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 דה. מ ד קדק
 ם. ' נ : א ג ה ה מ 1 ק ת ד.א 'שראל בת1לד:ת עמומוה ה.ותר התקופ:תאהת
 שמ'ט )מד.א בבכל שנה וחמש.ם טאות כארכע נטשכה ץואת הגר:לההתקומה

 סויא ה'ש.בות ב,שת. בה מלכ. 'עקב' גאין "טיבות ,ראש' כמאה ת'ת'. ד.אעד
 ישראל בנ' ראש על בה עברו כמ.יות ותטירות גרי?ות הל'מות101טבדיחא.

 הה'א. התקופה של הרוח נאונ. על גם הרבה אמנם הושם'עו אישר :מח,ץטב.ת

 אחדים ומעש.ם טובות תקנות וא'זה בהלכה השוב.ם מפרים א'זד מלבד הנהאך

 סליטה לנו נישארה לא לסנ.נו צ-כם כל נתפרשי 'שלא או והתומ'ם סתומ'םשהם
 נאון סעריה רב טוטן גם גאון. סעד'ה רב .ט. עד ההוא דגד,ל טהזמןגרולה
 והפ'צו האחרון בוטן לנו ,שנתגלו ?תב'-דגנ',ה לסרית גא:,, הא" יב 'ט' סוףועד

 הגאונ'ם ותשובית דטפיר'ש. על ס-ובה הסתום ע:ד ה-:א, הזטן פנ. על חדשאוי

 שארעו וטאורעות במעשים וטהמכ,ת הדגוה והלאה, גא:ן 'הודא' רב ט'מ'הרב1ת
 הגדילה התקו0ה את להכ'ר הרבה ללט:ד 'כול.ם ה"נ! טהן יאיש- ההם, ב.ט.םלאבות.נ,
 השונ'ם השואל.ם ל,טון וראשן: .מקוצרוה, מקופעיה ככילן רובן הנךהה'א,

 .ברכית.הם הגאונ.ם ת,טובות חת'טת ום,סן: המש.ב'ם הנאונ'ם 'של טליןואקדטות
 ב'ן השונוה בהב'בל'ות.קאות בכתב-.ר מתגלגלות עיד; הת,שוב:ת מן :הרבהחסרים,

 הערפל טב.ן ואולם לא:רך. טאפלה 1.וצ.א; ש.ק:ם הדש לג:אל ומצפותהגו'ם

 אישים למנינו ,מתנשא.ם ע:ל.ם הה'א הנפלאה התק:מה כל פנ. על עידהפרוש
 אשר כט'נם, ונפלא'ם כב.ר.ם -:ה ענק' הכלל, טן '.צא.ם פעלים ודב.גרול.ם

 ערכה. גאון ב-ום בכלל הגאונ.ת התקופה הדרת-זוהר גם נישקסתטהם

 עלינו הה'א הגדולה התקופה בערמל. אורה בקרן עצמנ: אתלהעמ.ד
 לתקופת ודטיוחד דאדד התאר.?' הטקור רש.ג, אגרת אל ל0נותטתחלה

 ולהתקינו השונות בהתוצאות שנמלו הטר!ב.ם המ.ג.ם טכל אותו ולנק:תהגאונ.ם

 :.ד פקוהה .ע.ן טמנו. גדולה למלימה לנו נשאיו אישר כתב.-ה.ד כלעפ"
 הגאונ.ם בססרות וכה כה והממורד המפוזר הרב ההמר את לאסוף דרושההרוצה

 לכתוב 'כשר ואז צד, טכל וללבנו לבררו לסדרו בפרט, הגאונ'ם ובתשובותבכלל
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 היוח מתוקף כוללת תמונה לנו ולצ'ר בטעט וה, ברב הן וגאון גאון כלתולדות
 ההם. ביט'ם ופוטבד'תא בסורא ה'שיבות ראש' ישראל שרי בלב צרור שהיההגדול

 שבעולם, אגרת-רש"ג כמבי-יד כל אחרי ודרשתי דקרת' ראשונה במרן.רש"ג ובאגרת- בכלל תקופת-הגאונים בחקר שוגה אני אשר שנים כטה זהוהנה
 עד נפשי עמל טכל תשכתי ולא יחיד'ם בידי והן השונ'ם בבתי-הספריםהן

 כתבי-יד מצאתי זה ראה וגם יפה יפה 1 מ 1 ק ם ב וכ.י כ"' כל את בדקת'אשר
 פרסמתי בזה חקירותי ;כל רש'מות. לדורשי עוד נ,דעו לא אשר -ש'ג,אגרת
 בשם; סיוחד ובספ- בממד.מ ה.הברה-לםפרות-ה'הדות. של השב.ע. השנהבסמר

 נוסחאות; בשתי אגרת-רש"ג את כתבי-היד כל עם'י יפה מדרת' אז,ח"ה[0""01וק.
 הרבה שמת' גם עמהן. גרפאות'הן חלוסי וכל :ה לעומת זה וניסח-צןפתינוסה-ספרד'

 והדפסתיה רש'ג תולדות מחברתי אה גם חברת' שעה באותה האגרת. עלנוספות
 הנ.ל להחברה השס'ני השנהנססר

 ובספ-

 את לגאול אטיתי עתה ט.יחרו(.
 חדשות חקירות כטה טבלעדי גם העבריה בהשפה לה תהיינה חדשות שפניםסאל.ו סובן שלנו. הלאומ.ת השפה לרשות ולהשיבה הגרמנית השפה ס'דינחלת'

 ברכה הקובעים הספר שבסוף .המלואים" וב'חור לה, הוספת' אשרוהשלסות
 יש'בת מצב 1( הואת: ההכנית עם" פרקים לז' אותה וחלקתי שבת' גםלעצמם.

 נעוריה לחדש רש'ג עטל 1[( הגאונות. כסא על רייזג עלות לפנ'פוטבדיתא
 ריי.נ רוח תכונה ע1( אח.כ. והתפתחותה החדשות פנ'ה [[1( לה. ד'ואשר

 שקבל ובקבלותי: 1ע( רבותיו. את שטש אשר בשסושו ע(במברותיו.
 הזאת העבריה עבידת' את ]והקדשת. בכלל. תולדות'ו 11ע( ורבות'ו.סאבות'ו
 הגאון : ומ'סדיה היהדות. לפפרות ה,חברה דבר' שנילזכר

 החוק-

 ק יצח ר'
 הראשונים., ב,דורות בהקירות'י 'שראל ע'נ' אה האיר אשר ז'ל . 1 ל ה ק ' ז י יא
 את שולח .הנני ז"ל[, ק ע ט מ ט ק ד.ר הילטטנן שמואל י' הרה.ג ; ידוועל

 אחריה בע.ה עוד שתבאנה חדשות להוברות מבשר צ'ר בתור נם זומתברת'
 של הכותרת גולת שהוא גאון, 'הודא' רב תולדוה ובראשן גאונים כמהבהולדות
 שב'ן המנהגים :רלופי ופומבד'תא סורא .ש'ב:ת ותולדות הראשונים,הגאונים

 עלינו ה' נועם ויהי וכדומה. הגאונים בתקופת ישראל ארץ בני ובין בבלבני
 סלה. 'כונן ידינוומעשי

 הגרמניה בהשפה יריעח: הסרון ספני )וכנראח מספרי 9 צד עם שם 53 צד להשוות ראוי ל'.כרך ב,,השלח" שכחכ נא1ן האי רב בתולרות שמו על והכניסם בעליהפ מרעח שלאדברים כמה בנ:ירק[ הזמינר 1מחלמירי הצעירים הס1פרים אחד כבר שאל אלו רש'ג מחולרות1(

 שם. 3 הערה ואף א,מר1 שם בליסספרי
ק
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 א. ר י ר ש בר
ן.

 בארץ ,רבוה'ני.1( דאחיון והועד ייטראל. כל של דגדול ד.ן .ב'תמי2בטל
 לכל הכללי הסרכו ה.מת'נת:ת" ה.ו בבבל, תק:פה-הנאזנ'ם תים עד..טראל

 כדמות ה.1 ופומבד.תא ]נהרדעא[ ם1ךא .מת'בהות. בנ.לה. 'י2-אלתפוצורי

 וראש- ואחד', שבע'ם '2ל ,סנהדר.ן האה-ו;:ה:עד
 בכה נהשבו ה,מח'בתות.

 הטה.כהות שר ה.סנהדר'ן' בטו'טב בשעתם. ת . א י ד ך נ ם . ש א ר כהוראתם
 לדור טדור ונטסרת מ'"תל'2לת וסתפןשה, מהי"-ת ה.הדית טםו-ת ה.תךהללו

 ובטלו בכבל ה,גאינ'נם' שמ'2 וכי2'טקעה "2ראל. לכל -וצאת הורהוסהכם
 ובאנדן בגולה, האחרון : רכ המ ל'הדות אבד ומימנד.תא, ס:ראה,טת'בהוק':

 שהשתלשלה הגדילה '2לשלה-דקגלה גם נתקה הלזך, עת'ק-'ימ'ן הרוהמרכ,
 עמ.'. והטטנר וההריט .כנ'ה .גרות למ-:ם בבבל, קדסתהמקדם

 רב את העליונה ההשגחה המק'דה הה'א דגדולה ההקופך הוזןלהה1ם

 י ר.2
- 

 .ש.בות .יאש' האלה דגדול.ם דטאורית שנ- ובנ,. אכ גא:ן, ' א ך ורב א
 בנוגה תבל פנ' הא.רו בסעלה, והיאשונ.ם ב,ט, ,האהרונ-ם .2ד-ו 'עקב",גאין

 האהרונ.ם קרניה עוד ו-פ.;ו על'ה מך,דם נהנו ה ונו הגא 'טמ'2 יבעייבהכטתם,

 עלו אשר פה שבעל וקבלות טסורית 'ד. ;ל אמנם כ- פ:-ך. הכס'מו שלאעד
 האטוראים הסבורא'ם, הגאונ'ם, עולם: טדורות אנית-הם יאביה מאבוה'הםב-דם

 תקופת כל על איי-הו,ר קינ' בנו גאין הא' ורב שר'רא -ב הפ.צווהתנא':,
 בבבל, מה 'טבעל הת:רה והשהנשגך השתלשלה בו אשר דהוא, הגדילהעבד

 גדול! אור ערב לעתו'ה'
 הכל'פית בטטלכת ה'מ'ם דבר. נהקיפת ל:: :ראך אשר הגדול כמה,הוהנה

 לפרוק שקדו בבגדד הכל'ף דגל ההת אשר דרהיקוה הטד'נ.ת שי' כל כ'בבבל,
 ד:ה כטהזה - עצטן ברשות עזטדות טטלכות להם .ל'פד צ,ארם מעל עולזאת

 תפארה הדם: ב-ט.ם בכבל דגאונ:ת לסרכז הרהוקית הקהלית ב'הם גס לנו:ר~ה
 והשפלה ירדה אלי., פינ.ם שהכל תלם'ות תל הוה, יהנהדר הגדיל הטרכוגאי,
 טת גאונ.ם, מק'ס שה'ה דוד, לב.ת נ.ר זכא- בן דוד ה:'לה ויא'ט טטה.טטך

 גולה ראש עוד קם לא ואחר'ו תש.ב(, )ד.א נאו, טער'ה רב סוה לפנ.עוד

 42-48(. ח'ב דהזר )ע"ן הרב,ע' האלף בסיף ר'נו' זב'ת .הוא הראשון ה א ' ש : 'הידה רב'ו(
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 א ר י ר שרב2

 סורא, -ש'בת גאון ה'א הראש-ה הגאונוה גם נפלה רס"ג ובטית כטוה11(.ותק-ף
 כ- הלה על עיד נשאיה ולא ראי2-הגולה2(, ימין" של 'ש-בה ,שער'טנקיאה

 גם כ' אפס פוטבריתא. 'ש'בת הגולה, -אש "-ש'בה-,טל-שטאך' ה'א -ר-כההאם
 ב-ן בה שפרצה המהלוקת איתך הנה כי העוטד. על מרובה הסרוץ ה'ך ?ביבה
 רב אכי הנניה רכ טיה אחר' צדק כה, רכ ב, נחט'ה רב וב'ן התק'ף אהרןרב

 חוץ4(. כלם' 'פעתה את וחללה טבפנ'ם5( הכטתה 'פ- את שחתה נאון,שר-רא
 אה רהבל להקרא-ם גם הנושך שעת באה הל:. הטשבך_'בתקופה

 קהלות להם מקה'ל-ם ה'ו והכר-ו טצר'ה כן כמהל הקרא-ם ראש' הגאונות.כבור
 מעל'הם ולפריק המסירת טוסרות את ל:תק באונ'הם וקויא-ם העם הטיןטבנ'
 בבבל5(. להג'הה הר'טעה א'מת נושאות הן כ' ח'(, 1ה', :כ--ה נבאעל'הן א'ט- ה:.ט'ם רבר'הם-שת' ה:ה-לפ' שהן ופוטבד-תא סורא ה-ש'בוח: שת';ול

 לאור הלכ. מקרם מאו א,טר יממרד, אפר'קא מצר.ם, ה-היקות:והקהלות
 אטנם כ' ולתעורה. לתויה גדיל'ם מדר,ט כתי החם ב'ט'ם להם י.;נו בבל,"ט'בות

 מא'טל'א: ה.טב."ם. .ארבעת יטמש ~יהה בבבל הגאו:-ם שמ.ט יטקעה שלאער
 בקירואן הנ:אל ר' אב- חויט-אל י' בקירדובה, בנו הנוך ו-' משהר'

 האלו הקדלית עור הים'סו ולא 6(. בטצר.ם אלחנן בר' שטר'ה ור'באפריקא

 עור: נזכר לב.ע חשי.ב ד'א לשטרות רס.ד אלף כנ'סן ש:?תב אחד במכתכ אמנכי(
 והוא, ה'( שורה ,ו[אא צר רש.ג לאגרת )לק)מים לעד" יחי הגולה ראש שלטה"נשיאנו
 מצריפא ),,מגנוי הגולה ראשי ברשימת נזכר אשי וכאי, בן רור( )אחי 'אשיה בן ה מ ל שכנראה,
 כאותן נמצא "לא כי הבבלי נתן רב מםפי זה לעומח אבל 136(. צד רש.ג, אגרת תולדותשאחרי
 אלף וכש:ת ביוחסיון. אשר "המ;לות" איו יקונמרפ גלוק" ראש יהיות י 1 א ר ה י ה ש מיהימים
 ע'ש(. 93 צד רש"ג )אגרת יניק" הר אלא נ'טיאה דכי מכלהון אשקייר לא "והשתא רש.,ג: כותברצ'ח

 ישיבה "שער 91(; ח'א בהגרו מרס'ג" ),,לק~ס,ב ה" מחסי עיר 'מין "מראשי(
 ,מין של אהת יש'בוח ראשי חכמ,י "ומנה-בוסהנאי-את תקנ'א(ן ס,' 273 ,זכל'ר ן" י מ י לש
 כס' רור בית )מעשה 1(ומבדיהא" נהררעא ל א מ ש 1 )=כורא( סוריא היא 1 י ט י שמאל, שלוא'

 ימשמאלו הגולה( ואש ,של מימינו כסאות "וב' ע.ב(ן מ.א ת.פ אופיבך עולם, אורחותאנרת
 ישיבק "וראט 85ן; 11,;נער הוצ' יהורה )שכם פומכדיחא" ישיכת ולראש פורא ישיבתלראש

 רש.ג(. אגרת אחר, המעלות" "אלו קונטרס ייוהסין, לשמאלו"פומכדיתא
 ,וןאא,..: רש'ג לאגרת ובלקוט'ם רש'ג, אנית כוף ;ייןו(

 "1בכי
 שיש המהלוקת ואת

 עפר". ;ד ושחנו נדכינובישיכה
 [,ואא צר רש'ג יאגרת בלקומים שנדפס הקהלות לאחח במכתבו גאון נהמיה רב4ן
 ולא קיץ ויכלה קציר 1.עכור מכס.,. ומיחלים ומקוים שנה בבל אליכם כותכים "שאנהנומתאונן:
 שמא גוכפ... אחרי והשרכהונו ושבחתונו עזבחונו מה בעבור יודעים ואיננו טאומה מכם1אינו
 לכם יש שמא או אגרוח,:)... על משיבים אינכם שאפילו אותנו נפשכס געלה או מאסתונוח'ו

 בנו"... השגהתס לא כי לנו הוקשה גם שררוחינו.,. באמיהתפפיקה
 311. ח'ג לגרמ,ן-שפ'ר ישראך ימ, ודבר, 42 :ספחים לפינסקר, קרמוניות לקיטי ע"ן,(
 הג:,וה מכתב, אמנם לה-אכ,ר. הקבלה בפפר 'פה מפופי השכויים" ויארבעת ענ,1 כל"(

 ח'ג דה'ר )וע"ן עוטד בתקפו הרכי ;צם אך השכויים, ארבעח ענין כל פני על חדש אורהופיע
קט.ב-קנ,ב(,
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3 הגאינ.םטתקופת

 הטלכ'ם גמ .אף בככל1(. יה,,טת'בתות, תיוטות'הס גם שאלות'המ אה להר'ץכטקדם
 לגאינ' עוד יקוק'ם שלהם ה'היד'ם א'ן כ' על טאד שמהו חהד.?,הביטד'נית

 בבגדד2(. הכל'ף ר'?ות תהת אשרבבל

 ד'ם'מ בהקופת ודמב:כית היטערו-.ות ורבו גברו הלא עצטה ל בבוכאיץ
 ה,,-.טו'ות, הן קהלוה, וכטהההם,

 סויא ב'ש'בוה.ה; והומכות מהו'קוה שה'ו
 עו:ך! זנפל עוור וכשל מאד3(, 'דן וטטה נהדלדלו או נהיבוופוטבד'תא,

 ההיחש אשר י, ' א ם - ן ב שקר גאו; מעד'ה רב ב.ט' כבי הנה כלסוע.
 את לחר,ט הלל(, )מב'ה .שראל בארץ הקדטונ'ם הנ'?.א.ם ב.ת צאצא.על

 זפומבד.תא מורא 'ש.כוה הפא-ת גאון אה ולהההרוה "ייאל בא-ץהנשיאות
 יש.כת ,ראיט הת:אר עטרת גם צאצא.ו נטלו בן-טא'- טוה .אהר.וגא:ג.ה;4(.

 ופיטבד.תא, בפורא להגאונ.ם רק ט'יחד ,טך'ה תזאר לעצטם6( .עקב.גאון
 בי,ו'הן'קו

 טכל כתוטם :'בואו אהד בפ-ק התלכדו האלה והטגיע.ה חמאירעותכי
 שה'ה בבל ..?'בות 'טל חקם ,ונכדת בבבל, 'עקב. "גאין טיכ; ראש עלעכיים
 גם ותלך הצנ"5(. ואר'ן וטצך'ם ואפ-'קא המע-ב ואיץ מספרד אל'הסהזלך
 מאד!:(. והדל והס:ך הל:ך פומבדיתא'ש.בת

 ביש.בת הגאונוה מ.ירת אה .ט-'רא רב קכל כזה :רלדיל עונ.בטצל
 לא זאת ובכל שנה, ש,ט'מ כבן אי,ט בך'ותו השכ"ו( ד'א )ב'שנהפ:טבד'הא

 ולחדי? שבריה את לרפאית לבו אל יטם נכו--ה.ל כא'ש בק-ב.. רידוהחה
 ישיבת אהוהה .טל 'עקב. ,גאין כבוד את גם לטקוטי זלהש'ב נעו-.ה ימ.את
 רס.ג, בטוה שנ.?בה א - .ם

 פפקותיהן לשלוח מוכרהוח אנרלון קהלית ה'ו נקיד2 כי דיילך:ל אלן הה יספי ויןין
 .ש.בות והקים זה ממורח אותם גאל לגרולה חפדאי ר' עלה ומא: כ:בל, הישיבית אל ודין דהבכל
 102(. ומונק 39 הערה ()%[ צד 870.נ, וויען סר'ק בן מנחם הלמ,ד, הש::וה פפר ,עיין במפרדפה

 משה ר' )של ממכירהו בו לה;:ר השליש "ירצה שכחב: )שס( הראב.ר מרביי י:צא,(

 שאין כששמע גר:לה שמחה הדבר על שמך כי המלך, ה:יחו ולא קורדובהן לקהלחשמכרהי
 ל". בב ש, נ א ך צר.כים שכנ,לכוה:היהוד,ס

 מהם שיבוא )=קהלות( רשו.וח לנ; "ואין 1,י()()(: )צד ר'ט'ג לאגרת בלקומיםו(
 1". ב ר ח כי הקנ;לחס

 לסוקליב. הי;בל בספר מא.ר ובן רס"ג נ:חלקת ראה'(
 120. צך ל(44,[2, 1914 פוו:נסקי ירי עי נתברר ה~ה הדבר,(
 להיאב.ר. הקכלה ספר לשון,(
 הנכם "ואתם [1,ו()%(: צד רש'ג לאגרת )לק,טיס להקהלוה ישיג של במכהנ1 הוא כןין

 החרישו מאז כי אוךוי ובעזבכס ממנו בהחרישכם )פיכ,בריתא( הוה המק)ם את נ;שחיתים]גט[
 ר". ;חסו הולכת הגה "יעתה להסור, ה.שיבה ההח'להאבוחיכס
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 ש-ירארב4

.1]

 ' הא רב גם הח~'ק 'דז :על גאו, שר'רא רב ההל הכם-הרש'סכאר.'כל
 ח'ש'בה נדק' את דיק באהה-'ד1 פ:טבר'תא. לטת'בתה ארוכך להעל:הב:1,

מבפנ'ם
 1'גדו-

 :תלטיד.ה, ה"ם'בה הכמ' ב'; ולןאד'יך ת:רה להגדיל מיצ'ה את
 בכל החכמ'ם יאת דאל1מ'ם אה אזמפ'מ אנהנו וצער דוהק "טהוך .ספ-:כאשר
 :קיבע'ם אהדת טכבת ע:ד )מתח'ל.ם( ם ' ל ג מ ו דכלא מסכחא וגירכ'ם ( וכלאוכלא

 את ומכ'א', אלק'נ: ב'ו.'2( :נע;-'ם 'פרק '2לא הגדי אה 1א:ה:'ם )עעיך'ם(סרקים
 .וס-ף וא.2- בשבהם לטד: וטה '2;: טה לראית בעת. עת טרי לפ:':וההלמיד.ם

 ללטדם '2:קד בהורנו ' הא וגם אנו. :הר.דדו 'העצל 1א.2י בכבזך:נ,פ.'ף
 הק1'2'א3( דרך ילטדךי לשאיל 'דע לא 1אשר בפ'דם1יש'ם

 מונע'ם אנהנ: עולל'נ: וטפי וטהלקנו :טמרמ:1 :. ' ': בע הךךך את חבבו.
 תלמ'ד' ה'ו :א'טר ה:ך'נו מקומ את .לתקן ד,ה דדב- אה לנדז- להמ1:זהנין

אכ'ני
 להבב בעצטנו א:ת: ע.ש.ן עכיטי: אנהנו עוש'ן '2דא'נ. בטך אב'נ:, ואכ'

 הה:רה'4(. הפ,ג לא רמען הדבר,את
 ל?ל טכתב'-ת:כהה י'עי:ך ם:פי בעט גא:ן .2ךידא רב ההז.ק ה'2נ.ת:ב'ד.

 עצטן את והפק.ע: גד:ל:ת .יט'ב,ת להן 'סד1 כבי איט- ה-הוקיההקהלות
 1הן בהומר הן פ:מבר'תא מה'בהה :להט:ך לה,ק "ט:בי כ' בבבל,ט.ךמת'בהיה.

 באלה :הב.ט: אה'נ, נא ..יהק'צ. אל.הן5(: רש'ג קו-א לבי נ-טה .טה:ךבריה.
 ד:י':ם :בדרך אכ:ת'כם בטנדג :לכו :להכמיה ולת:יה. אלק'כמ לשם כבידוי2'טו
 הת'2.בית את הדאון למען סמקית-כמ לנו 1הג'ד: ל"טנו הדבר אה1דה:.ר1
 ופודר'ם אליהם פ:נ'מ אתמ כ' ב-א,תם ה.י2'בה חכמי לב 'הוק וגם במ,הקנ:בב:
 בלבכ:ם האמך: אט:ר יאם הה,2וביה.י. מן בהורה טרהם טק,כם ו'ודע'םלטוינ'הם

 הרא,2 .שהת ואיך '2נט.כם, ראש.כמ ככה:ב: )הגאונ.מ( המה ראשיכם -הל. נשההת, יה'ש'בה טדרש-כם"( .שהה:ן ולא טתכונתכמ על אתם השארוןכ'

 בימי יאדר הקיץ בימי אל1ל הד'ט שהיא ה ל כ בהרש המקוט1ת טכל ובאי; "ומתקבציןי(
 להם שאמר המסכת הר'2ים ה' א1תס ?ל ומעין ג1רפ 3מקוט1 החלמידים מן ואחר אחר 1כלהחרף
 להם אומר באל1? כן 1כמו באלול נגד1ם פל1נ'ח מסכה אוטי 1באור מעט: בצאתפ הישיבהראש
 שרירא רב מר "1אטר י:י1הסיןן; שבספר המעל1ת" "אלו )קינטרם כאדר" נגר1ס פל1ניתמסכת

 248(. העה'ם ,ס(ר כלה4 חר' והשנה ה ל נ ל'ה רקי' רב:ן רג'ל'ן הש:ה חצ'בפ'ר1ש'ה:

 כ':" בגיננריא שהוא י1'ר וא.1 י1.ד ב.ה הוי'ה שם תמיות כוחב'ם הי1 "הקדמו;'ם!(

 רט'ז(. ח'כ ספיר)אבן
 ה1יה ;לי הרבה "אל1 האי: רב מיח על בקינה1 הנגיר שט1אל רב יק1:ן אשר הל.טון 11הר(

 וגם לראשיניס .)זכר1ן 1גיא" ם 1;ל יא 1ש ק 1על 1ע:יני1 הלמוד 1על צ,ה... לכית הלנהאי2ר

 שכי1חפ,ן. המע17ת" "אל1 ק1נטרס בס1ף 1עיין 46(. צר ח'אלאחר1נים
 [1[,ן%%(. רש.ג לא:רח )לקומים הנ.ל ר'ס.ג ממכתב1,
 שפ.,ן
 הלמ1ד. מק1מ על 4גג_ג טלח ה1נהה ובה ערכ, ללש1ן חקוי מררש-ב-ה-המדרש,"(
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5 דגאוניםמתקופת

 כ' הולך!,.. הגיף ה-איט ואדר הגוףו"טלם
 טאד דרבה תורה רבהה אפ'לי

 כמק.ם ה'א הצ:יה .;אה דם תנה שלהלכך אטות א-בע וא,לם אחר.ן,בטק)מוה
 ')צא'ן.... מה:ך מנהדר.ן ומנהג:ה רב[':.ו( מנ.2ה במק.ם היא :ראשהסנהדר.ן

 הה: ב.ט'ם גם נעל~ק ד'תך פיטכר'תא מת.כתת הכינה כ' היא, כןואמנם
 מ'מ' חנה כ' בה.כה. עור מתק'מה ה.הה ה,סנהרר'ן' ורמ:ת סהם גר:להט"ט'בה

 ד-ב'ם דתלמ'ד'ם מלכד בה ה.: נ.1-נ'ד( )ר.א דונא -ב אחי' שמלך 'חודהרב
 הד:-, גד:ל. ט-אשי חכט.ם עשרה .ט:-ך .בכל מ'והרוה דר'( ,ו' .ט:רוה שבעגם

 כלא' ה הר'ט' ייטג. ב'הור .טטה נאסם.םשה':
 עם כאהר ויילם יאל:ל. אר-

 מכ-'ע'ם ד'ו דם א,טך )אהד., שבע'ם .טל .סנהרך'ן צירת מ'2ל'מ'ם ד'. ה'.ט'בהיא'2
 רא'2' ב'ן :בלא2(. כלא בכל ה"2.בך ל'טער בא'ם שה'ו די2אל:ת אה ומכ--'םהספקיה
 א'ש מפ' א"ט עת'קות קבל:ת עלי ב'דם איטך הכמ'ם, כמד היו האלהההכמ'ם
 ד.ו בי2'מ המרו'קיה זהגרסאוה הקיט:ת הסוג'ית פיייט' גם מאר. רב.םמ'מ'ם
 גם הנה זה :מלבר שלסנ'דם. והסב:רא'ם ה-איט1נ'ם מהגא'נ'ם ב'דםמקבלות
  לש'נ:ה, :כמה ההם3(. ב'מים בפ'הם ד'ך עור היתך הגמרא לש:ן האימ'ת,הלשון
 העם4(, המי, בפ' גם י'2גוך.ם מצ:"ם בבכל אצלם ה'ו ,טבהלמ:ר ומהגמיםמבטא'ם
 כסא על עיר "טכו איטר בבכל, ה,טתיבת:ה" לגא::' ורק אך דלא כאמתובכן

 ולק'ם קצובד הלכה לפם:ק :הצדקה דמשפט ד'ה האמורא'ם שלהך:ראד
 הג:לה. בנ' כלדבר

 הקהלות את ו':כ'ה נאון '2ך'רא רב "טוב בו איטך אחר, במכהכ אף.הנד
 את ג'ה,ר טצ1ן ה:א בבכל, ה"ט'בך. אה :נט.טו הוער כ'ת אה ,יטכדו כ'על
 ד.שכ'נה' בוכ:ת וגם אבות' ב.:כות התורך מקוטות מיתך מומבר'תא מת'בתתע-ך

 ווכות דוך'ם נחרת מם'ע';: רבר'ם כמך .:ייט אוטר: הוא וכך להוכה.'טגלהה
 שנאטר: מם.עה לבבל שגלתה יטדשכינה הטקום... ואף הגאונ'ם(, . ,אבות ה .אב

 הוה היקך המכתב את 3ת3,ט533( )120 בראשונה לאיר שהיציא ז'ל שכטר פריפ' ההכםי(
 לעמיד "סש....ני" המתחיל השל.שי העמיר אה :ישפ העמיריס בסרוך מעה חסר, 1פ:פו ראשנאשר

 והעט:ר ג'( עמיר שכטר )אצל החכט,ס" "]נ[סתלקו המתה'ל וה הוא א' עמוד כאמת ואילפהראש:ן.
 תק;ח. כאשר ינ1" רב "ט'ט]ה צ'ל: שקחלה: הש,,שי העמיר א הו שכמר בהוצאתהראש1ן
 המ,והסה ה,רועה התשיבה -סג:ון כטיכ,ן יטציא אסשר היה ומכאן רש,ג. לאנרת בלקוטיםיכררתי
 )ע.ין כמזו.פק נחשנה אלמלא ;פ'ג כי. תשיבה ובשערי צדק שערי תשה'ג בראש שנדפסהלרש.ג
 ז'ל מי,לער הי'. ילעימה: %1 רראשוניס ,כרין לתשה,ג בהקרמחי הרכבי החכם שכחכמה

 עמרס רב בסרר 1,ל פרומקיו ליב א-יה רי הגאון הרב :,ר.ד. י.ח הערה 82 צר לתשה.גבמפתף
 רלשה-1'(. רף ח'בהשלם

 ב'. הערה 146 וח"ג 156 צד ח'ב דה'ר עיין'(
 במדינית אף הני.ם )כין ,שיאל ב,ן הכל מספרין וכשר. ארמ, בלשון )=ועד,.ן( אן ,עךנ(
 בלשון ב.ה ררגילנא הזה כלשון " 2"(; צר 11, הקדם גאון האי רב ,ישון ..." ,ןמעאליםשדדשים
 רנ'ה(. ס" 129 ,השה'ג,הרכביארמית"

 ל.נ(; ס.' 13 )שם בבבל" הכל כפי שמצוי.ן הן ק"ח:( יבמית )שבגמרא משל.ם "אלי*ן
 י נ ד : ס וגם אית1. קוראין כך שנים גדיל שכל :קמנ,ם נשים כפי אפ.' בלשוננו בר1ר א נ נ י,,ש
 כאלה, הרבה יעור ת,ה( סי, 214 )שם ' נ ד 1 ס 1 עירני כפר לבן לקר1א מכיערא,נו
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 רא ' ר ש בי6

 שכל .'ט-אל הב'בין ח?מ'ם: ודרשו "ד( מ'ג, ).'טע'ך בבלה שלחת'למענכם
 ככתוב: כנה, על עמ-ך ן,ה[ במקום .ך'א ה'א בבבל ועתה עמה2. יטכ'נה שגלומק:ם

 מע'דןכם: תל]סיד הלא '.א(; ב', )וני'ה בבל בת 'ייטבת דמלמ' צ'וןהו'
 שך'א ה'כאבבל

 שכ'נה"
 -ב

 אמ-

 בכ:'יטתא אמר ויטמואל דחוצל, בכנ"טתא

 ובה-נכבל- מררשנו, ה2 המקומו[ת ].אלה כ.ט.(... )מנ'לה בנהרדעא ו'ת'בדשף
 השכ'נה.1(. לם'וע ה'ש'בהקב'עת

 בתלמ'ד'2, 'טכ'נה .כ' השכ'נות..., אחת ה'א עצמה "ההכמה נםואמנ2

 יטכ':ת הש?'נה, עם 'דר וה:ה י"כ'נה.3(. נקרא הא,ר ב'נ'הם-אותו ,טוכןואור

 אשר הקדמ:ן ה'תרון עצם אמ:ם והוא לבבל. התויה שכ'נת גם גלתהא';-סוף

 גל:ת למ':ם כ' הגולה. בארצ1ת הת:רך מקומות כל על מומבד'תא ל"2'בתה'ה
 עד על'ונה, במעלה שם והעמוד בבלה עמי תירתו גס גלתה אדמתו טעל'יטיאל

 והמסגך., .ההריט נלית ולמ.ים אחיתה. 'יטיאל א-ץ על גם וה בדבר עלתהכ'

 ב.סרר'הם', ו'לטרוה נכי; אל איתה ו'דעו בבל בנ' נהלת סה שבעל דתירהה'תך

 ב.טס רק מכונ'ם ה'ו בבבל ה'ש'כית ראיט' כ' אמם ה'מ'2. כל 'ש'בות'הםהמה
 "ט'בה ה'א .מת'בתא' ה:ך כ' מת'בתא'. .י'יו' בשם 1לא סדרא., .ר'יט'התיאר

 'מ' כל בככל ה'תה לא .ם:הדר';. בדמות ו,מת'בתא" ,ס:הדי',,, בדט:ת ,ועד'או

 בדבר 1. 'אה נש 'הודך יב' מ:ת אה-' עד ההרב, אחר' :גם השנ',הב'ת
 כבוד כםא הוא שם א'טר 'פה, אדץ-'שראל כה יק ה.ה בו, וכ.וצא"סנהדר.ן.

 רוב השנ' הב'ת ב'מ' אן :ם אבל עולם., של 1.אורו ה', יבהר אשר,המקים
 1 ניט'אה 'הידה רב' מ1ת אדך' יאולם עול'ם. ה'ו מבבל מנהדראות ורא'ט'.הווגות'

 כל יטל הגדול יב'ד הקדויט רבנו יטל ב:1בן
 'שראי

 ,רבותינ.', האהרון היעד הוא
 רב 'ר' על בה ניסדו כ' 'ת'רה, למעלה כבל ,כתה נתבמל, '.טראל,בא-ץ

 וקנם:ת. :סש:ת מד'נ. היץ ד'ן להקור שמיטי אשר .סנהדרין", בדמות ,מת'בתות.ושמו'אל
 איטר הדבריס הםואלה

 'ספ-
 להכמ' ה'דועה באגרתי גם ר'ט,ג לנו

 לנהידעא. הב.א:ם עמהם נב.א.ם וכמה ודמסגר והחר,ט 'כרה .כשגלהקירואן:
 אוטך ועסר באבנ': ויסדוהו הכ:מת ב'ת ום'עתו, 'הידך מלך 'כנ'ה יטם,ובנו

 אברה את עבד'ך רצו כ' 'טנאמת מה על'הם לק'ם המקדש, טמה עמדסדב'או
 לאמי: 'ת'בק ..טף ה?נסת כ'ת לאותו וקיאו '"(, ק.ב, )תל'ם 'הננו עמיךואת

 והגולה חרובבל ע1רא 'טעלה ואהרי בנהרדעא." כאן ויט?נה ממקדיט נסעההיטכעה
 ואנמ'גנום הצד'ק כיטמעק מנהדרץ וטם--בא.ה-ראוט' ה-ו המקדיט, ב'ת יב;ועמהם

 :את בכל הוקן. כהלל עיל-ם ה'ו מבבל ורובם הח,גותק אותם 1'טאר ס:כוא"ט
 אלה כ' בבבל, ה'ו לא :םנהדרץ מתיבתא רא,ט' רק בבבל. ת1רה מרב'צ'םה'ו
 רק בבכל ה'1 ו[ מט'אה ]'הודה י' 'טמת ועד ה/ 'בחר איט- בסקום -קה'ו

 י,טראל"5(. בארץ הסנהדרין ראוט' ה'ו הם הם איטי "רא,ט'מת'בתאק ולא גולהראיט'

 כמחברתה פתננמק' הה' שכחב מה 1"יק 133. לשכמר. סעדישנש ס'1(
 5'1ט1ן("ח(5 ,בחהענבב1.5

 עי.ש. י'ח כ" ליק רפוס הגאמיס תשוב1ת רש'ג, ישוןי(
 בפמס. העהקתי ש"הפ ועפ" ע.א ס" תש1בה שעף גם 73 צד רש'ג אגרתק
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7 הגא,נ'םמתקופת

 סו-א גאון ה"ס בן צמח רב דבר. את גם 'וכיך:נו האלה ףדבר'םואמנם
 לאנש' כהכ גאון יטך--א רב לסנ. 'ט;ך כטאך ע:ר אש- תךמ.ג-מ.ט(יד'א
 פרת בנה- דתורה את 'סדו .דם גלי לבבל :הנכ'א'ם ההכמ-ם ,שע-ק- ,: א : י 'ק

 :טדם וךנב:אה ההכמך '2ל.2לת ה.: :ךם ה:ח, ה-ום :עד .הודך מלך 'הו'כ'ןמ-מ'
 אש- ב-דם שך'תה ה'א כרויה קבלה כ- הדנ'(. )אלדד העם' לכל ':צאתת:יה
 אכן הינדה היאי2ין דנ'ת .בה-ב; ד-איטי:'ם מד:ןיה בכבל מסקה לאהתורה
 ב-אוה, נפשו בטר רש'ג .קרא בצרק כן על כבבל. שבע'פ דתורה ל'ם:רהפנך
 .אה- הגוף, .'.טלם ה-א.2 -שהת .א'ך '.ט-כת.: מצה על חקוק המות הואת

 ד;:ףהיאש
 הולך:.

 ער ביהיר הגאינ'ם תק:סת בכל טתק'ם ה-ד בבבל הוה ,הרא,ט" גםוהנך
 יטת'הן י?כה מת.בתא,י(, ,תרת' הוקףפ'

 כאה-

 ולהק; דבר לק'ם ב.ותך 'פה ה'ך
 מעפרך מויא 'ש.בת את גם להק-ם בני הא- ורכ יש.ג השתקד כן עלהקנ:ת.
 .כפך א'2- דרבר והיא ל':'2:ה. סה'בתא' .ת-ת. של העטרה את לבבל.להש'ב

 הולכה סורא 'ש'בת ה'תה גאון סעד'ך רב פמירת "אהך' דנאן: אבן סעד.הרכ
 .מ. עד דלה ה.י?.בך :ה-הה שם, ומת אל-בצרה למד.נת 'יסף רב שברח ערידלה
 לראש בה ה:קם ואה'כ 'מ.ם2(, "ט.בתו סמך על .ט'שבה הא'רבנו
 ואס:ם חטנ'"3(, אבן הכהן '2מ:אל רב :הוא הא' רבנ, של א'2תו אב'הותנו
 כחלק הלק והקד ה'א גם והקם ט,2פלותה סויא באטת התנעיה ,ך 'ד'על

 רב ש'ממר וכמ: בבבל, להמת-כתוה הקהליה שוכ י2שלד: ודנדב:תמהחרומות
 ר:ה גאון4( שר'רא רב מר וב'ן ב'נ':: נמור י2לום נעשה .כ' הפ:': בןשמואל

 'אטצהי בנו גאון ועם עפר?[ ]כ'שנ' ב'טנ'ם אספתו טיס תנ.הנוה'
 כ' מג'נו,

 הנדבות כל כ. וסהס, ב]שטר[ תנא'ם ב'נ'נו 1'כתבו בתנו :'קה כנודתהת,
 מתם 'בוא ואשר עמ. לאהר וא.ן לעצמו לו .ך.י ממנו אחד כל ב'?םהבאית

 להתננו'5(. והדצ' לנו הצ-ם הלוק'ם 'ה.ו ה.ש.בה הכמ' בשמותאו
 ב'םתי נוהגין "כך ישיבית"; בשתי מנהג "נך מתיבתאע; בהרחי נה,ג הכי1,
 ועוך.ישיבותא
 ם , מ י ינהלתי נהייתי דניאל וא:י יש: במקרא גם כי אף היא, סתימה "ימים" מלתי(
 ת ב י ש י כאן לגר1כ יש אויי כי העירני, יעבין ואב רבי הגרול הכ1פר וידירי כ.ו(. ח',ידניאל
 ימין". של "ישיבה מכונה: שהיהה פ1מבדיתא ישיבת עלכמך ישבה האי רב כי כיימר,ימין,

 מת'כה"ג: הרשימ1ת באהק "ם לדבי 1~כר ע'ב. כ'ח ח.א, לעדי:ימאן גנווה חמדהרן
 מעה והנ, סורא טתיגה ראס דאר פי גלם1 תלאמרה בצרה: אל מן וצלתה זיל האי לרבנ1"שאל1ח

 עמ1ן ישנ1 ס1רא ישיבת ראש בחדר ישבי ההלמידים מבצרה; אליי שכאו ו"ל הא, לרבנ1)=שאל1ח
 מ: "אלין במק.א: גם הרשימוה השאלות הן והן  71(. צר יגאני"א מכר" לא הכית אח"המוכר
 לפל' חלק תנ1 הא1מר וכוי'. היצ'ע את מכי לא הב,ת אח מכר בצרה: מן ראחיאזשאלות

 ןה. על העיר לא גינצבורג ל1י ור' 216( הכ"ב 1כי' 104 צד רכ'א מי' הרכב' היצ' )השה'גוכול"י
 צרק כהן בן נחמ.ה רב שה,ה משעה כ,:יהם כבושה משטמה מהחיה היתה כנראה4ן

 אב'ר היה ה1א גם ירש.ג ,די, עי דין בית אב שמואל( רב )אבי חפני ר: 1אחיו בפימבריחאגא1:

 בלקוטיפ נחמ.ה רב ומכהבי רש,ג אגרת סיף ,עיין אייו הלך ויא נחמיה ר: יר תהת ה,ה1יא
 ע.ש. ()1()() ?ר רש.ג לאגרת לקיטים ;( רש.ג(.לאגרת
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 א ר ' ר שרב8

 ש-.רא רב דאנ הנוף כל לגורל גם אס כ. "ך-א,ט., לגורל רק לאואולם
 אה-.ם כמקימות גם תלמוד-התיי, ולהרבית .ש'כזה להק.ם ה.טתקד כן עלגאון.
 פימכד.תא קרן הרמת נ. להקהלית, נכוהה הראות ולמע; בבל. למדינתמחוץ
 התורה דטות למעט כלל באה לאכ.ותר

 אש-

 אהרות, במד.נות נם הרבך או נפרצך
 מיפיף .--הוא כלל יכו במ ולהאד.רה ה.הדית תויה כבוד אה להגד.ל אםכי

 מכוא איץ בכל ל'שראל יד הצכ;ו הנה כן באהכה הונהנוכם .וכא'2רבמכתבה
 והאצ'ל;.,(. והאכ.י ה-בהאד'ר הזק; את חכמ.ה כל ]בהסכמרק כמת( )בהםהשמוט
 נכק אל לדעת נוכל ולא הומן מעה. :אכל הוה ה.קר מהמכתכ האחרקהקצה
 ואוים והאצ.ל.. והאב.ר האד.ר ,היב האד.ר.ם: התיאי'ם אלה 'כהו ט.אל

במכתב

 אח-

 רבנו בן ;.. ה-איט יטמר.ה יכ;א האציל: האכ'ר .האד'ר יכעה
 אחד אלה:ן כר' '2מריה ר' כ' וה, על ולמד ;ך ונא לברכה.2(. וכרואלחנן
 '?רירא רבב יד. על במצרים 'ש'בה לרא.2 "ל הוקם הוטבף'ם"ט.איבעת
 סוטבד'תא.גאון

.111

 הלך נ'ש-אל לומד'ה מספ- 1להרבות תורה להיב'ץ גאק יטר'רא רבועמל
 התו-ה ק-ן את להי'ם רותר 'ותר רש"ג וטקד איטר וככל והזק. הלוך וגדול,הלוך
 בתלמ.רם סומכדיתא מת.בתת לטעלה למעלה עס-ה רהכה גדלה, ככה ישראל,בכל
 וה-היקות הקרובזת היטהות המר'נות מכל אליה מהד'ט נה-ו איטר ונכנר'םרכ'ם
 הקהלות כל הארץ. בכל 'טם-עולם '?וכ יה רצא האלק.ם, בדכי' קרןלהר'ם

 הכ'לית אל'ה רר.צו יטכו באפי'קא הקדי? קךלות וב'חוד והחדיטותהעת'קות
 פרנגך כארץ אוט- )8[[ט[( לוכה "ממרעת גם חטונות. רבות יטאלותהכ.לות

 אנקול'נימום יב( )==מי טע ק משולם מרב שאל" באוי[חלק(
 על או אמרו כאטת ובכן ו'ל"(. דק( כ.ת ):::אב אכ והאי' גאון 'טר,ראלרבנו

 111עגג. שם!(
 5ן"1"("ון(5ן ,8חב,טבה5 ,י במחברחו פו::םקי רש.א החי ידירי יה עך העירו!
 578. צר תרכ'ט( :1,ארק במצ-'ם, אשר הגנ'זה מן הגא1נ'ם )=ש1.ח "גינ'קאעו(

 אינן וכוין 1י.ה דש'ג אה מש1ים ר' ששאי שאי1ה ט'1 אחח בר:ו'מה נרשמו:"פ
 עמרז הרין, 1להכריע הלכח שי בע1מקה ללון הזה ברבר אמ:ם כ' למעשה, כה בהלשאל1ת

 ח.ג, ס1ף דח.ר )עי.; עצמם רגלי על ל1כה( מרי:ת היא שבה זאיפליא, )צרפת פרנגהחכמי
 קש1ת ם י י מ בבאיר אכ כי בבבל, הישיב1ת לראיטי בי1תר היוזקוקין ילא השבוים"( "ארבעתחקופת
 מק1פ בל ב ב הישיב1ק ראש. הגאינים ביד' רק נמסר1 נופחחוה.הן אשר בחלמ1ר, מסופקזה ות א ס ר גוברור
 קבלה 1דברי הללו. השאל1ת כל של החכן באמת הוא ו3ה 1התפתחוהז. התימודבביימ1לדת
 שם בהר'2ימה הראש1נח השאלה הנה כי ה. א 1 ב נ ר ב ד כ בצרפת התימירים בעיני נחשב1כא"ה
 היא; בהרשימה היט.טית 1ה'2אלה מה!1" נומ1 1 הדם )מ'ה:( ביבחים שז:ין שאנו "וההיא:

 ר'ח ק'מ: )מנח~ת ה,,ספ1ת כהבו זה 1על י.ב:(. )'שב:עוה ן ח ש מ ל מ1שכהן סכין צבורקרבנוח
 פטירתו... בשעת נב1אח כמפי קלונימ1ם[ בר, משוים ]ר' הגיה דברים "1שלשהבתחלה(:
 שמע1ן -בי אמר נ1נוי[: 1 משולם: ]ר' פ,י מהייב, ר.ש 1נומי הרם מן חוץ בספרים כחובשהיה
 סבין צבור קרבנזת בכפרים כת1ב שהיה )י,ב:( בשבועות הגיה 1עזד "נם"ן, ערך בערוך)ע'י3
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9 הגאוניממתקופת

 'שראל'1(, כל 'טל הגדול ר'ן ו,כ.ת גולה" 'טל ה"ט'בה "2עי פיטנד'תא:מת'כתת
 שהכל הלפ'יה ו;ך ה'תה ב"2יאל. .האבן-חראשך ה.הדוה יאש-פנת ה.א, יקכ'

 "מראל. כל לב הטדה הזות-הכל ה~י בה ואך ט.מ'ה, .'2וה.ם אל.הפונ.ם
 נומלת פומבריתא 'ש.בה ה'הה לא תקיפ:;-ךנא,נ'ם בכל כ' אףוה:ה
 על'ה עלתך גם לפעט'ם אשך .'ש והכמ'ה, ראש'ך בגאין אחותך סיראט"ט.כת
 התואי בהור פיטבד.תא עך םויא ל.ש.בת .תך-.טאת ה.ה זאת בכל ;1,במעלה
 בכ:י' ו,כה ד'ה רא,ט-הגולך יטל כן-'מ';1 מי-א .ש'בת ראש רק ה:ה כ',גאון,.
 'ש'בת רא,? אבל .טל-נילך; ה'ש'כה בשע- וה-שמ' היאש' הכבוד תיא-,גאון",

 לבד. .יאש-'ש'בה' בתיאך רק נק-א ה'ה רא.?-ךג.רה '2ל בן-י2סאלמימבד'תא
 דר.ן 'תקי' כיתב: פומד.הא "צ'בה ראיט ל;ה, זה אגריה משלה.ן ,כ.2ד.יוגם

 'תקר' ]כוקב[: סו-א "ט'בה ורא'2 דסירא, ויבנן .גאון' קמ. )=כתכ(דיסקא
 א'2ר הדבי הוא .ןך .גא.ן.צ(. לי כיתב וא'נו רפיטבד'הא, רבנן קמ. ד.סקאהדין

 הלא הואת וההגהה ו". ה ש ה מ ל דגרסי:ן ואמר מהו, יורעין היו 1?א ]למשחןן[ למשהומ1שכתן
 י.ב(, סי' י'ו עמוך לווערטהי,מער שלמה" ב"קה,ת בש?מותה )שנדפסה היא רש'גנותשובת
 'טל אביו קלוגימוס ),,רבינ1 הבן לשם האכ שם נתחלף שב בתוכ, ר; משולם. ר' קכלהשממ:ה

 ן 1 א ג קלונימוס בר משולם ר' "פירש כנכון: כתוב מ.ה:( )ובח.ם ברש., ואולם מש1לם"(.ר'
 קלונימום ר' ןתשובות מיללער הר'י כמש.כ 1לא צודקת. רש'י שגירסה ספק ואי; מ.תתו".בשעת
 גרשום רב;1 בתיטובת קיו:ימוס בר' משולם ר' חלוף על הישי'ר העיר וכן ע'ש(, 5 צךמ17קא
 הר,ר "פ.רש יש: במק,א גם וך:ה סע.ב(. י.א קרמ~נים גאונים להשוכות הרשי.ר הקרמת)עיין
 ואולם ע.א(. נ'1 יומא )חופ, במים* נ:הול כבאך ךליטון מוונ בך'י ומיה. וצ'ל לםמשו
 ונראין במיס". מהול מבאך כמו ושותה י ה י מ פ,רש נאון י א ה "יר: כהי:: "מל"( )ערךבע-יך
 יחסוהו אשר יש וה ומשום שמו. על ויקרא האי מר' מיטולם ר קבל הוה הבאור את שגםהדבר.ם

 רבנא בן משולפ רבנו "משובות אצל מצ1, שהיה מפני כ'ה:ן וג,טין 1.4. ע-ובין )תופי לר'תגם
 אן. ק סי' סוף לר'ת הישר ,פפרקלוממוס"

 כל ש4 או:'רהגדול חגולה שערישיבת ך=עול .מה האיגל"
 ה.ב ראשומם של )תורתן 'עקב" גאט ישצה ראש האי אחנמ יפמ לישרא

"31 
 שער "אל

 אחש של תו למת של-ישראל גדולים דיףם בתי ש:י אל של-גולהישיבה
 הישיבה שער "אל שע.א(; ממן 187 הרכבי ןתשה,ג יעקב".ץ גשן ישיכח ראשש-רא

 הגרול רין בית א? הורמה נם יעקבץ. גאץ ישעת ראש האי אחנט לפמשל-גולה
 ההלכה היא "כן חשובה: של אמתהה על לחתום שוה הגרול היש,בה ראש שרירא ארתטלפני
 לפמ הגרול רץ בית אל ה מ ר ו ה "ונס מהישק קצ.ח(. סימו 306 )שם בשאלה!" הכתיביפי

 בתי שמ הט בפ1מבחהא נהישיבה כי להוכיח עפפנשם"ן ר.ר שמעץ רי הפץ שחרא"אדוגט
 אחרי שלמטה, ב.ר הוא חיש.כה", ל"שער שבאו והשאלות מעלה של וב"ר שלממה ב,ךדנץ,
 ולאשרן לקימן הגאק עמר שבראשו מעלה, שי הגרול דק ב,ח אל ע1לוח הט משפמןשנהיץ

 נמצא שבהן הללה שהשאלות מפמ אם כי לדעתק כה הרכר ואץ 33718(. צד)מינטטשחפט1908
 שרש'ג השנים באוחו להיש'בה בא) שחרא" אדע;1 לפמ הגרול חן בית אי ה מ ר 1 ה "גםהלשת
 לקמן )ראח ש:ים כשלש בח"1 כסאו על .שב בנו האי ורב מגאמותו וק:הו לעת עצמו אחפלק
 הוא גם יאשק כי יש,ג לפמ גם האלו והתשוטת השאלות הורמו הכבור ומפף האהיץובפרק

 בשאלח!" הכח1ב לפי ההלכה היא "כן עליהן: החתום ש17בעשפנקא
 לר'ש התלמוד ומנוא שס( רש.ג אגרת )שאחר' המעלוח" "אלו בקתטרם עחסץ,י(
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 'טר יב ער )סוראו מחם'א גאי:' יטהש'כ. הה,טיבית כל את לחיט:3 באנו,אם
 פ' נטצאן מ'ושאל רב בר'טלום

 עד פימבד-תא גא.:' 'טהש'בו מאיתן ארבע"
 כ' לרבר ה-בה גורם ך'ה ס:רא '.ט'בת ליא'ט 'טה'ה .גאון, התואר כ' 'טר'רא.ן(.רב

 גרלי מס:' סורא ב'י2'בת ךריטמ' ה.גאון' לדדר ב'יתר פנו בכתב היטואל'םרוכ
 פומכד'תא 'ש'בת ויק לם:-א ניר באבוך עתה ואולם ראש-הגולה. שליתקפו
 והדך הור ,טל ,הגרולה ה'ק- בכל ה'א ;כתה ולתפארת, לגא:ן ק'טתה'הה

 ר,טית לז ונ:הן לש:סט כיהב גלית "ראיט שה'ך אגרת-ריט.ת נם ואטנםה;אזנות.
 ב'מ' ה:ה הורה2(, רבר' להד .להור:ת וה'תר א'סיר "טיאל אה וללטרל'4ך

 של הגדיל ר'ן ב.ח ה.ה בבבל, גל'ית ראש' עור ה'ו '2לא הא' :-בר'ט'ג
 לדון ר.2,ת להם ינותן וסלך פלך בכל פץ:;'ם אה טטנה סימבד'תא"ט'בה

 .ראיט התוא- קרמינ'.ת יטריד בא':ה נמצא כ' כלל א'פוא 'פלא ולאולהורות.
 פימבר'הא3(. 'ש'בת לרא,ט גם .מ'ן' של 'ש'בה 'טער .עקב גא:ןיש'בת

 הראיט הגד.ל ד'ן לב'י; יתה' טעלה מעלה פ:מבד'תא יש'בת עלתהובכן
 כבב-. אמן. ב"ב'ת ל'י2ראל יטעמד. מעלה של מת'בתות שת' ,טלוהאחר

 אחר'ם במקומות גם ולהאר'רה דת,רה את לךנר'ל גאון שר'רא רבוחפץ

 הפיצות בכל התלמוד ויתפשט מאך, נעלה באפן ב'דו דצל'ח בבל לטר'נתטהוץ
 ו'הפההו .טבאפריקא, מדבי'ות ער ספ-ך ער מהזרי האישלם בממלכת'שראל

 המעיט'ת הדת פ:ות בכל והמררש המהקר ו'רב 'שראל נ'ת בכל והתויטיה הרוחח"
 ריר מד:- וטחשבות'1 ריחו בהלך הה,א הדור ה'ה יטונה כ' האטונך,זשאלית
 שצמהו ודמרע'ם ההכמות לרגלי בחכמה. ולתוי לריוש גם לב. את בתתושלפנ'ו
 ה'הור'ם הכל'פים-ההלו לטישב בגדד עיר ה'תה מאו .'טמעאל-3.חירבאיצות
 ו'הררז היטונ'מ. המדע'ם וענפ' החכמה מקצועוח בכל ולהשכ'ל להשתלםב'ותך
 לשאוב הד'ט למקור .'ה'1 ההו-ך ואדל- המררש בת' אל גם האלו החכטיתקינ'
 בך;. הכרוכית והדעות והאט.:ות רב,ת'נו אמרוה :להיטכיל להב'ן ותבונה רעתמהן

 שב'ן הרעות ופלגות הרוהזת מע-ת גם עור נהה ולא שקטה לא הדםוב'מ'ם
 ב'דו עלה לא ייהי וגדל גאון סער'ך יב:ו הכמת בנל כ' והקראים,ה-בנ'ם
 ומלחמת בד-יף ה:אמי'ם הרברים ואמנם קך:.. בעפר לעילל ישראל טב'ת'צא. אשי והמהר'ב'ם המהים'ם הקרא-ם יטל ודמענוה הטענות רוה את כליללרכא
 ללבינם, קודם ח-.-ם ריב פ' על הדעות ופילמוס טלהמה מהומת טהוךשפת'ם
 מתוך עצמם רעת סוף על לעטיד 'כול'ם א'נס דמ'2'כ'ם גם הטוענים יטגםממנ'
 שך יהת.ובתות הק:.2'ות יטבו רס.ג במ:ת כ, על המר.בה. באיט דלוהמת רוהססערת

 כה'תר נעיטו ככר ה'מים וכאותם התזרה, הכמ' ולשו, .טפת על גם יטונ 1-עלוהקרא'ם

 א, ה רב מחיטובות באחת גם יש לרבר ווכר 85(. צר סיי,פיבסקי ה1צ, השלפ )י1חסיןהנגיד

 )סורא( מחסיה גא1ן ש?ום ו:ר רב מוכיר שבה א'( הערה 115 רש.ג אגרת ,ע'יןגאין

 בדיתא. מפופ הגאין את ויא דפיס""רננן
 6. צר ביס.ג דוסא ירכ 43 צר הנרן-ר' פווננסקי,1(

 366. צר יע.ש ק'פ סימן 80 הרככ' תשה'גו(

 29. צר 73, הערה ח'ג, יראשינים ווכרון 92 תקצ.א העתיפ בכורי ראהין
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11 הגאונ.םטתקופת

 באהיגם
 כ'ון פה, 'טבעל התו-ה טכה'ש. הקיא'ם שי דאסויות ה'טאלוה 'עקב ב'ת

 עם: 1רשת לשין שפת על ותעל'נך ד,רות סכמה בהן ונשתיימו הקיא'ם על'הן ז'טמשעכ-1
 .'ט.בת .ראש אל פנ.הם את דעות ודיג' סה.טכית הז'טב' לכ הכס' כל.ישיטו

 רבזת שאלית גולך. 'טל ה.ש'בך "(ער אל זתבאנה מזטבר.תא.. ה'א .עקבגאזן
 באור. ודעוה, באמי:וה באגדה, גם אם כ' לטע'טה, בדלכה רק לא טאדוש.:זת

 איטר דבר זכל בהם. יכ.וצא ה.ט'ם בדבך' השנ.ם והשכ,; הדירית מרי.טקראות,
 ה.ב'ה-ד.ן- אל הג.'12 רוהם ובה.. הכמ-העם נלב הת-ח.ט ההוא הומןטמכות
 א; יעשון. אשר הסעשה ואת כה 'לכ. הד-ך את לדז-.תם בפומבד.האהגדיל'

 הסה'בתא הכט. של עבזדת-ה-וח .אלול אדר ה,,כלא' בהדשי ב'חוד ינסכהרהבה

 מ.מ. יהי2תל'2לותן ההלכות מקוי' ,שזנ'ם: יב'ם יענפ.ם מקצעות לכמהוה?לק

 והחלופ.ם שבבבל.1( יבנז וב.ב.ה ה"ט.בוה" ב,'טת. מעולם שנהג. המנהג'םקרם,
 להזראת היטו:'ם ,מ-.ה.ו כלל'י התלסיד, דרכ. .יט-אל, ארץ בנ. זב.ןשב'נ.הם
 ל'טזן חקר' כמקיא, כ.נה יקבלת,, '2בתלמיך המרו'קזת הגרסאות חלופ'ההלכה,
 לעומת ז"ל רבות.נו אגדוה בפלגות הכ-זכזת והאמ,נית הרעות ואןט'ה,עב-'ת
 .גדול קמן דבך ך'ה לא כ' כאלך. ועיד ב'מ'הם, השלטת הפלוסופ'הדעזה
 ה'טאליה כל א'טך ההוא, הדור בנ. יטל ה-וה למיטאלזת ענ'ן בו ה.ה לאא.2ר

 לביור גילה" של ה'.ט'בה .שעי אל 1.ר'צ. ערכז הלבבוה והיהור'.המענות

 עולם. לאור סיטפמ ולהוציאולבון
ען.

 במומכדיתא גזלה. יטל ה"1'בה ל,שער כאי אשר היטונית ת ו ל א ש המהסון
 המוה'ןות ייובית הת טתוך ואולם פנ.ו. .מגסת ההיא הדור צב.ון לפנ.נומתגלה

 ההיא, הדור נש.א ו-וממית-אל 'עקב' גאין 'י2'כת .ראש ה:ד לע'נינונראה
 וקדושת- נפ'טו חכסה ד,הי, הכזנוה כאבנ.-נ~ר טתנוסס,ת האלו ה.קרותבהתשובות

 תשוכוה בכל לה, עיוך א'ן איטר 'עקב ב'ת גאון א ר . ר ,? ב ר שללבז
 הדבי.ם ואלד גךולה, משרפך מוצל כאזד לנו נשאיו אשך הקדמונ'םהגאונ.ם
 ל"גוף גם באמת טהא'מ'ם "אומדנא.8( בד.ן להלכה גאון הא. רב קכעאשר

 ובב'ת ה.ש'בות בשתי נוהגים "כר ה:אונים: בתשובות ה-בה יוכר שבבבל" רבנו .,,כיתי(

 לוקנ. והגידו גאון: הא' רב על הנגיר י'ש ב;ינה שנזכי "ב'-רב" כנראה, והוא, שכבבל".רבנו

 ואהי בגמרא: פר'2,י וכן 44(. צר ח'א לראשונ'ם )וכיון 1סורא" ב י י ב בנ, 1ל.שישי כדיחאפוס
 "רב")רש.י(. רננו: בית כ'מ.ן, )מגילה שבבבל 1 נ ב ר ב'ת ~ה ר'א '.א(, "חוקאל מעט למקדשלהם

 ידין. תחת הספר )ואין ח.א להאשכו4 בהערות.ו פלכעק שכתב ומה כ,1, העיה ע.א נ.ג ח'ג דה,רוע"ן
 בוה: הקורא לפנ. נות:ם וה:נ' שונות, כגרסאות מקומות בשנ' נמצא'ס האלה הדברים!(

 קט.ו(. סימן אלשקר מהרם )בשו.ת מרע(: שכ.ב מתנת ה')העמור
 מעולם בד'יני ידוע ו'ל מר. ודאבא רילןםברא בדי:י ידוע מרי ודאבא דילנא"סברא

 בתר לעולפ דאיקנא ומ'רק :מדנא א בתר למ'ול אומרנא, בתר לעולם די'קנא ימ'דקמעולם,

 ולמיול וימ'על מרמה בו .ה'ה שלא מעשהעיקר ועול וגוי מרמה בהן 'ה.1 שלאומעשיפ

 מ.לילאורה- ולגלו"כללבחרקושמאדמעשה דמעש'פ, ותריצוהא קושטא בהרולמ'וי

 וכו', מרומה בדין שיודע לרי'ן מנ'ןכדאמר.נן לאמיחותא'1 ולאורויי מעש'פ, כלולגלויי
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 מתיך :;שקפ'ם .חר, גם ב:ו האי :-ב יט-'יא רכ הגא:ן של קר:ש" :לבטה:ר
 ת'טוב:ת'הם.כל

 כהיכה לב: והקר יוהו הג'.ן דעתו אמד גאון, שר.רא רב מסברתדוגמא
 שבהן לפנ'נו הבאות הה'טוכות כתמן הקורא 'מצאלמעשך

 מרב-

 הגכ:יה: כמפ'אל'נו נעצמי ר.ט.ג
 יה:יטע כ-' ה'א סם:קך הלכך כאמת אם גאון1( שר.רא רב אתשאלו

 מצא: כא'טך חובה, ע-ב-ת הפלת יטאמך כר"ג, :לא ריט:ת", ע-ב'ת ,תפלתשאמר
 כנם'ות בת. ככל "טיאל קחלות כל טעם מה אהד, במפר כת:כהשואל'ם
 'תכן וכ' "ט-אל, מנהג אלא ה:א דך'ן מן לא ואם ערב'ת, תפלתמתפלל'ם
 היכה' ערב'ה "תסלה האומך לצד הכף אה כטכר.ע שנראה קבע מנהגלעשוה
 כמוהוי הלכהשא.ן

 .טרב' טפנ' יה.'טע כר' הלכד באמה כ' יש.ג, מקד-ם טתהלה:תשובת:.
 מתניהן, כסהם הלכה בכי'תא ומהל:קת במה;.הן וסתם כמוהו, לטתנת'ןסהמה
 כדבך. דלכה אמר ב רואק

 תפלך :דבר. באסזר'. כיכ :הלכך רשות2( האומ-
 שכל הדבך וה וא:?ם הם, וההך כאסזר ממ:נזת מד'נ' חוץ ארם הובתוכ4

 כלל, ההלכה את סיהר א'ננו ;רכ'ת הסלת טתפלל.ן כנם'ית בת. בכלישראל
 .מצ:ך, והשם ד'א. רש,ה-מצ:ה להאומ- יב'ן ח,בה ע-כ'ת תפלת להאומר בי,כ'

 צ.צ.ת סוכך, מצ:ת כמז ה:בך. אן בא: הוא פנ'ם יטנ' ;ל הכמ.סבליטק
 'טדיא כמ. ר.ט:ה. ב( עק, על': '"ט מק'מן 'טאע: מ. 'טכלותפלה,

 זה'-

 לעשות
 לק'מן יהדל :כ' 'טב'2מ.ם אבץ לפנ- 'ט:י רו 'ט"ט הסרים תמ'לותצרקות
 לפית ה.הומ.ם על 'טמצ:ה !כמו כלכר. 'טכיו את אבר אם מ עק על'1אק
 לו 1.ףט מצ:ה מק'ם אוהה והע:יטה רי2:ת יטך'א ממסו;ם :אפ'ל: אביהםחוב
 הטא. איטר עון על'ו וא'ן 'טכרו את אכר טצ:ה א:תה ק'ם זטלא ומ''טכר,
 בני 'ט':'טב'ם בוה .כ'זתי ד.א מצ:ה ה:בה-- 'טא'נה אעפ.' ערב'ת תפלהוכן
 מכ--ע א'נו ,ה .ע:ראל מנהג לכ, לעיט:תו. הוא ו'פה 'טטיב כנמ.וה בבת'ארם
  ץזט היא'ל ה.א ר.טית ערכ'ה יטתפלת פ' עך אף נ' ה:בך, האומר כרבר.כלל
 ,טא'ננו ומ. 'טכךם לאבר 'ילא קדם מ-מ' כלם .יט-אל כה נדגו נר:ל, זטכרכה

 מעל:ת כמה "ט יש,ת 'טל בדבי גם והנה מ"טראל. מ:בה היבה מאכדמק'מה
 הומ,ט כהמבזבו הם'ר:ת וסדת 'ת'-ה מרה אלא מצ:ך זטא'ה מך זמהןבקדוט,
 ערב'ת לתפלה :-תר-,2את עיכ'ה, כתפלת מצ:ה יטהוא ומה לצדקדי(טממתו
 ומ. ה.א ר'טות כ' 'ורע'ם א'נם הע:לם ויב בך והחו'ק: נהג: "טראל'טכל

 הוא. גרר כפ:-ק ערב.ת מתפלל'טא':נ:
 הארמית 1הלשק "קבע". ;רך עיוך 1עיק ע'ש קמ.א ס" :מערב מזרה גאומ תשוטת1(

 בוה. צברית ללשק הפכתי הבאות התש31ותשל
 במק:ם וע,ש( סוורים נדקרוק' ע.ב כ'1 בברכ1ה 1הנכעה העחיקד הגרסא היא כןין
 שלפמנה אמר"")רבא

 ערכע. ה' פ:ף רסכ'ם ע"ןר(
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13 הגאוניםטתקופת

 ב'ותי ע:ד נשקס'מ למע'2ה בהלכה הקודם הג'ונ: ומהלך -ש"ג שטתטק13נת
 ע.ב.( ):תובות במשנהני האמ:- הד'ן א:תו אם 'טאליה: הנה ,:.טתשוכה
 הנ.טבעת על גם נופל בכהובה .טלא ':צאה מ":מת :א'נה ה::דרתשהאיטה
 ט?:' ה:א, בכהונך יטלא 'וצאד מק'מה וא':ה שה::ררה וה כ. מק'מה,ואינה

 את לחט.א פ'ך את ההן אל יטנאמ-: קט;'ם כשןן מת'ם כג.ם נדר'םש,נעון
 קולך על האלק'ם יקצף למה ה.א יטגגה כ' המלאך לפנ' תאמר ואלנשרך
 א:מך הו' אדמל של 'ד'ו מע.טה הן א.ןה ה'(ן ה'. )קהלת 'ד.ך מע'2ה אתוחבל

 ה?.ת' לשוא טכת:כ: וה .טלמד מ' 1'י2 ל.ב:(. )יטבה אדם 'טל ובנוה'יבנ'י
 א'ן לוט- הכעל 'כיל כן ועל )'2ם(, יטוא עסק' ל'(-על ב', "רמ'ה בנ'כםאה
 גמ :ה:ה ב?היבה. יטלא יקצא -י'ה אה שקיכרת נדרנ.ת בא-טה רוצהאנ.

 ניטב:עית י'יט וני' בש-ך אה להט.א פ'ך את תה, אל לק-,א: 'יט 'טקרביטב:ע:ת
 בא'2ך גם הלא כן :אם בנ'כם! אה ד?'ה' ל'ט:א א.טי: והכתונ ש.א, י2נ:עהנם

 .2לא .תצא ננ' ש'מוהו ר:צה אנ' א'ן ל:מר הנעל 'כול מק'סה :א':ההניטבעת
 כן :נר'ם ס א'ננו : "אנהנ בתש:בת.; רש.ג 'אמר אשר הדב-'ם יאלהב?הובה".
 נהנ1 שלא המדרש, כא.הו 1ה דין .2ל מעמ1 דו-י2'םוא'ננו
 ממ:ן. ולד:צ'א ממ:ן ולח'ב ד'ן לענ', עליהם סיטכ'כאנ. :אין הם, נעלמא. ,אסמכתא הלל1 ודמקרא.ה להד-,2דינ'ם
 '2דם דב-'ם על נשבע ,טהאדם 'טב.ע:ה ב', להבד'ל 'ש ב,:ביע:ה גםוא,לם

 למק:ם לילך או וכך כך לענ"ם לתה שנשבע מ' כמ. ם, כ:דר.מהק'מים
 ז: איטה יג'לה אם באלד, !כעצא פלע- פרק ל'ן:.ת או מתפלל.ם,2הצב:-
 בכהובה, יטלא 'וצאה ודא' מק'מת, וא':ה הללו ברב-'ם כעצא עללהיטנע
 פלע' אצל ה-ם לסעוד יטרטבע מ' אבל מנדר. הי2נועה בוה תגרעזשלשה
 זך, ככ- זטא:כל הסד, נמ'לה בו .טא'ן המיטתה לב'ת ל'לך :ה, ירשסעודת

 ק'ם ולא ביטב:עה נסא יטאם ?' על אף באל., ?עצא וכי ~ה הלוק'2אלבף"
 אט וא'ן לפ:רענ:ת :חומר קל 'ודע'ם אנו א'ן ]מ:דך( ה:אהמוד

 דנר.ם הרבץ יטכן--כ' כל לא ביטב:עה מה'ם, ברו לבד בנדר אם ומהא:מרים:
 ל: ב"יס אלא הוד בע.ךם האךם סן נפרע'ם א'ןחמור'ם

 נ"לם א" עש" מ מצעו ,א על'" וקשה הבא לעולם)הפ-ע-(
 החטב;ת א'טתו את לה:צ.א הב;ל ב'ד הריטות א-ן :בכן כדביעו. אם כ'מעיטה
 ב?תובה.1(. יטלא מקימת"עד

 ממרת מךובך מ:כך .טדת 'טמ'ם בדיף גם:אולם
 פו-עניה"

 ה'תה ה :מדד
 על נ'2אל ו:אז2ך הארן. ה:דת אה בהורוה. גא:ן יטי'רא רב יטל הגך:לבדוחו
 עמ: יטההה וה'א הרא,טעה, מאיטה: בנ'ם ל: ה-ו וכבר לא"ט .טמטאת.א,טה
 אה- לא"ט והר2א היך למע; ?י'ת.ת ספר לה יט'תן .ריצד 'לרח :לא יטוםע.טר
 הייהאול'

 ממנ"
 לא כ. ואת בנ'ם, ל. 'לדה הראיטו:ה א'טת' הלא א:מ- '-:א

 לא"ט בהעתך ש ע,ר תלר' :לא ה:ך עק-ה אם כ' ואת א.ן כך, עדילדח
 לאטרן הגדיל -וה: ומדה דעת: באמד -ש"ג לג-יטך.--הי2'ב רצע' ואיןאדר

 ר:'א. סימן 127 צד לראשמים זכרק תשהיג-------(
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- 

 א ר י

 שהוא פ' על אף א'ש, מכל להבנות רא:'ה א'2ה כל שלא הוא ברור1,"הדבר
 כאהד יהאשה הבעל טוג שלמעמ'ם טמנ' כלל, עקרך א'נה :ה'א עק-א'נו
 כ'יתר, 'בש אי לה שנ'הם 'טטוג מ'טום או ב'יתר. קר'ר אי כ'ותרהם
 לא'יט הא.2ך תניטא ואמ בנ'ם, 'ק'ם לא זה שז:ג הוא שט'ם רצון כ' !תכןיגם
 כדת.2(. כת,בהה את לה ולתת לגר,טה הבעל על ובכן עוד. תבוהאחר

 ה נ ש ת 1 א מ ע 'ט ה ' נ פ ל שנאטרו האלו הנא,רות הדעית אתוב'טמענ:
 נדטה הגה יצרופ'הן, הש:נ:ת הנפי2ות תכונות בהכטת מומבד'תאב'ש'בת

 אמ; רומא מפ' באונ'ביסימה הקהדרא מעל הזך כה'ום הן 'וצאות אך כ'לנו
 ?אחד: מיטדך.פם.נילוג
 ,ת'נוק האלו: חתש:בוח גם תור':ה כהלכה טרות'1 -.ט.ג השוה כמהועד

 'גרל אומר'ם ואב'-אמ: אם-אט. ה'ם, במד'נת ה.ה :אב'ו אטו על'ו'טמתה
 יאם-אב'ו אצל':ו,הה'נ,ק

 אצל':ו, 'גרל אומך'ם ואכ'-אב'י
 הת'נוק את ה':'הי

 "טההלה וא:מי: זה על מ'ט.ב וריט.ג האם~. קרוב' אצל או האב, קרוכ'אצל
 ושמה רג'ל ה'א טהם מ' אצל .-יאות ע2ט. הת'נוק מ:בת לבקיט בזה לנ:ראי'
 א'ננו .אם ב'ותך. הקטן ה'ה:ם דעת הת'שכ אצלו זה 'קההו וכאשרב'.ת-
 עש'ר, מהם א'זך 'ות-; י.ח קירה לו 'ה.ה א'פה -וא.ם מהם אהר עודמכ'ר
 הת.ניק את ל.ןאת ש'כולית נ'ט'ס לי '.ט מהם א"ה יהבך, דעתו טהםא'זה

 בנל '2.'ם 'טכ:לם במקום :אולם 'נ'ה:ה.. 'יה- ל: שטוב ט' ואצל בוולהטפל
 לו קשה האב מקרוב' 'נמש ואם הם האב בטקום כ' קודמ'ם האב קרוב'אלה,
 האם.3(. בק-וב' כ, הדבר יא'ן כהיפה, על'ו1'ש

 צ-'ך ילעק'דו חנוכו למובת גם כ' דת'נוק, נ:ף לטיכת רק לאואילם
 וה:'הה אשת. יטטתך .א.ש ילכ; הנ:ך. לכלל כב- כ'טהג'ע וב'ח:ד לב,לש'ם
 אה'.- אשת :יטא והאב אצל' 'גדל אימך יאב'ו אצל' 'גדל אוטרה :המותובן

 ה:ה אגדלנו, אנ. א,מרת יה'א ק'מת אמ. ד'תך 'טאפ'"ו ט?:' האב, עםהד'ן
 אחר נגרי הבן 'טא'ן לפ' '2'גדלנ:, לאב אות. נית:'ם .טנ'ם לשש כשהג.עמ'ד
 ולחנכו תויה ןלמדו ה'ב אב'ו שנ.ם לש'ט4( ומשהג'ע '2נ'ם ש'ט ער אלאאטו
 וללמד. יכו' תייך ילטר: .כו' בבנו ה'ב האכ -בות':,: ש'ט:. כטו איק,בר-ך
 קל האם, ולא כ.מ(. )קדוש'ןאיטנ:ת

 .ך,ט-
 העימד ה,א אב': .רק לאם-האם:

 'טל ויא הא"2 .טל הב'ת .טעקך אב'ו ראשת להוש וא.ן האלה. הדבר.םבכל

 האי לרב המיוהסוח התשיבית נאהח גם :מצא ההשיבה בההלח היא. בריר .רגר הלשיןי(
 ס'י 59 צד גגאניקא תשה.ג אדברשיטת ע'ב(. 84 דף 685 פייז בכ.י היא יכן י.ג ס.י)השה.ג-ליק

 האי. רב של חוהני חפנ' בן שמ:אל לר' כנראה, היא, מחיחסתנ'
 אשר התשובוח בישיכ'ת גם נמצאה יראשיתה ע"כי ס"י 37 צר השה'ג-הרכ1י2(
 ומרדכי 384 .גאגיקא 136 צד ווארשא דפוס כתובות ה' בה,.ג ועיין מ"ה. ס"י 63 צלבגאניקא
 שש'. פרק לםוף קיוביבמיח

ר,
 רי.כ. ?.י 99 צד תשה'נ-הרכבי

 ]=לי.[ "לו. על הר.ת קי שףסי ימפני שנים', לו שהגיע .יכיין החשיכה: כ.י בנוף"ן
 ש': ש המלה להוסיף .צריך המו'ל:העיר
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15 הגא1נ'םטתק1פת

 1(, ח'" אביו בע:ר אם-אמו אצל גרל לה':ת הר', טן וא'; ה:א,האשה

 'י2ראל'ת אשך ל. ו'.? .2:'טתמר .'שראל על -ש.ג כ."נ'?אל והלעוטת
 כבר 'טאכ'ו אחר. לא, א. ב'טבת למ.ל. מיתר אם ביטבת ממ:ה ב, ל.ונ:לר
 בנה על והיטסעתה האם הנ1ך את גם '?-.רא רב .,?-אל?-צרף סכלל'צא

ה:א 'עקב וה,לעת אברדם י?ל 'טןרע: מי2ום ב'2בת, למול: ,,'טמותר:מחל.מ

הנה כ' אלא ע,ר ולא 'ה,ר'ת, ברת ב:'ו את 1עו,ב המ'ט:סר .טה:ההואפשי
 לתרבות ש.צא איתו מה~יק'ן אנו :א.ן אחי.ה ש'לך יאפשך ה.א 'שראל.תאמו
 טב'שיאל!.2(, בו לי2:ות ריטא'ם אנו יא.ןרעה,

 אנו והדעות והאסינות דאגדה בהל.כות גם אם כ' ההלכה בריב' רקולא
 היפ,אות אותן על רש.ג את שאלו הנך לבו. :"מץ -ש',ג ר:ה גאון אתרוא'ם
 חדה ת'2יבתו ותה. קורר'אקוס. .?אה:ו מ' פרק ב-אש גט'ן במסכהשנאמ-.
 א:: .צר.כ.ם:נמיצה:

 לאמ-
 איטי יהרבי.ם הם רופא.ם לא ז.ל רבות'נו כ' לכם

 דש-שמקנל'ם מצ:ה רבך' ולא אמרו והולה הולה ככל ב'מ.הם א:תםראו
 טהם ש.ע,טה מ' :אץ הרמואות. א:תן על תסמכו אל כן על '2כר-.על'הם
 .ףק לא ההוא '?הרבר מ,מח.ם סר:סא.ם בכרוי לו .טנירע אהר. אם כ.רבר
 ווקנ.:י אכית.נ. אוהנו למדו וככך סכנה! ל'ר' עצס: את מב'א אדם וא';לו,

 .ק'כלא.3( כמו דכ-.ם אם כ' הללי ה-מוא:ת מן דבר עיטות לכלת' לנוואמר:
 כלל'1(. מו'ק 'טא':נו אות: להע:יטה הוא כ-:-אוטר

 הה:לה את מ-פאץ רבר'ם .2י?ך על יטאל,ה: כאיטך תש:כתו ה'תד1כן
 ה-א,ט:ךם .טה.1 -םואות כענץ לא כ' דע מיפאץ1.-,תהלה כ'צך ט.ד(:)ביכ:ת
 '2'ש 'ודע'ס הרא'טומם יטהץ רבר'ם כמה 1"ט עכעה. '2ל -פ:א:תעי'2ק

 .טא'ן ,הבמאכל
 ,רע"

 לפ' -פ:אוה א:תן על עכ.טו לסט:ך וא'ן עכ'?ה א:ת:

 בהן5(ע רפ:אה ה'אך .ידעץ אנו,טא';

 שנה שם, אחריה הבאה וק הזאת והתשובה תקנ"ג, סימן 275 צד תשה,נ--הרככינ(

 בהקרמת:) וע"ן הח לום'ג :לא לרש'ג מיד", מן )ל'ו "מדאמ. בתים( )בעל' .כתא'. המיותטכרו

 :פדת. כילץ כ" ע'ד במאמרמ רש.גלאגרת

 תשה"ג3(

 שע-

 לראשומם זכי; כהשה.ג גמ כמצאה 1ראשיתה ח, ס"י ע"ב כ'ב צרק

 התשובות שת' עי גס הע'ר שלא כמ: כל:ס עייה הע'י יא הרככ' ההככ )יק כ.א פ.מ; 9צר

 ,'ס ס"י ע'א נ'ח רף הראשונך רש"ג, ע'ש בשע'צ נמצאות הן שגפ "ם :כ'מן "ה ס'מןשלפמה

 בהאשכול ה,באך וכן ע.א(. כ.ה רף ק'מ ס" גנתך המרה :חשה.ג מ": ס., ע.א נ.: רף:השמה

 רס"ה ס1י ע1ד ובטור קע"א ס"י יהראב*ד דעים ובתמים 6~1 צרח*ב

 )מש.כ ;'ב כ' ברכ,ת למס' רכ"ג יפי:ש חרכה"מר :הער)ת ה' קבי עוך ער~ך עיקי(

 11. הערה 143 צד כרכ:ת מפ' סוף ראכ"ה לכפר בה;ר;תט אפמ:מצו ר,א הר'רידיד'

 30 "ת(]( )חן"(5 הגא:ןם תשע:ה בכ'י בפרמא בהפאלאטינא מצאתי ת תש:כה1(
 הארמ" בסגטנה 41 צר תריע ב-ן הראווד "תהכמני' בהמאסס והדמכתיה כא סימן ע"ב כיהדף .נס]("

 של הפ 63. צר השמ .תחכמף' בהמאסף :ע.ק שצ'ד סימן 208 צד תשה.ג--הוכמו(
 סי,כ. פ.ח ח:לץשלמה
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 א ר י ר ש בר16

 שהם הדבר'ם ב.ן רש"ג והבדיל העריך באגדה ובין בהלכה ב'ןואטנם
 כתיר אם כ' נאמרו שלא דבר'ם וב'ן שבי, על'הם שטקכל'ם רש:ת שלמצוה
 דעת רק אכל עליהם, מבוע כה ל ה ה '2הותם אי יטק:מם בשעתם מ:בהעצה

 אדות על -ש'ג את , א י ר . ק בנ. שאלו וכאיטר להם. השו לא והכמ'ם הם'היד'ם
 מסריט 'והנן שר' אימ'. כל'טון צרכ'ו אדם .שאל אל "לעולמ רב: שלמאטיו
 י'ב(, )'טבת לו" נוקקין ה'?-ת מלאכי א', ארמ'ת כלשון צרכ.ו הוטואל .כלוא:מי:
 כלשו; כל, הקדושה מהטת'בתא לאבית'הם שכאו :התחנות התפלות כלוהלא
 כלשון לצכו- וב.ן ל'חיד כ.ן כיתב'ם הגא':.ם אשר הביכ,ת ריכ יכ; הן?ארט'ת
 כ' ואוטר, רב( דבר' את להרץ מבקש שהוא )א"ר. יש'ג הן'-טש'בא-ט'ת
 ארט' כל,טון צרכיהם מלשא:ל רכנ, ש'מנעו שטע ולא ראה לא מעולםאמנם
 בהמת.כתא נאטי'ם :עדנה בהם רניל'ם שהיו תמל:ת ' ר ע יט .ש כ' אלא עידולא

 'שיאל צעקת ותשמע '2ער.ם פתה: ם ' ר ע ש .'2וטר. הקרש: בלשו,טתהלה
 דישראל צ:התא ותשתמע חרע' פקהו ת-עי נטי' ארמ'1(: כלשו, ואה'כעשיק'ם!'
 טינך ,במטו השיה: ימלא?' ארמ' בל.ט., רק שנאמר.ם דבר'ם גם 1.שעשיק.!'
 והמעש'ם הדב-'ם :מכל ארמ'. בלשון ורק אך היטית מלאכ. עם יבנןשספר. עוכדות כמח 'ש הלא :גמרא וגם בארבע."8,. עלטא רפסע קלילאאוגדא

 ההכמים. בע'נ' .וחנן ור' רכ דכיי נתקכ"ו שלא למדים רש.נ-אנוהאלה-אוסי
 ממונים שהם סלאכ.ם וכ' רחוקיס, דבר.הם א ר כ פ ה טן דש.ג-נםואמנם-מ:ם'ף

 אימ'1 בלשון .ב'נו לא אדם כ:' ש.חזתלכתוכ

 וא-

 טעם .ודע'ם אנהנו א'ן כ'
 לא הראשונים שהחכמ.ם מאחר אבל הזה, הדבר להם ימנ'ן יוהנן ור' רבדב-'
 להם"5,. נחוש לא אנו גכ: להםח'12

 אמנם מתגלה ב'הוד כעל-הלכה בהור א ר ' ר 'ט רב הגאון של דיוקנורמית
 ךםביה היא המהלטת לההלכה ראיטק .ם:ד כ' הככ'-ה, סכרתובי::שי
 הסכרה מם מלמודהק יותר ה:רה '2ל ו2סוו2ך ,ד:לה ואולםה'וטרה.
 בקדעה דרכם והל'כות חכט'ם" .ו2מוט יד' על רק לאדם נקרת בהוראהה'שרה

 הל'כותץ כל אל ומתכת, למעי2ה הלכה מורה אות: ורואה רבו את ש מוטמה
 דבר טתוך דכר ולהבק לדעת סת:שבת וסברתו מתוספת דעת: כקדש,ועל.לות'ו
 חכמי את הזקן הלל קיטה הוכ'ה יטבו הדכר והוא כהלכה. ה:א אףולהור:ת
 ,טאעלה לכם נ-ם ,טי לאס-ו הלכה, טהם נתעלמה כאו2ר .שיאל כארץדורו
 גח4 שר ו2מ.טתם י2לא ככם ,2היתה על"ח9__עצלות נשיא ואה'המבבל
 חכט'ם, ו2מות2 הזה: הגד:ל והדכר ס'ה(. ,פסהים יין!. ואבטל יטטע.ההדור:
 באותה אטנם כ' גאו;! ו2ר.רא רב הוטובות כל מתוך גם לנו המוה'דה:א

 4375 צד שם בהעתת" הרככי הביא קךפמאך ןר.רפה כמי חרע" ,נטרי וצ'ל חרעיה., .נגדי נשתכש ששכ קפ'ד, ס" רעיכ תמיס ע".'(
 )הרכב". אליהרבארבע ע.ב: ד' כרכ;ת ראה הנביא, יא1י": הכעהי(
 ע.ש. שע'ג ס" "1884 תשה'ג--היבב'י(

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



17 הגאונ'םטהקופת

 ושו, שט את ב'חוד לה טצרף הוא הסכרא', .טן הגדול ככחו ט:רה שהואשעה

 הוא וזה טהם., שמע או שראה "כטה אבותיו: או רכותיו לפני שמשאשר
 כהלכה עליו סוטך ונטוקו טעטו כטוב גאון שרירא רכ אשי הגדול העקראותו

לטעשה.
 ה'ה :טוע'ל נחוץ וכטה הזאת המקוכלת גשטתו רש"ג צרק כטהועד

 שאפ'לו הזה: הגד:ל העקר 'סוד את ולהדגיש :לשוב להטע'ם הה:א כזמןב.חור
 העוכרה לנו תוכ'ה הארץ, עם וה הרי הכמ'ם תלטירי שטש ולא ושנהקרא
 גאון שר.רא יכ של רוחו רומטות שוב אלינו סר"ה טמנה אשר לפנינו,הגאה
 לכו.,מהי

 התשוקה אותה לטרוה כ' ניאה, הגאונ'ם כתשובות מק:מות טכמההנה
 ולהאדירה תורה להגדיל ההם כיטים התלטירים כלכ:ת התנברה אשרהככ'רה
 לצנינ'ם כמובן היו האלה 1.עמי-הארצות' (. "טראל1 בכית ,עט'-הארץ' עודרכו

 והנג:ד עליה. נפשם את ומוסרים התורה רלת' על השוקד'ם ה.תלמיד'ם',כע'נ'
 ראי כאשר 'ותר ע:ד וגבר הלך ,עמ'-הארץ. וב-ן ה"תלמ'ד.ם. שכ.ן הזההקשה

 ומנטות'הם, הקרא'ם לנכלי לכל'-יטרת ה'ו האלה ,עט'-הארצות' :'ה.תלטירים.,
 שולל ולהול'כו לכו את לצודד ההמק לפנ' להתיצכ להקרא'ם אז היה הנקלכ'

 לו נחשכ כזר ההלמוד סי על היהודי הל'כות כי ורתיהכם, דעותיהםאחרי
 מתחזקיכ2 ההם בימים הקרא'ם רא'2י ה.ו טאד ומה 'דע. לא התורהונתיבוה

 שהקד"טו טהמ 1.י2 העס, הטון כי; דעותיהם את להפ.ץ כחם בכלוטתאמצים
 עמ.- לכ את ולהטש'ך ברכים לדרוש ומר'נות ערים ולסכב ללכת ".יהם 'ט'כל

 לב את אחריהם למשוך בהשתדלותם לצרם, והלק4קות וטלום ברכריהארצות
 פנים המסבירה לעצמם, מ'מדת שמה בפילוסופיה גם להם החז.קוההטון

 כספרו ני תא ס ר ש ל א טחטר אלפתה אכו הערכ' הכותכ 'עיר וכךלעט'-הארץ.

 ככחירת הדבור אל שטתיהפ מה "אסנם לאטר: (, ה.8 ' ופ והם'לוס הדתות :תות"
 בדת הכתות שתי כהתחלף בו הם-היהורים-מתהלפים כאלקדר( )אלקולהארם

 אלמעתזל" דרך על הולכים טהם 'טהרבנ'םהאסלם,
 שי'ט האומר'ם ידם

 שהכל )האוטרים אלטג'כרה ככת והקראים אצלנו. סעשיו( על 'כלתלאדם
 גשטיים(. א'כותים לכורא )הטיהפים ואלטשב'"' קדוטה( כגזרה טהיטי'תטיועד
 וכעלי תגאיך .וראשוניך : כאמרם כזה, הרבנים כנגר גם הקרא'ם טענו כןועל
 )כ'כ ליה סוקסין שטיא מן ג-גנותנא ר'ש אפילו ואטרו; כך שנו הכמ'ךגסרא

 התורן כראש המושט העץ אותו )-פטשוא מעמו ברי", לשצ":

 טה-כ בערב במנתה צבור שליח שיאטר "מהו כועב. רש-נ טתשובות באחת לר:נטאי,
א לתיא עי החי ה"4האץ  י:דעק שאען הקהי טן הרבה שיש בקי שדמ י 
 הקהל שכל בלשון ול:מר כקהל ,חדח( להזכיר יש חובתן-. ידי יצאו במה ח"ביםוהם

 סיטן נמו.מ ,תשנ:ת א1ת: ןמכירי
 ובהעתקת: 164 צד 1860, האלל? החארבחקער מהרית ואלנחל, אלמלל בתאבי( קט.ח"

 קדמוטות לקטי גס וע"ן 249 צר ח-א חי8ח8ק5ת810יאא .ט תם1טא(5-ח"אק050ט"קהאשכנית
 ע.א. פ'לפינסקר
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 בחק1נה ההורן כראש אוח1 ,טמעט'ד.ן הוא םה' טפ.נהשל
 צודבא : ואימר'ם בחכמחם לעצטם 'חהללו רוע'ך והאחר:נים נפלא!(;)פירוש
 ר'חה טכוסה הה.א שהצלוח.ח אעפ"י פל"טוס שי. לצלוחיח ]דוטה[דיבנן
 נלג'נא כאסח'רא הארץ עט. אבל מגולה. יטהיא שכ; כל אדם, לכלגידף
 'ח'ד יטהוא אגו, או כפעטון ץ ר א ה ' ט ע : ו ה נ ע ט ו כאונ'ך, א ' ר ק ם ' אכ

 הארץ עם אם'לו ואטר. כפעטון. בנענועו צועק והוא הר.ק הלוג כל' גוףבחוך
 :מות- 'שראל לאלק' הוא ארור וגופו שטו בחס'ד'ך הוא 'שר ואם'לו הואחס.ד
 בשבח1.1( לה'וח שהל הכ0ור.ם ביום לנחרוהוא

 ,עם-הארץ. המושג כן על כ' הקרא'ם, לב עד אטנם נגע הוהוהדבר
 "קרא'ם. השם חחה כ' עד והליכוח'הם, הקראים לחורח מאד ומחאיםמקב'ל
 אהד וה על כבר העיר כאשר ל:', שם ,טום בל' האר-ז. ,עט' להם לקרואטוטב
 הארץ': ב,עמ חכט'ם שנחנו הם'מנ'ם נל כ' 'שיאל, טכלל שיצא וטד'םהטל
 אל.עור; ר' דבר. ו,טחריח, ערב,ח ק'ש קורא שא.נו כל עם-הארץ?.א'והו

 צע'ח לו שאין כל איט-: בן-עוא' חסלין, טנ'ח שא.נו כל אומר: 'הושער'
 הטיטג'ם כל מ,ו:(,- )ברנות שחחו' על מוווה שא'ן כל : אומר נתן ר'בבגדו,
 ,טה'ו '"ט כן ועל הוה, ה.ום עד בהקרא.ם גם וקימ'ם יצ'נ.ם כאחדהאלה
 'חד5(. נרדפ'ם יטמות כיטנ' ועמ'-הארץ' .קרא'ץ הגאוניםב'טי

 'דוע'ם ,חלמ.ד'ם. גאק ,טר'רא רב ב'ט' נלהטו דאלה ,עמ'-הארצות'וננגד
 1טל גדרו לפרוץ לעצמם יטהח'יו כאלה גם כעיהם נמצאו כ' עד תקף,בכל
 יטטצאו טמני גול, דק משים בו אק "עם-הארץ" 'יל ממתי כ' ולהחל'טעולם
 לה,ח וטחל הכסור'ם בתם לנוהרו ומותר ב1טר לאנול אסור ,עם-הארץכחוב:
  קוטה הוה הדבר ךה' מ'ט:ג )סטח'ם כדג. לקורעו טוחר הארץ ,עס אהב1טבח'
 א1טר ה,חלטיד.ם" אלה ביד' לטחות .דם טצאה לא א1טר החנמ'ם, בעע'מאד
 הואת ההסורה בהוטאלה ההם ההכט'ם ץפמ הללה הטאמרים על עצטם אחסטכו
 איטר המע,טה ואח בה 'לכו הדרך את להורוחם יטרייא רב הגאקאל

 שטקצח .שטעח לאטר: גאק, יטייא רב חעתבת ה'חה נהדרהוטה 'עעמ"
 טטק לעצסן ומת'ר'1 הללו )==בר'תוח( הח'צונוח על מוטכ'ן יטיטם3(החלמיד'ם

 הוה הס"ר מחיק :כידוע ע,א. קל'ח דף הרסי אליהי בן יהץה להקראי הכ"ר אשכיל1(

 93(. צד ר', מהר~רא ד' חלק ר~'ד גם )ועיין הקדמי:ים הקראים רבריבת~כי
 אות1א כתבו ארץ ~עמ' קראיין נמי או ח:רה מע:טי שמא ,,אי'(

 מצרים )גנ"
 *ון. צד 1.897, אכספררלשדלר,

 מן משה מר בר 'עקכ מר ששאל השאלות באחח גם נמצא חתלמ'ד'ס" "מקצת הלש~ןי(
 ר מ בשאלת וכן שי'ס( סי, 149 צר )ת.?ה-ג-הרכבי ן 1א ר י ק ל הסמ:כה )ב12פ(ן( בס א קמרינת
 קהלה-שלמה ותשח'ג שמ.ה סי' 172 )שם קיר1אן ממרינח נסיס רב מר בר יעקברב
 תלמידים סקצת "שכאו גאון: האי מרב יעקב רב מר בר נסים ורכ ט'ו( סימן כיצד

 ב ק ע ' רב הוא שלפניני השואי שגם לומר יש יבכן 109(. צר חכמים )קבוצת ואטרו"...מטצרים
 והדבר הזה. הרבר את שמע מטצרים יר1אן לק אליו שבאו ומהחלמירים בנו, נםים רבאו
 :תלמירי אושי ..."ונראוח ע.א: פ'1 דף הכפר אשקל בספרו הדסי אליהן בןיהודה הקראי יספר כאשר הקראים כנגר הרכה לחמו שם כי בקירואן ג1ערתא "לשאלח היההזה
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19 הגאוניםמתקופת

 אינה או הלכה ;1 בהן לוסר יטצר'כ'ן והיהר אסור דברי אלועם-הארץ--א'ן
 'טלעט'- גמת, וכספור ארץ דיך וכהלכות ]מוסר?[ הר מו דבר' אלאהלכה,
 כמיטמען על'הן לסמוך ו"ט הלכות ה'ו וילו )גחמא(, הבא' וכרבר' הואהארץ
 ב,טכת. לה.ות 1טהל הכפור'ם ב'ום לנחרם ראויים יטה~כרת הללו התלמ'דיםרו

 ולא ו"טנה קרא ,טאם'לו כאהרים: היא פסוקה הלנה הלא כ' כר4ולקרען
 תלמ'ד' הללו ההלסידים שסשו ואלו עם-הארז הו ת",שמש

 יטל-"טיאל, ממק לעצמם מת'רן ה'ו ולא כך, אומר'ם ה'ו ךאחכמים
 בממק לוסר .ש ומה )מלחמה(, כנותט ב~מן 'טלא אסור1, מסונס עכרמוטאם'לו

 לאכול אסור עם-האיץ אומר יב' : פרועש כך הללו ינר'ם אלא'טל-'שראל?
 עמיותו יסתוך ועופות בהמות לו 'ט"ט 'טפעם'ם לעם-האןץ לו א.'כיט-;
 לאכול אסור ו?בדוק ליטחומ עדעוטאעו

 מה"
 ,עם-האיץ ר'א: יטאמר מה וכן

 בקדקרו סוח .ט."ט אדם וכ' בוטבת,; להעת ,טחל הכפור.ם ב,ם לנוחריסותר
 על דץ בית מ'תית חי'בי והלא כ;? בו לעוטות מ:תר עם-הארץ יטכלסובר

 היטבת! את רוה'ן א'ן הנדהת ועי- היטם( )מקלל ה,טם ברכת ועלעבודה-~רה
 סיתה למות לו מרמת וטלו 'טבורוה לעם-הארץ לו או' אומר: הוא כךאלא

 הכסורים בעם אם'לו הסאורסה נערה אד- לרוץ מב'אהו יטעמ'ותומנמלת,
 אותה הרודף עם-הארץ את לנחור נררסת לאותה לה ומותר ביטבת להעה.טחל

 הכא אמרה: יטהתורה בהרעתו אלא עצמה את להציל סוצאה יטא'נהבומן

 רורף'8(. ,טהוא ב~מן כדג, לקורעו .מותר וכן נ.ה(. ינרכות והרג: היטנםלהרגך

 ,טקצת-התלם'דיכו מעשי כנגד גאק יטרירא רב תוכחת-מוסר הר-קול.אה
 'טומעים אנו כדץ, 'טלא עמ-הארץ ,טל ססתם לעצמם הה'יו איטר הך.א,בתקופה

 המיהוה מתמ'ה ,ורסע הלוטק: בזה גאק סעדיה לרנ ם ח י י ס ה אהד סירוש סם'גם
 ערומים יטהץ מאהר ו,ן כ'ב, )איוב תפיט'מ ערומ'ם וכנדי הןה: הסקרא עלהרבה
  וטלה ~הה ומקרא תפיט.מי ערוסים ובגדי וטיאטר: אל'מן יטל הוכחתו ה'ההמה

 מהו ערומים יטהיו מאהר הפיטמ, לם' כדין לו לפתור חכמ'סלהרבה
 ודר,ט ישב חטוב בע'מו, נת'וטרו ולא פתרורם מ"ם קצה והש'בוהותמיט'מ?
 אמר כך : הפתרון הוא וזה אגדה, נמדריט אחד פתרק ומצאבספרים5(

 הפשמת במצות ערומים שה.ו נהם שידעת אנשיק אוקליומ אל'פ~
 זו בהם סושע א'ני רשעים שהם סאחר ואמרת בנד'הם אהמהם

 (. לעונותיך'4 קץ ואי, רבה רעתך הלא למעלה:יטהונ'הו

 )ברטתל'ב.( הטפתח בספח גאע נסים 111ען,ורב צד רש.ג לאגרת הקרמתמ )עיקקירואן"
 החולקיןעל מנ.החלמידיםחומלעיףסב1עלינו הה קשה יבר ""שצ:

 דלק רבותינורברי
 ר. סיסן ע.ב כ.מ צדק שערי תשמ'ג ע"ןי(
 ~כן הים בא" )ע"ש כ'ג ממן תשובה 1שערי ש.פ סימן 197 צד להרכבי ג תשח:(

 ג'. פרק סוף פסחים הר'ן לשון ועפ'י כ'ב( לדף הגיגה מסי על הרמכ.ןבחרושי
 ם י שנ כי ]רס.ג[ הגא1ן "אמר מרם,ג: כ'ג( י'מ, )שמוח הראב,ע מביא הזה כדבר'(

 טלקי סוסיי בכפי שראה ער מעמן ירע 1לא הפסוק ביה חשברב1ת
 13. צר תרס,1, לייפציג לגייגר פרשנדחא *( וכו'. רם"פ
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 ב'ן שכפי הה' שטצא עס-הארץ' שטתני .שיא הגרכה נםוהנה
 נם הגאונ'ס1(, טתקופת שמוצא: טהגנ'וה נושן 'שן תפלה בסדר השחרברכות
 עמרם רג שבסדי השחר בברכות כי ךהם, התלמ,ר'ם. .מקצת מעשה אול'היא
 מקוטה9( ו?קר )114-115( "גשניקא' בספר 'צנדפטי הברכות ג'ן וגםנאון

 "התלסירים. ה'ו וטהרה טוטאה בד'נ' גם אם כ' כאלך, בדבר'ס רק לאואטנם
 שהתאוננ. ער הקרא'ם, וב'ן בינ'הם פרות ש'ם לטען גדי לפרוץטבקשים
 לשנ:ה ובקשו הוה בוטן הלם.ד'ם .שקמו כך: על גא:ן שר'רא רב לפנ'חכס'ם
 ת .הלכו ם י בפרק הוה הדבר את ושמעו קהלנ: .:כשראו בדבי',..טגהגנו

 סנהגם על עסרו והשאר א:תן והת'רו בנרות יר'הם :תרפו טקצתןוטעט'ם
 שטשו .אלו הזה בדבר גם והנה ארונגו.'(. תש:בה אל.הם שתבוא עדהרא,צון
 רש.ג יאטר כן על כ' כך., אומרים ה'ו לא חכמ'מ תלם'ר' הללו ד'םהתלמ'
 :"עמים( )בהלכות עקר להם 'ש האלה מ . 'ד ט התל .שרבר. שם תשובתובראש
 מ.שטוש וטתקבלת נלמדת הואת וההכליה תכליתו.. יורעיןואין
 לטעשה. בהלכה גאון שרירא רב של כחו ב.חוד גדל שגה חכטים',הלמידי

ןע
   בשערה. התלו"ן .כהרר'ם לא גאון ירא שר רב של הגרולותההלכות

 שת' וטנהג' א'תנ.-עולם אבות': ואבות אבותיו תזרה הל'כות אם כ'הן,
 :הקרושה הש'בה והדרה קרטתה, קרם מיטי ופוטבדיתא סוראה'שיב:ת
 3' עד הבא'ם, הדורוח הכט' בע'נ' מאר דבריו 'ק-ו כן על עליהם.חופפת

 לנו א'ן ם נ' : הראיצ דב-' אחר' הולכים .:כשא:: 'אטר: במלחט1ת'1הרמג'ן
 ז.ל!.4(. וצר'יא רבנו שהוא 'שיאל 'צל אגיהם הגאו, דגרי אלאבוה

 דבר בכל אשר הם, מעשים הולרוה רבשר.רא הגאוןואסנם,דברי
 ב'מי ה'ה ,טעשה כטו: הגדולות, הליכותיו בהם יסוטך עליהם נשען הואודגר

 לסדת' כך איא אבות' למרור כך .לא אה -דטת""(אגוחיגו

 חבה(ט6"חמנטבג ט~עפפם רחר':חחבש1טבא "ההלה בקחש'בס "טסחאי(ראהטאמרו
 דל: האי" "רג שפ על משפעח פסקא ישנה שג" שמן השעה שעף בתשהע רקץ
 חטא". ירא בזר אע ד, 1 ב עשמ שלא עם בכל לברך אדם חיב ה'ג( )פ'4 ברכוח"ירושלטי
 206,7(. יצר בגימקא הגרזה מכחבי גס נרפסה זךקצחה שם( אע ו"פעטים'~טיח ני ס,י תפלה ה' ח'א גהאשנ~ל לשק בשמז והוגאה מ.ר סימן ומערב טזרה גאתי חשרוחי(
 עשיף. פרק פסחים להרמבץ ה' טלחמוח'(
 בשי תה טעשה גאון: שרירא רכ בשם שכהב חמקצעות גס' "מצאתיק
 חשעה שהח העם זכסמרץ ה" מעתן הם ה" ע-ש אחח סעם הקרמונים,אבוחינו

 ולא השמש וראו העבים תחפזרז הרוח שנשגה ?ר מנחה להחפלל הספזקו ולא נרוחהדליקז
 שהדליקז אזהם ואמד, הד:ר לחכמי ושאלז לכגוח הנרוה :החחילז ביזם שהוח והיה סעריגהתפללו
 להדליק מוחרין העיר אנשי שאר אכל השבח אח קבלו שכבר מלאכה ולעש:ח עוד להרליקאסורים

 פ.ז(. סי' ח.כ ואי'ו רצ'ו ס.י שבת י כ ר ר ,טובמלאנה'
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21 הגאונ'םמתקוסת

 וסשני'א תלמוד טיס' אבות'נו ומנהנ סנהננו הש יךאבות'"ה
 כשלש טעולםתדעכשיר'(;ןטאתאנוטתנהניםהיום.מהנישינתנו

 שנהטאות
 ךותר.4"

 ממאת.ם .שיבות בשתי יבנן כל טנהג
 הוא להחטיר, אוטר יטהוא ובמקום כאלה. הרבה ועוד 'טנהי( טאותויטל,ט
 טסי שסענו ,ך יץ: נם וטנהג קסלה בשטועק אפרותיה

 כולם.6" החכטים מנהג ווה ב.ד.הם". ומקובלהראשונ'ס
 מאבותע .טקבל יטסועותע :דקד:ק בסדר נאק 'טר.רא רג נה הוא גרול:כטה
 הוה בסרר הדבר.ם .אלה -אלה: ב-:י.ם דב-ים להע'ד .כול 'טה.ה פה, עלרבותי.
 בתלטוד.1(; ןבק גל בם' :סדו-'ם סבויא' רבנן מיטום נאמד. הוהוכליטן
 י ר יטאה הראיטה.ם רבותעו טיטום רכק בפ' סדי-.ם דוה כליטק הדנרים.אלה
 דבותיט מן אוט. רב דברי ם.דהט קבלט ונך הגטדא8(; סדר על סבורא'רבנן

 .--צר תמח ,א מא 1חלבא בנהלי טית ]==סי4[ נספ "ת' "י"0ו(

 לא מש כחח אבותי: כרלמדט אכותקלא למחמ ע לא אמ הגא1ן: שריראת
 לשתות פוב שיתאכל לאחר אבל שיתאכל, ק1רם מה סע'א( "א )מו'ק שיכרא ולא תמראחמרא,
 עפ'י "כ11ר9 ערך יער1ך לג1פ91 הפוב לשת1ת ראוי אדם וכי השכר 1מן היין מ!עליו
 שבירין. סתימן מגרלא-חקלכ,י

 וליח ,ושח לשליח :ך'מר כאן וער ורטשנה תימ1ר נ"ומי אבותינ1 ומנהג מנהגנ1 "הכיי(
 ע-בן. מ.1 ישע'צ גא1ן" סעדיה רב מר בספריכראשכחתון
 בשחרית בין ם עול כת ה א אלא אומריכ שאין עכשיו 1ער מעולם ישיבתנו "סנהג'ן

 וערכית .טחרית א1מרים .טלהן מדרש1ת בתי ככל א ר 1 ס ב א י ס ח מ א ה מ ב אבל נערבית,1בין
 רגיי צדק כהן רכ מר שהיה ה1א כ. אנו ונמרומים אחר. מררש סבית חוץ עולםאהנת

 בו9

 גנ1זח חסרה תשה'ג ח1ל; של שחריח גסדר ם רה ר אבן 1עיין ע.ש, 85 צד שנוה שנה)"הקרם"

 נ.זן. סי' ש.ת ותשה'ג ע'א ז' רף שבלי-הלקפ-השלם קכ-ה;סי'
 כ1כבים לע1בדי ונתלות ה1לכות ישדאל שבנוח ברא1הם ראי סב1 יבנן ,1אח.כ4(

 ותובעת למ1ררת נימוס ה1נא רב ]טסר )בר( רכה דב[ ]מר נימי תקנו מ3עליהן... באונס גמין להןליטול
 הגים מתנ אנו 1כואת לאלתר. גמ לה 1כ1הב ישלם... סשלה ל1 שהכניסה נצ.כ שנלגר1שין
 וחסדה ס.ד: גח1כות רי.ר )כת1ס' כן" עשו אתם אף ו.ותי, שנה מאות בשלשהיום

 י.פ(. סי' בתשה.ג-הרלכי גפ ישנה שיתה ורא מ.1 סי' ע-א נ.1 שע,צ ק.מ; סי'גנ1זה
 ןתש1בת ה,טתי4..: כית שער שמעבירין שנה מא1ת ושל,ט ממאחים רבנן כולה1 "מנהגי(

 וראשיתה 64י צד ח'נ, ובנית-תלמ1ר קכ.א סי' תמישי, ח,ק הרשכ,א בשו'ת שנרפסה ור.הרש'ג

 ע'א(. צד שלמה",ב"קהלת
 ]חפסח[ כימי אופין שאין ביריהכ ומקכל ראש1נים מפי שטענו נך : א ר י ר .ט רב מר "1אמרי(

 פירות סי אסור בהריא נתפרון שלא אלא ב1לם... החכמים מנהג 1זהו עקר כל 1מים בשמןהמצה
 כמנהל 1קבלן בשמועה אסתן שרירא רב סר תלה ולפיכך במםת"רמן

 קן. טמן תשוכה שעח ועאן צ.ג-ד צד ח.מ שמחה שעף "חי".ץ
 בפ1סהק וסרטץ סכוראי דרכק משמא אתאמרו הזה 1כלשט הזה בסדר מייי "אלק,(

 ע.ב(. צד )שע.צ, בתלמור" רכנןרכולהון
 פ,לי אילין גמרא רסריר הינין כי ראוו1נים ררבוואתא סשמא דרננן בפומא "1סדידן'(

 101(. צד יתשה.ג-חרככי, חזהכלופץ
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 א ר י ר ש בי22

 ועוד האמירא'ם.1(, רבות'נו טשום הראשונ.ם מן יטקבלויסור.-עולם
 טאב'ו. ב'רושה לו שבאו ן 1 א ג י א ה ב ר בפ. גם וכהנהכהנה

 לבבות מושכ.ם בטעטים וש'רות סיוטיםגפ
 שנתקכי

 טש'
 תפלוה יע תן רש.מ לנו ,דע בית8( אלף מיסרר ושנתחברועלהאטוראים
 בתלטורנה(, וכר להן וש'ש האמוראים ב.מ' ככר .דועות 'טרו כאלוותחנות,וטהן

ו
 סשך .הי קחשה טגלה לרשע ךו אבות.ו של ה~קח -'ת הל1
 כטוהו, לעוטות אדר'ם גם וטז-ר אבות" ובזכות  יוויי וטל ,בחטד'ועליהן
 אבות'נו מ.ט. בהם רגיל'ם אנו ככה ותם'ר וטלני טנהג'ם הם ,אלהלאטר;

 בחסרע אלא בזכותעו יטלא היטט.ם טן אוהנו הנה.גו וכך עכש'ה וערהראיטת,ם
  וטב'ם אנו א'ן הוה כסדר אנו עוש.פ וכאוטר אכות'נו ובזכות ]כ'ה[ הטקוםיטל

 ה?נם לפר והיצב. בצרה לעתות ככה עשו אתנם ואףרקם,
 ו'עעה ר.קם תוטובו יטלא בהיטפ אנו ובטוח.ם כט'ם לבככם וקיעו נכקבלב
 נם'סןע(.לכם

 הזה, בדבר סורא .שיבת על פוטבריתא ל'ש'בת ה.הךתר-,?את
 ]ראש שה'ה בזטן מחס'ה 'ש.בת יבנ' לאטר: רשע עפרכאשר
 ה=ה מקלק יו המלה( ראש שקום בסורא התענ'תק אול': שגולהל

 ,ב'-רב.6ה כזאת תענית קובע'ן היו שנה בכלבמרחהותט.ר
 וכטקופ נרולה בצרה אלא כך עחטין ד.ו ולא טחטירק ה.1 'ש'בתנו בנ'אבל

 רבואחא מן ל,ה דנקטק עולם יסודי רבו"חא מן אשי ררב דהא פ.חשה נקפען והכק1(
 ט.ס כאן "שיש כחכ: 184 צר ח'ג יבד.ה 232( )שם דראשונימא משמאדאמוראי

 דנקיטין וצ'י
 כלל. ט.ס כאן אין בפנים שהעתקנו מה ילפי דראשונים" משמא א ר 1 מ א 1 רבואתא מ!ליה

 ולאחרונים לראשונים מילי באייין איח חיבורין מילי ,וכמה1(
 כלומר השם, חהלת ענינה %ן"0טן'ן, ורוסית יוניח )"מלה טדיי ומנהון ~טי פי ון נ.המ

 מיומי מ,תמר דהוה ראשון מימר מיחו אלא 1019(י צד שד.לי אגרוח השם", בשבח ופיוטשירה,
 בה ללכח דרך יציר לכל נלה כל ידעך בטרם דעת לסד איתן רישיה: הרין ה א ר ו ה ד ן נ ב רד

 י ם י ק ל ר ח 1 ב ב ל ן י כ ש 1 מ י מ ע פ ה ל ח ' א 1 הנסיון. בכל ועסד דור מעשר,םהוכח
 קם'א, ס'. גניוה חמרה כחשה'ג משויש ק:נוסה 107 צד חכמים" ),,קבוצח י" א מ ד ק ם ו פמ

 6(. צד ח'בובהאשכול,
 וצד רם.ג סי' 135 צך הרכב' - וחשה.ג פ.ט ס" שע.ת פ'ח; סי' ל'ק תשה.ג ראהר(

 דע'ם תמ'ם בם' )יע'ין 16 טר למערה שחבאנו ובהחשוכה 14 צר גשנ'קא ובם' ל' ס'12
 ק'.ט(. ס" סוףלחראכ.ד
 קס.א. סימן סוף חסדה-גנוזה ותשה'ג 108 צד חכסים קבוצח((
 ריגלא רקכע ראש-גלוחא הף כר שחא לבכל רשה,ה"ת:ק
 טסה רשע, )אגרת בריתא" רפ1מ ורבנן הישע"( ~אשי רשואחא לקמק שלקדב(-רב"

 ישיבות שחי וחכמי יייבוח ראשי לפמו כשעשבע נשיא "ולפמ : יבחשה'ג 92( צדצרפת,
 דרכנו ולפי ד'(. פי' גנחה, )חסדה חעניהא בכל וכן רגל של שבת אחר שלבחעניות

 ובבית הישיבוח בשתי נוהגים "כך : בחשה'ג הרבה הנזכר שבבבי", רבנו "ביח כילמדנו
 לזקני 1,וחגירו : גאון האי רב על הנגיד ושבקינח שלפנינו בי-רב החו שבביי',רבנו
 42(. צד ו, 1וגיניקא חעךה ונ צד ימעלה )ע.ין 1ס1יאא בי-רב בנ. ויישישי בריתאפום
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 הגאינ'סטתק:פת

 עצמן הור'דו ובאל: ט:כהק גדול חכם או הרכה הכטיםש"ט
 ער :אמ ר.קם. דו:רין שא'ן הגה'גום שטיםוביהט'

 כאלה"(. תעמותפעשם
 ק'ם שיכ ח' כסמל אכ; כ' לכה 'קרה כפגולה לאואמנם

 יטטועות'הם יוכר:ן הקדמונ'ם, .רכ:ת'הם אבות-אבותיו הל.כות לרי?.גה'ו
 על ומכר'דם ע:מדים פנ': מול יטעה כאותה ה': כאל. כלבו וקימ.ם חייםה.:

 בר:רה, וד:י דור כל יט'חת כ- .'דוע מתיט:בותץ8(: כאחת יאמר וכךקיומם,

 כך--'?טעתות ואה- .טנה. :מאת'ם טאה אחך. 'טל',?' כדור ומר1כהטפור,?ה
והלכות

 טתק'מו"
 שדוטה ומה וש'חות

 לה"
 טשתכחון ר:בן

 הרבהואנחנו

 בי:-

 אח' רכ :מר תלסו' רב טך הגאורם: -'טי שה'ה ממה לט

 :"טיבת: ואחר אהד כל מקום רדענו יטרא'מ 'ד. על עדן נוחם מתת'ה רכומר
 נאטר ומה ד:י'2 יטהיה וטה 'ו.טב ה'ה א'פה 'ום, 'ום ו,טעור'1 טיטיחותיווהרבה

 ' אוכטא יכ טר ב'ט. שה'ה ממך ':תי בוטנו .טה'ה טה למ ברור וכןנ'שיבתה

 טהם אכ-הם ינוטר
 עד"

 יאעום כאלו כלבמ ה"ם .טהם חטטועית דבר'ם ו"ט
 צטה רב "טכ י?מה הארץ :את דיטמ.ם את עלעו להע'ד ואף"טטעמם.

 אפי?ר/ :כך--ה'ה כך ודר,טגאק
 יההלכות, ה.טמעתות טס:רת ט'ב את הטזחד הוה ןגהל:הדבר
 בי?מם מא:ת ךיבה גכ סע.פידן וככל דקדוק'הן בכל תומן בעצםהטתק'מות

 הדומות .האגדות הי?'דות טן כךאחי
 לה"

 צורתן דרות כטה יטאחר'
 מקום ככל כי גאק. .ןרייא רב כדבי- טקוט:ת ככמה טינ"ט'ם אנו --טתעכרת
 כל עם הדבר עצם את לפנעו טרצה ה:א ב" תלר הלכה .טל יטטף ענץובכל

 כץ הטתהלפות בגרסאות .כן :דקדוק'הן, פרט'ה; ככל וטבהן והפעמיםהפלוגתות
 תומת, על אחרא' וטא.ננו :טע'ט..ת ליט.הות הנוגע בדכר אך ה'שיבה.חכמי

 נתכררו שלא חו'ל אגדות על :ש "אטיר5(. אה ,ואמיץ.4( א:טר הואומסורתן

 קטא"4(. אטר'1 "ה1: ואוטר: מד'ק הוא ציכןכל
 יאת ה,טטים את להע.ד 'תכן ססורת-הלכה אטתת על רק:אמנם

 רכ'ד. צר חמישי, חלק ליאשתים :כרק ע"ן התעמח. ככנתי( האר"

 רנ'פ. ס" 133 צד חשה'ג--הרכב'י(
 בהגה:ה תשיבה שער' ע'ב(; י'א דף ."":( חן"51 .ט0( יסל פרמא כ" "תשה'ג'(

 רשיהת "כידוע ג': :פפח ,ין צר רש'ג לאגרת :בנספחים ק.מ סי' :גמו,מ ע.ש ע.ב ציוא"-הים

 שמעתחא -- הכק יבתר יטמן, ומאתק מאה בתר שלישי בריר ונפישא ומינכרא ברירא :ד:ר ד:רכל

 דה:ה ממאי ט:כא לנא כריר ואנחנא ר:ביהק, משתכח לה, ררמי ומאי :שיח:ח מנקטן.וחילכתא

 דחויניה מאי לנא רבריר במאי עדן נ:חם גא:נים מתתיה רב ומר אהי רב :מר פלטוי רב מרביימי
 יהיב הוה הינא פרוקיה מן יומא ויומא משיחזתהון והרבה דיליה ומושכ חד דחד רוכהיהוירעינא

 רב מר בשני דה:ה מא, לנא דבריר ממא, מפי ':מ,ח :כן כמחיבחיה, איתמר ימאי ררש:מאי

 כמאן בליבנא דקימן ישמיע1ח ]מיראנ,=רכרים[ )מרינא,( :אית עדן. ניחם אכרהם רב ומרא:כמאי

 כן ):(רייש גאין צמח רכ מר דהכא הארץ :אח השמים את עלינו הערנ: :אלו :שמשנ,ה,דחויניה

 איפשר". ח:ח:כן
 פ.ר. סוף רש,ג לאגרת חקרמחנ: עיין*(
 ע'ב. ה' רף לכרכ1ח נסים לרב חטפתח :ס' ח.ט ס', הרכבי חשהיג עייןי(

23

לסכנהן(
 כטהקבענו
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 בתותם-תכנ'תה האגרה מן ההלכה ה'א יטונה כ' מסורת-אגדה. אמתת עלולא
 הדבור כאותז ה:א אבל ההלכה, תוצאות את לו הראו השמים טן ני~:נתו אין ,טאטגכ 8,, שטיא' מ, לנא דאהוו ה'כין .כי או 1( השטים. מןהראוגו .כך תשובות'ו בראש לפעמים רש'ג יאטר אשר יש כן על טהלט.ואשור מקף ודורוטות בה כיוצא הן הט"בלת ההלכה תולרות גם מראותיה.ובכל

 עמו. וה' כמ,תו שהלכה רברואת בי ומהוק סירום'4( ,הזנותו עצטו: על באמרו גאון מעריה רב בושהשתמש
[ןע

 'הודה רב בן גאון )הננ'ה( חנ'נא יב בן גאו, וטר'רארב
 אל~ם ל בשמ נלד ראש-כלה שמואל רב בן פוטבדיתאגאון

 .?אלת'אל ב, זרובבל מבני בבבל ראוט'-הגולה הנשיא'ם מגזע חוטר וה'ה ה4( . ם רת
 בן גאק דא" יב ]זטל חותטו ,רא'ת' 'סמר: הקבלה בס' הראביר רוד.מבית
 כמו על'ה חקוק ה'ה שר'ה ,טולח 'טהיה גל'ונ'ם על חתש גאק[ וטר'רארב

 הקרטונ'ם אבות'ו אבות דורות 'הודה.6(. מלבי ודגלי יהורה ;זחנה דגל עלוטהיה
 .זקננוע,. בתואר יקיא בסומבריתא הגאתים  ויו,יוית ההוטנ' הגאון ריס'ברב טיי רב את גם כי ער בוטנים, טאות וכמה כטה סלפני קורא ר,טיגה'ה
 בטנם תקרא הדם בימים עוד קים היה גמרח-,טבורי( ב'ת-טדרשו נםאטגם

 ~קן-הרור אבוה בר רבה את גם רש.ג :כ?ה כן על יתר,בי-רב-טרי'8(.
 מבית אשר ב'דו ה'תה קבלה כי .וקננו", בכנוי האטוראים שלהשני
 ישטעאל, מטלכות בראש'ת כבי ואולם הוא9(. אבוה בר רבה ומורעהנשיא'ם
 בדטיכ: ולקנות ררכס את להשחית בבבל ראשי-הגולה הנשיאים היסיפוכאשר
 מ,טכו מאד10(, לחכמים והציקו הרעז גם אשר כאלה וה'1 לעצטם,שררה

 חכם' ב.ן נכנסו הצבור, על שררה לבקש .תחת הנשיאות, מן ידם אתהראשונים אבות'י
 גאון-יעקב. "טיבות ליאש' וה'1 דטפל.1ת'11( .ענוה להם ויבקשוה'שיבה
 ועוד. מ.ו יי ם, סיד: צןק שעריי(
 2. הערח 27 צר לקמן עי,ן *( י'ב. שורה קס.ו צר ה' חלק לראשונים-הרכגי זכיוןין ברלין. כ.י ;.ד במאמרנו לאגרח-ריו.ג בהקרמחנו ראה1(
 109(: צד ששי חרר ליעללינעק המררש" )"בית היכלוח וסדרי רגא רשמושא יבסדריו(

 א ח י "ו מ ר ) ר ר מזר; שמעחא )מטאריצ( טמאמרי וכיא טיא 1 ת 1 ת ש חבר)י ראה~ן ירעינן"ברם
 קבלה. צרוע, גהם תלו זה וטשום ז.ל" האי )רננא רירא שרבנא

 100. צד רש-ג אגרתי(
 270ן. צר ל.ד, גליק ,1889( חר'ל להטגיד וחצופה 145 צר להרכב,,נרח.ם טאסף );.ין ושמ)אל רב גזמן מלכא וובור ;.י ונגנתה פרח נהר יר על בשהרה עירו(
 100. צר רשיג אגרח"(
 בקכלה נקיטנא ראנתנא ה~ה נשיא רבית ומן נ: זקנ אנוה כר "ורנה 60: צד שם9(

 אבוהא. בר דרבה ומורעיה אנחנא נשיאה ביתדמן
 92(. צד רש.ג, ,אגרח ושפלוחא ענוח לטבע. רסחיכתאברבנ: יעיילי דנשיאוח בישחא אדחתא ה:. כל שגקו מיהו אינון נשיאה דבי רילנא "ואבהתאיי( להין". ומעיק טובא רננן רמצער טאן כהון איח וחיה ישמעאלים מלכי מו בדט.םגליחא לראש ליה ז:נין ה11 נמי ישמעאלים ימי "ובראש : הצרפתי הנוסח ען.' 92. צר שם*י(
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25 הגאונ'םטתקופת

 לא'טה ה'תה איטר אחת, בת עוד ל-ש.ג ה'תה בנו הא" רבמלבד
 'קות'אל רעו של אחע )5חבא, טגש ממדעת הוקץ( אל'הולל

 מאור-הגולה. גרשנם רמוותלטז
 ה'ה טרם יטר.רא רב יטל ח'ע 'מ'טקורות

 לגא."
 כ' כה עד מדעו לא

 נחמ'ה רב את על'הם קבלו לא איטר המרוב'ם ההכט'ם בץ דבי'ם. אטהאם

 הדבי ה'ה ק'טה שר'-א. יב נס ה'ה אל'ה הלכו 'לא לגאו; כהן-צדק רבבן
 סמנו גדול הטה'ה לפגע 'טמלך הגאק אהרן ינ על דלק נחמ'ה 'טרבבעע.המם
 נ' אפס מומבד'תא. ב"טיבת אב"ד 'טיירא -ב ה'ה כבי ההם וב'מ'םבהכמה.

 1.מלא לגאוף(, :קם נהמ'ה רב דתהוק ת.טףט( ר'א 'טנת )בסוף אה-ן רבבטות
 תיטכ'א( ,ד.א 'טנתים אה-' 'ר:. על לאב.ד לה':ת הפנ' -ב אה'ו .ד' אתגם

 ת'טכ"(, )ד.א מות. '.ם עד כסאו על עיד התחוק נחמ'ה ו-ב חסי3(, רבנספי
 תחת'ה '?ר'רא רבךמלוך

 כנראה 'ודע'ם. אנו א'ן מהכ תייתו את וקבל 'יי'ט איטר רכות'ה אתגם

 '?במות: -- גאון 'הודה -ב אב'-אב'1 אבות'ה ואכות מאבות'י הכטתו ריבה'ה
 .?כתיטובותע וף אל מ'שוי רב ףותי--ואב'-אמו: עיטרים כב; יטר'רא רבה'ד

 דבר.הם4(. את מג'ר הואופ'יוש'ו

 כ'ט ס'מן ראש רש'ל שו"ח )ע"ן חכ'" 'הגה "אמה המחח'לות האזחרות ש'סד,(

 ועמור" 55 -- 3ל מצד אוהרותע נדשסו "דסט 98 צר ח"ב קרמומם גאומס ירי מעשיוקובץ
 המערכה וסדר וכתוכים נכיא'ם מתורה עם בכל שיקרא השבוע ימי לד סרו 1"תקן 15( צרחעבורה,

 אשכ~ל!. בנחל ע'ש 8)7 צד ח'א )האשכול ופרשיותיהן" במקקרש שהיו עבודות כלהבולל
 ת: צרפ י מ חכ בפי עוד נשתמר ן גא1 שרירא רב ת בבי אחת כ,חתונהוזכרון-רברים

 גאוןאמ שרירא שע מש1לם רבעו מעיאליעזרבן מעו קבל שמריה"ימ

 כמ עמ כגמם העובד עם לשתותו לכחחלה ה"1 לבשל התיי מעשים: ב' עשה גאק האירב

 בחופה" והאמלם קרמהס בץ בקומץ שמהס אח המיה אלא מהם אחר שחפ ~לא לו התפקועות

 רבנו חופת היא ואולי ר'(. עמור סוף ס,ב רף ח'א ~אחז ה' סי פ.ר לחולץ אשר'י)הגהות

 רש,ג. בת עםיקותיאל
 מר בר נחמ'ה רב מר אהק( רב )על ע?'ה פיג כטה "~בחר : 121 צד רש'ג אגרתי(

 מר רשכ'ב יבתר ממה. יבנן פרש' ולא סע'ה ער'ף הוה אהרן 1מר קמ'ה ר'ח'ב כתר צרק כהןרב

 לא רילנא נפישי ~רבק ואנחנא נחמיה רב דמר לקמיח ררבנן מקצתהק הדרו רע-א בסוף אהרןרב

 נחמיה". רב מר דשכיב עד גאונות קבילנא ולא אב.ר עךנא חה1א וח1ינא עמיהאשוינא

 תשב'ב ]ד'א לשמיות רע'ד בכסלי שנכתב גאון נחמיה רכ של ממכתבו יוצא'ן

 יי.י ר~ה אחינ1 בית-ד'ן אב[ ],,נפסר :..י יאמר בו אשר לגאונותו השלישיח בשנהלב,ע[
 כמו ולא עי"ש(. ,1א() צר סוף רהויג לאגרת )לקופים ניסן" בחרש שעברה בשנחתניהנו

 ב א בחדש י נ פ ח אדו:נו( בן הכהן )שמואך אדוננו "~נפטר קרשקש: אלישע 1" הס~פרשחעתיק

 שמ'ה" שנת כסליו חדש המי'2י ליל נאין הנהן שמואל אד~ננו בנן ונפטר שכ,ר(,שנת

 שם יש ואוי' 189(. צד לנויבויער 1 החכמים וסדר 5 צר .חא 6 להרכבי ישנים גם)חרשים

 בעגו4. המ~קף מיגר גםט'ס
 זצ'ל"... אבינו אבי אבי גאון יהורה מרנא ע':ינו מאיר מן גמירננא הכק "ואנחנא כמו((

 אסר נ'.( )טסחיפ וחחתונים לסטה עליונים ,יולענין 195(; צר שע.ז כימן)חשה'ג-הרכבי
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 ש בר26

- 

 א ר י

 ועיב.ת1(, איט'ת בעכר.ת, 'טכתב השונות תיטובותייטלבר

 חב-

 ס'רוש'ם גם
 אשר בכלל, האגדות ענין על 1.מג.לת-סתר'ם. הש"ם9( מן טסכתותלהרבה
 באיייו נם .מנורת-הטאור.4( ובהקדטת להראב"ד5( כהאשכו, הובאו מטנהקטעים
 הקדמונ.ם. והממרשים הדקדוק חכמ' הרבה אצל נזכיים בתנ'ך כודדות סלוהבכטה
 בנו6(. גאון . א ה ויכ הוא ידו, את הניח לא רפואוה" .מספ-' נם הנה אלה כלומלכד

 ן', א 1 ר ' ק ל,קהל 'טכהב הגדולה בתשוכתו לו עשה שם-עולםואולם
 ת ר ג א ה .אגרת-רב-שר'רא-גאון'. בשם והטסי-סטת הטשנה" :כתכה .כ'צרהמתחילה
 ההלמוה וכל והבר'תות ךםשנה תולדוה ~ו טם-ת מאתתפלאה
 והגאונ.ם הסבו-א'מ והאמוראי4 התנא.ם של הדורותסדר
 הת'טת מ.ט. .שראל תולדות טסו-ת פסקה לא למ,כי יטעמדה והיא זמנהעד

 יטי בדבר. כמוה נאטן ספי דלתה נמצא לא כ. תקופת-הגאולם. סוף עדהתלטוד
בגולה. ישראל להכט. הימ'ם דכר. לסומר' ותאעע.עהיאשון צומ.עק

 שר.רא! רב ה"

 למר רח"ה ול קמאי מרבתתא ששמע גין אב ק עסף רב משם עינינ1 מא1ראר1ננ1
 וע".ש 26 צד לברצלת, יצירה סי )פ,ר!ש יהודה" ררב קטיה ריחיג 'הורה רב של רב1שמואל
 עק נותם נו אבי אבי גאק יהודה רב מר אמר "וכה 284(; צר שזח'ה והערותבהגהות

 דל )"ח"(ט[( אישאט מן שבא איף אלעי רב שמר נ.ע אמנ1 אבי אלי מיש1י רב~מר
 נרשם ובטע!ת 201(. צר שפץ ס" )שם אדום" !בארץ באפרנגה ידוע האיפלקי איסר ביהטד

 ש'ג. ר של אמו אבי וצ.ל: "" י א ה רג של אמו )אבי אלוף "מישף להרכנה זכל"ר לחשה'גכמפחח
 שמצע1 כסו חשובתה, גם עיך היה רשע מלפני השאלה נשאלה שגה השפה באותה מ!(
 כתעה" ןהשאלה( היא כאשר ההגראים בלשק חש1בחם לכתב י1ע1 "עםבתשובוחע:

 187(. צד שעץ סימןןתשהע--הרנבי
 לר" השרשש 27שי 115צד צר שבת)שם העשםצר248א ס' )ראה ברכ1ת נטהץ

 אשג הם,וש: גטץ שחהשי"; צחהעצה ספל, רו=פת, במר, שרש: גמהק
 ע'ר 129 ---צד רש.ג אגרת אחר טרש'מ-- השמח" האגרת ב"ח1לחת גם ולע ר; פ כדררר,
 ע.א סי "ז לרף שם ישטמ'ק כח1ב1ח בגיסי0ן טא שם רשע שירש כנחטמע""לכתא

 ךלק גשן הא" בעו ו שר'רא רמט מבו "ק נט'לתה; כך כנת'נחהכפ'רוש:
 )האשכל בחרא בנא ק."ן בשע.חפ" לכח1ב1ת %ר1ש1 אח מגל היא בעצמו הא''רב

 ח"6"ן .ט "אן"יל .ט נחחשוטל4 חבשז""ג ת16 אבחה3( נספרו עיבשכערח'בצד76(.1ראה
 ובאחת 14--210(. צר .א, .[ .נ .0א )128 עפשט"ן ,.נ הח' יי' וטש.כ והלאה 85צר

 ורב שר'רא לר' בתרא מן פחק". מ פ" 'ר~ש' מ'קק )כרך( "טללר גם נטצאהרש'מ1ת
 מררש ומקרי מפטקי רנפקי מילי המ שרירא רנ "אמר גלטץ 47; צר ח"בז( .נ" ..ס .א חן%1 *6הא'"
 האגדוח." מן למדק אע ואמר! אגדה על סומכק אק לכן מנה1". א~מרנא ]מהח הרבה,אגרה
 לאגרוח". ותכלה סוף ואין מהם נקבל המקרא 1מן השכל מן שטתחזק מה מהם1הנכון

 רנפקי מ,4י הני האגד~ח ענין על סחרים במגלה ז.ל גאון שרירא רב "כחכ4(
 נינהו'י. אומדנא ואגדה מדרש טקראמפסוקי

 הראשונים והיו השכרוח. מן שמונע כח בכרוב יש כי ת 1 א ו פ ר י ר פ ס ב כתוב "וזה6(
 197(. צר שע"פ, סימן )תשה'ג-הרכבי ב" 1 י כ ל א ג א ר ש ונקרא 'ין ממנגעושין
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27 הגאונ'םטתקופת

 גאונו כסא על .שב שנה וכא-בע'ם לגאון שר.יא רב ה'ה וטעלה יטשיםכבן

 טותו, לפנ' י2נים וכשלש ח..ו'. 'מ' ה.ו שנה . טאה כטו ,כ' .שראל, אתושפט

 כעשרים ידו על אב"ד ה.ה כבר )אשר הא. רב .בנו 'ט'ם שהאריך,כשראה
 בשנת כסאו.1( על בנו .ישב עצטו את סיק 'שיגה יאש להיות רא,' היהשנה(

 הסופי דבר' לפ' ת'2ס,ג( יד.א לשטיית שט"ואלף
 קרי~קי22(, אל"יע ר'

 תעב'הטג ד"א בשנת כבר הראב.ד קכלתולפ'
 הצי .לב. מירוהו גאק '2--רא רב י2ל .מ'. בסוףאולנם

 ,פר'צ'-'"טראל.

 המלך ותפטם הא" ורב י2ר.רא ברב פייצ'-'ע1ראל ,והל'2'נו הראב"ד: יסמרכא,טר
 ולא להם אוטי כל עוו"טמעאל

 השא-

 ונתלה בעולם מח'ה שום להם

 אך טגאונות: הוסר ולא שמ נבןטאה וש אחת ב'רו שר'רארכ
 בו יטהלשימ הדכר סבת הנה כ' בערסל. חתול ה,ה והטבהיל הקצי הספורכל

 עליה. נאטיו וטי2מות י2מות הי2ערות ורק ה,ם עד נתבררה לא,פר'צ'-ישראל'
 אי2ר הכסף אודות ה.תה 'שראל" ,פריצ' טלוטעות .כ' לומר רצה אן 'יפטר

 )ל" הגאעים נל כררך ת:טעותיהם, בעד .שראל מגמלקחו
 ?פמ אמרו וכ'

 טד' ?הר היבה "טראל טבמ רקהו כסף כעפר 'צבי. כ.הטלך
 4ג מחסורם.

 דעם הטנדהשבתג י2טרענגער וועגען .חשרהרערעליך לאטי: לעחנו שקגרטץ
 נוה, דבר ,אמנכ ראטר: .חל'ט ווי.ס הטחנות לכל יהטאסהרערטעגטם"(.

 להיות כח"ו עודו בנו את הגאון האכ .ק'ם נ. ב"ד, לאב 4ימ'ג1 'ויטנ ובנו גאקי2יה'ה
 עד היש'בות עט.דת יט. בכל טי2לו היה לא כחייה טקוטו וטמלא תחת.1גאק
 ומן העבם מן רבים בעע. ישרו לא כאלה מעשים אם יפלא לא נן עלעתה.

 לארבים. לו ו'ה'ו טתנגדים לריט.ג הוליד ה,ה הדבר באטת ואף )?(.החכט.ם
 קנאתם סאת נמלאה כסאו על הא. רכ בנו את הוש'ב כאי2ר .מ'1 באהר'תץה'

----------------
 "גם נאמר: בחן אשר נאק י י א ה רב תשע1ת מחר ש"כות הללו השמם לתקופק1(

 הגרי רץ מת אלה1רסח
 41 הערה 9 צר למעלה )ראח שרירא"." ארתמ לפמ

 שיץ. שנת בתשרי שרירא אר11נ1 מפטר האי--גגאתות. נסמך--רב שמץ ]אלף[ "ובשנחי(

 מלכותו שמ כלל במסה האי אדתנו נפטר תשצ'ג( )ד.א שמ-ט וכשנת ל.ח. מלכותו שמ ל לכ

 .0" 6 להרכבי ישמם גם )חדשיס שנהל.ד
 ~חנה 189,. צר לנחכחער 1 ההכמים 1סדר 5 צד

 תשכ.ח ד"א מלך שרש.ג הראכ.ד קבלת עם מתאים ל-ח" מלכוחו שמ ל ל "כ המדחקהמסשר

 שנה ה א מ כ רי שרש.ג יאחרי כירוע( מאוחרחי משנה שטרות ממן למנ1ת מתהיל שהראב.ר)רק

 שנך עשרה )שלש תרס.ה ד.א כערך ומלנ שנה ס.ב כבן הגאמ1ת כפא ע, בעל1תו היההלא

 סעדיה רבאחף
 גאק"

 שנה לשבעים כאחד עולה ל'ד האי יב ל'ח רשע מלטח כלל גם

 מכח הבן כח ע" שהראב.ר )אלא האי רב נאע~ת בזטן גאט רש'ג עור שהיח שנתים נחסראם

 שנ.פ(. ש מ ח ב הגאונ1ת ככא על האי רב עלית 1הקדים בשניםהאכ
 האי יב ה'ה תשנ'ה איפיס ר. ובש:ת לגאון שרירא רב היה תשכ'ח אלפים ר' "1בש:תי(

 ~עיין להראב.ד(. הקבלה )ס' שנה" מ' הא, 1יב שנה ל' שרייא ר' ש:ה ע' היחה וגאונ1הטלגא1ן
 [ן0(8. י"א(0לץהבנ ,1% 112עוד

 64. צד תרי.ון ןפראג הל1י זרהיה יבנן ת~לר~ת4(

 350. צד ,ו חנינא מהדזרא גר"ין
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 כנו ואת אותו והלש'נו צודדיהם עליהם קמו אז כי ולבנו, לאב למאדהותהי
 הכליף'י(.אל

 ,פריצי- להטלשינים לפה לה'ות תואנות כנדאה, בקשו, החוקרים אלהכל
 ן 1 א ג א ר י ר ש ברב יק רמצוא שונות בתחבולות התהפכו ולכן ההם',ישראל

 האלה להדברים אין כאטת אך ישיאל. רי ע1כ המלשינ.ם בפי ולשיטי'ש-אל
 מטדחקים באות שה'1 השאלות עם ב'חד כ' הוא, כן אטנם יסוד. כל טלבםשבדו
 הישיבה8(, אל טשתלחים השונות והנדבות' .הנדר'ם גמ רוב עפ" היו הגאוניםאל
 מעולם, שטענו לא מלא בכסף ישתלטו הגאונ.ם של התושובוה דברי כ'אבל
 בדטה נש'אותו נהג שר'דא רב כ. גרטץ מצא וה'בן ב'שיאל! כזאת תהאולא
 בנ' בלבות הדבר יעיר ותחדות ק:אה ואיזו משמעתו? אל בהסרים מדהוזרק
 שנה כעשר'ם והלא תחתיו, לגאון .חידו בנו את הישיש הגאון 'קים כ'העם
 ואוד, הולך נוגה כאור 1'הי אכיו ידי על אב-ב'ד בתור ' א ה יב שמשכבד
 הדבר ישי לא נשאיה, האחת גחלתו .רק עולטו בית אל ה'שיש הגאו; הולך כיועתה,

 קבן-בת:ה.*( לו יש יו.1 קרוש ולב טהור .גוף בנו, כי החכט'ם. ומן העם מן,בוך'נידב'ם
 אביו?4(. מקוםיטלא

 ה.תה ,כגראה, אשי, הרכב', הח' השערת לבנו על מתקבלת זהלעוטת
 לישיבתם נקבצו כי טפאת הכל'ף, לממשלת רוחם נאמנה לא כ.הטלשינות
 מלחטותיהם, ובעל' הערב'ם שונא' שה.ו והטטלכות האיצות מיושב' רב'םתלט'ד'ם
 חלוף תמיד ובנו להגאק היו גם וטביזאנץ. מספ-ד אפריקא וצפון פיסטארץ
 מנדבותיהם כמף וקבלת האלה הארצות .11צב. ה.הוד'ם עם 1ש1'תמכתבים
 הישיבה ראש על להעליל יכלו ובנקל פוטבדיתא ליש.בת שנדבוונדריהם
 ההם, ה'ט.ם בדברי, סטוכי; לה יש זו השערה כ' שמנם פוליטיקית.6(.בעל'לה
 שעשו, טה עשו הכלל לטובח לא החם ושהטלטזינ'ם בדבר סטק אין גםאבל
 הקראים את כ' האלה, הטלש'נים ה'ו .הרבנים" שוטנ' ,קראים' לאואף
 ו.הציקום כנו אב-ב.ד הא. ורב גאון שר.רא רב של והטשפט טדת-הדיןבסנ. לעמוד .כלו לא אשר האלה, ,הפריצ'ם. ה.1 ורשע חטם אנשי ידועים,.תקיפים. אם כ. ואת א.ן סתם; ,פריצ'-.שראל' ולא .צדוקים", בשם הראב.ד יקראהלא

 מטשלת לפנ' בלשון ויכום וטוב.ה'6( כסנבלט בנכליהם להם וה'1 וכצדיהגודוגיס
 בממלכת המד.נ.ות התהפוכות גבר: הלא ההם ב'טים מנה עליהם. שואה ויביאוהכליף

 154. צר ח.ה 1904( )יץלנא רו,רי(
 ביוחסין(. אגרש,ג )שאחרי תסעלוח" "אלו קונטרוס עיקי(
 ר-ה. על חנגיר ר.ש כקינח 49 צר חרל'ט( ןפטרבורג ח.א לראשינים וכרזןנ(
 "ישניחם אוסר: האי רכ מגאונוח צר155( שם אח'כ)רו.ר גרברו בעצמן וויים גם והנח*(

 אטנם המ)ח, ~בין בינם כפטע היה כי עד בהם פגעי וקנאים ארם סרכסי נסלטו לא הגן נםהאב
 אליחם ראו בכללז העם אבל סעשיהם, במחשך זעשו סעפחיו תקשיפאךסנגריהם
 עליין". טלאכיבאל

 "חאיי". ערך ישראל ארירו(
 6*. צר חיא לראוווניפ וכרון גאון, י א ח רב מוח קל בקינתן ר י ג נ ה יש ' ר סלשון*(
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29 הגאוניםטתקופת

 וחטס בעל'-זיוע בנ'-.שראל ב'ן גם ו.יב. רשע, לטטה קם והחמםהכל'פות
 חרכ. בות-ישראל את והננ ה'ל גברז גם עתקואשר

 של התשובות טאחת גם שומע.: אנו ההם הרעים מהמעש'םזכרון-דבר.ם
 תק'ם.מ אצלנו .'ש לאסת הששל'ם שפרו בה אשר מק, הא'ת

 הוא קשה ווטן רע'ם מעש'ם ועוש'ם לב.ת-ד.ן שוטע'םשא'נם
 ד'וגג בהם לעיטות .כולים אנו זא.ן ה'א יקשה עוהוטלכות

 .להוציא קהלות ,טל'ט לל יט ב.ת-דק גם אחר'-כן נקבע הטקומות באחד:הנה
 "ביטבוע 'ספר: הנותב :הב'ה-ד'ן יטמם.8(. מכמה עושק'הכ מוד וחבלוהנ"לות
 שנימ 'ע ה?ם יטגולוה)ת הק1טא'ן מן גולנ'ם מ'ד' דירה ה,צאנו1טעבר

 אמר.כ, על'מ ולהרבות ל?טפמ טהגולנ.ם אהד יהתח.ל ליתוטה.והחורמה

 אחר' ועךגי ד'גם בעלי ,מטקצת מילתג. הארץ אד:ר למני הדבר.םוגוטטעו

 בר "רוב לאטר: בביט'חו ע,ד ךוטף הנותב, דעת נתקר-ה לא :כסס,יינתיט/.,
 הקב'ה מלכותה כבוד הוד בכח אם כ' 'דם, טתחת מלה מלהוצ'א קיטיםעמט
 :יול' לכוביטם. 'כלו לא הנבוא'מ האוסה 1: נ' ו'צל'הנו, בת:-תו ע'מ:ויא'ר
 לעולם', הגולג'ם מתהת גזלה טוציא'ם ה"נ: לא סלנותהוד

 וטוזרים נפלאים הנם אהת. ב'דו שרירא רב .ונתלה הקצריכ הדבריכואולם
 - וטשוג'ם: שונים באופנום הם אף נתפרשו כ, ועל .הד,גם

 אצל נהוג 'טה'ה ענו' א'וה שהוא נראה דעת' ,לם. 'אסר:הר'ב.ל5(
 ה-נ: האפן וה על אדם בנ' מענים שהיו המו-ח, באיצוה האנור,םהטל3'ם
 ב'1 תולה כזה האדם והיה )קר'"ן( על'ו שתול'ם העץ על ם ד ' אתשקשרו
 "ב(, ה', )איכה גתל: בידם ש-.ם הטקונן: שאמר זה ואולי זהאיץ4(,השס'ם

 ה.ום יטעד 'אמח, למד'נת ה'ט'ם דבי' כקירת 3פ'רוש מצאת' ואת כתב'ואה-
 ההר ביאש או הנהל שפת על העוטד עץ על אהה ב'ד מ.ת:ת חי'ב' לתלות שסהמנהג

 בנה- ו'פול כחות'1 'עזבוהו אשרעד
 עצט:ת'. של גל ינעיטה ההר בעמק או :'טבע,

 ם י ר ש ו, ל ת נ ם ד . ב מ ' ר ש בסמוק שרמוז אט- 1.ל האר"'.ורבינו
 וקן שה'ה גהדיז, לא ;קנ'ם פנ. ב'דו. שנתלה נתלו, ב'דם ,ט-'רא. לר'רמז
 בטקרא'5(. רטוו הכל כ' )כאסור( ש:ה טאהבן

 .ונתלה לי: מעת'ק ,ב'דא., )עיך :מדרש'ם לתלטוד במלו3. עיש[לו.
 באורו ער בסטכו כד:תא מלערן .מדר וטפרש אחתק ב'דו מן 'טר-ארב

----
 למ-רינא 1,ית? רלא אלימי גבן איה .וששאלחם ס'ב: ס" ~מערב סזיח גאת, תש:בת ו(
 ד.נ..... בהז למעבר .כילנא :רא היא :קשה עוה ומלנות ה:א קקשה חמן בישץ עזברןוקעבדק

 110-- צר חרס.ג, ברלץ ז'ל( ברלינר א. הפרופ. רכבוד היובל )ספד אברהם. ,ברכתי(

 ע"ש.112
 א'. הערה 22 צד 1878( )תארשא ח.ב 'הורה ב'ח לעיינואהן, בעי ,צחקנ(

 הצע'ר "נאם בהקדמהו: החזק:נ' הע'רנ'בזהעלדבר'כעל קוק ש'ח מר הח' והד'ד''(

 יאלק.העבר.ם הקט.ר כיבצדקחאבי כפ:... לי:צרו תקע מנ:חחזק"הדוברפה,נן
 היא ;וכ-ה אכ כי מליצה, ז: .שאין וכנראה בנ:', לימין ספר להעחיק :עיצם כח נתן ו, נ י מ י די

 השם! לקרוש ימינז יד,טחחכולו
 ש'. אוח לה,ד'א, הגרולים ,טם1(
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 מתבע'; צ'פורא' הו"1 מלכא דארסק'נס .ב'ימ' ה'דיע: בהסט,ר ב'ר." .טןלמלות
 ובם.פא מתחכמ'ן. לא וא':ן נד'-'הו, על א'ספלנ' יהביןוהוון

 א'תמ-

 ואולם א'(. פמ.ז, 'במוה )'רושלמ' ב'דו" מן כולהון וא.תצירון כ.שליש, עליהק
 אינו ב'רישלמי ב'דו. .מן וגם ,מן., טלת חסיה הראב'ד לשי,בנוסה

 "מיד". כמי אם כ'מתפרש
 הראב"ר ,טכונח מעקלענבורג1(: שטואל ר' בשם שר"ל יאמר והלעומת

 מליצת כ' אחת, במ.יפחה או אחתי באשה .סמך עד ש-רא רב יטסצאה'א
 בט' יל'דע לברר ב'דנו ]וא'ן והסעד העוי להוראת הראכ'ך בם' יטגורהנתלה
 ומדרק[/ 'שן כ" יטנראה עד ונשעןנתלה

 טרירא -ב .ינתלה הקצרים הדב-'ם כארה נחתו הבקית חצ. גםוה:ה

 רב נתלה וטדוע אחת? ב'דו נתלה זה ,טך עמם: יגטוקם וטעטם אחת",ב'רי
 מכ פ-'צ'-'שראל, הליטעו ב' נם הלא דא'? -ב ב:ו גם ולא יברו,וטרירא
 וה מה יטרירא, רב ח" את הסלך שלל אם מובן בלת' גם המלך? תפםא"ו
 לא כי עוד הראב.דיטכתב

 ה,2אי-

 כן על בקכ-? ודדה מען לו למך מחיה? יטום לו
 ל':ראה

 )כחית( ונהלך להמר צי'ך וכ' ההן, במלות סופר טעות .עט כי ב-ו-
 נתקרבה ו'סת, פלת ביאוט הראב'ד יד בכתב ה'תה אייר )הר". 1'טתמ'ר
 עהפכה 'דו על מטתב,טך 'מת טלת 1:ן מיד, מלת אל טעת'ק אקהע"'

 א'2ך ט'ד כ' לזמר .רצך אחת(, מ'רו סלות נעשות זה 'רי ועל אחת,לטלת
 כ' ץסת, נחלה מה'ה, 'ןום לו היטאיר ולא ל. א,2ר כל ובזו הסלךתפסו
 צע'ר עיר א; ה'ה ' הא יב בנו אבל וקנהתו, גודל בעבור מסבול כחוכוטל
 מצאוהר8(. אוטר התלאות את לסבול 'דו לאל וה'הל.מ.ם

 'אמר הרד"ק יטל הוטרש'ם לספר הרוס'ת בהקרמתו ביזענטאהל ה'גם
 'טרב אם כ' להתפריי 'כולות א'ק .טר.רא"". רב ונתלה דטלים האלה:כרברים
 מגאעות/ הוסרו .ולא הראב'ר 'אמר זה לעומת הלא אבל נתליה, מון,טרירא

 וסופרים גדולה, התרגשות מעורית ה'תה כאלה אנש'ם של משונה ט'תהגם
 ונתלה(, )במקום .ונחלה. צ"ל כ' ספק אין כן על אותה. מזכ.רים ה.ורבים

 בסבת אחת ב'דו נחלה שר'רא יבכלוטי:
 של שלשלאות 'ר' על או דמאם-

 על'ו'5(. ששמוברזל
 רמז שים א'; רש'ג פמ'רת דבך את המוכירים הטקורים בכלואמנם

 שרירא אדוננו ,ו:פטר יאמ-: הלא קרשקש אר.שע ר' הסופר משונה.ממ'תה
 והשוה 1298 צד ח'ט שר.י יאגרוה 94 צר 24 גל'זן )1860( רביעיה שנה המגידין

 ,יןט(8 (7[("ה(טל(ה"1. 104-5י שכתב מה וגפ 3 הערה 361 צר ח.ג גרמץ-שפ.ר די'יגם
 קעניגסבערג דפום ביוחסין בכרך יעקב ר' הגיה וכ: 64. צד הרז.ה תולדות רייפמאן,'(

 ע,ב, קכ-גחרי'ח
 אגב יררך 333. צד 1841(, )ל;נדון אשער הוצאה מטודייה בנימין ר, מסע1ח גס יעייןו(

 צד ח-ב יתש'ר ת" ח א ד י ב ?הוא מזה לילה באיחה ההעבר שמא השמש, ...,,יפני פ1תר:יהם ימצא "מיך",אולי או "ביד" מלת ידי על בפפריתנו סתומים מק:מ:ת איוה עור ע: כאן להעירראזי
 לסופו(. קרוכ )סע'1 הבא"העולם להיי נשיאנו זכר גדיל ד י מ ברא נפק יומא "יבהחוא .3ן; .ק( .א ,11[ 342 האנגלי ובהרבעון25
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31 הגאוניםטתקופת

 ~מנו בן חמנ' בן .טטואל ר' בסייא הגאו, יאף ש'.:'. ]אלף[ שנתבתשר.

 ב'נ'נו גטור שלום :עיטה ,כ' .אומ-: מ.תתו דבי את מ:כ'ר הא' ו-ב רש.נשל

 נידע ריט.ג של קברו נמ .הנה בשנ'ם.1(. אס'פת. טרם 'טר'יא יב מןוב'ן
 ש'ספי כם' טהסיא, בטתא ןנאונים שאר קברי כ'ן אח'כ -ורות כטהעוד
 א ר ' ר ש ב ר ר ב ק טקודם( .טהוכ'ר טדס'א, )בטתא ,ושם טטוד'לה: בנ'ט'ןר'

 -ש.ג ה'ה ואם הכהן'. המנ' בן שטואל ורב אלם'וטי סעדיה ורבנ. הא'.-בנו

 ,את א', הנאונ'ם. בקברות להקבר נמן ה'ה לא מלכית הדוג' כדרך בתל'הנד,ן
 נתלו', ב.דם וטי'ם הכתוב על שנסמכה ה'א עת.קה אנדה א'1ו דברת אםכ'

 'שר'ם! טית מת ושרירא להיאב1ד, גםוניותרבבה

 ,ששטע אב-. ביטפ .ך?טרות( פר,ט'ות )סרר אבודיהם דיד ר' 'ספרוכן
 במרשת ,טכת באותה קראו רבנוהא' 'טל אבץ '2ר'רא8( רבנו כ'ןנפטרכ'

 חטיטך ובטקום לסות. דור 'מ' ו.ק-בו והסט'רו וט' ביטר לכל ח-והות אלה- ה''מקד
 טאד5(ר ותכוןמלכותו אכ-1 .טר'-א כסא על 'וטב והא' ק-או דוראבץ"טבעלכסא

 7. צד ימעלה'(
 אלקי " לפקד המקרא על בסממ פירסמ וייס בתשרי. שחרא רב נפכר כאמיק
 ב"טא01"ל81 )"(ופטטנ פינחס בפ' נפסר רשיג כי וכתנ פעה פינחס, בפ' שמקומוהרוהות"

 להאמר: צרל היה שחרא רב כשנפמר החת באבודרהם וגם כמחממ אך חן".269

 דוד ימ חקרבו והפמרו ומ' יפקר קראון ואו מגאונותו", עצמו את רשזנ"נשסלק

 למוח. ר:ד( מבית)רש.ג
 טן "שךת גם מחשבות בעל בהם תיו רור כית נכזע הטר י.ה רש.ג וכהעהי(
 : שוטה במסחאות ר1ר כ1 מש.ח איות על הזמן מן ימעלההשמים4

 א ר י ר ש רבינו"וזה
 חלום שאלת שאל אחחפעם
 וקיטיבו ה מ,טי ה אורוותעל
 אאסף אפף הפסוק: זהל:

 שאחת אקבץ קבץ כלךיעקב
 י'ב( ב', )מיכה יחרישראל
 פחרק מבק היה לאוהגאק
 ושא4 שמח פעם וחזרהרביים
 בראש. העמן כל לווהגירו
 הינה ואות אות כי עלח.כות
 המילות: לשק "האחת.
 ס'תר א'שמיעך ר'ח:אסף,
 פירנסיא. סימאיא"טמיד א"רי אאסף:פילאוח.

 ק'רלו ;'םיעקב:י'לחם
 י'עכב כ'ח כלך:בימלחמוה,

 הכל בידי נמצא"כן
 רכ ששאל ח,כשאלות
 אסף : פסק יו וקראושריא
 יו ימח הר יעקבאאסף
 לא והוא שא?תו ;,תשובה
 ובארן ושאל ותזר מכת.היה

 כ. על בר'ה העמן כללו

 גאץ האי מרב"קכלה
 הח-ום לבעל שהשביעז.ל

 ב': במיכה זה פסוק לוונאמר

 אקבץ כיך .;קב אאסףאסף
 הו', יחר ישראלשאריה

 פ'לאוה. אישמיעךם'חריאסף:
 סמאל אקום א'מאאסף:

 ע'ם ב:"לחם ק י;פ'רנאצה. ף ם א אית. תיבה ואותאות

 )צרפת(. ב'מיחפהקיארלום ן פ'לאות. אישסיעךכ'תריר'ת:
 ק'ארלוס איחנשאאקבץ: ן אעריד א'שפ.לאאסוף:

 שאריה: צ'רפח.ב'סוף 1ס'מאלו'מלךפ'רנצ.ה.יעקב

 ",מב ר'ומי א'שמיד'ט'"ים ן ביהתק. ק'רלוסא עים"לחם
 : .שראלת'תרמים.ן הפסוק4. כלוק

 א'קבץ ריאשיהסש'בטיםן מנשה יר, ת"ם)כשמת

 ח'בריימשיחיהם.יחר:יץםףן ה'(. פרק ג' מאמר .שראלבן

ד'י)גמינסהרותח'גצד29,.ן
 ק"סר איכסה ץ: ג ק א צירע. בימלחמות קירלו ! ץ ב ק 1,כית,

 ר'אשיהס ש'בטים י' : ישראל תערכא" "תי רעמאנ, אישמיר שינה שארית: צי.בישנה

 בןיצהק יוסף )ר' וברודחעדע!' מןהשמים ,טהורוהו מה והו ד'וד. "וסףחיבר : יחר ל'כפ.א,ביא

 17((. צר ח'א למיברער החכמים כסרר :רפס וראשיתו 15ג 2410.לס14 אוכספורר בכ.יסמנרי
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 בם. י א ו כ[מ
 י י א ה 1 גאון א ר י ר ש רב מלפני ה כ 1 ל מ קל1נימ1ס רכ מר בן ם ל 1 ש ס רכ מרשאלות

 כבר טהן אחדות 1אשר 57,9ן צר )גיניקא, אחח ברש.מה שנמצאו פימגדיתאאב-בית-דין
 שבין והחג1ר היחס מצד יהן עצמן מצד הן מאר, לנו ננבד~ת 3(, הערה 8, ,צך למעלההעברנו
 את נם נכיר הללו הש1'ת ,די על רב. וממע ממזרח אלה גד1לי-עולם והמשיביםהש1אלים
 מרויקות 1גרכא1ת קשות מלים באורי ואיטליא( ת פ ר )צ "פרנגה" חנמי שאג1 שמהןהמקורות
 שהיו ספק 1אין חנ'ל, נרשימה הרשוסוח השאלוח אל1 אם כי כידינ1 נשאר1 לא לצערנוכחלמור.

 גם 1הנה מק1מ1ח. בבמח המפ1ורים הגניזה גנזי מת1ך ינו תחגלנה עוד א1לי אשר נאל1 כסהעוד
 לפנע. אין קל1נימ1ם בר' טש1לם ר' ב-וכ ק'ט:ן )מנה1ת התום' שמביא הדגריםמג'

 כמה יפליטה לנ1 שנשאר1 השאל1ח אלו גם 1אוים איננ~! י ש י ל ש ה 1 שנים, אם כיבהרשימה
 אחן 1נרא1ח יהשאלות מצטרפ1ת הן ואמר-הדעח הש1אה ירי על אשד וך, ר ; ה 1בפירושיהגאונים, חשוב1ת- בין 1כה כה המפ1זרוח מהן, שנקרע1 1בות התש את גם להן נחבר אם הןנכבדוח
 ל ע ב 1 ן. 1 א ג א ר י ר ש רב שם עור נקרא ך 1 ר ע ה בפיר1שי שהובאו מהן איוה ועל אחד,נגוף

 קל1נימוס בר' מש1לם ף עמחי ב~ל הגאונים בדביי השחמש הלאהער1ך
 בזה ~לתתן התש1בות עפ השאל1ת אח יחר לחבר אמרנ1 כן על "סער"(. ערך ערוך )ע"ןבורפ
 להבדילן ת 1 ל 1 ר ג ח 1 י ת 1 א ב הצבנ1 ברשימח-הגניוה שנרשמו ת י ל א ש ה והנה חכמי-לב.לפני
 סצאגו לא האהרונ1ת להשאלות ורק כהן, קטנוח בא1תי1ה יהן שצרפנ1 התשוכותמן

 גם וחמצא יבואו ימים ואולי לברנה, א1הן הצגנו ~אח 1בכל בתשובות-הגא1ניכ, מחאימותחשוב1ת
 צוח.להן

שאלות
 מר-

 ~וכה ממדינת אנקלונימומי( מרבי( כן משולם
 ז"ל. אב והאיי נאון שרירא לרבנו פרננה באר*ןאשר
 )מ.ח:(.צחיםא.

 מהו? ונומו ]הדם[ אדם בזבחים שונין שאנוזה
 ר אם כט1 ר'ש ניס, ט.תת: בשעת :און קלו:'ט'ם בר' טש:למ ר' פ'רש .כךו(

 להאכלן. שריכ! ]בדבי שטעין'י'
 -ש"ג. ובאגרת בכ"י-תשה.ג הרבה וכן רג. מר ='(
 אוח שה1א א,נ, אותיות גר1לן אדם ]של השם על מום'פים "שהי: קל1נימ~ם; ן 1 ר א ='(
 ובשם מול1שא" די "1ידאל השם כסוף חגר1לים" ),,שם אד1ן" מחיכת 1אחר1ןראש1ן
 העיר יכן מ'ו(. אות ל.ח סימן יחיד.א ל א ש ם י י ח בתש1כות ע1ר ועיין ע-ש. אסחר1ק""שלמה
 קולמום". נעל "נ'ב כ.ח:( )ב-ב "אנק1לסום" השכ על בהגהותיו עמדין יעקג ריהגאון

 3(. הערה 8 צד למעלה )ועיין שם רשייז(
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33 הגא1נ'םטתק1פת

 )ס.ר:(,סנהדריןב.

 למלך, דרך מיתות;בארבע
 "שוור"(. ערך שבידי( )כ'י ה"ר1ך)גיסח
 רבא טזרע1, הנ1ת, בגט': מית:ת,בפ.ד

 רב אמי מי'ר אט'1( דפור.א כטשו:רתאאם'

 ]דרך[ ש.עב.רנ1 עד חייב אי:ויה1דה
 דל,בני שרנא אבי' אמ' היכי!העברה.
 טהא, ]ונ1רא נ'טא טהאי נ,רא מצע.ב.נ,

 באמצע שללביני2 אחת ש1רה ס',נ,טא[.
 יסהא. ;יסא טהאי .נורא ת ח א א ק ל ח(

 1ח:זר ש1רה א:תה עןן ימעכ,רו:'סא

 לתיכ:. 1:יסל הא:ר בו שת1פס עד1טעביר1
 אדם כ. קפ-צה ב.ת א ת ר 1 1 יט םש"

 )אשוור( קא א1ט']רי2[ ק1פץ שה1אבזמן
 1הקפצן ליה. ש1:ר אומ' קפץ[ 1אם]טשי1ר
 1אפילו ש11רא, ]ק1ר,ן[ בקמיצה ר;,לשה1א
 קם'ן. א1ט' להחמיץ טטהר שהוא בזטןה",

 אכפי חמרא משל: א1סר,ם ארמי1בלש1,
 הפורים. 'מ, הן א . ר 1 פ שו1ר2(.רניברא
 ע1שין הבח1רים כ,ל1: 1עילס בבבלמ:הנ
 ננותיה, על א1תה 1הולין מן ה כדם:תצ1רה
 מד1רה עיש,ן הפ1ר,ם יב,מ' ימים וה'ד'

 ומשל,כ,, באש הצ1רה א,תה וטשליכ,ן;דולה
 ק1ל לה לעש1ת כרי הרבה מלחעליה

 מ'נ, בכל :מזמרין סביכה ע'מד,,והכח1רים

 תלויה טבעת לה יש ונם 1שמחיןזטר
 טצד וק1פצ., הסן בה שת1ל-ן האשבת:ך
 נקראת טבעת וא1תה האהר לצדהאש

 ;טי וכן קפיצה. ב'ת כל1מרמש11רתא,
 א1תה שת.7(,ןהטבעת

 בחם1-

 1בטוס

 באהרת 1ק:פץ על'ה רנלו ט;יחשהר1כב

 וכן משי1רתא. נקראת בהסה, :בי עלוע1לה
 1טקפין 1חיזר עליה בנו מקפץ זהעושה
 ונופל.. שלת.ניק כח1 שת:ששעד

 חסר(. והראש 3, צר)גינ'קא
 1ע1ברי1 לצד מצד שק1פצין...,דס1ריא

 הכי? העברה, דרך זה,... כע1ף האשבתוך
 ;1רא בטצעי דל'ב'נ, שיר;א אב,יאט'

 נ1רא[, ]נ.טא נ,ם'. נ1רא טהא, נ:-א נ'סאמהאי

-

 א רב שי פ-רוש רפוריא. כטיטורתא אמ' א ב א

 שאין אלא בנין גמ1 שט1נח1ת לב;.םדליבני
 אחת על אחת מונח1ת אלא טיטב.נ,הם

 סצד ואש ]זה[ טצד )=אש( א'שמבעירין
 ם י נ ב ל ה 1 ז1 ללש1, ס;,ע 11 שלשי,וה

 ]העברה[ ררך היא ז1 לט:לך 1הנת,ןבאמצע
 ראבא לרברי אכל אב,י. לדבריבתיכ:

 טשיתא: פיתש א, דפוריכמשורת
 קומץ יטהוא בומן אדמ כי קפצא,בית

 קסץ שםקאיאר

 ומ-

 4ה שר

 א:ת: קרק בקפ]קצא שרמליהקפצאן

 אייטי1 שממהר בזמן החן ואפל1שוכה,
 ארמ. ובל"מן קפץ. ל1 א1מרץלההמ,ץ
 דנברי ]אכפל אעפי חמרא משל:א:מרק
 בבבל טנהק הפ1ר.ס. 'מי הן פ1ריא.טאור.
 1תולין כהטן צ1רה ע1שין הגח1רים ב.1עילם
 1בתס 'ט'ם חטיטח ארכעה כותיהן עלא1תה

 1סטילין יטלאיט מד1רה עום.ןהפ1רים
 1עוטד,~הבחורים ההיא הצ1רה אתלת1כה

 תשלהמטבעת וטזמיריןטביבה1שוחקק
 מצד וקשצק ,טמטלן האש בת1ךתלהה
 מטבעת א1תה הזה האש לצדהאש
 הטבעת נמי 1כן 1תקפ.צה. מש1רתאנקראת

 טמח יטהרכב :בם1ם בחמ1ר אותהשתלק

 1ע1לה באחרת 1קופץ האהת רנלו אתבה

 הוא זה טש1רתא. נקראת בהמה, נביעל
מש1רת,ף,

 השני מהניסח וכנראה ליחא. "אמרע שברטוס ובער1ך פה, מ1ק אעו פ,ר'" אמר1(
 ואניה יהרה רב רברי אחרי שלפנע1 בגמרא מקומם רבא רבף הלא כ' חסחן, פה.ש

 גים מזל1 נלומר מרלג, הארם כחף על שתאר; רסאריה א פ ה כ א "חסרא צ'1: ב.כי(
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 מ.1:(. מציעא 3=בבאמצעאב*

 הניתנק. מעות אסימק רבקודמפרס1י
 בסקומות טנהנן הטרחץ-כך לבית גסיסן הנ.תנ.ן סעות ו: 1 ט י ם א רבנן ויפ.רשו1(

 הטרהץ וגעל אחת בכפף לו שנכנסין פעטים עשרח הט-חץ גית ]לגע[ל שסקרים'ןהללו
 עשרך שכר טטנו נתקגל כי סיטן שהן שלנחשת טטבעות עשרא הזה לסקייםנותן
 ריצה ואם וריחץ לטרהץ נכנס הטטבעות אותן כן אחת טטכע לו שטביא זמן וכלפעם.ם
 יש ועוד כך. עושה טיסן, באותו ונכנס בטרחץ וריחץ בא)בא( נוטלןי( זה בסתנהליתן
 טעות ללוקח ונותנן רטאלותו( טאה יטי הנחתוס שטמבל כך ולזולתם לנחתוטיןטנהנ

 שטב.א ובזטן וד' ונ' רטאלות שתי פ.סן ]זה[ ועל כטלא סיטן זה ועל בסיסןשלנחשת
 פיטן ;וטלין ופעם פעם לכל הסכלים וכן שעל.1 טה כשעור נוטל אחד ל;חתוםלו

 גאלו.וכיוצא

 :(. )ס.ב ברכותסוףד*
 הכסא. בית לענקודאמרינן

 ב'ת לענ'ן הזה הלשון סה גדל בין בריש ג'ן ושאלת גרלו(, או בריש שאלתישע'ר, סיל' לך נטרתה לשע,ר על.ת לא אכתי הכסא ג.ת לענין ודאטר.נןוששאלת;(
- זהכסא  שעיר8(. גהר עשי וישג שעירז( ארצה בו שכתוב המקום והוא הוא5( שעיר 
 ספרא רב שעלה טה בתחלת כי סעשה, הוה וכך כן9(. לעשות ארץ דרך אין לרבנןאבל גכך להן אכפת ואי הכפא בכית שלשה ש:ים שנקגצ.ן שעיר בני סנהנ כי הדבר,ופירוש
 שסעו הכסא, גית פתח על ונהר"1( אגא ר, כא הכסא, בג.ת יושב הוא היה ישראללארץ
 שעיר לארץ באת לא עדו.ן אנא: רי השיגו ש,הא? אתה לטה מןנק לו: ואסר ספרארב

 שם(. ידש'י ניפ ו א הג ת בחשוב1 מצאחי וכך מ1כר[. של חבית בתור שהחמץ ]אע'פ בעלהייןחטאשל
 "מע". ערך עריך ועיין 3,4, צד נאניקא1(
 נוטלןא(. "זה )במקום והנוטלן ציל: אוליי(
 כ)י(=
 4. צר גאניקא4(

י(=ברלי,ח.
 ממעשיו". חלסר ר י ש ה לקחת לא ער-אן לשעיר, עליח "לא כ.כ:(:חרס'ח, )ירושלים לברכות רס'ג בפיר1ש שכתוב כמו ולא ה1א, ומקום ברי'ש שעיר ר'ל1(
 ר'. ל.ב, כראשיתו(

 אבל צנועין, נמי ותיו הפרכיים בין הוו רבנן 1הנך הכסא בכית דצנוע.ן הך חשיב יקא ח':(,כרכוה בפרסיים נאמרו רכרים שלשה כראמרינן: הכסא, ככ'ת טפי צנועים היו פרפיים "כל1מר9(
 בבית שחובא "תמיר" מסכת על )פירש'י עריי!" ליה קאמר ולהכי כלל, צנ1עין היו לא שעירכני
 גרש1ם )רבט צנועין שאינן ר1מיים מנהנ וחפסת שצנועים פרסיים תרב1ח הנחתתרכ1תם, ולמרת צנוע,ם שאינן לר1מי עשו בני לארץ נכנסת לא עריין "כלומר ברכות( מס, עלנחן

 כ'ז:(. חטירלסטכח
 לברכוח(. )שנ1מ'ק נחר" נורסין 1יש גהר*1(
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35 הגא1ניםטתק1פת

 נעול מצאו שנ.נו והלא שע.ר כבני לקכ~ם ל' א,מי אתה חיאך שעיר, ארץ ררכילסרת
 בזמן להכנס ארץ דרך שא'ן ללמרך ארם שמ שא.ן ב.רוע פתוח ארם, שם ש.שבירוע
 אלא להכנם אבא לר' אטר שע'ר טדרג' לא ספרא רב כ' רבנן ופיישו שס. אדםשיש
 טסתכן עצטו 'שהא ואם ל ח ל ח . ט 1 ה:א ן כ ם 1 מ ש בלבו ה'ה מבור שנהר ששמע.כ'11

 ט'לון וך-.ריק:ן1( ליר' הארס את סכ'א החוזר עטור אוטר: :מל'אל בן שטעון רבןכרתניא:
 'רקון[. ליר' ]הארם את מב'אהחוזר

 )יי:(.שבועותה.
 בחרישה. בשבועות דנרמיתקוהא
 אכ.ל בחרשית בשבועוה רנ-ס.נן והא3(
 וסברא- נמרא אוברי,ש ברל"ת ושאלתיה,
 חראש.ת... בי רבנן נרסי יהכי טעות, זו:ם

 בלש,ן ע.ן מכת ברי,ש ליה]קלאכיל
 בם'ניו סקום וכשהיה חורשא נקראתארטי
 בלשון איטר חפיפא ותובע שתוחבו ארםשל
 על רבה קאמי ]והכ' ליה אניל קאארמ'
 פרס טלך חשוב איזה כששאלו פפארב
 ליה['(, קאכיל בחירשא רומ' טלךאו

 :שואל פרם טלך במקום שהוא שזהכלומר
 טקום מלחטתו, א.ש אי הוא חשוב,א'וה
 את תובע הוא ובאלו תוחבו ע.נוסכת
 טלך טנהנ היה כן כ' ]להתעוור[עינו
 את טעורים בטלכותם שמיקל שטיפרם
 שביר כנון אטר א ב רא : נרסינן והכ.ןעיניו.

 "חרשא(. ערך כ.י העריך1:,סח

 ע.ן טכת בחורשא פי' ז'ל הא.. ורב...
 סקופ וכשהיה  חירשה נקרא ארמ.בלש:ן
 אוטר חפיפה וצריך שתוחבו שלארםב:ום,
 פפא רב על רבה קאמר והכ, ל.ה.קאכיל
 סלך או פרם טלך חשוב איזהכששאל.
 שטי כלוטר ליה. קאכ'ל כחורשארוס.,
 חעיב, איזה ושואל פרם מלך במקוםשעוטר
 תוחבו עין מכת טלחמתו א'ש אוה,א
 טלכי טנהנ כ' להתע:ור ע.נ.1 תובעוכאלו
 עינ.ו, טעירין טלכותם שטיקל מ. כלפרם

 כל ותיכול ל.ה וטחוי מלכא שבורפש,טא
 ביוץ לו הראה פי' ותרקנה ותרושנהארעא
 ארעא כל ותיכול ביה רכתיב עריףקיסר
 בנלו.. לוטר אפשר א.אבל

 אכיל קא חראשיך בי ל'ה אסר חשיגא. סנ'הו הי ליבא פפא רב ליה אסר יק.סר.סלנא
 ז. יוחנן וא'ר ותרוקנה, ותרושנה ארעא גל ותאכל ל.ה וטחי, סלכא. שבור פש.טאלך.
 עינ.ך פפא לרב א ב א ר לו שאטר הרברים פיריש כולו. העולם בכל ,וצא שטבעהרוס'

 פשיפא קיסר, או שבור חש,ב זה אי שיאל שאתה לההעוור אותך ]תכעות[)תוכחות(
 אפשר שאי אלא 1:1' ותאכל ב.ה רגתיב עריף קיסר ב:רא' כי לו ומראה הש.ב,רשביר
 בנלו.. כןלוטר

 ),':(. וזבחים 1.'ב:(שבועותר*
 צבור. קרבנות מותר דאם-נןותוב

 נטרא אוכ'ן)1( בנין ן שח ט ל ושאלת ט.שכת.. סכ.ן צבור סכין דאטרינן ותוב4(
 ת.א. סי' 213 צר תשה,ג-הרכבי עייןי(
 י,א. סימן פ'ז צר יווערטה.ימער "קהלת-שלמח" תשה.גי(
 "חיש". ערך הערוך עפ'י ה"למתי'(
 "טשךא. ערך ערוך ועיין י'ב סימן י'ז צר קהלת-שלסה תשה.ג*ן
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 א ר י ר ש בי36

-וסברא  שאתה נמי וטעות שהן. ה ם ובאורו בה"א. הוא וסשהן היא... טעות זו נם 

 טושכתן סכין צב1ר קרבנות שמ' אטר השמועח היא וכך ר. ת 1 ם בשטעתא ליכאכתבת
 שלא חטידין יוחנן ר' אמר ע1לא אמר רשמעתא: עיקרא 1סברא, נטרא הכין שהן.לטה

 דלר' לה נטיר :מרא 'וחנן ררבי בשטעתין לה וטסקינן תטיטין, נפדין לצבורה1צרכו

 תטיטים. נפרין א'ןשםעון

 ועק-

 אמ על'הם טתנה דין בית א ב א ר ראטר זה דבר של

 ראבא פרקי:1ן לרבא אביי ראיתביה איתבא 1כולה1 לרמיהמי יהיו לא. ואס ה1צרכ1ה1צרכ1

 א ב א ר רקאטר הלכה, להיכן שבהן קרושה דקאשי חסרא ררב ק1שיא איפיק 1בהכןהטנינן.

 להון רמצטרכי עידן עד הנוף קר1שת בה1ן לית קיטין דין בית לב י ו נ ת ב -רמעיקראכי1ן
 הכין פום יעל 1נ'(. )ולית רין בית לב י 1 נ ת ב וקימי תלו להון טצטרכי רלא וכטה1קרבי.
 מושכתן סכין צב1ר קרבנות שטואל ראמר י:"נן רר' להא לה סבר שמואל :אףאמרינן

 שהן,לטה
 עוטר.ם עורס כן, להי1ת מ1שכתן סגין טוספין ב.ן תמ'דין בין שהן טה כל1ם-

 1ע1מר.ן תל1יין אלא ט1סף, זה ]אי[ )אין( תמיר זה ]אי[ ל1מר ".ן[ )א1( למכין .טשכוטרמ
 תמ.ר הוא הר' תטיר של לסכין זה שנמשך בזמו ]שהן[ לטה טושכתן 1סכ.ן ונ', וי נ תב

 לא שאם ,יחנן לרר' טם"עת .זאת טוסף, ה1א זה ט:מף של לטכין זה שנמשך1בזמן

 לכלום. סכין[ ]טשכתן שלא תמימים נפרים להןהוצרכו

1~
 )פ.ו:(,גיטין.

 לחזקף[ה, יוחנן ר' ליה דאמר בגיטק דברסינןוהא

 הכ.ן וסברא. נטרא אמר דילכ1ן רהזקיה ייחנן ר' ל'ה ראטר בגיטין רנרם.נן והא!(
 אמר תנא טאן ונטרא לה. ויתננו 1.חזור טמנה יטלנו יעשה כ'צר רסתניתין פסקאה:א

 1יחזור שיטלנו עד נט אינו לע:לם אוטר רשב'א[ רתניא ]ה.א, אןועזר בן שטע1ן ר,חזקיה

 התם שאני אסר רילכ1ן ר' תיטא אפיל1 אטר י1חנן ר' ניטיך, הא לה 1'אטר להויתננ1

 בבא רהוא זוטא בהנ1זל ]טפורשא[ )טפישא( אמר רילכ1ן והא ב1, להתנרש 1קנאת1הואיל

 רהוה מילתא רבל טבבל סליק כ. כהנא רב בהר. .וחנ, רר' במעשה רנז.ק.ן5(קטא

 רטילתא ופירוקוה אמר, רילכון .וחנן ר' ראטר והיינו כהנה טרב פשטא יוחנן לר' ליהקשיא
 חייא, ררי בריה ה1א וחזקיה אטר, דילכ1ן לחזקיה ]י1חנן[ )י1סף( רב ליה אמררקא
 נשתכחה בתחלה ובני1 חי.א ר' כפרת הריני בטוכה רקאטר סל'ק 1מבבל בבלי חי.א1רי

 ובנ.ו חייא ר' עלה נשתכחה אחרת פעמ שוב 1יסרה, סבבל עזרא עלה טישראל,תורה
 כי במנחות5( נמי 1מפר.ש דכפרי סלא ראחא בריה רהוא טט1;1ת בריני וטפרש1.סר1ה,
 להו קאמר והכי וחע[יה, יה1דה נינהו: וטאן חי.א ר, לבני ה1א אשכחין כהנא רבסליק

 ופשפ טלתא הא אטי כהנא רב רה1א רילכון הה:א לבניהון( )א1 חייא ר' לבני י1חנןר'

 שמצאת. או זה חיב שטר כנס. תנן4( רהתם מררלי( מתנית,ן הא )ושטואל ק1שיא הראלי
 זה על 1מקשי;ן נטיך, זה הרי לה שיאטר ער :ט אינו ניטה ה1א והרי קורא]ה[מאחרי1

 י'ג. סימן י.ח צו שלסה קהלח חשה'ג!(

 כ'ג:ר(
 ע'ח. גיפין'(
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ד% הגאוניםטתקופת

 )ואט'( קרקע נבי טעל נט.ך טל' ליה הוי הוי, טאי נט.ך הוא לה אסר כ.סצאתו,
 לה דאיק צר'כא לא ול'כא, ב'יה ונתן בע.נא והא שלפתו, א.מא ומתרצ.נן :ט.]ואינו[
 טאחריו .ושלפת1 או זה חוב שטר כנסי לה אטר הכי: נס' תנ,א ושקלת,ה,הרציה
 אימר אלעור בן שמע1ן ר' נט.ך, נהא לה שיאמר. ער נט א.נו נטה ה1א והר.קורא]ה[
 לענ.ן תנן והכא :ט.ך, הא לה ויאסר לה ויתננו ו.חז.1 ממנו שיטלנו עד נט א.נולעולם
 סתיר אליעזר ר' לפלו:י, אלא ארם לכל טיתרת את הרי לה ואמר אשת1 אתהטנרש
 לכל מותרה את הרי לה 1.אסר לה 1.תננו ..חז,ר טמ:ה יטל:1 .עשה כ.צר פוסל.ן,וחכטים
 ראלטאארם,

 נתינ"
 ב.רה כשהנט לה אטר ואם מיד. טהנ.א לא פסולה שהיא ראשונה

 טסנה ש'טלנה ער משתר'א לא ארם לכל טיתית את והר. התנאי את ביטלתוהכי:
 חזק'ה ואמר טתניתן להא תנא סאן עלה ואסי'נן נט.ךי הא לה י.אמר לה וית:נה1.חזור

 חיכ... שטר כנס' לה שאטר שבומן לע.לא ראטר הוא אלעזר כן שטע1ןר'

 י.ג.(,הוריותח.
 גיצי, גוגמי אפילו עכברין לעניןודאמריק
 הפיליסי(. בין ה:מצאים השח1ר.ם הקטנ,ם הפולים :1:מי ני.צי? :ונט.מאי

 "גגמיא(. ערך ך 1 ר ע ה כ,י עפ,י)ג.א
 שסורו מפ:. ]ר'א[ להן אסר בעכבר? מ1של., חחולים טה טפנ. גמרא בכ1ף,בהור.1ח

 שא.ן וקש.ם אטומים קטניות הפולין בתוך יוצא כן כחט.ם זונ.ן כמי זונ'ן בקטניות.ש ננטי פי' 1"צי. רטרא שפתא אפיל1 אמר פפא רב נ.יצ, ::ס, אפילו רב אסר ה.א? טא.רע,
 כטו 1קשין הם אטומים כי א1תן אוכל'ן א.ן ובהמות עופ1ת וכ, ארם בנ. בשיני;כנכין
 הוא אהר לש1ן . ס . . כ 1 י צ י י נ טקרטס.ן, :ייצי ופי' י מ נ נ ארמית כלשון ונקראיןאכן
 עוץ 1לא ארב שא.ן דבר.ם וטקרטמין כוסס.ן העכבר.ם וב.רא' החטה את הכ1ססכאם'
 אותן ללסום .כולין בהמהולא

 )י,ג:(.הוריותמ1*

 נהי. נתן לר' נמ' בן שמ' רבן ליהודקאמר
 ראבוך קטרא לך ראהני נהי נתן לה' רשב.נ ל'ה אמר רהורי,ת :מרא ,בס1ף1(
 אלא באבנט א1תה שחונרים חנורה קטרא: פ.' לך. אהנ. טא נשיא למהו. אכ'רלמהוי
 וזה1 א1תה. לובשין טלכים ומשמש. זהב או כסף עליה 1קובעין מאבנט יותר רחבהשה.א
 ארוקתא ראמר' א'כא, שר' רא קט 'הורה רב אמר נ.ט:( )שבת אשה כטה בפ'רנרס'נן
 אר.ג טעשה שע:ש.1 מטלית רוקתא ופ.' שלטלכיס, אאבנט רהוה טר' ספראוא.ר

 1כן בשבת. וטותר שלסלכים לאכנט א:תן ומרמין .זהב שלכסף חתיכות עליהוטקבעין
 יבכמה כבלי :תן ר' שהיה נשיא להיות עליו לחלוק נתן ר, כשב.קש ירשב'גמעשה
 :לי1ת ראשי וה.ו שלבבל נ1לה ראש אב.1 1היה הוא בבלאה נתן ר' אטר'נןמק1טהן
 קצ.ה. סימן 87 צר תשה,ג-הרכביי(
 ,קמרא'. ערך )כ.י( ערוך1(
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 ישריראיב38

 1עלה פרס, טלכית סוף ער פרס מלכ. לפנ. .לעמור קמארי ראינון חנויות ללב,שר:ילי,

 ;ס לך ובקשת זאת לך ר' לא ]רש3':[ ליה אמר ב.ר. אב והיה 'שראל לאיק נתןר'

 ;א11'. שרירא רב מ'ר' זה נש'א,להיות

 )פ.ה.(.כ!גדזוך2י*

 יוחני. ליה אמרי במנחות: דנרסיקוהא
 .וחנ, ל.ה אטר, הטובחר. טן אלא באין א.נן וכולן גנמ' הצנ1י קרבנות כל בפרקי(

 שק1ל. 'רקא ר'רקא למתא א';'ט' אטי' להו: אמר לעןר,ים מכנים אתה תבן לטשהוטמרא

 ופיר' אדם, בני אוהו אומרים שהרגה דיא ומיטל השמועה היא כך רא: י שר רב רשפי

 בה יש ,רק הרבה פל1;'ת ע.ר תאמר לא תריר, בתוכח טצ1י ירק שר1ב ירק שללעיר

 נושא., אחר.ם וא'ן שבסקים מה שהסר שפעמ,ם לשם הולך אלא 'רק אליה איליךהיאך
 תב1אה טרבה היתה עפר.'ם ש'טמה ,שראל שבארק עיר וכ, כיותר. תטכור ואתהאליהם

 ואיזהנ הטיבחר טן אלא גא'ן א.:ן וכ1לן הצבור קרב;ות לענ.ן פ'נ( )שם שנ.נ1 1כןלסאד.

 כטו נטטר'א טן א פ ל א פ.י' בגקעה. עפר"ם שניה לםולת אלפא 1,נוחה טכטס שלהן:ט1בחר

 ל1 אטרו הקב'ה לו ש;תן באות1ת למצרים טשה כשבא וכן נ'טא. ביתא אלפאששנ'נו

 בלהפ.נו כן לעש,ת .כול'ן 1א;1 טלאכתנו ווה' פרעה של החרש1טים ראש' ומטראי1חנ'
 הובה לטקוטות שבר וטט:ה התבואה ע,ר שה'א לעפרי.ם תבן שטגיא כטי ר1מהואה

 לטתא אינשי אטרי להו: אטר לים. אותו שטוליך לס' זיוים יתן תבן אליה אדס יביא1אם

 יכ1ל.ן אתם שא,ן פעטים האלה האותות לכם הבאת, והרי שפיריטנ1, הוא שק1ל, ירקאירקא
 השטים ם, 'טיגררו עך בהן ה,ה טהתל אל,, ארם ב;' יחיזי'ן נהן כיוצאלעש1ת

 טטותם. את אהרן טטה :יבלעוהכריע1הו

 ח-"(.פסחיםי"14*

 נכנמין. חבורה בני בפסחיםדאמרינן
 ..וצאין בשלשה נכנס.ן חבורה בנ' ה1נא רב אס' צ1ל,ן: כיצד רפ' נטרא .בסיף2(

 ארם ב;' שדיך בעת מהן טקצת 1באו הפסה על שנטני חבירה בנ, פ.4ר באחד.אפילו

 ן 'ה אחר וח'פש שלהן השמש כעין שהוא הרילא הן וש'נרו הפסח וליטוללהיכנס
 רשות לה, 'ש נ' אלא החבירה מכל נתקבצ1 ]לא[ אם אפ" טצאן ולא ם ' ר א ש נ לש

 ' נ כ ס יותר ש;תאחרו כ'ון שיבואו עד להם להטת,ן עליהם וא'ן לבדם לאכ1ללהתח'ל
 טקצתן 1רואין טקיבצין ה'1 אם אבל הנכנסיןי(. רין יהא לא סנ' פה1ת אבל כ1לםארם

 נשאר לא אפ.' מצא; ולא ר,לא בהו והרר שאמרנ1 השעור טן י1תר ונתאחרו ויצאולמקצתן

 אפ- לאכול טתהיל 1.צאו 'סם שדיו ב.ן אהר אלא חבירה בנימכל
 יכול,ן ואינן לברו הוא

 ,יוחני'. ערר כיי ער1ךין
 שם. ר'ח פיריש ועיין ידיל" ערר )כ.י( ערוך1(
 בני שאי ש.ב1א1 עד ימתי:ו אלא יאכלו לא מג' פחות "אבל הגירסא: שפ ר,ח וגפי'י(
 הנכנסין". ד,ן וההחבורה
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39 ם י נ הגאו קופת תט

 הלכתא ל.ת חלקו על עתר אכל אם דט-ט ימתן יבעא אמ' למ. המתנתה לא לטהלומר
 רילאה כהו והרר כרבא בעיד:א רעל ט'ל- והניכותיה

 1צא הלקך טול לוסר רשאק .פות טהן אחד של .רע שה" חבירה ]בף""(
 קבילנך כ. י.ה אסרו רטצו פסח סיבעיא לא ע,ד, ילא טא' יר"ק-ק ס.נה:(.יטטע

 הוא, דצותא דאדעתא ;מי טיבולתי( אפילו א"א דקבילנך, הוא דבחא דתקומאדעתא

 ובהד. פפא רב בהרי יהישע ררב כר-ה הונא ררב וכמעשה וצא. חלקך טיל לוסררשא'ן
 חבורה בני יהושע ררב בריה הונא רב אמר היא: כך על.ה ששאלת יהשסועהראבינא,
 בשלשה... אפ,לי:כנסין

בכורות. '(.'ג

 ותימ'...6(. )?( שתנה משה בבכורותודאמרינן

 )נ'ח:,.ימא4ד

 ברישא[. דפנע קימ בההיא מדינא לו בהוציאודאמרינן

 ,נ'ו.(.יימאטך*

 נמר. זימנא בחדא מבפניםחוץ

 נוםפות.הערית
 ת. חר א אשה צ"ל: אחיו" "אשת במקים מלממה 7 ש1רה 14בצך
 בת בנדון הנה וה לעומת שניס. שש עך אלא אמ1 א-ר נגיר הבן שא1 לפי 5 ש1רהשפ

 הרכבי בתשה"ג מקוצרת 'והיא מ.ו סימן ע.נ ס.ך ש;,צ תשה.ג ין )ע אמה" אצל "בת רש.גפסק
 מובאה זו תשובה מי קוק רש"ח ירידי יה;ירני ותקונ-ם. נה?רוח גם ועי"ש תכ,ז ם, 222צד

 רש"ג. בשם ע"א סי בתשובת,ו מיגאשמהר',י
 בסוף והספד בקנה שנוכר א:רם אנ,1פף השם את עוד לח1סיף יש 2 הערח 32בצך

 קוק(. )שי,ח 191 צד תרכה( )וו'ן פ'ד' א מעונהפ,
 1לע1מח1 64 צר פזננסק, מאת הגא1נים לתקיפת שונים ;נינים עיין ה. ג נ ר פ 8 32,בצר

 367. צד חרל"ח להמגיר הצופה ע1ר ועיין אשכנו דה ר"ח צך לפינסקרל"ק

-----
 ,.ד, סימן ;'א י,מ קהלת-שלמה תשה.ג 1(
 פ.ט: פסחים'ן
 1ה,א טוזיג א1ה1 יקורין ושוהין יהר.ואיכלין או חסר מטבע איש מכל "שג1ביןנ(

 "מון.;"(. ערך )ערוך ת" ל 1 ב ,ם
 ס'סןין

 ו~
 בהרשימה. חפר

 ה,ה". אמוח עשר ה ש "מ מ'ד. לבכור1ת השאלה כ1נת וא1לי מש,בשח, הגרסהי(
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 גאון אבא ר'אב=אבא,
 -- דיןאב=אב-ביח
- חפני רבאב-בית-רין,  
- ספר )רור(אבודרהם  
-אבטליון  - 
 רש.ג ישראל, שלאביהם
- -אביי
- ריולרו4אבן
- סעדיה ר' רנאן,אבן

 גאון שמואל ,ר'אבן-חפני,
- ספראבן-ספיר,  
-- אבינואברהם

- גאון אברהםר'
- אגרותאגדה,
- עילם ארחותאגרת

-רשות
 ן ,25 26 רש'ג,,

 ח ת פמ
-26
 י8 32-
-25

-31 211 

-16
-20

 י33 36-
-3

י. י- -4

-23
26,16, 15, 

-2

-10
 י2 ,6 ,2210

 .22 30 ליצאמו דור שר'ל=שמואלאנר~ח
- ארום ארץ עייןארוס,  
- עולםאהבת  

- גאון אהרןר'
 פוסק-או',=אור-זרוע,

- גאון אוכמאירי  
-אומרנא  -

-אוניברסיטח-
 אנציקלופיריא ישראל.אוצר

 הזקן אליהו ר'אזהרות
 - מלאך קלילא,איעדא
- דכפרי סלאאחא  
- גאוןאחי  -
- המלומדיםאהר

--אחרים
--איוב

--איטליא
--איכה

-26
-21

י2 25-
-25 201 

-23

-26 11, 

-14
-28

-25
-16

-36
-23

-18

--19
-19
 ,2 י8 32-

-29

- ןתחבשח(איספלאניי  -
-- האימלקיאיסר

-- -אישלאם
-- שלוםאלבעק,
 הרניאלרר

---
28 קינמרס- המעלוח,אלו
-- אלופיםאלוף,

-- -אלימאנו
- שמריה ר' אבי אלחנן,ר'

-- הכביאאייהו
-- הזקן אליהור'
 ---- אלוף אלע,רר'

-- אלעורר.א=ר'
-- תנא אליעזר,רי

 הגרו משולםרי בן )חזן(,,
-אליפז  -

 הסופר קרשקש אלישער'
 - ןבח(אלמג'ברה
- )כת(אלמעחזלה
- )כח(אלמשביה
-אלקדר  -
- מהר.סאלשקר,
-אמוראים  -
 אנשי אמרי אמרו,אמריו,

-א"נ=אדון  -  
- יוסףאניוסף==ארון

- לספיד כנויחנ1ל11,
-אנק~למוס  -

-אנקלונימיס-
- בבלאנשי  -
- קירואן,,

-אסימון  -
 מקראות בעלטא,אממכתא
- שלמהאסתרוק,  
- אביגרוראפטוביצד,

 ,2 י4ן
254, 

26
 י82

16
25
26
11

 ,18ל3
25
19

3025, 

 11 י4 ,2622

38331 231 

-32

-39
-3

-32
 י8 32-
-3

-18 71 
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 ה ת סמ

-אפריקא  -  -10 3, 2, 
26- צרפתאפרנגה=פרנגה,

5- חלכה של אסותארבע
 י82-- חשג~ייםארבעת
30-- מלכאארסק,נס

26- ארופן )עיין ארוסארץ
3-- הצבי=א'יארץ
3- מגרג המערב=ארץארץ
 ,3 38-- ישדאיארץ
 ארץ "בכל )מערג; השמש מב~אארץ

8 "מצרים" גם נכללח חשמש"מב~א
 ,8 32-- צרפת פרנגה,ארץ
 ,34 36-- - שעירארץ

18-- ספר הכפר,אשכ~ל

20-- - אשיר-

-באכער  --26
 ,26 32- בתרא עוין בתרא,בבא
- קמאבכא  --36

36--דנו'ק'ן
 ,1 ,3 ,4 ,6 ,8 ,10 ,11 36-בבל
 21.--- דרבג

-בוסתנאי  --2
29-- )?(ביר~=ברותא

28 ---ביואנץ=ביצאנץ
-גווענטאהל  --30

 ,11 22- שנגגל רבנו רב=בותבי
23-- מרי- רבבי
29-- - ריןבית
9-- הגרול יוןבית
- הכסאבית  --34
24- ליעללינעק המררשבית
29-.- ספה יהורה,בית
34- קורוניל- נתן נתן,בית
- רב"- "בי עיין שבבבל, רבנובית 21-- תלמור-ביח

-בכורות  --39
10--- העתיםבכורי
30-- י:קבבכרך,
37-- אשה-במה

-- רבנובן-בתיה=משה .
28

31-- טטולידחבנימין
3-- -בן-מאיר
18-- -בן-עואי

- קירואןבני  --16
 ,34 36-- - שעירבני

41 י לי

31-- החלוםבעל
-בצרה  --7

-בראשית  --34

 ,27 30-- -ברילי
-ברכות  34 26, 19 18, 16, 12, 
29- לברלינר אברהםברכת

26- ברדלי בר יח~רח ר'ברצלוני,
16-- בתיםבתאי=בעלי
26-- בתראבתרא=בכא

 ,9 10---כא~ן
24--- יעקבגא~ן

 ,12 ,17 ,20 ,23 29 וטערב מורהגמו.ט=גאוני
 ,7 ,14 ,20 ,34-22-גאניקא
--גגמי

יחרען דערגר"י=געשיכטע
--גוזמא
-גליונים=גליונות-גטין
- גמדיאל-ר'
- לאדלער סצריםגנוי
- נסתרוחגנזי _- לויגינצבורג,

-גרגוחנא  -
-גרטץ  

-גרטץ-שש'ר
- מהיג גדשוםר'

 ):ננדי"י( ישראל ימירברי
דוד

--
_ ?כאי בןרור

-  
- ורורשיודויד==דור
-רוכיפת

 הרא,טוניםדה"ר=דורות
- ספר ברס'ג, רוסאר'  

--רולא
-- רימיד'
- ממונותדיני
--דינים

-ר,סקא=כתכ
--רניאל
- סופריםרקדוקי
 הפלפ~ל הקושיא=דדךררך
- למ.לךדרך  
- יה~דה מחנהדגל
- האיסלאםרת

-27

-19
3626, 15, 9, 

-24
12
-8נ

-31 _
7
17

-28 27, 

 י2 30-
-34 26, 

.302, 
24

 ,ו2
 ,8ג 28-

26
2211, 5, 2, 1, 

10

-39 38, 

-24

-36
0ג- _

י -12

-9
-33

-24
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 ת םט42

 ,22 ,25 31 גאוןקאיי
 לוריא יצהקהאר.י=ר'
- להראב'דהאשכול
- אשר.יהגהות
- הים אייהגהות

- גדולוחה.ג=הלכות
- זוטאהגויל  -
--הגרן

--הר~ריקין
 אליהו- בן יהודההרסי,
--הודו
- אמורא הונא,ר'
- גאון הונא,ר'

- )פרק( לוהוציאו
--היריות
--הלכות
- - כנחמניהלכתא
- - היקןהלל
--המגיר
--המן

- )ספר( לר.נהמפחח
- ספרהמקצעות,
- עטור עייןהעמור,
- ערוך עייןהערוך.
- להמגירהצופה
- מאסףהקדם,
- רש.ג לאגרתהקרמה
--הרככי

- טולושא רינידאל
- יוהכ.פ של~ידוי
--וויימ

-וודטהיימר  -

--זבחים
--זוגות,
-.4זוגיז

- אבותוכוח  -
 הרכבי( תשה"ג גם )עיין לראשוניפזכרון

2423, 15, 11,19, 10, 5, 4, 
 הנביאזכריה

--2
38-- עיר-זנוחה,

 42-=- נו נזק
-זרו:בל  --6

27-- הלוי ירתיהר,

 י ל לכ
- -חגיגה
- הרמב'ןחרושי
 ואלו7 אדר הכלא,חרשי
 - ישנים גםהרשים

-חוואלזאהן  -
--_הולין
- ריח אבי הושיאלר'

--חזקוני
 אזולאי רודהיד.א=ח.י

-- חייאר'
- ספר שאל,חיים

-חיצונות=בריתות
 )תש, גנ~והח-ג=חמרה

 ל;דעלמאנן גנוזהחמרה
 - משה רי בן חנוך,ר'
- חננאלר'  - 

-חנינא=ה:ניה
- חסדאר'  -
- שפרוט חסראיר'

- ר"ש אביהפני,

 -טדיי
-מוביח  -
- סכולת גכ עייןטוז.ג,
- - יו.רטור

-ט;מים  -

-ואהרב':ער-
 שלמה אבי יאייהר'

-יבמות  -
- אמורא יהודה,ר'
- נשיאה יהורהר'

- גאוןיהודה
- 'הודה מלךיהויכין
--יוהני
- - ייחנןר'

--י~חסין
- השלמי~חסין
--יומא
--יוני
 - כמברי 'צחק בןיוסף
-דוד חבריוכף
 - גאון יוכףר'
- גאון אב בן יוכףר.

 - -יחיקאל

19
19

 41 י15

25
18

 נ 2551
2
29

3229, 
36
32
8נ

21115, 
7
2
2

42 2. 
36
3
25

22
28
39
15
20

30
2
5
5
 י61
25241 

7
38
16

 י92

-29
2515, 11, 

-26

-23 191 

-14

-36
-2

-36
-18

-10
3938, 21, 

-21

-39
-37

-20

-26

 ,3 י6 16-

-30

-33
-19
-20

-11

-24

-21 6, 

-26 23 
28161 15, 51 

-32
-17
-27
-15

3632, 9, 8, 
=6

-37
-22 51 
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 ל כל ד ת םט

- 'הודה מיך'כניח
- שלמה שליפ

- ואב ר'יעבץ,
- אג,נו-יעקב
- נם'ס ב.ר 'עקבי'

- טשה כ'ר'עקב
- עמד'ן 'עקבר'

 יעוו'נואהן=י גער'צחק
 - 'קות'אי-ר'

-'רושלמ'  -
--יימיה
 ~שמאל ימין, של,שיבה

 - 'שסעאליםישטעאל,
 - -ישעיה

- - כהנאר'
 - גא~ן צרק, כהןר'

--כחרא

-15
-7

-31
-18
-18

-32
-29
-25
-30 261 

3נ-
 י2 71 9-

 י5 27241
-6

-36
-25 201 2, 
-21

- אגדהמדרש
- - -מןנק

-- קטןמויק=מוער
 - והאשה הבעלמזג

 מחסיה מתא עייןמהסיה,
-מטכעח  -- 

מיהל=מיחל
----מינה

-- - -מיללער
 ןפלום שר רב אכי מישאל,ר'

 ר"ה אם אבי אלוף,מיש:י
--- -- עירמכמס,
----מיאגים
- ה'שלהרמב'ןמלתמות  
--ממרא
,מנהג

- -

- המאורמנורת
----מנהות

 בצרפת )ע'ר( נה מדטנש' ,15 23- פרטאכ"

 מטולידה ץ" בנ ימסעיך38-- פיק צל,ן,:שד

 ' 4 הנלא(י ש ר חעוד )ע"ן שנהכלה=חצי
 השמים- מן הראונןכך -:::ה-:ךיד

 - כלישתכליף,
כנישתא

 דהוצי
---

-- ואלנחל אימילכתאב
-כחובות  --
 והפי,ס~פיה הדת~תכת,ת
- עיר שםלוכא,
 - ווערקע אונדיעבען
 יפינסקר קדמוניותלק~טי
 -- רש.נ יאגרתיק~טים
 -- ארמילשון
 ההגראיםלשון
 - אליסאנן עייןיהננא,

-מינשפשריפט
 נדתיםמאסף
- לרש,ה התלסודמבוא
- )כרך(מג'לד
 סתדיפמגית
-- סצריםמגגוי
- ==מידימראני
 ,ל~כאן עיר במובןמדינה,

- מדרשפדרש==בית  

- יתשה"גמפתח
- מציעאמצעא=בבא

-מצרים  -
- תלמידיםמקצת

-מרדכי-יבמוח
- רבנומשה  -

- שהןמשהן=מה
 קל~נימום בר מש~לם ר' ' 26-
- דוד בןמשיח י2 17-

-משורתא י2-4 ,257  -
 מחסי עיין מחסיה,מהא ,5 ,16 ,333

- גאוןמחחיהו26-_

 י1 ,3 28-
-- 8
--17
-- 26
-17

 י8 32 --

-ניית26
- נהרדעא [9
 אשכוי נחי '24
- נוקין '9
28
26
2
15

328, 
 ו*6

 גאוןנחמיה
 )תפלה( תרעינטרי
 - נטיםר'

 רש"ג לאגרתנספחים
 ספר חיים,נשמת
 - נתןר'

43

19
3
21
14
2110

33
9
31
5
10
26

38
16
20
38
21
26
36
25

30
2
39
5
34

32, 
18
14
395, 

36
 י328

32
33

31211 

23

20
 1 ן.6

25
36

16
23
23
31

3837, 
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 ל ל כ ח ת םמ44

 39 -- -סבויח
 ,21 26-- סבוראיםסביראי,
-סברא  -3636, 16, 
 ,25 ,3127- החממיםסרר
6-- גאון עמרם רבסרר

30- ווטא עולםסע.ז=סדר
2-- מצליח בןכהל

 )בן שדה אישסורני=שורני,
 כפרי

5
36---ס~מה
 ,1 ,2 ,3 ,7 ,9 ,11,10 ,21 22 כוריאסורא,
35-- החוזרסילון
31---סמאל
24---סנבלט
 ,61-- ע'א שלסגהדרין
 ,1 ,3 ,10 ,24 27- גאק-סעדיה

 .- לשממרסעריאנא

-86, 
 ,34 37-- - ספיאר'

 ,103---ספרר
3-- לס~קלוב היובלסשר
9-- לר.ח הישרספר
 ,264-- העחיםטפר
 ,273- להראב'ד- הקבלהספר
 ~26.- גנאה בן לר.י השרשימספר
- לרר*ק השרשיםספר  -
- רפאוחספרי

- המופרעזרא
- העטיר עייןעמור,

.
-  

-- מהינהעילסי
18- -- הארץעם

-- התוזדעמוד
- -- העבודהעמורי

-- הארצוחעמיוח=עס
- עירעטרייס,

- שמעוןעפפענשטיין,
--עפשטיין
--ערובין
 ,9 ,21 ,3-35, ,?3 ,38 39-ערוך

- העחים ספר עייןהעחים,

- בפרמא )ניבליוחיקןפאלאטינא  15
11-פום=פומבדיתא

 ,1-6 ,11--8 ,22 ,24 25 -פומבדיתא

10י8י6י3--פזננסקי
-פ1ריא

__
33

--פיוטי
_

22

- =פילוסופיה
--פינחם - גאון פלטויר,
---פירמט
'-- ר"הפי' -

- יצירה מיפירוש
- לברכות רס.גפירוש
----פסחים
---פרנציה
 ר,פרומקין,

 ליב אר' .
 פרנגה ארז ;ייןפרנגה,

---- פפאר'
-- פרסיםפרס,

-פרקיסן-_שעורים
--- לגיערפרשגדתא

-- .0"20צימ.ג
-- -ציפוראי

- גאון צמתר'

- --מאבס
ןקארלוס -  

- -

- הכמיםקנוצת
-- קירואןקהל
- שלמהקהלח
 גאונים ידי מעשיקובץ

- דורקויפמאנן,
- חנה שאול ריקוק,

---ק~ררובה
------ק,בלא
 -----קיסר
-----קירואן
--קמרא
---קראים
--קשאין

 דור בן אברהםראב'ר=ר'
- ספרראביה,  

--רב
--רבא
- אבוה בררבה

-רבה-ראבה
-- .-- גאוןרבה

-"רבוחינו"  -
 -ראבינא

_1
- הקד~שרבנו
--רבנן

3פ-
-31
-38
-26

-15
 ,16 ,918;ן
--31

-39 381 

-34
--20
-19

-3
-30
---25

ן-  18
1ה--
-22 

26
-36
-25
-16
-- 39 29, 

--15
-81
-182, 
-37

1918, 17, 

-29

-27 24, 
-16
-16 12, 
-36
-24
--36 35, 
-21
-1
-39
-6
-3534, 

30
26

36
11
33

18171 

35
25
17
38
9
26
129, 
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 ,31 34-----דומאני

 ,81 36-------רומי

37-----רוקתא
 34 .-----רטלא

 ,3027 -- - -רייפמאנן

12- - .----רטב"ם

19 --- נסיםר"ן=רבנו

15-- ---רפואוח
3---דשויות=קהלות

9,11----רש"י

8,35--)-ומ,בועות
35. -- מלכאשכוד

2----- יהודהשבט

21 ---. השלם הלקטשכלי

 16,26 ----- ---שגח
21---- הרשג.אשו'ח

26~- .--- רש'לשו'ח

26 האל~ערשטאם חייםשזח.ה=ש"ז

 ,3425 מקובצתשפמ.ק=שטה

- ---שטערן  - 23 

.5--- --יטיבבא

9- רפפורט 'הודהופי"ר=שלמה
- .- - - ר ט כש -5

6--- סעדיאנאשכטרס
- ה נ י כש  -- --5

31--- המלךשלמה
2- הנולה דאש 'אש,ה[ ]בןשלמה
29 . ---- הגרוליםשם

.- חפני בןשמואל - -14

 ,284=-- הנגירשטואל

30- מעקלענבורנשמואל

 י לנל
 יהודה ר' של רבושמואל
--- חכמיםשמו,ם

- -- שמריהר'
---- אלחנן ב'דשטדיה
- ימין של יש,בהשעד
 - גולה- של ישיבהשער
 ג:את לרי.ץ שמחהשעדי
--- חפלוחשערי

 ,5 ,19 21- - צדקשע.צ=שערי

 ,19,20,21,( 23 תשה.ג כפר תשובה,שערי

- - כנשתא ות'ב,שף
 --~-- - שלום שרר'

-- כרוב אלשדאב
 - -- -ועוגרמים
 - - לדודתהלה
-- הדו'התולדוה
- השנית האגרחתולדוח
-----תוס'
---- - -- רי'דתוס'

=ת]רנאי  --
-- דאשוניס שלחש'ר=תורתן

-- . -ת"כמוני

-- קירואןחלמידי
- מטיחמיוי  - --
-- להראב'ד דעיםחמים
-- וחחינ~תחפילוח
- משורתא קפיצה, ביתחקפיצה,
-- . סחיבתאתרחי
-- ליקתשה"ג
 לראשונים הרכבי=זכרוןתשה'ג

2626, 28, 21, 18, ,-15, 
 מיגאש מהר"יתשובוח

45

28
16
26
82, 
 י102

9
21
16

-3027, 
26

9
21.
31
30
16

1918, 
-34 
2216, 

22

33
7
6

10;9, 6, 

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



%

 . באון שרירא רבאנרת
 לרכ'י(. 1תשזבה)הורעה

 לספרוה ,ההברה ,בקצאת מהרש נרפסה גאון ש-'-א רבאג-ת
 וך צ-סת :נ:סה פסרד נוסה נוסחאוה כיטת' לאור תצא וכקרתה'הרות.בפפר'מ(

 .סר- )כסוף ק:וטמא דפום .טב..הס', התסח עם" ססרד: :וסה [( והלעומה
 'טזה'ה. :כ.- -ה( עי נ:דע 1בלה' פרמא אוכספו-ר, כ" ועם.'האמ:-א'ם"(

 ר'י; 'צהק ר' הר' ב'ד. יטם 1'טך.ה אךם-ציבה כ" עפ" צרמת: נוסה11(
 והיבה פרמא פ-", לינרק, ורנא, ב-לץ, אוכסמורר, כה,, עד' בעולם נירעוכלת'
 ארלר אלהק מר ףמביד- יטבקאמבר.דגע מהגנעהקטעים

 'טחזכאה נאק .ך'ך מ-ערנ 'טנ'ה אגרת א( עוי: הימסתי האגיתאחרי כלונד."
 א,כספייר, כתכ'-ד .עפ" ה-א'טק רפ,ם דע-.ך עם.' ותקגתיה .אב'", ערךכער1ך
 ;אק ל-': המע,וות )מספך ה.טנ'ת. האג-ת "תולדלה ב( ופרמא. פך';וףנא

 כתב' כץ 'טמצאה' .הותמ. גאון :המ'ה רב מנתב מצי'ם"ו .מגנד ג(ולטוה'ג(.

 לאגרת ,נספח'ם די ;ל'ות. רא'ט- ורששה מיש.ג אהת ת'טובה כקאייא,חגרזה
 ומו2לימות המבא-ות גאין, ור.ה מר'ט.ג ו'.תר, ה'2ובית כע'טרים הנה הןר.ט.ג',
 ת:א'ס .יהום. ::'. -'ט"נ לאגרת .טונ.ם לקוט'ם ה, ריט"ג. כאנ-ת .2נוכיו דבר'םכמה

 נהמ'ה מיב כהגנ'וה יןנמצאו וט:'ם ומכתכ'םואמוראים'

 נא."-
 .ר'ה -'ט"ג

 הסני כן .ימואלור'
 את כקרבה תכל בססלמ עור עדפסת ההולכה רשע לאךתההקדמה ;או"

 לדבר' .המרם כ( הראיטע.ם(. )אצל וש:ף? עאגית.( .יוטם א, האלה:הפרקים
 .תכן ד( רס.ג. '2'מת כננר ר,ט.ג .'2'טת נ( המיטנה"(. נכתכה .כ'צד1ל'טאלת
 באגרת צרפה .:ומה ססיי ,נוסה ה, ר.ט.?.אגרה

 ר'ט'ג"
 הוצאת על כק-ת 1(

 על ה( ).בהפ'ט-סטמו:.ם.(. ב-לץ ;,' עם" ב.נ מהדורת על ;( ה.וחפץ.נוסח
 :.אללעי'טמ"ן מךרורת על ט( היטלם'(. "והסי; )בסוף פיל'פאווסק- צבימהדורת
 .אוכספורר'. כ.' עפ" 1 החכמ'ם. ב.סרר נו'בו.ע- מהרורח על .( סרץ. ב.'עם.'
 עןך 'ב( תרע'א, לי:רון הכהב' ,פה,טגן בי2ם המכונה ה..סטק מהדורה ועליא(

 כ'י טו( מהגנ.1ך. י12;'ם כ" טו( יטוח'ה. כ.. -ר( פרטא. כ"י יג( וו'נא.כתכ-'ד
 בט.נת המ'וחדארם-צוכה

 נפסקה הח.רום יטעת וטפנ. יטנהים, ימני עוד להופ'ע עת.ד ה.ה הזההספ-
 בדפום. עטודים והמיטיס כטאת'ם :יהדק כה, עדהרפסתו

 לתן מ. ב. ד"רדעמו"ל
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