריות עם מהנהגתו הממופרים דברים מהרבה נראה כאשר הקפדנים מן היה רב27(
 ב"ק )קח.( שבת עי' שניהם, את קלל בכך טה של דברים שעל עליו ואסרו לבבל בבואו וקרנא שטואלוגר
 /יומא בהתול אם בו בנחת היהה לא לקבלה ריש רצה ולא לפניו הרגם כאשר שילא לרב שהשיג השובתו וכן)פ,(
 פרשי דלא כסאן מרבנן האי דמ' : החשוב הלמידו הפא לרב באמרו כמו תלמ'ריו ננד קשות דבר ולפעמיםגן(

 גבה לא דרב ועינוי גבה דריה עינוי , בו כטהתל לו אטר אהרה ופעם פו.(. )ערובין שטעהתאאושי
 דהאי הוראה תחלת : אמר . כשמואל שהורה על , אבדימי בר ו;חליפא רב ועל . ה'ג( פ"א ערובין,ידוש(
 בשב; אסזדיס שלד;:;. דבר.ם בקצה להקל הסורין על לעט שרב ומצאנו . טז.( )ביצה לקלקולא מרבנןי~רבא
 נ .- ה:(. )טנלה בפוריא כהנא דשדי מאן לייט היה וכן קכ:, שבת",'

 גרים מבני שהיה עליו אמרו ז~שי שילו; בר שמואל רב28(
 )נטיי

 תינוקות ,טלסר אומנותו לפי היה נו.!
  על נטלא נן יהושע את שבה רב . יבא.( בת"א נבא עי' תלמידיו עם נוהג יהיה ניצר חקים לו נחן ורב רבבימ'

 ג( ה)דו"ד
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 03 הצליח כן הרומי אנטונינום הקיסר עם והשלום היו'ירוה בריתו היהה אשרישראל
 אהבה בריה שניהם בין ויהי הרביעי ארנבן הפרסי המלך בעיני חן ומצאהוא

 היהורים גרול עם המלך כרת אשך הזאה הברית בכח כי נפונה לא כן ועלוידירוה
 . הטריניל:( מצנם הוטה בבבלאשד

 האחרונים מנורו ימ. נמשכו באגרתו( )רש"ג מקדמיניהם בבל נאוני שקבלו מהלפי
 ואם , ג'( ד"א שנת עד תהקע"ט אלפים ג' )משנת שנה וארבע עשרים בבלבארץ
 לחוכיה ניכל , האלה השנים בקרב עשה אשר והעצומים הגדולים במעשיובהבינן
 מלכות כשעמרה , ימיו בסוף ואף . והשקם שלוה ימי היו בבבל שבתו ימי כיבמישור

 עכוב נעשת לא פ"ר( )לעיל לישראל מריעים והאמנושין החברין והיוהסאסאנידען
 מאורעוהיו פרמי כל על להשגיח לני אין לפנינו אשי המלאכה לרגל , תורהובתלמוד
 ההורה שדה על לעשות הגדיל אשר המעשים עם יחוס להם אין אשר ח.יווקורות
 ואשר לעמו עשה אשר המעשים ומן חייו מדרכי הדברים בקצוה לנו ודי , פהשבעל
 אשר האיש היה הוא כי , בבל בארץ רב מעשי גדולים כמה ולהידע להודיערשם3ום
 , ולהעורה לתירה בה לשדת אוה אשר העיר את וביחוד הזאת הארץ בני רוח אתהעיר
 האיש הוא , התורה למיד בדרך נתיבוה מש'כב ויהי ירעו לא בנהיבות הדריכםאשר
 כל שהשתלשלה טה כפי ההורה חכמת אוצר ישראל מארץ הביא ואשר העלהאשר
  טנהגיהם והישיר וקבועות גדולות תקנוה להם הקן הוא ואף . זמנו עד התנאיםימי
 כה ער ראינו זה בל . להורה מעון בבל היתה כביר לא בזמן בי ער ח.יהםודרך
 הישיבה מן לו היהה גדולה עזרה אם כי , התפארה לבד לו לא אמנם . בעיןעין

 ריש שילא רב מוה אחרי לפעמם חדש רוח הוחל שם גם כי בנהרדעא אשרהשניה
 הורהו מכבוד הישיבה את והאיר לראש שם ישב ירחינאי שמואל ,סדרא

 עשר שלשהפרק
 ירהיגאי. שמואל קתא, עוקבא,פר

 'מת וגם מלה ראש התא רב היה רבי ביט כי ידעה אמנם ק לס מד; לאיה מ בך המלה, ראש א עוקב מר נעשה בבבל רב ישב אשר השמםבמשך
 נראים אבל , אביו מקום את ומלא בנו היה עוקכא מר כי מאד ואפשרבימיו

 -נלוה ראש מלך עוקכא מר של שררוהו ובין הונא רב של שררותו בין כיהדברים
 יסופר כן כי . לבבל רב ביא בעת כסאו על ישב והוא בשמו נזכר לא אשראחר

  בפקידתו מעשה רב שעשה קרה והכה . המדות על הגולה ראש מבהו .לבבל רבשבבוא
 )ירושלמי האפורים בבית וחבשו גדול עונש ויענשהי הגילה ראש בעיני רע היהאשר
 בכל החסיד איש ? עוקבא מר היה הזה הגולה ראש כי יאמין זה מי ועהה פ"ה( סוףב"ב

 הורהו ובכבור כזה נדול אדד בכבוד יזלזל שהוא כרב איש להוקיר היודע וחכםמעשיו
 טלה ראש נזכר כי מצאנו זאת ועוד ! הנבלים כאחד האסורים בביה חבוש אוהולתה
 שיהיו מנהגו שהיה גלותא לריש לו שלח עוקבא מר כי יסופר שכן עוקבא מרבימי

 ה"ה( פ"ג מנלה )ירוש' גיל אל כעמים תשמח אל ישראל : ובקומו בשכבו לפניומזמרים
 מכל -------

 . ח: ,שם ככוכבים הרביםוטצדיק, הטקרא אח קרא תינוקוה מלמדי ועל . שם( זה )גם ועיר עיר ומרינחובכל מרינה בכי תינוקוה טלמדישהושיב
 . החכ,לה נתפרדה רב אמר ארטבן שכיב כי וכו' לרב שמשיה שם )כצ"ל ארטבן יי:( ז ע עי'29(

 ארטבן טצאנו ח-א 1,ו מאח בירושלמי אולם לארטבן רב שבין היחוס על בבלי בתלטור רמז אין מזהזחיך
 עיי וכו' ט111ה חד ליח שלח דכחזח סבא מילי לי שלח ליה אמר אטימטון סרגלא חד הקדוש לרבנושלח
 הכונה אין כי העיקר הוא וכן הקרוש ול-ג לחוד לרבנו חגי' רשם אלא פל..ה ,בביר נם זה וסובא .היטב
 . תוכיח הכנרה דע'ז ורגמרא . רבנו בכ'.מ הנקרא רב על אם כי הקדוש רבנו הנקרא הנשיא יחודה ר'על

 . חיגח"ד
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 אבל אחרן(. נולה ראש היה עוקבא סר ובין הונא רב בין בי לשפום יש זהמכל
 על יתר בי . יקרות במדות הרשיסים טן אחד הגולה ראשי בין היה הזה הגולהראש
 היה עוד והמשפטיים, המדיניים היהודים עניני בהנהגה לנפער קנה אשרזכיותיו
 . מז:( ,כתובוה חסדים וגמילות מזב בעשוה נעלה מאר ויהי הנכבדים החכמים עםנסנה
 ושם.אל ה.( )סנהדרין הגדול תייא רבי מולדת עיר המי:( )קדוש בגפרי היה דינובית
 נגדו עוקבא וסר בהורה ממנו גדול שמיאל כי ואף דין בבית אתו היושבים מןהיה
 כי יען משנהו ושמואל הראש הוא היה דין בית בישיבת זאת בכל תלמידבערך
 חשבונזהיו לפניו יביאו כי צוה עולסו לבית לשוב עתו כהניע , האחרונהמצותו תעיי אדם בני עם והסדו צדקתו רב על . ט"ו:( מ"ק נה. )שבת הגולה ראש היההוא

 על בעיניו וירע דינרים אלפים ושכעת על יעלו גי כתוב וימצא עשה אשרבצדקה
 ; הולך אני אשר הרחוקה הדרך לי-על. הכינוהי וקלה קמנה צדה אך : ויאמרהדבר

 נכבר היה ומרותיו צדקיתיו עקב . שם( )כתובית לעניים יחלק ממסונו חצי כיויצו
 : מכתבי-כחבו לו שלחו שאם ומצאנו , ישראל לארץ גם לסיב הולך שמר ויהי בעמימאד
 על אלינו הניעה- -אשר אהה ושהורעה אמנם לא:(. -)סנהדרין בתיה נבר ליהלדויו
 .צדקתי נם,חנמתד--גם כי נראה ,אדותיו

 להמניעהו,מלכדרל~עמןם עת בכל לו עמרו לא,
 קשה-לפעמום-ננד-.מבקשי היה הו8 וגס הנולה-בהנהטתךפקידתם] רגישי משפפאחר
 נענטז אשר עול חמם-על . וצועקם שמיאל לפני עלובה, באה-אשה, אחה פעם .עזרתו
 אשר - תלסייו יהודה רב הרבר-בעוני וירע עליה להשגיח שמואל כאשך.)חרל ויהילה
 מוטל הדבר אך , מאומה לעשות יוכל לא הוא כי אליו שמואל ויאמר - לפניו יושבאז
 * שם( )שבת עושקיה מיד העשוקה הציל לא כי האשם ובו הראש שהיא  עוקבא מרעל

 בפקידתו. מעמרו קשה על לב נתן אךל עליו, קשה משפט נשפוט לא זה בעבוראמנם
 עדה או עם ומשא מורת יכברו עליו אשר כזאת רטה בפקידה העומדאדם

 .כאבן_
 בע?נ* אמיתי צדק שהוא מה ולפעמים כאותו. משפפ לעשוה יכול אדם לכל לא ,מעמסה
 הממעות הסבות ידעו -ולא יראו לא אשר הרח'קים בעיני כעול יראה הדבר אלהקרובים
 ממתננדים הכמהו גם .צדקתו גם לכן . עינם לס-אח רע היא אשר המעשה.לעשוה

 ארם בני כי עצכע. הוא שיספר ממח ביחור נראה וזה הצילוהו. לא הצלומלשינים
 זאת בגלל פנה לב ומדאבון מדאגה אז וגם ולהרעימו להכעיסו לו להרע עליועומדים

 לעשית טה כדת עמו ויועץ פדח:( בן אלעזר רבי והוא ישראל בארץ מאוהביו אחדאל
 תחה רעה לו לשלם _רשאי, אם , להזיקי עליו ועומד עמו. ריב הסתןחר סדניםבאיש
 לפיך מחסום ושמיר לו והתחילל לה' דום : יעצו ור"א למלבות למסרו 'בידו בירעתו
 החשיכו מדוהיו אש. איש , א ב י נ נ : היה והטרידו צערו אשר האיש 11ה . ז.()נסין
 לו הישב דרכו הפכפך ואף מכוער"(. בבלי יפה תורה : מאמרם יצרק ועליוחכמתו

בראשו
 אל להג וכתב שרטט ויאסור טנ"ל זטרא עוקכא לסר ליה שלחי ; אחר באופן זה טסטר )ז.( בנימין1(

 אין בירוש' . ע"ז ולמד זה בא כי סתירת זח אין אבל לר"ג כן שכתב ניבר ולא כעטש גיל אל ישראלהשטח
 שהשוא טלמדגו והירושלטי , ליה שלחו בפי בו שנאסר הבבלי טן לסדנו וזה לחו שלח שאלה שטחנתוומכחה
 . נכונה ראיהנו ועכ"פ גלותא רישהיה

 אברתם הר"ר סאת בבלי לתלטור והארות פירושים חדש ספר לידי תגיע זאת כל כתבי אחרי2(
 ואטנה. טשרת--חי-נ על שני עוקבא סר עור להעטיר עצוטות בהשערות דברים אריכות שם ומצאתיקראכטאל

 ט4 צד שם שכתב מח רק . זה בכל דבורנו יהיה לא ע"כ נזק ולא תועלת לא מזה לזו א.ן שלתגליתנואח-י
 בשכלנו מבינים איננו פ,פוליוה קושיות כטח פכח השני מ"ע הוא אלעזר לר' ששלח עוקבא מררהך

 )ולרובין שמואל הלמיר היה 'א שר הדבר מבואר הלא 'א ר עם נועץ יהיה ראשון שי'ע הוא רחוק למהשמחוט
 )ירוש' רובא חייא דר' . הלמיצו שרגא עוד וטצאנו טה:( ערובין קנג. )שנת דרב n'sc בעא וכן שזג:( ביבסו.

 ות על ז יוחנן טר' שאליו שאי לא למה וא-ת ז טר"א עצה ,קח שמש רחוק לטה וע"כ הזח( פ"טנתוגוח
 פ"א ג'ק ה-ד )קדושין")פ"א יוחנן טר' ולא אלעזר מר' שאלותיו שאל ייהדה רב למה אחרת בשעלהנשיב
 אחר. P"C הוא לר-א ששלח זה שסע זה על ראיה שמץ אפילו אין דעתי לכ' דבר סוףהאן

 כבור לו נתן ורב . ובכ"מ 'לו:, עזו עי' בשמו הלכרז כמה וחכיא רב של הלכירו היה ג:.בא5(
 , חזגדגר
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 מר אך ומה:( . ימם )נמין בעונו ומת נמסר-למלכוה -כי אחריתו רע-ומר. ויהיבראשו
 מר ]מאמרי .רוב ו עמו פנים-.לכל ונשוא המבמים. מן נכבד את-ית_ימיו ער חיעוקבא
 בשמן.אחהים בידינג.אמר אשר'עוקבא..

 בשב-
 :.ומרב קח:( ילוי-נשבה. השמואל אבוהו

 היה לא החכמים היהךמןל כי. כי..אמרנו- אף; ואמנם. . ועוד4!אחריםי11מיאל:)נכ"מ(
 מזער .רק.-כעט ואף פה)גבארץ דוזורה:.שבעל לההפשמיו;' דבנה עזרו אשרלמגדוליהם

 . באבדה'( בין בין:.בהלכההגיעו--אלינו:-מהורותיו
 ועמר הרשומים מן היה: הוא גגם :5שם' רב בוא ובעת. 'אחר_נפגוש:בבב5 חכםעור
 .יצא :אשר קינא 4-הוא. ,בדיני:ממונות דיין: , א קד-נ היה. הזה .~-החכם רמהב.במעלה
 לריין..הזה.הסרה .צהל-נראה-כי. , ביאתו-לבבל .בזום :רב-לקבלו שמואל.לזואתיהייה-
 שופט ולהיות - דקילד'ן נין לדון נקרא- ' אשר לאיש. ל!עכם.:רבפרט הראייה. . ארץ דרהלה.סדה
 גאון ,היהי .אשר הראיי-)לאיש :ובכבול יב0בתבפנים תחהילקבלו כי ג- מעלליב:בנוךאדםע5:

 לנוטלאו:לבי והבעיסו .בשציפתך אותו -:קפחארץ:,סולדת'
 ולהסות ידב- ..לבחון:הכטת אותו ך

 -אחד את כרב- . ולבדק: פניר "ע.ז, ננד:דבךבננמ.-בפני-הענק' היה אשר הית" ;- :קנקנועל
 . קח.( )שבת יקללהו - כי -עד_. חמתו העיה--את_-כל -הזה הרע .הרבר- ואף . ,טתלמידיו
 אח לתקין קרנא . השהדל :לא_!כביר. .-זמן .אחרי . לו רבךך.לסלוח- יכול ,לא הזההמעשה
 היה-קרנא_-םנינורו -רב- -הטלה-gy מאת-.הראש .הקצף. אשר:יצא בעה כי עוההאשר
 אשר העול -על הוביחהו פניו .ראש,הגילה:ועל.. עם :אם_יצא-.לריב .כי עוד. ולא .לפניו
 בכל אכל -ספיה(, ב"ב )יהושע לו..ונפטר-ומהעונש בהשתדלוהו_נמהל ואף. לרבעשה
' כי נראה .פנים). כל 'ועל והשלום, אהי.,האהבה בריתי' היהה .לא- נראה_-כיואהל

 -וכי הזאה -התרעומת. מאד_.טן ידע. קרנא .רגם של-רב, בלנו היתה נטהרת תכעוטת
 של מררשו בביה אירע אשר סתורוימאנרע יבורר כן. * אוהב .כפני אליו פניואיןך

 ובלי - יכריע והוא בכפרי עוקבא למר הדבר לשלוח יעצו התלם.הים והנההידק. מי עם להכריע מי שם היה אחת..ולא הלכה בדבר נחלקו וקרנא שמיאלשמגאל.
 .יתרצה .לא קרנא א.לי מחשבם ברב ולא עוקבא במר עימהם נהנו-הלשמיריםספק

 החכולה',נשלהו עשה כן על , מכרעה אינה שטיאל נגד עוקבא מרמאד:-שהכרעת. ידע כי , לעצתם לשמוע קרנא רצה לא אבל - .אוהבו היה . -לא אשר רבלהכרעת
 לכן..היה שכנגדו לדעה נופה יהיה דמסותרת משנאתו פז. מיראה -אךלרנ.'פיכריע

 )קרושין שמוחי דברי קרנא ובשם קרנא דברי שמואל בשם ושלח החילקים דעותמהפך-
 . רב זמן עוד ק-נא ננד רב הרעימה נחה לא כי ברור מזה יראה טי.)לא ועתה .מד;(
 היה והוא ל:(. מנהדרץ טז: )ב"ק קרנא דבי נזקין- ונקרא ספר ,חברקרנא
 אחדים דברים אם כי . לדודות נתקיים ולא דינו בבית נסדרו מאימר -בר"רעתקיבץ

 מן שיורים מפק בלי והם קרנא רב הנא הצעה ובדבור בהלמודממנד.מובאים
 וקבלה קז:( ק: ע. )ב"ב נולה דייני נשם הלכות נמצא לפעמים .. ההואהספר

 לא לפנינו אשר המלאכה לתכלית .והנה , 'ז;( )סנהדרין קרנא על מכוון שזהבידינו"
 היה--

 ומצאנו סב.(. )לא: גב'! עי' פלגאה וקראוהו גנוהו זטנו בני הח:מש אבל בז.( וברכותךובקרו,בביתו
 , לגניבא - טריה-- י.ה שרא עליו אטר יוסף ורב - מעולם רב אסרה לא וראי אשר רב כשם הלכה אטר .)כה,(-גנדכית

 ואומרה ראשו על ידיהן טניחין השרת טלאכ' ב' ויכולו ואוטר במ"ש חטתפלל )קיט!( שבת עי'4(
 של הלים תלי וקוץ קוץ כל על לדרוש שיער טלטד תלתלים קוצותיו )כ"א:( 'ערובין . תכפר וחמאתך עונךוסר

 ארם כל )ה.( nm1D ושדרש. כניה עליהן ומעריב שטשכים במי טוצאז שצו נטי נעורס 'שהורווח. ,,הלטת
שיש.

 בו-
 וגו' רעהו בסתר טלפוני שנאמר אחר גטדור לדור יכולין וחוא אני אין חקב"ה אוטר רוח, גסות

 מ.ע אטר חב הב טאי הב חב בנות שתי ולעלוקה )יז.! ובע-ו אחי. אלא אחזו אל,תקרי אוכל לאאותו
 )סו:( ערכין וע"ע והרשות. טינות נינהו וסאן הבא חבא  בעוה.ז ואוטמות מגיהנם שצועקות בנות שת'קול

 . בע"נ, רחוק וזה ריב"ל לפג, אנדתא מסדר שסיח אוסרים יש . בשטו טאטריםכטה-
 בשק רג( במקום רבי וצ'ל ט"מ יש שעי קרנא רב תנא בשט דגרים שלשה פצאה, ביר:שלטי5(

 . ח"נ(;דוזד

 ידן-

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



- -
146 -  

 מן היו לא בי וקינא עוקבא מר האלה החכמים שני בהילרות להאריך נחו'ןהוה
 כי הזכרנום אבל בארצם ההלמודיה החכטה להע~עלשלוה הרבה עזרו אשרהאנשים

 , הזאת לארץ רב בוא בעה בבל בארץ החכמה יאה מצב על לעדה לנוהם
 לו ואשר אלף נגד שקול היה אשר בבל בארץ "היא געה חי אתך אדםאמנם
 אבא בר אבא בן ל א שמו והיא , בהשתדלוהו לרב לאמן הבר להיותההפארת
 בחכמה גדול חכם היה כי יען י א נ י ח ר י לווי גשם נקרא שמואל . כהניםממשפחת
 )שבת אריוך בשם נם קראוהו . פה:( )ב"מ יגימטריאות ותקופות והכיככיםההכינה

 נתלה יהון ביה לו היו כאשי שבחו'(, כנויי וכלם נד,( )פסחים מלכא שבור י1םנג,(
 אשר א ב א ר ב א ב א אביו . ומולרתו מביתו נחלה לו היו ותורה צדקה כן אףאבות
 יהודה ר בעימ נכבד והיה בתורה, נדול היה ד'טמואל בוהו א לרובנקרא
 קג,( )פסחים ככבוד משיבו והוא ישראל . לארץ מבבל שאלותיו לפעמים לו ושלחהנשיא
 כי נראה מזה אש- היא( פ"ד ב"מ )ירוש' פה אל פה עמו ודברים דין לו היהוגם
 הלכה בדבר עמו והתוכח רב עם נם רברו ויהי . ישראלי בארץ רשמואל אבוהוהיה
 מג:( )ע"ז חכרו היה סיסי בר ולוי נא:( )כחובות במלין עצרו שרים עליו קראורב

 מנרולהו יותר אך בסופו( רבה )קהלת גדול הספד רשמואל אבוהו המפירו לויוכמוה
 , ירחינאי שמואל יצא הזה מנוע והנה . טובים8( ובמעשים בחסידוה גדול היהבתורה
 נזכר לא בתלמוד .שהזנירוהו בילדוהו רבו וגם נודע לא בחריהו בימי רבוהיו היוסי

 )ר"א גלוהא ריש הונא רב גם ואולי תורה למדהו אביו מפק ובלי קו:( )חוליןבשמו
 מרב שמיאל מניה אבעא בתלמוי שמצאנו מקום ובכל 5( א צד ה"א בהחלוץקראכמאל

 , בימיו וטה רבי בימי הי היה אשי ר"ג הונא רב אלא אינו ינ.( חולין ה. )נמיןהונא"
 שאל ולא רב הלמיי הוא הונא רב שזה מאד אפשר כי כלל זה אין ומוכרח ברוראבל
 שמואל היה רבי ימי נסוף אחרי( פ' רבה )ויקרא ולנסותו לבדקו אם כי שמואלאותו
 רופא היה ני חכמוה בשאר גרול וגם בהורה גדול היה כבר ההיא ובעה ישראלבארץ
 ישראל בארץ שמואל היה לא בי ואומר זה והמכחיש פיה:( )ב"ם מחליו רבי אתורפא
 היה אם לנו היא אחת לתכליהנו ואמנם לעין"(. הנלוי את כמכחיש הואמעודו
 בחכמתם להתבונן שם ילב. עיניו היו שם היה לא אם אף כי היה לא או בא"ישמואל
 . בלבו תורתםולשמור

 ואין בהורה ממגו וגבה נשא אשר גזמנו ישראל ארץ חכטי בכל אחד נםאין
 . בהכסות הגדולה למעלתו הניע אשר מהם אחדגם

 כב-
 שמואל השכיל בנעוריו

 נם אם כי הישיאלי האדם יחיה לבד ההלמודית החכמה על לא כי מאדלדעת
 הגדול הגיי ונבון חכם עם רק בגוים יאמרו אז ורק הלקם יקחו החכטוה שארבדרישה

הזה
 שנוים בקצת כן ומובא ;שרה הטס לטקלונקיה שלש לרכובה אחה לבעיטה קרנא( )צ"ע קרני רב הנא לח הפ'

 וטבח שור ונעשה עגל גזל ואפילו קרנא רב הני ה'ב פ"ט שם . 1 מר א הרי הצעה .בדבור ,כו:בבבלי
 . טוחת טתחלה כנפח או קיני כגון רלה אין קרנא רב הגא ח"ב פ'ב וביב . עגל וה' ד' תשלוכי משלםזככי

 החדשה הפרסיים במלכות הראשון הטלך שם על אריוך קראוהי ולהשערהו דחוקים שכקם ימייםכולם שטרי 106 צד מלין ערך ועי' מלכא ושבור אריוך שמואל נקרא למה זה על הפירושים רבוט(
 הזח הטלך מות אחרי נקרא זה ומטעם אריוך הסוריים אצ5 נקרא היה והוא ארטאקסירקסיה הואסאסאנ'ד;ןן

 . כהלנתא לומר דבריו על 'שקר שהיה פ" 'י ורש הורה ללמה שקוד שהיה הערוך ופי' פיד(שם וירושלמי מג. כתובות שוקד או שקיד גם ונקרא הראשון של בנו שבור הסלך שם על מלכא שבורבשם
 דעלח כלל מצינו דלא בא"י היה לא דשסואל דאכוהו כהנ הירושלמי במבוא פראנקל זכריה הר.'ר7(

 מבבל שאלחו לו ששלח לפרש צריכין , רני קומי געא דשמואל אבוי אבא היא ד פ בב"מ שמצאנוומה
 דז"ל טוכח הכ' התשובה מלשון וגם פה א5 פח ששאל ומפורש טבורר קוטי בנא שלשון כהירא ולאלאיי

 לו, נאמר והרבה טוהר לו אטר בר'נר,1 דינרן ללנת מהו רבי קומי בעא דשפואל אבוי אסאה.רושלטי
 . ליה שלח או שלחו בלשון משתמש שייח ע"י או כבהב שהשאלה טקום יבכל . פה אל פה שהואמגואר

 )גר:, וב"פ .ליח:( בברכות גס ועי' בגו שמואל עם מעשיות שגי פ"ק סוף פאה בירושלמי עי'8(
 ה"' פיו שגת נירושלטי ושנוי שטואל פג, לראוה בקש יוהבן ש-' איהא ,צח: '2בה:5'ן אמנם הו9(

 חיג()דויד
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 אילו אף , 'דך תנה אל מזה וגם בזה אחוז : בנפשו קיים הוא גם כן ועל .הזה
 ולכל מחלה לכל וכי הרפואה בחכמת בקי רופא היה כי הודיענו לא עצמושמואל
 , מחליו רבי את רפא כי לנו ספרו לא אילו וגם קיג:( )ב"כ , לרפאוהם יודענגע
 בחכמה ידיעתו ועל זאה"ו( על לעדה המה אחריו השאיד אשר ממאמריו רביםהלא
 נהירין עצמו על ואמר , והכוכבים2י( והגלגלים החשבון בחכמת בקיאוהו ועל ו(המבע
 כי זיען , נח:( )ברכות - שבתו מקום היא - דנה-דעא כשבילי דשמיא שבילילי
 כן על את יום ,אל מיום לקח להוסיף בהן השקה ונפשו ודעת הכמה הרבה ראהלבו
 . שאמרו ממי האמה קבל : בנפטו וקיים העולם אומות חכמי עם חוזה טלעשות נטנעלא
 מלכח רנלו מנע לא וכן , קנו:( )שבת האומוה מחכמי חכם אבלט עם יברוייהי
 ואמינוה מדע בדברי להתוכח אומוה חכמי התאספו שם אשר הבית היא אבירן8י(לבית
 על וידירותו בתכטות ובקיאותו ידיעהו כי הוא ברוה ידבר . אבירן( בי ע')ערוך

 יהיו אלה בכסו רצו לא אשר היהודים מחכמי רבים קנאה העירו האומוה מןדירשיהן
 באומהנו האמתיים החכמים גורל היה כן הלא . הרחוק הכלית מהם להרחיקמשתדלים

 מזמנם חלק להקדיש בעם המתנדבים אלה על עין ברוע יאו רבים כי , עתה ועדמאז
 זה כל ההורה בחכמת להם רב יידם 1 כדניאל הם חכמים אם ואף , אחרוהלחכמות
 , ההתחסדוה אם כי חכמה מואסת התמירות אין לרוב כי הורנו והפסיון ן להם שוהאיננו

 הנשיא ידידה רבי , ישראל בארץ שמואל. נסמך לא כי גרסה כנאה ההחסרותואף
 חכמתו ומהכירו , עמו עשה אשר הטוב על תודהו טרגש , מחליו שמואל רפאואשר

 למלאוה הניהוהו לא חבריו כי יען 1 ולמה , בידו עלתה ולא , לסמכו בקשוכשיוניו
 לו אמר מר בהתול אבל , שמואל כן לא , ככה על מצמער היה רבי . הזהמבוקשו
 י א נ י ח ר י ל א 1 מ ש הראשון אדם של בספרו כן כתוב ראיהי אני , תצטער נא אללרמי
 נבונותי כי מחכסהי לאמר: בזה והכונה פה:( יהקרי)בימ לא רבי יהקריחכים
 פני על המהלכה המדה כן כי , כי ירצו לא חבריך כי , ככה הניעני מדעיםבשאר
 יקרא חכם רק חכם ירחינאי שטיאל כן ועל . הטדעים אה שונאה שהרבנות הרורותכל

 "נרבי-
 שחיטוא; ראיה ;ה אין אגל שמואל אה הניר לא רר"י טזה קצה ומשמע שמואל דטר אווי חסיין נטן ור"לי'י
 טחך וגם . ראהו ולא לימים צעיר היה 'וחנן ר' וער"ן רבי ב'מ' שם שהיה ואפשר דא"שר בא"' היהלא

 ירע בעצטו י ור. כחו גדול כמה שטואל שהראחו מאחר אלא מעולם ראהו שלא ראמה אין אחריה איזל,אמר
 . פניו אקבל אטר. בבבל רב לושיש

 דם הקין )קכפ.( שם . שסואל דטר ק;ורין )קפ.: שבה כמו וקלורין רפואות כטה ממנו מצינו10(
 שאחזו סי ,פ"נ:( יוסא . רפואוה כטה ע"ב שם עור ועי' . חטוז כתקיפה אפילו סדורה לו עושיןונצטנן
 לעי; כמע נונא ,נד:( שם . בקולחא נפשיה בריק הוה שטואל )נ:( נדרים . באליה יי אוהו מאכיליןבולטום
 שלוקת אינה אם קשה שהלפת פי' עצים מבל' )מר:( ברכות הבריאות לשטירת ענינים וגטה . כי"ב הרבהועוד
 תחלת וסת שנוי )קטו.( ב"ב . חספניתא ליה נקערו טוגא נגיב ולא יריח רמשי סאן האי )קלג:( שבת .הרבה
 ראפרורם רשיל של וגמאטרו ח"א בחחלוץ קראכטאל טר..א .טמיאל בהולר,ה ועי' . אחרים עור וכאלהחולי

 . הקפ"ח טש' העתיםבבכורי
 ע'.ז . גנר תהאה שמואל אטר ,עו.( פסחים . מברך "כיפיה נהרא שחיאל דאמר : )סח שבת עי'11(

 . טסית אינו שרצים ושל טסית נחש של ארם להן יש השרצים כל)4א:(
ן

 הרב עבר ואי כמלא עבר דלא ונטירי וכו' דשביט כ~ככ, שסואל אסר ו,ק,ן טאי ;נח:( ברכוזו12(
 ~.ICS עדנה אלינו ונאטנה .עלמא

"CXL" 
 , )נו,( ערובין עוד ועי' , דנחרדעא כשבילי דשטיא שבילי לי נה,רין :

 ולא בשערה ההלויות חשערות והעמידו ועא סה אופדן" 4ג' מענין דברו ככר שלמיס וגן רנה ו(ה
 רפה רש'ל כתג לוה וקרוב בפנים שהבאתי הערוך רעת לדעתי והקרוע בהן נוחה רעהי אין כי בפרטותאזכירן
 . ל ב ב ב לחכמים ועד ביה הוא אבידן בי וענין הפרסית טן ג;רהה אבידן מלת כי וטוסיף אפדן ע' סליםבערך
 לב. אתית לא מזפ לר"א ששאלוהו מונא כשנהפסו תרדיון בן ור"ח ,פרטא בן דר"א בטעשה )יז:( שבעהאלא
 ישרא. בארץ ה.ה זה וגל אבירן. לבי אהיה לא ט.ט יהושע לר' קיסר- לי )קנב.(,אמר .בשבה ינן ,אנידן
 זה אין גי יטצא המשרים אלה בלשון ההתבונן . כן הוא הדבר אכל . לבד בבבל טיוחר אינו אגידן שביהרי
 אה קרא: ,:~-ה ולהטה בלש.:ס כן ספרי בבל שחבטי נלוסר גבלי לשון אלא .לשון.ירושלקי ולא ברייהאלשון
 אכידן. בי והיא לכבלייס הירוק בשג להגטים וערביה

 ג: הד:.ד
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 קנתה היא , טתננדום ואולי מקנאים בא-י לו אשר.ילרה חכמהי ואמנם . יקרא לאדבי

 ונשא מלבא שבור בעיני סאה היהודי שמואל וינרל , ושרים מלך לב מילדתו- בארץלי

ונהי
 - חן.וחסה אשוינשא כערך כן ועל , צח,( סנהדרין נו. )ברכות בחכמה לנסיתו עמו

 . עמו בני ביך שםו,_ורבו..אוהביו. גדל. אף המלךסלפני
 .היה שם' בנההדעא מושבו_.היה . ארצו בני לנתיבת, אור היתה היא בתורה חכמתובן לי , עמ' בקרב פרד נשאה אך.מעם. החיצוניות בחכמת לבבו ורחב נדולתואמנם

 ננו.אה א"י אנש- כי ואף בתלמידים. גבולו והרחיב טילא רב מית אחר סדראריש
 , תורה רוח-.ומעומיל נסי; על'הם..שהם - ,באמרם ובתורתם ,בהם דופי ונתנוהנהרדעיים

 אישר נדולה ישיבה ביאש ועומד,. מנהיט אשר.שמואל מקום הטציאות'. להכחישאין
 תורה-,- -מעוטי.. שהם - עלזה--'ועל-יושביה נאמר בצדק לא ד -גרועים חכמים יצאוממנה

 לא , ה:'כ( פ'וה פסחים )ירושלמי אמר.כן כר!-יונתןן נדול שחכםואף

 נוכל-

 זאת להאמין
 והלא-ר' , -ולרבר_בהם-הופיע( -עליהם פיהו הרחיב מקנאה או משנאה אן נאמר אםכי.
 )- אמר הוא הו-ד, בבלה-שבדור חכמך- :על כן חשב לא חנמן:א..י בין המעולהיוחנן

 . : רבותזמ וקראו בעיניו- נכבה. היה ביחוד ושמואל , קיז:( )ב"ק התזרה- היא שלהםבפירוש

 , ההלכה בחכמת שמיאל גדולת תקף הכיר לא יוחנן ר' גם כי,בתחלה אמנם, הן .שבבבל
 לרב-"לקדם.דבנ,. כתב. כאשר' ולא , שבבבל" חברנו "לקדם לו כתב אגרת אליוובשלתו

 אליה שלח התשובות-אשר מתוך הכיר יוחנן .ר' גם .יהנה הימים ארבו לא אךשבבבל",
 ;לקדם כמו:לרב לו כת2 והלאה ומאז, , ברורה ממס ונכה שמואל .נשא כי ,מבבל
 מעדותו-של  וכמואל-.בהורה נדולה' שנראה מטה- יותך אנל . )תי5'ןלצה;( שבנבל"רבנו
 אשי. וסברותיו . והוייוהין והלכותיו הורותיו בדבדד מבחינתנו זאה לנו יודע יוחנןר;

 בבבל. נהפשטו. מעכרב.דבי- .סדרי כי ;את אמרנו כבר- , שמו על בתלמיד לנונמסרו
 וכל-- להלםוד.'ועורועם--:בבוני-מדרשיהם-] לבבל-והיא-היתיזהיסובן רב בוא בטרםעוד
 אתי;סדרי. הביא .מא"י כשובו ששאל גםספק

 משנת-

 דרש להלסודו;- ינצה דבי:ועשאם
 - הבקרו;- במדה . ועניניה-4( ' לפרש.מלוהיה-ודבוהיה- והשתרל-.טאד הזאת בטשנהוהקר

 היה והזא , והמה-'לפעםימ-במשנה הנוסחא.-האמהית להעמיד ודרש לשונוהיהבחן
 להן- יש הלמהין רוב. , םתםךא-והכיןקחגי"6!( :חסורי מקומות יבקצה כי , שחדשהראשנן
 . בצורהן- -אינו-מדקדק- בהלכוה.-הקדםזנום -ישרה-ך בסברה ס'יסדוה ובלן ברייתאצורה.

 11 ,, ולפינמו כיארד, לסיף ברוחן-ויורד מתעסק אם בי ככתבם הדברים לקחתהחיצונית

 -הפנימיה והכרחו היש-. שכלו ;(. לרחקןז אב לקיבן אם פיהן על בהוראתו נם נוהנ הה

 יוחסין ספר מר לי נתני ל א יונתן( )צ"ל 'וחנן דר' לקמ,ח אחא שמלאי ר' הגמ' נ"ל מב:( בפסחים14(
 טלור ראה וב"ש לנהררעאים ולא ללורים לא שונין אין א"ע בנהררעא מתעבך והיכן מלזר אדל את מחיכןאיל

 המאמך והשמ.טו הגי יננו עצמם לכבוד הבביים ספק ובלי שונין אין למה הטעם ונשטפ בנהרדעאומותבך
 . .תורה' וםעום' רווו גם'*שהם

 כבול טאי נח.( שם ש. מע לו שקשור והוא )גג.( שם . וכו' יאמרו שלא כדי שבת.)כ.( עי'15(
 מאי )קר: שם . כלום אמר לא מאי :ט. עירובין . קאמר חכי איש י אר קאמר מאי )קח:( שם . רעגדאכפלא
 חיג' וכד.( ביצה . אפיקומן מאי )קא:( 'cu העליונות. שהן החיצונות שורות שת' פ" )חזן ים . הקרבאר
 )כב:( חנינה . סמוך מא' )י:( שם . בסדה .לא אבל סאי )כס.( שם . עיקר כל מאי )לח.( שם . צידה ממע"רדטי
 פ. על הטשנה עוין מפרש לפעמים . מדובללת מאי )כב.( סובה . מרון כבני מאי מח,( ר"ה . הצבטת ביתטא.

 פסולה דעבידתו מום געל סו:( וכו',קדושין קרא דאטר איש הנשיט כל שאר וכן )מב.( יבמות עי'מדרשו
 . בכ"ט תמצא וכן וכו' קרא דאטר לטנ

 זהנ' מחמיא חסורי אטר )לא: ביצה Pm*pn* ,אין בטשנה הגיה )סי.( שם . ~תני כרוך )לר:( שנת16(

 . וכו' וזח זה או תני שמואל אטר ,לט.( קדושין .קתנ'
 אף ריס היה סחייכ א"ש וקורא מגיא חביתו של בתוך אילנה ב' הקינה ד'ט אמר )פא.( ב"ב עי'17(

 השוק מן תירוה לי וטה אילנות ב' לי מה- חייב קרקע לו באין דחף דסבר. כנון וכונתו . השוק טן פירותבלוקח
 בנים כמה לו שיש אע"פ' יבמות-)מא:( בלבד.. אידם יום אלא איגיאפור עגולה ,ש א )יא:( 1 ע . בגם'יעי-ש
 ארס כל שחייב חובה הראשונה במדרכה היא אשה משא שחייב שחובתו אע"פ ל ור אשת בלא יעטוראמור

 להשהדל גו ח)דו'ד
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 בפיט , הקדמונים לדברי .במחקריו סנים .נשא ולא , הורתו בדרכי מנהיגיו- 'היווהם

 נשא לא כמה עד מהם8ן(. יותר בהן בקי. הוא-היה אשר בידיעוה התלויםבדברים
 : ר2 ,אל ביחוסו 'אם-נתבונן יורע-לנו גבחו כנבה,ארזימ אף-אם אדם לכל בהודהפנים

 )מגילה לרב. .לו כייף כי'ה,ה .עליו- ואמרי רב, את -כבר הכבוד-אשר לכל קץ איןהנה.
 .בבלי היא פ"נ שבה )ירושלמי מרבו כהלמיד מרב שאל.שאלותיו לפעמים- ואף.נב.(,

 .כל עם אבל , כד.( )מ"ק מניה" דממהפינא אינש. "אזיל אמר -וכשמת,רב ,כתובות:כב,(
 , על'רב חולק שמיאל. אשר הדברים לכל מספר ואין בהורה פנום לו לא-נשאזה

 אחה ופעם . בהחלטהו רב טעה כי- לו ברור לדעתו לפי נגדר:אם קשות -דברילפעמים
 ,לפני טרפוה בדיני רב של סחוטרותיו .רב.:דבר אחד.מהלמידי .יוסף רב,חייא-.בראמר

 כלום".')חולין ולא במרפות ידע אבא.לא _אמר .הכי "אי מאמר שמואל ר.ומשיבר שמואל.
 לו אמר כן וגס 'שבת .םרבוךבדיני שסועה. .. החכם -זה אמר לאחרה פעם .ושוב? ,,.-מה:(
 כמשפט . נג,( .)שבה יולא.כלום" דשבהא במלי ידע .5א אטרךאבא הזהי~אי,,הכיבלשון

 להתנהג אחד -כלל לו העמיד .לעצמו נאמנם בהכרעת-ההלכה19(. כילליס, כלליםבתתו .תשפמי היה אף-כן : 'ההלכה..בין-ההנחים להכריע בדור-הראשון- נל.גדולי-'האמוראים,
 נוטה להיוה והוא: .. לו לא.ישוו למוסוים 'כללים- א4 אשריבנ."בפםקיו:.ובהוראיתיג

 אשר .ההלמודוים היה:.מאוהס הוא:לא ; )ההוסרא 'מלצד .לצד.'הכןלא -יותרבקצה-דברימ
ן תקנה-בני:יעמםאינטימשניחים-על  חדשים וחקים דינים אוהבים..זאה-.להמציא. 'אם כי 

 לאיזה כי בנפשו וידע הדבר. 'השכיל-על -הוא שמואל ךילא,-כן, לקיום-הדת ויועילוהעם לפריצי ורסן מתג יהנו - בזה בדעתם.-כי . יוחגשבים מעמסה-יתרה-לדורםאף:אם.הם
 יכלתו"צר .לעולם,.לבקש.בכל ,את פקיחות-שמר בע-נים אהדהד"ל-'?ל"כןהדרך-לקיים

 כבר האבלות בשמירת )הנה . מאתו זאת דורשת עסו .בני -תקנת בעת-שראה-כיההיחר
 .'לנשוא-והזיקוהו קשים היו אשר דברים האבל 'על .מהקדמונים.-העסיסו הכמים.'סקצח

'

 יונן . באבל-נבכים( , .הסיקל .נדברי הלכה הכלל .וכמואל כן-יהעמיד ...ועל- בפרנסתי
 יוזקר-בהם למעזילא, , חוצות .פני עלבשבה-התיר,%כבוה-גחליםץשל-מהכת.'המושלכים

 ,כשנהערב."שלאמבמינו בזמני המץ ההיר .הוא. , 'ענינים בכמה -העול ושמואל--הקל .אך. ן עדןשהיוךלעול על'.חוסרא חומרא. מאז .בדיני-חמץ:,בפסחקעשו. זוכן ,דבימ:)שבה-מב,(
.

 בפסח'.לא - ,קדרוה : הו~"אמר ;" )פסחים-.כמ:( . .במינו שלא .בין בין-במינו .ושלא-.בזמנו-
 והם?אלה , .התורה במצות העושים-סחורה. .אדם-. שיש-:בני . :-וכן.מצא. ל.(--ושברועשם
 -והזהירם-שאם שמואל אלה.:קם ונגר- , .השער -ומיקיים- -מצוה לצורך דברים--.המוכרים-

 סוכה ועי. לך )פסה'ם ,שלא-יהיו.צריכים-לו הרע-הןהיעוד-שיהיר-הדבר-עד.יעשו.'כדבר
 לצד. נוטה, נמצאהו ,וכן" ך .לד:(.

 . 2( ענינים .בכמה .ההית-
כבר

 בנים:כבר לו' יש ))אם, .ולפיה 5אזיבטל.אדם-טפסר המשנה בישות-העולם-ומזה-דברה. להשתדל-
 'אינו ודין:הטשנה . היות..,הארם_לבדו 5א,-חוב כי. בנים 15. כשיש אף אשה ליטא לו,,,חוב_לםובת:עצמו יש זאת, קים-חובהי:נכי

 .בש 11.. "%ל.חובה.'
~ihV) 

 . לזה:בטתנה .אםורה.~חבי-זה יר(ע,דרבית דמידע סנה-ברבית זה ללות מותרין ה,ח
 )-וקאמה-שמואל.עלה:)שםךקסח;(-חלכח:-מחזיריןךאת,חםוג'ר .מחויר,ן אין דתנן )קמז;( .,כבה ע.' 18( '.

 ננ),
 ליצך"

 כל:חבירה -אמה-מקעקעךאת ,טז., כי-ובתעניה .ד"ה ועי"ש,בהום' הוא ספק. .דסבר. זכר,הוא-נגד.כמח-משניות. :עזי נלניי;מ'1.עמלןן15:':זנןן
 . :ה.( ;גיטין הלל על בזה וחולק ומחזיה--םריש,לבעייו..

 הלכה )ק.א:(-הלכה-כדש-.ךשם-)קמח.( ._שם הלכה.כריב-ב ( )נד ן.שם כחנניה )נא:(.הלכה19(:שבה
.

 -_דכריץהםץןן
 . לולא.מהביריו ,יינך-ם-מחבירו גו.( שם .' לעשייתן ,עובר מברך.עליהן _, המצוה כל )1:( .)פסחים גמוש.הלכה ריי._-במשחתע,- ._ששנה )פא..(.,כ'מ נינך1 ד כלשון לנר'בעירוגן:לא - "(ן )סו..( שגישם מטפי

 י"א )דלא לא.שנו  איש )מת ושב )א.( מג: ' .)ים:-כב ,שכה עי' במל',דשבה ה'הדים. כמה לו מצאנו20(
 - ' 'ה"נ(--)דויד

 במנדי
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 הנקראים משניוה קובצי חברו הראשון שברור האמוראים נדופי בי לטדי נודעכבר
 קובץ חבר הוא גם . מהם שמואל נופל לא בזה גם וגצה תוספתות. אוברייהיה
 לו היה כי עליו וממופר )בכ"מ( שמואל דבי הני : ההצעה בדבור נזכרות והןברייהוה
 אחר בדבר אמנם . טז:( )ביצה ברייתות לפניו ומרר חבר אשר סומא אחר חכםבביהו
 במדרשיו לפעמים מתפאר עצמו היא גם אם , המקרא במררש והיא יפה כהו היהלא

 דורש( שאני המדרש )כלומר , דירי להו אמרי התנאים( )בחברת ההם הואי אלו :לאמר
 ורורש מדרשם לפעמים מניח וגם , ז'.( טגילה 8ה: יומא י'. )תנינה סדידכועדיפה
 צרופים הם מדרשיו כל לא כי נכחיש לא האמת לכבוד זאת בכל אחרי:(,באופן

 יתרון אין אם כי במרעים לבו ורוחב  השכלתו במררשיו נכרה לא ובאמתומזוקקים,
 ולא . בטררשיהם:2( ורחוק זר בררך שהלכו ההבליים רוב מדרשי על למדרשיומאומה
 שמו על נמצאו אמנם , חלשים לרוב נאגרה מדרשיו נם אם ני לנד בהלכהמדרשיו
 הוה העילם בין אין : מאסריו כמו . הורים הרוב על הטבפרים אחדים אנדהמאמרי
 עצמר את אדם יוציא אל לעולם , לד:( )ברכית בלבד סלכיות שיעבוד אלא הבאלעולם
 הרע ייעש בו יכהב ואל לע"ז שמש להיות צדיק לאותו לו נוח , סט:( )שם הכללמן

 רעות , קנו;( )שם משונה מטתה ולא ממות תציל וצדקה , ופרעו"י( נו: )שבה ה'בעיני
 כיון , זה( ובתד"ה ה, )חנינה דחקו בשעת מעות לעני לו הממציא זה וצרותרבית

 שאול טלכות נמשכה לא מה מפנ? , כב;( )יומא מתעשר הצהר על פרנס אדםשנהמבה
 אסור , יא,( )העניה חוטא נקיא בהעניה היושב כ5 . )שם( דופי שום בו היה שלאספני
 הצבור על פרנס אדם שנתמנה כיון , צר.( )חולין טי של דעתו אפילו הבריות דעתלגנוב
 הכל , ע,( )קדושין שלשה בפני טלאכה בעשייהאסור

~WV 
 פב,( )שם ושמים

 לאית היה בעבירו ואשר בבל חכמי כל על לו היה אשר יחרוט עיכךאמנם
 ואף ממונות, בדיני ונבורתו תקפו היה ההלמיד נחכטת חדשות נהיבוהמפלס
 )בכורות רב פסקי על גם יתרון ממוניה בדיני לפסקיו ונתנו  ואח הכירו אחריו הבאיםכל

 ירע לא מלתא הדא סבר רלא "סאן ממונות בריני משסועוהיו אחת על ואמרו ,מפ:(
 דין בין שיפם דיין היה מנעוריו שמואל . ה"1( פ"א קדושין )ירושלמי כלום"כמקין
 מרב יוהר האלה בענינים שלמוח לו קנה כי הדבר יובן כן ועל , טמונות בדינילדון
 דרוש היה הדבר . פסקיו אחרי נמשכים להיות לבבליים נחוץ זאת היה ס,ה חוץ ,חברו
 משפט חקת אל בממון הנוגעים בדברים ישראל דיני ידו כיכלת להלריב ושעהולסקוסי
 שמואל השתדל ואף . הפרסיים ארצו כני ועם הממשלה עם השלום העמיד לסע!הארץ
 ואשר ממונות בדיני יסד אשר יסודות סכטה נראה כאשר התכליה ואת להשיג עזבבל
 למרה היו פסקיו כי חזקה סבה היה זה גם בן ועל , ידעום בל משפטים היובא"י

ולהלכה
 . :ד הה:צך)נג'כ:צהוד:;ג-כ,י:יטסך:ג יכובסק::י:נג:5 לנוי אבל לחזק דהיינו שגורו באופן אלא לנזירה נחוש דלא ל ור. סותר לנוי אבל לחזק אלא הטםומר(בסנדל

 3כ,,גי
 : בלבד נעו:אראסבב

 . כרשבזג חלבה .אפר טפי רסיקל לרשב'נ דשטעיה וכיון כר"מ הלכח אטר כר.ם דטיקי תנא דלית ניוןסנר
 ודוגטתו . מהבא לה טייחי ותנא עלת "אמרתן מקרא חבשילין עירובי שליש )ט:( ביצה עי'21(

 אין הברייהא עם ולפשרם דבריו לתרץ וניציםשכגט' א5 דברייתא התנא נגד וכו' שנאסר חשכטים לכל "הנשא הותרו צלפחד בנות )קב.( ב"ב ועי' )יא.(בערכין
 התירו"

 ע פליג ;ס.( ובסנהדרין . הדוחק צד על אלא
 . בכיס גן וטצאנו חייא הר'ברייתא

 )לו:( במהים . פלייטון זח שסנים ראשית )סב:( שבת ; כסו . הפשט דרך לו בחר פירושיו בקצת22(
 והוא כן ואענש וגו' בלשונם וישתהו )ח.( תענית . עגבים אשישי ואוהג' דכתיב דהטרא גרבא אחתואשישה

 פירס ושלא פרע שלא אבל . )כר.( שטן מועד עי' . הטשט ס; רחוקים הם מדרשיו רוב אבל , עון 'כפררחום
 לד מין מיתה חייב פרם, ושלא פרע שלא אחר תא תמוטו לא ובגדיכם תפרעו 5א ראשיכם שנאטר מיתהחייב
 קשיותיהן שמל %ר מלקוש, %.( תענית . חא ר"ה שם בתוס' זרוהו על העירי וכבר סיח גרול מעוקשקררי
 חמה סימון חטאת ודריש רובץ חטאת לפחח שנאמר דומה היא הטה כטין הרע יצר ;טא.( .ברכות . ישראלשל
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 יורע מי ועריה , י:( )גיטין דינא דמלכוהא דינא : הכלל ימד וכמואל . בבבלולהלכה
 רק , הארץ משפם הילי אשר ההקים על עין בשום שמואל חדש דינים ודיני דיניםכמה
 ומן . הימים ברוב נשכחו כי היום בחקיהם בקיאים אנו אין כ' יען לפרטם נדעשיא

 מחקות שהם ברור וידענו . שמואל שם על בתלמוד ועלו אלינו הניע אשרהאחדים
 להם יש יסד אשר אהרים דינים עוד כי בצרק לשפומ נוכל הלא , הפרסיםמשפם

 . נה.( )ב'יב שנין ארבעין דפרסאי אריסותא : שמואל שאמר מה כמו . תשיהם עםהצטרפות
 ?י חוקה אינה בפרס ן שבים שלש בא-י  לישראל חזקה אלא במשנה כן  הרין שאיןאף
 ;ה מלבד ואולם . את-.0"1( עוד וכן שם( רשב"ם )פי' כן המלכית שרין מפני שנהס'
 היו , יסודם היתה אשר המושכלת המנרה ומצד ותכונתם עצמם מצר פסקיו הלאוזה

 לכל מרה להיותנאותים

 בפסק-

 . הוראוהיהם
 במשניות רמז להם  ואין  מסברתו ממינוה בייבי קגיעים יסורות  הרבה הקןשמואל

 בהש.אה רצה לא בספקוה כי ניאה מכסה,הלכותיו . הישר בשכל נוסדו אבל עיכךכל
 בספק המוטל ממין : סומכום שאטר הדרך על ויחלוקן הדין בעלי שיתפשרןולאטר

חולקיי
 )ב"ק הראית עליו סתנירו "מוצא : בדין גדול כלל מקים נכל התיק אם כי .
 מן לאחד עול נעשה ?lTJ בכל הלא חלוקה דין דנים שאם מפני דבר של וטעמו ,מז.(

 ספק עול לעשות פוב תשב כן ועל , במחצההצדדים
 הדין ויקוב ודאי עול מלעשות.

 בהם לסמוך שיש הכלל ספקות בקצת' חלוקה.-העמיד לדין מתנגף ומהיות. . ההראת
 שמלר כל בספיקת: אחר כלל טממ נמצא וק צרח שתובות דדייני דא ש1על
 הולכע איו : הכלל חדש הרוב ובענק עה(, )שם ראיה להביא עלע כרשותיספק
 ער בעיניו חשוב כך כל היה המדינה או העיר מנהג . צב:( )ב"ב הרוב אחהבממון
 ארפ הסתם שמן ראיה להביא עליו המנהנ בגר והוא רבר איזה שעשה  הטועןשכל
 זה  ררך להם  אין שחלקי האחין : אטי הזה  ומטעם . פט,( )בתובוה עירי גמנהגעושה
  בהן  והוהרו . . .  המים אמה ולא . . . חלונות ולא זה על זה סולמות ולא זהעל

 להשגיה ואין  ימימה מיסים להורוה המנהו שבן  כליסר סח.( )ב"ב הן קבועותשהלכות
 )שבועות תירה דין לעק.ר אף כחן יפח קביעות תקנות לדעתי כי . עליהן שמשיבבמי
 81ושכלת סברה '"רוח שחדש הלכותיו כל על רבר של כללו 1 ופרשיי( קיב! ב"ממה,

 לאור הוציא אשר עת בכל , הצדק21( בררך למישרים הולך בכלם ) עליהןחיפפת

 רטלכותא שריגא טפרי רכלתא וסעסא . וגיגי וג'נהו לטסקא ארעא ראין  )החיי הני שם ע';י5"נ25(
 גוים שחורביהן פ אע גוים של בערכאות הפולין בשטרות גל ( )י  נימין ועי' . הוי חגי הפרסיים של  ופריןרפא
  :כריב וחותטיו בערנאיהיהט חזויה תתנה שטר  שאף שבואל  ואמר עגרים ושחרורי נשים  מגיטי חיץבשריד
 של בין כשר דה'כטר רבת:י' תנא דקאמר דמאי קספרש פרושי שמשל וחנה דינא דמלכוחא דכא  משוסכשר
 ועוסה קיים הכלל זה היה  'טבאזי מקום בשום טצאנו לא ואמנם דטלכותא דינא משום טעכא מתגה ff' ביןסכר
 במשגה להגיה לו שנוח חרי נשים מכנ,טי תזי אימא איבעיח רקאמר בזה היגיש הח' בעל שנם מאריקרוב
 ת:סירי אמרוהו כבר גלוהא ריש 3י קין כהיות נעקד שהיה כפגי בדיני כשמואל שהלכה שאמרנו הטעםזח כי עור להעיר ויש , שאמרנו המעף פן וג..כ אינוש ואיבעית חך תירץ עצמו שמואל ואולי . כדשטואלמלפרש

 שתין הלכתא תונא לרב ר"ג ליה ואמר ודרג-נדיני א"ש נהמן דרכ טהלוקת הובאה ( )סה ב דב רבנמ' ,רב
 דכקרביוצ כותיים הלכהא לרזנ( ה )ר ליח א5ר ותלמידיו( )כרב כוותייכו הלכתא או שטואלן אמר נר'ג)כלומר
 דיינא שהיה ר,נ עי וגין ר"ג בי דיין שמואל.ומהיה על בין והכונה דיני[ ]צ"ל )דחני( דשכ'ח' דר'נלבבא
 . היה ר"ג.וחתנובי

 שני )פט:( שם .  אקרע:ו לידי טנדחת שטר יבא אם אג' הוראה טורה 'ש א )עט.( נתינות ש'24(
 שנחזיק  כיון יריגוח בעשר שדות עשר  מבר ( )בו. קדושיו . הראשון אח שני בטל זה  אחר כח היוצאיןשטרות
 :,גזיגגיג :2ם !בה י (י :א ס'3מיח :ע!נ( ק,,1 נ,ן:' ישיע%ים2בי עיוננ%ו 9זן4' . שווי"ג אפילו ישגע שההגה תנאים )פא:( שם . ח"ב ערים באו ואח'כ OJ~a )עה.גטייח ב"ק , כלן קנה טחןבאחת
 יוררין ר ב למסוק ויפים לנדור הסרים לבצור  ענבים לקצור קטת והגיח שנשבה  שבוי  שן.1לט.(."נכסיו.

 לנו ש,ש פסקים כשה. להתעלם .מאבל1לארנוכל והיסטר הצדק לפינטרה יכצארשכלן סברתןהחלבותיוירד,רלעו"מק
 מטני ח"ג()דוגר
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 קבע כן ועל , כושלים ולסמוך עשוקים לימין לעמוד ובקעקעו פעלו המים היהטשפט
 שלה ידיה מעשה מז.האתים הנווניה בת ' : כמו , ותקטנה יתום להועלה צודקוההלכוה

 אינם שוסים ,. ק:( אוהם.לאלתרנמטם וסוכרים. יתמין יחומים של מטלטלין , מג:()כהיבות
 , לו:( )ב"ק פרוזבולצריכים

, 

 ובעל חוב-ללוקח ןבכור:לפשוטןובעל השבח להם שקשה-יטמין
 'הכדהב.נכסיו , ע,( מלוינן-להו.ברביה-)ב"מ יתומים .של- מעות , צה:( )שם ליתומיםחיב

 יהודה ואמר-לרב .י היתומים לטובה וזה קמר.( )בייב אפוטרופיא. אלא עשאה לאלאשתו
 מציאה , נג,( _לברא:מבא.)כתובוה בישא אחסנהא.אפי'.םברא בעבורי ההוי לאהלמידו
 שראינ. וכמו. )שס.נד.(, מה~שעליה שמין אין. אלמנה צו,(, )שם לעצמהאלמנה

 שלת שנא: והיה בעליהן :נגד. דין.]לנשים עשה כן אף ואלמנה יתום ריב לריבהשתדלוהו
 אשהו המדיר .חברו.שאמר _רב רעה נגד לאשתי. איש בין הקשר נקלה עלולהתיר
 אלא לאלתר גט שלא.יתן. .ההלכה הוא העמיד כהובה ויתן לאלהר שיוציא ממנול'הנוה
 זן איני האומר רב שאסר עna~-5_- ובן מא:(, לנדרו_)כהובות .פתח ימצא שמאימהין

 יכפוהו להוציא אוהי עד,וצכיפין .כמתמיה שמיאל אמיל 'כתובה .ויהן יוציאואיני]למפרנמ
 שאיךלקיים כשר, כישראל הטעושה גט שאמרה .המשנה דין וכן.הגביל עז,(,לזון-)שם

 אותו מעשים הם אם .רק כשר אינו אלא וגישה הדין מן חייב .באופן-שאינו אף -החקזה
 א2 ואמנם , פח:( )גיטין יפסול כרין שלא אב5.גט.מעושה לגרשה,- שחייב.כרין_ובאופן

 טשיא לו היה כי נחשוב לא בעליהן נגד הנשים ודין ואלמנה יתום דין .עשה כיאמרנו
 אח מקום בכל אטר אם כי לוקה הצדק ששורה .במקום אף -לטובתם חק לעשוהפנים
 . בדינן"2( לאלסנה.ולנשים פנים נשא לא זאה דורש היה שהצרק נבעה ,הצדק

 אדם,לחברו, גין משא.ומהן בעניני הצדק על,משפט פקוחות עיניו היו מארטאד
 הזאה ובבחינה . נפש היי 'של ביהם-,דברים לצרכי .הקונים הקנת על משניח היה~וביחוד-
 לשערים אגררומים -מעמירין ואין למדוה אנררומין מעמירין : 'וממסכל ישר .חקקבע

 חובה בן לל נפשו.-מהם, -להציל יכולןהקונה לא המדות .ממעותי בי וטעמו ,.)ב"ב.פם,(
 בכך מה כי לשערים כן לא , נאה על ישוטרים -להעמיד-מעגיחיס והב"רעל_צבור

 ומכיר הוא ולבמוף,גם אצלם הלוקחים וילכו בזול ימכרו אח-ים ביוקר למכור רוצה הואאם
 אה המיקר זה מאת אשר-קנה לזה מיטפח-.גם לעשית ואמנם )השב"ם(. כרחו עלבזול
 , מ:( וביט צ: ל2ם משתוהי יותר ישהכר אל ואמר.המשתכר לפובהו חק גם קרעיצטער
 . טעות מקח והמקח אונאה נחשב משתית יותר .השתכר שאם מעצמווסיבן

 כוהבים היו וב"ד ב"ר וכל כספיד. השמטה מצוה .מבבל נוהגים שמואיהיובימ'
- -  פרוזבול . --

1~CSוהוא .בש"ס בב"מ ומובא. וקמז:( מב"ב הוא. האחד . כהרבות הישר .לשכל קש,ם והם ממונה גדיני : 
 בין מדאורייתא בין בידו.לסכור כח יש שאם הסברה נגד וזה . ומח17-מהול והר לחכרו חוב שטרהסוגר
 דאורייהא בין חלקו שהם ואף ,פה:( התום'_בכתובוה. וכקו' לאחר _שמכר מה למחול .. ינול איך תככיםמתקנת
 .החוב ולפתול .ויבטלו שלו שאינו אחי _שיבא מלי לגל שלו שהוא הסברא.-ששטר ננד הוא יאה בכללדרבנן
 התום,,:גכהובית בדברי השב אך.הם;יין בפלפולים להאריך.. המקום פה_ אין) ן במהנהן חכמים הועילוומה
 "ב.( בב"מ :_ הוא והשני . דוחק אלא אינו דשמואל מילהא לפה'ט שהשתדלו. מה שכל יראה ;פט:( וב"קוב"ב

 . וווי אלפא אבד דטגלא_ קהא אבד דמגלא קהא ליה יאנח לחבריה זוזי איפא דאוזפיה מאן האי )טנ:(ובשבועות
 ,:ום' ועי' בירם עלתה ולא רבריו להבין גגמ' נרחקו וכבר ט.בה תחם דעוו למלוה לשלם לוקה הרין שורת איןוכי
 -הלכח על כן כלומר טעבא בלא כהלנתא שהיא זו הלכה על לומר ראוי יותר ולדעתי , לא ד.ה. שםכ"ט

 קמד., ב"ג מעמא בלא הלבתא שהיא אפוטרופיא אלא עשאה לא לאשהו נכסיו כל שהכוהב דשמואלאחרה
 הוא דבייהם.ומלכך תירץ )קלא:( שהרשב-ם,ב-ב ואף שם הרשב.ם כמ"ש הלכהא להא איבא רבא מצמאד:דא'
 דעהגי אומד אחר והשכין הכל לה שנותן גחריא בשטר שכהב מה טניחין שאנו משום טעמא בלאהלבהא
 קהו:( )שם קייטת מחנהו אין . כ"ש ip-p שייר ולא לאחרים נכסס כל שכהב ש.ם ששנינו למה )אמרוכה

 הנושאם שני רטדמה דברים ד"ה הס', מט:( בקדושין ועי' . בנמ' שב כמפואר דעה:ו אוכר כשום מאיוטעפא
 ., . להדדיתאיה

 וב'ק שם. רש'י .כפ" 'פה מפרש והטעם סזונוה'ה. אבדה בב"ד כהובהה ההופעה י"., ' גיטי; ע"25(
 . הלקוחות סיר מוציא הבעל .טלה מלזג בנגס, שטמרה האשה)פה:(
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 כל כי שמואל בעיני רע וזה.הדבה..היה מ"ג(,_ פ"י )שביעית הלל כהקנהפרוזבול
 שליטים להיוה פרוזבול לכתוב כח.בידם. יהיה, ביד להיות יחד וכהתחברו ושלשה.שלשה
 כספים .השמטה מצוה עימי כי.גם נראה ואמנם להפקירו, ישראל,, של. סמונםעל

 מקומו אין כי מראותו מפק יבלג , בבטלה טוב. יותר כי וחשב בעיניו' רע :היהבבבל
 זה.אמר וכענור , אדם ]מ בין. והטהן המשא את המזיק כזה קשה דברוזממ._סובלים

 נחשוב ילא , לו:( )גיטין אבטליניה" איישר,חילי אי דרייני אעולבנא היא הזאת התקנהבי
 משסטת השביעיה שתהיה הדין הדבר_על.עיקר ולהעמיד הפרוזבול אה לבטל רצהבי

 על. בערמה להעביה פנו"ך הטעיזים לדיינים בושה שהיא בזה כונתו אם כיבכל-ענין,
 כי ולהקן בבבל משסטה שהשביעיה עצמג החק את במנין לבטל טוב הלאהחק.
 ובזה , בשביעיתם( תשטטנ.. מנת.שלא על עמו התנה כאלו סהם.יחשב להברגהמלוח

 , אבטל:ניה" חילו איושר "אי שאמר מרבריו ואולם : להערמה צורך ואין מעוקרוהחק.בטל
 להוציא בידו כח ולא.היה הזה; בדבר עמו_ ל"מכ,ם רצו לא דורו חכם, כינראה,

 כל .ביד .הדהד .ינתן לא פנים כל שעל לפניו מוב מצא כן על , אדם לפעילתטהשבהו
 של- )מקומו מורא, של בב"ס או. אלא פרוזבול 2והבין שא.ן : הקן כן ועלאחר.ואחד-,

 דיניי בהי שמואל( )מקומו_של_ שבנהרדעא בב"ד .אי.דב(
 כזאת האלהיראוימילפעולה

 כספים השממה עול עליהם יכבד שלא ארם בני בין ומתן המשא ולהקל שם(..)גיטין.
 יאין , מ( )מכית, משממתו. השביעיה איז: at:r לעשר הניו אח המלוה :קבע._הלכה

 זמזופרעון- ,פול שלא כל והעיקר , יותר או פחות אם,גם כי בדקדוק .שנים עשרכינתו.
 חים וב"י )טור משמטהנ השביעיה אין .לפנוה גם או לאחריה אם כי השמפה:בשנה
 הי2מטה;.בלא מעול עצמו להפקיע יכול .המלוים. מן ואהד - אחד כל הלא ונזה , _ס"ו(סי'

 השביעיה אי? ואז השמטה אחר הפרעו: זמי לקבוע בידו כי הערמה ובלי ב"בעזרת
 .סשמטתו27(
 ג: אם כי הדהי.בלבד המצב- היה לא ולבבל רב ירד אשר. -בעה. ראינו.-כיכבה.

 קצת לעשוה מוכרח  שהיה ער , האגשוה בפרם.בעניני , ברעהמצכ:המומר:-היה-מאד,
 שמואל  יוהר.היה עור ואולי  אף,בן_במוהו . פי"בן ולעיל  המיסרןוהצנגעות בבחינההקגוה
 נהגי בנהרדעא' )בנשימתך הסרות.-בין:באנשום:..ובין וסחרת-  הצב:עוה- שמורה- על.מקפיר
 כח"ה 'עצמו' ליטול:את:השם:,_יםולן.ועשה וכלךהרוצה- אשהה. קדוש. בענין' ראש,קלוה
 יודע'-כמיכ כלדשאינו : בעבורן.;ה-תקן בדבה,- דיין וקדושין.ולהיות כגיטין. שסק.להיוה
 ט. את טענש .שהיה. מתקנה:ךרב ו.(. )קדושיזי עמה;: עסק: לו  יהיה לא וקרוש'ןגיטין

 אשה פוגע אדם . ראש-נהבו.)בקיושין קלותי כמה: נראה ומן., )שם בשוק אשהשקדש
 רק גסירים קדושין- כאלה בלבם-_שאון:קךגשין חשבם_ . ואולן ; ומקדשה בהל וטההלבשוק
 שמיאון שקבע מה גם ונראהלכי .- כזה  מעשה. על. מנגיד רב היה .כן ועל , ההוליברי

להלכה
 כלומר אבמליניה הילי שר אי אי שמואל שסה.,2אטר שמואל של כאסרו_ אה שם גהמ; רב פ.' כן28(
 מלוין רפתם ואהקן ביד אישיב ,פירש"י דכהיב-דמי רלא-כחוב-כמאן דאע.ג. מלהא ביה אימא דהרנואקיימיניה

 ד לג שטרותי ושסר רפרוזבול נראה ומזה כתב נהוי-כאלו . -כתב דלא ואע"ג ש"רוהעש.לב"ד נסוסריןיהיו
 בכתונות י בפירש וס"ה  פרוובול ה" לב-ר שסרוהיו רמוסר .)ג: בסכות  כפייושו ולא מיל, הרי  רש.ילדעה

 נכון יותר בעיני נראה ר'נ בדברי פירושו ולעני, .2 בהערה-סי' 172 צר א' סה,2כתכנו_בהלק)*ט.(.:ועי'
 שלא ואע'.נ בשביעות השמי). ע.משלא  נחשב.גאלנ-וש;נה:בפירוש שיהא שהכונה,-שרצה-לתקןכפ'רושנו)כפנים

 משטסתו-. שניעיה אין בשביעית תשגשגי שלא ס  האוסי_ע הוא צצסו ושמואל גהוב גאלו נוזשב -השא,_בהב
 היה זאת בכל הכמים לו הודו לא ימסתסא הפרוזבול לגמל בירו- .עלהה שלא  אף כעסי-כי ונראות27(

 , פרוזגיל צריכין אים יתים,ם לז.( )ב"ק אטר עצמו הוא והרי כספים. )שמית, עיר-בעלזן מדקדקים היו שלאפועל

 עור הלך ורב ואבד לי היה פרוזבול קטר ארם גאטן לו:( ;גיטין ע:שואל.אטר .טל ודהית-הלמילו גחכןורב
 יאלם פיך פחח כגון.זה ואבז' לך היה פרוזבול סיר, ליה אסר דרב לקטיה אהו' כי הלאה:מזה. אחר-יעד
 מהשמטה להנצל בידו .אהד אחר לכל ה"ה rttte~l , סענהו על ראיה צריך  ופשיטא-שאינו air) ו ,גחרא
 , ואגד לי היה פרוזבול ילסעוןבספים

 זלל()דוש
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 מכוינת חיא נם , יב.( )שם בטדי פרוטה שיה שמא טקודשה בהמרה קדשה :להלכה
 בא"י מועט דבר שהוא בחטר,; אוהה וטקדשים באשה המהתלים האנשים פריצ'הננד

 הושיתן אנו אם כי כן הדבר שאין פרסם לכך , התולים קדושי אלא אלו שאיןוחושבים
 'עמיאל הנהיג כן על אף בקידישיז ראש קלוה שנהבו ויען . במדי פרוטה שוהשמא

 אמונתו מיעוט . פא,( )גיטין שנהקרשה אשה על שיצא קול מבמלים יהיו שלאבנהרדעא
 הנכרים בין שנשנית בשבויה מאד שמחסיר טסה עוד לנו יודע שבארצו הנשיםבצנ'עוה
 הארום אליה קרב כי שידענו אף שנתעברה וארומה , כנ.( )כתובוה הדין משורהיוהי
 לצעוקי הנולד הולד את ועשה לאחרים גם עצמה הפקירה rD חושדה הוא חמיובביה
 א.ן הלכה ויסד , אנשים בין נשים להרגיל שלא והרחקוה סייגות ועשה , סט:()יבמות

 אשה בשלום שואלין ואין , ע.( )קדושין קטנה בין גדולה בין כלל באשהמשתמש,ם
 עד בהרהקיה'ו הגבול הם'ג וכמעט , כד.( )ברכות ערוה באשה קול ואמר , )שם(בלל
 'ע.ך אלה מכל יותי . פא:( )קדושין שבתורה העריות כל עם להתיחד אסור אומרשתר
 רב לפני . הבירו רב עם לו שאירע אהד מעשה הנשים בצדקת אמינתו מעוטעל

 ובפסת ונקבם בביציו נכנס קיץ והנה הדקל ראש על שעלה אחד באדם מעשההביאו
 צ(: 17 ואם- רב אל שמואל ושלה בנים כן אחרי והיליד ליחה כמין מהם יצאהחבורה

 איש אשת חשך .נקלה על איך וראה בא ועתה , עה:( )יבטות הם מאין בניו עלוחזר
 ומי , להוליד יכול אינו כזה איש כי השב אשר מהשעיהו רק בעלה ההה ,נההבי

 צדקת שמצב אם כי זאת אין ? הראשון לאיהנם ביציו וחזרו נגעו נרפא שלא לואמר
 , בעיניו צודק היה השד שכל עד ברע כך כל היה ובארצו ובמקומו בזמנוהנשים

 וברכות הפלות כמה ותיקן אלהים בעבודת מדרים להביא לבו אה רב נתןכאשר
 יו"ט לליל ההיא בעת נתחדשה אשר אהה תפלה בעוזריו שמואל גם היה , פי"ב()לעיל
 , לנ:( )ברכות ושמואל" דרב "מרגניהא שניהם שם על נקרא השבה אחר להיותשחל
 פפק כל nrc ואין , כט.( )שם קצרה תפלה הטבונה מהביננו" הפלה נתיחסה ביחידולו
 שמ'אל יר אף דרב" תקיעהא הנקראת השנה ראש בתפלת רב שתיקן בתקנתי גםכי

 לא ואשר , בבל גלילוה כל עליהם קבליה כי אפשר יהיה זה באופן רק כי , QY'תכון
 ששמואל מפני נראה ויותר , הנומהא מחבר היה שרב מפני אולי שננהם שם עלנקראה
 לחרמתי כנזר דיהה הענוה מדה כי . מענותו ככה על הקפיד לא ותכונהו טבעולפי

   לקבוע ב"ה זכי לא : באמרו :הלסידיו בהלל משבח המדה זאה . נצח שמרהואותה
 ;ן  במנהגי גם וקיימה . יג:( )עירובין  היי יעליבים שנוחים מפני אלא  כמוהםהלבה
 רוה מגבה רוח ארך טוב המקרא עליו קראו , קפדן היה אשר רב אל ובנבוד אדם.בנ.

 עם ,טהנ. במשאו גם נגלתה המרה ואת . דבי( אחריה מוב פי' ב' סדרא רבה,קהלת
 הפלפלנים כדרך עשה לא דבייו אל מדבריו מהירה הראהו מהם אחד אם .הלמידיו
 לכען מר,'מה פשרה שימציא עד ובתחבולות חדורות בסברות בהם ולהפך בהםלהפך
 נפשו בם.טכי היתה היא ענותו ואף . עד.( )עירובין ושהק האמה על הודה אם כיהצמרק

 כמה . ברגזו מבוהל ואדם קפרן היה אשר רב עם ורעוה שלום ברית לקיים יכילבי
 שיטור לפי ההלכה ה-גם או , צ:( )שם כרב הלכה ואמר דעתו מפני דעהו בטלפעמים
 מ'-ה ויהי השבת יום כל עמי ויהי בביהו שמואל את רב בקר  אחת פעם .  קו,( )ביםרב

 שיבא רב על ספרו , צר,( )עירובין שיטתו ונגד רב כשימת ניהגים להיות ביתילבני

 ן כדין שלא וזה עומדים שמימיו באגם בעלה שנטבע אשה משיא היה כי רבלפני

 שמואל אך , שילא רב על שמתא לגזור עמו ידו יתן כי משמואל בקש בחפזון רבוהנה
 עשו וכן , פיה. את נשאלה אם עד דבר נעשה לא לרב ויאסר נחפ; היה לאהמרנון
 ושנו מ"פמו יצאה שנגה א2 כ' התיר בזדון לא כי הנירי הש.בהן מהוך כ' , עש.:טוב

חייב ג( ח)תייר
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 הרעה טחשבתו על רב אה הוכיח לא גענוהו שמואל והנה , הדין משורה שמהאחייב
 און כל לצדיק יאונה לא : רעהו כמפיס אליו אמר אם כי לעשות, השבאשר

 . קכא.()יבמות
 ויראה יגלה ושמואל רב בכבל האלה הראשים שני של ה;ה התכונוההבדל

 לב הרעומה היה לשניהם הנה . שבא"י הנשיא בית נגד עליו שההיצבו המצבמהיך
 וגם , עיקר כל סמיכה לשמואל לרעע מנע רבי . בהרעומהם צדקו ואף הנשיאותעל
 , לקרסוליהם הגיעו לא בא"י מהם הנסמכים  שרוב  אף , שליסה סמיכה  ניתנה לאלרב
 יהודה רבי תיקן כאשר ויהי , עיתהם אה להם לסלוח יכול לא רוחו בעים רב.והנה
 1לא .לתקנתו רב שעה לא לבבל השמועה והגיעה ביים של השמן את לההיר'נשיאה
 בני שבין היחוס בדבר ההם הזמנים סשפמ תהלוכוה שיודע מי כל .והנה , לקבלהרצה
 ימאן בבל מגדולי שאחד לפנים הזה כדבר אירע לא כי ידע הוא א"י בני וכיןבבל

 מלא. אשר רב ועהה . הגדול דינו וביה הנשיא מלפני שיצאה גזירה או תקנהטלקבל
 היה אשר ו:קשר אה להתיר השיאתהו בלבו אשר התרעומת ספק בלי , כן לעשותלבו

 . הנשיאות עול מעליהם ולהסיר בבל לבני דרור לקרוא האלה הארצות שתי אתמהבר
 בענותו זאת בכל , , הנשיאוה על לב תרעומת לו היה כי יוכחש לא כי אף שמואלואמנם.

 אליו באמרו לקבלה הכריח רב את וגם ההקנה וקבל בדבר מהין היה רוחיובשאננות
 אם יודע ומי . ה"ט(8י( פ"ב ע"ז )ירושלמי ממרה" צקן עליך אכתוב תקבלנה לאאם
 כ) , פריזב~ל תקנת לבטל לבו חפץ את כבש לנשיאות פניו ומנשיאה הזה מטעםלא
 מלפני הנזירה שתצא בלתי הלל ספי שיצא תקנה לבטל הדבר טיב לא בלבואמר

 אבמליניה" חילי. איישר "אי באסרו כונתו זה גם ואולי , שבא"י יינו וביתהנשיא
 רע היה כי רמז עור ומצאנו . דינו ובית הנשיא הסכמת ע"י כתי תתחזק אםכלומר
 קביעות בענין שבא"י דין לבית משועבדים יהיו בבל שבני הרבר שמואלבעיני

 מועד לאע.כל צריכים היו הזה הדבר בגלל כי , ארצו לבני גדול נזק שהיתההמועדות
 כל לתקן אני יכול : ואמר שבלבו הדברים את אחת פעם נילה וגם , ימים שניומועד
 והמולדות השנים חשבון ליסר הצליח החשבון בחכמה ידיעתו בעזרת כי , כ:( )ר"ההגולה

 סיד בענין ברייהא לו נהיחסה וגם , המועדות וקביעותוהתקופות
 העיבוי

 בשם ונקראה
 ולעבר חדשים לתלוע שמואל חפץ כי רואים אנו זה מכל .והנה * דשמיאל29(אברייתא
 הדרום מן לוד איש שמלא( דר' אבוהו אבא כי יען ידו השיב בן על כיולאגנחשוכ י ארמ לפעולת טחשבהי שמואל ה.ציא לא טדוע יפלא ועתה . השבון פי עלשנים
 בברייתא סתום ~אמר כונת לו להגיד שאלו סב:( )פמתים בנהירעא דר אשרשבא"י
 אתרנייתא מילי איכא סר ידע לא "טדהא לו ואמר , לפרשו ידע ולא העיבורמסוד
 דבר להקן רצה עז ובכל באמת שמואל אם לזה יאמין מי , שם( )ר"ה מר" ידעדלא
 מן היה לא אשר מא"י אחד חכם ההננדות על ישגיח כי לארצו מאד הנחיץ כזהגדול

 ולא ' ישנית זה על 1 שפוח וישפוט לנור בא האחד לו יאמר ולא הספורסטיםהנדולים
 יהיו ספק בלי אשר דינו ובית הנשיא תלונת על'שגיח

 סהעוררי"
 כזה מעשה על

 חרשים לקבוע כקש כאשר יהושע ר' אחי בן חנניה נגד עשו כאשר שפוכהבחימה
 העריה בישיבה הראש רב יהיה לא פן ירא כי כן גם נחשוב ולא 1 בבבל שנים'לעב-

עסו
 שטלאי עלה ערער מאן ירע אנא תמן ראנא ער לשמואל( ,רב ליה אמר : מוסיף שם בירושלטי28(

 רב פחן כי נראת ראשונת ובהשקפה . ואכל עליו אטרח נשיא יודן ר' גשם לא גרמיה בשם סר א"להדרוכי
 טשסע השל עליו אפרח עטוף שנאמר אגל כאטתתח טסופק והית לשם הביאה  שטלאי שר' ספנילקבלה
 . שמואל עליו דאטרח עד לקבל רצה לא כן הקן נשיאה שרפ '4דעשאף

 תעכור מור בטאמר שם ועור 68 צר קראכסאל לר"א שטואל הולדות בטאסר 'א ח בהתלוץ עי'29(
 . והלאה 117 צדלדביל
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 בעינינו יקשה זה נם , מחפצו והשיבו הדבר על רב  ערער באמה או , הזה בדברעמו
 יסכים כבל בני מעל הנשיאות עול לשבר מהשוקתו רב כי להאמין יש יותר בימאד
 כל לתקן אני יכול שם.אל אמר אם כי הדברים נראים ועתה . ונפש לב בכלעמו

 בפועל כן לעשוה לבו סלאי לא באמה ואף ש ק ב י ש לא אבל אמר ל 1 כ י רקהנולה
 בית עם במחלוקה נפעצ להכניס. רצה ילא מרתו היתה אשר השלום ומאהבתמענותו
 . קנאהם ולעורר חמתם להעירהנטיא

 בארץ התקמור לחכמה פנהה אנן ירו ושמיאל רב האלה ההכמ.ם שניוהנה
 הדהיים החיים הטוגו הם מתועבות מדוה קצת מחלאה ידם כיבלה טהיוה הם ,בבל

 בארץ אשר היהודים לטובה. ומשפמים הקים ותקנו וחקרו אזנו הם , משפלםוהרימום
 וה.ו-יותיהם מחקריהם כי פלפולים עמל לזורעי הזיע נתנו הס גם אמנםהזאת,
 במשך היה התהלכו מישרים אשר למודם יררכי יסודם ודעה בשהכל עודאשך

 רנ מוה אחרי. , יתהלכר ומבשכה. גבולות, עכרו הבאיט והדורות למכשולהזמנים
 ורימידיו נמלא, לא רב של. מקוט , שהיו כמו הרביימ נשארו שמואל ימי בלעור
 עברו שנים שב". כמו. הימיט, ארכז לא אבל שמואל, לרגלי וישבו לנהרדעאהלכו
 תתה חדרכם ישינוה ראשי ועמדו חדש דור ויקם , אביתיו אל נאסף שם.אל נםוהנה
 . לחצי אף השיגו לא ומדרגתם מלאו לא מקימם אבל , .שמואלרב

 עשר ארבעה,פ-ק
 . 'שרה רב התא רב. נחסן רג ר"ג אבהו בררבה

 נ5 כי , ומנהיג ראש לה היה לא. מורא ישיבה ונם נתיתמה ישיבתו מהשמואל
 ספק בלי והנה . רב של טקומו מלאו לא רנ. מית אחרי חי היה שמיאל אשרהינם
 הנורל יפול עליהם בי קוו לימים הגיעו כבר אשר היאשונים שמואל מתלמידיאחדים
 הגילה ראש ועצת הבבלי החכם בלב מחשבות רבוה אבל , שמיאל החת ראשלהמנוה
 ככל . בנהידעא יושב גלוהא ריש הו ב א בר ה ב ר היה ההם בימים , הקוםהיא
 עשיר היה הוא . ההלמוד בחכמת חכם גם היה וכמעומם , עשיר היה הנולהראשן
 היה רבו . קיד:( )בדם לחהניו עשרו הניח וכשטת ברמים נשיאותו ונהג ימייכל
 כאשר הדור מגדולי היה ולא י( שמואל בשם ולא קבליתיו רוב הביא שמי ועל ,וב

 נחשב אם אמנם . שם( )ב"מ טצינא בשיתא מצינא לא בארבעה : באמרו בעצמוהודה
 נדותי מכל היה נופל לא כי נראה ממפרן לפי ולא וענינן הירותיו תכונה לפיערכו
 מתלמידיו רטז בו יהיה- אשר 0ק,ם ואין ישיבה מהיפשי היה לא יטיו כל , בהכשהדורו
 אשר לבדו נחמן רב אם בלתי בשמו דבר יאמי החכטים מן אחד שיהיה נמצא לאונם
 רבו דרך היה בלמודים דרכו . שמובהק הלמידו היה לא כי אף תורותין כל וידע חתנוהיה
 לא ובמה נחלקו במה נשנית לא ובטה נשנית בסה הכהינה כונת לבאר משתרל לרוב ,רב

 קצה ממנו לנו ונשארו חולדות"( מהם ולהוציא הקדמונים להלכות טעם ולחהנחלקת(
 מדרשי ממנו לנו אין ונם עסק באגדהלא. . וברורים'( פשוסי2 כלם אשי יפסקיםהזדאזה

אנדה
 שפ ( )מח נפם )פו.( שם פה.( שם )עה:( ערובתן .. קל:' שם , aap: שבה י )פג.( סנהדרין ע"ק

 . כקימוח בהרבה ועור )סב:( גטי; )צטנ, שם.)עו,(
 לפהרח מטומאת אבל בטעלוכרדבנן סהלקז : )יט. תגינה . וט' הטומאה באב מתני' )סו.( פסחים ע,'2(

 קאדר פעם מה גנז;( סם? עסחס.. אכל בשנא ,ננ:( בדהוה . כאן שגו מעלות '"א )כבי( שם . סמא השניד"ה
 ש=ם האוש' לדגרי יבטות')ש"ג.( שע-.. לא דדב-אחא. שלתא. על א"נ- )סד:( ערובין . סורח.וכז' ארס שאיןלפ, )ע"ס.( שם . ירו' כתיבי קראי רירי ובו" ה"מ מנא וסם:( met . שומרן ארבעה תנא מאן )מס:( שבועות .עו'
 . כרב. כמה ישך .ינו'

 מתכת של טראה אמת מה מפני קמט.( שבה . וחתראה עדיפ לערה אלא נצרכה לא )נו:( סנהדרין8(
 , וכו' חנות על שטטריו  פעמים, )סט:( ב"מ. וכו' ההלה לתובע אלא נ:קקין עסוין מנין )סו:( ב"ק ,אשרה

 )עו:( שכת . ברכה אותת כל נוטרין. . . .  בשבת רחול וטדכרי דטעו בייב בני הני )כא:( ברכזה4(
 ג( ח ר)דו
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