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מאדם ער הטבול אלף הכש מאות והעוטים ושש שנים ומן המבע עד הפלנה שלש
מאות וארבעים שנה וטן הפלנה עד שנולד הנהק חמשים ושתים שנה כשטלר יצחק עד
שיצאו ישראל ממצרים ארבע מאות שנה וארבעים שנה שהיו ישראל במרבר הטמנה מאות
וחמשים ביבאו לארץ ועד שנלו הימנה ושבעים שנה בק בית ראשון לבית שני ובנק בית
שני ארבע מאות ועשרים ומשחרב הבית וער עכשו אלף וחטשים הטלש שנה והם בכלל
ארבעת אלפים ושסנה סאות ואחה:
אדם חיה משנולד שת מאה ושלשים שנה רטני חייו תשע מאות הפלשים שנה :שת
היה עד שנולד אנוש מאה וחורט שנים רטני חייו תשע מאות ושתים עשרה שנה :אנפט
חוק עד שנוער קינן תשעימ שנה רטניחייו תשע מאות וחכהט שנים :קינן חיה עד
י
ל
ו
נ
ש
מהללאל שבעים שנה ושני חייו תשע מאות ועשר שנים :מהללאל חיה עד שנולר ירר
פרטים וחמו) שנה רטני הייו שמנה טאות ותשעים וחשש שנים :ירד חיה עד שנולר חטך
מאה הכשים ושתים שנה ושני חייו תשע מאות וששים ושתים שנה :חנוך חיה עד שנולד
מתהטלה רהטים וחמש שנים ויתהלך חנוך את האלהים שלש מאות הטשים וחכהט שנה
ואיננוכי לקח אותו אלהים :מתהטלח חיה עד שנולר למך מאה ושמונים הטבע שנים ושני
הייו תשע מאות וששים ותשע שנים; למך חיה עד שנולר נח מאה הטמונים הטחים ושני
חייו שבע מאות ושבעים הטבע[ :נח חיה ער שנולרו לו בנים חמש מאות שנה רטניחייו
תיטע מאות וחמשים ].כיון  Nawמבול היה נח בן  wwמאות שנה ושלש מאות וחמשים
לאחר המבול .הרי עשר דורות :שם חיה עד שנולר ארפכשר מאה שנה ושניחייו שש
מאות שנה :ארפבשד חיה עד שנולד שלח שלשים וחמש שנה ושניחייו ארבע מאות שלשים
רטמנהשנים[ :שלחחיהעד שנולדולובנים חמש מאות שנהרטניחייו תשע מאותוחמשים]:
עבר חיה עד שנולר פלג שלשים וארבע שנה ושני חייו ארבע מאות וששים וארבע :פלג

חיה ער שנולררעו שלשים שנהוסניחייו מאתיםהטלשים ותשעשנים :רעוחיה עד שטלר סרוג
שמים הסתים שנה הטניחייו מאתיםוגולשים ותשעשנים :שרונ חיהעדשנולד נחור שלשים
שנההטניחייו מאתים ושלשים שנה :נחור חיה עדשנולר תרחעשרים ותשעשנהושניחייו מאה
וארבעים רטמנה :תרחחיה עדשנולר אברהםאבינושבעים שנההטניחייו מאתים וחמששנים.

סדר שלכ] זופאי.
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הריעשרהדורות:מןהטבולועדהפלגהמאתים הטבעםרבתיםשנהכבטבלראברהםעדהפלגה
ארבעש הטמנה שנה כק הפלגת עד שנלד שחק חכורים וחכית שנים והטבלר אברהם עד
שנולר שחק מאה שנה הגניחייו מאה הטבעיםוחכית שנים מוחק חות עד שסלד יעקב
ששים שנה ושניחייו סאה וטמונים יעקב חיה ער שנולד יהודה שטונגה חקכמט שנים הטנ*
חייו מאה וארבעים ושבע שנים יהורה היה עד שנער פרץ שלשים חוכמו שניםנטני חיץ
סאה ותשע עשרה שנה :פרץ  rpnער שנולד חצרץ תשע שנים וחצרה וחמלירדו למצרים
הרי אלפים ומאתים הטלשש הטמונה לבריאת עלם :יעקב חיה ער שטלד
שמתים
יבמצרים
נף
וס
או
ותלש שנים הטני חייו של ראובן מאה הגשרים וף שנם ומת לאחר וכמתרי
שתי שמם שטעק היזה סאה ולסרים וטת לאחר שטת יוסף שנה אחת לף חיה סרח
הכלשים הטבע שנים יהורה חיה מאה ותשע עשרת שנה אצטבר חיה סאה הקטרים הכתש
שנה זבולון חיה טאה כקטרים וארבע שנים וטת לאחר שמתיוסף שתי שנים דן חיה שאח
חגשרים הטבע שנים אשרחיה מאה חוטרים ושש שנים יוסף חקת מאה חוטר שנים בניכק
את רם
י כעשרים השש שנים :וחצרץ
היה טאה ואתת עשרה שנה וטת לפנילו
י
י
ל
ש
ורם הוליר את עמינדב ועטינדב הליד את נחשק ונחשת היחמימאימצרים .בשנת אלפים
וארבע משת וארבעים הטמונה לבריאת עולם ער שהנאו ממצרים .ובאותת השנח בחדש
השני נתנה תורה לאוראל ובאותה שנה בחרש השלטטי נתט לישראל עשרת הרברות
ובשנה השנית נתנה להם התורה ביום הכיפורים ובאותה שנה מת נחשת* ונחשק הליד
את שלמק הכלמק סבאי הארע הלרסק הוליר את בהם ,בשנתארבעים ואחת לצאתישראל
0סצרים .הרי שנת אלפים וארבע מאות הטמונים ותשע לבריאת עולם נכנסו גבראל לארץ
ומתיהושע בונת[ ,הרק עשרה דורות :בהגזהוליר אתעובר כגובר הוליר את"מרשיההקר
את רוד ודור מלך על ישראל בשנת  3מאות ותשעים שנח לכניסתן לארע הש שנת
ארבע מאות ושלשים שנהליציאתן ממצרים רטנת שני אלפים הטמונה מאות שנה הרבעים
והמש לבריאתעולם ואביתר היה כהן גרול ביטיו ונתן וגר נביאים ומלך ארבעים שנה ודור
הוליר את שלמה ובשנה חרבעית החל לבנות הבית ובשנה העשירית למלכו נשלם בנק
הבית ומלך בן שלש שנים היא שנת ארבע סאות וארבעים לנניטתן לארץ שהש שנת
ארבע מאות הטמונים לצאתם ממצרים והיא שנת אלפים ותשע מאות ועשרים תטמונה
לבריאת עולם ויסר הבית והיה צדוק הכהן גרש בימתויונהג ועדו ואחיה השלונינביאים,
ומלך אחרט רחבעם בנו שבע עשרה שנה ואחימעץ כחן גרול הטמעתו וערו נביאם .אביהו
בנומלךאחריו שלששנים עזריהו כהן גדול וערונביא .אסא בנו שלךאחריוארבעים ואחת
שנה ויהורם [ ]55המריהובן עודר וחנני הרואה ויהוא בן חנני נביאים ,יההטפם בט מלך
אתריו עשרים וחמש שנה יואחז כהן גרול ויהוא בן חנני ועובריה ומיכה ויחיאל בן ונרקק
 .יורם בנו מלך אחריו שמונה שנים יהויריב בהן גדול אליהו
 ntWsNlבן רודוהו נביאים
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נבלט .אחזורו בנו מלך אחריו שנה אחת ויהושפם כהן גר %ואלטש נביא הרי עשרה
דורות :אחר כך קטה עתליה אם אחזיה ותאבד זרע הטמלכה וההר צער נר %וכלו בית
דוד %א נשאר מהן אלא יורהט תיטק קמן והחביא אותו יהוידע כהן נר %ותמלך עתליה
עבט שנים והרס אותה .ומלך יואש ארבעים שנה יהוידע ופריה כהנים גדלים וזכריה בן
יהוירע כהן ונביא צוה כאש והרגו .אשייהו בנו מלך אחרט עשרש והשע שנם צרקיה כהן
גר %אטף ואמצות אחי הוו אמציהו אבי "טעיהו נביאים
 .עוזיהו בנו מלךאיסריו חורטים
הצתים שנה יואל כהן נד %ההטע ועמוס ובטעמו נביאים Dnf ,בנומעד אחריו ואט עשרה
שנה סתם כהן גר %הנטע השעיהו ועמוס ועזיהו ומינה המורשתי נביאים .אחז בנו מלך
אחיה ואס עשרה שנה אוריהו בהן גדול ההטע ו"טעיהו  DIDnום*בה ועודדנביאים .חוקיהו
בט שלך אתרע עשרים ותשע שנה נריה כהן גדול ההסע וקטעיה שמוס ומיכה נביאים.
מנשה מלך אחריו חמוצים וחורט שנה ההטעיה כהן גדוליואל ונחום וחבקוק נביאים .אמק
בנו טלר אחריו שתי שנים שלום כהן גדול חוזי נביא .יאשיהו בנו מלך אחריו שלשים
ואחת שנה חלקיה כה; נדוץ צפניה פרטיה והלדהנביאים .יהואחז בנו מלד אחויו שלטה
חרשים תלקיח כהן גדול ירמיה נביא ,יהויקים אחת מלך אחריו אחת עשרה שנה עזריה
כהן נד %ירמיה ואוריה נביאימי הרי עשרה דורות :ובשנה השלחנית למלכו הג 4אותו
נבוכדנצר מלך בבל ומת באיסורו לקיים מה שנאמר קבורת חמור קבר הוא הגלה את
ירושלם ואת כל השרים ומבנימן וכסטאר שבמים שבעת אלפים נולה הבל נכורים עהטי
מלהמה .ומלך אחריו יהויבק בנו שלשה חהטימ ועשרה יסים שריה כהן נדול ויו-מיה נביא
וחגלה אוחו נבוכדנצר מלךבבל הוא כטמונה עשר אלף עמו והמליך את צרקיהו אחי אביו
בןישטימוומלך אחת עשרה שנה יהטרקאחי עזרא הסופר[]55ירמיהויחזקאלנביאים :בשנה
החם"טית למלכו באו חיל בבל על ירושלם ויחנועליה ויבנו עליה דיק סביב ותבא העיר
נטצור עד אחת עשרה שנה למלכו ,ובאותה שנה הנלה יהודה מעל אדמתם היא שנת
שטונה סאות הטלש שנים לכניסתן לארע ושמונה מאות ותשעים לצאתם ממצרים הטנת
שלשת אלפיםחידושים מאות ושמונה שנה לבריאת עלם %א נשארמבית דוד אלאיכניפו
לברו והוא העיר את שאלתיאל ומלכירם ופדיה וגמריה שלשים הטמונה כנטפחות המח.
ומלך נבוכדנצר ער שנת שלשים הטבע לנלות המלך יהויכין! טת נבוכדנצר ומלך אויל
טרורך בנו עשרים הטלש שנים בשנה הראשונה למלכו ההניאיהויכין מבית נלא ואחר כך
טת בבבל אחרי מות צדקיהו שאלתיאל בן יהויכין חכמים רברוהו בגולה ,ומלך בל,טצר
ש4ט שנים ומת שאלתיאל ועמר אחריו זרובבל בנו בשנת חמשים ושתים לחורב! הבית
היא שנת שבעים למלכות בבל מלך רריהם המרי ובטלה מלכות נשדים ועלה זרובבל
לירהטלם וגלותו עמו בשנת אחת לכורש מלך פרס ויהושע בן יהוצרק כהן גד%וחני תכריח
המרא נביאים :עמר אחשורוש ובמל מלאכת בית המקדש ובקש לעקור את ישראל ועקרו

ש זומאו.
ל .סדרעילכ
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הקבהלו ולהטן הרשע מן העולם :בשנת וטמונה עשרה לסדי היא שנת שבעים לחרב)
הבית עלה עזרא הסופר לירהטלם וגלות אחרה עסו ובנה חומות ירהטלים והבק את בית
המקרש והזר זרובבל לבבל ומת שם אמד אחריו משולם בנוובימיו מלכה מלטתיק:
ביטנה חמשים ושתים שנה למדי ופרס מתו חס זכריה ומלאכי .באותו הזמן פסקה

נבואה ט"טראל היא שנת  3אלפים וף מאות וארבע לבריאתעולם מכאן
חט שנך
,
ה
נ
סלךיח מלך שתים עשרה ש ומת משולם
ושמע דברי חכמים :אלכסנררוס
י
נ
ר
ק
ו
מ
ק
מ
ל
מ
ו
ם
ט
כ
ס
ל
א
ו
ן
ר
ט
ו
פ
ו
י
מ
י
ב
ו
.
ו
ה
ו
ר
ב
חמר אחריו חנניה בנו חכמים ד
ם
י
ר
פ
מ
ו
ך
ל
מ
מלכי
ית ,בשנת מאה וארבעיםליון מת חנניה ומתתיהבן ירקנן בן שמעון ועמד אתרע ברכית
בנו וחכמים דברוהו ,ובגמע היה לאדום מנוקרה]סליקוס טנמרוךאנמיך הממטכם תסקלנס
ואנטיקי הוא בנה אנטוניא ותלמי הוא כתב את התורה יונית ,בשנת מאה הכבעש ליק
איקטל שטעון בן יוחנן בן מתתיה ומת ברכיה ועמד אחריו חסריה בנו חכמים דברחע.
בימיו היה צער גדול לישראל ביטי ניקנור סלךיון וקואו בני חשמונים וחרט אוהו וכל
חלותיו היא שנת סאה נטבעים וחמשליון .ומלך יוחנן בן שמעץ בן טתתקת בן חשמונאי
.ושכיבחסדיהועמראתריואזעקה[בנו]חכמים דברוהוהשלךינאיבןיושק
שלשים ושבע שנים
כהן גדול עשרים ושבע שנים ,השביבינאי ועמד אחריו ארסתבלוס בט השלך שלש "me
שנהונהרג .ומלך אחריו אנטיננום בנו עשרים רשששנים ונהרנ בעגת מאהיחלש למלכות
בית חשמונאי ,ועמר אתרע הוררוס בן אנטיפמר עבד חשמונים ומרד והרנכל בית ארתע
]שנים.ושכיב עובדיה ועמד אחריו שמעיה בנו חכמים רברוהו ,הרי עשרה דורות:
ומלך[לי
ומלךאגריפסבןהורורוסומלךאחריומונבזבנוהככיבשמעיהועמד אחרעשכניהנבלשכטים
דברוהו :בשנת מאה ושלש לטלכות הגרים היא שנת ארבע מאוח וארבעים שנה לבנק
הבית השנת  5אלפים ומ מאות וחמשים נטמנה שנים לבריאת עלם בא אטפסשטס
והחריב הבית והגלה את ישראל ובתים הרבה מבית דור ויהורה לאספמיא היא ספרר:
והיא היתה שנת סאה הטמונים לרוכבים שמלכולפני הבית ובשנת חטשים השתים לחורבן
הבית חרבה ביהר :בשנת טאה וששים הקש לחרבן הבית אתו פרסאיעל רומאי:ישכיב
שכניה ועמד אחריו חזקיה בנו חכטים דברוהו :הככיב חזקיה ונקבר בארץ ישראל בגבעת
ארבאל אשרליהושעבן נשרףהבהןבמזרחהעירועמדאחריו[עקוב] בטהחכמיםדברוהו:
א בנו
ונד שכיב פש נתן עוקבן' הוא גה! דצשיתא ושכיב נוק ועמד אחריו רבדינ
חכמים רברוהו הככיב אמר נחום בנו חכמם דברוהו רב התא ורב חנינה ורב מתנא ורב
חננאל חכמים שלו ושכיב נחום ועמר יוחנן חנמים דברוהו רב חננאל חכם שלו השכיב
יוחנן ועמר שפט ננו חכמים רגרוהו ורב חננאל חכם שלו השביבעיפם ועמד אחריו עק

שלי

' 158 844.ק.צ other variations, BrUll'sJahrbUcher,ז. See 16במעי אמו .ק2
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בט חכמים דברוהו ורב שמואל חבם שלו וסליק פסא בר נצרדא' ואתרבה לנהרדעא הככיב
רב הונא ונקבר בארץישראל אצלרבי חייא רבה ועמד נתןבנו חכמים דברוהו רב יהורה בר
יחזקאל ורב עוטת חכמים שלו .ואחסינו מלכותא פרסאי בשנת סאתים וארבעים וחמשה
לחרבן הבית וגזרו פרסאי נזירה 9על יהודאי ושכיב נתן ועמד נחמיה בנו חכמים דברוהו
רבכהבי חכם שלו( ,שכיב נחטיה ועמד עקביה בנו הנמים דברוהו רבא ורב אדא חכםשלו
ובימיו סלק [שבור] לארמאי וכבשה .ושכיב מר עוקבךדצוציתא ונקבר בארץ ישראל ועמד
אחריוהונא מראחיו חכמים דברוהואביי ורבה ורביוסף בר חמא חכמים שלו,ובימיוסליק
שבור לנציבים וכבשהישכיב הונא מר ועמד עוקבא אחיו חכמים רברוהו רב חננאל חכם
שלו* וטה עוקבא ועמר אחריו אבא בן אחיו בן מר עוקבך רבא ורבינא חכמים שלו.
בשנת ארבע סאות הגש עשרה שנה לחרבן הבית קם עלסא בלא סלכא .הטכיב אבא
ועמר אחריו מר כהנא אחיו רב ספרא חבם שלו ,הטכיב מר כהנא ועמד אחריו רב ספרא
אחיו רב אחא מדפתי חכם שלו,ושכיב מר זוטרא ועמד אחריו כהנא בנורבינא חכםשלו.
הטכיב רב כהנא ועמר אחריו רב הונא מר אחיו רב אחא מרפתי בר חנילאי חכם שלו,
הטכיב ועמד אחריו רב הונא אחי אביו בר רב כהנא רב טרי ומר חנינא רבא חכם שלו,
ובע כלון רבית דור והכי הוא אתתיה דרב הונא רפט גלותא ברתיה דמר רב חנינה ר"ח
טתיבתא הוה ורב חנינה גברה רבא הוה ופריט ואזיל דיינא דר"ח נלותא למתא דרב
חנינא ר"ח טתיבתא ובעא למעבר פרקא ולא שבקיה ריש מתיבתא ואחא לקמיה רפט
נלותאופקיי רפט גלותא הנדר ואחייה לר"ח מתיבתא שקיד עליה ואוהביה בהדיפילי
רמ"אכולילשיא למחר אתיקה ופקיד השמטו לכלמזייה דדיקניה ולא*למיהזליה אהטפיזא
השזלרישמתיבתאויתיבבבי כנ"שתארבתיובכאומלאקוקזיא דרמעיושתייהונפלמותנאבבי
א מר
רישגלותא וסחתו כולהו בחרליליא ופש מר זוטרא בכריסה ראימיה וחזא ההואלילי
רב חנינא בחלמא רעל לבוסתנא דאובי ושקל נרגא וקמל לכל ארזי רהוו ביה ופש חרא
אחא זומרא תחוח ארעארלי נרנא למקמליה ואתא נברא סומקא סבא אמרליה אנא
י
ו
ר
מלך ישראל ווז14י בסתנאדילי הוא את מאי הוה לך בהדייהו רקטלתינהו סחייח בהפהקא
השהררינהו לאנפיהו לאחוריה ואיתער ומהדרין אנפיה לאחוריה אמר להו לרבנן פש מבית
דוד חד אסרוליה לא פש מנהת חד שום אנש אלא ברתך דמעברא ואזל וגנא על בבא
דילה בממרא ובשטשאער דילרה [זנר],וכרילדה תרצןאנפיהכררכן ושקליהלגביהואקרייה
נשוייה גברא רבא חד חתן הוה לבית דור והוה רב פחדא שמיה כרהזייה רמיתבית רור
שקל טמונא הטוחרא למלכא ושוייה ריפוא וכד הוה מר זוטרא בר חמש עשרה שנים אזל
חיש וריש מתיבתאלנבי טלכא הכקליה לראשותיה  5טן רב פחדא .וההוא רב פחדאעייל
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ליה דודבא בנחיריה ואיתפח עד דמית טשום הניציירק רבית דוד דודבאעל חותטייהו:
והיה מר זומרא רהב גלותא עשרים שנים ומר רב חנינא ורב סטא ורב וחק חכמים שלו!
ובימיו נהרג סר רב יצחק ריש מתיבתא ובההוא יומא נפק ברא מיר גרול זכר נששנו ~snS
העולם הבא איתחוי ליה עמורא דנורא ונפקי בהדיה ארבע סאה נברק ועבדו קרבא עם
פרסאי ואירית מלכוהא ונבא מיאתא שבע שנין ובסוף שבע שנין הטש  1הנך דנתקי דהוו
ן נסך הא מזנאן בביתמלכיפרסאי' ואסתלק עמודא דטרא
בהריה ואשכחונח דהוושתויייי
דהוה סני קמיה ונקמוה פרטאי וקמלוה הלגבוה לריש נלותא מר זומרא ~ר"ה מתיבתא על
גשרא דמחווא ופקיר מלכא ושבייה מתא דרגש גלותא ובההוא יומא אקמל טר זומרא
ריש נלותא זכר נשיאנו לברכה ואיתיליד ליה ברא וקריוה מר זוטרא על שמיה דאבוה
ל מר אהונאילנלויי אנפי ומר רב נתא אחם-דאבוהק
וערקו דבית דודותלחין שנק לאיכי
דבית מר רב נהילאי אזל ויחיב בנהר צבא ומר זומרא בר טר זומרא רפש גלותא סליק
ליה לאייי הנילוה בר"ת פירקיה :והשנת מאות  551שנה לחרבן הבית היא שנת
*
ארבעת אלפים ומאתים הטמונים לבריאת עולם עלה לארץ ישראל והקז ראש סנהררק,
ואחריו רב טריא ואחריו מר זומרא בנו .ואחריו רביעקב בנו .ואחריו רב טיגט בנו.
ואחריו רב נחטיהבנו .ואחריו רב אברותיבנו .שמנים השבעה דורות ושלםיסמנים השבעה
כלל שמותם :ורבאביי הוליר את רב יעקב ואת רבי פנחס ואת רביעזריה ורב פנחס
הוליר את רב חצוב .הרי שמנים ותשעה דור:
*סליק סרר שלם זומא*

13.
המשפחה מראש גולה שבבבל:
דוד סלד שנת שתים אלף הטמנה מאות וארבעה השמנים ומעד  6שנה .בדורן נהיה]
 3451ובשנת
אביהר כהן נרול ונתן וגד נביאים :שלמה מלד שנת שתים אלף
ח .בדורו [היה]
 4*51התחיל לבטת הבית .ובשנת
נ~
שh
ולא השלימה וסלך h16
hדhו*
ק כהן גרש ויונתן וערוא ואחיה השילוני נביאים :רחבעם ץ שנה .אחיסעץ כהן גרול
צ
'השמעיה וערוא' נביאים :אביה בנו 5שנט .עזריה כהן גרול ארואנביא .אסא בנו 7"6
שנה ,יהורם כהן גרול *שזריה בן ערוא 8וחננת התאהויהונא] בן חנני נבשימ :יהושפט
שנים .יאוחזר כהן גרול .ויהוא בן חנני ועובדיה ומיכה ויחזיאל בן זכריה הכלהמר בן
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ל -סדר ערלכם זופא.:.

(דוריהסי נביאים :יורם בנו ח שנים ,יהוידע כהן נדול .אליהו נניא שבא לו מכתב(סטנו)
אחר שנסתלק :אחזיהו בנו שנה אחת .ויהושע כה; גדול ואלישע נביא :עתליה אמו שש
שנס טלכותה והרגה כל זרע הטלכות חויו מיואש בן בנה שהיה בן שנה והיה נחבא
*בבית  ~DWnויהרגו אותה וימלוך יואש  6שנה ובזמנו להיו] יהוידע ופריה כהנים גדולים,
תכריה ב; יהוירע בה; ונניא והרגו יואש ובמותו אמר ירא  4וידרוש :אמציה  65שנה:
צדקיה  33אמרן אחיו נביא( :עוזיהו נ 5שנה וה 16שנים מהם הם ממלכות אביו .יואל כהן
נרול) ההסע עמוס וקטעיה נביאים :יותם שנה( ,יותם) כהן גדול .הושע וקטעיה ועמוס
אוריהו כהן נדול ,ההטע ו"סעיהו ומיכה קיסוס ועודר
וסיכה המורשתי נביאים :אחז
נביאים :חזקיה  65שנים ,נריה כהן גדול ההטע וישעיה ומיכה נביאים :מנשה בנו 3ה
שנה ,ההטעיא כהן גדול .יואל וחבקוק ונחום נביאים :אמון  '5שנים .שלום כהן גדול
חתיא  4נביא! יאשיהול* שנה ,חלקיה כהן גדול ,צפניה ירמיה (ו)חולרה נביאים :יהויקים
ל (ירמיה וחולרה נביאים :יהויקים בנו  *4שנים עזריהו כהן
בנו'* שנים .עזריהו כהןניו
נרול) .ירמיה ואוריה נביאים ,הרי שמנה עשר מלכים:
יהויכיז ראש היחס בן שנים במלכו והוא שנתה למלכות נבוכדנצר ומלך  3חדשים
" אסור שבע הכלשים שנה ער שמת נבוכדנצר אסיריו לא פתח
4ה
ימים והוליבוהו לבבל והי
6
ר
ה
ו
ס
ה
ה
3
בן שנה וזנה לבנים
ביתה .ובעבור התשובה שלא נגע בנדה זכה שהנא מבית
צדיקים ואויל מרודך הרים את כסאו טעל כל המלכים וכלכלו ולא נשאר מבית רוד מזרע
המלוכה כי אם יהויכין ואחריו בגולה שאלתיאל בנו לראש גולה ,וכשהשלים מלכות בבל
ומלך כורש  33שנים לחרבן הבית שבעים למלכות בבל טת שאלתיאל .ומלך בנו זרובבל
והיה פחת יהודה ועלה לירושלם בשנה ההיא עם יהושע בן יהוצדק כהן נדול וחני וזכריה
וערוא'[3ל ומלאכי] נביאים שמר סיר אחשוריט ובטיל מלאכת בית המקרש ער שנת
לפרס ומרי שנשלמו שבעים שנים לחרבן הבית בשנת שתים לדריוש בן אסתר ואז בנה
זרובבל הבית והשלימה .ואהל עלה עזרא [הסופר] וגלותו עמו .וחזר זרובבל לבבל ומת
שם .ועמד אחריו כהגולם בנו ובימיו מלכהיון כי ביום שמלכהיון פסק[ה] נבואה מישראל
ומתו חגי זכריה ומלאכי .ואלכסנדר סקרון מעד  54שנים וקמו אחריו ף
שנת  3אלף
~bhl
וסת משולם ועמד אחריו ברכיה בנו ובזה הזמן היה תלמי המלך שכתב
מלכים מטזרים
התורה יונית וכן אנטיוכוס שבנה אנטוכיא .וסת ברכיה ועמד אחריו חסדיא בט ובימיו
היה ניקנור מלךיון וכל ענין החשמונים שנת מאתים רטנים עשר לבנין בית שני ,ומלך
8
מתתיה שנה אחת ויהודה בנו שש שנים[ויהונתן אחיו4שנים] הטמעקאחיו שמנה עשר שנה
ויפונןבן ובמעון הנקיא הורקנוס הראשת ששה עשר שנים הרי שבע וארבעים שנהלחשמונים.
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ומת חסריא ראשפלה וכטד אחרתישעיה בנו ואזשלךינאיבויהדק הנקראהורקנוס* הה*נאי
נקרא אלכסנדרומלך שבעה הטלשים שנה .ונפטרישעיה ועמד אחריועובדיה[ס ובזסצו מת
ינאיוסלד ארסטובולוס בנו ומלדיסרה שנים ונהרס .ובזההזמן אומר התלמודכשירו סלם
חשטונאי זהעל זה וכ 5ונגלד אתרע אנטיננום בנו ונגלד עשרה שנים והרגו עבדו הורודום
בן אגריפס והרג כל בית אדוניו ומלד שבעה ושלשימי שנה ונפמר עובריה ר44ש nSw
תמר אחריו שמעיהבנו .ונט נוסחה אחרת במלכות החשמוניםכי הם טאח ח61טתגים.
יוחנן ושמעון בן מתתיה שבעשילשים שנהוינאי ב!יוחק שבעהחושרים שנה איססבלח
15

שנים ואחר הורודוס

*
4יף

בנו שטרה שנים ונהרג ואנטיננוס בנו
י
5
מלךמונבזבנו .אבל מוננו הטלךהחסירשמזכיר התלמור כהב

אגריפס בפ.

ואחרש

5
שהא שמלכיחופםגים
ואמו הלני 8הטלכה הצרקת ואי* אפשרןה .ובזה הזטן נפמרשטעים .ועמד אחריו שכנוה
בנו שהוא דור העשיריליהויכין הטל בזמן חרבן ביתשני שהש שנת שלשה אלף פשטנה
י והיא שנת מאה קטטונים למלכות אדום .ונשנת תגים וחסכתם
מאות 'הטמנה המטרים
מאה
ת
נ
ש
ב
ו
לחרבן הבית [נ]חרבהביתר .וגטאוסרים 'שנים הטבעים שנים
התשהי לחרב!
הכיח באו פרסאיעל רומאי:7
רניטרב לראש(י)גרלד; :נפטר שכניה אטד חזקיה בנו ונפטרחזקיה ונקבר באוץ
ישראל בנבעת ארבאלי במזרח העיר ועמר עקוב בנו .נפמר עקוב אמד נחום בנו והיו
חכטימ עמו שמם רב הונא ורב חינא ורב מתנה ורב חננאל .ונפטר נחום ועמר אחריו
בן עקוב וחכם שלו רב חננאל ,ונפמר יחונן אטד אחריו שפם בנו .ונפטר
יוחנן
שפסאחי
חמרענןבנו .וכאשר טמר עק נשאר נתן במעי אמו והוא נחן דצרגיתא ראש טלה.
ונפטר נהן ועמד אחריו רב הונאבנו .ורב השמואל חנטים שלו .ונפטר רב הונא בזטן ף
נתן בנו ורב עערה ורב ~ ncaהכמים
ונקבר בארץ גבראל אצל חייא רבה ועמר
י
ר
ח
א
ד
ט
ע
ו
ה
ו
ט
ה
נ
ר
ט
פ
נ
ו
אחריו עקבהה'
שלו .ונפמר נחן שטד ף נחטיה הזכם שלו רב *at[tJff
שנה10
לחרב!הבית.
בנו.ובוט! נחטיה מרו פרסאי שמדעלישראל *טאהים וחמשה הסמנים
ורבה ח ורב אדא חכמים של עקביה ראש נולהוביטיו עלה שבור מלכא מנצמק] ובסשה
ונפטר מר עוקבא 19דצהניתא ונקבר בארץ ישראל ועטד אחריוהונמאריי אתץ השבי ורבא
ו וכבשה ,ונפמר הונמאר 9וצמראחריו עוקבא
חכמים שלו .בימיו עלה שבור מלכאלנציבי
אחיו ורב היננא חכם שלו ,בשנת ארבע מאות הוטה עשר שנה לחרבן הבית קם עלטא
בלא מלכא ונפטר אבא ועטד נהן בנו רב אחא ורב חביבא חכככם שלו* אפטר נתן שטר
אחריו מר כהנא חכםשלו .ונפטר סר כהנא ועמר אחריו רב הונא בנו ורב אחאי חכם
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שלו .תפטר מר הונא ועמר אחריו מר זוטרא אחיו רב (אחא) מרפתי חכםשלו .ונסמר מר
זוטרא ועטר אחריו כהנא בנו ורבינא חכם שלו .ונפטר רב כהנא ועמד אחריו רב
בן רב כהנא ורב מארי ורב חנניא  1רבה חכמים שלו ואשתו של רב הונא
הונא אחי
בי
ר"מ גלותאאה
יתה בתו של מר רב חנינא  9ראש ישיבה ורב חנינא היה חכם  8גרול והלך
דיינא של ראש גולה למקום רב חנינא ולא הניחו שם לשפוט דולח בעבורו ראש טלה
ונעשו'לו רעות גדולות ומרמו שער זקנו והלך [ר]ב חנינא ראש נטיבה בזה [הצער] לבית
הכנסת ונכה ער שמלא קערה מדמעות וטחה אותם ונפל מנפה בבית ראש נולה ומתו
כולם בלילה אחר ונשאר מר זוטרא במעי אמו וראה בלילה ההוא בחלומו רב חנינא
שנכנס לנן של ארזים ולקח נרזן [אחד] וחתך לבל הארזים שבו וראהכי נשאר ארז קטן
תחת הארץ והרים הגרזן לחותכו ובא [איש] זקן אדמוני ואמרלואני דור סלד ישראל וזה
הגןשלי הוא [אתה] מה לך עמהם שהרגתם הכהו בהפתקא  6והחזירו6פניו לאחוריו והקיזן
ופניו לאחוריו .ואמר להם לחכמים נשאר מבית דור ואסרו לוכי לא נשארכי אם בתו
שהיא מעוברת והלך והמתין *לפתחה עד אשרילדה 7וכאשרילרה חזרופניו לו8ונתיישרו
ולקחו ולימדו [תורה] ,ובזה הומן [היה] איש [אחד] ששמו [רב] פחרא כיק שראהכי תם
ביתרודנתן שחרלסלךועשאו ראשנולה .וכאשרהיה מר שמראבן 956שניםהלך הוא וראש
נטיבה לסלד ולקחו הנשיאות מרב פחרא ולרב פתרא נכנס זבוב בחוסמו ער שמת ממנו
ולכר חותטק רבו דור זבוב על חותמיו .והיה מר זוטרא ראש נלוח עשרים שנה ומר רב
חנניה ורב חמא ורב יצחק חכמיםשלו .ובימיו נהרג רב שחק ראש נטיבה ~יום ההוא וא
מר זומרא ונראהלו עטור אש ויצאו אחריו ארבע מאות א"צ ולחמו עם הפרסיים וירש
המלכות ונבה המס שבע שנים .ובסוף שבע שנים חמאו העם  1ol~nwעמו ונשואן שותק
ן נסך ועבירות אחרות ונעלה הענן שהיה א הולך לפניו ולקחוהו [ה]פרסיים ותלו לראש
יי
נולה סר זומרא ולראש נטיבה תלו על ראש נשר מחוזא~ .יום ההוא שנהרגנוער לו בן
ונקרא מר זומראעל שמו ט וברחובית דודשלשים שנה לא יכל מר אהתאי עלגלותפניו.
ומר רב גחא אחי אביו רמר רב נהילאי הלך וישב בנהר צובה ומר זוטרא בר מר זומרא
*עלה לארץ ישראל ראש גלות" והכניסוהו לריש פרקיא .15ובשנתהנב לחרבן הבית שנת
ארבעת אלפים ומאחים ושמנים עלה לארץ גבראל והיה ראש [ל]סנהדרין .ואחריו רב
טריא .ואחריו מר עטרא בנו ,ואחריו מר יעקב בנו ,ואחריו רב שמעיה בנו .ואחריו רב
נינא בט .ואחריו רב מיגס בנו .ואחריו רב מיסא בנו ,ואחרת רב נחמיה בנו ,ונוחריו רב
both.
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* סדרילכד זופא *
אבדימי בם .ורב אבדותי הווזיר את קקב טשת ר פנחס ,ור קרב העיד את anm 4
הרי מ4הויכק מלך יהודה עד זה שליטה וארבעים ראשי סלח:

י

*זה סדר עלם זומא*

.כ4

דורות העולם בקצור מאדם ועד רוד בן זכאי שעשה מחלקת עם רבינו סעורה %

והמעלות שנתעלתה נטיבת מורא על פוסבדיתא:
ר
ב
ע
אדם שת אנוטקינן טהללאל ירר חנוך מתושלח למך נח שם וארפכשד .שלח פ6
רעו שריג נהור תרח אברהם ירתק ויעקב .יהורה פרץ חצרת רם עמינדב נחשון שלטט
בש עובד גטי ,דוד שלמה רחבעם אבהק אסא יההטפם יהורם אחזיהעתליהיתיאש אפונטז
עוזיה יותם אחז יחזקיה מנשה אסק יאשיהו יהואחז יהויקיםההויכק .נחטטה כנשולם חנניה
ברביה חסריה קטעיהעובריה שכמהשמעיה חזקיה יוחק שפםענן נוק רצהרתא (חוש) טק
א אבא בר הונא נח! מר זומרא טר"מר כהנא הונא מר זוטרא התא מר
נחמיהעקיב
כפנא(י) בסתנאי חסדאי שלמה רפט גלותא דודבן זכאי שעשה המחלוקת עם רביטסעדיה
[אלופינח(פיומי) זכרו לברכה [%טסה]:
,
א
ת
י
ד
ב
ש
ה
פ
בתחלה ביס* רב
אלה הטעלות שנתעלתה בהם נטיבת סורא על [שצח]
שהיה סוף תנאים ותחלת אמוראק לא היתה עדק ישיבה בבבל אלא הנשיאים שהיו שם
לאהיו קורק אותם אלא רישי סדרא כראטר 4מאן ר"מ סררא בבבלאל אבא אריכא והא
רב .ולאחר שנפטר רב שטו נטיבה בבבל על דרך ארץ ישראלוהיא "טצתטורא .ומלך בה
רב הונא  6שנה והוא היה  pwmלכלמי שהיה ראשישיבה בבבל.ו*ה5סלד אחריו רב
חסדא ונחשכה מלכותו 4שנים .ובסוףימיו swרב חסדא הלך רבה ברנחטני שטה נטיבה
בפוטבריתא(.ומאותוהיוםואילד היתה נטיבה בפומבריתא) והיתה שצת! מלח.וסלד[בה]
רבה בר נחמני  53שנה .ואחריו מלך רב יוסף  5שנים ומחצה~ .אחריואביי  41שנום).
ואחריו רבאעל פומבדיתאועל סוראבסיעתא דשמיא ובברנהא דברכהז רביוסףכדנקטינ!'
 .וסלך אחריו רב פפא
דגל יהא רעוא' רתרום רישך אכולא ברבא הסני סלכותו 4ף שמם
 61שנים ,ואחריו רב אשי  6שנה .ואחריו מלך רב טביוטי בריה דהוא סר בר רנאשי.
ומלך אחריו רבהיוסי שביסיו נסתם התלמוד .ונשנפמר רבנאיוסי נשארו שתי הנפצות
בלא גאון ער שהסכיטה דעתם של רבנן סבוראי והםשהיו אחר חכטי התלמודשמהיועה"ק
 5רטיבות כסו שהיו בימי רב הונא מפני שרבנן סבוראי  698שלא הוסיפו על התלטוש
.רעוה Ed.
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ולא גרעו ממנו  ibjRהיו ראשי הרטיבות וה; הנאונים יהטבין ודוו"טין והיתה הוראה יהנאת
מהן לכל ישראל וכךהיונוהגין ברטיבתן עד היום הזה:
ואלו המעלות שנתעלתה בהם ישיבת מורא על ישיבת פומבריתא *,שלא יהיה גאון
מפומבדיתא אלא ממורא על פי ראש הישיבה שלה .ועוד אם יתקבצו ראשי הישיבות
שתיהן עםנ ראש גלות באריןעת.קה בבבל בשבת שרגילין להתקבץ אליו ראש ישיבת סמא
ותלמידיוקורין עם 1ראש נלוח ] ntD[aהתורה מפניגדולתו וראש רטיבת פומבדיתא[ותלמידיו
 .ועוד אם ישב ראש גלות על הספסל שעושים לו ראש ישיבת סורא
קורין ומתרגמקעליו
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לימינו וראש ישיבת פומבריתא]
* מיאשי
5
גלות [או מראשי כלות] ראש ישיבת סורא בהנע תחלה והוא מברך ברכת המזון .ובין
בכניסהובין 5ב-ציאה ראשישיבת סורא קודם לראש ישיבתפומבריתא ואפילוהיה ראשרטיבת
פומבדיתא זקן בן שמנים שנה וראש ישמת סורא קטן בשנים ממנו השררה לעולם לראש
רטיבת סורא ,ועור בשהיו משלחין אגרות זה לזה ראש ישיבת פומבריתא כותביתקר .הדין
דיסקאקמי[ה]נאון ורבנן דסורא ורטט ישיבת סורא [כותב]יתקריהיי
ן ריסקאקמינה] דרבנן
דפומבריתא ואינו כותבלוגאון .ועוד אם קורא ראש נלות בספר התורה ראש רטיבת סורא
מתרנםעליו וראש רטיבת פומבריתא ירטבורומם .ועוד כשימות ראשגלותכל הרשויותשלו
ינתנו לראש סוראואיןבהן לראשישיבת פומבדיתא חלקכלל .ובראשונה היתה[ראש]רטיבת
סורא כומלתשני חלקים ורטיבת פומבדיתא חלק עד שמלךכהן צדק בפומבדיתא ורבובני
הרטיבה ולא הספיק להם חלק ה 5שהיה מנהגם לקחת ונפלה קמטה ביניהם על זה הדבר
עד שנהקבצו ראשי הדור תעטו פשרהביניהםשנקהיו חולקים כל מה שיבא להם חלק כחלק
בשוה וכךהיו נוהנין עד היום הזה ,ואשר אמר ( )4נתן הכהן בר יצחקהבבלי מסה שראה
בבבל [במקצת וספרו במגות]על ראש גלות עוקבא שהוא מזרע דור שבא לאפריקיא' ונהג
שררה בבבל שנים רבות שלא עטר על מספרם .6והיה ראש רטיבה בימיו מר רב כהן צרק
ורבייוסף בפוטבדיתא  6שנה עד שנפלה קטטהביניהםעל רנטות נרסאן מפני שבראשונה
היו נומלץ רשות כרסאן מפומבריתא וגל הנאה שתבא ממנה לפומבריחא הגע ובקש רב
י צדק והיו לו לעתרים יוסף בן פנחס וחתנו
עקבא א להשיב הנאתה אלת ומנעו רב כהן
א
ה
ל
ג
ו
נמיראעם קצתפנות הרורעדשהשיאו עוקבא מבבל למקום הנקראקרמיסין דרך ימים
בנסרחבבל .ובעת ההיא היה עמרםב
 ,שלמה ראש ישיבת סורא .ויטבעקיבא בקרטיסין
עד שקנא *סלדבבל'למייל בקרטיסין מפני ש"ט בה מים גנות ופררסיםוכלכרכום שבבבל
ממנה הוא בא ותוץ ממנה כמו חצי טיל מקום הנקרא שפראן  9וגט בובניז שה וכשיבא
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הטלך לשם בו היהממייל .והיה בו בית אהד מצה בשיעור שתי קומות והיו מ שהו
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צורות אחד של סלד ואחר של פילנשו ובתחתיתו דמות מום ח %ושאו טש ק ההר
הכנסו בו ושאומפיו .והיה הטלך בנליום ויום יהוא לאותו מקום למי %בווהיה שתבא,
מטין אותה שעה שהיה המלך שם ועומרלפניו ומברך אאו ברברים ערבים ובקדרינאים.
וכך היה עושה(לו) בכליוםויום עד טלאתלושנה .וסופרהמלד כותבשיריוורבריו בכל
יום ויום וראה שסה שאמרהיוםאינו אומר למחר פעם אחרת .וכן עשה כל השנה [כגלח]
מראשהוער סופה ,לאחר מלאת השנה המר הטופר למלךשלאהיהעורבאשונה הדבר מראש
השנה חד סופה בקש ממנו המלך שיתן סירק לרבריוכי לא האמק ברבה הבשלו פנקסו
הנירי עוקבא כתובין בו ואץ בהן דברשנויומשולש ,צוה המלךשיכנסעוקבאאצלו.וכשנננס
אטרלו המלד שאל טה אתןלך.ושאל טמנו השבתועלכנו .כתבלו הסלך מכתבבשאלתו.
ובית והטב היה קשה הדברעל נמיראועל יוסףבן פנחס ועלהנלוים עמהם .והיו טדברים
עליו אל המלד עד ונצוה הטלך שהנא למכל מלכוהו] והנלה אוהו פעם שמה ,וכחבועליו
מכתב "מאת המלךי שלא יכנס בכל מלכות בבל לעולם ואם יכנס הזרם כל ריטטו.
ולא נשא אותו ארץ מכל ארצות נפרח  RY1אל המערב ונשארה השררה כסו ף או 8
שנים בלא ראש ער שהיה קשה הדבר מאדעל ישראל ,ודברו על דורב! וכאי שהוא (בן)
דורו של עוקשת נשיא 'שעבר שמשוי אותו ראש נלוח .והיה כהן צדק שהוא ראש השיבת
פוטבריתא קשהעליו הדברשלא רצה בשררותרורבןזנאילפישהיה קרובו של עוקבא ראש
נלות שעבר אבל ראש נטיבת מורא הנהינ אותועל עצמו וכהב לכל אנשי שיבהו לתלטידש
%תנאים שבהשיברבוהוויכתבולועל נפשםוינהיפ אותו ראש[%ות]עליהם.המטו כאשרצום
והלכו כלם לקראתו ער שהגיעו למקום אחד הנקרא בדרום בבלבינו ובק סוראיג
מילין והוא מקום דוד בן זכאי והיא ארץ מולדתו וברכוהו והנהיפ אוהו ראש [%זה]
עליהם ,ופ 15היה טמאן כהן צדק רוהט נטיבת פומבדיתא ואיט רחבה בדבר ער 3שנים.
והיה שם אדם א טאור עינם נודע בנסם* רפוט נלה נהרואני והוה ננט ביניהם בדרך
שלום אולייוכל' להנהיג אותו על נטיבת פומבריתא שיתרצה בו צרק ראשהישיבה.
כרל"
לה מנעולים .ער
ער שהלך ללה א והיה פותח כל מנעולי בבל בשם פתח אותו ה
שהסע אליו ועטר על ראשו וטצא אותו פרס בחצי הלילה .כיק שראהו כהן צדק חרר
לקראתו ושאללועל עסקיניאתו (ואטרלו)חי נפשך אדום לא העתי אצלך עך שפתחתי
 '4מנעולים ,אמרלו ומה רצונך ענשו .אטרלו (בקשתי) שת(ה)ברך ראש גלות ותנהיגהו
יקבעלו וכק
על עצטך .השיבו שממטה נרבריו .יצא כנטם נסים 7אל ראש נלות
נק
קע
דצ
ילבל הלסידיו
ביום אשריבא בו וחור אצל (סורה)צדקוהודיעו הזמן .אז צוה כוההןו
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ולבני רטיבתו וכל אשרהיו עמו להקהל ולעמודעל נפשם ולצאת לקראת ראש גלות .יצאו
צרצר מהלך חצי יום מבבל.כיון וכהניע אצל ראש גלות והנה נם
המקום
הלוקאראתבואאבלמחנה כבדהנ*
מאד תמו כל תלמידיו וכל הנלוים אחריו וחזרו אחריץ וכברהכינו
לו חצר בכפר ידוע בארץ עתיקה להיות בה .וכשהניעו לשער מדינת בבל היו אומרים
שירים ערבים ופזמונים נאים ער שבאו 9אל ההצר אשר הנינו לו ,ונכנס חטכן בבבל והוא
וכל אנשיוונשיו וכל נפשותביתו .ואחר [כך אחר חרט] השנים מת ראשישיבת מוראומלך
אחריו מרהאיי ברקיומיוהוא היה ראש דורו באותוזמן ונהגחטיבת מרא  5שנהומת.וכהן
צדק רוהטישיבת פומבריתאעודנוחי .וכשמת ראשישיבת סורא נשארהישיבת סוראגלמודה.
ב
והיה ראש ~ות מתיעץ מיינהיג בה ונמלך לבו עלרבינו סעדיהפיומי %ל  nDSבן שהת
כי הוא היה בר אבהן ובר אוריאן הצנר ראש גלות אלנסי'נהרואני' להיות ראש נטיבתן
ואמר לו לא יתכן כי ראש נטיבה נקרא נהורא רעלמא והו חשובא דעלמא .אמר לו
מה תראה בדבר זה ,אמרלו בל אשר חפצת עשה ,הודיעו ראש גלות מח שבלבו לעשות
וכי נפלה עצתו אועל רבינו סעדיה או על צמח בן שהק' השיבו נסי שינהיג צמח בן
שהין' ולא רב סעדיה ~ w~nw 69ארם גדול ומופלג בחכמה אינו מתירא מאדם בעולם'
ואינו מסביר פנים לשום ארם בעולם מפני רוב חכמתו ורוח בפיו ואריכות לשונו ויראת
חטאו .אמרלו ראש נלוח נבר נפלה עצתי והסכמתי; על רבינו סעריה פיומי ,השיבונסי
עשה מה שאתה חפץבי בתחלה הראשון שישמע לרבריו ,וישב לפניו אני הוא ואס אהיה
ראש הרריים בו .הנהיג[ו]הו אותה שעה בפני כהן צרק ובפני הלמירי ישיבת פומבדיתא
ומינוהו להיות ראש ישיבת סורא .ולא היהימים מועטים ער שנפלה קסמה בק ראש גלות
ובין רב סעדיה ונחלקה (מלכות) בבל לשנים ,וכל עשירי בבל ותלמירי הרטיבות וחשובי
המקום היו עם רב סעריה לעזור אותו בכח ממונם ובהסברת פנים אצל המלך ושריו
ויועציו .והיה בבבל אדם חשש אחד ושמו כלב בן שרגארו 8עוזר לראש נלות והיה בעל
ממון ונתן [ם]ממונו  6אלףזוז כדילהסיר את רבסעדיה ממקומו.ולא היהיכולספנישהיו
עם רב סעריה בני נטירה וכל עשירי בבל .ונתקנא כלב זה ברב סעריה מפני שהיה כלב
זה בעל לשון ואדם נרול בחבטה וכל שאלות שישאל היה משיבעליהם טעם א ושנים ,אבל
רב סעדיה טוסיף עליו עשר ידות .והיה מתקנא בו ברבר זה ועקרי מחלוקת רב סעריה
וראש נלות היהעל עסקי חצרות שהיו לאנשים שהיו מתחת ראש נלות וממון הרבה שנפל
להם בירהטה"י ובקשו חלוקתם ,ונפלה ביניהם קטטה עליו עד שנתנרבו .לתת מעשר מכל
מה שנפל להם בירושה [לראש גלות] להסיר 'התלונות מעליהם  11ולהקניא לאור משפטם.
5
. 4 26. oneשהין . 5 WIS.בואו %15.
.שהיאן 6. 9 Ed.ז"0י
.שאררו 5.א ;שיאגדו . '26.והסכימה %13.
.רב 668ש Ed.
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והגיע לראש נלוח בחלקו טאוה זהובים טן הכהקטר שנתנולו וכתב להם טכתבות חקתם
עליהם וצוה להם שלנו לראשי ישיבות לקיימם ,וכשהגיעו הכתבים אל רב סעדיה עמד
עליהם וראה בהם רברים שלא ישרובעיניו ואף בכל זה אמר להם בסברפנים יפות לכו
צרק ראש נטיבת פוטבהתא [וקיים כתב זה ואני אקיים אחרת .וכל זה אמר
אצל
ספני שבקש להסטין הרבר הכעור שראה באותם הדברים ושלא רצה ללותו .עשו נאשר
צום והלכו אצל כהן צדק פומבדיתא] וחתם בהם .ולאחר שחתם בהם כהן צדק חורו
אצל רב סעדיה שיחתום בהם ויקים אותם .אמר להם רב סעדתי לטח וכבעשו כתבידי
הנה בידכם חתימת ראש גלות וחתימת כהן צרק ראש ישיבת פומבדיתא *ינכס צריכץ
להתשתירי ,א6לו למה אינך חותם .אטר להםאינייורע ונטשטליתת להם הדגר עד
שהשבקוהו כמה פעמים ששטר להם מה ראה בשטרותם ולא יכול שבר על השבתה
ולכחד מהם .חגורתם טה שראה בשמרות ומאי זה מעם נפסדו ,חסיו אצל ראש %ות
והור"גוהו .שלח 1אליו ראשולותיהורה בנו הש6לולך ואמורלובשמי שיקחם את השמרות.
חולך יהודה בט של ראש גלות ואמר לרב סעדיה בשם אביו שהזתומ את חשמרות .א6
לו חזוראצל אביך ואמורכי 'כתוב בתורה9לא תכירופנים בכוספם .חזר.אלט פעםשניטה
וא6לו אמורלו חתום את השטרותואלתהישומה.חזרי הנער חש 6לרב סעדיה בסברפנים
שות ולא אמר לו דברי אביו אבל אמר לו בבקשה
שיחהום את השמרות כרי
י
י
ס
ו
י
פ
ב
ו
שלא תפול מחלוקת [בינו לבין אביו ,ומאן  nSunאליו ערם רנות %א רצה הבו לקות
ל 4סעריה] בל מה שא6לו אביו אבל מפיט מטנו
נדולים שקקתום הכתבם כרי
י
וס
ביו בה~קנה ובחזרה חרה אפו
יא
יו
פח
שלא בהא מחלוקתבינווביןאביו ברבר זה,כעךשהטרי
והרים ירו ברב סעריה ואטר לו אם לא תחתום השטרות כסו שאמר לך אבי אז אשלח
א מפי הנער ואנשי רב סעדיה גררוהו והוציאחזו ההן לפחח ונעלו רהשער
יריבך .הרבריצ
בפניו.ניון שהגט שולל אביו וראהעיניו זולגם דמעוה שאל אותועל מאורעו וספרלו כל
המעשה ,כיון ששמע אבע כך החרים ברב סעדיה וחנהינ רב יוסף בר עקב שיהקת ראש
ישיבת מורא במקומו .וגם רב סעריה כבמטמע הדבר החרים גם הוא בראש נלוח השלה
אל' חטן אחי דוד בןזכאי דהואיאשיהולהיזחו [ראש %ות] בטקום בן* דורבןזכאיאחיו.
ונהנ  3שנים ומת ונהחזק[ה] המחלוקת ביניהם עד  1שנש עד שאירע דץ בץשניאנשים
שנתעצטו בדין ,ה* ברר לו רב סעריה ואחד בררלו ראש ~ות .שלח ראש %ות אל
הא"ש אשר ברר רב טעדיה 'וברח מעליו 6והבוהו [הפצעוהון הלך הא"ש המוכה קרוע
בגרים וילד הלוך תשק אל 9כל הקהל והגיר להם מאורעו .חיפה הדבר קשה עליהם עד
מאדכי היה מנהנם שכל אנט שהוא  9מרשות ראש נלות אק לראשי נתיבותעליו לא דץ
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ולא טשפט [וכל שהוא מהטות ראשי ישיבות אק לראש גלות עליו לא דין ולא משפם]
ולא  1לערערעל אחד מהםעל חברו בשום דברשיהיה מרשותו .ואם היה גר בארץ ובא מארץ
נכריה ואינולא מרשות זה ולא טרשות זהילך למקום שיוצלה ,ומפני שהאיש (הזה) המוכה
אינו מרשות [ראש] גלות קנאו הקהל למאורעו ונתקבצו כלם על בשר בן אהרן שהוא
חותן בלב בן שרנאדו  2שהיה  3אדם גדול בבבל והיה מחשובי מקומו וספרו להיכ! הגיעה
מחללתם של ישראל וכמה קשה מנא]ורעם ,אמרו לו קום כי עליך הרבר ואנחנו עמך
ואולי נוכל להסיר המחלוקת שאינה תלויה אלא בחתנך כלב בן שרגאדו ,4והלך אצלגדולי
הרור וקבצם לתוך ביתו ,והיה עמהם ראש נלוח ודבר אליו בפניהם מה המעשה הזה אשר
יטיח וער טחי אתה מהזק במחלוקת ולא תשמור עצמך מן העונש ,ירא את אלהיך והסיר
עצמך מן המחלוקת בי אתה ירעת כמה גדול נח המחלוקת ,ועתה ראה איך תתקן דרכיך
עם רב מעריה ותשלים עמו ותניח מה שבלבךעליו ,השיב ראש גלות לרבריו והנהו לשלום
שיעוטה כדבריו .ועמד והלך אצל רב סעדיה והביאו לביתו הוא וסיעתו הנלוים עמו ודבר
אליו כל אותן הדברים שרבר אל כיאש נלות וענהו גם הוא לשלום ,והיה ראש גלות בבית
אחר הוא וכל הנלוים עטו וכל אנשיו ורבנו סעריה הוא וסיעתו וכל אנשיו בבית ג כנגרו
בטניהם היו בחצרו של בשר זה שהלך ביניהם בדברי שלום ,ועמדו אנשים מראשי הקהל
ונחלקו לשני חלקים חלק א תמכוביריו של ראשגלות והחלק השני תמכו *ביר רב 5סעריה
והלכו אלו מכאן ואלו מכאן עד שפגעו זה בזה ונשקו זה אתזה וחבקו 6זה את זה והיה זה
הדבר ביום תענית אסתר ,וכשנשל[ם] דבר זה ביניהם שמח בשרעל הרבר כשנשלמועל
ירו .והשביע אותם ואת כל העומדים שם עמהם שילינו (שם) אצלו (אותה) הלילה ההיקראו
המנלהבביתו ,ולא רצולא ראש נלותולא רבסעדיה אבל אמר ראשנלות[או]יסעראצלי רב
סעדיה או 'אסער אצלו/המילו נורלות ביניהם ונפל הגורל gvראשגלות שילד רב סעריה
אצלו וכן עשה .הלך אצלו וסער עמו סעודת פורים "1טב עמו  5ימים וביום ה 83יצא
בשמחה ובמוב לבב .וכשנעשת הפשרה ביניהם אותו רב יוסף בן יעקב שהחזיר ראש גלות
ועשה אותו ראש ישיבה במקום רב סעריה כל אותן השנים שהיתה המחלוקת ביניתם
עבוטיו שבטל המחלוקת רטב לו אותו רב יוסף ראש נטיבה בביתו ואל 36החק שהיה
לוקח בשהיה ראש הישיבה לא מנעוהו ממנו אלא היו שלחין *אותו לביתו ,ונפמר 9ראש
גלות ובלטולהנהיגבנובמקומו ולא עמר *אחריו שלאביו אלאטי חרשים בלבד ונפטר גם
הוא ,והיה לו בן קטן כמו בן ' 5שנים ואספו אליו רב סעריה ונתן אותו בבית הספר עד
שנפטר רב סעריה% ,א נמצא באוח! הימים מי שהיה ראוילהיות ראש גלות אלא איש א

י
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שהיה מבניחיטן שהיה בנצינץ %א הספקו למנותו עד שארע ל 11דבר שנחקוטם עםטי
א בשוק והעירועליו שקלל את הפסול ונהרג .ואחר פטירתו של רב סעדנה נהג רב שסף

בן יעקב זהיבתו במורא ,ולאחר פטירת כהן צדק ראש שיבח פומבריחא נהג אחריו צטח
בר כפנאי ישיבתו  34חרשים ונפמר .ומלך אחריו כלב בןיוסף הנק כלב בן שרנאדו':
ומה שאמר עור נתן הכהן עלדברי ראשגלות השךיתמנה והשךיכרתולו כל העם
ברית בשעה שיתמנה כך הוא הרבר אם הסנימ[ה] דעת הקהל למנותו מתקבצת שף ראשי
היטיבות עםבני נטיבתן עם כל רוהטי הקהל והזקנים בבית אדם נר %שבבבלסנדולי הרור
כנון נמירא וכיצאבו .וזה שמתקבצים בביתו מתכבר ברבר ופט  6שבח נר %בו ונבודו
מתעצם בהקבץ הגדולים והזקנים בביתו .ומתקבצין בבית הכנסת ביום החמישי ומברכץ
אותוונותניןירעליו 5ותוקעין בשופר להשמיע אתכל העם מקמןועדגד .%וכששומעץ הרבא
כל אחד ואחר [מהקהל] כמנגרלו מנחה כפי והשגת ירו וכל רוהטי הקהל ששיריהם
כו
יףוכלי זהב כל א"צ וא"ת כמתנתירו.
שולחים לו בגדים נאים ותכשימים יפים וכלי כס
והוא טורח בסעורהביום הה וביום בכלמיני מאכלומיני כנטתהוכהני טגדים כגתמיני
רבימ מגרולי הקהל מתקבצת עמו ללכת tfiia
מתיקה .וכשמשכים ללנת יום שבת
ב
"5ארכו 1אמות ורחבו  5ופורסיןעליו בגרים נאים
הכינולו ב3ה מבעודיום מגרל עץ
מן המשי ומן התכלת ומן הארגמן ומתקעתי השני עדשיתכסה כלו ולא יראה ממטכלום.
sנlכaנ-סים תחתיו (בחורים שנבחרו מנשיאי הקהל ומנדוליהם) בחורים וותקיםבעלי ק %בעלג
ו
נעימה וקולם ערב ובקיאין [בתפלה] ובכלעניינה .וראש גלות 'עצמויהיהי מכוסה במקום
עם ראשי הישיבות והבחורים עומדים תחת המגרל %איטב  PSVארם וחזן הכנסת טתחיל
בברוך שאמר והבחוריםעונין [אחריו] על כל רבר ורבר מברוך שאמר ברוך הוא* .כשהוא
אומר מזמור שליום השבת עונין אחריו טוב להורותליי ,וקורין גל  Dpnכאחד פסתו
רזמרה ער שגומרין אותן ועומד החזן ופותח בנשמת כלחי והבחורין עטין אחרט הברך
את שמך ,הוא אומר דבר והבחורים עונין אחריו ער שמגיעין לקרושה ואומר אותה הקהל
בקול נמוך והבחורים בקול רם ומיד שותקין הבחורים והחק לברו כהטלים ער גאל ישראל
כל  Dpnבתפלה .וכשעובר לפני התיבה ומגיע לקרושהעונין הבחורים אחרת האל
מד
ו
יבקול רם ומשלים ההפלה ויושבין כל הקהל ,וכשיושבץ כל הקהל קוא ראש ג6ת
ייש
ור
העק
מהמקום שהיה מכוסה בו .וכשרואים אותו כל העם עומדים על ר"%ם עד שקטב על
המגרל שעשו לו והנא ראש נטיבת מורא אחריו ורטב על המגרל לאחרשיתו לו כריעה
כפוףויחזירלו ,ואחר כךיצא ראשישיבת פומבריתאויתןלו גם הוא כריעה ורטב לשטאלו*
ובכלזה כל העם עומדיםעל רגליהם ער שיתקנו שלשתם "טיבחם וירטם ראש גלות באמצע
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וראש נטיבת טורא יוטב לימינו וראש ישיבת פומבריתא יחטב לשמאלו .ובינםלבין
נלוח טקום פנוי ועל מקוטו פרוטו עליו (בגד נאה)על ראשו ממעל למגדל אחוז בחבלי
בהו וארומז וחג; הכנסת מכניס ראשו בסרינו בפני המגרל ומברך אותו בברכות מתוקונות
שהתקינו לו מאתמול שלשום בקול נמוך כרי שלא ישמעו אותו אלא היושבים סביבות
המגדל והבחורים שהם תחתיו ,ובשעה שהוא מברך אותו עונין אחריו הבחורים בקול
רם אסן וכל העם שותקים עד שהוא ממר ברכותיו .ופותח ראשגלות ודורשבענין הפרשה
של אותו היום אויתן הטות לראש נטיבת מורא לפתוח ולדרוש וראש נטיבת סורא,נותן
ראש

רנטות לראש נטיבת פומבריתא והם נוהגים כבוד זה לזה ער שפותת ראש נטיבת
סורא והתורגמן עומרעליו ומשמיע דבריו לעם .וכשרוהט רוהט באימה וסותם את
י
נ
י
ע
ומתעמף בטליתו עד שהוא מכסה פדחתו ,ולא יהיה בקהל בשעה שהוא רור שפהקה פה
וכלעפעף ומרבר רבר ,וכשירגיש בארם שברבר פותח אתעיניו ונופל על הקהל אימה ורעדה.
וכשהוא גומר מתחיל בבוקא ואומר ברם צריך את לטלף ועומר זקן ג חכם [ונבון] ורגיל
וביומיכון אומר בחיי נשיאנו
וכהטיבבענין ויוטב ועומד ההזן ואומר קדיש ,וכשמג"ד
יכשנ
י
ח
ב
ימברך ראש גלותוג" 5מברך
ראש גלות ובחייבון ובחיי רכל בית גבראל ,ונשגומר הקרי
 .ונשהוא גומר את הברכה עומד ואומר מדינהפלוני וכל בנותיה נך וכךיבא
ראשי רטיבות
ח מברך האנשים שבהם
מהן וזוכר כל המרינות' שהן טשלחות לישיבה וסברך אותםוג"
וקורא כהן ואחריולוי וחזן הכנסת
שמתעסקים בנרבה עד שתגיעלישיבות,וגה 5מוציא
טוריד 6ת לראש נלות וכל העם עומרין והוא מקבל 6ת בידיו ועומר וקורא בה וראשי
היטיבות עוטרין עמו וראש רטינת סורא מתרנם עליו ומחויר 6א לחזן ומחוייה לתיבה.
וכיטהוא מגיע לחיבה ישב הוא במקומו ואז יטבו כל אדם במקומם .ואחריו קורין ראשי
כלות ואחריהם תלטירי ראשי ישיבות אבל ראשי היטייבות עצמן אינם קורין ב ,6באותו
היום ספני שקרמן אחר .וכשמפטיר המפטיר עומר ארם גדול ~שיר ומתרגםעליוויהיהלו
שבח וכבוד בדבר זה .וניטמשלים יוסיף לברך ראש גלות ב6ה ובע שלוחי צבור שהן
אמן ,ומברך אחר כך ראשי רטיבות
רגילת ובקיאין בתפלה עומרין סביבות התיבה
י
י
ר
מ
ו
א
ו
תפלת אוסף ויתנאק .וכשיהוא ראש נלות כל העם
שניהם וטחזיר 6א למקומה
ל
ל
פ
ת
מ
ו
יידברי יטירות ותושבחות ער שהוא  W)Dלביתו אבל
לפניו ולאחריו ואומרים לפניו
צא
עמו ער ביתו וכל התלמירים שהולכים עמוומלוין אותו ער ביתו
י רטינות אינם
יי
ש
וא
יר
מהמולכיי
אינו מניה אחר ה
ששא מביתו ער 1ימים ,ומאותו העת ואילך איננו יוצא מפתח ביתו
 .ואם רוצה לצאת
עמו תמירבין בחולבין בשבת בק ביטים טובים
והעם סתקבצין
י
י
ל
ל
פ
ת
מ
ו
ולשטות צרכיו רוכב [ב]סרכבת המשנה כמרכבת שרי המלך [ב]בגרים נאים והולכים אחריו
ער אנשים ועברו יהיה רץ אחריו וכשעובר svא מישראל רצים אליו ומחזיקים ביריו
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ומטביריןפנת .וכן עבטה כל אחד משראל שקוברעליו עד שיתקבצו עליו כמו  3או 6
עד המקום אשר הוא בא שם משהוא תחר אל ביתועוטיו לו כזה המנהג ,ולעלם אש
יוצא ער שהולכיו אחריו כל  1nWDורומה בהליכהו כאחר שרי הטלך* וכשהא רוצה
הנכנסק
ליכנס לפני המלך לבקש ממנו דבר או לראות פניו מבקשכישרי המלך
ו
יוהשוערים
עבערל
אליו תמיד לרבר אל הטלךשיהו לו רשותליכנס אליו ונותן  6רשות[השצחה]
להכניסו .וכשהוא נכנס רצק לפניו כל עבדי המלד והוא כברהכין בחיקו זהובים חחים
שיחן לאותם העברים הרציםלפניו עד שלא יננם והוא מבניסירו לחקו וטמן לכל ו*
 .והם טכבדין אותו ואוחזק בירו ער שהוא בא ושמד לפני חמלך
מה שיזמין לוה"85
ומשתחוה לו והוא רומז עליו שהיה עומר על רגלו אחר ומומט בשני ער שרבא המלד
לאחדמן העומרימ1עליו ולוקחובידו ומהטיב אותובמקום שרנת  6המלך(במקום)שיהשיבנו
בו ו*ה 5מדבר עם הסלד ,והמלך שואל אהבו על שולמו ועל דבריו אל מח גננם א6ו
שוא מבקש רשות מטנו שירבר בפניו והוא טרשה אוחו ואז טתחיל בהללים וברנות
המוכנסלו מקורםלבז ומסדרלפניו מנהנות
("שבות אבותיך[עלבני פורם] ומפיסו
י
נ
ת
ו
ב
א
ברברים ערבים עד שעוטה בקשחו ונוהולו שאלתו וכותב  6כל חפציו שיבקש סטנוויוצא
משם ונפטר טמנו בשטחה הטעום:
ואלה החקים אשר היו ~אש גלות ולקיחתמי בכל שנה השנה ממקום אחר הנקרא
נהרואן וכל פרוורה  5והוא רחוק מבבל כמו חצייום במזרחה ומהפא אליהםדיק ברשותו
ובהטות ראשי ישיבות וכותבלו אליהםכי לקח רשות מהם ומהבא  PSNטן המקום ההוא
חטקום6
ויכנסלו כהנם כסו ' 6או '9זהובים ,וכשהוא מגק לשם בוררלושנים מחשובי
שעושת .ואם היה אותו רסן המטונה ישר בדרכז ונקח
להטנות עמו על כל פסקי
בדיניו כחבו ראשי הטקום וחשובים אל ראש גלות וסשבהין אוהובעיניו .ואם שמא 18
בו דבר רע או ימצאו בו שום רופי בותבין אל ראש נלוחישל ראפר הישיבות
שי
הי" כמה טק%קלים מע'טיו ונטה טנוררים 7דרגיו והן טסירין אוהו וממנק אחר תחתע.
פלונ
חח החוקשהדיין נוטל מאנשי הטקום מכל אחר שהוא סבן עשרים שנה ושעלה שני זוזים
 .וטהכתובה  8וגם קטטר חוב הכסר מתנה העטר סכירה"ש לתת
בשנהזוז בפסח וזח בסוכות
לבעלים ףוווי הצל"שבהישקל(ישמעאל) והסופר אקלו אלא הקבלטת שפוסק הר"ג לתת 6
בשנה9והכללדיקוכ היה הטנהגלתתכלזהלריקבין שהיה שם בק *שהלך למקום" אחר.
והדיק "ט לושניבני אדם שמעיינק וחוקרין ומשקיפק על גל רשותו שלא יהא ארם עוטה
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טאלה הדברים שכתבנו אלאעל פיו ,וכלסי *שהונו עהטה שטר 1בסתר סנרה אותו וקונם
אותושיתן שכר השטרומלקהו ואםהיהעני[שלאיוכל] לתת הדבר הקצובנוטלממנו הסופר
כפי השגת ירו ברשותהריין .ונטלריין על המבחים בכל שבוע ושבוע וגם לראש גלות
יבא אליו טרשות מרינת פרס בכל שנה עשרים זהובים על זה המנהג ,ויש לו מקום אחר
הנקרא חלואן בינו ובק בבל מהלך 8ימים ומקבל ממנו זהובים בשנהעל החוק הנזכר.
ונם "טלו מקום אחר הנקרא קצר והיא ארץ מולדתו ויוצאלו ממנול זהובים בשנה ,ופט
לו בבבל מקום ששם ביתו והוא ברשותווישלו שם על כל א וג מישראל שניזוזים בפסח
מעליהם והטבחים נוחנק לו
ובסוכות ואינו נוטל מן העניים כלום כי רהמטירים
י
י
ל
י
ק
מ
רבם זהוב בכל שנה .וכללו של דבר שמניעאליו בכל שנה ושנה מכל אלו המקומות
זהובים .ואם רצה כותב למקומות'רחוקות שיממנוהו?(ויכבדוהו) נותבלהםועהטיןלובקשתו.
לו
ואם יצא בנו של ראש גלות לכל מקום שירצה
לו פנים
אותו
י
י
נ
ת
ו
נ
ו
י
י
א
ש
ו
נ
י
י
ד
ב
כ
מ
ו
,
ו
ת
ל
ו
ד
ג
ואם לא
טנחה ואינם נמנעים בזה הדבר אבלעברין עמו כל א ואלפי כבורוולפי
חטאולו פנים ולא יכברוהו במתנותיהם שולח אביו פתיחות וחרמות ,ואמר [זה] ף נתן
שראה את בנו של דור בן זכאי שיצא  3למדינת פרס שהוא מרשות אביו ולא כבדוהו ולא
נשאו פניו' הכלח והזריע את אביו ואביו הוציא עליהם פתיחות וחרמות והודיע לטשנה
והמשנה הוריע למלך וכתב המלך למלך  5פרס לסמוך ידו ~עזרו עליהם
 .וכששמע מלך
פרס והגיע כתב סלך בבללידו שלחירו בהם ונטל מהן ממון הרבה מפרס  6שהוא רשות
אביו ומכל פרוורהא 7והגט וחזרלבבל ולא היה אמיאשי הישיבותסי שיערערעליו בדבר
זה ,וכשיטות ראש גלות כל השטויות שלו ינתנו לראש ישיבת מורא ,ומופר ראש גלות
נוטל שכרו טראש נלוח .ואין לראש גלות בנדרים ונדבות
קהלות גבראל אל
י
ין לראש נלות עסק
גת
שו
מל
שא
הרטיבות כלוםכי אינם משנרים אותם אלא עם שאלותיהם ובש
ריא
בהם ,וכמוכן מנהג [ראשי] נציבות כשיתמנה אחד מהם כן מנהגם לעשותלו כדרךשעושין
לראשגלותכשממנין אותו חרז מ5תשאיןטויירין אותהאליו אלא הוא עולה אליה כדרךכל
ארם ,וכךהיו נוהנק ראשי [שתי] ישיבות בכל מקומות רשויותיהן9שמוציאאליוהדיין שלהם
ן ראשנלותמרשויותיו ,ואלו הרשויות ש"ט להם לראש נטיבת סורא
כמו שכתבנושמהניאריי
 [D1pDJהנקרא וסאב ויוצאאליו ממנו ומפרחריה זהובים השנה ,ומבצרה ומפרווריה) ש
זהובים השנה והוא הנקרא כלח.ועורלו מקומ הנקרא גסוס בינווביןאופיר מהלך5ימיםוכן
אופיר עצמה ברשות סורא .כללו של דבר מה שיוצא למורא ברשויות שלו בכל שנה
וחק זהובים השנה לבד הנדרים והנדבות ,ויש להם בבבל רשויות צפונה דרומה טזרחה
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וימה נוהגק עמהם כמו שנוהג ראש גלות במקומות שלו ש" 6 8בבבל כמו שכחבט
למעלה .וטבחי רשויות סורא נוחנק לראשישיבה שלהם 'רביעזח  1חשבכן .אעמים שקהוה
לנתיבת ראש נלוח צוק הזט! הדולחים כחבים לכל קחלות ישראל ומוסרגים להםעניים
ו וכפו כן פסע השש
ולחצם וכל קהל וקהל שולחים להם מחטת כפי כחן וכפי השגתיד
נטות פומבדיתא בכל רשרוהיו ,וכל השאלות המשתלחץ לאחד טראשי הישיבות בשמו
אק לראשישיבה האחרכלוםבנרריםונדבות הבאות עם השאלות ולאשרי נשתלחוהשאלות
בשמם הם יקהו נדרים ונרבות הבאות עמהם .ואם כהשת~ץ פתם חלקים שתי הישיבות
בשוה .וכך היה מנהגם בחלוק בל מהשמנ"עעליהם גונדרים שדבות בכל השנה הן סנ"ק
הכל ביר אדם נאמן לצורך הוצאתהחלטידיםדודאים סכל דמקהצת שחם לשמם ומתקפתם
ובאק טכל המקומות בחרש כלה שהוא חרש אלולבימי הקיץ ואררבימי חחורף וכל
ו* מן התלמירים במקומו סרס הזעיק כל אותם א חדשים חמסכתא שאמר לחם רשש
"שיבח בצאתם מעמו ובארר אומר להם מסכתא פלונא נטפס* באלת* וכמו כן באלול
יבקבק לפני ראש הישיבות באדר
אומר להם מסבתא פלונית נגרוס באדר ובאק
ק
ר
ו
ב
ו
ובאלול וראש הנטיבה עומדעליהם על נרסתם
אותם:
תה סדר נטיבתם ,ראש ישטח 'עומר בראשי ולפגע עשרה אנשים והיא אמת דכא
קמא ופניהם אל פני ראש נטיבה ,והעשרה שיבקבק לפניו  1טחן רגושי כ6ת פ חברים
ולמה נקרא שטם ראשי נלות שכל* טהם טמונהעל עשרת מן הסנהררק והם הנ,יאע
אלופים .וכך היה מנהגם אם נפמר מראשי נלות  8"1לובז הממלא את כהעמו יורש
י טן החברם כששטר טהמ אם היה
מקום אביו ויושב בו ואפילו היה קמן בשנים
 .וכך
בנו ממלא את מקומו יושבבוואין אחר מהם דולגעל טפתן חביתו ואם אעו ממלא מקום
אבותע והוא ראוי לישב באחת כהצבעה דרי ישב בה .ואם אש ראוילישב עמהם יושב
עםבני רב ועם שאר התלטירים שהם כף סאות א" 8והשבעים  6סנהררק שחם  1שורות
שורה ראשונה יושבת כמושזכרנו ואחריהם עשרה ער 1שורותשני כלם אלפני רטש "שיבח
וכל התלטידים יושבין אחריהם ואין אחר מהם טכיר את מקומו אבלהו שורות כל* הש
מכיר את טקומו ואק אחד מהם] [ae~tבמקוםחבירו .ואם יהר* מהם נק הו שורות גדול
בחכמה מן האחראין סושיבין אותו בסקוסו ספני שלא ירשה מאביו אבל סוסשין לתת
לו עהר מחוקו מפני חבטתו. ,וכשירצה ראש ישיבה לנטותך בגירטתזיתדועליו כלם כף
שבתות של 7חרש ארר והוא יושב והשורה הראשונה טרסע לפניו הכאר השורות שהצעק
דטותקין* וכשמגעין לפקום הצריך להם לרבר ירברו בו בינם לבק עצפם וראש תצה

*

טלי

.

*
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שומע אותם ומבין את דבריהם  ihh1קורא והם שותקין ויודעין שכבר הבק טחלקותם.
* בביתו ומפרש
וכשנטלים קריאתו דורש ונורם באותה מסכתא שגרסוביטי החורף בל
*
ו
בכלל דבריו (הרבר) שנחלקו בו התלמירים .ועתים שהוא שואל מהם פירוש הלכות והם
טכבדין זה את זה והכל טכברין את ראש נטיבה
אותו פתרונן ,ואין* טהם
ל
א
ו
ש
ו
יי 81כפי חכמתו והוא טרחיב
ל
כ
מרברש
יכול לרבר בפניו עד שיתן לו רשות והם
*
להם רבריו בפתרון בל הלכה והלכה ער שיתברר להם הכל ,ונשמתברר להם הכל שה
עומד מדרא קמא ודורשה ברבים עד מהממעין אותה כקטת כגדול וכלמי שרואה אותו
*
עוטר יורע שאינו עומר אלא לברר הברייתא שממנו סיוע השמועה ואו טרקדקין בה שאר
התלמידים וחוקרין אותה ומבארק אותה באר היטב וכךהיועברין בל ימות ההדש .ובשבת
רביעית קורין כל הסנהדרין וכל התלמידים וראש נטיבה טשיו [כל אחד ואחד] מהם
וחקר אותם (וסנטה אותם) ער שיתברר לו המהיר בחבטה מחבירו ,וכשרואה את אהד
מהם שאין תלטורו סדור בפיו יקשה עליו יותר ויגרע לו מחוקו וגוער בו ומוכיחו ומודיעו
הטקומותנ שנתרשל בהם ושנתעצל עליהם ומזהירו בנפשו ומתרהו שאם נטנה ב! פעם אחר
ולא ישים לבו על תלמורו שלא ינתן לו כלום ,ולפינך היו מתחררין וסתעסקין בלמודם
עסק יפה כרי שלא יכשלו לפניו בדברי הלכה וכל השורות אינם הולכות מעמו ער
המסכתא שיתעסקו בה כל או* בביתו ולשאר התלמירים אינו צריך להודיע אלא
*י
שנמלור
יהש גורס באחו מסכתא שירצה .וכך היה מנהגם בתשובת השאלות בכליום טהחדש
ארר
י ט~יא אליהם כל השאלות שהנהגואליו ונות; להם רשותשישיבו תשובה עליהם והם
מכברין אותו ואומרקלו לא נשיב בפניך עד שהוא תוקף בהם ואז מדברים כל*ו*לפי
דעתולפי חכמתוומקרטיןומפרקיןונושאיןונוהניןבכל דבר ורברוטעייניןיפה יפה ,וראשנטיבה
שומע את דבריהם ומבין כל טה שאומרין ומקשין זה לזה ועומד ומעיין בדבריהם עד
שיתבררלו האמת ומיד טוה לסופר להשיב ולכתוב ,וכך היה מנהנם לעשות בכליוםויום
עדשכהטיבם תשובת כל השאלות שבאו להם השנה מקהלות ישראל ובתכלית החדיש יקראו
התשובות והשאלות במעטר כל ההבורה כלה וחותם עליהם ראשישיבה וגע שולהק אותם
לבעליהן ואז מחלק הממק עליהם :4
* הם ונשלם שללע בנלך ואעי*
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