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

- 156
עמו בדבר הזה ,או באמה ערער רב על הדבר והשיבו מחפצו ,נם זה יקשהבעינינו
מאדבי יותר יש להאמיןכי רב מהשוקתו לשבר עול הנשיאות מעל בני כבליסכים
עמו בכל לב ונפש .ועתה נראים הדברים כי אם אמר שם.אל יכול אני לתקן כל
הנולה רקיכ1ל אמר אבל לא שיבק ש ואף באמה לאסלאי לבו לעשוה כן בפועל
מענותו ומאהבת השלום אשר היתה מרתו ילא רצה להכניס .נפעצ במחלוקה עם בית
הנטיא להעיר חמתם ולעורר קנאהם.
והנה שני ההכמ.ם האלה רב ושמיאל ירו אנן פנהה לחכמה התקמור בארץ
בבל ,הם טהיוה כיבלה ידם מחלאה קצת מדוה מתועבות הם הטוגו החיים הדהיים
והרימום משפלם ,הם אזנו וחקרו ותקנו הקים ומשפמים לטובה.היהודים אשר בארץ
הזאת ,אמנם גם הס נתנו הזיע לזורעי עמל פלפולים כי מחקריהם וה.ו-יותיהם
אשך עוד בשהכל ודעה יסודם יררכי למודם אשר מישרים התהלכו היה במשך
הזמנים למכשול והדורות הבאיט עכרו גבולות ,ומבשכה .יתהלכר ,אחרי .מוה רנ
עור בלימי שמואל נשארו הרביימ כמו שהיו  ,מקוט של .רבכמול.אשבנמ"ל.א,ורימידיו
הלכו לנהרדעא וישבו לרגלי שמואל ,אבל לא ארכז הימיט,
שנים עברו
והנה נם שם.אל נאסף אל אביתיו ,ויקם דור חדש ועמדו ראשיישינוה חדרכם תתה
רב .שמואל ,אבל מקימם לא מלאו ומדרגתם לא השיגו אף לחצי.
-

פ-ק ארבעה ,עשר

רבה בר אבהו ר"ג רג נחסן רב .התא רב 'שרה.
שמואל מה ישיבתו נתיתמה ונם ישיבה מורא לא .היה לה ראש ומנהיג,
הינם אשר שמיאל היה חי אחרי מית רנ .לא מלאו טקומו של רב .והנה בלי ספק
אחדים מתלמידי שמואל היאשונים אשר כבר הגיעו לימים קוובי עליהם יפול הנורל
להמנוה ראש החת שמיאל ,אבל רבוה מחשבות בלב החכם הבבלי ועצת ראש הגילה
היא הקום ,בימים ההם היה ר ב ה בר אב הו ריש גלוהא יושב בנהידעא .ככל
ראשן הנולה היה עשיר ,וכמעומם היה גם חכם בחכמת ההלמוד .הוא היה עשיר
כל ימיי ונהג נשיאותו ברמים וכשטת הניח עשרו לחהניו (בדם קיד .):רבו היה
וב ,ועל שמי הביא רוב קבליתיו ולא בשם שמואלי
) ולא היה מגדולי הדור כאשר
שם)
א
נ
י
הודה בעצמו באמרו :בארבעה לא מצינא בשיתא טצ
(ב"מ
אמנם
.
אם
נחשב
א
ל
ה
א
ר
ה
י
ה
ל
כ
מ
ל
פ
ו
נ
ערכו לפי תכונה הירותיו וענינן ולא לפי ממפרן נ כי
נדותי
דורו בהכשה ,כל יטיו לא היה מהיפשי ישיבה ואין 0ק,ם אשריהיה -בו רטז מתלמידיו
ונם לא נמצא שיהיה אחד מן החכטים יאמי דבר בשמו בלתי אם רב נחמן לבדו אשר
היה חתנווידע כלתורותין אףכילא היה הלמידו שמובהק .דרכובלמודיםהיהדרךרבו
רב ,לרוב משתרל לבאר כונתהכהינהבסה נשניתובטה לא נשנית במה נחלקו ובמהלא
נחלקת) ולחה טעם להלכות הקדמונים ולהוציא מהם חולדות") ונשארו לנו ממנו קצה
הזדאזה יפסקים אשי כלם פשוסי 2וברורים') .באגדהלא.עסקונםאין לנוממנו מדרשי
אנדה
ק ע" סנהדרין (פג).י שבה  , :aapשם קל.':
 .ערובתן (עה ):שם פה ).שם (פו ).נפם (מח) שפ
(עו ),שם(.צטנ ,גטי; (סב ):ועור בהרבה כקימוח.

כי

נ5

 )2ע ',פסחים (סו).מתני' באב הטומאה וט' .תגינה (יט.
 :סהלקז בטעלוכרדבנן אבל מטומאת לפהרח
ד"ה השני סמא שם (כבי) '"א מעלות שגו כאן .בדהוה,ננ ):בשנא אכל עסחס ..סם?גנז;) מה פעם קאדר
עו' .שבועות (מס ):מאן תנא ארבעה שומרן met .וסם ):מנא ה"מ ובו"ריריקראי כתיבי ירו' .שם (ע"ס).
לפ ,שאין ארס סורח.וכז' .ערובין (סד):
על שלתא .דדב-אחא .לא שע ..-יבטות'(ש"ג ).לדגרי האוש'

.

ש=ם

א"נ-
ינו' .ישך כמה כרב..
 )8סנהדרין (נו ):לא נצרכה אלא לערה עדיפ וחתראה .שבה קמט).מפני מה אמת טראה של מתכת
אשרה ,ב"ק (סו):מניןעסוין נ:קקין אלא לתובע ההלה וכו' ב"מ( .סט ):פעמים,שטטריו על חנות וכו',
 )4ברכזה (כא ):הני בניבייב דטעו וטדכרי רחול בשבת. ..נוטרין .כל אותת ברכה .שכת (עו):
(דו ר ח ג)
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;פלא לא .היתה פקידתו
ברבים ולא לתלמיריפ
.אגדה:כי :אם:אחדזם,וא
יןימןזה:הטעם.כ:יהזה 'אזן לגו ממני.ל
י;ופלפול,ם כי .אם מעט
תת
וו
הרורי
,אשר לא :היו.לו ,ואף
,בי לאלה :ברוזי :המדרש :הורהם וקבוץ :ההלמירום מ'לדהס. :אחר( -כל 'אלה לא נוכל
ם ;כבר
לאמר,עליו:כי:הוה :חלקו;עם :האכמש :אשד מדי סנרו הב השמואל ;אהעיניה
,הביאו .הפכה .גדולה:,בלמורום ואבד-דרה הישר והפשיט וחלבו (ארחוה שקלקלותיאבל

'חברהופעלו,.אע;;.. ,עד .שבבנםומנדגלי :התלמידום .בחלה .נפשם:מפני ההפכה השת
והלנו .להם לארץ ךעשהאלובי האז שרק;נם;יחומש:מגיע :אשר לא הצחה נפשס :בו והוא
ההחיק :מאד:מן -רה"שש והישר נמהרך .הבמזוהם' ,,ולזה הפהק :גם 'אנו ,נקראהי 'פרק
החדור ומכמוך ההלמודי ,
ן הבנוה בחבטתה
(ראש .הנולה .הזה היהכבשיא ,אה:בתי.י'ל.ה:א רגנע'יקגת:בי
לאחרמן התכמ,ם הצעירום:מהלמירי !2מנאל,שמו:הב:נ:חימן:בי ישק ב ,והוא נגרא
בתלמור "הב נחמן" .מהם  ,ובבואו אל ענית.חמיו עוד היה:צעיק מאד רימוס: ,אבל
כשרוניו המנקייםהבלתכטתי.ט2קידר"ו .נשאוהו והגביהוהו לתור מעלת התכמוס שבדוד,
וזהי כאש -מת וכמואל לא,התמרשה"ההקגו :ראש וזבולה:אף~הגע.וופקידהו להווהוהיין
בנהרדעא תחת שמואל העם ה2קירה_.ה,את היתה:נם:פקידה'.האש הישיבה הלקו ובבן
נם5א .מקנמו של וכמואל גנהררעא,,.רב.יבחמן :הוה:מבורך :כיר-ום ונהג .כיהו בהטוס
(עי' ברכוה.נא :נסין לא ):נבין בני .ך:רו!היה (מפוססם:בעשרי ,ופעם אחה בקש.מר'
י .במה .אברנך :אם (בתיבה הרי:תירה:ואם בעושר הרי עומד
'צחק שיבהכהי זאמרל
(תענית ה ),ואמנם לא ארכו לו'להבה.בר ;צבתו.ולהב,נחמן :תהנולימי להשלוה:בנההדעא
כי בימים ההם קם אית אתר ושמו פפא בן .נצר.בראש(היל 'אבשי :מןי,:נפש 'שומום
ובוזזים ועשו שמזה בארץויבואו לנהרדעא וילכדוהויחד_בוה ,.ונהבטלה הישובה:והבו;
.בר אבהו ורב נחסן נלו ממלטם וישבו בשלחי ומחווא;ושם יסדו ,בית:דין והב נתמן
ישיבתו (אגרת רש"ג) יש חושבים (יאסט דה"י לרת היהדות(חיב.צד )4:1הכי מוזגתו
וישיכהו של ר"נ בשכנציב וטעוה הוא בירם ,.),אם נבונה ,בדוב תידוהיו. ,נהאה,כי
עיקר השהדלוהו היה לברר הלכה למעשה ולערך פהסומו ב ;.התבטזם הבריו במענש
ומתן 'של 'הלכה ובפירושים ובפרס בלשונוה המשנ'וה ובבאוד דבוריהן.ומליתיהן רק
מעט').,אך(כננד זההיראו"יו ופסקיו בפרט בדיני ממונית רבית").כי זה היה עיקר
עסקו
(ו,.
'2דעח -כום2,.ל-ברכה ..ב נו (צ.א ).פועלין עד שיא הלכו שתי וערב בגת א!כעין .ענב(ם.וכו
האומר'..לחגבטייוןגזשוךטיורשייי
:בעלמא ;כנהמא .ובמוח (קטו. ):הנח תרי שטר' הנפקי במחווא וכו' .כת'בוה (ש):
ה
זן ולא תהא.קנךח לך עד לאחר לי יום קנה ואפילו עומדת באגם .שם (צבי)יתימיםשנבי קהקע:בחננת אבקוס
ביח.חווד עוגה ,אותה מהם-.נטין (לב) מקטל טחנה שאמר לאחר שבאתה מתנהעירו ...מבוספה תיחסל...
.לא יאמר :כלזם ואונה :מתנה דבר 1.קייכין .ב-ב (ח :ממשכנ,ן על הצדקה אפ.לו כע'.ש( cw .כגי) אין

הנקה לנויהן.
מדרש הלגח :שבת (כה ).ואני ..משמרה תרומ,ת' ב,טהי תרומות הכתוב מרבד-.כריש אגדה:
!
2
ר'.ה יח.).דר,
'
ה
.
'
י
ב
בהמצאו
ת
ט
י
א
ם
י
מ
י
ר"ה
ו
נ
מ
א
לי.כ .יבטוה (סד ):שרה
שבין
אילוניה היתה שלאש-
וחה .שרה:עקיה:אין לה ולר אפילו,בית ולד לאחיה לה.
.
ח
מ
) ואחכת לרעך כמוך ברור לו מיחה
,
ו
ב
ופה.יבוב1קסי ,.ינההם רשן נחלתו לאחיו יש ל
שהא ואיוו זו מתנת שכיג מרע.
אחרתהדרי
קבעך נתינה מנ
%6לא ידעתי נשים .מקום המו י2ר נ
ישיבתו בישכנצינ ואולי ממך החכם יאסט על הא ד'איהא בנטי
יובא יח ):ויבמות (.):;5כי מקלע
לשכנציב
אמרתסאן הוה ליומא וזה טעות.טמכאן אין ראיה כל דהו שישעי
שם ואדרבה משנא :לופפך כמבוארלמעיין .יבאג
ערר רש,נ מפורש שלחי שחוז" ואחר(1,נמשכתי.
)7עיי צמחים אח ).מתניתין_ברקפד'
מצה(ב ).בתדננלה העומדת לנדל בנצים עזם (לו ).לא שנו
ן
אלא!.כו' .ערנבןן(:םא:).מאן דתני אנשי
משתבש ו(כפו'ה והסורי מחסרא יבמות (יו ).מאן דתנא האשינה
לא .משתבש ןוכו'( mava: .פא:):זו אינה טשנה .שם
) ואפלו דבנן לא פלינו וכו' .ב.ס  (:bDjאר'.נ לא
שנו אלא
:על דדך
אלהכוה.דיגסאות הולכיכ כל שרושיו צמשניוה אך ביאורי לשוגוה ודבורים וסלית
המשנהיז
ח .לא.היה 'טשטשו .ודר
ן (48םהודאהעיו .עי':בי%ה .כזח) שדא לח ליל
והא למפיק,אעלונקי( 011 .לא ):הני לבני דאיהור סבנינא
שו'.לפלטלנהו -.בומבהא ,,חגיגה יח :העפל ידי לפירו
תצבאת היול.מגפי רוח ,ברכות(,נ ):אסר לדרו עכדיח
,בפשקא,ימא ,צער!:טפי לא צערן .שם הב ):חקן
בה ,ט' קבן שם (בג):כי ועה נקיט
לא
(דו ד ה"נ)
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עסקו ופקידתי .וכבל הניד עליו כחו ינר:לות באלה הכנינים אחר מגדולי דורו והוא
רב הונא כששאלו ר"ג :הלכתא כותין או אלכהא כותיכו" אמר לו (ר"ה) "הלנהא
נותיכו דמקרביהו לבבא דריש נלותא דשכיחי דיני" (ב"ב מה ,ועי' רשב"ם) ומצך
הזה טאר מאד עצמה פעולתו על השתלשלות החכמה התלמודית כי כלפסקי.

בדיני ממינות היו למדהלריינים והיהלכלל קבוע הלכה כרב נחמן בדיני
יוהכחתלוט
 .רב נחמן הקן כמה תקנות חדשות בד"מ שלא כדין הנהוג עד זמנו ולא
בוותתיייג).
חשש אף אם מתם משנה עומד ננד תקנתו מפני שראה בי שבוי הזמנים יורש שנוי
חחנהגים .ואולי גם ואח הסבה ,הן ירענו כי היה תלמיר שמואל (ע.רוביןטזי) ודוב
דבריו אמר בשם שמואל ,וכלימי שבהו בנהררעא שהיא מקומו של שמואל נמשך
אחר' היראותיו ופסקיו אף אם בלבו לא הסכים עמו (ב"ב קננ),
שאהב אה
אהבקת
די :גטין ל;):
מק
ו"
רבו השתרל בכל מקים לפרש דבריו ולהצדיקם (כחובות עם! ב
וידענו גם כן כי שמואל הקפיד מאד על "רינא דמלכותא" ועל כן בהמשכו אחר
ומואל רבי לקח קצת תיקונים מדיני הפרסיים יושבי הארץ ונטעם בתוך חקת משפט
היהורים  ,ואלה הם קצת מהיקיניו ר"ג תקן שבועה לכופר הכל וקראה שבועה הימת
י 'בידךאין לך בירי פטור .והקן:
ושבועות מ ):אף שזה נגר מהם המשנה סנה ל
שניהר החשורים על השביעה יחלוקו (שם סו .מח .),שמר מברחת קורעין אותי ואף
שכברקידם לו אמי שמואל רבו מורה הוראה אני אם יבא שטר מברחת לידי אקרענו,
הוא ,עשה הלכה למעשק (כתובות עם ).עביר אינש דינא לנפשיה (ב"ק כז ):לא
ז דינא דנרמי
יהב'בן וימצא לא לבני כלה בכלה ולא לבני רנלא ברנלא (שםקיג ).י
(ש 2קטו;) קונסים למי שמטייח את הביה רין (ב"מ לה .).בללא ררבתא בל אבר נמ-
ליה אמור (שם מג .):נאמן ארם לואר פריובול היהלי ואבר (גטין לז ):כל ראלם גבר
דבי' ריש נלותא לא מחזקי בן ולא מחזקינן בהו (שם לו ).מחאה
(בוש לברפ:נ)יוההנוה
שלא
יי מחאה (שם לט ),כל טרפא דלא כתיב בה קרענא לשטרא דמלוה
לאו פרפא הוא ,וכל אדרכהא דלא כתיב בה קרענא לטרפא לאו טרפא הוא וכל
שיטא רלא בחיב בהקרעבא לאררבתא לאו שומא היא ושם קמט.).
רב נחמן היה איש המעשה ורובי תורותיו היו רק בענינים הנדר שי מ
להלכה ו לס ;של-ב זםבו ורק מעט מזער נמצא ממנו דברים אשר אין להםכי
אם תכלית למודית ,מכל מאמריו והוראוהיו נראהכי ישוה בזה לשמואל רבו לבלהי
"עמם גזיה על גזרהולריב היא ניטה לצר הקולאז') .וסבה הדבר כי לא ירא מפני
בל ולא נשא פנים בתירה ,מעלת פקידהו ודעתי את ערכו וכשרוניו וגם מצנו באישר
 .שני מנהינים היו לו אשר הורוהו
מומני עמדו לו כי לא אסרה נפשו בכבלי ההכרח
ררן
י"'נ 5ן וכו' .שבה,נא ,.אמר לררו
עבר'חויאכמכ.ן ;י וכי' .שט לם ):כבר הבריגהו אגמי מבריאלסילוני.הו.
עי'בין (מג ):ע.טה לו סח,צח של בני ארם
נס .,הילין יח ):מוגרמה כיסרה נחלא גהרא ופשטה .שם (יפ).
אכל
משיפו.
.

.

.

אנ.טר
כובע .שם (מט ):אנחו מיכל
אנן מסתםנמי לא סת"ם שם (קיא ).ר"ג חלטו לה ברותחין
טפסקיועי' ערובין(בה.י האי אהתא רעברא מחיצה ע"ג מחיצה בגכמי גר וגו' .סנהדרין (לא 1.האי אתתא דנפיק
שפרא טתתעי ידהוכו' .שבועות(ל ).רב עולא הוהליה דינא קמיה דרב נהטן .שם(ל ):דגיההו דרב יהורה הוה לה
.פו 1.ב"מ,נא .סג :סו ).גטין(נב ).ב"ב 'כס :קנא
דינא קטיהוכו' .וע" ;ור שם (לד ):ושם מב.מו.ן כתובות(נ
קנג .קנט ):ועור אהי.ם.
)9עי' ברכות (נא ):בעקרא דעולא ;ם 'לתא אשתו ובקדושין (ע ).במשאו ומהני עט ר 3יהורה
כ'צק:סיגו לדין ומהם :לסרכי לא הית רב נחמן בעל דקדוקי עניות כחגריו וכן הראה בברכות (ז ):במה
שהשיב לרב יצחק ;ל ששארו :מ.ט לא אחי סר לבי כ(,שהא :י"ש .ובמסחים,מ.ל אטר רבה געל :פש אפ'.
חטין דשרירי לא ,לתות ואטר ר'.נ מאן דצאית לאבא וכיל נהמא דעפישא .עי' בהערה שלפני זו בפרטבדיג.
ט-פות היה מן המקילים ביותר .ע ',הילין,יט ):שחט שליש וכו' כשרה .שם (סג 1.נקג זה בלע נשיה
שב (סדן ריאה שנ.מוקה יקרום שלה קטם כשיה (מח ,.ריאה הסריכה לריפן אי חושש.ן לה ,ריאה שנקבה
ן הדבק אפי' נטל כשרו,
) מקש
רדופן סוחסהה כשרה( .מחו האי הדורא דכ(תא ראנקכ להדרי כשרה .נ:
כלי
גג;) אפשר לשמוטה שתעשה .טחובה

.

.
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דרך ההורה האחד היה גידל הפצו במשניות ההנאים והשני פברת שכלו .כן מצאנו
לפעמים שחבל אמוראים ודיינים מסכומים לרבר אחד ועשו מעשה על פיווכל זה לא
;צר בעד רבנחמןלחלוקעליהם כי אמר :אנא מתניתא ירענא (ב"ק יכ ,ב"כנב:חולין
יט .):וגרולה טזאת היתה מברת שכלי הנר לרגלו ולא חדל מלחלוק על גרולי
האמוראים וגם על רבותיו ,ולא עוד אלא שמכריע בין הדעוהוהפס כרעת האחד אף
אם השני יש לו סיוע מן המשנה )'0וכל זה רק מסמיכתי על סברת שכלו,
אמנם אצל כלמעלותיו האלה מדהסגינה היתה בו והיא מדת ה'הרות ,כי לא
שמרפיו ולשונו מלהתהלל המיד בסתת תכמהו,וביחודבריני ממונותה.ה מהנשאתמיך
לאמר :כולי עלמא לנבידידי בדיני דרדקי (ב"מ סו ,).והתפאר כי עלה בזה על כל
חכריוי!) ,בשני מקומוהיסופרעליו מהשהיה מתהלל במעלה נדלו אשר באמתיעידו
על רום לבבו מאין משלו האחד הוא מה שאמר אס משיח מן החיים כנון אנא
(סנהדרין צת .):והשני הוא ,מה שהשיב לתנא ששנה לפניו המשנה ומשסת רבי
כטלה ענוה ויראה חטא" ואמר לו לא תתני יראת חטא דאיכא אנא (סוף  .(ncleגם
י גודל לבבו הזה היה לפעמים למורת רוח לחכמיםי שעם אחת בא רבא בר 'רב
פהרונא זוטי לנהרדעא ודרש שם בחלק ההלכה טדרשתו "שונין קמח ביום טוב".יויה.
כאשר מפרו לו תלמיריומעני
 ,הדרשה ..אמר להם :פוקו ואמרוליה לאבא (רבא
אבא שמו) שקילא טיבותך ושדי.אחזרא (ביצה כס ):כלומראין אנו בנהרדעא צריכים
חכמהך השליבנה אל הקוצים ושוב פעם אחרת מלאי לבו לה:מיןיאה
לרדברשיהתוךדהוא"
אשר היה ראש בפומבריתא לפניו לרין לנהרדעא והנה זאת ההזמנה .לא
היתה עלדיןבריני טמונות שהיה בין רב יהורה ובין איש אחר כי אם רב נחמן
ן על מעשה שעשה ,רב יהודה בעירו ובפקודתון
התערב בריב לא לו ועשה עצמודיי
ו
ר
י
ע
ב
ו
י
נ
פ
ה
ד
ו
ה
י
ו
ה
ו
א
ל
ז
ל
ז
ל
ברב
א.ש אחרריק ופתוח באנשים העיז
ו
ש
י
י
ב
ל
ו
והיה
רביהודה מנדחוכדין והיה זה האישקובל עליו לפני רבנחסן  ,ורבנחמן בחפזוובגכה
רוחו תמין אח רב יהודה לפניו לתת דין והשכון על מעשהו כאלו הוא; אדון כל
הטעשים הנעשים נכל בתידין שבבבל וקידושין ע ),ובלי ספק יסוד המעשים האלה
היה בסמיכתו על הוקף בית ראש הגולה אשר היה חוחנו ואשר היו 'טיראים אה
החכמים ,וכאמת לא היה רב יהורה שומע להזמנתו לולא רב הונא יעצו ללכת טפנו
יקר בית הנשיא הוא ראש הנולה .וכבר בני דורו היו מליניםעליו ואמרו'כי בהסמכו
על הוכף ח,תנו ראש הנולה הוא מהנשא לבל ראש עד שמלאו לבולזלול בהורתרבי
יוחנן ראש ישיבה במבריה (חולין קבר ).אשר היה מכיבד מאד לכלחכמי בבל .ואף
נם זאה כי היהריין מומחה לרבים ויורר לעומק הדין מכל חבריו לא דמה אליהם
במרוה הנדרשוהלדיין .הן זאת היתה מדת חכמי ישראלכי ישבו למצום בין איש
ובין רעהו ברעדה ובחרדת קדש עשו חובהם שלא יכשלו בדברם משפם (יומא פו):
-

.

והשתמרו

.)10ה" לד קצת מהלכותיו הנומרית בסברה .גתובות (יב :מנה ל'.בידך וחלת אומראיני יזרע פסו.
ש; 2ים; ):ריס שאמרו אשגה היה רג
שם,רי(ו  C11Kנאמנים וכו' .שם,כ.
)זההכחשת שלא בפניחם אוקי תרי בהרי
-71י ואוקי מטונא בחוקת סריה( .קי ,.שג'ם שהוציאו שטר חוב על זה זה גובה וזהגובה .קידושן
י נטנה והניה טשכון עלה אינת טקודשה מנה אין כאן משגון אין כאן, .נ"ט י ).חשכיה
(ה ).התקדשי ל
טציאה לחברו לא קנח חברו טיט הוי תופם לב"ח בסקוס שחב לאחריםוכו'
 a"cl .לא ).זה אוטר של אביחי (כו'
ועי' ב'ט (ע ).חולק
טסברה עלשמיאל רבו .ערוב)ן 1סד ).לא מעליא תא שמעובדא דשטואל דהא אנא וכו'.
יבבות (סו ):אע"ג רהני' כזחיח הר' אבי ססהברא טעמא ררם יהורח כתובות(קי
 ,.חולק על שטואל טשום טח
חא
הא
הא
א
נ
.
ג
ח
ר
ט
ו
א
גר
'
ו
כ
ו
שטואל
רג
'
ר
כח בזר יפה .ב"ב (קלב):
גוון שע.טאה שותףבין
יוסי
שאני
תבנים אבדה כטבתח.
 )11סנהררין (ה ).כגון אנא רן ד'מ ביהירי .ב-ק צו :א(א ושכור טלכא אחי בדיני .וטצאנו כבטה
קקוסות
כשאמר אחד טחבריו דבר הלכה שהוא כיחיראח וס"ס דבריו ולא אסר כא'כן שאטר כפלוני ה.ה
דרכ .לאמךל ,ננ31י ננבא לטה לךצי' יבמות וצא ).כתובוה (יט ,ג,ב קלג.).

.

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

150
-

-

-

.התהמרוו מאר בנפשותם טכל שמץ דבר אש -יוכל להראוה כהכרה פנים ואמנם רבנחמן לפעמים לא חשלזהי ופעם ,אחה שלח אליו רבענן אה אחד מקרוביו ובקש ממנו
לעשוה לו דין ,ומפני כבוד רב ;נן היה מקרים לדון את קרותו שלרבענן וסלקדין
ט;ניתשכנגדו מראוהו שחלק רנ כבוד לבעל דינו (כהוביה קה,).
יה'מיםעד שנסתהמי
'כן יסופר כי אחה מקרובוהיו היה להדין ?ם אדם אחר והיה נוהן לה ר"נ עצה מה
שתעשהכדי לזכוה בדין בהערמה על שבנגדה עד שהוא
ראה עותהו ואמר עשינו
?צמנו בעורכי .הדיינים (כחובות פה .):מכל זה נראה כי הענוה ושפלוח הףוח אשר
חיהח סרהגדולי חכמי ההלמוד לא הית-ן סדתו ,ולא דמה אל.הם במנהגו בנחה עם
בני אדם אף כי לא ניפל היה מהם בחבטה ההלמורית,
דברי אגדה אין לנו ממנוכי אם מעט מזער ונם אלה שנתקיימו לנו רובם
רחוקים וזרים':ן) וכנגר,ה כל דבריו בהלכה קרובים המיד אל השכל ומיוסדים בסברה
ישרה"י) ,רק תלטידים שבאו אחריו חלו בו כמהפעמים דברים אשר לא כןוגם מצאנו
כי ר'ב'א אשר היה מהלמידיו היכיתם על בבה באמרו :לא אמינא לבו לא החלו,בוקי
הריקי ברב נחמן (בקב קנא :ושם ז' ,ע"ז לו :חולין נ .),חברו היה רב ש ש ת
 .גם הוא מושבו בשלתי הוא היה אדם ענונ והלש (פסחים קת).
לקרו
ולרוב בעלמח
בתויהנח ).אבל ברותו אדם קשה כברזל (מנחות צה ):אשר כל המשניווט
וטאור?ינים (ב
סדורות בפיו (ערוב-ן סו ).ונשען תמיד בתלמודו על ראיוה מן המשניוה (ובחים צו):
.גבהורותו תלמ.ד לתלמידיי ה"ה דרכו לאמר "מנא אמינא לה ומביא ראיה ממשנהאי
ית מה .ובכ"מ) או "תניהוה" (ב"מ צ .ובכ"מ) יאמרו עליו אהא מלהא
מברייתא(.כתובו
אמרלן הב ששה ואנהירנה .לעיינן ממתניהין" (יבמוה לה .נח ).והיה לו תנא אשר
םדר.ברייתותלפניו (סנהדרין  .16דוריות מ ,).ועל כן נמצא בידיו באמרים מן התנאים
הקימתכם ובפרט שי' אלעזר בן עז-יה (מכות כג ,פסחש קיח .ובכ"מ) .ואמנם אם
נדקדקבהויותיו ופלפיליו נהאהבי מלבד בק.אוהו נמש.יוההיה גם חד השכל וחריף
ואף מבשעה ה,אה קרא הב המא ?ליו טובה
חכמה עם נחלה ,כלומר טוב מעם
חכמת.חטיפיה עם נחלה משניוח (בכורוה נב :ופרש.י).ויעןכי חשבכיכ 5הברייהות
הישטום היו לו לנחלה על בן היה בוש מתפריו אם אירע שנעלמה סמנו אחת מן
וצי-הההות 3עהגבין יא5 :ם :ב"ק צח),סי היה רבולא נודע לנו .ישאוסרים (ירואחיסהי,ן)')כי
הבי הם(בהקהיה רב הובאיעןכי מצאנוכי היה בפרקו (יבמוה סב):ואין זה .
זק בהור כי לא היה רב רבוכי לילא כן לא מלאו לבו לדבר ברב באשר עשה ,וזה
מצאני ..בכמה .מקומית שאטרעליו "כי ני.ם ושכיב רב אמר להא מלהא" (יבט ה כדג
ושב)
להב יהמיה בר אנא "רב ככותאי אמר לשמעתא" (נדה סט ).וכן לאידבר
ותלמידואאומרב-ו כאשר רב נהמן געלה טאד בדיני ממונ.ת כן נעלה רב ששוע בדיני

עצם.

.

א.סור

 )12פסחים (קט :ליל שמורש ליל הט'כומר ובא מן הסזיק,ן .יבמוה (סר ):שלש שנש כגגך שלש
מנקידיה .כתובוה ,עב!' ,שוא"כיתי את בניכם לשוא על עיסקי שוא .קדושין (סי ):וי-ו דשלום קט.עא ה.א.
ואין להרבית רוגמאוה שכל אגרותיו עלסגנין זה
ה)) הא לך קצת טהלכיחיו הרשוטוה :ערובין (נט ):אנשי הצר וששי מרפסה ששבחו ולא ערבו אם
יש לפניהם דקה אהבע אנגח .אוסרה ואם לאו אוסרת .יבמות ,צג.
) הסוכר פירות דקל לחבירו אף טשכאו
לעילם ,כיל לחוור.כז ,קדושין'(ט .כהב לה על הנייר או על החרס אע-פ שאין בו שו-פ וכו' .שם,ים).
!ק
(ק ,.יק
-. :,
וק
דין להן אפוטרופוס ובוררין להן

.

כגאגהות

הץ(כתוב"
111שגן:,
נ::ם]',ע%:ןנג:1,:ה:::ו:ב:גדנום

)14בבר בהבנו זה בכ"מ בחבור זה שאין טוה ראיה 'טאס אחר מן התעמיס יושב לפני חכרו בושיבתו-
;ל היותו תלטידו כמ"ש אצל ר' אלעזר ובפרט בעג'ננו שטפורש שם בה"א בפוף הענין שכל ההכמש שגאטון
ם,
;ל'הם שם שהיו בפרקיה דאב הונא היו זקני

נדויר

חזנ)
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איסור ודפתר ואף לפי הסדה הזאת קבעו הגאונים הלכה כרב ששת באיפרין (יד
טלאכי כלל ההיאסי'קס.ג)
 .והנה דרקשני החכמים האלה עוד לא נסתבךססכסור
משלמוד אשר התעלה"לרומו של'עולמם בישיבות אחרות ועוה מרוחוש,6שמואל.עליהם
אף לבזבור זאתי שמנו להם המקום הראשון אף שהראשים בישיבות גדולים מהם
בפלפולים וגם גדולים בשנים,
כל הימים ,אשר .עוד שמואל חי אחרי מתז רב לא הוקם ממלא סקוסו בהחלט
ר3ישנא תלמידו נהג הישיבה אבל לא נקרא להיות ראש ,אטנמ כאשר מת.גם שמואל
ורב נחמן היה לראש כנהררעא נם אז נפקד רב הו נא להיוה ראש,במורא תחת רב
רבו ,ובעת'ההיא הלך גם רב יהורה בר יחזקאל לפוסבדיתאוימד שם ישיבה חדשה.
י עוד נער קטן כבא רב לבבל ,
רב הונא נולד,בישנתתתקערי לאלה הרביעיויה
'
מקוס מולדתו לא נורע בבירור ננד לא ושם אכיו
י היה דר
ל
ב
א
ד
נ
ו
ה
ו
נ
ל
ת
א
ז
כ
בדרוקרת (תענית'כא ):והיה קרוב לבית הנשיא (אגרת דרש"ג) כלומר לביה ראש
הנולהב) .רבו המובהק היה רב (שבת קכח .ובכנם) והלך בעקבותיו בתלמודו והמון
רב מתורותיו של רב נמסרו לנו ממנו, ,לפעמים נזכרו לשמו הלכות אשר אמר בלי
הזכית שם רנ עליהם והן מרב רנו.י) ואף בי לפעמים דבר רב אתו קשות (ירוש
ן צה ),לא מש מבית מדרשו אף רגע  ,אחרי מות
עררבו.נין ,פ"א ה"נ שם בבלי מו,חילי
היה הוא מרביץ תירה בסדרא שבמורא ואחיי מות שטואל הקם על להיות ראש.
ותחת אשר לפנים בקרא ראש בית המדרש שבמירא ,ריש טדרא נקרא,עתה ראש
ישיבה ,ורב הונא ,הוא הראשין אשר נקרא בשם הזה(יוחסין) .בקרב שבע ,השנים
הראשונות אשר הרביץ תורה במירא בעור שמואל ,ח* נתפזרו הלמידי:רב והלכו
לנהררעא לבקש תורה מפי שמואל אבל אחרי שמתנם שמואל חרשה הישיבה .של רב
הונא נטומא ננשר נעוריה וחזרה תפארתה לישנה .כמה מעלות נדבות חברו בו
 .יחוסו עשרו מנהגו בנחת עם הברעת צדקתו
יחדו אשך הכהביכו אחריו כל הלבבות
ו וחמדו עם בני אדם ודרשו סיב  1DY9כל אלה פעלובי היה רצוי לרוב אחיו
יישמר
ו.
וד
ו
כשמן תורק בכל הארץ וגדול שמו גם בארץ ישראל ,רב .הונא ,אשר התיחם
לבות ראש הגולה היה.בעל נכסים ,הרבה ובשרו ישובחו
לפניו שמונה מאוה
ב
שו
יי
הלטיסים .אשר נחן להם ,מתיחם מכיסו (כהומת קו ).בנעור
ילעודו יושב לפני רב
חיחיי צער ומחסור (מגלה כז .):ותושע לו ורז החרוצה כי נתברך ביתו כעכורתו.
לא בושלעבירבעצמג
נברחיה נחשבבין גחליהחכמים ונבחר לדון בין
אעיישרלר(עמהני
לה כח;) ופעם גהת באו
עבורת שדה ולשאת בליעבודינו על בתפו בשובו ל
שני אנשום לפניו לדין והוא עוסק בעבורת השדה ויאמר להם העמידולי איש אחד
י 1ח 1ארצה לשפומ לכם משפם (כתובות קה) כן מיגיע
אשר ישקה שדוהיבסיימ
כפיו התעשר ,אמנם לא ינע להעשיר למען הרבות כבוד ניחו ולתיזה ת"י הענוגים
גי אם הלק טהעושר אשר ברכו אלהים גם לאחרים ,ביתו היה פתוח לרוחה .לכל
טנקשי לחם ושמלה (הענית כ ):ומבלי חזם עליתוח עשה פובוה הרנה לצרכי הצבור
בעירו .ואמרו עליוכי בכל יום מעונן בסער ביום מ81ה אחר עברו היו מוציאים
אותו

 )15רריקרה בלי ספקהיינו ריוקרח וכמו שכהב נרעץ וכן הני' בכא מי(כען .וחנה טלשוןרש.י (.6ק
גח ):טעגפע רטבך שר"חהוחלהיח ריש נ*תא וגבר נטל רבריו היוחסין בראיות ורש'י החליף ר"ח ר"ג בר"ה
ו בעעי .עתח.טיאתי בספר באורים והארות על .התלפור טאח הר"ר אברהם .קראכטאל
הלטיח רב ונראיןרבויי
שחשזרל הרצח לeחaעnב_יר רעת ישי ואין רגזיו טתישבים על הלב.
)1%עי'
לכד ):ר"ת ור" דאט הרוייהו אינו מגיר וא' אלא ,להא .דטיא דאמר רב אחדבוי
אתפררימנה ל' גידך והלח אומר איני יודע ר"ה ורב יהודה.אסדי חייב
אר"מ אמר רבית' .ובכתובות (יב):
עירוש' שבועות פ" 1חי א אמר רב .לחא מלתא ורזה עגמו אמרה בשמו..

(ד~'ר ווינ)
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אותו בבבא של זהב ומוליבש אותו בכל רחובותהעירלחפיש ולבדוק מה שהזיקהמער
ואם מצא כותל רעוע היה מצוה לפקר על הוצאותיו ,ואם לא היה לאליר בעליו
לחזור ולבנותו היה הוא בונהאותוטשלו(תעניהשם) .על כלמעלותיו האלה שבחו בני
זמנו חבסהו ומי שהיה מבקש מאת ה'כייתן לו חכמה היועיניו תלויות בחכמהרב
הונא (ם'ק כח.).
כבר אסרנוכי מנעוריו שמש רב הונא את רג ואם נתבונן במאמריו נמצאכי
טרוח רבו עליהם ,הן בלשונם והן בסננונם וגם בקצורם הם רומים לשל רב ,ועלפי
דרכו יפרש המשניותי)* וחדש הלכוה ,אף שבחדושי הלכותנו כבר נמצא בם רוח
אחרת כו קצת הויוהיו נזפות לדרך הפלפול יוהר מדי ,)'8הלא רוב מאמריו רגם
מושכלים ויש לנו ממנו הלכות שהן מקצועים גדולים בתורה שבעל פה )19מהם יהד
וטהם פנהלבאים אחריו אשרפלפלובדבריו והרחיבום והוציאו מהםחדושידינים רוב
אנדותיו יפים ופונים בענינן ובדעות אף שהמדרש עלעלה בו הדעות רתוק ודחוק.
קצתם אמר בשם רב וקצתם בשם עצמו  )2ואמנם אףכי בבל מחקריו היתה לו
תירת רבו לעינית, ,אח לא עצרתהו טלחלוק לפעמים על רב רבו *)21אבל נראים
הדבריםגי אף אם חולקעליו בתלמודו ,נטשך אחריו בכל מקים להלכהילטעשה.
ולא נתמה על זה ,הלא ראינו ני גם במחלקתו עם רב נחמן בדיני סמון לא חדל
לאמרלוכי אם שהלקעליו ההלכה כמוהו ,והורה לרבנחסןכי להלכה ראוי להמשף
אחריו כי הוא בקי בדימם (ב"ב מה ,).אףכי ננר רבובי לאיעשה רבר נגד דעהו
ונם אין אפשר שיסור מן הכלל הלכה כרב באיסורי וכשמואלבדיני (בכורות ספ):
ואם ננד שמואל ההלכה כרב כל שכן נגד עצמו ,זה הכלל היה מכריע לקבוע הלנה
כרב באיסורים וכשמואל בדינים ואחריו כל אדם ימשוך מן היהודים אשר בנבל.
והנה
)17דוגטאות מפירושיו בטשנהעי' שבת (נד):פי' מלת חנונא .שם (קנח ).הן הןפקיעין וכו'
.ערובין
-

.

.

.

.

__

(פו ),למפה למפה מטש וט' ,פסחים(ב ).פאי אור נגהי .ס'ק (ם ):מאי
שלמוןקחהטור .יבמות (צא ).קדטאי
טדי לבתרא' יט' חולין (צט ):כנשר בראשי לפתות ,שם (קפו ):הכא ב
גדי טן הנכרי עםקינן .טן
"דונטאות האלה נבין חבונח פירושיו בכלל ונמצא גם בין פירושיו שיפרש גטה שנו ובטה לא"נ
ו .עי'
ברבתן;כר ):אסר על חברייהא כל הטשמיעקי
 1בתפלתויל'ז טקפגי אסנה ל"ש אלא שיכיל לכוון )'15
 .שם
(כי ).ל"ש אלא לאחורי וכו' ועור בהרבה מקוטות
 .וכיוצא בזה מצאנו שמפרש הלכוה קדומות שנאסרו סתמא
ואסר באוה אפן נאמרו כמו :שבת (כא ).ששלות ושטנים שאמרו אין מדליקין בהן בשבתאין סדליקין בהן
ן גהק .נדה(נכ ).שתי שערות שאסרו צריך שיהא בשקר נוטות,
בחנונהבין בשבת בי
טן)עי'חולין (ט ).זעתה בחטת חברו רבוצה לפני עזכיון ששחט בה פיסן אחד אסרה .שם (סט):
ש
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ד
דרך
ושני שלישי דרך רחםוכו'
יצא שליש וסכרו לנכרי
נ"ב (מז ):הלויהענין  nularומנא סיט כל דסובין אינש אי לאו דאנש לא הוה מזכין ואפיה וביניה זבינא
וצ' ערכין(יד ,.אורך פלפלו עם ר"ג .ועי'עי
ד תמורה (לא ).ושם (לב ).וכיוצא באלו בהרבת סקוטות
 )19הלמומו האבח האד ולא כזביה רק  nrapשהן יסורות בתורה שבע'פ :שבת (קפו).היו כתובם
gy
תרגוםובכל לשוןאין טצילין אותןספני הדלקה כתובות(יא ).גר קפןמפבילין אותו דעה ביד .ב"מולר):
סשניעין אותו שבועהשאינה ברשיתו .שם(לפ).איןמורידין קרוע לנכסי שבוי ולא קרוב לנכסי lePולא קרוג
מחטת קלוב לנכסי קטן .שבועות (סו ):ב' כתי עדים חטכחישות  11את זו זו באה בפ"ע וסעידה  111באה
בפ'ע וטעידה .גטין(ו ).עשינו עצטינו בבבל גא" לגפין .שם (עב ):גפו כמתנתו ,חולין (פ ).בהפח בחייח
בהוקת איסור עוטדת עד שיודע לך נסה נשחפה נשחפה בחזקת היתר עומדת עדשיודע לך בסת נפרפה
גפין (עד ).כל האומר ע.ט כאוסר טעכשיו דטי .כתובות(
.ניע) יכולה אשה שתאסר לבעלה איני נזוניתואיני
כא"י לבחסה רקה
עושה ,ב"ק (פ ).עשינו עצמנו
שבת (נר ).שאי ארבץבב
כב
יול שהיו בתבני ארם שסכובלין כבסף ובזהב
)20
 .ערוביןונר ).מאי רכתיב
היתך וגו''.חניגה (ד ):רזה כ' טסי כהאי קרא יראה יראה בכהוכי:
 .פסחים (קיה ).ישראל שבאותו הדור
סקרני אמנה היו וכו'
(ipto .כו ):בכו בכו להולךכי לא ישוב עור וגו' זה שעבר עברה ושנה בה,כיון שעבר
אדם עברה ושנה בה הותרת לו
 .יוטא (כב ):כמה לא חלי ולא מרגיש גבריה דטרי'פייעיח שאול באחת ולא
עלתת לו דוד בשתים ועלתה 5ו( .ום) בן שנה שאול במלכו כפן שנה שלא פעם מעם חפא
 .ברכות ( ):1כל
תקובע סקופ לתפלהו אלהי אברהםיהיה בעזרו וכו'( .שם) לעולםיהא אדם זהיר בתפלת טגחה כו'( .שם) כל
םל) שלום,
אדם ש.ש בוי"ש דנריונשטעין שנאמרוכו' (שם) כל שיורע בחברו שהוארגיל לחת לו שלוםיקדי
מאלה הדוגטאות כבר נראה דרנו באגדה.
 )31עי' שבת (כג) אר'עה פתילות ושמנים וכו'ועי' עור היטו בשבת (קכח ).בענין מוקצה ,וכן דכא
עור 0 rapsקום4ע,

.
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והנהלפי הנראהמן ההלמוד (נדה כד ):היה רב הונא מיסדו ועל כן מבואר הדבר
כי לרבהונא הזכות לחת לבני בבל הכרעת ההלכה בין בדיני
100ן בין באים1רים 1מנה 1והלאה היתה להם למדה בכל
המעשים אשר  ~t1WYtואק"בזה ספק בי זה הכלל לא רק לבנרפרא מתמו
של רב התא היה מקובל כי אם נם בישיבה העבית (פומבדיתא) קנלוהו והיה להק
לבל חכמי בבל בסקומותם לסישבותםכי כלםהיו תלמידי רב ושמואל.
כאשר נתעלה רב הונא להיות ראשישיבה במוראחי שם אחד מגדולי הלמיך
רב הוא רב ת א אשר אחרי מות רב למד גם כביה מררשו של רב הונא (ב"מ לג,
מ"ק כה ,ערובין סב ):ן גם הוא כרב הונא היה עני בילרותו (שבה קם ):והעשיר כל
כך עד כילעשרו הרב היה למשלבפי העם (מ"ק כח ),והשיג העושךמיגיע בפיוכי
עסק בעשיית שכר (פסחים קינ).ואולי נרמה לו נם זאתכי שנא לפזר ממונו במותרוה
י שמוציא מטונו יותר מכדי ההכרח להיות הוא עובר בבל ,תשחיה (שם),
ואמר עלמ
ואמנם העושר הוה אשר הרחיב לבו פעל גם רומו ומרום לבבו התמוטטה היהירות
בינוובין רב הונא ,פעם אחת רטן לו רב חסדאכי אף שהוא יושב לפניו כהלסיד
בכל זאת רב הונא נם הוא צריך לו ור"ה השיבו חסדא חסדא איז אני
לפני
ב
יויהי אחרית מריבה דברים הזאתכי התרחקו זה טוה זמן
יאך אתה צריך
רך
צריך ל
ל
רב (בים לנ ),ואמנם אם נבחן הכונתשני החכמים האלה כלמידם נמצא כי כל אחד
לפי הכונתו צרק בדברו ,רב חסדאהיה חריףועוקרהרים בפלפולו (ערוביןסז).כיל,ה
חיה גדול מר"ה ומבתיגה ,את אמר לו לר"ה שהוא צריך לו אבל ר"ה
דים' היה
יריפות
מח
פמהפק בסה שחננו הן ברב חכמה ולא נחשבו בעיניו אלה רברי חד ,לעצו
רק כציצים ופרחים לתורה ולנפשו לא חפץ בהם .חליפית פלפולו של רב חסדא
תגלה ותראה לעינינו מתוך מאסריו בהלכה וביוהר מהוך משאו ומתנו עם חבריו
ותלמידיו .)21באהבה רבה ובהשתדלות יתרה עסק במדרש הכתוב להוציא טמנו
הלכות הדשותוליסד בו טעמי הלכוה .יאם אמנםכי לפיסים דורש הכתובים .בדרך
הנרצה
לבעלי החריפוהביטנו בכל זאת בשום לב על מדרשיו נראהכי לרוב
יסדרך השכל )28וביחוד דרשוהיו עלפי המדות.שההוהה נדרשת בהן.)24
א.
מם
הם רחוקי
ונראים הדברים שבענין הוה היה רב חסדא מורה דרך לדורוה הבאים להרב1ה
הפלפול ולנשא דרך החריפות בהלמיד ולהרחיב [דרש ההורה
ולהעלות כל אלה ברומו של עולמם ,ואולם יצדק מאד הספק אם
יה הזאת
.
העל.
היתה עליה באמה.
-

סי

.

שני

.

 )22נאטנים אלינו דברי רב המא רבו והברו שאמר עליו דמהדדן שמעהתיה עי' שנת (פג ).ונטצא
סימן טובחק אחר במו"ס שלו בהלכה שהוא מפשר וטשוח הענין נגר פשוטם של הר1רים 5ר שמבחיל את השוסע
וזה הוא דרך החדוד העיקרי .עי' בטא (ו ).איל ר"ח אפילו תימרו רבנן וכו' עי"ש ועי' 'בטות (פט ):פלפולו
בענין ביד טתגין לעקור דבר טן התורה .כחובות (ל ):סורה ר'נ בן הקנה בנוגב חלב'ו של חברו וכו' .חולין
(יט) א"ל רצח אררנה ליטא מר איפכא 1כ .'1עוד שם א"ע ריח לא תהדר בך וכו'.
 )23יש שמראשיו פשוטים גם מושכלים .עי' ברכות (ה ).אם רואה ארם שיסורין באין עליו יפשפש
גסעשיו שנא' נחפשה דרכינו ונהקורה וכו' שם (לד ).כל המנקש רחמים ע 5חברו אין צריך להכיר שטו שנ'
אל נא רפא נא לה יומא (טפ ,.גמר הולכני בור מקרא וישחטו את הפסח ויורקו הכהנים את הדם סורם .ובחים
(כב ):ערל טחלל ענודה דבר זה מהורתו ש 5ט"ר לא
מדברי יחזקאל בן ברי למדנו כל בן נכר ערל לג
וערל בשר לא יבא אל מקדשי לשרהני אף רלא כתיב לשרתני אבל אענין הטשך הפרשה שם מוכח רלאיבא
לשרהני .אבל רוב מדרשיו רחוקים .עי' חולין (יו .:מנין לבדיקת המכין מן החורה שנאסר ושחטתם גוה,
ומפרש .בזה על הסכין לא על המקים נגד ענין הפרשה,.ובחים (צח ).חטאת גחמה אינה באה אלא טן החולין
דאמר קרא והקריב אהרן.אתפר החטאה אשר לו טשלו .וררש אשר 5ו נגד פשוטו דמשמע אשר בשבילו.
ברכות(ה ).אוהב ה' שעריציון מכל משכנות יעקב אהבי
ל שעריםהמצוינים בהלכהוכו' ערובין(כא):חדשיםגם
ישנים הללו מדברי תורה והללו טרברי סופרים .שבת (קי~ ):לעולם ישכים אדם להכנת שבת וגו'
ו
י
ל
ע
מתאבלת
ו
ש
פ
נ
אדם
של
שבת
כל npaw
(קנב).
 )24כטה ג"ש היה דורש וכלן מהמיהות .עי'
שכאטר
(דויד ח"ג)

.

.

למדנ.

.
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שניהחכמים האלה
אשר הרביצו בהמיוררהאבמורא והיונקראים בשם םבי דםי
רא
(סנהדרין יז ):הגביהו
תשאלת
ה
ב
י
ש
י
ה
,
ראש
ה
ל
ע
מ
ל
.
א
נ
ו
ה
ב
ר
ו
ת
מ
כ
ח
ב
,
כי
עשה לה שם גם באבץ ישראל ערכי ר' אמי ור' אסי אשר היו הראשים בעה ההיא
בפבריה היו נכנעים לפניו (גטין נם ):ועוד יותר בבבל בהעטירו תלמידים הרבה
ורב חסדא גם הוא השתדל להרבות כבוד הישיבה .אףכי ראינוכי ימים רבים הופר
השלום ביניהם לא חדל רב חסדא לרצו כבור לר"ה ונהג בו כהלמיד נאמן עם רכו ,
ואמרועליוכי כלימי ר"ה לא היה רב חסדא סורה הוראה מאומה בסורא ושרובין
סב .):ולפי ההנדה בנה מכספו בית מדרש חדש לישיבהו של ר"ה (אגרת רש"ג)
שניהם האריכו ימים מאד ,רבדינא מת בן שמונים שנה מיהה פתאום'ת ) p~Dכח).
והעלוהו לארץ ישראל וקברוהו אצלרביחייא רבה ,ורבי אבא הספידו ואמר עליו:
ראוי היהרבנו שהשרהעליו שכינה אלא שבבל גרמהלו (שם כה ),רב חסדא האריך
יטים כעשר שניםועור אחריו (שם כח ),ובקרב השנים האלה היה הוא הראש בסורא,
ומובן מעצמוכי מני או הוחל דרך הפלפול והחדור במירא להתרחב .ואולם נראהכי
גם רב הונא באחריתימיו הכירבי דרך הלמוד הזה כמעם לקח את בל הלבבותיחד
בארץ בבל ואף על כן יע
ץ את בנו איבה"כי'לך לפרקים לרב חסדא לשמוע תורה
מפיו "דמהרדן שמערדעיה" (שבה פב ),אך יותר מבמירא היה הפלפול והחדוד אם
רך לחכמים ולהלמידים בישיבה השניה אשר נוסרה אחרי מות שמואל בפומבדיתא
הד
.
פומבדיתא היהה עיר גדולה ורוב יושביה יהודים וצנרת דרש"ג) ושם היה שקר
הטלה (ר"ה בג ):ורבי הודה בן יחזקאל ימד שם ישיבה אחרי מות שמואל.
רביהודה היה מנעוריו תלמיד יושבלפני רב וכלינד רבו לא כתם מהזך ביה מדרשו.
בביתו של רב והיה מלסד תורהלבנו רףיא (ערובין ב ):הוא היה שקור בהכלית
השקידוה וסח"קו בתורה לא חשש מלבפל מפניה אח ההפלה ולא ההפללני.אם
לשלשים יום לשלשים יום (ר"ה לה ).ובשקידהו הצליח כי קבץ על יד חלק נהול
מתורותיו של רב וטמרו לנו ,אין נם אחד מכלהלמירי רב אשך אמר שמועות ממנו
אשר הניע לסררגהו במסירת הלכות רב ומאמריו בהלכה ובאגדה ,סכום כל המאסרים
הנזכרים בתלמוד בבלי על שם רביהודה אמר רב הם :קרוב ל ארבע מ א 1ה ,
בדיני האיסור וההיהר הכשר והפסול מ א ה ו אר בעים  1ת שע ה .בדברים שאינם
נוהגים בזמן הזה כמו חיובי עונשין וקרבן דיני טומאה וטהרה ודיני הקרבנוה
ארבעים וששה .מעי מיטת שלשים וארבעה ,תאמה ומישה
מאה וחמשים ושבע") ,מנה עעע וספתו וממט כמהה פטמץ מפט שהדבר
נחוץ לס לדעת כל זאת בדקדוק ובצמצום והמספרים האלה יפרען אור עלענע הלמוח
בישיבתו של רב יהודה "שר בפומבדיתא .הנה ממאמר אחר בתלמור יש לשפוט
בהשקפה ראשונהכי כלימיו לא עסקבישיבתו רק בסדרנזיקין כיכן אמר רב פפא
אחד מן האמוראים המאוחרים :בשני דרב יהודה כולי תנוי בנזיקין הוה ואנן קא
מסנינן שיתא סדרי וכי הוי ממי רב יהודה בעונשין האשה שכובשה יוק בקדירה
ואמרי
-

.

.

ימי

.

ג"ש אבל תאבל .כמו כן היהיכיל

שגאטר ונטשו .עליו תאבל וכתב ויעש לאביראבל שבעתימים ,וזה דרך
אבל וחפוי ראש דהמן בנ"ט .פסחים (ז ),לסדנו מציאה מטציאח ומציאה מחפוש  elen1טחפוש מתפוש
לדרוז
י וברות טנא.וכעין זהששונין(גא ).לטדנו טשם ממקום ומקם מניסה ונסח כנסחונסה טגבולוגבולטגבול
.
וטגנבדורלרטהוץ גהוץ  p'p, .בחוליןיקלו).עור שם ;ש)ק' 1והיקש וטצאנולו דרשת על שדרך""ל תקרי
וירא רחוקה טאד .ע" ערובין (נד ):אין הורה נקנית אלא בסטנים שנאסר שיטת בפיהם אל תקרי
שימח אלא סיטנא.
 )25פרטי ההאמרים של רב יהודה אסר רב הסובאים בתלמוד גבלי תטצא טטדדים בס41
הספר מאמר ב'

סח.ץ

.
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ואמרילה-זיהים שכבשן בטרפיהן טהורים אמר.הויות דרב ושמואל:קא הוינן'הכא
ר מתיבהא' (נרבוה כ .ובכ"מז ,מגה נראה.כ?' נבדלו
ואנן(קא.מהנינן.בעוקציןתייס
ראשי הישישהבדור מאוחר.ממנו.כי להם.היהגם מדר טהרוהענין לענוה'בובישובה
אבלבימי רב-יהזדה היה כל ירישהם.בריני.ממינות .ורק -הם ,היו'הענין להנות .בה
ואף אם נחשיב .שרב יהודה לעצמו'בלי ספק'היה הוגה בכלי
ולדרוש,עליו ליש?ב
להיפמםביכיינה.לא'':עסק רק בדיני .ממון ..אמנם מקובנו :המאמרים-
פנוה התורה על כ
סרב יהודה אמר רב הלא משאד .ששנו בן ,בי בזה .און ספקכי מה .שאמר נש6
.
י
ר
ח
א
בבזה מדרשו ,.ועתה.
שראינו שכמו'
לא אטר,
נ"אם לחבריו
רב
.
ם
נ
י
נ
ע
י
י
ד
י
מ
ל
ת
ו
י
מ
צ
ע
ל
איסור והיחר וענשין וקרבנוה ופומאות -ופהרות ורק שלשים
מאהים מהם
ממונוה ,עלכן מוכרח שאף:כערר הזההיה למודו בישיבה ודרשוהורה
ני
וארדעהבדי
ל פנוה ההירה שבעל פה.ולאהיה מאבד.הונה שלתירה לעמר.שמועה
להלמירים בכ
ולא עשה הורתו עהים לאמד -ו צריכה לשעה וזו
זו נאה:וו
כוה:אינה נאה ואנוילתינמהד הכל ,אבלבאנית גם רב פפא לא חשב_ש5א למדו.
צרי
ר
מ
ל
אם
י
כ
ששנה.
אמר'
עיקר מה
וינע והתעמק
ן ולא יותר כי 'אם
אביינשי
יבה רק מררנזיקי
שהואהאחרון ש.5הארבעהל
בו.מקעתו-היה בארבעהמדרים וזההיאר.בכנוימי
קיןספני
הסדרים אבל' כשהסע.לפרר טהרוה המהפגן במה' שלמר מדבותיו רב ושמואל.ומחבדקשו-
לחדש ,דבר מרעתו וזה שאמר אהויות דרב.ושמואל.קאהזינן כאן" וכנגד זה.ישבח.
רב (פפבאו אתדורו ואתב.רוחרכ.מיויען שהם אף.בסדר טהרותהיושינים בי"ג טהיבאהט.
הוה הדכו האמוראים לההעסק בענינים
ואף אטה הדבר כי
הטאוהר-מבדורו של .רב' יהודה .המתבונן .ב"שכל ודעה.
נוהנים כמו קדשים וטהרות יוהד
של מדר -קדשים.ימצא חלק נדזל.
ואילך .כי
בתלמוד הבבלי
סטנו ואולי הרוב אונושאעיסנקסו.-
ר
ש
א
.
ל
א
ו
מ
ש
ו
ם
א
ם
ג
:
ש
ק
ו
י
ב
ר
ה
ז
ב
ו
כ
ל
ה
ו
רבה
י
כ
ר
ד
ב
האטוראיפסימי
הראשונים ,לפרר.
 .ובלי ספק.הוה הדבר נן נם .בהלמודם של
הרנה .בעמנים ההם
לנו בה52מווע ועל :הסדר אבל לא יוכחשךכי היה נמצאב:
טהןחע אשר -לא נהולוירם
ו שרירים( גדולים רבים :ונאמנים בממכהות הרבה כאשריבואר
בימוהם:ועוי.יש:בייינ
.
ם
י
א
ר
ו
מ
א
ה
.
ן
נ
ו
נ
ה
נ
.
ת
ל
ח
ה
המאוחרים שמוהדרישה
עוד לפנ?נו28זוטן השרירים
נם:נן
כי
בענוג? .מומאוונ וטהרות; למטרתם(והבינו~ .בס אליהז)2
עודבחיי.רב_נשא' ומזן'רנ.יהודה לפדקיםעם שטאל' ,ואחרי מוהוהלך.לישיבה
ושבוו.
של:שטיא ,5ושם.ישב .אשר.
 .שמואל
פי
למ
ער(בדכואוילמוד,).בפוובמתבודארי.האהזהישתואברהוהלועצ
יכתובותו.
ד(
בו
בי
עמים-נם,חבר
חריפותו וקראו "שיניא"
יב;) והיה משאר -בחריפזרמ יוהר מכל חבריו ונטעה במשמו בפומבדיתא עד כ? אמרו
ובישיבהו.
אל
גד
שבמקומו ש,5רב' ידידה דחריפ,ה .כפורחה :עלהה נצה (חול
"ו.
:ין ק',):בקופא דטחט
והצליחו דויפי' דפומבדיתא (מנהרריןי ):,אשרהיו "מעלים פילא
(נעם לחו) ,מלבסי זאה-שבחו.בו -דקדוקו הרב בקבלוה מרבותיו .,ואחד מתלמידיו
רב
,)26י ,להין בספר-י"ד במפטרנו על חבור התלמוד שקורין לרוב  nolrnהתלמות והמצא הכל
-

וחי"

.

מבואר בראיוה..
ל
אחר מ אם :בדים מסגות( .בסדר,נזיקין) אבל :לשאר .הכדרים :לא שמו לב .ובפרט נסור אחור מלהתעפק.בדי.,מוסאה' שהרה אשר-לא הוו,נהונ,מבוטניו .אך בפגע :הוחל לטד.הבלכי חיה טהדר על תלמודו .משלשים
נסתר
 .ואמנם
יום לשלשים יוסי ומביא ראוה מר'א(-לה ):ואין חרביים'נראום .
ההלקט-המרעאמשיוםן-ביסאדרבדילוערכ
ילגותיו
רבח
סטה שכתברג בפנים .ודע עודנו נם ההלכות שאמר סיעת עצמו בסרר ריקין ח
בשאר סדרים אך חמיה על סוףדבריו שלא מצאנו בשום סקזם שהיה ר מהדר תלמודו כל תלחין יומי
שהשש
הוה מצלי ואף
אך אמרו כן על ר"ח בר-אבא,.ברכות לה ):ובריה נאמר רק דמהלתין 'וטי לתלהין
ה סקור בשום מקום ואינו אלא .השעהח
פי' שם נן שהיה מהןיר על לטורו כל שלשים לי
(דוזר ח ג)

עם,,

*

אנ.

איי

י יום.
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י א ברי 1ם ף - )28התפאר כי זכה לקהת תורה מפי רב יהודה אשר
רב היהיה מדקדק הרבה בקבלותיו מדאפילו ספקי דגברי גרם" (חילין יח ,):אטנם לא כל
חבטי דורו הודו לזהכי ר"י מדקרק כראוי בקבלותיו ,ואחיו רמי בר יחזקאל הזהיר
י לאיאבו ולאישמעואליו באמרו דברים בשם רב או
את החכמים כמהפעמיםכ
שמואלכי כמה פעמים תלה בהםדברים אשר לא אמרו(חיליןמד .כתובותעז :ובכ"מ),
גםרבירמיה בר אבא הכזיב פעם אחת קבלתו שאמר בשם רב (בכורות ,):4וכן רב
יוסף בר חמא אטר פעם אהה הלכה סרב יהודה בשם רבלפני ר"ה ועמד אהד rD
ההכמים ואמר לא תשמעלוכי ר'י צחק בר ש מ1אל בר מר ת א אמר בשם רב
לרדפך ואף רבהונא היה מסופק על מי משניהם יסמוך(הילין ער.)29).
נאזר בכה הכנוהטבעיית ,בזכרון עצום ,בהדור השכל ובשקידה גדולה יסד
ישיבה בפומבדיתא ,וישם למגמה פניו להרהיב גבולוה הפלפול ויעש דרך ההריפית
עיקר בתלמודו ,הדרך הזה משך אחריו המון רב הלמידים והגדל ישיבהו מאד
וביחוד הצעירים בדורו מצאו הפץ בדרך הזה וגם הוא כראותו כמה השקה נפש
התלמידים הנריל טעשיו והוליכם בדרךהזה .אמנםהיו גםביןהלמידיו אנשים הכמים
אשרעיניהם בראשם ולא ישרה נפשם בלמוד כזה ונמרו בלבםלעזובישיבהו ואח ארץ
מולרתם ולעלות לא"י ,האחד היה ר' אבא ,בןבבל ושימש את רב יהורה ועלהלא"י
מבלי רשיה מרבו (ברכוה כד;) ,והשני היה ר' זירא ונם הוא לא לקח רשוה סרב
יהודה רבו ועלה לא"י (כהוביתקיא ,):שניהם עזבוהו כי לא ישרה נפשם בלמודו
הפלפולי ,ר"א כעלוהו פג לבו בקרבו מיראה פן יהיה לבוז בעיני בני א"י על דרך
למודו ,ובאמת הפחד אשר פחד אההוכי בא"י שחקו על רעוהיו (ביצה לה ,),וגם
לסבה הזאת עזב ר'זירא אה ישיבתו (בים פר ,).שניהם לא שעו אל הגזירה אשר
ג"כריי על ההלמירים ואסר אימר עליהם שלאלעלות לא"י ,בדרשו :העולה מבבל
לא"י עובר בעשה שנאמר בבלהיובאו ושם יהיו עד יום פקדי אותם (ברכות שם) .זאה
המירה כבר היתה קיימת בטרם שעלו ר"א וריז לא"י  ,מזה נראהכי הם לא היו
הראותנים אשרעלו ואמנם אףכי אהב ללכת בתלמורו בדרךהריפיה הפלפול בעבור
זה לא התרמיל גם ממרה רבוהיו לתת לב לפירושי המשניות לבאר פשוטי דבוריהן
ומלוחיהן ותירץ אוחיקן ג'רסאוהיהן  ,)8באגדה היה מרבה לעשית ואין אהד מכל
הבריו בבבל אשר הגיע למדרגתו .מלבד מה שנזכר בטדרשים נזכרו ממנו בהלמוד
בבלי יזהר ממאה וחמשים מאמרי אגדה שאמר בשם רב ,גם האגדוה שדרש מעצמו
רבות והלך בהן בעקבות רבוא)
-

.

.

.

.

נין

 )28תהלת השטים! לפני רב ואה-כ לפני שמואל כן מוכה בשבת (גג! ).חיטה שאמר לשמואל הלבתא
כותך או כרבעירובין (צ ):ולא נהגו גבן שידבר כן תלמיד עם רבו ובקי ספק אחרי מות שמיאן למד אצל רב
יהורה .ואמנם סליק לא"י ונשאינתן בהלכה עםר'יוחנןעייןגיטין(לט ).וירושלמי ערלהפ ג ה'נ ובעי מניה

.

(ירושלמי נזירפ" ה-א) ותני קמיה שבת טה.,.
 )29רב י
יצחק הוה גם הוא היה תלמיד רב !טצאנו שאטר זימנין סניאין הוי קאימנא קמיה דאב פסה.ם
(קו ):ישב גם לפני רב נהמן !ר'נ א" 5מרי טנהות (פא ).וקבלותיו אסר בשם רב נימין(יג .ובכ"מ) גם ב.טם
רנידידה נדח כו ):ושאל את רב הונא כתובות (כא.):
 ),,0עי' שבת נד ).עקוד עקידת 'ר ורגל .שם (סג ):בירת זו אצעדה .שם (קטב ):קורנס של אגוזים
וכ
ו'ר שם (קנה ):טאי אין א!גסין ,איו! המראה .עירובין (פו ).לטפה לסטה טן הטס !כ '1נתהים (כ ).טאי
או
שם (ח ):ב' שורות שאמרו !כ!' שם(נו ).טרכיבין דקלים וכו' חיכי עבדי וכו' ,כורכין את שסע
)
:
ג
צ
.
שם
.
ר
ו
ע
ש
.
ה
ק
ו
ח
ר
מ"ק
'
ו
ג
ו
)
:
ו
(
)
:
ה
(
ת
נ
ש
י
כ
י
ד
ב
ע
,
ן
י
כ
ז
כ
דרך
 .שם
סאי נברכת .שם
.עי
היי
מאי
טאי
(
) מאי טכבשין ב"ק(ירק מאי שים כסף חולין(סג ).קאת זה הקוק -,הסירה ז! דיה לבנה !נאלח עור
מספר גדול .ובני' עי' ביצה (לה ):אם משילין תנן או משחילין .ס,כח (נ ):שזאבה תנן או השובה קרושי:
%ב ).אבא לא ההניה הכי
 )81קצת דוגטאות טטאמריו באנדה .שבה(גח ):מ"ק(בו ,:ר-ה(י~ ):הענית (ה ).שם(ח).ועי'הניגה
(ינ ):מבי פומבדיתא הו! תני בטעשה בראשית ושם שו ):ומביא כמה אגדות גשם שטואל .עי' שבת(נען
עיר!בין כשן !דעכי בכ-מ בש סנכצא!מאמרים מרביהודהובטקימית אחרים נאמר שאמרם בשם רב או שט,אל.

.
5יי.,

.

.
.

.

.

.

.

.
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ןראשיהישיבות ,רב הונא ורב יהודה היהבריה השלום והירידות בלהימים,
בי
ואף.כי פעם גם פעמים המרה רב הונא אתרוחווהקציפו(חוליןיט ,בכורות מר ),לא
היה זה כעס מתמיד .רב יהורה אשר הכיר ערכו של רב הונא אף כברוכערכו .גם
לפעמים הלך אליו למורא לבקרובביתי ולראות פניו כתלמיד המשתוקק לקבל,פני
ה איש עצתו אשר שאלבו כאשר ישאל איש ברבראלהים,
רנו (אגרת דרש"ג) .הואהי
פעם אחה אירע ,שרב נחמן מלאו לבו אותו להזמין את רב יהודה לפניולדין וחרה
לו על הדבר אשר ר"נ העיזפניו בו ,ובכל.זאת לא עשה דבר עד אם נועץ עם רב
הונא כדת מה לעשות ,ובאמת כאשר יעצו ר"ה ללכה ולעבור על מדוהיו לא בושש
רנעוילך לבית דינו של ר"נ ועמדילפניו בדין (קדושין ע , ),ירידותם ובריה שלומם
פעלו לטובה על מעמרשהי הישיבוהשתיהןפרחו וגם עשו פרי בכחוהיהם המתאחדים
הצליחולהגדיל תורה בארץ וחרב קנאת מופרים עד.כי נוסדו בתי מדרש גם.במקומ:ה
אחרים  ,אמנם הרבה מאד גברה ההעצומה אשרפעל רביהודה על התלמידים בדרך
למודו החריףכי הוא היה נאוה מאד לתכונת הבבליים ומבעם  ,נאה התעצומה עוד
ההחזקה והרחיב גבולוהיה אחרי מות רב הונא ,ורוב תלמידיו הלכו לשמוע הורה
בישיבה,רביהורהבפומבריתא .)82גם לא ארכוהימים והנה אופןהלמיד החרורהאריך
אבר הגדילבנפיו במלא רוחב כל ארץ בבל ,כי אחרי מות רביהודה נבחר רב חסדא
להיות ראש במורא והוא החזירהישיבה בסוראלישנה ,אבל תחת הנהגהו שנתה 0אד
מעתהוהיה'ייץ5
פניה אשר היו לה לפנים עד כי גם היא לפומבריתא נשהוה בדרך למודה ,כ
דרך
חסדא גם הואהיה מן החריפים וררך אחדלו עם רב יהורה ,ועלכן
 .רוב תלמידי רב ושמואל האחדים הסתפקו .למסירת.
הפלפול והחדור בתור המעלה
קבלותיהם מרבותיהם ואף הם קיימו תורת רב ושמואל לרור אחרון ,אבל היו כולם'
וקניםומעט מעט הלכו לעולמם ..)88אולם עהה קם דור חדש מחת אנותיהם,
אלמידי
רב הונא ורב יהודה ורב נחמן ורב חסדא סללו להם מסלות חדשות ~למודם ,
החריפות עמדה ברומו של עולם ונזרע נרע להחנה חהודוות
הןהדהויוהתדודיותשלאביי ורבא ,הרחיבו טחקריהם טאר
על עניניםאשר איןלהםכי אםהבליח למורית רביחרד עצמה
ררישתם בעניני עבודה הקרבנות .ואטמדרך ה%%רשההריבגב,ת
התורה 'כבעל פה לאק תכלית ופרו ורבו הדשים ,והשתנשמ חדושי הלכות ~לערך מה
גם התלונה רבהה בקצות העם בדור הזה הבא בשאלם0 :הא"נו לן רבנן לדידהו
קרו לדידהו הנו (סנהדרין צם.):

.

נפרק חמשה עשר

רכה ,רב י1םף ,רבה בר ר"ה.

דרך הלמוד אשר ימדו רב יהודה השנון ,ואשר הרחיבו רב חסדא המחו דר
ב שטו עותין מלא כל הארץ בכל לארכה ולרחבה ואחרי תם כל הדור הזה הוא
דור השני יטל האמוראים אדד בבבל רוח חדשה' נשבה בישיבוה והיא רוח חרור
.:

.

ההלמידים

יהו..ג

ליאש ולא.

 )82ההסם נרעץ כהב בספרו ח"ד צד  828שכשמת רב .חוגא צחרו גסורא את רב
ירעחי מקור לס"11 .ל רש נ באנריו חיה רג יהורה אחריו (אחרי.ה) שחי שנים וגלחו רבנן אחו לקטיה
 .ובהר רי,י רשכ.ב,בשנה הר" מלך רב חסרא גסוראי
' שגיה ושביב בשנת ח"כ שזח עב"ל מזה
לפומגריתא
מבואר ררזי ישב גפומגריהא עד 'ום מתו ואגחן שהי שסם אחרי שמת ר"ה הלכו החכמים ממורא לפומגדיתא
ל.שיבת רב יהודה ,אבל לא מצאנו ר"' במורא.
 )88ונרו הברורים מתלמידי רג ושטואל אשר קיימו קגלוהיהם מלבוהיהם ועלו בתלמוד תטצא בסוף
תספר במאמר ג' אבל לא הזכרנו נלא מפני שלהפליתנו זה אך לסותר.
(דו ר ח"ג)
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התלמירים והמצאת.
הרינ tD?-רוחמי חכמה הדהוות' הבאתם מעתה הם :חדושלדינים
י פלפוליהם השנונים ,.אשך ל* שערום'הראותנים להקדיש
סמדחיקנריםם לשדובמרםי ,עליד
הרבה,ם אשר 5א יזדמנו רק לעתים רחוקותלחדר -בהם התלמידים .,לעמוק
ולררוש
בדים קרבנוה ופומאות ,ופהרות .ואף בג
אשר.לל זה,היו נאלצים לדרוש
במדרשהמקרא יעןבי אלה הענינים הם מן הדברים'
ש
י
ל
ע
ם
ה
ל
מה שיסמוכן
בם9יא והן הןנופי תורה (חנינהי ,).ואטנם מובן הדבר מעצמו כי לערך הרחבת
הדינים ורבוי דקדוקיהם באלה הענינים.והמצאתהראיות עליהם.טן הטקראהיוצריכים
להרחיב נם דרכי הדרשהומדותיה ,ולהרבות דקדוקיו בבהוב להמציא להםראיותיהם
ולסבה הזאה הרחיקו מאר סד
.רך הקדסתים ושנופני המררש ונתנו לו פתם חרשות
והכשיפומעליו כלו עומק פשט המקרא
רואשון ברור השלישי הזה אשרהגריללעשיו :בלמוד הפלפולי בחרישפםו.ת חידוד
היה רנה בר נחמני הכוק (ר"ה יח;) .כוהומ סולדתו לא נדע רק
אביו,
ו
ל
ושם אחד מאחיואכייליל"וכי היולו עוד אחים בארץ ישראל והם שלחו שיעלה נם
הוא לשם וכן כתבו לו :אף עלפי שחכם נדול אההאינו דומה לומרמעצם .ללומד
מרבו ואם תאמראין לך רב יש'לך רב ומנו ר' יוחנן (כתובות קיא .),אם עלה לא"י
אין להוכיח מזה בבירור ואולי ממח שאמר לו רב חסדא מאן צייתלך ולר'יוחנן רבך
יהיה הוכחה וכהיה בארץ ישראל ולמד לפני ר'יוחנן .)1אמנם אם גם עלהלא"י לא
התבורר נטםני אם זמן מועפ ,ובלי ספקיעןכיהי
א לפי תכונתו אשר בכל לב אהב
את הפלפול ההרויי לא מצא תפץ בדרךיהלמוד הרמל בא"י ,החלה השמישו היה
לפני רב הונא ,בסוףשניחייו של האדם הגדול הזה ישב לפניוויהיתלמידו הסומקק
עדיום מותו (גפקכז .ב"מי"ח :ובכ"מ)ויהי אחרי מית ר"ה אך שההימים מעפים
במורא ויהי דברו עם רב חסדא וממנהגו עמו במשאוומתנו נראהבי לא נחשבבעיניו
י בכל עת דברעמו בלשון'נובח כדבר איש עם אחיו לא כדבר
כ כי אם כחברו כ
ארינשיעם רבו בלשון נסחר ובדרך כנוד(ערובין לח :ניצה כח ).ולא ארנו היטיס וילך
לו מבורא לפוטנריתא לקחת תורה מפ' רב יהודה (ערובין ט ):ושם מצאדי מבוקעם
כי הרוח אשר נסך רב יהודה בישיבה הזאת היא היתה הרוח אשר צלחה גם על
רבה .עוד היה בעת ההיא צעיר לימים אסל זק היה בחנמת התורה לפי מושנ בני
יבמה.
הישיבה בפומבדיהאע)
 .ואף מן ההגהות אשר נתלו בחייו ובקורותיו נונללהוכיח
1

.

נדולה י

 )1במדר הדוחת א" ר' ככר תעיר שמן הגמרא דכתובות אין למוכיח שרבה למדל
טני.רןיוחנןכי
אחיו אבל הביא
משבועות
ונדרים (נס ).שאמר לו ר"ח

יא
א
י
נ
עה
נ כ.

נאמר שם.שעשה כעצת

ראיה

(י):

סאןציית לך

'
א"ל רב הסנונא מתני' היא .וזאת הראיה
כי אולת קטיהיר-ח לכטרי בעי סגלהגי
איני מכיר ,לא עזיה זה רב אושעיא באיי כי אם הכל היה בבבל כסו שמבואר בהדיא למעיין גסוניא
נולת מין צורך להאריך ברבד בנלוי לעין
 )2בענין שני דרכה יש שערורה גדולה וכנר אעיר נרעץ ~ D1ptהנהר בהערה  1על זח ברברים

כן:כ.כ"5גבי)ןבםן:ע;:%ם4ח:יןבדב:גהעליטו:ג4-ףעס),

בתורה ובנוח

!
ד"א אמר
'וו נאבין כלהניפילי דנתאמרו נוכסיה דרבא .וחנה-זה בחר דגולי שני דרבירודה
לא עלה רבה לגדולה .וגם,ה ברורדילך רבה כיב שנין כמבואר בפייות (יד ),ועתח אי אפשר בשום ענין
רב.
ר'א נזח כרעת רש'נ או ס' לחשבון היוחסין א"כ בשום ענין לא יכול להיות תלטידו של
' יונגןכי רזי מת בשנת ד"א לזפ לדעת רשיג ואו רבהלחתלאלוהיה בעוקם ואף טטעם זחאםגתן החכטלrP21
תליא
סגין שנים טשוער אסנמ
לרביי ס' שנוו ולסת לא ג"ח או נ-מ או ס"א מ"בו כדי
באמת
מת
ר"בשנת
השע
)לתא טבל לשער נ,כ שר' ':חנן לא מת בערה ל'ט ונוסיף לו 'מים .עלימיו שלדעת קצת ב
ו
א
ס' .ואמנם אין רצוני בזח להחליט שום חשבון ונםאין רצוני להתוכח אם אלה החשבונות אסתיים כטעים
י החכמים על זה אוטו
כי אם דברתי רבתי להתנצלותי נגדסי שהטעיןעלי שאיןאני שם לב לצמצםשניחי
("14ד ח"נ)

שלא
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נרולה,חשיבוהובעיני בני זמנו וינשאוהו וינפלוהולמעלה 'ראש כמעט על כל החכמים
,ועשיהו למיפה החריפים ימיד בדורו ברינינגע.
ם ואהלום ,לאיש טהיה..וקדוש בכל
מיני קדושות אשר למען הצילו מיד רודפיו שלוחי המלכוה המבקשים אח נפשו לקח
אוהו אלהים לחסות נסתרעליון ,ואשר במותו אבלה,ארץ.ומלאכי שלום מר יבכיון
על אבדתו (ביםפו ).סכל אלההציורים אנו רואים מה גדול היה רבהליהודים בארץ
בבל ,וכי נחשב'בעיניהם .קדוש מרחם אשר מבפן קראו להיות ראש בעמו.
חבר נאמן היה לו אשר גםהיא ,ישבלרנלי רביהודה ושמו רב יוסף בר
ה11א.י
ב'הסף ,הוה היה נברק מריבהחברו .בכל תכונוהיו המוסריוה והמרעיוה ,אם
ה
א
ר
נ
ו
י
ה
ב
ת
ו
ג
ה
נ
מ
נהבונן ,ב
ו
י
ת
ו
ב
ר
.
ם
ע
,
א
ל
מרת
ם
ג
ו
ם
ע
ל
ש
הבה
ה
ו
נ
ע
ה
היתה
כי
ו
ה
ו
מ
ד
ק
יאשר
אחד
ת
מ
כ
ח
ב
ו
אשר
ד
ו
מ
ע
י
ה
ל
כ
ס
ה
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תורותיו'קבלות רבוהיו אשר הביאן בשמם ובפרט היו בלם משהדלים לקיים,הוהות
רב ושמיאללריר אחרון ,לאכן רבה ,,רובי התורות אשרהנחילנו לא היו נחלתאכוה
כייאםמיגיערוחיירק מתי מעפ בבדים הביא גשם קדמוניו ,ולאעור אלאשבנירל
לנב ובלטצזימדברה גדולות התנשא לאמר יתיראני בנגעים.יתיר אני באהלות (ב"ם
פו ,.):אבל רב יוסף היה דכא.ושפל רוח לא רמועיניו ולא נבה לבו על זולתו ,רוב
הלשוחיו (קבלות קדמוניוה ושנויוה בתלטור ברבור ההצעה שתני רביוסף" אם כל -אלה
המאמרים הממומנים בכנוי "תני רב יוסף" הם ברייתות נאמת אין להחליט שאפשר
פאס שר"י מחולשת זכרונו שכח פסי שמע וחשב ,שהם ברייתות .אך המבין
המשניוה וסגנונן יכיר
י מה שהוא ברייהא או שמועה כי כן -הביא הדבה דברים
מש
.בשם .ר'חייא ,הזב .,ו
ימואל ,ור' יוחנן ,ורב הונא ,ורב יהורה ,.ורב-כהנא ,ורב
אסי' .ומה.יפה מתואר בקצת מא
מירציהו .היחוס בין הרב לתלמידו מן התלמיד יבקש
כמקום רבו אפילו ב
ר
ב
ד
ל
א
ו
ה
ש
ת
ת
ו
כ
ב
ט
ו
ש
פ
ה
ל
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א
ל
שימנע
ל
כ
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יודעים
שהוא מלוההוררת,יזה רק מפני כבוד רבו (ערובין מב ):ואמנם גם מהרג יבקש שלאיהיה
אחר,קבע הלכה הרב שמחלעל כבודוכביד
מקפידעל הלסידיו יותרסדי .ו
ומהיל(.קדושין
לבן) רנה ,הלך בכלעניניו
מדתהדין וכבר רמו לו בן אחיו,אביי ברמז נמהר
על זאת כאשר'אמרולפניו בשם ר' חנינא מזל שעה נורם.ימי שנולד במאדש"יהיה
י1
גבר אשיר דמא" אסר רבה אני במצדים נולרהי (ואיןלי עסק בדמים) ואמרלואבי
ארוני נם אתה מענשלבני ארם ורמית בשופך רמים (שבת קנו ).ורמו בזה על
חי
א
ית
שי
קד
משפטיו.ודיניו וכסו כן אמרלו פעם אחרת אינך רצוי לרוב'אחיך יושבי פומב
בי כלם שונאים אותך (שם קנג ),ונראים הדברים כי אף מהרגלו לשמור תמיד מרת
הדיןהיה פופק צדקה על יחומים עשירים ואף שכהנצל ~aaiאביי ואמר לאעשיתי כן
ן ועיקר כונת מעשהו
רק לעשוה להם שם (ב"בח ).אין זה רק התנצלוה למראהעי
ל
כ
ב
ו
י
ש
ע
מ
היה! אין .מרחמים ברין .)8אמנם רב יוסף היה נוח ועלוב
ועובי על
מדותיו ננד כל אדם וטדהו מרה הרחמש ודי לנו בזה עדותו שהעיר הוא על עצמו
באסרו על מאמרם :שלשהחייהםאינם חיום הרחמנים והרהחנים ואניני הרעת כל
אלה ישנםבי (פסחים קינ):
4
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'שלא,
נכנסתי גזה טשי שפוף סוף אין לגז בזה אלא ךמטערזת ואני לרגל הכלאכה אשר לפני איני צריך אלא
השבק הדורות וחלוק פיק' הזטנים ,כ' .נבחרת השהלשלות איזה טדע מן המדעים או .בבחינת .ה'טהנות רוה
העם'(והשכלתו להרע ,או להסב לא תבא  naaאו נם עשר לחשבון כ' אס גאלה הבחינגה חשכזן הומן ימנח
לפ':פרשם:גד~ש לט' הרוהטו.
רבה
ו
י
ה
י
ו
נ
'
ת
כ
ד
ממשלש
ע" ב"ב (ט ):דרש
עשה
בעת
בהם
אטר
ך
י
נ
ס
ל
ירמה
ך
פ
א
'
א
ט
לפני
הקורח רבש"ע אפילו.בשעתשדופין את 'צרם וטנקשין לעשות צדקה לפניך הבשיל, :גבנ' אדם שאינן מהוגנים
בר' שלא 'קבלו עליתן שכר מדרשתו הזאה עוגל לרון על קשיותתכינה.

)8.

.

.

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

-- 170
אךעיקר ההבדק אשרביניהם היה בבחינת הורתם וחכמתם שרבה היה חריף
ועוקר הרים" ורב יוסף היה נקי במשניות וברייהות
ומפולפל ומטעם זה
ומיסרות האמוראים וקערלאוכק
ןיקראוהו אמיני" (הוריותיג ).מלבד זה שברוב משאו ומתנו
'ט 5רבה נמצא שמטבע החריפוה טבוע עליהם נראה זאת ממח שהתלמידים בישיבת
מורא בעת שרב חסדא היה שם ראש הישיבה עזבו הישיבה והלכו לקחת הורהמפי
רבה וכל זהספני שרבה היה גדול מר"ח  -אף שנאמר עליו ששמועותיו חדורוה -
בסברה (ע"ז ים ),רבה לרוב היה סומך על סברותיו ועל צד המעוט בהבאת ראיות
ואף אם מביא ראיות לרבריו אינן פשוטותכי אם אחרי הרקדוק והפלפול בהן )4לא
כן רביוסף הוא משתדל בכל עת לבנוה מחקריו על ראיוה וראיוהיו מכריחוה לפי
עומק פשופן ואיןצריך ראיה 5ראיותיו )6מספר מאמריו גדול הרבה יוהר ממספר
המאמרים אשר נתקיימו 5נו סרבה ,והדבר מובן מעצמוכי רבה היה צעיר מרב יוסף
וגם לא האריך ימים כמוהו ,ואמנם כל זה לאהיה שוה לרורות הבאים לפסוק ההלכה
כרב יוסף נגד רבה ולא זכה להיות הלכה כמותי כי אם בשלשה מקימות וסימנם
"שרהענין ומחצה" (ב"ב קיד :ובכ"מ) .אמנם יובן 5נו הדבר היפב אם נהן לב על
מקרה רע אשר קרהו  ,הנה רב יוסף חלה ויפול למשכב ובחליו נחלש כח זכרונו
וישכח תלמודו והרבה פעמים היהאביי תלמידו מזכירו וטשיב לו אבדתו (נדריםמא.
ערוביןי
 .וש"נ) .וגם אשר נשאר בזכרונולפעמים לא היה ברור לווגם אזהיהאביי
מתרצו ומפרש דבריו ופעם אחת אמר
נלי דעת ושהקו עליו ואביי פירש דבריו
יא
לר
ק
ולשכרעל טובתו אשר הצילו מבושה ס
י אותו "מר" וגברא רבה אףכי היהאביי
תלמ.דו (זבחים סב ,),וזה היה סבה גדולהכי דחו אתר"י מהלכה נגד רבה וחוץ מזה
אין להפליא על ככה בפרק הזמןההוא והבא
קיימו וקנ15עליהם המשל הקדתני:י
ש
א
ו
נ
ת
נ
ר
ק
ו
ע
ה
,
יתרון לרבה
הרים על
סבא חדא פלפלתא הריפהא ממלי צנא דקרי כי
רב יוסף הבקי במשניות ושמועות.
אחרי מוה רביהידה הראש בפומבדיתא היו הדעות הלוקות אתמי להושיב על
כסא ראש הישיבה למלא מקומנ שלריי .יש אשר רצו ברביוסף כי הוקירוהו ספני
רוב בקיאוהו ויש אשר שמו עיניהם ברבההחריף ועוקר הרים בפלפולו וחשבובי אך
-

-

היא

 )4כס פסקיו בריני ססונות שסומך בכסה מקומות על המיגו בלי הבאת ראיהדאמיינן טינו כי האי
נונא עי' בזב (לא ).זח אוטר של אבותי וכו' אמר רבה מה לו לשקר וכו'  111הטינו בטעות כסו שהשיב לו
אבי QW1 .ולב ),חהוא דאמר לחבריה מאי בעית בהאי ארעא וכו' אמר רבה טה לו לשקר ועוד בכטהענינים
אוטרים סיגו נה'ג ונע"ו (מא ).טחלקת בשל כפרים אבל געל
שם שסטך על המיגו והשיבו רביוסף
אב
כרכים ר'ה מותרין .וזה מעות כרמקשי'
יגמ' והוכרחו לתקן רבויו ולהגיה .ועי' ערובין (י
ד
ט:א)יותששאלואביי
כמה שאלות ורנה השיבו על כל אחת ואחת תניתוה מן המשנה או טן הברייהא אבל אינם ר לפי פשוטם
רק אחרי הדיוק והפלשל ואינן מוכחות ובררך הזח הם טעמי ההלטת שנתן למעטים כלם חריפים אבל
מסובכים .עי' שבת (כג ):טאי שמן שרפה ובז' ושם כה ):א"ר גד'ט וכו' ( Wff1P1בו ).הוס' ר"ה חדא .שם
פב ):טעמא דר"ע בענין טומאת ע' .1שם (קכד ,:פירושא דלצורך ושלא לצורך דמתנ" .עי' חולין (טז):
לעולם שוחט'ן מאן תנא אזר ר"' דת':א כ' 'רח'ב וכו' רפא לא בא אלא להוקיר בשר תאוה שבתחלה נאסר
משנכנסו לארץ הותר ודיק רבה ועכשו שגלו יכול יחזרו לאסורן הראשון לכך שנינו לעולם שוחטין .ועור
נמצא מקום בטה שיבא לרבר ע 5התכינה הזאת בכל תורותיו של רבה ועל טעטי ההלכות שנהן אשר רובב
מיוסדים בסברה.
 )5עי' שבת(יח ).מאן תנא  ..אר" רב' הוא דתניא מביא נ' ברייתות ליסד רעתו נגדאביי ההשיב
עלא שם (בג ):רביתהו רר"' הוה טאחרא ומדלקא לה א ל ר" ת"א וכו' שם (נב ):ר '.אפר הואיל ואדם
מושך בהן את חבהמהסי לא הניא .שם (קכג ).א"ל תנ'תוהו ערובין (כט ):תטרים בקב אר"י טנא אמינא
לחוביני דתניא ,כתובות ופא ):ארזי כיון דאסור רבנן לא הזבין אעזג דזבין לאועי וביניה דתניא .מנחות
עה ):האי חביצא וכו' אר"י מנא אמיגא לח .ומהיות שהיה אוהב המיר לטטוך רק על הברייתא על כן חיה
מתמית ב"פ על מי שתלה תניא בדלא תניא והיה דרכו לאסר טריה ראברחם תלי הגיא ברלא תניא עי'
כהגבות (ב .ובפרשזי) ובזב ;קלד :ברששם) ר"י טהיב ארר,בזל טברייתא וקאמר רב ירמיה עלת דלמא
טשבשתא הש ואר"י אנא טהנ,גא לה ואות'ננא לה ואגא מתרצינא לה (שגה קכא ):שמעשן טהא רכל הברויה'ה
שקבץ היו בעיניו בהוקת התוקנות להטיב מהן
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הוא ראוייכשר למלא מקומו של רב יהודה השנון ,ובלי.ספק לא יכלו לרוזפשר אשר
עלכן שלחו לארץ ישראל לשמוע עצתם למי יתנו היתרון אם לסיני או לעוקר הרים
ויהי כבא התשובה מארץ ישראל לאמר :היתרון לסיני כי הכל צריכים למי שאצר
בלבו המשניוה ושמועוהיו סרורות בפיו הסכימו כלם לדעה אחת לבחור אתר"י אך
בכל זאה לא רצה רב יוסף לקבל הראשות והוא עצמו בקש כי רבה ישב בראש
(הוריוה יד ),ההגיה מוסיפה כי לא רצה ר"י לקבל הראשוה יעןכי שאל בכלדים
ונבאו לובי יעלה לגדולה אבל לאיאריךימים במלכוהויוהרמשהישני וששה קדשים
מעשיו יהיה שואל
(ברכות סד ),אבל מי יאמין לשמועה הזאת שר"י החסיד
בכלדים למרותפי כל חכמי ישראל שאמרו איןשואלים בכלדים ולסור מטצוה.חתורה:
תמים ההיה עם ה' אלהיך 1אבל קיוב היבר כי לא הפץ רב יוסף לקבל הראשות
ןכי דרך
יען כי הוא עצמו הכיר כי טובת הישיבה דורשתכי רבה ישב בראש יע
למודו של רבה יותםנאותלישיבתפומבדיתא אשר מיום הוסרה דרךהחריפותוהפלפול
היה דרכה יאותו בקשו התלמידים') .ויהי כראותם כי סאן רב יוסף לקבל הראשות
התאחדו כל החכמים בני הישיבה לבחיר את רבה ויהי הוא ראש הישיבה תחת
רב יהודה
ויהי כשבת רבה על כסא ראש הישיבה לא .מש רב יוסף אף שעה אחת מתוך
בית מררשו אשר יציץ ופרח כמובימי רב יהודה שקדמו .זכות :את הפריחה לא
יאחה לרבה לבד כי אם גם לרב יוסף .אם רבה הגריל לעשות בפלפולו ובחריפית
סברותיו אף רב יוסף הגדיל לעשות כמוהו בממירת משניוה ושמועות .כבר הראנוכי
עיקרתכונת הלמודו של רבה היה הרוד מברותיו  ,עלפיהן פירש המשניות ולפעמים
נם שמועות האמוראים )1ונתן מעמים להלכות קדמוניותי) ובהלכות שחדש מדעתורגיל
להת מעם לדבראן לרוב במבדה מלב )91ובכל אלה לאהניער"י למדרגהו אבלנגד
זה לא הניע הוא לטדרגה רביוסף בשני דברים האחד כמו שאמרנו שרב יוסף היה
עשיר במשניוה ושמזעוה וברייתוה רבות אשר לא נורעו ממר ברבור ההצעה אהני רב
יוסף" ,והשנן הוא ני רב יוסף היה בקי באגדה ודרש בה וכנגר זה עסק רבה רק
בהלכה ובה בל חפצו ,ולא נשארו ממנו באגרה רק דברים אתרים .אמנם.באמרנו

בכ"
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 )6תטעם ההוא טשיהלתו בכלדים לא גטצא רק נברכות ובהגריות ליתא .ובאגרת דרש"גטייחי חך
אגדה אבל שזה ה ?:שבגם'דעי' דאמרי ליה כלראי והוא נרים ראמרי כלדא' לאמיה .ועי' ברקרוקי סופרים
שהסיר על קושיתי בפנים .וראית' להעיר פה על טה שכהוב באגרת דרש ג :רחנך שני דלא קבל (רבה)
 .ואין זה אלא
השערה' ע"פ 'ean
ראשונהא מלך רב הונא ברחייא בפוסבדיתא והזח ליה החט טדרש גדול
 .כי ר ה ב' ח הזה
דבטרות (לא ).דאמרוו.הב.הונא בר ח"א איצרכא ליה שעתא ואין זה אלא השערה מוטעת
מנו וטת בזמן רבת ורב',יוסף איך יעלה על הדעת שהשעה צריכה לזח ספני תורתו אשר בל אחר טשני אלח
ההבסים קטנו עבה סטתנו תם זולהם כסה חכמיםגרילים היו בזמן ההוא אשר הוא לא הגיע לקרסוליהם אלא
ודאי טח שכאטר איצרנא ליה שעתא הנזנה שהד צריכים לו לאיוו וזשתדלות כי היה עשיר גדול ,אגל
יעלה על הדעת שהית ראש.ישיבת בפומבריתא אף שעה אחת.
)7עי' שבת (כנ :כה ):שהבאתי בהערה  .4גיטין (ב ).לפי שאין בקיאין לשמח
 .שם (סב ).מחלקת
כששיחררחציוכו'כיון רקנפיק טניח וכו' .שבת (טב ):טפרשטעטיח דרב חסרא .כתובות (עג ):מפרשפעמייהו
דרב ושטואל
 .מנחות (עה ):איר אינו טקפלה לד' אבל מקפלה לכ' וכן בהרבה טקומות
 )8ב"מ(ג .ובכ' )6.ספני טה אמרה תורה מודה בסקרה הטענה ישבע
.חזקה א"א טעיז פניובפגי
 .טנות (ג ):טעטא רעדיםווטמי ,קנסא היא .ועוד א.חרים כיוצא באלה
גע"ח וגו'
 )9עי'חולין (עא ).נשם שפוטאה בלועה אינה מטמאת נך טהרה בלועת אינת טטמאה טומאת בלועת
של
)
.
ח
צ
(
ו
ר
ב
ח
ו
"
ק
מ
ל
ו
ר
ג
ח
ם
י
ל
בגק
הורק מטבע
סגלן טקרא וטהרה בלועה .
פטור מ"ט וכו' השף טפבע
של חברו פטור מ"ט וכו' ,הצורם'און פרתו של חברו פטור טזט וכו' .סנהדרין(ער ).רודף אחר חברולהרגו
ו
ש
פ
נ
ב
.
.
ששבר
את
ב
י
י
ח
ה
מ
ם
י
ל
כ
ה
ב
י
י
ח
שלא
א
ה
י
ו
נ
ו
ט
מ
ף
ד
ר
נ
ו
חנים
ושבר את הכולטידם.,פטור ...שהרי
ביע
עליז מגופו דינררים(יז;)ש-
ה שלא אוכל תאנים וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים ועננים ואכל
י,על ~'ש .כל שאינו בזה
פן
אב
תאנים והפרישלקיבן וחזר ואכל ענבים הוה ליח ענבים חצי שעור ואין טביאיס קר
אחר ז(הב"אפפילו בקת אחת אינו (קדושין ג ):כל דבר שבמדה ושבטנין ושבמשקל פחות תנדי אונאה גטי
חוור נו.):

יא

.

.
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כי אהב רב יוקע לררות באגדה לא נחשובכי היה געל אגדה על ררךבעלי אנדה
י אם נם בזה היה הבבלי האמיתי 'ודרכו באבדה היה דרך הבבלעם
שבארץ ישראל,כ
ו
א
י
צ
ו
ה
א
ל
א
ל
ם
ב
ל
מ
ב
ו
ר
ל
ם
כ
י
ר
ד
ב
ו
ה
ד
ג
א
ב
ה
ח
נ
ם
ה
י
ל
ע
]
ם
י
ל
מ
כי
אשר רוח הפיופי
אם טביאים אגרות אשר .הן יערי רוח אחרים ונשאו תהנו בהן כאשו יפלפל האיש
המפולפל בדבר הלכה,.כל דברי אנדה המובאים על שמו הם קבלות שקבל מאחרים
אי מצאם בברייהיוז והוא קבצם וממרםעל שם אומרם ,ואך מתי מעפ אשר היההוא
ןעל נפשו
מ5.ירם .)10נם יש'באנדוהיו דברת אשר מענינם נכדכי דרשם בשוםעי
והכונתה וגורלו ,מה יפו דבריו אשך ררש .בשכח הענוה  -המדה אשר טנעוריו היהה
כלי חמדהו-באמרו :לעולם ילמד 'צדם מרעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים
והשרה שכ'נהו על הר מום (סופה ה ),ובדרשו במשנה :בקורחוליםאין לה
ומנעוה
.שיעור,אין ערעור למתן שכרה (נדרים לפ ,):בלי ספק דבר כן מהוך זזנסיון שנסה
היאעצמו בחליווידע בנפשו כמה גדולהחמד שעונדם המבקרים עםהחילה  ,וכן דרש
לשובת עצמו :לוחות ושברי לוחיה מינחים בארון מבאן לתלמיד חכם ששכח הלמודו
מפני אנסושאין נוהגים בו מנהג בזיון (מנתוה צט .).ומי ימיל בזה ספק שעל עצטו
אמרכן ששכח תלמודו בחליו .במו האנדה כן היו לו ההרנומים לכתבי קדשענין
אהוב ומזכירם כמה פעמים במאמייו')1
התאחדוה שני כחות חזקים כאלה פעלהבי הישיבה בפומבדיתא גדלת
והנ
"החי מכלם קבוץ ורבוץ לדורשי הורה ,אחרי אשד מה רבה בלא עתו ורב
והצטיתהו
יוקזישב ראשבישיבה לא תטר דבר,כי שניתלמידיהם -אביי ורבא -מלאוהתמרון,
ואמנם כאשר טיבו להרים .הפארת הישיבה בפוטבדיתא כן הלכה הישיבה במורא
אחורניתני היועיני בל התלמידיםלפיסבייתא  ,כברבימי רב חסדא הלכה הישיבה
בסורא הלוך וחמור ואחרי מוהו אך שאריה קטנה היה לה ,רב ה ב ר רב הונ א
".רביץ בה תורה. ,ולא רק אחרי מות ר"חכי אם כברבחייו היה לוביה מררשו,
זבבקעדינו של רב חסדא נתמנה להיותדיין (שבה י ),ולפעמים נם ר"ח הזקן בבדו
לבא אליו ,לבית מדרשו(נפיןסו ).אבל לא הגדיל מעשיו למאד ולא עשה רושםמיוחד
כי לא היה רבה הוה ראש ישיבה
בהשהלשלחז החכמה התלמודית ,וגם זאת
א
ר
נ
"ני אמלוך ננד רצונו ,כי כןימיפר:
בסורא כהסכמת ראשהגולה ואולי התנשא
לאמר
א
צבה בר רב הונא ,היה בטריבה עם ראש הכולה ואסר לו אני לא ממך נפלתי רשוה
לדון ולהורותכי אס מאני רב הונא ואבי מרב ורב טר' חייא ור"ח מרבי (סנהדרין
ה ),ועל כן מהלי ולך .ומן המעשה הזה הלא מבואד בי פקידהר אשר עמד עליה
לא היהה ברשות ראש הנולה ובהסנמתו ומובן מעצמוכי עמרה עליסיד רעוע.
ונראה טוהכי בסורא נבר אחדי 'מתז רב חסדא ירדה היעשבה ממעלתהותהי כאחה
 .כמו רב המנונא
מאלה הישיבות הקפנות אשר נפצו במקומוה שונים בעת"היא
בחרהא
עי'
באכעד "אגדה הבבליים" צד  108והלאה ותמצא כטח דוגמאזתעיי
שאניותיו )10בחבורו של וזר ר וו .סעצסו.
חמקובלותבין

טאגדות שדרש

71זרגוסים -שמביאם רג יוסף בהלמור .ועי' נםיס'

 )11ראה צונץ בספרוג .פ .צר  68שרמז
מקומותעלכי
 .והנה שנץ ציין עשרה
בש"סבבלי שהשא תרגומו של איקלום .ובי-ג מקוטרת
אוהב נר לחר'ר וזר"ל

ת"י על נביאים .ובאלח של תי דבור ההצעה כדסתרגם רב יוסף וספני זה החלימו קצע סחבנים שרביסף
חבר חתרגום לנביאים המיוחם ליונתן .והן אמת שהתוס' ביק (נ):ד.ה כממתרגם כוזבו נקט ח"י מפני שהיה
בקי בתרגום אלא שחז נ.כ אינו אלא השערה וטנא לן לדחות וכשערה ספני חשערה .אבל מוכח פן הפט'
שבים'חם לא החזיקו את ר'.י למחבר ~ה התרגום דאיתא במגילה(ג ).האגדה השזעה מקדושתת"י שכשנגלח

נזדעזע העולם ופריך מ"ש יאדאוריהזא לא אזרעועה ואגביאי איודעזעה? דאורייתא מפרשא טלתא דנביאי וכו'
איבא סלידמסזתמן רכתיב ביוםחיטא הג' ואטרריי אלמלא תרגומא דהאי קרא לא ידענא מ
י קאטר וכו'חרי
שקרם ולא שהוא תרגם יעי
ו כונו שם
בתש'א.

מפורש דבעל הגמ' סבר דהך דרי קאי

א(
תד'ו"יר חיג)

כן
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בחרתא :דארנז( .שבה ים ):וכרב ששה בעצלי בוכרלו,מיהם וכל אלה לא היו.יעיבוה
ם,
בבדינתן'העצמיתכי אם בתי מדרש כאשר היו עיר'ועיראשר דרובהןחכיי
אשר כלם לא פעלו גדולות ,ואףכי היו בעת ההיא הדורשים; בחכמת ההלמוד.רבים,
הפללים:נהיבות חפשות אךסעפ היוואיז מחובתנו לערך.החכלית אשר.לפנינולהאריך
בדברי ימזהם ובקורות חיידם)12

.

פרק ששה עשר.

אמי ורבא מבריהם ,רב נחסן בר יצחק ,רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע ,רב תסג טנחרדעא,
י'רב(זביד ,רבדיס' ,רפרם,רב גחנא ,רב אחא נריח דרבא.

.

קפאון הסופרים הרבהה חכמה נמלא רוהב ארץ בבל אבל לא היהד חכסהם
י בני ארץ ישראל ,להם נחשבה חכמת .הבבליים ללא חכמה גם.
מוצאת חןבעינ

.

.

אחרים' טחכמי בבל געלה נפשם בפלפולים ההולכים דרך עקלתון כבר
י?מבי
ב
יהודה החלו התלמירים המישרים אורחוהם לתה דופי בדרך הלמודו ועזבו
ו
ה
1
ע
י
כ?
רע.עליהם המעשה לבלות ימיהם בפלפולים( אשר לא ישיש בהם אורחות האמת.
נףע,ל~הם אך במורה לב נגיפו מו 5הכמי אוי מדגנה מדבר פןיהיו לבוז עם תורתם
וא
ו
באמת בזו לעגו בארץ ישראל לתלמוד הבבליינן-אשר הובא .להם.מן התלמידים
שעלו מבבל .אל זה הנזק אשר הוזקו
תורהם חוץ לארצם ההחבר עור נזק
גדול 10מ בארצם אשר השיגם מצד ככבוי
הממשלה ומצר המון עם היהודים .לבלס.היו
מעמיים כאלה לצנינים,בעיניהם .הן זה היה טשפט .הזמן ההוא בבבל ראוים ואננם
ראוים לחכמה ,נכונים בטבעם ואשראין להם יתרון הכשר להבין עמוקות התלמוד
כלם רצו לבית המדרש ,האבות הקדישו בניהם לתלמוד הורה אף אשר היו חסרים
כל הכניה מבעיותואין הקוה לאחריתם,.יען ראו בזה זכות לנפשם והקריבג טוב
הבנים קרבן לאהבה עצמם.והבנים ממאסם,לעבוד עבודה בחרו הבפלטיםלשגן;6על
שמריהם בבית .המדרש ן ותהי אחרית אלה כ? רבו הלנמדים וההלמידיםלאין ממפר..
לא יא~טן'כי יסופר,איך באין מעצור לרוחט.נמשכו כל הלבבות לבי
המדרשויהיו
התישראל'.
נרפים ממלאכתם.בבית ובשדה והיהה ואת .למארה לישיבה ולכל בי
בימי
היו היושבים לפניו בשני חדשי השנה ,ניסן ותשרי ,שנים ערני אלף הבאים.
"וע תורה מפיו .ממראה כזאת לא יכלה הממשלה להתעלםכי טספר גדול כזה
במ
רש
ל
בקורות.יבמלו
רב.

כי

 )12כבר כתבג..11בפמם כי לערד הטלאכה שלפנונו אין צורך להאריך רק
החכסים:ותטנה
תלמודם אשר.חיו סשמבי נתיבות חרשות בתלמודם ,על כן נניא .פח רק בקצרת ממפרן קצתלמחכםי ,הדור מן
הרומסים אשר עכ"פ היו במזרי הגדולים חמ,וחדים .רב ה ב ר רב נחםן אוהב.לר.כח בה ה .ושלחאליו
וקראו רבינו (בטותכה;) אבי מי תלמיד חבר לדב חסדא(עי' כנחותו) רב:אחא ב.ר
רב'הונא תלמיד
נשא ונחן ר"ח עט רבה (פסחים טז ).ר ב אחא ב_רי ה ד-ר" נ' (שבת קור).
רבה (שבושת:לו ):ובאמצעיתו
בר
אמי,ע,ין
רב אתאבר אויאנראח שחית בא"י ואח"כ קסית ר"ח (פסחים לג):רב אחדבוי
הונא
א
בר
ם
י
ח
ב
ז
(
קטינ
(
:
w
p
)
.
ב
י
רב
רג
פסחים עת ).רב דימי והוא מן דסלקין ונחת,ן מפולין
ר ה' 1האחד הלט,ד רב .יהודה
יהודח ,פסחים ט ):רב וירא .שנייי
הינא ב,רב
א":
שעלהלחל
י
ב
כ
ו
ק
נ
ב
י
ע
(
רגה-בר
גת
:
'
י
ע
.
1
"
פ
פ
ן
דברע.טטנו לעיל פ4ט ,ור'ז.השני היו בימי רבה ור"י לקטן
פנחדרין
פסחים עח ).רב כ-חנא
פא ),רב חנא בר חינגא (פמחים קו ):רב חיננא בר אירי
חשןי.
חז(.ע"ל"ק צו;) רב מנשת (עזז )4ע
חברו של הג יוסף:ו1לסיד רב יחודה (יבמות יז ).סרי ביר סר (מניל
חונא.ברחייא (גק קטו ):כי
נהמן,בהנ חפדא(ביב סו ):רב_סחורא (עי'נרהים כב ):רב
הביפר*
(בהרבה מקוצות)ועי מכהו כד :בפרש '-עול א ונקרא ג"כ עולא נחותא והוא:עולא סחם (פהרבח מקוטות)
רב 'צחק בר 'תודח כלג' בנו של ו"'י בר יחזקאל (עי' שבת.לה :ופסחים קד :ב"ק קיש) רבגא
עוק ב:א;ורבנא.נלחמיה:בנו'בדהיחדרב(יתהים קטו.ן רב.עלטרם(בכנרותבז ).רבא בריח'ררבח
(ש' שבתיקכג) רב ,גא ,חראשון(עי' ביצהיז;) רחבא רפו טבדיתאל ןברכותליחן ובכ..מ;) רטי .ב ר
שמואל (נדח יו ):רב יוסף בהחביא אביו של רבא (עריבין"נד;)רב! א;הא בה מניו-מ.י(ב.ק
קו ).רבה בר שפואל'(ב'ק צח):

.

) 1fft1ח"ג)
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יבטלו ממלאכהםשני הרשים אשר הם עתות המלאכה ,ועוד יותר היופקירי הממשלה
מקפירים על זה ,כי גובי טפ המלך באו לנכוה את המם באלה החרשים ולא מצאו
את נוהני המס בביתם ,ועל מי גללו את האשמהצ לא על התלמידים ועל העם
ההולכים לישיבה ,כי אם על רבה ראש הישיבה ,בו שתו האשם .לו היה הדבר
מנוחה ובקשוהו כקורא בהרים וממורא ופחד הלה אחחליו אשר
למכשול הרדיפוה
מת בו (ב"מ פו,
י) נם בקרב היהודים עצמם עמדו בעת ההיא מערערים על מעשה
החממים באמרם :בי בל מה שהם מיגעים עצמם ואחרים בפלפוליהם אין לו בל
הועלה מעשית לאומה .אמנם מאז ומעולם הקנאה מוכה בסנורים ולא תראה נכוחות.
גם הפעם בקנאתם לא שעו אל כל אלה ,ותהי להפךכי נדור הבא הוסיפו פלפוליהם
והויוהיהם על אחת שבע,
אחרי אש -גם רב יוסף נאסף א 5עמיו הוקם ע 5אחד מתלמידי רבה וקרובו
ושש א ביי בן כיילל אחי רבה בר נהמני ,שםאביי העקרי היה נחמניעל שם
אבי אביו ורודו רבה ,אשראביי גדל בביתו ,קראואביי כלומראביי) רבו אשר
 .כבר
רוב תורתו ממנו היה רבה דודו
נגרו בו סימני כשרוניו חבר היה
י
ריםהגיר להם רבה אותיותיהם לאוחר
תל
לו מילרותו ,רבא בר יוקש בר חטא ,ועבוידלםדוי
ובשרם כי שנירוםיהיו חכס'ם געולים באחרית הימים וקרא עליהם אה המשל
5
צכ
וב
יי
בוצין מקםפיהיריע (ברכות טחי) כשושנה הפתח עליה מעט סעט עדי תפרחמ
יפיה תאוהלעינים ,בן גם ברותו ההפהחו כשרוניו אחד אתר וגדל והצליח וגם עשה
פרי .החנוך הטוב אשר חנכו רבה דורו נתן לנפשו הכינהה המוסריה .ויהי לאיש
מעוטר בכמה מדות נכבדות ,נעלהביראת אלהים ,דבורו בנדיר עם בני אדם אוהב
שלום ורורף שלום ,שבח המדות האלה נשא תמיד על שפתיו ,וכן היה אומר:לעולם
יהא ארם ערום ביראה ,מענה רך משיב חמה ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם
נל אדם ואפילו עםנכרי בשוק כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ויהא מקובל
ע 5הבריוה (ברנוהיז.
) .אביי לא,כה לעושר אבל וכה להיות שמח בחלקו .רבא
חברו העיד עליו פעם אחת :ידעתי בנחסני שהואמכפין נפשו (שבת לג ),ושוב ~עם
ןעלשולחנו (כתובותסח ).אבל כל זה לא העבירו
אחרה אמרעליוכי לא באמעילםיי
ממדות צדקהו ולא הסיר לבו מאהבה התורה ,מזאת האהבה מלא כל רוחו ,לאין
קץ כבדה ואת דורשיה ,והפלינ שכר הבאים בימי הכלה על יגיעתם וטרחתם לכביר
התורה (ברכות  .):1אבל עם כל זה היהמזהיר את העוסקים בתורהלגלחי הנחידם
מן המלאכה כי בעיניו ראה כמה מן התלמידים מתרשלים טלהתפרנס מיניע כפם
 .ואף על זה-דרש :הרבה עשו
ומתפלשים בעפר בתי המדרש ואובדים בחסר וכפן
ברבי ישמעאל שאמר הנהנ בדברי הורה מנהג דרך ארץ והצליחו בתורה ובדרך
ארץ והרבה עשו כרבי שמעון-.בז.ייחאי לעשות הורתם אומנותם ולא הצליחו יה
בענים (שם לה.):
אמנם גם על תהלוכת דעותיו בחכמת התלמוד פעל רבה תעצומה נרולה אשר
לא הסירה ממנו כלימיחייו .אביי הלך בדרך הפלפול והחדור עד הקצה האחרון
למעלה ראש על כל חכמי בבל והשיג מדרגת רבה
וזאת המדה נשאתהו
לווהאנךביהתהי
באחה עוד היה נעלה ממנו ,בבקיאוהו העצומה במשניות
העוקר הרימ בפלפי
-

.

1

ובשמועות

 )1בס' המעשיות לרב נסים מביא קצור טת '1".רש"נ שהונאה בערוך ע'אביי ושת ,נתוב אביי היה
 .וא' רש-ג ומפט נקרא שמו אביי לפי שהיה בן אחי רבה;ב'נ והית תלטידו
שש אבח והיה שפו נחמני..
והיה שמו נהטני כלו' אביו של רבה והיהקירא אותו רבה אביכעין אג בלשון תרגום והיו
אותו בני

אים כך אביי וע" בערוך ע' הנוכר ובכית תעטור
דברי התשובה ובארת'ם.

.

שנת תרמזא
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בפאמר' טבואות התלמוד צרקוראי
י שם הקזתי
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ובשמיעות ,אותה קנה לובלי ספק מרב יוסף אשר גם הוא היה (כתובוה ס.):
כבר בהיוהויושבלרגלי רבותיו הראהתקצייחילובחריפות .על כרלבידבר ורנרשיצא
מפי רבוהיו היה סנהנו לפלפל ולרוב היה מנצח בפלפולו .הן"אמנם כי זה המנהנ
כבר היה לעולטים מימי רב ושמואל אבל היא הגדיל'לעשוה בזה מכל אשר היו
ו,
 .בתאוה ובמדה אשר עדן לא הי
לפניו ומעהה היה למנהג כולל לכל התלמידים
כ יוסף,
כחו ועצם ידו בפלפול עמדו לוכי נכתר להיות ראש ישיבה אחרי מיהי
בעת ההיאהיו ארבעהתלמידים מתלמידי רבה ור"י אשר כל אחד טחם היהמיהללהיות
י לרבא
ממלאמקומו של רביוסףכי כל אחד חשבבלבוכיהואראוי לעמרה.זו :א1י
1רב 1יר א  1ר ב ה,בר ט תנ א )2אבל לארבי מקנאה איש מיעהו כי אם כאוהבים
עשו פשרה ביניהם שכל אחד יהיה דורש ברבר הלכה ,ומי אשי לא ינצחוהו הבריו
בפלפילם אות פה אחד יבהרוויקרב להיוה ראש ויהי אבייהאיש המצליח אשר לא
יבלו לו חבר
ייו ונסנו וגמרו כלם פה אחד כי לו יאוה היתרון ושמזהו להאש
והושיבוהו על כסא ראש הישיבה בפומבדיהא.
עם התנשאותו להיות ראש ישיבה נביאו חרשוה בארץ בבל ינמולו דרבים
חרשים אשר לא שעיזם קרמוניהמי רב יהודה השנון הנעלה מאד בחריפותי ורב
חסדא המחורר בשטועתעיו ורבה העוקר הרים במברותיו לא עשי אף לחצי 'בפלפול
י בכל אלה על ירו השתנו כל פנית ההלמוד מסה
ובחדור ההלכה מה שעשה.גבי
שהיו .גדרי הפשוט נהרסו ,גבולוה הישרה הוסגו ,הההחכמוה נשאה ראש וכל
המרבה לעשוה בה הרי זה משובח .מדהאביי בפירושי המשניוה היתה לתת טעמים
לדבריה להעצים ולהוכיח טעמיו מכח קושיוה ודיוקים ודקדוקים אבל פירוש לפרש
שטחיוה לשונוהן לא בקש לעשות ולא עשה ,)5באומנות גדולה ובחריפוה היה יודע
י זה איסורים והרחקוה אשר לפנים לא היו ,או המציא גזרות
להמציא גזרוה ועלי
ד וטעמיהם')
לפרש דברי הקדמונים
 .כערך חומר איסור שבה שהחמירה התורה היו
החכמים שבבל .הזמנים והרירוה מוסיפים חמרוה
 .ויותר מהמה החמירו בדור
האמוראים הזהואביי היה מן הטפליגים והיה מדקדק הרבה בשמירת השבה והוא הוא
שאמר :לא חרבה ירושלים אלא בשביל חלול שבה (שבת קיט ):בעביר זה נולדו
בכיה מררשו ובישיבתו הלי תלין של גזרות ואיסורים חדשים בדיני שבת ובעה ההיא
חייבי חשאותהציצו מעפר כעשב השדה .)5אומן גדול היה בהמצאה ספקות רחוקים
וזרים בכל עניני החורה שבעל פה ומבטן אלה הספקות וההרהם יצאו דיניםודיני
-

-

.

4א,

דינים

-

-)3זה הענין בהודיות (יר ).רב וירא זה א.נו הלמ,ד רב יועדה שעלה לא.י .ועי' גבתובות (סג):
אר"ז א"ר מתנא אמר רב ואמרי לה אטר רבי וירא אר מ א"ר מוכח שהיה מסופקים אם רב וירא שהיה בימי
אבי' ורבא או רבי זירא שנססך בא"י ומה שם (ט4ק כח ):ולא כפרש.י .ששכיחת חיו יכולים לקבל טרם
טתנא שהיה חי ביטי שמואל ןעי' ערוביןו :ועור חיביטי רבה ורם .ור-ז זהם
שהוא מקשה וחריף
כאמור בהוריש ,ור"ז הראשון צם ק' תעניותכי חיכי דלישתכח טניה תלמורא רכבל ועלהה
י (לעיל פ"ט)
ר
י
ב
רבת ב ר מתג א היה בנו של ר-מ ח,:כר ואמרו עליו שהית מתון ומסיק ולא נמצא הרבה מאמרים ממנו.
)8עי' שבת(בז ).האי תנא דבי ר' ישמעאל טרק לה מאידך תנא רבר'י שם (קנב ):פ" משנה דכל
הכלים וכו' .שם(יד ,,שהיו אוסרים לא אלו מטהרים וכו' חולין(יה ):הכל מורים בקלוט בן קלוטה וכו' מאי
טע~א וכו' .שטיג.
) הס' קאמר הכל שוחטין וכו' .פסחים נח, ),ה:ק.כסדרו בחול בע פ כך סדרו בשבת נער,פ
וכו' ב"ק (כנ ":מ"ט רר' יהודה .שם (צג ):תנא רירן קהני וכו' .כבגבוה 1ל ):טעמא רר"נ בן הקנה .ב מ
(.).1ח.יקינן.שמא מלוהישנה יש לו..עליו וכלומר הפנו העמא דמהניהין) וכאלה ממפר גריל בתלמוד.
 )4שנת (יג ).גזרה שמא יאכילגו דברים שאינם מתוקנים .שם (טו 1:גורה שמא ל
א יקבנו הנרי
טהרתי.
שם (קמט ).ג~רח שטא יקרא בשטרי הדיומות( 1'alnp .כ ):נזרח רלמא רחזי ליה לאבזם יומא (לו).
שמא'
גזרה
גללים .יבמות (קטז '.חיישינן לתרי '( Vnsקדושיןיח DIWQ ).פנס משפחה .שם (ם ).רעזס
,
חיינו טעטא
סשה וטה .חולין (קד :גזרה שמא יעלה באלפם רותח ע"ז וו ):גורה ללות מהם אסו להלוותם.
"
י
ב
ר
ו
,
א
ר
י
מ
ח
מלא
ר
ו
ע
 )5עי' שבת (ער ):ושם (קו ):עי'
שם (קיל ).בעובדא דאב
עם אביי ושם (קכג):
נענין טלטול כלים

.

.

.
.

.

.
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רינים ,כבר בהיותותלמידיושבלפנירביהיו ,רבה ורבייקל ,היה זהמשפמולהיות
שאל.ומשיב ע 5כל דבר ורבר שיצא מפיהם ואין מספר לכל השאלות והתשובות
והפלאנלים והאיבעיות אשר נוכרו על שסו ,הלא כטעט כל התלטוד מ5א על כל
גדותיו מהן ,זה המנהג היה 5ו לטבע וביחור החזיק בו בקנאה נדו5ה ממשאו
ומתגו עם רבא חברו .אמנם טה מאד נתאמת בו המשל הקדמוני :ברוב דברים
לאיחדל פשע .כי בקנאת פלפולו היה נבהל לפעמים להשיב חשובות אשר טוב מהן
שתיקתו") ,ואולם.לא נבון לבא במשפט עמו על.זה כי לאלו ראשית האשמה הלא
מאז וטקדם נזרע הזרע.
אמנם אם נם בדגזחכמזתו ובהמצאוהיו החדורות ובחריפית פלפולו הלך עד קצה
האחרון ,בדרך למידו לא סר מדרכירבותיו ,כרבה היה נשען הרבה על;מדת הסברה
וכרביוקף היה משתדל לאמת דבריו בראיות מן המשניות או ממאמר איזה אמורא
שקרסלוי) .מספר הלכוהיו גדול מאד והן מפוזרות בכל התלמוד ,ונזכיר פה קצתן
הן יסודותכוללים:ודאידדנריהם בעי ברכה ספק דדבריהם 5אבעי ברבה (שבת
אש
י ,מורהרבישמעין בפסיק רישאולא ימות (שםעה ).כל מלהא רשכיחא שכיחא,
כס)
אזילרבנן בהר דשכיחאלקולאשביתאושכיחאאזיל רבנן בהר שכיחאלחומראול(אש-םעת;).
בלהעושה ע 5דעת ראשונה עושה (שם צא ),ניחא ליה לאינש למועבר מצוה בממוניה
 .הנאה הבאה לו
(פסחים ד .):להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו (שםכ).
)
.
א
מ
.
ם
ש
(
ת
ו
ל
לאדם בעל כרחו מוהרת (שם כה ,):אין דוקין על לאו שבכל
כי
אמרינן לא תתגודדו כגון שגי בתי דינים בעיר אחהי ..אבל ב' ב"ר בשתיעיירות
ליתלן בה ויבמות 'ד nl'aw ., ).מצוה משום סצוה לשמיע רברי חכטים (שם כ.),
בשב וא 5העשהעוקרין דבר תורה (גטיןלו):
 ..כל שבידו,נאטן (שם נר .):ירים שאינן
מוכיחותוצייןידים (נדרים ה .):מהלי לשקר במקום ערים לא אמרינן (כהגבות כז.):
עדיו כהתוכנווכין לו (ב"מ יג .),כנלוי מלתא l'e~Pמןהדין (סנהרריןעו).
 .אומר
מיתר אנוס דשא (מכות , );,כל מלתא דאמר רחמנא,לא העביד אי עביר מהע
(תמורה ד .):אם.נהנונן באלה ההלכותהפ5ליוה נמצאכייסודם בסברה מתונה וכמעט
י הטפולפ 5ואת רוחו ברונ תורוהיו,
לא נניר בדק אחאבי
בעצטת הפלפול 5א ,השיגהו סכ5בני זמנו רק אחד והיא ר ב א נ.רי  1סף בר
ח מא .אשר-בכודנות עיועיבישר הסברה עוד נשא .תבה ממנו ,וזה היהרון הביא
אתו מבית רבו רב_ נהמן אשד רוב תורתו ממנו .חלק גדול מתלמודו של ר"ג היה
כמזפ( .מי חתום באוצר לבו וקיימו לדור אחרון בדקדוק רב .כאשר שאבי ממקורו.)8
-

חמוו

 )8עי' פסחים (ט ):אמר אביי לא קשי' הא בי'ר האבי"ג ביץ רשכיח רנחזא בכלום גתי לא מצנעאבי"ד
דלא שכיח רפתא בכלוע בתי סצנעא והיינו ויבא דמהמח רבאוכי חולדך.נביאהישא  .,ניצה (יא ).טהלקת
בעלי אבל בתברא נרמא דיה מותר .ומסיק דמד"א האשלו תברא נרץ נמי פלינו
 .ורבר וה.אין לו שחר דלא.
סליק אדעהא דשוס אדם רב-ש אוסרין התברא גרמי .דא"כ בסה יקצב בשר אם לא נכלי חמיוחר לכך ,ווט
ב"ש עצממ לטה נקטי עלי לאשמעינן הדוש יוחס בתברא גרמי ואיך יעלה על הדעת דב,ש יאמרו משגח שאינה
בהני מקשותכמיכין לדקדקכן .ודרךחניון :ה'אינו  mmDקרטאי אלא  1:דרן.
 .וע"ע שם
פלשלם של מתראי
ה)::יסורי לברייהא כגון דיתגידייני אתם .כשנו'לר שלד נפטר רחם אסו.
 )7ברכטז (כה ).מגא אטינא לה דתכן וכו' .שם_ (מ ):שתיה דרג סטזביא דתניא .שבת(סו ).מנא
ן טספר'
אמינא לה דתניא .ערובין (ט ).טנא אמינא לה דאמר .רב המא ברנוריא .אטר רב ,וכן בסולמות אי
וגפלטליו  cvרבה ורגיוסף ורבא תראה שבכל עוד ,דע ראית לדנריו מברייתא אומשניו אבל לרוב הראו לו
שראיותיו מבוהלות ואם הנדון דוסח לראיה ואעיר כאן על קצת מהן שפלפל ,באריכות ע,.'4שבת (מג ).פלפולו
עם רבה .שם (קכד ).פלפולו עם רבא .ביצה(ב ):עם רבה ,שם(יח ).עם 'רבה ורב יוסף .-,יבמות(ק ).נגד
רבה .ובכל אלח אין ראיתיו מכריחות.
ט) במקומות ~ a'aטצאנו בתלמוד שאמר רבא בשם רב נחמן ,ובעא סניה דר-נ ,וית,ב קטיה דר*נ,
אומר
קבלוהיו מו"נהיו ברורות ונשהביאו לפעמים
מר'נ
לאאמינא
לב
ד'"רע'.הזלכ;הלו ):ושתש.קנלו אהריסהיה לתלמידיי
 .לא תתלו בוקי מריקי בר"( הכי אסר ר"ג עי
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חמיו היה רב חסדא אבל לא היה רבו ששמש לפניו כי בטות ר"ח היה רבא עור
נער כבן עשר שנים וזמן כביר אתר מזהו נשא רבא את כהו באלמנותה ,כ' כעלה
י ב ר ח מ'א)9
הראשון היה ר ם
 .גם רב יוסף היה רבד אשר למד אצלו אחרי טות
א
ב
ר
ר
ש
ע
ב
ל
ב
ב
.
ד
ו
ב
כ
ב
ו
רנ
אה
ה
מ
כ
ח
ב
ו
א
ו
ה
ד
י
ע
ה
 .וה' ברך
כן
עצמו'2אמרר
א
נ
י
ה
רב
,
מאת
הכמת
ר
י
ש
ע
חסדא
ב
ר
כ
,
ן
ח
נ
ו
:נתן לי אך
אלהי
שאלהי
כרבה ברלירבלההוינואל
לאתה לא זכיהי והיא לה.והענו
י(מ"ק ;ח , ),ואמנם הודאה כזאה
אך כבוד והרר העפרהי,כי בעינינ( .ראה כי הסודה בתם לכהכי איננו מן הענוים
זה אך לענוה תחשב,כן יורה הנסיון כ -רוב המהגאים ירצו להראיה עוד כענוים וזה

הוא
גזו31ם ,ובנזעקי ענווה באמת יכר מה שמשפיעים נפשם לאדי להם :חושב,ס
.
.
ל
כ
י
ו
א
ל
אשר
ת
א
ז
ח
כ
י
ם
ה
י
ו
ח
ל
כ
א
ל
ד
י
ע
ה
ו
ה
ו
נ
ע
ב
כי הגיע
כי ראש;-שי
עדותי
למדרגת רבה בר רב הונא יענוה עשוהו אחדים מכותבי קורות חייו לאיש גאה בכל
משפטיו ולא שמו לב אל הורותיו וררשיתיו ומשפטי חייו  ,מי האיש אשריורה ומלמד
דעת אח העם מדת הסבלנוה לאמר ; כל המעביר ;ל מדוהיו מעבי-ין לו  Lf..כל
פשעוו (יומא כג ,),יבדברו מקנין ההורה יאמר :לא בשמים היא לא המצא ההורה
במי)שמנביה דעתועליה,כשמים (ערוכין נה ,,),מי אשך רגיללשיה נגד פניו בהפלתו
בכליום שפלות האדםכי עפר הוא בחייו ובמוחי והדו הוא .ככלי מלא נושה
(ברכות יז ,).אשר ,אוהב רק אטת ועדנא החנופה ומוכית כן הלשדיי שכל הלמ,ד
מכם שאין הוכו כברו אינו ת.ח (יומא עב,):ומי האיש הבירהמן הכבוד ואם יכבדוהו
בני אדם נגד רצוני יזכיה אה נפשו כי שוא כל הך,לה והכל הכבוד ואם יעלה האדם
ע כגללו לנצח יאבד רואיו יגמרו איו (שם פז ),ההוא
לשמים שיאו וראשו לעב יגי
ן חלק לו בענוה? ומי יהןויהיו כל החכמיםנאיםכמי רבא ולא יוהר!
עםגאים נמנהואי
מאד מאד הרבה רבא לדבר ככבוד ההורה ומשתדל להרים הפארתה לקנוח לה
לב העם ולהרבות דורשיה .בהשגה זאה המטרה הלך יד ביד עם אביי .דרך אתר
היה לשניהם בהלמודסכי שניהםינקו מתלמוד רכה ורב יוסף ,צול-ת משא ומהן של
זה כזה וכל מה שאמרנו מדרךפלפולו של אביי מקושיותיו ופיוקיו מא:עיוהיו והבאת
ראיותיו יצדק להאם -גם מרבא ,וכבררמי
ו על זה הקדמונים שקראו דרך הלסוך
ו
דא
א
.וה
ר
ו
כ
ב
,
החדש אשר הוחל בעת ההיא לפרוח בשם ה י
ואם אמנם
יי

שייטה

בי'.אין מספר לחלוקי הדעוה שנחלקו אביי ורבא בהלכה אין זה-מחלוף,דינם-כי אם
מחליף שניהם במדרגההעיון* אם גם לשניהם היו הכלים למעשיהם שוים .וגם סגנון
חבטתם שאבו ממקור אחד ,בכל זאת לא הית :רוח אביי אמונה כרוחו של רבא'ומה
שיכול רבא לפעול באלה הכלים למעשהו לא יכול-אביי לפעול .אביי הרכה פעמים
הלך שולל בפלפולו ,ואגב חריפתא שנשהא" והיה ממחכך בסברוהיו וכנגד זה היה
רבא חריף ומהון ובעבור זה היו סברוהיו מזוקקות וישרות כאשר היו חרודות' ,עיד
בי-בר
-,.
הגט.
ל

-

-

-

-

 )9רבא נקד לש
דקד~שין (עב ):כום שכה נו,רב יהדה ומטעם וה אטרםכי רבא בשת רב
"סדא:היה' בן עשר שנים כי רזה מתי' שנה אחרי רב ,הורה
.
 ,ועתה את ,שאפשרשבילרותו ירע אה ר' ח 0ימ
ח
י
י
ט
אין ,להחזיקו לרבו מובהק והנה ביוטא עה ):איתא רבא
ליה אריסיח שלו בבל יוטא ,יוטא חד לא
מפתי ליה אטר טאי האי סליק לאיגרא שהע לינוקא דאטר שטעמי ותרנו' בפני אטר שים נח נפשנה דר.ף
'בדי( רבה אכילתלט,דיה טוה
דבטות ,ר"ח כבר היה רבא בא באנשים ונם.הית הלסירו ולפי טה
טשמעח שחגי'
'שאטדנו לפני זהאין זח אפשר ובהכר
מוטעה וצ'ל 'רבה במקום דכא .שוב ששוהי בדקדוקי סופרים
:
ע
ו
נ
מ
ט
א
ו
ר
ע
נ
רבה
שם
.
גיוטא שטביא קצת ספרים שהג'.
נכון
יושב לפני ר"ח כן מפורש בביב
שבהיוהי
(יב ):דבת ריח ,הבה בכנפיח דאבות..הוו יהבו קטיה רבא ורש בר חמא אמר סאן טנייהו  n~paאמרה ליה
נשאת
ובאמת
את
ם
'
~
י
חטא
ה
י
ה
ת
ז
תרו'.הו אטר-רבא וא"א בה"א ו
ט
ל
כ
ר
ב
בח"ח
(ברבוע מד ).שהיה
רטי
;לשד ר ח ואהוב -לו (ביק גן) והיה איזה מעים קשיש פרגא וחריף פובא וכמה פעטים אסר לו רבא לפוכ
חורפיה שבש"א עי' ערובין(צ ).מ"ט (צרן ב ב,קטז ),ורבא הלח מות
 .בנעוריו .על דלא אזט'ן עליה דרס
כנשיא בר חח ל יפא (ברגת! טז .:ואחר' שטת הסי גר חטא נשא רבא אלמנתו בו; 1של רב המרא

.
.
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 .כבי ראינוכי אביי היה מזרז
גדכר אחד היתה מגמה פניהם מועדה למטרה אחה
את העוסקים בהורה לבלתי הנח ידם טן המלאכה למען יהפרנ 10בדוח ולמען יובלו
למלאוה היבהם אל הממשלה חמסים וארנוניוה לבל יהיה לה תואנה להרע ליהודים,
קרה לרבה אשר נרדף מטעם המלך .אף גן היה משפטו
כי עוד
רבא,היגהםכהזוכראונהויהאשי
טבקש אה פני רבני דורו ותלמידיו יטלא יבואו לדרוש את
'טל
ההורה לפניובימי ניסן והשרי שהם חדשי המלאכה למען לאיהיוטרודים בטזונוהיהם
כלימי השנה (ברכוה לה ,):ובלי ספק היהה סבתו הנסתית שלא יעירו עליהם תלונת
הממשלה .כשבתאביי ;ל כסא ראש הישי
י
לחתבהכבביפומכדיהא לא חדל רבא לשבתלפני
ד כהלמיר לרבו למי שהשררה שלו,
בבית מדרשו במשפט חנמינו הקדמונים
אבל כמו כן ברור הואכי בעוד אכיי ראש בפומבריהא הורה רבא הוראוהבמחוזא
(ע"ז נח ).ובלי ספק מפני שבית רבא היה במחוזא והיה זה לו טרחה בדולה ללכת
הלוך ושב מערו לפומבדיתא ומפוסבדיתא לעירו ,ואולי נם בעת ההיא יסד רבא
ישיבה במחוזא .אביי לא האריך ימים מאד כפקידהו ,אחרי אשר ישב
עי
ראשאכמ
ן ש'טים שגה היה במותו ,אז תגף רב
ל
ארבע עשרה שנח גאנה אל עט? יב
להיות ראש הישיבה תחהיו .אך מושבו לא היה בפימבדיהא כי אם הוסבה למחוזא
אשר שם ביהו יטל רבאי ,.,-.,
-..
ה
י
א
ר
חדשו
ל
ב
ב
ה
ז
ו
ת
א
;תה ממחוזא התורח יוצ
ל
כ
ל
ו
נ
מ
א
נ
מאד
ארץ
כי
דברי קרמונינו :לא מקומו של אדם מכבדו אלא האדם מככר אה מקומו ,כן ראינו
כבר בימ' רב אשר הלך למחא מתסיא לשבה בה ויסד שם בית מררשו ומה
היהה מתא מחמיא עיר ריקה מתורה ואנשיה בני בלי שם ואין רעת דה
היהדוה בקרבה ובכל זאת בקרב זמן לא כביר ה"ה :עיר ואם בבבל וטעון
להורה ,לא בצרקהה בי אם בעצמה רוח האיש אשר ישב בה לראש .במקרה הזה
י נחרנים יתגרנים (גטין ו ).אשר בהם לא תמצא
ויה גם למחווא  ,ריב יושביההי
תירה ,רביםמיושביה היו גרים ימשפטהמוני משפטם ,ועל כן זאה העירלפיתכונתה
לא היהה נאוחה להיוה מקום אשר בו יתאספ -מבקשי התורה ולהיות הנקודה אשר
סאתה הצא חכמת ההלמוד לכל הארץ  ,אבל האיש אשר עמד בראש הוא
מהודו
עליה ותהי ממלא מקוס פומבדיתא לכל מיטפטיה וחקותיה ,מבוה שוסה פעלו יהדכי
'כול רבא לבצע חפצו הראשלכילן היא כי היה טופלג בעושר וביד העשיר לב ההמון
בחימר בירהייצר לבל אשר יחפיץ יטנו ,וזאת שניתבי היה נח לבריות ואהובורציי
לרוב
י כל ררב משפט וצרק (כהוביה קה 1:והשתמר מאד לבלתי המרה את רוחם
עלהבדי
ןיייהורים ממשפחתם ובכל זה הועיל להיסב~, .כונהם (קרושין עג).
למבינם ובי
ועוד שלישיה כי הראם במעשיו גורל מעלת התורה ולומדיה כי הוא עצמו נהן כבור
ויקר לדורשי ההורה .כל אלה פעלו כי היה מצב התלמידים בישיבתו כמזב וגדלה
והצליחה עהה כמחוזא כמו לפנים בפיסבדיהא .ואמנם בבחינת תלמורו הגדיל רבא
מעשיו מחברויבחיכי מעולם לא הש.גואבייבשקידתו מאין משלה (שבתפח),יבעיטק
עיונו .כבר אמרנו כי בלמודם היה דרך אחד לשניהם והם המיסדים שטה חדשה
 .כאביי כן  Daרבא
בתלמוד בהרחבת הפלפול בהרבות ההוייות ובהמצאת איבעיות
הרבה
לדקדקילרייק במשניוה ,אמנםייתר ממנו היה רבאאימן בג:רותיו0י) והמציא
___חדשנה
 )10שנה(יג ).גורה שמא יהיה רגל אצק וכו' .שט(ט:,
 ,גורה שפא יאמרו ~גילה גת כמא rh?P
5ה .שם ('ות גורה משום הגוששת .שם י :גורה טשום תרמה טמאה בירגהי
 .שם %ר ).גהה שמא
-

.

נהי

'רה'ה שם (ק"ו ):אי שרית ליה אתי לכבויי .שם (קבב:
הרבהגורה שפא יהקע.
כפנינו .שם (5נ :גזרה דלתא
הקלה ועור
,

אתי לירי

.

:ייכ.

פסחים (ט ):שמא תט 51ח51רה
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חדשות בדיני טרפזה ובמאכלות אסורותוי) ונם יוזהר מטנו עפק בעניני ושש-בניתי
)*
ודרש הרבה במדרש הכתובים בין בהלכה ובין באגדה ,והמתבונן בהם ימצא כי אף
שבמוקשת מועט.ם משתדל,לשיםעינו בדקרוק הלשין (בכל,זאת ברובם הולך בדרך

"",
רחוקה וזרה כמשפט זמנו.)'8
כמדת השנים אשר עטר אביי בפעןדהוכן גם רבא מלך אך ארבע עשיה שנה

וימת כנן שנעים ושלש שנים ויאסף אל אבוהיו ,שני החברים האלה הגביהו חכטע
הפלפול דצזלסודי למדרנה אשראין למעלה ממנה .אמנם מן העה הזאת אשר סנר
רבא אתעיניו הלכה זאה החכמה אחורנית כי מכל הלמידי אביי ורבא לאנקיה אף
י גם אש קנאת סופרים נכבתה -מעפ מעפ);4
אחד אשר הגיע לקרסולם ,ונראה מאדכ
בי הזמנים השתני מאד .המון העם ראו בעין רעה על מעשה הרבנים וכטד לומדי
ההורה הלך הלוך וחסור (מנהררין צפ ):ורבר זהבלי ספק לא החזיק מאד תשוקה
ההלמידיס, .וגם נראה כי טוב מצב היהורים בארץ לא היה עתה כלפנים ,ועקת
העתוה תעולם לא הרבתה חכמה ,הן אמנם כי לא הגיעו אלינו הודעית ברויוה
פלחץ נרו
נלחצו היהודים_ בעת ההיא בבבל אבל זאת ירענוכי שבור .כלכא
אשרלאמשלי
ך בעה ההיא לא היה טוב ליהודים ,רבא היה עשוק
ץ
ו
צ
ר
ו
השני
סטני
(חגיגה ה ):ומי יודע כמה רע ומר היה גורל היהורים בעה ההיא לולא אם המלך
דברהעליהם לטוב אשר-היתה אוהבה את היהודים וביחוד את הבא והיא טסכתהו
מאיבת בנה (הענית כד :ב"ב ה ,נדה כ ):וחוץ מזה נשא פנים נם לעשרו של רבא
ולא הציק הרבה אתהיהורים כאשר היה עם לבבן (חגיגה שם) ועהה מי יודע אם לא
אחרי מות רבא עור הורע מצבם ,ואולי בגלל זה הורע גם מצב רורשי התורה 51א
ת,
יכלו עור ללטיד בהרחנת הלב וגם פרנסתם לא היתה עוד בהרוחה .ועור ,א
הגליות שגלו הישיבות ממקום למקום לא היו תועלת לדרישת התורה ועל כן נבין
למה מימי אביי ורבא חדלו הישיבוה לפרוח ובאו ימים אשר התמעטו ההלמירים
יהעוסקים בחכטת ההלמיד הלכו הלוך וחמור,
אחרי מות רבא פסקה הישיבה במחוא ושוב הוסבה לפומבדיתא אוצי היתה שם
בראשונה ,וראש הישיבה היה ר ב נחמן ברי צחק .כשנעשה ראש ישיבו? כבד
היה וקן מופלג ,בנעוריוהיה הלמ'ד רב נחמן בר יעקב שהוא ר"נ מהם ,ובזמן שישב
רבאלפני ר"נ,ישב ר"נ בר יצחק כשורה מאחוריו (ערובין מג ,):ובימי רבא היהריש
כלה
 )31נקב הטחול טרפת (חולין מב ):רטינא עליה חומרי ררב וחופרי רשמואל (שם מג :האי ריאה
ראגליר כשרה (שם"ו:
) ריאה שהאריסה ~ nrapכשרת כולה טרפה (שם) ריאה שיבשה מקצתה פרפה (שם)

ריאה רקיימא גלרי גלדי-וכו' כשרה שם)אין  i'e'Ptבבועי (שם) הני תרתי אוני דסר,כןלהדדי לית לחו בדיקה
1שם) חניכ' בועי רמסיכי להדרי לית להו בדיקה (שם מז ).חסר אויתיר או חליף חרפה (שם) ככוהלא כשרה
כדלתא מרפה (מז ):מקיפן בריאה באיתה ערוגה ( nJpa i't'pc --שםנ.
ן ועבר אחרים ע '.עזר ( 011ע).
שש איבע.ות ~רות אשר אין להן שהר .שם (צען אמור רבנן ם
וכ
ו' .שם (צח ):טעם כעיקר לאו דאורייתא
שם (ק ):כל מיןוטיני וד'.א סלק את ממו כס ,שא.נ :וכו' .פמחים(,ל ,.חפץ בזטנובין במינו בין שלאבמיג.
אכזר במשהו ,ועי"ש בתום' .ועיע ע.ז כב .טב .נח .מא :סו ,ע .עב :ער.):
 )12עי' זבחים ב ).עולה ששחטה שלא לשמה וכו' ורוב ע'ב שם ,ושם (ג ).תו רט ,וע' יגלה:
שמק-.להא הרבא .שם (ו ).בענין עשה רלאחר הפרשה וכו' .שם1ז .חמאת מכפרת על חייבי עסה .ואין להאריך
בדונמא:ה שבבל סם' :בחים ומנחות .ותמורה נמצא מפורים מיסרי ..הרבא.
 )13הא לך קצת דוגמאות טתכונה מדרשיו עי' ערובין גז ).כקיר העיר חצה תן ריצה ואח ע טרוד.
ברכית (סו ).מי כהיב ארחץ במ"מ.בנקיון כהיב .חולין(קיב ):המסאים לאם,ר צירן ורשכן וקפה שלהasnce .
(נח ):העולה עולה ראשונה .שם (פג :הוא לכדו ,עמה לכם הנא ולא טכש.ריו לבנו ולא מילה 'מלא בוטנה
ברכות (?ח
ממשמעית הרבור'ם ע"פ דקדוק הלשי;
 .בפירוש טלת המוציא  .שם (נח :בפ" מלה כזרא.
פסחים(ז.ן בסי'-מלה לבער  .באגדהאגביע,לעה"באד בין הכה .בבל,יע.
 .כאכזר ,
' ס' אגרה הבבלים להת' 11
.
י
ב
א
ורבא וחבריהםעי' בסדר הדורות ע'
וערך רבא ובערך רב פפא,
-)14מו הרשושם בהלמ,די
רב להטן בר יצחק ,רב וביר ובערכ' כל ראשי ה.ש,בות שהוברנו בשיט ואי; צורך להזכירם פח בפרטוה שנזר
אמרנ :פעמת גםשיש שלהכאה יבוקשנואין היעלה כהוכרהם
דו ר ה ג)

.

.
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כלה (ב"ב כב ).והיה תשיב בעיני בני דורו מפני חסידותי אבל לא מפני גדולתו
בתורתו ופעם אחת השיב לרבא רבר שהוא נגר
כתורה ,גם רבא לא
רבאישרה נפשי
כעניןכי אם בררך ההיל לאמר; המתן ער ש.בא
הטציאות ולא חש
להשיב
אליהו ויבשר כדבריך (ברכות לה
י):י ושוב פעם אחרת בקש לסתור דבריו עלידי שעקם
כונת הברייתא ורצה להניח בה כונה נגד פשוטה והקפיר רבא עליו (ב"ג פו ).ובאסת
אם נתבונן ברוב הלכותיו ופלפוליו אין בכלם רושם המבדילו כהיאר החכמיםהבינונים
נם רוב מדרשיו בין בהלכה בין באגדה חסרים כל מעם5י) ועלכן חלקו אך מצער
בהשתלשלות התירה שבעל פה ר"נ בר יצ.הק לא האריך ימים על משרתו ,אחרי
אשרהיה ראש ישיבה כמי ארבע שנים הלך לעולמו זקן ושבע ימים ויבוא תחתיו ר ב
ח מ א מנ הרדע א ונס היאמן החכמים הבינונ.ם ,ונהכנה בתלמוד בכנוי "אמוראי
דנהרדעא" סנהדרין(יזל ואין לני ממנו כי אם איזה פסקים (כתובוה פו ,שבועות
 .ושם ):הוא רב המא אש -שאול שאל אוהושביר מלכא שיניא לו ראיה
מה :ב"ב1
מן התורה שחובה היא לקבור את המתים בקרקע ולא ידע להשיב לו ואם-
י
י
ל
ע
רב א תא בר יעקב נמסר העולם ביר שימים(סנהררין סו ,):וסמה ששכור מלכא
פנה אליו ב'טאלתו וגם מסה שאמר רב אחא בר יעקב שנמסר העילם בידו מבואר
שבעת ההיא היה רב חמא הראש'י) ,כן יררה הישיבה בפומבדיתא מטה ממה ,וראשי
הישיבה אשר קמו אחריהם לא היה להם כת להגביהה ,ואחרי דורות אחרים לא היה
לאל ידם אף גםלהעמידה ,כי היסבה התורה אל המקום אשר היהר שם בראשונה-
לבעעא מתסיא ,שם עוד הפעם עלה כוכב מזהיר בשמי החכמה התלמודית אשך כמעט
שני דורות הגיה אורו בבבל וכתימם -זיככה לנצח.
לא לבד ראשי הישיבה אשר בפומבדיתא אחרי מזת אביי ורבא לא יכלו
להתנשא למעלהם ולא היה להם כח להחזיק הישיבה בפריחתה ,בי אם גם הראשים
אשר הרביצו תורה במקימות אחרים גם הם אך ננסים היו לעיטת הענקים רבותיכם.
בימי רב נחסן בר יצחק נוסיה גם ישיבה בנרשעיר הקרובה למירא והראש עליה
לא היה מן החכמים ולא נורע לא שמו ולא טיבו (עי' יבמוה
היה רב פפ א,
יכי לא היהמבני עניים גם הוא עצמוהיה אד :אמיר בנכסים
יה
בא
אר
קו .בים כח ):ונ
ונהנה מיגיע כפו ,ועסקו בהכנה שכר המרים ומזה נתעשר (פסחים קיג ),רבותיו היו
אביי ורבא (פסחים קיא; ערובין נא .ובכ"מ) חבר נאמן היה לו ושם
 .ר ב הונ א
בריה דרב יהושע אשר כל ימיהם לא נפרדו 1ה טוה ,ישיבה אחת להם בבית
רבם ובוטן אחד שבו לביהם מן הישיבה (ערובין יב ,שבועות לד :זבחים סו ,ובכ"ט)
ולא סרו זה מזה גם בשכחם בכיהם וכלכתם בדרך (ברכות נח ,שכת קלו .יבמות
פה
 )15הא-לד קצת רוגטאות ממדרשיו .כתוגית ,לח! קרי ב"ה אשר לא אריסה שבת(כה :מקיןכה"ג.ידבקו כתיב ועי'ש בתום'.
שם (נהו,בג
 .כת"ב וכן בכ'מ טצאנו
מעקטגדחוכתתובשלוכחיגכבמיעםי'אבח"רבים(קאינו),פלתפרוו
ים
,י
ל
ייגחם  .גטו; גרשת (ה ):אף
רוב אגדוה.ן אינן עיקריוה רק הנספית על א

.

,

) אף פורק סמנו יראת שמים .שם (לנ.ן אף שוסע ושותק .פחמים
אין אשת מפלת מלים וכו' .שבתיסג:
יהעה 1.עה'בוכו' .ברכות (ו ).הניתפי"ין דטרי עלמא מאי כתיב בהו .ועל דרך זח כל אגדותיו
(ג) לא כ
'
י
ע
דאמר
)
:
ר
פ
(
ן
נ
י
ו
ח
ן
י
ת
ש
א
"
י
ה
ת
ו
מ
ב
,
רב
5ו) מצאנו רב אחא בר
מ וכולהי
יעקבכבברימיבאגיסיםבימי ר"ה ורחוק טאר עוסרביב"
 .רג חטא
ייעקרי סטרקא דדיה חוץ טאטא .הרי שהיה
 .ור"א ב"י הזח בל' ספק הוא או
חוה שהיה אחרי מזה ר"ה יותר טששים שנה ,ואולי היו שנים
דרות ר"א ב"י
אשר אסרועליו שבימי רב אחא בר" ב איקא
ןלג ).והוא הוא
'טחיה רב מפא יושב לפניו(חויי
ורב אלעזר טהגרוניא ורב אנא גר תחליפא היה טופלג בזקנה(עריביןםג~).אלה האמוראים
ר לרג' 'הודה דיליף שאיר ,דיקלה משאור
פיו טתלסידי אביי ורגא .וגטצא משו בפסחים (כס ).ררצהיומ
אי אתה רואה אבל אהה רואה של אחרים ושל נבוח אף שאזר דאכילז; שלך
יראיה טה שאור דר
ע שמנו.
אתהא'אהיכל של אחרים וכו' בא וראה ער ח.כן דרך חו,רודחנ.
ע"א אוכל אבל
(דויר ה נ)

שח.

שיך

.
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פה ).וגם כאשך נעשה ר"פ ראש ישיבה היה אהו ונעשה ריש כלה (ברכוה נו ).ולא
היו השובים טאד בעתי חכס' רורם .פעם אהה היה להם דין ודברים עם אנשים
קבלו עליהםלפני רבא ואמר להם יבא דרךבזיון :קאקי חורי משלחי
שהיים
אש-י (נסין ענ ),ורב אידי נר אבין 1י) קרא אותםרריקי,פסחים לה.יבמוה
נלימי
ש
נ
י
א
ד
פה ),גם חכמים אחרים מבני הזמן הזה לא הפליגו מעלה ד'פ בחכמה עד מאר ,רב
בתשוביהיו ונהבייש ולא ירע מה להשיב לו ותיניש
שימי בר אשי היה
חיההנצליתכי א 2בבקשת רחמים באמרו איחמנא ל'צלן
פע
קד
בעצמו חולשתי נגדו ולאמי
סכיסופאדשיסי" (תעניה ט ):וכן מצאנו שלשה מתלמידי רבא רב הו נא בר מנו ת
ורב שמואל בר אידי ,ורב חייא מוומתניא אשר אחר טות רבא
לנרם לשמוע תורה מפי ר"פ לא היה דעוזם מחה בהורהו ועזבו ישיבתו ואף הוא
ושמח בלבד כאשר הלכו להם כי ידע בנפשוכי הלמידים אשר גרלו כביה סררשו של
רבא לא יטצאו הפץ בלמודו (שם מ ).ואמנם גם כל הלמורו יענה בוכי לא השיג
חכמה רבותיו אף לחצי ,ואף הוא עצמו ידע זאת ולא היה מאמין בנפשו להכריע
בין הרעיתיזה היה לפעמים לנזקכי מיראתו להכריע הפס כחוס-אשל שניהדעוהחי)
עמק הרבה בעניני קרבנותודיני טימאה וטה-ה (ברכית כ ),ובאסה
הדבהצמהי
למפציאנועדות ע
פולים בענינים האלההאמורים משמו ,והדבר הזה הכריחונם
ל
פ
ו
ת
ו
כ
ל
הטקרא,
ובמדוה שההויה נררשתבהן אבל רוב מדרשיו חלשיםוזרים
כן לעסוק במרכש
כסדת זמנו"י).
כאשר לא השינ מעלהרביהיו בחכמת התלמור אףכן לא השיגה במדות טובות.
כבר ראיני למעלה כי רבא רבו הוכיחו על ככה כי אינו נושא ינותן באמונה ע9
בני אדם (גטיןענ ).ופעם אחת אירעלואסון שעלה במעלה ונשבר אחד מן השלבים
י' א
ואסר נסעםהייהי בא ברע להאבד כמחללי שבתות או כעובד ע"ו" )2ואמר לו ה
ב ררב סדפ תי שמא עני בא לידך ולא פרנסתו שבם זה נחשב כאלו עובד ע"ז ועל
בן נענשת (ב"ב י ),ובלי ספק רמז לו הוכחה ממוהיהכי היהנודע שר"פ אינו מותר
בסמונו לצדקה ,שכן ספרו עליו שאף לעני המחור על הפחחים לא היה נזקק לחה
לו
-

היו

.

)17אני ,היה רב אבין נגרא אמן רב הונא והיו לו שני בנים ת.ה האהד רג אידי והשני
ר ב חיי א בר א ב'ן (שגח בג ).וטטח .טקרא רב אידי לר'פ ה בריה רר"י דרדקי כלומר צעיריט שלא
תגיעו עריין לחכמה נראה שהוא היה כבר וקן בימיהם ובאסת מכר כיסי דב חסדא תיו אוסרים עליו שד"א
אדם גדול (בנב לג ).רב ח,יא אחו ,היה נרול הרר סימי רבא ~-שאמר עליו אני וארי שבחבורה תרגמינא
זטנו רבחייא בר אבין (שבה קנא :ובכנס ,וטצאנו ג"כ שהיה בימי רב הונא ובעא מניח וקדושין נח).ואסרו
שלח ר' הייא בר אדן וכו' וכן חיה ר' אלעזר מלמדגי משום ר' הנ'נא הגדול (יבמות מג ).מזח אנו רואים
שהיה באיי ולמד ר' אלעזר היא ר.א בן פרה וגם נקרא כאן רבי לא רב וע-כ אוליא.ן זה ר"ח בר אב.ן
יאירלוש שף בסמיה האחד
טח .וו
רב ,שישא בריה'ררב אידי "יה עם רב שם
(ש 2מה
סר
(וט
פושם ה"רב יהושע כ ר ע דרכאיד'
שקי
דאותי
דגה
ואשכה'ה
ן
ג
ושלחוה' רבץ אל רב כהוא כשחלש
נמשיה פסחים
ורב כהנא הזח היה ר כ שבוסן ק פ
ורבו של רב אשי חוגא עוי להלן.
 )15ע" ברכות "נט ושק) הלכך נכדעהו להרת"תו .שבת כ ).הלכך בעען דוב עבע ורוב היקפו
ה51ץ (כה) הלבך בעינן כויה במקום טרה ונעיק כחה בטקום יטהיא חיה.
 )19ברכות ;'א1.כי דרך מה דרך רשות אף כל רשוה .פסחים (כגח תרומתכם שלכם תהיה שט
(סדן ר"פ אאטד מבבא והכשר א,טר יגע וכר וררש כאם אינו ענץ לנופו הגיהו ענץ לכל איסורץ יטבוצרח
ואא"ע לאכילה ת,ע להנאה .שם ~ ):פלפול בסרת בלל
 .שם (כה) כתיב עבד וקרען עובד עווד רומיא
ועבד .שבועל('א) פלפל בעמן רק מנה ושה .טכות1מוה פלפל  ayרבא בענץ לאו המחק לעשה כיעבתז
(סטם גהילה כתולות הבתקות עז /יכטות (כס) אחת אהובה ואחת ,כמאח אהובה בנעואיה ושנואה בנשואיה
קדושץ (נט ):כ' יתן דומיא דכייחזן בים (ד ).אתיא סנלגול וטבועה דע"א .ועוד חרגה כיוצא באלו.
 )20ערם בשרוש רטי רגע שגתה"ב סקילה או טפל טן הגג 1כ /1וע" שבה :קימן ראפר ר' יתד
,הי הלקי שנבאי צדקת ולא טסחלקי צדקה וארי'יחי
עם סי שחושרץ אותו ואין בו ואר,פלדידי חשדן
זלא הזחבי .ולא נאמר בשום מקום במה שהיו חושדין אוהו ולפי דברינו בפנים אפשר שהחשד היהג.נ
בענין חלוקת הצדקה לענ.ים.

.

י"

יד אצ
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לו מפתו ,שם מ ),ומצאנו שלפעמים עשה שלא כמשפט הצדק ננד חברו ודרש למוברז
עצס 1לאמר כי אין רע (8,ם כב .):וכן במסחרו היה מנהגו למכיר את סחורתו
ביהי מכדי רמיה בסכרו לזמן אף שזה נחשב כרבית ובדה לו היתר מלבו באמרו
"טרשא דידי ש-י מאי מעמא שכראי לא פסיד ז11י לא צריכנא" (ב"מ מה ),והנה
בהיות מצר האחד משפמו להיות מיראי הוראה ועשהלפנים משורתהדין (ברכות מה):
באיסורים אף בקל שבקלים אנו רואים מצד השני כי בדברים הנוגעים במסון ולעצמו
לא היה מקפיד כל כך ויצא לפעמים אף חוץ משירה הרין ,ואמנם על בל פשעיו
האלה תכסה אחה ממדותיו והיא :כי בלב מבין ובעינים פקותיה השניח על הקון
הצדק והישר אף חוץ משורת הדין אם ראה כי נדרש כן למקומו ושעהו כמו בהגבותו
בישה ופגם בבבל נגדהדין שאין גובין קנסוה בבבל (כיק פד).בי בלי מפק ראה
שלפי פשומה של .ההלכה מדה הצדק לוקה שיהא אדם מזיק את חברו בגופי
ובכבודו ויצא נקי
ימי שבתו לראש בגרש לא נמשכו הרנה ,לא סלאו לו עשרים שנה למן היום
אשר הישיבוהו בראש וימה בשיבהמיכה ,בשנה קליה לאלף ההמישי ,וסביב לזמן
ההוא מהגם רב חמא מפומבדיתא אבל גם כל הקמים אחריהם זה אחר זה להייה ראש
בפוטבדיהא לא היו טובים מהע בחכמת התלמיד ולא היו גדולים טחם בדעות ,אחרי
רב חמא מלא מקומו רב וביד ,ובלי מפק כבר היה זקן כשמנוהו לראש ולא היה
בפקידהו רק שמינה שנים ,והיה חברו של ר"פ ובעל מחליקתו (ביק לז ,ב"מ כה:
שם לך ,נמין יג ,ובכ"מ) ותלסיר רבא אשר הרבה קבלותיו אמר משמו (ב"מ כנ.
ובבים) ולא נתקיימו מהורותיו כי אם מתי מעט ,יבימיו היו תנאים אשר מדרו
ברייתות דבי רבי הייא ורבי אושעיה (ב"מ לד ).אשר הוא השתמש בהן הרבה וזה
דעא מה שמצאנו במקומות רבים תני רב זביד בדבי רב אושעיה-נ) אחריו בא רב
דימי מנ ה רדע א גם הוא היה מן הזקנים ברורו של רב פפא ולא היה לראש
בי אם שלש שנים (אגרת דרש"ג) ולא היהמתלמידי רבא (ב"ב כב ).ילא נזכר בתלמיד
רק במקימות טעטים .אחריו מלך ר פר ם ואין זה רפרם בר פפא כי רפרם ההוא
היה תלמיד רב תמדא (שבת פב ).והיה זקן בימי רבא (ברכוה ח ,נדה מא ):אבל
רפרם זה היושב בפומבדיהא (בכורות לו ):הוא אשר רב אשי דן לפניו וחייבו
בדין וכפהו לשלם  'DSשהזיקו (ב"ק צח :כתובות פו ).ולא האריך יסים בפקידתו2ב).
אחריו ישב על כסא ראש הישיבה ר ב כ הנ א  ,הוא רב כהנא אשר היה רבו של רב
אשי ,יאף זה לאהגדילו מאד מעשיו ,אבל וכוה אחת קנה לנפשו בהעמידו תלמיד
כרב אשי .כמו שמנה ועשרים שנה עמד בפקידתו ,ויהי זקן בשבעיסים
פי
ס)
אד
ה"
בב
אל עמיו בשנת.ארבע אלפים קע"ג (אגרת רש"ג) או ד"א קע"א (ם' הקבלה להרא
.
אחריו
'טבב'
 )21ביוחסץ טיחסו :רב וביד בר רב אוש;יא.יפ
ה השת עליו בעל
סדרושעהידאורות באט
א וצ-ל שםתני רב וביר בדבי ר' א
הטקומות קגסצא כן ('במות צו .וע ! לג 1:ט םיש
ריבחרבת
ובגת וכן טציני
-

.

מ.נ;;ן חך איגא
טקומות .זבשגועות (טז ).טנאנו ג'נ הני ר"ז גר אושעיה איד תני ר"ז אזר אושעיא
ם שבג"י פ' ובבה"ג וריזף הגי' ברבי ר'  .a'UWINוכן עיקר .וגי' א' ד היא גליון
דאטרי להא וכתבבי-
,
ג
ד
ריח ור"א
וחניה כן ספני שלא מצאנו רב אושעיא סתם בזמן השיא .אבל אמהת השנה חיא על תנאי
טפסם אבל ר"ז ב"ר אושעיא לא היה ולא נברא.
שהיו בינה ר'ז וכסו
שכחבתיד צר  379נהערח נ כתב בר פפא וליהא ורפךם שהביא רש ג אצו בר פפא.
 )22החכם גרעק ח"
ופצאתי בזה מקום להעיר על סיבו של ספר יוחסין השלט שהוציא לאור ר' צבי פיליפאווסקי בלונדו; ש' תרי':ז
ע"פכ-י ונ"ל גי לפעטים שלמותו הוא חסרונו וזת נראה ברור בערך רפרט ישח ביעצאוה הקודטות זה הערך
קצר מאד שהביא רפרם טסכרא ורפרם בר בפא ואמנם ביוחסין חשלם האריך בערך הזח ומבוא חרבה דברים
נשם רפרם בר פפא ראיהניי'וש  'a7cעל שם רפים סתם ומהוך הערך כלו אע ר~א,ם שאינו ננתב בדקדוק
ע.,ש ודע ורפרט מסברא מובא בב"מ (סב ).סתם ,ובפסחים ילא ):רפרם בר פפא טסכרא ונראה ראין אלא
שנירא דלשנא ועיקר הגי' רפרם סחם כבגט' דמם .ובם' הקבלה להראנ'ר כתב ג"כ שרפרם זה שה.ה ראש
ישיבה בתר רב דיתי הוא רפרם בר פפא וגם זה ליהט אלא שנקא דלישנא
(דוד ה ג)

.
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אחריו היה רב אחא ברי ה דר בא שנים מעשת ראש ישיבה והיה משאו ומחט
הישיבה
עם רב אשי ורבינא (עי' ח.ל,ן יז :פו' :ובמדר הדורות) .והנה ךל אלה ראשי
ראש.
היו בפומבריתא ,בכלם ניאה כי מעלתם אשר כגלגלה נשלנו להיוה
היתה
זקנתם לא חכמתם  ,ועלכן רובם רק מעט בשנים עמדו.לל משמרה ראשוהם לתנליה
להאריך פרברי ימיהם בשגם כל פעולתם לא
מבוקשנו אין כל יבי מכריה איתנ
יהורה שכעל פה ואמנם על אחת יהיה זה לנו
עשהה רושם מיוחד בהשתלשלוה ה
היהה לה מימי קדם ,וכי באה
לאוה כי חכסח התלמור ירדה פלאים ממעלהה
ש
ילא היתה עוד כפויחת כי אם
אה
העה לאמר :ער פה תבוא ולא היסיף! הישיב
 .אמנם עתה ממקום אחדיקים לתלמודהלר אך לא
התנהנה נכבדות ובאה עת :-להאסף
להרהיב גבוליו כי אם להתעליו משטר ,אל המקום אשר משם היו הוצאוה חכמה
שם היא שבה ללכה ,במורא היא מתא מחמיא החל רב כמו סאה וחמשים
השתנלהמי
יני זה לשים אבן אל אבן לבנין התלמוד ,שם 'רה אבן פנתו ויה .מלסר יד
לפ
הבונים לעשות מלאכהם מעשהידי אמן ,אמנם במשך הישם דו;נדל המשור עלהניפז
והתלמיד על המלמד והסינו .גבולות שגבלו ראשוניםויהי הבנין קטן מהכיל רבבות
הענינים אשד הכניסו בו עושיו ומשלימיו ,ועל כן עהה באה העת לזרוה ולהבי אה
כל הנעשה ער עתה  7להעריר כל אשר אין לו זנות וצדקה להשאר ,ולהשאיר אה
אשר נכון ובשר.בעיניהם ,לתה לו אחרית ותקוה לדור אחרון .לבצע הפעולה הגדולה
קם ארם גדול דאל מחכמי דורו 'בהורה ובגדולה ובכשיון המעשה והוא היה רב
אשי בי רב שימי.
-

-

משק שבעה עשר

רג אשי .הבור "הלמור וחתימתו.

בית המדרש הנרול אשי יסר רב במחא מחמיא עמר מפפר שנים שמם ואנו
ואבלו פתחיו ,אמנם בכל זאת לא נשתכחה שם ההורה וקרוב מאד כי אף אחרי
שפסקה שם הישיבה לא חדלו מקרבה בהי מדרש אשר חכמים יחידם היבשו בהם
התורה ,ונזכרו.חכמים אחדים מבני מורא אשרהיו נדורות האחרונים האלה ).סביה
שונות ההאחדו בעהההיאכי עוד הפעם הישיבה בסורא בשאה ראש .הראשונה לכלן
 .בונת ההיא מלך אי,דנר השני מלך חסך
היההכי הוטב מצב היהודים בארץ בבל
וטוב לכל היושבים תתה שבטו .וביחוד היה טוב ליהודים ,והיה מכבר את חכמיהם
.נדוליהם .והואיזוא אשר הטה חן וחסד ל ה1נ א ב ר נ תן ,אדם נדול ליהודים
ורצוי לרוב אחיו ולרעת קצת (רש"ג) היה ראש הגולה .ופעם אחת ישם לפניו ,והיה
זה המלך בעצמי ובכבודו מתקן לו אה אבנטו ואמרלו הלאנאסרעליכםכי אתםממלכה
כהניםועלבן לך נאה ולךיאהכי תחגור האבנם כדרךמשכהניםיחגרוהו(זבחיםיט ).והנה
תחת שבט מלך חסדנזה אוהב אתהיהידים נלי ספקהיהנורלהיהודים בנעימים וחדותם
פורחתוהעזה העתמוכשרתלהגדיל מעשיהם לטובת דהםוהורהםכבימיקדם .ואמנם כטובן
היתה השעה צריכהלהה משמר לחכמה התלמורבי כברפרצה יחכמהעד איןקץ .הנה
אין
 )1מצאנו רב הונא מסורג עי' ובה.ם,צא ).כריהות(י).וי
א נתברר שם כצמצום 3איוח ריר הי אצל
מוכח ההעניןכי עכ"פ היה בדורות האחרונים של האטוראים .זנן מצאנו רב יהירה ממורא ב"ב (סט ).והסיר
הנינא פסורא .דרכו לפרש
אמוראים

'

יג

הן ).רב
בררך "מה טעם קאמל" עי' כלטת ;גג ):שבת (גט).
דברי
)2
רח"ל רפ-פ בערך מלין ע' אריגך בלוח מטלכי פרם חשנ את י~דג
299רר העת שזזיהגיהץ רב אשי
"העשון" בשש הזח אך החכם נרעץ חיטבו "השני" ספני שכנר לפני זה גשגת
גלך מלך ששטו
ד,
וג
יש
אנא שיא האריך ~ ctcעל טמלכהו יזהר טשנה ועזב יזדגיד זה אוהב שהנדים וכהיה בישי רב אשי ועא ה
עי
.

