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 שלישימאמר
 הגאונים וסדר סכוראי רבנןסדר

 רבק מקתמ כנאה רבינו נתכ צ"גבמצות
 . דלזלכווד חבור אהר שעמרו הגאונים הםסניאי
 הוא , יוקף בר רבה הוא הר~מטוןהדור

 והיז , יוסף רב נוסחא והש סבוראי רבקחש4
 רבה וזה , 0"ה סיטאי ורב רבימש אחרלר4וש

 , ~רו ערר ער"ר שנח ער שנים ל'ח ייוסף 0-
 %4שם ארבעת שנת והיא לכ,לכותו כ"ר בשנתאבל
 קכ"ג *שכורות רעזי"א שנת וה" , לי!ררו;ור'ש
 ונסתם נחתם זדשמעאלים תאריך קודסשנים
 והתקנות הגוירות עם בבי' התלמודונשלם

 טיזיו הדורות חנכף נל וגמז שוקנווהמנהגות
 וקנלו ישוז% בכל ונתפשטו יכיהם, וונר רביגומות
 והסכימו , ורור רור כל חכגר ברבים ולומדתזאוחו
 וביכר לגרוע ו(ין לרצסעו אז ועליו עוד%4 כלעליו
 ער המשנה מנתינת נמצא , לנתוב התל אשידב
 ש, י א סימנם שנה טף,א בבלי דו(למודסים

 והתלמוד , התקמ'ש נשנת נהתחלה[סוהכתינה
 תל"ב , *צ'וה וריס אלשם ארבעת בשנת]ניאם[
 שמו למען אותו 'בנה וית' ית' השם הבע(לחרבן

 שנחתם סונים אלף היום הזא , איי"ר1למל"ל
 , 4גמי רב סטירת אחר שנים ע"ג הואההלמור
 נשלם רס,ה שבשנת 4יגיר עולם בה(ןךאש

 . ביניהם ]הברל[ שנים חכהצה והמ במייההלסוד
 אחא רב סמחל מרננן ואחייו השניהדור

 שמז ונסטר אחת שנה קשיבה הש4 וחיה הומןגר
 ונפשר שנים ג' רבא נר שמואל רב ואחףו ,עלא
 אחת סונה אומצא בר רבימו חעהריו , רע"חשמה
 שבעה תח*פא רב !אחהו , רע"גו שנתונסטר
 ורב סימונא רב ואחריו , רש"ו ו(נת ונפפורס~ים
 ברו(א, בפום סימונא ורב בסורא שנא רג ,עינא
 כל וישמרה וש' אלפום ר' שנת ער מימונא רבוהקן
 . הם אחד רוראלה

 %א ימו ורב ממונא רנ הלטייי השניהדור
 חמשים נמו נטלו הישעות ני שמוהםהח0-ו
 שכוש שנת ער ס-מונא[ רב מות ]אחףשנה
 . ושסךותץ:ם סרס מלני שנאת מפנ'5'ציק

 קכז 3מאשקש[ חנן רב השל"טיהדור
 בשמה לראש והיז , עיכא ורב סימונא רבימתלמק-י
 חמנא[ רב נבר"ע ידגמש רב ואז(ר'ו , הונאכייא דב ואחףו , כין'י רב ואו,ריו , 14מי"שמ'ש
 . שמתמהם כיספר הוזכר ולא אוזד רור אלהכל

 פלנות גבוה וביגרו צחק רבי הרביעיהרור
 לגבל ובא השלם מן פרס כלכות ונעקרההומעאל

 עלקה שגברו לאיי ישמעאל מלך בואלב אבו בןע4
 אלכפואב בן עוכור ביב,י כי , שנים ככיזהישכוע,ול
 במת'ו ו( והרגו פרס מלכות נעק-ו עמכועאלמלך
 ראש בונזתנאי לר' יזרגרד בת רהן עממשלי ויעמוד , בשבי והלכו שום מלך יודגרר שלובניו
  ארבעת בשנת כי , לאשה לו ודדתה וגיירהגלות
 ישמע%4 כלך מחמר חחתי 2( תך%'באלפים
 אלפ'ם 4לבעת שגת  כאש'נו  וכו , נפוענותיו[למעון
 , אב כוחדש שגי יום בשבוע חכישי ביוםושפ"ב
 שהיהה ירוש*ם הישמעאלים לכרו שם"וובשנת
 זה ואוזר , הבית וובן מיום שנה תק"ס ארוםביר
 ששה תהנ'ש שבשנח שנה הע"ב הממעאל בידהקז
 הנושדים חזרו לאגושתו ים ט%טים לעגעשר
 . הס0רדי חיא יר[ אברהם רר' בימי ירושלים%נוד
 יצחק רב א*ו מבא לבבל טאלב אבן עייוכשבא
 משמ %ם ל המלך ונץטאו וכערו שיבהראשו

 . ות"נ אפיםארבעת
 חיה , הונא ומר יבא מי החמ"טיהרור

 הוחדיו , במחא בסום רבא ומר בסויא הונאמר
 רב נקרא שעממא ורב , 3( בוסנאי ורב שישנארב

 הם[, אחר רור אלה נויובעה 1(ת*פא ברמשוץמש
 סיף והוא , תמ"וט בש:ת שעמנא[ ~בוממר
 רורות חמשה סבוראי רבנן נמצא , סמרא'רבנן

 השנה וה ער התלמוד משנחתםוטמהוהם
 . שנש 4(קפ'לו
 ע%ם רורות מספר לקחתי מוה שהרובודע
 תקנתי ס*עי מה עם הלוי החמי קבלת ספרשהוא

 .הזסמח'
 . כ1וניח שע"ר במח"ק 9( . וד%כו חקכלח כספרו(
 . קפ"1 כסח"ק " . כונ41ל כסח"קנ(



]פ[

 הגאוניםסדר

 חימא יב בךתא %ם "ימת הראשתהדור
 שנים שמונה ע%יבה החלי הקז סעור מניךמשו
 ישינה השן ז%וי הלאי רב ואחךו , תנ'? שנהער

 . תע"ה שנת ונפפר שנה עשרהשמונה
 ראש תה: פקוד מנהר יעקב רב השגיהדור
 , תצ"ג ר' שנת ונפמר שנה עשרה שמונהעמיבה
 רב חבר אמימר של בנץ מבני שמהעל רבואידע
 הר תקיקא שנת ונפפר שנה עשרה שמונהאטף
 ות.ק אלפים ר' שנת זה וביבמ , בדירשו בפוםאלו
 עם וחירה יכוח שששה הכוזר י צניןהק(

 ואהד ישמעאלי חשחר נוצמ אחר חככרםשלטוה
 הנכבר ס' ועסת: ועבריו שרו וש הוא ונתגייקהורי
 האמונה עניני על הכוורי סמר שנקרא כמוהוש4דן
 הרוב ל היו ולעולם . השיפון לוי ההודה ר'ושיאו
 חהאחדת בדי[א בפום האחת ו בבבל "שיבותשתי
 כאשר מתסש! מר~! שויא בסורא גרולההיותר
 , הנגיר שמואל מר' התנא.ם בקו:ררס למעלוופושנו
 אלו ובימי , ישינות בשת' נהגו שאומריםחהו

 יסרבות ראשי ג"כ ויו "שיבות יאשי]הארבטק[
 נר הונא רב : הם וא* סויא שודא מתסש!נמתא
 ואחרו , ממישן תיא ר' ואהחו , תמ"ט שנתיוסף
 לראש נתמנה מפוזנאי בר רבא והוא ינקאמר

 רב ואחריו גאון ההודאי מר ואו(קו , תע"כובשנת
 רב ואחריו , ת%ש נשנת ליאש שנתמנהיוסף

 וה שמואל מר ובימי תקש שנת מרי 0-שמואל
 וז[בר לג~ין נסכוך ולא קיירא שמעון ר'הקה
 שהיא לשמורווז ונ"ב אלף בשנה נרולותדיכות
 הג' בשנת *צירה ותק"א אלשם  ארבעתשנת
 שנת ותנא בסורא מוי-י בר שמואל ר'יגרולת
 בפום אמימר מורע שמואל מר לגדולתשמונה
 צרק כהן דרב נהוממ: שמ:שת והוכיבויתא
 מבעל חכם רבו שודה אותו הוא יה צרקשכהן
 בר שמשל מר חןד . נסמך יא גחלת%1מת
 טשבחא אחא רב מ1% עם הקמיי
 ש חה בימ1ה1ייט כשף דטדי" נטי שטיח טצ" טל ש1 ש%שתשחמ

השש

 *ח-
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 הה: ותק'"א אלפ.ם ארב:ז; טנת אמימרפטירה אי ש מ מם שהימם השיןהחר . " * ,=ע ומן טשט 4חף טע 1*מ
 שמנה פקוד מנהר רזהן ב,ארי רב ברע[קבפום
 רב ואחףיו . ת:ן"כו אלסים ר' בשנת ונפטרשנים
 רב ואחמו , שנה באוחה ונפטר שנה חציארא
 אלפדם ר' בשנת ונסטר ומחצה שנים שלשק:יראי
 גד%ות ומולכות ססוקות הלכות חבר והואוחקכ"ג
 . הה: נהור וסגי4ק

 צור מבית וה וענן ננו ושאל ענן זיהוב.מיו
 בו שע% והכירו בתחלה ההה חנם ותימיהק
 סחטהו ד16 לגאון נסמך לא וה מסנ' פ0לשמץ
 ומינא קנאה ומפני גו4: העש להית השמיםק

 ח,ירית לה0עו ועמר סיריין הש4ן בלבוסי:יה
 בנו הטא% הוי! עעראלאת

 כווי
 החגמים קב4[

 כמו כשךם ערים מפי כשחם ערים הנב,!יםמפי
 ב"ר פי על מבורא וקן ינוו%ה , וה בספרשסדרנו
 והוא . השטפ'ם ואל הכהנים אל שכוועלבלת'
 זזוקים מלבו ובדה תלמירים והעמיר ספיםחבר
 הואה והכת , בהפ יתיו לא וכ,שספוים פווביםלא

 הנינין נוד*לו הבית תחרק איד ני קראיןמואת
 הקנלה אחר וההולכום , וחוקם ענן נמעמרער

 אחר יש גקרות נהנו כן ול , רבגיםנרראו
 אל" רבנ'מיפ1*%

 . הו4'ו עם טרהקה
 שאמר גאק ה-יר*ד מר הלמת על ייא ה,אייורבי



 יהקסיןספר06צ[
 סלא ומה , טעה והסופר עיניס מאורשההז
 שניות לענץ ראמר חהשו מ נאמין לא טפיושמענו
 ר4הה כיון נכר הכי לין חתים דרבנן במה מראמו
 נמי אי פיעה הכופר כ' עליה סמכינן לאקירכא
 אחד שנים ק' אחרי בשכרה כתנה אחרנאאינש
 .רב ואזזר , בשכהה אמרו לבב5 טארוםשבאו
 ומחצה שנים ה' אחינא מנשה רב היזהודא'
 מרי רב ואתרו , תקכ"ת ילפים ר' בשנת]ונפטר
 ונסטר ומהצה שנים ג' משרש'זו רב נרהלוי
 עשר הלוי בינ' רב ואחדיו , תקל"ב אפים ד'בשנח
 רב ביכף . חקמ"ג שנת ונפשר ומחצה[שנים
 בכ!ה.( השיבוה ראסי הלף הונא ורב יוסף בןכונשה
 בדיחא בפום שהיו אלו הגאונים ובימ' ,מחסא
 דורא' רב סחסיא במהאחיו

 נבסה'"
 שייזז יוד"י[

 וההץ , הקכ"א שנת נכורונ"ד רב כוות בשנתליאש
 רב ואחויו , חקכ"ו שנת ונפכור ששים ששהראש
 בשוח ונסטר שנים ר' משרשיזו רב נרחננהז
 ונספור שנים שהי מלכיז רב מאחריו ,תקל"א
 רב בר חנינ"וי רב ואחריו י[ תקי'ג אלסקם ר'בשנת
 ר%4ש והסירו ותקמ"ב אלמים ר' שנת עדאברהם
 ואידיו יצחק רב בר הלו' הונא רב ואחריו ,גלות
 ]בסויק תקמ"ר שנת ער יומף נר מנשהר3

 .הקמ"ח[
 רב אחר נריזא בפום שודה הרבהניהדור

 יומעהה ר' שנה עשרה שלן לחשן היז היויב'3'
 רב ואחריו , תקנ"ו בשנת ונפמור אבא ברהלוי
 שנת ונפפור שנים עסור חשעה מילא רב ברייסף
 ונפטר שנים ג' הכהן כ,ודכי רב ואחריו ,תקע"ת
 שמם 4ינעה אחונאי רג ואחרי , חקל'תשנה
 יזורזז בר יוטף רב ואחרי , תקפ"ב נומ1ונסטר
 ורב , בנס'ם וטלוכ,ד היוה גרול וחסיר שניםשתי
 שלו סישר ודה שרירא רב של אביו ]אמ[יודדח
 יוסף רב של בעשיבתו טשוה לץ אליזו שהיוווזעיר
 שנת וגמיר גריתו ודתה שנים תמתי סעכיםכ0ה

 שנה '"ב שוירא רב בר רג.אבו1:ם נואחמותקפ"ר.
 . תקצ"ו[ ולם'ם ר' בשנתומה

 זזיז ידעו רב נר עסף ת חתמ"פיהדור
 בשנת ונפטר בריחא בשם שנים שתי עשיגהלר4שי
 אטר ש" בעדך והערוך . תקצ"ו[ ]נסה"קתקלץ
 עעח סע;,ו תקם"ה( )לק ~'ט אלשם ח' גסעתכ'
 שידה גאון אברהם מר וויה לשטרות וק"מאלף
 רב היז 'וסף רב ואחר , דקלים שיהח חנמת'ודע
 חאהריו תקלצו שנת ונסטר שמם 1' דדיא בריצחק
 , תקצ"ה שנת ונפטר שניס שתי רבי בר יוסףרב

 , תרף,ו שנת ונפטר שנים י"ו סלסוו' רנואחרו
 ר' בשנת ומת חרשים ששה נהן אחי רב]ואחריו

 , נהלש אחאי רב פכדרת ואחר , חרי"א[אל0ים
 חץא רב גר יקף רב בר מנחם רב אחד היוחצים
 ועמרו , מחתיחו אהר האחד והז?צץלסומכו

 לראש שדה סנחם רב ומת וחצי שנהבמחלוקת
 נסעה ונספד פזס עשר בעי בר מהתיזרב

 וסחצה שנים ב' אמי בר רבה ]תודויו ,תרכ"א
 זיה ואחריו , תרנ"ר[ 4למים ר' בשנתונפטר
 שנים מו' פלטף[ רב ]בר גאון צמח רבלראש
 ו' דוד בר הא" דב ואחריו , תרל'ג בשנתונפטר
 בפום סוהיו גאונים ובזמי . הר"מ שנת ונסטרשנים
 בר חנינאי רב אחר מחסש בטתא הוקםבריחא
 בר אהלאי רב תקמ"ב בשנת שהוכרנו 1(אברהם

 רב בר יעקב רב ראחריו , שנים תשעה מאףרב
 רב בר אסומאי רב האחריו , שנים י,ץמורכי
 אפייא נר מנחק רב הודויו , שנים ח'מרדני

]בסה'"
 אהלול רב ואחחו , כךמם יצ ישי[ נר

 קעמוי רב דאחדו ומהצה, שניס שלש חננא רננר
 שמם, ב' גאון סמכו ולא וחצ' שנעם ג' אשי רבבר

 גאק אסומאי רב בר צדק כהן רב כמכוואח"כ
 רב בר שלום שר רג ואהיו , והצי שנ'םעשרה
 רב גר גאון ננורונא' רב ואחריו שנים, י'בועז
 ייז שעשנא בר עכ~רם רב ואדד'ו , שגים ה'מארי
 הו"מ, שנת לספוד תפלות סדור שלח והואשנים,
 גחשון רב וזוחחו , הקץ רוד רב בר חאי רבובמי
 צמח רב ד,וקם ואהףו , שנים ח' צדוק רבבר

 רב ]ואדדיו , שנים ו' דץא רב נר האם מןאחיו
 בר יילאי רב ואחדע , ונפטר[ אחד וזדשכלכהץ

 שגה י'ע יעקב רב ואחריו , שנים ז' כףשאלרב
 מחסהא בכ!תא המו לא חאחרו תיפ"ו בשנתונפנור
 . לסמיכה וראהחכם

 4מור 14רג לקוז גלות ראשי וכאי בן דוראגי
 לאדץ פלח כן ואזקר , והקקמו יל"נו רבששמו
 )בש"ע 4לסיוכר סערהז רב סשם והבשומצץס
 סהזי מחסש בכ!הא ץשרבה לר4גש והההפיץוכר(
 בינו יסחלוקת גהלה מינח חיהה אלכ ,שנעמ
 היו לא אלו גליות ראשי כי הנששו וסאי בן רודובז
 כסו הכלמס מן נפראותמ קונימ חזיו אנמענעיי

 סנ(ק לו וכעשוץ רין וכאי בן לרוד חזהה ,מוכסים
 לעימו סערין 6-' ושלחו כהוגן דשלא כוץנונורין
 בנו וכ4ד ביד שלחו שניה מזנם חשיב , רצה%א
 את אכה תקיימהו לא אם לו ואמר סעדיז לר'לכוף
 כלם וקמו העשיבה בני ועפו מי , במנלראשך
 הרבה במנלי,ם הנשש בן את והכו אחרכאש

 )שנסטי , זרורא יב בר אברהם רבבסח"קי(
 הסחכייכ שמ בק הכול 'היח וע,יכ , תקל'ו(כשנת
 . ין3,?רד . כאן חרשיסים הנאונ'ם אלה כלבו0נ'



מאמו

 במלכות אביו והתחוק , ונבוה נכלם לאביו*
 אחרת בכת סערץ; ורב עמו כוהקהל גדלהובכת

 גול!, לראש וכאי בן יאגממזו את ורגכךדומהקהל
 במלכות ונתלה רור נתחוק ואה"כ , אחיו רודתחת
 ונחבא סעדקז ר4 את להרוג ףבקש אויו אתוהכדר
 , ספריו כל חבר ובמחבואו שנים ז' כמו סעדיהדב

 מורע יהודה בן שלה מבני זזשז קזורה משוע'ור"ס
 יוסף רב וכאי בן רוד והקים , רוסא בן הנינאר'
 ורב הנסרא רוד שלום עשו ואח"כ סררכ' רבבר

 רב שב ולא יוש רב הוסר לא ואעם"כ ,סערמה
 שנה 4י בשון היה יסף ורב לגאוטהו,7(עריה
 סעדהז רב נספד ואדדי , ובאי בן רוד מתואש"כ
 המרה מן שנה 1' כבן והש תט'צ אלטים 1'בשנת

 וס' טוב'ם סטהם כמה שחבר ואחד ,דא4חורז,
 הערב ולשון סטהם ייר יתורה ופי'האמונות
 ווזסיב לישראל גרולות טובות ווהמהלהורה,
 ואהר , בתויה הכוסהס וש הכינים שוזנשובוה
 ו"ל ואנ', החכם שהוכיר מנ' אל הטימהם
 עדה( והיר , תורה כלי ברה ווה התורהבשי'
 מלמרים תינוקות מלמרי רזוה ה41, כי סערץ:רב

 סערהז רב שבא ער %וחות בסשים 6(ינקותאותם
 כתובים הר זזניז לישראל שעסאה הזפוובות ,ונז:ו,נ(
 לרב שכתב בנו רוסא ר' אטק וש הג*י שרש

 פטירת ואהו , מ"ב יצחק רב בר הנששז[סדאי
 ודלה הלנת סחסיא מתא ישיבת היתה סעדקזרב
 . שם ונפטר אלבצרה למרינת יוסף רב שברחער

 בי[ האץ ]רב אחר בריתא בפום הששיהיור
 שנים י'ח אהינאי רב בר :ךמוי רב לראש המז רודרב

 בר י;ודה רב ואחרו , הדנ"ט שנת ושטרוחצי
 ונסנור שנים י"ב שרירא רב של אביו אבי שמו4ולרב

 בר הכהן כובשר רב הוקם ואזשיו , תרע"אשנה
 השם וכאי בן דוד והנסיא , גאון קימו'רב

 רעת ונטרסה , יסף רב בר צרק כהן לרבבמחלוק(
 רב ונסטר צרק, כהן לרב שם וחורו מבשררב
 חנניא רב לראש והץ; , ון-צ',ז בשנת עדקכהן
 ונסטר וחצי שנים ה' שרו-א רב שלאביו
 . תש"אשנת

 סרגרא בי אהק ינ השביעיהדור
 חננ" רנ סטירת אחרסרגטרה[ 3בסה'"

 ועטהר סוחר תקי;
 , יכך ואוי 1( המ: ולא הוקם ענמרו ומפניגדול
 שכוונה נחמקז רב ואו(ר'1 . תש"ב בשנתוגפפור
 ה'1 שנה כהיה כביו כי שרקהש רב ואיעיו ,שנים
 האיי רב ובנו שנים שהארק- 1כשראה חחןיבמ
 וישב עצמו את סלק שיבה האש לודות ראויהמ:
 שרויא רג בר גשן ה4וי רב חזוא . כסאו שבנו
 . שהקז ספ4 בסח"קי(
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 ו!:וא , גאון[ יהורה רב בר גאון חנניא רב ]ברגאע
 ססר וזנשה , וזגאוניס כל על בשעראל תורההרב.ץ
 משדטת וס' השבועות ענע כל ע5 וס' ומסכרמקח
 רורסף הלנו %אווו , חע:לם שהאי ספחםוט*ר
 חיו יכר והע , מבו4וו ער שמש ממורח!זתורה
צ"ס

 ]בסה'"
 האדש-ע י'נו ערב ונפטר שנה ט'ט[

 ר' שנת לשמדות ושמ"ט אלף שנת שהטו פסחשל
 כמו יכים שחארץ. גאון ו:אף רב ווז? ,ההנמצ"ה

 לפניו בג4ינים הי: לא וככווזזו , לק' קרובאמו
 דימלוכה כ,ורע ההה רוד ומבית הגאונ'ם סוףוהו4ו
 . שאלתיאל בן ורובבלמבני

 וראו אדיע שהיו ג*ות 1ואש'והנשיאים
 , ש%ה שהמ( הג14נש ש חותם שהק,חותמו
 יהודה מחנה דגל ש שהקה כמו ליו חקוקהשיה
 לא ישמעאל נימי אבל , "ודה מ~י ת4וש
 קתים שודו אלא וה כגט ג*ות ראשי שררהנהגו
 והיו , מונסין נמו המלכים מן דונה נמ~וןשתו
 גליות ראסר להיות הורץ רצו לא ולסיכך אלערועי
 והלנדנו , אבוה בר רבה מורע והו4ו לגאונותוחורו
 הסלך ותפשם האף ורב שרירא ברב ע4ראלפמצי

 כוזדה להם נוואר ולא לר;ם אשר נל 1ב11'שמשול
 מאה כבן אחת ביר שררא רב וה ונתלה ,בעולם
 תשנ"ז ד' מסנת , מהגאונות תס-1 %אשנה
 ש:ה שבעע( הו(ה וגאונותס לגאון הא" רבהמ:
 ודורו , שנה מ' האי ייי שנה שלסוים שרירארב

 . בגאונות השכרנ'הרור
 שה'כורו( ש,זביא הרני אלרר הקק אלוובומן
 , שם יוהם הכוסעות כל ונתב השבמיםכועשרת
 לו האשנו הגאיניםו4לו

 הביאו והמררכי המצות ובס' . לו מורה א'טיץ ראל'ע שהחכט אל"
 שינוי על ה:דב ' - . ששמו אחר וגאון ,רבריו
 . בשח'מתי שלנו תלנות בהלנוומושהיה

 פה דכוכר אנרר שח'טות בכאן להננים]ראה(י
 .יפי[ו 345 וסי' אוקספורר בטץר הנכתנא כ"ילסי

 היוחגון נעל שהוכי דיסמר הוא כי מארוקרוב
 הנא באמת כי , שץ זייטת עשה אחדשגאון
 .2 המשיק- . ע.'ץ והשינ אלרד רברי את הזההססר

 עמרמ בן נע~ה מסי נון בן יהושע רביטאמר
 הלכות 'ודע ואעי לעמראל הוובח כל הגבורהמפי

 הלכיח הן הלו , משח'טתו לאכיל אסורשחישה
 חלידותיה , רר'סוה,ה , יהעחץ: :שחיטה

 ההח.י , היא מה שהעת'ה . ועקריתי: ,הגרמות'ה
 ננ5ח אי , אונס ואנסהו הבהמה לטבוההטבח

 זי ע'ניד ש הסורר נסל או , ממ-1המאכלה
 ברנריט אדם פחמהי או , יו על צרעהנפלה
 1חלך אחרת בהמה שחיטק כשיעור עד ב'רותמהה
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 ש1מך שלא ה41גמון כחמעור ננלה הבשר נשהדם
 דסו הבשר נ0מי כי גהורה ובוזוב , כולוהרם
 ותפסיר . הנפש תאכל %א וכועב ההשבנסזוו
 . מתאום סן 3בקזה(סתמהו

 מאד חוה מאכלת שתהא , הש מהדד"יתהה
 וזשזך וזעחט נח נן זהשוחט רכהוהבהסה
 , רשונל ולא היא דרוסה אחת נפעםד~ימנץ
 אחת נפעם ושחט שקאסוה כי ישדה רומה%כוה
 סהאום כפור שטרפה לנהמהדומה

 והי
 הדס נל

 הסאנלת תומ , טיפה וזיא %ם'כךננסרה
 אחת נפעם ושחט פעסים הנהסה כצו4וארוכה

 הי4ז כמררה שז"טה לאהר למאללתוהאנפיה
 ; הרגי עכ% מעקרה[ קצרה המאכלח חשס ,ותאכל
 ננשחט'[ נקיותיה השלימף' ומן פענר' אוחהדשחט
 עכול ועורו הוא גדול תעפ ואם , ושנ5 הואטהור
 ל המאכלת ונפלה גדול שער ועליו לכואודער

 פעם ושחט נהוגן ידה המאנלת היהה %אהשער
  ברביקות ו4זם , נשהן %א חילהשית ושנהקאחת
 , חאנל יא היא חניקה השחייח קצות ערשדזש
 המאנלת ונפ*ה רב צסר צתיז וש הוא 4ללואם
 רסבר עד הנר% ל זזיתונו ש4ה והצסר הצסדל
 הנהמה ועמדה המאנלת והלה שהטה כיהוא
 הצמר הפריע ואם , ההיא בשדה ח4ל %אפסיה
 נשושה וחתך ושחט עורו ש המאנלתומן

 . וי4זכל יהור השחיטה לקצות ונחתךפעסים
 הנהסה שוחט שי(חי , השז מחחליותהה

 הקנה בין 4ע לקנה הושכו בין הנאשנלתונננסה
 העצם בין או ולבשר העור שמן ולגייםלושט
 טהפה יסזיה ושחט .ויגירים לקמה לתצןלצו4ר
 נמה וא%ם , טרסה לסמה עוחוי ואם ,הש
 %ושט לזמאר העצם נץ או %נשר העורשנץ
 ויברך נניסהה סמקום דגשאכלת קח ינשודינמה
 את עאה פריחט ואיד , ועמחן שמהנרכה
 ויאכל, טהור דהיחעדה בסקים נכנסה הפ4כלתאת
 השחיטה ממקום למעלה הסאכלת הננטואם

 הננש השחיטה ממקום למטה ואם , היאטרשה
 המאשת חננס ני טיפה הולרה ומה ,טוסה
 היא הרגה שזיטה נמקום ואינה לנשר חשרנין
 ד(שריפה , ננלה נל רשוכל לא ונתינ ננלהוה4

 . משחשחה ומ,א8ל"

 נוהפה ימעלה גדולה  מ8נש( השהעמוח"
 ש'ו חזשוחט , פהורה ימטה גה%הב,שנעת
 גר%ה טגעת סתהת אצנעותיו 4רנעטרוץ

 ש שחט לא ואם , האצנעוח כאןחתהשדצי

 , כטרוזז שנים ל או שלש על אפילו אלאאינע
 מיארה ולא הגדומה לטבעת כשוכלת ז:גיעהום
 הואו טהור ךאה של הקמ, מן אוזת חותכי(בלהי
 הגדיה הסנעת מתחת אשר נחוחמתחחך
 נעט הששמה שחיפה ונל , טרמה הפהדנחוט
 זיתמות 4ונע סתחה דתטיפה ואם ,טרפה
 מום , הוא פוהור הגדולה  הטבעת 4להחנוית
 חותסות משלשת הגרולה הטנעת סהחתהעטיטה
 הש טרפה הדירסה על האמר וכי . היאטרטה
 נגד הם סדע יצא שהדם שהג'דין רע ,למה

 גיי טל שווש חהנהה תשהוט הגרולההטנעח
 ישחוט דיהמריגוח ונענור , הדם "צא %אהרם
 האיו הגיים שתחו אשר הגר%ה הטנעתמתחת
  הטנעת תחת נהוגן ואם , השו טריפז:נקנה

 מא נץ הרא , הוא טהור תעט'ט ולאהגרולה
 . הרב חננאל רבננו בכבווגרתה

 *דחטה הבהמה שיתחתה , היא כיז,עיקורהה
 כישלכת בקורה או בקקר או באבן רזלקהונהעקרה
 נשה ולא השוחט שחט , פסוגה בארן אובארץ
 סתעקין דו במה רגליה עקור ראה יאלאחור
 ורגלהה נשמתה רוח רצ,ה נהגון כלו הדםשסך

 וךקור והשה ששחט לאחור , היא טרשהכועוקרות
 תירמ4ה ההוא המקום מן אותה ובעמךרגליה
 והתבעטה כ%ו הדם ע4פק- וטרם תמות כורםרגיהה
 יכול שאיגו והשור , הוא בוהור יחרו ורגלההניהה
 מן סרטהר נהכסו אנו אק- יקשר אשר ערלשחסזו
 וי(וש דסו ךשנות שתשחטהו לאו4-העקור
 ש טרלו החנלים התו נשמתו תצא טוסנחו
 המידצו %א יסות ואם , ורגליו נייו יבעטאשר
 נפי' אטמא וקאל . ומרשה הוא עיקור ורג*וייו

 וה'4ז ושזזבו החהה רגל עקר אם ג"כ[ואמר
 אכרר בצאן עיודד אומר אהה ולמה כשרהמעוקדת
 לא אם הש נפש והעוף טיהחהה לפי סוחרונחהז
 ותעלה ראשה ותמטיט ותשויבו ירההתקשור
 אם סי' קשורות ו,הכ( ורגלקה יהה ותידנהירכים
 וכל , רג*ה על העמור ותשחין מותרותתעובם
 ולא הוא פיגול רגלהה ש  מוחעסוד בדאשה וכלעוף
 עכוה באב אל הדא אן אקו4אי: כדלך .שזכל
 איחה מלבר : הסערעי ]אמר . ע"כ . עקירהבאנ
 או להוסיף רציתי לא בתוכו הסגרתי 4תמרסקים
 כייר שע להיותו , דלעיל הזעחיטות במאמרלגרוע
 .[ לו  זמון וציך בו ונרועות זרות מלה,והרסה

 . הכאתים סדרסוף




